
Lwowskie lwy - relacja
Idę aleją, do miejsca, które za-
wsze mnie przyciąga niczym 
magnes. Ścieżką pośród rozłoży-
stych , starych drzew, w tym ma-
gicznym jakby transie podróży do 
spotkania z przeszłością, historią i 
Nimi… strona 6

Kresowianie piszą do 
Premier Szydło
Przemysław Żurawski vel Gra-
jewski napisał : ,,Głupich w każ-
dej nacji pod dostatkiem, niestety.
Na szczęście ludzie określający
się mianem -środowisk kreso-
wych- nie rządzą Rzecząpospo-
litą. Przyjmij Piotrze proszę wy-
razy solidarności w tej sprawie‘’. 
W ten oto sposób Żurawski vel 
Grajewski podtrzymuje na duchu
Piotra Tymę, Prezesa Związku
Ukraińców w Polsce.... strona 10

Nowy Rok 
banderowski
Jeszcze nie skończyła się awan-
tura o Trybunał Konstytucyjny, 
a nadwiślańską kompradorską 
klientelę zachodnich demokracji,
banków i korporacji, używającą 
obecnie szyldu Komitetu Obrony
Demokracji, oraz niemieckich, 
austriackich, belgijskich i fran-
cuskich polityków, zatroskanych 
stanem polskiej demokracji (a 
faktycznie interesami międzyna-
rodowych.........strona 14

Zbrodnia „Prawego 
Sektora” w Odessie
Zbrodnia w Odessie - masowe 
zabójstwo i spalenie żywcem 
mieszkańców ukraińskiej Odessy 
zaplanowane przez kijowskie na-
cjonalistyczno- liberalne władze,
dokonane przez ........strona 20 

Na tropie agentów 
Kremla
Dr Kazimierz Wóycicki – znany
miłośnik dowódcy UPA Romana
Szuchewycza, który jego zdaniem 
powinien być nie tylko bohaterem 
Ukrainy, ale i Polski – ponownie 
przypomniał o swoim istnieniu. 
Ten prominentny przedstawiciel
salonu warszawskiego i zara-
zem pracownik Studium Europy 
Wschodniej .. strona 22

Jak bohaterzy z Lasu
Świnarzyńskiego za-
deptali Perłę Wołynia
Wyjątkowy spokój na naszej ko-
lonii panował, aż do lipca 1943 r., 
w tym czasie nikogo, już do lasu 
nie zabrali i nikt w tym czasie nie 
zaginął. W najbliższej okolicy, też 
nic szczególnego.....strona 25
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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Kresowy Serwis Informacyjny uhonorowany
Dużą Odznaką 27 WDP AK

Podczas uroczystości 72. roczni-
cy Akcji Burza na Wołyniu oraz 
72. rocznicy powstania 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej, nasza gazeta została 
uhonorowana przez dywizyjnych 
żołnierza dużą odznaką dywizyj-
ną.  „Za znaczący wkład i zaanga-

żowanie w propagowaniu patrio-
tyzmu, podtrzymywaniu tradycji 
opartych na historycznych wzor-
cach niepodległościowych oraz 
wielokrotny Patronat nad wielo-
pokoleniowymi uroczystościami 
patriotycznymi. Fundatorem me-
dalu jest nieżyjący już Honoro-

wy Prezes Okręgu Wołyńskiego 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK, Stanisław Maślanka. Ze 
względu na jego nagłą śmierć w 
roku 2015,  medale wręczono w 
dniu dzisiejszym.  
Fotorelacja z uroczystości na 
str.3 

Z cyklu „ wyjęte z szu-
flady” - NIE ZDOŁA-
LI NAS WYRŻNĄĆ 
BANDEROWCY
Redakcja Kresowego Serwisu 
Iformacyjnego od dawna apelu-
je do czytelników by przesyłali 
do nas zapomniane dokumenty, 
wspomnienia ...........strona 28

Felieton poważny o ży-
dowskiej prasie w pol-
skim Lwowie „Chwila”
We Lwowie do 1939 roku ukazy-
wała się gazeta przeznaczona dla
obywateli polskich pochodzenia
żydowskiego „Chwila”. Zapew-
niam, iż tej znakomitej polskiej, 
patriotycznej gazety nie czytali 
jedynie lwowscy Żydzi, albo-
wiem jako gazeta ukazująca się w 
Polsce, w polskim… strona 29

Dwa razy w niewoli 
bolszewickiej
Cudna, błękitna pogoda panowała
w pierwszej połowie września 
1939 roku. Sidorów, wieś poło-
żona nad Zbruczem, w pobliżu 
Husiatyna przystroił się w praw-
dziwą polska jesień… strona 37

Lirena Olszyńska- na-
uczycielka na Kresach
Wiele osób pisało już o szko-
le kresowej przed wojną. Ja też 
poruszałam ten temat wcześniej. 
Jednak większość wspomnień 
dotyczy uczniów przedwojen-
nych na Kresach. Podobnie jak 
pani Anastazja Paszkowska, która 
opowiadała mi o swoich przeży-
ciach w ławce ...... strona 43

Lwowskim Szlakiem 
Stanisława Dębickiego 
z Kołomyją w tle. Zapo-
mniany Świat Hucułów
Gdy w Salonie literackim „Ja-
giellonki” miałem zaszczyt ko-
mentować książkę „Krakowskim 
szlakiem rodu Bednarskich” au-
torstwa Zofii Bednarskiej i Tade-
usza Zygmunta....... strona 47

Srebrny skarb z Cho-
niakowa na WołyniuI
Lampa naftowa paliła się, wisząc
na metalowym kabłąku po środku
futryny drzwi między kuchnią a 
pokojem. W pokoju po ścianach 
skakały odbłyski ognia palącego 
się pod „grubką” ( piec kaflowy),
które wyglądały… strona 48
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21 stycznia, spotkaniem z żoł-
nierzem 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK prof. Władysławem 
Filarem, Ruch Społeczny Poro-
zumienie Pokoleń Kresowych 
wraz z młodymi patriotami War-
szawy zainicjował Warszawskie 
obchody 72. rocznicy Akcji Burza 
na Wołyniu i powstania 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej. Klub przy Wspólnej 
51, miejsce spotkania w ramach 
Kresowych Czwartków  gościł 
wyjątkowego gościa. 21 stycznia 
1944r., a więc 72 lata temu, swo-
je miejsce stacjonowania opuścił 
cały skład osobowy szkoły policji 
w Maciejowie w sile ponad 450 
uzbrojonych i umundurowanych 
a gość spotkania brał w tej akcji 
czynny udział.
Młodzież niemal z wypiekami na 
twarzy słuchała tej relacji bo nie 
codziennie zdarza się, by w ponad 
20. stopniowym mrozie, śniegu 
sięgającego do pasa wyprowadzić 
jednostkę z całym zapleczem lo-
gistycznym.
 Prezentowane przez prof. Filara 
osobiście kreślone mamy i tabele 
ilustrujące szlak bojowy dywi-
zji wprowadziły słuchających w 
podziw. W przerwie, niektórzy 
komentowali szlak bojowy 27 

Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
który przedstawił profesor jako 
coś więcej niż wyczyny Ram-
bo. Dwóch okupantów (sowieci i 
Niemcy) oraz uzbrojone oddziały 
UPA a w środku oni, OBROŃCY 

WOŁYNIA którzy przez kilka 
miesięcy zmagali się z wrogiem, 
głodem i przyrodą która zwłaszcza 
na wiosnę dawała się we znaki.
O tym wszystkim mówił prof. Fi-
lar ale każdy opowiadany epizod, 
każda opisywana akcja to mate-
riał na oddzielna prelekcję jed-
nak profesor spełnił oczekiwania 
słuchających i jak doświadczony 
strateg przedstawił w olbrzymiej, 
bo trwającej kilka godzin „piguł-
ce” historię Burzy i 27 Wołyń-
skiej dywizji Piechoty AK.
Na zakończenie swojego wystą-
pienia profesor powiedział, że je-
żeli zdrowie dopisze, to następne 
spotkanie będzie poświęcone wy-
branym fragmentom szlaku bojo-
wego żołnierzy 27 WDP AK.

72. rocznica Akcji Burza i powstania 
27 WDP AK w lekcji historii na żywo.
Redakcja

Komisje: Łączności z Polaka-
mi za Granicą /LPG/ oraz Spraw 

Zagranicz-
nych /SZA/ 
p o w o ł a ł y 
podkomisję 
n a d z w y -
czajną do 
rozpatrzenia 
komisyjne-
go projek-
tu ustawy 
o zmianie 
ustawy o 
Karcie Pola-

ka oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 157). Przewodniczącym 

podkomisji został poseł Michał 
Dworczyk (PiS).

Projekt ma na celu z jednej strony 
wprowadzenie szeregu rozwiązań 
ułatwiających posiadaczom Karty 
Polaka osiedlanie się na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym m.in. poprzez pakiet ada-
ptacyjny oraz poprzez ułatwienia 
przy ubieganiu się o obywatel-
stwo polskie. Z drugiej strony 
wprowadza przepisy porządkują-
ce lub doprecyzowujące dotych-
czasowe rozwiązania.

Powołano podkomisję nadzwyczajną 
do rozpatrzenia komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Karcie 
Polaka oraz niektórych innych ustaw
Sejm

Tropienie agentów Kremla 
zatacza szersze kręgi.
Andrzej Łukawski

25 stycznia, na antenie „Plus 
Trójki” 3 programu Polskiego 
Radia doszło do skandalicznego 
wydarzenia nie znajdującego od-
powiednika w polskojęzycznych 
mediach. 
Gościem audycji był m.in. Dr 
Kazimierz Wóycicki ze Studium 
Europy Uniwersytetu Warszaw-
skiego będący jednocześnie za-
gorzałym miłośnikiem dowódcy 
UPA - Romana Szuchewycza. 

„Przezwyciężenie sytuacji w In-
ternecie, gdzie propagandowy 
antyukraiński hejt, wyraźnie in-
spirowany czy wręcz opłacany 
przez Kreml, jest bardzo wyraź-
nie widoczny” - to dla Wójcickie-
go priorytet w stosunkach Polsko-

-Ukraińskich a „Agent wpływu 
Isakowicz-Zalewski” ma być wg. 
„historyka” wszelkim złem dla 
polskiego Internetu.
Całe szczęście że prowadzący 
audycję red. Damian Kwiek,  w 
sposób zdecydowany aczkolwiek 
kulturalny przerwał Wójcickiemu 
lewitację w oparach probande-
rowskich absurdów. 
Jak ważną postacią w grupie o 
probanderowskiej orientacji jest 
Wójcicki może okazać się nieba-
wem, bo parcie na ograniczenie  
w Polsce Internetu jest aż nadto 
widoczne. Nie pierwszy i zapew-
ne nie ostatni to atak na ks. Tade-
usza więc Wóycicki prochu nie 
wymyślił.  
Artykuł B. Piętki na stronie....

/ ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przemawia na Marszu Pamięci. 11 lipiec 2015r.

9 lutego 1943
Okrutne wymordowanie przez  
OUN (B) 173 mieszkańców pol-
skiej wsi Parośla (pow. Sarny) 9 
lutego 1943 jest uznawane za po-
czątek Rzezi Wołyńskiej. 

Mieszkańcy Parośli I nie spodzie-
wali się ataku. Uzbrojona głów-
nie w noże i siekiery sotnia bez 
problemu weszła do wsi podając 
się za partyzantkę radziecką, po 
czym rozstawiła straże w pobliżu 
polskich gospodarstw. Upowcy 
weszli do domów i zażądali poda-
nia sobie obiadu

28 lutego 1944 
Zagłada Huty Pieniackiej - polska 
wieś przestała istnieć.
Nad ranem 28 lutego 1944 r. wieś 
została ostrzelana z broni maszy-
nowej i moździerzy. Następnie 
wkroczyły do niej dowodzone 
przez niemieckiego oficera for-
macje policyjno-wojskowe, w 
których składzie znajdowali się 
Ukraińcy. 

Kartki z kalendarza
Redakcja
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4 stycznia 1944 wojska 1 Frontu 
Ukraińskiego Armii Czerwonej 
przekroczyły granicę ZSRR z 
Polską w rejonie Rokitna. W tej 
sytuacji dowództwo Okręgu AK 
Wołyń zdecydowało się przystą-
pić do realizacji planu „Burza” na 
Wołyniu.
Komendant Okręgu Kazimierz 
Bąbiński „Luboń” planował stwo-
rzenie jednostki bojowej wiel-
kości korpusu, której zadaniem 
byłaby walka z cofającymi się 
Niemcami i wystąpienie wobec 
Armii Czerwonej w roli gospoda-
rza Wołynia.

15 stycznia 1944roku, w lasach 
okolic Kowla i Włodzimierza 
Wołyńskiego, w ramach Akcji 
Burza na Wołyniu przeprowadzo-
no mobilizację kilkunastu roczni-
ków Polaków.

W dniu  28 stycznia 1944 r. na 
odprawie oficerów sztabu w 
miejscowości Suszybaba podję-
to decyzję powołania do życia 
przedwojennej 27 Dywizji Pie-
choty, którą wkrótce nazwano 27 
Wołyńską Dywizją Piechoty AK. 
W organizacji dywizji nawiąza-
no do przedwojennych tradycji 

27 Dywizji Piechoty, 13 Dywizji 
Piechoty oraz Wołyńskiej Bryga-
dy Kawalerii. Zachowano przy 
tym dawną numerację pułków. 
Wychodząc z powyższych prze-
słanek zorganizowano dwa zgru-
powania pułkowe: kowelskie p.k. 
„Gromada”i włodzimierskie p.k. 
„Osnowa”.

Katedra Polowej Wojska Polskie-
go przy ul. Długiej 13/15 w War-
szawie, 31 stycznia 2016 r. o godz. 
13:00  była miejscem obchodów 
72. rocznicy Burzy na Wołyniu i 
powstania 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK. 

W uroczystościach udział wzięli 
kombatanci kresowej AK wśród 
których najliczniejszą grupę sta-
nowili Obrońcy Wołynia-Żoł-
nierze 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK, samoobrony i wo-
łyńskiej konspiracji.  Ponadto w 
uroczystościach udział wzięli par-
lamentarzyści, mieszkańcy War-
szawy  oraz licznie zgromadzona 
młodzież. 

Szczególnym gościem był syn ge-
nerała Tadeusza Komorowskiego 
„Bora”, który 20 listopada 1943r. 
wydał rozkaz do Akcji Burza na 

Kresach co w konsekwencji skut-
kowało początkiem Akcji Burzą 
na Wołyniu. 
 
Dość liczną grupę stanowiły  Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej i 

poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich, GRH oraz szkół,i 
stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych jak m.in.:

*  Bractwo Strzelców Kurkowych 

Obchody 72. rocznicy Akcji Burza na Wołyniu 
- 72. rocznica powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Redakcja.
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„Lechity” im. Marsz. J. Piłsud-
skiego z Otwocka. 
* Oddział Historyczny Wojsko-
wej Akademii Technicznej - War-
szawa
* Muzeum Ziemi Mińskiej - 
Mińsk Mazowiecki
*  OSP Józefów
* Stowarzyszenie Legii Nadwi-
ślańskiej - Warszawa
* GRH Win Warszawa
* Stowarzyszenie Bezpieczna 
Młodość im. Grzegorza - Józefów
* Stowarzyszenie.Międzynarodo-

wy Motocyklowy Rajd Katyński” 
- Warszawa
* Stowarzyszenie Grupa Histo-
ryczna „Radosław”-Warszawa
* Stowarzyszenie Historyczne 
Cytadela - Warszawa
* Okręg Warszawa-Wschód Świa-
towego Związku Żołnierzy AK
* Zw. Komb. RP i Byłych Więź-
niów Politycznych koło nr 13 - 
Rembertów
* Światowy Związek Żołnierzy 
AK Warszawskie Koło Obwodu 
„Mewa-Kamień”

* Strzelecka 1009 im. 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich - Mińsk Maz.
* Szkola Podstawowa im. Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii - Dębe 
Wielkie 
* Szkoła Podstawowa im. AK - 
Kołbiel
* Gmnazjum Publiczne im. Oska-
ra Kolberga - Kołbiel
* Szkoła nr 70 im. 19 Pułku Uła-
nów Wołyńskich - Warszawa Ra-
dość
* Tow. Pamięci 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich im, gen. E. Różyckie-
go w Opolu. 

Szczególne wrażenie na przy-
byłych do Katedry Polowej WP 
zrobił „Dekalog Polaka” który w 
homilii wygłosił przewodniczący 
mszy, kapelan OW ŚZŻ AK płk. 
Andrzej Jakubiak.   

Jak co roku, uroczystość uświetnił 
Chór AK „Nowogródzkie orły.

Po uroczystej mszy odbyło się 
spotkanie pokoleniowe w którym 
udział wzięli kombatanci i potom-
kowie żołnierzy 27 WDP AK.

To właśnie żołnierze uhonorowa-
li potomków oraz przyjaciół OW 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK pamiątkowymi odznakami 
i medalami za wspieranie i pro-

pagowanie etosu  żołnierza Kre-
sowej Armii Krajowej i szlaku 
bojowego 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK.
Odznakę „BURZA” otrzymał 
kapelan 27 WDP AK, ks.płk An-
drzej Jakubiak.

Dużą Odznakę 27 WDP AK 
otrzymali:

* Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej Wojskowej Akademii Tech-
nicznej

* Artur Piętka 

* Kresowy Serwis Informacyjny.
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Srebrny Medal 27 WDP AK 
otrzymali:
* Beata Nowicka - Dyrektor Chó-
ru AK „Nowogródzkie Orły”   

* Tomasz Karasiński - Komen-
dant Stowarzyszenia „RADO-
SŁAW” 

* Lech Piątkowski - potomek żoł-
nierza 27 WDP AK ze szczeciń-
skiego środowiska żołnierzy 27 
WDP AK.

Brązowy Medal 27 WDK AK 
otrzymali:

* Dariusz Parzyszek - Stowarzy-
szenie „CYTADELA”

* Andrzej Ziółkowski D-ca Legii 

Akademii Wojskowej Akademii 
Technicznej

* Leszek Rysak - Międzynarodo-
wy Motocyklowy Rajd Katyński

* Elżbieta Sadzyńska - red. „Pol-
sce Wierni”.

Po ceremonii uhonorowania, 
mimo złośliwości przedmiotów 
martwych odtworzony został 
wykład nieobecnego z powodów 
zdrowotnych prof. Władysława 
Filara a następnie głos zabrał 
Prezes  Środowiska Żołnierzy 27 
WDP AK w Szczecinie Jerzy Mu-
żyło. 
W swoim wystąpieniu nawiązał 
do stale zmniejszającej się liczby 
kombatantów którzy niestety od-
chodzą na „wieczną Wartę”.

Prezes Mużyło jest synem żołnie-
rza 27 WDP AK dlatego przygoto-
wał i omówił wizualizację rekon-
strukcji sztabu w miejscowości 
Syszybaba położonej w gminie 
Kupiczów powiatu Kowelskiego, 
gdzie 28 stycznia 1944r. odby-
ła się narada oficerów, na której 
podjęto decyzję formowania dy-

wizji wg. etatu przedwojennej 27 
Wołyńskiej Dywizji w Kowlu. 
Po wystąpieniach był czas na 
„spotkania po latach”  gdzie przy 
herbacie z ciasteczkiem żołnierze 
wspominali swój szlak bojowy.  
Foto: Ireneusz Domżalski KSI
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Idę aleją, do miejsca, które za-
wsze mnie przyciąga niczym 
magnes. Ścieżką pośród rozło-
żystych , starych drzew, w tym 
magicznym jakby transie podró-
ży do spotkania z przeszłością, 
historią i Nimi…

Słońce promieniami bawi się 
tęczą kolorów niczym zabawką 
zaklętą w barwy wypełniające 
przestrzeń między niebem i zie-
mią, ogrzewa ręce i twarz, sku-
pioną a zarazem uśmiechniętą 
nadchodzącą chwilą spotkania 
tego zakątka. Drga powietrze, 
myśli wciąż powtarzają historię; 
nazwiska, dzielnice, czas zaklęty 
w tym skrawku ziemi niczym w 
kapsule czasu.

 Chrzęści miarowo żwir alejek po 
butami, choć bardzo się staram 
kroczyć jak najciszej by Ich nie 
zbudzić, niech śpią nadal, tym 

snem zasłużonym bohaterom, 
tym wiecznym odpoczynkiem. 
Darowali temu miastu i ojczyź-
nie swój los, swe życie tak zwy-
kle, bez stawiania żadnych wa-
runków, bezinteresownie oddali 
się cali. Drzewa kołyszą się na 
lekkim wietrze, pewnie tak samo 
szemrząc swoją muzykę jak 
przed laty, gdy tutaj na swój od-
poczynek niesieni na ramionach 
kolegów podążali Oni. Może tak 
samo świeciło wtedy słońce peł-
ne ciepła jesiennego dnia. Jestem 
tu zawsze, gdy tylko drogi mnie 
skierują w ten zakątek ziemi, 
czy latem czy zimą, jesienią lub 
wiosną zawsze tak samo idę do 
Nich z wizytą, niczym do starych 
przyjaciół, trochę być z Nimi w 
tym zaczarowanym miejscu… 
Jest cicho, tak bardzo, że głos 
własnego serca wybrzmiewa ni-
czym głośny werbel wzywający 
do apelu. Twarz na płaskorzeźbie 

ożywiona słońca promieniami 
jakby mrugała oczyma, zachęca-
ła by przystanąć i z nim poroz-
mawiać, o troskach, obawach a 
przecież w tym miejscu dawni 
bohaterowie mogą chodzić swo-
bodnie, bez lęku i obaw alejami 
pośród wzgórza.

Naprzeciw brzydota betonowych 
bloków, tych klocków olbrzy-
ma, które są antonimem spo-
koju i równowagi.   W wieżach 
drzew, przyłbicach kamienia, w 
promykach światła słońca odbi-
ja się niczym w kryształowym 
lustrze pamięć tych dni i Ich. A 
tu ciągle cisza trwa, jak zaklęty 
w kamieniu czas. W tej najbar-
dziej magicznej części wzgórza 
pośród alejek i kamieni pamięci 
– przechodniem byłem między 
Wami…”

Tym wstępem do artykułu o 
cmentarzu Orląt Lwowskich ( 
nadal jest w sprzedaży sklepu 
Fundacji Niepodległości, pi-
smo historyczno – społeczne 
KWARTA nr 1(10)2014) chciał-
bym przenieść Czytelników w 
atmosferę tego miejsca. Zanim 
się tam znajdziemy, kilka słów; 
nie wszystkie fakty i wydarzenia 
mogą być opisane – wybacz-
cie, pewnie za kilka lat napiszę 
lub opowiem więcej, może nie 
ja… Z tym tekstem przyszło 
mi się zmierzyć po raz pierw-
szy już 19 grudnia, kończę go 
pisać 2 stycznia 2016 roku, po 
wielu poprawkach, zmianach i 
przemyśleniach, będąc w sta-
nie emocjonalnym ducha, że 
ten tekst być może powinien 
pozostać w szufladzie biurka w 
przegródce „opublikować gdy 
autor definitywnie odwali kitę”. 
Pełna wersja tego tekstu już tam 
trafiła, czeka teraz na suplement 
w formie felietonu jednej oso-
by. Ech, widzę już, że ten tekst 
będzie pełen skrytych określeń 
„pewna osoba” „to właśnie ten 
człowiek” „to właśni Ci ludzie” , 
nie w smak mi to. Danego słowa 
się nie łamie. Zaczynajmy zatem 
opowieść:

Telefon dzwoni niczym osza-
lały, jest 21.45 16 grudnia 
2015 roku- „lwy na orlętach, 
jutro montaż, wszystko zgod-
nie z planem, jutro oficjalny 
komunikat po zakończeniu 
montażu” - głośne moje hura-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! 
w odpowiedzi na słowa rozmów-
cy;   kilka miesięcy przygotowań 
i działań w ukryciu przemienia 
się w realne, zrealizowane za-
mierzenie. Nareszcie koniec z 
lawirowaniem, unikaniem te-
matu Lwowa i cmentarza Orląt 
Lwowskich. Kolejny fragment 
układanki, składajcie drodzy 
Czytelnicy te puzzle uważnie, 

Fundacja Dziedzictwa Kultu-
rowego, z prezesem Michałem 
Laszczkowskim na czele, to nie 
tylko dzieło odbudowy Kolegia-
ty w Ołyce ale i inne programy, 
w tym remonty i konserwacja 
nagrobków na Cmentarzu Ły-
czakowskim we Lwowie. To jest 
właśnie to najważniejsze ogni-
wo opisywanych zdarzeń. Nikt 
inny, a właśnie Oni, plus kilka 
mniejszych, lwowskich i pol-
skich ogniw ( w tym i Fundacja 
Niepodległości) dołożyli swoją 
pracę i możliwości. 17 grudnia 
mimo wielu obowiązków kręcę 
się niecierpliwie po Lublinie. 
Wreszcie wieczór, na siłę kładę 
się spać, samochód zapakowany 
i gotowy pod domem, wstaję o 3 
rano 18 grudnia 2015 roku i po-
mykam szybko w stronę granicy. 
Z głośników auta płyną nuty i 
słowa fundacyjnej płyty „Kto ty 
jesteś?” a potem Lecha Mako-
wieckiego. Wiatr niemiłosiernie 
pomiata drzewami, właściwie 
gałęziami obdartymi z liści przez 
jesień i, chwilami, samochodem. 
Czerwonograd (do 1951 Krysty-
nopol), to senne, niczym z lat 70 
tych miasteczko w stylu naszego 
śląskiego górniczego miasta, w 
kolorach szarości, czerni, brązu 
i brudu niczym obraz bez ram 
w retro perspektywie. Pora za-
tankować pojazd i uzupełnić po-
ziom kawy w organizmie. Zno-
wu slalom specjalny wśród dziur 
na drodze, czasem wydają się 
nie mieć dna lub drugiego brze-
gu… Tym slalomem docieram do 
Żółkwi. Na pokłon hetmanowi 
brakuje czasu. Lwów wita mnie 
wąwozami rozkopanych ulic, 

prac remontowych, które mia-
ły się zakończyć w 2012 roku, 
przed mistrzostwami Europy w 
piłce nożnej. Objazdy, korki, 
zakazy wjazdu, w końcu docie-
ram z drugiej strony cmentarza 
pod wejście boczne na cmentarz 
Orląt. Cały czas od ponad go-
dziny pada drobny, dokuczliwy 
deszcz, prawie niewidoczny dla 
oczu, za to z niebywałą łatwo-
ści przemoczy mi ubranie, które 
jest wodoodporne. Idę, żwirową 
alejką w stronę Pomnika Chwa-
ły, tuż obok krawędzi łuku drogi 
stoi zaparkowany samochód tvp 
Rzeszów. Będę miał okazję po-
rozmawiać z redaktor Beatą Wo-
lańską, której materiał filmowy 
z listopada napędził nam trochę 
strachu o dekonspiracji powrotu 
lwów. To już przeszłość, rozma-
wiamy długo, wesoło i szczerze, 
mówię kilka słów do kamery. 
Nadal twierdzę, że lepiej się czu-
ję po drugiej stronie, czyli za wi-
zjerem aparatu fotograficznego 
lub kamery niźli przed obiekty-
wem. No cóż, każdego szkoda ! 
Jeszcze kilka rozmów na miej-
scu. Telefon dzwoni raz po raz, 
potwierdzenie jutrzejszych spo-
tkań, pierwsze raporty, Michał 
Laszczkowski utknął w War-
szawie ze względu na obowiąz-
ki służbowe, łyczakowską listę 
obecności podpisuje przez tele-
fon. Komu jak komu, ale jemu 
– można ! Zapada zmrok, po 5 
godzinach na Orlętach żegnam 
się z tym miejsce i zaczynam 
poszukiwania noclegu. Lwów, 
w tym czasie zawsze jest pełen 
gości, trwają niezliczone zjazdy 
firmowe, kiermasz świąteczny, 
różne targi i spotkania podsumo-
wujące miniony rok. Ostatecznie 
dopiero w Winnikach w dobrze 
znanym mi hotelu znajduję wol-
ny pokój…

Lwowskie lwy - relacja
Dariusz Palusiński
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Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze                                                                                                                                                                                   Żary, 17.01.2016
im. Orląt Lwowskich Klub Tarnopolan
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 22 „B”

Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
Pani Beata Szydło
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583  Warszawa 

 dotyczy: prośby o natychmiastową dymisję członka Gabinetu Politycznego MSZ Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego za pogardliwe i niegodne zachowanie w stosunku do 
środowisk kresowych oraz wspieranie osób negujących fakt ludobójstwa dokonany przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczych OUN-UPA na ponad 200 tysiącach Polaków

Szanowna Pani Premier, 

 zwracamy się do Pani Premier jako przedstawicielki Rządu Najjaśniejszej RP wywodzącej swe korzenie z partii, która w kampanii wyborczej deklarowała chęć i konieczność powrotu 
do prowadzenia polityki historycznej zgodnej z prawdą i polską racją stanu. Wierzymy, że dotrzyma Pani tej obietnicy także w stosunku do środowisk kresowych, które chyba 
najdłużej ze wszystkich oczekują na godne uczczenie ponad 200 tysięcy Polaków zamordowanych w bestialski sposób przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczych OUN-UPA i 
współpracujących z nimi formacji pokrewnych m.in. dywizji SS-Galizien, ukraińskiego Legionu Wołyńskiego (wsławiony mordami żołnierzy Powstania Warszawskiego) itp. Już ponad 
70 lat żaden polski rząd, żaden polski parlament nie był w stanie uchwalić zgodnej z prawdą historyczną uchwały dla uczczenia pamięci ofiar banderowskiego ludobójstwa. Na 70. 
rocznicę początku tych mordów polscy parlamentarzyści zakłamali rzeczywistość i nie nazwali tej ohydnej zbrodni ludobójstwem, choć w znaczeniu prawnym spełnia wszelkie kryteria 
ludobójstwa określone w definicji dr. Rafała Lemkina. W tym czasie Prawo i Sprawiedliwość występowało w obronie środowisk kresowych i starało się przeforsować właściwą w treści 
uchwałę, niestety się nie udało. Liczymy że posiadając obecnie większość parlamentarną w dniu 11 lipca b.r. po 73 latach haniebnego zakłamywania rzeczywistości ostatni żyjący 
świadkowie mordów doczekają uchwały Sejmu RP oddającej część ich pomordowanym krewnym we właściwy sposób.

Znając postawę parlamentarzystów PiS w tej sprawie z wielkim zdumieniem przyjęliśmy informację o zachowaniu i wypowiedziach członka Gabinetu Politycznego MSZ Przemysława 
Żurawskiego vel Grajewskiego  w Pani Rządzie. Jego bulwersujące i haniebne wypowiedzi piętnujące całe środowisko kresowe były zawarte na profilu FB Piotr Tymy - „kłamcy 
wołyńskiego”, przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce. Prezydent Bronisław Komorowski kilka dni przed zdaniem urzędu z własnej inicjatywy odznaczył osobę „kłamcy 
wołyńskiego” Piotra Tymy Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tyma jest znany Kresowiakom z wielokrotnych publicznych wypowiedzi negujących fakt ludobójstwa 
ludności polskiej dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych (Stepan Bandera, Roman Szuchewycz, Petro Diaczenko i inni) oraz 
relatywizacji i zakłamywania prawdy o losie Polaków na Kresach Wschodnich II RP. Odznaczenie przez ustępującego Prezydenta „kłamcy wołyńskiego” jednym z najwyższych 
odznaczeń państwowych było jawnym deprecjonowaniem zarówno urzędu przez niego sprawowanego, jak i samego orderu. Ciekawe, czy człowiek negujący Holocaust czyli ludobójstwo 
ludności żydowskiej dokonane przez Niemców także mógłby liczyć na order z rąk Komorowskiego?

W styczniu 2016 r. otrzymaliśmy informację z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy o przesłaniu wniosku o odebranie KKOOP  „kłamcy wołyńskiemu” Tymie do zaopiniowania 
przez Kapitułę OOP, co jest pierwszym krokiem na drodze pozbawienia orderu. Informacje o tym wydarzeniu podał także red. M.Kamieniecki na łamach „Naszego Dziennika” w 
artykule pod znamiennym tytułem „Haniebny błąd Komorowskiego zostanie naprawiony?”, który odbił się szerokim echem i poparciem wśród wszystkich Kresowian. Link do strony 
internetowej z tym artykułem zawarł na swoim profilu FB „kłamca wołyński” Tyma, pod którym następujący komentarz napisał członek Gabinetu Politycznego MSZ Przemysław 
Żurawski vel Grajewski: „Głupich w każdej nacji pod dostatkiem, niestety. Na szczęście ludzie określający się mianem „środowisk kresowych” nie rządzą Rzecząpospolitą. Przyjmij 
Piotrze proszę wyrazy mojej solidarności w tej sprawie”.

Sygnatariuszami wniosku o odebranie KKOOP „kłamcy wołyńskiemu” Tymie była większość działających w Polsce organizacji kresowych reprezentujących wiele tysięcy rodzin osób 
pomordowanych w bestialski sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Nazywanie głupcami ludzi, którzy przez dziesiątki lat upominają się o prawdę o męczeńskiej śmierci swoich 
krewnych jest rzeczą podłą i niegodną przyzwoitego człowieka.

Sygnatariuszami wniosku o odebranie KKOOP „kłamcy wołyńskiemu” Tymie była także znaczna liczba osób ze świata nauki, z tytułami naukowymi i znacznym dorobkiem m.in. prof. 
Leszek S.Jankiewicz, Prof. Leszek Jazownik, dr Andrzej Zapałowski, dr Stanisław Tokarczuk, Ewa Siemaszko i wielu innych. W grupie tej znajdujemy także nazwiska liderów znanych 
w całym kraju organizacji kresowych, słynących od lat z inicjatyw służących budowaniu patriotyzmu i tradycji m.in.: Witold Listowski prezes Patriotycznego Związku Organizacji 
Kresowych i Kombatanckich, Małgorzata Gośniowska-Kola prezes Stowarzyszenia „Huta Pieniacka” i wielu innych. Wszystkich tych ludzi członek Gabinetu Politycznego MSZ w Pani 
Rządzie ośmiela się nazywać głupcami. Szczególnie żałośnie brzmi to w odniesieniu do ludzi z tytułami profesorskimi i dorobkiem naukowym znacznie przewyższającym „wybitne 
osiągnięcia” świeżo upieczonego doktora habilitowanego o dość skromnych, łagodnie mówiąc,  dokonaniach na polu nauki. W większości cywilizowanych uczelni naukowcy nie 
określają swych adwersarzy bądź ludzi mających inne poglądy mianem głupców, niestety poziom polskiej edukacji i kultury osobistej współczesnych „naukowców” znacznie odbiega od 
tego reprezentowanego na kresowych uczelniach: UJK w polskim  Lwowie i USB w polskim Wilnie. Niestety zapewne Pan Żurawski vel Grajewski czerpiący swą „niezwykle mądrą” 
wiedzę o Kresach Wschodnich z broszurek ukraińskich nacjonalistów odbitych na kiepskim powielaczu być może o tym nie słyszał, choć może się mylimy.

Szanowna Pani Premier rzeczą niedopuszczalną jest, aby w polskim Rządzie znajdował się człowiek pogardzający i obrażający ludzi upominających się o prawdę o 
ludobójstwie ludności polskiej dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Przypominamy, że ofiary do dzisiaj są zagrzebane w dołach i jarach, nie mają grobów ani znaku krzyża, 
co powinno być wyrzutem sumienia wszystkich Polaków, jak widać Pana „bardzo mądrego” Żurawskiego vel Grajewskiego to nie dotyczy. Pojednanie polsko-ukraińskie nie może 
być budowane na fundamencie haniebnego kłamstwa, ale świeżo upieczony doktor habilitowany jeszcze długo musi postudiować prawdziwą historię Polski, aby zrozumieć 
podłość i niewłaściwość swego zachowania, nawet w stosunku do jego zdaniem „głupców”.

Drugą rzeczą w jego komentarzu jest wyrażenie solidarności z „kłamcą wołyńskim” w „tej sprawie”. Przypomnę, że chodzi o odebranie KKOOP Tymie za publiczne, wielokrotne 
szerzenie kłamstwa negującego fakt ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Skoro członek Gabinetu Politycznego MSZ solidaryzuje się z „kłamcą 
wołyńskim” w jego działalności służącej zakłamaniu i gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych, to trudno nam pojąć, czyje interesy ma reprezentować w Pani Rządzie?

Prosimy Panią Premier o rozważenie natychmiastowej dymisji Żurawskiego vel Grajewskiego za pogardliwy i nienawistny stosunek do środowisk kresowych, które od ponad 70 lat 
starają się o upamiętnienie ofiar banderowskiego ludobójstwa oraz czynne wspieranie „kłamcy wołyńskiego” w jego haniebnej działalności.

W ramach pokuty należałoby go skierować do pracy przy ekshumacji ponad 200 tysięcy polskich ofiar ukraińskiego nacjonalizmu, bo wyrażamy nadzieję, że wreszcie polski Rząd zdoła 
wynegocjować tę sprawę w rozmowach z partnerami ukraińskimi. Nie możemy się godzić, by dziesiątki tysięcy polskich obywateli do chwili obecnej spoczywało w dołach i jamach bez 
znaku krzyża, a obok stały okazałe i dostojne pomniki „dokonań” ich  morderców.

Pojednanie polsko-ukraińskie jest możliwe i potrzebne, ale musi być budowane na fundamencie prawdy. Jego ważnym elementem jest historia „Sprawiedliwych Ukraińców” 
czyli tych członków tej nacji, którzy zostali zamordowani przez banderowców za pomoc okazaną polskim ofiarom. W Polsce już powstały pierwsze upamiętnienia tych bohaterskich 
Ukraińców (m.in. w Żarach na Ziemi Lubuskiej), jednak ludzie pokroju „kłamcy wołyńskiego” Tymy uważają ich za zdrajców. Mamy głęboką nadzieję, że kiedyś przyzwoitość zapuka 
do ich sumień.

Szanowna Pani Premier bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i szybką dymisję osoby Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego za pogardliwe i niegodne 
zachowanie w stosunku do środowisk kresowych oraz wspieranie osób negujących fakt ludobójstwa dokonany przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczych OUN-UPA na ponad 
200 tysiącach Polaków.  

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Pismo do Pani Premier w sprawie 
dymisji P.Żurawskiego vel Grajewskiego
Redakcja
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a następnie w Sanktuarium Matki 
Bożej z Monasterzysk w Bogda-
nowicach, zyskując uznanie wier-
nych. 
Prężnie działające Głubczyckie 
Towarzystwo Miłośników Lwo-
wa i Kresów Płd.-Wsch. od lat 
organizuje spotkanie opłatkowe 
czy Dni Kultury Kresowej. Tym 

samym kultywuje  
i popularyzuje tradycje kresowe, 
a trwając we wspólnocie, przy-
wołuje kulturę i obyczaje dawnej 
Rzeczypospolitej; czci pamięć 
przodków bestialsko pomordo-
wanych. A wszystko po to, by: „ 
Czas nie zaćmił i niepamięć”.  
  

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Apel do władz Ukrainy!

Zwracamy się do Was, usłyszcie 
nas! Pozwólcie na rozwój i dalszą 
działalność! Umożliwcie reali-
zację planów swoich obywateli! 
Parafianie św. Antoniego i wszy-
scy którzy przychodzą do Sank-
tuarium proszą o oddanie Domu 
Parafialnego. Nie zabierajcie 
nam możliwości dla organizacji 
spotkań dzieci i młodzieży.
W filmiku https://www.youtu-
be.com/watch?v=KZM_TBkp-
zVg&feature=youtu.be  ludzie 
proszą, dzieci proszą i pokłada-
ją nadzieję oraz wszystkie swoje 
dziecięce życzenia w możliwości 
spotkań w swoich grupach w 
domu parafialnym przy Sanktu-
arium św. Antoniego. Dążymy do 
organizacji odpowiedniej przy-
stani dla wszystkich. Urządzenia 
miejsca miłego i upragnionego 
dla wszystkich wspólnot para-
fialnych oraz każdej osoby która 
tego potrzebuje. 
Zwracamy się do Was! Do bur-
mistrza miasta, do rady miejskiej 
Lwowa, do najwyższych władz 
Ukrainy. Nie odbierajcie nam 
zasobów do istnienia. Miejcie 
racjonalne podejście do tego, 
czym bogate jest nasze miasto. 
Przedstawiajcie interes każde-
go obywatela co Was wybierał, 
a i pokażcie tym co na Was nie 
głosowali, że wasze działania są 
skierowane ku dobru wszystkich. 
Został organizowany ruch od-
dolny p. t. Usłyszcie nas! http://
sanktuarium-antoni.lviv.ua/usy-
ayszcie-nas 
Potrzebujemy miejsca spotkań 
jak powietrza,  bo każdy chce tu 

przyjść, a o Sanktuarium św. An-
toniego przy ul. Łyczakowskiej 
wie każdy Lwowianin. I nie tylko. 
Ludzie przyjeżdżają z za granicy 
aby tu się pomodlić i wypraszać 
cuda.  To czy z łaski miejscowej 
władzy nie może stać się jeden je-
dyny cud dla mieszkańców Lwo-
wa? 
Nie pozostańcie ambiwalentnymi 
w stosunku do potrzeb własnych 
obywateli! Przede wszystkim 
dzieci i młodzieży która potrze-
buje szansy na lepsze jutro i ma 
swoje aspiracje oraz postulaty 
życiowe. 
Nie znamy innej drogi niż szu-
kania wsparcia u Was, ponie-
waż jesteście przedstawicielami 
naszych spraw. Narodowo róż-
ni – Polacy, Litwini, Rosjanie, 
Ukraińcy i Białorusini – jeste-
śmy wszyscy obywatelami Ukra-
iny. Będąc obywatelami jednego 
kraju, mamy wszyscy te same 
prawa, gwarantowane Konstytu-
cją Ukrainy, a które Wy jako wła-
dza wcielacie reprezentując nasz 
interes. 
Jeszcze raz prosimy o wykony-
wanie powierzonych Wam przez 
obywateli funkcji – dbania o na-
sze dobro wspólne. Postulujemy 
tym samym o zwrot Domu Para-
fialnego sanktuarium św.  Anto-
niego. 

Parafia św. Antoniego to: 300 ro-
dzin, 19 wspólnot parafialnych, 
ok. 200 dzieci uczęszczających 
na katechezę, ponad 1 tysiąc pa-
rafian.

Apelujemy do władz – Usłyszcie 
nas.

Apel do władz Ukrainy!
Redakcja

W piątek, 15 stycznia br. W klubie 
„Na skrzyżowaniu”  Miejskiego 
Ośrodka Kultury  
 w Głubczycach  odbyło się opłat-
kowe spotkanie Kresowian zorga-
nizowane przez Głubczyckie To-
warzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo –Wschod-
nich pod przewodnictwem pre-
zesa – Edwarda Wołoszyna i jego 
zastępcy – Kazimierza Naumczy-
ka.
Wśród licznie zgromadzonych 
gości byli przedstawiciele władz 
samorządowych,   a mianowicie 
radny Sejmiku Wojewódzkiego 
– Zbigniew Ziółko, starosta głub-
czycki – Józef Kozina oraz bur-
mistrz- Adam Krupa. 
Na uroczystość przybyli także : 
prezes Kongresu Kresowian – Jan 
Skalski z Bytomia wraz z małżon-
ką Danutą – redaktorką „ Lwow-
skiej Fali” w Radiu Katowice, 
profesor Uniwersytetu Opolskie-
go- Maria Kalczyńska, prezesi 
zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia 
Kresowego z K-Koźla i innych 
miast, a także ks. Grzegorz Draus 
z parafii św. Jana Pawła II  
we Lwowie, jak i kapelan głub-
czyckich Kresowiaków - ks. 
Adam Szubka.
Najpierw były wypowiedzi gości, 
potem modlitwa, symboliczne 
przełamanie się opłatkiem, nowo-
roczne życzenia, jadło kresowe i 
kuluarowe rozmowy. 
To opłatkowe spotkanie prowa-
dziła Maria Farasiewicz, przyta-
czając Bożonarodzeniowe i Kre-
sowe wiersze.
Wielką atrakcję uroczystości sta-
nowił niewątpliwie występ zespo-
łu folklorystycznego z partner-
skiego miasta Zbaraż, w którego 
wykonaniu można było usłyszeć 
piękne kolędy zarówno w języku 
polskim jak i ukraińskim. Zespół 
podbił serca braci kresowej, która 
nie szczędziła braw. 
Artyści z Ukrainy przyjechali na 
ziemię głubczycką z 3-dniową 
wizytą. Tak oto   w niedzielę, 16 
stycznia wystąpili z koncertem 
kolęd w kościele w Pietrowicach, 

Opłatkowe spotkanie 
Kresowian
Maria Farasiewicz, Kazimierz.Naumczyk
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Krefeld, 19 stycznia 2016 r.

Szanowna Pani Minister!

Gratuluję Pani z powodu wy-
brania na stanowisko ministra, 
przewodniczącą Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeń-
stwa i Pełnomocnika Prezesa 
Rady Ministrów ds. Dialogu 
Międzynarodowego.

Mam nadzieję, że będzie Pani 
mogła zadowolić dążenia nie 
tylko potomków, których oj-
ców i matki oraz ich dzieci 
uratował Pani śp. Ojciec ge-
nerał Władysław Anders oraz 
byłych Żołnierzy Wyklętych 
ale też potomków z Kresów 
Wschodnich, którzy przeżyli 
ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich 
OUN-UPA.

Podczas naszych spotkań i 
rozmów w Warszawie 2 i 3 
października ubiegłego roku 
powiedziałem, że moja ciot-
ka Euzebia z mężem Piotrem 
Michalewiczem, po zesłaniu 
na Sybir zaraz po wybuchu 
II wojny światowej, zostali 
uratowani przez dotarcie do 
Armii Pani Ojca. Wujek Piotr 
jako przedwojenny podpo-
rucznik przeszedł szlak bojo-
wy poprzez Persję, Palestynę 
i Egipt gdzie uzyskał stopień 
porucznika oraz powrócił do 
Polski z Wielkiej Brytanii w 
1948 roku. Był on przed woj-
ną komunistą, idealistą a mimo 
wszystko został zesłany przez 
NKWD na Sybir razem z wie-
loma setkami tysięcy Polek i 
Polaków. Wujek mój przejrzał 
jednak na oczy widząc komu-
nizm moskiewski i PRL-owski 
i popierał Solidarność i opisał 
przeżycia syberyjskie w 1981 

roku, które następnie znalazły 
się w książce opublikowanej 
przez Związek Sybiraków w 
Wydawnictwie PoMOST w 
Warszawie.
 
Na urodzinach Longina Pa-
stusiaka mówiłem, że powin-
no się przestrzegać dziesięć 
przykazań Bożych oraz, że  nie 
wszystkich komunistów po-
winniśmy dzisiaj potępiać tak 
jak i nie wszystkich członków 
PZPR jeśli byli oni ideowcami 
i nie mieli „krwi” niewinnych 
osób na swoich rękach. Nie-
stety po 1989 roku nie doko-
nano w Polsce dekomunizacji 
i odpowiedniej lustracji, a nie-
ukaranie takich PRL-owskich 
rządzących jak Jaruzelski, 
Kiszczak i innych woła o po-
mstę do Boga! Nawet dzisiaj 
powinno się zmniejszać eme-
rytury żonom PRL-owskich 
komunistycznych dygnitarzy, 
aby dyktatorzy i ich żony mu-
sieli się bać konsekwencji na 
całym świecie.

Wielki szacunek i pamięć po-
winniśmy mieć dla ofiar, któ-
rzy zostali zamordowani w be-
stialski sposób przez nacjona-
listów ukraińskich OUN-UPA 
oraz ich potomków, którzy 
dążą do pojednania z Ukraiń-
cami jednak w duchu prawdy 
historycznej a nie zakłamania 
jak się to do dzisiaj odbywa ze 
strony ukraińskiej. Takie sło-
wa wypowiedziałem też pod-
czas międzynarodowej kon-
ferencji 27-28 czerwca 2013 
roku w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie podając przy-
kład Niemców, którzy wstydzą 
się od ponad 50 lat za czyny 
swoich ojców, dziadków czy 
rodaków podczas II wojny 

światowej oraz nie stawiają 
pomników Hitlerowi i innym, 
jak czyni to od lat Ukraina dla 
Bandery, Szuchewicza i in-
nych, a OUN-UPA dekretem 
parlamentu i prezydenta okre-
śla jako bohaterów, których 
obraza grozi procesem sądow-
nym! 

W 60-tą rocznicę Krwawej 
Niedzieli 11 lipca 2003 roku 
upamiętniono blisko 200 tysię-
cy ofiar ludobójstwa  podczas 
uroczystości w Porycku na 
Wołyniu z udziałem prezyden-
tów Polski i Ukrainy, duchow-
nych oraz rabinów i kikuset 
osób z Polski. Na dawnym, 
zrównanym z ziemią byłym 
polskim cmentarzu katolic-
kim poświęcono grób z trze-
ma krzyżami, w którym zło-
żono szczątki około 200 osób 
zamordowanych w kościele 
w tym mojego stryjka i brata 
ciotecznego (ministranta przy 
ołtarzu). Podczas wielogodzin-
nej ceremonii odsłonięto rów-
nież pomnik na cyplu poniżej 
ukraińskiego cmentarza pra-

wosławnego, którego wygląd 
umieszczony został na okładce 
mojej książki (zob. załącznik).

Po kościele katolickim ufundo-
wanym przez hrabiego Czac-
kiego w Porycku nie pozostał 
dzisiaj nawet jeden kamień a 
po dzwonnicy obok stojącej, 
tylko trzy kolumny granitowe, 
które leżą do dzisiaj na ziemi 
na terenie ogrodzonego daw-
nego cmentarza katolickiego.
W 2008 roku napisałem list 
otwarty do ówczesnej posłanki 
PO Małgorzaty Kidawy-Błoń-
skiej z prośbą aby wystąpiła do 
odpowiednich władz polskich 
o zbudowanie z tych pozosta-
łych kolumn małej kapliczki 
na cmentarzu według pewnego 
projektu. Niestety śp. Andrzej 
Przewoźnik nie uczynił nic w 

tej sprawie (zob. załączniki).

W związku z powyższym 
zwracam się z uprzejmą proś-
bą do Pani Minister o powtór-
ne rozpatrzenie nie tylko mojej 
prośby ale i wielu innych Kre-
sowiaków, którzy od lat starali 
się tego samego dokonać.

Z wyrazami szacunku pozostaje

Witold Bohdan Stański

P.S. Mam nadzieję, że mimo 
nawału pracy znajdzie Pani 
chwilę czasu na przeczytanie 
niektórych wierszy i afory-
zmów napisanych przez mego 
ojca w książce, którą podaro-
wałem Pani 2 października 
ubiegłego roku.

list otwarty do Pani Minister Anny Marii Anders
Witold Bohdan Stański

/ projekt kapliczki
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Nowa  Sól ,  25.01.2016      
Zygmunt Mendaluk   
     ul. Kręta 1  B   
67-100 Nowa Sól
 Pani   Beata Szydło    
                                                      
Premier Rządu  Rzeczypospolitej 

Polskiej         

 Przemysław Żurawski vel Gra-
jewski napisał : ,,Głupich w każ-
dej nacji pod dostatkiem,  nieste-
ty. Na szczęście ludzie określają-
cy się mianem -środowisk kreso-
wych- nie rządzą Rzecząpospoli-
tą. Przyjmij Piotrze proszę wyrazy 
solidarności w tej sprawie‘’.                                  
W ten oto sposób Żurawski vel 
Grajewski podtrzymuje na duchu 
Piotra Tymę, Prezesa Związku 
Ukraińców w Polsce, jawnie za-
przeczającego prawdzie o ludo-
bójstwie dokonanym przez nacjo-  
nalistów  ukraińskich na Polakach 
oraz obywatelach II RP innych 
narodowości i kilkudziesięciu  ty-
sięcy Ukraińców , a odznaczone-
go przez b. prezydenta B.Komo-
rowskiego.   
Odebrania polskiego orderu Pio-
trowi Tymie domagają się Kre-
sowianie, co ,, upoważniło’’ Gra-
jewskiego vel Żurawskiego  do 
napisania cytowanej wyżej opinii.                                          
Żurawski vel Grajewski użył wo-
bec Kresowian języka nienawiści 
, dotkliwie uraził gorliwych pa-
triotów  ciężko doświadczonych 
przez los, być może najciężej spo-
śród obywateli II RP i PRL.  
W związku z powyższym doma-
gamy się usunięcia Żurawskiego 
vel Grajewskiego z wszystkich 
stanowisk i funkcji publicznych 
jakie pełni ze szkodą dla Rzeczy-   
pospolitej. My i nasze rodziny do-
znaliśmy prześladowań od Sowie-
tów i hitlerowców oraz dodatko-
wo od ukraińskich nacjonalistow, 
którzy mordowali w sposób naj-
okrutniejszy. Ponadto Kresowia-
nie zostali wypędzeni z własnej 
ziemi. Po osiedleniu się głównie 
na Ziemiach Odzyskanych  za-
czynali od zera. Pracowali we 
wszystkich zawodach. Wbrew 
oszczerczej opinii Żurawskiego 
vel Grajewskiego  nie byli i nie 
są głupcami, bo to Kresowianie 
właśnie, organizowali życie go-
spodarcze, naukowe i kulturalne 
Górnego Śląska, Śląska Opolskie-
go , Dolnego Śląska, Ziemi  Lu-
buskiej, Pomorza oraz Warmii i 
Mazur. Zasilili ośrodki naukowe 
i kulturalne całej powojennej Pol-
ski. Do dziś poświęcają się dla Oj-
czyzny z nieustającą gorliwością.  
W czasie wojny Kresowianie sta-
nowili trzon Armii Andersa oraz I 
i II Armii Wojska Polskiego. 
Pełne poświęcenie Kresowian dla 
Polski Żurawski vel Grajewski 
śmie nazywać głupotą.   
Kresowianie mieli w dowo-
dach osobistych wydanych w 
PRL wpis: ,, miejsce urodzenia-
-ZSRR”.  
Tak zadrwiły sobie władze PRL z 
obywateli , których szyderczo na-
zwali repatriantami, zamiast  eks-
patriantami, czyli wypędzonymi z 
ojczyzny. Tak czyniono w dowód 
przyjaźni z ,,bratnim narodem 
radzieckim’’. Wpisując się w tę 

konwencję nasi sąsiedzi przyby-
li na Ziemie Odzyskane z   tzw.
Polski centralnej nazywali Kreso-
wian Ukraincami ,co było wybit-
nie dotkliwe w obliczu   okrutnych 
prześladowań jakich doznali oni 
od ukraińskich oprawców. Nasi 
sąsiedzi zepchnęli nas, w swoim 
mniemaniu, do grupy obywate-
li niższej kategorii. Na szczęście 
dawno już z tego wyrośli Dziś do 
tej kategorii spychają Kresowian 
probanderowscy agenci wpływu. 
Dziś Ż . vel G. solidaryzuje  się 
z przywódcą ZUwP i stawia go 
wyżej od Kresowian. W czyim 
imieniu ?     

Doradca Prezydenta Rzeczypo-
spolitej i ministra w Rządzie II RP 
solidaryzuje się z szefem  ZUwP , 
który zasłużył się w zakłamywa-
niu prawdy o zbrodni ludobójstwa 
dokonanego przez Ukraińców  na 
Polakach.
                                           
Kresowianie czują naturalny, 
zwyczajnie ludzki, sentyment do 
Wołynia, Małopolski  Wschodniej  
i innych  kresowych krain .Pozo-
stawili tam przecież swoją ojco-
wiznę i wielu krewnych, prześla-   
dowanych do dziś   przez nacjona-
listów. Pozostawili groby rodzin-
ne i setki tysięcy krewnych, ofiar 
wielkiego głodu (lata 20. XX w. 
tuż za polsko-sowiecką granicą) 
i ofiar ludobójstwa , których cia-
ła nigdy nie zostały pogrzebane. 
Jak mało kto potrafią rozróżnić 
dobrych Ukraińców, swoich daw-
nych sąsiadów , od nacjonalistów 
( niestety , także sąsiadów). Do-
skonale ,opierając się na własnym 
doświadczeniu , potrafią ocenić 
dokonania nacjonalistów oraz ich 
aktualne dążenia oparte o ideolo-
gię ukraińskiego nacjonalizmu 
integralnego, w którą wpisana jest 
nie tylko nienawiść do Rosjan i 
mieszkańców Ukrainy wschod-
niej, ale także antypolonizm. 
Kresowianie dostrzegają nacjona-
listyczne zagrożenie , bo wyrobili 
w sobie zmysły widząc pomordo-
wanych, widząc zgliszcza swoich 
domów, widząc przez wiele nocy 
łuny nad sąsiednimi wsiami, sły-
sząc krzyk mordowanych , nawet 
z odległości paru kilometrów. 
Dziś antypolskie nastawienie 
ukraińskich nacjonalistów jest w 
Polsce przemilczane , zakłamy-
wane i uznawane za nieistniejące.   
Z niedowierzaniem obserwujemy 
zachowania polskich polityków. 
Szokujące było ich jednanie się 
z ukraińskimi szowinistami na 
kijowskim Majdanie. Wzajemne 
skandowanie banderowskiego za-
wołania: ,,Sława Ukrainie-hero-
jam sława”  na tle banderowskich 
flag jest haniebne i niegodne  Po-
laka. A tym właśnie zhańbili się 
politycy PO i PiS.                                                                              
Mądrość Kresowian, negowana 
przez Żurawskiego vel Grajew-
skiego, i jemu podobnych, wynika   
z doświadczenia pozwalające-
go postawić na równi dokonania 
Sowietów, hitlerowców i bande-
rowców. Hitlerowska swastyka, 
sowiecki sierp i młot oraz tryzub 
na tle banderowskiej flagi znaczą 

dla Kresowian tyle samo. Do-
świadczenie Kresowian wymusza 
zachowanie równego  dystansu do 
Rosji, Niemiec i Ukrainy. Takiego 
spojrzenia wielu politykom i ich 
doradcom brakuje .  
Albo błądzą oni, albo mają jakiś 
podły interes. 
Wielu Kresowian udzieliło po-
litykom PiS kredytu zaufania w 
wyborach prezydenckich i parla-   
mentarnych  w 2015 r. Udzielono 
tego kredytu mimo ich hanieb-
nych wystąpień na Majdanie i nie-  
ustającego bratania się z ukraiń-
skimi szowinistami. Kontynuacja 
takiego postępowania skazuje ten 
kredyt na wieczne nieoddanie, tak 
jak na wieczne nieoddanie jest 
skazany ogromny kredyt finanso-
wy udzielony przez polskie wła-
dze Ukrainie. PiS dokonuje obec-
nie zmian kadrowych  w mediach 
rządowych, umownie zwanych 
publicznymi, usuwając dzienni-
karzy niewygodnych i dobierając 
sobie posłusznych. A co z dzien-
nikarzami  ,,relacjonującymi” 
wydarzenia na  Ukrainie? Mamy 
dość bezczelnych kłamstw i stron-
niczego doboru przekazywanych 
informacji.  
Ten sposób uprawiania dzienni-
karstwa, to wspieranie jednej ze 
stron ukraińskiego konfliktu,   nie-
stety, wspieranie wrogich Polsce 
nacjonalistów i oligarchów. Po 
drugiej stronie konfliktu są rdzen-
ni mieszkańcy Ukrainy. Mieszka-
ją tam również Polacy czujący za-
grożenie ze strony nacjonalistów. 
Mieszkańcy wschodniej Ukrainy 
byli do niedawna nastawieni do 
nas pozytywnie. 
Polskie media sprawiając  wra-
żenie probanderowskiej agendy 
przysparzają nam wrogów. 
W wyniku takich działań bę-
dziemy mieli na Ukrainie wielu 
wrogów : tradycyjnie wrogo  na-
stawionych do nas nacjonalistów 
i wieloetniczną rzeszę zamieszku-
jącą wschodnią Ukrainę.
Wszelka współpraca militarna z 
niestabilną Ukrainą prowadzi do 
konfliktu z Rosją. Nie można tu 
wykluczyć konfliktu zbrojnego. 
Tworzenie oddziałów polsko-
-ukraińskich, szkolenie ukraiń-
skich żołnierzy  i zamiar współ-
pracy w dziedzinie produkcji bro-
ni, to dla Rosji jawnewystąpienie 
przeciw jej interesom.                                                                                                 
Dotychczasowe owoce wizyt pre-
zydentów Polski na Ukrainie nie 
są nam znane, bo ich nie ma.        
Przebiegli Ukraińcy Kwaśniew-
skiego upili, Kaczyńskiego zlek-
ceważyli, w Komorowskiego 
neobanderowiec  rzucił jajkiem, 
a Dudę sfotografowali na tle ban-
derowskiej flagi. W trakcie wizy-
ty Prezydenta Dudy, lub tuż po jej 
zakończeniu, Ukraińcy poinfor-
mowali, że zamierzają budować 
samolot, który nazwą ,,Stepan 
Bandera”. Można to uznać, w 
przypływie sympatii do przyja-
ciół, za przejaw swoistego ukra-
ińskiego humoru, wpisanego w 
tamtejszy  folklor.                                                                                                                                

Ale uchwalenie  antypolskiej 
ustawy w dniu pobytu prezydenta 

Komorowskiego u ,,przyjaciół”, 
nie  może być przez nas traktowa-
ne jako niewinny dowcip i dziwny 
zbieg okoliczności.            
Uchwalono  prawo do karania każ-
dego kto wypowie się negatywnie 
o zbrodniarzach ukraińskich. Do-
tyczy to głównie Polaków upomi-
nających się o upamiętnienie ofiar 
ludobójstwa dokonanego przez 
bandytów-oprawców z UPA, 
SS,,Galizien” ,batalionów ,,Ro-
land” i ,,Nachtigall”, ukraińskiej 
policji pomocniczej, ukraińskiej 
służby wartowniczej w nazistow-
skich obozach koncentracyjnych 
, ukraińskich oddziałów tłumią-
cych Powstanie Warszawskie 
i wielu innych kolaboranckich 
ugrupowań oraz pojedynczych 
bandytów podżeganych przez 
nacjonalistów. Mieszkańcy War-
szawy podczas powstania drżęli 
przed ukraińskimi oprawcami. 
Bali się ich bardziej niż Niemców.  
Dziś neobanderowskie sotnie i 
bataliony kontynuują zbrodnicze 
tradycje, a polskie media nazywa-
ją ich patriotami.                                                                                                  
Przywołana wyżej ustawa zamy-
ka Kresowianom i ich potomkom 
usta, naukowcom i publicystom 
nie pozwala zbrodni nazwać 
zbrodnią, a zbrodniarzy zbrodnia-
rzami. Polski parlament dotych-
czas nie chciał, a teraz nie będzie 
mógł uznać zbrodni wołyńsko-
-małopolskiej ludobójstwem, bo 
każdy kto tak postąpi będzie na 
Ukrainie aresztowany, a posłowie 
i senatorowie do ,,przyjaciół” jeż-
dżą.  
Następnym krokiem może być 
żądanie wydawania ,,przestępców 
naruszających ukraińskie prawo” 
także na terenie Polski. Paradoks 
historii pozwoli Kresowianom 
powrócić na Ojcowizny łono i do-
konać żywota w gościnnych ukra-
ińskich ciurmach. Swoista czeka 
nas repatriacja.   
Przebiegłość ukraińskich agentów 
wpływu przejawia się ich nieobec-
nością na kijowskim Majdanie ale 
także pozorną nieobecnością  w 
polskim życiu politycznym. Do 
mediów trafiają tylko  ,,na za-
proszenie” i pełnią tam rolę ,,je-
dynych ekspertów” w komento-
waniu relacji polsko-ukraińskich  
oraz polsko-rosyjskich.  Przesia-
dując w klimatyzowanych stu-
diach radiowych i telewizyjnych 
zagrzewają polskich polityków do 
durnych zachowań. Rolę wielkich 
nieobecnych pełnią także w pol-
skiej nauce. Ich ,,wkład” w doro-
bek wielu uczelni, PAN i IPN, to 
coraz bardziej udana relatywiza-
cja wiedzy o wołyńsko-małopol-
skim ludobójstwie, przejawiająca 
się równaniem ofiary z katem, 
czyli uznanie stanu ,,ofiara vel 
kat” . Ludobójstwo jest przez nich 
nazywane wojną polsko-ukraiń-
ską, wojną chłopsko-chłopską, 
odwetem za wielowiekowe prze-
śladowanie,  zwyczajną rebelią. 
W efekcie mamy parlamentarną 
,,zbrodnię o znamionach ludobój-
stwa” . Czołowi polscy politycy 
udają, że nie widzą kwitnącego 
na Ukrainie szowinizmu. Nie wi-
dzi go minister Waszczykowski 

?!  Nie widzi go minister Macie-
rewicz ?!    
Media starają się ukryć przed 
nami neobanderowskie wiece, 
szczególnie te urządzane z okazji   
kolejnych urodzin zbrodnia-
rza -Stepana Bandery. Jeśli coś 
mediom się wymknie, to i tak 
pozostanje bez stosownego ko-
mentarza. Rosnące jak grzyby 
po deszczu pomniki poświęcone 
zbrodniarzom mają być dla nas 
jedynie elementami krajobrazu 
kresowych miast?  Niedosyt he-
rojów uzupełnia się sięgając po 
ojców ukraińskiego bestialstwa – 
stawiając pomniki Żeleźniakowi  
i Goncie.  Nacjonaliści ukraińscy 
nie mogą istnieć bez wrogów, a 
ich wymarzonym sposobem na 
stworzenie Wielkiej Ukrainy (od 
Krakowa po Kazachstan) jest do-
prowadzenie do trzeciej wojny 
światowej . Czy interes Polski jest 
w jakimkolwiek stopniu zbież-
ny z ich zbrodniczym interesem? 
Marzeniem ukraińskich nacjona-
listów jest doprowadzenie świata 
do ruiny znacznie większej od 
tej, na tle której fotografowała się 
Pani Premier w Nowej Soli, na te-
renie byłej Fabryki Nici w czasie 
kampanii wyborczej.                                                                                       
Przemilcza się w Polsce wysu-
wane przez Ukraińców żądanie 
oddania dziewiętnastu ,,ukrain-
skich’’ powiatów. Ukraińcy bez-
czelnie pytają nas: jak ,,ukraiń-
ski’’ Kraków ,,popadł’’ w  polskie 
ręce? Kłamstwo jest bazą ideolo-
gii integralnego nacjonalizmu 
ukraińskiego.     
W skondensowanej formie jest 
nakazane w ,,Dekalogu ukraiń-
skiego nacjonalisty’’. ,,Dekalog’’  
obowiązywał  i obowiązuje każ-
dego nacjonalistę. Zrelatywizo-
wana ,,prawda’’ o poczynaniach 
ukraińskich nacjonalistów i za-
milczanie faktów jest wspólnym 
dziełem pseudouczonych i pseu-
dożurnalistów bazujących na na-
kazach ,,Dekalogu’’. 
Tworzą oni wielkie dzieło  pod 
tytułem ,,Kłamstwo vel prawda”.                                                               
Należy odróżnić uczciwych Ukra-
ińców od nacjonalistów. Tych 
pierwszych jest znacznie   więcej 
, ale w wyniku terroru i kłamstwa 
są oni spychani na polityczny 
margines i nie są  dopuszczani 
do głosu . Jakakolwiek współ-
praca z Ukrainą będzie możliwa 
dopiero po wyeliminowaniu na-
cjonalistów z życia politycznego 
i gospodarczego w tym kraju. Po-
moc oligarchom i nacjonalistom, 
to szkodzenie Polsce i Ukrainie. 
Krytyczny stosunek do historycz-
nych i aktualnych poczynań ukra-
ińskich nacjonalistów jest naszym 
obowiązkiem. Nazywanie  ludzi 
uznających ukraińskie zbrodnie 
za ludobójstwo agentami Putina 
jest orężem nacjonalistów ukra-
ińskich używanym również w 
Polsce i przeciw Polsce. Nieprzy-
chylni PiS-owi politycy mówią o 
putynizacji polskiej polityki. Jak 
widać „Putinem’’ może być każ-
dy.                   
Wytarte na kolanach - niestety, 
tylko polskich - hasło: ,,Nie ma 
wolnej Polski bez wolnej Ukra-

Kresowianie piszą do Premier Szydło
Zygmunt  Mendaluk
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iny‘’ należy  natychmiast zacero-
wać złotymi nićmi prawdy i zmo-
dyfikować do postaci: ,,Nie ma 
wolnej Polski bez wolnej od na-
cjonalizmu Ukrainy”.  Nie można   
budować państwowości Polski i 
Ukrainy bez nazywania faktów po 
imieniu. Ponadto jednym z pod-
stawowych warunków wolności 
w Polsce jest uwolnienie się od 
agentury wpływu  ukraińskiego 
nacjonalizmu. Agentury chcącej 
doprowadzić świadomość Pola-
ków do stanu dającego się określić 
mianem,, Polska vel Ukraina”.
Stosując medialny terror odsuwa 
się na  dalszy plan nasze bezpie-
czeństwo , promując jednocześnie 
poświęcenie dla Ukrainy.      
Rosyjskie embargo na polskie to-
wary i utrzymywanie na najwyż-
szym poziomie cen gazu sprzeda-
wanego nam przez Rosję (znacz-
nie drożej niż dla Ukrainy) nie jest 
dla nas obojętne. 
Cierpmy za Ukrainę.? Za Ukra-
inę, czyli kogo? Na Ukrainie są 
dwie główne strony konfliktu.  
Po obu stronach są ofiary, głodni 
i bezdomni. Wszyscy oczekują od 
nas takiej samej pomocy. 
Właściwie zaadresowanej po-
mocy Polska może, i powinna 
udzielić, bez narażania się komu-
kolwiek. W lipcu będzie kolejna 
rocznica Krwawej Niedzieli na 
Wołyniu (upamiętnienie ofiar z 11   
lipca 1943 r.). Kresowianie od lat 
oczekują uznania 11 lipca Dniem 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa. 
Oczekujemy również uznania 
przez Sejm i Senat banderowskiej 
zbrodni za zbrodnię ludobójstwa.  
Mamy nadzieję, że Marszałek 
Sejmu, Kuchciński, kawaler ukra-
ińskiego orderu ,,Za zasługi”, 
przyznany mu przez Juszczenkę 
doprowadzi sprawę do zadowala-
jącego nas końca.  
Ponad 140 deputowanych do 
Werchownej Rady (jeszcze tej 
przedmajdanowej) skierowało do 
Polskiego Parlamentu rezolucję w 
sprawie uznania zbrodni bande-
rowskiej za ludobójstwo. 
Polski Parlament propozycję od-
rzucił. Czy planowana na lipiec 
br. wizyta Poroszenki  znów spa-
raliżuje Polski Parlament?  Czy 
dźwigniemy się na suwerenność 
i nazwiemy prawdę po imieniu?  
Dajcie radę i uchwalcie w końcu 
to, na co czekają Kresowianie i 
wszyscy ceniący prawdę Polacy. 
Oczekujemy zrównania prawdy o 
ukraińskim ludobójstwie z praw-
dą o zbrodniach  sowieckich i nie-
mieckich. Tylko prawda pozwoli 
na normalizację koegzystencji 
narodów. 
Prosimy o przyjęcie do wiadomo-
ści, że ze względu na doświadcze-
nie i wiedzę o stosunkach polsko-
-ukraińskich i polsko-rosyjskich 
należy Kresowian umieścić na 
pierwszym miejscu pośród przy-
tomnych. Za każde, oparte na 
prawdzie posunięcie w kierunku  
korzystnych dla nas rozwiązań w 
stosunkach polsko-ukraińskich 
będziemy Pani wdzięczni. 
Będziemy wdzięczni za usunięcie 
z życia publicznego fałszywych 
doradców i kłamców z mediów. 

Z poważaniem                                                                              
w imieniu grupy Kresowian  
Zygmunt  Mendaluk

 Tradycji stało się zadość i w 
przedostatnią sobotę stycznia na 
hali MOSiR-u 

w Sycowie odbył się -   jak co-
rocznie  – już XIII Ogólnopolski 
Koncert Charytatywny dla Pola-
ków na Ukrainie i Białorusi.

 Koncert zorganizowany pod pa-
tronatem byłego Konsula Gene-

ralnego RP w Winnicy Krzysz-
tofa Świderka i Burmistrza MiG 
Syców Sławomira Kapicy zgro-
madził pełną widownię sycowian 
i okolic oraz grup kresowian z 
innych miast Dolnego Śląska. 

Obecnością swą zaszczyciło wie-
lu znakomitych gości. Pozwolę 
sobie wymienić niektórych  z 
nich: senator Stanisław Gogacz, 

wicemarszałek dolnośląski Ta-
deusz Samborski, szefowa  TVP 
Wrocław Ewa Wolniewicz-Dżel-
jilji, dolnośląski kurator oświaty 
Beata Pawłowicz, ordynariusz 
diecezji kamieńsko-podolskiej 
biskup Leon Dubrawski ( uczest-
niczył we wszystkich dotychcza-
sowych koncertach), ordynariusz  
diecezji pińskiej Antoni Dzie-
mianko, proboszcz Sanktuarium 

Pani Latyczowskiej na Ukrainie 
ksiądz Adam Przywuski, prezes 
Kongresu Polaków Podola Wło-
dzimierz Pawłowski, dyrektor 
Domu Polskiego w Kijowie Ma-
ria Siwko.

 Po oficjalnych wystąpieniach 
nastąpiła symboliczna inaugura-
cja siódmej edycji akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia” 
a zarazem  otwarcie wystawy 
związanej z ratowaniem polskich 
cmentarzy na kresach. Pomysło-
dawcą akcji jest redaktor Graży-
na Orłowska-Sondej z TVP Wro-
cław. W roku ubiegłym ponad 
800 woluntariuszy pracowało na 
86 cmentarzach kresowych. W 
tym roku planuje się udział po-
nad 1000 wolontariuszy.

Jako uczestnik akcji przygotowa-
łem na 90 zdjęciach fotorelację 
z  prac porządkowych na przed-
wojennym polskim cmentarzu w 
Korcu .. Cmentarz o pow. 1,6 ha 
porządkowała  młodzież LO Sy-
ców corocznie  ( w latach 2012-
2015) przez 10 dni w grupie 8-10 
osób. 

Gdy kawałki wstęgi biało-czer-
wonej pocięte znalazły się w 
rękach uczestników otwarcia 
wystawy, rozpoczęły się wystę-
py zaproszonych zespołów: Sy-
cowiacy, Zawadiacy, ASSOL. 
Po ich występach  prezentowały 
się zespoły zza wschodniej gra-
nicy: Jednym Głosem, Czarne 
Perły, Kwiat Podola. Porwał całą 
widownię do oklasków i wtóro-
wania bard Maciej Wróblewski, 
który rozruszał widzów przed 
występami zespołu Big 4 Band. 

Wielką niespodzianką był wy-
stęp, w ramach tego zespołu, sy-
cowianina Łukasza Szczepanika, 
który zaśpiewał m.in. przeboje 
Julio Iglesiasa. Miarą niespo-
dzianki niech będzie fakt, że na-
wet rodzina (Łukasz jest bratan-
kiem mojej żony) nie wiedziała 
o Jego planowanych występach. 

   Zgłodniali mogli się posilić 
specjałami kresowej kuchni, 
popić kawą lub herbatą. Można 
było zakupić kalendarze kreso-
we. Po Sali chodzili harcerze 
z puszkami do których zbierali 
pieniądze na rzecz pomocy na-
szym rodakom.

 Wielu ze smutkiem opuszczało 
salę po pięciu godzinach pobytu, 
bo na takowy  koncert trzeba bę-
dzie czekać aż rok.                                                                              

Trzynasty Koncert, ale nie pechowy!
Edmund Goś
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Przedstawiciele polskiego In-
stytutu Pamięci Narodowej po 
raz kolejny przywieźli do Łucka 
prezenty. 12 stycznia kolekcję 
książek wydanych w tej insty-
tucji przekazali oni Bibliotece 
Wschodnioeuropejskiego Uni-
wersytetu Narodowego im. Łesi 
Ukrainki.

Dziekan Instytutu Filologii i 
Dziennikarstwa Jurij Hromyk 
przedstawił gości oraz podzięko-
wał za to, że po raz kolejny przy-
jeżdżają na uniwersytet z książ-
kami, ale także z dialogiem na 
tematy kulturowe i historyczne.

 Konsul Generalny RP w Łucku 
Beata Brzywczy podkreśliła waż-
ność kontaktów rozbudowywa-
nych pomiędzy IPN i WUN: «Do-
brze, że Polska i Ukraina mogą 
otwarcie rozmawiać o proble-
mach istniejących między nami 
w teraźniejszości, ale też w prze-

sz łośc i . 
D o b r z e 
b y ł o -
by, żeby 
Ukra iń -
cy mieli 
m o ż l i -
wość do-
w i a d y -
wać się o 
nowych 
pracach 
h i s t o -
rycznych 
ukazujących się w Polsce i od-
wrotnie – Polacy o podobnych 
pracach na Ukrainie».
W trakcie przekazywania biblio-
tece kilkudziesięciu polskich 
opracowań dyrektor Biura Eduka-
cji Publicznej IPN dr Andrzej Za-
wistowski powiedział: «Bardzo 
się cieszę, że nasze publikacje 
trafiają do Biblioteki WUN. IPN 
to jeden z największych oraz naj-
ważniejszych wydawców książek 

historycznych. Co roku wydaje-
my około 200–300 różnych publi-
kacji. Ukazują się one na polskim 
rynku w ciągu ostatnich piętnastu 
lat. Część z nich wydawana jest w 
różnych językach świata, w tym 
po ukraińsku. Wybraliśmy wyda-
nia, które mogą się przydać stu-
dentom i wykładowcom uniwer-
sytetu. Mam nadzieję, że pomoże 
to nam w otwarciu nowego pola 
dla współpracy pomiędzy nami».

„ O b e c n i e 
obse rwuje -
my na Litwie 
nadmiar wy-
soko wykwa-
l i f ikowanej 
kadry, ale za-
razem odczu-
wa się brak 
fachowej siły 
r o b o c z e j . 
T y m c z a -
sem system 
kszta łcenia 
zawodowe -
go jest dziś 
praktycznie 
zrujnowany” 
– uważa Jarosław Narkiewicz, 
wiceprzewodniczący Sejmu, po-
seł z ramienia Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie, członek sej-
mowego komitetu ds. oświaty, 
nauki i kultury.

Wykształcenie wyższe na Litwie 
oferuje dziś 47 uniwersytetów.
Z wyników badań MOSTA (Cen-
trum Badań i Monitoringu Nauki 
i Studiów) okazuje się, że uczel-
nie mają coraz większą liczbę 
kierunków, a na studia dostają się 
niemalże wszyscy chętni, mimo 
niewysokiego poziomu wiedzy 
kandydatów.
Po skończeniu uczelni (często na 
kierunkach płatnych) część absol-
wentów ląduje na giełdzie pracy. 
Uczelnie wyższe „produkują” dy-
plomy, które nie budzą zaufania 

pracodawców. Prawie połowa z 
nich uważa, że absolwenci uni-
wersytetów nie są odpowiednio 
przygotowani do wykonywania 
zawodu. Często jedynym sposo-
bem na znalezienie pracy dla by-
łego studenta uniwersytetu (poza 
emigracją) jest zdobycie specjali-
stycznej kwalifikacji w… szkole 
zawodowej.

Jak poinformowała „Kurier” Ewa 
Sawiel, specjalistka Solecznickie-
go Oddziału Litewskiej Giełdy 
Pracy (LGP), z dniem 1 stycz-
nia zarejestrowano tu 112 osób 
z wyższym wykształceniem: 33 
osoby po ukończeniu kolegiów i 
79 osób po ukończeniu uniwersy-
tetów. „Na bruku” w rejonie so-
lecznickim wylądowało najwięcej 
inżynierów, pedagogów, ekono-

mistów, prawników.
Tymczasem według danych „Ba-
rometru możliwości zatrudnie-
nia” udostępnionych przez LGP, 
największe szanse na znalezienie 
pracy na Litwie mają betoniarze, 
elektrycy, kucharze, masarze, 
murarze, krawcy, budowlani, 
hydraulicy, kierowcy TIR-ów, 
mechanicy sprzętu rolniczego, 
specjaliści technologii informa-
cyjnych. Szczególnie wysokie 
szanse na zatrudnienie mają spa-
wacze, monterzy konstrukcji me-
talowych, pracownicy od izolacji. 
Natomiast najmniejsze szanse 
znalezienia pracy mają m. in. 
ekonomiści, prawnicy, nauczycie-
le, pracownicy socjalni, tłumacze, 
dziennikarze, politolodzy, biolo-
dzy, botanicy, specjaliści urządza-
nia wnętrz.
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Z prasy polonijnej

Z uniwersytetu prosto… do 
zawodówki

KURIER WILEŃSKI

Jan Dziedziczak: 
Edukacja to temat 
numer jeden
WILNOTEKA

Książki od IPN 
MONITOR WOŁYŃSKI

Sytuacja 
s z k o l -
n i c t w a 
polsk ie -
go na Li-
twie jest 
dla nas 
tematem 
n a j w a ż -
niejszym 
- zapew-
nił przed-
stawicieli 
po l sk ie j 
społeczności na Litwie Jan Dzie-
dziczak, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych 
RP odpowiedzialny m.in. za 
sprawy polonijne. Wiceminister 
Dziedziczak przyjechał do Wil-
na, żeby porozmawiać o proble-
mach mieszkających na Litwie 
Polaków.

Już na wstępie spotkania, któ-
re odbyło się w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie, Jan Dziedzi-
czak zaznaczył, że problemy 
mieszkających na Litwie Pola-
ków są dla niego ważne, gdyż 
emocjonalnie jest związany z 
Wileńszczyzną: „Moja rodzina 
tutaj mieszkała, mama tutaj się 
urodziła. Tym bardziej czuję się 
współodpowiedzialny za to, co 
się będzie działo tutaj, w Wilnie, 
na Wileńszczyznie, z naszymi 

rodakami. Tematów jest wie-
le, wiele trzeba poprawić. Rząd 
deklaruje, że zrobi wiele, by po-
móc społeczności polskiej. Nie 
zaprzestaniemy tego tematu”.

Tematem numer jeden - co mini-
ster Dziedziczak podkreślał nie-
jednokrotnie - jest oświata. Jak 
zaznaczył, pierwsze decyzje już 
zapadły: rząd polski będzie przy-
znawał pomoc finansową w wy-
sokości 500 złotych dla każdego 
ucznia klasy pierwszej i matu-
ralnej szkoły polskiej na Litwie. 
Uwzględnione zostaną również 
zgłoszone podczas spotkania 
prośby dotyczące wyjazdów do 
Polski na kolonie i obozy, orga-
nizowania kursów i szkoleń do-
kształcających dla nauczycieli i 
wydawania podręczników dla 
szkół polskich.

Kiedy w 
niedzielne 
p o p o ł u -
dnie, 17 
s tyczn ia , 
pada j ący 
z nieba 
p u s z y s t y 
śnieg przy-
k r y w a ł 
Z i e m i ę 
Wileńską 
nadając jej 
świeżą biel 
i czystość, 
mieszkań-
cy Rukojń zgromadzili się w no-
wym Domu Wspólnoty – równie 
pięknym i czystym jak otaczająca 
świat aura.

Trudno wyobrazić sobie, że do-
tychczas kultura w Rukojniach 
prowadziła taki trochę koczow-
niczy tryb życia – to pomieszki-
wała w szkole, to w Kościele... 
W końcu znalazła miejsce, gdzie 
zadomowi się na stałe – nieco 
metaforycznie opowiedziała o lo-

sie placówki, prowadząca część 
artystyczną, Helena Bakuło. Z 
promiennym uśmiechem i taką 
autentyczną radością, że oto zi-
ściło się marzenie, uchylała rąbka 
tajemnicy o tym, jak dotąd radzili 
sobie mieszkańcy z działalnością 
artystyczną. Bo talentów w Ru-
kojniach nie brakuje – o czym 
świadczyły fantastyczne występy 
zespołu, młodzieży, a nawet ma-
łych artystów z reaktywowanego 
teatrzyku „Kulfon”.

Miejsce, gdzie będzie 
mieszkała kultura  
L24
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W ciągu roku 
w rubryce 
«Ocaleni od 
zapomnienia» 
przedstawia -
liśmy uwadze 
naszych Czy-
telników szki-
ce biograficz-
ne o polskich 
żo łn i e r z ach , 
którzy trafili 
do sowieckiej 
niewoli. Następny cykl publikacji 
zostanie poświęcony działalności 
polskiego podziemia na terenach 
województwa wołyńskiego w la-
tach 1939–1941.

Wysławszy we wrześniu 1939 
r. główne rezerwy wojskowe do 
walki z Wehrmachtem, polski 

rząd był wstrząśnięty ofensywą 
ZSRR. Uważał on, że taki cios w 
plecy niweczy prowadzenie zor-
ganizowanej walki na ziemiach 
polskich. Po porażce w Warsza-
wie podziemie było bardzo słabe, 
a w dodatku zostało podzielone 
na dwa obozy ze względu na kon-
frontację między zwolennikami i 
przeciwnikami rządu.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Ocaleni od zapomnienia: 
polskie antysowieckie 
podziemie  
MONITOR WOŁYŃSKI

P o c z ą t e k 
roku jest do-
s k o n a ł y m 
czasem, aby 
podsumować 
wyniki pracy 
za rok ubie-
gły, omówić 
plany na rok 
bieżący oraz 
― co jest 
nie mniej 
ważne ― po-
d z i ę k o w a ć 
partnerom za 
współpracę.
Wieczorem 21 stycznia w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie wła-
śnie z tego powodu odbyło się 
noworoczne spotkanie polskich 
przedsiębiorców na Litwie.
Spotkania takie, organizowane 
przez Forum Przedsiębiorczości 
Polskiej „Korona” oraz Wydział 
Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Wilnie, stają się 
dobrą tradycją ― polscy przed-
siębiorcy spotkali się w DKP już 
po raz czwarty.

Zebranych na uroczystości przy-
witał radca-minister Henryk Szy-
mański, kierownik WPHI w Wil-
nie.
― Korzystając z okazji chciał-
bym opowiedzieć o wynikach 
współpracy gospodarczej po-
między Polską a Litwą. Miniony 

rok 2015 był dobrym rokiem we 
współpracy gospodarczej i wy-
mianie handlowej między dwoma 
krajami. Osiągnęliśmy poziom, 
który utrzymuje się od 3-4 lat. 
Uważam, że jest to poziom wy-
soki. Obroty handlowe między 
Polską i Litwą utrzymują się na 
poziomie około 3,5 mld euro. Jak 
na kraj o takiej liczbie ludności, to 
są bardzo dobre wyniki ― powie-
dział Henryk Szymański.
Radca-minister zaznaczył, że eks-
port z Polski na Litwę jest wyższy 
niż w odwrotnym kierunku, ale 
się stabilizuje na pewnym pozio-
mie. Chociaż nie ma jeszcze peł-
nych danych za rok ubiegły, ale 
już teraz można powiedzieć, że 
polski eksport na Litwę będzie o 
około 60 mln euro wyższy niż w 
roku 2014.

Odsłonięcie ławeczki 
multimedialnej z mu-
zyką Michała Kleofasa 
Ogińskiego i gra miejska 
poświęcona jego życiu i 
działalności zakończyły 
cykl wydarzeń poświę-
conych 250 rocznicy 
urodzin wybitnego pol-
skiego kompozytora, 
dyplomaty, działacza 
politycznego, zasłużone-
go dla Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Wilno 
zyskało nową atrakcję 
turystyczną, a miłośnicy 
stolicy Litwy i entuzjaści 
łamigłówek ciekawie, pożytecz-
nie i aktywnie spędzili niedziel-
ne popołudnie.
Ławeczka multimedialna z mu-
zyką Michała Kleofasa Ogiń-
skiego stanęła na skwerze K. 
Sirvydasa. Jak powiedziała Wil-
notece Maria Ślebioda, I Radca-
-Kierownik Wydziału Politycz-
no-Ekonomicznego Ambasady 
RP w Wilnie, miejsce zostało 
wybrane nieprzypadkowo: na 
starówce, w miejscu uczęsz-
czanym przez wilnian i gości, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
pałacu Paców, w którym swoją 
siedzibę będą miały polskie pla-
cówki dyplomatyczne.

Na ławeczce umieszczone zo-
stały napisy informacyjne po 
litewsku, polsku i angielsku, po 
naciśnięciu przycisku można 
posłuchać utworów M.K. Ogiń-
skiego, a dzięki umieszczonym 

fotokodom dowiedzieć się wię-
cej o sponsorach. Obiekt jest 
prezentem dla miasta od amba-
sady RP w Wilnie oraz spółek 
LitPol Link i ERGO Lietuva. W 
Warszawie są podobne ławeczki 
z muzyką F. Chopina, w Wilnie - 
to nowość.

Zaraz po odsłonięciu ławki roz-
poczęła się gra miejska poświę-
cona Ogińskiemu. Tego rodzaju 
rozrywki cieszą się ostatnio du-
żym zainteresowaniem. Po raz 
drugi gra odbyła się z inicjatywy 
Ambasady RP w Wilnie (pierw-
sza gra miejska - w listopadzie 
2015 r. - była poświęcona A. 
Mickiewiczowi). 

Ponad 40 drużyn chciało spraw-
dzić swoją wiedzę na temat mia-
sta i postaci M.K. Ogińskiego. 
Jak zgodnie przyznali uczestni-
cy, o wygranej decydował nie 

tylko potencjał intelektualny, 
lecz także kondycja fizyczna: 
musieli oni dotrzeć do 10 róż-
nych miejsc, tak odległych od 
siebie jak Pałac Słuszków na 
Antokolu, Muzeum Energetyki 
i Techniki, mieszczące się w bu-
dynku pierwszej wileńskiej elek-
trowni, Uniwersytet Wileński, 
Zarzecze, skwer St. Moniuszki 
czy Ratusz wileński. 

Zwycięzcy gry, 3-osobowa dru-
żyna Spam Squad, ponad 4-kilo-
metrową trasę pokonali w ciągu 
nieco ponad godziny (01:07). 
Zdobywca drugiego miejsca - 
Juozapas - uczestniczył w grze 
sam, a do liderów miał zaledwie 
2 minuty straty. Jako trzecia na 
metę przybyła drużyna Baziliskai 
(czas - 01:20). Nagrodzeni zosta-
li również zdobywcy czwartego 
miejsca - dwuosobowa drużyna 
KReMPaki (czas - 01:21)

Niedzielne popołudnie w Wilnie 
z M.K. Ogińskim
WILNOTEKA

Inauguracja gimnazjum i święto 
patrona w Jałówce  
L24
Poświęceniem tablicy informa-
cyjnej o zmianie statusu szkoły 
średniej i przyznania jej statusu 
gimnazjum, Mszą św., uroczysto-
ścią z programem artystycznym 
oraz gratulacjami od licznie przy-
byłych gości społeczność placów-
ki oświatowej w Jałówce uczciła 
swój „awans”, a jednocześnie 
odznaczyła 5-lecie nadania szkole 
im. św. Jana Bosko.
Odsłonięcia tablicy informacyjnej 
z nową nazwą placówki oświa-
towej dokonali Danuta Narbut, 
doradca mer rejonu wileńskiego, 
Zofia Ryżowa, zastępca kierow-
nika wydziału oświaty samorządu 
rejonu wileńskiego oraz Zbigniew 
Czech, dyrektor Gimnazjum im. 
św. Jana Bosko w Jałówce. Po-
święcił tablicę ksiądz Tadeusz 
Jasiński, dla którego był to swo-
isty powrót do lat młodzieńczych, 
gdyż po ukończeniu Wileńskiego 
Państwowego Instytutu Pedago-
gicznego, właśnie tu podjął pracę 
jako nauczyciel. Zostawił trwały 
ślad po sobie, gdyż był inicja-
torem wielu poczynań i przez to 
zaskarbił szacunek kolegów po 
fachu, rodziców oraz dzieci.
Po ceremonii poświęcenia, która 

ze względu na 
łzawą pogodę 
trwała krót-
ko, gospodarz 
uroczys tośc i 
zaprosił do 
nowoczesnej 
d o b u d ó w k i , 
gdzie w sali 
– z udziałem 
ośmiu księży 
– została od-
prawiona Msza 
św. w intencji grona pedagogicz-
nego, uczniów i wszystkich pra-
cowników szkoły.
Nabożeństwo odprawili ks. Wa-
cław Wołodkowicz oraz ks. 
Eduardas Kirstukas. Celebranci 
podkreślili, że przyznanie szkole 
statusu gimnazjum to nie tylko 
powód do radości i chluby, ale też 
zobowiązanie i wyzwanie. Księża 
życzyli uczniom, by zdobywanie 
wiedzy nie było przykrym obo-
wiązkiem, ale przyjemnością i 
radością z poznawania świata i 
odkrywania czegoś nowego.
– Dziękujmy więc Bogu za pa-
trona, za przyznanie miana gim-
nazjum i za to dobro, którego, 
dzięki Ojcu, codziennie doświad-

czamy – powiedział ks. Eduardas 
Kirstukas.

Aby zaś słowo stało się ciałem, 
na ołtarzu zostały złożone dary 
w postaci kwiatów, nowego logo 
gimnazjum, zeszytów i dziennicz-
ków uczniowskich, kroniki szkol-
nej, świecy i zegara, wina i wody, 
hostii i komunikantów.
Po nabożeństwie i przyjęciu ko-
munii świętej na scenę wkro-
czyli uczniowie, którzy najpierw 
przedstawili skecz o swym patro-
nie św. Janie Bosko, wybitnym 
wychowawcy młodzieży i czci-
cielu Matki Bożej, który przez 
współczesnych był nazywany 
„wyrocznią Europy”.

Noworoczne spotkanie 
polskich przedsiębior-
ców na Litwie
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/
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Jeszcze nie skończyła się awan-
tura o Trybunał Konstytucyjny, 
a nadwiślańską kompradorską 
klientelę zachodnich demokracji, 
banków i korporacji, używającą 
obecnie szyldu Komitetu Obrony 
Demokracji, oraz niemieckich, 
austriackich, belgijskich i fran-
cuskich polityków, zatroskanych 
stanem polskiej demokracji (a 
faktycznie interesami między-
narodowych sieci bankowych i 
korporacji), zaczęła ekscytować 
nowa ustawa medialna. Wedle 
narracji podawanej komprador-
skiej klienteli przez „Gazetę Wy-
borczą”, ustawa medialna tłumi 
wolność słowa w Polsce, ponie-
waż odbiera tzw. media publicz-
ne „siłom demokratycznym” i 
oddaje je w ręce PiS-u. Czy jed-
nak te media będą w rękach „sił 
demokratycznych” czy PiS-u, 
to zawsze będą miały na pewno 
jedną rzecz wspólną. Mianowicie 
taką, że o pomajdanowej Ukra-
inie mówi się tylko dobrze, albo 
wcale.

W myśl tej niepisanej zasady 
nadwiślańskiej poprawności 
politycznej, łączącej w Polsce 
obóz „obrońców demokracji” z 
obozem „pełzającej dyktatury”, 
media publiczne oraz prywatne 
– zarówno te będące w rękach 
„obrońców demokracji” (TVN, 
Polsat, RMF FM, TOK FM, onet.
pl, gazeta.pl), jak i te będące w 
rękach zwolenników „pełzającej 
dyktatury” (TV Republika, TV 
Trwam, Radio Maryja, nieza-
leżna.pl, naszdziennik.pl) – nie 
poinformowały o masowych 
marszach ku czci Stepana Ban-
dery na Ukrainie 1 stycznia 2016 
roku. Media te natomiast obszer-
nie informowały o nowym planie 
obronnym Rosji na lata 2016-
2020, będącym odpowiedzią 
na przybliżanie infrastruktury 
wojskowej NATO do granic Ro-
sji, sugerując, że jest to kolejny 
przejaw „polityki imperialnej” 
Kremla. Nagłośniono też kolej-
ną wypowiedź ministra Wasz-
czykowskiego, oskarżającego o 
wszelkie problemy wynikłe w 
ostatnich latach na Ukrainie Ro-
sję, która wysłała „zielone ludzi-
ki” do innych krajów, aby ode-
brać część terytorium”[1].

Jako jedyny o banderowskich 
marszach na Ukrainie napisał 
niszowy portal prawy.pl, gdzie 
czytamy[2]:

„W licznych ukraińskich mia-
stach, w tym w Kijowie, Lwowie, 
Odessie i Słowiańsku, w nocy 1 
stycznia marszami z pochodnia-
mi uczczono 107 rocznicę uro-
dzin ukraińskiego zbrodniarza 
Stepana Bandery. W Kijowie 
udział w wydarzeniu wzięło ba-
gatela 3 tys. osób.

Na Placu Niepodległości stolicy 

Ukrainy złączyło się kilka pocho-
dów, które przybyły z pochod-
niami, banderowskimi czerwo-
no-czarnymi flagami, portretami 
Stepana Bandery, transparenta-
mi partii Swoboda i ugrupowa-
nia Prawy Sektor. Zgromadzo-
ny tłum skandował: „Chwała! 
Chwała! Chwała! Przywódcy na-
rodu ukraińskiego!” i „Jesteśmy 
banderowcami! Nadchodzimy!”.

Domagali się też od ukraińskich 
władz uwolnienia „więźniów su-
mienia”, jak ich nazwali, czyli 
wszystkich skrajnych nacjonali-
stów, którzy do więzień trafili za 
swoje wyskoki. W zgromadzeniu 
uczestniczyli członkowie partii 
Swoboda, Kongresu Ukraińskich 
Nacjonalistów, Prawego Sekto-
ra, a także żołnierze, którzy brali 
udział w antyterrorystycznych 
operacjach w Donbasie[3].

Wszyscy oni odnotowali – jak 
podają ukraińskie media - „sil-
nego ducha narodu ukraińskie-
go w walce z rosyjską agresją 
na wschodzie Ukrainy” oraz „że 
Ukraina powinna polegać na 
własnej sile i dzielić się wiarą w 
Boga”. Nacjonaliści podkreślali 
także, że „tylko jedność popro-
wadzi do zwycięstwa”.

Pojawiała się także antypolska 
retoryka, w której Polacy przed-
stawiani byli jako wrogowie i 
agresorzy, co powinno dać do 
myślenia władzom w Warszawie, 
tak bardzo bezkrytycznie pod-
chodzącym do sytuacji na Ukra-
inie jeśli chodzi o wzrost anty-
polskich nastrojów (…).

Warto zwrócić uwagę na znaczną 
liczbę uczestników. Wbrew temu, 
co usiłuje się nam wmówić, za-
raza ukraińskiego zbrodniczego 
nacjonalizmu rozprzestrzenia 
się szybko i wkrótce może stać 
się dla Polski poważnym proble-
mem, w szczególności, że przy-
jęliśmy do siebie już ponad 1 mln 
ukraińskich imigrantów”.

Noworoczne marsze ku czci Sta-
pana Bandery stały się od lat na 
Ukrainie, a zwłaszcza na Ukra-
inie pomajdanowej, nową świec-
ką tradycją. Swoją oprawą i sym-
boliką nawiązują one wprost do 
marszów NSDAP z lat 20. i 30. 
XX wieku. Chociażby z tego 
powodu powinny one wzbudzić 
zainteresowanie wiodących me-
diów polskich, których obowiąz-
kiem jest nie tylko informowanie 
o tym polskiej opinii publicznej, 
ale alarmowanie europejskiej 
opinii publicznej. Przypadająca 
w Nowy Rok rocznica urodzin 
twórcy i przywódcy zbrodni-
czego ruchu politycznego – na-
wiązującego wprost do niemiec-
kiego nazizmu i szukającego z 
nim współpracy – stała się na 
Ukrainie nieformalnym świętem 

państwowym. Obok rocznicy 28 
kwietnia (utworzenie dywizji 
SS-Galizien), 14 października 
(domniemana data powstania 
UPA) i innych rocznic związa-
nych z OUN i UPA, rocznica 
urodzin Bandery jest okazją do 
manifestowania siły przez pogro-
bowców ukraińskiego nazizmu, 
którzy odegrali znaczącą rolę 
w przewrocie kijowskim 2014 
roku i którzy – wbrew temu co 
się wmawia opinii publicznej w 
Polsce – nie stanowią bynajmniej 
marginesu.

Na uwagę zwraca fakt, że oprócz 
tradycyjnie banderowskiego 
Lwowa tegoroczne marsze ku 
czci przywódcy pronazistwow-
skiego odłamu Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów (OUN-B, 
czyli OUN-Bandery) odbyły się 
w regionach rosyjskojęzycznych, 
gdzie pogrobowcy banderyzmu 
mieli dotychczas niewielkie lub 
znikome wpływy. Zorganizowa-
nie imponującej liczebnie ma-
nifestacji w rosyjskojęzycznej i 
niechętnej dotąd banderowcom 
Odessie było oczywiście prowo-
kacją ze strony neobanderow-
ców, ale dowodzi także ich ro-
snącej siły. Nie sądzę bowiem, że 
wszystkich uczestników marszu 
przywieziono z zewnątrz. Część 
musiała być miejscowa, a to 
oznacza, że po przewrocie kijow-
skim 2014 roku neobanderowcy 
zbudowali swoje struktury tam, 
gdzie wcześniej ich nie posiadali.

Oprócz Odessy marsze bande-
rowskie odbyły się m.in. w takich 
miastach – wcześniej wolnych 
od pogrobowców OUN-B – jak 
Żytomierz (środkowa Ukraina), 
Dniepropietrowsk (południo-
wa Ukraina), Sumy (północno-
-wschodnia Ukraina przy granicy 
z Rosją) i Słowiańsk (Donbas)
[4]. To świadczy o tym, że po-
grobowcy OUN-B mają swoje 
struktury na całej Ukrainie. Te 
struktury – w przeciwieństwie 
do wirtualnych partii politycz-
nych z ukraińskiego parlamentu 
(w większości też pronacjonali-
stycznych) – są jedyną realna siłą 
polityczną na Ukrainie, która w 
wypadku kryzysu politycznego 
będzie miała decydujące znacze-
nie.

Zachodnia opinia publiczna nie-
wiele wie o Stepanie Banderze 
i banderowskim (nazistowskim) 
odłamie OUN, który jest odpo-
wiedzialny za ludobójstwo wo-
łyńsko-małopolskie. Powodem 
tego jest m.in. to, że neobande-
rowska propaganda przedsta-
wia führera OUN-B jako więź-
nia obozu koncentracyjnego w 
Sachsenhausen, sojusznika USA 
w walce z komunizmem i ofia-
rę zamachu sowieckich służb 
specjalnych. Kto na Zachodzie 
wie, że bajeczka o więźniu KL 

Sachsenhausen jest kłamstwem? 
Bandera był bowiem w latach 
1941-1944 internowany w od-
dziale dla więźniów uprzywile-
jowanych, który znajdował się 
w tzw. Zellenabau na terenie KL 
Sachsenhausen. Owi więźniowie 
uprzywilejowani[5] podlegali 
nie komendantowi KL Sachsen-
hausen, ale bezpośrednio Głów-
nemu Urzędowi Bezpieczeństwa 
Rzeszy (RSHA). Nie znaczy 
to oczywiście, że ich życiu nic 
nie groziło, o czym świadczy 
tragiczny koniec gen. Stefana 
Grota-Roweckiego, który został 
rozstrzelany po trzynastu mie-
siącach uwięzienia w Zellenbau 
na osobiste polecenie Himmlera. 
Żadnemu nacjonaliście ukraiń-
skiemu, osadzonemu w Zellen-
bau, włos z głowy jednak nie 
spadł.

Przeciętnemu człowiekowi nie-
miecki obóz koncentracyjny ko-
jarzy się z wycieńczonymi po-
staciami w pasiakach, głodem, 
terrorem i nieludzką pracą ponad 
siły. Tak też wielu wyobraża so-
bie pana Banderę słysząc, że był 
on więźniem obozu koncentra-
cyjnego. Któż ma pojęcie o tym, 
że pan Bandera nie nosił szarego 
drelichu w niebieskie pasy, nie 
cierpiał głodu i nie wykonywał 
pracy ponad ludzkie siły. Przez 
trzy lata przebywał w murowanej 
i ogrzewanej zimą celi, nosił cy-
wilne ubranie, otrzymywał przy-
zwoite racje żywnościowe, miał 
prawo do korespondencji (m.in. 
z władzami III Rzeszy), pisania, 
czytania książek i spotykania się 
z innymi więźniami Zellenbau. 
W tym czasie stworzona przez 
niego organizacja, kierowana 
przez Mykołę Łebedzia i Ro-
mana Szuchewycza, dokonała 
ludobójstwa na Polakach z Wo-
łynia i Małopolski Wschodniej. 
Zgodnie z planami swojego in-
ternowanego w Zellenbau wo-
dza, które snuł jeszcze w latach 
30. XX wieku oraz wytycznymi, 
które Bandera wydał tuż przed 
wybuchem wojny niemiecko-so-
wieckiej 22 czerwca 1941 roku.

Któż na Zachodzie ma pojęcie 
o tym, że rzekomy więzień KL 
Sachsenhausen, po zwolnieniu 
z Zellenbau 27 września 1944 
roku, współtworzył wraz z inny-
mi nacjonalistami ukraińskimi 
różnych odłamów (banderowca-
mi, melnykowcami, petlurowca-
mi) Ukraiński Komitet Narodo-
wy i Ukraińską Armię Narodową 
w służbie III Rzeszy.

To na Polsce jako kraju, któ-
rego naród padł ofiarą zbrodni 
ludobójstwa popełnionej przez 
banderowców, spoczywa obo-
wiązek informowania świata o 
prawdziwej historii i naturze ru-
chu banderowskiego. To polskie 
władze i polskie instytucje odpo-

wiedzialne za politykę historycz-
ną mają obowiązek prostowania 
przed światową opinią publicz-
ną kłamstw neobanderowskiej 
historiografii i propagandy oraz 
ostrzegania przed odradzaniem 
się ruchu banderowskiego na 
Ukrainie. Tego jednak nie czy-
nią[6]. Na każdym kroku uspra-
wiedliwiają polityczną rzeczywi-
stość Ukrainy, ignorują płynące 
stamtąd zagrożenia oraz zamy-
kają usta tym środowiskom w 
Polsce, które domagają się na-
głośnienia w świecie prawdy o 
ludobójstwie wołyńsko-małopol-
skim i ostrzegają przed renesan-
sem banderowskim na Ukrainie.

Polskiej opinii publicznej wma-
wia się – a robią to głównie oso-
by związane z „Gazetą Polską” 
oraz PiS – że renesans bande-
rowski na Ukrainie nie jest skie-
rowany przeciwko Polsce, tylko 
przeciwko Rosji. Że te marsze z 
pochodniami i czerwono-czarny-
mi flagami to tylko takie zabawy, 
niegroźny sentyment do legen-
dy o „bohaterach” z UPA, bo 
przecież każdy naród musi mieć 
jakichś bohaterów. My mamy 
„żołnierzy wyklętych”, oni OUN 
i UPA. Przecież tamci też zabija-
li komunistów i Sowietów, a że 
przy okazji zarzynali i zarąbywa-
li steki polskich wsi, to nie bę-
dziemy się o takie drobiazgi cze-
piać. Mówiąc po cichu między 
nami – te wołyńskie ofiary, to 
była śmierdząca gnojem wiejska 
hołota, a nie inteligencja z Ka-
tynia. Pies ich drapał. Liczy się 
przede wszystkim „dziedzictwo 
Lecha Kaczyńskiego” i „polity-
ka jagiellońska”, w której wiel-
biąca Stepana Banderę Ukraina 
jest „strategicznym partnerem” 
Polski. Partnerowi temu – jak to 
szczerze wyznał niedawno pro-
minentny polityk PiS Ryszard 
Czarnecki – nie stawia się żad-
nych warunków.

Pan minister Waszczykowski 
głęboko myli się twierdząc, że 
głównym problemem na Ukra-
inie są „zielone ludziki” rosyj-
skiego pochodzenia. Jestem 
przekonany, że on wie, iż się 
myli, podobnie jak o szkodliwo-
ści dla Polski bezkrytycznego 
wspierania pomajdanowej Ukra-
iny wiedzą pozostali wykonawcy 
tej polityki. Nie wie tego jednak 
wielu ich zwolenników, zwie-
dzonych mirażem odbudowy 
Polski jagiellońskiej, tworzenia 
bloku Międzymorza czy czegoś 
tam jeszcze. Ostrzeganie ich na-
prawdę mi się już znudziło, więc 
ostrzegam po raz ostatni.

Problemem na Ukrainie nie są 
„zielone ludziki” – których prze-
cież by nie było, gdyby nie ste-
rowany z Zachodu przewrót ki-
jowski w 2014 roku – ale właśnie 
neobanderowcy. Ideologia ban-
derowska to nie są żarty i senty-
mentalizm. W pochodach ku czci 
Bandery i innych zbrodniarzy z 
OUN i UPA maszerują prawie 
wyłącznie młodzi ludzie. Setki 
tysięcy, a może miliony mło-
dych Ukraińców zostały zatrute 
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Nowy Rok banderowski
Bohdan Piętka
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ideologią banderowską po 1991 
roku. To niemal całe pokolenie. 
Tę młodzież – przeważnie zde-
gradowaną ekonomicznie w pań-
stwie regularnie rozkradanym 
przez oligarchię i kolonizowa-
nym przez Zachód – otumaniono 
sfałszowaną historią OUN-UPA 
jako rzekomego „ruchu wyzwo-
leńczego” oraz zaszczepiono 
w niej nienawiść i pretensje do 
wszystkich sąsiadów Ukrainy o 
wszystko. Ci ludzie prędzej czy 
później zaczną mordować, bo 
taka jest istota ideologii bande-
rowskiej oraz ruchów politycz-
nych, które się do niej odwoły-
wały i odwołują. Dowiedli już 
zresztą, że potrafią mordować 
jak ich protoplaści z OUN-UPA. 
Pokazali to podczas przewro-
tu kijowskiego – gdzie strzelali 
w plecy tłumu zgromadzonego 
na Majdanie – oraz pacyfikacji 
Donbasu, gdzie popełnili wiele 
zbrodni wojennych solidarnie 
przemilczanych przez wiodące 
polskie media wszystkich opcji. 
Żeby zaczęli mordować na skalę 
masową, muszą zaistnieć odpo-
wiednie warunki polityczne. Nikt 
dzisiaj nie jest w stanie zaręczyć, 
że takie sprzyjające masowej 
zbrodni na Ukrainie warunki nie 
zaistnieją, a krzewiciele „polity-
ki jagiellońskiej” to niebezpie-
czeństwo przybliżają.

[1] Waszczykowski: proble-
my zostały stworzone w Mo-
skwie, www.wiadomosci.onet.pl, 
2.01.2016.

[2] A. Wiejak, Ukraińcy mar-
szem z pochodniami uczcili Ste-
pana Banderę, www.prawy.pl, 
2.01.2016.

[3] Pani red. Wiejak, używając 
eufemizmu stosowanego przez 
urzędową propagandę ukraińską, 
miała na myśli złożone z neoban-
derowców formacje ochotnicze, 
pacyfikujące Donbas i odpowie-
dzialne za wiele zbrodni wojen-
nych (przyp. BP).

[4] Україною прокотилася 
хвиля Бандерівських маршів, 
www.5.ua (5 Канал TV), 
1.01.2016.

[5] Byli to głównie nacjonaliści 
ukraińscy z S. Banderą i Jarosła-
wem Stećko na czele, aresztowa-
ni po incydencie z tzw. prokla-
mowaniem „rządu” J. Stećki we 
Lwowie 30 czerwca 1941 r., a 
także premier Francji Paul Rey-
naud, gen. Stefan Grot-Rowecki, 
Martin Niemöller i in.

[6] Okazję do publicznego zapro-
testowania przeciw kultowi ban-
derowskiemu na Ukrainie miał 
chociażby prezydent Andrzej 
Duda podczas niedawnej wizyty 
w Kijowie, kiedy przy składaniu 
kwiatów pod pomnikiem ofiar 
przewrotu kijowskiego z 2014 r. 
rozwinięto niemal za jego pleca-
mi czerwono-czarne flagi OUN-
-B. Okazji tej jednak nie wyko-
rzystał.

Odnośnie „reklamującego” frag-
mentu książki gloryfikującej 
UPA „Wielki rajd” Mychajły 
Dudy „Chromenki” - zasadzka 
UPA na polskich żołnierzy zo-
stała przedstawiona jako działa-
nia obronne, pokonanie polskiej 
obławy. W rzeczywistości był to 
mord na żołnierzach Szkoły Pod-
oficerskiej, nie biorącej udziału 
w walkach, w czasie ich ćwiczeń, 
podczas szkolenia. Mord, nie 
walka. Rannych i wziętych ży-
wych na miejscu zamordowano. 
O tym książka już nie wspomina. 
Nie ma tam prawdy.

Ta zasadzka na żołnierzy Wojska 
Polskiego nie była dokonana w 
okresie operacji wojskowej „Wi-
sła”, ale daleko wcześniej. Ten 
fragment z pewnością dotyczy 
napadu na Szkołę Podoficerską 
28 pp 9 Drezdeńskiej Dywizji 
Piechoty. W miejscowości Bircza 
w powiecie przemyski stacjono-
wał, w celu ochrony terenu, 28 
i 30 pp 9 DDP i w tym rejonie 
przeprowadzano szkolenia oraz 
ćwiczenia elewów Podoficerskiej 
Szkoły. Bezpośredniego udzia-
łu w walkach z UPA szkoła nie 
brała. W takiej sytuacji zorgani-
zowanie zasadzki, na wiadomych 
miejscach ćwiczeń, nie stanowiło 
żadnego problemu. Nikt jednak z 
dowództwa szkoły nie przewi-
dział tak barbarzyńskiego napa-
du. W sumie na wieś Bircza UPA 
dokonała - do czasu operacji  
„Wisła” - trzech napadów.

ZBRODNIA UPA DOKONANA 
NA ELEWACH SZKOŁY POD-
OFICERSKIEJ

28 PP 9 DDP WP W MIEJSCO-
WOŚCI BRYLINCE, POWIAT 
PRZEMYŚL
27.06.1946 r.

W czasie napadów band UPA na 
Wojsko Polskie, w lesie, pomię-
dzy wsią Brylince, a Koniuszą 
w powiecie przemyskim, wpadła 
w zasadzkę sotni UPA „Hromen-
ki”z kurenia „Bajdy”- Szkoła 
Podoficerska 28 pułku piechoty 
9 Drezdeńskiej Dywizji Piecho-
ty Wojska Polskiego. Od kul z 
broni maszynowej i strzelców 
wyborowych, usadowionych na 
drzewach polegli w pierwszej 
kolejności oficerowie - dowód-
cy i połowa żołnierzy. Rannych 
i wziętych żywych na miejscu 
zamordowano. Łupem bandytów 

stała się broń maszynowa, kara-
biny, radiostacja i inny sprzęt.

W walce poległ Komendant 
Szkoły por. Kratki Zenon, jego 
adiutant ppor. Kunicki Franci-
szek i ppor. Rafał Bronisław, 
dowódca plutonu p. pancernego 
oraz 23 podoficerów i żołnie-
rzy, których pogrzeb odbył się 
w Przemyślu w dniu 29 czerwca 
1946 r.

Oto lista poległych, oficerów i 
żołnierzy 28 pp 9 Drezdeńskiej 
Dywizji Piechoty Wojska Pol-
skiego, w zorganizowanej za-
sadzce:

1) Barłog Jan, szer. s. Antoniego, 
ur. 1924 r. Jastrowo, pow. Sza-
motuły.

2) Bury Jan, sierżant 28 pp (bliż-
szych danych brak).

3) Cieślik Henryk, elew, s. An-
toniego, ur. 1923 r. Kocina, pow. 
Ostrów Wielkopolski.

4) Dąbrowski Bogdan, elew, s. 
Piotra, ur. 1922 r. Warszawa.

5) Janiszewski Antoni, szer. s. 
Franciszka, ur. 1924 r. Zatory, 
pow. Pułtusk.

6) Jędrusik Bogusław, elew. s. 
Romana, ur. 1923 r. Sosnowiec.

7) Kędziora Kazimierz, st. szer. 
s. Stefana, ur. 1923 r.

8) Kluczniak Florian, szer. ur. 
1922 r.

9) Kokot Jozef szer. ur. 1924 r. 
Kowalowo,

10) Kunicki Franciszek ppor. s. 
Pawła, ur. 1901 r. Przyłęk, pow. 
Kolbuszowa.

11) Kratki Zenon, por. s. Juliana, 
ur. 1924 r. Kresy, dowódca Szko-
ły Podoficerskiej.

12) Kwestorz Franciszek, szer. s. 
Jakuba, ur. 1921 r.

13) Łasecki Jozef, szer. Jozefa, 
ur. 1923 r. Kobylec, pow. Węgro-
wiec.

14) Łobacz Michał, kpr. s. Jana 
ur. 
1923 r. Kresy - instruktor szkoły.

15) Marecki Ludwik, szer. s. An-
toniego, ur. 1923 r.

16) Naskręski Kazimierz, elew, 
s. Anastazego, ur. 1923 r.

17) Rafał Bronisław, ppor. s. 
Zygmunta, ur. 08.08.1922 r. Kre-
sy, dowódca  plutonu.

18) Reno Michał, szer. s. Stani-
sława (bliższych danych brak).

19) Rydziński Edmund, szer. s. 
Walentego, ur. 1924 r. Toruń.

20) Sak Bernard, elew, s. Stani-
sława, ur. 1922 r. Suchynia, pow. 
Kraśnik.

21) Szron Sylwester, szer. s. An-
toniego, ur. 1924 r. Poznań.

22) Ścibor Kazimierz, elew. s. 
Jozefa ur. 1923 r.

23) Szymański Andrzej, szer. s. 
Andrzeja, ur. 1923 r.

24) Tajsner Stanisław, elew, s. 
Walentego, ur. 1924 r. Młodasko, 
pow. Szamotuły.

25) Wojciechowski Edmund, 
elew, s. Stanisława, ur. 1924 r.

26) Pypłacz Marian, szer. s. Szy-
mona, ur. 06.09.1921 r. Strzemie-
szyce, Będzin.24)

Zasadzkę na elewów Szkoły Pod-
oficerskiej zorganizowała sotnia 
„Hromenki” z kurenia „Bajdy”. 
Wszyscy pomordowani spoczy-
wają na cmentarzu wojskowym 
w Przemyślu Zasanie - Lipowi-
ca).

Był to barbarzyński atak, w cza-
sie którego zamordowano 26 
żołnierzy i oficerów - ludzi w 
kwiecie wieku. Gdyby te zbrod-
nie zostały potępione, a sprawcy 
ponieśli zasłużone kary, nie było-
by dzisiaj publikacji książek , w 
których zbrodnie podnosi się do 
rangi bohaterstwa i rozprowadza 
się w polskich księgarniach.

P.S.

Ten fragment jest opisany w 
książce autorstwa Łukasza Kuź-
micza ZBRODNIE BEZ KARY, 
na str. 150 – 152.

Książka w języku polskim 
gloryfikująca UPA pełna 
kłamstw.
Wiesław Tokarczuk

/ Przemyśl 29.06.1946 r. - pogrzeb 3 oficerów i 23 żołnierzy Szkoły Podoficerskiej 28 pp 
9 Drezdeńskiej DP WP, którzy polegli 27.06.1946 r. w zasadzce UPA w lesie pomiędzy 
wsią Brylince,a Koniuszą.

/ Od lewej: por. Kratki Zenon - dowódca Szkoły Podoficerskiej 28 pp 9 DDP WP, który 
poległ wraz ze swym adiutantem ppor. Kunickim Franciszkiem i ppor. Rafał Bronisła-
wem, dowódcą plutonu p. pancernego..
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im. Orląt Lwowskich
Klub Tarnopolan 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. 
68-200 Żary
ul. Bohaterów Getta 22 „B”

Pan Adam Michnik
Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

dotyczy: dotyczy znieważenia i oszczerczego pomówienia środowisk kresowych przez Pana Mirosława Czecha na łamach „Gazety Wyborczej”

Szanowny Panie Redaktorze,

proukraiński propagandysta Mirosław Czech (zapewne zupełnym przypadkiem kojarzony z byłą partią rządzącą) w swoim artykule pt. „Polityka zagraniczna bez sojuszników” 
(Gazeta Wyborcza, 29.01.2016, s. 10) w sposób haniebny i podły zarzucił środowiskom kresowym agenturalną działalność na rzecz Rosji. Język, jakim posłużył się ten proukraiński 
propagandysta, to niemal kopia „marcowych” wystąpień towarzysza Władysława Gomułki z 1968 r. Zabrakło tylko wezwania „aktywu” podzielającego poglądy serwowane na łamach 
„GW”, by w sposób siłowy i na ulicy pokazać Kresowiakom, gdzie jest ich miejsce.

Należy przypomnieć Mirosławowi Czechowi, że ludność zamieszkująca tereny Kresów Wschodnich padła ofiarą ludobójczych i przestępczych działań zarówno sowieckich, jak 
i ukraińskich zbrodniarzy. Zarzucanie osobom, które na Syberii czy w Kazachstanie straciły swoich bliskich z powodu kryminalnej polityki prowadzonej przez Stalina, iż są rosyjską V 
kolumną, jest rzeczą podłą i niegodną przyzwoitego człowieka.

Kresowiacy są grupą najbardziej prześladowaną przez wszystkie grupy rządzących od 1945 r. do współczesności. W czasach PRL zabraniano nam nawet wymieniać nazwy 
naszych rodzinnych miejscowości, w 1989 r. można już było oficjalnie mówić o Zbrodni Katyńskiej, powstały piękne cmentarze w miejscach spoczynku polskich ofiar sowieckiego NKWD. 
Jedynym tematem tabu, ściśle cenzurowanym i zakłamywanym przez proukraińskich propagandystów (takich jak M.Czech) i tegoż typu polityków jest ludobójstwo ponad 200 tysięcy 
Polaków (głównie starców, kobiet i dzieci) dokonane przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczej OUN-UPA i formacji współpracujących (np. Dywizja SS-Galizien, Legion Wołyński 
Petro Diaczenki pacyfikujący Powstanie Warszawskie i inne).

Proukraiński propagandysta M.Czech w swoim tekście napisał m.in.: „...Na wschodzie jedyny niezagrożony odcinek granicy to sąsiedztwo z Ukrainą, stąd wysiłki rosyjskiej V 
kolumny, tzw. środowisk kresowych i nacjonalistów, żeby symbolicznie zapłonęła. Z pomocą sporów o przeszłość, świątynie i pomniki...”. Pomijając plugawy język „moczarowskiej” 
propagandy użyty w tym fragmencie, stygmatyzujący adwersarzy i ludzi posiadających inne zdanie oraz zarzucający  jedną z najcięższych zbrodni czyli zdradę własnego kraju, należy 
przypomnieć źródło protestów Kresowian. Do chwili obecnej na terenie współczesnej Ukrainy spoczywają zagrzebane w dołach i jamach, bez znaku krzyża dziesiątki tysięcy polskich 
obywateli. My Kresowianie mamy prawo upominać się o godny pochówek dla naszych krewnych bestialsko zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, podobnie jak rodziny 
ofiar Katynia czy Powstania Warszawskiego. To nie jest żaden spór o przeszłość, lecz nasza teraźniejszość- brak mogił dla Polaków na Ukrainie powinien być wyrzutem sumienia dla 
wszystkich Polaków, nie tylko dla Kresowian.

Szczególne oburzenie budzi fakt jawnej gloryfikacji na Ukrainie, lecz także w Polsce przez pewne środowiska (np. Związek Ukraińców w Polsce czy proukraińscy propagandyści 
na łamach wielu gazet) gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych winnych ludobójstwa ludności polskiej np. Stepan Bandera, Roman Szuchewycz, Petro Diaczenko i wielu innych. 
Środowiska kresowe pragną pojednania polsko-ukraińskiego, lecz budowanego na fundamencie prawdy a nie „kłamstwa wołyńskiego” i gloryfikacji morderców naszych krewnych. Czy 
autor artykułu w „GW” byłby w stanie wyobrazić sobie pojednanie niemiecko-żydowskie, gdyby na każdym placu w Niemczech były pomniki kanclerza Adolfa Hitlera? Propagandyści 
proukraińscy zmuszają środowiska kresowe do uznania za normalne, że na terenie niby zaprzyjaźnionego państwa stawia się setki pomników ludobójców narodu polskiego, w tym 
bezpośrednich zabójców naszych krewnych. Gdy protestujemy przeciwko gloryfikacji takich osób, ukraińscy propagandyści zarzucają nam agenturalną działalność na rzecz Rosji- i to 
w stylu żywcem skopiowanym od Mieczysława Moczara.

Kroplą, która przelała czarę goryczy Kresowian, było odznaczenie KKOOP przez byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego „kłamcy wołyńskiego” Piotra Tymy 
przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce. Człowiek publicznie negujący fakt ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach został wyróżniony jednym z 
najwyższych odznaczeń. Zwróciliśmy się do Prezydenta Andrzeja Dudy o cofnięcie tej decyzji i odebranie orderu, obecnie wniosek jest rozpatrywany przez Kapitułę OOP.

W ostatnim czasie nasiliły się działania zmierzające do stygmatyzacji środowiska kresowego w stylu poniżej godności przyzwoitego człowieka. Jeden z pracowników naukowych 
UW publicznie zarzucił wybitnemu kapłanowi i patriocie ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu działalność agenturalną na rzecz Moskwy, inny „naukowiec” doradca MSZ wyzywał 
środowiska kresowe od głupców. Odczytujemy to jako zorganizowaną akcję i próbę zniesławiania Kresowian.

Zgodnie z prawem prasowym domagamy się publikacji tej polemiki na łamach „Gazety Wyborczej”.
Domagamy się przeprosin ze strony  redakcji „GW” za oszczercze pomówienia sformułowane językiem „marcowym” towarzysza „Wiesława”-szczególnie w waszej gazecie 

takiego stylu polemiki z adwersarzami nie powinno się tolerować.
Środowiska kresowe domagają się godnego pochówku swoich krewnych i zakazu gloryfikacji ich morderców-czy to tak wiele?!

Fundamentem pojednania polsko-ukraińskiego powinna być historia Sprawiedliwych Ukraińców  czyli godnych i szlachetnych przedstawicieli tej nacji, którzy z narażeniem życia 
ratowali ofiary banderowskiego ludobójstwa i ponieśli śmierć z rąk UPA. Tym wspaniałym ludziom wystawiliśmy w ubiegłym roku tablicę pamiątkową w Żarach, niestety zaproszeni 
dziennikarze z „Gazety Wyborczej” nie pojawili się. Dlaczego wasi redaktorzy nie są zainteresowani wspaniałą historią Sprawiedliwych Ukraińców, natomiast wielokrotnie opisywaliście 
historię Polaków ratujących Żydów? Czy to nie jest forma dyskryminacji Ukraińców? 

Polemika do haniebnego artykułu GW 
szkalującego Kresowian
Redakcja
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23 stycznia 2016 roku portal Su-
perNowości24 zamieścił notat-
kę pt. „Tadeusz Ferenc nie chce 
pomnika Rzezi Wołyńskiej”. „W 
Gliwicach – czytamy – odlewany 
jest pomnik Rzezi Wołyńskiej au-
torstwa światowej sławy polskiego 
rzeźbiarza, prof. Andrzeja Pityń-
skiego. Artyście zależy, by pomnik 
stanął na Podkarpaciu. Rzeszów 
odmówił. Prof. Pityński spotkał się 
pod koniec ub. roku z prezydentem 
Rzeszowa, Tadeuszem Ferencem, 
w sprawie lokalizacji pomnika wo-
łyńskiego w stolicy województwa. 
Z naszych nieoficjalnych informa-
cji wynika, że prezydent Rzeszowa 
nie wyraził zainteresowania ideą 
takiego uczczenia ofiar rzezi wo-
łyńskiej. Pomnik prof. Pityńskiego 
jest monumentalny, ma 14 metrów 
wysokości. Odlewany jest w brą-
zie, ma stanąć na cokole z granitu 
o wysokości 1,5 metra. Monument 
w całości zostanie sfinansowany 
przez Stowarzyszenie Wetera-
nów Armii Polskiej w Ameryce, 
SWAP-Okręg 2 w Nowym Jorku. 
Pomnik składa się z trzech ele-
mentów. Centralnie widzimy orła 
w koronie. Na jego rozpostartych 
skrzydłach artysta umieścił nazwy 
miejscowości, w których UPA do-
konała mordów na Polakach; w 
jego piersi jest wycięty krzyż, zaś 
w środku dostrzegamy dziecko 
nabite na trójzębne widły. W sym-
boliczny sposób nawiązują one do 
ukraińskiego tryzuba, który dla Po-
laków na Wołyniu oznaczał śmierć. 
U jego podstawy artysta umieścił 
naturalnej wielkości postacie: ojca, 
matki z niemowlęciem, chłopca i 
dziewczynki, a za nimi fragment 
ogrodzenia ze sztachetami, na któ-
re wbite są trzy główki dziecięce, a 
czwarta leży obok płotu na ziemi. 
Postaci otoczone są abstrakcyjny-
mi płomieniami stanowiącymi jed-
nocześnie podstawę kompozycji 
rzeźbiarskiej pomnika (…)” [1].

Z zacytowanego fragmentu dowia-
dujemy się m.in., że pomnik jest 
odlewany w Gliwicach. Czyżby 
w odlewni Gliwickich Zakładów 
Urządzeń Technicznych? Jeżeli 
tak, to nie mają te zakłady szczę-
ścia do wołyńskich pomników. W 
magazynie GZUT stoi już bowiem 
jeden „niesłuszny” pomnik wo-
łyńskiego ludobójstwa, autorstwa 
prof. Mariana Koniecznego[2] i nie 
można wykluczyć, że do towarzy-
stwa przybędzie mu drugi, autor-
stwa prof. Andrzeja Pityńskiego.

Oba te pomniki mają ze sobą wiele 
wspólnego.

Po pierwsze, zostały zamówione 
przez organizacje społeczne – po-
mnik prof. Koniecznego przez 
Ogólnopolski Komitet Budowy 
Pomnika Ofiar Ludobójstwa do-
konanego przez OUN-UPA, które-
mu przewodził płk Jan Niewiński 
(1920-2015), natomiast pomnik 
prof. Pityńskiego przez wspomnia-
ną polską organizację kombatanc-
ką z USA. Obie te organizację nie 
zasięgnęły wcześniej opinii władz 
państwowych i samorządowych 
oraz innych czynników politycz-
nych i autorytetów moralnych, w 
tym przede wszystkim „Gazety 

Wyborczej” i „Gazety Polskiej”. 
Czyniło to już na wstępie ich ini-
cjatywę „nieodpowiedzialną”, bo 
odpowiedzialni obywatele w III/IV 
RP – tak jak i w PRL – niczego nie 
robią na własną rękę. Zwłaszcza, 
jeżeli dotyczy to „strategicznego 
partnera” warszawskich salonów, 
czyli Ukrainy, która – jak to jasno 
wyłożył jeden z prominentnych 
polityków PiS – nie podlega kry-
tyce, czegokolwiek by nie zrobiła.

Po drugie, oba pomniki mają niedo-
puszczalną formę, ponieważ epatu-
ją okrucieństwem i tym samym go-
dzą w dobre stosunki polsko-ukra-
ińskie. Pomnik prof. Koniecznego 
przedstawiał drzewo ze skrzydłami 
zamiast gałęzi z przybitymi do nie-
go postaciami dzieci, kobiet i męż-
czyzn. Od razu podniósł się strasz-
ny krzyk wszystkich autorytetów 
moralnych, że taki pomnik będzie 
porażał okrucieństwem, a tu jest 
rozkaz z centrali zaoceanicznej, 
żeby było pojednanie polsko-ukra-
ińskie. Podobno do inicjatywy płk. 
Niewińskiego przychylnie odnosił 
się ówczesny prezydent Warszawy, 
Lech Kaczyński. Jednakże gdy płk 
Niewiński przedstawił projekt po-
mnika, to Lech Kaczyński zmienił 
zdanie, powołując się na opinię 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. W opinii tej orzeczono, 
że taki pomnik pogorszy stosunki 
z Ukrainą, a tymczasem potrzebny 
jest „pomnik pojednania”. Szko-
da, że ROPWiM łącznie ze swą 
opinią nie przedstawiła projektu 
takiego pomnika pojednania. Wte-
dy wszystko byłoby jasne, a tak to 
Stowarzyszenie Weteranów Armii 
Polskiej w Ameryce niemal po-
wieliło projekt płk. Niewińskiego 
i znowu mamy „dziecko nabite 
na trójzębne widły”. To przecież 
straszna i nieodpowiedzialna pro-
wokacja, obliczona na sprofanowa-
nie godła państwowego Ukrainy. 
Podobno niesłusznie kojarzy się 
ono niektórym Polakom z widłami 
do gnoju, których Samoobronni 
Kuszczowi Widdiły używały do 
budowania samoistnej Ukrainy, 
„czystej jak szklanka wody”, bo w 
Wikipedii jest napisane, że to trój-
ząb św. Włodzimiera Wielkiego. A 
może trójząb Posejdona?

Po trzecie, w wypadku pomnika 
prof. Koniecznego od razu pojawi-
li się specjaliści, którzy udowod-
nili, że projekt płk. Niewińskiego 
nawiązuje do wydarzenia nie ma-
jącego jakoby związku z „rzezią 
wołyńską”. Do tego drzewa były 
podobno przybite cygańskie dzie-
ci, ich zabójcą miała być obłąkana 
matka, a tragedia wydarzyła się 
w nocy z 11 na 12 grudnia 1923 
roku[3]. Natomiast w 1943 roku 
nikt polskich dzieci na Wołyniu 
do drzew nie przybijał, co autory-
tatywnie orzekła „Gazeta Wybor-
cza”. Jeżeli tak, to pewnie też nikt 
ich nie nabijał na widły i sztachety 
płotów, co sugeruje projekt pomni-
ka prof. Pityńskiego. Nie zdziwię 
się, jeżeli pewnego dnia stosowni 
eksperci orzekną, że w ogóle nie 
było żadnej „rzezi wołyńskiej” 
albo, że dotyczyła ona kogoś in-
nego i gdzie indziej. Bo skoro jest 
rozkaz, że ma być pojednanie… 

Zapowiedzią takiego postawienia 
sprawy jest chociażby niedawna 
konferencja naukowa „Polsko-
-ukraińska współpraca wojskowa 
na przestrzeni dziejów”, zorganizo-
wana przez ambasadę polską w Ki-
jowie, Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Przedsiębiorców Polskich 
na Ukrainie i fundację „Mosty”. 
Z obszernego omówienia konfe-
rencji, które można przeczytać na 
portalu ambasady polskiej w Ki-
jowie[4], wynika że w dobie I RP 
świetnie rozwijała się wojskowa 
współpraca polsko-kozacka (ani 
słowa o Chmielnickim), a pełnię 
idylli polsko-ukraińska współpraca 
wojskowa osiągnęła dzięki poro-
zumieniu Piłsudskiego z Petlurą. I 
na tym koniec. To, co było potem 
– terrorystyczna działalność OUN, 
ludobójstwo UPA – nie znalazło się 
w kręgu zainteresowania uczestni-
ków konferencji. Po prostu zostało 
wymazane z historii.

Po czwarte, pomnik prof. Koniecz-
nego miał stanąć najpierw na placu 
Grzybowskim, a potem na placu 
Szembeka w Warszawie. Osta-
tecznie nie stanął nigdzie. Leży do 
dzisiaj od 2008 roku, pocięty na 18 
kawałków, w magazynie GZUT. 
Zamiast niego na Skwerze Wo-
łyńskim w Warszawie postawio-
no poprawny politycznie pomnik, 
który w mniemaniu warszawskich 
salonów sprawę „rzezi wołyńskiej” 
zamknął raz na zawsze. Najpraw-
dopodobniej zatem dzieło prof. 
Pityńskiego także nie stanie ani w 
Rzeszowie ani gdziekolwiek, gdzie 
sięga ręka panującego nad Wisłą 
mainstreamu polityczno-medial-
nego.

Informacja na portalu SuperNo-
wości24 wywołała oburzenie śro-
dowisk kresowych na prezydenta 
Rzeszowa (od 2002 roku) Tade-
usza Ferenca. Wypomniano mu 
m.in., że był w PZPR, SdRP i SLD. 
Zupełnie niepotrzebnie. Gdyby 
bowiem był w PO lub PiS, nic by 
to nie zmieniło w kwestii jego sta-
nowiska wobec projektu pomni-
ka prof. Pityńskiego. Polityczne 
etykietki nie mają tutaj znaczenia. 
Cała „klasa polityczna” Polski po 
1989 roku mówi w kwestii Ukrainy 
oraz upamiętniania ludobójstwa 
OUN-UPA jednym głosem, ponie-
waż jest ona politycznie podległa 
i realizuje na odcinku ukraińskim 
wytyczne polityki amerykańskiej 
oraz niemieckiej. A jak ta „klasa 
polityczna” jest sobie bliska mimo 
podziałów najlepiej świadczy fakt, 
że wywodzący się z SLD prezydent 
Rzeszowa był jednym z założycieli 
komitetu wyborczego Bronisława 
Komorowskiego.

Dlatego nie emocjonujmy się ety-
kietkami politycznymi. Tutejszy 
mainstream polityczno-medialny 
jest głuchy na wołanie o godne 
upamiętnienie ofiar ludobójstwa 
UPA bez względu na przybrane 
polityczne maski. Jest też odporny 
na wszelką krytykę, o czym najle-
piej świadczy to, że skrytykowany 
przeze mnie artykuł Moniki Andru-
szewskiej – budujący pozytywny 
obraz jednego z neobanderowskich 
batalionów ochotniczych – po pu-

blikacji na portalu niezależna.pl 
trafił na łamy „Gościa Niedziel-
nego” i „Tygodnika Powszechne-
go”[5].

Gdyby „rzeź wołyńska” została 
popełniona przez Rosjan, to ma-
instream polityczno-medialny III/
IV RP nie miałby problemu. Po-
mniki „rzezi wołyńskiej” stałyby 
wówczas w każdym większym 
miasteczku – tak jak to jest obecnie 
z pomnikami katyńskimi, smoleń-
skimi oraz pomnikami „żołnierzy 
wyklętych”. Nikt by się przy tym 
nie czepiał ani o treść ani o formę. 
Zasugerował to zresztą były pre-
zydent Bronisław Komorowski, 
który w 2008 roku – jeszcze jako 
marszałek Sejmu – próbował przy-
pisać „rzeź wołyńską” Rosjanom, 
a ściślej „Sowietom” – jak się do-
kładnie wyraził[6].

Jednakże w związku z tym, iż lu-

dobójstwa na Wołyniu oraz w 
Małopolsce Wschodniej dopuścili 
się banderowcy, których Ukraina – 
strategiczny partner warszawskich 
salonów – uważa za największych 
bohaterów i rzekomych twórców 
ukraińskiego „mitu założycielskie-
go”, pomnik upamiętniający ofiary 
tego ludobójstwa nie stanie w stoli-
cy województwa podkarpackiego. 
Na terenie tego województwa znaj-
dują się natomiast liczne pomniki 
(cóż z tego, że „nielegalne”) upa-
miętniające zbrodniarzy z UPA. 
Jeden z najbardziej bezczelnych 
w formie postawiono m.in. w We-
rchracie na terenie gminy Hory-
niec-Zdrój.

Nadwiślańska „klasa politycz-
na” popełni każdą niegodziwość 
w kwestii zakłamywania historii 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego. Zbrodniarze z OUN i UPA 
mają w niej większych obrońców 

„Niesłuszne” pomniki ludobójstwa
Bohdan Piętka

/ Pomnik prof. Konieczny

/ Pomnik A. Pityński
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niż we władzach pomajdanowej 
Ukrainy. Nie może być inaczej, 
skoro bezkrytyczne podejście do 
Ukrainy i jej historii jest jednym z 
warunków sine qua non przynależ-
ności do owej „klasy politycznej”. 
A nikt z tych ludzi przecież nie zre-
zygnuje z lukratywnych stanowisk 
i przywilejów, by zadośćuczynić 
pamięci oraz sprawiedliwości dla 
ofiar, których kości leżą zapomnia-
ne i zakopane gdzieś w wołyńskiej 
ziemi, niejednokrotnie pod pomni-
kami ku czci ich morderców – Ste-
pana Bandery, Romana Szuchewy-
cza i Dmytro Kłaczkiwśkiego.

W mojej ocenie upamiętnienie 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego w takiej formie, w jakiej 
chciałyby to widzieć środowiska 
kresowe nie ma szans dopóki Pol-
ska będzie tkwić w atlantyckiej 
konstelacji geopolitycznej. Chy-
ba, że ambasada USA zmieni w 
tej sprawie wytyczne dla tutejszej 
„klasy politycznej”. Znana wypo-
wiedź doradcy ministra spraw za-
granicznych, dr. hab. Przemysława 
Żurawskiego vel Grajewskiego, o 
„głupich” Kresowianach wskazuje 
jednak, że się na to nie zanosi[7].

 „Niesłuszny” pomnik prof. Maria-
na Koniecznego. Fot. www.nawo-
lyniu.pl

„Niesłuszny” pomnik prof. 
Andrzeja Pityńskiego. Fot. www.
supernowosci24.pl
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„Niesłuszny” pomnik prof. 
Mariana Koniecznego. Fot. www.
nawolyniu.pl

„Niesłuszny” pomnik prof. 
Andrzeja Pityńskiego. Fot. www.

supernowosci24.pl

Aleksandra Żórawska:  Czy 
obywatele są dziś w Polsce bez-
pieczni?

Jacek Hoga, Prezes Zarządu 
Fundacji Ad Arma: zawsze, gdy 
rząd delegalizuje, czy ogranicza 
dostęp do broni własnym obywa-
telom należy uznać, że ich życie i 
zdrowie jest zagrożone. Zagrożo-
ne podwójnie. Po pierwsze władza 
ustala zasady korzystne dla ban-
dytów, gdyż mogą być oni pewni 
bezbronności ofiary. Po drugie, je-
śli ktoś twierdzi, że działa na moje 
zlecenie i w moim interesie i żąda 
bym był bezbronny, sam posiada-
jąc broń to coś tu jest nie tak.

A.Ż.: Jak Pan ocenia obowią-
zujące dziś prawo o dostępie do 
broni? Jak to wygląda w innych 
państwach?

J.H.: Prawo o posiadaniu i użyciu 
broni w samoobronie dziś wywo-
dzi się w prostej linii z bolszewic-
kiej okupacji. Jest to stan wysoce 
nienormalny. Obecnie w porówna-
niu do innych krajów europejskich 
mamy od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu razy mniej broni na 1000 
mieszkańców. Czas odwrócić ten 
trend. W Polsce od Chrztu do roz-
biorów każdy mógł mieć broń. 
Każdy, i to jest nasza rodzima tra-
dycja. Ponieważ nasza ojczyzna 
leży na rozległej i otwartej nizinie, 
zgodnie z tradycją naszych przod-
ków jej obroną są piersi uzbrojo-
nych obywateli.

A.Ż.: Jaki jest Pana zdaniem po-
ziom wiedzy i świadomości spo-
łecznej w tej kwestii?

J.H.: To się szybko zmienia. Pod 
wpływem wydarzeń na arenie 
międzynarodowej Polacy zaczy-
nają dostrzegać powoli grozę 
sytuacji. Państwo istnieje tylko 
formalnie, armii de facto nie ma, 
w 2017 rozpocznie się nabór do 3 
brygad terytorialnych. Natomiast 
Rosjanie ogłosili stworzenie na 
swojej zachodniej granicy 3 no-
wych dywizji! To tyle ile ma obec-
nie polska armia. Tak więc Polacy 
czują, że coś tu jest nie tak.

A.Ż.: Jak przebiega obecnie 
proces uzyskania pozwolenia na 
broń palną w Polsce?

J.H.: Obecnie można posiadać 
broń na zasadzie wyjątku. Ustawa 
o broni i amunicji mówi w art. 2. 
„Poza przypadkami określonymi 
w ustawie posiadanie broni jest 
zabronione”. Więc już widzimy, 
że mamy jako społeczeństwo być 
bezbronni. Tymi wyjątkami jest 
w praktyce uprawianie sportu, ło-
wiectwo, czy kolekcjonerstwo. To 
tak jakbyśmy nie mogli posiadać 
samochodów do jeżdzenia, a tyl-
ko do sportu czy rekreacji. Sam 
proces trwa najczęściej około pół 
roku i kosztuje około 2000 zło-
tych. Poczym musimy kupić ate-
stowaną szafę pancerną i w końcu 

możemy kupić broń. Proces jest 
uciążliwy i upokarzający, choćby 
chodzenie policjanta po sąsiadach, 
oraz wypytywanie żony czy nie 
jest przypadkiem bita.

A.Ż.: Co można zmienić w pol-
skim prawie, by przeciętny Ko-
walski czuł się bezpieczniej i w 
razie realnego zagrożenia był w 
stanie obronić siebie, rodzinę, 
dom? By każdy obywatel miał 
prawo do samoobrony?

J.H.: Broń służy do obrony, do 
walki. Jeśli mamy prawo do życia 
to mamy prawo go bronić. Dopie-
ro wtedy mam praktyczne prawo 
do życia. Jest to nadzwyczaj pil-
na sprawa. Na Zachodzie rośnie 
kryzys imigracyjny, na Wschodzie 
mamy wojnę. Trzeba natychmiast 
przywrócić prawo do posiadania 
broni wszystkim dorosłym Pola-
kom.
 
A.Ż.: Jak Pana zdaniem odbiorą 
dyrektywę o ograniczeniu 
dostępu do broni i płynące z 
niej konsekwencje wszyscy 
jej obecni posiadacze, w tym 
myśliwi, strzelcy czarnoprocho-
wi, kolekcjonerzy itp.

J.H.: Nie wiem jakie będą kon-
kretne reakcje ludzi. Projekt jest w 
trakcie prac i na szczęście jeszcze 
nie jesteśmy na straconych pozy-
cjach. W kuluarach kilka krajów  
już się sprzeciwiło. Dodatkowo 
posiadamy ekspertyzę prawną 
zamówiona przez naszą fundację, 
która jasno wskazuje na słabości 
propozycji Komisji. 
W samym dokumencie Komisja 
przyznaje, że przekracza swoje  
kompetencje! Więc projekt powi-
nien wylądowaćw koszu - tam, 
gdzie jego miejsce.
 
A.Ż.: Co Pan sądzi na temat  pe-
tycji do  prezydenta Andrzeja 
Dudy o przeprowadzenie 
ogólnopolskiego referendum 
ws. wprowadzenia prawa do 
posiadania broni, której auto-
rem był Mariusz Max Kolonko,
iktóra zniknęła przed osiągnię-
ciem wymaganych 100 tys. pod-
pisów?
 
J. H.: Cel petycji słuszny, nie-
stety metoda nieskuteczna. Od 
września ubiegłego roku już chy-
ba wszyscy wiedzą, że jest to 
droga do pogrzebania pomysłu 
jakiejkolwiek reformy. Nawet 
jeśli byłoby 100 tysięcy podpi-
sów, jest praktycznie niemożliwe  
osiągać wymaganą frekwencję. 
Dobrze, że rozpoczęły się prace 
różnych środowisk w kierunku 
zmiany prawa na lepsze. 
Co jeszcze ważniejsze to by  
nie były to tylko małe krocz-
ki symulujące zmianę. Tak 
było z wielkimi reformami lat 
dziewięćdziesiątych. Pod do-
brym szyldem otrzymaliśmy  
biurokrację i parodię wolnego ryn-
ku zamiast rzeczywistego przy-

wrócenia wolności.

A.Ż.: W 2008 roku temu wete-
ranowi AK i powstańcowi war-
szawskiemu zarekwirowano ko-
lekcję broni, którą zbierał przez 
ponad 50 lat. Kolekcja była eks-
ponowana nawet w szkołach, 
oglądały ją wycieczki. Państwo 
uznało jednak, że broń należy 
79. letniemu majorowi zabrać. 
Odzyskał ją dopiero kilka mie-
sięcy temu po wyroku Trybuna-
łu Praw Człowieka w Strassbur-
gu. Jak Pan ocenia takie postę-
powanie?

J. H.: Jest  to dowód na to że pań-
stwo to jest państwem bezprawia. 
Tak długo jak nie będziemy mieli 
prawa do posiadania broni, a pań-
stwo będzie nam dawało ją do rąk 
tylko na czas wojny tak długo bę-
dziemy niewolnikami. Co ciekawe 
w starożytnym Rzymie niewolnicy 
mieli prawo posiadać i nosić broń. 
Utracili je dopiero po stłumieniu 
drugiego ich buntu na Sycylii. W 
jakim  świetle stawia to nas; rzeko-
mo suwerenów tego kraju?

A.Ż.: Dawid Karbowiak, pa-
sjonat wojskowości i felietoni-
sta, stwierdza,  że „broń w rękach 
praworządnego obywatela stała 
się w świadomości społecznej abs-
trakcją. Daliśmy się rozbroić nie 
tylko fizycznie, ale również men-
talnie”. Jego zdaniem posiadanie 
broni palnej to w Polsce „wciąż 
niejako temat tabu”. Zdaniem 
Karbowiaka nikt w Polsce nie 
postuluje, by prawo dotyczące po-
siadania broni było bardziej libe-
ralne. Jego zdaniem takie zmiany 
stworzyłyby  „społeczeństwo świa-
dome, odpowiedzialne, obyte z 

bronią i przygotowane do jej uży-
cia w obronie Ojczyzny”. Zgadza 
się Pan z tymi stwierdzeniami?

J.H.: Nie. Jako fundacja Ad Arma 
stoimy twardo na stanowisku nie 
„liberalizacji dostępu”, a przywró-
ceniu prawa do jej posiadania. Nie 
jest też już to temat tabu. Podczas 
wielu spotkań publicznie wska-
zuję na potrzebę wprowadzenia 
ustawowego zakazu rejestrowa-
nia broni i jej posiadaczy. Historia 
pokazuje, że jest to wyjątkowo 
krwawy prezent dla wszystkich 
wrogów naszej ojczyzny i pań-
stwa. Tylko posiadając broń bez 
rejestracji mam prawo czuć, że 
nikt nawet jak będzie chciał to nie 
będzie wstanie zabrać mi broni. 
W Iraku Amerykanie tego próbo-
wali w 2003 roku i nic z tego nie 
wyszło, gdyż nikt przy zdrowych 
zmysłach w czasie kryzysu sam 
nie pozbawi się narzędzia, które 
może uratować życie jemu i jego 
rodzinie.

A.Ż.: Obecna, niebezpieczna sy-
tuacja w Europie stwarza cały 
szereg zagrożeń różnego rodza-
ju. Organizacje paramilitarne 
oraz grupy terrorystyczne, zwią-
zane  z islamem (Daesh, Al-Ka-
ida), mogą poprzez falę uchodź-
ców rozpocząć działania także 
w Polsce.  Niemal codziennie w 
mediach słyszymy też o atakach, 
pobiciach i gwałtach popełnia-
nych w Europie przez imigran-
tów muzułmańskich. O zamiesz-
kach, bójkach i dewastacjach. 
Czy w obliczu takich zagrożeń 
można lekceważyć kwestię oby-
watelskiego prawa do obrony?
J.H.: Nie, oczywiście nie. Jest 
ostatni dzwonek przed nadchodzą-

Fundacja Ad Arma orędownikiem 
wolnego dostępu do broni w Polsce.
Z Prezesem Zarządu Fundacji Ad Arma, Jackiem Hogą, 
rozmawia Aleksandra Żórawska, Prezes Zarządu Pomorska 
Inicjatywa Kresowa.
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cym kryzysem który może zmieść 
z powierzchni ziemi świat jaki 
znamy. Miejmy nadzieję na lep-
sze, gotując się na najgorsze. Tyl-
ko tak możemy uratować bezbron-
nych. Tylko jeśli w prawie każdym 
domu będzie broń unikniemy ko-
lejnego Wołynia. Nasze wołanie 
jest okrzykiem pomordowanych 
przodków: NIGDY WIĘCEJ WO-
ŁYNIA!!! Każdy kto spróbuje 
skrzywdzić polskie rodziny musi 
wiedzieć, że są one uzbrojone po 
zęby. Może to przykre, ale już sta-
rożytni mawiali: si vis pacis para 
bellum. Trzeba żyć na poważnie, 
ze świadomością, iż są ludzie któ-
rym Polska przeszkadza nawet w 
tak okrojonych granicach.

A.Ż.: Zagrożeni jesteśmy także 
poprzez sytuację na Ukrainie. 
Tak skomentował kilka miesię-
cy temu  fakt ulokowania się 
uzbrojonego oddziału Prawego 
Sektora w rejonie Góry Jawor-
nik, kilkanaście kilometrów od 
polskiej granicy, dr Andrzej Za-
pałowski (historyk, wykładowca 
akademicki, ekspert ds. bezpie-
czeństwa i prezes rzeszowskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego):
„Informacja o tym, iż zbiegli bo-
jówkarze Prawego Sektora znaj-
dują się prawdopodobnie w rejo-
nie Góry Jawornik, była podawa-
na przez międzynarodowe media. 
Jednakże większość z tych me-

diów przemilczała fakt, iż jest to 
tuż przy granicy z Polską i właśnie 
w tym kierunku uciekają – jak ich 
nazwał prezydent Ukrainy Petro 
Poroszenko – terroryści. To, że 
będą zmierzać do Polski, było wy-
soce prawdopodobne. Takie kraje 
jak Węgry czy Słowacja wzmoc-
niły swoje granice, zresztą np. na 
Węgrzech bojówkarze Prawego 
Sektora zostaliby rozszarpani. 
Natomiast w Polsce mają cichych 
sympatyków, a nasze władze mil-
czą, udając, że nie ma problemu. 
To niepokojące” .Przypomniał 
także, że obecnie Prawy Sektor 
liczy kilka tysięcy bojówkarzy, z 
których część ma doświadczenie 
bojowe. „To znacznie za mało, 
aby dokonać zamachu stanu, ale 
wystarczająco, aby zdestabilizo-
wać państwo” - powiedział.

J.H.: Więc jeszcze raz, tylko go-
towi do walki będziemy mogli 
spokojnie żyć. Cudzego nie chce-
my, ale też nie powinniśmy być na 
tyle naiwni, że wszyscy mają takie 
samo nastawienie.

A. Ż.:Natomiast na Ukrainie są 
dziesiątki tysięcy sztuk broni poza 
kontrolą, jest ideologia, która 
porywa młodzież na zachodzie 
tego państwa. Jeżeli przez kilka 
miesięcy nikomu w tym kraju nie 
przeszkadzało to, że setki kilome-
trów od frontu bojówki polityczne 
paradują z bronią po ulicach, to 

cóż więcej trzeba? Tak naprawdę 
zagrożenie stoi u naszych gra-
nic”, zauważa dr Zapałowski.

J.H.: 3 brygady obrony teryto-
rialnej nie zapewnią nam bez-
pieczeństwa. Karabin w każdym 
domu tak. Ja wiem, że to może się 
nie podobać. Jednak to jest nasza 
tradycja. Szlachta, mieszczanie i 
chłopstwo miało prawo posiadać 
broń – każdy mógł ją mieć. Polska 
była tak daleko jak daleko sięga-
ły polskie dworki. Dworek to nie 
tylko siedlisko domowe, to miej-
sce gdzie jest kilku, często kilku-
nastu uzbrojonych po zęby ludzi 
gotowych bronić siebie, rodzin, 
Kościoła i ojczyzny.  Nie odbudu-
jemy polskości bez warstwy ludzi 
oswojonych z bronią, mających 
ją w domu i na co dzień. To jest 
właściwa odpowiedź na rosyjskie 
zielone ludziki, czy pogrobowców 
UPA.

A.Ż.: Warto także nadmienić, 
iż  zatwierdzona przez prezy-
denta Ukrainy  „Strategia na-
rodowo-patriotycznego wycho-
wania dzieci i młodzieży na lata 
2016-2020” zakłada, iż   forma-
cjami, na których opierać się ma  
wychowanie młodego pokolenia, 
są m.in. Zachodnioukraińska 
Republika Ludowa oraz Ukra-
ińska Powstańcza Armia. Jakie 
zagrożenia mogą rodzić się i 
powstawać za naszą wschodnią 

granicą, w związku z wychowy-
waniem młodzieży w duchu fa-
szyzmu?

J.H.: Jest tylko jedna droga do 
podniesienia z kolan Polski. Nie 
sojusze, czy silny biurokratyczny  
rząd. Tylko powrót do własnych 
tradycji. Te tradycje to: wiara oj-
ców, wolność i obywatele pod 
bronią. Czas byśmy przestali być 
papugą narodów i odbudowali to 
co straciliśmy w wyniku okupacji 
i rządów ludzi, którzy bali się rzą-
dzić własnym krajem.

A.Ż.: Komisja Europejska chce 
stworzyć pozory obrony miesz-
kańców Europy poprzez ogra-
niczenie legalnie posiadanej 
broni. Wśród proponowanych 
ograniczeń znajduje się zakaz 
posiadania samopowtarzalnych 
karabinów które są podobne 
do broni samoczynnej,  zakaz 
posiadania   broni samoczyn-
nej i samopowtarzalnej która 
jest podobna do samoczynnej, 
nawet po ich dezaktywacji. Ko-
lekcjonowanie tej broni będzie 
zakazane,  jedynym wyjątkiem 
będą muzea, które będą zobo-
wiązane nieodwracalnie zdez-
aktywować swoje eksponaty,   
trwale niszcząc tym ich wartość 
historyczną i kulturową.  Każ-
da inna zdezaktywowana broń, 
włączając w to pistolety gazowe, 
alarmowe, repliki do paintball’a 

i airsoft’u itp będzie wymagała 
rejestracji. Komisja oczekuje od 
państw członkowskich  zniszcze-
nia zabronionych egzemplarzy 
za swoje pieniądze. Czy istnieje 
możliwość, by czynni obrońcy 
prawa do posiadania broni, tacy 
jak Państwa organizacja, z wie-
lu państw zjednoczyli się w tej 
sprawie i wspólnie podjęli jakieś 
działania na szerszą skalę?

J.H.: Nie ma potrzeby jednocze-
nia się wokół sprawy. W praktyce 
jest to dodatkowa zbędna praca i 
konflikty. Ważne jest by dzielić się 
informacjami. I to już jest. Takie 
działania są podejmowane przez 
organizacje pozarządowe z prak-
tycznie wszystkich krajów Unii. 
My ze  swojej strony dostarczamy 
euro-parlamentarzystom wsparcia  
merytorycznego. Jesteśmy w kon-
takcie również z ludźmi pracują-
cymi w  Brukseli, tak by wskazać 
wady techniczne i merytoryczne 
projektu. Myślę,  że choć walka 
nadal trwa to można powiedzieć, 
że istnieje realna szansa  powstrzy-
mania propozycji Komisji. 

A.Ż.: Dziękuję za rozmowę, 
przywołując wszystkim czytelni-
kom cytat Roberta A. Heinleina: 
„Nie ma czegoś takiego jak nie-
bezpieczna broń. Są tylko niebez-
pieczni ludzie”. 

Na opłatku z banderowcami
Bohdan Piętka
Gazeta Polska” i pokrewne jej 
media nie ukrywały swojej skraj-
nej ukrainofilii jeszcze przed 
przewrotem kijowskim 2014 
roku. Od czasu tego przewrotu 
ukrainofilia środowiska „Gazety 
Polskiej” przybrała charakter tak-
że probanderowski, czego jednym 
z przejawów było usunięcie z łam 
„Gazety Polskiej” i portalu nie-
zależna.pl publicystyki księdza 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. 
Kiedy redaktor naczelny „Gazety 
Polskiej” i zarazem lider całego 
środowiska, Tomasz Sakiewicz, 
został odznaczony 11 listopada 
2014 roku przez Służbę Bezpie-
czeństwa Ukrainy wydawało mi 
się, że już nic mnie z ich strony 
nie zaskoczy. A jednak „Gaze-
ta Polska” zaskakuje mnie nadal 
swoim stosunkiem do spraw ukra-
ińskich, a zwłaszcza do historii 
ruchu banderowskiego.

10 stycznia 2016 roku pojawił 
się oto na portalu niezależna.pl 
fotoreportaż Moniki Andruszew-
skiej zatytułowany „Cicha noc” 
u Karpackiej Siczy. Nasza ko-
respondencja”[1]. Pani redaktor 
Andruszewska przedstawiła w 
nim relację z bożonarodzeniowej 
kolędy w batalionie „Karpacka 
Sicz”, który stacjonuje na linii 
rozejmu (frontu) w Donbasie. Fo-
toreporterka portalu niezależna.
pl kolędowała z „siczowcami” 6 
i 7 stycznia[2]. Z tekstu zamiesz-
czonego obok zdjęć – przedsta-
wiających umundurowanych i 
uzbrojonych żołnierzy batalionu 
– dowiadujemy się, że batalion 
„Karpacka Sicz” zaczął kolędo-

wać wraz z pierwszą gwiazdką. 
Przede wszystkim po to, żeby „za-
chować nasze ukraińskie tradycje. 
To także metoda walki z okupan-
tem” – jak wyjaśnił fotoreporterce 
portalu niezależna.pl jeden z „si-
czowców”, rodem z „Iwanofran-
kowska” (Iwano-Frankiwska albo 
Stanisławowa, pani redaktor!). A 
zatem i podczas Bożego Narodze-
nia ukraińscy wojacy nie potrafią 
uciec od wielkiej polityki.

Już z pierwszego zdania fotorepor-
tażu można się domyśleć, że ba-
talion „Karpacka Sicz” to starzy, 
doświadczeni frontowcy, potra-
fiący odróżnić pierwszą gwiazdkę 
od flary, którą prawdopodobnie 
wystrzelili z przeciwległej strony 
frontu prorosyjscy separatyści. 
„To jeszcze nie gwiazda, chłopa-
ki, trzeba uważać żeby się nie po-
mylić” – cytuje słowa jednego z 
„siczowców” red. Andruszewska. 
Kiedy wreszcie batalion „Karpac-
ka Sicz” profesjonalnie zidentyfi-
kował pierwszą gwiazdkę, mógł 
rozpocząć obchodzenie Bożego 
Narodzenia. Żołnierze samodziel-
nie wykonali papierową gwiazdę 
na kiju i oblepili ją żółto-niebie-
skimi bibułkami. Jeden z nich o 
imieniu Oleksij, będący – czego 
nie ukrywa autorka fotoreportażu 
– działaczem banderowskiej partii 
„Swoboda”, uświadomił red. An-
druszewską, że w Doniecku „nikt 
nie celebruje świąt w ten sposób”. 
Mieszkają tam bowiem podobno 
głównie potomkowie Sowietów, 
którzy zwalczali religię.

Lesyk – „żołnierz z Tarnopola” (a 

więc pewnie też zwolennik „Swo-
body”, która tam rządzi) – uważa, 
ze kolędy są smutne i proponuje 
zaśpiewać „coś wesołego”. Co, 
o tym red. Andruszewska dys-
kretnie nie informuje. W ramach 
kultywowania prawdziwych 
ukraińskich tradycji żołnierze „w 
rękach dzierżą jabłka i ukraińskie 
szmaciane lalki-motanki, które 
przysłały im tu wolontariuszki. 
To słowiański (pogański – popr. 
BP) amulet mający chronić przed 
złem”. Potem wolontariuszki 
przygotowują kutię, którą dowód-
ca kompanii rozwozi po wszyst-
kich pozycjach.

„Co jakiś czas okolicą wstrząsa 
huk eksplozji. To separatyści wła-
śnie strzelili w kierunku Piesków 
z przeciwczołgowego SPG. W 
oddali słychać salwy z karabinu 
maszynowego. To pozycje Zenit 
i Butowka – separatyści strzelają 
do nich z miejscowości Spartak i 
z Nowego Terminala donieckiego 
lotniska. Z kolei z Baszt Bliźnia-
ki – dwóch wież wznoszących się 
ponad doniecki step – okolicę ob-
serwuje wrogi snajper” – opisuje 
dramatyzm sytuacji red. Andru-
szewska. Mimo to batalion „Kar-
packa Sicz” postawił na linii oko-
pów dwie „karłowate choineczki” 
i obwiesił je „karykaturalnie du-
żymi bombkami”.

8 stycznia już po świętach. Trwa 
śnieżyca, a gdzieś daleko „znów 
słychać strzały”. To prowokują 
separatyści z Doniecka. Kolej-
ny rozmówca red. Andruszew-
skiej – Mirosław z Zakarpacia 

– w związku z tym narzeka: „Nie 
odpowiadamy ogniem. Zamro-
żony konflikt, zamrożony kon-
flikt, prędzej my zamarzniemy w 
tych okopach. Przyjechaliśmy na 
wojnę, by walczyć. A teraz co – 
człowiek siedzi w tym zimnie z 
dala od rodziny i nie wie po co, 
bo porozumienia mińskie zabra-
niają mu strzelać. Gdy jest taka 
prawdziwa wojna, paradoksalnie 
łatwiej tu przebywać”.

Czyżby kryła się za tym sugestia, 
że jednak konflikt w Donbasie 
trzeba odmrozić? Fotoreportaż 
red. Andruszewskiej był kolejną 
ze strony mediów red. Sakiewicza 
próbą oswajania polskiego czytel-
nika z neobanderowską Ukrainą, 
która jest „strategicznym sojusz-
nikiem” Polski na Wschodzie. 
Strategicznym – czyli takim, jak 
oświecił niedawno publikę jeden 
z wpływowych polityków PiS, 
któremu nie stawia się żadnych 
kłopotliwych pytań i do którego 
nie zgłasza się żadnych pretensji.

W fotoreportażu red. Andruszew-
skiej zabrakło dwóch istotnych 
informacji, które mogłyby skło-
nić czytelnika do takich kłopotli-
wych pytań. Chodzi o politycz-
ne sympatie żołnierzy batalionu 
„Karpacka Sicz” oraz historyczny 
pierwowzór, od którego batalion 
zapożyczył nazwę.

Batalion ochotniczy „Karpacka 
Sicz” – tak jak i inne tego typu 
formacje utworzone na Ukrainie 
po przewrocie w 2014 roku – jest 
zbrojnym ramieniem współcze-

snego ruchu banderowskiego. To 
nie tylko żołnierz o imieniu Olek-
sij, ale także pozostali członkowie 
tej formacji wyszli z szeregów 
„Swobody”, Prawego Sektora, 
UNA-UNSO i innych organizacji 
neobanderowskich.

Nazwa batalionu nawiązuje do 
Organizacji Obrony Narodowej 
„Sicz Karpacka”. Były to siły 
zbrojne autonomicznej Ukrainy 
Karpackiej (w ramach pomo-
nachijskiej Republiki Czecho-
-Słowacji) i Karpato-Ukrainy, 
istniejące od 9 listopada 1938 
do końca kwietnia 1939 roku. 
O epizodzie Karpato-Ukrainy i 
„Siczy Karpackiej” pisałem już 
wielokrotnie, więc tylko w skró-
cie przypomnę. Po rozbiorze Cze-
chosłowacji proklamowano, na 
mocy układu monachijskiego, au-
tonomiczną Ruś Zakarpacką (od 
30 grudnia 1938 roku pod nazwą 
Ukraina Karpacka) jako część no-
wej Czecho-Słowacji. Likwidacja 
pomonachijskiej Czecho-Słowa-
cji przez Niemcy hitlerowskie w 
dniach 14-15 marca 1939 roku 
spowodowała, że Ukraina Kar-
packa ogłosiła niepodległość 15 
marca 1939 roku jako państwo 
o nazwie Karpato-Ukraina. Jed-
nakże wcześniej – 11 marca 1939 
roku – Hitler wyraził zgodę na 
anektowanie przez Węgry teryto-
rium Rusi Zakarpackiej. 13 marca 
1939 roku rząd węgierski zażądał 
od Czecho-Słowacji opuszczenia 
terenu Rusi Zakarpackiej (Ukra-
iny Karpackiej). Chcąc stworzyć 
fakty dokonane Sicz Karpacka 
zaatakowała w nocy z 13 na 14 
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marca 1939 roku posterunki cze-
chosłowackie w Chuście, a dwa 
dni później sejm Ukrainy Kar-
packiej proklamował niepodległą 
Karpato-Ukrainę, której prezy-
dentem został dotychczasowy pre-
mier Ukrainy Karpackiej – grec-
kokatolicki ksiądz i nacjonalista 
Augustyn Wołoszyn. Epizod Kar-
pato-Ukrainy trwał trzy dni. Już 
14 marca 1939 roku na Ruś Za-
karpacką wkroczyły wojska wę-
gierskie i do 18 marca 1939 roku 
zlikwidowały Karpato-Ukrainę. 
Walki partyzanckie toczone przez 
resztki Siczy Karpackiej trwały do 
końca kwietnia. 23 czerwca 1939 
roku parlament węgierski oficjal-
nie przyłączył Ruś Zakarpacką do 
Węgier.

Ukraina Karpacka i Karpato-
-Ukraina były czymś w rodzaju 
ukraińskiego Piemontu – zaląż-
kiem zapowiadanej przez nacjo-
nalistów ukraińskich „samostijnej 
Ukrainy”. Z chwilą proklamowa-
nia autonomicznej Rusi Zakarpac-
kiej (Ukrainy Karpackiej) na jej 
terytorium przeszły z Polski przez 
zieloną granicę setki członków 
Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów. Stali się oni funkcjonariu-
szami administracji Ukrainy Kar-
packiej i Karpato-Ukrainy oraz 
kadrą dowódczą Siczy Karpackiej. 
Liczebność tej formacji zbrojnej 
wynosiła w marcu 1939 roku oko-

ło 6 tys. ludzi.
Chociaż formalnym dowódcą Si-
czy Karpackiej był miejscowy 
Rusin Dmytro Kłympusz (jeden 
z przywódców Republiki Hucul-
skiej w 1919 roku), to faktyczne 
dowództwo spoczywało w rękach 
Romana Szuchewycza – szefa re-
feratu wojskowego Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów. Kie-
rownictwo polityczne nad Siczą 
Karpacka sprawował tajny Sztab 
Wojskowy, będący strukturą rów-
noległą do oficjalnej Komendy 
Głównej kierowanej przez Kłym-
pusza. Sicz Karpacka od począt-
ku zatem realizowała polityczne 
cele Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów, a nie władz Ukrainy 
Karpackiej (Karpato-Ukrainy). W 
skład Sztabu Wojskowego Siczy 
Karpackiej oprócz Szuchewycza 
wchodzili tacy członkowie OUN 
jak Hryhoryj Barabasz, Iwan But-
kowśkyj, Osyp Karaczewśkyj, 
Mychajło Kołodzynśkij (szkolo-
ny wcześniej w obozie ustaszów 
we Włoszech), Zenon Kossak, 
Jurij Łopatynśkyj, Ołeh Olżycz 
i Jewhen Stachiw. Spośród nich 
tylko Mychajło Kołodzynśkij i 
Zenon Kossak zostali w 1939 roku 
schwytani i rozstrzelani przez Wę-
grów. Ołeh Olżycz był później-
szym prowidnykiem OUN-Mel-
nykowców. Pozostali kilka lat 
później objęli funkcje dowódcze 
w Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Sicz Karpacka stała się kuźnią 
kadr dla Legionu Ukraińskiego, 
który wziął udział w niemieckiej 
agresji na Polskę w 1939 roku, 
kolaboracyjnych batalionów „Na-
chtigall” i „Roland”, które brały 
udział w niemieckiej agresji na 
ZSRR w 1941 roku oraz UPA. 
Organizatorzy i sprawcy ludo-
bójstwa wołyńsko-małopolskiego 
swoje doświadczenie wojskowe 
zdobywali m.in. w Siczy Karpac-
kiej. Jej faktycznym dowódcą – 

co warto jeszcze raz podkreślić – 
był późniejszy twórca i dowódca 
UPA, Roman Szuchewycz.

Do takich tradycji nawiązuje 
współczesny batalion „Karpacka 
Sicz”, o czym red. Andruszew-
ska dyskretnie nie poinformowała 
czytelników portalu niezależna.
pl. Te tradycje pani redaktor naj-
wyraźniej nie przeszkadzają, jak 
i nie przeszkadzają one całej pol-
skiej klasie polityczno-medialnej, 

która sojusz ze współczesnymi 
banderowcami uważa za najdo-
skonalsze osiągnięcie polskiej po-
lityki wschodniej.

[1] http://niezalezna.pl/74776-
cicha-noc-u-karpackiej-siczy-
nasza-korespondencja-zdjecia

[2] W kościołach wschodnich 
Boże Narodzenie jest obchodzone 
dwa tygodnie później niż u kato-
lików.
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/ Jedno ze zdjęć zamieszczonych w fotoreportażu Moniki Andruszewskiej z kolędy w batalionie „Karpacka Sicz”. Fot. M. Andruszew-
ska, niezalezna.pl

Zbrodnia w Odessie - masowe 
zabójstwo i spalenie żywcem 
mieszkańców ukraińskiej Odessy 
zaplanowane przez kijowskie na-
cjonalistyczno-liberalne władze, 
dokonane przez bojówki ukraiń-
skich nacjonalistów z organizacji 
„Prawy Sektor” oraz kiboli-bo-
jówkarzy klubów piłkarskich z 
Charkowa i Odessy w dniu 2 maja 
2014 roku.
Został podpalony przez ukraiń-
skich nacjonalistów Dom Związ-
ków Zawodowych
W wyniku zbrodni zginęło 116 
do 250 osób, w większości spalo-
nych żywcem w Domu Związków 
Zawodowych w Odessie.
Tragiczne zajścia w Odessie roz-
poczęły się od liczącego ponad 
2 000 osób przemarszu bojówek 
nacjonalistycznego „Prawego 
Sektora”, bojówkarzy klubu pił-
karskiego z Charkowa, którzy 
przyjechali do Odessy autokarami 
z Kijowa i Charkowa oraz miej-
scowych bojówkarzy klubu pił-
karskiego. 

Po zakończonym meczu zorgani-
zowali oni wspólny marsz wzno-
sząc nacjonalistyczne i proukra-
ińskie hasła. Agresywnie zacho-
wujący się uczestnicy przemar-

szu uzbrojeni byli w pałki, noże, 
siekiery, broń palną oraz koktajle 
Mołotowa. 

W tym samym czasie przemarsz 
został zaatakowany przez spe-
cjalnych prowokatorów w czer-
wonych opaskach i znakami 
prorosyjskich sił powstańczych. 
Zaczęli oni zza kordonu milicji 
oraz z dachów budynków obrzu-
cać przemarsz kamieniami oraz 
strzelać z broni palnej prowoku-
jąc eskalację nienawiści. 

Tłum ekstremistów przekonany, 
że został zaatakowany przez pro-
rosyjskich demonstrantów ruszył 
w kierunku placu Kulikowe Pole 
z zamiarem rozbicia miasteczka 
namiotowego zorganizowanego 
przez mieszkańców i powstań-
ców Odessy, będących zwolen-
nikami federalizacji Ukrainy i 
niepodległych republik ludowych 
w Charkowie, Doniecku i Ługań-
sku. Licząca około 300 osób gru-
pa Ludowej Samoobrony Odessy 
próbowała powstrzymać marsz i 
użyła w samoobronie broni pal-
nej w wyniku czego zginęło 4 na-
pastników. Mimo tego powstańcy 
Odessy nie mieli szans w starciu z 
wyszkolonymi przez wojskowych 

doradców z zachodu bojówkami 
„Prawego Sektora”, które wcze-
śniej walczyły z Oddziałami Spe-
cjalnymi Milicji „Berkut” na ki-
jowskim Majdanie.

PODPALONY PRZEZ NA-
CJONALISTÓW UKRAIŃ-
SKICH BUDYNEK

Podpalony przez nacjonalistów 
budynek ogarnięty płomieniami 
uniemożliwił ucieczkę.
Z dominującym okrzykiem „Sła-
wa Ukrainu, herojam sława” (hi-
storyczne zawołanie ukraińskich 
nacjonalistów z UPA) oraz „Sła-
wa nacji, śmierć wrogom” masy 
kiboli i banderowców z Majdanu 
okrążyły Kulikowe Pole zmusza-
jąc zgromadzony tam tłum miesz-
kańców Odessy do ewakuacji i 
schronienia się w pobliskim bu-
dynku Centrali Związków Zawo-
dowych wybudowanej za czasów 
ZSRR. Rozwścieczona tłuszcza 
spaliła miasteczko namiotowe 
i otoczyła budynek, w którym 
schroniło się około 300 ludzi, 
mieszkańców miasta, kobiet, 
mężczyzn i dzieci. Na filmach do-
stępnych w Internecie widać jak 
młode członkinie skrajnej prawi-
cy rozlewały benzynę do butelek 

po piwie i wódce robiąc koktajle 
Mołotowa, które ich koledzy za-
częli miotać w kierunku okien i 
drzwi budynku z agresywnymi 
okrzykami „Spalić Moskali!”. 
Celowo podpalono główne wej-
ście oraz pozostałe wyjścia, aby 
uniemożliwić zapędzonym do bu-
dynku wydostanie się.
Jak wspomina Jurij Kaurow - je-
den z okrążonych w budynku po-
wstańców, ludzie próbujący uciec 
przed płomieniami przez okna 
byli ostrzeliwani z broni krótkiej, 
a tłum wył: „Płońcie Rosjanie!”.
Jedna z ofiar, kobieta obnażona 
od pasa w dół, została przez na-
cjonalistów i kiboli zgwałcona, a 
następnie podpalona.
Przerażeni ludzie, którzy pomi-
mo ostrzału ratowali się uciecz-
ką przed płomieniami skacząc 
z okien byli przez ekstremistów 
brutalnie bici i zabijani strzałami 
w głowę, jednemu z nich odrą-
bano nogę. Niektórych zdążyła 
uratować Milicja. Straż Pożarna 
i Pogotowie Ratunkowe, które 
wyjechały na ratunek ludziom 
uwięzionym w płonącym budyn-
ku zostały przez zwolenników 
Kijowa na czele z „Prawym Sek-
torem” zablokowane. Agresywny 
tłum zrywał węże strażackie i 

uniemożliwiał stawianie drabin. 
Część osób, które nie spłonęły 
padło wcześniej ofiarą nacjonali-
stów, którzy brutalnie bili ludzi w 
budynku zanim go podpalili. Lu-
dziom skręcano karki, podrzyna-
no gardła, natomiast kobiety były 
gwałcone. 
Jedna z uwięzionych w budyn-
ku kobiet, będąca w 7 miesiącu 
ciąży została przez zwolenników 
kijowskiej junty pobita kijem i 
uduszona kablem energetycznym. 
Podpalenie miało również zatrzeć 
ślady okrutnej zbrodni. Ludzi 
uwięzionych w budynku ciężko 
rannych i pobitych nacjonaliści i 
kibole polewali gęstą oleistą cie-
czą i podpalali. Dopiero po kil-
ku godzinach ostatni uratowani 
ludzie, zeszli po drabinach z do-
gaszanego budynku. Milicjanci 
ładowali ich na ciężarówki i wy-
wieźli do aresztów. Ludzi, którzy 
nie zdążyli się schronić w siedzi-
bie centrali związkowej, dopadł 
agresywny tłum. Napastnicy z 
nacjonalistycznych i kibolskich 
bojówek, dotkliwie bili, katowa-
li i znęcali się nad ofiarami, w 
tym nad kobietami. Odrąbywali 
schwytanym kończyny i żywcem 
ćwiartowali piłami.

ZBRODNIA „PRAWEGO SEKTORA” W ODESSIE
UKRAIŃSCY ZBRODNIARZE NACJONALISTYCZNYCH BANDEROWSKICH 

BOJÓWEK BATALIONÓW „AZOW”, „DONBAS”, „PRAWY SEKTOR”, 
„NARODOWA GWARDIA UKRAINY”

Aleksander Szumański
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KOBIETA W CIĄŻY POBI-
TA I UDUSZONA KABLEM 
ENERGETYCZNYM

Kobieta w 7 miesiącu ciąży pobita 
i uduszona kablemenergetycznym 
przez bojówki atakujące budynek.
Okrutna zbrodnia była doskonale 
zaplanowaną prowokacją władz 
Kijowa i miała narodowościowe, 
antyrosyjskie podłoże. Bojówki 
nacjonalistów „Prawego Sektora” 
i rząd w Kijowie, który doszedł do 
władzy w wyniku zamachu stanu 
uważa ludzi Wschodniej Ukrainy 
walczących o swoją wolność i nie-
podległość od nielegalnych władz 
za „separatystów”, „terrorystów”, 
„rosyjskich agentów GRU i Spec-
nazu”, którym rzekomo zależy na 
zdestabilizowaniu sytuacji w kra-
ju i podbiciu Ukrainy przez armię 
rosyjską.
Jedną ze zmasakrowanych kobiet, 
którą faszystowscy bojówkarze 
dotkliwie pobili, a następnie jesz-
cze żywą zgwałcili, zaczęli ją 
ćwiartować siekierami i piłami.
„Prawy Sektor” - organizacja jed-
nocząca najbardziej ultranacjona-
listyczne i faszystowskie organi-
zacje ukraińskie od lat prowadzi 
antyrosyjską, antysemicką i anty-
polską politykę. 
W sytuacji, gdy wybuchło po-
wstanie na Wschodniej Ukrainie, 
(gdzie większość stanowią oby-
watele rosyjscy lub ukraińscy po-
sługujący się językiem rosyjskim) 
przeciwko samozwańczym wła-
dzom w Kijowie nacjonalistyczne 
hasła padły na podatny grunt. 
Skrajna prawica dokonuje uogól-
nień nazywając pogardliwie 
wszystkich obywateli Wschod-
niej Ukrainy „moskalami”. Żądne 
krwi bojówki po obaleniu legal-
nych władz na czele z prezyden-
tem Wiktorem Janukowyczem 
skierowały swoją agresję na zwy-
kłych obywateli. Terroryzują i 
zastraszają mieszkańców Zachod-
niej Ukrainy, a na Wschodnią 
Ukrainę, gdzie mieszkańcy zor-
ganizowali się w odziały ludowej 
samoobrony, milicji i pospolitego 
ruszenia urządzali wyjazdy w 
celu rozbijania uczestników po-
wstania. 
Zaprzestali tego dopiero po zorga-
nizowaniu się na wschodzie regu-
larnej Powstańczej Armii i zawią-
zaniu frontu. Faszystowski reżim 
w Kijowie dąży za wszelką cenę 
do siłowego podporządkowa-
nia sobie całego społeczeństwa, 
nawet za cenę przelewu krwi. 
W celu pacyfikacji wschodnich 
regionów kraju i protestów tam-
tejszych obywateli zorganizował 
tzw. „akcję antyterrorystyczną”. 
Ponieważ  nie może liczyć na 
funkcjonariuszy milicji oraz na 
armię, które masowo przechodzą 
na stronę powstańców, rząd ki-
jowski wysyła do zbuntowanych 
regionów faszystowskie bojówki, 
które pomogły mu dostać się do 
władzy. 
Jednym z przejawów tej polity-
ki oraz metodyki działania oraz 
odnoszenia się do tradycji daw-
nych nacjonalistów z OUN-UPA, 
którzy są odpowiedzialni m.in. 

za współpracę z faszystowskimi 
okupantami i rzeź Polaków w 
Wołyniu było dokonanie masowej 
zbrodni w Odessie.

TAK UKRAIŃSCY FASZY-
ŚCI MORDOWALI MIESZ-
KAŃCÓW ODESSY W DOMU 
ZWIĄZKÓW ZAWODO-
WYCH

Stało się jasne, że w Domu Związ-
ków Zawodowych w Odessie za-
bitych było dużo więcej niż 42 
ludzi. Prowokatorzy zwabili ludzi 
do budynku gdzie można było ich 
bezkarnie zabijać z przyjemno-
ścią i bez świadków. 
Pożaru w budynku nie było, ogień 
podłożono, aby zrzucić winę na 
wyimaginowany pożar  za maso-
we zabijanie obywateli Ukrainy, 
kobiet, dzieci i starców. 
A wszystkie te bestialstwa działy 
się z inicjatywy żydowsko - ban-
derowskiego gangu Walzmana - 
Petroszenki i jego żydowskiego 
rządu.
Bataliony banderowskie „Pra-
wy Sektor”, „Donbas”, „Azow”, 
„Gwardia Narodowa Ukrainy” 
dostarczyły do Odessy dwoma 
transportami ponad 3000 ukra-
ińskich nacjonalistycznych ban-
dziorów. 
Na początku masakry podpalono 
namioty na placu i zorganizowa-
nie szerokie rozprzestrzenianie się 
ognia na tle budynku. Atakowani 
ludzie usiłowali się schronić w 
Domu Związków Zawodowych, 
ale i tak byli atakowani przez na-
cjonalistycznych bojówkarzy z 
banderowskich batalionów. 
Niektórzy ludzie schronili się 
jeszcze dużo wcześniej, przed 
rozpoczęciem egzekucji. Budy-
nek został przez banderowców 
podpalony i ludzie spłonęli do 
kości. Na początku przy jednym 
wejściu, potem przy pozostałych 
trzech wejściach. Strażacy przy-
byli kiedy już spłonęły nawet 
potężne drzwi. W solidnym, pię-
ciopiętrowym budynku z sufita-
mi wysokości 3 metrów, otwarty 
ogień był jeszcze tylko w jednym 
gabinecie.
Kto mógł dostać się na dach ad-
ministracyjnego budynku o zna-
czeniu federalnym? Na pewno ci, 
którzy wcześniej dostali klucze 
do zamków zamykających stalo-
we kraty prowadzące do drzwi na 
dach.
Tych bojówkarzy trzeba odna-
leźć. Oni mogliby powiedzieć 
wiele interesującego o tym kiedy 
zaczął być realizowany plan ma-
sowego mordowania mieszkań-
ców Odessy i jak oni wcześniej 
przygotowywali zapasy cieczy 
zapalającej w Domu Związków 
Zawodowych. Po masakrze zna-
leziono całkowicie spalone trupy 
na I piętrze przy drzwiach wej-
ściowych.
Skąd spalone trupy znalazły się 
powyżej I piętra, tam gdzie nie 
było otwartego ognia?
W niebieskiej elipsie jednej z sal 
budynku istniała barykada ze sto-
łów, stolików i krzeseł.  Ta bary-

kada nie była nawet liźnięta pło-
mieniem, chociaż widać spalone 
ciała. Skąd się wzięła barykada? 
Została zbudowana przez bojów-
karzy „Prawego Sektora”, aby 
odciąć drogi ratunku na wyższe 
piętra.
Kobiecy trup był ciągnięty po 
podłodze z miejsca prawdziwej 
śmierci. Kto i po co?
Mężczyzna zabity strzałem w gło-
wę. Rana na wylot, pod głową ka-
łuża krwi i mózgu.
Zamordowanym bestialsko lu-
dziom spłonęły głowy i pasy bar-
kowe? A odzież od piersi niżej nie 
został dotknięta płomieniami. Lu-
dzi polewano od góry cieczą pal-
ną i podpalano. Czy mogły zacho-
wać się okulary przeciwsłoneczne 
na twarzy, kiedy człowiek próbu-
je strząsnąć z głowy napalm? Od 
czego spaliły się kiście rąk i nad-
garstki, aż do kości?
Proszku z gaśnic używali sami 
oprawcy po tym jak ludzie spło-
nęli, żeby sami nie spłonęli lub 
nie zatruli się czadem.
Znaleziono trupy chłopca i dziew-
czyny, nie spalone, lecz zamordo-
wane wykręceniem kręgów szyj-
nych.
Barykady były na piętrach. Krew 
na parkiecie, spalone głowy. Cał-
kiem możliwe, że oprawcy za-
mieniali wierzchnią odzież z za-
bitymi. Znajomy zabieg prosty i 
skuteczny.
Kobieta przy szybie windy, bez 
odzieży poniżej pasa. Najpraw-
dopodobniej została zgwałcona a 
następnie oblano jej głowę cieczą 
łatwopalną i podpalono.

ZABICI STRZAŁAMI W 
GŁOWĘ

Najstraszniejszy obraz. Najpraw-
dopodobniej pracownica w ciąży. 
Są takie pracownice, które sprzą-
tają gabinety i podlewają kwiaty 
w dni kiedy instytucje nie dzia-
łają. Uduszono ją przewodem 
elektrycznym. Próbowała stawiać 
opór, na podłodze zrzucony kwia-
tek…

ZEZNANIA ŚWIADKÓW WY-
DARZEŃ W DOMU ZWIĄZ-
KÓW ZAWODOWYCH.
POMORDOWANYCH MOŻE 
BYĆ NAWET DO 300. 
WIĘKSZĄ CZĘŚĆ, ZWŁASZ-
CZA DZIECI I KOBIETY, RĄ-
BANO TOPORAMI I ZABIJA-
NO W PIWNICACH.

Kiedy stała się znana ilość tru-
pów i ludzi, którzy znajdują się 
w rękach milicji to mieszkańcy 
Odessy dowiedzieli się, że ludzi, 
którzy „zaginęli bez wieści” jest 
3-krotnie więcej. Wieczorem do 
miasta „niewiadomo po co” przy-
jechała nowa grupa zwolenników 
„Prawego Sektora” w ilości około 
2 tysięcy ludzi. Wyjaśniło się,  nie 
przyjechali dla zabawy, ale po to, 
żeby zająć się robotą. Ważną ro-
botą. 
Posprzątać po tych, którzy zanie-
dbali to dzień wcześniej.
W tej chwili w telewizji poinfor-

mowano, że w piwnicach Domu 
Związków Zawodowych znale-
ziono dodatkowo 160 trupów. 
Po prostu trupy w piwnicy. Zabi-
ci strzałami i zarąbani siekierami. 
Są dzieci, które biegły z matkami 
obok przechodniów.  Bojówkarze 
„Prawego Sektora” w liczbie oko-
ło 2000 otoczyli Dom Związków 
Zawodowych i zaczęli wywozić, 
wynosić w częściach w workach 
foliowych trupy, chcąc ukryć ten 
horror.

“Mieszkańcy Odessy! Kochani! 
Straszna wiadomość. Ponad 100 
osób uważa się za zaginione bez 
wieści, których nie znajdziecie w 
szpitalach i w kostnicach…. Cięż-
ko mi to pisać, ale nie ma już ich 
wśród żywych. 126 trupów znaj-
duje się w piwnicy Domu Związ-
ków Zawodowych. Ich tam zabito, 
oni nie spalili się. To było gesta-
po. Z tej przyczyny budynek został 
zablokowany. W tej chwili do mia-
sta spędzono około 2000 „prawo-
seków” (zwolenników Prawego 
Sektora) w tym celu, aby zorgani-
zować wywóz ciał. Ciała wywożą, 
palą i zakopują. Ja nie wiem, co 
robić w tej sytuacji… I jeszcze… 
Dzisiaj, w poniedziałek,  oczeki-
wane są masowe pogrzeby rozpo-
znanych poległych. Planowane są 
okrutne prowokacje bezpośrednio 

na pogrzebach. Bądźcie bardzo 
ostrożni. Mężczyźni, bez względu 
na żałobę i boleść, na poczucie 
beznadziei, uzbrajajcie się we 
wszystko w co możecie… W Ode-
ssie toczy się wojna. Prawdziwa 
wojna! Boże, chroń was wszyst-
kich od bydlaków i wieczny pokój 
dla niewinnie zabitych”…  Osta-
teczna (czy na pewno ostateczna) 
ilość trupów w piwnicy wyjaśniła 
się nieco później – 217.

DZIENIKARZ ANATOLIJ 
SZARIJ

“Przeprowadziłem rozmowę z 
mieszkanką Odessy, która prze-
żyła w Domu Związków Zawo-
dowych. Kiedy zrobię video (są 
sceny, które usunę ze względów 
etycznych) – podam je do obej-
rzenia. 
Materiał będzie na stronie „From-
-UA”. 
To, co jest – „Prawy Sektor” i “fa-
natyczni kibice piłkarscy”, którzy 
wtargnęli do budynku, zabijali 
ludzi natychmiast, bez dyskusji. 
Mężczyzn zabijano na miejscu, 

kobiety dzielono na „tę na ch… 
(do gwałcenia), tę do piwnic”. 
W piwnicach ludzi zabijano. Za-
szokowało – “nie trać naboi, tak 
dawaj”, ludzi bito do śmierci , 
bito nawet martwych, chociaż 
kobiety krzyczały, że oni już nie 
oddychają. Broni palnej u tych, 
co byli wewnątrz, nie widziałam 
u żadnego. 
Ludzi zabijano z broni palnej, 
którą mieli praktycznie wszyscy, 
tych, którzy „bronili”. Kobieta, 
mieszkanka Odessy, gotowa jest 
potwierdzić swoje słowa publicz-
nie, oczywiście – boi się i oczy-
wiście jest w szoku od tego, co 
przeżyła. 
Ale dzięki takim ludziom może-
my dowiedzieć się o tym horrorze 
, który się dział w budynku, gdzie 
wszyscy „zmarli od uduszenia”… 
Ja optymizmu znanego dzienni-
karza nie podzielam: my nigdy 
tego wszystkiego nie poznamy! 
Tak samo, jak nie poznaliśmy 
wszystkich zbrodni niemieckich 
faszystów, gdyby oni zwyciężyli 
w czasie II wojny światowej, gdy-
by nie było Norymbergi, gdyby 
nie było zamordowanych sześć 
milionów Żydów…”. 

 Fotografie wydarzeń mordów 
w Odessie

http://3rm.info/46519-takoe-
ne-proschayut-kak-ubivali-
odessitov-v-dome-profsoyuzov-
18-ne-dlya-slabonervnyh.html

http://wolna-polska.pl/wiado-
mosci/ukraina-ukro-faszysci-
m o r d o w a l i - m i e s z k a n c o w -
odessy-2014-05

Filmy ukazujący przebieg wy-
darzeń:

    https://www.youtube.com/
watch?v=BQkUAboSops 

   https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = W Z 6 W D f A x 1 L -
M&t=470&app=desktop 

Źródła:

http://pl.uzbrojenie.wikia.com/
wiki/Zbrodnia_w_Odessie

http://3rm.info/46519-takoe-
ne-proschayut-kak-ubivali-
odessitov-v-dome-profsoyuzov-
18-ne-dlya-slabonervnyh.html

/ Fotografia pochodzi z dołączonych linków jednak ze względu na wrażliwość czytelnika 
nie publikujemy ich więcej poprzestając na podaniu linków.
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Dr Kazimierz Wóycicki – zna-
ny miłośnik dowódcy UPA Ro-
mana Szuchewycza, który jego 
zdaniem powinien być nie tylko 
bohaterem Ukrainy, ale i Polski – 
ponownie przypomniał o swoim 
istnieniu. Ten prominentny przed-
stawiciel salonu warszawskiego i 
zarazem pracownik Studium Eu-
ropy Wschodniej UW wystąpił 
25 stycznia 2016 roku w audycji 
„Plus Trójki” na antenie Progra-
mu 3 Polskiego Radia[1]. Pytany 
przez prowadzącego audycję o 
intensyfikację współpracy pol-
sko-ukraińskiej, Wóycicki odpo-
wiedział, że przede wszystkim 
konieczne jest „przezwyciężenie 
sytuacji w Internecie, gdzie pro-
pagandowy antyukraiński hejt, 
wyraźnie inspirowany czy wręcz 
opłacany przez Kreml, jest bardzo 
wyraźnie widoczny”.

Od razu zrozumiałem dlaczego 
Andrzejowi Łukawskiemu – jed-
nemu z redaktorów Kresowego 
Serwisku Informacyjnego – nie-
znani sprawcy zablokowali kilka 
dni temu konto na facebooku. W 
III/IV RP rozpoczęto, niczym w 
Chinach, cenzurę Internetu pod ką-
tem zwalczania „rosyjskiej agentu-
ry”. Niedyskretnie ujawnił to wła-
śnie pan dr Wóycicki, pochodzący 
ze środowiska tworzącego obecnie 
Komitet Obrony Demokracji, któ-
ry troszczy się o demokrację nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie, w 
tym także w Chinach i Rosji. Nie 
powinno to nikogo dziwić, bo tak 
jak marszałek Rzeszy Hermann 
Göring decydował o tym kto jest 
Żydem, tak od 25 lat salony war-
szawskie i krakowskie decydują o 
tym co w Polsce jest demokracją, 
a co nie.

Dalej pan Wóycicki, zapytany o 
co konkretnie chodzi, oświadczył, 
że mówi o polskim Internecie oraz 
o „takich agentach wpływu jak 
Isakowicz-Zaleski i podobne tego 
typu, pełne nienawiści osoby”. Nie 
jest to pierwszy ordynarny atak 
Wóycickiego na księdza Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego. Nie jest to 

też pierwszy przypadek, kiedy ten 
duchowny jest publicznie nazy-
wany „agentem wpływu Kremla”. 
Poprzednio wielokrotnie robiono 
to na łamach „Gazety Polskiej” i 
portalu niezależna.pl.

Myślę, że środowiska probande-
rowskie w Polsce – których wo-
dzirejem jest m.in. pan Wóycicki 
– doskonale zdają sobie sprawę z 
dwóch rzeczy: z własnej alienacji 
w społeczeństwie polskim oraz 
braku argumentów w rzeczowej 
dyskusji na temat politycznego 
oblicza pomajdanowej Ukrainy i 
zbrodniczego dziedzictwa histo-
rycznego, do którego to państwo 
się odwołuje. Wobec braku argu-
mentów jedyne, co im pozostało to 
pozamerytoryczny i nie przebiera-
jący w środkach atak na tych, któ-
rzy te argumenty potrafią przedsta-
wić. Atak posunięty już nie tylko 
do przypinania etykietek „agentów 
Kremla”, ale nawet do cenzuro-
wania Internetu. Etykietowanie 
„agentami Kremla” jeszcze raz 
dowodzi, że środowisko politycz-
ne i intelektualne skupione wokół 
guru wszystkich salonów, Adama 
Michnika, nie ma nic wspólnego z 
demokracją, że jest to środowisko 
ze wszech miar totalitarne.

To bowiem właśnie systemy totali-
tarne stosowały etykietowanie jako 
podstawową metodę wykluczenia 
i izolacji swoich przeciwników. 
Tak było w przypadku stalinizmu, 
który wszelkich nieprawomyśl-
nych lub tylko podejrzanych o 
nieprawomyślność etykietował 
jako „agentów zachodniego impe-
rializmu”. Tak też było w przypad-
ku hitleryzmu, dla którego każdy 
oponent lub niezależnie myślący 
człowiek był „agentem żydowskiej 
międzynarodówki”. W Polsce po 
1989 roku każdy samodzielnie 
myślący obywatel musi się liczyć 
z tym, że prędzej czy później zo-
stanie zdemaskowany jako „agent 
Rosji” i nie dotyczy to tylko sto-
sunku do spraw ukraińskich.

W dalszej części swojej wypowie-

dzi Wóycicki skrytykował „kon-
centrowanie się na Wołyniu”, czyli 
pamięć o ofiarach ludobójstwa 
OUN-UPA oraz pochwalił wy-
powiedzi ministra Waszczykow-
skiego odnośnie Ukrainy i prowa-
dzoną przez niego i PiS politykę 
względem Kijowa. Po raz kolejny 
zatem okazało się, że mimo wer-
balnie nagłaśnianych wielkich róż-
nic pomiędzy obozem liberalnym 
a PiS, hucpy z KOD-em i całej tej 
zajadłej krytyki obecnego rządu, 
przeniesionej na płaszczyznę mię-
dzynarodową, jest coś, co silnie 
wiąże oba niby śmiertelnie skłó-
cone skrzydła sceny politycznej 
w Polsce. Ten łącznik stanowi ich 
obopólne wsparcie dla rehabilitacji 
i odrodzenia nacjonalizmu ukraiń-

skiego. W propagandzie zarówno 
„Gazety Wyborczej” jak i Gazety 
Polskiej” nazywa się to nawiązy-
waniem do idei Jerzego Giedroy-
cia, budowaniem Międzymorza, 
„polityką jagiellońską”, wypycha-
niem Rosji z Europy itp.

Że jest to polityka fałszywa i an-
typolska, wielokrotnie udowad-
niałem w swojej publicystyce. W 
związku z tym należałoby zapytać 
Kazimierza Wóycickiego, czy-
im agentem wpływu i przez kogo 
opłacanym jest on sam. Nietrudno 
się tego domyśleć jeśli przypo-
mnieć, że nie tylko uznał on Ro-
mana Szuchewycza za polskiego 
bohatera narodowego, ale m.in. z 
gorliwością godną lepszej sprawy 

bronił ukraińskich studentów, któ-
rzy w Przemyślu sfotografowali 
się z flagą OUN-Banderowców, 
tropił rzekomo istniejącą „propu-
tinowską partię w Polsce” oraz 
stwierdził, że „ci, którzy w Polsce 
gadają antyislamsko, gadają na 
rzecz Moskwy”. Tak jawne wspar-
cie dla neobanderowców powinno 
jednak powstrzymywać pana Wó-
ycickiego przed imputowaniem 
agenturalności na rzecz obcego 
państwa osobom i środowiskom, 
które są od tego jak najbardziej 
odległe.

[1] Wykładowca Uniwersytetu 
Warszawskiego: Isakowicz-Za-
leski to agent wpływu Kremla, 
www.kresy.pl, 26.01.2016.

Na tropie agentów Kremla
Bohdan Piętka
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 Najstarszą z całego rodzeństwa 
Podgórskich była mama Antoni-
na. Wujek  Jan ożenił się z panną 
Jarmolińską z pobliskiej Cyranki 
i mieszkali w Surażu, po wojnie 
zaś trzecim transportem repatria-
cyjnym z Jampola dotarli aż do 
Chwałowic w gminie Bogdaniec 
koło Gorzowa Wielkopolskiego i 
tam pozostali. Młodszym bratem 
wujka Janka był Bronisław, ten 
miał dryg do stolarki. Mieszkał w 
Surażu obok rodziców mając na 
podwórzu warsztat stolarski. Do 
licznych w okolicy prawosław-
nych cerkwi wykonał wiele goto-
wych ołtarzy i kolumn. Potrafił 
zrobić niektóre wyroby snycer-
skie w postaci krucyfiksów, figur 
świętych, konfesjonałów czy am-
bon. Snycerstwo to sztuka rzeź-
bienia w drewnie ukierunkowana 
w stronę stolarstwa. Z Jampola 
dotarł drugim transportem i za-
mieszkał w Jasionie  k. Łosiowa. 
Do Chwałowic trafiła też razem 
moją babcią Marceliną ciocia 
Maria, późniejsza Suchodolska, 
która wychowała 4 synów. Młod-
szą od Marii była ciocia Wiktoria 
Romanowska, jej pierwszy mąż 
został wywieziony w 1941 roku 
na przymusowe roboty do III 
Rzeszy, niebawem zginął w bel-
gijskiej kopalni podczas niewol-
niczej pracy pod ziemią. Ciocia 
powtórnie wyszła za mąż za 
Kwiatkowskiego, specjalistę - 

elektryka pracującego w naszym 
młynie. Wujek nie został powoła-
ny do wojska, gdyż bardziej był 
potrzebny na miejscu w Surażu, 
gdzie stacjonowało Wojsko Pol-
skie. Po wojnie zamieszkali także 
w Jasionie. Niezmiernie byłem 
zafascynowany najmłodszym z 
rodzeństwa mamy, wujkiem 
Staszkiem. Niewiele starszy ode 
mnie wujek był członkiem orga-
nizacji paramilitarnej „Strzelec”. 
Niekiedy zazdrościłem mu, 
zwłaszcza wtedy, gdy wraz ze 
swymi kompanami z Szumska i 
Suraża, w mundurze i z bronią w 
ręku byli we wsi na wszystkich 
przedwojennych uroczystościach 
kościelnych i świeckich. Mnie to 
zawsze fascynowało, nawet wte-
dy kiedy wujek zmuszony przez 
Niemców, przywdział mundur 
policjanta, broniąc nas tym sa-
mym przed banderowcami. W 
Surażu za młynem główny gości-
niec niebawem skręcał ostro w 
lewo, droga ciągnęła się w kie-
runku sowieckiej granicy, idąc 
zaś na wprost w niedalekiej odle-
głości po prawej stronie zbudo-
wana była nowoczesna szkoła 
powszechna. Chodziłem do niej 
tylko trzy dni na początku wrze-
śnia 1939 roku, kończąc w ten 
sposób pierwszą klasę. W 1940 
za ruskich ukończyłem drugą 
klasę ucząc się po rosyjsku i 
ukraińsku, z jedną godziną języ-

ka polskiego. Klasę trzecią ukoń-
czyłem w 1942  po wejściu do 
Suraża Niemców. Za szkolnym 
budynkiem wyboista droga także 
skręcała w lewo łącząc się za 
wsią z traktem biegnącym ku 
granicy. W jednej z jej bocznych 
uliczek przy kredowej drodze po 
jej prawej stronie, mieszkała 
moja babcia i dziadek Franciszek 
oraz wujek Bronisław – stolarz. 
Tato pobudował się na Dolinie 
jakieś 1500 metrów od domu 
babci i 500 metrów od skrzyżo-
wania z gościńcem. Idąc główną 
drogą w stronę Szumska dociera-
my do drewnianej cerkwi prawo-
sławnej. Niegdyś była katolickim 
kościołem, pobudowanym przez 
zakonników z Ostroga, lecz wo-
bec większości wiernych wyzna-
nia prawosławnego, car Mikołaj I 
przemianował kościół na cer-
kiew. Mieszkańców wyznania 
rzymskokatolickiego było wów-
czas w Surażu zaledwie 10 pro-
cent. Car Mikołaj I z dynastii Ro-
manowów przestraszony 
szlacheckim spiskiem oraz udzia-
łem wielu Polaków w Powstaniu 
Listopadowym, rozbudował ad-
ministrację państwową, której 
celem było utrzymanie społe-
czeństwa w ryzach wiernopod-
daństwa. Rozbudowano system 
policyjny, m.in. utworzono III 
Oddział Kancelarii Osobistej – 
tajną policję zajmującą się inwi-
gilacją działaczy, zwłaszcza osób 
duchownych. Swoim ukazem do-
prowadził do kasaty wielu ko-
ściołów i zakonów, dlatego doty-
czyło  to naszego i kościoła w 
Szumsku. Nie mając innej możli-
wości, w pobliżu nie było innych 
kościołów obrządku łacińskiego, 
mieszkańcy Suraża zmuszeni 
byli modlić się w cerkwi prawo-
sławnej. Wiadomo jaki to miało 
wpływ na młodzież i jej patrio-
tyczne wychowanie. Aby miesz-
kańcy Suraża mogli na miejscu 
korzystać z posługi kapłańskiej, 
wspólnym wysiłkiem zbudowa-
no kaplicę o kształcie rotundy w 
odległości około 200 metrów od 
cerkwi w stronę Szumska. Stało 
się to już znacznie później i przez 
wiele lat w Surażu nie było kato-
lickiego kościoła. Większość 
mieszkańców nie przejmowała 
się takim stanem rzeczy i uczęsz-
czała na msze do kościoła para-
fialnego w Szumsku. Chodzili-
śmy na skróty łąkami, dróżkami 
przez pola, nie gościńcem, gdyż 
nie był zbyt wygodny ze względu 
na „kocie łby”. Doskonale pa-
miętam proboszcza naszej parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny, ks. 
Piotra Łowejko. Ksiądz Piotr 
urodził się w kolonii Ozirawki w 
1888 roku. Jego przodkowie na-
leżeli do słynnego rodu Łowejko 
herbu Kotwica. Najbardziej zna-
ny z nich Jan Łowejko był mar-
szałkiem hospodarskim w 1598 

roku, marszałek mozyrski w 
1589 roku, chorąży mozyrski w 
1581 roku. Ksiądz Piotr święce-
nia kapłańskie przyjął w 1922 
roku w Łucku z rąk biskupa Igna-
cego Dubowskiego. Potem w la-
tach dwudziestych i trzydzie-
stych był wieloletnim więźniem 
sowieckich łagrów. Drogą wy-
miany za polskich komunistów 
dokonywanej  kilkakrotnie przez 
rząd polski, razem z innymi 
księżmi; ks. Zygmuntem Chmiel-
nickim i ks. Mariuszem Soko-
łowskim znalazł się w 1941 roku 
w diecezji łuckiej. Po wojnie ra-
zem z nami transportem przybył 
do Opola i został wikariuszem w 
parafii Matki Boskiej Bolesnej w 
Opolu. 22 stycznia 1947 roku 
kardynał Bolesław Kominek za-
władający Administraturą Apo-
stolską zachodniej części Górne-
go Śląska mianował go 
proboszczem parafii św. Rocha w 
Tułowicach. Potem przez rok 
czasu (1951) był administrato-
rem parafii we wsi Klucznik k. 
Łambinowic, następnie jak dono-
si Rocznik Ordynariatu Opol-
skiego z 1953 roku, z dniem 14 
lipca 1952 roku ks. Piotr został 
mianowany proboszczem parafii 
św. Jadwigi Śląskiej w Skoroszy-
cach  za Grodkowem. Posługę 
kapłańską w tej parafii pełnił do 
16 września 1961 roku, by na-
stępnie objąć swoją ostatnią 
przed śmiercią parafię pw. św. 
Anny w Jakubowicach, dekanat 
Branice,  powiat głubczycki. 
Ksiądz dr prawa kanonicznego 
Piotr Łowejko zmarł  tam 1 sierp-

nia 1965 roku. Nasza parafia w 
Szumsku liczyła przed wojną po-
nad 2700 wiernych, należały do 
niej takie miejscowości jak: 
Szumsk, Bacaje, Bołożówka, 
Bryków, Budki, Chodaki, Cyran-
ka, Kotiaczyn, Krogulec, La-
szówka, Malinów, Monastyrek, 
Noworachmanów, Obycz, 
Onyszkowce, Rachmanów, Ro-
win, Sadki Małe (Sadeczki), Su-
raż, Ugorsk, Waśkowce, Zabara, 
Zaleśce, Zamczysko, Żołobki. 
Aktualnie trwa odbudowa wysa-
dzonego w powietrze na przeło-
mie kwietnia i maja 1985 roku 
naszego parafialnego kościoła w 
Szumsku. Trudnej sztuki jego od-
budowy podjął się proboszcz pa-
rafii  św. Stanisława z Krzemień-
ca, bowiem z kościoła nic się nie 
zachowało, nawet gruz został 
wywieziony w pobliże Szumska i 
zasypano nim jeden z jarów. Za-
raz po naszym wyjeździe Sowie-
ci w kościele urządzili skład ma-
teriałów budowlanych, niebawem 
ukraińscy gospodarze  postano-
wił wykorzystać obiekt na koł-
chozową świniarnię. Plac pod 
odbudowę kościoła w Szumsku 
poświęcił bp Marcjan Trofimiak 
ze Lwowa, zaś otwarcia i konse-
kracji świątyni dokonał arcybi-
skup lwowski Marian Jaworski 
23 lipca 2005 roku, na którym 
byli obecni mieszkańcy nie tylko 
dzisiejszego Łosiowa i Jasiony. 
Coraz większemu zniszczeniu 
ulega także parafialny cmentarz, 
umiejscowiony około 600 me-
trów od kościoła po lewej stronie 
drogi do Krzemieńca. Pozostały 

Moje Kresy - Tadeusz Ufa cz. 2     
Eugeniusz Szewczuk      

/ 1938r.przyrodni brat Tadeusza - szer.Józef Ufa

/ Maria i Tadeusz Ufa Szumsk 10.09.1939r.
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po nim tylko liczne krzyże i ka-
mienne płyty. W Szumsku istnia-
ła także parafia prawosławna. 
Cerkiew tej parafii znajdowała 
się w niedalekiej odległości od 
naszego kościoła Niepokalanego 
Poczęcia N.M.P. stylowo przypo-
minała mi naszą cerkiew w Sura-
żu. Jest wielce prawdopodobne, 
że obie zbudowano w tych sa-
mych czasach, przez tego same-
go budowniczego, gdyż fundato-
rem z roku 1756 był Stanisław 
Maliński, podczaszy halicki. De-
cyzją cara Mikołaja I dawny ba-
rokowy kościół oo. franciszka-
nów w 1832 roku zamieniony 
został na cerkiew prawosławną. 
W kaplicy tuż przy prezbiterium 
są grobowce Malińskich. Cer-
kiew to nietypowa budowla z 
1715 roku, bowiem nad jej biały-
mi murami góruje dobudowana 
w XIX wieku drewniana kopuła 
barokowego dachu i w dodatku 
pomalowana na zielono. Cerkiew 
otoczona jest dawnym murem 
przyklasztornym, zaś w główne 
wejście do świątyni wkompono-
wana jest dzwonnica. Kiedyś 
opowiadali rdzenni mieszkańcy 
Szumska o postawionym akurat 
w tym miejscu drewnianym so-
borze prawosławnym, który zo-
stał rozebrany a na jego miejscu 
zbudowano w 1715 roku kościół 
franciszkanów.
                                                                                                                                   
 Moje rodzinne korzenie po mie-
czu sięgają centralnej Polski, bo-
wiem ojciec urodził się w 1895 
roku pod Łowiczem. Trudne cza-
sy wojenne lat 1920, podczas wy-
prawy kijowskiej legionistów 
Piłsudskiego przyniosły go w 
moje rodzinne strony do powiatu 
krzemienieckiego. Tato pracował 
jako pomocnik maszynisty – pa-
lacz na terenie Mazowsza. Za-
wód kolejarza w tamtych czasach 
był na ogół bardzo szanowany, 
dobrze płatny, kolejarz wtedy to 
był ktoś, dlatego ojciec zdecydo-
wał się wejść w dorosłe życie za-
czynając od pracy w zawodzie 
kolejarskim. Trwała wojna z bol-
szewikami, legioniści Piłsudskie-
go jechali na front wschodni. 
Przed sowiecką granicą kończyły  
się nasze wąskie tory. Dojechali 
tylko do Krzemieńca, wojsko da-
lej poszło pieszo, by dojść do li-
nii frontu. Tato z maszynistą i 
obsługą pociągu pozostali, nie 
mogli od razu udać się z całym 
składem pociągu w drogę po-
wrotną do Warszawy, gdyż w 
międzyczasie uszkodzono toro-
wisko. Mama opowiadała, że w 
owym czasie pracowała przez ja-
kiś czas w Krzemieńcu, jakieś 29 
km od Suraża i tam się prawdo-
podobnie w nieznanych dla mnie 
okolicznościach poznali. Tato był 
już wdowcem, pierwsza jego 
żona zmarła gdy pracował w ro-
dzinnych stronach jako pomoc-
nik maszynisty. Z tamtego związ-
ku urodził się im syn Józef, który 
potem jako elew wstąpił do szko-
ły podoficerskiej w Legionowie. 
Służąc w wojsku przeszedł kam-
panię wrześniową 1939 roku, do-
stał się do niemieckiej niewoli i 
ślad po nim zaginął. Rodzice 

ojca, Franciszek i Zofia Ufa 
mieszkali przy ulicy Łódzkiej w 
Łowiczu. Dziadek Franciszek 
zmarł wcześniej, więc moje oczy 
nawet go nie widziały. Babcia 
kilkakrotnie przyjeżdżała do nas 
do Suraża  warszawskim pocią-
giem. Tato zawsze wysyłał po nią 
furmankę na dworzec w Krze-
mieńcu. Co zapamiętałem z jej 
opowiadań to jej praca na dworze 
pańskim w Żelazowej Woli. Tato 
miał jeszcze młodszą siostrę 
Ewelinę Ufa, pracowała po woj-
nie na poczcie w Łowiczu, jej syn 
Jerzy Ufa mieszka obecnie w 
Bydgoszczy. Dalsze losy mego 
ojca związane są już z Surażem i 
tartakiem w Malinowie. W prze-
pięknych lasach szumskich Li-
ceum Krzemienieckie zbudowało 
niegdyś olbrzymi tartak. Przy-
szedł czas, że potrzebowali do 
pracy maszynistę parowozu. Tato 
orientował się w tym zawodzie, 
ale maszynistą nigdy nie był, bo 
to trudna i odpowiedzialna praca. 
Zgodził się pracować w tartaku i 
został przyjęty, od razu został 
wysłany na kurs kolejarski do 
niedalekiej Smygi, leżącej przy 
linii kolejowej z Kamienicy do 
Krzemieńca, opodal Dubna. 
Ukończył z wyróżnieniem kurs 
maszynistów parowozu i od 
pierwszych dni po powrocie 
otrzymał pomocnika, mieszkańca 
Malinowa, nazywał się Jan Ryba 
(potem zginął zamordowany 
przez banderowców), jego brat 
mieszkał po wojnie w Łosiowie. 
Tartak w Malinowie dawał pracę 
wielu Polakom i Ukraińcom 
mieszkających w okolicznych 
miejscowościach. Asortyment 
produkcji był bardzo różnorodny, 
od wysokiej klasy parkietów, de-
sek budowlanych i krokwi po 
podkłady kolejowe. Całość pro-
dukcji chłopi wywozili furman-
kami do Krzemieńca i dalej kole-
ją transportowano w głąb Polski. 
Jako ciekawostkę podam fakt, że 
gdy po wojnie przybyliśmy do 
Jasiony na podwórku u niemiec-
kiego kołodzieja pan Baszak, 
mieszkający wtedy pod nr 4 zna-
lazł drewno oznakowane polski-
mi cechami tartacznymi z nasze-
go Malinowa. Pan Baszak znał 
się na tym doskonale, bowiem 
pracował w tartaku jako brakarz. 
Skąd się zatem tu daleko na nie-
mieckiej ziemi wzięło polskie 
drewno, wiadomo wojna i gra-
bież niemieckiego okupanta. Oj-
ciec pracując w tartaku miał do-
stęp do różnorodnych materiałów 
budowlanych. Jeszcze przed ślu-
bem, który odbył się w Surażu w 
1930 roku, zaczął budowę nowe-
go domu na surażkiej Dolinie. 
Budowa postępowała bardzo 
szybko, narzeczonemu panny 
Podgórskiej pomagali szwagier i 
bracia mojej mamy. Dom był 
okazały, w całości drewniany, 
ciosany z grubego drewna z kil-
koma pomieszczeniami, kryty 
gontem. Jednym słowem prze-
piękny jak na tamte czasy. Za-
zdrościli go nam nie tylko miesz-
kańcy Suraża, ale i wujkowie. 
Stać było tatę na wybudowanie 
tak pięknego domu, bowiem pra-

ca w tartaku dawała mu pełną sa-
tysfakcję i pieniądze. Działkę 
pod budowę tato wykupił od 
miejscowego Ukraińca. W tym 
domu urodziłem się w 1932 roku 
i spędziłem pierwsze lata mojego 
dzieciństwa. Mając już 5 lat cho-
dziłem do tartaku nosząc ojcu 
przygotowany przez mamę 
obiad. Półtora kilometrową drogę 
pokonywałem na skróty pomimo, 
że z Suraża do tartaku prowadziła 
polna droga. Nie korzystałem z 
tego odcinka drogi ponieważ mu-
siałbym z domu wracać do wsi do 
skrzyżowania z gościńcem i do-
piero stamtąd iść na tartak. Idąc 
przez pola i las miałem do tartaku 
o wiele bliżej. Z Szumska prowa-
dziła droga na Isernę, najpierw 
mijało się wieś Malinów, tuż za 
nią w lesie był tartak. Sielanka 
skończyła się w momencie wy-
buchu wojny, chociaż niezmier-
nie oczekiwałem na dzień 1 
września, chcąc rozpocząć naukę 
szkolną, miałem iść do pierwszej 
klasy w naszej szkole. Niestety 
po 3 dniach naukę przerwano. 
Moimi równolatkami byli wtedy 
m.in.: Leokadia Trojanowska, 
Eugenia Kucharska, Maria Jasiń-
ska i Felicjana Jasińska. Niem-
ców nie było widać na początku 
września 1939 roku, dopiero w 
niedzielę 17 września gdy szyko-
waliśmy się do kościoła, od 
wschodu do Suraża weszli czer-
wonoarmiści. Polskiego wojska 
w naszej strażnicy już nie było, 
wcześniej zostało przerzucone w 
inne rejony. Sowieci podpalając 
w Surażu magazyn zbożowy po-
gnali dalej. Niektórzy Ukraińcy i 
Żydzi witali ich bardzo serdecz-
nie. Wśród Ukraińców byli i tacy, 
którym nie podobało się entuzja-
styczne witanie wkraczających 
Sowietów. Nie okazywali jednak 
tego z obawy przed fanatycznymi 
rodakami. Ci Ukraińcy już nieraz 
doświadczyli reżimu sowieckie-
go zdawali sobie sprawę, co on 
niesie ze sobą. Tak myślących 
Ukraińców było jednak niewielu. 
Entuzjazm większości Ukraiń-
ców w odniesieniu do Sowietów 

nie trwał jednak długo, gdyż nie-
bawem pokazali oni prawdziwe 
oblicze. Narzucono nam różnego 
rodzaju kontyngenty i darmowe 
prace przy wycince lasów. Chło-
pi którzy mieli konie musieli wo-
zić kloce drewna do wskazanych 
miejsc w bardzo trudnych warun-
kach atmosferycznych. Codzien-
nie trzeba było zdawać raport z 
wykonanej pracy w Selradzie, to 
taki odpowiednik gminy. Coraz 
głośniej mówiono o wywózce 
niepokornych na Sybir, każdy 
jednak zastanawiał się, dlaczego 
akurat mnie mają wywieźć? Na-
deszła ostra i mroźna zima 1940 
roku, nikt nie wierzył, by przy 
takiej pogodzie Sowietom  bę-
dzie chciało się kogokolwiek ru-
szyć, a jednak. Rozkazy wcze-
śniej przygotowane nadeszły z 
Moskwy, tam nie patrzyli jaka 
będzie w zimie pogoda. W pierw-
szej kolejności 10 lutego wy-
wieźli urzędników którzy praco-
wali na państwowych posadach, 
policjantów, gajowych, leśni-
czych, kułaczy jak oni to nazy-
wali, byłych legionistów Piłsud-
skiego, którzy otrzymali ziemię z 
nadania oraz tych, których osobi-
ście wskazali Ukraińcy. Józef 
Piłsudski chcąc podziękować 
swoim żołnierzom za ich duży 
wkład w odrodzenie i obronę Oj-
czyzny, w rozkazie pożegnalnym 
z 18 października 1920 roku na-
pisał, że wystąpił do Rządu o to, 
by zdobytą ziemię mogli upra-
wiać jej zdobywcy. W rozkazie 
tym Wódz Naczelny pisał: „ Żoł-
nierz, który tyle zrobił dla Polski, 
nie zostanie bez nagrody. 
Wdzięczna Ojczyzna nie zapo-
mni o nim. Ziemia ta strudzona 
siewem krwawym wojny, czeka 
na siew pokoju, czeka na tych, co 
miecz na lemiesz zamienią, a 
chciałbym, byście tej pracy przy-
szłej tyleż zwycięstw odnieśli, 
ileście ich mieli w pracy bojo-
wej”. Ustawa o nadaniu ziemi 
żołnierzom Wojska Polskiego za-
powiadała bezpłatne nadania 
ziem, uzyskanych na mocy po-
przedniej ustawy, szczególnie za-

służonym żołnierzom Wojska 
Polskiego, ochotnikom, którzy 
odbyli służbę frontową oraz in-
walidom. Przeznaczono też pew-
ną kwotę pieniężną na kredyty 
dla żołnierzy. Osadnicy mieli 
rozpocząć spłatę należności za 
ziemię po 5 latach od rozpoczę-
cia użytkowania. Wysokość opłat 
wynosiła od 30 do 100 kg żyta za 
hektar rocznie, wnoszonych w 
gotówce na rzecz Państwa. Więk-
szość z nich nawet nie rozpoczęła 
spłaty. Naszej rodziny na Sybir 
nie wywieźli, głównym powo-
dem prawdopodobnie było człon-
kostwo ojca w przedwojennym 
PPS. Można tylko przypuszczać, 
że wszystko co było w nazwie 
związane z socjalizmem, Sowieci 
nie ruszali. NKWD jednak do-
skonale wiedziała, co ojciec robił 
przed wojną, tym bardziej byli-
śmy zaskoczeni ich wiedzą o do-
starczeniu przez tatę do Krze-
mieńca, legionistów 
Piłsudskiego. Ogromne kłopoty 
miał kierownik tartaku Ludwik 
Ryba, żona Anna i jego dziesię-
cioro dzieci, gajowy Gabruk i Jó-
zef Prusik  z Nadleśnictwa Mali-
nów. Niestety rodziny gajowego 
Jakuszewskiego i Kazimierza 
Mikulskiego z Suraża wywiezio-
no na Sybir. W naszej wsi miesz-
kały znane mi rodziny: Omelań-
scy, Gordzielewscy, 
Teodorowscy, Kucharscy, Le-
wandowscy, Krajewscy. W Mali-
nowskim tartaku razem ojcem 
pracował Stanisław Jasiński – 
pracownik ds. eksploatacji i 
transportu, Stychański, Marian 
Kukurowski, Gordzielewski, Fe-
dorowski. Sowiecki terror ustał 
dopiero w czerwcu 1941 roku, 
gdy napadli na nich Niemcy.                                        

Cdn.

Osoby pragnące coś więcej do-
wiedzieć się życiu na Kresach, 
proszone są o kontakt ze mną 
tel. 607 565 427 lub e-mail pi-
lotgienek@wp.pl

/ Rzeka Wilja pod Surażem
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Wyjątkowy spokój na naszej ko-
lonii panował, aż do lipca 1943 
r., w tym czasie nikogo, już do 
lasu nie zabrali i nikt w tym cza-
sie nie zaginął. 
W najbliższej okolicy, też nic 
szczególnego się nie działo i cho-
ciaż tam daleko na wschodzie i 
na południu, już mordowali całe 
polskie osiedla, to my wciąż nic 
o tym nie wiedzieliśmy. 
Niedaleko Jesionówki, już za 
piękną rzeką Turią, położona 
była stara i z wielkimi trady-
cjami wieś polska Dominopol. I 
chociaż było tam bardzo blisko, 
tylko 1 km przez pola i łąki nie 
byłam tam ani razu. 
Miałam tam bardzo bliską i lu-
bianą koleżankę z mojej kla-
sy Feliksę Czereniuk, była to 
dziewczyna bardzo miła i dobrze 
wychowana. Jej tatuś był gajo-
wym w Lesie Świnarzyńskim i 
był z pochodzenia Ukraińcem, 
a jej mama była Polką. Feliksa 
była bardzo ładną dziewczyną, 
wiele razy zapraszała mnie do 
siebie, niekiedy nawet o tym my-
ślałam, ale jakoś zabrakło chęci. 
Dziś gdy wiem o tragedii, jaka 
się tam wydarzyła, to trochę ża-
łuję, że nigdy jej nie odwiedzi-
łam.

Już po świętach Zmartwych-
wstania Pańskiego nasi ludzie 
zaczęli opowiadać sobie, że 
Ukraińcy postawili wartę na mo-
ście na rzece Turii i zaczęli za-
wracać wszystkich, którzy szli 
do wsi, bądź bez ważnej przy-
czyny, chcieli wieś opuścić. Na 
początku ludzi tylko zawracali 
tłumacząc się, że wieś należy do 
obszaru wojskowego, objętego 
ścisłą tajemnicą. 
A prawda jest taka, że nasi lu-

dzie opowiadali, jak bande-
rowcy zajęli szkołę w Domino-
polu, organizując tam swoją 
kwaterę, poza tym wielu ban-
derowców kwaterowało w wie-
lu prywatnych domach miesz-
kańców tej wsi. Słyszałam tak-
że, że w lesie dookoła całej wsi 
Dominopol, od strony północnej 
i wschodniej, na samym skraju, 
upowcy zbudowali wiele potęż-
nych bunkrów. Właśnie te bun-
kry i umocnienia, nawet i pod-
ziemne, zdobywał osobiście mój 
rodzony brat Feliks Południew-
ski ps. „Tulipan”, gdy był już 
żołnierzem 27 Wołyńskiej DP 
AK, służył bowiem w oddziale 
por. „Jastrzębia”.

Póki co, Ukraińcy zachowywali 
się we wsi Dominopol spokoj-
nie, podobnie jak u nas, sze-
rzyli propagandę przyjaźni i 
wzajemnej walki z Niemcami. 
Większość mieszkańców wie-
rzyła w te zapewnienia, po-
dobnie jak i my na Jesionówce i 
dlatego zapewne nie zdobyli się, 
by zorganizować, jakąkolwiek 
samoobronę. W Dominopolu 
mieszkała rodzina Markiewi-
czów, on był Ukraińcem i wziął 
sobie za żonę Polkę, cioteczną 
siostrę mojego ojca Kazimierza, 
miała na imię chyba Bronisława. 
Mieli troje, a może nawet czwo-
ro małych dzieci. 
W nocy z 10 na 11 lipca 1943 
r. (Krwawa Niedziela) Ukraiń-
cy napadli na uśpionych ludzi 
w Dominopolu, wtargnęli także 
do domu Markiewiczów i zastali 
wszystkich, w tym gospodarza. 
Dokładny przebieg zdarzeń zna-
ny jest z ust samego Markiewi-
cza, który wszystko opowiedział 
swojemu teściowi, który miesz-

kał w naszej kolonii Jesionówka, 
a nazywał się Pieniak, mówił 
tak: „Ukraińcy w nocy napadli 
na nasz Dominopol, przyszli też 
do naszego domu. Z miejsca 
rozkazali mi zamordować moją 
żonę i nasze dzieci, kazali mi 
wyprowadzić rodzinę na nasze 
podwórze i tam ich mordować, 
następnie wykopać dół i tam też 
wszystkich zakopać. Ja jednak 
nie mogłem tego uczynić i ucie-
kłem do ciebie. Teraz trzeba mi 
wracać na Domimopol, wykopać 
dół, tak jak mi kazano i tak może 
ich oszukam, a może dadzą mi 
spokój.”.

Pieniak gorąco prosił go, aby nie 
wracał już na Dominopol ponie-
waż ryzyko jest bardzo duże, on 
jednak zostawił tak teścia i wró-
cił do wymordowanej już wsi, 
zrobił co mu kazali i zdał się 
łaskę Bożą. To wszystko wiem 
dobrze, bowiem osobiście sły-
szałam, tę historię od samego 
Pieniaka, który zaraz przyszedł 
do nas do domu i wszystko opo-
wiadał moim rodzicom, a ja by-
łam wtedy z nimi. Pamiętam, że 
Pieniak był przerażony tym, co 
się stało, niemal łamiącym się 
głosem prosił nas wszystkich 
tak: „Uciekajcie, bo Domino-
pola już nie ma, wymordowany. 
Ukraińcy wszystkich nas Pola-
ków wymordują. Uciekajcie do 
Włodzimierza Wołyńskiego.”.

Pogłoski o uciekających polskich 
rodzinach z Jasionówki i z całej 
okolicy nie były nam obce już od 
pierwszych dni lipca, a trzeba tu 
powiedzieć, że nawet w czerwcu 
było o tym jeszcze cicho. Teraz 
exodus Polaków mógł się, już 
tylko nasilać. Również nasza 

młodzież z kolonii Jasionów-
ka zorganizowała potajemnie 
ucieczkę do miasta Włodzimie-
rza Wołyńskiego. Po głębokim 
zastanowieniu ja i brat Feliks 
zdecydowaliśmy dołączyć do tej 
grupy, liczącej 12 osób, wsród 
nich: Anastazy Buczek lat ok. 21 
oraz Stanisław i Józef Uleryk lat 
około 20. Jedynie starsi ludzie 
wciąż nie wierzyli jeszcze, że na 
Dominopolu doszło do pogromu 
i opierali pomysłowi ucieczki do 
miasta. 

Tymczasem w naszej kolonii hu-
czało już o innych pogromach 
na ludności polskiej, jak choćby 
w niedalekim Kisielinie, gdzie 
również 11 lipca Ukraińcy na-
padli na ludność uczestniczącą 
w nabożeństwie i bezlitośnie 
zamordowali wiele osób. Te 
wieści były już dla nas, wprost 
nie do wyobrażenia, przecież 
mord zbiorowy, dokanany w 
kościele i na niewinnych lu-
dziach, to właściwie największe 
świętokradztwo, nieprawdaż? 
Pamiętam, że te nowinki spra-
wiły, że nikomu nie było już w 
głowie wybierać się tam na uro-
czysty Odpust, który przypadał 
16 lipca z okazji święta Matki 
Bożej z Góry Karmel. A trzeba 
tu dodać, że każdego roku z oka-
zji tego święta i Odpustu wielu 
mieszkańców naszej kolonii 
udawało się do Kisielina, nasza 
rodzina Południewskich, obo-
wiązkowo także. Na to Święto 
gromadziły się tam całe masy 
ludzi. Tam powierzaliśmy się 
Matce Bożej Szkaplerznej, z 
naszymi troskami, których 
nigdy nie brakuje, do dziś pa-
miętam ten duży stosunkowo 
kościół oraz jego ładnie wy-

kończone wnętrze. A oto teraz 
przyschła tam zakrzepła krew, 
tak bardzo wielu ofiar ukraiń-
skich zbrodniarzy spod znaku 
OUN-UPA.

Pomimo naszych gorączkowych 
przygotowań do ucieczki, wciąż 
pozostawaliśmy na Jesionów-
ce, bowiem rodzice gwałtownie 
sprzeciwiali się naszej ucieczce, 
może dziś trudno w to uwierzyć, 
ale oni wciąż łudzili się, że to 
tylko plotki, że ten koszmar, to 
jednak nieprawda. Sprytnie wy-
korzystywali to banderowcy, 
którzy już w parę dni po pogro-
mie na Dominopolu, przyjechali 
z samego rana do naszej kolonii 
z Lasu Świnarzyńskiego. 
Z miejsca poczęli głośno in-
formować naszych ludzi, iż to 
prawda, że oni pobili wszystkich 
na Dominopolu, zaraz jednak 
jeszcze głośniej zapewniali, że 
to była „tragiczna pomyłka” . 
Nieprawdopodobne, a jednak tak 
było, mówili wtedy do nas tak: 
„Polacy mieszkańcy Jesionówki 
słuchajcie, to prawda że Domi-
nopol cały został wymordowany, 
ale wy się nie bójcie, bo to była 
tragiczna pomyłka. Dlatego wy 
jesteście bezpieczni, my nie bę-
dziemy was mordować, a to co 
tam się stało, już się więcej nigdy 
nie powtórzy. Nigdzie nie chodź-
cie, tylko zbierajcie żniwa, bo 
zboże czas zebrać.”. Osobiście 
widziałam ich w naszej kolonii 
przynajmniej kilka dni z rzędu i 
zawsze rano, a gdy tylko ich doj-
rzałam, otwierałam okno od pola 
i dawałam susa w zboże. Wcale 
im nie wierzyłam i właściwie 
bałam się ich panicznie, a z każ-
dym dniem, coraz bardziej. Oni 
tymczasem zawsze trochę po-
krzyczeli jadąc furmanką przez 
kolonię, a następnie zabierali się 
z powrotem do swojego sztabu 
w lesie. Nikt bowiem z ludzi nie 
miał ochoty z nimi przystawać i 
rozmawiać, taki panował w tych 
dniach i tygodniach wszechobec-
ny lęk przed banderowcami. 

[fragment wspomnień Leokadii 
Michaluk z d. Południewska z 
kolonii Jesionówka na Wołyniu, 
wysłuchał, spisał i opracował S. 
T. Roch]

Jak bohaterzy z Lasu 
Świnarzyńskiego zadeptali 
Perłę Wołynia
Sławomir Tomasz Roch

Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

skiej na antenie Polskiego Radia 
Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą nie-
dziele o godz. 8.10. 
Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobrania 
na stronie PR Katowice: 
www.radio.katowice.pl   
i Swiatowego Kongresu Kreso-
wian: 
www.kresowianie.com

 Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
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 Józefa Nakoniczewska urodziła 
się w 1922 r w Majdanie, pow. 
kopyczyniecki, woj. tarnopol-
skie. Miejscowość w okresie mię-
dzywojennym liczyła ok. 1000 
mieszkańców (250 numerów 
domów), z czego 1/5 stanowiła 
ludność narodowości ukraińskiej. 
Wieś była pięknie położona po-
między dwoma pagórkami i oto-
czona lasami od strony Tudoro-
wa – Jabłonowa należącymi do 
hrabiego Dziaduszyckiego oraz 

„Na Czernym” pomiędzy Sko-
rodyńcami a Oryszkowcami. Do 
Czortkowa było 8 mil, a do mia-
sta powiatowego Kopyczyniec – 
4 mile. Parafia liczyła ponad 800 
katolików. Jej proboszczem był 
ks. Wojciech Rogowski, który do-
jeżdżał z Czortkowa. Prawosław-
ni również mieli swoją drewnianą 
cerkiew położoną za wsią. Do-
okoła niej było układane drewno 
w stos, którym w okresie zimo-
wym wierni ogrzewali świątynię. 

Msze święte odprawiał w niej pop 
uważany za bardzo tolerancyjne-
go. Po nim funkcję przejął ukra-
iński diak (kleryk prawosławny 
lub grekokatolicki) nazwiskiem 
Doliba, którego syn był prowody-
rem i organizatorem napadów na 
polskie wsie.

 Majdan przecinały trzy główne 
ulice. Przy jednej z nich mieszka-
ła pani Józefa niedaleko kościoła i 
szkoły. Rodzina sąsiadowała z Ja-
nem Żywiną, Dominikiem Dutką, 
Franciszkiem Ciemny, Antonim 
Rybakiem, Franciszkiem Świder-
kiem oraz Matwiejem i Wasylem 
(byli Ukraińcami). We wsi miesz-
kali także Żydzi Sejan i Mechel, 
którzy tradycyjnie zajmowali się 
handlem. Prowadzili sklepy ko-
lonialne, w których można było 
kupić artykuły spożywcze oraz 
codziennego użytku. Od stro-
ny Tudorowa swój folwark miał 
majętny Żyd Buchsbach, który 
wynajmował ludzi do pracy w go-
spodarstwie.

 Rodzicami pani Józefy byli Mi-
kołaj Ciemny i Rozalia z domu 
Żywina. „Ojciec podczas I wojny 
światowej brał udział w kampa-
nii włoskiej walcząc po stronie 
państw centralnych w szeregach 
Austriaków. Po wojnie zajął się 
stolarką. Robił piękne sanie i tzw. 
poklity, na które przybijało się 
brony. Pomagał stawiać domy, re-
perował dachy, schody i drewnia-
ne podłogi u bogatszych gospo-
darzy. Był bardzo szanowanym 
fachowcem. Natomiast mama zaj-
mowała się gospodarstwem do-
mowym i wychowaniem dzieci”.

Małżeństwo Ciemnych miało 
czworo dzieci: Marysię, Józię, 
Hanię i Jana.

 Dom rodziny Ciemny był drew-
niany, podłoga zrobiona z gliny, 
a dach ze słomy, którą po kilku 

latach Mikołaj wymienił na da-
chówkę. Kupił ją w firmie de-
karskiej w Oryszkowcach. Dom 
składał się z trzech izb oraz kuch-
ni, w której zimą na zapiecku 
spały dzieci. W obrębie gospo-
darstwa znajdowała się również 
stajnia i stodoła z przybudówką, 
w której pod schodami zrobiona 
była piwnica. Trzymano w niej 
ziemniaki, natomiast w czasie 
wojny pomieszczenie służyło 
jako kryjówka – schron przed 
grasującymi bandami ukraiński-
mi.

 Rodzina utrzymywała się z pracy 
na polu i w gospodarstwie. „Mój 
dziadek Michał był zamożnym 
gospodarzem i zapisał swoim 
pięciu synom po pięć mórg zie-
mi, sobie zostawiając także tyle 
samo. Inni mieli po 1-3 morgi i 
musieli na co dzień klepać biedę. 
W obejściu trzymaliśmy drób, 
krowy, byki i świnie. Po zabiciu 
świni mięso, smalec, boczek i 
kiełbasę przechowywaliśmy w 
spiżarni. Jedzenia nigdy nie bra-
kowało. Chleb i bułki piekliśmy 
raz w tygodniu na domowym za-
kwasie z mąki pszennej i żytniej, 
którą ojciec mielił w młynie w 
Skorodyńcach lub Tudorowie. 
Natomiast mama jeździła co jakiś 
czas na targ do Kopyczyniec lub 
Czortkowa sprzedawać nabiał. 
Brała ze sobą masło, śmietanę, 
ser i jaja. Za sprzedane produkty 
kupowała artykuły codzienne-
go użytku, których brakowało w 
domu. Dorabialiśmy chodząc do 
pracy do lasu hrabiego Dziadu-
szyckiego. Sadziliśmy nasiona do 
specjalnych inspektów, które po 
wyrośnięciu trafiały do szkółek 
leśnych tworzonych przy wyrę-
bach. Prace nadzorował gajowy 
Kruczek. Właściciel płacił nam 
raz w tygodniu. Do sadzenia drze-
wek zgłaszali się także nieletni w 
wieku 9-11 lat”.

 We wsi była szkoła 4-klasowa, 
do której chodziły dzieci polskie, 
żydowskie i ukraińskie. Gdy ktoś 
chciał kontynuować naukę musiał 
zapisać się do szkoły w Czortko-
wie. Uczono języka polskiego, 
a później rosyjskiego, historii, 
matematyki, śpiewu, rysunków. 
Wśród kolegów i koleżanek pani 
Józefa zapamiętała m.in. Żydów 
Rojzę i Hojka, których rodzice zaj-
mowali się handlem. W związku 
z tym, że nie było można znaleźć 
nauczycieli do pracy w szkole, 
zatrudniono dwie siostry zakonne 
(Marianki), które mieszkały na 
plebanii. „Były bardzo surowe i 
dbały o dyscyplinę wśród dzieci. 
Jak ktoś nabroił, to dostawał linij-
ką po łapach. Marianki zajmowa-
ły się także ziołolecznictwem i le-
czeniem chorych, gdyż we wsi nie 
było lekarza. Znały bardzo dobrze 
swój fach. Podawały ludziom zio-
ła na poty, stawiały bańki, leczyły 
urazy, stłuczenia, oparzenia. Po-
trafiły zmieniać opatrunki i roz-

poznawać podstawowe choroby. 
Wypisywały recepty, z którymi 
ludzie musieli jeździć do apteki w 
Czortkowie lub Kopyczyńcach”.

 W Majdanie była świetlica, do 
której młodzież chętnie przycho-
dziła na potańcówki. Na zaba-
wach grali miejscowi muzykanci. 
W świetlicy odbywały się także 
zebrania, wesela oraz uroczysto-
ści okolicznościowe. „Początko-
wo bawiliśmy się wszyscy, było 
gwarno i wesoło. Dopiero przed 
samym wybuchem wojny Ukra-
ińcy buntowali swoich do walki z 
Polakami”.

 O wojnie z Sowietami rodzina 
dowiedziała się po niedzielnej 
mszy świętej (Nieszporach) 17 
września 1939 r. „Gdy wycho-
dziliśmy z kościoła zobaczyli-
śmy dwa niemieckie motocykle. 
Siedzieli w nich czterej żołnierze 
Wehrmachtu. Pytali przerażonych 
ludzi, czy we wsi byli Rosjanie. 
Zrobili dookoła kościoła dwa 
kółeczka rozglądając się jakby 
kogoś szukali i odjechali. Okaza-
ło się, że to był zwiad. Wieś była 
praktycznie odcięta od świata. Nie 
było prądu ani radia. Informacje, 
które do nas docierały przywoził 
człowiek dostarczający pocztę, 
gdyż w Majdanie nie było Urzę-
du Pocztowego. Po dwóch dniach 
do Majdanu weszli już Sowieci. 
Ludzie bardzo się bali, kryli się 
po piwnicach. Czerwonoarmiści 
chodzili po chałupach i zabiera-
li żywność. Rozpoczęły się też 
pierwsze aresztowania, a później 
wywózki na Sybir. Zabierali cały-
mi rodzinami. Wybierali bogatych 
gospodarzy i urzędników”.

 Okres okupacji niemieckiej i 
sowieckiej mieszkańcy Majda-
nu dobrze zapamiętali. Zmianie 
ulegały władze administracyjne, 
wprowadzono wiele zakazów dla 
ludności cywilnej. Rodziny ukry-
wały w spiżarniach zapasy żyw-
ności, które miały wystarczyć na 
długie miesiące. Nikt jednak nie 
przypuszczał, że najgorsze dopie-
ro nadejdzie.

 Na przełomie 1943/1944 r. Armia 
Czerwona przejęła całkowicie 
inicjatywę na froncie wschodnim 
posuwając się w kierunku granic 
II Rzeczypospolitej z 1939 r. Na 
Kresach po fali mordów na Woły-
niu przyszedł czas na ludobójstwo 
w Małopolsce Wschodniej. Jedną 
z takich miejscowości był Maj-
dan. Pani Józefa wspomina: „W 
lutym 1944 r. został zamordowa-
ny 25-letni Adolf Czarniecki, któ-
ry był mężem mojej siostry Mary-
si. Oboje idąc na Drogę Krzyżową 
napotkali grupę Ukraińców jadą-
cych saniami. Szwagrowi kazali 
na nie wsiąść i pokazać drogę do 
Tudorowa. Wywieźli go kilkaset 
metrów dalej i zastrzelili. Marysia 
znalazła jego ciało przy wjeździe 
do Majdanu. Bandyci ukraińscy 
dokonali mordu dwa tygodnie po 
ich ślubie”.

 W tym okresie dochodziło na 
terenie wsi do wielu prowokacji 
ze strony Ukraińców, którzy spi-
skowali potajemnie przeciwko 
Polakom. Mieszkańcy Majdanu 
ginęli w niewyjaśnionych oko-
licznościach, ludzie byli zastra-
szani, dochodziło do wielu pobić 
i podpaleń gospodarstw. Dopiero 

Józefa Nakoniczewska 
- telefonistka z Majdanu
Arkadiusz Szymczyna

/ Fot. ślubna Józefy (z domu Ciemny) i Józef a Nakoniczewskich. Głubczyce, 31 marca 
1946 r.

/ Ołtarz na Boże Ciało w Majdanie 1942 r.
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jednak w połowie marca 1944 r. 
banderowcy zaatakowali wieś w 
sposób zorganizowany i większy-
mi siłami.

 Pierwszy atak OUN-UPA nastą-
pił 12 marca 1944 r. „Wieczorem 
około godziny 21.00 podpalili 
zabudowania położone na skraju 
Majdanu. Chałupy szybko zaczę-
ły się palić, bo dachy były słomia-
ne. Po jakimś czasie nasz dom 
też zajęły płomienie. Ojciec cho-
dził do studni po wodę i polewał 
strych, gdzie trzymaliśmy plewy. 
Na podłodze ułożone były w gru-
bą warstwę i częściowo chroniły 
belki przed spaleniem. Niestety 
nie wszystko udało się uratować. 
Rezuni we wsi strzelali do prze-
rażonych ludzi, którzy uciekali w 
popłochu. Niektórym udało się 
uciec z okrążenia i schronić w po-
bliskim lesie. Nasza rodzina scho-
wała się do piwnicy zrobionej 
pod schodami spichlerza. Razem 
z nami ukrywała się ukraińska ro-
dzina Wolańskich, której syn cho-
dził w zaloty do mojej młodszej 
siostry Hani. W tym dniu bande-
rowcy zabili wielu Polaków, na-
szych sąsiadów i bliskich. Wśród 
nich byli m.in. Pukowie, Mielni-
kowie, Szymańscy, Nawroccy, 
Milimąkowie, Żywinowie, Dut-
kowie, Bandurowie. Nasze domy 
zostały ograbione, a kilkanaście 
z nich spalono. Ci, którzy ocale-
li znaleźli schronienie w Kopy-
czyńcach u znajomych, rodziny i 
dobrych ludzi. Do Majdanu po-
wróciliśmy dopiero jak front się 
przesunął i Rosjanie weszli do 
wioski”.

 Latem 1944 r. wcielono do woj-
ska wielu Polaków. Ojciec pani 
Józefy trafił do 1 Armii Wojska 
Polskiego, natomiast pani Jó-
zefa została siłą zabrana wraz z 
dwiema siostrami do formowa-
nej 2 Armii Wojska Polskiego. 
„Przeklęci Moskale zabrali nas i 
jeszcze 36 innych dziewczyn do 
Łopuszni położonej na granicy 
z ZSRR. Mojej siostrze Marysi 
udało się stamtąd uciec i wrócić 
do Majdanu (po jakimś czasie 
wyszła za mąż za brata swoje-
go pierwszego męża, Fabiana). 
Z Łopuszni przewieziono nas do 
Żytomierza i podzielono do ob-
sługi sanitarnej, pomocy w pralni, 
kuchni i magazynów oraz pracy w 
łączności, gdzie trafiłyśmy obie. 
Moja siostra Hania była załama-
na. Mówiłam jej nie martw się, 
będzie nam tu dobrze, nauczą nas 
pracy przy telefonach, a poza tym, 
lepiej zginąć za Polskę niż z rąk 
Ukraińców”. Dziewczęta były 
młode, ładne i narażone na nie-
bezpieczeństwo ze strony czer-
wonoarmistów, wśród których 
najgorsi byli Uzbekowie.

 Organizacją samoobrony w 
Majdanie kierował Tadeusz Świ-
derski, który dowiedział się, że 
przed Bożym Narodzeniem 1944 
r. banderowcy szykują napad na 
wieś i chcą wymordować Pola-
ków wysadzając kościół w czasie 
pasterki. W sprawę zamieszana 
była ukraińska rodzina popa Do-
liby mieszkająca w Majdanie na 
Łyczakowej, którą aresztowali 
Rosjanie. Syn popa robił zebrania 
młodzieży ukraińskiej, podczas 
których namawiał do mordowa-
nia Polaków. W odwecie upowcy 
chcieli zabić przywódcę samo-

obrony. Tadeusz Świderski musiał 
uciekać i schronił się w jednej z 
podrzeszowskich miejscowości. 
W ten sposób wieś została cał-
kowicie bez ochrony, co ułatwiło 
banderowcom zorganizowanie 
następnego ataku. Polacy na wy-
padek kolejnej próby mieli schro-
nić się w kościele.

 26 stycznia 1945 r. nastąpił drugi 
atak na Majdan. Bandyci byli do-
brze zorganizowani. Przebrani w 
białe maskujące pałatki otoczyli 
wieś ze wszystkich stron. Więk-
szość z nich pochodziła z pobli-
skiego Tudorowa, Oryszkowców 
i Skorodyńców. Napad bande-
rowców rozpoczął się od sygnału 
czerwonymi rakietnicami. „Moi 
bliscy opowiadali, że z dwóch 
stron wystrzelili rakietnice, któ-
re w powietrzu się krzyżowały. 
Upowcy mieli ze sobą porzuco-
ną broń, którą znaleźli w lesie 
hrabiego Dziaduszyckiego koło 
Jabłonówki po walkach Niem-
ców z Rosjanami. Palili dom po 
domu mordując w okrutny sposób 
polskie rodziny. Ludzie zaczę-
li uciekać do kościoła ryglując 
drzwi wejściowe. Część z nich 
stłoczona była w nawie bocznej, a 
część na strychu i chórze. Bande-
rowcy nie mogąc wyłamać drzwi 
zdecydowali się wejść od zakry-
stii. Wrzucili do wnętrza kościoła 
kilka granatów, strzelali na oślep 
z karabinów i broni maszynowej. 
Granaty rozerwały i raniły stoją-
cych przy wejściu. Uciekających 
w popłochu dobijano siekierami. 
Wśród nich był mój ojciec Mi-
kołaj Ciemny, który przyjechał z 
wojska na przepustkę do domu. 
Na chórze schronił się ks. Woj-
ciech Rogowski i jego szwagierka 
z dziećmi. Napastnicy mając pro-
blemy z dostaniem się na górę za-
częli strzelać, wówczas bratowa 
księdza krzycząc, że jest Ukrain-
ką doprowadziła do wstrzymania 
ostrzału. Banderowcy nie mogąc 
otworzyć drzwi na chór kazali lu-
dziom skakać z góry, a następnie 
wychodzić na plac przed kościo-
łem. Widząc leżące dookoła trupy 
swoich bliskich i sąsiadów kilka 
osób zdecydowało się na uciecz-
kę. Część z nich została zarąbana 
siekierami, a część doprowadzona 
na plebanię, gdzie była bita i tor-
turowana. Tylko niektórym udało 
się zbiec do lasu i uniknąć rzezi. 
Księdza Wojciecha Rogowskiego 
nacjonaliści ukraińscy postrzelili 
podczas ucieczki. Niestety po kil-
ku godzinach skonał. Jego szwa-
gierka przeżyła, ale dwójka dzieci 
została zamordowana. Tej nocy 
zginął również 22-letni Bronisław 
Nakoniczewski, którego Ukraiń-
cy wyśledzili jak wychodził od 
narzeczonej Janiny Olejnik. Za-
brali go i za wsią zamordowali. 
Jego ciała nigdy nie odnaleźliśmy.

  Wczesnym rankiem, gdy wymor-
dowano już większość mieszkań-
ców wsi, a polskie zagrody zosta-
ły splądrowane i spalone, upowcy 
opuścili wieś. Przerażeni i zrozpa-
czeni ludzie zaczęli wychodzić ze 
swoich kryjówek, piwnic, szop i 
stodół. Po kilku dniach ci, którym 
udało się przeżyć wykopali obok 
kościoła dół, w którym pochowa-
no zwłoki kilkudziesięciu osób, 
natomiast ciała pozostałych za-
mordowanych Polaków leżały w 
różnych miejscach wsi. W dwóch 
bestialskich atakach OUN-UPA 

zginęło prawie 180 osób. Jedną 
z nielicznych osób, które ocalały 
była moja siostra Marysia, któ-
ra schowała się pod ołtarzem w 
kościele”.

 Po pacyfikacji Majdanu miesz-
kańcy nie mieli już do czego 
wracać. Ich gospodarstwa zo-
stały ograbione i spalone, a naj-
bliżsi pomordowani. Nadal gro-
ziło im niebezpieczeństwo ze 
strony banderowców, więc ucie-
kali do Czortkowa i Kopyczyniec, 
gdzie szukali schronienia wśród 
Polaków.

 Józefa Ciemny służąc w wojsku 
jako telefonistka przeszła wraz 
siostrą cały szlak 2 Armii WP. 
Naczelne dowództwo było w rę-
kach Rosjan, którzy mścili się na 
polskich oficerach za ich udział 
w legionach i zaangażowanie w 
działalność podziemia antyso-
wieckiego. „Jedną z takich osób 
był mój przełożony porucznik 
Aleksander Juchniewicz, który 
brał udział w I wojnie światowej 
i wojnie polsko-bolszewickiej w 
1920 r. Pewnego dnia żandarmi go 
zabrali i wywieźli w nieznanym 
kierunku. Porucznik już nigdy nie 
wrócił do naszej jednostki. Był 
wspaniałym człowiekiem”.

 2 Armia WP brała udział w dzia-
łaniach wojennych na terytorium 
Polski oraz w operacjach łużyc-
kiej i praskiej. W maju 1945 r. 
jednostka pani Józefy stacjono-
wała w Klitten niedaleko Zgo-
rzelca. Tam też żołnierze zostali 
zdemobilizowani. Natomiast 
armia uległa rozformowaniu do-
piero we wrześniu 1945 r. „W 
Zgorzelcu przytrafiła mi się cie-
kawa historia, która o mały włos 
nie skończyłoby się dla mnie 
bardzo źle. Bolały mnie zęby i 
postanowiłam pójść za namową 
kolegów do dentysty. Nie mia-
łam przepustki, więc musiałam 
opuścić jednostkę nielegalnie. 
W Niemczech panował wówczas 
niesamowity głód i za odrobinę 
jedzenia miałam okazję zaplom-
bować sobie zęby. Raz się udało, 
ale kolejny raz już niestety nie. 
Zrobiło się zamieszanie i zaczęto 
sprawdzać, czy przypadkiem nie 
jestem szpiegiem. Całe szczęście 
skończyło się tylko na naganie”.

 Po wojnie rodzina Ciemnych 
przyjechała pierwszym transpor-

tem do Krzepowa koło Głogowa. 
„Pociągiem jechała mama, siostra 
i brat, a także rodzina Żywinów 
i Czarneckich oraz ci, co ocaleli 
z banderowskich pogromów. O 
przesiedleniu moich bliskich na 
Dolny Śląsk dowiedziałam się 
listownie. Dostaliśmy dom po 
Niemcach niedaleko kościoła. 
Radość podczas spotkania była 
ogromna, bo nie widzieliśmy się 
prawie dwa lata. Krzeptów jed-
nak nie będę dobrze wspominać. 
Zdarzył się tam tragiczny wypa-
dek, w którym brał udział mój 
brat. Janek bawił się z kolegami i 
trafił na niewypał, który go roze-
rwał. Miał 12 lat. Po jego śmierci 
przeniosłam się do Gołuszowic 
(zaraz po wojnie miejscowość 
nazywała się Krzyżanowice) w 
powiecie głubczyckim, gdzie 
osiedleni byli już rodzice mo-
jego narzeczonego. W naszym 
domu mieszkali jeszcze Niemcy, 
a w Głubczycach stacjonowali 
Rosjanie, którzy grabili i 
zastraszali cywilów. Większość z 
nas bała się wychodzić z domów, 
bo Moskale robili co chcieli i byli 
bezkarni. Niemiecka sąsiadka 
mieszkała wraz z córką i synem. 
Pięknie szydełkowała i haftowała. 
Jej mąż prawdopodobnie zginął 
na wojnie. Razem żyło się nam 
bardzo dobrze. Nasza rodzina pie-
kła chleb i dzieliła się z nimi. Po 
wielu latach jej córka przyjechała 
do Gołuszowic odwiedzić rodzin-
ny dom i więcej się nie pokazała”.

     31 marca 1946 r. pani Józefa 
wyszła za mąż za Józefa Nakoni-
czewskiego. „Ślubu udzielał nam 
jeszcze niemiecki ksiądz, którego 

na parafii zastąpił ks. Paweł Gar-
ścia. Mąż po wojnie pracował 
najpierw dorywczo, potem przy 
kampanii buraczanej w Baboro-
wie, a w latach 70. w PKS-e jako 
pracownik fizyczny. Natomiast 
moja siostra Marysia, która wy-
szła za Fabiana Czarnieckiego, 
wyjechała w 1963 r. za ocean. 
Jej mąż w okresie międzywojen-
nym emigrował do Kanady „za 
chlebem”, gdzie prawdopodobnie 
otrzymał obywatelstwo. Potem 
kupił mieszkanie i przyjechał do 
Polski zabrać żonę i dziecko”.

 Po wojnie Józefa Nakoniczewska 
pracowała wraz z mężem na go-
spodarce. Dorabiała chodząc do 
lasu sadzić drzewka. Dostała tak-
że propozycję pracy na głubczyc-
kiej poczcie jako telefonistka, ale 
ze względu na rodzinę została w 
Gołuszowicach.

 Obecnie 93 letnia pani Józefa 
mieszka wraz z wnukiem. Jest 
bardzo pogodną i miłą osobą. Jej 
córka Kazimiera Wardecka wraz z 
mężem Stanisławem pomagają jej 
w codziennym życiu. Dzięki ich 
zaangażowaniu mogłem poznać 
losy tak niezwykłej kresowej ro-
dziny z Majdanu.

Wywiad przeprowadzono w Go-
łuszowicach, 10 września 2015 r.

 Składam serdeczne podziękowa-
nia pani Józefie Nakoniczewskiej 
za udzielenie wywiadu i udostęp-
nienie rodzinnych fotografii oraz 
Kazimierze i Stanisławowi War-
deckim za pomoc w opracowaniu 
artykułu.

/ Początek roku szkolnego w Majdanie.

/ Józefa Nakoniczewska w swoim domu w Gołuszowicach.  Wrzesień 2015 r

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE



1 lutego  2016 - strona 28                                                                                                                                                                                                                www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

Redakcja Kresowego Serwisu 
Informacyjnego od dawna ape-
luje do czytelników by przesyłali 
do nas zapomniane dokumenty, 
wspomnienia leżące jeszcze w 
szufladach a spisane przez bli-
skich czy znajomych, a związane 
z naszą kresową historią. Poniżej 
prezentuję materiał spisany co 
najmniej dziesięć lat temu przez 
nieżyjącego już kresowiaka, a do-
starczony przez Feliksa Budzisza 
z Gdańska. Jerzy Oświecimski 
konspirator i żołnierz 27 WDP AK 
ps. „Lubicz” spisał swoje trudne 
wspomnienia, które głęboko zapa-
dły mu w pamięć mimo upływa-
jącego czasu. Prezentowany dziś 
fragment zatytułował „ KONSPI-
RACJA W TURZYSKU”.

 Po przybyciu do Turzyska otrzy-
małem zaświadczenie, ze jestem 
pracownikiem majątku Stawki, 
gdzie zamieszkałem wraz z rodzi-
cami. W Turzysku nawiązałem 
kontakt z pchor.. Tadeuszem Ko-
roną „Groński”, który wrócił z 
kampanii wrześniowej i pracował 
jako technik drogowy, ponieważ 
ukończył przed wojną średnią 
szkołę mierniczo-drogową w 
Kowlu. 17 września 1939 roku 
pchor. T. Korona będąc w Drohi-
czynie dowiedział się o przekro-
czeniu naszej granicy wschodniej 
przez hordy wojsk sowieckich. 
Usiłował jeszcze przedrzeć się do 
Lwowa, ale okazało się to niemoż-
liwe. Przedostał się do Kowla, 
swego rodzinnego miasta, lecz 
musiał się ukrywać, aby uniknąć 
dokonywanych aresztowań ofice-
rów i podchorążych Wojska Pol-
skiego. Pochr. T. Korona zapoznał 
mnie z rodziną Rubkiewiczów. 
Wacław Rubkiewicz z zawodu le-
śniczy, żona Stefania, córki Nella i 
Grażyna i syn Henryk, schronili 
się u prałata ks. szambelana papie-
skiego dr. Józefa Buraczewskiego, 
byłego wykładowcy seminarium 
w Żytomierzu i Łucku (zmarł w 
1961 roku). Parafialny kościół w 
Turzysku pod wezwaniem św. 
Franciszka Salezego z 1763 r. był 
w pięknym stylu barokowym, 
ufundowany przez Adama Osso-
lińskiego. Na zapleczu mieściła 
się plebania, gdzie spotykała się 
młodzież polska należąca do orga-
nizacji Armii Krajowej. Kościół 
został zburzony w czasie działań 
wojennych, a po wojnie rozebrany 
do fundamentów. Jedynie pozosta-
ła piękna mozaikowa  posadzka, 
na której urządzono plac rynkowy. 
Ponieważ ukraińscy komuniści i 
nacjonaliści niszczą ślady kultury 
polskiej na Wołyniu, nie ma dla 
nich nic świętego, kontynuują 
swój plan nacjonalistyczny wyma-
zania polskości z tych terenów. 
Nella Rubkiewicz była łączniczką 
w konspiracji Armii Krajowej. W 
Turzysku również zapoznałem się 
z dowódcą odcinka Turzysk leka-

rzem medycyny Bogdanem Skow-
ronem i jego rodziną: żoną Marią z 
domu Jagiełło oraz szwagierkami 
Jadzią i Aurelią. Bogdan Skowron 
został aresztowany przez gestapo, 
do czego przyczynili się Ukraińcy. 
Został uwięziony w Kowlu i tam 
prawdopodobnie stracony. Bezpo-
średnim moim dowódcą był pchor. 
T. Korona, z którym byłem bardzo 
zaprzyjaźniony. Pchor. T. Korona 
ps. „Groński” skontaktował mnie 
z Władysławem Staszczykiem ps. 
„Podhalanin”, który był organiza-
torem siatki konspiracyjnej na te-
renie miasta i okolic Turzyska. 
Ponieważ był pracownikiem ar-
bajtzantu wielu Polaków uratował 
od wywózki do Niemiec, ponie-
kąd byliśmy bezpieczni. Również 
od niego otrzymałem auswajs z 
adnotacją, ze jestem pracowni-
kiem w majątku pod administracją 
niemiecką. Dzięki temu mogłem 
dość swobodnie poruszać się w te-
renie, co w pracy konspiracyjnej 
było konieczne. W Sielcu k/Turzy-
ska w swojej posiadłości majątko-
wej mieszkał mój przyjaciel Tade-
usz Nadzieja, z którym byłem w 
oddziale „Jastrzębia”. Na przed-
mieściu Turzyska przy drodze na 
Stawki, nie dochodząc do cerkwi 
prawosławnej, po drugiej stronie 
mieszkali moi koledzy: Stefan, 
Zbigniew i Karol Pirszele z matką 
i siostrą Haliną. Pchor. „Grońskie-
mu” i d-cy Skowronowi zdałem 
relację o powstałej w Turii pla-
cówce samoobrony zorganizowa-
nej przez dr. Jana Romanowskiego 
i o zaistniałej tam sytuacji. W tym 
czasie zjawił się Matczuk, rządca 
majątku Zadyby i zaproponował 
mi udanie się wraz z nim do Turii, 
ponieważ będzie likwidował tam 
majątek i chce zabrać swoje rze-
czy i może jestem tym wypadem 
zainteresowany. Otrzymałem od 
pchor.. „Grońskiego” pakiet do 
przekazania kpt. Romanowskiemu 
ps. „Doktor”. Pod osłoną nocy 
udałem się wraz z Matczukiem do 
Turii, omijając wioski i osady 
ukraińskie, idąc na przełaj znając 
dobrze ten teren. Przeszliśmy lasa-
mi, bezdrożami nieco nadkładając 
drogę. W Turii spotkałem się z kpt. 
Romanowskim  przekazując pa-
kiet z dowództwa odcinka turzy-
skiego. Propozycje i instrukcje 
zawarte w pakiecie wyraźnie mu 
nie odpowiadały. Uwazał, ze jest 
związany z organizacją włodzi-
mierską i pewnie się czuje na tym 
terenie. Przeprowadziłem rozmo-
wę z moją ciotką Marią Oświe-
cimską nakłaniając ją do nie-
zwłocznego opuszczenia Turii 
wraz z synem Aleksandrem, po-
nieważ nie widziałem żadnych 
szans na przetrwanie. Przekaza-
łem prośbę ojca, aby zamieszkała 
z nami w Stawkach, a potem wyje-
dziemy do Kowla do naszej rodzi-
ny Wandy i Antoniny Oświecim-

skiej. W zaistniałej sytuacji wszy-
scy winniśmy być razem i nie 
może pozostawać osamotniona. 
Wskazałem ciotce na zgrupowa-
nie bulbowców na Wołczaku, Do-
minopolu i poszczególnych 
wsiach ukraińskich. Turia była 

osaczona i groziła jej niebawem 
zagłada. Jednak nie zdołałem 
przekonać ciotki o grożącym nie-
bezpieczeństwie, że pogrom Pola-
ków jest nieunikniony. Wszystkie 
wsie ukraińskich nacjonalistów 
żądne są polskiej krwi i grabieży 

polskiego mienia. Tak jak po-
przednio wykończono Żydów i 
podzielono się ich dorobkiem ży-
ciowym. Była to propaganda i ini-
cjatywa niemiecka. Hitlerowcom 
zależało, aby zajęli się Ukraińcy 
Polakami a nie będą utrudniać w 

Z cyklu „ wyjęte z szuflady”
- NIE ZDOŁALI NAS WYRŻNĄĆ BANDEROWCY       
Bogusław Szarwiło
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działaniach wojennych i pomogą 
im w realizacji dyskryminacji na-
rodu polskiego. Sowiecka propa-
ganda również maczała swoje pa-
zury w polskiej krwi licząc się z 
tym, ze po przyjściu na Wołyń nie 
będzie już kogo wysiedlać do Pol-
ski. To z biegiem czasu potwier-
dziło się. Maria Oświecimska była 
innego zdania. Uważała, że Ukra-
ińcy jej krzywdy nie zrobią i nie 
pozwolą zrobić obcym przyby-
szom z innych stron, ponieważ to 
są jej wychowankowie. Przez wie-
le lat była kierowniczką szkoły w 
Rzewuszkach, a ukraińskie rodzi-
ny uważała za przyjaciół, których 
nieraz wspomagała. Niestety 
prawda była inna. Nie upłynęło 
pół roku i została wraz z synem w 
potworny sposób zamordowana. 
Zabrałem niezbędne nasze rzeczy 
i udałem się wraz z Matczakiem 
furmanką Antoniego Sitarza do 
Stawek. Matczak wytłumaczył 
Ukraińcom, że to są furmanki z 
majątku Zadyby i powołał się na 
ich „prowodyrów”, których wspo-
magał, wydając im majątkowe 
zboże. Wczesną wiosną transpor-
towałem furmankami zboże z ma-
jątku Stawki do Kowla. Korzysta-
jąc z tej sytuacji przerzuciłem 
swoją broń do Stefana Dobrowol-
skiego, który zamieszkiwał z moją 
ciotką Wandą Oświecimską przy 
ul. Górka 18, nie dochodząc do 
koszar 50 p.p. Na zapleczu od 
strony rzeki była druga posesja 
brata ojca Zygmunta Oświecim-
skiego, w której zamieszkiwała 
jego żona Antonina wraz z moją 
mamą, która wyjechała z majątku 
ze względu na bezpieczeństwo. 
Bestialski mord nacjonalistów 
ukraińskich wstrząsnął całą spo-
łecznością polską w Turzysku i w 
okolicy. W nocy z 10/11 kwietnia 
1943 r. zamordowali bulbowcy z 
pod znaku „tryjzuba” Marcelego 
Leśniewskiego i jego synów Eu-
geniusza i Antoniego zamieszka-

łych w Radowiczach koło Turzy-
ska. Zbrodnie popełnił Teodor 
Szabatura dowódca bandy. T. Sza-
batura przeszedł szkolenie w hitle-
rowskiej szkole policyjnej w 
Trawnikach k/Chełma Lubelskie-
go, potem był komendantem po-
mocniczej policji ukraińskiej w 
Kowlu. Opuścił swoich chlebo-
dawców-hitlerowców udając się 
do bandy UPA. Zamordowanych 
Leśniewskich  pochował ks. dr. Jó-
zef Buraczewski, proboszcz para-
fii Turzysk. Córka Antonina Le-
sniewska ps. „Wierna” walczyła w 
szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty. (…) Przyszłość przynio-
sła jeszcze straszniejsze ofiary. 
Bandyci bulbowscy wyraźnie 
sprzyjali hitlerowcom i otrzymy-
wali od nich broń i amunicję. Son-
derfirer Loischner z Turzyska 
wraz z furmanem Worem z mająt-
ku Stawki wyjechał w teren bez 
obstawy. Kazał się zawieść na 
dworzec kolejowy, który położony 
jest poza miastem na końcu przed-
mieścia Turzyska. Tam czekały 
furmanki ukraińskie. Loischner 
wraz z Niemcami i zawiadowcą 
stacji, również Niemcem, otwo-
rzyli wagon towarowy, z którego 
na furmanki ładowano broń i amu-
nicję ( przeważnie sowiecką), któ-
ra została przysłana z Kowla. Son-
derfirer z załadowanymi furman-
kami skierował się do wsi ukraiń-
skiej Kulczyn opodal Turzyska i 
tam było jego spotkanie z herszta-
mi band UPA, którym przekazał 
uzbrojenie. Nie był to jedyny 
przypadek współpracy hitlerow-
ców z banderowcami. Zastępca 
Loischnera, Niemiec czeskiego 
pochodzenia z Sudetów, bardzo 
często odwiedzał Kulczyn wioząc 
ze sobą skrzynki granatów, amuni-
cję. Wracał zazwyczaj pijany 
wstępując do majątku w Staw-
kach. W końcu kwietnia 1943 r. 
nad ranem banda bulbowców „So-
senki” napadła na majątek Stawki. 

W tym czasie w majątku przeby-
wała dziesięcioosobowa ochrona 
niemieckich żołnierzy rekrutują-
cych się z Polaków z Pomorza i ze 
Śląska, których przymusowo 
wcielono do Wermachtu. Żołnie-
rze obronę podjęli w holu dworu, 
który był murowany, kryty da-
chówką, co utrudniało podpalenie 
pociskami zapalalnymi. Budynek 
posiadał obszerne piwnice, w któ-
rych pracownicy majątku wraz z 
rodzinami schronili się opuszcza-
jąc zamieszkiwane czworaki. 
Schronili się tam także pracowni-
cy zamieszkujący we dworze, 
również buchalter Wytuszyński 
wraz z moim ojcem. Po drugiej 
stronie drogi Turzysk-Kulczyn 
znajdowały się budynki gospodar-
cze, w których mieściła się duża 
hodowla trzody chlewnej prowa-
dzona przez pracownika Janiaka. 
Banderowcy zamordowali go 
wraz z rodziną. Hodowla została 
całkowicie zrabowana i podpalo-
na. Pierwsze uderzenie na dwór 
było ze stanowiska ręcznego kara-
binu maszynowego ustawionego 
w rowie po drugiej stronie drogi. 
Ogniem ciągłym ostrzelano okna 
dworu i w oszklonym holu został 
raniony żołnierz w szyję i wyeli-
minowany z obrony. Część obrony 
dworu wiązała natarcie bulbow-
ców od strony Turzyska, gdzie był 
park gęsto zarośnięty drzewami, a 
część broniła dojścia do zabudowy 
folwarku. Granatami żołnierze zli-
kwidowali stanowisko broni ma-
szynowej po drugiej stronie drogi, 
lecz nie na długo. Jeden z fornali o 
nazwisku Wór, ryzykując życiem, 
dostał się do stajni, otworzył wrota 
i wypuścił konie. Potem bande-
rowcy podpalili oborę, aby uzy-
skać lepszą widoczność w nocy. 
Dwór został oświetlony, a obok 
płonęło żywcem wiele krów i 
owiec. Szczęście mieliśmy, że 
wiatr nie wiał na dwór, lecz w stro-
nę rzeki Turii, gdzie była stajnia. 

Wyczyn Wora był wielki, pod gra-
dem kul uratował wiele koni, któ-
rymi się opiekował. W czasie po-
żaru wśród ukrywającej się ludno-
ści dworu powstała panika, krzy-
czeli „banderowcy nas wyrżną!” 
modlono się na głos. Banderowcy 
nasilili ogień. Przypuszczali ataki 
ze wszystkich stron, ale również 
stali się celem widocznym. Żoł-
nierze zmieniali stanowiska broni 
maszynowej w zależności od 
wzmożonego kierunku natarcia. 
Drugi z kolei  żołnierz otrzymał 
postrzał w nogę i ramię, gdy wy-
cofywał się z czworaku. Przez 
główne wejście wciągnęliśmy go 
do dworu, który ostał się jedynym 
punktem obrony, a siły malały. Ja i 
Wór wzięliśmy broń rannych, któ-
rych umieszczono w podziemiach 
dworu i tam się nimi zaopiekowa-
no. My zaś udaliśmy się do przy-
budówki dworu, gdzie pod osłoną 
dymu nastąpiło wzmożone natar-
cie banderowców. Sytuacja stawa-
ła się coraz gorsza. Bandyci za 
wszelką cenę usiłowali podpalić 
dwór, starając się wzniecić pożar 
dachu, który pozostawał w dużej 
mierze bez dachówek. Gdyby za-
czął płonąć dwór, żołnierze zamie-
rzali przebijać się przez park do 
Turzyska, pozostawiając Polaków 
na pastwę banderowcom. Łącz-
ność telefoniczna została zerwana 
i nie było możliwości wezwania 
pomocy, jednak silny pożar bu-
dynków folwarcznych, wzmożona 
strzelanina i wybuchy granatów 
oraz wystrzeliwane czerwone ra-
kiety przez broniących się żołnie-
rzy zaalarmowały placówki nie-
mieckie w mieście i na dworcu 
kolejowym, które wraz ze świtem 
przyszły z odsieczą w opancerzo-
nych pojazdach. Przybyła również 
policja polska niosąc pomoc giną-
cym rodakom. Dzięki temu nie 
zdołali nas wyrżnąć banderowcy, 
którzy atakując dwór krzyczeli: 
„Smert Lacham”. Ukraińcy do-

brze wiedzieli, że broni nas załoga 
złożona z Polaków, ponieważ 
Ukraińcy ze wsi przychodzili do 
pracy w majątku . W końcu czerw-
ca załoga niemiecka opuściła Tu-
rzysk miasto tylko pozostała pla-
cówka  niemiecka na dworcu kole-
jowym i na moście kolejowym 
przez rzekę Turię. Również na 
dworcu pozostał pociąg pancerny. 
Polacy gremialnie opuszczali mia-
sto i przedmieścia, uciekając do 
Kowla, ładując się do pociągu to-
warowego lub własnymi środkami 
lokomocji. Do wagonów ładowali 
się przeważnie starcy, kobiety i 
dzieci. Mężczyźni usiłowali szosą 
wywieść i ocalic cokolwiek ze 
swego dobytku, a przede wszyst-
kim żywność, która w przeludnio-
nym już mieście była trudna do 
zdobycia. Po odtransportowaniu 
resztek ocalałych w majątku Staw-
ki do Kowla, jako jedni z ostatnich 
opuszczaliśmy Turzysk. Usiłowa-
liśmy jeszcze zabrać naszą mąkę z 
młyna, gdy już na przedmieście 
wdzierały się uzbrojone bandy 
bulbowców. 

Strzelały od czasu do czasu, ale 
nie atakowały wycofujących się 
Niemców tylko uciekających fur-
mankami Polaków. Wraz z ban-
derowcami nadciągały ukraińskie 
furmanki ze wsi, aby grabić mia-
sto, dorobek pozostawiony przez 
Polaków. Droga z Turzyska do 
Kowla wiodła przez tereny prze-
ważnie zalesione, a pod Kowlem 
w lesie Horodelec droga była 
często ostrzeliwana przez bande-
rowców. W dogodnych miejscach 
robili oni zasadzki na pojedyncze 
furmanki Polaków, które upro-
wadzali w głąb lasu i mordowali 
w bestialski sposób. Nasze ostat-
nie furmanki jeszcze podążały do 
Kowla pod osłoną Wermachtu, 
który zabierał swoje zaopatrzenie 
i sprzęt wojskowy.
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We Lwowie do 1939 roku ukazy-
wała się gazeta przeznaczona dla 
obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego „Chwila”. 
Zapewniam, iż tej znakomitej 
polskiej, patriotycznej gazety nie 
czytali jedynie lwowscy Żydzi, 
albowiem jako gazeta ukazująca 
się w Polsce, w polskim Lwowie 
przyjęła misję polskości. 
W tym miejscu przypomnę rolę 
jaka odegrali lwowscy Żydzi w 

nauce i kulturze ziem kresowych. 
Na Uniwersytecie lwowskim 
im. Jana Kazimierza, założonym 
przez króla Polski Jana Kazimie-
rza w 1661 roku jako Akademia 
Lwowska; jako jeden z najstar-
szych w Europie Wschodniej i 
czwarty najstarszy uniwersytet 
założony na ziemiach Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, wycho-
wał wielu uczonych, również Po-
laków pochodzenia żydowskiego, 

jak Gerszon Zipper (1868-1921) 
wybitny prawnik, czy Maurycy 
Allerhand ur. 28 czerwca 1868 
w Rzeszowie, zamordowany w 
sierpniu 1942 we Lwowie) – pol-
ski prawnik żydowskiego pocho-
dzenia, profesor Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Lwowskiego im. 
Jana Kazimierza. 
To lwowscy naukowcy, profeso-
rowie wyższych uczelni zostali 
zamordowani przez niemiecko 
nazistowski – ukraiński batalion 
„Nachtigall” na stoku Góry Ka-
deckiej – Wzgórzach Wuleckich 
we Lwowie 4 lipca 1941 roku. 
Czy ktoś z naukowców pozwolił 
sobie na dywagacje rozróżniania 
wśród pomordowanych naukow-
ców ich pochodzenia? 
Powszechnie wiadomo, iż po 
wkroczeniu Niemców do Lwowa 
w czerwcu 1941 roku odbywały 
się regularne rzezie lwowskich 

naukowców, ar-
tystów, ludzi kul-
tury, czy prostych 
r z e m i e ś l n i k ó w 
Polaków i Żydów 
dokonywane przez 
Niemców i ukraiń-
skich nacjonalistów 
OUN – UPA. 
Przed wybuchem 
II wojny światowej 
żydowska, lwow-
ska gazeta „Chwi-
la” stanowiła medialne ogniwo 
służące wyłącznie Polsce, Pola-
kom, polskości. 
To na łamach tej gazety ukazy-
wały się artykuły popularno – na-
ukowe naukowców polskich i ży-
dowskich, ale również Rusinów. 
Ta gazeta spełniała tak potrzeb-
ną rolę społeczną przy gaszeniu 
wszelkich lwowskich antagoni-
zmów etnicznych. Początki prasy 

Żydów lwowskich przypadają na 
XIX w., pierwsze pisma wyda-
wane były w języku hebrajskim i 
niemieckim. 
Po uzyskaniu przez Galicję auto-
nomii w 1867 r. nastąpił szybki 
proces polonizacji. Zaczęły uka-
zywać s się pierwsze asymilator-
skie czasopisma Żydów lwow-
skich w języku polskim - „Zgo-
da” (1877-1878) wydawana przez 

FELIETON POWAŻNY O ŻYDOWSKIEJ PRASIE 
W POLSKIM LWOWIE „CHWILA”
Aleksander Szumański 
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Towarzystwo „Zwiastun Pojedna-
nia” i „Ojczyzna” (1881-1891). 
Ten sam kierunek reprezento-
wała „Jedność” (1907-1912) i 
„Zjednoczenie” (1912-1918). Od 
pierwszego numeru z dziennikiem 
związany był Henryk Rosmarin 
(1882-1955), uważany za jego 
współtwórcę. 
Absolwent Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza, prawnik i dziennikarz, 
wydawca „Wschodu”, od wcze-
snej młodości był działaczem spo-
łecznym. 
Nie tylko „Chwila”, lecz także ży-
dowska codzienna prasa warszaw-
ska „Nasz Przegląd”, „Hajnt”, 
„Moment” oraz tygodnik „Opi-
nia” publikowała jego artykuły. 
Służył radą i pomocą każdej akcji 
publicznej i społecznej, stworzył 
setki kas Gemilath Chesed, zaopa-
trujących najuboższych w kredyt, 
brał udział w licznych akcjach Jo-
intu (Joint Distribution Commit-
tee - międzynarodowa żydowska 
organizacja charytatywna). Od 
roku 1922 trzykrotnie wybierany 
do Sejmu, był jednym z wicepre-
zesów „Koła Żydowskiego”. oraz 
członkiem Komisji Budżetowej. 
Liczne artykuły zamieszczane w 
„Chwili” dają świadectwo jego 
głębokiej znajomości stosunków 
gospodarczych i finansowych pań-
stwa polskiego. Pierwszy numer 
„Chwili” wraz z Henrykiem Ro-
smarmem jako wydawcą podpi-
sał Dawid Schreiber. Urodzony w 
1874 r. w lwowskiej w zasymilo-
wanej rodzinie , otrzymał wszech-
stronne wychowanie rodzicielskie 
w duchu ich ojczyzny Polski. 
Studiował filozofię w Wiedniu, 
ukończył studia prawnicze na 
Uniwersytecie Lwowskim, gdzie 
uzyskał stopień doktora praw. 
Redaktor naczelny „Chwili” w 
latach 1920-1939, Henryk He-
scheles, człowiek o niepowtarzal-
nej osobowości, oddany pracy 
społecznej, politycznej i publicy-
stycznej. Urodził się we Lwowie 
w 1886 r., studia uniwersyteckie 
ukończył w Wiedniu. 
Tłumacz, krytyk literacki i teatral-
ny, artykuły swoje ogłosił w set-
kach numerów „Chwili”. 
Uczestniczył w życiu kulturalnym 
i społecznym Lwowa jako członek 
Rady Miasta Lwowa, Rady Nad-
zorczej Miejskiego Muzeum Prze-
mysłu Artystycznego, Syndykatu 
Dziennikarzy Lwowskich. 
To właśnie dzięki niemu dzien-
nik otworzył swoje łamy grupie 
młodych poetów i krytyków li-
terackich. Tak wspominał poeta 
Maurycy Szynel swoją drogę do 
redakcji, kiedy Henryk Hescheles 
przeczytał jego pierwszy wiersz 
i przyjął krótkim słowem „Do-
brze”:

„(...) Każdy sam los swój kuje...
Wiersz, jak nóż życie przeciął, 
Pan redaktor przyjmuje
Między pierwszą a trzecią.

Między pierwszą a trzecią
Na zielonym Podwalu,
Na Podwalu gdzie z żalu
Płaczą po mnie kasztany,
Te dziecinne, beztroskie
Najpiękniejsze, bo lwowskie,
Kochane.

Oto krok nieopatrzny
W drogę słów niepowrotną.
Niepowrotną, samotną,
W mroku lęków zgubioną
I ku nocy zwróconą 
Przez wertepy pokraczne 
Oto krok nieopatrzny.

Były smutki maleńkie
I piosenki cichutkie –
Nie wiedziałem, że lękiem
Nabrzmią słowa i smutki.

Smutki słodkie, wieczorne
Snute z myśli bezpańskich
W słodkie zmierzchy gwiaździste
Tam, na Wałach Hetmańskich,
Tam, na Zamku Wysokim,
Tam, pod złotym obłokiem,
Tam na cichych ulicach
W srebrnych smugach księżyca.

Redaktorze kochany,
Drogi Panie Henryku,
Jest niedobrze na świecie
Śpiewającym słowikom (...)”.

Wybitną postacią związaną z 
„Chwilą” od początku jej istnienia 
był Leon Reich (1879-1929). Od 
wczesnej młodości przejawiał ta-
lent organizacyjny i rozwijał dzia-
łalność polityczną. Po promocji 
na doktora praw na Uniwersytecie 
Lwowskim, objął naczelną redak-
cję „Wschodu”. 
Absolwent paryskiej „Ecole de 
Sciences Politiques”’, władał 
ośmioma językami. Artykuły jego 
publikowała „Chwila”, „Nowy 
Dziennik”, „Hajnt”, „Moment”, 
centralne gazety polskie, dzienni-
ki amerykańskie, francuskie, an-
gielskie, niemieckie.
Społeczność żydowska w Polsce 
przed 1939 rokiem występowała 
jako znacząca mniejszość narodo-
wa.
Według spisu ludności z 2002 
roku struktura narodowości w 
Polsce nie prezentuje żydowskiej 
mniejszości narodowej ujętej za-
pewne w spisie w pozycjach inna 
narodowość - 1,23 % , przy Po-
lakach 95,63%, Ślązakach 0,45%, 
Niemcach O,40 %, Ukraińcach 
0,08%, Romach 0,03% .
Od 1989 roku w Polsce ukazu-
je się „Gazeta Wyborcza” nie 
określająca się jako pismo ży-
dowskie, wyraźnie jednak do tej 
społeczności skierowane, w ol-
brzymim nakładzie pół miliona 
egzemplarzy. 
Redaktorami tej gazety są jej 
naczelny Adam Michnik oby-
watel polski pochodzenia ży-
dowskiego, syn znanego dzia-
łacza Komunistycznej Partii 
Zachodniej Ukrainy Ozjasza 
Szechtera, jak również Seweryn 
Blumstein również pochodzenia 
żydowskiego.
Na łamach tej gazety ukazują 
się kłamstwa historyczne, jak 
również antypolskie, antykato-
lickie (Polacy są jak Kościół ka-
tolicki uczący obłudy, zakłama-
nia, konformizmu, hipokryzji 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=QlSsg7QkjrY ) i apatrio-
tyczne teksty m.in.  – „Patrio-
tyzm jest jak rasizm” (”Gazeta 
Wyborcza” 17 sierpnia 2007 ), 
czy ukazanie czytelnikom nie-
prawdy historycznej dotyczącej 

Obrony Lwowa w 1920 roku, 
jakoby miało tam dojść do ro-
zejmu pomiędzy Polakami I 
Ukraińcami, a walki odbyły się 
bez udziału Orląt Lwowskich.
„Ja mam z Ukrainą więzi senty-
mentalne. Mój ojciec urodził się 
we Lwowie, mój przyjaciel Jacek 
Kuroń też się urodził we Lwowie, 
ja się czuję uczniem Jerzego Gie-
droycia, który uważał Ukrainęza 
centralny element naszego my-
ślenia o polityce polskiej przy-
szłości… marzę byśmy mogli ra-
zem zbudować coś wspólnego… 
wspólny twór państwowy… np. 
POL – UKR, lub UKR – POL, 
to będziemy państwem z którym 
będzie musiał się liczyć każdy i 
na Wschodzie i na Zachodzie. To 
jest olbrzymia szansa…” (Adam 
Michnik na Ukrainie – „Kurier 
Galicyjski” nr 17 18 – 28 wrze-
śnia 2009).  )

Po tej wypowiedzi redaktora na-
czelnego „GW” Bronisław Ko-
morowski natychmiast, już 10 
listopada 2010 roku dekoruje 
Michnika Orderem Orła Białego. 
Komorowskiemu nie pozostaje 
dłużny rektor Uniwersytetu Peda-
gogicznego Michał Śliwa nadając 
12 listopada 2009 roku tytuł do-
ctora honoris causa – osobie, któ-
ra nie jest naukowcem.

W numerze świątecznym mie-
sięcznika „Kraków” (grudzień 
2009 r.) ukazał się szeroki wywiad 
z Adamem Michnikiem udzielony 
w podzięce za otrzymane honory:

Adam Michnik:

{…} dwa nazwiska chciałbym tu-
taj przywołać. Prof. Marek Wal-
denberg, pierwszy honoris causa 
tej uczelni, pisał o Leninie. Tłu-
maczył, że Lenin nigdy nie napi-
sał, że jest zwolennikiem systemu 
monopartyjnego. Była to teza 
tyleż prawdziwa, co inspirująca. 
Bowiem nie trzeba deklarować, 
że jest się zwolennikiem takiego 
systemu, by ten system instalo-
wać. Lenin był rewolucjonistą, 
który kochał wolność, ale miała 
to być wolność dla zwolenników 
rewolucji, dla przyjaciół rewo-
lucji w leninowskim rozumieniu 
tego słowa. Nie była to wolność 
dla inaczej myślących. Odmówio-
no tej wolności nie tylko ludziom 
dawnego reżimu carów- odmó-
wiono jej także konstytucyjnym 

demokratom; odmówiono rów-
nież socjalrewolucjonistom….
Róża Luksemburg pisała pole-
micznie, że wolność dla zwolen-
ników jednej tylko partii – choć-
by najliczniejszej – nie jest żadną 
wolnością. Wolność jest zawsze 
wolnością dla inaczej myślącego. 
…Prof. M. Waldenberga Lenin 
nazywał „Juuszka”.

Prof. Michał Śliwa rektor uczel-
ni powiedział (cyt. z „Gazety 
Wyborczej”):
„Protestującym odpowiem: gdy-
by nie Adam Michnik, to teraz 
zainteresowałyby się wami SB, 
a potem trafilibyście do aresz-
tu - mówi „Gazecie Wyborczej” 
rektor Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, inicjator 
przyznania doktoratu honorowe-
go Michnikowi”.

Laudację uzasadniającą przy-
znanie honorowego doktoratu 
Adamowi Michnikowi wygłosił 
profesor Uniwersytetu Peda-
gogicznego, publicysta „GW” i 
„Tygodnika Powszechnego” Ja-
nusz Majcherek, autor jednego 
z najbardziej oszczerczych i na-
pastliwych artykułów na temat 
dziejów Polski - „Ciemne karty 
polskiej historii”, opublikowa-
nego w „Tygodniku Powszech-
nym” redagowanym przez ks. 
Adama Bonieckiego. Tekst ten 
stanowi prawdziwy zsyp różno-
rakich antypolskich i antyka-
tolickich potwarzy, insynuacji i 
oszczerstw.

Kim był Marek Waldenberg wy-
mieniony powyżej przez Adama 
Michnika, wymaga nieco szersze-
go omówienia.

Wydział Prawa Uniwersytetu Ja-
giellońskiego z czasów PRL-u 
ma swoją niechlubną tradycję. Po 
wielkim luminarzu nauk prawni-
czych prof. Władysławie Wolte-
rze kierownictwo katedry objął 
Kazimierz Buchała wysoko oce-
niany w archiwach Służby Bez-
pieczeństwa - tajny współpracow-
nik (TW ) o pseudonimie „Magi-
ster”, promujący swoich ulubień-
ców Andrzeja Zolla i Zbigniewa 
Ćwiąkalskiego. Wydaje się, iż 
dzisiejsza opiniotwórczość kate-
dry Prawa Karnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, mająca niebaga-
telny wpływ na stosowanie prawa 

w Polsce i kształtowanie opinii 
publicznej, korporacyjność urzę-
dującej palestry, wyrokowanie 
niepodległych sądów i Trybu-
nału Konstytucyjnego, niekiedy 
budzące sprzeciw społeczny, ma 
swoje korzenie w zhańbieniu i 
zbezczeszczeniu Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
okresie PRL-u.
Oprócz Buchały, Zolla i Ćwiąkal-
skiego działali tam jeszcze w tym 
okresie Marek Waldenberg, kieru-
jący katedrą Podstaw Marksizmu-
-Leninizmu, sekretarz Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR, sekretarz 
Komitetu Uczelnianego PZPR, 
piszący prace naukowe o Leninie 
i m.in. o rzekomej wielkości za-
usznika Lenina Karla Kautskyego 
( „Juuszka”) marksistowskiego 
sekciarza. 
Do pocztu bezprawników tego 
okresu dołączył prof. Julian Polan 
- Harashin b. prokurator w Lu-
blinie, szwagier kard. Francisz-
ka Macharskiego ścigający tam 
żołnierzy AK i NSZ, skąd musiał 
uciekać, bo podziemie wydało na 
niego wyrok śmierci.
Prof. Julian Polan- Harashin, , 
jako wiceszef Sądu Wojskowe-
go wydał kilkadziesiąt wyroków 
śmierci na żołnierzy AK i NSZ. 
Był podobnie jak jego przyjaciel 
po todze Stefan Michnik, czy 
Helena Wolińska najkrwawszym 
sędzią PRL-u i skorumpowanym 
łapówkarzem. 
Jako dziekan studium zaocznego 
Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wydał kilkaset 
„łapówkarskich” dyplomów ma-
gistrów praw. 
Gdy jeden z dyplomowanych 
partyjnych i ubeckich „magi-
strów” skompromitował się swoją 
„prawniczą wiedzą” i sprawa na-
brała rozgłosu prof. Julian Polan-
-Harashin podpalił dokumenty w 
dziekanacie. 
Otrzymał wyrok, lecz szybko zo-
stał uwolniony i skrupulatnie do-
nosił nadal, jako agent SB, m.in. 
na Karola Wojtyłę i cały umęczo-
ny Kościół Powszechny.
W tym ubeckim poczcie „bez-
prawników” Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego działał oficjalnie jako 
agent SB, prawnik kryminolog 
niedawno zmarły prof. Tade-
usz Hanausek, przyjaźniący się 
z Michałem Boni, donoszącym 
na swojego pryncypała Tadeusza 
Mazowieckiego.
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Rozdział 8
Trzeciego dnia, po wizycie ko-
mendanta powiatowego w Dąbro-
wie, kapral Wrzos z całym swoim 
majdanem, na który składało się 
trochę ubrań cywilnych, rzeczy 
osobiste, broń i ciężki plecak z 
wyposażeniem służbowym, od-
prowadzony przez Warszawskie-
go, zameldował się w Przemyślu. 
Po południu komendant Górny, 
tak jak obiecał, jedynym w powie-
cie, niezawodnym łazikiem służ-
bowym zawiózł go do Bardowa.
Była połowa kwietnia. Powie-
trze pachniało wiosną, wilgocią i 
słodkim zapachem bujnie kwitną-
cych o tej porze roku na łąkach i 
w lesie wiosennych kwiatów. A 
na żyznych polach, tam gdzie nie 
rosły lasy, radośnie zieleniły się 
oziminy.
Jechali wyboistą drogą zachodnią 
stroną Sanu, Rzeka wiła się tutaj 
jak wstęga, pomiędzy porośnię-
tymi liściastym lasem, łagodnymi 
wzgórzami. Od jej bystrej wody, 
jak od lustra, jasnym blaskiem 
odbijały się promienie, wyłania-
jącego się od czasu do czasu zza 
chmur, radosnego słońca. Po dro-
dze minęli, leżące przy dawnym 
węgierskim szlaku wsie Wazów i 
Nurowce oraz należące do prawo-
brzeżnej gminy Kazimierz, Gołęb-
niki. Następnie z trudem, stromym 
podjazdem wydostali się na Górę 
Olchowską, minęli Uronów i po 
dwóch godzinach od wyruszenia 
z Przemyśla dotarli do Bandrowa.
Miasteczko, jak i wsie, przez które 
przejeżdżali, nosiło ślady znisz-
czeń. Tu i ówdzie widać było 
jeszcze pogorzeliska po spalonych 
domach. Ogólnie jednak były ono 
w dużo lepszym stanie od miej-
scowości prawobrzeżnych, gdzie 
często pozostały jedynie, sterczą-
ce w niebo, osmalone kominy spa-
lonych domów. Na pierwszy rzut 
oka można było odgadnąć, że sot-
nie UPA na stałe nie stacjonowały 
w tym terenie, a jedynie od czasu 
do czasu zapuszczały się tutaj, 
głównie w celach rabunkowych
Posterunek milicji mieścił się w 
dużym murowanym budynku, a 
jego młoda i niezbyt doświad-
czona w walce z bandami załoga, 
składała się z dziewięciu ludzi.
Wiosną 1946 roku sotnia uro-
dzonego we Lwowie syna popa, 
Sławko Sigielskiego, pseudonim 
Burłak, napadła na Bandrów, obra-
bowała miasteczko, zabijając kil-
ku mieszkańców i uprowadziła do 
lasu pięciu milicjantów posterun-
ku oraz dwóch ludzi z samoobro-
ny. Żaden z nich nigdy nie wrócił 
do domu, nie odnaleziono także 
ich zwłok, ale z zeznań schwyta-
nego banderowca dowiedziano 
się, że wszyscy byli torturowani i 
przesłuchiwani przez banderow-
ską służbę bezpieczeństwa w Jani-
kowie Niżnym i najprawdopodob-
niej tam straceni. Jednym z ich ka-
tów był banderowiec o nazwisku 
Chocznyj.
Teraz, wiosną roku 1949, wyda-
wało się, że nie ma już tak wielkie-

go zagrożenia. Że zdziesiątkowa-
ne i rozbite sotnie straciły zęby i 
nie mają już takiej siły, aby były w 
stanie napaść na dobrze chronione 
miasteczko, opanować go i zlikwi-
dować cały posterunek milicji. Ale 
sytuacja nadal była trudna. Wciąż 
jeszcze, tu i ówdzie, ginęli ludzie i 
płonęły domy.
Gdy na oczyszczonej z banderow-
ców, prawej stronie Sanu zapano-
wał spokój, tutaj, po lewej stronie, 
na terenie gminy Bandrów nadal 
działały niedobitki band UPA oraz 
cywilna siatka OUN. Najgroźniej-
szą z nich była banda Krasa.
Kras był dosyć inteligentnym 
szczwanym lisem, a przy tym bez-
względnym i przebiegłym czło-
wiekiem o kamiennym sercu. Po-
chodził z oddalonych od Bandro-
wa o siedem kilometrów Wilczych 
Dołów i doskonale orientował 
się w terenie. Oprócz niego trzon 
grupy stanowili dwaj banderowcy 
o pseudonimach: Ostryj, z poło-
żonej po prawej stronie Sanu, w 
gminie Kazimierz, wsi Złocieńce 
oraz Ryzun, o którym poza tym, 
że przywędrował tutaj z Wołynia, 
gdzie brał udział w wycinaniu 
polskiej ludności, nic więcej nie 
było wiadomo. Oprócz nich Kras 
miał w okolicznych miejscowo-
ściach zaufanych ludzi narodowo-
ści ukraińskiej, którzy dostarczali 
mu żywności, przyjmowali na 
kwatery; przekazywali informa-
cje o ruchach milicji i wojska oraz 
wskazywali Polaków i Ukraińców, 
których należało zlikwidować. Po-
nadto, w razie potrzeby, z bronią 
w ręku, uczestniczyli w nocnych 
akcjach. Po wsiach krążyły po-
głoski, że Kras i jego ludzie są to 
bezduszne, pozbawione ludzkich 
uczuć, najgorsze sukinsyny, jakich 
kiedykolwiek wydała ta ziemia, 
dla których zabić człowieka, czy 
nawet obłupić go żywcem ze skó-
ry znaczy tyle, co splunąć. Dlatego 
wszyscy żyli w ciągłym strachu i 
nikt nie chciał się im narazić, bo 
to oznaczało niemal pewną śmierć 
nie tylko dla niego, ale często i dla 
jego rodziny.
Kras, poprzez ocalałą z operacji 
„Wisła”, dobrze zakonspirowaną 
siatkę OUN, utrzymywał kontakt 
z przebywającym na terenie Nie-
miec Zachodnich Banderą i jego 
otoczeniem. Od nich otrzymywał 
rozkazy i im składał raporty ze 
swojej działalności. Z otrzyma-
nych wytycznych wynikało jasno, 
że musi przetrwać na tym terenie 
do najbliższej wojny pomiędzy 
Ameryką i jej sojusznikami a 
Związkiem Sowieckim, która już 
wisi w powietrzu i w perspektywie 
jednego, dwóch lat jest nieunik-
niona.. Wtedy wszystko się zmie-
ni. A do tego czasu ma utrzymać i 
rozbudować swoją siatkę ludzi od-
danych sprawie samostijnej Ukra-
iny, ustalać i bezwzględnie likwi-
dować Polaków, a także Ukraiń-
ców działających na szkodę UPA.
Z zadania tego Kras wywiązywał 
się znakomicie. Siał terror, pa-
lił napadał, grabił i zabijał, i – co 

najważniejsze – pozostawał nie-
uchwytny. Doskonale znał teren 
i bez problemu wychodził cało z 
każdej, podejmowanej przez woj-
sko i milicję próby zatrzymania 
go. Potrafił pojawić się niespo-
dziewanie, ukosić, jak grzechot-
nik i zniknąć bez śladu. Wraz ze 
swoimi towarzyszami naśladował 
watahę wilków. Był nieustannie 
w ruchu. Często przekraczał San 
i podchodził aż pod Złocieńce ro-
dzinną wieś Ostrego. Zataczał koła 
i krążył po przyległych do Bandro-
wa i Kazimierza wsiach i borach, 
korzystając z wielu, doskonale 
przygotowanych i wyposażo-
nych, leśnych kryjówek. Potrafił 
kluczyć, jak ścigany lis, a w razie 
potrzeby przywarować w jednej z 
nor i nie wyłazić z niej przez wiele 
dni. Taka taktyka sprawiała, że do 
tej pory, wraz ze swoimi kompa-
nami – Ostrym i Ryzunem, który 
doskonale operował nożem, pozo-
stawał nieuchwytny.
Stanisław Wrzos otrzymał zadanie 
rozpracowania i rozbicia tej groź-
nej bandy. Ponieważ znał ich do-
konania, czuł się wyróżniony, że 
komendant Górny jego wybrał do 
tej roboty. A teraz – niczym jakąś 
ważną personę – osobiście wiezie 
do Bandrowa. Nie był jednak na 
tyle zadufany w sobie i zarozu-
miały, aby nie zdawać sobie spra-
wy z tego, że jest to zadanie trudne 
i szalenie niebezpieczne. Wierzył 
jednak, że potrafi sobie z nim 
poradzić. I już teraz czuł w sobie 
potrzebną adrenalinę, która pchała 
go do działania. Wiedział, jak za-
brać się do takiej roboty. Miał za 
sobą specjalne przeszkolenie po li-
nii pracy operacyjnej w Rzeszowie 
i wiele miesięcy praktyki w ściga-
niu niebezpiecznych przestępców 
o podobnych cechach charakteru, 
sposobie myślenia i przeszłości w 
Dąbrowie. Poza tym otrzymał, w 
spadku od Wszechmogącego, dar 
nawiązywania kontaktów i wzbu-
dzania zaufania u ludzi, a tego, w 
żadnej szkole, nie można się na-
uczyć.

Trzeciego dnia po usunięciu go ze 
szkoły pilotów, Stanisław, jakimś 
cudem, dotarł do domu. Ale nie 
cieszył się długo swobodą, bo za 
dwa dni musiał się stawić w Woj-
skowej Komendzie Uzupełnień w 
Żywcu, gdzie otrzymał przydział 
do piechoty – do kompanii karnej 
w Katowicach. Była to specjalna 
jednostka, utworzona dla ludzi o 
niepewnych poglądach politycz-
nych, byłych kryminalistów oraz 
wszystkich tych, których z jakie-
goś powodu uznano za wrogów 
Polski Ludowej. Używano jej do 
najcięższych robót w kopalniach, 
pod ziemią i do budowy torów ko-
lejowych.
- Słuchaj Wrzos! – powiedział ofi-
cer, który załatwiał jego sprawę i 
z jakiegoś powodu starał się być 
miły. – Przykro mi, że wyleciałeś z 
lotnictwa tylko za to, że masz ciot-
kę w Kanadzie. Też uważam, że 
jest to cholernie niesprawiedliwe, 

ale to tylko moje prywatne zdanie 
i wolałbym, żebyś tego nikomu nie 
powtarzał.
- Dziękuję, panie poruczniku! Ja-
sna sprawa!
- Nie dziękuj, bo nie masz za co. 
Nic dla ciebie nie mogę zrobić. 
Nasrali ci w papiery i to zamyka 
przed tobą wszystkie dobre dro-
gi. Stoi tutaj, jak byk, że zostałeś 
uznany za wroga Polski Ludowej, 
więc nie mam wyjścia... Muszę 
wypisać ci przydział do kompanii 
karnej, chociaż nie uważam, abyś 
był czyimś wrogiem, bo wyglądasz 
na poczciwego chłopca. A ja się 
znam na ludziach. Ale nie przejmuj 
się. Taki twardziel, jak ty da sobie 
tam radę.
- Też tak myślę, panie poruczniku.
- To dobrze! Tak trzymaj, a może 
wyjdziesz jeszcze na ludzi.
Stanisław starał się zachowywać 
swobodnie, nawet odrobinę non-
szalancko, aby się nie rozkleić; nie 
rozpłakać, jak dziecko i nie dać 
satysfakcji temu – nie wiadomo, 
czy uczciwie użalającemu się nad 
nim – czerwonemu oficerowi. Ale 
w duszy cierpiał, niczym przebite 
strzałą, ranne zwierze.
- Przez trzy latka popracujesz 
trochę w kopalni, trochę na to-
rach. Jesteś młody, wytrzymasz. A 
później, wolny, jak ptak, będziesz 
mógł robić, co zechcesz, wrócić 
do domu albo chociażby wyjechać 
na Ziemie Odzyskane... Takie do-
świadczenie zrobi z ciebie twarde-
go faceta i na pewno przyda ci się 
w późniejszym życiu.
Oficer starał się być miły, bo nic 
go to nie kosztowało. Poza tym, 
faktycznie, oburzała go głupota 
jakiegoś durnia na górze, który 
pozbywał się dobrze zapowiada-
jącego się lotnika tylko dlatego, że 
miał ciotkę za granicą. Toż, gdyby 
solidnie podchodzić do takich wy-
tycznych, na każdego można by 
coś znaleźć...
- I dam ci jeszcze jedną, dobrą 
radę, chociaż nie powinienem tego 
robić: Na przyszłość zastanawiaj 
się trochę, co piszesz w ankietach. 
Nie śpiesz się, działaj z namysłem. 
Szybkość jest dobra przy łapa-
niu pcheł, a nie przy wypełnianiu 
urzędowych dokumentów. Praw-
domówność, chłopcze, to luksus, 
na który nie zawsze możemy so-
bie pozwolić. Nie trzeba od razu 
samemu pchać głowy pod topór. 
Chociaż, z drugiej strony, zawsze 
istnieje niebezpieczeństwo, że to, 
co usiłujemy zataić i tak się wyda. 
A wtedy może być jeszcze gorzej...
„Kompania karna o zaostrzonym 
rygorze - trzy lata kopania węgla 
pod ziemią, za darmo! – myślał 
Stanisław. – Tego mogłem się spo-
dziewać. Wróg Polski Ludowej... 
A więc to koniec marzeń i bujania 
w obłokach. Twarde to moje lądo-
wanie. Teraz zamiast latać, będę 
jak kret czołgał się podziemnymi 
tunelami”.
 Jeszcze rano, wydawało mu się, 
że już pogodził się z tym, że jego 
plany na życie legły w gruzach; 
że nie zostanie lotnikiem, o czym - 

mieszkając pół kilometra od lotni-
ska, robiąc i puszczając w powie-
trze modele samolotów - marzył 
od dziecka. Ale okazało się, że był 
to tylko piękny i krótki sen – mło-
dzieńcza mrzonka, która nie mogła 
się spełnić. Pomimo to, kompania 
karna, to była większa kara za 
chwilowe, złudne szczęście, niż 
się spodziewał i mógł znieść bez 
sprzeciwu.
W drodze powrotnej do domu - 
stąpając po pierwszym tego roku, 
zmrożonym śniegu, który spadł 
w nocy - gdy zimny, zawiewający 
ostro od północy, piekący w twarz 
wiatr, ochłodził mu rozpaloną gło-
wę, przemyślał swoją sytuację i 
chłodno postanowił, że nie pójdzie 
do piechoty. Zdezerteruje i będzie 
się ukrywał!
Zapiekła i zabolała go ta nie-
sprawiedliwość, tym bardziej, że 
doznana nie od okupantów, od 
obcych, tylko od swoich; od ludzi 
mówiących tym samym językiem, 
co on, którzy szczycili się tym, że 
budują nową Polskę. Polskę spra-
wiedliwą, nie tylko dla przedwo-
jennych panów, wyzyskiwaczy i 
burżujów, ale ojczyznę przyjazną 
i dbającą o wszystkich, zatroskaną 
o takich biedaków i wojennych tu-
łaczy, jak on; Polskę dla chłopów i 
robotników, dla ludzi pracujących 
miast i wsi... Zabolało go to tym 
bardziej, że uświadomił sobie, iż – 
pomimo wojennych doświadczeń - 
świat nie zmienił się na lepszy. A te 
wszystkie ideały o sprawiedliwości 
i równości, głoszone przez nową 
władzę, to zwyczajna bujda i my-
dlenie oczu.
„Oni tak samo, jak każda poprzed-
nia władza, nie liczą się z ludźmi. 
Potrzebują wrogów, choćby urojo-
nych, aby móc sadzać ich w kry-
minałach i zapędzać do darmowej 
roboty. Ale nie dam się! Zagram 
im na nosie! Zobaczymy jeszcze, 
kto będzie górą!” – myślał ze zło-
ścią.
Pod wpływem niepowodzeń, nagle 
odezwała się w nim twarda, jak 
skała na Giewoncie, przekorna 
góralska natura i spowodowała, 
że skrzepł w swoim postanowie-
niu; zaciął się, jak jego własny 
ojciec, gdy coś przemyślał i podjął 
ostateczną decyzję.  To spowodo-
wało, że bez względu na możliwe 
konsekwencje, był gotów zdezer-
terować i rzucić wyzwanie całemu 
światu.

Rozdział 9

Komendant Górny był wykoń-
czony. Z trudem udawało mu się 
opanować rozdrażnienie, wywoła-
ne piekielnym bólem zęba. Ale z 
jego, jeszcze młodej, chociaż już 
mocno pooranej bruzdami twarzy, 
z pozbawionym wyrazu, nierucho-
mym, sztucznym okiem, trudno 
było odgadnąć, że coś mu dole-
ga. Od dawna przyzwyczaił się 
do bólu i jakoś sobie z nim radził. 
Dzisiaj jednak ból stał się trudny 
do zniesienia.
„Będę musiał jutro pójść do denty-

W pułapce życia. Cz.3
Wiesław Hop
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sty i zrobić z tym zębem jakiś po-
rządek!” – postanowił. Od dziecka 
nienawidził dentystów i odczuwał 
do nich niemal fizyczną odrazę, 
dlatego ich gabinety odwiedzał 
tylko w ostateczności, gdy nie 
miał już innego wyjścia. A teraz 
zbliżał się już do tej granicy, po 
przekroczeniu, której ból stawał 
się silniejszy od jego fobii, wywo-
łanej pierwszą wizytą u pewnego 
bezdusznego konowała, do które-
go przed wojną zaprowadziła go 
matka.
Patrząc w okno, na ulicę miastecz-
ka - gdzie na rynku, przed doma-
mi, w słonecznych miejscach, 
kwitły już pierwsze tej wiosny, 
żółte narcyzy – kilka razy, mocno 
zaciągnął się dymem z papierosa. 
A gdy, okiełznany siłą woli i ni-
kotyną, ból nieco zelżał, odwrócił 
się od okna, spojrzał na młodego 
i niezbyt doświadczonego jeszcze 
komendanta Posterunku Milicji 
w Bardowie - który chwilę wcze-
śniej podał mu ogień i cofnął się 
do swojego biurka – a później na 
kaprala Wrzosa i powiedział:
- To jest mój najlepszy człowiek! 
Daję mu wolną rękę. Ty mu nie 
przeszkadzaj! Ma pracować w 
terenie! W posterunku niech nie 
siedzi! On zna się na robocie ope-
racyjnej. Przywiozłem go tutaj, 
żeby wam pomógł rozpracować 
i zatrzymać bandę Krasa, który 
nam już tyle krwi wypił. Macie z 
nim współpracować, ale – w tej 
sprawie – on podejmuje decyzje 
i odpowiada za wszystko, dlatego 
w każdej chwili może się ze mną, 
bezpośrednio, kontaktować.
- Rozumiem, panie komendan-
cie! Zrobimy, co będzie trzeba. 
– sierżantowi Sanockiemu trochę 
nie odpowiadało takie postawie-
nie sprawy, ale nie miał odwagi 
zaprotestować. A poza tym, gdy 
dokładniej przemyślał wszystko, 
odczuł pewną ulgę. Górny przysy-
łając Wrzosa, człowieka do zadań 
specjalnych, zdejmował z niego 
trochę odpowiedzialności. Teraz 
on weźmie na siebie główny ciężar 
walki z Krasem, który rozzuchwa-
lił się do granic możliwości i czuł 
się bezkarny.
- W razie kłopotów, w każdej 
chwili, zapewnię wam pomoc lu-
dzi z komendy, wojska i urzędu 
bezpieczeństwa. Musimy się upo-
rać z tym problemem, bo teraz, 
gdy w pozostałej części powiatu 
oczyściliśmy teren z banderow-
ców, którym udało się przetrwać 
operację „Wisła”, u was jest naj-
gorzej.
Zrobiło się późno. Nie było szans, 
aby przed zmrokiem wrócić do 
Przemyśla, dlatego Górny posta-
nowił spędzić noc w Posterunku w 
Bardowie. Obawiał się, że jadąc, 
widocznym nocą z daleka, jed-
nym samochodem, bez ochrony, 
łatwo może wpaść w zasadzkę i 
za niepotrzebną brawurę, i brak 
wyobraźni, razem z kierowcą, 
zapłacić życiem. Bo jeżeli Kras 
miał w miasteczku informatora, 
który obserwował posterunek, to 
już mógł się dowiedzieć o nieza-
powiedzianej wizycie komendanta 
powiatowego i spróbować go zli-
kwidować. Dlatego, po skromnej 
kolacji, która przygotowała żona 
Sanockiego przespał noc na drew-
nianej pryczy, na zapleczu poste-
runku, a rano wrócił do komendy.
Wrzos natomiast spędził noc na 

składanym łóżku w posterunku. 
Następnego dnia zajął, przygoto-
waną specjalnie dla niego, maleń-
ką kwaterę, którą odstąpił mu Sa-
nocki i zabrał się do roboty.

Była połowa lipca, gorące pięk-
ne lato. Ale tego dnia, od samego 
rana, zanosiło się na burzę. Jak za-
wsze w taki dzień jaskółki śmigały 
nisko nad rozległą, równą łąką, na 
której pasło się duże stado krów i 
nad szerokimi, bujnie rosnącymi 
łanami pszenicy - jakich w górach 
nigdzie nie można zobaczyć - aby 
przed deszczem obeżreć się do syta 
tłustymi muchami. W cieniu stoją-
cej na środku łąki, olbrzymiej, ro-
sochatej lipy, pod którą ustawiono 
poidło dla zwierząt, leżało na tra-
wie kilkanaście sztuk bydła, które 
ukryło się tutaj przed południową 
spiekotą.
Stanisław przerwał pracę, wypro-
stował plecy i przykładając rękę 
do oczu, patrzył pod słońce, w 
stronę domu, skąd polną drogą, 
na koniu, szybko zbliżał się jakiś 
jeździec.
- Ktoś do nas jedzie! – powiedział 
do chłopaka, z którym od wcze-
snego świtu budował ogrodzenie 
dzielące łąkę na kwatery. Widok 
zbliżającego się człowieka na ko-
niu wzbudził jego czujność, gdyż w 
razie zagrożenia na pozbawionym 
drzew pastwisku nie było się gdzie 
ukryć.
Od blisko półtora roku był dezer-
terem z wojska, ściganym listami 
gończymi na terenie całego kraju. 
Musiał być ostrożny, bo obawiał 
się, że ktoś go rozpozna, skojarzy 
z człowiekiem z milicyjnych pla-
katów i doniesie władzom. Zanim 
trafił do Cierniewa koło Wałcza, 
do sołtysa Antoniego Łagody, 
ukrywał się w różnych innych 
miejscach.
- Nie ma się czego bać! To tylko 
Janek – powiedział syn gospoda-
rza, który miał sokoli wzrok i szyb-
ciej rozpoznał brata. – Ale musiało 
się coś stać, bo jedzie na oklep, jak 
Indianin, i bardzo się śpieszy.
Stanisław, chociaż w Cierniewie 
przebywał już drugi rok, ciągle 
jeszcze nie mógł przyzwyczaić się 
do tych płaskich, równych, nużą-
cych monotonią i dalekim hory-
zontem terenów i coraz bardziej 
tęsknił za górami, z których zmu-
szony został uciekać.
Tam, u podnóża wysokich gór, 
krajobraz nigdy, nawet zimą, nie 
był tak jednostajny i przygnębia-
jący, jak tutaj, na równinach. I na 
każdym kroku, w zasięgu wzroku, 
znajdowały się jakieś kryjówki, w 
których w razie biedy można było 
się ukryć. Tam był u siebie, znał 
każde drzewo, każdy kamień, każ-
dą skałę i jar, potok i dolinę i czuł 
się bezpiecznie; dlatego wydawa-
ło mu się, że w górach mógłby się 
ukrywać przed władzą nawet przez 
całe życie. Musiał jednak wyje-
chać i zaszyć się gdzieś daleko, 
gdzie nikt go nie znał, bo szpicli, 
za pieniądze gotowych nawet wy-
dać własną matkę, nigdzie nie bra-
kowało.
Jednakże na płaskich terenach, 
zwłaszcza z dala od wioski, zawsze 
odczuwał większy niepokój. Gdyby 
milicjanci lub żandarmeria woj-
skowa zaskoczyli go w szczerym 
polu, nie miałby żadnych szans na 
ucieczkę. Na szczęście nikt, oprócz 
Łagody i jego rodziny, go tutaj nie 

znał i nie szukał. Ale nowa władza 
nie zasypiała gruszek w popiele, 
umacniała się i jej służby, gdyby 
się tylko trochę postarały, ruszyły 
głową, mogły bez większego pro-
blemu dotrzeć do niego z Bystrego 
Potoka, aż tutaj, do Cierniewa, jak 
po sznurku. W każdej chwili mógł 
do tego doprowadzić także zwykły 
przypadek.
- Staszek! Twój brat przyjechał! 
Kończcie robotę i wracajcie do 
domu! Ojciec kazał cię zawołać 
– krzyknął jeździec, gdy zbliżył 
się do nich na odległość głosu, po 
czym zawrócił konia i pognał  z po-
wrotem na złamanie karku. Był to 
jeszcze zupełny wyrostek, ale ko-
chał konie i gdy któregoś dorwał, 
trzeba było siłą mu go odbierać, 
bo mógłby zajeździć go na śmierć.
Sołtys Łagoda miał trzech dora-
stających synów, jedną córkę i 
młodszą o piętnaście lat drugą 
żonę, którą sobie wziął w rok po 
śmierci pierwszej, bardziej z wyra-
chowania niż z miłości, ale po kil-
ku miesiącach zupełnie stracił dla 
niej głowę. Posiadał duże, trzy-
dziestohektarowe gospodarstwo 
rolne, które zajął po Niemcach. 
Powodziło mu się dobrze, ale sta-
le – ponieważ dzieci, z wyjątkiem 
dwóch najstarszych synów, były 
jeszcze małe -  potrzebował rąk do 
pracy. Dlatego chętnie przyjął do 
domu Stanisława Wrzosa, chociaż 
wiedział, że jest on poszukiwany, i 
traktował go jak syna.
Łagoda nie zastanawiał się nad 
niebezpieczeństwem, które mu 
groziło za ukrywanie zbiega, bo 
miał w okolicy – w miejscowych 
władzach i w milicji duże znajo-
mości i wpływy, i wydawało mu 
się, że wszystko może załatwić. Nie 
spodziewał się również, aby kiedy-
kolwiek komuś przyszło do głowy, 
by w jego domu, w jego gospodar-
stwie szukać dezerterów.
Ponadto zawsze był hazardzistą. 
W porównaniu z tym, na co nara-
żał swoich bliskich, gdy w czasie 
okupacji niemieckiej, jeszcze w 
górach, ukrywał Żydów i pomagał 
im uciekać do lasu, do partyzan-
tów, teraz niewiele ryzykował.
Wtedy za ukrywanie Żyda płaci-
ła życiem cała rodzina. Teraz, co 
najwyżej, groziło mu więzienie. W 
ostateczności liczył na to, że w ra-
zie wpadki, zdołałby się wytłuma-
czyć, bo przecież wynajmując pa-
robka do pracy w gospodarstwie, 
nie sprawdzał mu dokumentów i 
nie musiał wiedzieć, że jest on po-
szukiwany.
Przyjmując Stanisława pod wła-
sny dach, wyświadczał przysługę 
swojemu bratu Jakubowi, Naczel-
nikowi Wydziału Kryminalnego w 
Komendzie Powiatowej Policji w 
Chodzieży, któremu wiele zawdzię-
czał. Jakub rodzinę zawsze stawiał 
na pierwszym miejscu i uważał, 
że trzeba jej pomagać. To też, gdy 
siostrzeniec jego żony pojawił się 
u niego, szukając dla siebie jakie-
goś rozwiązania i pomocy, nie od-
wrócił się od niego plecami.
Przez pierwszy miesiąc, w myśl 
zasady, że najciemniej jest pod 
latarnią, ukrywał go we własnym 
mieszkaniu, w Chodzieży. Później 
jednak zaczął się obawiać, bo 
trwało to za długo i mogło wzbu-
dzić czyjeś zainteresowanie. Dla-
tego zainstalował zbiega u brata w 
Cierniewie. Tam chłopak miał co 
robić, nie nudził się i nikomu nie 

rzucał się w oczy. A ponieważ był 
silny i pracował za dwóch, gospo-
darz szybko się do niego przyzwy-
czaił.
Nie bał się trzymać w domu de-
zertera, bo nie miał zbyt wielkiej 
wyobraźni. Wydawało mu się, że 
mając brata na stanowisku naczel-
nika wydziału kryminalnego mili-
cji w powiecie i inne znajomości, 
wszystko potrafi załatwić.
Rozzuchwalił się do tego stopnia, 
że jadąc do gminy na referendum 
Mikołajczyka, mające zadecydo-
wać o przyszłości Polski, zabrał 
Stanisława ze sobą, aby mu poka-
zać, jak wyglądają wybory, w które 
był mocno zaangażowany po stro-
nie oficjalnej władzy..
Stanisław próbując uniknąć nie-
potrzebnego ryzyka, powiedział:
- Po co mam jechać? Głosować i 
tak nie mogę, bo jako poszukiwa-
nego nie ma mnie na listach wy-
borczych. A tam będzie dużo mili-
cjantów i tajniaków, a ja przecież 
nie mam żadnych lewych doku-
mentów, więc mogę wpaść.
- Przy mnie nic ci nie grozi! – od-
powiedział z rozbrajającą szczero-
ścią i wiarą we własne możliwości 
Łagoda – wszyscy mnie tutaj zna-
ją. Nikt cię nie zaczepi i nie będzie 
legitymował. W razie czego wy-
starczy jedno moje słowo, aby ci 
dali spokój.
Siedzieli w pokoju przy nakrytym 
białym obrusem, dużym stole, na 
którym stała butelka samogonu 
zaprawionego miodem, talerz z 
wędzonym boczkiem, chleb i kiszo-
ne ogórki. Przez otwarte na oścież 
dwustronne drzwi widać było, 
krzątająca się przy kuchni młodą 
gosposię.
Stanisław ucieszył się na widok 
starszego brata, Zenona, bo stęsk-
nił się za rodziną i górami. Przy-
witał się z nim serdecznie i wypy-
tał o wszystko, co wydarzyło się w 
domu.
Sołtys rozlał wódkę do kieliszków. 
Przywołał i z iskrzącymi się ocza-
mi, jak u nastolatka, przytulił do 
siebie swoją młodziutką, piękną, 
pachnącą fiołkami, ukochaną żonę 
i powiedział:
- Zosiu, wypij z nami kropelkę. Za 
spotkanie, bo nie często się zda-
rza, że odwiedza nas gość prosto 
z gór. – Mocno rozochocony bez 
ceregieli pocałował kobietę w za-
czerwieniony policzek. -  Bo tutaj, 
jak widzisz, Zenek, same równiny i 
czasami dusza w człowieku płacze, 
i rwie się w rodzinne strony... Ale 
ziemia dobra. I życie łatwiejsze niż 
u nas.
Po obiedzie, gdy mieli już trochę w 
czubach, Zenon wreszcie przystą-
pił do rzeczy. Poklepał czule brata 
po ramieniu i powiedział:
- Cieszę się, Staszek, że u ciebie 
wszystko dobrze. Ale nie możesz 
tak dłużej żyć, bo wcześniej, czy 
później cię wytropią i zastrzelą 
przy próbie ucieczki. W najlep-
szym razie, gdy dopisze ci szczę-
ście, trafisz na kilkanaście lat do 
kryminału. Z wojskiem nie ma żar-
tów! Oni nie odpuszczą! Rodzinie 
nie dają spokoju... Nachodzą ojca 
i matkę, węszą po wsi, szukając ja-
kiegoś kontaktu.
- Masz rację! – zgodził się Stani-
sław. – Sam wiem, że wiecznie się 
nie mogę ukrywać. Ale co mam 
zrobić? Poradź mi, jeżeli coś przy-
chodzi ci do głowy, bo ja już nie 
wiem, co mam robić. Do krymina-

łu, w żadnym wypadku, nie pójdę. 
Wolę wyjechać za granicę albo 
zdechnąć...
- Jest jedno wyjście, chociaż nie 
całkiem bezpieczne. Jak wiesz, 
należę do Polskiej Partii Socjali-
stycznej i mam w milicji, w Starym 
Sączu, znajomego komendanta, 
który ma wobec mnie, jeszcze z 
czasów niemieckiej okupacji, dług 
wdzięczności. Rozmawiałem z nim 
o tobie i on obiecał, że ci pomo-
że. Musisz tylko ze mną wrócić do 
domu i nie dać się złapać zanim 
dotrzemy do niego. Resztę już on 
załatwi, żebyś zamiast do krymi-
nału, trafił – na ochotnika – do 
milicji.
- Coś o tym słyszałem, ale nie sa-
dziłem, że może to być szansa dla 
Staszka. Chodzi o walkę z banda-
mi UPA? – włączył się do rozmowy 
Jagoda.
- Tak.
- To jakby trafił z deszczu pod ryn-
nę. Tam przecież toczy się regular-
na wojna.
- Nie ma lepszego wyjścia. Jak 
wiecie w południowo-wschodniej 
Polsce grasują, uzbrojone po zęby 
przez wycofujących się Niemców, 
ukraińskie bandy. Palą wioski i 
mordują ludzi. Rząd zbiera ochot-
ników do walki z nimi i ochrony 
miejscowej ludności. Dlatego, już 
kilka miesięcy temu, ogłosił akcję 
„Wstąp do milicji, walczyć z ban-
dami UPA”. Nawet jadąc tutaj, 
widziałem na dworcach plakaty. I 
to jest szansa dla ciebie, Staszek... 
Ale sołtys ma rację, to niebezpiecz-
na sprawa. Łatwo można zginąć, 
bo tam, podobno, jest prawdziwe 
piekło...
Stanisław ucieszył się, że pojawiło 
się jakieś wyjście z jego trudnej sy-
tuacji, która powoli zaczynała mu 
już doskwierać. Nie miał ochoty 
ukrywać się przez całe życie, a na 
Zachód, do Europy czy do Ameryki 
jakoś go nie ciągnęło. Nie zamie-
rzał tułać się po świecie. Chciał 
ułożyć sobie życie we własnym 
kraju. A poza tym, jak każdego 
młodego człowieka ciągnęło go 
do ludzi. Skoro nie mógł zostać 
lotnikiem, postanowił, wykorzy-
stać nadarzającą się okazję i spró-
bować swojego szczęścia, gdzie 
indziej. W głębi duszy pragnął 
przeżyć jakąś wielką, romantycz-
ną przygodę. Nie bał się wojny, bo 
wydawało mu się – tak jak więk-
szości młodych ludzi – że jest nie-
śmiertelny i cokolwiek by się nie 
działo, jemu uda się przeżyć.
- Co mi tam! – powiedział. – Jeże-
li to mnie uratuje przed zarzutem 
dezercji, mogę wstąpić do milicji. 
Mam zgnić w kryminale albo zgi-
nąć z ręki swoich braci, to wolę 
żeby zastrzelili mnie banderowcy. 
Tam przynajmniej będę miał jakąś 
szansę.
- Skoro już podjąłeś decyzję, to 
i ja powiem, co o tym sądzę. Nie 
chciałem mówić wcześniej, żebyś 
nie myślał, że cię wypędzam.  Po-
lubiłem cię, jak syna i odradzał-
bym ci ten krok, gdybym widział 
jakieś rozsądniejsze wyjście – włą-
czył się do rozmowy Łagoda. – Ry-
zyko jest duże, ale gdzie go dzisiaj 
nie ma? Nowej wojny, na którą 
niektórzy liczyli, raczej nie będzie. 
Z każdym miesiącem robi się coraz 
spokojniej. W takiej sytuacji trud-
no będzie się ukrywać. A tam masz 
jakieś możliwości. Jeżeli cię nie 
zabiją możesz uregulować swoje 
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sprawy z władzą i zacząć normal-
ne życie.

Rozdział 10

Pierwsze miesiące pobytu Wrzosa 
w Bardowie nie napawały opty-
mizmem. Początkowo szło mu, 
jak po grudzie, bo nie znał terenu 
i ludzi, którzy zachowywali dy-
stans. Bali się rozmawiać z mi-
licjantami, aby nie narazić się na 
zemstę band. Ale młody detektyw 
nie zniechęcał się i nie tracił wiary 
w sukces swojej misji. Nikogo się 
nie bał, jakby w każdej chwili miał 
za plecami, gotowych na wszyst-
ko, dwudziestu żołnierzy. Nadsta-
wiając karku, chodził własnymi 
drogami. Stale przebywał w tere-
nie. Pojawiał się w miejscach, w 
których nikt się go nie spodziewał. 
A mając wolną rękę, o swoich po-
czynaniach, często nie informował 
nawet kolegów z posterunku, w 
obawie, aby któryś niepotrzebnie 
się nie wygadał. Taka wiadomość 
łatwo mogła dotrzeć do Krasa i 
jego współpracowników, którzy 
chętnie by go zgładzili.
Działając w ten sposób powoli 
zyskiwał zaufanie mieszkańców, 
początkowo w Bardowie, a póź-
niej w pozostałych wsiach. Z cza-
sem udało mu się na terenie całej 
gminy zbudować własną siatkę 
informatorów, złożoną zarówno z 
Polaków, jak i Ukraińców, którzy 
mieli dość niepokojów i zabójstw; 
pragnęli spokojnie żyć i tylko z 
tego powodu godzili się na współ-
pracę. Ale byli też informatorzy 
pracujący za pieniądze lub za ja-
kieś inne, ważne dla nich usługi. 
Ponadto Wrzos nawiązał służbo-
we kontakty z sołtysami oraz roz-
budował sieć Ochotniczej Milicji 
Obywatelskiej.
Działania te sprawiły, że zaczęły 
do niego spływać różne informa-
cje na temat Krasa i jego współ-
pracowników oraz ich działalności 
przestępczej w czasie ostatnich lat. 
Wynikały z nich jasno następu-
jące wnioski: Kras nie jest jakąś 
urojoną legendą, ale rzeczywiście 
istnieje, działa i ma wiele na su-
mieniu. On i jego towarzysze są 
niebezpiecznymi, bezwzględny-
mi, pozbawionymi sumienia ban-
dytami, którzy nie cofną się przed 
żadną zbrodnią. Oprócz dwóch lu-
dzi, Ryzuna i Ostrego, którzy stale 
z nim przebywają, w skład bandy 
wchodzi również sieć dobrze za-
konspirowanych, współpracują-
cych z nim banderowców, a nawet 
zwykłych przestępców z różnych 
wsi, na co dzień udających spo-
kojnych rolników i lojalnych oby-
wateli. Razem trzymają w strachu 
całą okoliczną ludność, a tych 
którzy usiłują im się przeciwsta-
wić, bez litości, likwidują. Banda 
stale przebywa na terenie gminy 
Bardów, ale nie siedzi w jednym 
miejscu. Jest w ciągłym ruchu i co 
kilka dni zmienia miejsce pobytu. 
Korzysta z wielu, rozsianych po 
okolicy, leśnych kryjówek i bun-
krów. Ponadto, od czasu do czasu, 
robi także nocne wypady na te-
ren sąsiednich gmin - Kamienia i 
Mokrego. Po każdej z większych 
akcji Kras przemieszczał się w 
inny rejon, aby tam przywarować i 
odpocząć. Zapadał się, jak kamień 
w wodę i wieść o nim ginęła. Gdy 
ludzie zaczynali już swobodniej 
oddychać - bo nabierali przekona-

nia, że przestraszył się i zwiał na 
Ziemie Odzyskane albo do Europy 
Zachodniej, bo tutaj zrobiło mu się 
za gorąco, gdyż po terenie kręciło 
się coraz więcej wojska, milicji i 
ubeków – on pojawiał się w zupeł-
nie nieoczekiwanym przez nikogo 
miejscu i wyprowadzał wszystkich 
z błędu. Kogoś zastrzelił, kogoś 
obrabował albo spalił i w ten spo-
sób nie dawał o sobie zapomnieć.
Podejmowane przeciwko niemu 
akcje i zasadzki, do tej pory, nie 
przynosiły pozytywnych rezul-
tatów, bo zawodziło rozpoznanie 
i nigdy nie było wiadomo, gdzie 
przebywa i co planuje. A prze-
mieszczająca się, głównie nocami, 
w pociętym jarami zalesionym te-
renie, trzyosobowa grupa ludzi nie 
pozostawiała za sobą śladów i w 
każdej chwili potrafiła zapaść się 
pod ziemię.
Wrzos niecierpliwił się i nie był z 
siebie zadowolony. Ale pomimo 
tych trudności jego wysiłek – jego 
praca operacyjna nie poszła na 
marne. Co prawda nie oszczędzał 
grzbietu, wydawało się dobro-
wolnie wkładał głowę pod giloty-
nę, ale dzięki temu udało mu się 
przygotować rolę i zasiać zboże. 
Jednakże na plon musiał jeszcze 
trochę poczekać. Dopiero kilka 
miesięcy po przyjeździe do Bardo-
wa udało mu się zbliżyć do Krasa i 
zadać  mu pierwszy, dotkliwy cios.
W położonym na prawym brzegu 
Sanu Dydowie nawiązał kontakt 
Janem Wawrzyńcem, który po 
kilku latach pobytu w Przemyślu, 
gdzie schronił głowę przed bande-
rowcami z UPA, powrócił z rodzi-
ną do Dydowa i ochoczo zabrał się 
do odbudowy spalonego domu.
Wawrzyniec był Polakiem, ale 
ożenił się z Ukrainką i od dawna 
miał swoje porachunki ze szwa-
grami Ostapem i Iwanem Onufry-
kami, którzy byli w sotni Burłaka 
i brali udział w atakach na Dąbro-
wę. W czasie ostatniego z nich 
Iwan zginął gdzieś pomiędzy Dą-
brową a Kreczną. Ostap natomiast 
przepadł bez wieści. Wawrzyniec 
przypuszczał, że także został za-
bity albo uciekł na Zachód. Ale 
po jakimś czasie zaczęły krążyć 
pogłoski, że wrócił w okolice Dy-
dowa i współpracuje z Krasem. 
A oprócz tego, na własną rękę, 
trudni się zwyczajnym, zbójeckim 
procederem. Napada na ludzi po-
wracających w rodzinne strony, 
ograbia ich z majątku, morduje i 
wrzuca do Sanu. Mówiono też, że 
te cztery trupy, wyłowione z rze-
ki w ostatnich miesiącach, to jego 
robota.
Jan dowiedział się tego od swojej 
żony Anieli.
- Mówią, że Ostap wrócił i kręci 
się gdzieś tutaj pomiędzy Dy-
dowem, Pralinkami i Niemodną 
– powiedziała. – Boję się, że nie 
zostawi nas w spokoju. Wiesz jaki 
jest. Chociaż to mój brat, z bólem 
serca muszę powiedzieć, że to zły 
człowiek. Po nim wszystkiego 
można się spodziewać. Którejś 
nocy wpadnie w szał, przyjdzie i 
pozabija nas wszystkich.
Wawrzyniec już wcześniej oba-
wiał się takiej możliwości. W 
podejrzeniu tym utwierdziło go 
dziwne zachowanie najmłodszej 
siostry jego żony, Jewheni, któ-
ra mieszkała sama w rodzinnym 
domu Onufryków. Nie została wy-
wieziona z rodzicami, bo jej mąż 

był Polakiem, ale zginął w na woj-
nie w zimie 1945 roku. 
W maju 1944 roku Iwan i Ostap, 
dwaj młodsi bracia Anieli, w towa-
rzystwie starszego od nich o kilka 
lat miejscowego watażki, Omelia-
nyka, przyszli do domu swojej sio-
stry, aby na jej oczach zakatować 
na śmierć jej męża, Lacha.
Jan niczego się nie spodziewał. 
I chociaż widział, jak nadcho-
dzą, nie uciekł z chałupy tylnymi 
drzwiami.
Wywlekli go na pole. Omelia-
nyk, z pistoletem za pasem, stał i 
patrzył, a oni kopali go i okłada-
li, opalonymi w ogniu, grabowy-
mi kijami, które wcześniej mieli 
ukryte pod płaszczami.
Gdy z rozbitą głową, brocząc 
krwią, jak szlachtowana świnia, 
zemdlał i leżał  bez ducha, jego 
żona Aniela nie straciła trzeźwego 
rozsądku na tyle, aby ich błagać o 
darowanie mu życia, bo wiedzia-
ła, że to nic nie pomoże. Odtrąciła 
uczepione jej nóg i wrzeszczące w 
niebogłosy dwie córeczki, dopadła 
do braci i krzyknęła do starszego 
z nich:
- Iwan! Nie tutaj! On wam już nie 
ucieknie. Teraz chodźcie do domu. 
Napijemy się wódki. Wieczorem 
zabierzecie go do lasu...
Omelianykowi, który lubił wypić i 
miał już trochę w czubie, a był tu-
taj szefem i podejmował decyzje, 
spodobał się ten pomysł.
- Dobra! Nie pali się! Dokończy-
my go później! – powiedział i 
pierwszy ruszył w stronę drzwi. 
Nie zlitował się nad dziećmi, bo 
jego wilcze serce, od dawna, było 
przeżarte nienawiścią i nieczułe, 
jak kamień, ale Anieli nie chciał 
zrażać, bo od dawna miał na nią 
wielką ochotę i liczył na to, że już 
niedługo będzie mógł pocieszyć 
samotną wdowę. Ponieważ był al-
koholikiem, szkoda mu było także 
odmówić poczęstunku. Przed każ-
dą taką robotą lubił sobie dobrze 
podchmielić, a dzisiaj był jeszcze 
prawie trzeźwy. Na porządnym 
fleku zawsze miał większą odwagę 
i fantazję; pozbywał się wszelkich 
zahamowań i przychodziły mu do 
głowy niesamowite pomysły.
Aniela postawiła na stole dwie 
duże flachy mocnego samogonu, 
chleb z masłem, cebulę i czosnek, 
bo nic lepszego w spiżarni nie 
miała. A gdy dobrze zakurzyło się 
im w czubach i zaczęli śpiewać pi-
kantne, ostre piosenki, na chwilę 
wymknęła się z chałupy. Podbie-
gła do nadal leżącego na podwór-
ku męża, który był już przytomny, 
ale nadal nie mógł się podnieść, 
chwyciła go za ramiona i w 
mgnieniu oka wciągnęła do stajni. 
Tam ukryła go w pustej zagrodzie 
dla wieprzka, przykrywając słomą 
i obornikiem.
Zabawiający się w domu mężczyź-
ni, na szczęście, nie zauważyli jej 
nieobecności. Gdy wieczorem, le-
dwie trzymając się na nogach, wy-
szli przed chałupę i nie zastali tam 
Jana, nie przejęli się tym i nie mie-
li ochoty, po ciemku, go szukać.
- Spieprzyliście robotę. Za słabo 
mu przyłożyliście, więc oprzy-
tomniał i zwiał. Musicie się jesz-
cze dużo nauczyć! – Tymi słowa-
mi Omelianyk delikatnie skarcił 
młodszych kamratów. - Po moim 
uderzeniu, żaden Lach, by się już 
nie podniósł!
- Może zdechnie do rana, a jak nie, 

to jutro go poszukamy. Daleko nie 
ucieknie – powiedział Iwan.
- Dobra. Wasza w tym głowa, żeby 
stryk go nie minął.
Następnego dnia, ledwie słońce 
ukazało się na  niebie, Aniela za-
przęgła konia do wozu. Włożyła 
w półkoszyki dwa worki kartofli 
i trochę siana, a półprzytomnego 
męża ukryła pod siedzeniem, na 
którym siadła ona i córki, i tym 
sposobem – zanim jej bracia zwle-
kli się z łóżek po wczorajszym pi-
jaństwie – udając, że jedzie na jar-
mark sprzedać kartofle, porzucając 
dom i cały dobytek, uciekła do Dą-
browy, a stamtąd do Przemyśla.
Wawrzyniec nie chciał rozdra-
pywać starych ran. Teraz jednak, 
skoro Ostap wrócił, groziło mu 
śmiertelne niebezpieczeństwo, 
więc nie miał wyjścia, musiał coś 
postanowić.

Komendant ze Starego Sącza 
pociągnął za sznurki i załatwił 
wszystko tak, jak obiecał. Dzięki 
temu Stanisław Wrzos został skre-
ślony z wykazu poszukiwanych 
listami gończymi dezerterów z 
wojska i przyjęty do milicji. Na-
stępnie, wraz z tysiącem innych 
ochotników, z Katowic, specjal-
nym pociągiem przyjechał do Rze-
szowa. Tutaj, w komendzie woje-
wódzkiej wyposażono wszystkich 
w mundury i broń służbową, i po 
tygodniowym szkoleniu wojsko-
wym - gdyż prawie wszyscy byli 
jeszcze zupełnie zieloni, nie potra-
fili strzelać, obsługiwać broni i nie 
mieli pojęcia o jakiejkolwiek wal-
ce – rozesłano do powiatów.
Stanisław trafił do Przemyśla. Tam 
komendantem był kapitan Górny, 
sławny partyzant z czasów oku-
pacji niemieckiej, który od same-
go początku przeciwstawiał się 
banderowcom z UPA. Doskonale 
znał ich – przejęte od hitlerowców 
na specjalnych obozach szkole-
niowych i udoskonalone według 
własnych koncepcji – metody dzia-
łania. W walce z nimi, w czasie 
jednej z potyczek, gdy jeszcze nie 
był komendantem został ciężko 
ranny. Cudem uratował życie, ale 
stracił oko.
Górny był mężczyzną średniego 
wzrostu, mocnej postury, w sile 
wieku i raczej nie zaliczał się do 
intelektualistów, bo  nie ukończył 
żadnych studiów. Kochał spokojne 
życie i pracę na roli. Ale wojna, ta 
wyrodna matka biednych dzieci, 
zmusiła go do takiego życia jakie 
teraz pędził, życia którego nigdy 
nie pragnął. Ale miał dobry rozum 
i intuicję, potrafił przystosować się 
do sytuacji i dzięki temu uratował 
rodzinę i jeszcze żył. A na temat 
podłości ludzkiej wiedział więcej 
niż niejeden, codziennie zasiada-
jący do konfesjonału i wysłuchu-
jący spowiedzi, stary klecha. Znał 
historie, z których nikt, nigdy nie 
miał zamiaru się spowiadać, bo na 
samą myśl o nich jeżyły się czło-
wiekowi włosy na głowie.
Pewnego razu - gdy jeszcze miesz-
kał w rodzinnej wsi i miał nadzieję, 
że ta zawierucha, ten płomień nie-
nawiści i głupoty, podsycony przez 
hitlerowców w sercach ukraiń-
skich nacjonalistów, mający swój 
początek na Wołyniu, o którym 
tutaj dopiero docierały jakieś nie-
pewne wieści, zagaśnie i nie rozle-
je się na inne tereny – w niedzielę 
po południu, wracając z cerkwi, 

przyszedł do niego, w odwiedziny 
najbliższy sąsiad, Ukrainiec Wa-
syl, z którym od lat żył w przyjaźni 
i zgodzie.
Zasiedli przy stole do herbaty. 
Przepili, po sąsiedzku, kilkoma 
kieliszkami doskonale pachnącej, 
zeszłorocznej wiśniówki. Zagryźli 
kiszonym ogórkiem. A gdy nieco 
zaszumiało im w głowach, Wasyl 
powiedział:
- Słuchaj Michał! Podobno niektó-
rzy Polacy z naszej wsi nie nocują 
już w domach, tylko kryją się po 
potokach i lasach, bo boją się, że 
przyjdą banderowcy  i spalą ich 
wraz z chałupami.
- Trudno im się dziwić! Czasy są 
niepewne, a i z Wołynia dochodzą 
jakieś wieści o masowych mor-
dach i podpaleniach.
- U nas tego nie będzie! Żyliśmy 
tutaj w zgodzie od pokoleń, da 
Bóg, i dalej tak pozostanie. Ja ci 
to obiecuję, a wiem co mówię. – W 
tym miejscu Wasyl otarł spocone 
czoło, od którego, jak od lustra, 
odbijały się, wpadające przez okno 
do chałupy promienie gorącego 
słońca, odgarnął trochę już przy-
długie włosy i wymownie, prosto i 
uczciwie, spojrzał w oczy swojego 
sąsiada, aby go zapewnić, że mówi 
szczerze. – Ty się nie musisz nicze-
go bać. Śpij spokojnie w domu; nie 
męcz żony i dzieci. Jesteś dla mnie, 
jak brat, więc gdyby było inaczej 
pierwszy bym cię ostrzegł. Ty i 
twoja rodzina jesteście bezpieczni. 
Zresztą, co ja ci tam będę gadał, w 
wojsku służyłeś, więc w razie cze-
go, lepiej ode mnie wiedziałbyś, 
jak się bronić.
- Wiem, Wasyl, że dobrze mi ży-
czysz. To bardzo wiele dla mnie 
znaczy .Zawsze byliśmy dobrymi 
sąsiadami, więc dlaczego dzisiaj 
miałoby być inaczej. Pewnie, że 
śpię w domu, bo gdzie mam ucie-
kać? Tutaj się urodziłem, tak samo 
jak moi przodkowie, i tutaj umrę...
Michał zachował zimna krew, nie 
mrugnął okiem, nie zmarszczyło 
mu się czoło i w żaden sposób nie 
dał po sobie poznać, że coś bole-
śnie zakłuło go w sercu. Być może, 
że Wasyl mówił szczerze, ale jeżeli 
jeszcze nie skumał się z UPA – a 
durniem przecież nie był – albo 
przynajmniej w jakiś inny sposób 
nie współpracował z ukraińską 
milicją, to skąd mógł wiedzieć, że 
jego sąsiadowi, który chrzcił dzie-
ci w kościele i szczycił się tym, że 
jest Polakiem, nic nie grozi. Dla-
tego podejrzenie, że przyszedł tu-
taj na czyjeś polecenie, żeby uśpić 
czujność swojego sąsiada, aby 
łatwiej go było osaczyć i zlikwido-
wać, nasuwało się samo prze się. 
Takie metody banderowcy stoso-
wali już w wielu wsiach, położo-
nych bardziej na wschód, które, 
na szczęście, Górny, który jeździł 
na jarmarki do Dobromila i miał 
kontakty z polską partyzantką, już 
znał.
Chcąc pociągnąć sąsiada za ję-
zyk, postawił drugą butelkę. Wa-
syl jednak się zaciął – pił chętnie, 
ale oprócz tego, że na plebanię do 
popa, kilka dni wcześniej, przyje-
chał jego syn Iwan z jakimś dwo-
ma obcymi mężczyznami, nic wię-
cej nie powiedział.
Górny, swoją drogą, wiedział już 
o nich. Słyszał, że zupełnie jawnie, 
tak jakby byli w zmowie z Niemca-
mi i ukraińską milicją, chodzą po 
wsi z bronią, w oficerkach i coś or-
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ganizują. A wieczorami wzywają 
na plebanię, do popa na rozmowy, 
co ważniejszych ukraińskich go-
spodarzy.
Górny nie był ciemię bity. Podej-
rzewał, co to może znaczyć, dlate-
go musiał być czujny.
- Dobrze mówisz, Michał. Ty jesteś 
swój człowiek. Dla mnie, jak brat, 
to i gdzie tobie będzie lepiej. Żyje-
my tutaj razem od pokoleń, da Bóg 
i dalej tak będzie.
- Dziękuję ci, Wasyl, za dobre sło-
wo. W dzisiejszych czasach nie 
każdy się na nie potrafi zdobyć.
Michał pożegnał sąsiada, ale po-
mimo, że dzień był piękny, upalny, 
bezwietrzny i przy niedzieli cichy, 
jak makiem zasiał, i w głowie mu 
szumiało od wypitej wódki, nie 
położył się w sadzie na popołu-
dniowa drzemkę, tylko snuł się po 
domu i dumał.
Wieczorem, gdy pomarańczowo-
-złociste słońce, zapowiadające na 
najbliższe dni słoneczną pogodę, 
skryło się za dalekim horyzontem 
i pierwsza szarówka spowiła zie-
mię, po wieczornym udoju, powie-
dział do żony:
- Nie będziecie dzisiaj spać w 
domu. Po kolacji zabierz dzieci 
i idźcie na noc do twojej siostry. 
Przemknijcie się potokiem, tak, 
aby was ze wsi nikt nie zauważył. 
Andrzej jest Ukraińcem, ale to 
honorowy człowiek. Nie zdradzi. 
A w razie czego, u niego nie będą 
szukać.
Po wyjściu żony i dzieci długo sie-
dział na progu chałupy, ale przed 
północą wyjął ze schowka w stajni, 
spod mościny konia, karabin, któ-
ry ukrył tam w trzydziestym dzie-
wiątym roku, gdy wrócił z wojny i 
tylnym wyjściem – zatrzaskując za 
sobą drzwi, wymknął się w głuchą, 
ciepłą noc.
Szukając właściwego miejsca, 
skąd mógłby obserwować drogę i 
podwórko, obszedł posesję dooko-
ła wzdłuż drewnianego ogrodzenia 
ze sztachet. Usiadł wygodnie na 
ławce, przy płocie w pobliżu furtki 
i czekał. Ale po pewnym czasie za-
snął. Obudziło go dalekie ujadanie 
psów. Przestraszony zerwał się na 
równe nogi, gdyż wydawało mu 
się, że od strony wsi nadchodzą ja-
cyś ludzie, ale nikt się nie pojawił.
„Tutaj nie mogę siedzieć! Jeże-
li zasnę, a oni przyjdą, to już po 
mnie! Na pewno mnie nie prze-
oczą” – pomyślał i przeniósł się, w 
rosnącą na pagórku, tuż przy łanie 
żyta, rozłożysty krzak dzikiej róży, 
z którego kwiatów jego żona sma-
żyła doskonałe konfitury do pącz-
ków. Tam, na ziemi wymościł sobie 
wygodne legowisko i przeleżał do 
rana. Na szczęście nic się nie wy-
darzyło.
W ten sposób warował jeszcze 
przez dwie kolejne noce.
Trzeciej nocy, nad ranem, gdy w 
kurniku zapiały już pierwsze ko-
guty, a daleko na wschodzie, nad 
lasami wzniesienia Wariatki nie-
bo, nieśmiało jeszcze, poczęło się 
rozpalać pierwszymi smugami 
porannej zorzy – a on zaczął już 
sobie wyrzucać, że przez swoją po-
dejrzliwość zmusił żonę i dzieci do 
tułania się po obcych chałupach – 
usłyszał, niesiony po rosie, cichy 
szelest zbliżających się kroków.
Skrzypnęła bramka. Tak jak się 
spodziewał, nie przyszli drogą bie-
gnącą przez środek wioski, tylko 
od strony opłotków, ścieżką wijącą 

się pomiędzy łanami zbóż a wiej-
skim pastwiskiem.
Było ich czterech, widocznych 
dobrze w srebrzystej poświacie 
gasnącego księżyca. Prowadził 
Wasyl, za nim szedł syn popa, a po 
nim dwaj mężczyźni w oficerskich 
butach.
Pies nie zerwał się od budy, nie 
zaszczekał, nie ostrzegł gospoda-
rzy; nie rzucił się na intruzów z 
wyszczerzonymi kłami. Kilka dni 
wcześniej Wasyl zwabił go do wła-
snej stodoły. Zabił jednym uderze-
niem siekiery i zakopał w gnoju za 
oborą.
Sprawnie otoczyli dom, stając tak, 
aby nikt nie mógł się wymknąć. 
Iwan i dwaj obcy zdjęli karabiny 
z pleców, a Wasyl z siekierą pod-
szedł do okna i głośno zastukał w 
szybę.
- Michał, to ja, Wasyl. Otwieraj 
szybko, szkoła się pali! – skłamał, 
gdy nie było reakcji na łomotanie. 
Ale ze środka nikt mu nie odpowie-
dział.
Wtedy podszedł do niego Iwan. 
Wyjął zza cholewy buta jakiś długi 
nóż, wsunął pomiędzy framugę a 
ramę, podważył i okno odskoczyło.
- Właź do środka i zobacz, co się 
tam dzieje! – rozkazał.
Wasyl wszedł. Przez chwilę go nie 
było widać, a gdy wrócił i zgrab-
nie wydostał się na zewnątrz, jak-
by trochę zakłopotany, powiedział:
- Nikogo nie ma!
- Jak to nie ma? – oburzył się Iwan. 
– A zrobiłeś tak, jak ci kazałem.
- Pewnie, że zrobiłem. Jakże by 
inaczej. Byłem u niego w niedzielę 
i powtórzyłem słowo w słowo. Ale 
on nie taki głupi, jak my mądre. 
Musiał coś przewąchać i zwiał.
- Dobra. Nic się nie dzieje. Wraca-
my spać! Przed nami dzisiaj długa 
droga – powiedział jeden z obcych. 
Sądząc po głosie i sposobie, w jaki 
to zrobił, musiał to być ktoś waż-
niejszy od Iwana. – A jego dorwie-
my za tydzień albo dwa, gdy znowu 
tu wrócimy. Będzie wisiał za jaja 
na tym drzewie. A ty, Wasyl, pilnuj 
się! Dobrze udawaj przyjaciela 
Lachów i rób, co do ciebie nale-
ży, bo wiesz, co czeka tych, którzy 
zdradzają naszą sprawę.
Skarcony Wasyl nic nie odpowie-
dział. W pewnym sensie czuł się 
winny. Zawalił swoje pierwsze za-
danie. Właśnie dzisiaj miał przejść 
„chrzest bojowy” - krwią sąsiada 
i jego rodziny przypieczętować 
swoją przynależność do UPA. Kil-
ka dni wcześniej został wybrany 
na kuszczowego, do którego na-
leżało zbieranie informacji, pro-
wiantu, przygotowywanie kryjó-
wek i schronów oraz organizacja 
pomocniczego oddziału z miej-
scowych ludzi, który, w razie po-
trzeby, miał wspierać, w nocnych 
akcjach, kadrowe sotnie UPA, a w 
dzień pracować na roli i udawać 
spokojnych gospodarzy.
Wasyl, zachęcony płomiennym 
przemówieniem popa, zgłosił się 
do UPA na ochotnika i przyjął 
zaoferowane mu, odpowiedzialne 
stanowisko w tej organizacji. Za-
akceptował zasadę: „Kto nie idzie 
z nami, ten jest przeciwko nam”, 
która oznaczała, że Ukraińcy, któ-
rzy będą chcieli stać na uboczu lub 
przeciwstawiać  UPA, zostaną po-
traktowani tak samo, jak Polacy. 
Ponieważ jednak, do tej pory niko-
go jeszcze nie zabił i bał się tego 
pierwszego „bojowego chrztu”, w 

duchu – pomimo, że został skarco-
ny – był zadowolony, że jego są-
siad, ten proklatyj Lach, przejrzał 
go i uciekł.
Michał Górny obserwował ich 
ze swojej kryjówki. Widział, jak 
otaczają dom, wywarzają okno i 
jeden z nich włazi do środka. Sły-
szał, co mówili...
A później, gdy kurząc cygary, 
przechodzili w odległości kilku-
nastu kroków od krzaka róży, pod 
którym leżał, miał ich wszystkich, 
niczym na dłoni i mógł wystrzelać, 
jak kaczki. Ale nie zrobił tego. Z 
trudem powstrzymał się od pocią-
gnięcia za spust karabinu. I jesz-
cze tego samego dnia, zabierając 
ze sobą szwagra, Ukraińca, który 
miał dobre serce, i dla samostij-
nej Ukrainy nie potrafił poświęcić 
– jak żądała UPA – życia swojej 
polskiej żony i chrzczonych w ko-
ściele córek, wywiózł swoją rodzi-
nę w bezpieczniejsze miejsce. I w 
tajemnicy przed Niemcami, zabrał 
się do organizacji, pierwszej w tej 
okolicy, samoobrony.

Rozdział 11

Po spotkaniu z Janem Wawrzyń-
cem, kapral Wrzos, w raz z dwo-
ma milicjantami z Bardowa, przez 
kilka nocy, z ukrycia, obserwował 
dom Onufryków, ale nic się nie 
wydarzyło. Ostap – jeżeli rzeczy-
wiście powrócił i działał w rejonie 
Dydowa – był czujny, nie ryzyko-
wał i zbyt często nie zaglądał do 
domu. A to oznaczało, że aby go 
dorwać, trzeba szukać innego spo-
sobu.
Komendant posterunku podsunął 
mu pomysł, aby pod pretekstem 
uregulowania spraw podatko-
wych, wezwać do Urzędu Gminy 
w Bardowie Jewhenię Onufryk i 
tam, jeżeli się da, nakłonić ją do 
współpracy.
Wrzos czekał na nią, w ubraniu cy-
wilnym, w gabinecie wójta. Gdy 
weszła, przedstawił się, nie owijał 
w bawełnę. Powiedział prosto i ja-
sno o co mu chodzi. Początkowo 
nie chciała rozmawiać i do nicze-
go się nie przyznawała.
- Ja rozumiem, że to jest brat i 
ciężko pani go wydać. Ale on ma 
na sumieniu życie wielu ludzi, a 
co najgorsze nadal napada i mor-
duje. Te ostatnie, wyrzucone przez 
rzekę, trupy, to jego robota. Wcze-
śniej czy później złapiemy go, 
ale do tego czasu jeszcze kogoś 
zabije. Wtedy jednak dla nikogo 
nie będzie litości i ci, którzy mu 
w jakikolwiek sposób pomagają, 
razem z nim, pójdą do więzienia.
Dziewczyna była piękna, propor-
cjonalnie zbudowana, o szerokich 
biodrach, wąskiej talii i dużych 
piersiach, ale najwięcej uroku kry-
ło się w jej niebieskich, wielkich 
niczym dwa księżyce w pełni, 
błyszczących, jak San w promie-
niach letniego, południowego 
słońca, dużych oczach.
Długo rozważała to, co do niej po-
wiedział, ciężko wzdychała i nic 
nie mówiła. Na koniec, gdy już 
myślał, że nic z tego nie będzie, 
zgodziła się na współpracę:
- Skoro tak jest, jak pan mówi, i 
rzeczywiście nadal napada i zabija 
ludzi, to nie będę go kryła. Złapcie 
go. Niech już wreszcie z tym bę-
dzie spokój.
Powiedziała, że Ostap ukrywa się 
za Sanem, gdzieś w lesie pomię-

dzy Dobrawą a Niemirową. W 
domu pojawia się bardzo rzadko, 
w nocy i tylko wtedy, gdy ma pew-
ność, że w okolicy nie ma żadnego 
wojska ani milicji.
Przyznała się również, że co ty-
dzień, za każdym razem w innym 
dniu, ona – jadąc w pole lub do 
lasu – dostarcza mu żywności. 
Wtedy on przechodzi przez San i 
czeka na nią w ustronnym miej-
scu, odbiera jedzenie i znika.
Teraz należało przygotować za-
sadzkę. Ale nie była to sprawa 
łatwa, bo Wrzos postanowił wziąć 
go żywcem, a nie zabić.
Obmyślony w szczegółach plan 
wydawał się bardzo prosty. Wrzos 
miał ukryć się z bronią gotową do 
strzału na wozie Jewhenii, pod 
sianem, w taki sposób, aby mógł 
obserwować okolicę i gdy Ostap 
wyjdzie z ukrycia na spotkanie z 
siostrą, powinien szybko wydostać 
się z siana, kompletnie zaskoczyć 
niczego nie spodziewającego się 
przeciwnika i zmusić go do pod-
dania się.
W wyznaczony przez Ostapa 
dzień na dostarczenie mu żywno-
ści - tym razem była to sobota - 
kapral Wrzos, na długo przed świ-
tem, wraz z czterema milicjantami 
z Bardowa, nadkładając drogi, 
przyszedł do Dydowa leśną ścież-
ką od strony Nadrzecza. Swoich 
ludzi, po dwóch, rozstawił w do-
godnych miejscach na skraju wsi 
w zaroślach, po obu stronach rze-
ki. Mieli oni, w pewnej odległości, 
dyskretnie podążać za wozem i 
ubezpieczać akcję, a gdyby coś się 
nie powiodło, natychmiast ruszyć 
z pomocą i nie pozwolić Stepano-
wi uciec. Sam natomiast - tak, aby 
go nikt ze wsi nie zauważył - wśli-
znął się do gospodarstwa Jewhenii 
i ukrył w stodole.
Wyjechali z podwórka tuż po po-
rannym udoju i wypędzeniu bydła 
na pastwiska. Powietrze pachniało 
rosą i – ciągnącym jeszcze od lasu 
– nocnym chłodem. Ale już teraz 
- chociaż słońce ledwie wychyliło 
się ponad horyzont i pierwszymi 
promieniami obmywało zaspaną 
twarz w błyszczących niczym lu-
stro, krystalicznie czystych wo-
dach Sanu - zapowiadał się bardzo 
upalny, letni dzień. Jeden z tych, w 
którym błękitu nieba nie przysła-
nia ani jedna szara chmurka, po-
wietrze drga od gorąca, a człowiek 
- rozleniwiony do granic możliwo-
ści przyjemną spiekotą, o jakiej 
marzy się często w zimowe, mroź-
ne dni – najchętniej zrobiłby sobie 
urlop i przeleżał cały dzień w cie-
niu, pod starą rozłożystą lipą, z wi-
dokiem na rzekę, w której można 
by moczyć się do woli i baraszko-
wać, po zmroku, z kąpiącymi się 
nago wiejskimi dziewuchami. Ale 
nie dla wszystkich dzień ten miał 
skończyć się tak przyjemnie, jak 
się zaczął.
Wzdłuż rzeki snuła się w powie-
trzu, miękka niczym puch babiego 
lata, na wpół przeźroczysta po-
dłużna chmurka porannej mgły. 
Z szuwarów dolatywał wesoły 
świergot nadrzecznego ptactwa i 
słychać było – ledwie dające się 
wyłowić wprawnym uchem – ci-
che szemranie wody, spływają-
cej w niektórych miejscach po 
kamiennych kaskadach. Rzeka, 
jak zwykle o tej porze roku, była 
płytka, i można ją było bez proble-
mu przekraczać, w obie strony, w 

wielu miejscach. A jeżeli ktoś nie 
miał ochoty się zamoczyć, to mógł 
skorzystać z jednej z wielu, cumu-
jących przy obu brzegach, płasko-
nosych długich łodzi, używanych 
najczęściej do nocnych połowów 
ryb.
Sparaliżowana strachem i chłod-
na, jak grób, Jewhenia trzymała 
lejce, ale koń szedł sam. Stanisław 
natomiast, przez szpary w półko-
szykach uważnie obserwował te-
ren, który mijali. Wieś skryła się 
za drzewami. Pomiędzy drogą a 
Sanem, na szerokiej na ponad sto 
metrów i długiej blisko kilometr 
dzikiej, naturalnej przestrzeni, 
ciągnęły się, porośnięte wierz-
bą i szuwarem tereny zalewowe, 
w których, bez problemu, mogła 
ukryć się cała, uzbrojona po zęby, 
wroga armia, a nie tylko jeden 
człowiek.
Gdy już wydawało się, że nic z 
tego nie będzie, a Wrzos zaczął 
podejrzewać, że Jewhenia wyco-
fała się z zawartej umowy i ostrze-
gła brata, z szuwarów, zza grubej, 
wypalonej u dołu, starej rosocha-
tej wierzby wyłonił się, zarośnięty, 
wyglądający bardzo groźnie, mło-
dy mężczyzna i żwawym krokiem 
ruszył prosto w stronę wozu.
Bez wątpienia był to Stepan. I z 
pewnością niczego nie podejrze-
wał, bo niemiecki karabin ma-
szynowy trzymał nonszalancko 
przewieszony przez ramię. Zanim 
zdecydował się wyjść z ukrycia, 
długo obserwował okolicę i wy-
dawało mu się, że jest bezpieczny.
Gdy zbliżył się na odległość kilku 
metrów do wozu,  kapral Wrzos, z 
bronią gotową do strzału, wyłonił 
się z siana.
- Ręce do góry! – krzyknął i trzy-
mając, całkowicie zaskoczonego i 
sparaliżowanego strachem Stepa-
na na muszce, zszedł z wozu na 
drogę.
Stepan, najwidoczniej, nie chciał 
jeszcze umierać. Zastosował się 
do polecenia, a chwilę później 
leżał na ziemi rozbrojony i skuty 
kajdankami.
W śledztwie, w Przemyślu, gdzie 
został przekazany, przyznał się 
do współpracy z bandą Krasa i 
wydał kilku jego współpracow-
ników z terenu Dydowa i okolic. 
Udowodniono mu udział w wielu 
zbrodniach dokonanych na lud-
ności polskiej przez bandy UPA 
oraz cztery zabójstwa o motywie 
rabunkowym, których dopuścił się 
na własną rękę już po powrocie w 
rejon Dydowa.
Trzy miesiące po zatrzymaniu Ste-
pana Onufryka Wrzos ustalił, że 
w położonej nieopodal Czarnej, 
rozrzuconej po zalesionym terenie 
wsi Dobrawa, działa, współpracu-
jąca z Krasem i jego bandą, dobrze 
zakonspirowana grupa bojów-
karzy, którzy kilka lat wcześniej 
podstępnie upili, rozbroili i zamor-
dowali siedmiu, kwaterujących we 
wsi żołnierzy armii czerwonej.
W porozumieniu z wojskiem i 
urzędem bezpieczeństwa przepro-
wadzono obławę i ludzie ci, na co 
dzień udający szanujących prawo, 
bogobojnych obywateli , zostali 
zatrzymani. Jednakże Kras i jego 
towarzysze nadal pozostawali nie-
uchwytni i bezkarnie grasowali 
po terenie, chociaż grunt, powoli, 
zaczynał im się palić pod nogami.
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był rozsądnym, odpowiedzialnym 
człowiekiem. Nigdy nie traktował 
ludzi jak mięso armatnie, lecz sta-
rał się ich chronić. Postępował 
podobnie, jak dobry gospodarz, 
który zanim wypędzi swoje owce 
na hale, w rejon opanowany przez 
wilki, otacza je opieką bacy, ju-
hasów i psów pasterskich. Nie 
miał jednak zbyt wiele możliwości 
działania. Musiał stosować się do 
realiów. Świat, w którym przyszło 
mu żyć, nie uznawał kompromi-
sów. Był brutalny i bezwzględny, 
gorszy niż w czasach, gdy dzikie 
ordy pustoszyły kraj.
Patrząc na stojących przed nim, 
na placu apelowym, przed ko-
mendą, przybyłych z głębi Polski 
młodziutkich ochotników do wal-
ki z bandami UPA, skrobał się po 
głowie. Było mu żal tych zupełnie 
zielonych, bez żadnego przygo-
towania dzieciaków, którzy nie 
mieli bladego pojęcia, w co się 
pakują. Wiedział, że spora część 
z nich – co do tego nie miał żad-
nych złudzeń – za swoją postawę: 
honor, poczucie obowiązku wobec 
ojczyzny, czy za cokolwiek innego, 
co ich tutaj przygnało, zapłaci naj-
wyższą cenę. Nie chciał od razu, 
zupełnie bezbronnych, rzucić ich 
w paszczę lwa. Dlatego, z własnej 
inicjatywy, narażając się na kry-
tykę, nie znającej realiów, żadnej 
natychmiastowych sukcesów góry, 
zarządził dla nich dodatkowe, ty-
godniowe szkolenie.
Nie liczył na to, że przez tak krót-
ki czas uda mu się nauczyć ich 
walki z banderowcami, bo to było 
niemożliwe. Chciał tylko uświado-
mić im, że świat, w który z własnej 
woli się wpakowali, nie ma nic 
wspólnego z tym, jaki znali do tej 
pory; pokazać zagrożenia, pobu-
dzić wyobraźnię, uświadomić, co 
ich czeka po przekroczeniu granic 
miasta, a tym samym zwiększyć ich 
szansę na przeżycie.
Co prawda w ostatnich miesiącach 
banderowcy zostali poważnie osła-
bieni. Operacja Wisła pozbawiła 
ich zaplecza i złamała kręgosłup. 
Udało im się jednak ocalić część 
sił i nadal pozostawali śmiertelnie 
groźni. Rzucali się i kąsali,  I tam, 
gdzie mogli, niemal dosłownie, 
obdzierali ze skóry każdego, kto 
wpadł im w łapy; wypalali całe 
opustoszałe wioski, pozostawiając 
po sobie tylko gołą ziemię i za-
nieczyszczoną gnijącymi ludzkimi 
trupami wodę w studniach.
Komendant powiatowy nie chciał, 
aby jego ludzie, już w drodze do 
posterunków gminnych, wpadli 
w jakąś zasadzkę i stracili życie. 
Dlatego rozsyłał ich w samocho-
dach opancerzonych, pod silną 
eskortą. Liczył na to, że po pierw-
szym szoku, u boku doświadczo-
nych, starszych kolegów, potrafią 
się przystosować do trudnych wa-
runków i podjąć walkę.
Stanisław długo pamiętał prze-
rażenie, jakie go ogarnęło, gdy w 
dziesięcioosobowej grupie ochot-
ników znalazł się w Dąbrowie. 
Dopiero tutaj uświadomił sobie, 
że trafił na prawdziwą wojnę. Czuł 
się tak, jakby, w frontowym okopie, 
siedział okrakiem na tykającej, ol-
brzymiej bombie zegarowej, która 
lada chwila miała wybuchnąć. 
Obowiązywała godzina policyjna. 
Codziennie zmieniano hasła i od-
zewy dla wart...
„Boże! Co ja zrobiłem! Wsadziłem 

głowę w sam środek piekła. Nie 
chciałem służyć w kompanii karnej 
– pracować w kopalni i na torach, 
a tutaj, za swoją głupotę, na pew-
no zapłacę głową...” – myślał.
Były to jednak już dawne czasy, do 
których Wrzos, później – pracując 
w Bardowie, często wracał w my-
ślach. Ale teraz już się nie bał. Na-
uczył się żyć w ciągłym zagrożeniu 
i panować nad emocjami. Teraz on 
był starym wygą, doświadczonym 
gliną, którego komendant Gór-
ny wyznaczył do niebezpiecznego 
zadania wytropienia i likwidacji 
bandy Krasa.

Rozdział 12

Kras z Ryzunem i Ostrym, od kil-
ku dni, siedzieli cicho, jak  myszy 
pod miotłą, w wygodnym, skła-
dającym się z trzech połączonych 
ze sobą nor, dwukondygnacyjnym 
bunkrze na Górze Kijów, znajdują-
cej się w połowie drogi pomiędzy 
Bardowem a Trzema Kopcami. 
Przez środek bunkra, wydrążoną z 
drewna świerkowego rynną, prze-
pływał, skierowany tutaj, maleńki 
górski strumyk, który dostarczał 
świeżej wody pitnej i dyskretnie 
odprowadzał nieczystości do Ża-
biej Rzeki, stanowiącej miniatu-
rowy dopływ Sanu. Bunkier, w 
którym jednocześnie mogło prze-
bywać kilkunastu striłciów był 
wygodny i bezpieczny. Oprócz do-
pływu świeżej wody posiadał do-
brą wentylację, rurę odprowadza-
jącą dym z paleniska kilkadziesiąt 
metrów powyżej niego oraz dwa, 
doskonale zamaskowane, wejścia 
skrzynkowe, na których rosły mło-
de jodełki.
Kryjówka ta- tak jak wiele in-
nych doskonałych leśnych bun-
krów - została zbudowana przez 
specjalnie przeszkoloną grupę 
robotników, jeszcze w roku 1943, 
gdy tereny te okupowali Niemcy, 
rzadko wychylający głowy z miast 
i miasteczek, a we wsiach rządziła, 
współpracująca z nimi ukraińska 
milicja.
Kras przywarował tutaj niemal 
pod bokiem Posterunku Milicji 
w Bardowie, po ostatniej akcji w 
Niemirowie. Tam razem z zakon-
spirowanym w tej wsi swoim sta-
rym kumplem, Omelianem Popłe-
mykiem, pseudonim Piekarz, któ-
ry swoje ofiary lubił piec żywcem 
w ogniu płonących chałup, napadł, 
obrabował i zlikwidował dwie, po-
wracające z Niemiec z przymuso-
wych robót polskie rodziny, a ich 
zwłoki utopił w Sanie.
Kras był wściekły i rzucał się 
po bunkrze, jak raniony zwierz, 
bo wysłany wczoraj na zwiady 
Ryzun, wrócił godzinę temu i 
przyniósł wiadomość, że Piekarz 
wpadł. 
Dwa dni temu, o świcie, został 
zaskoczony we własnej chałupie, 
w przyległym do lasu przysiółku 
Wazek; aresztowany i odstawio-
ny do Przemyśla. Znaleziono przy 
nim broń oraz dowód osobisty jed-
nej z ofiar.
Zatrzymania, jak zwykle, dokonał 
kapral Wrzos z posterunku w Bar-
dowie, któremu on nadał pseudo-
nim Iwan Groźny.
Watażka zacisnął pięści, aż poczuł 
ból w stawach i kopnął stojący 
przed nim, drewniany, ciężki sto-
łek. To go trochę uspokoiło.
- Trzeba coś z nim zrobić! Odkąd 

się tutaj pojawił, zaczął włóczyć 
się po wsiach i węszyć, tracimy 
coraz więcej ludzi. Jeżeli pozwo-
limy mu nadal działać, to niedługo 
nikt nam nie zostanie. Wszyscy 
będą się bać bardziej jego niż nas. 
Kras składał raporty ze swoich 
działań. Liczył na to, że docierają 
one wysoko. Może czyta je na-
wet sam Bandera i gdy przyjdzie 
ta nowa wojna między Ruskimi a 
Zachodem i powstanie samostijna 
Ukraina, będzie o tym pamiętał. 
Ale miał dosyć już informowania 
o własnych stratach. Chciał się 
także pochwalić jakimś poważ-
niejszym sukcesem, a takim, na 
pewno, byłoby wyeliminowanie z 
gry Iwana Groźnego.
- Trzeba go sprzątnąć! – Ostry wy-
jął mu z ust te słowa.
Tak! trzeba! Ale chcę go żywego. 
To nie może być zwykła śmierć. 
Ten polski pies musi wiedzieć i 
czuć, że zdycha! Będziemy go ciąć 
powoli na kawałki, i solić. A gdy 
wyprujemy z niego flaki, rzucimy 
jego ścierwo na drogę. Niech inne 
milicyjne psy wiedzą, co ich czeka 
jeżeli będą się za bardzo starać.
Kras już jakiś czas temu, w swojej 
głowie, skażał Iwana Groźnego na 
śmierć. Czekał tylko na dogodną 
okazję, licząc na to, że popełni ja-
kiś błąd i sam wlezie mu w łapy. 
Ale Wrzos, jak na człowieka z 
obcego terenu, prawie młokosa, 
okazał się przebieglejszy, niż się 
wydawało. Dlatego teraz musiał 
coś przedsięwziąć, zaplanować, 
aby go zwabić w zasadzkę, z któ-
rej nie wyjdzie żywy. Nie mógł 
pozostawić jego losu własnemu 
biegowi. Ale nie była to sprawa 
prosta. Łatwiej było wydać wyrok 
niż go wykonać.
Kras denerwował się i odgrażał, 
bo po raz pierwszy odkąd dał się 
namówić komendantowi poste-
runku ukraińskiej milicji i wstąpił 
do UPA, czuł się osaczony. Daw-
niej także nie było dużo lepiej. 
Wszędzie było wojsko i milicja, 
więc musiał się ukrywać. Pomimo 
to, potrafił swobodnie, bez uczucia 
zagrożenia, poruszać się po tere-
nie. Robił co chciał bez obawy, 
że wpadnie w zasadzkę i zostanie 
złapany.
Teraz, gdy w Bardowie pojawił 
się ten idiota – zacięty góral; i 
zaczął węszyć i wyłuskiwać jego 
ludzi, Kras począł się niepoko-
ić, bo niemal codziennie czuł na 
plecach jego gorący oddech. Miał 
wrażenie, że ten młody, bezkom-
promisowy, mściwy gliniarz, Iwan 
Grożny, postępował nierozsądnie, 
niczym straceniec, któremu nie 
zależy na własnym życiu. Jakby 
odczuwał do niego - Krasa i jego 
bandy - jakąś osobistą urazę. Taki 
człowiek nigdy nie odpuści i nie 
spocznie dopóki nie osiągnie celu. 
Nie można się przed nim ukryć, 
mając nadzieję, że znudzi mu się 
ta zabawa w kotka i myszkę, ani 
uciec, bo wcześniej czy później 
cię dopadnie. Takiego człowieka 
trzeba zabić!
Kras wiedział o tym doskonale. 
Wydawało mu się, że on sam tak-
że, w pewnym sensie, ma podob-
ny charakter do Wrzosa. Gdyby 
było inaczej, nie tkwiłby na tym 
terenie i nie czekał w nieskończo-
ność na nową wojnę, która nigdy 
mogła nie nadejść. Dawno rzucił-
by to wszystko i poszedł w diabły. 
Uciekł daleko, może aż do Amery-

ki, gdzie go nikt nie rozpozna i tam 
– tak jak wielu innych striłciów z 
UPA – rozpoczął nowe, dostatnie, 
wygodne życie.
- W imieniu UPA wydaję wyrok 
śmierci na kaprala Stanisława 
Wrzosa z Posterunku Milicji w 
Bardowie – Iwana Groźnego! I 
klnę się na Boga, że zostanie on 
wykonany! Wrzos musi zginąć, za 
dużo już narobił nam szkody.
Teraz rozumiał dlaczego przywód-
cy UPA postanowili unicestwić 
wszystkich Polaków – od nie-
mowlęcia do starca, nie tylko męż-
czyzn, ale i kobiety. Nie chodziło 
tu tylko o nienawiść, której on 
miał w sobie dość, ale o praktycz-
ne rozwiązanie problemu. Tylko 
fizyczne usunięcie, wyniszczenie 
Lachów dawało szansę na zbudo-
wanie na tych terenach  samoist-
nej Ukrainy, która będzie wielka i 
silna, i – bez przeszkód – będzie 
mogła rozrastać się we wszystkie 
strony. W takiej Ukrainie nie bę-
dzie miejsca dla innych narodów – 
innych nacji. Trzeba ich wytępić, 
wymordować i wyrżnąć do nogi! 
Nie wolno zadowolić się tylko 
wypędzeniem i spaleniem ich do-
mów. Jeżeli uda im się przeżyć, 
to kiedyś wrócą i odbiorą to, co 
stracili, a gdy zginą i na ich ko-
ściach porośnie trawa, nikt się o 
nich nie upomni, a za jakiś czas 
– gdy zabraknie ich rodzin i dzie-
ci – zaginie o nich nawet pamięć. 
Tylko takie postępowanie stwarza 
szansę na ostateczne rozwiązanie 
problemu polskiego. Hitler dobrze 
wiedział, co robi, załatwiając w 
podobny sposób sprawę Żydów... 
Ale z Polakami trzeba ostrzej! Bo 
oni, gdy się obudzą i zrozumieją o 
co chodzi, potrafią być groźni...
Kras żałował, że musi się zado-
wolić tylko Wrzosem. Gdyby miał 
dość sił, zrobiłby tak, jak Burłak 
w 1946 roku - zaskoczył i zlikwi-
dował cały Posterunek Milicji w 
Bardowie. To byłby piękny widok, 
gdyby udało mu się uprowadzić do 
lasu wszystkich dziewięciu mili-
cjantów i ozdobić nimi stare dęby 
na Górze Prymiatyna. Wywie-
szałby ich wszystkich za nogi na 
drutach kolczastych, a pod głową 
każdego z nich, dla wyostrzenia 
zmysłów i spotęgowania doznań, 
kazał rozpalić maleńkie ogniska. 
Iwana Grożnego i komendanta 
posterunku załatwiłby na samym 
końcu, aby mogli napatrzeć się do 
woli, jak wiją się i skwierczą na 
drucianym rożnie ich ludzie.
Tam, w tej odwiedzanej tylko 
przez wilki, naturalnej piecza-
rze powisieliby sobie do woli, aż 
opadło by z nich wszystko, a na 
stryczkach pozostały same, wy-
czyszczone do białości przez kru-
ki, deszcze i mrozy, klekoczące na 
wietrze,  straszne kościotrupy.
Ponieważ jednak nie był szaleń-
cem i gdy chodziło o jego bezpie-
czeństwo, potrafił trzeźwo ocenić 
sytuację, w obecnych warunkach 
nie mógł się na to zdobyć. Taka 
brawurowa, nieprzemyślana do 
końca akcja, mogła przynieść suk-
ces, ale mogła również zakończyć 
się tragicznie i zgubić wszystkich 
jej uczestników. Nie tylko jego, 
Ryzuna i Ostrego, ale także po-
zostałych, uśpionych na co dzień,  
członków i sympatyków UPA z 
okolicznych wsi, których musiał-
by do niej zaangażować. Oni – te-
raz, gdy wszystko się zawaliło – 

chcieli, aby świat o ich zapomniał 
i pozwolił im wrócić do dawnych 
życiowych ról; aby nadal mogli 
udawać praworządnych obywateli, 
dobrych gospodarzy, bogobojnych 
mężów i ojców. W oczekiwaniu na 
lepsze czasy nienawiść do Polski 
i Polaków ukryli głęboko w swo-
ich zapiekłych, prostackich, okrut-
nych sercach. Ale pomiędzy sobą, 
po cichu, mówili: „Poczekajmy! 
a gdy się czasy zmienią, to sobie 
jeszcze z Lachami, jak dawniej po-
hulamy!”
Rozumujący w podobny sposób 
Kras  - ponieważ po okolicy krę-
ciło się za dużo wojska i ubeków, 
a i sami Polacy we wsiach powoli 
wyzbywali się paraliżującego ich 
wcześniej strachu, zaczęli hardo 
podnosić głowy i bronić się, bo nie 
chcieli już iść pod nóż, jak łagod-
ne baranki – z atakiem na poste-
runek musiał zaczekać na bardziej 
sprzyjające dla banderowców 
okoliczności. Miały one nadejść 
wraz z kolejną wojną, w którą on, 
człowiek słabo wykształcony i nie 
mający większego rozeznania w 
polityce międzynarodowej, świę-
cie wierzył.
Wierzył, bo nie miał innego wyj-
ścia. Bo taką wiarę wpoili mu 
mądrzejsi od niego. Oni wiedzie-
li, co robią, gdy u boku Niemców 
rozpoczynali tą bezkompromiso-
wą rozprawę z Żydami, a później 
z Polakami. Bo tak przekazywał 
Bandera. Bo pamiętał, co mówił 
pop w cerkwi, gdy w czasie mszy 
zachęcał do wstępowania w szere-
gi UPA i święcił noże, które miały 
posłużyć do krwawego żniwa na 
Lachach, bo w tym czasie Żydów 
w okolicy już nie było. I stojąc 
twardo przed ołtarzem, przekony-
wał, że to nie będzie żaden grzech, 
gdyż w czasie wojny prawa ludz-
kie i boskie zostają zawieszone w 
próżni, więc wszystko wolno. A 
po wojnie, gdy na tych ziemiach 
pozostaną już tylko sami bande-
rowcy i ich zwolennicy – innych 
Ukraińców także już nie będzie, 
bo kto nie jest z nami, jest prze-
ciwko nam – Bóg wróci w te stro-
ny. Zamieszka w cerkwiach i prze-
baczy wszystkim, modlącym się 
do niego, ich czyny; wybaczy im 
to, co muszą teraz zrobić. Mogą na 
to liczyć, bo jak mówi Biblia, Bóg 
nie kocha ludzi letnich – stojących 
na uboczu, za to gorącym potrafi 
wszystko odpuścić, bo jest bezgra-
nicznie miłosierny... O tych gre-
kokatolickich księżach, którzy nie 
dali się omamić ideologii Dmytro 
Doncowa, głośno sprzeciwiali się 
zabijaniu i zachęcali wiernych 
do życia w pokoju – w zgodzie z 
Polakami, którzy często za swoja 
postawę ginęli z rąk własnych bra-
ci, nie chciało mu się pamiętać, bo 
jednego z nich osobiście wyprawił 
na tamten świat.   
Ryzun uśmiechnął się. Spodobało 
mu się to, co postanowił Kras. Od 
dawna miał ochotę popuścić cugli 
swojej okrutnej naturze. Miał za-
ufanie do atamana, z którym wiele 
już przeszedł. Wiedział, że skoro 
wydał wyrok na Iwana Groźnego, 
to jego los został już przesądzony. 
Wierzył, iż potrafi zaplanować 
wszystko tak, że Iwan niezawod-
nie wpadnie w ich łapy. A wtedy, 
także i on, zatopi w jego ścierwie 
swoje krwawe szpony. I będzie 
„rozmawiał” z nim powoli, po na-
szemu. Bez pośpiechu. Tak, aby 
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nawet po śmierci - w piekle, czy 
gdzie tam trafi jego parszywa, pol-
ska dusza – pamiętał ten ból i ża-
łował, że przyjechał w te strony. A 
on – Ryzun, do syta, napasie swoje 
oczy widokiem jego skomlenia.
Ryzun był analfabetą. Nie był tak-
że na tyle inteligentny, aby się za-
stanawiać nad tym, co robi i dokąd 
go to zaprowadzi. Nie interesował 
się wielkim światem, bo nic o nim 
nie wiedział. W życiu kierował się 
instynktem i robił to, co mu kazali 
mądrzejsi od niego. Zawsze, od-
kąd pamiętał, w pobliżu był ktoś, 
kto mówił mu co ma robić.
Ryzun pochodził z Wołynia i 
pierwszy raz zabił człowieka w 
lecie roku 1942. Wtedy także nie 
była to jego osobista inicjatywa. 
Było to niedaleko wsi, w której 
mieszkał, w lesie, gdzie odbywało 
się szkolenie młodych striłciów. 
Dowódca dał mu nóż i kazał za-
bić jakiegoś, wyprowadzonego z 
bunkra, starego, wychudzonego, 
pejsatego Żyda. Żyd nie bronił się. 
Stał pokornie z opuszczoną gło-
wą i czekał na to, co się za chwilę 
miało stać, co było nieuniknione, 
jak nadchodzący po nocy dzień. A 
on podszedł do niego i – chociaż 
robił to pierwszy raz – jednym cię-
ciem poderżnął mu gardło. Wtedy 
odkrył, że mordowanie sprawia 
mu przyjemność. Było to coś w ro-
dzaju chrztu bojowego i egzaminu 
który każdy, kto był na tej polanie 
i brał udział w szkoleniu, musiał 
przejść. Tak życzył sobie ataman 
i każdemu dawał jednego Żydka.
Zabijając swojego, nie wiadomo 
dlaczego, przypomniał sobie to, co 
zawsze mówił w domu jego dzia-
dek:
„Żydziaki – pizdaki! i Polaki – sra-
ki!”
Od tamtego dnia przeszedł długa 
drogę, znaczoną tysiącami łun i 
wieloma poderżniętymi gardła-
mi, aż zawędrował tutaj, w rejon 
Sanu, do Zakierzońskiego Kra-
ju. Przez ten czas odkrył w sobie 
naturę drapieżnego zwierzęcia o 
mentalności kuny, uśmiercającej 
swoje ofiary dla samej przyjem-
ności zabijania. Ale świadomość 
tego nie spędzała mu snu z oczu. 
Zawsze spał dobrze, spokojnie i 
twardo, jak przydrożny kamień. I 
nigdy nic mu się nie śniło.

Rozdział 13

Minęło południe. Dzień był po-
godny, bezchmurny i bardzo cie-
pły, pomimo, że rozpoczął się 
już październik i jesień  na dobre 
zawładnęła światem. Wszystkimi 
barwami tęczy zabarwiła prze-
pięknie, zielone do niedawna, 
liście starych dębów, buków, gra-
bów i brzóz. Ich pstrokate korony, 
skąpane w złocistym słońcu, w pa-
lecie barw od żółci do intensywnej 
czerwieni, sprawiały wrażenie, że 
cały las płonie wesołym, żywym 
ogniem.
Leśniczy Jakub Waniewski wracał 
z lasu Na Szwedach do leśniczów-
ki w Rozłogach. Do południa ce-
chował stuletnie jodły, gdyż wraz 
z nadejściem jesieni i ustaniem 
wegetacji, w lesie rozpoczynał się 
czas zrębów. Mężczyzna był we-
soły. Cieszył się, jak dzieciak, bo 
przy okazji trafił na grzybowisko 
i udało mu się zebrać cały koszyk 
dorodnym, zdrowych borowików. 
Niósł je dla swojej uroczej, młodej 

żony, Jadwigi, w której był zako-
chany po uszy. Poślubił ją półto-
ra roku temu, ale do tej pory nie 
zdołał jeszcze nasycić się jej nie-
codzienną urodą, miłością i szczę-
ściem, którym go obdarowała. 
Tej jesieni, ponieważ rok był wil-
gotny, a noce ciepłe, grzyby obro-
dziły niezwykle obficie. Nadleśni-
czy Jagoda z Kamienia żartował, 
że można je kosić kosą i grabiami 
zgarniać do koszy. Nikt jednak 
tego nie robił, bo ludzie bali się, 
zwłaszcza w tej okolicy, zapusz-
czać głębiej w las, gdyż nadal 
można tam było spotkać niedobit-
ki band i przypłacić to głową.
Waniewski jednak był odważnym 
człowiekiem i nie bał się. A poza 
tym musiał chodzić po lesie i wy-
konywać pracę, za którą co mie-
siąc otrzymywał zapłatę. Ponadto, 
dla bezpieczeństwa, starał się mieć 
przy sobie gajowego Wąsika, oraz, 
zawsze, nosił na ramieniu, odzie-
dziczoną po ojcu, nabitą grubym 
śrutem, sprawdzoną dwururkę, 
która dodawała mu pewności sie-
bie, gdyż w razie jakiejś przygody, 
miał się czym bronić.
Dzisiaj jednak, wyjątkowo, szedł 
sam. Gajowy Wąsik pojechał do 
Przemyśla, na porodówkę, gdzie 
jego żona, w nocy urodziła mu 
drugiego już syna.
Waniewski, idąc drogą wzdłuż 
Sanu, skrajem lasu, czuł się bez-
pieczny. Nie  miał pojęcia, że od 
samego uroczyska Na Szwedach 
– biorącego swoją nazwę stąd, że 
w czasie potopu szwedzkiego Het-
man Żółkiewski, w tym miejscu, 
zaskoczył, przyparł do wezbranej 
rzeki i rozgromił awangardę ar-
mii szwedzkiego króla – śledzi go 
trzech, uzbrojonych po zęby ludzi. 
I w żaden sposób nie przeczuwał, 
że oto, krok w krok, podąża za 
nim kosmata śmierć; że decyzja 
na górze już zapadła i za kilkana-
ście minut jego świeczka życiowa, 
wypalona do tej pory zaledwie w 
trzeciej części, zostanie brutalnie 
zdmuchnięta. A odpowiadająca 
jej gwiazda na niebie, spadnie w 
ciemną otchłań, skąd nie ma już 
powrotu. Nikt jednak tego nie za-
uważy, nie zasmuci się, nie zadu-
ma, bo spadające gwiazdy widać 
tylko w nocy, a nie w dzień.
- Ruszajcie przodem! Obejdźcie 
go lasem z prawej strony i zastąp-
cie mu drogę trzysta metrów przed 
promem! Tam, gdzie jest rów me-
lioracyjny, w którym można się 
przyczaić, a las schodzi prawie 
do samej rzeki – powiedział Kras 
do swoich kompanów, gdyż to 
właśnie on podążał za leśniczym 
i zamierzał go sprzątnąć. - Ja za-
bezpieczę tył na wypadek, gdyby 
coś wyczuł i próbował się bronić 
lub uciekać.
Likwidacja Waniewskiego była 
tylko częścią planu przygotowanej 
zasadzki na Iwana Groźnego. Kras 
chciał zabić go tak, aby przewoź-
nik z promu i płynący nim inni lu-
dzie, widzieli, co się stało i szybko 
dali znać do oddalonego zaledwie 
o półtora kilometra Bardowa. Li-
czył na to, że na wieść o morder-
stwie, dokonanym w biały dzień, 
przez trzech mężczyzn, Iwan 
Groźny domyśli się, kto to zrobił 
i nie czekając na posiłki, pierwszy 
przybiegnie na miejsce zdarzenia 
– tak, jak miał w zwyczaju to ro-
bić – tylko z jednym lub z dwoma 
milicjantami, których akurat, w 

tym czasie, będzie miał pod ręką. 
Sądząc, że sprawcy zabójstwa 
dawno się wycofali, nie będzie 
zbyt ostrożny, a wtedy wpadnie w 
zastawione sidła i jego los zostanie 
przesądzony.
Kras długo zastanawiał się i do-
brze wybrał miejsce na zasadzkę. 
Było ono na tyle blisko Bardowa, 
aby Wrzos mógł szybko się tutaj 
pojawić, mając nadzieję, że uda 
mu się jeszcze podjąć pościg za 
sprawcami, a jednocześnie odgro-
dzone od miasteczka jakąś poważ-
ną przeszkodą, dającą szansę – na 
wypadek, gdyby coś poszło nie tak 
- jemu i jego ludziom na skuteczne 
wycofanie się do lasu lub zgubie-
nie nieuchronnego pościgu więk-
szej grupy wojska i milicji, który 
nieuchronnie musiał nastąpić po 
zlikwidowaniu leśniczego i kilku 
milicjantów.
Taką szansę stwarzał szeroko roz-
lany po ostatnich opadach San, 
przez który można było przepra-
wić się tylko promem lub łodzia-
mi. Kras zamierzał zaryzykować, 
zaskoczyć Iwana Groźnego przy 
ciele leśniczego, i żywego upro-
wadzić go do lasu. Pozostałych 
milicjantów, gdyby któremuś uda-
ło się przeżyć krzyżowy ogień w 
otwartym polu, postanowił zlikwi-
dować na miejscu. Zadbał również 
o to, aby zaraz po wpadnięciu w 
zasadzkę Iwana Groźnego zastrze-
lić przewoźnika, spalić prom i łódź 
stale cumującą przy przeprawie od 
strony Bardowa. Mieli się tym 
zająć dwaj jego - wyposażeni w 
broń i bańki z benzyną, ukryci, po 
jednym, w szuwarach po obu stro-
nach rzeki – sprawdzeni ludzie. 
Zniszczenie promu i łodzi unie-
możliwiało szybki pościg. Dawało 
czas na przedarcie się lasem w re-
jon Dydowa, gdzie Kras zamierzał 
łodzią przeprawić się na prawą 
stronę Sanu i po obejściu Czarnej, 
zapaść na kilka dni w bunkrze, w 
lesie w rejonie Wysokiej Góry.
Oczywiście, gdyby Kras nie po-
stanowił wziąć Wrzosa żywego, 
wolałby zastrzelić go, gdy będzie 
przeprawiał się promem. Takie 
rozwiązanie brał także pod roz-
wagę, ale odrzucił je. Na promie 
znajdowały się grube, drewniane 
osłony, za którymi chronili się mi-
licjanci w obawie przed ogniem 
snajpera, a i brzeg od strony Nad-
rzecza był odkryty, niski, pozba-
wiony naturalnych osłon, więc nie 
stwarzał możliwości na ukrycie 
się, oddanie skutecznego strzału i 
ucieczkę do oddalonego o kilkaset 
metrów lasu.

Leśniczy Waniewski wyłonił się 
zza zakrętu i dopiero wtedy, pa-
trząc pod oślepiające go słońce, 
które przetoczyło się już na za-
chodnią stronę nieba, zobaczył 
niewyraźne sylwetki, idących w 
jego kierunku dwóch mężczyzn. 
W oddali, po lewej ręce, widział 
przewoźnika kręcącego zajadle 
korbą od kołowrotu, który usi-
łował ustawić prom pod odpo-
wiednim kątem do rzeki, aby jak 
najbardziej wykorzystać nurt spie-
nionej wody i pchnąć go, szyb-
kim skokiem, po grubej jak ręka 
dorosłego mężczyzny, mocno na-
prężonej linie, w kierunku prze-
ciwnego brzegu, gdzie już czekało 
na przeprawę kilka osób i zaprzęg 
konny. Zbliżający się mężczyźni 
nie zaniepokoili go, bo miał nabitą 

strzelbę i wydawało mu się, że w 
tym miejscu, przy dużym dniu, w 
pobliżu promu i ludzi nie może go 
spotkać nic złego.
Chwilę później, gdy przysłonił 
ręką słońce i dojrzał, że zbliżający 
się mężczyźni są uzbrojeni, włosy 
zjeżyły mu się na głowie, bo wte-
dy już wiedział, że są to bande-
rowcy. Opuścił koszyk z grzybami 
na drogę, płynnym ruchem zerwał 
z ramienia dubeltówkę i skoczył 
w bok w kierunku rowu melio-
racyjnego, gdzie widział szansę 
na jakąś obronę. Ale do szczęścia 
zabrakło mu kilka kroków. Zanim 
zdołał się ukryć, serią z karabi-
nu maszynowego skosił go Kras, 
który w odpowiednim momencie, 
pojawił się za jego plecami i po-
ciągnął za spust.
- Dobrze przewidziałeś, że on nie 
podda się bez walki i może wywi-
nąć nam jakiś numer. Na szczęście 
nic mu z tego nie wyszło – powie-
dział Ostryj do Krasa, gdy stanęli 
nad dogorywającym Waniewskim.
Ryzun wyciągnął z cholewy buta 
długi nóż i miał zamiar zostawić 
na szyi leśniczego swój znak fir-
mowy, ale ataman go powstrzy-
mał:
- Zostaw! Niech się jeszcze trochę 
pomęczy. Wszystkie flaki ma na 
wierzchu, więc i tak się z tego nie 
wyliże. A dla nas lepiej, jeżeli bę-
dzie jeszcze żył i jęczał, gdy Iwan 
się tutaj pojawi. Zobacz, co ma w 
kieszeniach! Zabierz dokumen-
ty, pieniądze i dubeltówkę! Tylko 
szybko, bo wycofujemy się do 
lasu. Chcę żeby ludzie na promie 
widzieli, że uciekamy i donieśli 
o tym na posterunek. Wtedy, gdy 
Iwan się tu pojawi, będzie myślał, 
że już jesteśmy daleko i łatwiej go 
dopadniemy.
Pięć minut później zabójcy Wa-
niewskiego, szybkim marszem, 
wycofali się do lasu. Na jego 
skraju, tak jak było zaplanowane, 
zawrócili i rowem melioracyjnym 
- korzystając z osłony, rosnących 
wzdłuż niego, krzewów  czarnego 
bzu i dzikiej róży, niepostrzeżenie 
przedostali się w pobliże miejsca, 
gdzie dogorywał leśniczy. Dys-
kretnie zajęli, wyznaczone przez 
Krasa stanowiska, doskonale na-
dające się na zasadzkę i czekali 
na Stanisława Wrzosa i jego ludzi, 
którzy musieli przeprawić się pro-
mem.
Kras wyjął z pokrowca niemiec-
ką lornetkę i obserwował drogę z 
drugiej stronie rzeki. Po trzydzie-
stu minutach pojawiło się na niej 
trzech milicjantów, przewoźnik, 
który pierwszy pobiegł do Bardo-
wa, aby zawiadomić o napadzie 
i  dwóch uzbrojonych mężczyzn 
w ubraniach cywilnych z biało-
-czerwonymi opaskami na rę-
kach z oddziału pomocniczego. 
Wszyscy weszli na prom i ukryci 
za kuloodpornymi osłonami prze-
prawili się na drugi brzeg. Kras 
uważnie przyglądał się każdemu z 
nich, gdy rozsypani w tyralierę dla 
większego bezpieczeństwa, biegli 
od promu w kierunku Waniew-
skiego. Ale - ku jego zaskoczeniu 
– nie było wśród nich Iwana Groź-
nego, na którego przygotował to 
przedstawienie. W związku z tym 
postanowił nie podejmować walki 
i niepostrzeżenie, rowem meliora-
cyjnym, wycofać się do lasu.
Nie zamierzał nadstawiać głowy 
i ryzykować życia swoich kamra-

tów dla zabicia kilku pośledniej-
szych gliniarzy. Wprawdzie miał 
przewagę, ale z doświadczenia 
wiedział, że w walce wszystko 
może się zdarzyć. Gliniarzom, 
w każdej chwili, mogły przyjść z 
pomocą większe siły. Najbardziej 
jednak zaniepokoiła go nieobec-
ność kaprala Wrzosa. Nie wiedząc, 
co ten czort kombinuje – być może 
już przeprawiał się przez San w 
innym miejscu, aby zajść ich od 
tyłu – nie odważył się na otworzyć 
ognia i zdradzić swojej pozycji. 
Gdyby walka przedłużyła się, a 
od strony Kamienia nadciągnęło 
jakieś wojsko albo nieobliczalny 
Iwan, jakimś cudem, odciął ich od 
lasu, wszyscy trzej byliby zgubie-
ni.

Jest takie, znane do dzisiaj, w oko-
licach Przemyśla,  ludowe przysło-
wie: „Co dla kogo przeznaczone, 
to na drodze rozkraczone.” Naj-
częściej używają go ludzie zajmu-
jący się kojarzeniem małżeństw. 
Niektórzy jednak pojmują go nie-
co szerzej, bardziej filozoficznie. 
Wtedy zyskuje ono nowy wymiar 
i może oznaczać, że człowiek nie 
jest w stanie uniknąć własnego 
losu, który został mu, z chwilą 
urodzenia, zapisany w gwiazdach.
Idąc tym tokiem myślenia, można 
by powiedzieć, że przeznaczeniem 
Wrzosa nie była śmierć na drodze 
pod lasem nadrzecznym w pobliżu 
promu. Ale kostucha była blisko; 
machnęła kosą i skosiła leśnicze-
go Waniewskiego, który męczył 
się kilka godzin, zanim wreszcie 
w wielkim cierpieniu, wyzionął 
ducha.
Kapralowi Wrzosowi, chociaż 
jeszcze o tym nie wiedział, udało 
się uniknąć śmierci, bo tego dnia 
wraz z komendantem posterunku, 
został niespodziewanie wezwany 
do Przemyśla, gdzie składał ze-
znania w sprawie zatrzymanego 
Omeliana Połemyka z Niemiro-
wa. Gdyby był na miejscu, to, na 
pewno, tak jak planował Kras, 
pierwszy pojawiłby się na miejscu 
zbrodni. A wtedy śmierć by go nie 
ominęła.

Gdy wieczorem powrócił z Prze-
myśla, wiedząc już o zabójstwie 
Waniewskiego, nie mógł na razie 
nic zrobić. Z trudem panował nad 
emocjami i zmuszał się do racjo-
nalnego myślenia. Miał ochotę 
wziąć karabin, kilka granatów i 
pójść tropem zbrodniarzy. Nic jed-
nak by to nie dało, bo banderowcy 
rozpłynęli się jak dym, nie pozo-
stawiając za sobą żadnych śladów 
i wysłany za nim pościg wrócił z 
niczym. Najprawdopodobniej sie-
dzieli już teraz w bezpiecznej kry-
jówce, w zupełnie innej okolicy, 
gdzie nikt ich się nie spodziewał. 
Ale on wiedział, że musi coś zro-
bić. Nie mógł czekać z założonymi 
rękami, aż znowu się ruszą i dadzą 
o sobie znać kolejną zbrodnią.
To co się dzisiaj stało – śmierć 
Waniewskiego, ta kolejna kropla 
goryczy, bolała go bardziej od 
innych, bo leśniczy Waniewski, o 
czym nikt nie wiedział, od dawna 
był jego tajnym współpracowni-
kiem.

C.D.N
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I. Moje aresztowanie 17 wrze-
śnia 1939 roku

 
Cudna, błękitna pogoda pa-
nowała w pierwszej poło-
wie września 1939 roku. 
Sidorów, wieś położona nad 
Zbruczem, w pobliżu Husiatyna 
przystroił się w prawdziwą polska 
jesień.

Cisza i spokój w przyrodzie 
nie pozwalały się w niczym 
domyślać grozy zbliżają-
cym się ku nam ciężkich dni. 
Krwawa wojna toczyła się na 
przeciwległym krańcu Polski. 
Kolej i poczta dotychczas funk-
cjonujące regularnie stopniowo 
przerywały swoje czynności.

Odłączono telefon. Wieś została 
odcięta od świata, a tylko urzę-
dujące komisje poboru koni i 
wozów, coraz nowe zarządzenia 
władz i rozkazy mobilizacyjne 
świadczyły, że się cos ważnego 
dzieje. Ale co? Mówiło o tym 
radio podając pierwszy i dru-
gi komunikat wojenny, potem 
rozkaz naczelnego wodza, że 
się dalej nie cofniemy o krok, 
a potem wiadomości o obronie 
Warszawy, i nieznośną, dener-
wującą lekką muzykę, a w mię-
dzyczasie wiadomości o upadku 
Częstochowy, Krakowa, Tar-
nowa oraz lotnicze ostrzeżenia: 
”Nadchodzi – baczność - uwa-
ga – przeszedł - wypatrywać”. 
Trzeba było zdusić w sobie nie-
pokój i troskę o bliskich, bo na-
leżało całą uwagę skupić na go-
spodarstwie, którego wytworów 
będzie Polska obecnie potrzebo-
wać bardziej niż kiedykolwiek. 
Trzeba orać i siać, jak długo 
jeszcze są konie. Trzeba młócić 
zanim nadlecą samoloty z bom-
bami zapalającymi, by znisz-
czyć sterty. A tu o ludzi coraz 
trudniej. Mężczyzn powołanych 
do wojska zastępować musiały 
kobiety. Coraz częściej widziało 
się je idące za pługiem, jak za 
czasów pierwszej wojny. Coraz 
trudniej było wypłacać regular-
nie robociznę, gdyż choć w spi-
chlerzach rosły całe góry świeżo 
wymłóconego zboża, nie było na 
nie kupca. Komisje zakupu zbo-

ża pracowały powoli, prywatny 
handel znikł prawie zupełnie. 
Nie było więc wcale gotówki, 
pożyczało się pieniądze drob-
nymi sumkami od znajomych. 
Wśród takich trosk i niepokojów 
mijały pierwsze dni wojny, a tym 
czasem jej fala zbliżała się do 
naszego cichego zakątka. Docho-
dziły do nas słuchy o strzelaniu z 

samolotów nieprzyjacielskich do 
ludzi pracujących na roli, a nawet 
do zwierząt. Wydałem więc po-
lecenie, aby w razie pojawienia 
się samolotu odczepiano natych-
miast koniom postronki od orczy-
ków i rozpędzano po polu, a ro-
botnicy mają kryć się w stertach. 
Pojawiły się nakazy oddawa-
nia całej broni. Chcąc zachować 
bodaj jedną sztukę dla osobistej 
ochrony, udałem się do powia-
towego miasteczka, do Kopy-
czyniec, gdzie byłem świad-
kiem gorączki, która opanowała 
urzędników starostwa. Do Biur 
cisnęło się mnóstwo zdenerwo-
wanych interesantów, a urzęd-
nicy, przepracowani, nie mogli 
podołać obowiązkom. Wśród 
ludzi czekających w kolejkach 
na załatwienie sprawy pojawił 
się ktoś, kto przed chwilą wy-
dostał się szczęśliwie z Czort-
kowa, gdzie przeżył pierwszy 
nalot nieprzyjacielski. Od razu 
wśród zgromadzonych wybuchła 
panika, ludzie biegali jak szaleni 
z miejsca na miejsce nie widząc 
gdzie się schronić, bo schro-
ny zaczęto dopiero budować. 
Równocześnie zaczęły nas do-
chodzić słuchy o zbliżającej się 
fali uchodźców. W Probużnej, 
miasteczku słynnym kiedyś z tar-
gów końskich, pojawili się jacyś 
dygnitarze wojskowi, a z nimi 
eleganckie damy. W sąsiednich 
Żabińcach państwa Horodyskich 
zakwaterowało się podobno Mi-
nisterstwo Spraw Wojskowych. 
Wreszcie i w Sidorowie pokazali 
się uchodźcy i to nie byle jacy: 
na małej roztrzęsionej chłopskiej 
furze przyjechali do nas państwo 
Korniłowiczowie z córką. On - 
emerytowany pułkownik wojsk 
polskich, ona - córka Henryka 
Sienkiewicza. Serce mi się ści-
snęło na widok kobiety sponie-

wieranej (znałem ją dawniej) tru-
dami podróży z Warszawy aż do 
naszego zakątka na wschodnim 
krańcu Polski. Pokoje dla uchodź-
ców mieliśmy już przygotowane. 
Cieszyła mnie myśl, że odpocz-
nie u nas trochę.W parę dni po-
tem zajeżdża pod bramę bryczka, 
z której wysiada wuj Stanisław 
Ujejski, sąsiad z Wasylkowiec z 
córką i wnuczką. Oznajmia, że 
zdecydowali się przyjechać do 
nas, gdyż ich cały dom zajęty zo-
stał przez oficerów polskich, któ-
rzy zdecydowani są, po przegru-
powaniu, stawiać opór Niemcom. 
Mamy więc drugą partię uchodź-
ców, choć tym razem z bli-
ska. Powiększyła się ilość słu-
chaczy radia, ale mija dzień 
i drugi, a w radiu tylko lekka 
muzyka i opowiadanie nowe-
lek, a wiadomości żadnych! 
Pan Korniłowicz decyduje się 
wyjechać pozostawiając żonę i 
dziecko pod moją opieką. Od-
prowadzam go do granicy mo-
ich pól, a następnie proponuję 
wujowi Ujejskiemu, aby ze mną 
objechał i skontrolował rolę 
siewną pod pszenicę. Spieszyłem 
się z siewem wciąż patrząc na 
zachód, skąd mogło nam grozić 
niebezpieczeństwo - o wschod-
nim wrogu nie myśleliśmy zu-
pełnie. Wszak bolszewicy za-
warli z nami pakt o nie agresji i 
kilkakrotnie zapewniali nas, że w 
razie wojny z Niemcami pozosta-
ną neutralni. Stosownie do tego 
zostały zmniejszone posterunki 
KOP-u (Korpus Ochrony Pogra-
nicza) i zastąpione mniej wyćwi-
czonym żołnierzem. Sama grani-
ca wyglądała spokojnie i cicho. 
Dzień 17 września okazał jak 
bardzo myliliśmy się. Była to 
niedziela, zamierzaliśmy więc 
trochę dłużej spać, a tu już o 
czwartej rano budzą nas grzmo-
ty. W pierwszej chwili myślałem 
że to burza. Biegną do okna a tu 
niebo błękitne, pogoda piękna. A 
więc może nalot? Detonacje nie 

ustają, dach gontowy nad głowa-
mi trzeszczy, szyby brzęczą. Bu-
dzę wszystkich i proszę o zejście 
do piwnicy. Schodzą tam również 
i fornale mocno poruszeni, bo 
już dotarła do nich pogłoska, że 
bolszewicy wkraczają do Polski. 
Nie daję temu wiary. Ktoś mówi, 
że strzelają z armat do naszych. 
Wychodzę z piwnicy i widzę kil-
kanaście samolotów lecących ze 
wschodu na zachód, a więc może 
to naprawdę bolszewicy, nie chce 
mi się to w głowie pomieścić. 
Spotykam gumiennego (nadzor-
ca gumna – ogrodzonej części 
gospodarstwa, przeznaczonej 
do młócenia zboża) który z pła-
czem mówi, że teraz wszystko 
przepadło. Tym razem musiałem 
się zgodzić z rzeczywistością i 
odpowiedziałem zrezygnowany: 
”Bóg dał, Bóg wziął”. Ale cios 
był zbyt niespodziewany i strasz-
ny. Byłem bliski załamania. Nie-
którzy twierdzili, że bolszewicy 
idą Polakom na pomoc przeciw 
Niemcom, ale wkrótce okazało 
się na folwarku jak ta pomoc wy-
gląda. Dwóch żołnierzy - KOP-u 
zatrzymało się na folwarku aby 
opatrzyć rany przez wkraczają-
cych Rosjan.

Kierując się na nasz dom to-
czyły się z dala przy potwor-
nym łoskocie czołgi, a obok 
bramy przemaszerował od-
dział piechoty radzieckiej. 
Poszedłem się ubrać. W chwili 
gdy wkładałem do kieszeni w ka-
mizelce złoty zegarek - pamiątkę 
po świętej pamięci ojcu - przyszło 
mi na myśl aby zostawić go w 
kasie, potem jednak przeważyła 
refleksja, że mając go przy sobie 
będę mógł w razie czego wyku-
pić się i włożyłem go z powrotem 
do kieszeni. Z ganku zobaczyłem 
pierwszy patrol bolszewicki w 
pełnym rynsztunku przecinający 
druty telefoniczne do dworu. Na-
stępnie weszli żołnierze do domu 
i oprowadzeni przez moją żonę, 
zaczęli szukać broni. Wydali-

śmy im natychmiast wszystko, 
co było jeszcze w naszym posia-
daniu. Podczas rewizji zabrano 
mimochodem i budzik. To był 
pierwszy przedmiot skradziony 
nam przez bolszewików, a otwie-
ra bardzo długą listę rzeczy, któ-
re nam jeszcze miały przepaść. 
Po rewizji domu przyszła kolej na 
strych. Tu ogromne podejrzenia 
wzbudziły bele wełny z naszych 
owiec, przeznaczonej do fabryki 
w Leszczkowie. Żołnierze kłuli je 
bagnetami, a nieufność ich doszła 
do takiego stopnia, że gdy któryś 
chciał się napoić wody z wodo-
ciągu, zmuszał przedtem do napi-
cia jednego z domowników, aby 
się upewnić, że nie jest zatruta. 
Podczas tego siedziałem na gan-
ku i dla nadania sobie pozoru 
obojętności udawałem, że czytam 
jakąś starą gazetę (świeżych nie 
mieliśmy od tygodnia). Po chwili 
zaczęły przejeżdżać obok nasze 
bramy czołgi, służba i domowni-
cy gnani ciekawością wyszli zo-
baczyć, czy czołgi przypadkiem 
nie skręcają do dworu. Odetchną-
łem widząc, że kierują się dalej, 
ale nie upłynęło parę minut, gdy 
zobaczyłem, że zbliża się do nas 
inny oddział a na jego czele ja-
kiś typ w skórzanej kurtce, któ-
ry od razu zwraca się do nas z 
pytaniem: ”Da pomieszczyk?” 
Słowa tego nie rozumiałem, ale 
ktoś ze służby tłumaczy, że to 
mniej więcej co gospodarz. Wo-
bec tego wysunąłem się naprzód 
i powiedziałem, że to ja nim je-
stem. Politruk w skórzanej kurt-
ce pyta z kolei wuja Ujejskiego i 
mego syna Adasia czy są również 
pomieszczykami. Syn wykazuje 
się legitymacją ucznia chyrow-
skiego, z której wynika, że nie 
ma jeszcze 16 lat. Ta okoliczność 
ratuje go. Politruk pozwala mu 
zostać, mnie zaś i wuja wzywa 
na badanie, a chcąc rozkazowi 
nadać więcej mocy, otacza nas 
wojskiem i przez chwilę trzyma 
nas pod karabinami maszynowy-

Dwa razy w niewoli bolszewickiej 
Wspomnienia Józefa Kalasantego Paygerta z lat 1939-41. Cz.1
Maria Witkowska

/ Sidorów

/ Dwór w Sidorowie jeszcze przed 17 września 1939
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mi. Cała moja rodzina - żona i 
czworo dzieci, goście i służba - 
wszyscy zbici w jedna gromadkę 
milcząco oczekują najgorszego 
rozkazu politruka: strzelania do 
bezbronnych. Krótka chwila zda-
wała się przedłużać w nieskoń-
czoność. Wreszcie politruk osą-
dził, że skruszeliśmy dostatecz-
nie i kazał żołnierzom rozejść 
się, a wujowi i mnie iść za sobą. 
Czułem, że opuszczam dom i ro-
dzinę na dłuższy czas, ale bolsze-
wik chcąc uspokoić moją żonę, 
powiedział, że za pół godziny bę-
dziemy z powrotem, bo badanie 
dłużej trwać nie będzie. Polega-
jąc na tym zapewnieniu, nie dała 
mi żadnej bielizny na zmianę, 
a tylko Adaś w ostatniej chwili 
podał mi zarzutkę, która w przy-
szłości bardzo mi się przydała. 
Politruk przynaglał, więc prędko 
pożegnałem się ze wszystkimi, 
oddałem żonie klucze, po czym 
z wujem Ujejskim podążyłem 
do czekającego nas auta. Korzy-
stając z ostatniej chwili widzenia 
z rodziną, uspokajałem ją, że da 
Pan Bóg wrócę niedługo szczę-
śliwie, więc nie upadajmy na 
duchu. Auto miało już ruszyć, 
a moja żona w spazmatycznym 
płaczu pochyliła się nade mną i 
nie chciała mię puścić. Obawia-
jąc się, aby auto ruszając nie ude-
rzyło jej błotnikiem ,odsunąłem 
ją mówiąc ostatnie słowa poże-
gnania: ”Pan Bóg z nami”. Na co 
bolszewicy odezwali się z prze-
kąsem: ”Da, da, Boh z wami”. 
 
II.    Początek tułaczki węziennej 

Zaczęła się moja wędrówka. Do 
Sidorowa nie miałem wrócić 
wcześniej jak po  trzech latach 
i po to tylko, aby zobaczyć spa-
lony dom i ruinę gospodarstwa, 
w które włożyłem tyle pracy. 
Minęliśmy las, gdzie tyle razy 
szukałem odpoczynku, miłe za-
gajniki i sekcję świerkową, po-
tem pola Szydłowieckie. Jecha-
liśmy drogą wzdłuż Zbrucza po-
przez Trojanówkę, o której wspo-
mina Sienkiewicz w „Ogniem i 
mieczem” aż do Husiatyna.

Po drodze wuj poprosił konwo-
jenta o chwilę przystanku, aby 
sobie mógł skręcić papierosa. 
Żołnierz uwzględnił życzenie, 
dzięki czemu mogliśmy uspoko-
ić nerwy i oszukać głód, który 
dawał się nam we znaki, bo by-
liśmy na czczo. Po półgodzinnej 
jeździe dotarliśmy do Husiaty-

na, gdzie przed pierwszą wojną 
światową znajdował się most 
nad Zbruczem, a obecnie po 
przeciwnej stronie rzeki wznosi-
ła się jakaś dziwaczna budowla 
z frontonem świątyni greckiej, 
na którym wisiał napis złoco-
nymi literami: ”Proletariusze 
wszystkich krajów łączcie się.” 
O kilkaset kroków od tej świą-
tyni proletariackiej przerzucony 
był przez rzekę prowizoryczny 
most, którym waliły samochody 
i ciężarówki z Bolszewii do Pol-
ski. Zdawało się, że powódź ja-
kaś wlewa się do naszego kraju. 
Obok mostu przechodziła rzekę 
wpław konnica, a także z hu-
kiem i trzaskiem czołgi. Zbrucz 
przez tyle lat odgradzał nas od 
nieprzyjaznej Bolszewii, a teraz 
zmalał, stał się potokiem, przez 
który bezkarnie i łatwo wzdłuż 
całej granicy parła, podobna do 
tatarskiej nawała, pustosząc kraj i 
niszcząc dorobek wielu lat pracy. 
Musieliśmy dłuższy czas cze-
kać na wolniejszy przejazd. W 
końcu znaleźliśmy się na zie-
mi, którą oglądaliśmy wpraw-
dzie z naszego brzegu, ale to już 
nie była Polska, tylko straszne 
w swej potędze państwo, któ-
re najlepszą naszą krew prze-
lewało przez wiele lat i teraz 
zapewne szuka nowych ofiar. 
Zajeżdżamy do budynku, w któ-
rym  mieściła się graniczna straż 
rosyjska. Wprowadzają nas do 
izby, znajdujemy w niej już kil-
ka osób jak my, pozbawionych 
wolności. Jakiś wojskowy, nie-
wiadomej rangi każe nam wyjąć 
wszystko co mamy w kieszeniach 
i złożyć na rozpostartych na stole 
gazetach, każdy osobno tłuma-
cząc, że po przeprowadzonym 
przesłuchaniu rzeczy będą nam 
zwrócone. Widząc, że wuj Ujej-
ski i inni posłusznie stosują się 
do rozkazu, zdecydowałem się 
i ja wyłożyć, co miałem w kie-
szeniach. Bolszewik przeszukał 
mi jeszcze ubranie i wyjął chus-
teczkę do nosa, różaniec i kazał 
zdjąć obrączkę ślubną. Ponieważ 
na każdej gazecie umieszczano 
nazwiska właściciela sądziłem w 
naiwności, że wszystko zostanie 
nam zwrócone, jak zapowiedział 
urzędnik oficjalnie i wobec stra-
ży. Oczywiście, nikt z nas swoich 
przedmiotów nie zobaczył więcej. 
Zginął mi wówczas ów zegarek 
złoty i portfel z kilkuset złotymi. 
Po rewizji wyprowadzono nas na 
podwórze, kazano usiąść na sto-

ku zwróconym do południa i tam 
czekać dopóki nas nie zawezwą. 
Straż z bagnetami na karabinach 
nieustannie kręciła się woko-
ło. Zaczęły się długie godziny 
czekania. Słońce prażyło niemi-
łosiernie. Z miejsca, na którym 
znajdowaliśmy się i do którego 
co chwila przybywał nowy aresz-
tant, widać było cały ruch na 
Zbruczu. Pochód wojsk nie usta-
wał ani na chwilę, ani nie słabło 
jego natężenie. Mimo woli zada-
wałem sobie pytanie, jaka siła po-
trafi tę nawałę wyrzucić z Polski? 
Godziny oczekiwania wlokły się 
bez końca. Słońce zbliżało się 
ku zachodowi, a nikogo z nas na 
posłuchanie jeszcze nie wzywa-
no. Siedzieliśmy w całkowitym 
milczeniu, skuleni, w przewidy-
waniu jakichś strasznych rzeczy. 
Szeptałem: „Kto się w opiekę 
odda Panu swemu...”. Nie do-
staliśmy nic do jedzenia. Jakiś 
Żyd przechodził obok z koszem 
bułek. Poprosiłem go o bułkę, dał 
mi ją i podzieliłem się z wujem. 
Wieczorem Husiatyn przybrał 
wygląd dużego miasta. Wszę-
dzie mnóstwo reflektorów sa-
mochodowych. Niektóre wozy 
zajeżdżały na nasze podwórze, 
i wtedy zauważyliśmy, że były 
to świeżo zarekwirowane wozy 
polskie. Wyrzucano z nich przed 
koszarami mnóstwo butów, ko-
ców, środków opatrunkowych i 
innych przedmiotów, będącym 
pierwszym łupem zdradzieckiej 
napaści na Polskę. Wszystko to 
było rozchwytywane przez żoł-
nierzy. Zwróciliśmy się do jedne-
go z nich prosząc, aby nam także 
rzucił dwa koce i płaszcze, a dla 
wuja dodatkowo prześcieradło 
i parę butów. Buty okryte prze-
ścieradłem miały nam służyć za 
poduszkę, zbiliśmy się w ciasną 
gromadkę, nakryli czym kto miał 
i ułożyliśmy się do snu dzięku-
jąc Bogu, że jeszcze żyjemy. Nie 
spaliśmy jednak dłużej chyba niż 
godzinę gdy gwałtownie zbu-
dzono nas i kazano wychodzić z 
podwórza. Na drodze przedsta-
wiał się nam iście grottgerowski 
obraz pochodu więźniów. Przy 
świetle wschodzącego księży-
ca ujrzałem ogromny wąż ludzi 
gubiący się gdzieś w oddali. Szli 
czwórkami a każdy niósł jakiś 
węzełek. Było ich co najmniej 
kilka tysięcy, bezdenny smu-
tek bił z ich twarzy. Wśród nich 
były kobiety i starcy. Kazano 
nam przyłączyć się do pochodu, 
stanąłem z wujem w pierwszej 
lepszej czwórce. Na około sły-
chać było komendę: ”Stroity sia 
po czotyry czołowika”. Ktokol-
wiek wyjdzie z szeregu będzie 
z miejsca zastrzelony. Gdyby tu 
kto od strzału zginął, nikt by się 
o niego nie upominał. Życie było 
tanie. Ale nas pocieszała trochę 
okoliczność, że byliśmy teraz już 
w tak licznej gromadzie, trud-
no było wystrzelać wszystkich. 
Pochód ruszył. Księżyc słabo 
oświetlał drogę, a w dodatku 
oczy, co chwila oślepiane bla-
skiem reflektorów, niedokładnie 
rozróżniały wypukłości terenu, 
zacząłem się potykać, a wuj po 

kilkunastu minutach z powo-
du duszności nie mógł iść dalej. 
Próbowałem go zachęcać, pod-
trzymywać, ale na nic się to nie 
zdało. Zaczynał oddychać coraz 
ciężej, lada chwila upadnie, choć 
dobrze wygimnastykowany, on-
giś doskonały jeździec, siedem-
dziesięcioletni, już do większych 
wyczynów pieszych nie był zdol-
ny. Na moje wołanie o pomoc 
wycofano wuja z szeregów a 
zrobiono to tak prędko i akurat w 
chwile gdy oślepiał nas reflektor 
że się z nim niemal nie pożegna-
łem. Widziałem go wtedy ostatni 
raz. Podobno więziony w Ka-
mieńcu Podolskim skąd wysłano 
go z partią do Starobielska.

Dalszą tułaczkę odbywałem sam. 
Zrobiło się tak ciemno, że ledwo 
mogłem dotrzeć najbliższych są-
siadów. Droga stawała się coraz 
bardziej nierówna, zacząłem się 
coraz częściej potykać. Jeden 
z towarzyszy zaproponował mi 
wówczas, że poniesie mi koc. 
Nie podejrzewając niczego, zgo-
dziłem się na to ale koca już wię-
cej nie zobaczyłem. Mój uczynny 
sąsiad umiał tak zręcznie przejść 
do innych szeregów, że go odna-
leźć już nie mogłem. Brak koca 
dawał mi się dotkliwie odczuć. 
Po godzinnym, uciążliwym mar-
szu dotarliśmy do wsi Olcho-
wiec. Z daleka widniał rzęsiście 
oświetlony budynek, do którego 
nas zaprowadzono. Był to teatr 
ludowy w takich rozmiarach, że 
mógłby stanąć w wielkim mie-
ście. Bolszewicy widocznie prze-
czuwając, że nastąpi tu większy 
ruch graniczny budowali takie 
teatry w celach propagando-
wych. Obok obszernej widow-
ni, mogącej pomieścić kilkaset 
osób, i odpowiednio dużej sceny 

oświetlonej elektrycznie, znajdo-
wało się jeszcze w tym budynku 
kilka sal klubowych, gdzie po 
raz pierwszy widziałem poroz-
wieszane na ścianach fotografie 
wybitnych działaczy komuni-
stycznych. Napatrzyłem się po-
tem na takie portrety do przesytu. 
Zajęliśmy cały budynek, nie 
wyłączając dużego przedsion-
ka i jeszcze z powodu braku 
miejsca wiele osób musiało po-
zostać na dworze. Kazano nam 
przynieść sobie po wiązce sło-
my ze sterty i ułożyć ja sobie 
na legowisko. Byliśmy radzi ze 
stosunkowo wygodnego noc-
legu. Później już nie mieliśmy 
nigdy takiego zbytku, musiały 
nam wystarczyć gołe deski pod-
łogi w baraku lub w wagonie. 
Przed spaniem przyniesiona 
nam zupę. Najpierw jedli ci co 
mieli ze sobą wojskowe naczy-
nia, a potem ci co je od nich 
pożyczali. To samo powtarzało 
się potem przy każdym posił-
ku, dopóki nie otrzymaliśmy 
kubków sporządzonych prymi-
tywnie z puszek od konserw. 
Tej nocy mało kto spał z po-
wodu rażącego światła elek-
trycznego i powodu nieustannie 
krążącej miedzy nami straży 
w pełnym uzbrojeniu. Co kil-
ka godzin, przy zmianie war-
ty, budził nas też trzask na 
nowo ładowanych karabinów. 
Wreszcie nastał długo oczeki-
wany ranek. Wyprowadzono 
nas na dziedziniec, a właściwie 
zwykłe pastwisko przylegające 
do teatralnego budynku. Nigdzie 
śladu ogrodzenia, wszędzie za-
niedbanie nie dające się opisać. 
Budynek przedstawiający się 
tak okazale wczoraj wieczorem 
przy świetle elektrycznym, oka-

/ Zbrucz rzeka graniczna

/ Stanisław Ujejski (w młodości)
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zał się odrapaną budą, murowa-
ną wprawdzie i krytą blachą, ale 
na ścianach były plamy wilgoci, 
poobrywane rynny zwisały żało-
śnie, a woda, nie mająca odpły-
wu, pomimo posuchy, gromadziła 
się wokół murów. Przed frontem 
stał pomnik Stalina, który praw-
dopodobnie miał ozdabiać to 
miejsce i dodawać mu powagi, w 
rzeczywistości przez swoją nie-
proporcjonalność i brzydotę, po-
budzał do śmiechu, np. ręka była 
większa od głowy. Był to blichtr 
najgorszego gatunku obliczony 
na brak smaku wśród tłumów. 
Tak samo mniej więcej wygląda-
ły wszystkie budynki bolszewic-
kie, które w czasie mej tułaczki 
po Rosji sowieckiej mogłem zo-
baczyć. Wszędzie chęć impono-
wania przy najgorszej tandecie. 
Zacząłem się przyglądać moim 
towarzyszom. Było miedzy 
nimi trochę kobiet, z których 
jedna zwróciła moją uwagę ob-
razem bezmiernego bólu. Było 
to żona sierżanta KOP-u z Try-
buchowiec, pobliskiej nadgra-
nicznej miejscowości. Mąż jej 
poprzedniego dnia pełniąc służ-
bę stawiał opór wkraczającym 
bolszewikom, został przez nich 
zastrzelony i wśród męczarni 
skonał na jej rękach. Nie po-
zwolono jej zająć się pogrzebem 
i nie zważając na jej prośby i 
odmienny stan wywieziono z 
pięcioletnim synkiem. Przejścia 
odbiły się na zdrowiu nieszczę-
snej kobiety i musiano ją zabrać 
do szpitala.  Jej rozpacz pozo-
stanie mi na zawsze w pamięci. 

Szukając pilnie znajomych na-
potkałem mego sąsiada z Licz-
kowiec, Emilana Kimelmana. 
Ucieszyłem się nim, bo łatwiej 
jest znosić wspólnie ciężkie 
chwile. Odtąd był moim sta-
łym towarzyszem przez cały 
mój pierwszy pobyt w Rosji. 
Był to człowiek starszy i roz-
ważny, z którym można było 
godzinami, w przyjemny spo-
sób rozmawiać i skracać chwile 
niewoli. Wspólny zawód rolnika 
dostarczał nam wielu tematów. 
Wezwano nas do zbiórki. Musie-
liśmy się ustawić w długie, po-
dwójne szeregi, osobno cywilni, 
osobno wojskowi i inni umundu-
rowani. Zauważyłem wtedy, że 
są miedzy nami rozmaite grupy, 
które się razem trzymają: gru-
pa woźnych Banku Polskiego z 
Warszawy, grupa policjantów, 
szoferów, a nawet straży ognio-
wej z Krakowa. Jeden ze straża-
ków, jako znający język rosyjski i 
mający wojskowe zacięcie został 
nam wyznaczony na komendan-
ta. Do niego mieliśmy się zwra-
cać we wszystkich sprawach Po-
prosiłem go, więc aby dowiedział 
się kiedy nam zwrócą zabrane 
poprzedniego dnia przedmioty. 
Odpowiedział, że nie należy się o 
nie upominać teraz, ale że zostaną 
nam zwrócone w odpowiednim 
czasie. Zrobił mi więc nadzieję, 
która się szybko potem rozwiała. 
Przeliczono nas i zakomuniko-
wano nam, że wszyscy, bądź woj-
skowi, bądź cywilni, jesteśmy 

jeńcami wojennymi i jako tacy 
będziemy traktowani. Pozwo-
lono nam obmyć się przy stud-
ni. Z prawdziwą przyjemnością 
orzeźwiłem się wodą, ale nie ma-
jąc ręcznika, a nawet chustki do 
nosa, musiałem czekać aż wiatr 
osuszy mi twarz. Na szczęście 
pogoda wciąż była wspaniała. 
Na dziedzińcu podchodzili do 
nas agitatorzy bolszewiccy, któ-
rzy trochę po rosyjsku, a tro-
chę po rusku tłumaczyli nam 
o ile lepiej zarabiali robotnicy 
w Bolszewii niż u nas. Jeden 
z nich zapytał Kimelmana ile 
płacił dniówki dziewczynie na 
folwarku. Na to mój sąsiad od-
powiedział, że dobra robotnica 
zarabiała złotówkę dziennie. 
Wtedy agitator zwrócił się z 
tryumfem do tłumu słuchaczy: 
„Widzicie wyzysk obszarnika! 
Tylko jeden złoty! A u nas się pła-
ci pięć do sześciu rubli za dzień.” 
Kimelman nie dał się jed-
nak zbić z tropu i zapytał: 
„A jaką siłę kupna ma u was 
rubel? U nas za dziesięć zło-
tych, a czasem nawet za osiem 
można kupić sto kilo żyta.” 
To zdezorientowało agitatora, 
widomo bowiem było, że w Ro-
sji żyto było kilkakrotnie droższe 
niż u nas, pomijając, że w legal-
nym handlu prawie go nie było. 
Wynagrodzenie więc naszej ro-
botnicy przewyższało znacznie 
to, które otrzymywała ich robot-
nica. Agitator nie chcąc się nara-
żać na śmiech, zaplątawszy się 
bez wyjścia, przerwał dyskusję. 
Do tych agitatorów przyzwycza-
iliśmy się wnet. Co chwila zja-
wiał się inny, który chciał zainte-
resować audytorium swoimi teo-
riami filozoficzno - ekonomicz-
nymi, ale w dyskusjach nie brali-
śmy już nigdy udziału, nie chcąc 
zwracać na siebie uwagi władz 
i pogarszać tym swego losu. 
Zauważyłem na dziedzińcu ład-
ny zaprzęg, była to własność 
Kimelmana. Na koźle siedział 
bolszewik, który szlachetne ko-
nie wciąż smagał batem. Na 
pewno i moje podobny los spo-
tkał i żal mi się zrobiło, nie tego, 
że ich już nie mam, ale że mogą 
być tak torturowane. Wiejskie 
kobiety rozdawały mleko uwię-
zionym matkom i dzieciom. 
Chciałem nakłonić jedną z nich 
aby poszła do oddalonego o kil-
kanaście kilometrów Sidorowa i 
zaniosła żonie karteczkę, która 
naprędce skreśliłem. Na nic jed-
nak były moje namowy i obiet-
nica hojnej nagrody ze strony 
mej żony. Bojaźń kary ze strony 
bolszewików była zbyt wielka. 
Tymczasem zbliżała się pora 
posiłku. Dostaliśmy po talerzu 
zupy z kapustą i pęczakiem, 
a chleb dostaliśmy już rano. 
Po południu zaczął padać deszcz, 
dawno niewidziany. Myślami 
byłem jeszcze przy moim gospo-
darstwie, czy też zdołano posiać 
przed słotą? Nie przypuszczałem 
wtedy, że ani w przyszłym roku, 
ani w następnych nie będę zbierał 
plonów, tak jednak byłem przy-
zwyczajony myśleć o gospodar-
stwie, że nawet burza bolszewic-

ka nie zdołała tego wykorzenić. 
Nadszedł wieczór. Zajechało kil-
ka aut ciężarowych, a równocze-
śnie zjawili się jacyś komisarze, 
którzy zaczęli się kręcić między 
nami. Do jednego z nich zbliżył 
się Kimelman prosząc o zwolnie-
nie ze względu na swój podeszły 
wiek. Komisarz przyrzekł, że za 
pół godziny zostanie odstawio-
ny do granicy, po czym będzie 
wolny. Gdy to usłyszałem, po-
stanowiłem się trzymać blisko 
szczęśliwca w nadziei, że i mnie 
to spotkać może. Wsiadłem wiec 
prędko do tego samego co on auta. 
Ruszyliśmy w kierunku Husia-
tyna. Nasz wóz był pierwszy. Za 
nim jechało jeszcze 7 innych, a 
w każdym znajdował się żołnierz 
w pełnym uzbrojeniu. Tę samą 
drogę, która niedawno przeby-
liśmy mozolnie piechotą przeje-
chaliśmy autem w kilka minut. Z 
zapartym tchem śledziłem dokąd 
jedziemy. Czy przekroczymy 
Zbrucz, czy tez powiozą nas da-
lej? Niestety tuz przed miastecz-
kiem skręciliśmy na południe. 
Oszukano więc Kimelmana, a 
tym samym i moja nadzieja na 
odzyskanie wolności zgasła. 
Szybko oddalaliśmy się od Hu-
siatyna. Przez pewien czas droga 
szła wzdłuż Zbrucza. Rezydencja 
hrabiego Gołuchowskiego, obok 
której przejeżdżałem często w 
drodze do Husiatyna widniała te-
raz po drugiej stronie.

Znajdowałem się jeszcze w mojej 
okolicy, ale przedzielony od swo-
ich Zbruczem. Opuszczałem żonę 
i dzieci w chwili kiedy najwięcej 
opieki potrzebowały. W oczach 
stawały mi obrazy prześladowa-
nia rodzin ziemiańskich w czasie 
rewolucji bolszewickiej. Myśl, 
że może spotkać to samo moja, 
była tak natarczywa, że usuwała 
w dal troskę o to dokąd nas wiozą 
i na jak długi czas bez żadnego 
zaopatrzenia wobec zbliżającej 
się zimy. Ciężka to była chwila, 
ale w końcu wesołe usposobie-
nie naszych towarzyszy podróży, 
przeważnie młodych, zacieka-
wionych tą jazdą w nieznane i 
obiecujących sobie dostosować 
się jak najlepiej do oczekują-
cych ich warunków egzysten-
cji, ufność w lepszą przyszłość 
udzieliły się i nam, starszym. 
Droga dłużyła się, musieliśmy 
kilka razy stawać czekając na 
pozostałe auta, które psuły się 
na wyboistej drodze. Krajobraz 
był taki sam jak u nas. Wszę-

dzie równina, wsie gęsto zabu-
dowane, a chaty kryte słomą. 
O godzinie dziewiątej wieczo-
rem wjeżdżaliśmy do Kamień-
ca (Podolskiego) przez bramę 
Batorego, której nazwa jest naj-
lepszym świadectwem wieko-
wego władania Polski tą krainą. 
Mijamy katedrę o wspaniałej 
fasadzie, lecz oknach zabitych 
deskami, smutną i opuszczoną. 
Przy świetle księżyca widzimy 
w dole jaru wijącą się wstęgę 
Smotrycza, a na stromym pa-
górku ruiny zamku. Stanął mi w 
oczach zamek Kalinowskich w 
Sidorowie gdzie pagórek wpraw-
dzie mniejszy i sędziwe mury 
mniej okazałe, ale podobne temu. 
Zajechaliśmy przed koszary. Tu 
panował ruch ogromny. Wszę-
dzie pełno polskich jeńców i 
żołnierzy - jeńców jak i my. 
Wszyscy zagarnięci zostali przez 
wojska rosyjskie w chwili, gdy w 
pobliżu naszej wschodniej grani-
cy przygotowywali się do ostat-
niej rozprawy z Niemcami. Spo-
tkałem tu między innymi księdza 
majora Ziółkowskiego, kapelana 
KOP-u, który nieraz przyjeżdżał 
na odpust do Sidorowa. Szep-
nął mi kilka słów otuchy, ale na 
dłuższą rozmowę nie było czasu, 
bo już zaczęto odczytywać nasze 
nazwiska, aby sprawdzić czy nikt 
nie uciekł. Przy każdym nazwi-
sku notowano teraz „otczestwo” 
(imię ojca) i tak już potem stale 
było. Rozglądając się po koryta-
rzach zauważyłem mnóstwo afi-
szy propagandowych, które za-
czynałem odczytywać dla wpra-
wy w cyrylicy. Zbliżył wtedy do 
mnie ów komendant nadany nam 
przez bolszewików, że nie ma-
jąc zarzutki zmarzł po drodze do 
Kamieńca (Podolskiego) i prosi 
mnie o odstąpienie szynela, któ-
ry otrzymałem w Olchowcu. Wi-
działem, że chłopisko zmarzł po-
rządnie, toteż nie namyślając się 
długo odstąpiłem mu szynel, on 
zaś obiecał się postarać w zamian 
o koc. Wyszedłem na tym fatal-
nie, bo „starszy” przydzielony 
został do innej grupy i straciłem 
go z oczu. Jedyną przysługę jaką 
mi oddał było znalezienie wolne-
go lóżka w koszarach.

Przed ułożeniem się do snu, we-
zwano nas na kolację. Podano 
ją w ogromnej, czystej sali na 
małych sześcioosobowych sto-
likach. Przypominało to restau-
rację, a po prywacjach (wyrze-
czeniach) olchowieckich stano-

wiło przyjemną niespodziankę, 
zwłaszcza, że i naczynie było 
czyste, aluminiowe. Przypadła 
mi funkcja przyniesienia jadła dla 
wszystkich przy naszym stoliku. 
Udałem się do wskazanego okna, 
gdzie z kuchni wydawano potra-
wy. Przyznać muszę, że pomimo 
ogromnego ruchu, obsłużony zo-
stałem sprawnie, a co najważniej-
sze, mogłem porozumieć się po 
polsku. Z apetytem zabraliśmy 
się do barszczu z kaszą jaglaną, 
byliśmy bowiem solidnie głodni. 
W koszarach odnalazłem zare-
zerwowane łóżko, rzuciłem się 
na nie i natychmiast zasnąłem, 
mimo hałasu jaki panował w 
sali. Około dwunastej zbudzo-
no nas jednak do zbiórki. Z naj-
większą niechęcią zwlokłem się 
z łóżka i pospieszyłem na kory-
tarz. Z urywków dosłyszanych 
rozmów między oficerami wy-
rozumiałem, że za chwilę odje-
dziemy do Kijowa. Ta wiado-
mość zrobiła na mnie wrażenie. 
Poznanie Kijowa kontentowało 
mię zawsze, przy tym sadziłem, 
że łatwiej mi stamtąd będzie 
przesłać wiadomość do żony. 
Wyprowadzono nas na podwórze 
i kazano ustawić się czwórkami. 
W ciemną noc, po nierównej dro-
dze maszerowaliśmy do dworca. 
Załadowano nas do pociągów 
czteroosiowych po osiemdziesiąt 
ludzi do każdego. Zaraz potem 
zasunięto drzwi i zostawiono w 
ciemności. Stłoczeni na ciasnej 
przestrzeni ludzie zaczęli się nie-
cierpliwić. Jedni deptali po no-
gach drugim, kłócili się, przekli-
nali, a przy tym panował okropny 
zaduch. Powstało pytanie czy w 
ogóle nie podusimy się tu wszy-
scy. Na szczęście znaleźliśmy 
cztery górne okienka zamknię-
te drzwiczkami. Otworzyliśmy 
je przemocą i odetchnęli trochę 
świeżym powietrzem. Minęła 
obawa zaduszenia się, ale trze-
ba było jeszcze wyznaczyć każ-
demu miejsce aby ustały swary. 
Przez okienka zaczynało powoli 
przenikać światło ranne i wów-
czas znaleźliśmy w kącie kilkana-
ście desek, z których postanowili-
śmy zrobić ławki. W końcu urzą-
dziliśmy się jako tako, ale wagon 
wciąż stał w miejscu. Ruszyliśmy 
dopiero po trzech godzinach. 
 
III.    Wywózka więźniów do 
Tiotkina

Podróż trwała przeszło cztery 
doby. Wyjechaliśmy w środę 

/ Poglądowa mapa trasy pierwszej wywózki do Krzywego Rogu
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rano, a stanęliśmy na miejscu w 
niedzielę w południe. Rozgląda-
łem się pomiędzy towarzyszami 
podróży dla siebie. Rej wśród 
nich prowadzili szoferzy z War-
szawy. Tworzyli najliczniejszą, 
zwartą grupę, która czując swoją 
przewagę terroryzowała innych 
domagając się najlepszych miejsc 
dla siebie. Grali zapamiętale w 
karty i zdumiony byłem widząc, 
że stawki dochodzą do kilku ty-
sięcy złotych. Za te pieniądze 
nic wprawdzie nie można dostać, 
ale skąd oni mieli takie sumy? 
Prócz szoferów było kilku woj-
skowych. Jeden z nich widać 
gorący patriota narzekał na 
dowództwo wojskowe przy-
pisując mu klęskę. Twierdził, 
że w wojsku był duch i za-
pał i można się było obronić. 
Było także trzech dziennikarzy, 
Żydów, którzy znali język rosyjski 
i mogli się porozumiewać z naszą 
strażą. Jednego z nich mianowa-
no starostą. Obowiązkiem jego 
było pilnować porządku i rozda-
wać przydzielone nam wiktuały. 
Całą podróż odbyłem z p. Ki-
melmanem i jego zięciem. By-
łem z tego rad, bo miałem z 
kim dzielić się spostrzeżeniami. 
Droga nasza szła przez Płoski-
rów, Szepetówkę, Antoniny, Ki-
jów, Bachmacz do Tiotkina (dzi-
siejsza nazwa Totkino), miastecz-
ka niedaleko Kurska. Stacje były 
bardzo rzadkie, czasami jecha-
liśmy po cztery i więcej godzin 
bez zatrzymania. Czasami znów 
na jakiejś stacyjce lub nawet 
szczerym polu staliśmy bez koń-
ca. Otwierano wówczas wagony i 
pozwalano nam wychodzić. Ko-
rzystaliśmy z tego aby się umyć 
pod jakąś studnią. Podczas po-
stojów byliśmy prowiantowani. 
Przez pierwsze trzy dni nie mieli-
śmy w ustach ciepłej strawy. Da-
wano nam chleb, masło, które są-
dząc po jego doskonałej jakości, 
pochodziło prawdopodobnie ze 
zrabowanej mleczarni polskiej, 
(bowiem produkcja rosyjska stała 
o wiele niżej od polskiej). Dawa-
no nam też po garści cukru, który 
rozpuszczaliśmy w otrzymywa-
nej raz dziennie gorącej wodzie. 
Upał, który dokuczał nam w cią-
gu dnia, zmniejszał się w miarę 
jak jechaliśmy na północ, a ranki 
były stale chłodne. Okolicy nie 
mogliśmy dobrze rozpoznać, bo 
drzwi wagonów były zamknięte, 
a miejsca koło górnych okienek 
obsadzone przez szoferów war-
szawskich. Rzadko tylko mogłem 
się do jednego docisnąć. Roz-
taczał się wówczas przede mną 
krajobraz jednostajny: równe jak 
stół pola, urodzajne, czarnoziem-
ne, a wśród bezkresnych równin 
gdzieniegdzie tylko jakaś zapa-
dła wioska, lub na kresach hory-
zontu wysmukłe topole włoskie. 
Pomiędzy topolami widać było 
gdzieniegdzie ogromne zabudo-
wania folwarczne kołchozów. 
Charakterystycznym jest brak 
lasów, pokazują się one częściej 
za Bachmaczem, a są o rzad-
kim przetrzebionym drzewo-
stanie, przeważnie liściastym: 
dąb, brzoza, zupełny brak graba. 

Na zrębach pasie się bydło, co 
świadczy o zupełnie zaniedbanej 
gospodarce leśnej. Gospodarka 
rolna, o ile można sobie z niej 
zdać sprawę z okien wagonu, 
przedstawia się również źle. Aż 
żal patrzeć jak marne są plony na 
bogatych ukraińskich ziemiach. 
Nigdzie nie widziałem rozpoczę-
tych orek zimowych pod jarzyny 
przyszłoroczne. Tam gdzie sia-
no już pszenicę ozimą, siewniki 
przedstawiały obraz zupełnego 
zaniedbania, konie były chude 
i słabe, uprząż parciana i znisz-
czona. Jedynym plonem przed-
stawiającym się nieco lepiej były 
buraki cukrowe, z uprawy któ-
rych słynęła dawniej Ukraina. 
Byłem ciekawy Kijowa, nie wi-
działem go jednak, bośmy się 
w nim nie zatrzymywali. Po-
dziwiać mogłem tylko Dniepr. 
W Bachmaczu zagrzały się osie 
naszego wagonu i musieliśmy się 
przesiąść do dwóch innych, po 40 
ludzi w każdym. Wyszedłem na 
tym źle, bo straciłem dotychcza-
sowego sąsiada, z którym dzieli-
łem koc w nocy, wobec tego mo-
głem z płaszcza zrobić poduszkę, 
teraz płaszcz służyć musiał za 
okrycie, a pod głową kładłem 
buciki nakryte czapką. Nie było 
to higieniczne, ale kto wówczas 
dbał o higienę! Chodziło o to aby 
coś w przybliżeniu przypomina-
ło poduszkę, resztę dopełniała 
wyobraźnia. A gdy zbyt bolały 
skronie mówiło się z rezygnacją: 
„ niczewo”. Tym magicznym sło-
wem człowiek wmawiał w siebie, 
że jego niewygody i dolegliwości 
są drobiazgami wobec ogromu 
wydarzeń i nie warte zastanawia-
nia się. Przy tym to słowo oddaje 
jakiś, nie dający się w innym ję-
zyku określić, rosyjski fatalizm, 
który sprawia, że gdy człowiek 
czemuś zaradzić nie może, powi-
nien się biernie poddać, a wtedy 
ustaje chęć buntu, wzmaga się 
cierpliwość ułatwiająca znosze-
nie małych prywacji.
 
IV.    Więzienny pobyt w Tiotkinie 

Czwartego dnia podróży, w nie-
dzielę, w południe, umęczeni 
okrutnie i niemożliwie brudni 
dojechaliśmy do stacji Tiotkino o 
kilkadziesiąt kilometrów od Kur-
ska. Kazano nam wysiadać z rze-
czami, przekonaliśmy się więc, że 
to jest miejsce naszego przezna-
czenia, dotychczas bowiem nie 
wiedzieliśmy dokąd nas wiozą 
W pobliżu stacji zauważyłem 
cukrownię, znałem się trochę 
na produkcji cukru z buraków 
i przyszło mi na myśl, że może 
będę mógł tu znaleźć jakąś pra-
cę. Nie zatrzymaliśmy się jednak 
przed cukrownią, tylko w obo-
wiązkowych czwórkach poma-
szerowaliśmy do kolejki wąsko-
torowej gdzie załadowano nas 
na otwarte wagoniki, z których 
po godzinie wysiedliśmy w ja-
kimś osiedlu zwanym „gorod-
kiem”. Było tam kilka budynków 
mieszkalnych rozrzuconych po 
szerokiej równinie, a z równiny 
wyrastał stromy pagórek, na któ-
ry kazano się nam wdrapać po 

piaszczystej drodze. Szczyt jego 
obejmował mniej więcej obszar 
hektara w kształcie prostokąta. 
Wzdłuż jego dłuższych boków 
znajdowały się po cztery drew-
niane budynki na podmurowa-
niu, a wzdłuż krótszych mniejsze 
budynki z jednej strony przezna-
czone na biura i administrację, z 
drugiej na kuchnie i magazyny. 
Wszystko, z wyjątkiem admini-
stracji, było otoczone kolczastym 
drutem na dziewięciometrowych 
słupach w kilkunastu rzędach. 
W pośrodku podwórza rosły 
miedzy budynkami, w pewnym 
oddaleniu od siebie, dwa dęby, 
a bliżej kuchni znajdowała się 
studnia. Pagórek z jednej strony 
przylegał do kopalni torfu roz-
rzuconej po całej równinie, skąd 
ładowano i wywożono go do cu-
krowni, az  drugiej strony scho-
dził łagodnym stokiem w kierun-
ku lasu o karłowatych sosnach na 
piaszczystym gruncie.

Pobyt w Tiotkinie zaliczam do 
najcięższych w moim życiu. Tu 
bowiem poczułem co znaczy go-
rycz poniesionej klęski, tęsknota 
za domem odległym o parę tysię-
cy kilometrów, niepokój o rodzi-
nę i uczucie, że dwudziestoletnia 
praca w gospodarstwie poszła na 
marne. U stopo pagórka ciągnęła 
się wstęga linii kolejowej, a ta li-
nia i biegnące wzdłuż niej druty 
telegraficzne były jakby nicią łą-
czącą mnie ze światem, a jednak 
nieuchwytną, bo już za drutami 
kolczastymi, a te druty przypo-
minały mi, że jestem jeńcem. 
Na krańcu rozległej równiny, 
porosłej z rzadka kępami drzew, 
a będącej ogromnym torfowi-
skiem, w odległości czterech 
kilometrów lśniły w słońcu trzy 
kopuły, a wśród nich strzelista 
wieża. Były to ruiny klasztoru 
prawosławnego pod wezwaniem 
świętego Serafina, a później do-
wiedziałem się, że obok mona-
steru znajdują się także szczątki 
klasztoru podominikańskiego. 
Aż tu więc sięgała nasza pra-
ca misyjna, choć to były swego 
czasu najdalsze rubieże Rzecz-
pospolitej należące do woje-
wództwa Czernichowskiego. 
Obóz nasz powstał w czasie I 
wojny światowej i przeznaczo-
ny był dla jeńców austriackich. 
W czasie dwudziestolecia słu-
żył może jako pomieszczenie 
dla robotników zajętych kopa-
niem torfu. Zaprowadzono nas 
do jednego budynków. Wnętrze 
jego przedstawiało się marnie: 
na ścianach przeświecały szpa-
ry miedzy deskami i dawały do 
zrozumienia, że dostateczne-
go schronienia przed mrozem 
i wichrami mieć tu nie będzie-
my. O jakichkolwiek łóżkach 
czy choćby pryczach mowy nie 
było. Musieliśmy się położyć 
na podłodze, ale okazało się, że 
miejsca dla wszystkich brakuje, 
nie można było wyciągnąć nogi, 
aby nie kopnąć sąsiada w drugim 
rzędzie. Na tym tle powstawały 
nieporozumienia i przez pewien 
czas barak huczał jak ul. Pierw-
szej nocy było nas dwieście pięć-

dziesiąt ludzi w baraku przezna-
czonym na połowę tej liczby. Nie 
dano nam niczego do jedzenia. 
Krzyki i przekleństwa nie wzru-
szały wartowników, którzy naka-
zywali nam milczenie słowem: 
”Nie szumiat”. Część jeńców 
w ogóle położyć się nie mogła. 
Skulony obok ciągle grających 
w karty i co chwila świecących 
latarką, zasnąłem jednak będąc 
bardzo znużony. Następnej nocy 
sytuacja poprawiła się nieco, bo 
część jeńców odeszła do innych 
obozów, mimo to ciasnota dała 
mi się jeszcze bardziej we znaki, 
bo otrzymałem za sąsiada niede-
likatnego Żyda, który usiłował 
przez ciągłe kopanie powiększyć 
przypadające mu miejsce, a to 
doprowadziło do scysji pomię-
dzy mną a resztą Żydów którzy 
wzięli go w obronę. Postanowi-
łem od tej pory trzymać nerwy na 
wodzy, aby przez głupstwo nie 
wpaść w kłopoty.

Potem przeniesiono nas do in-
nego baraku, gdzie były nawet 
prycze o dwóch kondygnacjach 
i maty z trzciny, które w końcu 
zamieniono na sienniki licząc po 
jednym na dwie osoby. To już wy-
dawało się nam szczytem kom-
fortu po poprzednim prymitywie. 
Mówiąc o tak przyziemnych 
sprawach jak spanie, trudno nie 
wspomnieć o wyżywieniu. Jako-
ściowo i ilościowo wikt nie był 
dostateczny. Rano dawano tzw. 
kipiatok (wrzątek), który każdy 
mógł sobie wziąć z kuchni. Popi-
jając tę wodę i przechadzając się 
między dwoma dębami w podwó-
rzu można było sobie wyobrazić, 
że się jest w jakiejś miejscowości 
uzdrowiskowej i że się spaceruje 
po deptaku z kubkiem wody mi-
neralnej w ręku. Potem był „czaj” 
przypominający trochę herbatę, 
około dziesiątej rozdawano zupę. 
Na każdych 10 więźniów przypa-
dała jedna jej miednica. Co dzień 
komendant przynosił ją z kuchni 
i nalewał do nadstawianych kub-
ków blaszanych. Idąc z kuchni z 
pełnym naczyniem wołał głośno: 
„ Uwaga, uwaga nadchodzi...” 
Było to hasło nieustannie rzuca-
ne przez nasze radio na początku 
wojny. Gdy coś z zupy zostało w 
miednicy, komendant rozdawał 
„przycinki”. Nie upominałem się 
o nie nigdy, ale często komen-
dant, który mię lubił, przydzielał 
mi je. Zupy były rozmaite. Cza-
sem pływały w nich kawałki mię-
sa lub ryby ( okolica obfitowała 
w ryby), ale oprócz tego bywała 
w nich soczewica, fasola, kapu-
sta lub kasza jaglana. Pojemność 
kubka wynosiła ½ litra, a najczę-
ściej znajdowaliśmy w niej socze-
wicę. Nie dziwiłem się Ezawowi, 
że sprzedał za nią pierworódz-
two, ja sam byłbym wówczas to 
uczynił. Wieczorem znowu ku-
bek „czaju” i na cały dzień około 
czterysta gramów chleba, zwy-
kle źle wypieczonego. Od czasu 
do czasu otrzymywaliśmy parę 
kawałków rąbanego cukru. Był 
to wielki specjał. Z każdej dzie-
siątki codziennie inny miał obo-
wiązek myć wszystkie naczynia 

pod studnią. Parę razy ta funkcja 
i mnie przypadła, a miłą nie była. 
Trzeba było długie chwile wycze-
kiwać w ogonku aby się dostać 
do studni, a woda była lodowata, 
bo już zaczynały się przymrozki. 
Rozkład dnia był jak zwykle w 
obozie monotonny. Ścisłych go-
dzin nie przestrzegano. Zajęcia 
były nieliczne. Wstawać można 
było o dowolnej godzinie, byle 
przed sprzątaniem baraku. Po-
nieważ można się było myć tylko 
pod jedną studnią na podwórzu, 
chcąc uniknąć tłoku i marznię-
cia podczas coraz zimniejszych 
poranków, czekając na swoja ko-
lejkę, wstawałem najwcześniej 
kiedy jeszcze nikogo przy studni 
nie było. Mogłem za to podzi-
wiać cudowne wschody słońca, 
które stroiło blaskiem kopuły i 
wieżę wspomnianego monasteru. 
Potem chodząc po podwórzu mo-
głem spokojnie odmówić ranny 
pacierz, nie będąc nagabywanym 
przez znajomych, którzy później 
na podwórze wychodzili, a wów-
czas nawiązywały się pogawędki. 
Po śniadaniu wzywano nas, ale 
tylko na ochotnika, do jakiejś 
roboty fizycznej. Polegała ona w 
największej części na zakłada-
niu słupów pod druty kolczaste 
albo okładanie chrustem i ziemią 
naszych baraków od dołu, były 
one bowiem zbudowane tylko na 
murowanych słupach i wiatr pod 
nimi hulał swobodnie. Niektórzy 
prali bieliznę grzejąc wodę w 
kuchni. Torfu nie żałowano nam, 
było go w bród. Po obiedzie od-
wiedzano się nieraz w sąsiednich 
barakach. Byli i tacy, którzy zro-
biwszy sobie figury szachowe z 
chleba, a szachownicę z chustki 
do nosa grali zapamiętale w sza-
chy. Dwa razy urządzano nam 
kino na podwórzu wyświetlając 
stare filmy z rewolucji bolsze-
wickiej. Kino wciąż się psuło, a 
wiatr zrywał ekran. Większym 
powodzeniem cieszyły się po-
pisy gimnastyczne młodzieży. 
A teraz należy opowiedzieć tro-
chę o współtowarzyszach. Zaraz 
pierwszego ranka, gdy wysze-
dłem się myć pod studnię chwy-
cił mnie ktoś za rękę. Ponieważ 
panował jeszcze mrok, nie od 
razu go poznałem. Okazało się, 
że to mój dawny fornal Jan Ro-
mańczuk. Zacząłem go gorączko-
wo wypytywać jak się tu dostał. 
Opowiedział, że gdy go powo-
łano do wojska, dostał przydział 
do służby w KOP-ie na wschod-
niej granicy w Siekierzyńcach, 
odległych o kilkanaście kilome-
trów od Sidorowa. Tam zabrali 
go bolszewicy do niewoli. Wraz 
z nim zagarnęli i Wiktora Bola-
nowskiego również z Sidorowa, 
który pracował u mnie jako po-
mocnik ogrodnika. Ucieszyłem 
się, że jest już nas trzech z tej 
samej wsi. Zobowiązaliśmy się 
wzajemnie, że kto z nas pierw-
szy wróci do domu, zawiado-
mi rodziny pozostałych o losie 
tamtych. Byłem pewny, że oni 
wrócą wcześniej, a ja jako znie-
nawidzony „pomieszczyk” będę 
dłużej przetrzymywany. Stało 
się inaczej. Wróciłem pierwszy, 
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wprawdzie nie do Sidorowa, 
ale do Lwowa i zawiadomiłem 
wówczas rodziny obu chłopa-
ków o ich pobycie w Tiotkinie. 
O p. Kimelmanie wspomina-
łem. W drodze poznałem tak-
że pana Mosdofa, naczelnego 
dyrektora działu wojskowe-
go fabryk w Stalowej Woli. 
W drodze poznałem także lepiej 
księdza Ziółkowskiego, majo-
ra wojsk polskich. Swym po-
godnym usposobieniem dawał 
przykład cierpliwego znoszenia 
niedoli. Uważał, że skoro Wolą 
Boską było abyśmy tu przyje-
chali, to widocznie Jego zamia-
rem jest także, abyśmy szerzyli 
wiarę tam gdzie znajduje się ona 
w ucisku. Przyznać jednak na-
leży, że w naszych warunkach 
było to rzeczą trudną: nie wol-
no nam było w niczym wiary 
naszej okazać, zabronione było 
śpiewanie pieśni pobożnych, nie 
mówiąc już o spowiedzi. Jeśli 
ktoś się chciał spowiadać czynił 
to potajemnie chodząc z księ-
dzem Ziółkowskim po podwó-
rzu w czapce na głowie. Ksiądz 
mieszkał w baraku oficerskim. 
Tam również przebywał ppłk 
Morawski, profesor elektrotech-
niki na Politechnice Warszaw-
skiej. Był to człowiek wielkiej 
kultury, z którym rozmowa była 
nie tylko przyjemna, ale i po-
uczająca. Pamiętam, z jaką mate-
matyczną precyzją przedstawiał 
o ile szanse Niemiec wygrania 
obecnej wojny są mniejsze w sto-
sunku do poprzedniej.

Spośród oficerów bardzo miłym 
znajomym, jeszcze z czasów 
przedwojennych w Kopyczyń-
cach, był kpt. Wąsik. Mam mu 
wiele do zawdzięczenia: widząc 
że jestem obrabowany, wspierał 
mię jak mógł, między innymi dał 
mi ręcznik, którego mi tak brako-
wało i chustkę do nosa. Optymizm 
jego udzielał się innym. Był za-
wsze pełen najrozmaitszych po-
mysłów politycznych, które jego 
zdaniem muszą się sprawdzić. 
Wśród oficerów było paru lekarzy 
i to znakomitych, gdy więc ktoś 
zachorował, mógł być pewien, że 
diagnoza zostanie dobrze posta-
wiona. Mała jednak była z tego 
pociecha, skoro nie było żadnych 
lekarstw, nawet aspiryny nie 
można było dostać. W razie cho-
roby jedyna radą było zwrócenie 
się do służbowego felczera, któ-
ry na podstawie orzeczenia na-
szych lekarzy kierował pacjenta 
do izby chorych, względnie kazał 
odsyłać do szpitala w Tiotkinie. 
Bliżej jeszcze niż z oficerami 
zaznajomiłem się z tymi, z któ-
rymi łączył mnie wspólna zna-
jomość zawodu rolniczego. Do 
nich zaliczam panów Dwernic-
kiego, Kozłowskiego i Korze-
niowskiego. Wszyscy oni przy-
jechali do naszego obozu o parę 
dni później od nas. Z wyjątkiem 
pana Korzeniowskiego, którego 
umieszczono w naszym baraku, 
umieszczono ich w baraku na-
przeciw. Zaglądałem do nich co 
dzień. Pan Karol Dwernicki, wła-
ściciel majątku w powiecie brzo-

zowskim, dostał się do niewoli w 
Ochrymowcach pod Zbarażem, 
majątku pana Kozłowskiego, do 
którego wyjechał przed inwazją 
niemiecką i z którym został wzię-
ty przez bolszewików. Nie chcąc 
przyznać się do posiadanego ma-
jątku, aby nie pogarszać swojej 
sytuacji, udawał ogrodnika, a 
czynił to tak zabawnie, żeśmy się 
zaśmiewali. Był człowiekiem peł-
nym dowcipu i humoru. Niezwy-
kle miłym towarzyszem był tak-
że pan Kozłowski. Mimo swego 
wieku i kalectwa (był częściowo 
sparaliżowany) należał do moich 
najweselszych znajomych w obo-
zie. Widząc jego pogodę ducha, 
pomimo wielkich strat material-
nych, zapominałem o własnych. 
Pan Korzeniowski został wy-
wieziony z żoną jako właści-
cielką folwarku Romanówka 
koło Trembowli z dwoma ma-
łoletnimi synami. Żonę z młod-
szym synem odesłano do obozu 
dla kobiet, który mieścił się we 
wspomnianym już pobliskim 
klasztorze, jego zaś ze starszym 
synem umieszczono u nas. Po-
nieważ oboje byli świadkami 
rabunku we dworze, czego ja nie 
widziałem będąc wywieziony pół 
godziny po wkroczeniu bolsze-
wików do Sidorowa, słuchałem 
z ciekawością jego opowiadań. 
Otóż te oddziały, które wkroczy-
ły do Romanówki pierwszego 
dnia nic złego nie uczyniły. Ale 
te co przyszły nazajutrz dały się 
we znaki. Właścicielowi, który 
właśnie wydawał ordynarię ze 
spichlerza kazali wyjść, a komi-
sarz bolszewicki zwrócił się do 
ludności, aby brała wszystko co 
chce, bo to do niej należy. Tak-
że w domu wezwano ludność 
do rabunku. Tego samego dnia 
zajechało do Romanówki auto 
ciężarowe, w którym znajdowali 
się jeńcy, przeważnie studenci ze 
Lwowa i tym autem wywieziono 
państwa Korzeniowskich. Cha-
rakterystycznym było jednak, 
że ci sami ludzie, którzy przed 
kilku godzinami rabowali dwór, 
nie chcąc dopuścić aby wywo-
żeni cierpieli od chłodu, zaczęli 
znosić zrabowane koce, kołdry, 
a nawet dywan perski. Skorzy-
stali na tym towarzysze podróży 
i cały obfity zapas okryć i kołder 
dojechał nietknięty do Tiotkina 
i tu wspomógł niejednego. Mnie 
ofiarował pan Korzeniowski ów 
dywan perski, który mi potem 
wielkie przysługi oddał.

Prócz oficerów i rolników pozna-
łem także ludzi innych zawodów, 
z którymi łączą mnie do dziś 
miłe stosunki. Do nich zaliczam 
w pierwszym rzędzie magistra 
Adama Gawlikowskiego, wyż-
szego urzędnika Najwyższej Izby 
Kontroli Państwa we Lwowie i 
Adama Kirchnera, notariusza z 
Radziechowa. Obydwóch zaję-
li bolszewicy równocześnie w 
pobliżu granicy, trzymali jakiś 
czas pod terrorem, gdzie kaza-
no im obracać się twarzami do 
ściany, udając, że będą ich roz-
strzeliwać. Byli jednak o tyle w 
lepszym położeniu ode mnie, że 

nie zostali ogołoceni z gotówki i 
innych drobiazgów jak ja. Dzię-
ki temu mogli sobie kupować 
kaszę, herbatę i tytoń dzieląc 
się tym po bratersku. Przy koń-
cu niewoli stali się jednymi z 
moich najbliższych towarzyszy. 
Osobna wzmianka należy się 
panu Franciszkowi Ludwigowi, 
inspektorowi magistratu w Kato-
wicach. Poznałem go dzięki temu, 
że zauważyłem u niego książecz-
kę do nabożeństwa i poprosiłem 
o pożyczenie mi. To stało się 
początkiem naszej znajomości. 
Jako wybitny działacz społecz-
ny musiał zaraz po wkroczeniu 
Niemców opuścić Katowice. 
Prócz tych znajomości miałem 
wielu innych, których wszystkich 
nie sposób wymienić, od nikogo 
nie doznałem żadnej przykro-
ści, przeciwnie, wyświadczali 
mi nieraz przysługi. Najczęst-
szym tematem rozmów miedzy 
nami była naturalnie polityka. 
Wiadomości o sytuacji czerpa-
liśmy z gazet rosyjskich albo 
z rozmów z przedstawicielami 
władz obozowych, z których na 
własną rękę wyciągaliśmy dale-
ko idące wnioski, zwykle bardzo 
optymistyczne. Mimo, że nasze 
prognozy nie sprawdzały się, 
atmosfera rozmów była swobod-
na i szczera, omawialiśmy bez 
końca przyczyny naszej klęski, 
a każdy dopatrywał się jej gdzie 
indziej: w ustroju rzeczpospo-
litej, w rządzie, w ludziach na 
kierowniczych stanowiskach itp. 
W trzecim tygodniu pobytu w 
obozie zjechała do nas jakaś 
komisja bolszewicka i zaczęła 
po raz nie wiem który spisywać 
nie tylko daty naszych urodzin 
i „otczestwo”, ale też i stosunki 
majątkowe i przynależność par-
tyjną. Pytano mię ile miałem koni 
i bydła, ile pola i jakie narzędzia 
rolnicze.. Zauważyłem, że pod 
moim nazwiskiem umieszczono 
napis: „pomieszczyk”, a obok 
znak zapytania. Ten znak zanie-
pokoił mnie. Sądziłem że są do 
mnie jeszcze jakieś podejrzenia. 
Starałem się więc pokierować 
mymi zeznaniami, aby je uchylić. 
Na zapytanie czy byłem czynny 
społecznie, odpowiedziałem, że 
jedną z moich działalności było 
założenie z kilku innymi oso-
bami spółdzielni mleczarskiej, 
której zostałem prezesem. Za-
pytano mię wówczas jakie po-
bierałem wynagrodzenie, na co 
odrzekłem, że funkcje moje były 
honorowe i nawet nie przyjął-
bym za nie wynagrodzenia. To 
widocznie zaimponowało bol-
szewikowi, wymazał bowiem 
ów groźny znak, a ja dziękowa-
łem Bogu, że mnie szczęśliwie 
natchnął, bo gdyby ten znak 
został, może do dziś przeby-
wałbym w Rosji jak niektórzy z 
moich ówczesnych znajomych. 

W parę dni po komisji oznajmio-
no nam, że niedługo zostaniemy 
odstawieni do kraju z wyjątkiem 
wojskowych i przynależnych do 
policji, których spora garstka 
znajdowała się w obozie. Przed-

tem jednak będziemy musieli 
przejść kwarantannę w większym 
obozie, aby nie zawieźć jakiejś 
choroby. Zdziwiła mnie trochę ta 
dbałość bolszewicka o stan zdro-
wia naszego kraju, przyjęliśmy 
to oświadczenie za dobrą monetę 
i cieszyliśmy się z rychłego po-
wrotu do domów. Otrzymałem 
wówczas mnóstwo listów od woj-
skowych i policjantów z prośbą o 
doręczenie ich rodzinom w kraju. 
Zapanował ruch w obozie, przy-
gotowywaliśmy się do wyjaz-
dów. Jedni prali bieliznę, inni 
cerowali i szyli, jeśli mieli co. 
Dziękowałem Bogu, że zbliżał 
się wyjazd, bo przy braku ekwi-
punku i bodaj jednej zmiany bie-
lizny mogłem bardzo cierpieć. 
Spadł już śnieg, a wściekła wi-
chura trwająca kilka dni obniżyła 
temperaturę o parę stopni poniżej 
zera. Przy pompowaniu wody 
ze studni trzeba było odrąbywać 
sople lodu. Marzłem jak nigdy 
w życiu, a że się nie zaziębiłem 
uważam za prawdziwy cud. Nie 
tylko zimno było na podwórzu i 
ustać musiały pogadanki ze zna-
jomymi od dębu do dębu, ale i w 
barakach, gdzie nie było żadnej 
powały, śnieg wciskał się mie-
dzy deski i nigdzie nie można się 
było ogrzać.

Przed wyjazdem pozwolono tym, 
którzy mieli rodziny w obozie 
kobiecym odwiedzić je. Poszli 
więc pod strażą do tego obozu, 
gdzie zabawili cały dzień i gdzie 
zostało postanowione z admini-
stracją, że w dzień wyjazdu zgło-
szą się powtórnie i wówczas po-
łączywszy się z żonami i dzieć-
mi wyjadą wspólnie do miejsca 
przeznaczenia.

Na drugi dzień zbudzono nas 
wcześnie, a o godzinie szóstej 
podano już południowy posiłek, 
kazano nam wyjść z budynku i 
ustawić się czwórkami. Zaczę-
ły się gorączkowe pożegnania 
z tymi, którzy pozostać mieli. 
Kilkakrotnie odczytywano nasze 
nazwiska i liczono nas. Trwało to 
kilka godzin. Marzliśmy wtedy 
tak, że dla rozgrzewki biliśmy się 
nawzajem po plecach, a ja utuli-
łem się szczelnie w swój dywan 
perski, nie zważając na to, że 
wyglądam w nim jak maharadża. 
Gdy już namarzliśmy się porząd-
nie, przyszedł niespodziewany 
rozkaz powrotu do baraków. 
Okazało się, że władze kolejowe 
nie zdążyły przygotować dla nas 
wagonów. Wyjazd został odłożo-
ny na dzień następny.

Ksiądz Ziółkowski i Wąsik od-
prowadzili nas aż do samej bra-
my. Ci, którzy mieli rodziny w 
monasterze zostali załadowani 
do ciężarówki i pojechali po nie. 
Nam kazano ustawić się czwór-
kami i pomaszerować w kierunku 
Tiotkina. Tylko najsłabszym po-
zwolono wsiąść do wozu z pro-
wiantami, który jechał na końcu 
kolumny. Dopiero teraz można 
było zauważyć jak osłabliśmy 
przez te parę tygodni złego odży-
wiania. Odległość z naszego obo-

zu do stacji wynosiła 17 kilome-
trów, w normalnych warunkach 
taki spacer nie byłby niczym 
nadzwyczajnym, obecnie już był 
ponad nasze siły. Toteż musieli-
śmy często odpoczywać po dro-
dze siadając na jakichś suchych 
pniach, byleby choć trochę sił za-
oszczędzić. Spotykaliśmy także 
inne partie, które tak jak my miały 
być odstawione do koncentracyj-
nego obozu. Mniejsza o to gdzie 
on się znajdował, cieszyliśmy 
się, że wyruszyliśmy stąd, gdzie 
było zimno i głodno, a w dalszej 
perspektywie widniał powrót do 
domu. Czas był piękny. Śnieg, 
który spadł obficie przed kilku 
dniami tajał szybko odsłaniając 
zieleń łąk i liści trzymających się 
jeszcze na drzewach. Wszędzie 
ten sam krajobraz: jednostajna 
równina porosła kępami sosen i 
krzaków, idealny teren do polo-
wania na wilki, których tu sporo. 
Po kilku godzinach doszliśmy, 
a raczej dowlekliśmy się do 
miasta. Pomyślałem, że już nie-
daleko do dworca. Tymczasem 
pochód przez miasto, rozłożone 
jak wszystkie w Rosji, bardzo 
szeroko, trwał beż końca. Teraz 
szczególnie musieliśmy pilno-
wać czwórek, nie można było 
nigdzie odpocząć, siły nasze były 
na wyczerpaniu.

Ludność przypatrywała się nam 
ciekawie czyniąc miedzy sobą 
różne uwagi. Dywan perski był 
przedmiotem szczególnej obser-
wacji. „Wot popowski brezent” 
(kapa popa), usłyszałem w chwili 
mijania jakiejś grupy ludzi, któ-
rzy, jak wymiarkowałam z ich za-
chowania, nie byli nam przychyl-
ni. Odczuwało się to zwłaszcza 
po pełnym nieufności spojrzeniu 
starych chłopów. Wygląd ich za-
niedbanych, o długich kacapskich 
brodach, sprawiał nawet groźne 
wrażenie. Była może u nich cie-
kawość, zwłaszcza u młodzieży 
i kobiet, ale ani cienia współ-
czucia, że oderwani od naszych 
ognisk, aż tu błąkać się musimy. 
W Rosji są już wszyscy dawno do 
tego przyzwyczajeni. Nie wolno 
nam było rozmawiać z ludno-
ścią. Jeden z więźniów próbował 
zbliżyć się do kacapa i poprosić 
o szczyptę tytoniu, został jednak 
zaraz kolbą karabinu odpędzony. 
Domy wzdłuż niekończącej się 
ulicy, którą postępowaliśmy, 
przedstawiały się w porówna-
niu do nędznego wyglądu ich 
mieszkańców, stosunkowo do-
brze. Były wszystkie parterowe 
z ozdobnymi futrynami przy 
oknach i drzwiach i z zewnętrz-
nymi okiennicami malowany-
mi przeważnie na kolor zielony. 
Domy te pamiętały, prawdopo-
dobnie, jeszcze czasy carskie. No-
wych budynków mieszkalnych 
już tu się nie wznosi, tylko banal-
ne, rządowe, lub kooperatywy. 
Ogarniało mnie takie zmęczenie, 
zmyślałem chwilami, że upadnę i 
tylko myśl, że gdybym teraz ustał 
i odesłano by mnie do szpitala, 
powrót mój do kraju opóźniłby 
się znacznie, utrzymywała mnie 
na nogach. Całą siłą woli zmu-
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szałem się do dobrego humoru i 
żartowania z kolegami. Wreszcie 
po czterech czy pięciu godzinach 
tego uciążliwego marszu dobrnę-
liśmy do dworca. Czekał już na 
nas cały szereg wagonów, a róż-
niły się tylko tym od tych, któ-
rymi przyjechaliśmy, że z każ-
dego wystawał blaszany komin 
biegnący od żelaznego piecyka 
ustawionego pośrodku wagonu. 
Obok przygotowany był węgiel, 
co napawało nadzieją, że nie bę-
dziemy marznąć. Piecyk taki na-
zywał się, „tiepłuszką”.

Nie od razu pozwolono nam 
wsiąść, przedtem policzono raz 
jeszcze i porozdzielano po czter-
dziestu do każdego wagonu oraz 
wyznaczonego „starszego” i 
tenże musiał znowu zrobić spis 
podległych mu. To wszystko za-
brało znowu jakieś dwie godziny. 
W końcu mogliśmy się załado-
wać. Mając już doświadczenie 
rozlokowaliśmy się szybko i 
sprawnie. Część ludzi na górnej 
kondygnacji, część na dolnej. 
Mnie, jako posiadającemu dy-
wan, który mogłem częściowo 
rozłożyć, a częściowo przykryć 
się, przypadło gorsze miejsce 
na dole. Pozwolono nam tym ra-
zem pozostawić drzwi otwarte, a 
obiecywaliśmy sobie lepiej palić, 
gdy zimno zacznie dokuczać, 
ufając, że potrafimy sobie po-
radzić, gdy węgiel się nam wy-
czerpie. Dano nam herbatę, którą 
mieliśmy sobie zaparzyć na pie-
cyku, cukier i chleb oraz kubki i 
cztery rynki (podłużne blaszane 
naczynie kuchenne). Ogromnie 
wygłodzeni, bo nic nie jedliśmy 
od rana zmietliśmy wszystko do 
ostatniej kruszyny położyliśmy 
się spać, zapaliwszy na noc la-
tarkę ze świecą co było dowo-
dem pewnego komfortu wagonu. 
Spaliśmy już dobrych kilka go-
dzin, gdy nagle, około północy, 
zostaliśmy zbudzeni gwałtow-
nym odsuwaniem drzwi. Wezwa-
no starszego, aby zaraz wysłał 
trzech ludzi do pomocy wartow-
nikowi stacji. Zgłosiło się zaraz 
na ochotnika trzech młodzieńców 
ciekawych co to ma być za po-
moc i na jakiej stoimy stacji. Po 
chwili wrócili niosąc ogromny 
termos w kształcie dużego wia-
dra o podwójnych ścianach i po-
krywie zaśrubowanej oraz jakiś 
okazały baniak. Był to barszcz i 
kasza jaglana a stacja nazywała 
się Sumy. Zawartość termosu i 
baniaka znikła w jednej chwili. 
Komendant okazał się dobrym 
organizatorem: porozlewał zupę 
do kubków, a kaszę podzielił do 
czterech rynek na dziesięć osób 
każda i wyznaczył dla dziesiąt-
ki jednego, który miał czuwać 
nad sprawiedliwym rozdziałem. 
Potem ułożyliśmy się znowu do 
snu. Nad ranem rozpaliliśmy w 
żelaznym piecyku i otworzyli 
drzwi na całą szerokość. Pociąg 
mknął szybko, czasami nawet 
niepokojąco, bo rzucał w prawo 
i w lewo i trzeba było uważać, 
aby nie uderzyć o ścianę wagonu. 
Tym większej wagi jednak nabie-
rały mijane przestrzenie, całymi 

godzinami pozostawały wciąż te 
same: kraj smutny, stepowy, po-
przerzynany miejscami jakimiś 
ogromnymi rozpadlinami, mało 
zaludniony. Ludzie z zachodu, 
nie przywykli do tych przestrze-
ni, nie mogą się wśród nich do-
brze czuć, a cóż dopiero gdy są 
przemocą wyrzuceni ze swoich 
środowisk. W takich chwilach 
z lękiem zdawaliśmy sobie py-
tanie, gdzie będzie kres naszej 
jazdy, gdzie nas wiozą? Nie była 
to bowiem ta sama droga, która 
przyjechaliśmy. Czyż ten obóz 
koncentracyjny, dokąd rzekomo 
nas wiozą, znajdował się w głębi 
Rosji, a nie bliżej jej zachodniej 
granicy? To niepokojące pytanie 
nasuwało się każdemu z nas coraz 
bardziej. Pytaliśmy gorączkowo 
wartowników zaglądających cza-
sami do naszego wagonu, gdzie 
jesteśmy i dokąd nas wiozą? Za 
każdym razem spotykaliśmy się z 
ironicznym uśmiechem, dającym 
do zrozumienia, że dowiemy się 
o tym jak przyjedziemy na miej-
sce.

Niepokój wzrastał. Co chwi-
lę ktoś czynił przypuszczenia, 
że oszukano nas, ze jedziemy 
w głąb Rosji, a może nawet na 
Syberię. Nadzieja powrotu do 
kraju zgasła. Trzeba było wi-
dzieć wyraz tego niepokoju w 
oczach ludzi, którzy nawzajem 
zadawali sobie pytanie: czy to 
możliwe? Co będziemy robić na 
Syberii? Ktoś posiadający kom-
pas wpadł na pomysł przekonać 
się za jego pomocą w jakim kie-
runku jedziemy. Na tej podstawie 
dowiedzieliśmy się że w kierun-
ku wschodnim. Teraz już nikt 
prawie nie wątpił, że jedziemy 
na Syberię. Wciąż pytano wła-
ściciela kompasu, czy kierunek 
nie zmienia się, ale wciąż był 
ten sam z lekkim odchyleniem 
do południa. Mówiłem sobie: 
„ Będzie, co Bóg da”, a widząc 
niepokój towarzyszy powiedzia-
łem już trochę zniecierpliwiony: 
„Czy jesteśmy czymś lepszym od 
naszych poprzedników, których 
tysiącami wywożono na Syberię? 
Dziękujmy Bogu, że jeżeli już 
tak ma być, jedziemy tam koleją, 
a nie kibitką lub pędzeni piecho-
tą i że nie jedziemy w kierunku 
północno-wschodnim, bo wów-
czas moglibyśmy się spodzie-
wać tylko pracy w kopalni rtęci”. 
Przypuszczenie o kopalniach rtęci 
wyraziłem w formie negatywnej, 
wywołało ono wśród obecnych 
takie przerażenie, że podzielili 
się nim na postoju z innymi sąsia-
dami w wagonach. Przez pewien 
czas miałem sposobność przeko-
nać się jak szybko powstała i roz-
niosła się plotka. Napomknąwszy 
mimochodem o kopalniach rtęci 
wtłoczyłem w tych ludzi, spo-
dziewających się zawsze najgor-
szego, pewność, że jedziemy do 
tych kopalń, choć kierunek jaz-
dy jeszcze na to nie wskazywał. 
Ta niepewność celu naszej po-
dróży trwała cały dzień. Ludzie 
posmutnieli i obojętnie przy-
patrywali się widokom, które 
przesuwały się przed otwartymi 

drzwiami wagonu. Już i sprawa 
pożywienia nie wywoływała za-
interesowania. Każdy jadł w mil-
czeniu kawałek chleba posypany 
cukrem, którego nam nie żało-
wano i popijał herbatą. Niestety 
kończył się nasz zapas węgla, ale 
znalazła się na to rada. Na jed-
nym z postojów zauważyliśmy 
kilka spróchniałych progów ko-
lejowych. Wciągnęliśmy je więc 
bez namysłu., siekiera znalazła 
się również, mieliśmy więc nowy 
zapas opału, który powiększył 
się, gdyż palacz z przejeżdżają-
cej lokomotywy udzielił nam na 
naszą prośbę parę sztuk węgla.

Tymczasem kierunek naszej jaz-
dy zwracał się wybitnie na połu-
dnie. Właściciel kompasu stale 
musiał powtarzać: ”Kierunek 
południowy”. Nad wieczorem 
czekała nas miła niespodzian-
ka: wjechaliśmy w obrąb jakiejś 
olbrzymiej stacji. Przez długą 
chwilę mieliśmy po jednej i dru-
giej stronie nieskończony gąszcz 
zbiegających się i rozchodzących 
torów kolejowych, jakieś fabryki, 
magazyny, wreszcie na jednym 
z budynków zauważyliśmy na-
ciosa „Charków”. A więc tu nas 
zawieźli. Chyba przez Charków 
nie pojedziemy na Syberię. Przy-
gnębienie zaczęło ustępować 
nadziei. Przy pełnym już zmro-
ku zajechaliśmy na peron, gdzie 
kazano nam wysiąść bez rzeczy. 
Obok peronu była studnia, z któ-
rej skorzystaliśmy skwapliwie, 
aby się umyć, a potem kazano 
nam uformować czwórki i po-
prowadzono przez most ponad 
torami do dużego budynku, gdzie 
znaleźliśmy się w olbrzymiej sali 
pełnej ruchu i gwaru. Miła woń 
roznoszonych potraw przypo-
mniała nam, że przez cały dzień 
prawie nic nie jedliśmy. Gdy za-
jęliśmy miejsca przy pierwszym 
lepszym stole, od razu postawio-
no przed nami pełne miski barsz-
czu i kaszy jaglanej. Widocznie 
daleko posunięta normalizacja 
wytworów jadłodajni bolszewic-
kich każe się trzymać tego jed-
nostajnego menu. Trzeba jednak 
przyznać, że w obu potrawach 
tutejsi kucharze doszli do per-
fekcji: smakowały wszystkim. 
W sali jadło jednocześnie przy-
najmniej pięćset osób. Co chwi-
la jakaś partia wstawała, a zaraz 
potem przychodziła następna. I 
nam kazano zaraz wstać po je-
dzeniu, aby zrobić miejsce in-
nym. Zauważyłem, że w ten 
sposób jadłodajnia może w ciągu 
godziny wydać bez trudu około 
czterech tysięcy obiadów. Rosja 
co robi - to na gigantyczna skalę. 
Wracając do wagonu przez most 
rzuciłem okiem na ciągnące 
się we wszystkich kierunkach 
miasto. Rozległość jego wyda-
wała mi się olbrzymia. Wszę-
dzie gdzie okiem sięgnąć morze 
świateł, jakieś sylwetki drapaczy 
chmur odbijających się dziwnie 
od małych, parterowych dom-
ków w najbliższym sąsiedztwie. 
Niebawem nasz pociąg ruszył 
znowu. Jechaliśmy całą noc w 
kierunku południowo-wschod-

nim. Obawa przed Syberią znik-
nęła zupełnie, za to powstawała 
chwilami inna, mianowicie wy-
kolejenia się pociągu, jazda przy-
bierała tempo wprost wyścigowe. 
Chwilami pociąg tak rzucał, że 
trudno było spać, dwóch kole-
gów pospadało z górnych ławek. 
Choć do świtu było jeszcze dale-
ko, zrezygnowaliśmy z dalszego 
snu i skupiwszy się koło piecy-
ka korzystaliśmy z jego ciepła, 
suszyli suchary i parzyli herbatę 
opowiadając sobie o przeszło-
ści. Najwymowniejszym był 
pan Kurek, którego życzliwych 
usług nieraz doznałem w obozie. 
Powoli stawało się coraz widniej. 
W świetle dnia ukazały się nam 
ogromne łany kukurydzy; cie-
plejszy powiew musnął od pól, 
byliśmy już w południowej Ro-
sji, skończyły się obawy przed 
zimnem, teraz nawet bez piecyka 
ogrzać się można było w słońcu. 
Kukurydza, którą widzieliśmy z 
okien wagonu, była zaledwie w 
połowie zebrana, a tak marna, 
że u siebie kazałbym ją dawno 
skosić na zieloną paszę. Na ło-
dygach, nie wyższych jak metr, 
widać było zaledwie jedną mar-
ną kolbę, podczas gdy powinno 
ich być trzy albo cztery. Przy-
czyną tego nie mógł być klimat 
ani gleba, tylko zapewne późny 
siew i brak nawozu potasowego. 
Drugą rzeczą niemile uderzającą, 
w oczy podróżnego to ogromne 
pryzmy czy kupy wymłóconego 
ziarna pszenicy, złożone na świe-
żym powietrzu obok magazynów 
kolejowych, bez żadnego zabez-
pieczenia przed deszczem. Ponie-
waż akurat zaczął mżyć deszcz z 
przykrością widziało się jak zbo-
że, którego tutaj nadmiaru nie ma, 
marnuje się i porasta od wilgoci. 
Po polach widać było coraz 
więcej betonowych słupów z 
elektrycznymi przewodami. Nic 
dziwnego, zbliżaliśmy się do 
Dnieprostroju, olbrzymiej tamy 
na Dnieprze, która spiętrzając 
masy wód jest potężnym źró-
dłem energii elektrycznej. Cała 
okolica jest też zelektryfikowa-
na, ale ta elektryfikacja stoi w 
jawnej sprzeczności z prymity-
wem. Jest wprawdzie światło 
elektryczne w mieszkaniach, ale 
one same, zwłaszcza lepianki 
robotników przedstawiają ob-
raz takiej nędzy, że palącą się w 
nich żarówkę można przyrów-
nać do przysłowiowego kwiatka 
do kożucha. Takich przykładów 
można by mnożyć bez końca. 
Nad wieczorem zajechaliśmy 
do Dniepropietrowska. Stojąc 
dłuższy czas na wielkiej sta-
cji mogłem zauważyć, że ilość 
urzędniczek kolejowych znacz-
nie przewyższa ilość mężczyzn. 
Czyżby Rosja dla zajęcia kawał-
ka Polski potrzebowała tylu męż-
czyzn, że trzeba ich było kobie-
tami zastąpić? Ubiór tych kobiet 
jest szary i zaniedbany, a odbija 
z niego tylko jaskrawa chustka. 
Po tradycyjnym barszczu z ka-
szą jaglaną ruszyliśmy w dalszą, 
nieznaną nam drogę i zaraz pra-
wie przejeżdżaliśmy Dniepr. Z 
trudem udało mi się docisnąć do 

górnego okienka pod sam koniec 
mostu (drzwi wagonu musieliśmy 
na rozkaz pozamykać), mogłem 
tylko rzucić okiem na wijącą się 
pod nami wspaniałą rzekę, na 
której uwijało się mnóstwo ma-
łych statków parowych, a mno-
gość świateł Dniepropietrowska 
dodawała malowniczości temu 
niezapomnianemu widokowi. 
Trzecia noc podróży wydawała 
się nam spokojniejsza. Widocz-
nie kraj był równy, bez większych 
spadków, a więc mniej okazji do 
kawalerskich zjazdów z góry. 
Nad ranem zatrzymaliśmy się na 
jakiejś zapadłej stacyjce. Posta-
nowiliśmy z tego, aby zaopatrzyć 
się w wodę. Zgłosiłem się na 
ochotnika i wziąłem wiadro pod 
pompę, nie przypuszczałem jed-
nak, że studnia jest tak daleko a 
że zastałem przy niej cały ogonek 
towarzyszy, nie mogłem się pręd-
ko docisnąć i posłyszawszy gwizd 
wzywający do powrotu, dopędzi-
łem niemal już w ruchu pociąg i 
zdołałem wskoczyć do wagonu. 
Po południu przyjechaliśmy do 
Krzywego Rogu. Pogoda zrobi-
ła się piękna. Słońce przygrze-
wało niemal jak w lecie. Wysie-
dliśmy z wagonów, aby się nim 
nacieszyć. Spotkałem wówczas 
moich znajomych z Sidorowa: 
Romańczuka i Bolanowskiego, 
którzy wyjechali wcześniejszą 
partią, ale teraz połączono ich z 
nami. Szukałem wszędzie pań-
stwa Korzeniowskich, pytałem 
o nich kierownika warszawskiej 
agencji „Havas”, który był rów-
nież wywieziony z żoną i jak 
oni miał na dworzec wyjechać 
z monasteru.. Powiedział mi, że 
Korzeniowscy zostali zatrzyma-
ni w ostatniej chwili, więc nie 
ma celu dalej ich szukać. Zmar-
twiłem się tą wiadomością i nie 
wiedziałem co o tym sądzić. 
W Krzywym Rogu dostaliśmy 
kolację złożona z kawałka kieł-
basy, ogórków kiszonych, pomi-
dorów, białego chleba i cukru. 
Podobno kolacje tę zafundował 
nam Komitet Opieki nad jeń-
cami. Wiadomości tej jednak 
sprawdzić nie mogłem, bo nie 
pozwalano nam z nikim roz-
mawiać. Na stacji w Krzywym 
Rogu staliśmy do wieczora. O 
wielkości miasta można się było 
przekonać, gdy rozbłysły światła 
rozrzucone po całym horyzoncie. 
I znowu nowe budowle sąsiado-
wały z najgorszymi ruderami. 
Czwarta noc naszej podróży była 
niepodobna do ubiegłych. Wol-
nym, ślimaczym tempem prze-
suwaliśmy się od stacji do stacji 
przy ciągłym przetaczaniu wo-
zów. Ujechaliśmy w ten sposób 
około 20 kilometrów i znaleźli-
śmy się na przedmieściu Krzy-
wego Rogu, zwanym Dubowaja 
Bałka. Tu kazano nam wysiąść z 
rzeczami, co było dowodem, że 
stanęliśmy u celu naszej podróży.

Materiał za zgodą autora pocho-
dzi z : http://www.marychna.wit-
kowscy.net/

C.D.N
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Wiele osób pisało już o szkole kresowej przed wojną. Ja też 
poruszałam ten temat wcześniej. Jednak większość wspo-
mnień dotyczy uczniów przedwojennych na Kresach. Po-
dobnie jak  pani Anastazja Paszkowska, która opowiadała 
mi o swoich przeżyciach w ławce szkolnej, w przedwojen-
nej kresowej Chiniówce i w Ostrogu- tak też inni uczniowie 
spisywali swoje wspomnienia. 

Tym razem będzie inaczej. Moja koleżanka z Jeleniej Góry 
udostępniła mi wspomnienia i zdjęcia swojej cioci- kreso-
wej nauczycielki pani Ireny Olszyńskiej. Spójrzmy na jej 
pogodną twarz z młodości

/ Zdj1- Irena Olszyńska-autorka

Spisała ona wiele fragmentów życia swojej rodziny na kart-
kach grubego zeszytu, pięknie oprawionego. To kresowa 
saga pt. ”Echa dawnych dni” 

 / Zdj2- okładka pamiętnika

Pamiętnik składa się z dwóch części: 

I- Prawie legenda
II- …ocalić od zapomnienia…
Motto jakie sama napisała już na początku  brzmi: 

Nie!
Nas nie zmiecie czas!
Ktoś
Zapamięta nas…
Nie znałam pani Irenki, ale dzięki tym wspomnieniom stała 
mi się bliska i w jakiś sposób podobna do mojej kresowej 
babci- dobra, mądra, serdeczna, ale i twarda, odważna i 
uparta. Taka „matka Polka”, ale z fantazją, optymizmem i 
otwartością na ludzi i świat. 
Takie były przecież Kresowiaczki.
Nie ukrywam, że i zawód pani Irenki był dla mnie magne-
sem- ja też byłam nauczycielką i bardzo lubiłam uczyć. 
Irena pochodziła z zamożnej i wykształconej rodziny. Jej 
ojciec skończył Akademię Rolniczą w Dublanach.  Córka 
też była inteligentna, a jej powołaniem było nauczanie.
Najpierw jednak gimnazjum! Po czterech latach szkoły pod-
stawowej zdawało się wtedy do ośmioletniego gimnazjum. 
1 września 1923 roku Irenka rozpoczęła naukę w gimna-
zjum im. Juliusza Słowackiego we Lwowie, a zamieszkała 
w pensjonacie im. Zofii Strzałkowskiej. Było to daleko od 
domu rodzinnego w Bereźnicy Królewskiej.

/ Zdj3- Lwów- gimnazjum, ulica Zielona

Tak opisuje :
„W pensjonacie było nam dobrze i nie odczuwałyśmy bole-
śnie rozłąki z domem. Szkoła ta zajmowała duży 6- piętro-
wy gmach przy ul. Zielonej 22 – z ogromnym ogrodem. W 
tym samym budynku mieściło się gimnazjum, seminarium 
nauczycielskie, szkoła podstawowa i przedszkole. Górne 
piętra zajmował pensjonat dla 100 panienek, sale do nauki i 
rekreacji, sypialnie, ogromna jadalnia z przyległą oranżerią, 
aula, kaplica itp. (…)

Z tych lat mamy bardzo miłe wspomnienia; Lwów był 
bardzo pięknym miastem, pełnym wesołej i eleganckiej 
młodzieży. Utkwiły mi w pamięci spacery do Parku Stry-
jeńskiego, gdzie kupowało się sławne „precle jajowe”, wy-
cieczki na Pohulankę, wieczory w teatrze i inne atrakcje.”
No cóż, wyłania się z tego całkiem inny obraz szkoły kre-
sowej niż sobie to wyobrażaliśmy. Przed wojną szkolnic-
two nie wszędzie było ubogie i marne, a już na pewno nie 
we Lwowie- prężnym ośrodku naukowym i kulturalnym. 
Szkoła przy Zielonej na pewno mogłaby służyć za wzór 
wielu naszym współczesnym szkołom. 

No i ten przedwojenny  Park Stryjeński!… - nie ma ani jed-
nej osoby, która pisząc o Lwowie nie wspomniałby o tym 
miejscu- magicznym miejscu! 

Jednak lwowski epizod Irenki nie trwał długo. Ojciec zmie-
nił pracę i rodzina przeniosła się do Horodenki. Posada 
w biurze administracji czterech majątków księcia Lubo-
mirskiego nie była szczytem marzeń, ale przy licznej ro-
dzinie warto było się tam przenieść chociażby ze względu 
na koszty edukacji i mieszkania dzieci poza domem, bo w 
Horodence było gimnazjum koedukacyjne „nie trzeba już 
było dzieci wysyłać z domu i płacić słono za stancje czy 
pensjonat.”

„Był to rok 1928 Było nas wiec siedmioro rodzeństwa i ro-
dzice- duża rodzinka.”
Czasy gimnazjum w Horodence wspomina Irena bardzo 
dobrze. Nie miała kłopotów z nauką a i życie towarzyskie 
kwitło. 

/ Zdj4- Irenka w gimnazjum

W 1931 roku w rodzinie Irenki tez zaczęło być nieweso-
ło- już czworo dzieci było w prywatnym gimnazjum. Irena 
zdała maturę bez problemów. I co dalej? Były plany, żeby 
wysłać ją do Lwowa na studia prawnicze. Jednak Irena za-
decydowała inaczej, tak o tym pisze:

„Miałam ambicję, żeby jak najprędzej „stanąć na własnych 
nogach” i dlatego zdecydowałam się za namową koleża-
nek na dwuletnie pedagogium, po którym mogłam zostać 
nauczycielką szkoły podstawowej. Takie pedagogium było 
w Lublinie- daleko. Nie przeczuwałam, że ten odjazd na za-
wsze oderwie mnie od rodzinnego domu, i że tam spotkam 
„swój los”. Dwa lata przeżyte w Lublinie (1931-1933)  były 
szkołą dorosłości, nauczyły mnie samodzielności i liczenia 
na własne siły. Potrafiłam też pogodzić naukę z przemożną 
chęcią zabawy. Chodziliśmy tańczyć całą paczką, zwłasz-
cza w karnawale- nigdy już potem ani tak często, ani tak 
beztrosko nie bawiłam się.”

No i właśnie w karnawale 1932 roku, na zabawie, w tańcu 
poznała Irena Lutka- swego przyszłego męża.

/ Zdj5- Lutek

IRENA OLSZYŃSKA
- NAUCZYCIELKA NA KRESACH 
Anna Małgorzata Budzińska
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„Nasze wspólne życie zaczęło się 30 X 1937 roku.

Miałam wtedy 24 lata i od czterech lat pracowałam już jako 
nauczycielka- w pierwszych trzech latach w Międzyrzeczu 
Podlaskim, skąd po złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego 
zaczęłam starania o przeniesienie do Kowla, gdzie miesz-
kał mój Lutek z matką. Trudność polegała na tym, że było 
to inne województwo i kuratorium. Otrzymałam więc naj-
pierw posadę w Zabłociu- na Polesiu.

Pracowałam tam tylko rok- oczarował mnie urok i smętek 
tej krainy.

Od 1 września 1937 roku przeniesiono mnie do Kowla i 
wtedy wreszcie zabrzmiało nam „Veni Creator” a słowa 
przysięgi głęboko zapadły w serca.

On- urodzony w Kijowie, ja- w Tarnopolskim, wychowani 
wprawdzie w tradycjach kresowej szlachty, lecz z różnych 
zaborów. Zakochani i szczęśliwi, pełni ufności w dobrą 
przyszłość  zaczęliśmy  urządzać nasze wspólne gniazdko.

Zamieszkaliśmy w Kowlu przy ulicy Monopolowej, w ma-
łym, cichym zaułku nad rzeką Turią (dopływ Prypeci) w 
białym domku pana listonosza.

/ Zdj6- Irena szczęśliwa

Mieszkanko było małe, dwupokojowe, ale przytulne i miłe. 
Mieliśmy trochę wspólnie zakupionych mebli, kilimów, 
kilka obrazów i grafik Lutka. Przed domkiem był ogródek 
pełen kwiatów, a za domkiem łąki nad leniwie płynącą Tu-
rią.

Oboje pracowaliśmy- ja w szkole kolejowej, Lutek jako 
księgowy w największej na Wołyniu Intendenturze Woj-
skowej. 

W naszej szkole panowała miła atmosfera i dobrze mi się 
tam pracowało. Czułam, że jestem lubiana przez młodzież 
i przez grono nauczycielskie.

Domem zajmowała się mama Lutka.”

Tak wspominała początek swego dorosłego życia Irena. 
Nie wiedziała jednak, że nie za długo będą się cieszyć 
swym szczęściem.  Ich pierworodny synek miał dopiero 10 
miesięcy, gdy nadeszły wakacje i  sierpień 1939 roku. Zra-
zu były to wymarzone, beztroskie wakacje, piękna pogoda, 
odwiedziny dziadka, zabawy z dzieckiem, spokój i wciąż 
jeszcze ufna miłość i beztroska.

„Lecz horyzont zaczął się zacieśniać (…) I-go września 
spadły niemieckie bomby, które zburzyły już całkowicie 
nasz spokój... Lutek wprawdzie nie odszedł z wojskiem- 
szykowano obronę Kowla, więc po całych dniach nie było 
go w domu-  ale...

„Blitzkrieg” okazała się nie do odparcia. Od świtu do ciem-
nej nocy nękały  nas naloty niemieckich bombowców, a 
niebo było bezchmurne, bezlitosne...(...) Potem „przyja-
ciele” zajęli tereny do Bugu- w porozumieniu z Niemcami 

oczywiście. 

Przyszli, jak mówili „zaszcziszczat› swabodu ruskich lu-
diej”. I skończyły się sny o zwycięstwie, spokoju i niepod-
ległości. Zaczęły się ciężkie lata niewoli i niedoli o jakiej 
nie mieliśmy pojęcia.

Oddziały wojsk polskich, które nie chciały się poddać 
schroniły się w lasach- najwięcej w Puszczy Białowieskiej, 
oraz w lasach Polesia i Wołynia. Opinia o nich naszych 
„przyjaciół” brzmiała „eto bandity”.

Polacy ulegli przemocy, ale nigdy się nie poddali i nigdy 
nie przestali pracować nad odzyskaniem niepodległości. 
Zaczęto więc wiązać porwane nici, zawiązywały się pod-
ziemne struktury AK, by odrobić zło, które się stało. 

Lutek znikał na wiele godzin- wracał późno w nocy pomi-
mo godziny policyjnej. Zaangażował się w pracę podziem-
ną. Dla zamydlenia oczu przyjął pracę inspektora ochrony 
pożarnej w jakimś przedsiębiorstwie, bo taki kurs ukończył 
kiedyś. Ta praca pozwalała mu poruszać się w terenie. Ja 
wróciłam do swojej szkoły, która była niby polska- dla 
polskiej „mniejszości narodowej”- byliśmy przecież teraz 
mieszkańcami USRR... Treści nauczania krańcowo różniły 
się od programów szkoły „pańskoj Polszy”. Kierownic-
two i część grona nauczycielskiego byli ludźmi „stamtąd”. 
Trzeba było co dzień łykać „gorzkie pigułki” oszczerstw, 
krytyki, wyszydzania wszystkiego, czym dotąd żyliśmy 
i co było nam drogie.  Pamiętam dobrze dzień Rewolucji 
Październikowej- pierwszą defiladę przed „sowiecką wła-
ścią”. Na trybunie stała gromada sowietów w skórzanych 
kurtkach z czerwonymi kokardami i tłustych Żydów. Przed 
nimi to właśnie trzeba było maszerować w takt pieśni: ki-
puczaja, maguczaja, nikiem nie pabiedimaja” ...Nigdy nie 
odczułam bardziej boleśnie naszego upadku i poniżenia- 
szłam jak automat- a łzy ciurkiem spływały mi po twarzy...

Od tego czasu moja pozycja w szkole zaczęła się zmieniać. 
Im więcej dzieci polskie okazywały mi sympatii, tym bar-
dziej podejrzliwie patrzyły na mnie władze. Zaczęło się 
podglądanie, podsłuchiwanie i szpiegowanie mnie na każ-
dym kroku. Wszelkie pomysły i „wyczyny” młodzieży- jak 
podcinanie żyletką głów Lenina, Stalina i innych ważnych 
osobistości na gazetkach szkolnych miały rzekomo wytłu-
maczenie w złym wpływie jaki wywierałam na młodzież. 

Odsunięto mnie od wychowawstwa, a nawet od dyżurów 
na korytarzach w czasie przerw. Wiedziałam czym taka na-
gonka może się skończyć. Przerażało mnie to co się działo 
wokół nas. Zaczęło się wywożenie Polaków w głąb Rosji. 
Pierwszy transport nastąpił już w grudniu 1939r.- w okrop-
nych warunkach, wielotygodniowa podróż w zamkniętych 
„bydlęcych” wagonach, bez jedzenia i świeżej wody, bez 
pomocy lekarskiej. Ile znów wokół ludzkich tragedii!

A oto pieśń z tamtych czasów:
O Boże, który jesteś w niebie
wyciągnij sprawiedliwą dłoń
My z Polski wołamy do Ciebie
o polski dom, o polską broń.
O Boże! Skrusz ten miecz co siecze kraj,
do wolnej Polski nam powrócić daj, 
by stał się źródłem nowej siły
nasz dom, nasz kraj
O, Boże! Usłysz prośby nasze,
o, usłysz nasz tułaczy śpiew.
Znad Bugu, Sanu, Wisły, Warty
Męczeńska do Cię woła krew.
Rok 1940

Drugi rok okupacyjnej niedoli przyniósł hiobowe wieści z 
kraju, gdzie srożył się niemiecki terror. Tu, „za Bugiem” to 
samo, tylko bardziej perfidnie, cicho- w nocy podjeżdżał 
samochód milicyjny i wywożono cała rodzinę. 

A ja jestem w ciąży!...

Czerwiec-Lutek ostatnio był jakiś niespokojny i zatroska-
ny. Palił jakieś papiery, ale nic nam nie tłumaczył. (…) 29 
czerwca przyszedł woźny z jego biura z oznajmieniem, że 
naczalstwo wzywa go na odprawę do Łucka. (…)

Pożegnał się i odjechał- na zawsze!!! Nigdy go już nie zo-
baczyłam!!!

Przez dwa dni, nic jeszcze nie przypuszczając oczekiwały-
śmy go. Potem przyszła woźna, która płacząc opowiedziała 
całą historię: wszyscy wiedzieli, że Lutek jest już areszto-
wany, już w autobusie do Łucka jechał z nim „opiekun”, 

który go odstawił wprost do więzienia. Nikt nie miał odwa-
gi mi o tym powiedzieć widząc moją zaawansowana ciążę 
i bojąc się reakcji na tę wiadomość. 

Tak więc uderzył pierwszy grom!

Groza zawisła nad naszym domem.”

Tutaj pani Irena opisuje starania dwóch dzielnych kobiet- 
matki i żony- by pomóc Lutkowi w więzieniu. Praca ad-
wokata to były tylko pozory, formalność- do niczego nie 
prowadziła. Dalej nie znały ani powodu aresztowania, ani 
innych okoliczności- nic! 

Każdego 13 dnia miesiąca mogły jedynie podać do więzie-
nia paczkę z żywnością i bielizną. 

Ze szkoły oczywiście nadeszło zwolnienie z pracy, a i zna-
jomi odsunęli się od nich ze strachu- na widok Ireny prze-
chodzili na drugą stronę ulicy- nikt nie chciał ich znać. 

W lipcu przyszli dwaj z NKWD, zrobili przeszukanie i zna-
leźli zakopany w ogródku rewolwer!

Nadszedł dzień 12 sierpnia- urodził się drugi synek- Rom-
cio. 

„W moim ciężkim smutku została mi dana kropla słody-
czy- to moje małe pisklątko, które miało stać się podporą 
mego życia. 

Już w dziesiątym dniu życia Romcio nieświadomie jeszcze 
pomógł rodzinie. O godzinie 3 nad ranem zbudziło ich wa-
lenie w drzwi- nieszczęście!- przyszli po nich! Wywózka!  
NKW-dzista i milicjant mieli dopilnować sprawnego zała-
dowania rodziny na samochód. Babcia próbowała pertrak-
tacji- ale przecież było wiadomo, że oni nie mają litości 
nawet nad noworodkami! 

W pośpiechu obie ochrzciły Romcia „z wody”

Jednak stał się cud! NKW-dzista zlitował się i ich uratował. 
Oznajmił im:

−	 No poka ostajotieś!!! - zabrał milicjanta i odje-
chał, przykazując nie wychodzić z domu przez 
trzy dni.

Irena wspomina:

„ Mój Boże! Byłyśmy tak wzruszone i spłakane, że nie wie-
działyśmy czy to był sen czy jawa…”

Potem dowiedziały się, że:

„...moje koleżanki i uczennice szukały nas wśród wywożo-
nych nieszczęśników; ponoć napiekły bułek naszykowały 
mleka i jedzenia dla mnie i dla dzieci na drogę. Przypusz-
czały, że jesteśmy na liście, bo to był wywóz, w którym 
znaleźli się prawie wszyscy polscy nauczyciele z Kowla. 

Jednak nie były bezpieczne z dziećmi. Miesiąc później 
przyszedł do nich na rozmowę ich sowiecki dobroczyńca i 
całkiem niedwuznacznie namawiał do opuszczenia Kowla. 
Powiedział im w zaufaniu, że ich położenie jest tragiczne, 
bo Irena ma być za 5 dni aresztowana. Za jego radą Irena 
udała się do Łucka, do tamtejszego kuratorium z prośbą  
o  posadę nauczycielki, gdzieś poza pasem 100 kilometro-
wym od Bugu, powołując się na „prykaz” NKWD. O dzi-
wo dostała posadę nauczycielki w Cumaniu pod Równem.

W trzy dni opuściły Kowel. Cumań to było małe mia-
steczko- osada tartaczna wśród ogromnych lasów tzw. „ra-
dziwilskich”. Niestety nie dane im było tam zamieszkać. 
Natrafiły na wrogość mieszkańców i groźby miejscowego 
NKWD. Nikt nie chciał ich przyjąć na kwaterę, ludzie bali 
się z nimi rozmawiać, nie było mowy o pomocy. W końcu 
podinspektor- Polak zaproponował objęcie placówki w in-
nej miejscowości. To był Gnilak- polska kolonia położona 
o 22 km od Cumania. Tłumaczył, że w Cumaniu nie będzie 
miała życia, bo tamtejsi ludzie byli wrogo nastawieni do 
Polaków. 

Irena zgodziła się, bo nie miała wyjścia- z dwójką ma-
łych dzieci i z babcią nie miała szans przeżyć bez pracy 
i zakwaterowania. Myślała, że na polskiej kolonii, wśród 
swoich nie będzie im źle. 

Myliła się. Niełatwe tam miała życie. Tamtejsze NKWD 
dobrze już wiedziało o aresztowaniu jej męża, który był dla 
nich „bandit”.

Przytoczę dłuższy fragment wspomnień pani Ireny:
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„Na Gnilaku nie było dotąd szkoły, miałam więc ją zorga-
nizować przy pomocy władz miejscowych. Kolonia nale-
żała do gminy Domaszewo, dużej wsi ukraińskiej, gdzie 
„priedsidatielem” czyli wójtem był dawny koniokrad, ka-
rany kiedyś za to przez polskie władze, co obecnie tłuma-
czył jako prześladowanie za komunistyczne poglądy. Ten 
bandyta również musiał zaaprobować moją kandydaturę na 
nauczycielkę, co wyraził w słowach” my znajem, szczo jej 
muż bandit, ale ona niech pracuje. Już my ją przypilnuje-
my!” - Obietnicę tę spełniał gorliwie, bo stale pod moimi 
drzwiami lub pod oknem stał szpicel; raz nawet babcia za-
proponowała mu stołek, żeby go nogi nie bolały od stania.

Gnilak położony na skraju ogromnych lasów, nie był re-
gularnie zabudowana wsią, lecz osadą składającą się z 
kilkunastu luźno rozrzuconych gospodarstw i zamieszka-
łą przez ludzi przybyłych tu po I-szej wojnie światowej w 
poszukiwaniu kawałka ziemi. Byli to czasem biedacy, dla 
których nie było już życia w rodzinnej wsi, lub tacy, którzy 
mieli coś na sumieniu i chcieli zmienić otoczenie. Tu- na 
wschodnich kresach grunty były wówczas tańsze i łatwiej 
było się tu urządzić. Ale też społeczność takiej kolonii nie 
była zżyta, bez wspólnych tradycji, pełna wzajemnych nie-
chęci, a nawet zawiści. Najbliższa osada Zofiówka (trochę 
Polaków, trochę Żydów i Ukraińców)- oddalona o 3 km- 
miała pocztę, lekarza, aptekę, kilka sklepów i kościół. Tu 
nie było nic. O 10 km idąc lasem, leżała duża polska wieś 
Przebraże, znana w dziejach partyzantki AK, a dalej 25 
km – Kiwerce- stacja kolejowa na linii między  Kowlem 
a Łuckiem.

Cicha, utajona nienawiść między kolonistami Gnilaka i 
ukraińską wsią-Domaszewem- była tłem ciągłych konflik-
tów sąsiedzkich. Mimo to, zgodnie z głoszonym hasłem 
równości wszystkich nacji, miała tu powstać polska szkoła. 
Na tę jednoklasówkę wyznaczono dużą izbę w najwięk-
szym domu- w domu wdowy Kamińskiej. Polecono też od-
dzielić pomieszczenie dla nauczyciela. Gospodyni Kamiń-
ska- chciwa i przewrotna baba, której złośliwego języka i 
wrzasku bała się cała kolonia, a nawet chytry „predsidatiel” 
- mieszkała z córką, synem, jego żoną i dziećmi w jednej, 
dużej izbie, z której oddzielono ciupkę 2m/3m dla mojej 
rodziny z jednym tapczanem. Babcia ścieliła sobie posłanie 
na kufrze.”

Ten obraz burzy niestety obraz polskich osadników na Kre-
sach, którzy podobno nieśli tam oświatę, kulturę i dobre 
obyczaje. Na Gnilaku było inaczej, osadnicy patrzyli na 
siebie wilkiem, często byli wredni dla swoich. Pani Irena 
opisuje różne zachowania Polaków, doświadczyła sporo 
złego również od swych pobratymców. Zdarzały się też 
niespodziewane radości od ludzi.

Tak więc- jak to w życiu bywa- zło i dobro szło w parze, 
byli ludzie podli i ludzie wspaniali, czerń i biel- jak w jed-
nej z ostatnich piosenek Stanisławy Celińskiej.

O swojej pracy na Gnilaku pani Irena pisze tak:

„Ja pracowałam od 7-ej rano do 7-ej wieczór, na dwie zmia-
ny. Dzieci z początku nieufne, źle nastawione do mnie, po-
trafiłam jakoś przyciągnąć bajkami, zabawą, książką- i pra-
cowało mi się całkiem nieźle.

W grudniu dodano mi „anioła stróża”, Żyda, niby nauczy-
ciela, ale on nie miał regularnych lekcji, tylko przychodził 
z Zofijówki, powęszył, pogadał z dziećmi i odchodził, by 
przyjść znów za kilka dni. Musiałam sama wszystko robić: 
uczyć, prowadzić kancelarię, jeździć na konferencje, skła-
dać sprawozdania. Robiła to wszystko- ma się rozumieć – 
w języku polskim, chociaż znałam język ukraiński. Podin-
spektor zdradził mi kiedyś opinię o mnie u władz: 

„uznaja żeńszczyna, no proklataja Polka”

Rok 1941. Minęła zima. Mąż Irenki- Lutek został skazany 
i wywieziony na zsyłkę, a Irena została ze swoja gromad-
ką, którą musiała wyżywić. W dodatku po chorobie straciła 
już swoje mleko, a mały Romcio potrzebował pokarmu. 
Wszystkiego im brakowało. Dobrze, że babcia zajmowała 
się dziećmi, gdy ona była w pracy. Czasami zdarzały się 
niespodzianki. Oto jedna z nich:

„Palmowa Niedziela była słoneczna i ciepła, więc babcia 
Lusia wybrała się do Zofijówki. Był tam mały, drewnia-
ny kościółek, a przy nim „święty” ksiądz- stary, chudy, 
w nędznej sutannie, ale prawdziwy pasterz parafii. Znał 
wszystkich i wiedział o każdym co potrzeba. W następnych 
latach za wspieranie polskiej partyzantki został zabity.

Tej niedzieli babcia jakoś pomału wracała, zgrzana, spoco-
na, ale pod samą szyje zapięta w swojej salopie. Na moje  
pytanie czemu tak pozapinana, babcia nic nie mówiąc te-
atralnym gestem rozpięła płaszcz i – co się okazało- na szyi, 
zawieszona na szaliku wisiała ogromna ćwiartka cielęciny!  
Tak więc wreszcie nie było nam głodno, dzieci były zdro-
we, piękna wiosna i- życie toczyło się dalej.

Zbliżał się koniec roku szkolnego, nauka miała się skończyć 
w pierwszych dniach czerwca. Na zakończenie przygoto-
wałam z dziećmi przedstawienie pt.” Powitanie wiosny”, 
w którym miały występować ptaszki, zwierzątka i kwiaty. 
Kolonia Gnilak przeżywała coś takiego po raz pierwszy i 
nawet niechętni mi dotychczas rodzice starali się dopomóc 
w przygotowaniu dekoracji i kostiumów dzieci, choć było 
to w tamtym czasie bardzo trudne.

Rok szkolny skończył się sukcesem i nadeszły oczekiwane 
wakacje. Postanowiłam wybrać się do Kowla i kupić dzie-
ciom coś do ubrania. Zabrałam ze sobą starszego – Rysia- i 
nic nie przeczuwając wyruszyłam w podróż.”

Niestety w tym czasie wybuchła wojna sowiecko- niemiec-
ka, ciężkie boje na linii Bugu a straszne bombardowania 
zamieniły ich piękne lasy w cmentarzyska ludzi i sprzętu 
wojennego. Nie miała jak się dostać do rodziny- rozdzielił 
ich front!

Po 6 tygodniach strachu o babcię i Romcia, bez kontaktu z 
nimi Irena uświadomiła sobie, że na Gnilaku skończyła się 
już jej rola- trzeba było zabrać rodzinkę i uciekać z powro-
tem do Kowla. Prawie cudem (o dziwo przy pomocy Niem-
ców) udało jej się wrócić na kolonię Gnilak. Chciała jak 
najszybciej wyjechać do Kowla, ale nie było to proste- 115 
kilometrowa podróż z dziećmi możliwa tylko furmanką, 
drogami, po których dopiero co przetoczył się front musia-
ła potrwać kilka dni i była bardzo ryzykowna. Na miejscu 
zaś było coraz gorzej, nie przyjmowano pieniędzy, kłopoty 
z wyżywieniem, okrucieństwo gospodyni- robiła wszyst-
ko, żeby się ich pozbyć. Narastała też wzajemna wrogość 
Polaków i Ukraińców. Niemcy obiecywali Ukraińcom „sa-
mostijną” Ukrainę, po wkroczeniu na te tereny dali broń.

Polacy nie byli pewni dnia ni godziny. Co noc łuny krwawe 
wskazywały gdzie tragiczne rozrachunki pochłaniały nie-
winne ofiary.  Trzeba było uciekać. A mieszkańcy Gnilaka 
byli okrutni- chcieli zarobić za wszelką cenę. Kazali sobie 
dać za podwózkę wszystko co miały w kufrach, bo pienią-
dze się wtedy nie liczyły. Irena musiała przystać na te żąda-
nia- z kufrów zabrano wszystkie ubrania, a nawet zdarli z 
Rysia ostatni sweterek.

„- Niech ich Bóg osądzi” - napisała pani Irena. 

Rysio miał wówczas 3 lata, Romcio 1 rok, babcia 58, a Ire-
na 28 lat. 

W Kowlu udało im się wynająć pokój z używalnością 
kuchni, w domku na skraju miasta, gdzie kończyła się uli-
ca Pocztowa. Właścicielką była pani Natalia Grochowska- 
bardzo dobra osoba, która wkrótce stała się drogą przyja-
ciółką rodziny. Dzieci otoczone przyjazną atmosferą miały 
gdzie się bawić i biegać. Ten dom stał się dla nich azylem. 

Niemcom potrzebna była nowa siła robocza dla Rzeszy, 
więc zarządzili powszechną rejestrację w Arbeitsmacie. 
Irena nie mogła pracować jako nauczycielka, bo szkół na 
tym terenie  nie było. Znała jednak niemiecki i dostała 
przydział pracy w samym Arbeitsmacie.

Prowadziła kartotekę- czyli miała pracującym wystawiać 
tzw. ausweise, a niepracujących wysegregować osobno do 
ewentualnej wysyłki do Niemiec. 

„Rychło zorientowałam się jakie mam tu możliwości pod-
ziemnej pracy. W tym czasie nawiązałam kontakt z AK i 
miałam wiele zadań i poleceń do wykonania. Do organi-
zacji wprowadziła mnie Marysia Ślusarczyk (późniejsza 
Pola). Ona odebrała ode mnie przysięgę, nadającą mi imię 
ALDONA. Wraz z Halinką Noskowską tworzyłyśmy „trój-
kę” - czyli podstawową komórkę organizacyjną”

No pięknie! Nie dość było kłopotów Irenie to jeszcze wpa-
kowała się w konspirację! 

„ 5 metrów od główek moich dzieci leżały sobie w kufrze 
rzeczy, za które w razie wpadki trzeba by było zapłacić 
życiem. (w mieszkaniu był punkt przechowywania „zrzu-
tów”- radiostacje, granaty, pasy z nabojami, paczki dola-
rów itp.) A przecież i w pracy, w Arbetsamcie narażałam 
się wystawiając fałszywe” ausweise” i dekując w różnych 

zakamarkach karty osób zagrożonych wywózką”

Taka właśnie była nasza nauczycielka kresowa- nieustra-
szona, pracowita, wytrwała, twarda. A przecież miała tak 
miękkie serce dla rodziny, tak była oddana dzieciom!

Potem dostała nowy przydział pracy- tym razem w Gebie-
talandwirtschafcie, ale tajna praca Irenki- Aldony nie skoń-
czyła się, bo miała już sprawdzonych współpracowników, 
którzy dalej robili co było trzeba. 

Po wojnie nie ujawniła swej działalności i w żadnej z ksią-
żek opisujących tamte zmagania nie ma o niej wzmianki.

„W roku 1943 Niemcy coraz częściej „brali w skórę”. Ja z 
babcią Lusią i z dziećmi siedzieliśmy jeszcze w Kowlu, nie 
wiedząc czy Lutek jeszcze żyje.

Rok 1944- wojna weszła w ostatnią  fazę. W marcu Kowel 
był już w okrążeniu. Niemcy ustawili na podwórku armatę 
i kazali kopać rowy odwodowe. Sowieci podchodząc coraz 
bliżej palili domy na przedmieściach, zaciskając pierścień 
wokół miasta. W naszym domu zebrało się jeszcze około 
20-tu osób z sąsiednich, spalonych domów. Był chłodny 
marzec, nie można było napalić, a okna wszystkie wyle-
ciały od wybuchów. Przygarnęłam z lękiem moje drżące 
dzieciny do piersi; czułam, że zbliża się do mnie coś strasz-
nego...

Ataki przybierały na sile. W nocy „grały” katiusze, wyły 
pikujące samoloty, domy trzęsły się i podskakiwały od wy-
buchów. Niektórzy mówili, że pewnie niedługo nas „wy-
swobodzą” zbliżające się, przyjazne nam teraz wojska ra-
dzieckie. Nie! To nie zbliżał się przyjaciel! To szedł zacięty 
wróg, nowy okupant, który chciał tę ziemię i jej mieszkań-
ców zniszczyć, zgładzić, wytępić!”

Pod datą 29 marca pani Irena opisała legowisko pod stołem 
w kuchni, gdzie kryły się z dziećmi. Na darmo! Napisała: 
„I tak szło ku nam przeznaczenie...” Tragiczna data. Głu-
chy stuk, kurz, zamieszanie i...:

„Mój Rysiunio, mój syneczek malutki, kochany, niewinny! 
Dostał kulą prosto w serduszko! Boże! Dlaczego?!...”

Zginęła też babcia Lusia- matka Lutka. Trudno sobie wy-
obrazić co przeżywała pani Irena...Najpierw było wołanie: 
„ Boże! Boże! Czemuś mnie opuścił?!”  i natychmiastowa 
jakby odpowiedź :

„małe, słabe rączki młodszego synka szarpały mnie za ra-
mię i drżący głosik mówił:

−	 Romcio boi. Mamo! Mamo! Weź mnie na rączki

Bóg mi wskazywał drogę- moim najważniejszym zada-
niem, nadzieją i pociechą będzie  teraz ten malutki. Wzię-
łam go więc na ręce, utuliłam i- poszłam z nim, oślepła od 
łez w dalsze życie.”

Oblężenie trwało jeszcze przez tydzień a dopiero po dzie-
sięciu dniach dało się podejść rowami do tego domu i za-
brać ciała. Owinięte w koce zostały pochowane w ogródku, 
w jednym z rowów przeciwlotniczych.

Dalej pani Irena opisuje kolejny cud w jej życiu. Miała z 
Romciem być wywieziona do Majdanka, do osławionego 
już obozu zagłady, gdzie silnych, zdolnych do pracy wysy-
łano dalej- na roboty do Niemiec, a słabych- do komina!...

Dobry człowiek- pan Moczulski za skrywane złoto wyku-
pił z transportu kilka rodzin- w tym Irenę z dzieckiem. Po-
jechali w wagonie z rzeczami Niemców- tak ich uratował.

Pani Irena tak opisuje rozstanie z Kowlem, z Kresami:

„Nadszedł moment wyjazdu- 7 mają 1944 roku. Trzeba 
było na zawsze pożegnać tę ziemię kresową, umęczoną, 
niezapomnianą, uświęconą krwią naszych przodków, ryce-
rzy spod Chocimia, Kamieńca Podolskiego, Zbaraża, czy 
Lwowa. Kto zapamięta też te świeże, ciche mogiły pośród 
lasów i pól, te groby bezimiennych obrońców Ojczyzny i 
tysiące niewinnych ofiar?!

Płaczcie ze mną drzewa, kapliczki przydrożne, rozwalone 
domy, popalone wsie, leżące w gruzach miasta, zdeptane 
cmentarze i ołtarze...

Nigdy już tu nie wrócimy!

Żegnajcie prochy umęczonych Ojców, Braci, Matek, Dzie-
ci!
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Czy historia zdoła policzyć te łzy, upomnieć się o krzyw-
dy?!”

Tak wołała Irena Olszyńska, nauczycielka kresowa, boha-
terka tamtych czasów, która straciła  synka i męża. Zasta-
nówmy się- czy historia już policzyła te łzy? 

 Tu skończyły się kresowe dzieje Ireny.

Po długiej tułaczce po Polsce, w której – jak na ironię losu 
wciąż doganiała ją wojna- w końcu trafiła Irena z synkiem 
Romciem do Lublina. Był to kwiecień 1945 roku.

/ Zdj7- z Romciem

Irena pracowała tam najpierw w przedszkolu przy ulicy 
Sierocej prowadzonym przez zakonnicę, siostrę Bronisła-
wę. Chciała być razem z synkiem, który tyle przeżył i był 
bardzo wymizerowany. Wywalczyła z trudem mieszkanie- 
to znaczy jeden pokój, bez kuchni, wody, ogrzewania i ubi-
kacji, ale po tak długiej wędrówce po obcych kątach była i 
tak zadowolona.

Potem wróciła do szkoły; uczyła w Szkole Podstawowej 
nr. 3.

Wkrótce nastąpiło wzruszające spotkanie- przyjechały sio-
stry Ireny i mama. 

„I tak jakoś powoli zaczęłyśmy układać nowe życie. Bar-
dzo skromne nasze pobory na wiele nam nie pozwalały, ale 
nie marzyły nam się luksusy. Czekałyśmy- jak wszyscy na 
lepsze jutro.”

Mam przed sobą jeszcze lubelską gazetę z artykułem Sta-
nisława Klimaszewskiego– wspomnienie o nauczycielce 
Irenie Olszyńskiej. 

Dowiadujemy się z niego o dalszych, zawodowych losach 
pani Ireny, których już nie ma w pamiętniku.

„W latach 1945-47 uzupełniła studia w zakresie matema-
tyki na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. W roku 
szkolnym 1950/51 została zatrudniona w Liceum Ogólno-
kształcącym im. St. Staszica w Lublinie. Irena Olszyńska 
potrafiła wytłumaczyć zawiłości algebry i geometrii oraz 
dać zarazem solidne podstawy matematyczne nawet naj-
bardziej leniwym w myśleniu i, wydawać by się mogło- 
niewyuczalnym uczniom. Była osobą ciepłą i niezwykle 
życzliwą, o wielkim poczuciu humoru i dystansu do siebie 
i innych. Za swoją pracę pedagogiczną i zaangażowanie w 
działalności społecznej na terenie szkoły została odznaczo-
na złotym Krzyżem Zasługi, a także uhonorowana nagro-
dami ministerialnymi i kuratoryjnymi za wybitne osiągnię-
cia dydaktyczno- wychowawcze.

Zmarła w dniu 6 kwietnia 2008 roku i została pochowana 
na cmentarzu w Jeleniej Górze.”

Tyle wiemy z gazety. Od rodziny można się jeszcze dowie-
dzieć, że ciocia Irenka była bardzo kochana i wszechstron-
nie utalentowana. Niespotykane, jak na osobę z wykształ-
ceniem ścisłym, było to, że pisała też wiersze. Jej wolą był 
pochówek w Jeleniej Górze, gdyż tam potem miała rodzinę 
i grób swojej mamy. 

Na jeleniogórskim cmentarzu jest zbiorowy grób różnych 
Kresowian, którzy zostali tam na zawsze, a ich bliscy osie-
dlili się w tym mieście.

 Irenka natomiast leży w grobie rodzinnym, a na kamieniu 
nagrobnym wyryto piękny wiersz, który sama napisała:

„ Gdy duch mój utrudzony podąży

W nieznaną krainę cieni

A czas nieubłagany me serce

W grudkę tej ziemi zamieni

Okaż mi Panie miłosierdzie Twoje,

Bo w Tobie nadzieja i zbawienie moje.”

/ Zdj8- w Lublinie

/ Zdj9- zbiorowa mogiła w Jeleniej Górze

/Zdj 10 -wiersz-pożegnanie

Nie rzucim, ziemi skąd nasz ród,
ziem wschodnich nie sprzedamy.
Niczym nam Sybir, Katyń głód,
w nas duch jest nie złamany.
Pójdziem na hasło gdy da Bóg.

I padnie każdy wróg!
I padnie każdy wróg! 

Powstanie Bogu wierny lud,
i chwyci miecz Chrobrego.
Jego idea zrodzi cud,
wstaną rycerze jego.
Za ojców grób - ojczysty próg.

Synowski spłacisz dług!
Synowski spłacisz dług!

Walczyć będziemy póki sił,
choć do skończenia świata,
aż się rozpadnie w proch i pył
i Teuton  i Azjata.
Odzyska ziemię dziadków wnuk,

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Lechicki posąg dowód dał,
odwiecznie lachów ród,
wraz z Światowidem wiernie trwał
nad rzeką Zbrucz i Słucz i Prut
Nie chcemy cudzych ziem ni ról.

Własnych nie damy pół!
Własnych nie damy pół!

Edward Prus
(ur. 1931 w Załoźcach, zm. 
31 grudnia 2007) – polski 
historyk, politolog, dzia-
łacz i aktywista narodowy, 
doktor habilitowany nauk 
humanistycznych, profe-

sor Wyższej Szkoły Pla-
nowania Strategicznego w 
Dąbrowie Górniczej oraz 
Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej TWP w Warszawie, 
wykładowca w Wyższej 
Szkole Kultury Społecznej 
i Medialnej w Toruniu.

Rota Kresów



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                 1 lutego 2016 - strona 47BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

 Gdy  w Salonie literackim „Ja-
giellonki” miałem zaszczyt ko-
mentować książkę „Krakowskim 
szlakiem rodu Bednarskich” 
autorstwa Zofii Bednarskiej i 
Tadeusza Zygmunta Bednar-
skiego, nie przypuszczałem, iż 
tak szybko ukaże się następna, 
siódma już pozycja „krakowsko 
szlakowa” o kolejnym wybitnym 
artyście młodopolskim i profeso-

rze krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych - Stanisławie Dębic-
kim (1866 - 1924), tym bardziej 
bliska mojemu sercu, iż artysta 
ów wpisał się również i w szlak 
lwowski. 
I tak 19 maja 2015 roku podob-
nie jak w roku ubiegłym w auli 
Biblioteki Jagiellońskiej odbyła 
się promocja książki autorstwa 
Zofii Bednarskiej i Tadeusza 
Zygmunta Bednarskiego „Kra-
kowskim szlakiem Stanisława 
Dębickiego”. 
Artysta ten zapewne nie będzie 
zwieńczeniem cyklu malarzy 
młodopolskich, albowiem znana 
już jest powszechnie pracowi-
tość tej pary autorskiej. Godny 
podkreślenia jest wybór przez 
autorów tej właśnie postaci, po 
prezentacji Jacka Malczewskie-
go, Jana Stanisławskiego, Le-
ona Wyczółkowskiego, Teodora 
Axentowicza, Juliana Fałata, Jó-
zefa Mehofera i własnego rodu, 
albowiem wydaje się, iż Stani-

sław Dębicki należący przecież 
do pocztu wybitnych polskich 
twórców został niesłusznie za-
pomniany. Owemu, jakby za-
pomnieniu, najwięcej może był 
winien sam Dębicki - jego uspo-
sobienie, nieśmiałość, przesadna 
skromność. 
Te cechy charakterologiczne ar-
tysty podkreślało wielu o nim 
piszących. W bieżącym roku 
minie prawie sto lat, od kiedy 
osieroconą po śmierci Stanisła-
wa Wyspiańskiego katedrę ma-
larstwa religijnego i dekoracyj-
nego w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych objął Stanisław 
Dębicki. 
Doskonałym preludium do pod-
jęcia przez Stanisława Dębickie-
go zajęć pedagogicznych w kra-
kowskiej Akademii były posady, 
najpierw nauczyciela rysunku w 
Szkole Przemysłu Ceramicznego 
w Kołomyi, a potem w prywatnej 
Szkole Rysunku Marcelego Ha-
rasimowicza we Lwowie. 
Powołanie Dębickiego na miej-
sce po Wyspiańskim w słynnej 
- nie tylko na ziemiach polskich, 
ale i na terytorium Cesarstwa Au-
stro-Węgierskiego - uczelni było 
i zaszczytem i wielkim awansem 
prestiżowym. 
Przyznam, iż wcale nie ze zdu-
mieniem czytam w „Alma Ma-
ter”, miesięczniku Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego z maja 2015 
roku, o szykanowaniu Dębickie-
go po objęciu przez niego ka-
tedry. Autor Tadeusz Zygmunt 
Bednarski bardzo szeroko oma-
wia w artykule „Stanisław Dę-
bicki jako pedagog w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych” 
owe niecne i podłe zachowania. 
Pisał wówczas Łada - Cybulski: ,
„Nie ma podłości, której by w 
Krakowie nie wyrządzano od 
dwóch lat Stanisławowi Dębic-
kiemu! Wymarzony pod każdym 
względem nauczyciel, naukę poj-
mujący jako naukę, nie jako krót-
ką praktykę. kupiecką, w pracę 
wkładający cały żar swego entu-
zjazmu - na każdym kroku kopa-
ny był i jest przez swych kolegów, 
przez tych właśnie, na których 
przede wszystkim obowiązek dziś 
ciąży dbania o dobro zakładu! 
Granie na najniższych instynk-
tach rozpróżniaczonych i zde-
prawowanych jednostek wśród 
młodzieży, byle tylko przy jej 
pomocy pozbyć się „przybysza”, 
wiece krytyczne uczniaków przez 
rektorat urządzane, na których 
analfabeci sztuki dyktowali swe 
poglądy na metody nauczania, 

do Wiednia nawet ślące raporty 
tajemne, byle tylko nie dopuścić 
do zmiany skromnej numeracji 
docenta na pensję nadzwyczajne-
go profesora, byle tylko utrącić 
stabilizację kolegi po pędzlu. 
A gdy mimo to wszystko ciężka 
praca z końcem roku szkolnego 
wydała rezultat uderzająco wi-
doczny i mogła się o tym prze-
konać publiczność, ba, zobaczyć 
mógł przybyły z Namiestnictwa 
referent - wtedy już, już szły po-
siepaki rektorskie zdzierać i nisz-
czyć wystawę.. Tak, tak, tutaj się 
to działo - w Polsce, w Krakowie. 
Tenże sam autor o kompaniach 
i intrygach wobec Dębickiego 
wspomina również i w innej bro-
szurce - „W bagnie polskiej sztu-
ki, rzecz o Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie”, drukowanej 
wcześniej na łamach „Nowin” z 
kwietnia 1911 roku. Należy do-
mniemać, iż punktem odniesie-
nia owych intryg była wielkość 
artystyczna Dębickiego, a więc 
nie tylko pierwiastek konkurencji 
zawodowej, ale też i zazdrości. 
Niestety w sztuce polskiej istnieją 
i pojawiały się podobne przypad-
ki, dotyczące np. Jana Matejki w 
malarstwie, czy też Michała Ba-
łuckiego, dramatopisarza, który 
skutkiem intryg popełnił samo-
bójstwo w krakowskim parku im. 
dra Henryka Jordana”
Pragnąłbym przybliżyć Szanow-
nym Czytelnikom  okres twór-
czości Stanisława Dębickiego we 
Lwowie i na Kresach. Kołomyja 
znacząco wpisała się w biogra-
fię Stanisława Dębickiego. Stąd 
właśnie startował w świat - na 
malarskie studia w Wiedniu, 
Krakowie i Monachium. 
Do Paryża wyjechał później. 
Tu związał się jako pedagog ze 
Szkołą Przemysłu Ceramiczne-
go, czyli, jak ją później zwano, 
Krajową Szkołą Garncarską, 
której celem było podniesienie 
dotychczasowej produkcji garn-
carskiej. 
Szkoła ta pokazywała swoje wy-
roby m.in. na Krajowej Wysta-
wie Rolniczej i Przemysłowej we 
Lwowie, prezentując kuchenne 
naczynia gliniane, piece kaflowe, 
oraz elementy ornamentów do 
budowli i ogrodów. ,
Do zdobnictwa wprowadził Dę-
bicki zakochany w Huculszczyź-
nie szlachetne huculskie motywy 
z Pokucia - z wyszywanek, ha-
ftów i snycerki. 
Kołomyja była jego bazą skąd 
odbywał malarskie wycieczki w 
huculski plener, na spotkanie z 

ciekawym terenem i ludźmi. 
Nie zdajemy sobie dzisiaj oczy-
wiście sprawy, że owa prowin-
cjonalna mieścina była istotnym 
ośrodkiem życia artystycznego i 
handlowego (1885 - 1890). 
K. Abgar-Sołtan na łamach war-
szawskiego „Tygodnika Ilustro-
wanego” w sierpniu 1890 roku 
pisał : 
„(...) A Kołomyja to świat cywili-
zowany, kto wie czy nie przecywi-
lizowany. Jakby w jakim lewan-
tyjskim portowym mieście sły-
szysz wkoło siebie najrozmaitsze 
języki; oryginalne; nie polskie; 
nie słowiańskie twarze otaczają 
cię ze wszech stron; w restaura-
cjach, cukierniach obija ci się o 
uszy akcent angielskiej mowy - a 
bussines! bussines! grzmi na każ-
dym kroku; on kieruje bezspornie 
czynami ludzi i panuje jak Bóg i 
Pan (...)”. 
W Kołomyi mieszkała i tworzyła 
cała kolonia artystów - malarzy. 
Dębicki rocznik 1866 urodzony 
w Lubaczowie zachwycał się 
Kołomyją i okolicą. A było to - 
jak i Lubaczów, środowisko et-
niczne zróżnicowane i już przez 
to ciekawe - Polacy, Rusini, Or-
mianie, Żydzi, żyjący w społecz-
nej symbiozie, różni, a jednak 
pełni wzajemnego zrozumienia. 
I taki urozmaicony świat utrwa-
lił artysta w malarstwie i rysunku 
tej okolicy. 
Typy Żydów i sceny z ich życia 
zajmują go nie tylko ze względu 
na malowniczość formy, ale tak-
że na zaciekawiającą treść.
„Mały rabin” i „Pogrzeb żydow-

ski w małym miasteczku” należą 
do najlepszych dzieł tego wybit-
nego artysty. 
W Kołomyi w roku 1885 powsta-
ła jedna z najbardziej znaczących 
i znanych prac Dębickiego „Mały 
rabin”, zresztą dublowana, którą 
Dębicki określał: „Główka Żyd-
ka rabinisty”. 
Temat żydowski przejawiał się w 
takich pracach z tego okresu, jak 
„Chamajdes w chederze” „Po-
grzeb żydowski”, „Do chederu”, 
„Rabin”. 
Świetnie Dębicki potrafił oddać 
charakter przedmieść Kołomyi - 
z sentymentem serdecznym, bez 
drwiny - pokazać miasto, którego 
był mieszkańcem. 
W „Wenecji galicyjskiej” poka-
zał walące się kładki nad potoka-
mi, płoty, oryginalne drewniane 
domki z ukośnymi daszkami nad 
wejściami, wznoszące się jedno 
ponad drugie domostwa parte-
rowe, a i piętrowe z gankami, z 
mansardowymi okienkami na 
dachy wyglądającymi, z niższy-
mi oknami o szachownicy wielu 
małych szybek.
Podobnie jak świat Żydów koło-
myjskich, ukazał i innych miesz-
kańców Pokucia - najrozmaitsze 
i liczne studia ludu huculskiego 
- kobiet, mężczyzn i dzieci. 
Ludzi i w zamożniejszych obej-
ściach, i rzewną biedę we wnę-
trzu chat kurnych, ludzi żyjących 
na zapieckach. ,
Młodych, powabnych i zgrab-
nych i tych, których bezlitosny 
Chronos do ziemi zgarbionych 
przydusił. W pracach malarskich 

LWOWSKIM SZLAKIEM STANISŁAWA 
DĘBICKIEGO Z KOŁOMYJĄ W TLE
ZAPOMNIANY ŚWIAT HUCUŁÓW.

Aleksander Szumański

/ Autoportret- Stanisław Dębicki
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pokazał urok huculskich stro-
jów - tych kobiecych długich 
barwnych spódnic, kaftanów z 
wymyślnymi haftami, serdakami 
na piersiach, z głowami w czepki 
zdobnymi, a i męskich, wielo-
barwnych - jak np. w kompozycji 
„Niedziela w górach”. 
Szlak wędrówek plenerowych 
zaznaczony jest na szkicowni-
kach nazwami miejscowości 
- Delatyń, Gwoździec, Mikuli-
czyn, Stryj, Tyszkowice, Żabie. 
Huculi podobali mu się. Męż-
czyzn malował w różnym wieku. 
I tych w wielce już latach dojrza-
łych, i młodych chłopaków. Wro-
cławska wystawa z 1966 roku 
przypomniała te typy. 
Był tam i obraz „Siedzący Hu-
cuł”. 
Stary gazda, pełen dostojeństwa, 
o długich włosach na boki roz-
czesanych, z miotłami wąsów, z 
łagodnym, serdecznym spojrze-
niem. 
Ubrany w serdak, co białą koszu-
lę - do kolan sięgająca - skrywał, 
a białe bufiaste rękawy mocne 
okrywały ręce. Prawa kij paster-
ski przytrzymywała, lewa spo-
czywała na kolanie. Przez prawe 
ramię przewieszony był szeroki 
pas, co torbę pasterską podtrzy-
mywał.
Pobyt w Kołomyi był dla Dę-
bickiego owocny pod każdym 
względem - nabył malarskiego 
doświadczenia, poznał bogactwo 
kolorytu świata Hucułów, mi-
strzowsko się wprawił - w opa-
nowaną już z dawna - sztukę ry-
sunku, spróbował smaku kromki 
nauczycielskiego chleba. 
Z bagażem tym wyjeżdżał znów 
w świat. 
A Paris! 
Kochał bardzo kraj, a już do 
Lwowa był szczególnie przy-
wiązany. W stołecznym mieście 
Galicji zamieszkał Dębicki po 
powrocie z Francji i tu wkrótce 
w grupie artystów prym wodzić 
zaczął, a środowisko zaakcep-
towało go serdecznie. „Posiada 
Lwów bardzo utalentowanego 
artystę, zwłaszcza w kierunku de-
koracyjnym - Stanisława Dębic-
kiego”, tak na łamach warszaw-
skiego „Tygodnika Ilustrowane-
go” pisał Paweł Ettinger. 
Stanisław Wasylewski wspaniały 
piewca rangi lwiego grodu oma-
wiając lata 1900 - 1915 w swej 
księdze „Lwów”, tak oto prezen-
tował rolę lwowską Stanisława 
Dębickiego: 
„Czołowa postacią cyganerii 
lwowskiej jest artysta, bez które-
go, jak ktoś powiedział, nie wy-
obrazić sobie świata artystyczne-
go w tej dobie. Stanisław Dębicki 
czyni na mniejszą skalę to, co 
w Krakowie Wyspiański. Kła-
dzie fundamenty pod zdobnictwo 
książki. Bo i rzeczywiście - na 
lwowskim terenie dał się wkrótce 
poznać nie tylko jako uczestnik 
wystaw tamtejszego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych i jego 
działacz, ale jako współtwór-

ca Stowarzyszenia Malarzy dla 
Podniesienia Sztuki Religijnej; 
czynny członek Sokolstwa, po-
mysłodawca kartek pocztowych, 
najwybitniejszy w Galicji, obok 
Feliksa Jasieńskiego - zbieracz i 
znawca japońskich drzeworytów; 
współpracownik - jako scenograf 
i kostiumolog - sceny lwowskiej; 
wielostronny grafik - twórca ca-
łego wystroju książek: od projek-
tu okładki, rysunków w tekście, 
ozdobników, po inicjały; projek-
tant plakatów, afiszy, ekslibri-
sów, nalepek firmowych, reklam; 
ozdobników i inicjałów w prasie 
literackiej i artystycznej; wykła-
dowca szkoły malarskiej Mar-
celego Harasimowicza; projek-
todawca i wykonawca panneau 
dekoracyjnych do cennych obiek-
tów - sakralnych i świeckich”. 
Jak wspomniałem, Dębicki wy-
stawiał jako portrecista, pejza-
żysta, wedutysta w lwowskim 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych. I tu warto przytoczyć 
notatkę Stanisława Wyspiańskie-
go, który odwiedzając lwowską 
wystawę TPSP 25 października 
1892 roku - zapisał w swoim 
raptularzu, iż oglądał akwarele 
Makarewicza, oraz piękne pejza-
że Stanisława Dębickiego, o któ-
rych Łoziński powiedział: „To 
jest genialny człowiek”. 
O związkach Dębickiego z lwow-
skim Sokolstwem przypominają 
Wacława Milewska i Maria Zien-
tara w pracy o sztuce Legionów 
„Sztuka Legionów Polskich i jej 
twórcy 1914 - 1918”. 
We Lwowie, jak i w Kołomyi 
dojrzewał talent pedagoga arty-
sty. W czasie promocji książki w 
dniu 19 maja 2015 roku istotne 
jej fragmenty czytali na prze-
miennie autorzy Zofia Bednarska 
i Tadeusz Zygmunt Bednarski 
honorowi kustosze Biblioteki Ja-
giellońskiej. 
Prezentację tekstu bogato wy-
pełniły wyświetlane ilustracje z 
książki. Jak zwykle przy takich 
wydarzeniach laudację złożyli 
przedstawiciele burmistrza Mia-
sta i Gminy Szczawnicy. 
Należy w zakończeniu przypo-
mnieć, iż Tadeusz Zygmunt Bed-
narski jest honorowym obywate-
lem m. Szczawnicy, członkiem 
bractwa Wawelskiego Dzwonu 
Spiżowego, Zasłużonym Człon-
kiem Związku Podhalan. 
Nagrodzony został m. in. Złotym 
Laurem Fundacji Kultury Pol-
skiej, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Statuetką Józefa Piłsudskiego, 
Medalem Jana Matejki, Odznaką 
„Honoris Gratia”, Odznaką „Za-
służony dla Kultury Polskiej”. 
Po zakończeniu promocji goście 
zostali zaproszeni na oglądnięcie 
ekspozycji wydawnictw, które 
zamieściły teksty Tadeusza Zyg-
munta Bednarskiego, również 
uznanego poety. Gości poczęsto-
wano również lampką wina. 
„I ja tam z gośćmi byłem, miód i 
wino piłem, a com widział i sły-
szał w księgi umieściłem”.

Lampa naftowa paliła się, wi-
sząc na metalowym kabłąku po 
środku futryny drzwi między 
kuchnią a pokojem. W pokoju 
po ścianach skakały odbłyski 
ognia palącego się pod „grubką” 
( piec kaflowy), które wygląda-
ły z paleniska poprzez uchylone 
drzwiczki. Pachniało drewnem, 
które wesoło paliło się i napeł-
niało pokój ciepłem. Za oknami 
zapadał zmierzch, mimo, ze nie 
była to wcale późna godzina. 
Takie były zimowe wieczory na 
wsi, zasypanej często grubą war-
stwą śniegu. To była pora kiedy 
schodziła się rodzina i sąsiedzi  
na pogawędki i wspominki. To 
były czasy kiedy nie było telewi-
zji a i  radio było raczej raryta-
sem. Siedząc na małym stołecz-
ku koło grubki, wsłuchiwałem 
się zarówno we wspomnienia jak 
i bajeczne opowieści z Wołynia. 
Jedną z nich była opowieść o 
skarbie jaki znalazł podczas orki 
pewien chłop wołyński. Wyorał 
on ponoć garnek pełen monet.  
A jak wynikało z przekazu był 
to człek roztropny, bo mimo, że 
z dnia na dzień wzbogacił się, 
to jednak pieniądze wydawał 
dyskretnie i na przestrzeni kilku 
lat. Być może nikt by się o tym 
skarbie nie dowiedział gdyby 
nie dociekliwi Żydzi u których 
wcześniej  zadłużył się wspo-
mniany gospodarz To oni nie 
tylko odebrali swoje należno-
ści ale i trochę więcej. Tak czy 
inaczej rolnik ten na przestrzeni 
kilku lat kilkakrotnie powiększył 
swoje gospodarstwo i przestał 
korzystać z usług finansowych 
okolicznych Żydów. Słuchając 
tej opowieści nie zdawałem so-
bie sprawy, że była to jednak 
prawdziwa historia. Jakiś czas 
temu natrafiłem na  opracowa-
nie „0 SKARBIE SREBRNYM 
Z CHONIAKOWA NA WOŁY-
NIU”  Piotra Bieńkowskiego 
opublikowane w czasopiśmie: 
Światowid  nr 13, z roku 1929r. 
Znalazłem tam informację, że 
„W pierwszej ćwierci XIX wieku 
w dorzeczu Horynia na gruntach 
wsi Choniaków, albo Koniaków 
, w powiecie ostrogskim, któ-
rą roku 1802 nabył od XX Ja-
błonowskich Stanisław Bedło 
Zwoliński, późniejszy marszałek 
ostrogski powiatowy, — wieśniak 
orząc ziemię wyorał pewną ilość 
naczyń srebrnych wyzłacanych, 
noszących na sobie cechy odle-
głej starożytności.” Nieco póź-
niej okazało  się, że skarb ten, 
to nie tylko monety ale również 
dwie głowy i dwie misy. Praw-
dopodobnie pisze autor:”.. chłop 
przy orce zaczepił pługiem o łań-

cuch, opasujący skrzynię, wypeł-
nioną przedmiotami różnemi i 
monetami, które jednak nigdy na 
jaw nie wyszły, bo je Żydzi rychło 

wykupili. (… ) Dość, że część 
srebra, znalezionego razem ze 
wspomnianemi naczyniami, zo-
stała niebawem przetopiona i 

SREBRNY SKARB Z 
CHONIAKOWA NA 
WOŁYNIU
Bogusław Szarwiło

/ Podłużna misa, czyli czasza (….). dostała się synowi Wincentemu, który również został 
z czasem marszałkiem ostrogskim, lecz rezydował nie w Choniakowie, ale w Nowostaw-
cach, które ojciec dla niego przed ślubem kupił. (…)

/ Druga niemal identyczna czasza (…) została (wedle p. Radzimińskiego) ofiarowana 
przez pierwotnego jej właściciela do Muzeum XX. Czartoryskich w Puławach. (…) ..  zra-
bowana przez Kozaków w roku 1831.(…)
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zrobiono z niego grubą sukienkę 
do cudownego obrazu Św. Win-
centego w byłym Lachowickim 
kościele niegdy O. O. Dominika-
nów \ Drugą za część kazał Stan. 
Zwoliński przetopić żydowskim 
złotnikom (w sąsiedniam, prze-
ważnie przez Żydów zamieszka-
łem miasteczku) na srebro stoło-
we dla siebie, jak łyżki, widelce 
i t. d., które jeszcze w późne lata 
pokazywano w dworze chonia-
kowskim. Jak zazwyczaj, powsta-
ły bajki na tle wielkości skarbu. 
Opowiadano w swoim czasie, że 
marszałek Stanisław Zwoliński z 
pozostałego jeszcze srebra kupił 
od hr. Glińskiego dla syna swe-
go Wincentego ok. r.1840 piękną 
wieś Nowostawce w powiecie 
Ostrogskim”. Z tego wynika, że 
skarb w znacznej mierze znalazł 
się w rękach nie tylko żydow-
skich. Jak to się stało, dokładnie 
trudno ustalić, ale autor pisze: „Z 
czterech wspomnianych naczyń 
każde w drodze spadku dostało 
się z czasem innemu z potomnych 
Marszałka Stanisława Zwoliń-
skiego.

Co do szczegółowej daty (…)  
skarb choniakowski został od-
kryty, zdawałoby się, że najwię-
cej prawdopodobieństwa ma za 
sobą rok 1823. Wedle Zygmunta 
Różyckiego w „Słowniku Geo-
graficznym” (s. v. Choniaków) 
zostały tam w tym roku wyora-
ne skarby, jako to: tace, nalew-

ki, talerze, łyżki, noże, widelce, 
łyżeczki, a na wet pieniądze w 
złocie.”  Wielką zagadką było 
dla wszystkich pochodzenie 
wszystkich przedmiotów wcho-
dzących w skład skarbu. Autor 
pisze: „Ten, który go zakopał, 

był to taki wędrowny złotnik, taki 
vascularius, i to nie barbarzyń-
skiego pochodzenia, ale jakiś ku-
piec z jednego z miast nad Czar-
nem Morzem położonych, który 
sam może czółnem w górę rzeki 

Bohu zapuścił się aż na Wołyń. 
Gdyby to był jakiś miejscowe-
go pochodzenia ajent, jakich z 
pewnością także nie brakło, nie 
ulega wątpliwości, że obok im-
portowanych naczyń byłyby się 
znalazły także jakieś przedmio-
ty srebrne lokalnego wyrobu, 
np. fibule, broń i t. ρ. Z dobrego 
stanu zachowania się, którym 

celują naczynia choniakowskie, 
okazuje się, że kupiec je staran-
nie opakował, zanim je przykrył 
ziemią. Widocznie zdawał sobie 
sprawę z cenności wyrobów i 
zamierzał je przy sposobności 

wydobyć. Naturalnie jest to tyl-
ko jedna z możliwości, ale jak 
sądzę, najprawdopodobniejsza. 
Był to więc depozyt, czyli skład 
w ścisłem tego słowa znaczeniu, 
skład, który, jak wynika z waluty 
sztabkowej, najprędzej w V wie-
ku po Chr. mógł się dostać pod 
ziemię. Do tego samego wniosku 
prowadzi nas ogólny charak-

ter stylu obu czasz choniakow-
skich. Każdego, chociaż tylko 
powierzchownie obeznanego z 
historją sztuki, uderzy sasanidz-
ki styl zwłaszcza czaszy..(…) ”  
Jak z tego wynika były to bar-

dzo cenne znaleziska. Trudno 
ustalić gdzie dziś się znajdują 
i czy do końca wyjaśniono ich 
pochodzenie. Zupełnie przypad-
kowo wyczytałem, że jedna z 
tamtejszych głów zwierzęcych 
jest w zbiorach The Metropo-
litan Museum of Art w Nowym 
Jorku jako przykład sztuki póź-
nosasanidzkiej (V–VI w. n.e.)?  
Podróżnicy o jakich wspominał 
autor w/w opracowania zapewne 
zawędrowali  znacznie dalej niż 
na Wołyń.  „Gazeta Warszaw-
ska” z lipca 1826 r. opisała,  po-
dobne odkrycie. Otóż: srebrną 
głowę byka, wyciągnęli rybacy, 
26 czerwca 1826 r. z Sanu w po-
bliżu miasteczka Radymno. Pi-
sano:  „Głowa ta z ciągnionego 
srebra trzynastey proby zrobio-
na, niegdyś pozłacana, waży do 
trzech funtów Wiedeńskich [tzn. 
ponad półtora kilograma – MP].  
Kształt iey iest iakiegoś zwie-
rzęcia niewiadomego (…). Musi 
reszta potworu tego znaydować 
się na dnie, bo białość srebra 
w odłamaniu dowodzi  świeże 
oderwanie głowy od korpusu. 
Miałem tę głowę w mych rękach 
(…). Rząd kraiowy (…) postawił 
straż na brzegach i trudni się ro-
bieniem skrzyni, żeby wypompo-
wać wodę i dalsze czynić poszu-
kiwania. (…) rybacy utrzymuią, 
że korpus zwierzęcia tego (…) 
naymniey dwa łokcie przysypany 
iest piaskiem.” Mimo wysiłków 
ani wtedy, ani później nie uda-
ło się odnaleźć reszty tego  za-
gadkowego zwierzęcia, chyba, 
że zrobił to ktoś potajemnie i w 
sekrecie.

Od ponad 200 lat badaczy, ar-
cheologów ale także wszelkiego 
rodzaju poszukiwaczy skarbów 
fascynuje tajemnica Srebrnego 
Byka z Radymna. Jest to jednym 
z najdziwniejszych i najbardziej 
fascynujących znalezisk arche-
ologicznych w Polsce. Tajem-
nica otacza rodowód zabytku 
oraz przynależność etniczną wy-
twórców. Jak przypuszcza część 
znawców kultury lateńskiej – 
wyrób powstał w środowisku 
celtyckim, ponad dwa tysiące lat 
temu? Według opinii specjali-
stów (Z. Woźniaka i T. Bochna-
ka) przedmiot ten ma jednak nie-
pewną genezę i chronologię, być 
może – istnieje jakiś związek ze 
skarbem z Choniakowa na Woły-
niu. Na marginesie wspomnę, że 
ekipa poszukiwaczy pod wodzą 
Adama Sikorskiego z TVP Hi-
storia , również zupełnie nie tak 
dawno prowadziła poszukiwania 
tułowia tego byka w starorzeczu 
Sanu, ale bezowocnie. Można to 
obejrzeć w programie „Było nie 
minęło…w TVP. Historia.

Źródła:

h t tp : / /www.archeo .uw.edu .
pl/swarch/Swiatowit-r1929-
t13-s149-181.pdf

h t t p : / / o d k r y w c y . p l /
kat,116796,title,Srebrna-glowa-
byka,wid,14123873,wiadomosc.
html?smg4sticaid=615d2c

/ Jak były dwie czasze, tak były i dwie głowy niemal identyczne. Jedną z nich (…) otrzyma-
ła w darze rodzona siostra Wincentego Z. marszałka, córka Stanisława marszałka Zwoliń-
skiego, Joanna ze Zwolińskich Laopoldowa Nagrodzka z Myśliny — oddalonej zaledwieo 
10 wiorst od Uhrynowa, majątku Józefostwa Zwolińskich, — która przed 40 z górą laty 
przekazała ją córce swojej, Adeli, a raczej jej mężowi Władysławowi Fałkowskiemu, wła-
ścicielowi Witryłowa w Sanockiem. (…)

/ Druga głowa, — której pożółkłą, jeszcze w roku 1869 w Równem, w pracowni niejakiego 
Adlera na życzenie księcia Jerzego Lubomirskiego wykonaną fotografję (…), zawdzię-
czam uprzejmości p. Radzimińskiego, — dostała się synowi Stanisława Zwolińskiego, 
Wincentemu, który również odziedziczył wymienioną pod A czaszę..(…)

/ Fot. Parczewski]

http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1929-t13-s149-181.pdf
http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1929-t13-s149-181.pdf
http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1929-t13-s149-181.pdf
http://odkrywcy.pl/kat,116796,title,Srebrna-glowa-byka,wid,14123873,wiadomosc.html?smg4sticaid=615d2c
http://odkrywcy.pl/kat,116796,title,Srebrna-glowa-byka,wid,14123873,wiadomosc.html?smg4sticaid=615d2c
http://odkrywcy.pl/kat,116796,title,Srebrna-glowa-byka,wid,14123873,wiadomosc.html?smg4sticaid=615d2c
http://odkrywcy.pl/kat,116796,title,Srebrna-glowa-byka,wid,14123873,wiadomosc.html?smg4sticaid=615d2c
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