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Akcja „Burza”, a Po-
wstanie Warszawskie 
z ukraińskim Legio-
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żówki Platformy Obywatelskiej z 
Sanoka. Udowadniał on za wszel-
ką cenę, że tym, co robię, co mó-
wię i piszę....strona 32

Ludobójstwo Pola-
ków w Związku So-
wieckim w latach 
1937-1938.
11 sierpnia mija 79 rocznica wy-
dania osławionego rozkazu ope-
racyjnego nr 00485 przez szefa 
NKWD Nikołaja Jeżowa, który 
rozpoczął....strona 34

Moje Kresy – Helena 
Góralczyk
Był rok 1943. Miałam wtedy 13 
lat. Razem z ukraińską koleżanką
plewiliśmy ogródek przy naszym
domu w Wilji. Kończyłyśmy, gdy
nagle za plecami usłyszałam czy-
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1943 r. Dwa dni z ka-
lendarza
29 sierpnia (prawosławne święto 
Wniebowzięcia NMP) 1943 roku: 
W kol. Adamówka pow. Kowel 
podczas drugiego napadu Ukra-
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Ludobójstwo na Wo-
łyniu a partyzantka
radziecka
11 lipca w programie TVP Info 
„Minęła dwudziesta” Antoni Ma-
cierewicz – wypowiadając się 
na temat ludobójstwa wołyńsko- 
-małopolskiego – powiedział, że 
„wrogiem, który rozpoczął, i któ-
ry użył ukraińskich sił nacjonali-
stycznych ....strona 45

Jan Parandowski 
„Zegar Słoneczny”.
„Niebieskie rachun-
ki” - fragment książ-
ki. O durnowatym 
jasiu i szczurze to-
pionym W barszczu.
 „(...)Durny Jasio poznawał moją 
matkę z daleka i biegł, by się 
przywitać. Nachylał się i szeptał 
jej do ucha: — Żeby pani dobro-
dzika nie kupowała dziś u mamy 
barszczu, bo w nocy szczur utopił 
się w szafliku. - ......strona 47

Tatuś został osad-
nikiem na kresach 
Rzeczypospolitej
W Nazywam się Helena Wójto-
wicz z d. Karbowiak, mam 79 lat, 
mieszkam w mieście Nowa Sól, 
przy ul. Ludwika Waryńskiego 
4/9, powiat Nowa....strona 49

11 sierpnia będziemy obchodzić 79. rocznicę antypolskiej operacji NKWD wynikającą z Rozkazu Ludowego 
Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR Jeżowa o  nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937. 
Tą antypolską operację przeprowadzono w latach 1937–1938 na Polakach zamieszkujących tzw. dalsze Kresy 
odcięte od Rzeczypospolitej po Traktacie Ryskim w wyniku którego, poza granicami II RP znalazło się ponad 
1,5mln Polaków. ...... dokończenie na stronie 33

79. rocznica zapomnianego ludobójstwa w ramach 
antypolskiej operacji NKWD
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W Rosji odnawiają pomniki Sta-
lina, Na Ukrainie czczą Banderę, 
w Niemczech świetnie sprzedaje 

się „Mein Kampf” Adolfa Hitle-
ra, w Belgii i Francji zamach za 
zamachem z coraz większą ilością 

ofiar. Dokąd zmierza świat, dokąd 
zmierzasz Europo ?
W Polsce odchodzono roczni-
cę mordów na Wołyniu i Gali-
cji Wschodniej. Podobnie jak 
w całej Polsce uroczystości 
rocznicowe odbyły się w Brze-
gu, w województwie opolskim.                                                                                                                 
Brzeg – miasto promujące ideę 
utworzenia u siebie historycznej 
placówki                  – Muzeum 
Dziedzictwa i Kultury Kresów.
W przeddzień 73 rocznicy „rzezi 
wołyńskiej” 10 lipca br. u stóp 
pomnika - pamiątkowej tablicy 
na Cmentarzu Komunalnym przy 
ulicy Starobrzeskiej odbyła się 
uroczystość  upamiętniająca  rocz-
nicę  mordów popełnionych przez 
Ukraińską Powstańczą Armię na 
Polakach,  zamordowanych na 
Wołyniu i Kresach Południowo – 
Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Tradycyjnie brzeskie uroczysto-
ści zgromadziły przedstawicieli 
organizacji kombatanckich i kre-
sowych – Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południo-
wo – Wschodnich, Towarzystwa 

Miłośników Prus Lwowskich i 
Towarzystwa Miłośników Kul-
tury Kresowej we Wrocławiu 
– Koło w Brzegu. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz samo-
rządowych na czele za Starostą 
Powiatu Brzeskiego Maciejem 
Stefańskim i Burmistrzem Brze-
gu Jerzym Wrębiakiem, radnymi 
powiatu brzeskiego. Licznie przy-
byli potomkowie rodzin pomor-
dowanych przez banderowców na 
Kresach.
Mszę świętą odprawił i słowo do 
zebranych wygłosił ksiądz prałat 
Bolesław Robaczek, duszpasterz 
brzeskiego środowiska kresowe-
go. Rys historyczny połączony z 
okolicznościowym wystąpieniem 
upamiętniającym ogrom bestial-
skiej zbrodni wygłosił burmistrz 
Jerzy Wrębiak.                                                     
Piękny wiersz o Kresach wygłosi-
ła Alicja Brzuś z TMLiKPW. Była 
to „Pieśń o czerwonej nocy” jako 
VIII fragment poematu „Baśń 
dębowego stołu”. Autorem tego 
pięknego wiersza jest Zdzisław 
Bernacki – poeta i rolnik z Mi-
chałow              gmina Olszanka, 
powiat Brzeg.
Nie widać gwiazd zza chmur ku-
rzawy,
Mars tylko łypie okiem krwawym.
Horda z trójzębu znakiem w godle
ku śpiącej wsi podpełza podle 

jak smok stułby zaklęty w sotnię
by palić i ciąć w pień stokrotnie,
niczym chwast wrosły w żyzną zie-
mię, 
znienawidzone bratnie plemię. 
Wnet płomień pierwszą chatę liże
i parska niczym źrebię chyże,
co w ognia mgnieniu koniem 
wzrasta rży
Czas  Apokalipsy nastał!!!

Głos zabrała także Alicja Zbyryt 
Prezes TMLiKPW Odział Brzeg, 
mówiąc o odwiecznej prawdzie 
nieludzkiej zbrodni, która przez 
tyle już lat nie może ujrzeć światła 
dziennego, gdyż na przeszkodzie 
zawsze stoją względy polityczne. 
Może nareszcie w bieżącym roku 
nasz parlament postawi sprawę 
jasno i dzień 11 lipca ustanowi 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian.
W obchodach upamiętniających 
pomordowanych Polaków udział 
wzięły poczty sztandarowe oraz 
liczne delegacje kombatanckie i 
kresowe, które złożyły wiązanki 
kwiatów. Pięknym zwyczajem, 
upamiętniającej ofiary tamtej 
zbrodni było zapalenie zniczy, a 
także odmówienie krótkiej modli-
twy za dusze naszych rodaków.

Tekst i zdjęcia ; Eugeniusz Szew-
czuk

Pomordowanym na Wołyniu
Eugeniusz Szewczuk

/ Delegacja władz samorządowych na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego i Burmi-
strzem Brzegu

/ Wiązankę kwiatów składa delegacja Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we 
Wrocławiu - Koło w Brzegu

/ Rys historyczny przedstawił Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak

/ Hołd pomordowanym oddali żołnierze 27 WDP AK/ Wiersz - Pieśn o czerwonej nocy - głosi Alicja Brzuś
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Po wojnie na Ziemi Szczecińskiej 
znalazły swój nowy dom tysiące 
Kresowian ocalałych z pożogi 
wojennej. Polscy mieszkańcy 
Wileńszczyzny, Zabuża, Wołynia 
i Podola którzy decyzją przy-
wódców zwycięskich mocarstw 
- Stalina, Roosevelta i Churchilla 
zmuszeni zostali do opuszczenia 
swych rodzinnych stron przez 
lata wrastali w krajobraz Pomo-
rza Zachodniego. Jednak dopie-
ro po przemianach ustrojowych 
1989 roku mogli zacząć organi-
zować się i publicznie artykuło-
wać swoje wspomnienia. Dla tych 
co przybyli z Wołynia i Galicji 
Wschodniej były to wspomnienia 
szczególnie tragiczne. Na zie-
miach dzisiejszej Ukrainy zosta-
wili swych braci i siostry, którzy 
nie dość że zostali w najbardziej 
okrutny i nieludzki sposób za-
mordowani przez swych ukra-
ińskich sąsiadów to  najczęściej 
nie zostali pochowani i nie mają 
swych grobów. W latach 1939-
1946 ponad 100 tysięcy Polaków 
zginęło męczeńską śmiercią z rąk 
ukraińskich nacjonalistów OUN 
i UPA. Apogeum tych zbrodni 
nastąpiło w „krwawą niedzielę” 
11 lipca 1943 roku. Jak opisywał 

Stanisław Srokowski w jednej ze 
swych książek „To właśnie wtedy 
11 lipca 43 roku nie tylko niebo 
było czerwone, ale trawa i czar-
na ziemia, a nawet ściany na 
biało pobielonych domów i sto-
jące obok nich drewniane płoty, 
wszystko poczerwieniało od pol-
skiej krwi”. 

„Nie o zemstę ale o pamięć wo-
łają ofiary” to przesłanie Marszu 
Wołyńskiego, który stał się już w 
Szczecinie tradycją i który jak co 
roku , tym razem 9 lipca 2016 r. 
ruszył z przed Szczecińskiej Ar-
chikatedry p.w. Św. Jakuba , w 
której wcześniej odbyła się Msza 
Św. w intencji ofiar ludobójstwa 
na Wołyniu. Mszę św., której prze-
wodniczył biskup pomocniczy 
archidiecezji szczecińsko – ka-
mieńskiej ks. prof. Henryk Wej-
man celebrowało 4 księży, w tym 
kapelan środowisk kresowych ks. 
kan.Kazimierz Łukjaniuk. W 
swej homilii ks. biskup mówiąc 
o Rzezi Wołyńskiej stwierdził iż 
:  „Przywołujemy to wydarzenie 
nie po to, aby rozbudzać emo-
cje, ale po to aby oddać należną 
cześć niewinnie pomordowanym 
ludziom i odsłaniać prawdę. Co 

wynika dla nas z tego mordu, rzezi 
na dzień dzisiejszy ? Chcąc odpo-
wiedzieć na to pytanie nie sposób 
nie przywołać sentencji Cypriana 
Kamila Norwida, który napisał: 
„Niech przez rozjaśnianie prawd 
i wcielanie dobra, broń najwięk-
sza, jedyna, ostateczna – męczeń-
stwo nie upowszedniało się w 
nadziei”. Sentencja choć wypo-
wiedziana prawie 2 wieki temu i 
nie odnosząca się wprost do Rzezi 
Wołyńskiej jednoznacznie wska-
zuje na sposób uczczenia ofiar tej 
rzezi. Konieczne jest w myśl sen-
tencji wieszcza odsłanianie praw-
dy o tym mordzie przy jednocze-
snym stosowaniu w codziennych 
relacjach między ludźmi zasady 
dobra miłosierdzia, o którym sły-
szeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. 
A największą formą miłosierdzia 
jest przebaczanie. Biskup zwrócił 
tu jednak uwagę na to, że : „Waż-
ne jest abyśmy nie zapomnieli o 
tamtym mordzie, przedstawia-
li go w prawdzie i dopiero na 
bazie tej prawdy budzili wśród 
obecnych pragnienie szukania 
mądrości i budowania jedności 
między rodzinami i narodami” 
. Zastanawiając się jakie zadania 
wypływają dla nas na przyszłość 
mówca zauważył iż : „ Ten za-
strzyk niewinnie przelanej krwi 
naszych rodaków na Wschodzie 
jest dla naszego pokolenia zobo-
wiązaniem. Nie wolno nam go 
zmarnować. Trzeba nam dzisiaj 
kierować się takimi wartościami, 
aby to co się wówczas stało, nie 
powtórzyło się. Aby tak mogło być 
każdemu z nas powinno przyświe-
cać dobro miłosierdzia. 

Dobro miłosierdzia

Bowiem dobro miłosierdzia ma 
to do siebie – kontynuował bi-
skup, że nie dyskredytuje inności 

drugiej osoby, lecz akceptuje ją 
w całej strukturze jej bycia i pra-
gnie jej szczęścia. Zatem im bar-
dziej nasze serca będą wypełniane 
poszanowaniem podstawowych 
praw człowieka i szukaniem w 
sytuacjach trudnych porozumie-
nia na drodze dialogu, tym bar-
dziej będziemy pomnażać dobro 
o którym mówił Cyprian Kamil 
Norwid. A przez to będziemy two-
rzyć jedność między sobą jako 
ludzi. Nie pozwólmy – apelował 
biskup, aby nasze relacje w jaki-
kolwiek sposób zostały skażone 
niechęcią wobec siebie nawza-
jem. Przestrzegał przed tym nasz 
inny wielki wieszcz narodowy 
Adam Mickiewicz, który napisał 

:”Za co człowiek tak chętnie na 
innych bliźnich uderza jak na 
dzikie zwierzęta ? Bo ma w sobie 
nieco zwierza.” Jeśli pozwolimy 
aby nasze serca zostały opano-
wane przez niechęć, to wówczas 
zamiast być dla siebie braćmi 
nawzajem, możemy być wobec 
siebie nieprzejednani i wrogo 
ustosunkowani. Pamiętajmy o 
wydarzeniach z tamtego dnia, 
kontynuował biskup, bowiem 
pamięć jest gwarantem na przy-
szłość aby nie doszło nigdy w ja-
kiejkolwiek przestrzeni i czasie do 
takich faktów a zarazem chciejmy 
w sobie budzić wolę przebaczania 
tym, którzy dopuścili się takiego 
faktu. I na tym próbujmy szukać 

ZIEMIA WOŁYNSKA POŚWIĘCONA W 
SZCZECINIE. 

Szczecin pamięta o ludobójstwie Polaków na Wołyniu.
Paweł Bendkowski
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płaszczyzny zgody i współpracy. 
W pierwszym rzędzie niech to wy-
darzenie pobudza nas do szukania 
jak najczęstszego i najgłębszego 
pokoju. Pokój zaś będzie zacho-
wany wówczas, gdy członkowie 
Narodu mimo swej złożoności 
będą kierować się nieprzemija-
jącymi wartościami, prawdą i jej 
wyjaśnianiem i wolą pracy na 
rzecz dobra wspólnego. Budowa-
nie pokoju będzie się realizować 
przez uznanie ludzkiej godności. 
Warto w tym momencie przywołać 
słowa kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, sługi Bożego, który pisał 
:”Trzeba wciąż mówić o wysokiej 
godności człowieka, aby zrozu-
mieć, że On przerasta wszystko 
co może istnieć na świecie, prócz 
Boga”. Dlatego, kontynuował 
biskup, każdy z nas winien dbać 
o własną godność i szanować 
godność drugiego. Zachowanie 
godności dokonuje się na drodze 
jedności sumienia, należy zatem 
dbać o prawość sumienia zarów-
no własnego jak i narodowego. 
Gdy nasze sumienie narodowe 
zawodziło w naszej historii, do-
chodziło do nieszczęść, ale kiedy 
to sumienie  na nowo zaczęło się 
budzić i ożywiać poczuciem od-
powiedzialności za dom ojczysty, 
wtedy też następowało odrodzenie 
Narodu.

 A zatem chciejmy – apelował bi-
skup, jako osoby i jako chrześci-
janie wciąż pielęgnować w sobie 
tę umiejętność troski o godność 
własną i innych. Godność osoby 
jest podstawą ludzkiej wolności. 
Wolność została nam ofiarowana 
przez Boga jako wymiar naszej 
wielkości. Ona jest szczególnym 
znakiem obrazu Bożego w nas. 
Tego daru wolności musimy 
strzec i nad nim czuwać - i dla 
dobra osobistego i dobra Narodu 
i relacji między narodami. Ten 
dar wolności ustrzeżemy wtedy, 
gdy unikać będziemy wszelkich 
form wewnętrznego zniewole-
nia, egoizmu, zawiści i zbrodni. 
Chcąc ratować wolność winni-
śmy jak uczy Św. Paweł Apostoł 
postępować wg ducha a nie speł-

niać pożądania ciała. A owocem 
zaś Ducha wg Apostoła Narodu 
jest miłość, pokój, jedność, opa-
nowanie. Takich cnót nam dzisiaj 
potrzeba i takich cnót potrzebują 
i nasza Ojczyzna i nasze narody. 
Nie zachowamy prawa do miłości 
jeśli będziemy ulegać kłamstwu, 
zawiści czy próbie chęci odwetu. 
Wiedzmy o tym, że w każdym z nas 
jest ślad Boga. Obyśmy nie zama-
zali w sobie tego dobrego znaku, 
bez względu na to gdzie służymy 
i jaki wykonujemy, bądź będzie-
my wykonywać zawód. Każdy z 
nas jest człowiekiem i chrześci-
janinem. I nie chciejmy tej god-
ności zmarnować. Duchu Święty, 
otwórz nasze serca na blask Chry-
stusowej prawdy i miłosierdzia, 
abyśmy oświeceni jej blaskiem, z 
oddaniem służyli sobie nawzajem 
i budowali pomyślność naszej Oj-
czyzny i relacji między narodami. 
Amen”

Słuchając tych mądrych słów 
opartych o Ewangelię i naucza-
nie Kościoła wyrazić muszę 
refleksję, że droga do osiągnię-
cia postulowanego w homilii 
pojednania jest jeszcze bardzo 
daleka, czego wyrazem jest 
fakt, że nabożeństwo nie miało 
charakteru ekumenicznego. Nie 
było na nim potomków narodu 
sprawców Rzezi Wołyńskiej i 
nie mieliśmy okazji słyszeć ich 
skruchy. A przecież stanięcie 
w prawdzie i żal za grzechy są 
wstępem do pojednania zarów-
no z Bogiem jak i drugim czło-
wiekiem.

BĘDZIE POMNIK GOLGOTY 
KRESÓW W SZCZECINIE

Na zakończenie Mszy św. mia-
ła miejsce ważna uroczystość. 
Pan Jerzy Mużyło - prezes Sto-
warzyszenia Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć, który 
wystąpił w imieniu środowisk 
Kresowych oraz organizacji pa-
triotycznych je wspierających , 
zwracając się do sprawujących  
Eucharystię  poprosił  ks. biskupa 
Henryka Wejmana o poświęcenie 
ziemi przywiezionej z Wołynia. 
Jak stwierdził w swoim wystą-
pieniu  „ ziemi szczególnej bo na-
sączonej krwią  Polek i Polaków, 
którzy odeszli do Domu Pana 
przedwcześnie, tylko dlatego, że 
byli Polakami. Została ona zebra-
na na specjalnej pielgrzymce czy 
misji jaką wykonaliśmy w czerw-
cu bieżącego roku. Za udział w 
niej i wszelaką pomoc pragnę po-
dziękować kapelanowi środowisk 
Kresowych ks. kan. Kazimierzowi 
Łukjaniukowi , a także dokumen-

tującemu tę wyprawę panu red. 
Kazimierzowi Rynkiewiczowi a 
także panu Grzegorzowi Burczy 
za wszystko w czym nam poma-
gał. Ziemię, którą przywieźliśmy 
zebraliśmy z prawie 30 miejsc 
zbrodni ludobójstwa jakiej doko-
nali szowiniści spod znaku OUN/
UPA. Pochodzi ona z miejsc 
szczególnych, usłanych niezliczo-
ną liczbą ofiar. Dziś tam ta zie-
mia wołyńska, tarnopolska, sta-
nisławowska i lwowska zawiera 
szczątki pogrzebanych płytko pod 
darnią, bez grobu i chrześcijań-
skiego pochówku, polskich ofiar. 

Ich męczeńska śmierć przez dzie-
siątki lat była niezauważana. Tak 
jakby te ofiary były ulepione z 
innej gliny. To był szczególny nie-

zrozumiały dla Kresowian podział 
ofiar – na te o których mówiono 
wciąż i wszędzie i na te o których 
milczano. 

W Szczecinie brak symboli obec-
ności licznej rzeszy Kresowian, 
którym zerwano więzy ze swoimi 
bliskimi, którym nie dane było 
przeżyć wojny .Dziś zostało nie-
wielu świadków historii. My to już 
w większości potomkowie naszych 
dziadków i rodziców podtrzymu-
jemy spuściznę jaką Oni nam po 
sobie zostawili. To nasze poko-
lenie pragnie dzisiaj przywrócić 
znaki nieprzemijającej pamięci a 
równocześnie znaki odrodzenia 
humanitarnych wartości mię-
dzyludzkich i patriotycznych . 
Ziemię, którą dzisiaj poświęcimy 
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pragniemy potraktować jako swo-
isty kamień węgielny pod budowę 
przyszłego pomnika na Szcze-
cińskim Cmentarzu Centralnym. 
Będzie on darem naszej pamięci 
oraz symbolicznym pochówkiem 
Tych, którzy wciąż na niego cze-
kają. Tu pragnę podkreślić wspar-
cie jakiego idei budowy pomnika 
udziela nam członkom Stowarzy-
szenia Kresy Wschodnie Dzie-
dzictwo i Pamięć ks. arcybiskup  
Andrzej Dzięga i za to wsparcie 
serdecznie dziękuję. Już wcześniej 
przedstawiliśmy pięć projektów 
pomnika przygotowanych przez 
studentów Pracowni Projektowa-
nia Architektury Wnętrz i Form 
Użytkowych Akademii Sztuki w 
Szczecinie pod kierunkiem pro-
fesor  Katarzyny Radeckiej. Dziś 
po przeprowadzeniu konsultacji i 
zebraniu opinii pragnę Was pro-
sić o przyjęcie wybranego przez 
nas projektu zatytułowanego 
„Kapliczka”. Ten projekt możecie 
państwo tu w Archikatedrze także 
i dzisiaj obejrzeć. Jego autorkami 
są pani prof. Katarzyna Radecka 
i jej asystentka pani mgr Jolanta 
Kwarciak. Pani profesor  miesz-
kająca w Gdyni nie mogła dzisiaj 
przyjechać ale prosiła o prze-
kazanie, że jest w dalszym cią-
gu otwarta na uwagi, by projekt 
dopracować ku zadowoleniu jak 
największej rzeszy Kresowian – 
mieszkańców Ziemi Szczecińskiej. 
Ten pomnik będący znakiem 

naszej pamięci będzie jednocze-
śnie symbolicznym nagrobkiem. 
Niech będzie również przestrogą 
dla następnych pokoleń  – zakoń-
czył Jerzy Mużyło. Po poświę-
ceniu urny z ziemią z Wołynia i 
Kresów Południowo-Wschodnich 
przez biskupa H. Wejmana zosta-
ła ona przeniesiona do kaplicy 
Kresowej przy której uczestnicy 
Mszy św. jeszcze raz pomodlili 
się w intencji pomordowanych

MARSZ WOŁYŃSKI i APEL 
PAMIĘCI

W miejscu w którym na Cmen-
tarzu Centralnym ma według 
założeń Stowarzyszenia Kresy 
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć 
do lipca 2018 roku stanąć Pomnik 
Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu 
i Kresach Południowo-Wschod-
nich znajduje się postawiony tam 
w XI 2013 r.  z inicjatywy Kreso-
wian, drewniany Krzyż Wołyński. 
To punkt docelowy Marszu Wo-
łyńskiego, który rokrocznie rusza 
z przed Archikatedry i idzie ulica-
mi miasta. W tym roku tak jak do-
tychczas dominowali ludzie mło-
dzi, ale nie brakło Kresowian – 
świadków historii, jak i przedsta-
wicieli organizacji patriotycznych 
i samorządowych. Transparent z 
hasłem : „WZYWAMY POL-
SKI SEJM DO OGŁOSZENIA 
11 LIPCA DNIEM MĘCZEŃ-
STWA KRESOWIAN” niesio-
ny przez młodych ludzi  wraz z 

szeregiem czarnych flag z białym 
napisem „WOŁYŃ 1943” otwie-
rały kolumnę marszową. Za nimi 
liczne flagi biało-czerwone i dwa 
dalsze transparenty  z hasłami 
„LUDOBÓJSTWO NA KRE-
SACH PAMIETAMY, NIGDY 
ZAPOMNIEĆ NIE DAMY” 
oraz  „NARÓD KTÓRY NIE 
ZNA SWOJEJ HISTORII 
JEST SKAZANY NA ZAGŁA-
DĘ”. Treść tych haseł  w rękach 
idących w zadumie uczestników 
Marszu  musiała zwracać uwagę 
mijanych przechodniów. I fak-
tycznie zwracała uwagę idących 
chodnikami mieszkańców, którzy 
zatrzymywali się z zainteresowa-
niem. Wielu z nich dopiero dziś 
dowiedziało się co wydarzyło się 
na Wołyniu słuchając nazw kre-
sowych wiosek i miasteczek, w 
których mordowano całe polskie 
rodziny. Usłyszeli nawet kon-
kretne nazwiska i liczby pomor-
dowanych oraz daty mordów. A 
było ich tak wiele że starczyło 
na wymienianie przez całą trasę 
przemarszu.

Po dotarciu na Cmentarz Central-
ny, w rejon Krzyża Wołyńskiego 
uczestnicy odmówili modlitwy w 
intencji ofiar Kresowej Golgoty 
prowadzone przez  kapelana Śro-
dowisk Kresowych – ks. kan. Ka-
zimierza Łukjaniuka. Następnie 
wysłuchali Apelu Pamięci pro-
wadzonego przez Bartłomieja Il-

cewicza,  przedstawiciela organi-
zatora - Porozumienia Środowisk 
Patriotycznych w Szczecinie. 
Każdy Apel Pamięci wzywa Tych 
o których powinniśmy pamiętać. 
To nasz obowiązek pamiętać o 
nich  bo są częścią naszej Historii. 

Słyszeliśmy więc wezwanie 
STAŃCIE DO APELU ! do 
członków Polskiej Samoobrony i  
żołnierzy Związku Walki Zbroj-
nej i Armii Krajowej broniących 
bezpieczeństwa polskiej ludności 
i integralności terytorium Rze-
czypospolitej poległych w latach 
1939 - 1946 . To samo wezwa-
nie usłyszeliśmy adresowane do 
mieszkańców Wołynia :              

Do Was wołam siostry i bracia, 
którym życie przerwały ciosy 
drągów, noży, siekier i ogień pa-
lonych domostw oraz kule kara-
binów ukraińskich szowinistów. 
Wzywam, niech staną pośród nas 
zamordowani mieszkańcy: Brze-
ziny, Bud Osowickich, Chrynowa, 
Szmykosu, Gaju, Głęboczycy, Gó-
rowa, Huty Stepańckiej, Janowej 
Doliny, Kątów, Leonówki, Lipnik, 
Majdańskiej Huty, Sądowej, So-
kołówki, Stanisławowa, Teresina, 
Woli Ostrowieckiej oraz setek 
miejscowości województwa wo-
łyńskiego. 

Słyszeliśmy wezwanie do miesz-
kańców Małopolski Wschodniej 
II Rzeczypospolitej :

Do Was wołam, kobiety, dzieci, 
starcy, społecznicy oddani dzia-
łalności na rzecz ludności ukra-
ińskiej, których ludzie zaślepieni 
szowinizmem, uznali za zagroże-
nie dla wolnej Ukrainy i bestial-
sko zamordowali w ich domach 
rodzinnych, w czasie zgromadzeń 
na Mszach św. w kościołach, 
podczas wykonywania swych co-
dziennych obowiązków. Wzywam: 
niech staną pośród nas bestial-
sko pomordowani mieszkańcy 
Zbaryczy, Białych, Bednarowa, 
Chodaczkowa, Hanczowa, Hu-
ciska, Huty Pieniackiej, Krecho-
wic, Korościenka, Kut, Lubienia, 
Ludwikówki, Mosberga, Palikro-
wów, Podkamienia, Stankowa, 
Stefanówka oraz setek innych 
miejscowości z woj. lwowskiego, 
tarnopolskiego, stanisławowskie-
go i lubelskiego.

Uroczystość zakończyło złoże-
nie kwiatów przez liczne delega-
cje organizacji patriotycznych i 
samorządowych oraz zapalenie 
zniczy u stóp Krzyża Wołyń-
skiego.

Dla porządku dodajmy, że współ-
organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie 
– Dziedzictwo i Pamięć, a stronę 
techniczną Marszu zabezpieczał 
pan Zenon Szpruta z Grupy Oby-
watelskiej Patriotyczny Szczecin.  

Tekst i zdjęcia : Paweł Bend-
kowski
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Na zaproszenie Stowarzysze-
nia Wołyńskich Czechów i ich 
Przyjaciół w gminie Novy Malin 
(Czechy) przebywała delegacja 
Towarzystwa Miłośników Kul-
tury Kresowej we Wrocławiu 
biorąc udział w obchodach 73 
rocznicy zniszczenia i wymordo-
wania na Wołyniu mieszkańców 
polskiej wsi zamieszkałej przez 
Czechów i Polaków – Ceski Ma-
lin k. Ołyki w powiecie dubień-
skim. 

Uroczystość zorganizowana 
przez społeczność wsi Novy Ma-
lin w powiecie Szumperk, kraj 
ołomuniecki zgromadziła liczną 
rzeszę mieszkańców i byłych kre-
sowian urodzonych na Wołyniu. 
Liczne delegacje z terenu gminy, 
powiatu oraz stolicy w Pradze, w 
tym delegacja z Polski, złożyły 
wiązanki kwiatów i wieńce pod 
pomnikiem – tablicą poświęco-
nym ofiarom tamtej tragedii z 
dnia 13 lipca 1943 roku. Tegoż 
dnia silna niemiecka ekspedycja 
karna, wysłana z pobliskiej Oły-
ki, spacyfikowała ukraińską wieś 
Malin i czeską kolonię zwaną 
Czeski Malin. Miejscowość zo-
stała założona w 1545 roku, zaś 
w roku 1871 założono na niej 
czeską kolonię Malin, zwaną 
później Kolonia Malin i Czeski 
Malin. Opodal leżała inna wieś 
Malin zwana Malin Ukraiński, 
gdyż większość mieszkańców 
tej wioski stanowili Ukraińcy. 
Łącznie w czasie wielkiej pacy-
fikacji w lipcu 1943 roku śmierć 
poniosły 532 osoby, w tym 132 
Ukraińców (Malin Ukraiński), 
374 Czechów (104 mężczyzn, 
161 kobiet i 105 dzieci) i 26 
Polaków mieszkających w Cze-
skim Malinie. O godzinie 7 rano 
wojska niemieckie w sile około 
1500 żołnierzy wkroczyły do 
Malina Ukraińskiego, następnie 
do kolonii Malin. Szybko oto-
czyli wsie i pod pozorem spraw-
dzania dokumentów wypędzali 
wszystkich z domów. Kto nie 
mógł iść bagnetami robili swoje 
zmuszając domowników do wy-
prowadzania chorych i niedołęż-
nych na zewnątrz. Wszystkich 
kierowano do kościoła, miejsco-

wej szkoły i stodół. Następnie 
budynki oblewano łatwopalną 
cieczą i podpalano. Kto próbo-
wał zbiec od razu był zabijany 
z automatów, strzelano jak do 
kaczek.               Jak wspomi-
na Jaromira Nemcova Nicowa 
– Prezes Stowarzyszenia Wołyń-
skich Czechów, jeden z naocz-
nych świadków zeznawał, że z 
płonącej stodoły wybiegła młoda 
dziewczyna wprost na Niemców, 
błagając ich o miłosierdzie. Hi-
tlerowiec nadział ją na widły i 
wrzucił z powrotem do stodoły. 
Oni zapewne musieli być mocno 
pijani, gdyż w przeciwnym razie 
człowiek nie zachowuje się go-
rzej od zwierząt. Jeden z ostat-
nich żyjących świadków masa-
kry w Malinie Mścisław Pospisil 
przypomina, że naziści nie mieli 
dla nikogo litości, mordowali 
kobiety i starców, nie oszczę-
dzali nawet dzieci. Piekło cudem 
przeżył, to był dla mnie koniec 
świata. Krzyk palonych ofiar 
niósł się do pobliskiej polskiej 
kolonii Zamczysko. W Cze-
skim Malinie przeżyło zaledwie 
3 osoby, którym udało się wy-
dostać z płonących budynków 
oraz około 40 chłopców których 
Niemcy wysłali do Ołyki ze zra-
bowanym dobytkiem. Niektórzy 
świadkowie sugerują, że Malin 
stał się ofiarą konfliktów etnicz-
nych i nietolerancji. Inni sugeru-
ją, że poproszony o odpowiedź 
niemiecki dowódca pacyfikujący 
wieś, dlaczego Czeski Malin zo-
stał zgładzony – odpowiedział. 
Była to pożałowania godna po-
myłka, gdyż pierwotnie miał być 
spalony tylko Malin Ukraiński 
za wspieranie partyzantów, gdyż 
tydzień przed masakrą okolice 
Malina zostały opanowane przez 
sowieckich partyzantów pod 
dowództwem Sydowa Kowpa-
ka.  „Czechom tłumaczono, że 
trwa poszukiwanie partyzantów, 
którzy mieli się kryć we wsi. 
Istotnie, Niemcy pojmali kilku 
sowieckich partyzantów leczo-
nych w miejscowym szpitalu. Po 
południu spędzonych w jedno 
miejsce Czechów zaprowadzono 
do Malina Ukraińskiego i zgro-
madzono razem z Ukraińcami. 

Tam, ponownie sprawdzając 
dokumenty, dzielono ludzi na 
grupy według płci, wieku i na-
rodowości. Większość czeskich 
kobiet z dziećmi i starcami za-
wrócono do Czeskiego Malina 
i po zamknięciu w stodołach, 
głównie w obejściu Josefa Do-
brego, spalono. 50 lub 80 osób, 
przeważnie czeskich mężczyzn 
sprawcy zamknęli w budynku 
szkoły w Malinie Ukraińskim. 
Około 155 osób, głównie ukraiń-
skich mężczyzn zostało uwięzio-
nych w cerkwi. Budynek szkoły 
został spalony wraz z ludźmi, 
natomiast osoby zgromadzone 
w świątyni zostały obrzucone 
granatami i ostrzelane z broni 
maszynowej. Ponadto spalono 
w dwóch pobliskich stodołach 
około 90 kobiet, dzieci i starców. 
Obłożnie chorych ze szpitala w 
Malinie Czeskim zawleczono do 
stodoły Bedřicha Činki i także 
spalono.
Polscy historycy Władysław i 
Ewa Siemaszkowie są zgodni, że 
„pierwotnym celem ekspedycji 
karnej był Malin Ukraiński i jego 
ukraińscy mieszkańcy. Nie jest 
jednak jasne, dlaczego w trakcie 
pacyfikacji oprawcy przenieśli 
się do Malina Czeskiego. Sie-
maszkowie przypuszczają, że 
uczestniczący w zbrodni ukraiń-
scy policjanci, nie chcąc zabijać 
swoich rodaków, skierowali pa-
cyfikację do Malina Czeskiego.”
Obie wsie doszczętnie spłonę-
ły, ludność wymordowana. Tym 
którym udało się zbiec stali się 
świadkami okrutnej zbrodni, 
zbrodni wielokroć większej niż 
zagłada innej czeskiej wsi Lidi-
ce. Bezspornym jest, że tą okrut-
ną zbrodnią kierowali Niemcy i 
oni stanowili trzon ekspedycji 
karnej (oddział SS). Po wojnie, 
33 tysiące wołyńskich Czechów 
zostało przymusowo przesie-
dlonych do Czechosłowacji, 
zamieszkali miedzy innymi we 
wsi Frankstat. W 1947 roku w 
hołdzie Malinowi władze pań-
stwowe przemianowały tą miej-
scowość na Novy Malin.
Niedzielną uroczystość dnia 17 
lipca br. w dość dużej wsi poło-
żonej w środkowych Czechach 
na Morawach zaszczycili swoją 
obecnością najwyższe władze 
państwowe i kombatanckie na 
czele z Vice przewodniczącym 
Izby Deputowanych Republiki 
Czeskiej - poseł Petr Gazdik i 
Zdenek Skromach – przewodni-
czący Senatu Parlamentu Repu-
bliki Czeskiej, Jaroslav Vodic-
ka – przewodniczący Freedom 
Fighters Czeska Association 
(CSBS), stowarzyszenie obywa-
telskie skupiające uczestników 
narodowego ruchu oporu o wol-
ność w II wojnie światowej.
Okolicznościowe wystąpienia, 
podczas których głos zabrała 

między innymi Dagmar Martin-
kova, przedstawicielka Towa-
rzystwa Wołyńskich Czechów 
mówiąc „ Przed wojną światową 
na polskim Wołyniu żyli obok 
siebie Żyd, Czech, Polak i Ukra-
iniec, mieszkali i żyli w zgodzie 
w Czeskim Malinie, nikomu to 
nie przeszkadzało. Dzisiaj nie 
dopuśćmy, by żadna nacjonali-
styczna opcja nie zagroziła po-
kojowi w Europie, by nigdy nie 
powtórzyła się tragedia Czeskie-

go Malina”.
Apel poległych oraz panichi-
da poświęcona ofiarom tragedii 
przeprowadzona przez duchow-
nych Kościoła Prawosławnego 
Czech i Słowacji eparchii oło-
muniecko – brneńskiej zakoń-
czyły tą uroczystość.  W trakcie 
uroczystości czynna była wysta-
wa była wystawa „Česky Malin 
Lidice volyňškych Čechu”.
Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szew-
czuk

73. rocznica zagłady wsi 
Czeski Malin na Wołyniu.
Eugeniusz Szewczuk

/ Złożenie wieńca w imieniu parlamentu czeskiego

/ Oddanie hołdu pomordowanym

/ Tablica z nazwiskami pomordowanych

/ Złożenie wieńca przy pomniku przez delegację Towarzystwa Miłośników Kultury Kre-
sowej we Wrocławiu
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W tytule umieściłam cytat z wiersza Fran-
ciszka Fenikowskiego, bo taki właśnie cel 
przyświecał organizatorom uroczystości i 
marszu: -to miało być wołanie o pamięć o 
ofiarach tej zbrodni, a nie nienawistne na-
woływanie do zemsty czy odwetu. 

Wprawdzie Fenikowski był piewcą Pomo-
rza i historii związanych z Wybrzeżem, ale 
wiersz jest uniwersalny i w wielu okolicz-
nościach powinno się go cytować, a do na-
szych uroczystości pasuje jak ulał:

Z pokolenia niech głos nasz idzie w poko-
lenie:  
O pamięć, nie o zemstę proszą nasze cie-
nie! 
Los nasz dla Was przestrogą ma być - nie 
legendą. 
Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą!

Tak, los pomordowanych bestialsko Kre-
sowian powinien być przestrogą- przed 
nienawiścią, nacjonalizmem, przeciwko  
wrogim knowaniom i wojnom, przeciw 
bratobójczym walkom i złej polityce. Trze-
ba o tym uczyć, trzeba przestrzegać, a nie 
czekać, żeby głazy o tym wołały. 

Cienie naszych pomordowanych przodków 
wołają o pamięć i wyciąganie wniosków z 
tej tragedii. Ofiary ludobójstwa nie chcą ze-
msty- chcą pamięci i żeby to się więcej nie 
powtórzyło. Rozumieli to organizatorzy  i 
uczestnicy wrocławskich obchodów rocz-
nicy tragedii wołyńskiej. 

Pierwsza część obchodów tej rocznicy od-
była się w Rynku, w sali Dworu Polskiego. 
Tam były  prelekcje na temat „Wołyń: lu-
dzie, pejzaż, zagłada, groby” prowadzone 
przez Stanisława Srokowskiego i Feliksa 
Trusiewicza. Obaj panowie wypowiadali 
swoje opinie, przytaczali historie Kreso-
wian, zastanawiali się nad dzisiejszą Ukra-
iną. Wyrazili radość, z tego, że ludzie chcą 
ich słuchać, że przyszli nawet młodzi. 

Znana i doceniana jest działalność pana 
Srokowskiego oraz jego książki. Drugi pre-
legent jest mniej znany, ale i jego książka 
wspaniale oddaje przedwojenną rzeczywi-
stość kresową i tragedię wołyńską. Z repor-
terską dokładnością opisuje on w książce 
pt. „Duszohubka” przyrodę, krajobrazy, 
ludzi, zdarzenia, a nawet tak prozaiczne 
czynności jak pranie (dla nas w sposób eg-
zotyczny). 

Z takich spokojnych opisów przedwojen-
nego życia na Wołyniu, w polskiej wio-
sce  autor przechodzi powoli do okrutnych 
zbrodni wołyńskich. Groza narastała powo-
li sygnalizowana tylko takimi  na przykład  
zdaniami:

„ Wasyl wyglądał na bardzo podnieconego, 
a w oczach jego widać było błyski jakiejś 
dzikiej radości.”

Warto przeczytać tę książkę pana Feliksa 
Trusiewicza, jak również publikacje pana 
Stanisława Srokowskiego.

Po wrocławskim spotkaniu w sali Dworu 
Polskiego można było nabyć książki obu 
prelegentów, porozmawiać z nimi i dostać 
autografy autorów. 

W tym czasie pod fontanną zbierali się 
już ludzie na marsz. Dołączyli do nich ci, 
którzy brali udział w konferencji. Do ze-
branych przemówił ksiądz Stanisław Paw-
laczek urodzony we wsi obwodu lwow-
skiego- czyli Kresowianin z pochodzenia. 
Powiedział, że ten marsz będzie znakiem 
hołdu ofiarom. Wspólnie z nim odmówili-
śmy modlitwę „Ojcze nasz”.

Kilka słów wygłosiła też główna organi-
zatorka tych obchodów Dominika Arendt-
-Wittchen z Inicjatywy Historycznej. Wy-
jaśniła krótko jaki przebieg będzie miał 
marsz i prosiła o nie wnoszenie innych 
banerów niż ten na czele pochodu. Na 
próżno... Znaleźli się tacy, którzy rozwinęli 
swój nienawistny  baner nawołujący do od-
wetu i śmierci. A przecież : „Nie o zemstę a 
o pamięć wołają ofiary”

Nie wstawię tu  zdjęcia ludzi z tym bane-
rem, bo przecież chyba o to im chodziło- 
żeby zaistnieć, żeby się pokazać...

Na szczęście zarówno marsz jak i dalsze 
uroczystości przebiegły w spokoju- pomo-
gła w tym obecność policji. 

Nikt nie zakłócił głosu słuchając z zadumą 
nazwisk pomordowanych rodaków. Była to 
długa, jakby niekończąca się lista...

Przeszliśmy w milczeniu z Rynku  przez 
Wita Stwosza do Bulwaru Dunikowskiego 
nad Odrą słuchając z zadumą nazwisk po-
mordowanych przez nacjonalistów ukraiń-
skich rodaków. 

Po drodze rozdawane były ulotki informu-
jące o tych wydarzeniach przypadkowych 
przechodniów.

Nie przeszkodził nam upał, ani inne utrud-
nienia. Uczestnicy maszerowali wytrwale 
nawet na wózkach, inwalidzkich lub na 

plecach rodzica.

 Maszerowali młodzi i starsi, a nawet dzieci

Blisko Odry,  w pięknym miejscu z wido-
kiem na Ostrów Tumski stoi pomnik  po-

„JEŚLI LUDZIE ZAMILKNĄ GŁAZY 
WOŁAĆ BĘDĄ” 

– uroczystości rocznicowe we Wrocławiu i marsz pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej 1943

Anna Małgorzata Budzińska 
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święcony ofiarom mordów ukraińskich na-
cjonalistów na Kresach Wschodnich. Tam 
złożone zostały kwiaty i znicze, przemówił 
ksiądz a potem uczciliśmy minutą ciszy pa-
mięć zamordowanych Kresowian. 

Potem był czas na własne przemyślenia, 
westchnienia, nieraz wspomnienia i na mo-

dlitwę

Ważne też były spotkania i rozmowy mię-
dzypokoleniowe

Gdy się rozchodziliśmy katedra na Ostro-
wiu Tumskim otulona w chmury, utulona 
pluskiem Odry szykowała się do spoczyn-
ku- tak jak i większość mieszkańców Wro-
cławia zmęczonych uporczywym upałem. 

Natomiast po powrocie do domów zapalili-
śmy światełka pamięci. 

Anna Małgorzata Budzińska - tekst i zdję-
cia

Jak podkreśla ks. Isakowicz-Zaleski 
uchwały w Sejmie i Senacie RP to wielki, 
aczkolwiek nie pełny sukces wszystkich 
środowisk kresowych. Do pełnego zała-
twienia tej sprawy ze strony Polski brakuje 
ścigania zbrodniarzy, gdyż ludobójstwo 
się nie przedawnia a jego ustawowy zakaz 
propagowania w polskiej i europejskiej 
przestrzeni publicznej, zwłaszcza symbo-
liki OUN i UPA jest niezbędny. Tą sprawę 
trzeba dokończyć, choćby to miało trwać 
jeszcze kilka lat.
 
Dla nacjonalistów ukraińskich w Polsce i 
na Ukrainie teraz poza dziesiątkami dzia-
łaczy kresowych nazywanych „agentami 
Moskwy” doszło teraz jeszcze większe 
grono agentów, a mianowicie większość 
polskiego Sejmu i Senatu, nie mówiąc o 
wielu przedstawicielach rządu! Pokazu-
jąc i dokumentując perfidię i zakłamanie 
wielu „przyjaciół Ukrainy” w Polsce, a tak 
naprawdę „przyjaciół banderyzmu i ukra-
ińskiego nazizmu” wielu z nas stało się 
obiektami bezpardonowych ataków. Teraz 
po przyjęciu uchwał w polskim parlamen-
cie ciekawy jestem jak będą wyglądały 
następne ataki. Przecież nie będzie już wy-
padało szkalować polskich działaczy spo-
łecznych za krytykę ludobójców z OUN i 
UPA oraz ich kontynuatorów w Polsce i na 
Ukrainie. Trzeba wymyśleć nowe treści i 
obszary ataków.

 Jeszcze wielu z nas nie zdaje sobie sprawy 
jak ważne jest to, ze parlament RP podjął 
wspomniane uchwały, gdyż w innym świe-
tle stawia się od tego momentu nielegalne 
pomniki UPA w Polsce, demonstrowanie 
określonej symboliki, propagowanie ide-
ologii banderowskiej w „Naszym Słowie” 
itd. W zupełnie innej pozycji przed Europą 
staje także kwestia propagowania bandery-
zmu na Ukrainie, gdyż będzie to odczyty-
wane jako propagowanie nazizmu którego 
konsekwencją było ludobójstwo.  

 Do pełnego zwycięstwa jeszcze daleko. 
Dla nas wszystkich jest ważne abyśmy po-

mogli Ukraińcom pozbyć się tego „wrzo-
du” na tym narodzie. Trzeba sprawę do-
prowadzić do końca, tzn. polska przestrzeń 
publiczna musi być wolna od jakiejkolwiek 
symboliki związanej z propagowaniem 
sprawców ludobójstwa, a na Ukrainie trze-
ba wspierać środowiska które także widzą 
to państwo bez tej ideologii w przestrzeni 
publicznej. Dla Polski jest ważna ta część 
społeczeństwa ukraińskiego która odrzuca 
tradycję ludobójców. Czy będzie to łatwe? 
I tak i nie. Na Ukrainie mieszka obecnie 
zdecydowana większość społeczeństwa, 
która nic nie miała rodzinnie wspólnego 
z patologią ukraińskiego nazizmu. Wielu 
Ukraińców nie zna prawdziwej historii, a 
uchwała polskiego parlamentu pozwoli im 
poszukać dlaczego „strategiczny partner 
Ukrainy” poczynił takie kroki w sprawie 
ich „bohaterów”. Polski przeciętny czło-
nek Sejmu i Senatu RP nie zdaje sobie 
sprawy za jak ważną kwestią głosował, i 
to nie tylko w kwestii pamięci narodowej 
ale przede wszystkim w zakresie udziele-
nia realnej pomocy Ukrainie wyrwania się 
z kleszczy intelektualnego i społecznego 
terroru środowisk banderowskich.

 Pokonaliśmy wspólnie mur poprawności 
politycznej w sprawie nazwania ludobój-
stwa po imieniu. Walka trwała kilka dekad. 
W samym polskim parlamencie od czasu 
ukazania się książki Ewy i Władysława 
Siemaszków w 2000 roku o ludobójstwie 
na Wołyniu w tytule. Wspomniana pozycja 
stała się pierwszym istotnym przełomem 
w naszej przestrzeni publicznej w tej kwe-
stii. Drugim takim przełomem będzie film 
Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń” który 
zupełnie zmieni w powszechnym postrze-
ganiu podejście do banderyzmu i jego 
dziedzictwa. To wszystko świadczy o jed-
nym. Polski rząd musi szybko zmienić po-
dejście do pewnych procesów na Ukrainie 
i zacząć wspierać środowiska, które widzą 
Ukrainę nie jako państwo o ustroju z XIX 
wielu ale jako kraj typowo europejski.

Andrzej Zapałowski

Pierwsza w XXI wieku 
w Polsce klęska 

odwołujących się do 
nazizmu ukraińskich 

nacjonalistów.
Andrzej Zapałowski
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Pod takim hasłem umieszczo-
nym na olbrzymim bannerze 
„WOŁYŃ ’43 - PAMIĘTAMY, 
ulicami Warszawy przeszedł 
Marsz Pamięci.
--
11 lipca 2016, w 73. rocznicę 
Krwawej Niedzieli na Wołyniu, 
w kościele Św. Aleksandra w 
Warszawie odprawiona zosta-
ła Msza Św. „Niedokończone 
msze Kresowa”  której w imie-
niu Biskupa Polowego Wojska 
Polskiego przewodniczył ks. 
Ppłk. Andrzej Jakubiak, kapelan 
Ordynariatu Polowego.

Ks. Jakubiak przekazał wiernym 
zgromadzonym na mszy ducho-
wą wieź i błogosławieństwo 
Biskupa Polowego Wojska Pol-
skiego bp. Gózdka, który z waż-
nych powodów nie mógł prze-
wodniczyć tegorocznej Mszy 
Świętej.

 W wygłoszonej homilii, kape-
lan Ordynariatu Polowego na-
wiązał do toczącego się od kilku 

miesięcy sporu o ustawę mającą 
oddać hołd ofiarom zbrodni do-
konanej na Polakach z Kresów.
--
 11 lipca obchodzimy 73. roczni-
cę Krwawej Niedzieli z 1943r., 
niedzieli podczas której, z za-
planowaną dokładnością uzbro-
jeni bandyci OUN oraz UPA, już 
od godziny trzeciej nad ranem 
zaatakowali 99 polskich miej-
scowości głównie w wołyńskich 
powiatach: włodzimierskim, ho-
rochowskim i kowelskim. 
 Ta niedziela stanowiła punkt 
kulminacyjny w lipcowym apo-
geum zbrodni na Wołyniu, bo 
nigdy przed, ani już nigdy po 11 
lipca nie udało się nacjonalistom 
z OUN-UPA dokonać rzezi na 
tak olbrzymią skalę. 

OUN – B Stefana Bandery i 
Ukraińską Powstańczą Armię 
wspierała aktywnie ukraińska 
ludność cywilna zmobilizowana 
w tzw. Samoobronnych Kusz-
czowych Widdiłach która przy 
pomocy narzędzi gospodarczych 

jak siekiery, widły, kosy, siekie-
ry, piły, młotki, noże i wiele in-
nych ….., znęcała się i masakro-
wała swoje ofiary które ginęły w 
potwornym męczeństwie.  
  
Jednej z pierwszych masakr 
dokonano w Dominopolu, roz-
strzeliwując przy okazji współ-
pracujący dotąd z UPA oddział 
partyzancki Stanisława (Cele-
styna?) Dąbrowskiego. Sprawcy 
(przypuszczalnie upowcy za-
honu „Sicz” Antoniuka) zabili 
około 220 Polaków. Około go-
dziny 2.30 UPA napadła na Gu-
rów, zabijając 200 Polaków. Pół 
godziny później ci sami sprawcy 
przeszli do Wygranki, gdzie za-
mordowali 150 osób.

Oprawcy działali w wyspecja-
lizowanych grupach – jedne 
pododdziały otaczały wieś kor-
donem, inne zajmowały miej-
scowość, gromadziły ofiary w 
jednym miejscu i dokonywały 
masakry. Oczyszczaniem tere-
nu z niedobitków oraz grabieżą 
zajmowali się ukraińscy chło-
pi. Oddziały UPA po dokona-
niu masakry w jednym miejscu 
szybko udawały się do następnej 
osady, którą zamierzano wymor-
dować.

W kilku przypadkach (Chry-
nów, Krymno, Kisielin, Poryck, 
Zabłoćce) dokonano zbrodni na 
Polakach zebranych na mszy w 
kościele. W Chrynowie zamor-
dowano 150 osób, W Krymnie 
40, w Porycku 200, a w Zabłoć-
cach 76. W Kisielinie zginęło 90 
Polaków, lecz część wiernych 
zdołała zabarykadować się na 
piętrze plebanii i obronić przed 
atakami upowców. W wyni-
ku ataków na kościoły zginęło 
dwóch księży (Józef Aleksan-
drowicz w Zabłoćcach oraz Jan 
Kotwicki w Chrynowie), zaś 
ks. Witold Kowalski z Kisieli-
na został ciężko ranny. Ksiądz 
Bolesław Szawłowski według 
sprzecznych relacji zginął także 

PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT - 11 lipca 2016
Redakcja

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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słem – „Zbrodnia Wołyńska. Pa-
miętamy. Pamiętaj i Ty”.
Błyskawicznie zmieniająca się 
pogoda zwiastowała nadejście 
nawałnicy a to nie sprzyjało re-
alizacji Wieczornicy. 
Okazało się że Kresowianie to 
twardzi ludzie i w przerwie mię-
dzy burzą a kolejną ulewą udało 
się przeprowadzić Wieczornicę 
na Skwerze Wołyńskim. 
Kontuzjowany Leszek Rysak z 
Jazdy Ducha pokazał prawdzi-
wego ducha organizatora, który 
nawet o kulach nie poddał się 

kaprysom aury i kolejna wie-
czornica „Wołyń Pamiętamy- 
Pamiętaj i TY” odbyła się. 

Czapki z głów dla wytrwałych 
którzy nie wystraszyli się bły-
skawic i wspólnie uczestniczyli 
w oddaniu hołdu zamordowa-
nym. Na płycie kryjącej ziemię 
z prochami ofiar wołyńskich 
złożono wiązankę i zapalono 
„Światełko Pamięci”.   

Foto: Patrycja Ewa Mąka (FB)
Redakcja KSI.

11 lipca (w kościele w Poryc-
ku), lub też został jedynie ranny 
a upowcy odnaleźli go i dobili 
dzień później.

Jak co roku, ulicami Warszawy 
przeszedł „Marsz Pamięci” w 
73. rocznicę „Krwawej Niedzie-
li na Wołyniu” będącą jednocze-
śnie symbolem wszystkich ofiar 

męczeństwa, ludobójstwa na 
Kresach RP. 

W kolumnie marszowej można 
było wyraźnie dostrzec człon-
ków rodzin stowarzyszonych w 
organizacjach kresowych spoza 
Wołynia. 
Ludobójstwa dokonane w in-
nych niż Wołyń województwach 
to obraz wspólnej Golgoty Kre-
sów której pamięć należy od-
świeżać, przywracać przestrzeni 
publicznej i postrzegać Kresy 
jako całość a nie tylko nie tylko 
przez optykę wołyńską - mówili 
uczestnicy Marszu Pamięci. 
 
Dzięki uczestnictwu w uroczy-
stościach wszystkich Kresowian 
zaakcentowano przemilczane 
ludobójstwo dokonane w ra-
mach „akcji polskiej NKWD”, 
Ponarach, Koniuchach czy „Bia-
łych Krematoriach” w czasie zi-
mowych deportacji.     

To ważne, bo o ile kulminację 
apogeum ludobójstwa na Woły-
niu można przypisać do jednej 
daty, daty 11 lipca z 1943 roku, 
o tyle dla pozostałych terenów 
Kresów, Lubelszczyzny, Pod-
karpaciu  czy  dzisiejszej Ma-
łopolski nie da się przypisać 
konkretnego dnia na czczenie 
pamięci po zamordowanych Po-
lakach. 
 
Dlatego w chwilę po zakończe-
niu mszy uformowała się ko-
lumna „Marszu Pamięci” która 
ulicami miasta, z transparentami 
i flagami ruszyła pod Tablicę 
Wołyńską umieszczoną na fa-
sadzie Domu Polonii przy Kra-
kowskim Przedmieściu 64. 

Kresowianie to TWARDZI LU-
DZIE. 

Około godziny 20.30 zaplano-
wana była wieczornica pod ha-
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W dniu 15 lipca 2016 roku w 
Oświęcimiu odbyła się uroczy-
stość związana z 73. rocznicą 
Rzezi wołyńskiej, rozpoczę-
ta  Mszą św. w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny.
Następnie jej uczestnicy zebra-
li się na cmentarzu parafialnym 
przy tablicy upamiętniającej 
ofiary ludobójstwa Polaków na 
Wołyniu i Kresach Południowo-
-Wschodnich II RP, gdzie złożono 

kwiaty i zapalono znicze.
Organizatorem uroczystości był 
Klub „Samborzan” Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich w Oświę-
cimiu.
W uroczystości uczestniczy-
li przedstawiciele władz mia-
sta i powiatu oświęcimskiego, 
Kresowianie i ich potomkowie 
oraz miłośnicy historii i tradycji 
przedwojennych polskich ziem 
wschodnich.

UROCZYSTOŚĆ 
W OŚWIĘCIMIU
Adam Cyra
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Piękną  uroczystość  rocznico-
wą – poświęconą  smutnej 73 
rocznicy mordów na Wołyniu i 
Kresach Połud.-Wsch. Jakich do-
konali szowiniści ukraińscy spod 
znaku OUN/UPA  odbyła się 10 
lipca bieżącego roku w Dębnie. 
Gminie położonej w zachodniej 
części  powiatu Myśliborskiego 
województwa zachodniopomor-
skiego. To tutaj także na tzw. ścia-
nie zachodniej po II wojnie świa-
towej – z kresów w tym także z 
Wołynia trafili ocaleni  z,, Rzezi 
Wołyńskiej ‘’ Polacy, obywatele 
II RP. Którzy znaleźli się tutaj nie 
ze swojej woli.

Uroczystości  rozpoczęły się uro-
czystą mszą św. w kościele p.w. 
św. Ap. Piotra i Pawła. Co war-
to podkreślić  przy wypełnionej 
świątyni zgromadzonymi wierny-
mi. Przy wejściu procesyjnym bi-
skupa seniora  Błażeja Kruszyło-
wicza  i pozostałych celebransów 
mszy św. pobrzmiewała  Ballada 
Wołyńska  - Lecha Makowieckie-
go. Było to niezwykle sugestywne 
,wprowadzenie do intencji w ja-
kiej  będzie odprawiana  msza św. 
Mocne przedstawicielstwo księży  
współ celebransów  zasługuje na 
ich  wymienienie , choćby także 
z tego powodu iż wielu z nich po-
chodzi właśnie z Dębna a byli to;

Ks. Roman Jachimowicz , Inspek-
tor Inspektorii  Pilskiej z Piły, Ks. 
Mariusz Wenclawek proboszcz 
parafii ,,Jana Bosko’’ w Szczeci-
nie, Ks. Dariusz Łokietek z parafii 
,, Jana Bosko’’ w Szczecinie, Ks. 
Henryk Łącki  proboszcz parafii 
pw. Św. Piotra i Pawła

Słowo Boże  wygłosił  ks. Bp- 
senior  Błażej Kruszyłowicz, 
poświęcając wiele słów w swoim 
kazaniu potrzebie pojednania – 
jednak w duchu prawdy. Jako 
chrześcijanie musimy znaleźć 
płaszczyznę do tego niezbędnego 
procesu aby układać stosunki z 
sąsiadami dla zbudowania lepszej 
przyszłości dla następnych poko-
leń.

Również w świątyni  była ekspo-
nowana  wystawa poświęcona  lu-
dobójstwu nacjonalistów ukraiń-
skich . Wiele wysiłków i swojego 
Serca włożył  w to dzieło  autor 
wystawy Pan Antoni Dąbrowski. 
Kresowianin dawny mieszkaniec  
województwa stanisławowskie-
go- świadek tych okrutnych cza-
sów. Wystawa min. wspomina 
o polskich księżach pomordo-
wanych przez OUN/UPA w cza-
sie  ,,Rzezi Wołyńskiej’’ . Warto 
wspomnieć przy tym temacie, 
że środowisko kresowe z Dębna 

zwróciło się do biskupów polskich 
o upamiętnienie tych  księży. 
Niejednokrotnie ginęli przecież 
podczas sprawowania mszy 
świętej. Poruszające są zdjęcia  
pokazujące ,,dzieła bohaterów na-
rodowych Ukrainy’’. To są te licz-
ne świadectwa okrutnych zbrodni 
(genocidum atrox).Również na 
wystawie możemy zapoznać się z 
licznymi dowodami na kolabora-
cję czy współpracę Nacjonalistów  
z okupantem niemieckim. To jest 
to coś, o czym dzisiaj strona ukra-
ińska świadomie przemilcza. Na 
zdjęciach widzimy min. ogłosze-
nie o poborze Ukraińców do SS- 
Galicjen  w języku ukraińskim i 
niemieckim oraz liczne rzesze 
ochotników ukraińskich w kolej-
ce do rejestracji. . Jakich w koń-
cu trzeba jeszcze dowodów aby 
strona ukraińska przyznała się do 
współpracy z Niemcami w czasie 
II wojny światowej.

Po mszy św. wierni z kościoła 
przeszli na tereny wokół jeziora 
Lipowo, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Na pięknym 
deptaku miejskim wokół licznej  
zieleni, nadano temu miejscu- 
promenadzie nazwy-,, Promena-
da Pamięci’’. Nazwa ta  została 
przyjęta jednogłośnie uchwałą  nr. 
XXV/179/2016 Rady Miejskiej 
w Dębnie. Dotychczas miejsce 
to nie było nazwane, chociaż już 
w ramach ogólnopolskiej akcji ( 
Katyń …ocalić od zapomnienia 
), od roku 2009 posadowiono na 
tym terenie 5 głazów z pamiąt-
kowymi tabliczkami. Posadzono 
również przy każdym z głazów po 
jednym dębie pamięci ofiar Katy-
nia-członków rodzin zamieszku-
jących Dębno i okolice. 

Aktu odsłonięcia tablicy z nazwą 
,,Promenada Pamięci ‘’dokona-
li ks. Bp. Błażej  Kruszyłowicz i 
Burmistrz Miasta i Gminy Dębno 

Pan Piotr Downar. Z udziałem 
władz samorządowych;

- Starosty powiatu Myślibórz Pani 
Danuty Patkowskiej

- Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Dębnie Pana Pawła Chro-
baka

- V-ce Przewodniczącego Rady 
w Dębnie Pana Adama Kaczmar-
czyka

Kolejnym elementem uroczy-
stości było odsłonięcie głazu z 
inskrypcją poświęconą  ofiarom 
zbrodni dokonanych przez na-
cjonalistów ukraińskich w latach 
1939- 1946. Odsłonięcia dokona-
li świadkowie tego ludobójstwa, 
Pani Maria Sokołowska i Pan 
Antoni Dąbrowski. Pani Maria 
na te uroczystości przyjechała z 
Londynu. Przemawiając poka-
zała dwa świadectwa tej tragedii 
których orginały są zdeponowane 

w Londynie. Z kolei Pan Antoni 
w swoim  krótkim wystąpieniu 
wspomniał  i szczególnie 
zaakcentował potrzebę edukacji 
w tym temacie młodzieży. Lata 
zaniedbań w polskim szkolnictwie 
tej tematyki zubaża wiedzę tej 
prawdziwej historii naszego naro-
du. A powinno to być ważne  dla 
każdego, kto przywiązuje wagę z 
czego wyrastamy. Co było nie tyl-
ko radością i tryumfem. Ale także 
co krwią, bliznami a i cierpie-
niem. Jest to zapewne niezbędna 
wiedza dla tych , którzy pragną 
dążyć do lepszej przyszłości na-
stępnych pokoleń. 

Za organizacją takich uroczy-
stości jak uczy nas życie, stoją 
konkretne osoby .Pan Antoni Dą-
browski był wspomniany. To nie-
ugięty  przedstawiciel  społeczno-
ści kresowej w Dębnie, obrońca 
spraw prawdy historycznej  , któ-
ry nie zapomina  o tej  szczegól-

DĘBNO PAMIĘTA O 11 LIPCA 1943 R. 
UROCZYSTOŚCI W DĘBNIE- 10.07.2016 R.
Jerzy Mużyło
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nej tragedii Wołynia, Kresów Po-
łudniowo- Wschodnich. Pragnie 
również tą swoją wiedzę przeka-
zywać następnym pokoleniom. 
Bo On wie jak jest to ważne , 
aby to się więcej nie powtórzyło. 
Oprócz innych  osób organizato-
rów ,należy podkreślić  aktywny 
udział w całym przedsięwzięciu 
V-ce Przewodniczącego Rady 
Miasta Pana Adama Kaczmarczy-
ka. Który wbrew  panującej tzw. 
poprawności politycznej zaanga-
żował się w proces przygotowania 
uchwały jak i samej uroczystości. 
Jak pisał Stefan Żeromski ,, By-
cie Polakiem ,To Nieprzestawanie 
Bycia Polakiem Nigdy’’. Brakuje 
nam jako narodowi takich postaw 
w polskim parlamencie.

Uroczystość w Dębnie pokazuje 
Jak wiele goryczy tkwi jeszcze w 
Kresowianach których przez lata 
traktowano jak ludzi ulepionych 
z innej gliny. Dębno , jej  przed-
stawiciele- kresowiacy. To kolej-
ny punkt na mapie Polski , gdzie 
pamięta się o ludobójstwie szo-
winistów ukraińskich spod znaku 
OUN/UPA . Rodzi się pytanie, ile 
jeszcze takich świadectw jest po-
trzebnych dla rządzących aby wy-
pełniali wolę suwerena który wy-
brał ich do rządzenia. Kolejne lata, 
przynoszą kolejne rocznice tej 
tragicznej daty 11 lipca 43 r. , któ-
ra jest przecież  symbolem całości 
ofiar nacjonalistów ukraińskich, 
ze względu na swoje apogeum. Po 
raz kolejny w najnowszej uchwa-
le Sejm Rzeczypospolitej staje po 
stronie humanistów i obrońców 
tzw. sprawiedliwości, bliżej jest 
do odczuwania  krzywd sąsiadów 
niż do dbania o pamięć o ofiarach, 
zamordowanych w sposób okrut-
ny Polek i Polaków. 

Czy doczekamy się ustawy  po-
dobnej jak przy wprowadzaniu  
do polskiego kalendarza ,,Dnia 
Żołnierzy  Wyklętych?

Czy  przedstawiciele urzędów 
państwowych  brać będą udział w 
organizowanych uroczystościach 
rocznicowych?

Czy  będą wywieszane flagi w 
dniu 11 lipca na gmachach uży-
teczności publicznej?

Czy będą ścigane z mocy prawa 
symbole- nacjonalistów ukraiń-
skich ( flagi, mundury, odznaki , 
portrety, pseudo bohaterów OUN/
UPA, czy granie hymnu UPA) na 
terenie naszego kraju?

Takich pytań można zadawać 
więcej, ale nie o to chodzi. Aby 
Polska zbliżyła się , w procesie 
pojednania do Ukrainy jest po-
trzebna prawda- prawda histo-
ryczna, z którą Naród ukraiński 

będzie musiał się zmierzyć. Nie 
możemy pouczać naszych sąsia-
dów, ale jak słyszymy wypowie-
dzi prominentnych  przedstawi-
cieli władz, instytucji  ukraińskich 

negujących historyczne wydarze-
nia. I pisania ich po swojemu. 
To musimy apelować do swoich 
władz, nie bądźcie ślepi i głusi, 
nie bądźcie obojętni. Bo to tyl-

ko, wydłuża proces dochodzenia 
do pojednania, na którym ponoć 
wszystkim zależy.
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Papieżu Franciszku w Nicei 
zginęli pod kołami ciężarówki 
a na Teresinie Ci sami od razów 
siekierami
Sławomir Tomasz Roch
 Papież Franciszek potępił za-
mach w Nicei i wyraził solidar-
ność ze wszystkimi ofiarami – 
oświadczył w piątek rano rzecz-
nik Watykanu ksiądz Federico 
Lombardi. Franciszek „w naj-
bardziej kategoryczny sposób 
potępia każdy przejaw zbrod-
niczego szaleństwa, nienawi-
ści, terroryzmu i każdy atak na 
pokój” – podkreślił rzecznik w 
wydanym komunikacie.
– W nocy śledziliśmy z niepoko-
jem straszliwe informacje z Ni-
cei – dodał ks. Lombardi.
– Wyrażamy w imieniu Papieża 
Franciszka zaniepokojenie i so-
lidarność z cierpieniem ofiar i 
z całym narodem francuskim w 
dniu, który miał być dniem wiel-
kiego święta – stwierdził waty-
kański rzecznik
Do ataku doszło w czwartek 
14 lipca wieczorem na nad-
morskiej promenadzie Nicei, 
na której zgromadzeni miesz-
kańcy i turyści oglądali pokaz 
fajerwerków z okazji Dnia 
Bastylii, święta narodowego 
Francji. Ciężarówka przeje-
chała dwa kilometry przez 
tłum. Co najmniej 84 osoby 
zginęły, a wiele zostało ran-
nych, wśród ofiar śmiertel-
nych są dzieci. Minister spraw 
wewnętrznych Francji Bernard 
Cazeneuve powiedział, że 18 
rannych jest w stanie krytycz-
nym. Wiadomości zaczerpnąłem 
ze stron Naszego Dziennika.
 Islamski bandyta Mo-
hamed Lahouaiej Bouhlel (31 
lat), bo przecież nie bohater, 
zmasakrował haniebnie kołami 
wielotonowej ciężarówki ponad 
100 przypadkowych, niwinnych 
osób w Nicei. Mieszkał na stałe 
w Nicei i był pochodzenia fran-
cusko – tunezyjskiego. Papież 
Franciszek jak czytamy powy-
żej niemal natychmiast, potępił 
z urzędu, wobec całego świata 
czyn ten, jako z piekła rodem! 
Po temu ośmielam się prosić 
publicznie Jego Świątobli-
wość, by już dłużej nie czekał 
na następne akty islamskich 
radykałów, ale niezwłocznie 
potępił również jasno i zdecy-
dowanie, wobec całego świata, 
gloryfikowanie takich właśnie 
i jeszcze bardziej bestialskich 
zbrodniarzy na współczesnej 
Ukrainie. Tam bowiem takim 

potworom, jak Stepan Bandera, 
Roman Szuchewycz, Piotr Dia-
czenko i inni, stawia się setki 
pomników i zwyrodnialców z 
największego dna piekła, nazy-
wa się publicznie bohaterami. 
Tymczasem ci ludobójcy, ota-
czali najczęściej nocą, całe pol-
skie wsie i kolonie (ok bagatelka 
3 tysięcy) i dokonywali takich 
rzezi, że nigdzie na świecie nie 
spotkałem się z bardziej zwie-
rzęcym okrucieństwem. Zatem 
pytam się przed Bogiem Jezu-
sem Chrystusem na co jeszcze 
czeka Jego namiestnik na ziemi? 
W dobie mediów jest niemożli-
we, by nie wiedział o czynach 
jego podopiecznych z Cerkwi 
grecko – katolickiej na Ukra-
inie! 
Proszę zatem gorąco i publicz-
nie, by papież Franciszek jak 
najszybciej i w stanowczych 
słowach, odciął się publicznie 
od gloryfikowania ukraińskich 
zbrodniarzy na Ukrainie, gdyż 
mają oni morze niewinnej 
krwi polskiej, żydowskiej, or-
miańskiej i wielu innych na-
rodów na swoich katowskich 
rękach. W obliczu dzisiejszego 
stanowiska Watykanu, rzecznika 
i samego papieża o zamachu w 
Nicei, wydaje się to być abso-
lutnie logiczne i konsekwentne. 
Byłby to także wielki akt miło-
sierdzia wobec Tych wszystkich 
naszych braci i sióstr Męczenni-
ków Wołynia i Kresów, którzy 
tam za graniczną rzeką Bug, po-
zostali już na wieczną wartę. 
Z kolei nie ośmielam się prosić, 
ale może dobrze by było także 
w swoim czasie, wezwać w tej 
konkretnej sprawie na watykań-
ski dywanik, biskupów ukrain-
skich, z ich głową abp Świato-
sławem Szewczukiem ze Lwo-
wa, którzy błogosławią nie tylko 
opisany stan rzeczy, ale nawet 
same pomniki zwyrodnialców, 
spod znaku czerwono – czarnej 
flagi OUN – UPA.
Pan Eugeniusz Świstowski tak 
zapmiętał ludobójstwo na Ziemi 
Swojczowskiej. [...] Zaraz po 
wymordowaniu naszej kolonii 
Teresin, spotkałem kolejnego 
świadka tej rzezi. Pani Maria 
Bojko, była mieszkanka naszej 
kolonii, jako Polka była córką 
Jana i Marceliny Świstowskich. 
Wyszła za mąż za Michała Boj-

ko, który pochodził ze wsi Mi-
kołajpol. Maria opowiadała mi 
osobiście przebieg tych tragicz-
nych wydarzeń tak: „Ja i moja 
rodzina od pewnego czasu cho-
dziliśmy na noc do Marii, żony 
sowieckiego oficera, która rów-
nież była z domu Świstowska. 
Tam nocowaliśmy mając na-
dzieję, że na ten dom nie będzie 
napadu, skoro Marysia jest żoną 
Rosjanina. Dlatego także i w 
ten dzień kiedy nastąpił pogrom 
w naszej kolonii byliśmy w tym 
domu. Razem z nami byli jeszcze 
dwaj rodzeni bracia Marysi: Ta-
deusz lat około 17 i Zbigniew lat 
około 10. 
Pamiętam, że atak miał miej-
sce o świcie, ukraińscy bandy-
ci gwałtownie włamali się do 
tego domu i z miejsca zaczęli 
mordować wszystkich po kolei. 
Najpierw zginęli ci którzy byli 
w kuchni. Ja tym momencie 
byłam w pokoju obok, zaledwie 
za jednymi drzwiami, gdy usły-
szałam nieludzkie wręcz krzyki i 
piski brutalnie zabijanych ludzi, 
dochodzące z kuchni. Razem ze 
mną była wtedy moja córeczka 
Regina, która miała wtedy zale-
dwie 9 miesięcy. Instynktownie 
chwyciłam niemowlę na ręce 
i ukryłam się z nim w małej 
piwniczce pod podłogą, do któ-
rej wejście było właśnie w tym 
pokoju. Ledwie zdążyłam się 
tam schronić do naszego poko-
ju wpadli Ukraińcy, wyraźnie 
słyszałam ich kroki. Po chwili 
zaczęli mordować także tych 
ludzi, którzy dosłownie przed 
chwilą byli ze mną w pokoju 
nad nami. To przeżycie jest nie 
do opowiedzenia, to się działo 
tuż nad naszymi głowami. Sły-
szałam krzyki i jęki konających, 
a przecież tak bliskich mi osób. 
Nie zapomnę tego do końca 
mojego życia, tego nie można 
wprost wymazać z pamięci. Po 
chwili wszystko ucichło, a ja 
posłyszałam jak wyciągają cia-
ła pomordowanych ludzi z domu 
na podwórze. 
W czasie tej rzezi zamordowa-
no: mojego tatusia Jana, moją 
mamę Marcelinę (Kamilę) oraz 
moją rodzoną siostrę Kazimierę 
i jej synka i córkę. Zginęli także 
Tadeusz Świstowski i Zbigniew 
Świstowski. Pamiętam, że kilka 
razy patrzyłam czy już zrobiło 

się ciemno na dworze, czekałam 
roztropnie do nocy. Wreszcie, 
gdy zapadał już zmrok, ostroż-
nie wyszłam z mojej szczęśli-
wej kryjówki na podwórko. Tu 
moim oczom ukazał się maka-
bryczny widok, na ziemi leżały 
ciała bestialsko pomordowa-
nych ludzi, w tym moi najbliżsi. 
Serce mocno mi zabiło po raz 
kolejny. Na progu domu spotka-
łam też Marysię, naszą dobro-
dziejkę oraz jej zaledwie pół-
roczne niemowlę, z jakiegoś po-
wodu oprawcy, pozostawili ich 
przy życiu. Marysia płakała bar-
dzo gorzko i rozpaczała nad tym 

co się dzisiaj wydarzyło. Byłam 
w tym momencie przytomniej-
sza, zaproponowałam jej, aby 
razem ze mną zaraz uciekała do 
miasta. Niestety nie chciała ni-
gdzie uciekać, upierała się i zo-
stała w Teresinie. Ja tymczasem 
wzięłam swoje dziecko i lasami 
doszłam aż do wsi Włodzimie-
rzówka, gdzie było już blisko do 
miasta Włodzimierz Wołyński”. 

[fragment wspomnień Euge-
niusza Świstowskiego z kolonii 
Teresin na Wołyniu, wysłuchał, 
spisał i opracował S. T. Roch]

/ Sławomir Tomasz Roch w Bazylice św. Piotra 3 maja 2011  r.
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Od pięciu lat młodzież Liceum 
Ogólnokształcącego w Sycowie 
jeździ do Korca, aby w ramach 
wspomnianej akcji  porządkować 
teren przedwojennego polskiego 
cmentarza (1,5 ha) 

Tym razem, w okresie 2-12.07., 

pojechała następująca grupa: Du-
kiewicz Marcelina, Piórkowska 
Sandra, Łacina Michał, Marczak 
Nikodem, Zatylny Karol, Zatylny 
Dariusz (już po raz trzeci), Mali-
nowski Marek (drugi raz). Woził 
nas busem wspaniały kierowca  
Szczepanik  Andrzej. Mieszkali-

śmy, jak co roku, na plebanii ko-
ścioła pw. św. Antoniego.

Moi  i Marka rodzice, Darka nato-
miast dziadkowie mieszkali przed 
wojną na kresach. 

W tym roku postawiliśmy sobie za 
zadanie przeprowadzić renowację 

bramy wejściowej na cmentarz. 
Była to już ostatnia chwila na 
uratowanie murów tej budowli – 
znaczne ubytki zmurszałej cegły, 
duże pęknięcia w murze itp..- taki 
obraz zastaliśmy.

Do tej pracy ekipa kierowana 
przez Marka zużyła 22 worki ce-
mentu, 25 litrów  unigruntu, becz-
kę wapna, 33 m² siatki (rapicy), 
ponad 200 cegieł, pręty metalowe 
oraz gwoździe.

Przez  siedem dni po siedem go-
dzin mieszano zaprawę (Darek), 
murowano ( kierowca Andrzej ), 
tynkowano (Marek) aby zakoń-
czyć pracę w przededniu wyjaz-
du. 

Nawet wycieczka do Ostrogu od-
była się bez ekipy Marka, gdyż 
była obawa że nie zdążą wyko-
nać wszystkiego. Pozostały tylko 
czesze zwieńczające górne części 
słupów bramy, które zobowiązał 
się wykonać z blachy mieszka-
niec Korca Walery Dombrowski . 

W tym czasie reszta sycowian 
pracowała na terenie cmentarza 

usuwając chaszcze sekatorami, 
kosząc, grabiąc i paląc trawę oraz 
wykonując renowację obu skrzy-
deł metalowej bramy wejściowej. 

Przy wędrówkach przypadkowo 
odkryto następne pięć pomników 
z których (niestety) w dwóch 
przypadkach nie udało się odczy-
tać nazwisk. Przy tych próbach 
odczytania ucierpiał dość mocno 
palec Sandry. Tak mocno wodzi-
ła przez prawie trzy godziny po 
wyrytych w kamieniu literach że 
opuszek palca wieczorem wyglą-
dał jak po oparzeniu.

 Zbiorowa mogiła 32 legionistów 
poległych w 1920r. wymagała 
również naszej interwencji. Stare 
spoiwo z pomiędzy kamieni po-
wypadało, co mogło doprowadzić 
do rozpadu mogiły. Kilka godzin 
pracy i chyba na wiele dalszych 
lat mogiła zabezpieczona. 

Dziewczęta poza malowaniem 
skrzydeł bramy pomalowały na-
pisy na kilku pomnikach. 

W pracach porządkowych na te-
renie cmentarza pomagała nam 

VII edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia” dobiegła końca. Podczas 
tegorocznych zmagań na blisko 100 polskich 
nekropoliach położonych na dawnych polskich 
Kresach udział wzięło 1000 wolontariuszy nie 
tylko z Dolnego Śląska.
 Akcją kieruje Grażyna Orłowska-Sondej, redaktorka TVP Wrocław.
Edmund Goś

/ Próby odczytania napisu

/ Filar bramy w trakcie renowacji

/ Oczyszczanie skrzydła bramy przed malowaniem
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młodzież z Korca: Alina, Wlado 
,Anelia i Janka.  

Gdyby nie pomoc sponsorów 
ciężko byłoby zrealizować nasze 
zadania. Narzędzia zasponsoro-
wał nam sklep ogrodniczy„Pro-
myk”, farby, pędzle i  sprzęt mu-
rarski  „Chemal”, pracowaliśmy 
rękawicami z „Centrum BHP”. 
Na miejscu udzielał nam nieoce-
nionej pomocy Borys Dicjak – 
były starosta korecki.

 W świąteczny dzień (7 lipca) po-
jechaliśmy do Ostroga i okolic. 
Mieliśmy zaszczyt być oprowa-
dzani po pomieszczeniach Aka-
demii Ostrogskiej, gdzie wykła-
dowcą jest Lena Belyavska (nasza 
„szefowa kuchni” na plebanii).

Oprócz prac w Korcu mieliśmy 
zaplanowaną penetrację terenu 
byłego przedwojennego pol-
skiego cmentarza w Międzyrze-
czu Koreckim (obecnie Великi 
Межирiчi). 

Pojechaliśmy tam w czwórkę: 
ks. Waldemar Szlachta, Ja, Karol 
i Nikodem. Piękny cmentarz zo-
stał zrównany z ziemią w latach 
60-tych ubiegłego wieku i jest 
obecnie pastwiskiem dla krów. 
Wrocławskie Towarzystwo Mi-
łośników Kultury Kresowej chce 
w tym miejscu umieścić tablicę 
informacyjną oraz podnieść 1-2 
pomniki. 

Dając w ten sposób mieszkańcom 
sygnał do szacunku tego miejsca. 
Nie są to czcze słowa – przykład 
upamiętnienia cmentarza w Nie-
wirkowie zachęca do takiej czyn-
ności. Teren chłopcy przeszpilko-
wali i zaznaczyłem miejsca gdzie 
potencjalnie mogą znajdować się 
poprzewracane i pokryte ziemią 
pomniki. 

Określiliśmy również gdzie 
znajdował się mur cmentarny. 

Wszystko to będzie przekazane 
na ręce Prezesa Towarzystwa.

Niedzielę 10 lipca  zaczęliśmy od 
mszy świętej w kościele św. An-
toniego w Korcu aby potem po-
jechać do Równego na spotkanie 
(już po raz trzeci) z uczestnikami 
IV Motocyklowego Rajdu Wołyń-
skiego. Chwile rozmów na Placu 
Niezależności, wykonywanie 
wspólnych zdjęć na „stalowych 
rumakach”   i następnie przejazd 
na Cmentarz Dubieński aby po-
modlić się  przy mogiłach  pol-
skich legionistów, którzy oddali 
życie w walce z bolszewikami w 
1920 r.

 – to wszystko zapadnie na dłuż-
szy czas w pamięci członkom na-
szej grupy.

 W dniu wyjazdu zostaliśmy za-
proszeni na przejazd zabytkowym 
Willysem oraz amfibią radzieckiej 
produkcji do pływania po Korczy-
ku. Markowi pozwolono na jazdę 
motocyklem „Ural”. Wszystko to 
dzięki polskiemu przedsiębiorcy 
Tomaszowi Adrianowi, miłośni-
kowi zabytkowych pojazdów, 
który ma firmę w Korcu.

    Gdy nad Korczykiem rozkrę-
cały się uroczystości Święta Ku-
pały (odpowiednik naszej Nocy 
Świętojańskiej) my zbieraliśmy 
się do odjazdu. Żegnało nas grono 
przyjaciół z księdzem dziekanem 
Władysławem Czajką ( z Równe-
go) oraz naszym gospodarzem ks. 
Waldemarem Szlachtą.

Tutaj należy podziękować fir-
mie Euroservices z Niemodlinie 
za wynajm busa a Andrzejowi 
Szczepanikowi za nienaganne 
kierowanie tym pojazdem oraz za 
Jego pracę na cmentarzu – choć 
wcale nie musiał.

Edmund Goś

/ Chwila przed odjazdem z Korca

/ My na tle wyremontowanej bramy

Protest rozpoczął się modlitwą w 
Kościele Akademickim KUL w 
intencji Pomordowanych Pola-
ków na Wołyniu i Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich którą popro-
wadził o. Piotr Twardecki SJ. O 
godzinie 16 zgromadziło się przy 
głównym wejściu KUL około 60 - 
70 osób którzy razem przeszli na 
dziedziniec pod pomnik Papieża 
Jana Pawła II i Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

Na wstępie przedstawiłem cel 
naszego spotkania w którym w 
krótkich słowach zobrazowałem 
działalność banderowską Wikto-
ra Juszczenki oraz odniosłem się 
do listu jaki podpisał Juszczenko 
wystosowany do Polaków. Ten 
list jest wyrazem jego cynizmu i 
bezczelności kiedy mówi że nie 
ma usprawiedliwienia do zabi-
jania niewinnych ludzi a jedno-
cześnie gloryfikuje zbrodniarzy 
UPA-OUN. Kiedy mówi w tym 
liście o podaniu sobie rąk a nie 
stawianiu pomników to jak wy-
tłumaczyć fakt że na Ukrainie w 
każdej większej miejscowości 
stoją pomniki Bandery i Szuche-
wycza i jest to spuścizna Prezy-
denta Wiktora Juszczenki.

Następnie zabrali głos żywi 
świadkowie: pani Daniela Ku-
biczek i Daniela Lenarczyk któ-
re zobrazowały dokonywane 
zbrodnie w ich miejscowościach 
przez oddziały UPA a jednocze-
śnie przedstawiły okoliczności 
uratowania życia w których do-
świadczyły pomocy Ukraińców. 
Pani Janina Kalinowska Prezes 
Stowarzyszenia Upamiętnienia 
Polaków Pomordowanych na 
Wołyniu z siedzibą w Zamościu 
przedstawiła swoje przeżycia oraz 
działalność Stowarzyszenia, mó-
wiła również o wystosowanych 
pismach do różnych instytucji w 
sprawie obrony Pamięci Pomor-
dowanych Polaków gdzie z wielu 

nie otrzymała odpowiedzi.

Zgromadzeni na KUL Kresowia-
nie oraz rodziny pomordowanych 
na Kresach Wschodnich wysto-
sowali list protestacyjny do Jego 
Świętobliwości Ojca Świętego 
Franciszka w sprawie anulowa-
nia dekretu o heroiczności cnót 
abp greckokatolickiego Andrzeja 
Szeptyckiego (treść listu w linku)

W intencji Pomordowanych Po-
laków zgromadzeni odmówili 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Na uwagę zasługuje fakt iż wła-
dze Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego wyszli z pięknym 
gestem wobec zgromadzonych 

dostarczając wodę mineralną 
ponieważ pogoda była bardzo 
upalna. Po czym udaliśmy się na 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej na 
teren UMCS aby wyrazić protest 
wobec zorganizowania na pol-
skiej publicznej uczelni wyższej 
UMCS spotkania z banderowcem 
(Konsulem Generalnym Ukrainy 
w Lublinie) jak również zwró-
ceniem się do Senatu Akademic-
kiego UMCS o anulowanie dok-
toratu honoris causa Wiktorowi 
Juszczence ( treść pisma do rekto-
ra UMCS w załączeniu ).

Zapytaliśmy się tutaj Pana Ste-
fana Wiechnika co czuje żywy 
świadek zbrodni wołyńskiej kie-
dy w wolnej Polsce zaprasza się 
na uniwersytet ludzi gloryfikują-
cych morderców ich rodzin. Ten 
człowiek głęboko się zastanowił 
i przez kilka minut nie potrafił 
wyrazić słowa po czym odpowie-
dział że jest bardzo zaniepoko-
jony. Od pomnika Marii Curie-
-Skłodowskiej udaliśmy się na 
Skwer Ofiar Wołynia gdzie zapa-
lono znicze pamięci oraz odśpie-
wano Hymn Polski. W kilku sło-
wach przedstawiłem stan budowy 
pomnika gdzie na obecnym etapie 
wykonywane są wykopy pod fun-
dament. Coroczne spotkanie w 
dniu 1 lipca w Lublinie zostało 
zakończone.

Zdzisław Koguciuk

Relacja z protestu na Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim w 
dniu 1 lipca 2016 w 7. rocznicę 
nadania doktoratu h.c. prezy-
dentowi Wiktorowi Juszczence, 
gloryfikatorowi ludobójców z 
OUN-UPA.
Zdzisław Koguciuk 
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W Morskiej Stoczni Remontowej 
„Gryfia” w Świnoujściu, od ze-
szłego tygodnia,  stoi wybudowa-
ny w Chinach masowiec „Armia 
Krajowa”. Jednostka ta została 
zbudowana dla  Polskiej Żeglu-
dze Morskiej w chińskiej stoczni 
Yangfan, 350 km na południe od 
Szanghaju, w lutym br. 

To pierwszy z serii dwunastu ma-
sowców o nośności 38 500 DWT.

Statki tego typu to nowocze-
sne konstrukcje zaprojektowane 
przez znane biuro fińskie Delta-
marin. Na zaproszenie kapitana 
statku, Krzysztofa Bartlaka ,19 
lipca we wtorek  przybyli za-
proszeni goście na czele z matką 
chrzestna jednostki Jolantą Szył-
kowską prezesem szczecińskiego 
oddziału Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. To-
warzyszyło jej liczne grono osób, 
przede wszystkim żołnierze Ar-
mii Krajowej: Janina Kin – po-
wstaniec  warszawski, Zbigniew 
Bolesław Pawłowski, walczący 
w Tomaszowie Lubelskim, oraz 
członkowie i potomkowie rodzin: 
Elżbieta Pietrzyk, Artur Chudyc-
ki,  ks. Kazimierz Łukjaniuk. 
Wśród gości obecni byli rów-
nież: dyrektor ZS nr 4 im. Armii 
Krajowej w Szczecinie Paweł 
Masłowski, burmistrz Międzyz-
drojów – Leszek Dorosz, sekre-
tarz – Henryk Nogala; włodarze  
miasta, które od 25 lat jest współ-
organizatorem Zjazdów Kreso-
wych Żołnierzy Armii Krajowej. 
Zarząd Okręgu Szczecin ŚZŻAK 

reprezentował Tadeusz Kawecki 
z żoną, Marią, a Szczecińskie 
Koło żołnierzy 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK Jerzy Mu-
żyło. Wszystkich po statku opro-
wadzał kapitan. 

Wyczerpująco odpowiadał na py-
tania dotyczące planów armatora 

oraz samej „Armii Krajowej”. 
Jednostka prezentuje się dosko-
nale, na miarę 21 wieku, wszyscy 
goście stwierdzili jednomyślnie. 
Jak powiedział nam Jerzy Muży-
ło: kapitan tej nowoczesnej jed-
nostki, w rozmowie przyznał się, 
że jest synem akowca, a przyjmu-
jąc na pamiątkę spotkania; Szcze-
cińskie Zeszyty Historyczne i od-
znakę dywizyjną 27 WDP AK, z 
uśmiechem stwierdził - wiem co 
to za dywizja. 

Wizyta przebiegła w przyjemnej 
i ciepłej atmosferze ze strony 
gospodarza.  Kapitan na zakoń-
czenie powiedział: w stoczni po-
zostajemy do 21 lipca, a później 
możemy płynąć dalej i szybko 
dopłynąć do wskazanych portów. 
Dodajmy, że „Armia Krajowa” 
to pierwszy statek z nowego pro-
gramu inwestycyjnego armatora 
PŻM na lata 2015-2020. Zakłada 
on wybudowanie łącznie 18 no-
wych masowców. Jolanta Szył-
kowska dziękując za zaproszenie 
powiedziała: nie sądziłam, że tak 
szybko odwiedzę swojego Chrze-
śniaka; ceremonia chrztu miała 
miejsce 25 lutego br. w chińskiej 
stoczni Yangfan. Cieszę się, że 
statek, pływając po morzach i 
oceanach świata, będzie sławił 
nie tylko imię polskiego mary-
narza, ale również żołnierzy nie-
zwykłej armii Polskiego Państwa 
Podziemnego.                                            

Foto: Jerzy Mużyło

„ARMIA KRAJOWA”  
W ŚWINOUJŚCIU

Redakcja

/ Prezes honorowy Okręgu Szczecin- ŚZŻAK, Pan Zbigniew Pawłowski ps,,  Lanca’’

W dniach 12-14 lipca delegacja 
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej gościła na Wi-
leńszczyźnie. W pięcioosobowym 
składzie poza uczestnikami bitwy 
kolegami Zygmuntem Krzymow-
skim ps. „Pocisk” - I Wileńska 
Brygada AK i Tadeuszem Krzy-
mowskim ps. „Burza” także I 
WB AK, znalazł się także Prezes 
Zarządu Okręgu Warmińsko-Ma-
zurskiego ŚZŻAK Maciej Praż-
mo, mjr Ireneusz Hurynowicz ps. 
„Góra” VI WB AK oraz wicepre-

zes koła w Piszu Wiesław Pietra-
szewski. 

 Plan tradycyjnie zakładał udział 
w uroczystościach rocznico-
wych w podwileńskich Kraw-
czunach jednak zanim doszło 
do tego wydarzenia grupa od-
dała cześć poległym żołnierzom 
Armii Krajowej spoczywającym 
na Rossie, Kolonii Wileńskiej i 
Kalwarii Wileńskiej. To właśnie 
na Kalwarii leżą uczestnicy bi-
twy, których 79 poległo 13 lipca 
1944 roku. Dwie mogiły – jedna 
głęboko w parku, druga na przy-

72 rocznica 
bitwy pod 
Krawczunami
Maciej Prażmo
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kościelnym cmentarzu to od lat 
nasze obowiązkowe przystanki 
w tych dniach. Odwiedziliśmy 
także Pana Edwarda Klonow-
skiego, żołnierza wileńskiej AK, 
wydawcę Kuriera Wileńskiego 
– codziennej polskiej gazety na 
Litwie.

To w Krawczunach rozegrała 
się ostatnia duża bitwa żołnie-
rzy Armii Krajowej z wojskami 
niemieckimi. Po ucieczce Niem-
ców z Wilna Sowieci aresztowa-
li polskich dowódców. Tysiące 
AK-owców wywieziono w głąb 
ZSRS.

Uroczystości  w Krawczunach 
od ponad dwudziestu lat groma-
dzą setki Polaków. Wśród nich 
najważniejsze osobistości pol-
skiej polityki -  zarówno miejsco-
wej, jak i instytucji z Macierzy. 
W tym roku szczególnie mocno 
reprezentowano organa nasze-
go państwa osobą Pana Adama 
Kwiatkowskiego – Szefa Gabi-
netu Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Pana Andrzeja Dudy, 
Rząd Polski osobą Ministra Jana 
Józefa Kasprzyka p.o. Szefa 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej z Poseł 
Panią Iwoną Arent Przewodniczą-
cą polsko-litewskiej grupy parla-

mentarnej zajmującej się współ-
pracą bilateralną Polski i Litwy. 
Gospodarzem uroczystości był 
Europoseł Akcji Wyborczej Po-
laków na Litwie Pan Waldemar 
Tomaszewski.

Po zakończeniu uroczystości na-
sza delegacja została zaproszona 
na uroczystą kolację do pobliskiej 
Suderwy. Z zaproszenia skorzy-
staliśmy. W w/w zacnym gronie 

wybitnych Polaków spędziliśmy 
wieczór. Serdecznie dziękujemy.

Wracając w Gibach postawili-
śmy znicze ofiarom Obławy Au-
gustowskiej. 

Prezes  
Zarządu Okręgu Warmińsko-

-Mazurskiego
Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej
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Kłamstwa można powtarzać po 
wielokroć a nawet je zapisać, ale 
prawda ukryta w ziemi wcze-
śniej czy później wychodzi do 
wierzchu. 14 szkieletów ludz-
kich odnaleziono podczas prac 
ekshumacyjnych w Jaworniku 
Ruskim koło Przemyśla. Są to 
prawdopodobnie ofiary ukra-
ińskich nacjonalistów z lat 40. 
ubiegłego wieku. Poinformowa-
ło TVP Rzeszów (http://rzeszow.
tvp.pl/26346917/14-szkieletow-i-
szkaplerze-z-polskimi-napisami-
ipn-ujawnia).
Instytut Pamięci Narodowej w 
Rzeszowie ujawnił odnalezienie 
w Jaworniku Ruskim w powiecie 
przemyskim, szkieletów 14 osób. 
Podczas ekshumacji znaleziono 
przy nich szkaplerze z polskimi 
napisami co wskazuje, że byli to 
Polacy. Zdaniem IPN są to praw-
dopodobnie ofiary ukraińskich 
nacjonalistów, albo żołnierze 
Wojska Polskiego, albo cywile 
uprowadzeni z jednej z pobliskich 
wsi, tuż po zakończeniu II Wojny 
Światowej. Ma to wyjaśnić ba-

dania genetyczne i prowadzone 
śledztwo. A każdy kto może w 
nim pomóc proszony jest o kon-
takt z rzeszowskim Instytutem. 
- Ciała zostały odnalezione w 
czymś co przypomina ziemiankę 
ukraińskich formacji, wyłożoną 
słoma. Chaotycznie wrzucone, w 
pobliżu znaleźliśmy łuski, a także 
guziki z orzełkiem już bez korony 
- czyli Ludowego Wojska Polskie-
go. - mówi dyrektor IPN w Rze-
szowie - Dariusz Iwaneczko.  

Przy dwóch szkieletach ujawnio-
no szkaplerze z napisami w języ-
ku polskim, a przy jednym szkie-
lecie ujawniono w zaciśniętej 
dłoni pierścień typu sygnet z ini-
cjałami. O wynikach prowadzo-
nej od 18 do 20 lipca ekshumacji 
poinformowano w piątek na kon-
ferencji prasowej w rzeszowskim 
oddziale Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Dyrektor rzeszowskiego 
IPN Dariusz Iwaneczko podkre-
ślił, że w latach 1945-46 okolice 
Jawornika Ruskiego były fak-
tycznie pod kontrolą ukraińskich 

nacjonalistów. Sprawcami mogą 
być bojówki Służby Bezpieczeń-
stwa Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów (SB OUN) lub któraś 
z działających tam sotni Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii (UPA). 
Możemy mówić o bojówce SB 
OUN nadrejonu przemyskiego 
o kryptonimie Chłodny jar, na 
jej czele stał Iwan Mandryk ps. 
Łetun. Z większym prawdopodo-
bieństwem mogła to być bojówka 
3. rejonu, której referentem był 
Wołodymyr Choma - mówił histo-
ryk. Natomiast, jeżeli założymy, że 
zbrodnia została popełniona przez 
sotnie UPA, to w latach 1945-46 
na tamtym terenie operowało kil-
ka sotni UPA, m.in. sotnia Micha-
ła Dudy ps. Chromenko i sotnia 
Włodzimierza Szczygielskiego ps. 
Burłaka - dodał Iwaneczko. 

Obecny na konferencji naczelnik 
pionu śledczego rzeszowskiego 
IPN Grzegorz Malisiewicz przy-
pomniał, że w pracy Grzegorza 
Motyki „Tak było w Bieszcza-
dach” znajdują się informacje, że 

przed południem 24 lipca 1946 r. 
oddział manewrowy Wojska Pol-
skiego rozpoczął przeszukanie 
lasów na północ od Jawornika 
Ruskiego. 
W lesie napotkana została sot-
nia UPA dowodzona przez osobę 
o pseudonimie Jar, wzmocniona 
bieszczadzką czotą (odpowiednik 
plutonu - przyp. PAP). W efekcie 
doszło do zażartej walki. Walki 
trwały do wieczora i zakończyły 
się odwrotem UPA - mówił Mali-
siewicz. 

W ich wyniku 11 polskich żoł-
nierzy zostało zabitych, 17 
rannych, a 14 wziętych do 
niewoli i rozstrzelanych póź-
niej przez sotnię „Hromenki”.  
( P/w za: http://www.rmf24.pl/fak-
ty/polska/news-kolo-przemysla-
odnaleziono-14-szkieletow-
ludzkich,nId,2244026).
Oczywiście istnieje jeszcze i inna 
wersja, a ta wydaje się najbardziej 
prawdopodobna. Miejmy nadzie-
ję, że śledztwo w tej sprawie do-
prowadzi do prawdy. A prawda 
wcześniej czy później wychodzi 
na jaw, jak i dokumenty które 
zostały znalezione w pow. hru-
bieszowskim w trakcie karczowa-
nia korzeni drzew. Jak informują 
Kresy 24pl. : W metalowej tubie 

znalezionej wiosną w powiecie 
hrubieszowskim znajdowały się  
dokumenty Ukraińskiej Powstań-
czej Armii – poinformował lubel-
ski  oddział IPN. 

Na razie jeszcze nie ustalono, 
do jakiego oddziału należało 
archiwum, chociaż są poszlaki 
wskazujące, że mogły należeć 
do samodzielnej sotni „Krapka”, 
ponieważ nazwa ta widnieje na 
niektórych kartach. Cytując Kre-
sy24pl.: Oprócz antypolskich wy-
dawnictw dla dzieci i młodzieży, 
materiałów propagandowych i 
instrukcji, jak zachowywać się 
wobec „polskich bandytów” – w 
tym nakazujących mordowanie 
ludności cywilnej, cennym zna-
leziskiem są dokumenty osobowe 
(np. kenkarta, czy indeks ukoń-
czenia szkoły pielęgniarskiej we 
Lwowie). Prokuratura zapowiada 
przesłuchania osób, na które zo-
stały wystawione. Śledczy będą 
chcieli zapytać, w jaki sposób 
trafiły do zasobnika zakopanego 
pod Chochłowem. Jeśli wskazane 
w dokumentach osoby nie żyją, 
przesłuchani zostaną ich krewni i 
znajomi. 

Za:Kresy24.pl/Dziennik Wschodni..pl

NIE TYLKO OLIWA ALE I PRAWDA
NA WIERZCH WYPŁYWA
Redakcja

http://www.dziennikwschodni.pl/galeria.html?gal=999675111&art=1000184258
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Stołeczny samorząd zapewnia, 
że podstawowe prace remonto-
we w budynku przy ul. Minties 
3, do którego ma się przenieść 
Szkoła Średnia im. J. Lelewela, 
zakończą się w terminie, czy-
li przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego. Odpowiedzialny 
za sprawy oświaty wicemer Wil-
na Valdas Benkunskas i dyrektor 
Administracji Samorządu Alma 
Vaitkunskienė w czwartek, 21 
lipca, byli w szkole, rozmawiali z 
budowlańcami.
„Zarówno szkole, jak i samorzą-
dowi jako założycielowi, najbar-
dziej teraz zależy na tym, żeby 
prace remontowe zostały wyko-
nane jakościowo i na czas. Cza-
su do jesieni zostało niewiele, 
dlatego harmonogram prac jest 
dość napięty. Jednak, na podsta-
wie tego, co zobaczyliśmy, moż-
na sądzić, że wykonawca prac na 
razie działa sprawnie. Nie mam 
wątpliwości co do tego, że wspól-
nym wysiłkiem osiągnięmy to, 
że jesienią szkoła bez większych 
problemów rozpocznie proces 
kształcenia i wzmocniona zrobi 
kolejny ważny krok ku akredyta-
cji” - powiedział wicemer Wilna 
Valdas Benkunskas.
Dyrektor Szkoły Średniej im. J. 
Lelewela Edyta Zubel powiedzia-
ła Wilnotece, że po raz pierwszy 
miała okazję zobaczyć, na jakim 
etapie są prace: „Na razie we-
wnątrz wszystko jest wyłamane, 
trwa wymiana instalacji elek-
trycznej, wodociągowej, kanali-
zacyjnej. Stan jest taki, że trudno 
cokolwiek powiedzieć”.
Jednocześnie z pracami we-

wnętrznymi trwa docieplanie 
ścian zewnętrznych. „Benkunskas 
powiedział, że do 1 września fasa-
da głównego gmachu zostanie od-
nowiona, a dwa pozostałe skrzy-
dła zostaną na później. Zgodnie z 
umową, niektóre prace wykonaw-
cy projektu muszą przeprowadzić 
w ciągu 9 miesięcy. W poniedzia-
łek mam się spotkać z kierownic-
twem firmy, która prowadzi prace 
i wtedy będę miała bardziej kon-
kretną wiedzę na temat zakresu 
i terminów prac” - powiedziała 
Edyta Zubel.
Jak podaje stołeczny samorząd, 
niektóre pomieszczenia zostaną 
przebudowane, dlatego zburzono 
część przegród. Ponadto wymie-
nione będą instalacje i podłoga 
w auli. Wyremontowane mają 
być sale zajęć, a ponieważ szkoła 
ubiega się o status długiego gim-
nazjum o kierunku inżynieryj-
nym, muszą powstać specjalnie 
wyposażone pracownie. Samo-
rząd przeznaczył na remont szko-
ły 2,3 mln euro.  
Z podanych przez władze miasta 
danych wynika, że w minionym 

roku szkolnym Szkoła im. J. Le-
lewela liczyła 328 uczniów, nato-
miast w filii im. A. Wiwulskiego 
na Żyrmunach uczyło się 127 
uczniów. Budynek przy ul. Min-
ties 3 jest przeznaczony dla 452 
uczniów. Dyrekcja szkoły podaje 
większą liczbę. „W samorządzie 
nie uwględniają naszych „ze-
rówek”. Na Antokolu mieliśmy 
około 50 dzieci w zerówkach - 
polskiej i rosyjskiej oraz 10 dzie-
ci w polskiej zerówce w filii im. 
Wiwulskiego” - poinformowała 
Edyta Zubel. 
O przeniesieniu polskiej szkoły 
z Antokola na Żyrmuny głosami 
rządzącej w stolicy liberalno-kon-
serwatywnej koalicji Rada Miasta 
zadecydowała latem 2015 r., uza-
leżniając zgodę na  akredytację od 
tych „przenosin”. Władze miasta 
najpierw w ogóle nie zgadzały się 
na przystąpienie szkoły do proce-
su akredytacji, gdyż rzekomo nie 
spełnia wymogów. Została nawet 
podjęta decyzja o zdegradowa-
niu od 1 września 2015 r. Szkoły 
Średniej im. J. Lelewela do pod-
stawówki. 

Tak zadecydowała dzisiaj komisja, 
która obradowała w samorządzie 
m. Wilna.
Ministerstwo Kultury wnioskowało 
o wprowadzenie stanu wyjątkowe-
go w związku z awaryjnym stanem 
Góry Giedymina. Wprowadzenie 
stanu wyjątkowego umożliwiłoby 
pozyskanie środków na ratowanie 
Góry Giedymina z rezerwowych 
pieniędzy budżetowych.

Komisja jest zdania, że obecny stan 
zboczy zachodniego i północnego 
Góry Giedymina nie jest wystar-
czającym powodem, by ogłaszać 
stan wyjątkowy.
Stan wyjątkowy mógłby być 
wprowadzony, gdyby zagrożona 
była Wieża Giedymina, zaszłaby 
konieczność ewakuacji ludności, 

skutki objęłyby ponad 2/3 terenu 
miasta, sytuacja zakłóciłaby nor-
malny tryb życia miasta i koniecz-
na by była pomoc innych samorzą-

dów.
Przyspieszony proces obsuwania 
się zboczy Góry Giedymina odno-
towano na początku tego roku.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Z prasy polonijnej
Pieszo z Suwałk do 
Ostrej Bramy
KURIER WILEŃSKI

Rozpoczął się remont w polskiej 
szkole na Żyrmunach
WILNOTEKA

Spotkania ze świadkami 
„żywej historii”
MONITOR WOŁYŃSKI

Uczestnicy XXVI 
Międzynarodowej 
Pieszej Pielgrzym-
ki z Suwałk do 
Wilna dziś już po-
żegnają się z Ostrą 
Bramą. „W tym 
roku pielgrzymo-
wanie było naszym 
przygotowaniem 
do Światowych Dni 
Młodzieży w Kra-
kowie” – podkreśla 
salezjanin ks. To-
masz Pełszyk.
 
W tym roku pielgrzymi wyruszyli 
15 lipca, a więc nieco wcześniej 
niż w poprzednich latach. W piel-
grzymce wzięło udział ok. 630 
osób. „To nieco mniej niż zwykle, 
prawdopodobnie ze względu na 
Światowe Dni Młodzież – wyja-
śniał w rozmowie z »Kurierem« 
kierownik pielgrzymki ks. To-
masz Pełszyk. — Wyraźnie widać 
także, że wśród uczestników jest 
mniej młodzieży”.

Uczestnictwo w pielgrzymce nie 
musi jednak oznaczać rezygnacji 
z wyjazdu do Krakowa. Organiza-
torzy zadbali o to, by wydarzenia 
udało się połączyć. „Traktujemy 
pielgrzymkę, jako rekolekcje w 
drodze przygotowujące do Świa-
towych Dni Młodzieży – mówi 
przewodnik. – Jest to pewne wy-
zwanie, zwłaszcza ze względu na 

organizację powrotu do Polski. 
Część uczestników, ja zresztą 
również, w zasadzie prosto z Wil-
na jedzie do Krakowa”.

Między uczestnikami pielgrzymki 
a mieszkańcami Wileńszczyzny 
rodzą się swego rodzaju przyjaź-
nie. Ludzie czekają na pielgrzy-
mów, mówią, że potrzebują tego 
świadectwa wiary. Pielgrzymi 
również potrzebują tych spotkań. 
Jak mówią, to wspaniała wymiana 
doświadczeń.

Pielgrzymka w Roku Miłosier-
dzia nie mogłaby się odbyć bez 
konkretnych dzieł miłosierdzia. 
W tym roku pielgrzymi postano-
wili wesprzeć Hospicjum bł. ks. 
Michała Sopoćki. Udało im się 
zebrać prawie 16 tys. zł. Kierow-
nik pielgrzymki podkreśla, że nie 
jest to jakaś wyjątkowa akcja.

6–9 lipca na Wołyniu 
przebywała grupa przed-
stawicieli powstającego 
w Gdańsku Muzeum II 
Wojny Światowej. Jego 
otwarcie planowane jest na 
początek 2017 r. Głównym 
celem wizyty było sporzą-
dzenie notacji filmowych 
ze świadkami historii. 
Mieliśmy okazję przepro-
wadzić rozmowę z polski-
mi historykami w redakcji 
Monitora Wołyńskiego.

Walenty Wakoluk: Na postsowiec-
kiej przestrzeni Ukrainy II wojna 
światowa często jest nazywana 
Wielką Wojną Ojczyźnianą. Znaj-
dujecie się Państwo na tych tere-
nach, gdzie jeszcze nie do końca 
uporano się z tą „usterką histo-
ryczną”.
Waldemar Kowalski, major w 
stanie spoczynku, reprezentuje 
Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku: Nie tylko na tych tere-
nach. Z tym się spotykaliśmy rów-
nież w innych krajach, chociażby 
w Kazachstanie, gdzie byliśmy w 
maju. Zwiedziliśmy tam Muzeum 

Narodowe, w którym cześć eks-
pozycji poświęcona jest II wojnie 
światowej, ale poprzez perspekty-
wę właśnie Wojny Ojczyźnianej. 
W wielu wschodnich ekspozy-
cjach muzealnych wszystko wciąż 
jest przesycone wieloletnią pro-
pagandą komunistyczną, widać to 
i poprzez dobór materiałów, jak i 
przez sposób ekspozycji. My pod-
chodzimy do tego zupełnie inaczej. 
Staramy się, aby to, co tworzymy, 
było oparte o konkretne materiały 
źródłowe. Kolegium Programowe, 
które czuwa nad treścią wystawy 
głównej, składa się z grona mię-
dzynarodowych historyków, nie 
tylko z różnych krajów Europy, ale 
nawet ze Stanów Zjednoczonych.

Nie będzie stanu wyjątkowego w 
Wilnie 
L24
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Równolegle ze Związkiem Wal-
ki Zbrojnej – 2 (o członkach tej 
organizacji opowiadaliśmy w 
ostatnich numerach „Monitora 
Wołyńskiego”) od stycznia 1940 
r. na Rówieńszyźnie działała or-
ganizacja Szare Szeregi podpo-
rządkowana ZWZ–2.
Od chwili swego powstania 
zdołbunowska organizacja pod-
ziemna Szarych Szeregów przy-
należała do lwowskiego centrum, 
na czele którego stał major Zyg-
munt Dobrowolski. Podłoże działa-
jących ośrodków konspiracyjnych 
stanowili członkowie Związku 
Harcerstwa Polskiego. Zgodnie z 
decyzją centrum we Lwowie, ta 
antysowiecka organizacja powstała 
też w powiecie zdołbunowskim. Na 
jej czele stał nauczyciel Stanisław 
Bąk, o którym opowiemy w następ-
nym numerze gazety. Funkcje łącz-
nika z lwowskim centrum Szarych 
Szeregów, a później z ZWZ–2 w 
Równem pełnił Henryk Sokołow-
ski, któremu jest poświęcony ten 
szkic.
Henryk Sokołowski urodził się w 
1912 r. w miasteczku Dąbrowica 
w rodzinie Ignacego, syna Karola, 

i Janiny, córki Sylwestra, Sokołow-
skich. 
W niedługim czasie, w małżeń-
stwie przyszło na świat troje dzieci: 
w 1916 r. syn Kazimierz, w 1917 r. 
córka Halina, w 1918 r. córka Fe-
liksa. Wiadomo, że we wrześniu 
1939 r., jak zeznawał Henryk, oj-
ciec Ignacy pracował jako tokarz 
na stacji kolejowej w Zdołbunowie, 
jednak w zaświadczeniu Zdołbu-
nowskiej Rady Miejskiej z dnia 13 
września 1940 r. wydanej na żąda-
nie NKWD, napisano, że pracował 
on jako maszynista. Żona Janina 
prowadziła gospodarstwo domo-
we, Halina i Kazimierz uczyli się 
w szkole. Rodzina mieszkała w 
Zdołbunowie przy ulicy 17 Wrze-
śnia 62..
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W Sarnach odbyły się 
międzynarodowe 
zawody  
MONITOR WOŁYŃSKI W Ponarach – miejscu szczegól-

nie trudnym dla historii Polaków 
z Wileńszczyzny zakończyły się 
obchody 72. rocznicy Operacji 
„Ostra Brama”. „Są takie miej-
sca, w których wybrzmieć musi 
cisza i milczenie” – mówił przy 
pomniku pomordowanych Pola-
ków minister Jan Józef Kasprzyk.

Tegoroczne obchody 72. roczni-
cy Operacji „Ostra Brama” były 
bardzo rozbudowane i trwały aż 
11 dni. W ciągu całego tego cza-
su na Wileńszczyźnie przebywali 
polscy przedstawiciele, reprezen-
tacji rządu i instytucji.
„Obecność w Wilnie, w miej-
scach uświęconych krwią pol-
skich żołnierzy, walczących 72 
lata temu o wolną Wileńszczy-
znę, jest źródłem mocy dla nas 
wszystkich – podkreślił w rozmo-
wie z „Kurierem” p. o. kierow-
nika Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych mi-
nister Jan Józef Kasprzyk. – Je-
stem bardzo wdzięczny Polakom 
z Wileńszczyzny za to, że trwają 
przy swojej kulturze, polskości, 
tradycji niepodległościowej. Z 
ogromnym podziwem patrzymy 
z Warszawy na to, co Polacy z 
Wileńszczyzny tutaj czynią, aby 
każde miejsce uświęcone Polską 
krwią było podtrzymywane”.

Udział w uroczystościach miał 
jednak nie tylko sentymentalny 
charakter – był wyrazem kierun-
ku polityki polskiego rządu.

„Rząd premier Beaty Szydło tak 
jak kancelaria prezydenta An-
drzeja Dudy szczególny nacisk 
kładzie na politykę historyczną 
– zauważył minister. — Bez po-
lityki pamięci nie można myśleć 

o teraźniejszości ani budować 
przyszłości. Chcemy, aby szcze-
gólnie młode pokolenie włączyć 
w to, co jest pewnym łańcuchem 
historii, przekazać im to, co naj-
piękniejsze – naszą Ojczyznę”.
Uczestnicy uroczystości przy jed-
nym z dołów, gdzie w Ponarach 
dokonywano masowych mordów. 
„O takich wydarzeniach trzeba 
rozmawiać, ale pewno na ołta-
rzu poprawności politycznej nie 
można składać prawdy” – pod-
kreśla minister Jan Kasprzyk” 

Uczestnicy uroczystości przy jed-
nym z dołów, gdzie w Ponarach 
dokonywano masowych mordów. 
„O takich wydarzeniach trzeba 
rozmawiać, ale pewno na ołta-
rzu poprawności politycznej nie 
można składać prawdy” – pod-
kreśla minister Jan Kasprzyk” 
Fot. Ilona Lewandowska

Wyjątkowy charakter tegorocz-
nych obchodów podkreślił także 
ambasador Rzeczypospolitej Pol-
skiej na Litwie Jarosław Czubiń-
ski.

„Obchody były bardzo rozbudo-
wane. Pierwsza grupa z kraju po-
jawiła się już 5 lipca – zauważył. 
— Od 7 lipca, czyli od początku 
oficjalnych obchodów przez cały 
czas uczestniczyło w nich wielu 
Polaków z Polski, lokalnych śro-
dowisk, a także naszych komba-
tantów. Cieszy mnie także to, że 
w uroczystościach na Rossie do-
łączyły do nas polskie wyciecz-
ki”.

Ten rok był niezwykły także ze 
względu na obecność grup rekon-
strukcyjnych, a zwłaszcza pol-
skich ułanów.

„Byłem prawie w każdym miej-
scu, gdzie stacjonowali i były to 
wyjątkowo wzruszające momen-
ty, także ze względu na serdecz-
ne przyjęcie przez mieszkańców, 
którzy witali ich kwiatami, chle-
bem i solą – mówił ambasador. 
— Ułani odwdzięczali się wspa-
niałymi pokazami jazdy konnej 
i władania białą bronią. Były to 
bardzo piękne, wzniosłe spotka-
nia”.

Unia Europejska wydzieli 
ponad 20 milionów euro, za 
które remontowany będzie 
stołeczny system kanalizacji 
deszczowej. Ma to zmniej-
szyć liczbę ulic podtapia-
nych w czasie ulewy. We 
środę, 20 lipca, Samorząd 
m. Wilna zatwierdził plan 
rozwoju infrastruktury odprowa-
dzania wód opadowych do roku 
2020. W ciągu czterech lat w miej-
scach, które podczas obfitych opa-
dów deszczu są najbardziej zale-
wane i wstrzymują ruch, zostanie 
zrekonstruowany lub wybudowa-
ny nowoczesny system odprowa-
dzania wód opadowych.
Ogółem na wykonanie tych prac 
zaplanowano 26 mln euro, z czego 
22 mln euro wydziela UE, pozo-
stałą część - samorząd.

„Po wykonaniu zaplanowanych 
prac wdrożone w Wilnie techno-
logie odprowadzania wód opado-
wych będą należały do najbardziej 
innowacyjnych w krajach bałtyc-
kich. Poprawi się jakość świad-
czonych usług, szczególnie zaś 

- warunki eksploatacji kanalizacji 
deszczowej w północnej części 
miasta: zmniejszy się zanieczysz-
czenie środowiska, odprowadzanie 
wód opadowych na podtapianych 
odcinkach ulic również będzie się 
odbywało szybciej” - mówi odpo-
wiedzialny za gospodarkę miejską 
wicemer Wilna Linas Kvedaravi-
čius.

Kontrolowana przez samorząd 
ZSA „Grinda” nabędzie specjalny 
sprzęt oraz wyposażenie laborato-
ryjne, wdroży nowoczesny system 
monitoringu zanieczyszczeń, któ-
ry pozwoli przez całą dobę zdal-
nie monitorować i kontrolować 
zanieczyszczenie wód opadowych 
i skutecznie likwidować ogniska 
zanieczyszczeń. 

26 mln euro na 
zalewane ulice Wilna
WILNOTEKA

Na polach Miednik rywalizowali 
mistrzowie orki 
L24
22 lipca na polach rolnika Romu-
alda Rakałowicza w Miednikach 
oracze rejonu wileńskiego walczyli 
o miano najlepszego.
Sojusz Europejskich Konserwaty-
stów i Reformatorów

W tym roku w tradycyjnych zawo-
dach udział brało 11 oraczy, a ich 
zmagania oceniała fachowa komi-
sja: przedstawiciel Służby Doradz-
twa Rolniczego w Solecznikach, 
starszy sędzia Eugenijus Lukoše-
vičius, kierownik wileńskiego biu-
ra Teresa Gerdvilienė, wójt gminy 
Sużany Tadeusz Alancewicz, wy-
kładowca Wileńskiej Szkoły Tech-
nologii, Biznesu i Rolnictwa Stani-
sław Palkiewicz.

Aby powitać uczestników rejono-
wych zawodów oraczy, przybyło 
wielu gości: poseł na Sejm RL Le-
onard Talmont, wicemer Samorzą-
du Rejonu Wileńskiego Czesław 

Olszewski, zastępca dy-
rektora administracji Al-
bert Narwojsz, kierownik 
Wydziału Rolnego Lucja-
na Binkiewicz i specjali-
ści, wójtowie sąsiednich 
gmin.

„Rolnictwo – jeden z na-
szych najważniejszych 
priorytetów. Samorząd 
popiera i zachęca do rozwoju i 
modernizacji rolnictwa. W rejonie 
wileńskim jest wielu profesjonal-
nych oraczy, rolników, corocznie 
zbierających obfite plony. A jakież 
plony bez dobrej orki. Toteż życzę 
oraczom dobrych rezultatów, jak 
najprostszych bruzd i urodzajnej 
jesieni”- witając uczestników, po-
wiedział zastępca dyrektora admi-
nistracji Samorządu Rejonu Wileń-
skiego Albert Narwojsz.

Zawody oraczy rejonu wileńskie-

go każdego roku przyciągają coraz 
więcej rolników. W tym roku w 
zawodach z rolnikami rywalizował 
również gość z Polski. Jest to świet-
na okazja nie tylko pokazać swoje 
umiejętności w oraniu, wymienić 
doświadczenia w tym kunszcie, 
lecz również zapoznać się z nowo-
ściami techniki rolniczej.

Podczas zawodów oceniano ora-
nie bruzdy przygotowawczej, orkę 
główną, zagłębianie i podnoszenie 
pługa, ogólny obraz orki. Maksy-
malna liczba punktów - 120.

W Ponarach uroczyste zakończenie 
obchodów Operacji „Ostra Brama”
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/
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Ofensywa, którą w połowie maja 
rozpoczęli Ukraińcy przeciwko 
upamiętnieniu na szczeblu pol-
skiego parlamentu ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego zakoń-
czyła się dla nich pomyślnie. Po-
kazała ona dwie rzeczy. Po pierw-
sze – świetną organizację strony 
ukraińskiej (banderowskiej) oraz 
jej rozległe wpływy, od polskich 
mediów i polityków poczynając, a 
na amerykańskim Departamencie 
Stanu kończąc. Po drugie – obna-
żyła bezczelność, bezwzględność i 
zaprzaństwo lobby ukraińskiego w 
Polsce. To lobby obejmuje swoimi 
wpływami główne siły polityczne 
oraz media, ale jego najtwardszym 
jądrem jest dawna „lewica laicka” 
oraz opcja liberalna, czyli ogól-
nie salon warszawsko-krakowski. 
Stamtąd dobiegł w przededniu 73. 
rocznicy Krwawej Niedzieli głos 
najbardziej bezczelny i wręcz po-
rażający swoim cynizmem[1].

Chodzi o list otwarty do Ukraiń-
ców, który podpisały następujące 
osoby: Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Bronisław Komo-
rowski, Włodzimierz Cimosze-
wicz, Andrzej Olechowski, Adam 
Rotfeld, Radosław Sikorski, Pa-
weł Kowal, Grzegorz Schetyna, 
Małgorzata Kidawa-Błońska, 
Róża Thun, Adam Szłapka, Ma-
teusz Kijowski, Władysław Frasy-
niuk, Zbigniew Bujak, Zbigniew 
Janas, Bogdan Lis, Janusz Onysz-
kiewicz, Henryk Wujec, Grażyna 
Staniszewska, Andrzej Wielo-
wieyski, Adam Michnik, Jerzy 
Baczyński, Bogusław Chrabota, 
Tomasz Lis, Leszek Jażdżewski, 
Jarosław Kuisz, Karolina Wigura, 
Sławomir Sierakowski, Seweryn 
Blumsztajn, Andrzej Seweryn, 
Grzegorz Gauden, ksiądz Kazi-
mierz Sowa, ksiądz Tomasz Do-
statni, ksiądz Ludwik Wiśniewski, 
ksiądz Stanisław Opiela, Andrzej 
Stasiuk, Monika Sznajderman, 
Paweł Smoleński, Marek Beylin, 
Wojciech Maziarski, Danuta Ku-
roń, Krzysztof Stanowski oraz Iza 
Chruślińska.

Sygnatariusze tego listu cytują 
na początku jednego z ojców na-
cjonalizmu ukraińskiego – Iwa-
na Frankę (1856-1916), znanego 
m.in. ze skrajnie antypolskiego 
wystąpienia na łamach wiedeń-
skiej gazety „Die Zeit” w 1897 
roku. Przytoczony przez nich cy-
tat pochodzi z 1894 roku, kiedy to 
Franko ubolewał, że nie ma dwóch 
takich narodów, które by tak stro-
niły od siebie jak Polacy i Ukra-
ińcy. Wychodząc z tej wyrwanej z 
kontekstu opinii Franki sygnata-
riusze listu piszą: „Z czasem (…) 
stronienie zastąpiła nienawiść i 
nacjonalizm oraz ich nieodrodna 
córa – zbrodnia – której doświad-
czyli pospołu Polacy i Ukraińcy 
(…). My również składamy hołd 
ofiarom bratobójczych konfliktów 
polsko-ukraińskich”.

Jest to wizja historii, którą od 70 
lat głoszą banderowcy. Wedle niej 
nie było terrorystycznej działalno-
ści OUN przeciw II RP i ludobój-

stwa UPA na Polakach, ani kola-
boracji nacjonalistów ukraińskich 
z Niemcami hitlerowskimi. Był 
jakiś „konflikt polsko-ukraiński” i 
wzajemne zbrodnie. O co był ten 
„konflikt”, tego naprawdę trudno 
jest się dowiedzieć np. z pisarstwa 
historycznego pana Ryszarda To-
rzeckiego, czy z publicystyki pana 
Pawła Smoleńskiego. Normalnie 
konflikty bywają pomiędzy pań-
stwami. Tutaj zaś „konfliktem” 
nazywa się akcję eksterminacyjną 
przeprowadzoną siłami konspira-
cyjnej organizacji, kolaborującej 
na różnych etapach z Niemcami 
hitlerowskimi.

Ci, którzy takie poglądy głoszą – a 
robi to m.in. salon warszawsko-
-krakowski od lat 80. XX wieku – 
świadomie uczestniczą w trzeciej 
fazie ludobójstwa dokonanego 
na Polakach w latach 1943-1944 
przez OUN-B i UPA. Już kiedyś o 
tym pisałem, więc przypomnę, że 
każde ludobójstwo ma trzy fazy: 
pregenocydalną, genocydalną i 
pogenocydalną. Najważniejsza 
jest faza trzecia – pogenocydalna 
– która polega na zacieraniu śla-
dów i zaprzeczaniu zbrodni. Faza 
ta zawsze zaczyna się równocze-
śnie z fazą drugą – genocydalną 
– i trwa już po jej zakończeniu. 
Równocześnie z popełnianiem 
zbrodni ludobójstwa zaciera 
się po niej ślady (Niemcy palili 
zwłoki zagazowanych Żydów, a 
banderowcy palili do gołej ziemi 
wymordowane polskie wsie) i za-
przecza się jej poprzez używanie 
specjalnego języka (Niemcy mó-
wili o „specjalnym traktowaniu” 
Żydów, banderowcy o „akcji an-
typolskiej”). Następnie tworzy się 
całą publicystykę oraz literaturę 
popularnonaukową i naukową, w 
której dowodzi się, że żadnego 
ludobójstwa nie było, ewentualnie 
był jakiś konflikt.

Nazywanie ludobójstwa wołyń-
sko-małopolskiego „konfliktem 
polsko-ukraińskim”, w którym 
brutalność obu stron miała być 
sobie równa, stanowi negację 
tego ludobójstwa. Ci, którzy w 
ten sposób negują ludobójczy cha-
rakter zbrodni UPA uczestniczą w 
trzeciej – pogenocydalnej – fazie 
tej zbrodni. Sygnatariusze wspo-
mnianego listu doskonale o tym 
wiedzą i biorą udział całkowicie 
świadomie w pogenocydalnej fa-
zie Krwawej Niedzieli z 11 lipca 
1943 roku. Są bowiem wypróbo-
wanymi sojusznikami banderow-
ców oraz darzą naród polski nie-
nawiścią i pogardą nie mniejszą 
niż oni, czego dawali wielokrotnie 
wyraz podczas swoich rządów w 
latach 1989-2015.

Należy ich jednak w tym miej-
scu publicznie zapytać, skoro dla 
nich ludobójstwo OUN-UPA na 
Polakach jest „konfliktem polsko-
-ukraińskim”, to dlaczego nie-
mieckie ludobójstwo na Żydach 
nazywają wzniośle Holokaustem 
lub Shoah i traktują jako niemal 
religijną świętość. Dlaczego nie 
nazwą Holokaustu konfliktem 

niemiecko-żydowskim i jak by 
się czuli, gdyby ktoś takiego okre-
ślenia użył? Jakież wielkie było-
by oburzenie panów Michnika i 
Blumsztajna, gdyby ktoś zaczął 
dowodzić, że Żydzi też zabija-
li Niemców i w związku z tym 
był to konflikt. Co by Michnik i 
Blumsztajn powiedzieli, gdyby 
jakiś ignorant postawił na jednej 
płaszczyźnie miliony zamordo-
wanych przez Niemców Żydów 
i kilkunastu esesmanów, których 
Żydzi zabili w akcie rozpaczy na-
zywanym szumnie powstaniem 
w getcie warszawskim. Co by 
powiedzieli, gdyby inny ignorant 
poszedł jeszcze dalej i postawił na 
jednej płaszczyźnie prawie milion 
Żydów zamordowanych w KL 
Auschwitz i pełniącego służbę w 
tym obozie SS-Oberscharführera 
Josefa Schilingera, który zginął 
zabity przez polską Żydówkę 23 
października 1943 roku w przed-
sionku komory gazowej przy kre-
matorium II w Birkenau[2].

Jak więc można stawiać na jednej 
płaszczyźnie co najmniej 130 tys. 
Polaków zamordowanych z nie-
zwykłym okrucieństwem przez 
OUN-UPA i 2-3 tys. Ukraińców 
zabitych przez Polaków w akcie 
samoobrony, a właściwie akcie 
rozpaczy. Albowiem obrona Prze-
braża, Kisielina, czy Rybczy była 
takim samym aktem rozpaczy jak 
powstanie w getcie warszawskim, 
czyn wspomnianej Żydówki oraz 
bunt Sonderkommando w Birke-
nau. Także operacja „Wisła” była 
niczym innym jak tylko aktem 
samoobrony. Nie nosiła jakichkol-
wiek cech czystki etnicznej i nie 
miała na celu zagłady Ukraińców 
jako narodu. Jak można uznawać 
akty samoobrony, będące niejed-
nokrotnie aktami rozpaczy, za 
polskie zbrodnie na Ukraińcach? 
To mogą zrobić tylko ludzie hoł-
dujący ideologii postmodernizmu, 
wedle której prawda nie istnieje, a 
prawdą jest to, co sobie wymyśli 
„elita intelektualna”.

Właśnie za te akty rozpaczliwej 
samoobrony w Przebrażach, Ki-
sielinie, Rybczy, Hucie Stepań-
skiej, Pańskiej Dolinie i innych 
miejscach – podniesione do rangi 
polskich zbrodni na Ukraińcach 
– przeprasza elita intelektualna i 
polityczna, panująca nad ludno-
ścią tubylczą w Polsce w latach 
1989-2015. Piszą oto bowiem au-
torzy listu otwartego do Ukraiń-
ców: „(…) prosimy o wybaczenie 
krzywd zadanych naszym braciom 
Ukraińcom polskimi rękoma. 
Przed nami podobne słowa wy-
powiedzieli przedstawiciele pol-
skiego Kościoła katolickiego, do 
wzajemnego przebaczenia gorąco 
zachęcał nasze narody papież Jan 
Paweł II. Na rzecz pojednania nie-
strudzenie działali Jerzy Giedroyć 
i Jacek Kuroń (…)”.

No to jesteśmy już w domu, a wła-
ściwie na cmentarzu, bo trumny 
Giedroycia i Kuronia niewątpli-
wie rządzą tzw. polską polityką 
wschodnią. O nic więcej pytać 

nie trzeba. Chyba tylko o to, kto 
upoważnił sygnatariuszy listu do 
przebaczania czegokolwiek ko-
mukolwiek w imieniu narodu pol-
skiego. Pewnie ten sam mocodaw-
ca, który wcześniej upoważnił ich 
do przekształcenia Polski w strefę 
zdeindustrializowaną i zdemili-
taryzowaną oraz rezerwuar taniej 
siły roboczej dla Zachodu.

Ostatni akapit listu tak naprawdę 
wyjaśnia, o co jego sygnatariu-
szom chodzi. „Wina wymaga za-
dośćuczynienia – czytamy – któ-
rym w relacjach między naszymi 
narodami jest wykuwanie praw-
dziwego braterstwa. Na przekór 
polskiej i ukraińskiej małodusz-
ności, w dobrych, ale też w złych 
czasach, które, być może, nad-
chodzą na naszą wspólną Europę, 
zagrożoną nacjonalizmami i rosyj-
skim imperializmem. Zagrożenia 
łatwiej przetrwać razem. Zacho-
wujemy dla was podziw i solidar-
ność w walce z agresorem, który 
od ponad dwóch lat okupuje część 
ukraińskiej ziemi, nie chcąc do-
puścić do spełnienia się waszego 
marzenia o życiu w zjednoczonej 
Europie”.

Pominę brednie o zagrożeniu Eu-
ropy rosyjskim imperializmem i 
rosyjskiej okupacji części Ukrainy 
oraz największą brednię o marze-
niu pomajdanowej Ukrainy życia 
w „zjednoczonej Europie”. Zwró-
cę tylko uwagę, że fundamentem, 
na którym sygnatariusze listu zbu-
dowali całą jego konstrukcję jest 
sojusz z pomajdanową Ukrainą 
przeciw Rosji. W związku z tym, 
że pomajdanowa Ukraina opar-
ła się ideologicznie i politycznie 
na kulcie OUN-UPA, jest to so-
jusz ze współczesnymi bande-
rowcami. Potępienie ludobójstwa 
banderowskiego w sytuacji, gdy 
jego sprawcy są kultywowani na 
pomajdanowej Ukrainie jako bo-
haterowie narodowi oznaczałoby 
zerwanie sojuszu z Kijowem, albo 
przynajmniej jego rozluźnienie. 
Na to zaś polityczni spadkobiercy 
Giedroycia i Kuronia nie mogą so-
bie pozwolić.

Spadkobiercami trumien Gie-
droycia i Kuronia są nie tylko 
sygnatariusze wspomnianego li-
stu, ale także druga strona sceny 
politycznej – czyli obecny obóz 
rządzący. Nie tylko „Gazeta Wy-
borcza”, „Kultura Liberalna”, 
„Krytyka Polityczna” i Rzeczpo-
spolita”, gdzie o UPA pisze się 
per „powstańcy”, ale też „Gazeta 
Polska”. Nie tylko Wałęsa, Kwa-
śniewski, Komorowski, Cimosze-
wicz, Schetyna i Michnik, ale też 
Kaczyński, Macierewicz, Kuch-
ciński, Karczewski i Sakiewicz. 
W kwestii sojuszu z banderow-
cami obie skonfliktowane ze sobą 
strony sceny politycznej mówią 
tym samym głosem. Ten sam ton 
i ta sama frazeologia, które zosta-
ły zaprezentowane w liście salonu 
warszawsko-krakowskiego domi-
nują w wypowiedziach Maciere-
wicza, który ostatnio w alarmują-
cym tonie kilkakrotnie ostrzegał 

ludzkość przed „imperializmem 
rosyjskim”. Ta sama przyjazna 
postawa wobec epigonów OUN-
-UPA jest widoczna w działaniach 
marszałka Sejmu, który decyzję 
o odłożeniu sejmowej debaty nad 
upamiętnieniem ofiar ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego podjął 
po spotkaniu w Truskawcu z sy-
nem sprawcy tego ludobójstwa – 
Jurijem Szuchewyczem[3]. Posta-
wę tę jeszcze dobitniej wyraził w 
swojej wypowiedzi Jarosław Sel-
lin (obecnie wiceminister kultury), 
który stwierdził, iż „wiarygodność 
PiS polega też na tym, że nieza-
leżnie od Wołynia uważamy, że w 
dzisiejszej sytuacji trzeba państwu 
ukraińskiemu pomóc przetrwać 
jako niepodległemu państwu i 
obronić je przed agresją”[4].

Dominujące w Polsce siły poli-
tyczne – zarówno rządzące, jak i 
będące w opozycji – są w stanie 
bardzo wiele poświęcić na rzecz 
antyrosyjskiego sojuszu z neo-
banderowcami. Nie tylko pamięć 
o ofiarach ludobójstwa OUN-
-UPA, ale także bezpieczeństwo 
obywateli polskich. Świadczy o 
tym brak reakcji władz i mediów 
na kilkudniowe zamieszki na gra-
nicy polsko-ukraińskiej, kiedy w 
odpowiedzi na czasowe zawie-
szenie małego ruchu granicznego 
bandy ukraińskich przemytników 
atakowały przejścia graniczne i 
obywateli polskich wracających 
z Ukrainy. Wcześniej nie było też 
reakcji tychże władz na doroczny 
marsz banderowców w Przemy-
ślu, podczas którego padły słowa 
„Jeszcze Polska nie zginęła, ale 
zginąć musi”.

W przededniu 73. rocznicy Krwa-
wej Niedzieli jest już pewne, że 
nie zostanie ona upamiętniona 
przez Sejm, ale w przededniu tej 
rocznicy stało się coś znacznie 
bardziej ważnego. Zarówno sa-
lon warszawsko-krakowski, jak i 
obóz rządzący powiedzieli szcze-
rze i otwarcie, że zdanie, interesy 
i bezpieczeństwo Polaków się dla 
nich nie liczą. Liczy się Ukraina i 
zdanie Departamentu Stanu USA. 
Stąd można śmiało powiedzieć, 
że polityka wschodnia Warszawy 
jest kształtowana w myśl uchwały 
krajowego prowidu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów z 22 
czerwca 1990 roku, czyli w imie-
niu Stepana Bandery.

[1] Liberałowie przepraszają 
Ukraińców za wyrządzone im 
przez Polaków krzywdy, www.
kresy.pl, 4.07.2016.

[2] Był to jedyny znany akt oporu 
Żydów prowadzonych do komór 
gazowych w KL Auschwitz.

[3] A. Szycht, Kuchciński nego-
cjował z synem kata Polaków?, 
www.prawy.pl, 28.06.2016.

[4] Sellin: ważniejsze niż upa-
miętnienie Wołynia jest poma-
ganie Ukrainie, www.kresy.pl, 
6.07.2016.

W imieniu Stepana Bandery 
Bohdan Piętka
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 Zacznę  od Twego kapitalnego 
pytania: „Jeśli udało nam się z 
Niemcami, winnych bezpośred-
nich zbrodni, to dlaczego nie 
możemy pojednać się z Ukra-
ińcami”. ( Co znaczy sformuło-
wanie „ bezpośrednich zbrodni” 
?). Na powyższe pytanie nawet 
trochę rozgarnięty Polak łatwo 
może odpowiedzieć. Ja jednak 
spróbuję wyjaśnić to Tobie.

  Po pierwsze, mniej boli krzyw-
da zadana  przez wroga  o b c 
e g o. O wiele bardziej bolą 
krzywdy, jakie spotykają nas od 
sąsiadów, przyjaciół , a w tym 
przypadku od mieszanych mał-
żeństw polsko-ukraińskich, czy-
li od rodziny.

 Prości , biedni ludzie  oboj-
ga narodów, od setek lat żyli 
na Wołyniu w przyjaźni.  Nie 
interesowali się polityką, bo  
słusznie bali się jej. Sąsiedzi 
pożyczali sobie ogień, czasami, 
jak to przed wojną bywało, w 
postaci jednej czwartej zapałki. 
Czerpali wodę z jednej stud-
ni, pomagali sobie jak mogli, 
nie było żadnych między nimi 
różnic. Żenili się ze sobą , wy-
chodzili za mąż, trzymali dzieci 
do chrztu. Na mojej malutkiej 
rodzinnej kolonii, gdzie żyło 
80% Kuriatów, wzorowym mał-
żeństwem był Józef Kuriata i 
jego zona Ukrainka. Większość 
Wołyniaków obu nacji mie-
li jednego wroga i jedno utra-
pienie, straszliwą biedę, czego 
przykładem był przednówek bez 
okruszyny chleba. ( A jak wie-
my, ziemie tu były żyzne, mój 
Tato wyschnięty gnój spalał na 
polu !) Obie nacje, równe w bie-
dzie, nie ufały władzy, bo im nie 
pomagała, a gnębiła podatkami, 
na które wydzierali z pierzyn  
złotówki chowane na ostatnią 
godzinę. I ta idylla, choć w bie-
dzie, nagle się skończyła.

 „Partyzanci” z lasu zaczęli na-
mawiać Ukrainkę, aby siekierą 
zabiła swego męża Kuriatę, bo 
on Polak.  Nie zrobiła tego, więc 
podczas pierwszego napadu na 
wioskę, sami tego, nie bez tor-
tur, dokonali. Zamordowali też 
kilka innych osób, między in-
nymi dorosłych młodych chłop-
ców. Za posiadanie broni zagro-
zili straszną śmiercią. Natych-
miast po ich wyjeździe, kobiety 
zmusiły mężów do porąbania 
jedynego karabinu we wsi (tę 

autentyczną scenę opisałem w 
swojej powieści autobiograficz-
nej).  Rychło nastąpił kolejny 
napad na małą polską wiosecz-
kę, napad totalny, wyniszcza-
jący. Mama wyniosła mnie na 
rękach, bandyci obrzydliwie 
klęli po ukraińsku, bez ustan-
ku do nas strzelali, dopóki nie 
wbiegliśmy w las (tę scenę tak-
że opisałem w książce). W pło-
nącej wsi rozgorzała rzeź. Nad 
ranem wróciliśmy, aby pocho-
wać nieżywych, zwęglonych, 
powykręcanych w konwulsjach, 
bez głów, rąk, kadłuby ciał…  
Na wpół obłąkany sąsiad po-
wiedział, że obie jego córeczki 
nie żyją, moje rówieśniczki, to-
warzyszki zabaw. Głowę jednej 
roztrzaskano o chatę, bo szkoda 
było „patrona” (pocisku), drugą 
znaleziono w studni (najpraw-
dopodobniej wrzucono ją tam 
jeszcze żywą), aby oszczędzić 
drugiego „patrona”. ( Upowcy 
zrobili wyjątek dla mojej prawie 
90-letniej babki, która mieszka-
ła za Słuczą. Była krawcową, 
obszywała  okoliczną biedotę za 
półdarmo, również Ukraińców. 
Bandyci docenili jej zasługi, 
więc nie mordowano jej, a po 
prostu wyprowadzono  za sto-
dołę i zastrzelono. Nie żałowano 
naboju). Wiesław, to nie literatu-
ra, zmyślenie, a fakty, autopsja.  

 Zastanów się,  od kogo zadane 
krzywdy są boleśniejsze, po-
tworniejsze.  Wyrządzone przez  
obcego wroga, czy od sąsia-
dów, przyjaciół, ba, od rodziny 
w   przypadku mieszanych mał-
żeństw ?

 Po wojnie obcy wróg, Niemiec, 
który nas mordował, ukarał 
swoich zbrodniarzy, napiętno-
wał ich wieczną pogardą. Nasz 
sąsiad, przyjaciel Ukrainiec,   
upiera się, że jego bracia nie byli 
zbrodniarzami, są niewinni. O 
zgrozo, nazywa ich bohaterami, 
patriotami. Obciąża nas winą, 
jakby oskarżał, że daliśmy się 
mordować. Zauważ, Hitlerowcy 
także w czasie wojny nazywali 
SS-manów patriotami, po woj-
nie uznali ich za pospolitych 
zbrodniarzy, gardzili nimi. Czy 
teraz coś zrozumiałeś ?

 Kiedy potem pytałem Mamę co-
śmy im zrobili, że chcieli nas za-
bić, odpowiadała zawsze: „Nic, 
synku, oni są jeszcze biedniejsi 
od nas, bo ich straszny szatan 

opętał.” 

 Moja Mama do końca życia na 
dźwięk słowa UPA żegnała się, 
a dzieci wciąż strofowała, żeby 
nie mówiły źle o bandytach, bo 
usłyszą. Czasem, w chwilach 
największego przygnębienia,  
wspominała swoją przyjaciółkę, 
której płód żywcem wyrwano z 
jej ciała. A zrobił to  najbliższy 
sąsiad, przyjaciel rodziny.

 Czy teraz rozumiesz, człowie-
ku, dlaczego łatwiej było pojed-
nać się z  obcymi wrogami niż z 
niedawnymi sąsiadami, przyja-
ciółmi. Zwłaszcza, powtarzam, 
obcy wróg przyznał się do winy, 
przyjaciel nie. Przyjaciel własne 
zbrodnie zrzucił na nas ! Po-
myśl, czy dla niektórych Ukra-
ińców, w tym dla części  ich elit, 
nie jest o wiele ważniejszy na-
cjonalizm niż pojednanie się z 
Polakami ?

 Bliski jestem poglądom tych, 
którzy twierdzą, że ostatnie ge-
sty Poroszenki i Ukraińców pod 
pomnikiem ofiar nacjonalistów 
ukraińskich są sztuczne, fałszy-
we. I tak prymitywne, że łatwo 
do zdemaskowania. Tak,  gesty 
te były najpewniej  na pokaz, aby 
zamydlić oczy NATO i UNII,  
przekonać jak gorąco Ukraińcy 
dążą do pojednania. Przecież, 
przed przyjazdem Poroszenki 
do Polski, dwie ulice w Kijowie 
nazwano imieniem Bandery i 
Szuhewicza. Prezydent Ukrainy, 
po złożeniu kwiatów, klęknął, 
przeżegnał się, wstał. I nic nie 
powiedział. Nie wiem, czy po-
winniśmy go zrozumieć, jeśli on 
bał się, iż za kilka słów prawdy 
o ofiarach i mordercach, nacjo-
naliści nie wybiorą go na na-
stępną kadencję ?

 Wiesław, Ty nie nawołuj Pola-
ków do pojednania, bo oni dążą 
do tego od lat,  niestety bez wza-
jemności.  Zamiast nawoływać 
Polaków, zaapeluj do Poroszen-
ki, aby wreszcie rzucił  prawdę 
w twarz nacjonalistom, powie-
dział, kim oni są naprawdę. Nie 
sądzisz, że współczesny świat 
bez zerwania z nacjonalizmem,  
nie będzie się liczyć z Ukrainą, 
najwyżej od czasu do czasu po-
klepie po ramieniu ich przywód-
ców. Powiedz władzom tego 
kraju, że hołubienie UPA szko-
dzi , że tak postępując nie mają 
litości nad własnym narodem, 

który przeżył taką potworność 
jak głód w latach trzydziestych. 
I nadal cierpi.

   Senat przyjął uchwałę skie-
rowaną do Sejmu z propozycją 
ustanowienia 11 lipca Naro-
dowym Dniem Pamięci Ofiar i 
Ludobójstwa dokonanego przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
obywatelach II RP.  W komenta-
rzu ukraińskiego IPN j  czytamy, 
że w tym roku przypada 73 rocz-
nica „Wołyńskiej tragedii” (ła-
godne to określenie ludobójstwa 
!), która pochłonęła życie „dzie-
siątków tysięcy Polaków i Ukra-
ińców podczas  w z a j e m n y c h   
k o n f l i k t ó w  „ (podkreślenie 
moje)  Stwierdzono również, że 
zdaniem ukraińskich historyków 
polskie dane mówiące o 100 tys. 
zamordowanych Polakach są 
wyolbrzymione (nie, bardzo  za-
niżone !).  Ukraiński IPN pod-
kreśla, że w tym  k o n f l i k c 
i e  mogło zginąć maksymalnie 
30 tysięcy. W komentarzu  mówi 
się, że mordów w większości 
dokonywało NKWD przebrane 
za bojówkarzy OUN-UPA. A to 
niby dlaczego wyspecjalizowani 
mordercy mieliby się przebierać 
za Upowców ? Czego, kogo  się 
bali !? 

  Na rezolucję, którą Senat po-
stanowił skierować do Sejmu, 
o ustanowieniu dnia 11 lipca 
dniem Pamięci Narodowej,  jed-
nogłośnie głosował PiS. Senato-
rowie PO również jednogłośnie 
byli przeciwko. Głosowali oni 
także  przeciwko ustanowieniu 
orderu zasługi dla bohaterskich 
Ukraińców ratujących Polaków. 
Moim zdaniem winien to być or-
der na miarę izraelskiego wiel-
kiego wyróżnienia „Sprawiedli-
wy Wśród Narodów Świata”, bo 
także Ukraińców za przechowy-
wanie Polaków  karano śmier-
cią.  Zauważmy, po raz kolejny 
podczas tych obrad senatorowie 
PO okazali nie tylko postawę 
antypolską, ale i wbrew zasa-
dom  moralnym !

 I Ty potrafisz pisać o PiS-ie  
„To nie tylko upadek dobrych 
obyczajów, to polityczna i mo-
ralna katastrofa”. Wiesław, bój 
się Boga, to  zakrawa już na 
skandal,  ty wciąż mylisz  adre-
satów !  To, jakbyś mylił dobro 
ze złem !

 Parlament Ukrainy już zapo-

wiedział kontruchwałę do  cy-
towanej wyżej uchwały Senatu 
polskiego. Oto jej wstęp: „ Jest 
to prowokacyjna antyukraińska 
akcja ukrainofobicznych sił w 
Polsce, mająca na celu niszcze-
nie przyjaznej atmosfery stosun-
ków ukraińsko-polskich”. Tu 
wtrącę. Czy dotąd ta „przyjazna 
atmosfera” między Ukrainą a 
Polską jest naturalna, prawdzi-
wa ? Czy istnieje naprawdę ? 
Na Ukrainie stawia się pomniki 
mordercom Polaków, nam nie 
wolno pamiętać o bestialsko po-
mordowanych Rodakach 

 Ukraińskie władze dalej  twier-
dzą, że nikt nie ma prawa  wtrą-
cać się do tego, komu oni sta-
wiają pomniki, jakimi imionami 
chrzczą ulice. I w tym przypad-
ku mówią nieprawdę. Każde 
państwo ma prawo protestować, 
jeśli pomnik czy nazwa ulicy ma 
czcić osobę, która bezpośrednio 
lub pośrednio, ponosi odpowie-
dzialność za śmierć obywateli 
tegoż państwa.    

 Wiesław, powtarzam, nie nawo-
łuj Polaków do pojednania, oni 
dali już wiele razy przykłady 
dobrej woli. Nawet wbrew  ra-
cji stanu. Najdurniejszym tego 
przykładem było potępienie ak-
cji „Wisła”.  A to był czyn, gest, 
nie wiadomo jaki,  nielogicz-
ny, co więcej, wręcz haniebny. 
Oto polski Senat , już w wolnej 
Polsce, przeprosił Ukraińców, 
choć nie było do tego żadnego 
powodu. Nasi chłopcy ginęli w 
Bieszczadach przez dwa lata ( 
już po wojnie !), czy mieli  gi-
nąć jeszcze lat dziesięć ?    I  czy 
jakiekolwiek państwo, o wszyst-
ko jedno jakim ustroju, pozwo-
liłoby  oderwać kawałek swego  
terytorium ? Jeśli  Senatorowie 
podjęli taką uchwałę z niena-
wiści do PRl,  to podjęli ją jed-
nocześnie przeciwko sobie, bo  
przecież Polacy byli Polakami 
także za tamtych rządów. Szko-
da, że o tym zapominały także 
kolejne rządy, podejmując po-
dobne obosieczne uchwały lub 
decyzje ! Czasem także wbrew 
oczywistej racji stanu !

           Co to oznacza, że  taką 
uchwałę podjął wówczas polski 
Senat ? Po prostu   zaświadcza, 
że łatwo już tracimy instynkt 
samozachowawczy. Jak dzisiaj, 
nie przymierzając, straciła ten 
instynkt p. Merkel ! I najgorzej, 

Dotyczy artykułu Wiesława Romanowskiego : „Nawoływanie 
do polsko-ukraińskiego pojednania wymaga odwagi. 
Zatem: odwagi ! „ (Wydanie internetowe „Polityka” )
To skandal, aby pomylić adresata !
Czesław  Kuriata
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że ona nadal trwa w swoim za-
ślepieniu.

  W rozmowie z racjonalnie my-
ślącymi Ukraińcami, przyznają 
oni, że  na przesiedleniu nic nie 
stracili, wręcz zyskali. Zostawi-
li kurne chaty, dostali murowa-
ne domy, elektryczność, a za-
miast studni, wodę w kranach. 
Taka jest prawda. Rozumiem, 
powiesz, a sentyment do ziemi 
rodzinnej ? Przesiedleńcy pozo-
stali w tym samym państwie, w 
przeciwieństwie do Kresowian. 
I byłoby bezczelnością twier-
dzenie o  prześladowaniach 
Ukraińców, ba, o jakimkolwiek 
gorszym ich traktowaniu niż Po-
laków. Są wybierani do władz 
samorządowych, zostają sena-
torami i posłami. Tak było w 
czasach PRL-u, tym bardziej tak 
jest dzisiaj.. Bezczelnością na-
tomiast było zaskarżanie Polski 
o odszkodowanie za akcję „W”, 
a zrobili to posłowie ,Ukraińcy, 
obywatele polscy.      

 Nikt im dotąd  tego nie wytykał, 
ale w ich tygodniku, wydawa-
nym za nasze podatki, najdeli-
katniej mówiąc, pełno nieprzy-
jemnych inwektyw pod adresem 
Państwa Polskiego i Polaków, 
często nieuzasadnionych preten-
sji. I aż dziw, tego rząd PO-PSL 
jakby nie zauważał.  !

 Nazwałeś Banderę bohaterem 
naszych czasów, powiedziałeś 
o nim „Człowiek przeklęty wra-
ca w roli bohatera”. Zastanów 
się, dla kogo Bandera wraca 
jako bohater ! Hitler też wraca 
dla niektórych w roli bohatera 
!  Czy Ty chcesz wywrócić do 
góry nogami kryteria moralne 
cywilizowanego świata ?       

 O szlachetnym, przyzwoitym 
człowieku piszesz, że  to „po-
lityczny skandalista”. Czy nie 
sądzisz, że taki epitet wymaga 
przeprosin? A także przeprosin 
wszystkich Kresowian, żyją-
cych i pomordowanych przez 
ryzunów, o których ks. Isako-
wicz - Zaleski nie zapomina ! 

 Apelujesz do Prezydenta Dudy, 
aby zawiózł na Ukrainę znane 
przesłanie biskupów polskich 
„Przebaczamy i prosimy o prze-
baczenie”. Czy Ty nie rozu-
miesz tego, że to zawołanie nasi  
biskupi posłali do biskupów, 
których naród nacjonalizm na-
zwał zbrodnią ? ! 

 Wiesław, zdaje się, że nie tak 
dawno światowe organizacje 
ukraińskie  ogłosiły Ciebie wro-
giem Ukrainy. Powiedz, co się 
stało?                                

---- 

 P.S. W artykule nawiązuję do 
treści mojej książki autobiogra-
ficznej  „GALOP DO WIEL-
KIEGO LASU” – „WOŁANIE 
WOŁYNIA”  

 Mój  e- mail  :  artczes@wp.pl

 Wystąpienie w budynku Klubu 6 
brygady Powietrznodesantowej 
przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza 
5 w Krakowie 11 lipca 2016 roku 
w czasie trwania koncertu „Trzy 
ziemie” poświęconego męczeń-
stwu i ludobójstwu Polaków  
pomordowanych na Wołyniu w 
dniu 11 lipca 1943 roku.
Koncert zorganizowała Fun-
dacja Ocalenia Kultury Kre-
sowej „Chawira” w Krakowie. 
Prezesem Fundacji jest Karol 
Wróblewski, muzyk, kompozy-
tor, akordeonista i piosenkarz.
Konferansjerkę koncertu pro-
wadził artysta, aktor drama-
tyczny i estradowy Wojciech 
Habela.
Budynek Klubu 6 Brygady Po-
wietrznodesantowej jest jednym 
z bardziej interesujących obiek-
tów architektury schyłku XIX 
wieku, a także początku XX stu-
lecia w Krakowie. Neorenesan-
sowa konstrukcja o charakterze 
willi włoskiej, stoi u zbiegu ul. 
Westerplatte (dawnej Kolejowej) 
i ul. Mikołaja Zyblikiewicza.
Zaprojektował go znany krakow-
ski architekt Tomasz Pryliński w 
roku 1889. Realizacja projektu 
nastąpiła w latach 1889-1890 
pod kierunkiem współpracujące-
go z Prylińskim architekta Karo-
la Knausa.
Budowie patronowało Towarzy-
stwo Wiedzy Wojskowej i Kasy-
na w Krakowie, które w gmachu 
tym zyskało siedzibę. Budowla 
była niezbędna dla oficerów licz-
nego, kilkudziesięciotysięczne-
go garnizonu austriackiej Twier-
dzy Kraków.
Kolejną fazą, która zdecydowała 
o obecnej formie budynku Klubu 
Oficerskiego, była przebudowa 
z 1910 roku opracowana przez 
inżyniera wojskowego kapitana 
Maksymiliana Hofmana. Dzięki 
tej przebudowie powstał zespół 
pięknych, jednolitych stylistycz-
nie wnętrz secesyjnych.

Historia budynku szczyci się 
przemówieniem Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego
wygłoszonego w Dniu Święta 
Narodowego Odzyskania Nie-
podległości 11 listopada 1918 
roku.
Dzień 11 lipca 1943 roku, jako 
najokrutniejszy dramat mar-
tyrologii Narodu Polskiego sta-
nowi symbol męczeństwa i lu-
dobójstwa narodowego przed 
i w czasie przebiegu II Wojny 
Światowej. W czasie trwania 
„Krwawej Niedzieli” 11 lip-
ca 1943 roku wcześniejszych 
i dalszych zbrodni dokonali 
obaj okupanci Niemcy i ZSRS 
z towarzyszeniem kolaboran-
tów III Rzeszy, Łotewskiej 
Waffen SS, czy też zbrodnia-
rzy nacjonalistów litewskich w 
Ponarach, Święcianach, Glin-
ciszkach.

Zbrodnie popełnione przez Or-
ganizację Ukraińskich Nacjo-
nalistów, Ukraińską Powstań-
czą Armię wspierali jeszcze 
duchowni greckokatoliccy i 
prawosławni poświęcając na-
rzędzia zbrodni,  cepy, łopaty, 
grace, motyki, sierpy, kosy, 
kilofy, siekiery, widły, piły. 
To (poświęconą?)piłą został 
przecięty na pół przez bandy 
UPA ks. Ludwik Wrodarczyk, 
przedtem wyrwano mu serce.
Gdy w sierpniu 1942 roku 
Niemcy wraz z ukraińską po-
licją pomocniczą, rozpoczęli 
likwidację getta w Rokitnie o. 
Ludwik ukrywał i przechowy-
wał wielu Żydów m.in. braci 
Samuela i Aleksandra Levi-
nów.

Arcybiskup lwowski Andrzej  
Szeptycki pisał listy gratula-
cyjne do Stalina i Hitlera.
Ofiary, męczennicy Kresowia-
nie piszą list do papieża Fran-
ciszka w sprawie arcybiskupa 
Andrzeja Szeptyckiego.
Decyzja Watykanu o uznaniu 
„heroiczności cnót”, jak i sam 
proces beatyfikacyjny, grec-
kokatolickiego arcybiskupa 
lwowskiego Andrzeja Szeptyc-
kiego budzi wiele kontrower-
sji, zwłaszcza w środowisku 
rodzin ofiar ludobójstwa do-
konanego przez ukraińskich 
zbrodniarzy na Polakach i Ży-
dach oraz obywatelach innych 
narodowości Drugiej Rzeczy-
pospolitej.
Należy wspomnieć wywózki Po-
laków w głąb ZSRS i męczeń-
stwo wywożonych oraz „Ope-
rację polską NKWD” w latach 
1937 - 1938 w ZSRS w której 
zginęło 150 tysięcy Polaków, 
niektórzy przechodząc męczeń-
stwo na Sybirze, czy w Kazach-
stanie ocaleli, jak polska poetka 
Beata Obertyńska, córka Maryli 
Wolskiej, która po męczeństwie 
ocalała i zmarła po wojnie w 
Wielkiej Brytanii.
Zbrodnie ludobójstwa nazwał 
Rafał Lemkin, polski historyk, 
pochodzenia żydowskiego, „ge-
nocidum”.

Na Kresach II Rzeczypospolitej, 
w Małopolsce Wschodniej zgi-
nęło w „genocidum atrox” (ludo-
bójstwie okrutnym) ok. 200 ty-
sięcy obywateli polskich, Pola-
ków, Żydów, Ormian, Czechów, 
Rosjan, Cyganów, Ukraińców, 
Niemców i innych mniejszości 

narodowych. W sumie w ludo-
bójstwie, tylko  w czasie trwania 
II Wojny Światowej zginęło 6 
milionów obywatelski polskich, 
w tym w niemieckich gettach na 
terenie Polski w Zagładzie zo-
stało zamordowanych 3 miliony 
Żydów polskich.
Mając na myśli „Krwawą Nie-
dzielę”, dzień 11 lipca 1943 roku 
Kresowianie już w latach 2012 
- 2013 podjęli starania o usta-
nowienie „11 lipca Dniem Pa-
mięci Męczeństwa Kresowian”. 
Zbieraliśmy w całej Polsce pod-
pisy dla ustanowienia tego dnia 
pamięci. Niestety poprzedni 
parlament projekt takiej ustawy 
wrzucił do kosza, a „genocidum 
atrox” uznał za „czystkę etniczną 
o znamionach ludobójstwa”.
25 października 2015 roku zmie-
nił się po wyborach krajobraz 
polityczny w Polsce i partią rzą-
dzącą zostało Prawo i Sprawie-
dliwość z rządem premier Beaty 
Szydło i większością parlamen-
tarną w Sejmie. Zwolennicy „po-
jednania” z banderowską Ukra-
iną stanowią partie opozycyjne -  
Platformę Obywatelską, Polskie 
Stronnictwo Ludowe, Nowocze-
sną. Stanowisko następnej partii 
w Sejmie, Kukiz15 jest zmienne 
i nie potrafię zdefiniować posta-
wy tej partii w  przedmiocie lu-
dobójstwa Kresowian. 

Z partii Kukiz15 wystąpił Kornel 
Morawiecki, marszałek senior 
Sejmu RP, założyciel historycz-
nej „Solidarności Walczącej”, 
redaktor naczelny patriotycznej 
„Gazety Obywatelskiej.
W tej sytuacji środowiska kreso-
we przygotowały nowy projekt 
narodowego święta o tytule „11  
lipca Narodowy Dzień Pamięci 
Męczeństwa Kresowian” w for-
mie ustawy sejmowej. Ów pro-
jekt z podkreśleniem ustalenia 
święta narodowego w dniu 11 
lipca trafił do laski marszałkow-
skiej 12 lutego 2016 roku. Pro-
jektodawcą projektu ustalenia 11 
lipca świętem narodowym był 
poseł PiS Michał Dworczyk, a 
inicjatorami projektu - mazo-
wiecki, pomorski, zachodniopo-
morski, małopolski - Ruchy Spo-
łecznego Porozumienia Pokoleń 
Kresowych.
W uzasadnieniu projektu  szero-
ko opisano przebieg ludobójstwa 
dokonanego na obywatelach II 
RP.
Niestety, bez merytorycznej 
wiedzy o projekcie owej usta-

wy sejmowej i to na dwa dni 
przed jej złożeniem do laski 
marszałkowskiej, w dniu 10 lu-
tego ukazał się na portalu nie 
kresowym, posiadającym ser-
wer poza granicami Polski  - 
bibula.com http://www.bibula.
com/?p=85718 paszkwil „Sta-
nisław Srokowski oskarża PiS 
o przekręt w sprawie kreso-
wego ludobójstwa”, w którym 
autor Srokowski, przedstawia-
jący się jako „ocaleniec kre-
sowy” i pisarz sprzeciwia się 
projektowi ustawy, obciążając 
„przekrętami” partię Prawo i 
Sprawiedliwość, utrzymując, 
iż męczeństwo jest synonimem 
literackim (?).
Stanisław Srokowski w dniu 
wybuchu II Wojny Światowej 
miał 3 lata, a więc świadkiem 
historii nie jest. Nie jest rów-
nież historykiem, lecz auto-
rem, piszącym monotematycz-
ne książki i publikacje, jako 
beletrystykę kresową, z wielo-
ma fikcjami literackimi zwią-
zanymi z historią Kresów II 
Rzeczypospolitej.
Równocześnie do mnie, jako 
sygnatariusza projektu usta-
wy, Stanisław Srokowski wy-
stosował 2 e-maile:
-”Pan to podpisał?”
- Pan się urodził we Lwowie? 
Gratulacje.

Niedługo, bo jeszcze w lutym 
2016 roku na łamach „War-
szawskiej Gazety” ukazał się 
następny paszkwil, tego same-
go autora zatytułowany „Zło 
gorsze niż przekręty Wałęsy”, w 
którym nasze środowisko kre-
sowian, od lat żądające upa-
miętnienia ludobójstwa, zosta-
ło przez autora Srokowskiego 
nazwane „obłudną kamarylą 
wpływowych i cynicznych osób, 
grupą moralnych przestępców, 
politycznych cwaniaków”.
W świetle takich stanowisk pu-
blicznych nie będzie Narodo-
wego Święta 11 lipca Dnia Pa-
mięci Męczeństwa i Ludobój-
stwa Kresowian, a w dalszym 
ciągu będzie istniała „czystka 
etniczna ze znamionami ludo-
bójstwa”, ustanowiona w 2013 
roku przez koalicję PO - PSL 
(ZSL).

Aleksander Szumański
wystąpienie w Klubie Garnizo-
nowym w Krakowie, ul. Zybli-
kiewicza 5,11 lipca 2016 roku.

 DLACZEGO NIE BĘDZIE ŚWIĘTA 11 LIPCA?
WYSTĄPIENIE ALEKSANDRA SZUMAŃSKIEGO W KLUBIE OFICERSKIM W KRAKOWIE
Aleksander Szumański

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie 
ogranicza ich długości. W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części 

drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów  
plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju. Ponieważ nie 
cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów  osobiście odpowiada za 

swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi czytelnicy 
czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. Stoimy na stanowisku, że każdy 

ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Schutzmannschaft
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schutzmannschaft
https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokitno_%28miasto%29
http://www.bibula.com/?p=85718
http://www.bibula.com/?p=85718
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Hańba domowa III RP
Bohdan Piętka
Perspektywa upamiętnienia na 
szczeblu państwowym ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego i 
napiętnowania jego sprawców – 
czczonych przez pomajdanową 
Ukrainę jako bohaterów – wy-
wołała prawdziwy szał nie tylko 
wśród ukraińskich, ale i polskich 
wybielaczy oraz sympatyków 
UPA. Dopiero teraz okazało się 
jak ich w Polsce jest wielu i że 
sympatia do nacjonalizmu ukra-
ińskiego jednoczy ponad podzia-
łami skonfliktowaną polską scenę 
polityczną.

7 lipca, kiedy Kresowianie ma-
nifestowali pod Sejmem w spra-
wie ustanowienia Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA, 
„klasa polityczna” z prezyden-
tem RP na czele podejmowała z 
najwyższymi honorami w tymże 
Sejmie ukraińską kryminalistkę 
i ideową spadkobierczynię mor-
derców z UPA. Potem posypały 
się wiernopoddańcze „listy otwar-
te”. Najpierw był list „Do braci 
Ukraińców” salonu warszawsko-
-krakowskiego, z podpisami m.in. 
Wałęsy, Komorowskiego i Kwa-
śniewskiego. O wiele jednak cie-
kawszy jest kolejny „list otwarty” 
pt. „Apel do Polaków i Ukra-
ińców. Nie dajmy się skłócić”, 
opublikowany prowokacyjnie 11 
lipca. Czytamy w nim m.in.: „My 
niżej podpisani, apelujemy do Po-
laków i Ukraińców, aby nie ule-
gali jakimkolwiek prowokacjom 
i próbom podsycania wrogości 
między naszymi narodami i spo-
łeczeństwami (…). Nie dajmy się 
znowu skłócić. Tyle razy w naszej 
historii dochodziło do konfliktów 
podsycanych z zewnątrz przez 
siły wrogie Polsce i Ukrainie (co 
potwierdzają kolejne świadec-
twa). Kończyło się to dramatem 
narodów i śmiercią wielu niewin-
nych ludzi”[1].

Oczywiście tę wrogość podsyca 
podstępna Rosja, a jej prowo-
katorami są ci, którzy domagają 
się upamiętnienia ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego i potę-
pienia UPA. Do rosyjskich pro-
wokacji, uderzających w kryształ 
miłości polsko-banderowskiej 
– oprócz manifestacji Kresowian 
w Warszawie 7 i 11 lipca – nale-
żały też pewnie całkowicie prze-
milczane przez polskie media 
głównego nurtu obchody rocznicy 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego, które zorganizowano w 
Moskwie[2]. Zamiast informacji 
na ich temat nadwiślańskie media 
wyeksponowały złożenie wiązan-
ki kwiatów przez Poroszenkę pod 
pomnikiem na Skwerze Wołyń-
skim w Warszawie, gdy w tym sa-
mym czasie w Kijowie nazwano 
jedną z głównych ulic imieniem 
Stepana Bandery.

Natomiast sugestia o „konfliktach 
podsycanych z zewnątrz”, któ-

re kończyły się śmiercią „wielu 
niewinnych ludzi”, co mają po-
twierdzać „kolejne świadectwa” 
(pewnie te z archiwum Mykoły 
Łebedzia) stanowi wprost oskar-
żenie Rosji (ZSRR) o sprawstwo 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego. Tutaj zostało to powie-
dziane w sposób zawoalowany, 
ale jeszcze tego samego dnia wie-
czorem pan Macierewicz powie-
dział to wprost.

Jeszcze więcej niż skandaliczna 
treść listu mówi nam wykaz jego 
sygnatariuszy. W pierwszej kolej-
ności są nimi prominentni przed-
stawiciele formacji wywodzących 
się z ruchu „Solidarności”, które 
dzisiaj ostro się różnią. Jak jed-
nak widać, łączy ich uwielbienie 
banderowskiej Ukrainy. Wśród 
sygnatariuszy listu są m.in. poli-
tycy PO (Achinger, Buzek, Boni, 
Cichoń, Grupiński, Hetman, Ki-
dawa-Błońska, Olbrycht, Pitera, 
Plocke, Plura, Radziszewska, Sta-
niszewska, Szejnfeld, Jarosław 
Wałęsa, Wyrowiński, Zalewski, 
Zdrojewski), PiS (Dworczyk, 
Kuchciński, Lipiński, Łopiński, 
Naimski, Szymański, Terlecki, 
Waszczykowski), SLD (Rosati, 
Wenderlich), redaktorzy „Gaze-
ty Wyborczej” (Jarosław Kurski) 
i „Gazety Polskiej” (Dzięcio-
łowski), ambasador Jan Piekło, 
prezes Związku Ukraińców w 
Polsce Piotra Tyma, działacz te-
goż Związku Miron Sycz, prze-
wodnicząca Światowej Federacji 
Organizacji Ukraińskich Łem-
ków Sofija Fedyna oraz liczni 
nacjonalistyczni politycy ukraiń-
skscy (Chomycki, Guz, Jednak, 
Jelenski, Jurynec, Kiral, Kiszkar, 
Kniażycki, Lesiuk, Pidlisecki, Po-
dolinni, Podoljak), wśród których 
wybijają się na czoło Dmytro Ja-
rosz – wódz Prawego Sektora, Ar-
tem Łuczak – naczelnik sztabu 8. 
Samodzielnej Roty Prawego Sek-
tora i przewodniczący tej neona-
zistowskiej formacji we Lwowie, 
Wołodymyr Prawosudow – żoł-
nierz neonazistowskiego batalio-
nu ochotniczego „Ajdar”, a także 
Ołeh Pankewycz – wiceprzewod-
niczący banderowskiej „Swo-
body”, uważany przez dr. Iwana 
Kaczanowskiego za głównego 
sprawcę masakry na kijowskim 
Majdanie 20 lutego 2014 roku.

Są też podpisy przewodniczącego 
ukraińskiego IPN Wołodymyra 
Wiatrowycza, reżyser Magdaleny 
Łazarkiewicz, Jolanty Kurskiej z 
Fundacji im. Bronisława Gerem-
ka, Marioli Abkowicz ze Związ-
ku Karaimów Polskich, Moniki 
Krawczyk z Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego, by-
łego przewodniczącego Związku 
Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich w Polsce Piotra Kadlči-
ka oraz amerykańskiego rabina 
Yehoshuy Ellisa.

Politycy PO, PiS i SLD, dzien-
nikarze „Gazety Wyborczej”, 
„Gazety Polskiej”, „Kuriera Ga-
licyjskiego” i „Słowa Polskiego”, 
działacze mniejszości ukraińskiej, 
łemkowskiej, karaimskiej i ży-
dowskiej, amerykański rabin, ne-
gacjonista wołyński Wiatrowycz 
oraz nacjonaliści i jawni naziści 
ukraińscy. Słowem – bardzo pięk-
ne towarzystwo.

Tego samego 11 lipca – co jest 
oczywistą prowokacją – kiedy 
ukazał się ten list, szef ukraińskie-
go IPN Wołodymyr Wiatrowycz 
zaprezentował 380 dokumentów z 
tzw. archiwum Mykoły Łebedzia. 
W świetle tych dokumentów żad-
nego ludobójstwa na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej nie było. 
Był tzw. „konflikt polsko-ukra-
iński”, a morderstwa na ludności 
polskiej miały być rzekomo in-
spirowane przez „Sowietów”. To, 
że te dokumenty są falsyfikatami 
zostało wielokrotnie potwier-
dzone przez niezależnych bada-
czy, m.in. Johna Paula Himkę, 
Grzegorza Rossolińskiego-Liebe 
i Pera Andersa Rudlinga[3]. Za-
prezentowanie ich przez Wiatro-
wycza – jak i towarzysząca temu 
debata w parlamencie ukraińskim 
oraz protesty pod ambasadą pol-
ską w Kijowie – mają wymiar 
znacznie szerszy niż niektórzy 
mogą przypuszczać. Ten wymiar 
nazywa się trzecią fazą ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego. 
Trzecia – pogenocydalna – faza 
ludobójstwa polega na zacieraniu 
śladów zbrodni i jej zaprzeczaniu. 
Zawsze rozpoczyna się ona wraz 
z fazą drugą – genocydalną – bo 
zbrodni ludobójstwa zaprzecza się 
już na etapie jej popełniania oraz 
trwa po dokonaniu genocydu. To 
co robi Wiatrowycz i kierowana 
przez niego instytucja ma właśnie 
wymiar trzeciej fazy ludobójstwa 
z lat 1943-1944. Tak należy okre-
ślić politykę historyczną pomaj-
danowej Ukrainy w kwestii OUN 
i UPA.

W tej pogenocydalnej fazie lu-
dobójstwa biorą udział ci polscy 
politycy, którzy tak jak Ryszard 
Terlecki powielają narrację ukra-
ińską, nazywając ludobójstwo 
dokonane przez UPA „bratobój-
czą wojną”. Zaliczyć należy do 
nich wszystkich podpisanych pod 
wspomnianym wyżej listem.

Kropkę nad „i” postawił Antoni 
Macierewicz, który wieczorem 11 
lipca w programie „Minęła dwu-
dziesta” na antenie TV Republika 
powiedział, że „wrogiem, który 
rozpoczął, i który użył ukraiń-
skich sił nacjonalistycznych do tej 
straszliwej zbrodni ludobójstwa 
była Rosja. To tam jest źródło tego 
straszliwego nieszczęścia”[4]. 
Jest to ordynarne kłamstwo, które 
nie ma jakiegokolwiek potwier-
dzenia w źródłach historycznych 

(z wyjątkiem archiwum Myko-
ły Łebedzia i „Litopysu UPA”). 
Temu, że zbrodnie UPA mogły 
być inspirowane przez Moskwę 
stanowczo zaprzeczył nawet tak 
proukraińsko nastawiony historyk 
jak Grzegorz Motyka.

Wypowiedź Macierewicza wpi-
suje się w przewijający się już 
od dana w narracji środowisk 
proukraińskich w Polsce wątek 
przerzucenia wbrew faktom od-
powiedzialności za ludobójstwo 
wołyńsko-małopolskie z Ukrainy 
na Rosję. Operację tę zapocząt-
kował w 2008 roku Bronisław 
Komorowski. O ile jednak Ko-
morowski powiedział wtedy, że 
ludobójstwa na Wołyniu dokonali 
„Sowieci”, to Macierewicz użył 
wprost słowa „Rosja”. Jest to z 
jego strony jako jednego z naj-
ważniejszych ministrów obecne-
go rządu kolejna – po oskarżeniu 
Rosji o zamordowanie Lecha Ka-
czyńskiego i 95 osób z delegacji 
państwowej w Smoleńsku – pro-
wokacja obliczona na sparaliżo-
wanie stosunków polsko-rosyj-
skich.

Jeśli ta prowokacja nie sparali-
żuje tych stosunków do końca, 
nie mam wątpliwości, że Macie-
rewicz podejmie następną, bar-
dziej drastyczną. Nie jestem do 
końca pewien czy Stany Zjedno-
czone dążą do wywołania woj-
ny z Rosją, ponieważ nie mam 
dostępu do miarodajnych źródeł 
w Departamencie Stanu USA i 
CIA. Jestem natomiast pewien, 
że do takiej wojny dąży z sobie 
wiadomych powodów Maciere-
wicz. Świadczy o tym chociaż-
by forsowanie przez niego na 
warszawskim szczycie NATO 
członkostwa Ukrainy i Gruzji w 
Pakcie Północnoatlantyckim oraz 
podpisanie z Ukrainą umów o 
dostawach uzbrojenia i szkoleniu 
ukraińskich sił zbrojnych w Pol-
sce, co jest niczym innym jak fak-
tycznym wejściem do konfliktu 
ukraińsko-rosyjskiego. Wyprawa 
na Moskwę razem z banderow-
ską Ukrainą celem zatknięcia na 
Baszcie Spasskiej Kremla biało-
-czerwonego sztandaru stanowi 
idée fixe Macierewicza i – jak 
przypuszczam – również Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Jest w tej sytu-
acji oczywiste, że prawda o ludo-
bójczych zbrodniach OUN i UPA 
musi zostać złożona na ołtarzu 
takiego sojuszu.

Oskarżenie Rosji przez Maciere-
wicza o inspirację ludobójstwa na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej ma jeszcze jeden wymiar, 
oprócz wymiaru cynicznej prowo-
kacji politycznej. Jest to wymiar 
hańby domowej. Mianem „hańby 
domowej” pisarz Jacek Trznadel 
nazwał kolaborację polskiej in-
teligencji w latach 40. i 50. XX 
wieku ze stalinizmem. Jednym z 

przejawów tej kolaboracji było 
negowanie zbrodni katyńskiej 
poprzez przypisywanie jej spraw-
stwa Niemcom. Czynił to aparat 
państwowy PRL, ale brało też w 
tym udział wielu spośród ówcze-
snych „autorytetów moralnych”.

Dzisiaj śmiało można nazwać 
hańbą domową III RP kolabo-
rację jej elit politycznych i inte-
lektualnych z banderyzmem oraz 
zaprzeczanie ludobójstwu wołyń-
sko-małopolskiemu poprzez prze-
rzucanie odpowiedzialności za 
jego dokonanie z OUN-B i UPA 
na ZSRR, albo wprost na Rosję. 
Że postawa oficjalnych czynni-
ków politycznych III RP wobec 
banderyzmu jest tym samym 
czym kłamstwo katyńskie w PRL, 
zauważył nawet Rafał A. Ziem-
kiewicz. Pisze on m.in., iż polskie 
elity – „zarówno te od Michnika, 
dla których Polska z założenia za-
wsze jest najgorsza i najbardziej 
winna, jak i te do Rymkiewicza, 
które „bardziej nienawidzą Ro-
sji, niż kochają Polskę”, błądzą 
straszliwie”[5].

Nie, nie błądzą. Czynią to świa-
domie, bo nie można błądzić w 
sprawie, która z moralnego punk-
tu widzenia jest oczywista, czar-
no-biała. Robią to w imię swojej 
brudnej polityki, która jest im 
dyktowana z Departamentu Stanu 
USA i którą podbudowują swoim 
kompleksem niższości, swoimi 
fobiami i fantasmagoriami w ro-
dzaju ahistorycznej doktryny Gie-
droycia. Największą hańbą domo-
wą okresu historii Polski po 1989 
roku – obok wejścia na drogę po-
wrotną od niepodległości do za-
leżności oraz politycznej i ekono-
micznej degradacji narodu – jest 
stosunek tzw. elit do banderyzmu 
i jego zbrodni z okresu drugiej 
wojny światowej. Tej hańby do-
mowej będą się głęboko wstydzić 
przyszłe pokolenia Polaków, jeśli 
oczywiście takowe jeszcze będą.

[1] Apel do Polaków i Ukraińców. 
Nie dajmy się skłócić, www.wy-
borcza.pl, 11.07.2015.

[2] P. Asiejew, Akcja w Moskwie: 
niektórzy są potomkami ofiar rze-
zi wołyńskiej…, www.pl.sputnik-
news.com, 11.07.2016.

[3] Ukraiński IPN publikuje sfał-
szowane dokumenty, www.kresy.
pl, 11.07.2016.

[4] Macierewicz o Rzezi Wołyń-
skiej: Rosja jest źródłem tego 
straszliwego nieszczęścia (wi-
deo), www.pl.sputniknews.com, 
12.07.2016.

[5] R. A. Ziemkiewicz, Wo-
łyń – kłamstwo katyńskie III 
RP, „Do Rzeczy” nr 28/179, 11-
17.07.2016, s. 34-36.
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22 lipca Sejm uchwalił 11 lip-
ca Narodowym Dniem Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonali-
stów na obywatelach II RP. W 
uchwale oddał hołd „wszystkim 
obywatelom II Rzeczypospolitej 
bestialsko pomordowanym przez 
ukraińskich nacjonalistów”. 
Uchwała nie została przyjęta 
przez aklamację ponieważ sprze-
ciw zgłosił poseł Nowoczesnej 
Jerzy Meysztowicz. Za przyję-
ciem uchwały zagłosowało 432 
posłów, 10 osób wstrzymało się 
od głosu, 3 z PO (Janusz Cichoń, 
Marcin Swięckicki i Marian Ze-
mbala) oraz 7 z Nowoczesnej 
(Jerzy Meysztowicz, Krzysztof 
Mieszkowski, Adam Szłapka, 
Katarzyna Lubnauer, Monika 
Rosa, Joanna Scheuring-Wiel-
gus, Ewa Lieder). Podczas gło-
sowania nad uchwałą wyszła z 
sali Ewa Kopacz.

W uchwale stwierdzono m.in.: 
„W wyniku popełnionego w la-
tach 1943-1945 ludobójstwa 
zamordowanych zostało ponad 
sto tysięcy obywateli II Rzeczy-
pospolitej, głównie chłopów. 
Ich dokładna liczba do dziś nie 
jest znana, a wielu z nich wciąż 
nie doczekało się godnego po-
chówku i upamiętnienia. Ofiary 
zbrodni popełnionych w latach 
40. przez ukraińskich nacjona-
listów do tej pory nie zostały w 
sposób należyty upamiętnione, 
a masowe mordy nie zostały na-
zwane - zgodnie z prawdą histo-
ryczną – mianem ludobójstwa.” 
Ale zadbano także o to, aby i dia-
beł dostał ogarek: „Przypomina-
jąc zbrodnie ukraińskich nacjo-
nalistów nie można przemilczeć 
ani relatywizować polskich akcji 
odwetowych na ukraińskie wnio-
ski, w wyniku których także ginę-
ła ludność cywilna.” Oczywiście 
diabła ogarek nie zadowolił, on 
chciałby mieć całą świecę.  

Prezydent Ukrainy Poroszen-
ko stwierdził, że w stosunkach 
między Ukrainą a Polską należy 
powrócić do głoszonego przez 
papieża Jana Pawła II przyka-
zania „przebaczamy i prosimy o 
wybaczenie”. „Tylko podejmu-
jąc wspólne kroki, możemy dojść 
do chrześcijańskiej zgody i po-
jednania. Tylko razem możemy 
wyjaśnić wszystkie fakty tragicz-
nych kart wspólnej historii”. 

Ukraiński minister spraw zagra-
nicznych Pawło Klimkin: Treść 
dokumentu wywołuje zaniepo-
kojenie. Szkoda, że Warszawa 
nie usłyszała propozycji człon-
ków ukraińskiego rządu, depu-

towanych, znanych działaczy 
społecznych, by w tej kwestii 
działać razem; ukraińscy i pol-
scy historycy powinni zbadać 
wszystkie aspekty tej tragedii, 
a parlamenty dwóch krajów - 
przyjąć wspólne oświadczenie. 
Nie sądzę, że poprzez jedno-
stronne działania można dojść 
do realnego porozumienia i po-
jednania. Potrzebujemy wspól-
nych kroków”. 

Prezes ukraińskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej Wołodymyr 
Wiatrowycz: „Decyzja polskiego 
parlamentu jest nieprzyjemnym, 
lecz naturalnym wynikiem nara-
stającej antyukraińskiej histerii 
i brakiem chęci rozliczenia się 
z trudną historią Polski, co jest 
prowokowane przez siły poli-
tyczne obecne w Sejmie. Tak na-
prawdę nie ma to nic wspólnego 
z upamiętnieniem ofiar, a jest tyl-
ko instrumentalizacją konfliktu z 
przeszłości dla uzyskania bieżą-
cych korzyści politycznych” - na-
pisał na Facebooku. „Polityczna 
decyzja o ludobójstwie Polaków 
nie jest wyrazem żalu za ofiara-
mi ludzkimi, lecz za utraconymi 
terytoriami.”  

„Niejednokrotnie próbowali-
śmy nieść formułę „wybacza-
my i prosimy o wybaczenie – w 
uchwale Sejmu tego nie widzimy. 
Są tylko oskarżenia pod adre-
sem Ukraińców” – powiedział 
Światosław Szeremeta, szef Pań-
stwowej Komisji ds. uczczenia 
pamięci uczestników operacji 
antyterrorystycznej, ofiar wojen 
i represji politycznych - w randze 
ministra. Zaznaczył, że Polska 
nie chce „uznać zbrodni, jakie 
na Ukraińcach popełniła Armia 
Krajowa, Bataliony Chłopskie i 
inne formacje wojskowe”. „Nie-
stety, im więcej Ukraina wyko-
nuje gestów w stronę przebacze-
nia, tym bardziej rośną apetyty 
przeciwnej strony” – powiedział 
minister. Zaznaczył, że „konflik-
tu polsko-ukraińskiego nie moż-
na postrzegać tylko poprzez rok 
1943 i Wołyń”, ponieważ według 
niego należy brać pod uwagę 
także „wydarzenia w Galicji i 
na Zakerzoniu”. „Wygląda na 
to, że dzisiejsza polityka pań-
stwa polskiego polega na tym, 
żeby wydarzenia na Wołyniu 
powiązać z Operacją „Wisła” 
z 1947 roku, gdy polska władza 
komunistyczna dopuściła się 
czystek etnicznych na Ukraiń-
cach” – powiedział Szeremeta. 
„To przykre, że dużo słyszymy o 
ofiarach, których doświadczyli 
Polacy i przez to nie pamiętamy 
o Ukraińcach. (...) Dla mnie taka 

uchwała Sejmu w czasie wojny 
ukraińsko-rosyjskiej to cios w 
plecy od naszych sojuszników” 
( Za: http://www.kresy.pl/wyda-
rzenia,spoleczenstwo?zobacz/
ukrainski-minister-uchwala-
wolynska-to-cios-w-plecy-od-
naszych-sojusznikow).  

Komentarze internautów za-
mieszczoone pod cytowanymi 
wyżej wypowiedziami polity-
ków ukraińskich były jedno-
znaczne, często ostre, ale – co 
najważniejsze – wykazywały 
znajomość poruszanych pro-
blemów, świetną orientację w 
stosowanych przez ukraińskich 
faszystów manipulacjach, logi-
kę i precyzję w yrażaniu swojej 
opini. Poniżej cytuję niektóre z 
nich. 

Zefir: Poroszenko-Walcman, je-
żeli chcesz aby nie było ci przy-
kro z powodu uchwały Sejmu 
RP, to anuluj zainicjowaną przez 
siebie Ustawę ukraińską „O sta-
tusie prawnym i uszanowaniu 
pamięci uczestników walki o 
niepodległość Ukrainy w XX w” 
bałwochwalącą  i gloryfikującą 
bestialskich, ohydnych morder-
ców Polaków, w tym dzieci i 
kobiet polskich na polskich Kre-
sach Wsch IIRP, bestialców z 
OUN-UPA, zbrodniarzy z ukra-
ińskich ochotniczych kolabo-
ranckich formacji wojskowo-po-
licyjnych i wiejskiej ukraińskiej 
morderczo-grabieżczej hołoty, 
którą sami nazwaliście czernią 
ukraińską.  

Jastrzębiec: Po tej wyważonej 
uchwale Sejmu RP po stronie 
ukraińskiej (ambasador Desz-
czyca, prezydent Poroszenko, 
sejm ukraiński) nie ma żadnej 
refleksji, zastanowienia! Prze-
ciwnie jest wyparcie, odwet. 
To szokujące! Ukraińcy wiele 
mówią o pojednaniu i przeba-
czeniu .... na skrzyżowaniu ulic 
Bandery i Szuchewycza. Tak to 
wygląda i jest trudne do przyję-
cia. Wschodnia natura wychodzi 
z Ukraińców oraz ich głęboki, 
skrywany resentyment antypol-
ski. Żeby sprawa była jasna. Bar-
dzo chciałbym silnych związków 
Polski i Ukrainy. Pod każdym 
względem byłoby to korzystne 
dla Polski i Ukrainy. Jasne jest 
także rosyjskie zagrożenie, która 
cementować powinno polsko-
-ukraińską współpracę. Nieste-
ty z taką postawą Ukraińców 
to niemożliwe! Nie wiem może 
mam za małą wyobraźnię? Ale 
jak współpracować, jak prezes 
ukraińskiego IPN i rząd ukra-
iński przyjęły kurs historyczny, 

gdzie UPA to bohaterowie, żad-
nego ludobójstwa nie było. Tego 
uczą w szkołach i na studiach. 
Jakie pokolenie wyrośnie za 10-
15 lat? Mimo to Polska powinna 
cierpliwie robić swoje. Tu gdzie 
trzeba być stanowcza, ale ręce 
mieć otwarte. Może przynaj-
mniej część Ukraińców zoba-
czy, że UPA to droga donikąd. Z 
obecną ekipą ukraińską stawia-
jącą na gloryfikację UPA nie ma 
wiele pola do dialogu.

Karolusz: Panie Poroszenka 
bez prawdy nie będzie pojedna-
nia z Polską. Jak możecie na na 
zbrodniarzach budować swoje 
państwo?, jak można tak trakto-
wać zamordowanych przez was 
200 tyś Polaków, odmawiacie im 
nawet katolickiego pochówku, 
a kiedy ukarzecie zbrodniarzy i 
kiedy naprawicie krzywdy wy-
rządzone Polakom?. Gdyby np 
Niemcy postępowali jak wy to by 
na każdym rogu stał pomnik hi-
tlera i co druga ulica i plac byłby 
jego nazwiska, ale oni się odcięli 
i odrzucili to,a wy ?. Ukraińcy 
nie tylko mordowali Polaków na 
Wołyniu, ale w ramach niemiec-
kiej armii mordowali Polaków 
w Powstaniu Warszawskim i 
uczestniczyli w zbrodniach ra-
zem z Niemcami .A Polska wam 
pomaga jak może w konflikcie 
z Rosją i co ma w zamian?, kult 
zbrodniarzy oprawców Polaków. 

Dziadek: Słowa „przebaczamy i 
prosimy o wybaczenie” kieruje 
ofiara do oprawcy panie Poro-
szenko z tego co wiem to nawet 
popi święcili widły, siekiery, 
piły, sierpy, kosy, motyki,  noże i 
to wszysko na sąsiadów 

Meg: honorować banderowców 
i stawiać pomniki ludobójcom to 
mu nie przykro 

Maarek.K: Ukraiński prezydent 
po prostu reprezentuje interesy 
własnego państwa. Musi zabie-
gać o poparcie wśród Ukraiń-
ców - to chyba normalne. Gorzej 
jednak jest gdy wielu Polaków, 
nawet tych z sejmu wyraźnie 
sprzyja interesom Ukrainy. Tych 
należy wyraźnie zapytać o pre-
ferencje. Jeśli trzeba, to napięt-
nować i przypomnieć nazwiska 
przed kolejnymi wyborami. 
Neobanderyzm szerzy się nie 
tylko u nich - w Polsce też! 

Wanda: Panie Poroszenko, jeze-
li powoluje sie pan na sw. Jana 
Pawla, to przede wszystkim 
nalezy cytowac „Prawda Was 
Wyzwoli”. I prosze powtarzac 
to swoim rodakom. Prawda jest 

fundamentem, na budowę. 

Minsect: Powinno mu być 
przykro z powodu ukraińskich 
sprawców ludobójstwa i budo-
wania Ukrainy na „sławie” UPA 
i Bandery. 

Potomek: Jak to jest mu przykro. 
A co ja mam powiedzieć z po-
wodu okrutnego wymordowania 
mojej rodziny. Mieszkali tam od 
XV wieku. Straciłem rodzinę i 
gniazdo rodzinne. 

Helena Barska: Panie Poroszen-
ko a za co mamy Was przepra-
szać? za obronę przed Waszymi 
mordercami. Nawet jeśli docho-
dziło do odwetu,czy zna Pan 
inny sposób na zbrodniarzy w 
czasie wojny. Wstyd dla Was,że 
za bohaterów macie zbrodniarzy. 

Fensyn: A w jaki bardziej be-
stialski sposób, i ile więcej osób 
trzeba zamordować, żeby na-
zwać taką zbrodnię LUDOBÓJ-
STWEM ?! 

Stary Polak: To nie jest żal 
za utraconymi terytoriami.To 
jest żal, ból i gniew z powodu 
męki niewinnych naszych ko-
chanych bliskich, ich krzyków, 
krwi i naszych nie wyschłych 
do dziś łez. Tylko prawda nas 
wyzwoli. (Za: http://wpolityce.
pl/swiat/301802-prezydent-
ukrainy-reaguje-na-uchwale-
dotyczaca-zbrodni-wolynskiej-
jest-mi-przykro-w-zwiazku-z-
decyzja-polskiego-sejmu ). 

Na pytanie portalu wPolityce.
pl: „Jedna z ukraińskich narracji 
o Rzezi Wołyńskiej mówi, że to 
był obustronny konflikt, w któ-
rym ofiary padały po obu stro-
nach” prof. Żaryn odpowiedział: 
„Tej tezy nie da się utrzymać. Na 
Wołyniu doszło do ludobójstwo 
na Polakach. Potwierdzają to 
wszyscy wybitni znawcy po pol-
skiej stronie jak prof. Grzegorz 
Motyka, pani Ewa Siemaszko, 
prof. Czesław Partacz czy pani 
dr Lucyna Kulińska, którzy w 
wielu innych kwestiach spiera-
ją się ze sobą. To, co wydarzyło 
się na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej wypełnia znamiona 
definicji „ludobójstwa” sfor-
mułowanej przez prof. Rafała 
Lemkina. Dowództwo OUN UPA 
z rozmysłem korzystając z oku-
pacji niemieckiej postanowiło 
„wyrżnąć Lachów”, aby nie 
stanowili przeszkody w odbudo-
wie „samoistnej” Ukrainy. To 
była starannie zaplanowana i 
przygotowana czystka etniczna, 
chociaż może nie jest możliwe 

Banderowcy w szatańskim 
amoku 

Stanisław Żurek
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jej udowodnienie procesowo, 
ponieważ niszczono dokumenty i 
nie ma rozkazów, które by w spo-
sób jednoznaczny wskazywały 
na taki zamysł. Jednak praktyka 
działania i metodologia przy-
gotowywania do tej masowej 
zbrodni, a także świadectwa nie 
pozostawiają wątpliwości, że 
było to ludobójstwo. Co więcej, 
potomkowie tych, którzy przeżyli 
Wołyń, mieli olbrzymią pretensję 
do Armii Krajowej, że tak późno 
zareagowała na rzeź Polaków.” 
(Prof. Żaryn; w: http://wpoli-
tyce.pl/polityka/300870-prof-
zaryn-jezeli-ukraina-chce-sie-
znalezc-w-tradycji-zachodnio-
europejskiej-to-nie-zmiesci-
s i e -w-n ie j - z - ludobo jc zym-
banderyzmem-nasz-wywiad ). 

Maja Narbutt pisze: „Patrząc 
obiektywnie, to naprawdę wy-
ważona uchwała, w której nie 
padło ani jedno słowo o polity-
ce historycznej, którą prowadzi 
Ukraina. Oddano też cześć tym 
Ukraińcom, którzy ratowali Po-
laków, a także wspominano o 
akcjach odwetowych polskiej 
samoobrony.
Ale Ukraińcy nie uznali uchwały 
za wyważoną, W pewien sposób 
ich reakcja była do przewidzenia 
- przez tyle lat dbaliśmy, by „nie 
urażać ukraińskiej wrażliwości 
”, że deklaracja Sejmu musiała 
być dla nich szokiem. Nie można 
było jednak przewidzieć skali tej 
reakcji, a także niektórych słów, 
które po stronie ukraińskiej pa-
dły. A to dopiero początek. „Na-
turalnie, na decyzję polskiego 
parlamentu w sprawie uznania 
wydarzeń wołyńskich z lat 1943-
1945 za ludobójstwo będzie od-
powiedź ukraińskich polityków i 
parlamentarzystów, którzy słusz-
nie będą dowodzić, że doszło 
również do ludobójstwa Ukra-
ińców ze strony Polaków” - na-
pisał na facebooku ambasador 
Ukrainy w Polsce, Andrij Desz-
czyca.  Można było oczekiwać, 
że dyplomata powinien wie-
dzieć, czym jest ludobójstwo, 
zwłaszcza że w kwestiach histo-
rycznych powołuje się na tajem-
nicze „fachowe, międzynarodo-
we badania ”. Najwyraźniej jed-
nak nie wie - bo trudno pojąć 
w jaki sposób mógłby Polakom 
zarzucać celowe wyniszczanie 
całych grup etnicznych, czyli 
to, co zrobili Ukraińcy na Wo-
łyniu. Zdumiewających dekla-
racji jest więcej. Część ukraiń-
skich parlamentarzystów zdąży-
ła już skrytykować PiS jako par-
tię nacjonalistyczną -. co brzmi 
szczególnie dziwacznie biorąc 
pod uwagę, że ukraińskie elity 
polityczne kultywują tradycje 
OUN-UPA i na niej opierają toż-
samość narodową. Nie zabrakło 
też słów o „oklaskach z Kremla 
”, którymi, według ukraińskiego 
IPN- u, przyjęto polską uchwałę. 
(Maja Narbutt; za: http://wpoli-
tyce.pl/historia/301939-ludoboj-
stwo-wreszcie-nazwane-ludobo
jstwem-koniec-bycia-zakladnik
ami-politycznej-poprawnosci ). 

Oczywiście TVN pobiegł od razu 
po opinię Piotra Tymy. I otrzy-
mał stek banderowskich inwek-
tyw i manipulacji. „Po naciskach 
kresowian nie doszło do odsło-
nięcia z udziałem prezydentów 
Lecha Kaczyńskiego i Wiktora 
Juszczenki pomnika Ukraińców, 
którzy zginęli 10 marca 1944 r. 
z rąk Armii Krajowej w Sahry-
niu na Lubelszczyźnie. Sahryń to 
dla Ukraińców symbol tragedii 
kilkudziesięciu ukraińskich wsi 
spacyfikowanych przez Armię 
Krajową i Bataliony Chłop-
skie. Po 1989 r. w Polsce żaden 
zbrodniarz wojenny z Urzędu 
Bezpieczeństwa, Ludowego Woj-
ska Polskiego, Wojsk Ochrony 
Pogranicza, Milicji Obywatel-
skiej czy oddziałów partyzanc-
kich różnych orientacji nie sta-
nął przed sądem za zbrodnie na 
ukraińskich cywilach. Przeciw-
nie – w 1997 r. nowelą ustawy 
o kombatantach tzw. utrwala-
cze walczący z UPA pozostali 
kombatantami, za kombatantów 
uznano en bloc także Polaków z 
Istriebitielnych Batalionów (ba-
taliony szturmowe) podległych 
NKWD/MGB (choć zapewne 
niejeden z nich miał na rekach 
krew ukraińskich cywili). W 
2013 r. pod pretekstem, iż odcho-
dzą ostatni świadkowie mordów 
na Polakach, instytucje państwa 
(przede wszystkim IPN) i media 
głównego nurtu włączyły się w 
bezprecedensowe nagłaśnianie 
tezy o ludobójstwie na Wołyniu. 
Dialog ze stroną ukraińską za-
wieszono, sprawa uchwały stała 
się elementem walki politycznej 
w Sejmie i Senacie. Oprócz sfe-
ry polityki Wołyń, kwestia ofiar 
z rąk ukraińskich, stała się rów-
nież fundamentem uproszczonej 
narracji, do niedawna właści-
wej wyłącznie tzw. środowiskom 
kresowym, kombatanckim czy 
też marginalnym ugrupowaniom 
politycznym.” (Piotr Tyma: Po-
lacy i Ukraińcy – krok przed 
przepaścią?; w: http://www.
tvn24.pl/magazyn-tvn24/polacy-
-i-ukraincy-krok-przed-przepa-
scia,49,1113 ).
Tyma nie wie dlaczego nie było 
„jednania się” prezydentów pod 
pomnikiem w Sahryniu? To nich 
zajrzy do swoich uzgodnień ze 
stroną polską odnośnie napisów 
na tym pomniku i przestanie 
„rżnąć głupa”. Nie wie, co ro-
biła policja ukraińska, esemani 
ukraińscy z Trawnik, UPA, SS 
„Galizien” - „Hałyczyna”, czy 
ULS na Lubelszczyźnie – i co 
jeszcze planowało dowództwo 
OUN-UPA, zanim doszło do ak-
cji wyprzedzającej AK i BCh w 
Sahryniu? „Bezprecedensowe 
nagłaśnianie tezy o ludobójstwie 
na Wołyniu”? Faktem jest, że do 
niedawna udawało się faszystom 
ukraińskim i ich poplecznikom 
sprawę ludobójstwa popełnione-
go przez Ukraińców (nie tylko 
nacjonalistów, ale także „zwy-
kłych” chłópów ukraińskich, 
sąsiadów ich polskich ofiar) na 

polskiej ludności cywilnej za-
milczać. Co w perfidny sposób 
wykorzystywali zbrodniarze 
oraz ich dzieci i wnuczęta. Co 
chciałaby nadal wykorzysty-
wać oficjalna polityka kreowa-
na przez probanderowskie wła-
dze państwowe Ukrainy. I teraz 
taki zawód i wściekłość, Polacy 
śmią mówić otwarcie o zbrodni 
ludobójstwa popełnionej na ich 
Narodzie. Zaplanowanej, zor-
ganizowanej i przeprowadzonej 
przez ich „bohaterów narodo-
wych”. Przy czym fakty jedno-
znacznie wskazują, że było to 
ludobójstwo okrutne, straszliwe, 
dzikie.   
Niestety, najsmutniejsze jest, że 
ludójstwo to chcą w rózny spo-
sób usprawiedliwić niektórzy 
politycy polscy i naukowcy z ty-
tułami profesorskimi. Z różnych 
powodów,  zarówno z rodzinno-
-etnicznych, szykiego awansu 
przy poparciu silego lobby tego 
środowiska, dotacji finansowych 
na publikację „właściwych” ar-
tykułów i książek oraz otrzy-
mywane stypendia w Kanadzie, 
USA i na Ukrainie otrzymywa-
ne od  ukraińskich organizacji 
nacjonalistycznych, głównie z 
Kanady i USA, głównie w latach 
90.siątych – ale zobowiązania 
przecież pozostały.  
Nie wiem dlaczego wicemar-
szałek Ryszard Terlecki mówił 
ostatnio o „bratobójczej wojnie 
polsko-ukrańskiej na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej”, 
przecież przez kilka lat pracował 
w IPN w Krakowie. Oddział ten 
zajmował się chociażby zbrod-
nią SS „Galizien” w Hucie Pie-
niackiej – naprawdę 28 lutego 
1944 roku miała miejsce tam 
„bratobójcza wojna polsko-ukra-
ińska”? 
Kolejny fakt.  „Minister Obrony 
Narodowej Antoni Macierewicz 
udzielił wywiadu w programie 
Michała Rachonia „Minęła 20”. 
Powiedział w nim, że u źródeł 
ludobójstwa na Wołyniu leży 
Rosja, która jest prawdziwym 
wrogiem, który użył część sił 
nacjonalistycznych do jego roz-
poczęcia. 
Zdaniem Macierewicza odbudo-
wa państwa Ukraińskiego leży w 
interesie Polski. Dodał, że praw-
dziwym wrogiem byli Rosjanie, 
którzy „użyli” nacjonalistów 
ukraińskich do organizacji lu-
dobójstwa. Przypomina to nar-
rację ukraińską, wedle której to 
NKWD jest odpowiedzialne za 
Wołyń.” (http://www.kresy.pl/
wydarzenia,bezpieczenstwo-i-
-obrona?zobacz/macierewicz-o-
rzezi-wolynskiej-zrodlem-rzezi-
wolynskiej-jest-rosja-video ). 
„Słowa Antoniego Macierewi-
cza, który publicznie stwierdził, 
że u źródeł ludobójstwa na Wo-
łyniu leży Rosja, zostały bardzo 
pozytywnie odebrane w Kijowie. 
Zadowolenie ze słów Maciere-
wicza wyraził m.in. Oleg Mie-
dwiediew, doradca ukraińskiego 
prezydenta Petra Poroszenki. 
„Nowy zwrot w polsko-ukraiń-

skiej dyskusji. Mnie się podoba” 
– napisał na Facebooku (http://
www.kresy.pl/wydarzenia,po-
lityka?zobacz/doradca-prez-
ydenta-ukrainy-zachwycony-
wypowiedzia-macierewicza-nt-
rosji-i-wolynia ). „Do tej opi-
nii odniosła się na Facebooku 
rzeczniczka MSZ Rosji Marija 
Zacharowa. Ujęła ona rosyjską 
odpowiedź w formie trzech py-
tań. 1. „Czy minister przedsta-
wił oficjalną pozycję Polski, czy 
swoją własną?” 2. „Czy są zda-
rzenia historyczne lub katastrofy 
naturalne, którym nie jest winna 
Rosja?” 3. „Czy milcząco przy-
zwalając na takie szowinistycz-
ne wypowiedzi, polskie władze 
nie przechodzą od zwykłej ru-
sofobii, do podsycania narodo-
wościowej nienawiści?” — pyta 
rzeczniczka rosyjskiego MSZ.” 
(http://www.kresy.pl/wydarze-
nia,polityka?zobacz/moskwa-r-
eaguje-na-slowa-macierewicza-
o-rosyjskiej-odpowiedzialnosci-
za-wolyn-).  
Czy obecny minister obrony III 
RP w 2008 roku był uczniem 
ówczesnego marszałka  sejmu 
Bronisława Komorowskiego? 
Komorowski w wywiadzie z 23 
lipca 2008 r., którego udzielił 
dziennikarzowi Rzeczpospolitej 
Cezaremu Gmyzowi stwierdził: 
„Jestem co najmniej w połowie 
Kresowiakiem, synem i wnukiem 
Kresowiaków. Moje serce jest 
stamtąd. Jednak dla mnie próba 
przeniesienia odpowiedzialności 
za nieszczęście polskich Kresów 
na kogoś innego niż Sowiety jest 
nie do zaakceptowania. Próbę 
ustanowienia dnia Kresowiaka 
w rocznicę tragedii wołyńskiej 
uważam za usiłowanie prze-
niesienia odpowiedzialności na 
Ukraińców. Nie mogę tego za-
akceptować. Dniem pamięci o 
Kresach jest 17 września, czyli 
rocznica inwazji sowieckiej z 
1939 roku. Próba przeniesienia 
odpowiedzialności z Sowietów 
na Ukraińców skłania mnie do 
zastanowienia, czy nie mamy 
do czynienia z długimi rękoma 
Rosji. Mordy na Wołyniu są 
fragmentem zdarzeń po 17 wrze-
śnia 1939 roku.” (Cezary Gmyz: 
Za Wołyń odpowiadają Sowie-
ci. Publikacja: 23.07.2008; w: 
http://www.rp.pl/artykul/166748
m/w,48782,82570200,82570200
,Komorowski_Za_Wolyn_odpo-
wiadaja_Sowieci.html . Opinie 
internautów były tak trafne, że 
warto niektóre zacytować, mi-
nister Macierewicz albo ich nie 
znał albo zapomniał o nich.  
Mat120, 24.07.08: „Pan marsza-
łek plecie oczywiście androny, 
bo ostatecznie za wszystko odo-
wiedzialny jest Pan Bóg. Gdyby 
nie stworzył Adama i Ewy...., to 
nie byłoby zapewne i sowietów 
i pana marszałka no i oczywi-
ście „bohaterskiej” UPA, która 
dała się podpuścic sowietom i 
wymordowała, lekko licząc, 150 
tys. rodaków p. Komorowskie-
go, czego nie wolno miec jej za 
złe.  Jeżeli w innych, żywotnych 

dla państwa kwestiach, wywody 
pana marszałka są równie „od-
krywcze”, to biada temu krajo-
wi, w którym żyjemy.” 
Dnia 28.07.08 kontynuuje:  „Z 
trudem wielu kresowian po-
wstrzymuje emocje, gdy czyta 
mało inteligentne wypowiedzi 
Marszałka Bronisława Komo-
rowskiego w wywiadzie z 23 
lipca 2008 r., którego udzielił 
dziennikarzowi Rzeczpospolitej 
Cezaremu Gmyzowi. Marszałek, 
niestety ma pewną ciasną dok-
trynę i patrzy wyłącznie za jej 
pomocą. W pewnym sensie wi-
dzi wszystko przez pryzmat wy-
łącznie sowiecki, dokładnie na 
takiej samej zasadzie, jak mark-
sista dostrzega we wszystkim 
walkę klas – od starożytności po 
czasy współczesne. Cóż, nikt nie 
zaprzecza pewnych prawd, które 
wykorzystuje przęciętny mark-
sista i marszałek Komorowski. 
Nikt nie może wątpić bowiem 
ani w ciężkie położenie robot-
ników i chłopów w wieku XIX, 
ani w zbrodnie i najazd sowiec-
ki. Obaj przedkładają jednak 
istnienie tych faktów na inne, 
które mają już, delikatnie mó-
wiąc, troszkę mniej wspólnego 
z tematem. Niestety nie powinno 
się wątpić też w brak szersze-
go punktu widzenia, zarówno 
u marszałka Komorowskiego, 
jak i marksisty. Zaczynamy od 
pytania drugiego dotyczącego 
uchwały, mającej upamiętnić 
ludobójstwo dokonane przez 
OUN-UPA na Kresach. W tym 
właśnie momencie marszałek 
zaczyna mówić od rzeczy”. 
Bastion44, 25.07.08:   „Panie 
Komorowski!.Czy za spalenie 
wsi Wiązownica, Radawa, i setki 
innych wsi w woj. rzeszowskim, 
też według Pana też odpowiadają 
Sowieci?. Coś się Panu w głowie 
pomieszało. Nie zna Pan historii, 
albo udaje, że nie zna. Chce się 
Pan przypodobać stronie ukra-
ińskiej?.Przecież tam górą są 
spadkobiercy bandery!!!.Czyżby 
nie zauważył Pan, że prezydent 
Juszczenko robi wszystko, żeby 
zrehabilitować OUN-UPA?.Pań-
ska wypowiedź jest na rękę na-
cjonalistom ukraińskim, którzy 
wszystkimi siłami w dalszym 
ciągu dążą do osłabienia nasze-
go kraju. Wstyd Panie Marszał-
ku!!!.” 
Mat120, 29.07.08: „Brednie o 
historii Kresów, wypowiadane 
przez Bronisława Komorowskie-
go, są dla faszystów ukraińskich 
jak miód na serce.”  
Ostatni komentarz internauty 
pochodzi z czasu kampanii pre-
zydenckiej 2015 i był proroczy 
dla Komorowskiego.  Komenta-
rze Kresowian i wielu publicy-
stów łatwo znaleźć w internecie, 
polecam ministrowi Macierewi-
czowi i jego doradcom. A także 
wicemarszałkowi Terleckiemu. 

I to by było na tyle... jak mawiał 
nieodżałowany Jan Tadeusz Sta-
nisławski. 
 Stanisław Żurek 
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Przerwać pogenocydalną fazę ludobójstwa 
Bohdan Piętka
22 lipca Sejm RP przyjął uchwa-
łę w sprawie oddania hołdu ofia-
rom ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na obywatelach II RP w latach 
1943-1945. Najważniejszym jej 
postanowieniem jest ustanowie-
nie 11 lipca Narodowym Dniem 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa do-
konanego przez ukraińskich na-
cjonalistów na obywatelach II 
Rzeczypospolitej Polskiej[1]. 
Nie 17 września – jak żądała stro-
na ukraińska i co wstępnie zaak-
ceptował PiS-owski marszałek 
Sejmu – ale 11 lipca, w rocznicę 
Krwawej Niedzieli 1943 roku. 
Zbrodnie banderowskiej frakcji 
OUN, jej zbrojnego ramienia w 
postaci UPA, kolaboracyjnych 
formacji ukraińskich oraz otu-
manionego ideologią banderow-
ską ukraińskiego chłopstwa nie 
zostaną ukryte – co perfidnie 
zakładał pomysł strony ukraiń-
skiej i jej polskich sojuszników 
– wśród zbrodni stalinowskich i 
pośrednio przypisane w ten spo-
sób ZSRR. Data 11 lipca wyraź-
nie wskazuje na sprawcę zbrod-
ni, który ponosi za nią wyłączną 
winę – szowinistyczny nacjona-
lizm ukraiński, będący w wy-
daniu banderowskim ukraińską 
odmiana nazizmu.

Drugim ważnym elementem 
uchwały jest nazwanie zbrodni 
OUN-UPA na ludności polskich 
Kresów Wschodnich zgodnie z 
faktami ludobójstwem i podkre-
ślenie, że ludobójstwo to zostało 
dokonane na ludności wiejskiej, 
a jego ofiarami oprócz Pola-
ków były też osoby innych na-
rodowości. Jest to szczególnie 
ważne, bo uderza w trwającą na 
Ukrainie gloryfikację zbrodnia-
rzy z OUN-UPA. Nerwowe reak-
cje prezydenta Poroszenki i am-
basadora Deszczycy na uchwałę 
Sejmu oraz zapowiedź przyjęcia 
kontruchwały przez ukraińską 
Werchowną Radę, która miała-
by piętnować domniemane pol-
skie zbrodnie na Ukraińcach, 
dobitnie pokazują, że neobande-
rowska polityka historyczna po-
majdanowej Ukrainy otrzymała 
bolesny cios.

Ten cios został jej zadany pomi-
mo uprawianej przez PiS skraj-
nie proukraińskiej polityki, wy-
nikającej z antyrosyjskiej linii 
ideologicznej tej formacji. Stojąc 
w obliczu konfliktu ze znaczącą 
częścią swojego elektoratu, któ-
ra domagała się jasnego powie-
dzenia prawdy o ludobójstwie 
dokonanym przez OUN-UPA, 
PiS wybrał prawdę historyczną i 
stanął po stronie ofiar, a nie po 
stronie katów, co faktycznie ro-
biły dotychczas kolejne partie 
rządzące od 1989 roku. Nale-
ży podkreślić, że PiS przyjął tę 
uchwałę nie dlatego, że chciał, 

ale dlatego, że musiał, bojąc się 
o sondaże politycznego poparcia. 
To nacisk społeczny doprowadził 
do zajęcia takiego a nie innego 
stanowiska przez PiS. Dlatego 
uchwała Sejmu z 22 lipca jest 
zwycięstwem tych wszystkich 
środowisk społecznych – repre-
zentujących przeważnie Kreso-
wian i ich potomków – które od 
ćwierćwiecza walczyły o napięt-
nowanie przez państwo polskie 
zbrodni OUN-UPA. Nie będzie 
zatem przesady w stwierdze-
niu, że uchwałę oddającą hołd 
ofiarom ludobójstwa OUN-UPA 
Polska zawdzięcza nie salonom 
politycznym, ale w większości 
szarym i skromnym ludziom, 
którzy wytrwale o nią walczy-
li, niejednokrotnie pogardzani i 
znieważani przez etsblishment 
polityczny jako „rosyjska agen-
tura wpływu”.

Osłabieniem wymowy Narodo-
wego Dnia Pamięci Ofiar Lu-
dobójstwa dokonanego przez 
nacjonalistów ukraińskich jest 
to, że został on ustanowiony w 
drodze uchwały, a nie ustawy. 
Zapewne część etsblismentu po-
litycznego ma przez to nadzieję, 
że święto to będzie drugorzędne 
i z czasem ulegnie zapomnieniu. 
Sprawą najwyższej wagi dla śro-
dowisk walczących o upamięt-
nienie ofiar OUN-UPA jest, by 
tak się nigdy nie stało, by dzień 
11 lipca był każdego roku god-
nie przypominany nie tylko spo-
łeczeństwu polskiemu, ale i spo-
łeczności międzynarodowej.

Lobby ukraińskie (banderow-
skie) w Polsce do końca walczy-
ło o osłabienie wymowy samej 
uchwały. Na szczęście nie prze-
szła poprawka posła Marcina 
Święcickiego o nazwaniu zbrod-
ni OUN-UPA wbrew faktom, a 
zgodnie z polityką historyczną 
pomajdanowej Ukrainy, „brato-
bójczą walką” polsko-ukraińską. 
Mimo to w uchwale znalazły się 
inne fragmenty osłabiające jej 
wymowę.

Istotnym elementem osłabiają-
cym wymowę uchwały jest ogra-
niczenie czasowe ludobójstwa 
dokonanego przez OUN-UPA 
do lat 1943-1945. Pominięto w 
ten sposób pregenocydalną fazę 
ludobójstwa, do której należy za-
liczyć terrorystyczną działalność 
UWO i OUN w dwudziestole-
ciu międzywojennym, tzw. dy-
wersję OUN we wrześniu 1939 
roku oraz pogromy lwowskie na 
Żydach i zbrodnie na ludności 
polskiej dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich w poro-
zumieniu z Niemcami w 1941 
roku. Pominięto również okres 
lat 1945-1947, kiedy zbrodni-
cza działalność UPA była kon-
tynuowana na Lubelszczyźnie i 

Rzeszowszczyźnie i przerwała 
ją dopiero operacja „Wisła”. Po-
minięcie to jest tym bardziej nie-
właściwe, że w uchwale wspo-
mniano, iż oprócz OUN-UPA w 
zbrodniach na ludności polskiej 
brały udział „także dywizja 
SS Galizien oraz inne ukraiń-
skie formacje współpracujące z 
Niemcami”. Dla przypomnienia 
były to: Legion Ukraiński we 
wrześniu 1939 roku, bataliony 
„Nachtigall” i Roland” w 1941 
roku, ukraińska policja pomoc-
nicza, 14. Dywizja Grenadie-
rów Waffen-SS „Galizien” oraz 
Ukraiński Legion Samoobrony, 
który brał udział w tłumieniu po-
wstania warszawskiego.

Osłabieniem wymowy uchwały 
jest również jej wstęp, gdzie czy-
tamy, że podczas drugiej wojny 
światowej na Kresach Wschod-
nich „ścierały się dwa najwięk-
sze totalitaryzmy XX wieku: 
III Rzesza Niemiecka i komu-
nistyczny Związek Sowiecki. 
Działania niemieckich i so-
wieckich okupantów stwarzały 
sprzyjające warunki do budzenia 
się nienawiści na tle narodowo-
ściowym i religijnym, a podej-
mowane próby osiągnięcia poro-
zumienia przez przedstawicieli 
Polskiego Państwa Podziemnego 
z ukraińskimi organizacjami nie 
przyniosły rezultatu”. Mamy tu-
taj niestety podaną w zawoalo-
wanej formie ahistoryczną tezę 
środowisk postbanderowskich 
w Polsce i na Ukrainie, że in-
spiratorem ludobójstwa wołyń-
sko-małopolskiego był ZSRR. 
Ludobójstwo to było dziełem 
wyłącznie OUN-UPA i nie ma 
żadnych dowodów na to, że mo-
gło być inspirowane przez jakieś 
działania „niemieckich i sowiec-
kich okupantów”. Do porozu-
mienia emisariuszy Polskiego 
Państwa Podziemnego z OUN-
-B nie doszło, ponieważ ban-
derowcy takiego porozumienia 
nie chcieli i tychże emisariuszy 
zamordowali, a nie dlatego, że 
obaj okupanci stworzyli warunki 
do nienawiści pomiędzy Polaka-
mi i Ukraińcami. Tę nienawiść 
nacjonalizm ukraiński krzewił 
przez całe dwudziestolecie mię-
dzywojenne, a o konieczności 
eksterminacji Polaków w ramach 
„rewolucji narodowej” wspomi-
nano w różnych dokumentach 
OUN jeszcze w latach 30. XX 
wieku.

Warunki do ludobójstwa stwo-
rzyły banderowcom okupacja 
niemiecka oraz słabość Pol-
skiego Państwa Podziemne-
go na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej. Pośrednią winę 
za to, że do ludobójstwa doszło 
ponoszą Niemcy dlatego, że 
wspierały i wykorzystywały dla 
swoich celów politycznych na-

cjonalizm ukraiński przed drugą 
wojną światową i po jej wybu-
chu, a jako władza okupacyjna 
nie przeciwdziałały zbrodniom 
OUN-UPA na ludności polskiej. 
Do przeciwdziałania takiego 
były zobowiązane przez prawo 
międzynarodowe, które nakłada 
na władzę okupacyjną określo-
ne obowiązki odnośnie ochrony 
ludności na podległym jej obsza-
rze.

Kolejnym fragmentem osłabiają-
cym wymowę uchwały jest ustęp, 
gdzie czytamy, że „nie można 
przemilczeć ani relatywizować 
polskich akcji odwetowych na 
ukraińskie wioski, w wyniku 
których także ginęła ludność cy-
wilna”. Po pierwsze, te „wioski” 
były głównie bazami UPA (jak 
Sahryń), a po drugie, nie były 
to akcje odwetowe, ale polska 
samoobrona. Wyłączną winę za 
śmierć niewinnych Ukraińców 
w wyniku polskiej samoobrony 
– tak jak i za operację „Wisła” – 
ponosi OUN-UPA, która rozpa-
liła pożar najpierw na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej, a 
potem na Lubelszczyźnie i Rze-
szowszczyźnie.

Zupełnym nonsensem, który nie 
ma jakiegokolwiek związku z 
tematyką, do której odnosi się 
uchwała i na dodatek zawiera 
nieprawdę jest zdanie, w którym 
czytamy, że Sejm „wyraża soli-
darność z Ukrainą walczącą z ze-
wnętrzną agresją o zachowanie 
integralności terytorialnej”.

Sejm wyraził też „szacunek i 
wdzięczność” Ukraińcom, któ-
rzy ratowali Polaków, a także 
„najwyższe uznanie dla żoł-
nierzy Armii Krajowej, Samo-
obrony Kresowej, Batalionów 
Chłopskich, którzy podjęli hero-
iczną walkę w obronie zagrożo-
nej atakami ludności cywilnej”. 
Zabrakło podziękowania dla Ar-
mii Czerwonej, która wkraczając 
17 września 1939 roku na Kresy 
Wschodnie powstrzymała trwa-
jącą tam od 12 września 1939 
roku tzw. dywersję OUN, czyli 
pregenocydalną fazę późniejsze-
go ludobójstwa, a także ponow-
nie powstrzymała ludobójstwo 
ukraińskie wkraczając na Kresy 
Wschodnie w 1944 roku. Zabra-
kło też podziękowania dla party-
zantki radzieckiej, która wsparła 
polską samoobronę na Wołyniu 
w 1943 roku. Największa baza 
polskiej samoobrony w Przebra-
żu przetrwała tylko dzięki pomo-
cy radzieckiego oddziału party-
zanckiego Nikołaja Prokopiuka 
(1902-1975), który uratował ją 
podczas trzeciego ataku UPA 30 
sierpnia 1943 roku.

Rozumiem jednak, że do takie-
go gestu politycznie nie dorosły 

jeszcze stronnictwa reprezento-
wane w Sejmie, jak i duża część 
współczesnych Polaków.

Pomimo tych „poprawnych po-
litycznie”, osłabiających wymo-
wę uchwały, fragmentów – na-
leży uznać dokument przyjęty 
przez Sejm 22 lipca za wielki 
sukces środowisk walczących 
o upamiętnienie ofiar zbrodni 
OUN-UPA oraz porażkę lob-
by ukraińskiego w Polsce. Jego 
prominentni przedstawiciele 
albo wstrzymali się od głosu, jak 
Marcin Święcicki, albo byli nie-
obecni podczas głosowania, jak 
Michał Kamiński, Antoni Ma-
cierewicz, Stefan Niesiołowski i 
Witold Waszczykowski.

Oprócz ustanowienia 11 lipca 
Narodowym Dniem Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez OUN-UPA niezwykle waż-
ne jest to, że Sejm wezwał „do 
ustalenia miejsc zbrodni i ich 
oznaczenia, zapewnienia godne-
go pochówku wszystkim odna-
lezionym ofiarom, oddania na-
leżnej czci i szacunku niewinnie 
zamęczonym i pomordowanym, 
sporządzenia pełnej listy ofiar”.

Na tym muszą teraz skupić swój 
wysiłek środowiska walczące 
o pamięć ofiar zbrodni OUN-
-UPA. Uchwała Sejmu nie sta-
nowi zakończenia ich walki, ale 
otwiera jej kolejny etap. Stawką 
tej walki jest przerwanie poge-
nocydalnej fazy ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego, któ-
ra polega na jego negacji przez 
pomajdanową Ukrainę. W wy-
miarze politycznym jest to wal-
ka o powtrzymanie postępującej 
nazyfikacji Ukrainy. Także tutaj 
polskie władze – zapatrzone na-
dal w anachroniczną doktrynę 
Giedroycia – nie uczynią nic bez 
nacisku społecznego. Ten nacisk 
musi pójść w kierunku ustawo-
wego zakazu propagowania na 
terytorium Polski ideologii ban-
derowskiej i jej symboliki. Mu-
szą zostać usunięte z polskiej 
ziemi nielegalne pomniki UPA. 
Należy żądać od pomajdanowej 
Ukrainy zaprzestania gloryfika-
cji zbrodniczych formacji OUN, 
UPA i SS-Galizien oraz zgody na 
identyfikację wszystkich miejsc 
zbrodni na ludności polskiej, 
przeprowadzenie ekshumacji 
szczątków ofiar i ich pochówku. 
Bezimienne krzyże w miejscach 
wymordowanych polskich wsi 
nie wystarczą. Na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej muszą 
powstać mauzolea upamiętnia-
jące ofiary ludobójstwa. Takie 
same, jakie powstały w Katyniu, 
Charkowie i w Miednoje. Tego 
trzeba śmiało żądać – najpierw 
od polskich władz, a potem od 
Ukrainy, jako warunek stawia-
jąc dalszą współpracę polityczną 
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z tym państwem i wsparcie dla 
jego gospodarki.

Jeżeli jednak Ukraina się na 
to nie zgodzi, to symboliczne 
mauzoleum ofiar ludobójstwa 
oraz muzeum upamiętniające 
ich martyrologię powinno po-
wstać w Warszawie. Tylko w 
ten sposób temat ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego zosta-
nie zamknięty w historii Polski 
i Ukrainy, a jego pogenocydal-
na faza – której symbolem jest 
obłędny kult OUN-UPA na po-
majdanowej Ukrainie – ulegnie 
przerwaniu.

Środowiska walczące o pamięć 
ofiar ludobójstwa banderow-
skiego nie są same. Oprócz po-
tężnych wrogów mają też sprzy-
mierzeńców. Należy ich szukać 
wszędzie, także w Rosji i na 
Ukrainie, nie kierując się jaki-
mikolwiek politycznymi uprze-
dzeniami. 15 czerwca br. trzech 
zachodnich historyków, zajmują-
cych się problematyką nacjonali-
zmu ukraińskiego – Tarik Amar, 
Jared McBride i Per A. Rudling 
– opublikowało artykuł, w któ-
rym poddali negatywnej ocenie 
politykę historyczną pomajdano-
wej Ukrainy, a przede wszystkim 
działania szefa ukraińskiego IPN 
Wołodymyra Wiatrowycza[2]. 
Chociaż ich artykuł jest utrzy-
many w tonie poprawności poli-
tycznej, to dowodzi, że renesans 
banderowski na Ukrainie nie 
spotyka się na Zachodzie z en-
tuzjazmem. Polityka wschodnia 
Warszawy, nawet prowadzona 
na proamerykańskim i antyro-
syjskim kursie, nie musi zatem 
ustępować przed butą Kijowa.

Nie jest też prawdą, że Ukraiń-
com OUN i UPA kojarzy się z 
walką o niepodległość Ukrainy 
i że kult OUN-UPA jest im po-
trzebny do budowania tożsamo-
ści narodowej. Takie skojarzenia 
mają tylko ci z nich, którzy po-
zostają w kręgu oddziaływania 
epigonów ideologii banderow-
skiej i jedynie ci epigoni chcą 
budować tożsamość narodową 
na spreparowanej historii OUN-
-UPA. Na pomajdanowej Ukra-
inie nastąpiła groźna intensyfi-
kacja obu tych procesów. Jest w 
tym niestety znacząca zasługa 
dotychczasowej polityki pol-
skiej i tylko zmiana tej polityki 
stanowi jeden z podstawowych 
warunków zakończenia pogeno-
cydalnej fazy ludobójstwa wo-
łyńsko-małopolskiego.

[1] Uchwała Sejmu w sprawie 
oddania hołdu ofiarom ludobój-
stwa dokonanego przez nacjona-
listów ukraińskich na obywate-
lach II RP w latach 1943-1945, 
www.sejm.gov.pl, 22.07.2016, 
www.dzieje.pl, 22.07.2016.

[2] T. Amar, J. McBride, P. Ru-
dling, Ukraine’s struggle with 
the past is ours too, www.open-
democracy.net, 15.06.2016.
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1 sierpnia 2016 roku obchodzić bę-
dziemy 72 rocznicę bohaterskiego 
Powstania Warszawskiego.
Pomimo, że święcimy obecnie 
tę rocznicę , to w dalszym ciągu 
współczesna opinia społeczna nie 
jest wystarczająco poinformowana 
o historii jego wybuchu.
Większość ukazujących się w me-
diach artykułów, również wydane 
książki oskarżają najwyższą ka-
drę dowódców Armii Krajowej o 
wręcz zbrodnicze działanie, nie-
odpowiedzialne doprowadzenie 
do jednej z największych w naszej 
historii wojskowej klęski, połączo-
nej z olbrzymimi stratami w ludno-
ści cywilnej i zniszczeniem stolicy 
z jej wspaniałym dorobkiem kultu-
rowym. Są to też opinie głoszone 
przez niektórych zawodowych 
historyków. 
Wydaje  się, że ludzie, którzy nie 
przeżyli okupacji w Warszawie, 
nie są w stanie zrozumieć atmos-
fery, jaka poprzedziła Powstanie 
Warszawskie.

GENEZA POWSTANIA WAR-
SZAWSKIEGO - WYTĘPIĆ 
POLAKÓW 

Pięć lat niemieckiej (a także ro-
syjsko-sowieckiej) okupacji Pol-
ski jest trudne do zrozumienia dla 
europejczyków z innych okupo-
wanych krajów, jak również dla 
powojennego polskiego pokolenia. 
Rektor uniwersytetu w Amsterda-
mie powiedział kiedyś: 
„Gdy rozpoczęła się niemiecka ak-
cja antyżydowska w okupowanej 
Holandii, to uniwersytet w Am-
sterdamie zareagował strajkiem 
studentów, nie słyszałem, żeby taki 
strajk miał miejsce na Uniwersyte-
cie Warszawskim”.
Nie wiedział zatem, iż wszystkie 
uniwersytety były w Polsce za-
mknięte, a profesorów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, jednej z naj-
starszych wyższych uczelni euro-
pejskich, zesłano w „Sonderaction 
Krakau” w 1939 roku do niemiec-
kich obozów koncentracyjnych. 
Trzeba pamiętać, że już w „Mein 
Kampf” Hitler stawiał sobie za cel 
zdobycie większej przestrzeni ży-
ciowej na wschodzie dla narodu 
niemieckiego. Ujawniony tzw. Ge-
neralplan Ost Wielkogermańskiej 
Rzeszy Niemieckiej przewidywał 
po zwycięskiej wojnie wschodnią 
granicę Niemiec na linii na pół-
nocy od jeziora Ładoga do Morza 
Czarnego. Zakładał też fizyczną 
eliminację, bądź przesiedlenie 
80 - 85 proc. Polaków na Syberię 
i mniejszą procentowo, podobną 

eliminację Cyganów, Czechów, 
Ukraińców i Białorusinów.
Specjalną nienawiścią darzono 
Warszawę, która nie dość, że wal-
czyła aż do 28 września  1939 
roku, to jeszcze stała się centrum 
polskiego Podziemnego Państwa 
w czasie okupacji niemieckiej. 
Już w latach 1940 - 1942 r zapla-
nowano, że po wojnie Warszawa 
zostanie zburzona, a na jej miej-
scu zbudowane będzie niemieckie 
miasto Warschau (tzw. Plan Pab-
sta). Świadomość tej perspektywy 
w pełni uzasadniała budowę silnej 
polskiej podziemnej armii, nieza-
leżnie od istniejących armii alianc-
kich i armii polskiej na Zachodzie.
Widząc masowy odwrót pokona-
nej niemieckiej armii, Polacy z 
niecierpliwością czekali  na rozkaz 
rozpoczęcia powstania w Warsza-
wie, do którego przygotowywali 
się przez 5 lat, marząc o odzy-
skaniu wolności, o tym, że sami 
pokonamy niemieckich bandytów, 
pomścimy śmierć naszych rodzin i 
kolegów, naszą utraconą młodość, 
życie w charakterze niewolników 
przez pięć lat. Dlaczego nie ma 
rozkazu do walki? Chcemy sami 
wyswobodzić nasze miasto, sami 
decydować o jego losie. 
Armia Czerwona jest już podobno 
tuż, tuż, a my zamiast działać i z 
łatwością zdobyć już zdezorgani-
zowane miasto, czekamy nie wia-
domo na co.
Tymczasem sytuacja zaczynała 
się niekorzystnie zmieniać. Wra-
ca niemiecki gubernator dystryk-
tu Warszawa, Ludwig Fischer, 27 
lipca wieczorem „szczekaczki”, 
megafony uliczne, ogłaszają jego 
rozkaz w formie apelu: 
„Polacy! W 1920 roku za murami 
tego miasta odparliście atak bol-
szewizmu, okazując w ten sposób 
swoją antybolszewicką postawę. 
Dziś Warszawa stała się znowu 
zaporą dla czerwonego potopu, a 
jej wkładem w walkę winien stać 
się udział 100 000 mężczyzn i ko-
biet w pracach przy budowie linii 
obronnych. 
Zbierajcie się na głównych placach 
na Żoliborzu, przy Marszałkow-
skiej, przy placu Unii Lubelskiej, 
etc. Winni odmowy będą ukarani.”
Dla Niemców życie mieszkańca 
Generalnego Gubernatorstwa nie 
ma żadnej wartości, przez pięć lat 
nas o tym przekonywano. Rozu-
miemy, że tu niewątpliwie chodzi 
jednak nie tylko o fortyfikacje, ale 
o zabezpieczenie się w związku z 
planowaną obroną miasta.
Nie można bronić Warszawy przed 
Armią Czerwoną, mając w mieście 

około 40 000 podziemnej wrogiej 
armii z jakby nie było tysiącami 
różnego rodzaju broni, mając całą 
podziemną wrogą administrację 
i wrogą ludność. To jest przecież 
stolica podziemnego państwa. 
100 000 ludzi zdolnych do pra-
cy fizycznej pod kierownictwem 
Niemców niewątpliwie zdezorga-
nizuje struktury państwa podziem-
nego.
Rozkaz Fischera nie jest zrealizo-
wany, warszawiacy nie zgłosili się. 
Kierownictwo Armii Krajowej ro-
zumie to niebezpieczeństwo i wy-
daje rozkaz: 
28 lipca o godzinie 8.00 wieczo-
rem - koncentracja podziemnych 
oddziałów z bronią na zaplanowa-
nych miejscach zbiórki. 
Jaka była dyskusja przed wyda-
niem tego rozkazu? Kto co powie-
dział? 
Nie wiemy. Nie wszyscy poważni 
historycy podają, kto wydał rozkaz 
tej mobilizacji. 
Niektórzy piszą, że osobiście ge-
nerał Antoni Chruściel „Monter”, 
inni że w porozumieniu z dowódcą 
Armii Krajowej generałem „Bo-
rem” Tadeuszem Komorowskim.

RADIO MOSKWA PO POL-
SKU

„Wezwanie do Warszawy. Walcz-
cie przeciwko Niemcom. Warsza-
wa bez wątpienia słyszy już huk 
armat w bitwie, która już wkrótce 
przyniesie jej wyzwolenie dla War-
szawy, która nigdy się nie pod-
dała i ciągle nie ustaje w walce, 
godzina czynu wybiła. Nie wolno 
zapomnieć, że w potopie zagłady 
hitlerowskiej przepadnie wszyst-
ko, co nie będzie ocalone czynem, 
że bezpośrednio czynną walką na 
ulicach Warszawy, po domach, 
fabrykach, magazynach, nie tylko 
przyśpieszymy chwilę ostateczne-
go wyzwolenia, lecz ocalimy także 
majątek narodowy i życie naszych 
braci”.
Jednocześnie sowiecki samolot 
zrzucił tego dnia ulotki komuni-
stycznego Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z Lubli-
na wzywającego również do broni, 
tegoż dnia pojawiły się rozlepiane 
afisze Polskiej Armii Ludowej, że 
przedstawicielstwo emigracyjnego 
rządu polskiego uciekło z Warsza-
wy, a komendant Polskiej Armii 
Ludowej przejmuje dowództwo 
nad wszystkimi siłami podziem-
nymi.
Jednocześnie także w tym samym 
dniu, 29 lipca, jedna z najlepszych 

pancernych dywizji niemieckich 
„Hermann Goering” w pełnym 
szyku bojowym przemaszerowała 
przez warszawskie mosty, zdąża-
jąc na front walki. Oznaczało to, że 
planuje się realizację stałej polityki 
w całym okresie odwrotu z frontu 
wschodniego.
Norman Davies, angielski histo-
ryk („Powstanie ´44”, s. 312) pi-
sze: „Polegała ona na tym, żeby 
ogłaszać, że silne punkty takie jak 
Warszawa - są „fortecami”, ewa-
kuować całą ludność cywilną, oko-
pywać się na własnych pozycjach, 
a potem obserwować, jak miasto 
zamienia się w stos ruin w wyniku 
bombardowań i ognia artyleryj-
skiego. Z punktu widzenia war-
szawiaków nie robić nic oznaczało 
tyle, co dopraszać się jakiegoś in-
nego nieszczęścia. Oznaczało pro-
sić o powtórkę tego, co niedawno 
zrobiono z Mińskiem Litewskim”.

MIKOŁAJCZYK W MO-
SKWIE

30 lipca znowu apel sowieckie-
go radia w języku polskim, stacji 
„Kościuszko”:
„Warszawa drży od ryku dział. 
Wojska sowieckie napierają gwał-
townie i zbliżają się do Pragi. Nad-
chodzą, by przynieść wam wol-
ność. Niemcy wyparci z Pragi będą 
usiłować bronić się w Warszawie. 
Ludu Warszawy! Do broni! 
Uderzcie na Niemców! 
Milion ludności Warszawy nie-
chaj się stanie milionem żołnie-
rzy, który wypędzi niemieckich 
najeźdźców i zdobędą wolność”.
Tego dnia przybywa do Moskwy 
premier Stanisław Mikołajczyk, 
jego wizyta jest zorganizowana 
przez Winstona Churchilla i ma 
na celu uzgodnienie form jakiejś 
współpracy. Mikołajczyk nie wie 
o umowie naszych aliantów w Te-
heranie, Poczdamie, Jałcie w 1943 
roku. 
3 sierpnia spotyka się ze Stalinem, 
który odsyła go do kierownictwa 
Związku Patriotów Polskich gru-
pujących polskich komunistów.
5 sierpnia ma z nimi spotkanie 
Wanda Wasilewska, grająca pod-
stawową rolę w tym zespole ze 
względu na sympatię jaką otaczał 
ją Stalin. Jest „twarda”, nie docho-
dzi do żadnej formy współpracy, 
początkowo nawet Wasilewska 
twierdzi, że Powstanie nie wybu-
chło w Warszawie. 
Na prośbę Mikołajczyka o pomoc 
już walczącej Warszawie, w for-
mie interwencji u Stalina, z założe-
niem, że w wyzwolonej z okupacji 
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niemieckiej Polsce utworzy się ko-
alicyjny rząd, nie ma odpowiedzi.
Zwycięża więc komunistyczny 
partyjny interes. W świetle tych 
faktów i wobec bliżej nieomówio-
nych innych przykładów zdrady 
interesów Polski przez aliantów 
zachodnich ukształtowała się sy-
tuacja typowa dla tragedii greckiej: 
każde rozwiązanie jest niekorzyst-
ne, a w naszym przypadku tragicz-
ne.
Po raz pierwszy w historii wszyst-
kich państw okupowanych przez 
Niemców w czasie II wojny 
światowej tylko warszawiacy nie 
wykonali rozkazu dla olbrzymiej 
grupy 100 000 mieszkańców zgło-
szenia się do budowy fortyfikacji. 
Tym samym stanęli na ścieżce wo-
jennej z niemieckim okupantem. 
Warszawa byłaby zniszczona, a 
straty ludzkie byłyby równie do-
tkliwie, gdyby Powstanie nie wy-
buchło.
Winę ponoszą sowieccy sojuszni-
cy naszych zachodnich aliantów, 
Stany Zjednoczone i Wielka Bry-
tania, ale oczywiście pierwszym 
szalbierzem sprytnie i obłudnie 
działającym był Związek Sowiec-
ki i jego polscy komunistyczni 
współpracownicy, również wzy-
wający do Powstania. 
Tę tezę stawia też Norman Davies 
w swoim dziele „Powstanie ´44”, 
przedstawiając cały szereg faktów 
zdradzieckiej polityki naszych za-
chodnich aliantów, m.in. brak wy-
starczającej interwencji w sprawie 
lądowania samolotów alianckich 
z dostawami do Warszawy na lot-
niskach sowieckich. Dopiero 18 
września 104 samoloty amerykań-
skie dokonały olbrzymich zrzutów, 
niestety już głównie na pozycje 
niemieckie.
Amerykanie i Anglicy dopiero pod 
koniec Powstania ogłosili obowią-
zek traktowania  powstańców, jako 
żołnierzy alianckich z prawem 
rewanżu na jeńcach niemieckich 
w przypadku nieuznawania zasad 
Konwencji Genewskiej. Ta de-
klaracja powinna pojawić się 2-3 
sierpnia, ilu naszym żołnierzom 
ocaliłaby życie?
Premier brytyjski Herbert Asquith 
mówił krótko przed wojną wy-
bitnemu pianiście i orędowniko-
wi sprawy polskiej na Zachodzie 
Ignacemu Paderewskiemu: „nie 
ma żadnej nadziei na przyszłość 
dla Ojczyzny Pana”. Oznaczało to, 
że w chwili wybuchu wojny spra-
wę polską uważano w Europie za 
wewnętrzny problem zaborców 
Rosji, która z Francją i Wielką 
Brytanią znalazła się w obozie en-
tenty, oraz walczących z tym so-
juszem państw centralnych – Nie-
miec i Austro-Węgier. Niezależnie 
od tego, dowództwa wojujących 
ze sobą na ziemiach polskich armii 
państw zaborczych chciały zapew-
nić sobie przychylność Polaków. 
Rosjanie wydali odezwę, w któ-
rej odwołali się do odwiecznej, 
rzekomo wspólnej walki Słowian 
z agresją germańską i obiecywali 
zjednoczenie ziem polskich „swo-
bodnych w wierze, języku i sa-
morządzie”. Deklaracja nie miała 
najmniejszej wartości, a wydał ją 
stryj cara Mikołaja II – Mikołaj 
Mikołajewicz – wódz naczelny ar-

mii rosyjskiej.  
Polska należy do najbardziej bo-
haterskich krajów Europy, która 
przez lata ciemiężona potrafiła 
wielokrotnie walczyć o swoją  su-
werenność, niepodległość, wol-
ność. 
My Polacy mieliśmy od poczęcia 
wpajane hasła „Bóg, Honor, Oj-
czyzna”. Przeglądając karty naszej 
historii wielokrotnie usiłowaliśmy 
odzyskać zabraną przez najeźdź-
ców wolność, czego dowodem są 
nasze powstania narodowe. 
W poczcie tych zrywów narodo-
wych należy przypomnieć, iż moc 
naszego ducha powstania narodo-
we utożsamiały Narodowi, iż tylko 
w taki bohaterski sposób przetrwa-
my jako naród niezłomny. 
Nieszczęsne geopolityczne poło-
żenie naszej ojczyzny przez wieki 
zakładało nam kajdany niewoli. 
Przy utracie niepodległości Pola-
cy byli jeszcze przez najeźdźców 
zewnętrznych i wewnętrznych 
mordowani i wywożeni na Sybir, 
czy do Kazachstanu. Rosja, Ukra-
ina, dawniej chanowie tatarscy, 
okrutny watażka Bohdan Zenobi 
Chmielnicki – hetman zaporoski, 
przywódca powstania kozackiego 
przeciwko Rzeczypospolitej w la-
tach 1648-1654, bohater narodowy 
Ukrainy, to zaborcy i mordercy 
wschodni. 
Z zachodu Polsce zagrażali 
Niemcy, a w ostatniej II wojnie 
światowej państwa Osi. Nazwa-
ni najeźdźcami wewnętrznymi 
to w okresie międzywojennym 
nielegalna Komunistyczna Par-
tia Polski. Komunistyczna Partia 
Zachodniej Ukrainy, Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów, Ukra-
ińska Powstańcza Armia oraz Ko-
mintern - bolszewicka agentura w 
Polsce. 
Komunistyczna Partia Zachodniej 
Ukrainy i Komunistyczna Partia 
Polski żądali przyłączenia Polski 
do ZSRS. OUN – UPA organizo-
wały napady mordercze na Pola-
ków. 
Kurator okręgu lwowskiego Stani-
sław Sobiński został  zastrzelony 
przez zamachowców z Ukraińskiej 
Organizacji Wojskowej (UWO) 
Bohdana Pidhajnego i Romana 
Szuchewycza („Tarasa Czupryn-
kę”) na ulicy Królewskiej we Lwo-
wie w obecności żony. 
Zamordowany został m.in. poseł 
Tadeusz Hołówko, minister Broni-
sław Pieracki i szereg policjantów. 
Banderowcy wymordowali w spo-
sób okrutny ok. 200 tysięcy Pola-
ków na Kresach II RP na Wołyniu i 
w Małopolsce Wschodniej.
Dzisiaj w 2016 roku siły swoje 
zbiera do odbudowy imperium ra-
dzieckiego putinowska Rosja. Jej 
pierwszym krokiem do tego celu 
jest zabór Krymu i „nowoczesna” 
wojna przeciwko Ukrainie mająca 
na celu wchłonięcie całego jej te-
rytorium. 
Powstaje nowe wojsko rosyjskie – 
separatyści – którzy oczywiście po 
Ukrainie będą mieli na celowniku 
Polskę. 
Istniejący – nieistniejący rząd 
ukraiński to zwolennicy Stepana 
Bandery i jego władczych haseł 
zagarnięcia terytorium Polski po 
Krynicę.

Polska po 123 latach niewoli 
odzyskała niepodległość dzięki 
Pierwszemu Marszałkowi Polski 
Józefowi Piłsudskiemu. Do tego 
celu zmierzały właśnie narodowe 
powstania, kościuszkowskie, listo-
padowe, styczniowe, konfederacja 
barska, Powstanie Warszawskie.
Chyba trafnie Maurycy Moch-
nacki rodowód naszych powstań 
narodowych wiązał z konfedera-
cją  barską. Przypisywał jej bar-
dzo szlachetne, narodowe cele, ale 
podkreślał także  źródło jej niepo-
wodzeń.

AKCJA „ BURZA” A POWSTA-
NIE WARSZAWSKIE

We wrześniu 1943 roku Komenda 
Główna Armii Krajowej przesłała 
do Sztabu Naczelnego Wodza w 
Londynie  Raport Operacyjny nr 
154, czyli zmodyfikowaną wersję 
powstania powszechnego. Podsta-
wowym założeniem operacyjnym 
było, że armia niemiecka ulegnie 
demoralizacji i wewnętrznemu 
rozkładowi w końcowej fazie woj-
ny, jak to miało miejsce w czasie 
I Wojny Światowej. Stąd też przy-
jęto , że podstawowym warunkiem 
podjęcia działań powstańczych 
będą wyraźne objawy klęski nie-
mieckiej armii wschodniej.
O rozpoczęciu powstania miał za-
decydować Naczelny Wódz, zaś 
sam moment rozpoczęcia walk 
ustalić miał dowódca Armii Krajo-
wej w porozumieniu z Delegatami 
Rządu na Kraj.
Gdy Raport Operacyjny nr 154 do-
tarł do sztabu Naczelnego Wodza 
w Londynie i został rozszyfrowa-
ny - był już rok 1943. W styczniu 
1943 roku oddziały sowieckie roz-
biły w Stalingradzie 6 Armię von 
Paulusa.
Lato 1943 roku przynosi kolejne 
sukcesy militarne Sowietów i staje 
się jasne, że na froncie wschodnim 
ofensywa operacyjna przeszła do 
rąk Stalina. 
28 października 1943 roku gen. 
Tadeusz Bór - Komorowski zamel-
dował, że według jego oceny nale-
ży spodziewać się rychłego wkro-
czenia Armii Czerwonej  na obszar 
państwowy II Rzeczypospolitej.
27 października 1943 roku została 
zatwierdzona przez Radę Mini-
strów nowa instrukcja dla Kraju, 
która przewidywała dwie formy 
wystąpienia AK: powstanie po-
wszechne oraz wzmożoną akcję 
sabotażowo - dywersyjną. Wybór 
zależeć miał od wydarzeń na  fron-
cie wschodnim. 
Instrukcja rządu nie zyskała  uzna-
nia  Kraju i została odrzucona.
Zarzucano jej ogólnikowość, po-
traktowanie sprawy najważniej-
szej, tzn. stosunku AK do wojsk 
sowieckich, drugoplanowo, jako 
ewentualność, a nie rzeczywistość.
21 lipca 1944 roku Komenda 
Główna Armii Krajowej zadecy-
dowała, aby objąć akcją „Burza” 
również Warszawę w wyniku cze-
go 1 sierpnia  1944 roku o godz. 
17:00 oddziały Okręgu Warszaw-
skiego AK dowodzone przez płk 
Antoniego Chruściela „Montera”, 
rozpoczęły działania, które prze-
szły do historii jako Powstanie 
Warszawske.

CZYM BYŁO POWSTANIE 
WARSZAWSKIE?

Tego dzisiejsi, niektórzy, mło-
dego pokolenia  historycy nie 
rozumieją, pisząc niekiedy „mi-
tologiczne” prace o barwie be-
letrystyczne j fikcji literackiej, 
jak np. „Obłęd 44” Piotra Zy-
chowicza, czy też kompletną 
grafomańską bzdurę „Pakt Rib-
bentrop - Beck”, który zaistniał 
w zwichrzonym fata - morganą 
umyśle historyka Piotra Zycho-
wicza. 
Wrakiem naukowym nazwać 
można założenie Polskiej Aka-
demii Nauk - I Kongres ko-
munistycznej polskiej nauki, 
kontrolę polskiego środowiska 
naukowego dokonaną przez wła-
dze komunistyczne z likwidacja 
Polskiej Akademii Umiejętności 
oraz Warszawskiego Towarzy-
stwa Naukowego.
Powstanie Polskiej Akademii 
Nauk było wynikiem postanowień 
zorganizowanego przez komuni-
styczne władze I Kongresu Pol-
skiej Nauki (29.06 – 2.07.1951) i 
połączone było z likwidacją Pol-
skiej Akademii Umiejętności oraz 
Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego. PAN została powo-
łana ustawą o Polskiej Akademii 
Nauk z 30 października 1951, a jej 
celem politycznym była kontrola 
środowiska naukowego. Począt-
kowo była tylko korporacją uczo-
nych, jednak w 1960 roku została 
przekształcona w rządową insty-
tucję centralną, sprawującą ogólną 
pieczę nad nauką w Polsce i zarzą-
dzającą siecią instytutów. W 1990 
roku PAN straciła status instytucji 
rządowej, stając się ponownie. za-
równo korporacją uczonych, jak i 
siecią instytutów. Funkcję sprawo-
wania kontroli nad nauką na pozio-
mie rządu przejął Komitet Badań 
Naukowych. 

ELŻBIETA JANICKA Z PAN 
HAŃBĄ POLSKIEJ NAUKI 
HISTORYCZNEJ

Po wypowiedzi Elżbiety Ja-
nickiej z Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk Pola-
cy mogą być zdezorientowani. 
Zasugerowała ona bowiem, że 
„Rudego” i „Zośkę” łączyła… 
homoseksualna miłość”. Ile w 
tym prawdy? – „Gdybyśmy w 
ten sposób na siłę doszukiwali się 
podtekstów, szybko doszlibyśmy 
do wniosku, że Ania z Zielonego 
Wzgórza była lesbijką” – odpo-
wiada przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Polonistów.
„Kamienie na szaniec” Aleksan-
dra Kamińskiego to jedna z naj-
bardziej mitotwórczych książek 
w polskiej historii” – twierdzi 
Elżbieta Janicka z Instytutu Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk, au-
torka książki „Festung Warschau”. 
Proponuje, byśmy krytycznym 
okiem spojrzeli na to, jakie posta-
wy promuje książka, jak przedsta-
wiana jest w niej śmierć, a jak re-
lacje poszczególnych bohaterów: 
„Alka”, „Rudego” i „Zośki”. W tej 
ostatniej kwestii dochodzi do „re-
wolucyjnych” wręcz wniosków...

COŚ WIĘCEJ NIŻ PRZY-
JAŹŃ, TWIERDZI JANICKA

„Ponieważ rozmawiamy w kultu-
rze homofobicznej, gdzie zakwe-
stionowanie czyjejś heteroseksual-
nej orientacji nie jest konstatacją, 
lecz denuncjacją, porównałabym 
Zośkę i 
Rudego do Achillesa i Patroklesa, 
pary legendarnych wojowników  – 
mówi Janicka, wyraźnie sugerując, 
że „bohaterów „Kamieni na sza-
niec” łączyło coś więcej niż męska  
przyjaźń”. 
Goryczy dolewa historyk Piotr 
Zychowicz z TV Republika, w 
bezczelnych antypolskich tytułach 
„Obłęd 44”(Powstanie Warszaw-
skie) z rozdziałem „Władysław 
Sikorski, nieszczęście dla Polski” 
etc. czy też mityczny pseudohisto-
ryczny „Pakt Ribbentrop - Beck” w 
rodzaju „co by było, gdyby było”, 
uwłaczający bohaterskiej pamięci 
Józefa Becka ministra spraw za-
granicznych II Rzeczypospolitej.

„KAMIENIE NA SZANIEC” 
TO SCHAMIENIE NA SZA-
NIEC 

Elżbieta Janicka, dekonstruk-
torka powstańczych mitów, pi-
sała, że oddychamy powietrzem, 
w którym czuje się nienawiść. 
Paradoksalnie – największa 
chmura nienawiści wisi jednak 
nad jej „naukowym”  własnym 
biurkiem.
Znany publicysta Jan Pospie-
szalski jeżdżąc po kraju pokusił 
się kiedyś o eksperyment – z cze-
go zdał niedawno relację w tygo-
dniku „Wsieci” i na portalu wpo-
lityce.pl. Zadawał studentom i 
licealistom pytania o wydarzenia 
grudniowe. „Niemal w stu pro-
centach przypadków odpowie-
dzią było wzruszenie ramion” – 
wskazuje Pospieszalski, dodając 
przy tym, że dla odmiany ponad 
połowa pytanych wiedziała, co 
to zbrodnia w Jedwabnem. Po-
znański czerwiec też większości 
nic nie mówił, w przeciwieństwie 
do pogromu kieleckiego, bo o 
nim wielu słyszało.
I wtedy publicysta zapropo-
nował: „Zróbmy zamianę. Po-
wiedzmy: masakra gdańska i je-
dwabnieński lipiec. Powiedzmy: 
zbrodnia poznańska i kielecki 
lipiec”. – To robiło na ludziach 
wrażenie – skwitował, wskazu-
jąc, jak za pomocą języka można 
manipulować pamięcią.
Pospieszalski nie ma wątpliwo-
ści, że to pokazuje, „jak w pew-
nych przypadkach ktoś zadbał, 
żeby ocena moralna wydarzeń 
była podkreślana takimi słowa-
mi jak zbrodnia czy pogrom, a 
w innych – żeby tragiczne wyda-
rzenia eufemistycznie powiązać 
z nazwami miesięcy”.
Ów proceder jest twórczo rozwi-
jany przez postępowe środowi-
ska naukowe, bo najwyraźniej 
nie ma takiej granicy, której nie 
mogłyby przekroczyć, żeby tylko 
rozprawić się z polskimi„antyse-
mitami”. Albo „homofobami”. 
Albo katolikami. Albo patriota-
mi i ich narodowymi mitami. A 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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najlepiej ze wszystkimi naraz.

WOJSKIEGO FALLICZNA 
GRA NA ROGU

Chyba żadna z postępowych pro-
wokacji nie wywołała takiej burzy, 
jak niedawna, do dziś gorąco ko-
mentowana, „genderowa” analiza 
postaw bohaterów „Kamieni na 
szaniec”. Elżbieta Janicka, rocz-
nik 70., doktor nauk humanistycz-
nych, adiunkt w Instytucie Sla-
wistyki PAN, za pośrednictwem 
depeszy PAP postanowiła zdema-
skować obraz młodych powstań-
ców warszawskich, bohaterów 
kilku pokoleń czytelników książki 
Aleksandra Kamińskiego, czyli 
„Alka”, „Rudego” i „Zośki”. Ję-
zykoznawczyni z PAN wskazała, 
że przyjaźń „Rudego” i „Zośki”, 
uznać trzeba za więź homoseksu-
alną. Zasugerowała przy tym, że 
prawdziwym motywem, dla której 
oddział Szarych Szeregów zorga-
nizował brawurową akcję odbicia 
25 więźniów z rąk gestapo, w tym 
„Rudego”, było owo homoseksu-
alne uczucie.
„Naukowy dowód” Janickiej wy-
wołał – prócz głosów wielkiego 
oburzenia – także lawinę kpin z 
naukowego warsztatu pani adiunkt 
z PAN.  Publicysta „Do Rzeczy” 
Marek Magierowski zaproponował 
badaczce z PAN listę bohaterów li-
terackich do analizy. „Aż się prosi, 
by Elżbieta Janicka zinterpretowa-
ła także na nowo koncert Wojskie-
go na rogu tym razem w kontekście 
fallicznym”. „Natenczas Wojski 
chwycił na taśmie przypięty / Swój 
róg bawoli, długi, cętkowany, kręty 
/ Jak wąż boa, oburącz do ust go 
przycisnął«. Mój Boże, jakżeż mo-
gliśmy być tak ślepi!”.
– „To jest bardzo niepojący trend” 
– martwi się prof. Ryszard Le-
gutko, polityk PiS i były minister 
oświaty. – „Bo namnożyły się te 
różne programy genderowe na 
uczelniach, na to płyną pieniądze 
państwowe i unijne. Sam Legutko 
już ze dwie dekady temu proroko-
wał, że w „Dziadach” w końcu 
doczekamy się ks. Piotra w ho-
moparze z Konradem: – Padło na 
„Kamienie na szaniec”... „Cóż. 
To jest taka zaraza, która nisz-
czy humanistykę, tymczasem to 
nie jest żadna rewolucja. To kalki 
światopoglądowe. Ciekawe, że li-
teraturoznawstwo jest szczególnie 
zdegenerowane, bo spolityzowane 
strasznie i to w wersji neomarksi-
stowskiej. Literatura, jak kiedyś, 
ma być słuszna. Spełniać wymogi 
politycznej poprawności.  Klucz 
marksistowski zawierał w sobie 
jeden element, czyli klasę, neo-
marksizm ma klasę, rasę i płeć, i 
tylko tym się różni. I u nas się to 
tym kluczem wyklucza – bo anty-
semityzm, patriarchat, homofobia. 
Kiedyś były masówki, dziś są akcje 
medialne – mówi dziś.
I wskazuje na charakterystyczny 
rys warsztatu neomarksistów. – To 
się u nich przejawia poprzez żar-
gon – język jest pokrętny, herme-
tyczny, a w gruncie rzeczy niesie 
prymitywny przekaz, a zasada jest 
taka, że im bardziej struktura męt-
na, tym myśl bardziej toporna.
Na szyderstwach jednak nie mo-

gło się skończyć. Struny szarpnię-
te przez Janicką zagrały dla wielu 
zbyt perfidnie i zbyt boleśnie”. 
– „Zaświadczam, że byli to nor-
malni, zdrowi, młodzi chłopcy z 
żelaznymi zasadami. I wielcy pa-
trioci” – zareagowała na rewelacje 
Janickiej Katarzyna Nowakowska 
pseud. „Kasia”, odznaczona Krzy-
żem Walecznych, powstaniec war-
szawski z 3 batalionu pancernego 
„Golski”. Nowakowska uznała 
„rewelacje Janickiej za krzywdzą-
ce, niesmaczne i insynuujące rze-
czy nieprawdopodobne”.
Odezwali się też inni koledzy z 
AK i Szarych Szeregów, zaapelo-
wali: „My, żyjący jeszcze harcerze 
Szarych Szeregów i Armii Krajo-
wej, zwracamy się do dziennikarzy, 
publicystów, historyków – także 
z PAN – o opieranie się w swoich 
wypowiedziach o nas na faktach, 
nie na piarowskich fantazjach”.
Apel tym bardziej zasadny, że na 
homoetykietowaniu powstańców 
warszawskich Janicka nie kończy. 
„Autorowi „Kamieni na szaniec” 
zarzuca antysemityzm, bo gloryfi-
kując powstańców warszawskich 
– pominął milczeniem powstanie 
w getcie, choć był łącznikiem AK 
z gettem (otrzymał medal Sprawie-
dliwego wśród Narodów Świata). 
Tych zarzutów Janicka rzecz jasna 
też nie poparła dowodami”.

POWIETRZE  PEŁNE ANTY-
SEMITYZMU

Elżbieta Janicka to nie tylko języ-
koznawca z PAN i Collegium Civi-
tas. Także fotografik i wykładowca 
ASP w Łodzi. I może właśnie tam 
trzeba szukać źródeł jej nietuzin-
kowych metod badawczych. Tu 
siedem lat temu pierwszy raz udało 
się jej skupić na sobie uwagę – za 
sprawą wystawy pt. „Miejsca nie-
parzyste”. Wśród prac puste kadry 
obramowane jedynie „ząbkami” 
kliszy fotograficznej z logo firmy 
AGFA (część IG Farben, firmy, 
która w czasie wojny wykorzysty-
wała do pracy więźniów – w tym 
więźniów Aushwitz-Birkenau) i 
która produkowała cyklon B.
Miały one być artystyczną „re-
jestracją powietrza nad obozami 
zagłady” i zarazem symbolem 
„paradoksu niewyrażalności Sho-
ah”(Zagłady). Zaś powietrzna me-
tafora – odkrywać ukryte związki 
między antysemityzmem a Holo-
kaustem. Ukryte, bo sedno meto-
dy sprowadza się do rozróżnienia 
pojęć „widzianego” i „widzialne-
go” -  widzialne to jest to, co może 
zostać zobaczone, bo to jej wizual-
ny przejaw, zaś widziane – już od 
możliwości i ograniczeń postrze-
gającego. Jakiż potencjał interpre-
tacyjny!
W przypadku artystycznego wy-
razu trudno odmówić takiej meto-
dzie  sensu, choć już opis autorski 
wystawy wskazuje, że na innych 
polach dostrzeganie ukrytych „w 
powietrzu” związków między an-
tysemityzmem a Zagładą, może 
kusić niczym nieskrępowaną – 
nawet histeryczną – dowolnością. 
– W powietrzu krążą popioły, 
my tym powietrzem oddychamy 
– mówiła Janicka w wywiadzie 
publikowanym w katalogu. – A 

wiatr, chmury, deszcz? Popioły 
są w ziemi, w rzekach, na łąkach 
i w lasach, poddawane nieprze-
rwanemu recyklingowi, w którym 
uczestniczymy nie ruszając się z 
miejsca zamieszkania, kupując w 
osiedlowym spożywczym żółty ser 
ze spółdzielni mleczarskiej w Ko-
sowie Lackim, miód z tamtych te-
renów czy sos tatarski z Wizny. Bo 
tam się pasą zwierzęta. W Treblin-
ce stoją przy drodze żółte, trójkąt-
ne znaki drogowe z krową. Znak z 
krową obok znaku „Treblinka”.
Sprawa się komplikuje, a może 
należałoby powiedzieć, gdy prze-
łożyć taką metodę postrzegania 
rzeczywistości na język nauki. 
Tymczasem już w eseju komen-
tującym „Miejsca nieparzyste” pt. 
„Hortus Judeorum. Refleksje od-
dechowe i pokarmowo-trawienne 
na marginesie pracy „Miejsce nie-
parzyste” Janicka idzie na całość. 
Powietrze to nie tylko przestrzeń, 
w której krążą popioły z kremato-
riów, lecz przestrzeń „przesycona 
niewidzialnym antysemityzmem, 
nienawiścią wchłanianą tak łatwo, 
jakby się nią oddychało”. I ukryta 
groźba ubrana w bezradność: nie 
da się zasymilować przemocy, jaką 
była Zagłada, gdyż jest ona obecna 
w stanie potencjalnym.
Metodę wyczuwania nienawiści 
w powietrzu wykpiła właśnie na 
łamach tygodnika „Do Rzeczy” 
Mariola Dopartowa, kulturoznaw-
ca z UJ i Akademii Ignatianum: 
„Od pamiętnej wystawy autorka 
na rozmaite sposoby miele, prze-
siewa i pompuje czyste powietrze. 
Ponieważ sianie sztucznego wiatru 
przyniosło jej prawdziwą medial-
ną burzę, nastąpiła eksplozja tff-
fu-rczych pomysłów” – wytykała 
Janickiej Dopartowa. I dodawała: 
„To, broń Boże, nie obraźliwa kpi-
na, tylko metafora odpowiednio 
wyczuwanego wiatru w nauce i 
sztuce”.
To marna współczesność. 

POWSTANIE WARSZAWSKIE 
- BITWA O NIEPODLEGŁOŚĆ

Wróćmy do historii. Powstanie 
Warszawskie było nie tylko kul-
minacją działań Armii Krajo-
wej, było ono też ostatnią Bitwą 
o Niepodległość  w tej wojnie.
W 1939 roku zgodnie z tradycją 
najechali nas barbarzyńcy ze 
Wschodu i Zachodu - Sowieci i 
Niemcy.
Wobec nie dotrzymania umów 
sojuszniczych Francji i Wielkiej 
Brytanii ulegliśmy, ale nie zre-
zygnowaliśmy z dalszej walki. 
Powstało Polskie Państwo Pod-
ziemne z rządem na emigracji. 
Kulminacją wszystkich bitew II 
Wojny Światowej było Powsta-
nie Warszawskie, Bitwa stoczona 
o Niepodległość naszego Kraju.
Niepowodzenie „Burzy”, represje 
sowieckie wobec żołnierzy AK 
oraz zbliżanie się Armii Czerwo-
nej do Warszawy zmuszały władze 
Polski Podziemnej do podjęcia 
nowych decyzji. Generał Tadeusz 
Komorowski „Bór” naciskany 
przez szefa sztabu Tadeusza Peł-
czyńskiego i płk. Leopolda Okulic-
kiego, uznał, że w obliczu bezpo-
średniego zagrożenia niepodległo-

ści Polski przez ZSRS, tworzący 
już komunistyczne ośrodki władzy 
z siedzibą w Lublinie, ostatnią 
szansą obrony polskich praw jest 
samodzielne uwolnienie Warsza-
wy z rak Niemców i objęcie wła-
dzy w mieście przez kierownictwo 
cywilne Polski Podziemnej. 
Pomimo obawy przed sowieckimi 
represjami uważano, że w imię 
obrony niepodległości Polski na-
leży być gotowym na ofiary i po-
nieść ryzyko. Wierzono jednak, że 
aresztowania w samej Warszawie, 
odbywające się – w odróżnieniu 
od polskich Kresów – na oczach 
świata, muszą spowodować reak-
cję rządów Wielkiej Brytanii i Sta-
nów Zjednoczonych. Przekonanie 
to było nieuzasadnione, z czego 
jednak władze Polski Podziemnej 
nieinformowane przez rząd Miko-
łajczyka o rzeczywistym stosunku 
zachodnich sojuszników do spra-
wy niepodległości Polski, nie zda-
wały sobie sprawy.
Na decyzję o rozpoczęciu powsta-
nia wpłynęły również prowokacyj-
ne apele nadawane w końcu lipca 
1944 roku z Moskwy przez rozgło-
śnię Związku Patriotów Polskich 
z przewodniczącą Wandą Wasi-
lewską ,wzywające mieszkańców 
stolicy do rozpoczęcia spontanicz-
nej walki z Niemcami. Dowodziły 
one, że komuniści, mimo braku 
większych sił i wpływów, w chwili 
wkroczenia do miasta Armii Czer-
wonej której jednostki znajdowały 
się w pobliżu warszawskiej Pra-
gi, wystąpią zbrojnie, by narzucić 
swoją władzę.
Podjętą decyzję uzasadniano po 
wojnie również nastrojem żołnie-
rzy AK i mieszkańców stolicy, 
którzy domagali się odwetu za po-
wszechny, trwający blisko pięć lat 
terror niemiecki, oraz wolę podję-
cia walki w chwili widocznej prze-
granej III Rzeszy.
Mieszkańcy stolicy z pogardą ob-
serwowali butnych dotąd żołnierzy 
armii „narodu panów”, w popło-
chu wycofujących się na zachód; 
w ostatnich dniach lipca zlekcewa-
żyli również żądanie okupanta, aby 
100 tysięcy mężczyzn zgłosiło się 
do budowy fortyfikacji w mieście. 
Trudno jednak wyobrazić sobie, 
aby podjęli walkę z Niemcami bez 
broni.
Dowódca AK wydał rozkaz rozpo-
częcia walki o Warszawę 1 sierp-
nia 1944 roku o godzinie 17 00 ( 
tzw. godzina „W”). Generał „Bór” 
działał za zgodą rządu, ale bez roz-
kazu Naczelnego Wodza. Zlekce-
ważył również negatywne opinie 
większości oficerów Komendy 
Głównej AK, wskazujących na 
bardzo słabe uzbrojenie ( tylko co 
dziewiąty żołnierz brał broń palną, 
pozostali byli wyposażeni jedynie 
w granaty i butelki z benzyną, a za-
pasy amunicji obliczono na kilka 
dni) i groźbę zniszczenia miasta w 
wyniku walk.
Kierownictwo AK zostało również 
poinformowane, że nie otrzyma od 
zachodnich sojuszników spodzie-
wanej pomocy w postaci zrzutów 
broni. 
Wśród zwolenników powstania 
dominowało jednak przekonanie, 
że braki w broni zostaną zrekom-
pensowane męstwem żołnierzy 

Polskiego Podziemia, którzy zdo-
będą je na wrogu. 
W pierwszych dniach walki żoł-
nierze AK pod dowództwem płk. 
Antoniego Chruściela „Monte-
ra” opanowali Śródmieście, Stare 
Miasto, Wolę, Powiśle, gdzie zdo-
byto elektrownię, część Ochoty, 
Mokotowa i Żoliborza. W atakach 
przeprowadzonych w biały dzień 
ponieśli ciężkie straty.
Na Pradze po dwóch dniach walk, 
wobec braku powodzenia, po-
wstańcy ponownie przeszli do 
konspiracji. W zajętych przez 
AK dzielnicach miasta w rękach 
Niemców  pozostało wiele  umoc-
nionych punktów obronnych, z 
których część powstańcy zdobyli 
w następnych dniach. 
Warszawiacy przyjęli wybuch po-
wstania z wielkim entuzjazmem.
P o w s z e c h n i e  z a p a n o w 
a ł o  u c z u c i e  o d z y s k a n i 
a  n i e p o d l e g ł o ś c i. Na bu-
dynkach wywieszano flagi biało – 
czerwone, a powstańcy na każdym 
kroku otrzymywali wyrazy popar-
cia. Mieszkańcy stolicy dostarczali 
im żywność, pomagali w opiece 
nad rannymi, wznosili barykady – 
pomimo, iż Warszawa prowadziła 
walkę samotnie, jej żołnierze nie 
byli osamotnieni.
5 sierpnia Niemcy przystąpili do 
natarcia na Wolę. Podczas zdoby-
wania powstańczych barykad wy-
korzystywali cywilów jak „żywe 
tarcze”. Na Woli Niemcy i współ-
działające z nimi formacje kola-
boracyjne złożone z obywateli so-
wieckich dopuścili się masowych 
zbrodni na ludności cywilnej. 
Zamordowano blisko 38 tysięcy 
ludzi bez względu na wiek i płeć, 
w tym dzieci i ciężarne kobiety, 
wymordowano personel i pacjen-
tów Szpitala Wojskowego. 
Po zdobyciu Woli i Ochoty 11 
sierpnia oddziały niemieckie, 
wspierane przez ciężką artylerię 
i lotnictwo oraz pociski rakieto-
we, nazywane przez powstańców 
„krowami” uderzyły na Stare Mia-
sto. Na skutek systematycznego 
ostrzału i bombardowań zabytko-
wa dzielnica została obrócona w 
gruzy.
W tej sytuacji 1 i 2 września po-
wstańcy przerwali tam walkę i 
przeszli kanałami do Śródmieścia 
i na Żoliborz. Twarda obrona Sta-
rówki pozwoliła powstańcom ze 
Śródmieścia na podjęcie działań 
zaczepnych m.in. po kilku atakach 
opanowali budynek centrali telefo-
nicznej – PAST-ę przy ul Zielnej.
Po upadku Starego Miasta, w za-
ciętych walkach toczonych przez 
cały wrzesień, Niemcy zdobyli 
pomimo heroicznej obrony po-
wstańców Powiśle, Czerniaków i 
Mokotów. 
14 września Armia Czerwona do-
tąd wstrzymująca swoje działania 
zajęła Pragę.
Alianci, wbrew oczekiwaniom 
przyjęli wybuch powstania obo-
jętnie. Rząd Wielkiej Brytanii za-
rzucił władzom polskim, że nie 
uzgodnili terminu jego rozpoczę-
cia i przez cały sierpień zwlekał 
z uznaniem AK za armię sojusz-
niczą, co posłużyło Niemcom za 
pretekst do mordowania wziętych 
do niewoli powstańców, w tym sa-
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nitariuszek. 
Niemcy zamordowali kilkanaście 
harcerek w większości w wieku 15 
– 17 lat w Szpitalu Wojskowym i 
wiele sanitariuszek, które pozosta-
ły z rannymi żołnierzami AK po 
upadku Starego Miasta. 
Prasa brytyjska początkowo mil-
czała o powstaniu w Warszawie, 
później znaczna część pism baga-
telizowało jego znaczenie, gorli-
wie natomiast tłumaczyła działania 
Stalina, który w pierwszych dniach 
sierpnia nakazał przerwanie ofen-
sywy Armii Czerwonej na linii 
Wisły.
Po dramatycznych zabiegach 
władz polskich na uchodźstwie, 
głównie gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego, lotnictwo polskie, bry-
tyjskie i południowo-afrykańskie 
podjęło loty do Warszawy, aby za-
opatrzyć powstańców w broń, co 
w pewnym stopniu poprawiło ich 
sytuację. 
Operacje lotnicze utrudniała jed-
nak długość trasy przemierzanej 
z Włoch nad obszarami znajdu-
jącymi się w rękach niemieckich. 
Po dokonaniu zrzutu samoloty 
musiały wracać do baz włoskich, 
ponieważ Stalin nazywający do-
wódców powstania „garstką prze-
stępców, którzy wszczęli awanturę 
warszawską w celu uchwycenia 
władzy”, do 10 września zabraniał 
sojuszniczym lotnikom lądowania 
na terenach zajętych przez Armię 
Czerwoną. 
W drugiej połowie września spo-
radycznej pomocy powstańcom 
udzielało również lotnictwo ame-
rykańskie , jednak znaczna część 
zrzutów dostała się w ręce Niem-
ców, którzy panowali już nad 
większością obszaru miasta.
Kiedy pod koniec września od-
działy niemieckie zdobyły Żoli-
borz, dalsze prowadzenie walki 
stało się niemożliwe. Wobec braku 
żywności i leków dla rannych, tra-
gicznych warunków życia ludno-
ści cywilnej oraz utraty nadziei na 
pomoc, gen. Komorowski podjął 
decyzję o kapitulacji. 
Dwa dni później w Ożarowie 
podpisano układ o zaprzestaniu 
działań wojennych w Warszawie. 
Zgodnie z jego postanowieniami 
powstańcy złożyli broń i wyszli 
z miasta zwartymi formacjami, a 
następnie zostali wywiezieni do 
obozów jenieckich w Niemczech. 
Warszawę musiała opuścić rów-
nież ludność cywilna. W powsta-
niu zginęło lub zaginęło ponad 18 
tysięcy żołnierzy AK i 150 tysięcy 
cywilów. Straty niemieckie były 
nieproporcjonalnie niższe i wynio-
sły ok. 16 tysięcy zabitych i zagi-
nionych żołnierzy.
Po kapitulacji Warszawy Niemcy 
przystąpili do systematycznego 
niszczenia miasta. Wysadzono w 
powietrze wiele zabytków m.in. 
Zamek Królewski, część pałacu w 
Łazienkach, Pałac Saski, kolumnę 
Zygmunta, liczne kościoły. Spalo-
no największe polskie biblioteki: 
Narodową, Publiczną i Uniwersy-
tecką oraz archiwa, z Archiwum 
Głównym Akt Dawnych na czele. 
Spośród 987 zabytkowych budow-
li ocalało 64. 
Łącznie Niemcy zburzyli 42 proc. 
domów i gmachów użyteczności 

publicznej.

UKRAIŃSCY MORDERCY 
POLAKÓW W POWSTANIU 
WARSZAWSKIM

Ukraiński Legion Samoobrony 
(Legion Wołyński) – ukraińska ko-
laboracyjna ochotnicza formacja 
zbrojna podczas II Wojny Świato-
wej.
We wrześniu 1943 r. władze odła-
mu melnykowców Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów kiero-
wanego przez Andrija Melnyka, 
współpracujące blisko z Niemca-
mi, utworzyły ochotniczą jednost-
kę pod nazwą Legion Wołyński 
(Niemcy nadali mu oficjalną na-
zwę 31. Schutzmannschafts - Ba-
taillon der SD). Do Legionu Wo-
łyńskiego wstąpiła ocalała część 
Frontu Ukraińskiej Rewolucji.
Na jego czele stanął płk Petro Dia-
czenko, a cała kadra oficerska skła-
dała się z Ukraińców.
Niemcy przydzielili jedynie do 
jego sztabu swoich oficerów łącz-
nikowych – SS-Hauptsturmführe-
ra Siegfrieda Assmussa i SS-Obe-
rscharführera Raulinga. Legion 
miał stanowić przeciwwagę wobec 
banderowskiej Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii.
Początkowo działał na obszarze 
Wołynia i okolic, walcząc z ko-
munistyczną partyzantką sowiecką 
oraz pacyfikując polskie wsie. Le-
gion był bardzo dobrze uzbrojony 
i wyposażony, miał nawet podod-
dział artylerii, saperów i szpital 
polowy. Kadry dla niego kształciły 
się w stworzonej specjalnie w tym 
celu szkole oficerskiej w Łucku. 
Wydawał własną gazetę „Ukraiń-
skij Legioner”.
Po dotarciu Armii Czerwonej na 
obszar jego działalności został 
wycofany na zachód. Na początku 
1944 r. na Lubelszczyźnie walczył 
z polską partyzantką, głównie z 
1. batalionem B.Ch. Stanisława 
Basaja Rysia. Wziął on również 
udział w mordach na Polakach - 23 
lipca 1944 r. w odwecie za zabicie 
oficera SS, Legion spacyfikował 
wsie Chłaniów i Władysławin za-
bijając 44 osoby, rozstrzelał też 
co najmniej kilku przypadkowo 
spotkanych Polaków. Według re-
lacji polskich świadków Legion 
specjalizował się w wyłapywaniu 
cywilnych Polaków i ich wyrafino-
wanym torturowaniu.
Od 15 do 23 września 1944 r. 
Legion w sile ok. 400 ludzi brał 
udział w walkach z powstańcami 
warszawskimi na Czerniakowie, 
działając przeciwko Zgrupowaniu 
„Radosław” i Zgrupowaniu „Kry-
ska” oraz desantowanym oddzia-
łom 9 Pułku Piechoty 3 Dywizji 
Piechoty z 1 Armii WP.
Następnie przerzucono go do 
Puszczy Kampinoskiej, gdzie 27-
30 września 1944 r. uczestniczył w 
działaniach przeciwko zgrupowa-
niu Grupy „Kampinos” AK (ope-
racja „Sternschnuppe”). Po tych 
walkach wycofano go dalej na po-
łudniowy zachód; uczestniczył w 
kolejnych walkach pod Bykowem 
i Krakowem. Stamtąd transportem 
kolejowym przeniesiono Ukraiń-
ców przez Austrię do Słowenii, 
gdzie walczyli z komunistycznymi 

partyzantami.
Ostatecznie na początku 1945 r. 
przydzielono ich do 14 Dywizji 
Grenadierów SS (1 ukraińskiej). 
Po zakończeniu wojny nie zostali 
oni wydani Sowietom, którzy o to 
zabiegali, ale z uwagi na potwier-
dzone przez Władysława Ander-
sa polskie obywatelstwo mogli 
zamieszkać na Zachodzie. Był to 
poważny błąd polityczny Andersa 
który uchronił tych zbrodniarzy od 
kary i pozwolił im później na an-
typolską działalność na Zachodzie.
Ukraiński Legion Samoobrony 
(31 baon SD), faktycznie powstał 
na ziemi wołyńskiej. Z początku 
działał na Lubelszczyźnie, później 
w Kieleckiem i Krakowskiem, do 
Powstania Warszawskiego skie-
rowano dwie kompanie liczące 
219 ludzi na przełomie sierpnia i 
września 1044 r. ULS brał udział 
w ataku na Powiśle. W dniach 4-13 
września stracili 10 zabitych i 34 
rannych.
O „wyczynach” żołnierzy innych 
narodowości niż niemiecka, w tym 
przypadku  ukraińska można prze-
czytać w raporcie ówczesnej Ko-
misji Badania Zbrodni Hitlerow-
skich pt. „Zbrodnie Niemieckie w 
czasie Powstania Warszawskiego”. 
Jest to praca zbiorowa. Wszak to ci 
sami Ukraińcy, nacjonaliści, mor-
dercy, hajdamaki, piłami rżnęli, 
żywcem palili, pacyfikowali Po-
wstanie Warszawskie.

UKRAIŃSCY MORDERCY Z 
WOLI

 Komunikat, w którym 2 sierpnia 
1946 roku propaganda sowiecka 
obwieściły światu:
„W ostatnich dniach Kolegium 
Wojskowe Sądu Najwyższego roz-
patrywało akt oskarżenia przeciw-
ko A. A. Własowowi, W. F. Małysz-
kinowi, G. N. Żylenkowowi, F. I. 
Truchinowi, D. E. Zakutnemu, I. A. 
Błagowieszczenskiemu, M. A. Me-
androwowi, W. I. Malcewowi, S. K. 
Buniaczence, G. A. Zwierjewowi, 
W. D. Korbukowowi, N. S. Szato-
wowi. (...)
Wszyscy oskarżeni przyznali się 
do winy i zostali skazani na karę 
śmierci z artykułu 1. Rozporządze-
nia Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRR z 19 sierpnia 1943 r. (...). 
Wyrok wykonano.
Już następnego dnia „Polska 
Zbrojna”, przekazując treść komu-
nikatu, opatrzyła go tytułem „Kaci 
Warszawy zawiśli na szubienicy”.
Znakomitym uzupełnieniem 
utrwalającym skromną wiedzę o 
nieznanym polskiemu społeczeń-
stwu Własowie był ten sam komu-
nikat z „Głosu Ludu” (poprzednika 
„Trybuny Ludu”), pt.:
„Własow zawisł na szubienicy. 
Słuszna kara spotkała zdrajcę i 
mordercę”.
Największą taką jednostką uży-
tą w stolicy była część brygady 
„RONA”, dowodzona przez Bro-
nisława  Kamińskiego. 2 sierpnia 
wybrano z niej 1.700 nieżonatych 
mężczyzn. Utworzono z nich 
dwubatalionowy pułk szturmowy 
wzmocniony artylerią.
Bezpośrednie dowodzenie nad 
pułkiem objął zastępca szefa szta-
bu brygady major Jurij Frołowiv. 

Pułk „RONA” przez pierwsze 10 
dni walk z powstańcami (4-14 
sierpnia) znajdował się na Ocho-
cie, gdzie zajmował się przede 
wszystkim rabunkami i gwałtami, 
a także mordowaniem ludności.
14 sierpnia ludzie Bronisława Ka-
mińskiego zajęli szpital Dzieciątka 
Jezus przy ul. Nowogrodzkiej i 
w tym rejonie pozostawali do 23 
sierpnia. Wtedy przeniesiono ich 
w okolice ulicy Inflanckiej.
Już po trzech dniach zostali jed-
nak zluzowani przez Niemców. 
Przerzucono ich do zewnętrzne-
go pierścienia wojsk w Puszczy 
Kampinoskiej. Ich zadaniem było 
nie dopuszczenie do połączenia 
się partyzantów spoza Warszawy z 
powstańcami.
W nocy 2/3 września oddział Ar-
mii Krajowej por. Adolfa Pilcha 
„Doliny” rozbił w Truskawiu ba-
talion „RONA”, zdobywając wiele 
broni, amunicji oraz umundurowa-
nia i żywności.

 BATALION KOZACKI

 Inną jednostką policyjną był 209. 
kozacki batalion Schutzmannscha-
ften (policja pomocnicza). Bata-
lion kozacki sformowano w War-
szawie z samodzielnych kompanii 
na trzy miesiące przed Powstaniem 
Warszawskim. Zresztą jednostki 
kozackie stanowiły najliczniejszą 
grupę narodowościową spośród 
cudzoziemców walczących z po-
wstańcami. Oprócz wspomniane-
go 209. batalionu był to 3. pułk 
Kozaków (pułkownik Bondaren-
ko), a także IV/57 i 69. dywizjo-
ny kawalerii oraz 572. batalion 
piechoty (pułkownik Zinowiew). 
Ten ostatni walczył w Warszawie, 
a dwa pozostałe dywizjony ko-
zackie odgradzały partyzantów z 
Puszczy Kampinoskiej od Żolibo-
rza. Był też rosyjski 580. dywizjon 
kawalerii Osttruppen, działający w 
składzie grupy osłonowej na Żoli-
borzu.

 BANDEROWSKA UKRAINA

Kierowana z zagranicy działalność 
OUN w okresie międzywojennym 
polegała na aktach terrorystycz-
nych , dywersyjnych i sabotażo-
wych skierowanych przeciwko 
polskiej władzy. Zamordowany 
został m.in. poseł Tadeusz Hołów-
ko, minister Bronisław Pieracki i 
szereg policjantów. Z rąk Romana 
Szuchewycza / „Tarasa Czupryn-
ki” / zginął kurator szkolny Stani-
sław Sobiński. OUN posiadała na 
terenie Polski swoje laboratoria 
chemiczne w których produkowa-
no bomby i posiadała składy broni, 
prowadziła na szeroką skalę akcje 
sabotażowe – jej członkowie pod-
palali folwarki, niszczyli zboże, 
linie telefoniczne i telegraficzne. 
Celem zdobycia pieniędzy doko-
nywali napadów rabunkowych na 
urzędy i ambulanse pocztowe, a 
nawet na pojedynczych listonoszy. 
Obok tego dokonywane były za-
bójstwa również Ukraińców, któ-
rzy lojalnie wykonywali obowiąz-
ki wobec państwa polskiego. Z rąk 
ukraińskich zginął poeta ukraiński 
Sydir Twerdochlib, dyrektor gim-
nazjum ukraińskiego we Lwowie 

– Iwan Babij, dyrektor seminarium 
nauczycielskiego w Przemyślu – 
Sofron Matwijas, ginęli wójtowie 
ukraińscy.
„Celem strategicznym maksimum 
nacjonalizmu ukraińskiego jest 
zbudowanie imperium ukraińskie-
go i ekspansja w nieskończoność. 
Sprowadza się to do zbudowania 
jednonarodowego / sobornego / 
państwa ukraińskiego na wszyst-
kich ukraińskich terytoriach etno-
graficznych. Przy czym przynależ-
ność do ukraińskiego terytorium 
etnograficznego OUN określa w 
sposób arbitralny:
Chodzi o państwo obszarze 
1.200.000 km kwadratowych, 
sięgające od Krynicy w krakow-
skiem na zachodzie do granic 
Czeczenii na wschodzie. Według 
ocen OUN – UPA w skład obec-
nie istniejącego państwa ukraiń-
skiego mają być włączone tery-
toria należące obecnie do Polski 
(Podlasie, Chełmszczyzna, Łem-
kowszczyzna, Nadsanie) (wg. 
Wiktora Poliszczuka „Ludobój-
stwo nagrodzone”-Toronto 2003 
- Oakville, ON, Canada, L6J 
6S7).
Dla porównania według stanu na 
dzień 31 grudnia 2010 r. geogra-
ficzna powierzchnia terytorium 
Polski wynosi 312.600 km kwa-
dratowych.
Lwów leży na terytorium t.zw. 
Czerwieńskich Grodów, które 
według najstarszej kroniki, kroni-
karza ruskiego NESTORA z 981 
roku - Włodzimierz Wielki zawo-
jował na Polakach. W owej kroni-
ce znajduje się pierwsza wzmianka 
o terenach na których założono 
Lwów  :
„…poszedł Włodzimierz na La-
chów i zajął im grody ich Prze-
myśl, Czerwień i inne grody mno-
gie, które do dziś są pod Rusią…”
Odtąd ziemia ta należała przez 
dłuższy czas do książąt ruskich, 
aczkolwiek często przechodziła 
pod polskie panowanie, bądź to 
bezpośrednio za Bolesława Chro-
brego i Bolesława Śmiałego, bądź 
też pośrednio, jako lenno Polski, 
jak za Leszka Białego.
Czasem popadała w zależność od 
Węgier ( Bela i Koloman ), a od 
roku 1239 stała się państwem - 
lennem chanów tatarskich, od któ-
rej to zależności uwolnił ją dopiero 
Kazimierz Wielki.
Niewątpliwie Lwów, to matecznik 
kompleksu ukraińskiego nacjo-
nalizmu. Im bardziej nacjonaliści 
ukraińscy próbują podkreślić jego 
„odwieczną” ukraińskość, tym bar-
dziej sobie zaprzeczają. Zamienia-
nie historycznych polskich nagrob-
ków na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie na ukraińskie, poprzez 
niszczenie polskojęzycznych na-
pisów, czy też niszczenie litografii 
doprowadza jedynie do dewasto-
wania i bezczeszczenia Cmentarza 
Łyczakowskiego jako zabytku, 
zagraża skreśleniu Lwowa z listy 
światowego dziedzictwa Unesco, 
a na pewno nie służy podkreśleniu 
jego „wiekowej ukraińskości”.
To samo dotyczy wmurowywania 
żeliwnych tablic na elewacjach 
starych lwowskich kościołów, jako 
ukraińskich cerkwi, czy lwowskich 
zabytkowych ciągów monumen-
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talnych budynków, informujących, 
iż jest to obiekt ukraiński, wybudo-
wany w wiekach minionych.
Ukraińskości nie dopomoże rów-
nież „chrzest na Ukraińca” św. 
Jana Pawła II.
„Najbardziej znanym społecznie 
problemem związanym z „za-
znaczeniem terenu” jest kwestia 
Cmentarza Obrońców Lwowa, 
zwanym Cmentarzem Orląt. 
Pierwsza nazwa jest „znielubiona” 
przez władze Lwowa.
Spory o nekropolię ocierają się o 
kwestię czy stanowi ona pomnik 
chwały oręża polskiego, czy cmen-
tarz wojenny. To miejsce jako uni-
kalny zabytek lwowski boleśnie 
obala „wyssane z palca” tezy o 
odwiecznie „ukraińskim” Lwowie.
Jest zwieńczeniem symboliki 
przez setki lat polskiej historii 
miasta, oraz tożsamości autochto-
nicznych mieszkańców, na którą  
nacjonaliści ukraińscy mieli i mają 
jedną odpowiedź:
„Lwów został założony przez księ-
cia Daniela (Daniłę) na cześć syna 
Lwa. Ma to być jedyny, słuszny i 
uznawany dowód ukraińskości – 
powstały zresztą, gdy ona jeszcze 
nie istniała. Cokolwiek by nie ro-
bić , nikt nie zmieni historii Polski 
przez zwalczanie polskich zabyt-
ków we Lwowie, czy zamieniając 
lwowskie kościoły na cerkwie.
Jednak jakichkolwiek argumentów 

by nie używać, znów usłyszymy 
o księciu Danielu, który założył 
Lwów, opisywanym niemal w ten 
sposób, jakby już na wiele wieków 
przed powstaniem hymnu Ukrainy 
podśpiewywał go sobie zarówno w 
czasie łowów jak i w innym czasie.
Argument ten ignorujący kilkaset 
lat historii, zakrawa na to samo 
oszołomstwo, którym wykazują 
się na szczęście śladowe ilości Po-
laków, mówiących o słowiańskim 
(polskim) Berlinie.
Niezmieniona w dalszym ciągu 
jest postawa  Ukraińców w Pol-
sce, którzy w ślad za Światowym 
Kongresem Ukraińców wysuwają 
bezczelne roszczenia wobec władz 
polskich, domagając się odszkodo-
wań za operację „Wisła”.
Związek Ukraińców w Polsce ni-
gdy nie potępił ludobójstwa OUN-
-UPA na Polakach. Histerię wznie-
cają koła banderowskie w Polsce, 
które zdają sobie sprawę z tego, że 
pomniki ludobójców  będą stano-
wiły duży dyskomfort dla ich po-
lityki wybielania zbrodniarzy typu 
Bandera, Szuchewycz i im podob-
nych barbarzyńców.
Będzie też trudną do zniesienia 
przeciwwagą dla pomników tych 
barbarzyńców na Ukrainie. Smut-
ne przy tym jest, że polscy apolo-
geci Stepana Bandery i im podob-
nych uzyskują świadome poparcie 
dla swych niecnych zamierzeń 

honorowania katów polskiej lud-
ności.
Policzkiem dla Polski, Polaków i 
polskości są polscy politycy wy-
głaszający antypolskie hasła „sła-
wa Ukrainie” w czasie niezrozu-
miałej swojej obecności na bande-
rowskim kijowskim Majdanie.
Policzkiem wymierzonym w za-
mordowanych przez bandy OUN 
- UPSA 200 tysięcy Polaków na 
Kresach II RP jest nieuznanie przez 
polski Sejm koalicji PO - PSL „11 
lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian”, oraz uchwała o „czy-
stce etnicznej o znamionach ludo-
bójstwa”. Te zachowania to wstyd 
i hańba dla wówczas rządzących 
Polską i bezczeszczenie pamię-
ci bestialsko pomordowanych 
na Wołyniu, czy w Małopolsce 
Wschodniej.

 A tymczasem?

Na lwowskich ulicach manifesta-
cje „Swobody” Oleha Tiahnyboka 
odbywają się z wrzaskami haseł:

 „Żydy, Lachy to twoi worohi, 
nyszcz ich”
„Smert Lachom – Sława Ukrainie”
 „Lachy za San”
 „Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy, ale 

i Lachy tu ne bude”
„Dosyć już Lachy paśli się na ukra-
ińskiej ziemi, wyrywajcie każdego 
Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko 
ne proklati Lachy”
„Ameryka wyhraje wijnu, to tut 
bude plebiscyt i budeno hołoso-
wały, dla toho musymo wyrizaty 
wsich Lachiw i tody budemo miały 
Ukrainu”.

 Maszerując ulicami Lwowa od-
działy SS-Galizien niosły rozwi-
nięty transparent z hasłem: „Smert 
Lachom”.
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Lachow budut rizaty i wiszaty”
„Dosyć już Lachy paśli się na ukra-
ińskiej ziemi, wyrywajcie każdego 
Polaka z korzeniami”.
Każdego roku na centralnych uli-
cach Lwowa jesteśmy z moją żoną 
świadkami owych faszystowskich 
i antysemickich manifestacji.
Mój ojciec nie zginął na Wołyniu, 
został zamordowany we Lwowie 
w akcji „Nachtigall”, ale nasza 
rodzinna pamięć o bestialsko po-
mordowanych Polakach w czasie 
II Wojny Światowej tkwi głęboko 
w naszej pamięci.
Zapewne więc już niedługo Lviv 
tłumaczony będzie jako Bander-
stadt, wpływając nieodwracalnie 
na ukraińskość tego miasta”, a 

Oleh Tiahnybok i jego Swoboda 
urządzą sobakom (psom) Polakom 
drugi Katyń.
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Miałem ostatnio dość ciekawą 
rozmowę z jednym z działaczy 
Młodych Demokratów - mło-
dzieżówki Platformy Obywatel-
skiej z Sanoka. Udowadniał on 
za wszelką cenę, że tym, co robię, 
co mówię i piszę prowadzę „złą 
politykę”. Dlaczego? Bo „chcę 
rzucić Ukrainę na kolana”. „W 
żadnym razie - odpowiedziałem 
mu - Ja po prostu chcę Ukrainę 
uchronić przed banderyzmem. 
Uwierz mi, że pragnę dla niej do-
bra bardziej niż większość Ukra-
ińców, którzy okradają własny 
kraj”. „Nie masz racji - odparł mi 
zdecydowanie - UPA i Bandera 
są niezbędnym spoiwem ukraiń-
skiej tożsamości narodowej, czy 
nam się to podoba, czy nie. Bez 
Bandery Ukraińcy sobie nie pora-
dzą. Oni nie mają innych bohate-
rów. Czy ty dałbyś radę walczyć z 
wrogiem nie mając tożsamości?” 
Oszczędzę czytelnikom dal-
szego ciągu tego bełkotu. 
Niestety, ale rozmowy z przedsta-
wicielami PiS-u, Nowoczesnej i 
PSL-u na ten temat przynoszą po-
dobne skutki.

Nie będę już wyjaśniał setny raz 
tego, że banderyzm Ukrainie w 
niczym nie pomaga, tylko ją do-
bija. To dlatego Donbas nie chce 

mieć z Kijowem nic wspólnego, 
bo postać Bandery to dla jego 
mieszkańców wcielenie diabła (i 
słusznie), że tą ideologią Ukra-
ina ośmiesza się przed światem, 
a nazistowskie skłonności wielu 
Ukraińców służą wyłącznie Mo-
skwie do usprawiedliwiania swo-
jej agresji. Ale panowie z PO-PiS-
-u wiedzą lepiej…

Skupię się dziś na innej kwestii. 
Czy naprawdę Ukraina nie ma 
innych bohaterów, jak Bandera? 
Przechodząc do rzeczy: 
1. Semen Petlura. Przywódca 
Ukraińskiej Republiki Ludo-
wej, wielki patriota i społecznik. 
Sprzymierzył się z Józefem Pił-
sudskim w walce ze wspólnym 
wrogiem - Rosją bolszewicką. 
Jego żołnierze bronili Zamościa 
i wielokrotnie pięknie wyróżnili 
się w boju. Jednocześnie Petlura 
był wschodzącą gwiazdą prozy 
i publicystyki, ale poświęcił ta-
lent pisarski polityce i pracy u 
podstaw. Walczył z analfabety-
zmem na wsi, udzielał się spo-
łecznie, a przy tym był wielkim 
przyjacielem Polski. Ukrainiec, 
którego naprawdę można lubić! 
2. Leonid Butkiewicz - niespełna 
19-letni żołnierz armii URL-u, 
który w czasie bitwy pod Kru-

tami przeciwko bolszewikom 
zasłonił granat własnym ciałem 
ratując życie trzem kolegom. 
3. Taras Boroweć, ps. Taras Bul-
ba - ukraiński partyzant, twórcza 
Siczy Poleskiej. Brał udział w bo-
haterskich walkach przeciwko so-
wieckiej partyzantce i Niemcom. 
W 1943 roku popadł w poważny 
konflikt z banderowcami. W li-
ście do dowództwa OUN-B pi-
sał: „Czy prawdziwy powstaniec 
może podporządkować się prze-
wodnictwu partii, która budowę 
państwa zaczyna od wyrzynania 
mniejszości narodowych oraz 
bezmyślnego palenia osiedli? 
Ukraina ma groźniejszych wro-
gów niż Polacy. (...) Naród polski 
tak czy inaczej istnieje, i jak długo 
będzie on w tej samej niewoli, co 
i my, tak długo (...) nie będzie on 
naszym wrogiem, a sojusznikiem. 
(...) Dziś, zamiast wyrzynać się 
wzajemnie, musimy montować je-
den rewolucyjny front wszystkich 
zniewolonych narodów przeciw-
ko okupantom (…) Z tych wzglę-
dów pozwolę sobie zapytać Was: 
o co walczycie? O Ukrainę czy o 
OUN? O państwo ukraińskie czy 
o dyktaturę w tym państwie? O 
naród ukraiński, czy tylko o swo-
ją partię?”. W odpowiedzi na te 
słowa banderowcy okrążyli kwa-

terę Borowcia, aresztowali go, 
członków jego sztabu zastrzelili 
na miejscu, a wreszcie porwali, 
zbiorowo zgwałcili i zamordowa-
li jego żonę. Po wojnie Boroweć 
przebywał w Kanadzie, wyraźnie 
skłócony z banderowskimi środo-
wiskami emigracyjnymi.

Zdaję sobie sprawę z tego, że Bo-
roweć to kontrowersyjna postać, 
a jego Sicz Poleska również mia-
ła na rękach krew Polaków. Ale 
w porównaniu z Banderą i Szu-
chewyczem, to i tak świętoszek. 
4. 2515 ukraińskich Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata. 
5. 781 Ukraińców wymienionych 
z imienia i nazwiska w Kresowej 
Księdze Sprawiedliwych jako 
ludzie, którzy ukrywali Polaków 
przed banderowskimi ludobój-
cami i ponieśli za to męczeńską 
śmierć oraz tysiące innych, któ-
rych danych nie udało się ustalić. 
6. Wasyl Stus - wybitny ukraiń-
ski poeta. W 1965 roku w czasie 
pokazu filmu Paradżanowa w 
Kijowie krzyknął: „Kto przeciw 
tyranii – niech wstanie!”, co było 
pierwszym od dawna tak znaczą-
cym przejawem oporu Ukraiń-
ców wobec sowieckiej okupacji. 
Był też znakomitym tłumaczem 
- przekładał na ukraiński Geothe-

go, Rilkego i Lorki. Dwukrotnie 
aresztowany przez KGB. Zmarł 
w łagrze w Kuczynie w obwo-
dzie permskim w 1985 toku. 
7. Wołodymyr Iwasiuk - kom-
pozytor i pieśniarz rodem z 
Bukowiny. Znajomi do dziś 
wspominają jego piękny głos i 
umiejętność porwania za sobą 
tłumów. Autor ponad stu utwo-
rów muzycznych. Propagował 
dziedzictwo ukraińskiej muzyki 
ludowej, mistrz łączenia starego 
z nowym. W kwietniu 1979 roku 
odwiedził go seryjny samobójca. 
8. Iwan Mikołajczuk - legendarny 
aktor. Swoimi rolami utrwalał po-
zytywne momenty z ukraińskiej 
historii i wzbudzał w ludziach 
zdrowy patriotyzm, nieskażony 
zbrodniczą ideologią.

I co? Ukraina nie ma bohaterów? 
Ma ich tysiące! Ale zamiast nich 
współcześni Ukraińcy woleli 
wybrać Banderę, esesmana Szu-
chewycza i metropolitę Szep-
tyckiego „świętego od siekier”. 
Dlaczego? To jest temat na 
osobny post. Nie bez znacze-
nia była tu prowokacja pro-
wadzona przez banderowską 
emigrację przy cichym wspar-
ciu rządów USA i Kanady oraz 
bierność Polski przejawiająca 
się w propagandzie Giedroy-
cia i środowiska „Kultury” oraz 
błędnej polityce wszystkich ko-
lejnych ekip z ulicy Wiejskiej. 
Czy da się to jeszcze odwró-
cić? Nie wiem. Modlę się o 
to często. I wciąż wierzę w 
to, że Ukraina się nawróci. 
Bo bicz Boży już się sroży. Maj-
dan, Krym i Donbas to dopiero 
początek.

Czy Ukraina nie ma 
bohaterów?
Marcin Więckowski
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Operacja polska NKWD (1937–1938)
Dokończenie ze strony 1.
Andrzej Łukawski

UPAMIĘTNIENIE

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
dwukrotnie przyjmował uchwa-
ły upamiętniające ofiary operacji 
polskiej NKWD, w których wy-
rażono także wdzięczność histo-
rykom i działaczom rosyjskiego 
stowarzyszenia Memoriał pod-
trzymującym pamięć o dokona-
nym ludobójstwie:

- uchwała Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 14 lipca 2009 
upamiętniająca ofiary zbrodni do-
konanych w latach 1937–1939 na 
Polakach zamieszkałych w ZSRR 
(M.P. 2009, poz. 675).
- uchwała Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 31 sierpnia 
2012 w sprawie hołdu wszystkim 
zamordowanym i represjonowa-
nym na terenach Związku Ra-
dzieckiego w ramach tzw. Opera-
cji Polskiej w latach 1937–1938 
(M.P. 2012, poz. 676).

Z treści wyżej wymienionych 
uchwał sejmowych RP wynika, 
że eksterminacja dokonana na 
Polakach w Związku Sowiec-
kim w latach 1937–1938 została 
oficjalnie nazwana zbrodnią lu-
dobójstwa.

Tak wynika z treści powyższych 
dokumentów ale czy te uchwa-
ły znajdą stosowne przełożenie 
w rzeczywistym upamiętnieniu 
kolejnej przemilczanej rocznicy. 
wątpię. Kalendarz sejmowy rzą-
dzi się swoimi prawami a że w 
sejmie trwa urlopowa przerwa, 
to nie sądzę by doszło do oddania 
należnemu hołdu ofiarom tego lu-
dobójstwa. 

Widzimy oto wartość dokumen-
tu o randze „uchwała” podjętej 
przez sejm w roku 2009,  która 
nie ma szans zaistnienia w pol-
skiej przestrzeni publicznej  w 
roku bieżącym. 
Była szansa na kompleksowe 
uregulowania XX wiecznego lu-
dobójstwa dokonanego na Kre-
sowianach w projekcie USTA-
WY złożonym 10 lutego przez 
Dworczyka ale hucpa polityczna 
uprawiana nad trumnami ofiar nie 
zezwoliła na dokończenie proce-
dowania tego jakże ważnego dla 
Kresowian aktu prawnego.
W sprawie wołyńskiej Krwawej 
Niedzieli z dnia 11 lipca 1943, 
również nie podjęto stosownej 
ustawy obligującej do narodowej 
pamięci a tylko nic nie znaczącą 
uchwałę która zapewne podzieli 
los uchwały z 14 lipca 2009r. w 
sprawie ludobójstwa NKWD.

ZNIECZULICA

Niemoc i bezsilność w chęci 
zmiany nieczułej na pamięć ofiar  

ludobójstwa w XX w. następują-
cych po sobie elit rządzących, to 
coś  z czym zmagają się Kreso-
wianie pragnący zmienić odartą 
z dziedzictwa narodowego prze-
strzeń publiczną. 
Ile jeszcze potrzeba czasu, by 
martyrologia narodu polskiego 
która położyła krwawą rysę na hi-
storii Polski po uzyskaniu niepod-
ległości, doczekała się należnego 
uznania i pamięci. 
Wątpliwej polskości media kreu-
ją fałszywych celebrytów, którzy 
wielokrotnie powtarzając kłam-
stwa próbują je przekuć w fakty.

Czy jesteśmy w stanie przeciw-
stawić się kłamstwu.?

Nie wiem czy jesteśmy w stanie 
wszak powinna być to praca ze-
społowa ale wiem, że musimy.
Przecież jest to nie tylko nasza 
Polaków powinność ale przede 
wszystkim ludzki obowiązek.

Rozkaz 00485
 
Musimy nieustannie przypominać 
rozkaz 00485 z 11 sierpnia 1937 
r. szefa NKWD Nikołaja Jeżowa  
wydanego na podstawie decyzji 
Politbiura Wszechrosyjskiej Ko-
munistycznej Partii (bolszewi-
ków). 
To był rozkaz do dokonania lu-
dobójstwa na Polakach zamiesz-
kujących ówczesne ale odcięte od 
Rzeczypospolitej po traktacie ry-
skim Kresy.

Nie było wcześniej pojedynczego 
dokumentu, który pociągnąłby 
za sobą świadomą likwidację tak 
wielkiej liczby ludzi na podstawie 
kryterium etnicznego.

Jeżow ogłosił walkę z „faszy-
stowsko-powstańczą, szpiegow-
ską, dywersyjną, defetystyczną i
terrorystyczną działalnością pol-
skiego wywiadu w ZSRS”, jaką 
rzekomo miała prowadzić gigan-
tyczna siatka Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW).
 
Operacja Ludowego Komisariatu 
Spraw Wewnętrznych Związku 
Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich dotycząca Polaków 
była jedną z zaplanowanych ludo-
bójczych operacji tego ludowego 
komisariatu przeprowadzonych w 
czasie „Wielkiego terroru”, któ-
rego ofiarą padło w latach 1936–
1938 co najmniej 8 milionów 
obywateli ZSRR. Była to jedno-
cześnie największa liczebnie ope-
racja NKWD dotycząca zbiorowo 
(w formie oficjalnej) członków 
konkretnej narodowości, w tym 
wypadku narodu polskiego. Ak-
cja objęła wszystkich Polaków, 
bez względu na przynależność 
klasowo-społeczną, decydowała 
narodowość. 

Wśród zamordowanych i depor-
towanych ze względu na narodo-
wość polską byli:

• Polacy, mieszkańcy 
dawnego terytorium Rzeczypo-
spolitej na wschód od granicy 
państwowej II RP, ustalonej w 
1921 traktatem ryskim (od grud-
nia 1922 granica pomiędzy Pol-
ską a ZSRR),

• Członkowie Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej aresztowani 
według specjalnej listy. Wielu z 
nich przypisano przynależność 
do organizacji, chociaż nigdy nie 
byli członkami POW,

• Wszyscy polscy jeńcy 
po wojnie polsko-bolszewickiej 
znajdujący się jeszcze w ZSRR,

• Wszyscy imigranci z 
Polski,

• Uchodźcy polityczni 
z Polski (głównie członkowie 
KPP),

• Członkowie i założycie-
le PPS oraz innych niekomuni-
stycznych partii,

• Działacze narodowi 
mniejszości polskiej w ZSRR (w 
praktyce każdy Polak),

• Rodziny tych osób[3].
Eksterminacja zdziesiątkowa-
ła także polskie duchowieństwo 
katolickie, które zostało prze-
znaczone do całkowitej likwida-
cji[4]. Spośród 470 duchownych 
świadczących posługę w sowiec-

kiej Rosji po zakończeniu czystki 
etnicznej pozostało zaledwie 10 
kapłanów, oraz dwa czynne ko-
ścioły katolickie – w Moskwie i 
Leningradzie.

Na pierwszej stronie Kresowego 
Serwisu Informacyjnego znajduję 
się motto: 

PAMIĘTAĆ O KRESACH, O 
MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZOD-
KÓW, TO NIE TYLKO OBO-
WIĄZEK, ALE ZASZCZYT

To motto stanowi dla Potomków 
Kresowian przesłanie do pielę-
gnowania Polskiego Dziedzictwa 
Narodowego bo jeżeli nie teraz 
to kiedy, jeżeli nie my to kto 
zdejmie z Kresów parawan zmo-
wy milczenia. 

/ Pierwsza strona rozkazu -fotokopii oryginału rozkazu nr 00485 wydanego przez szefa NKWD Nikołaja Jeżowa w 1937 r.
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11 sierpnia mija 79 rocznica wy-
dania osławionego rozkazu ope-
racyjnego nr 00485 przez szefa 
NKWD Nikołaja Jeżowa, który 
rozpoczął systematyczną i maso-
wą eksterminację Polaków w la-
tach 1937-1938 na terenie sowiec-
kiej Rosji. Rozkaz, przed jego 
wydaniem, zaakceptowało Biuro 
Polityczne Komitetu Centralnego 
WKP(b)z Józefem Stalinem na 
czele. Prof. Materski  z Instytu-
tu Studiów Politycznych PAN, 
zasiadający w Polsko-Rosyjskiej 
Grupie ds. Trudnych (powiedział 
PAP w 2012 r.):  „W Polsce kon-
centrujemy uwagę na marty-
rologii Polaków na Wschodzie 
w okresie po 17 września 1939 
r. Tymczasem należy również 
pamiętać o tragicznych losach 
Polaków, którzy jako obywatele 
sowieccy byli ofiarami ludobój-
stwa jeszcze przed drugą wojną 
światową. Liczby zamordowa-
nych Polaków w ZSRS przed, 
jak i po 1939 r., są porówny-
walne”. Metody egzekucji Pola-
ków były bardzo brutalne. Wśród 
publikacji przybliżających grozę 
ludobójstwa Polaków w Rosji w 
latach 1937-1938 - w ocenie Ma-
terskiego - wartościowy jest m.in. 
wybór dokumentów „Rozstrze-
lać Polaków - Ludobójstwo Po-
laków w Związku Sowieckim w 
latach 1937-1938. Dokumenty z 
centrali”  dr. Tomasza Somme-
ra ( przełożone i opracowane) . W 
książce tej autor opisuje ( za  A. 
G. Tiepliakowem), że skazanych 
rozstrzeliwano najczęściej strza-
łem w tył głowy. „Nie była to 
jednak reguła, czasem zabijano 
salwami niemal na oślep. Cza-
sami zabijano też skazanych bez 
użycia broni palnej np. przy po-
mocy kijów. W toku mordów uży-
wano specjalnego oprzyrządowa-

nia - fartuchów, wiader, sznurów, 
szczotek itp., co pomagało uchro-
nić ubrania i mundury katów oraz 
miejsca kaźni przed lejącą się z 
przestrzelonych głów krwią” - pi-
sze Sommer. Klasyczne ludobój-
stwo, gdzie wystarczało być pol-
skiej narodowości, żeby zginąć” 
- podkreśla Materski. Skąd tylu 
rodaków znalazło się przed woj-
ną na terenie Związku Sowiec-
kiego? - Oni nie byli imigrantami, 
bo stamtąd pochodzili, ze swojej 
wioski czy miasteczka. Tam była 
Polska. Granicą zasięgu polsko-
ści była granica pierwszego roz-
bioru z 1772 roku, która szła dale-
ko na wschód. Z jednej strony pod 
Kijów, z drugiej – pod Smoleńsk 
.Po traktacie ryskim z 1921 roku 
kończącym wojnę polsko-bolsze-
wicką Polacy z dalekich kresów 
stali się obywatelami sowieckimi. 
Dane moskiewskiego Memoriału 
mówią o 143 810 osobach repre-
sjonowanych, 139 835 skazanych 
i 111 091 rozstrzelanych. Skąd tak 
dokładne liczby? Rosyjski histo-
ryk skompletował je w 1993 roku 
na podstawie skrupulatnych ra-
portów napływających regularnie 
z wydziałów terenowych NKWD 
do centrali na Łubiance, które 
zachowały się w tamtejszym ar-
chiwum. Dokumenty te udało się 
wyrwać z paszczy KGB za prezy-
dentury Jelcyna. – W przeciwień-
stwie do Holokaustu w przypadku 
zbrodni stalinowskich dysponu-
jemy bogatą dokumentacją. Taką 
specyfikę miała tamtejsza admini-
stracja. Znamy pomysłodawców i 
bezpośrednich katów, choć część 
archiwów w Moskwie i stolicach 
byłych republik sowieckich wciąż 
pozostaje zamknięta – mówi 
Sommer. Liczba ofiar śmiertel-
nych nie zamyka się jednak na 
111 tysiącach wyliczonych przez 

Memoriał. Było ich więcej, jeżeli 
doliczymy zesłanych do łagrów, 
którzy zginęli w wyniku chorób, 
niedożywienia i złego traktowa-
nia. W dodatku podane liczby 
odnoszą się prawie wyłącznie do 
mężczyzn w wieku produkcyj-
nym. – To byli mężczyźni, któ-
rzy z różnych przyczyn wpadli 
w obiektyw władzy sowieckiej 
– relacjonuje Sommer.  Żony 
wrogów ludu, zgodnie z 
rozkazem nr 00486, przesiedlano 
do Kazachstanu na 5 do 10 lat. 
Dzieci trafiały do domów dziecka, 
gdzie ukrywano przed nimi ich 
prawdziwą tożsamość i wycho-
wywano je w duchu homo sovie-
ticus. Majątek rodziny aresztanta 
podlegał w całości konfiskacie. 
Rodziców tudzież teściów stra-
ceńca brak środków do życia 
skazywał w praktyce na śmierć 
głodową. Dlatego po dokonaniu 
statystycznej ekstrapolacji można 
przyjąć, że antypolska polityka lat 
1937-38 pochłonęła nie 111 tys., 
lecz ok. 200-250 tys. Polaków, a 
więc jedną trzecią ludności pol-
skiej zamieszkującej ówczesny 
ZSRS. Sprawa eksterminacji so-
wieckiej ludności polskiego po-
chodzenia nie przedostała się do 
polskiej opinii publicznej. Szcząt-
kowe i zniekształcone informacje 
zaczęły docierać po odwilży 1956 
roku, jednak represje redukowano 
do porachunków Stalina z dzia-
łaczami Komunistycznej Partii 
Polski. Tak jest do dziś. – Nie 
było tej wiedzy. Ona się dopiero 
przebija. O likwidacji komuni-
stów wiedziano, natomiast nie 
wiedziano, że był to jedynie epi-
zod pewnej szerszej procedury – 
relacjonuje Sommer. Określenie 
„ludobójstwo”,  w odniesieniu do 
„operacji polskiej” jak dotąd nie 
padło z ust polskich historyków. 

Zauważa Sommer. Co ciekawe, 
jako pierwszy użył go w formie 
„ludobójstwo w lokalnej skali” 
historyk brytyjski Simon Sebag 
Montefiore. Ludobójstwo na 
Polakach z lat 1937-1938.  Osta-
tecznie akcję zamknięto rozka-
zem 00762 z 26 listopada 1938 
roku. Ludobójstwo na Polakach 
trwało więc, według oficjalnych 
dokumentów, nieco ponad 14 

miesięcy. W praktyce ciągnęło 
się jednak nieco dłużej – zdarzało 
się bowiem, że aresztowanych już 
Polaków, wbrew oficjalnemu roz-
kazowi 00762, najprawdopodob-
niej jednak za zgodą przynajmniej 
kierownictwa NKWD, dalej roz-
strzeliwano, zamiast oddawać ich 
sprawy do właściwego sądu – a 
taki teoretycznie był wymóg za-
warty w rozkazie 00762.

Ludobójstwo Polaków w Związku 
Sowieckim w latach 1937-1938. 

Bogusław Szarwiło
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Moje Kresy – Helena Góralczyk
Eugeniusz Szewczuk

 Był rok 1943. Miałam wtedy 13 
lat. Razem z ukraińską koleżanką 
plewiliśmy ogródek przy naszym 
domu w Wilji. Kończyłyśmy, gdy 
nagle za plecami usłyszałam czy-
jeś kroki. Podniosłam się i zamar-
łam w bezruchu. Tuż za mną przy 
płocie stał banderowiec. Obwie-
szony kilkunastoma granatami, z 
pepeszą u boku i w czapce maze-
pynce. Drugi stał obok z bronią 
gotową do strzału. Що ти тут 
робиш - co ty tu robisz? Ukra-
inkę zamurowało, stała jak wryta 
w ziemię. Łkając wyszeptałam - 
plewię ogródek, bo z mamą nie 
mamy co jeść, a mieszkamy w 
Katerburgu. Чий це будинок - 
czyj to dom? Polaków, oni uciekli 
i dom stoi pusty - odparłam kła-
miąc. Przepytali mnie z katechi-
zmu i zmusili do modlenia się po 
ukraińsku, mową którą mało zna-
łam, a nauczyła mnie ta młodsza 
koleżanka. W tym momencie to 
uratowało mi życie. Kłamiąc da-
lej w obronie życia wysłałam ich 
do sąsiada, gdyż byli ciekawi kto 
tam mieszka. Złapałam za sznur i 
ciągnąc krowę przez wijijską górę 
uciekałam w kierunku Rybczy do 
rodziców. Wpadłam w olbrzymi 
łan pszenicy, krowę było widać, 
mnie nie. Banderowcy zoriento-
wali się, że „mała” ich wykiwała 
i zaczęli ostrzeliwać pole. Udało 
mi się dotrzeć do następnego pa-
górka i dalej do wsi. Wszczęłam 
alarm, wrzeszcząc w niebogłosy 
i powiadamiając tym samym na-
potkanych ludzi. Ukraińcy nie 
odważyli się w dzień zaatakować 

wioski. Mnie szczęśliwie nic się 
nie stało, ale krowa była pora-
niona od kul banderowców. He-
lena Góralczyk zd. Gołębiowska, 
córka Stefana i Anny zd. Niwiń-
ska, urodziła się 25 sierpnia 1930 
roku. Rodzinna miejscowość to 
Białozórka, gmina Katerburg, po-
wiat Krzemieniec, województwo 
wołyńskie. Mama Heleny - Anna, 
urodziła się i mieszkała w Rybczy 
razem z trzema siostrami i bratem 
Wawrzyńcem Niwińskim. Dzia-
dek Karol miał bardzo duże go-
spodarstwo rolne i kiedy umierał 
podzielił cały swój majątek po-
między wszystkie dzieci. Mama 
za te pieniądze, kupiła w pobli-
skiej Wilji ziemię przeznaczoną 
dla nowych osadników. Nieba-
wem wszystko potoczyło się jak 
w bajce. Na pięknym koniu do 
Rybczy z Białozórki przyjeżdża 
przyszły zięć Karola – Stefan Go-
łębiowski. Dystyngowany, nie-
zwykle przystojny młodzieniec, 
od osadników tam mieszkających 
dowiedział się, gdzie mieszka 
moja mama – dodaje Helena i 
poprosił ją o rękę. Huczny ślub 
rodziców Heleny odbył się 1928 
roku. Na ojcowiźnie w Rybczy 
pozostał Wawrzyniec, młodzi na 
początek zamieszkali w oddalo-
nej o 35 kilometrów Białozórce. 
Zakasali rękawy i wzięli się ostro 
do pracy. Na zakupionym przez 
mamę gruncie w Wilji rozpoczęli 
budowę domu. W międzyczasie ja 
się urodziłam, potem brat Romek. 
Żył tylko 3 tygodnie. Na futorze, 
gdzie budowali się rodzice, życie 

było bardzo ciężkie. Sąsiadów 
było mało, gdyż każdy budo-
wał się zwykle na środku swojej 
parceli. W sąsiedztwie mieliśmy 
dwie rodziny ukraińskie, trochę 
dalej dwie polskie. Zanim dom 
został wykończony przenieśli-
śmy się do Wilji. Przez długi czas 
mieszkaliśmy w wykonanej przez 
ojca ziemiance, obok domu. W 
międzyczasie rodzice pomagali 
na budowie u wujka Wawrzyńca 
w Rybczy. Wujek budował pięk-
ny dom na skraju wsi. Mając 6 lat 
w 1936 roku zaczęłam chodzić 
- oczywiście pieszo, do szkoły 
w Tetylkowcach. U nas na tym 
pustkowiu szkoły nie było. Reli-
gii uczył mnie ks. kan. Dominik 
Wyrzykowski, wieloletni pro-
boszcz parafii Katerburg i dziekan 
dekanatu krzemienieckiego die-
cezji łuckiej. Potem przez okres 
20 lat był proboszczem parafii 
pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Mąkoszycach gmina 
Lubsza. Zmarł 19.12.1967 roku 
i jest pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Mąkoszycach. 
Potem urodził się kolejny mój 
brat Eugeniusz. Przez ostatnie 3 
miesiące swojego krótkiego ży-
cia przebywał w szpitalu. Zmarł 
mając 4 latka. Znowu nie mia-
łam rodzeństwa, byłam sama aż 
do roku 1943, kiedy urodził się 
kolejny braciszek. Koniecznie 
wg rodziców musiał być Eu-
geniusz i takie imię mu nadali. 
Tato zaczął pracować na poczcie 
jako listonosz. Dopiero później, 
po wojnie, uświadomiłam sobie 
jak doceniany na wsi był zawód 
kolejarza i listonosza. We wrze-
śniu 1939 roku przyszli Sowie-
ci. Wiadomo z jakiego powodu. 
Tato został zmuszony do służby 
w ich wojsku. Ćwiczył rekrutów 
tzw. ”stribitieli”. Mama zmuszona 
była pracować na gospodarstwie, 
a ziemi nie było mało, ponad 12 
morgów. Siała, orała, doiła krowy 
i wszystko to co było do zrobienia 
na wsi. Pomagałam jak mogłam. 
Wszystko zmieniło się kiedy 
Niemcy 22 czerwca 1941 roku 
napadli na Sowietów. Skończyła 
się moja edukacja. Niemcy zbom-
bardowali Katerburg, zamiesz-
kały w większości przez Żydów. 
Zaczęły grasować bandy UPA, 
wzmocnione przez dezerterów 
ukraińskiej policji, wspomaga-
nej przez chłopów, samoobronę 
(SKW) i bezpiekę OUN - B. Nasi  
ukraińscy sąsiedzi, jedna rodzina 
przyjazna nam, drudzy zagorzali 
zwolennicy Bandery. Od jakie-
goś już czasu baliśmy się spać w 
naszym domu, obawiając się naj-
gorszego. Wieczorami cichcem 
uciekaliśmy do naszego ukraiń-
skiego sąsiada Iwana. Spaliśmy 
na strychu i widzieliśmy dokład-
nie jak drugi z sąsiadów Kiryk, 
uzbrojony po zęby razem ze swo-

ją córką, wychodził na „zebrania” 
banderowców. By zachować po-
zory wzorowego Ukraińca, nasz 
Iwan chodził na narady miejsco-
wych banderowców i wszyst-
ko nam przekazywał. Któregoś 
wieczoru w kwietniu 1943 roku 
przyleciał zdyszany i już w pro-
gu wykrzyknął - uciekajcie, dzi-
siaj w nocy przyjdą po was! Tak 
jak staliśmy, polną drogą ucie-
kliśmy do Rybczy. Niestety brat 
mamy - Wawrzyniec, nie wpuścił 
nas na swoje obejście, nie lubił 
bowiem mojego ojca. Zamiesz-
kaliśmy u biednej i schorowanej 
koleżanki mamy. Spaliśmy gdzie 
się tylko dało, razem było nas 9 
osób. Tato znał się na wojaczce, 
tak się mówiło gdy ktoś znał się 
na sprawach wojskowych, dzię-
ki służbie u ruskich. Mieszkańcy 
Rybczy wybrali go komendantem 
samoobrony. Zorganizował cały 
system obrony wsi z posterunka-
mi wartowniczymi. Z Niemcami 
w Krzemieńcu, tak z Niemcami 
– to nie pomyłka, załatwił broń 
z amunicją celem obrony przed 
banderowcami. Niemcy się na 
to godzili. Jeździł więc furman-
ką codziennie kilkanaście kilo-
metrów do Krzemieńca po broń 
przez ukraińską wioskę Folwarki 
Duże. Rankiem broń odwoził z 
powrotem. Cud, że przeżył. Pod-
czas rzezi wołyńskiej w marcu i 
kwietniu 1943 roku na terenie 
gminy Katerburg zamordowano 
łącznie 69 Polaków. Najwięcej w 
Matwiejowicach - 25, Piszczatyń-

cach - 15, mojej Wilji - 5, Rybczy 
- 3. W tym też czasie przeżyłam tą 
straszną historię z banderowcami 
w ogródku koło naszego domu. 
By mieć warzywa na zimę ple-
wiłam ogród. Brałam więc przy 
okazji krowę i pędziłam ją do od-
dalonej o 3 kilometry Wilji. By-
łam tam już szósty dzień, ostatni 
jak mi się wydawało raz. Uszłam 
z życiem.18 maja 1943 roku ban-
derowcy nocą zaatakowali Ryb-
czę. Większość ludzi spała wtedy 
w miejscowej szkole - twierdzy 
w samym środku wsi. Ukraiń-
cy podeszli do wsi od północno 
- zachodniej strony. Spalili kilka 
domostw i śpiącego niestety war-
townika. Atak został odparty. Zgi-
nęło wielu banderowców, których 
pozostali, rankiem na furmanki 
zbierali wokół wsi. Napadano na 
Rybczę kilkakrotnie, nawet wtedy 
kiedy przyszło sowieckie wyzwo-
lenie. Banderowcy chcąc zmylić 
czujność mieszkańców, przebie-
rali się wtedy w mundury Armii 
Czerwonej. Przy szkole w której 
już później spaliśmy całą rodzi-
ną, mieszkańcy zrobili cmentarz. 
Bali się chować zmarłych w Ka-
terburgu, by po drodze nie zostać 
zamordowanym. Wieczorami 
w szkole śpiewaliśmy potem tę 
piosenkę, by dodać sobie odwagi.                                                                                                                        
„Ta wieś to nasza Rybcza,        
to jest nasz pot i łzy,         
jedyna to wieś polska,      
nie zniszczy jej wróg zły.      
Ta wieś to nasza szkoła,  

/ Mąkoszyce 1946r.Helena z bratem i mamą Anną

/ Siostry Skowrońskie z Heleną Gołębiowską-Mąkoszyce 1946r.
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a przy niej wielki krzyż,  
zielone sady i pola,  
i słońce świeci zwyż.   
A gdy zaryczy syrena,    
na alarm, że idzie wróg,     
do ręki broń bierzemy     
i żegna nas sam Bóg.                                                                                                                         
Pewnego letniego wieczoru tato 
jak zwykle obserwując przez 
lornetkę teren wokół Rybczy, za-
uważył kolejną łunę pożaru. Po-
dał mi lornetkę mówiąc - patrz, a 
sam rozpłakał się. To płonął nasz 
dom w Wilji. Piękny, murowany 
i dobrze urządzony. Straciliśmy 
wszystko. Wilja, piękna miejsco-
wość  położona na 2 wzgórzach, 
z czystym obok jeziorem. Je-
sienią 1943 roku tatę zabrali do 
wojska, tym razem już polskie-

go. Najpierw do Szumska, potem 
do Brodów. Przeszedł w Wojsku 
Polskim cały szlak bojowy aż do 
Berlina. W maju 1945 roku został 
awansowany do stopnia sierżan-
ta Wojska Polskiego. Z rodziną 
spotkał się dopiero po wojnie, 
na Ziemiach Zachodnich. Mama 
z dwójką dzieci przedostała się 
do Krzemieńca. Znalazła puste 
mieszkanie i tam zamieszkaliśmy. 
Przez jakiś czas pieszo, polami, 
omijając ukraińskie wsie, chodzi-
ła do Rybczy, do brata Wawrzyń-
ca. Za przysłowiową łyżkę strawy 
dla siebie i dzieci, dobrowolnie 
pomagała w jego gospodarstwie. 
Gospodarstwo było duże, za-
bezpieczone wysokim murem 
przed banderowcami i z własną 
samoobroną. Mama nauczyła 

mnie wielu rzeczy, szacunku do 
ziemi i chleba, także do drugie-
go człowieka. To jej wszystko 
zawdzięczam. 9 czerwca 1945 
roku pierwszym przesiedleńczym 
transportem dotarliśmy do Mąko-
szyc. Razem z nami przyjechali 
byli mieszkańcy Lwowa i okolic, 
m.in. mieszkańcy obecnego Do-
brzynia, Szydłowic i Kruszyny. Z 
Kresów do Mąkoszyc dotarło na 
początku tylko 3 mężczyzn, ko-
biety i dzieci, reszta była na woj-
nie. Wszyscy zaraz zaczęli zaj-
mować co lepsze gospodarstwa. 
Na początku baliśmy się poruszać 
po tej niemieckiej wsi, bo mło-
dzież rzucała do nas kamieniami. 
Z czasem wszystko się unormo-
wało. Tu w Mąkoszycach pozna-
łam swojego męża, Mieczysława 
Góralczyka. Był komendantem 
wojskowego majątku, pochodził 
z Olszanicy pod Krakowem. W 
Boże Narodzenie 1947 roku od-
był się nasz ślub. Urodziły się na-
sze dzieci; córka Józefa, w 1949 - 
syn Edward, w 1951 - Władysław 
i 1958 -Stanisław. Prowadziliśmy 
5 hektarowe gospodarstwo. Mąż 

dodatkowo pracował w Zakładzie 
Przemysłu Drzewnego - Tartak w 
Rogalicach. Przez pewien okres 
czasu pracowałam w przedszko-
lu, a następnie w barze wiejskim 
w Mąkoszycach. W 1997 roku po 
50 latach małżeństwa zmarł mój 
mąż. Doczekałam się 9 wnuków, 
9 prawnuków i 1 praprawnuczka. 
Dalej mieszkam w Mąkoszycach 

gmina Lubsza, powiat Brzeg, wo-
jewództwo opolskie.
Eugeniusz Szewczuk       

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

/ Mąkoszyce 1950r Helena z dziećmi,Józefą i Edwardem.

/ Mąkoszyce (z lewej mama Heleny,z prawej Helena Góralczyk

/ Helena Góralczyk,Mąkoszyce 1972r.

/ Mąkoszyce-rodzice Heleny,Anna i Stefan Gołębiowscy
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29 sierpnia (prawosławne świę-
to Wniebowzięcia NMP) 1943 
roku: 

W kol. Adamówka pow. Kowel 
podczas drugiego napadu Ukra-
ińcy zamordowali co najmniej 14 
Polaków. 

W kol. Aleksandrówka pow. Ko-
wel podczas drugiego napadu  za-
mordowali ponad 30 Polaków. 

W kol. Antonówka pow. Kowel 
zamordowali co najmniej 15 Po-
laków, w tym 3 rodziny. 

W kol. Augustów pow. Horo-
chów zamordowali 7-osobową 
rodzinę polską. Świadek Kajetan 
Cis, ukryty w kopie zboża złożo-
nej z dziesięciu snopków widział 
nieudaną próbę ucieczki rodziny 
Malinowskich. Rodzina ta liczy-
ła 7 osób: rodziców, teściową i 
dzieci lat: 2. 3, 4 i 5. „Rozjuszo-
na banda, jeszcze okrwawiona 
i rozgrzana we Władysławówce 
- widłami, siekierami, sierpami i 
kosami - zabijała, maltretowała tę 
rodzinę; kobiety, żonę Malinow-
skiego i teściową, rozebrali do 
naga i gwałcili - chyba gwałcili 
już nieżywe kobiety, bo leżały bez 
ruchu i co raz jakiś ryzun kładł się 
na nie, były całe we krwi. Żywe 
dzieci podnosili na widłach do 
góry - straszny krzyk (...). Kilku 
ryzunów poznałem - mieszkali w 
przyległych wioskach, sąsiedzi”. 
(Siemaszko..., , s. 1237).

W kol. Czmykos pow. Luboml 
upowcy razem z chłopami ukra-
ińskimi z okolicznych wsi Czmy-
kos, Sztuń, Radziechów, Olesk i 
Wydźgów wymordowali około 
200 Polaków. Napadem kiero-
wał sotnik Pokrowśkyj, syn du-
chownego prawosławnego ze wsi 
Sztuń, oraz „Lis”, były gajowy. 
Rano miejscowi Ukraińcy zrobi-
li rozeznanie wśród Polaków. Do 
Stanisława i Julii Król przyszedł 
znajomy Ukrainiec pożyczyć 
chleb, a za kilka godzin ten sam 
mordował łopatą ich córkę. Kolo-
nia została otoczona pierścieniem 
strzelców UPA, który uniemoż-
liwiał ucieczki. Grupy napastni-
ków w liczbie 10 – 20 na jedno 
gospodarstwo rozeszły się po 
kolonii i mordowały w okrutny 
sposób siekierami, widłami, kosa-
mi, drągami i innymi narzędziami 
gospodarskimi – tam, gdzie ofia-
ry dopadnięto: w mieszkaniach, 
na podwórkach, na polu. Grupę 
dziewcząt i kobiet spędzono do 
szkoły, gdzie po zgwałceniu i 
zmaltretowaniu, zwłoki wrzuco-
no do szkolnej ubikacji. Sprzęty, 
wozy, żywność, ubrania, buty 
oraz inwentarz żywy rozgrabili 
upowcy i mieszkańcy sąsiednich 
wsi ukraińskich. W późniejszym 
czasie kolonia została spalona. 
Eugeniusz Król, lat 12, został 

przybity za ręce, nogi i szyję do 
drzwi w kuchni. Helenę Grecz-
kowską, lat 20, zarąbał siekierą 
znajomy Ukrainiec ze wsi Czmy-
kos (Siemaszko..., s. 490 – 492). 
Zofia Wąs z d. Król, jako świadek 
pisze o sobie w osobie trzeciej: 
„Zofia Król, lat 7 i Janina Kotas, 
lat 12 bawiły się w sadzie lalkami. 
Nagle zaczęły dochodzić dziwne 
odgłosy. Starsza dziewczynka, Ja-
nina Kotas, zidentyfikowała, że są 
to banderowcy. Nagle jeden z nich 
pojawił się w sadzie, gdzie bawiły 
się dziewczynki (znany dziewczyn-
kom, gdyż pochodził ze wsi Czmy-
kos, gdzie mieszkali w większości 
Ukraińcy). Ten człowiek był tego 
samego dnia rano u państwa Kró-
lów – chciał pożyczyć chleb. Pani 
Julia Król, lat 29, matka Zofii dała 
mu cały bochenek, podziękował i 
wyszedł. W sadzie ów Ukrainiec 
zapytał, czy rodzice są w domu. 
Zofia odpowiedziała, że tak. Dalej 
już nic nie pamięta. Jak się oka-
zało później, dostała w tył głowy 
łopatą, co spowodowało utratę 
świadomości i wstrząs mózgu. 
Gdy Zofia odzyskała przytom-
ność, było jeszcze widno, okazało 
się, że wraz z koleżanką zostały 
przysypane ziemią w niewielkim 
rowie. /.../ Janina Kotas leżała 
na Zofii z odciętymi w połowie ły-
dek nogami. Dostała przez chwilę 
drgawek i przestała się odzywać, 
prawdopodobnie już nie żyła. 
Zofia wydostała się z prowizo-
rycznego grobu i poszła do domu. 
Zorientowała się, że w domu są 
jeszcze banderowcy, więc wystra-
szona schowała się w konopie. 
Jak już wszystko ucichło, ponow-
nie Zofia wybrała się do domu. I 
co zastała? Mama Julia Król, lat 
29, z domu Greczkowska, leżała 
na podłodze cała zakrwawiona z 
nożem w piersi, już nie oddycha-
ła. Brat, Eugeniusz Król, lat 12 
został przybity za szyję i ręce do 
drzwi w kuchni, również już nie 
żył. Tata Stanisław Król, lat 38 
leżał koło pasieki, najprawdopo-
dobniej przerżnięty piłą, jeszcze 
żył. Jak zobaczył Zofię, zaczął 
krzyczeć, żeby uciekała do babci. 
Zofia pobiegła najpierw do Marii 
Danielak, swojej matki chrzestnej. 
W domu nikogo nie było, na pod-
łodze leżało tylko jakieś dziecko, 
całe porozrywane (głowa, nogi, 
ręce – osobno). Następnie Zofia 
pobiegła do swojej babki Kata-
rzyny Król i dziadka Antoniego 
króla, tam też nikogo nie było, tyl-
ko pełno krwi wszędzie. Następnie 
Zofia pobiegła do drugiej swojej 
babki Zofii Greczkowskiej i dziad-
ka Feliksa Greczkowskiego. Po 
drodze spotkała swoją koleżankę 
Amelkę, lat 5 i jej siostrę Annę. 
Lat 3, Góral. Za chwilę wyszedł, 
wyłonił się nagle, jakiś Ukrainiec 
i zaczął strzelać. Anna Góral, lat 
3 zginęła na miejscu. Amelka Gó-
ral została postrzelona w ręce. 
Przed kulami uchroniła się jedy-

nie Zofia. Zofia z ranną Amelką 
poszły do domu Greczkowskich, 
w którym też nikogo nie było. Po 
drodze napotkały leżącą, już nie 
żyjącą, kobietę z małym dzieckiem 
przy piersi. Dziecko jeszcze żyło. 
Następnie poszły do domu Amelki 
Góral i tam się schowały w kry-
jówce pod podłogą. Przesiedziały 
tam całą noc. Na drugi dzień po-
szły do Lubomla, do ciotki Zofii”. 
Było to 12 kilometrów, dotarły 
tam w bardzo złym stanie, do cio-
ci Zofii o nazwisku Wichruk z d. 
Król (Siemaszko..., s. 1180). 

We wsi Derno pow. Łuck zamor-
dowali 19-letniego Polaka. 

W kol. Ewin pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zamordo-
wali co najmniej 8 Polaków. „ 
Moja Mama Jadwiga oraz tato 
Jan opowiadali mi osobiście we 
Włodziemierzu Wołyńskim, że 
rodzona siostra mojej mamy Le-
okadia z domu Kaliniak lat około 
30, została zamordowana przez 
czterech Ukraińców niedale-
ko Swojczowa, we wsi Ewin. To 
było podczas rzezi ukraińskich w 
1943 r. Opowiadali o jej śmierci 
tak: „Dwóch Ukraińców ją trzy-
mało, a dwóch przerzynało piłą 
na pół i tak Lodzię zamęczyli na 
śmierć!” Leokadia wyszła za mąż 
i miała swoje dzieci, niestety nie 
pamiętam już dziś ile.” Nazywam 
się Czesław Albingier, Urodziłem 
się 09. 01. 1931 r. we wsi Siera-
kówka, gm. Werba, powiat Wło-
dzimierz Wołyński.. /.../  W Swoj-
czowie mieszkała też Leokadia z 
domu Kaleniak, najmłodsza sio-
stra rodzona mojej mamy Jadwi-
gi. Moi rodzice opowiadali mi, 
że Leokodia była bardzo piękną 
kobietą i jeszcze przed II wojną 
światową wyszła za mąż. Wraz z 
mężem mieszkali w bliskich oko-
licach Swojczowa. Podczas rzezi 
także ich dom, został napadnięty 
przez ukraińskich nacjonalistów. 
W trakcie napadu zastrzelono 
jej młodego męża, a ją Ukraińcy 
zabrali do lasu i przez miesiąc 
czasu gwałcili. Potem ją okrutnie 
zamordowali.” (Wspomnienia 
Wacławy Roch i Czesława Albin-
giera ze wsi Sierakówka w pow. 
Włodzimierz Wołyński na Woły-
niu 1938 – 1944. Wysłuchał i spi-
sał Sławomir Tomasz Roch, 2009 
r. W;  http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/sierakowka-roch_
waclawa_i_czeslaw.html ) „La-
tem 1943 r. banderowcy okrążyli 
ich wieś, a następnie uzbrojeni w 
przeróżną broń wchodzili do wsi i 
mordowali dosłownie wszystkich, 
których spotkali na swojej dro-
dze. Mordercy nie oszczędzali ni-
kogo, ani kobiet, ani dzieci. Ka-
zia opowiadała mi osobiście, że 
także ich dom został napadnięty 
przez ukraińskich nacjonalistów. 
Ona i jej mąż rzucili się do uciecz-
ki. Stanisław chwycił na ręce ma-

lutką jeszcze Alfredę, miała wtedy 
około 1,5 roczku i zaczął szyb-
ko uciekać, byle dalej od domu. 
Niestety zauważyli go oprawcy 
i celnie posłali mu śmiertelną 
kulę, gdy padał na ziemię, albo 
resztką przytomności, albo za 
przyczyną autentycznego cudu, 
przykrył swoim ciałem niemowlę, 
nie czyniąc mu przy tym większej 
szkody. Kazimiera tymczasem 
była ukryta w schronie, bądź 
w najbliższej okolicy i przeżyła 
napad. Po odejściu bandziorów 
odnalazła dziecko pod ciałem 
zastrzelonego męża.” (Sławomir 
Tomasz Roch: Beri szablu, beri 
nyż, spotkasz Lacha taj zariż!; 
w: http://niepoprawni.pl/blog/sla-
womir-tomasz-roch/beri-szablu-
-beri-nyz-spotkasz-lacha-taj-za-
risz ). W. i E. Siemaszko na s. 917 
podają, że Ukraińcy siekierami i 
widłami zamordowali 5 Polaków: 
Józefa Litwińczuka lat 29, Stani-
sława Traczyńskiego lat 62, jego 
żonę Antoninę lat 60, syna Leona 
lat 38 i córkę Feliksę lat 18.

W kol. Głęboczyca pow. Wło-
dzimierz Wołyński „powstańcy 
ukraińscy” razem z chłopami 
ukraińskimi z sąsiednich wsi wy-
mordowali około 250 Polaków – 
„od niemowląt” (np. dziecko Bo-
lesławy Zarzyckiej), „po starców” 
(np. 96-letnia wdowa Kazańska). 
Napad miał miejsce o świcie, za-
bijali siekierami, widłami, noża-
mi, szpadlami, drągami itp. Ofiary 
bestialsko torturowali, obcinali ję-
zyki, ręce, nogi; na wpół żywych 
wrzucali do dołów, które zasypy-
wali. Ranną 11-letnią Anię Krako-
wiak zakopali żywcem. Małemu 
dziecku Jana i Anieli Sławskich 
roztrzaskali główkę o słup (Sie-
maszko..., s. 872 – 874). „W 
ostatnich dniach sierpnia 1943 
roku w niedzielę przed świtem, 
prawie już wstawał dzień, obu-
dziły mnie odgłosy echa krzyku 
sąsiedzkich gęsi. Zaniepokoiłem 
się bardzo tym rannym donośnym 
hałasem. Zrywam się ze swojego 
legowiska w stodole i wybiegam 
na podwórze. Wpadam do śpiącej 
rodziny w mieszkaniu i stanowczo 
wszystkich głośno budzę. Matka 
bardzo strwożona zabiera z po-
słania młodsze rodzeństwo, chwy-
ta, co było pod ręką z ich ubrań i 
ucieka w kierunku rzeki Turii. Po 
drodze przed rzeką, na polu zło-
żonego już w kopy zboża, ukrywa 
się z młodszym rodzeństwem w 
tych kopach. Zrozpaczona mówi 
do mnie, żebym uciekał do na-
szego kuzyna Józefa Chojnackie-
go, który mieszkał na wschodniej 
krawędzi wsi Głęboczycy. Było to 
od nas niedaleko, około 1,5 kilo-
metra. Po kilkunastu minutach 
dobiegam do domu Chojnackich. 
W domu kuzyna nikogo nie za-
staję, spostrzegam, że wszyst-
kie drzwi w pomieszczeniach są 
pootwierane i widzę, że zostały 

opuszczone tak samo jak nasze. 
Wtedy nie zastałem z nich nikogo. 
Dopiero później dowiedziałem 
się od mojego stryja Stanisława 
Winiarskiego, któremu również 
banda UPA wyrżnęła rodzinę, gdy 
on był wcześniej, wyszedł z domu 
do obrządku inwentarza. Ukry-
ty w oborze widział, jak mordują 
jego małoletnie dzieci i rodzinę 
swojego sąsiada, mojego kuzy-
na Chojnackiego. Twierdził, że 
w czasie rąbania siekierami jego 
rodziny Chojnackiemu z rodziną 
udaje się niepostrzeżenie wypaść 
z domu do dobrze krzewami za-
rośniętego ogrodu. Pod osłoną 
drzew wbiegają do stojących 
dziesiątek ze zbożem, w których 
wszyscy się ukrywają. Może by-
łoby się im udało zachować ży-
cie, gdyby nie pozostawiony w 
zagrodzie uwiązany na łańcuchu 
pies, który donośnie wył. Bandyci 
wpadają do mieszkania, w którym 
nie było kogo rąbać. Zaintereso-
wali się wyciem psa. Chwytają go 
i wypuszczają z uwięzi. Pies wy-
rywa się bandytom i pogonił do 
tych ukrytych w zbożu. Nie było 
dla nich ratunku. Banda UPA z 
Ukraińcami z Dulib i Turyczan 
morduje. Samego kuzyna Choj-
nackiego, z wściekłości chyba, że 
się ukrył, przywiązano łańcuchem 
do uprzęży konia i tak go wleczo-
no za galopującym zwierzęciem, 
aż zostały z niego tylko nagie 
strzępy ciała. Od Chojnackich, 
których już nie zastałem, wracam 
w kierunku rzeki. Jadę przez pole, 
w którym ukrywała się matka z 
rodzeństwem. Penetruję kilka 
dziesiątek i widzę, że najdroższa 
mi osoba, moja Matula, w jednej 
z dziesiątek zboża leży już nieży-
wa. Uderzona została ostrzem 
siekiery bardzo głęboko przez 
środek głowy, nie dając żadnego 
ruchu i znaku życia. Rana na gło-
wie jest okropnie opuchnięta, że 
głowa rozdwaja się z widocznym 
na wierzchu zakrwawionym mó-
zgiem zalanym zakrzepłą krwią. 
Nie mogę na ten przerażający 
widok patrzeć, na tak straszną 
śmierć mojej Matuli, krwią całej 
zalanej. Z trwogą, że nie mogę jej 
już w niczym pomóc, w przeraże-
niu z obawą zaglądam do innych 
kup zboża za rodzeństwem. Za 
siostrami Danutą, lat 6, Czesła-
wą, lat 4 oraz braćmi Janem, lat 
14 i Albinem, 2 lata. Żadnego z 
nich nie odnalazłem. Okropnie 
strwożony wracałem do domu. 
Ubieram się w lepszą i grubszą 
odzież, z domu biorę, co jest pod 
ręką, trochę żywności i bochenek 
chleba. Udaję się za rzekę Turię 
do swego znajomego, Wojtowi-
cza, który za żonę ma Ukrainkę. 
U Wojtowiczów ukrywam się w 
stodole, pełnej już zwiezionego 
z pola zboża. Przebywa już tam 
ukrytych osiem osób z pobliskich 
wsi polskich. Niektórzy z nich 
byli mi znajomymi. Z Głęboczycy 

SIERPIEŃ NA WOŁYNIU 1943 R. 
DWA DNI Z KALENDARZA
Stanisław Żurek
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naszej Jan Żuk, starszy ze Słowi-
kówki, Kraszewski, lat 18 i Wdo-
wiak, parę lat starszy ode mnie. U 
Wojtowicza ukrywamy się do paru 
dni, po których, na pewno przez 
donos jego żony Ukrainki, zosta-
jemy wszyscy wykryci. Przyjeż-
dżają po nas upowcy wozem kon-
nym i zabierają wszystkich nas do 
sądu na śledztwo. Sąd ten mieści 
się w lesie w opuszczonej gajów-
ce. Jedziemy pod nadzorem UPA, 
przejeżdżamy po drodze przez 
pole gęstego łubinu. Widzimy, jak 
łubin ten przeszukują upowcy z 
karabinami i kilka grup chłopów 
z siekierami. Niektórzy z nich nio-
są oprawione na trzonkach haki, 
niby bosaki. Widzimy, jak w cza-
sie penetrowania łubinu wykryto 
kilka ukrywających się dzieci. 
Były to dzieci Maszki i Szczepań-
skiego z Głęboczycy. Wszyscy oni 
w tym łubinie na miejscu zostają 
zarąbani siekierami albo mordo-
wani hakami. W gajówce upowcy 
prowadzą z nami śledztwo przez 
parę dni, każdego z osobna pytali 
o udział nasz w armii, czy posia-
danie broni. Nikt z nas nie mógł 
odpowiedzieć na żadne z pytań, 
gdyż z tym się nie spotkał. Nakła-
niają nas, byśmy przystępowali do 
ich organizacji. Po kilku dniach 
śledztwa przewożą wszystkich do 
Hajek. Zbliżał się już wieczór. W 
Hajkach było już ciemno. Umiesz-
czają nas w obszernej zamkniętej 
pustej oborze. Pod osłoną nocy, 
która tak nam się trafiła, że była 
bardzo ciemna i deszczowa, de-
cydujemy i szukamy sposobu i 
możliwości jakiejś, aby się z tej 
obory wydostać. Po północy uda-
je się nam podważyć jedną z bel w 
ścianie chlewu; przez kilku z nas 
podważana ustąpiła. W ten spo-
sób, jak najszybciej udaje się nam 
prawie czołganiem, cicho wydo-
stać poza obręb zabudowań. Pod 
osłoną nocy udaje się całej gru-
pie, po kilku, przejść w kierunku 
na Włodzimierz Wołyński.” (Józef 
Winiarski; w: Lucyna Kulińska, 
Dzieci Kresów III, Kraków 2009, 
s. 349-357; za:  http://wolyn.
btx.pl/index.php/wolyn-wola-
o-prawde/783-w-gboczycy-w-
ostatnich-dniach-sierpnia.html).  

W kol. Grabina pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i chłopi ukraiń-
scy z okolicznych wiosek wymor-
dowali ponad 150 Polaków. 

W pobliżu wsi Hołuby pow. Ko-
wel zamordowali kilkunastu Po-
laków. 

We wsi Hulewicze pow. Kowel 
zamordowali 7 rodzin polskich 
(25 – 30 Polaków). 

We wsi Iwanówka pow. Kowel 
zamordowali 10 Polaków: 7-oso-
bową rodzinę z 5 dzieci oraz mat-
kę z 2 dzieci. 

We wsi Jagodno pow. Włodzi-
mierz Wołyński używając siekier, 
noży i wideł zamordowali co naj-
mniej 13 Polaków. 

W kol. Janin Bór pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 
około 30 Polaków, którzy nie 
opuścili swoich domów. 

W kol. Jasienówka pow. Wło-

dzimierz Wołyński wyrżnęli całą 
polską kolonię (co najmniej 137 
Polaków) - chociaż w lipcu upo-
wcy zwołali zebrania Polaków z 
tej wsi oraz ze wsi Sokołówka i 
zapewniali, że Polacy mogą spo-
kojnie pracować, nie bać się o 
swoje życie, bo nad ich bezpie-
czeństwem czuwają. 

W kol. Kamilówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński  zamordowali 36 
Polaków, głownie kobiety i dzie-
ci. 

We wsi Kohylno pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 
mieszkające na terenie tartaku  
dwie rodziny liczace 10 osób, w 
tym trzy siostry Wesołowskie: 
10-letnią Aleksandrę, 11-letnią 
Walentynę i 12-letnią Halinę oraz 
ich 71-letnią babkę (od strony 
matki) Antoninę Ryś. „Równo-
cześnie zamordowano 7 rodzin 
, tj. dwadzieścia kilka osób NN, 
mieszkających w budynkach po-
żydowskich byłego właściciela 
tartaku Kaca (Siemaszko..., s. 
923). Prawdopodobnie wśród 
nich była rodzina Drabików: mat-
ka, 2 córki i 2 synów.  „Pamiętam, 
że poszłam w niedzielę rano do 
kościoła, tam zobaczyła mnie We-
sołowska, kiwnęła na mnie głową, 
a gdy wyszłam ze świątyni, pytała 
mnie czy wiem, że był pogrom na 
Teresinie? Ona to właśnie opo-
wiadała mi także, jak zginął jej 
mąż i kilku innych Polaków, mó-
wiła tak: „Ukraińcy zamordowali 
mojego męża oraz kilku innych 
Polaków na Tartaku Kohyleń-
skim. Powrzucali Ich do studni, a 
potem rozerwali Ich granatami!”. 
Długo z nią nie rozmawiałam, a 
ona jeszcze tylko dodała: „Czy 
wy wiecie, że Twoje siostry, też zo-
stały już zamordowane na Teresi-
nie?”  (http://wolyn.btx. pl/index.
php/wolyn-wola-o-prawde/251-
wspomnienia-heleny-wojtowicz-
z-d-karbowiak-z-osady-budki-
kohyleskie-w-pow-wodzimierz.
html). 

W kol. Kowalówka pow. Kowel 
zamordowali 15 Polaków, w tym 
8-osobową rodzinę. Inni: „30 
sierpnia 1943 roku Budy Ossow-
skie i kolonia Kowalówka o świcie 
zostały otoczone przez uzbrojone 
bandy, które wyszły ze wsi Woł-
czak i Rzewuszki i dokonały ma-
sowej rzezi na ludności polskiej. 
Rezultat był przerażający: w Bu-
dach Ossowskich ponad dwieście 
osób, w tym ponad osiemdziesię-
cioro dzieci, w Kowalówce na 23 
rodziny 32 osoby zamordowane. 
Rodzina Czarneckich wymor-
dowana cała; ojciec rodziny Jan 
Czarnecki – lat 55, żona Domini-
ka  - lat 53, córka Maria, mężatka 
– lat 23, córka Walentyna lat 19, 
dwaj synowie, bliźniaki Marian i 
Eugeniusz po 14 lat, najmłodsza 
córeczka Marii – Krystyna – lat 
3. Uratował się tylko syn Staszek 
– lat 21, w tym czasie nieobec-
ny”. (Fragment książki Henryka 
Katy „Wojenne Wichry” wydanej 
dzięki Urzędowi Miasta Otwocka 
w 2001 r. Nakład 200 egzempla-
rzy. Przepisany przez Bogusława 
Szarwiło, w: http://27wdpak.btx.
pl/publikacje/435-woy-przed-
-qburzq ). 

We wsi Koźlenicze pow. Kowel 
wymordowali za pomocą bagne-
tów kilka rodzin polskich, liczy 
ofiar nie ustalono, około 20 zwłok 
przywiezionych zostało na dwóch 
wozach drabiniastych do Powur-
ska. 

W kol. Laski pow. Kowel wy-
mordowali 8 rodzin polskich, 42 
Polaków. 

We wsi Lityń pow. Kowel zamor-
dowali 20 Polaków; zakłuli matkę 
dwóch zamordowanych trzy dni 
wcześniej synów oraz ich ojczy-
ma; w dole z ich zwłokami znaj-
dowały się 3 inne zwłoki, a obok 
w dole zwłoki 15 osób. 

W kol. Ludmiłpol pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i chłopi 
ukraińscy z Gnojna za pomocą 
siekier, bagnetów i innych narzę-
dzi wymordowali 104 Polaków. 
„Franciszek Walczak mieszkał w 
Ludmiłpolu, on i jego rodzina byli 
Polakami. /.../ Trzech Ukraińców 
wjechało na jego podwórko, wła-
śnie w tym czasie z domu na po-
dwórko wyszła jego żona Gustafa 
lat ok. 22 z malutkim dzieckiem na 
ręku. Wyraźnie nie wiedziała jesz-
cze co jej grozi. Gdy trzej Ukra-
ińcy, każdy uzbrojony w siekierę, 
zobaczyli ją przed domem, szybko 
pojmali ją i wtedy jeden z nich 
powiedział do niej tak: „O jak ty 
się ładnie ubrałaś. Twoja suknia 
będzie dla mojej żony”. Drugi do-
dał zaraz: „Twoje buty będą dla 
mojej żony”. Wtedy trzeci z nich 
powiedział stanowczo: „Prędzej 
bij!”. Ukrainiec uderzył najpierw 
siekierą dziecko, które Gustka 
trzymała w rękach. Niemowlę wy-
padło jej z rąk i upadło ogłuszone 
na ziemię, jednak ożyło i zaczęło 
raczkować. Jeden z oprawców 
powiedział zaraz: „Dobij dziec-
ko, bo ożyło!”. Ukrainiec uderzył 
jeszcze raz siekierą i tym razem 
skutecznie. Zaraz potem zarąbali 
Gustafę, żonę Franciszka, któ-
ry to wszystko widział i słyszał 
ze schronu. Przebieg tej zbrodni 
Walczak opowiadał mi osobiście 
we Włodzimierzu Wołyńskim jesz-
cze w sierpniu 1943 r. zaraz po 
jego przybyciu do miasta. Z tego 
co nam opowiadał, zorientowali-
śmy się, że napad na Ludmiłpol 
był w pierwszych dniach sierpnia 
1943 r. Franek mówił nam także, 
że rozpoznał znajomych chłopów 
Ukraińców z Kohylna, jego zda-
niem to oni mordowali polskich 
mieszkańców Ludmiłpola” (An-
tonina i Kazimierz Sidorowicz, 
w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl; relację spisał Sławo-
mir Tomasz Roch.). „Napad na 
naszą wieś Ludmiłpol był w lipcu 
1943 r. Po wojnie spotkałam się z 
Franciszkiem Walczakiem, /.../ za-
czął mi opowiadać przebieg tych 
tragicznych wydarzeń, mówił tak: 
„Ja i moja żona Gustka schowa-
liśmy się w stodole w schronach. 
Kiedy Ukraińcy przyszli na nasze 
podwórko, szukali także w naszej 
stodole Polaków. Ja siedziałem w 
jednym schronie, a żona z dziec-
kiem w drugim, tuż obok mnie. 
Gdy Ukraińcy przeszukiwali sto-
dołę, odezwało się nasze malut-
kie dziecko, mój syn miał tylko 
1 roczek i nic nie rozumiał. Gdy 
Ukraińcy usłyszeli płacz dziecka, 

znaleźli żonę i kazali jej wycho-
dzić z ukrycia. Jak tylko Gustka 
wyszła do Ukraińców, oni zabrali 
ją na podwórko i tam okrutnie ich 
zamordowali. Oprawcy podczas 
tego napadu zamordowali też mo-
jego ojca, miał wtedy lat ok. 70” 
(Maria Roch z d. Tymoczko, w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl  ; relację spisał Sławomir 
Tomasz Roch.). W. i E. Siemaszko 
na s. 923 – 924 opisując kolonię 
Ludmiłpol podają jako datę napa-
du 29 sierpnia i nie wymieniają 
powyższej zbrodni. Maria Roch 
dokumentuje także losy każdej 
rodziny polskiej zamieszkałej w 
Ludwilpolu.                            

„PLAN LUDMIŁPO-
LA STRONA LEWA  
DOM 22 Wojciech Puzio lat 
ok. 60, był sołtysem i został za-
mordowany przez Ukraińców. 
Jego syn Franciszek lat ok. 30, 
w nocy został zabrany do sztabu 
UPA w Świniarzynie. Już więcej 
nie wrócił, przypuszczalnie zo-
stał wtedy zamordowany. Drugi 
syn Bronisław lat ok. 25. uciekł. 
D 21 Dyjer lat 50 i jego żona 
lat 45 i ich dzieci: córka Wa-
cława lat ok. 20 i Dyzia lat 
ok. 18. Wszyscy zostali zamor-
dowani przez Ukraińców. /.../  
D 15  Myśliński lat ok. 50 i 
jego żona lat ok. 45 oraz ich 
dzieci: syn lat ok. 15. Wszyscy 
prawdopodobnie zostali za-
mordowani przez Ukraińców. 
D 14  Szczepański Stanisław 
lat ok. 50 i jego żona lat ok. 45 
i ich dzieci: córka lat ok. 10 i 
druga córka lat ok. 8. Ta rodzi-
na też została prawdopodobnie 
zamordowana przez Ukraińców. 
Wcześniej nasiedlona została. 
D 13 Tymoczko Monika i Fi-
lip lat ok. 80, moi ukocha-
ni rodzice, którzy zaginęli bez 
wieści, prawdopodobnie zamor-
dowani przez Ukraińców./.../  
D 6 Bolesław Jankowski lat ok. 
40 i jego żona Zofia lat ok. 35 
oraz ich dzieci. Ta polska rodzi-
na cała została zamordowana. 
D 5 Helena Sawa lat ok. 30 i jej 
mąż Marian Mikoś lat ok. 35. 
To było polskie, młode jeszcze 
małżeństwo i wydaje mi się, że 
oni zostali zamordowani. Mat-
ka Heli lat ok. 60. Słyszałam, 
że razem z nią pobite zosta-
ły także inne małe dzieci. /.../  
D 2 Giemza lat ok. 50 i jego żona 
lat ok. 45 i ich dzieci: córka Eu-
genia lat ok. 23, druga córka Ste-
fania lat ok. 18. Polska rodzina 
zamordowana przez Ukraińców. 
D 1 Balicki lat ok. 60 i jego żona 
lat ok. 50 i ich dzieci: córka Ja-
nina lat ok. 16 i druga córka 
lat ok. 6. Polska rodzina, rodzi-
ce zostali zamordowani przez 
Ukraińców. Trzecia córka Ma-
ria i jej mąż uciekli z domu. 
PLAN LUDMIŁPO-
LA STRONA PRAWA 
/.../ D 2 Józef Klepaczek lat ok. 60 
i jego żona lat ok. 55 i ich dzie-
ci: córka Halena lat ok. 25, dzieci 
było więcej, ale ich imion nie pa-
miętam. Polska rodzina wszyscy 
zostali zamordowani. Słyszałam 
od ludzi, że podobno chodził ich 
mordować Ukrainiec Waremczuk. 
D 3 Umański lat ok. 50 i jego żona 
lat ok. 45 i ich troje dzieci. Rodzina 

polska prawdopodobnie zamordo-
wana przez Ukraińców. Umański 
był kierownikiem tartaku u Kaca. 
D 4 Józef Feliksiak lat ok. 45 i 
jego żona lat ok. 40 i ich dzieci. 
Polska rodzina prawdopodob-
nie wymordowana przez Ukra-
ińców. Józef Feliksiak jeszcze 
przed napadem na wieś został 
zabrany przez Ukraińców do 
lasu i tam zabity. Feliksiakowie 
mieli jednego synka lat ok. 2, zo-
stał zabity przez Ukraińców. /.../  
D 15 Wdowiec Walczak lat ok. 60, 
jego żona Hanna umarła wcze-
śniej i ich dzieci: syn Wiktor i jego 
żona Katarzyna, przeżyli napad i 
po wojnie uciekli do Jarosławia. 
Drugi syn Franciszek lat ok. 30 
i jego żona Augustyna lat ok. 20 
oraz ich 1 roczny synek. Augusty-
na i jej niemowlę zostali zamor-
dowani w czasie pogromu przez 
atakujących bandytów ukraiń-
skich. Z pogromu uciekł trzeci syn 
Bronisław lat 18. W czasie na-
padu zginął także ojciec tej pol-
skiej rodziny wdowiec Walczak” 
(Maria Roch z d. Tymoczko, w: 
jw.). „Ilu było Ukraińców, nie 
wiem. Gdy tylko zeszli z wyżek na 
dół do obory, posłyszałem char-
czenie podobne do zarzynanego 
zwierzęcia. Podejrzewam, że to 
właśnie tak charczał mój brat 
Wacek, którego oni zabili zaraz 
w oborze. Zaraz też usłyszałem 
krzyk na podwórku. Ostrożnie 
zrobiłem małą dziurkę w strzesze 
i patrzyłem, co tam się dzieje. Zo-
baczyłem mamę i siostrę, których 
Ukraińcy wyprowadzili z domu. 
One pewnie też już wiedziały, co 
ich czeka z rąk tych„nocnych go-
ści”, dlatego krzyczały, a może 
w ten sposób chciały ostrzec 
nas, nie wiem. Zobaczyłem, że 
Ukraińcy wrzucają je do stud-
ni, która była na podwórku. Nie 
wiem, czy przed wrzuceniem zo-
stały one zabite, czy też wrzucili 
je tam żywe. Po tym mordzie, ja 
nie schodziłem z tych wyżek, ba-
łem się, czy tam gdzieś jeszcze nie 
ma Ukraińców. Przesiedziałem w 
tej koniczynie na tych wyżkach do 
rana.” („Wspomnienia Bolesła-
wa Sawa z kolonii Ludmiłpol w 
pow. Włodzimierz Wołyński na 
Wołyniu  1935 – 1945”, jw.). 

W kol. Łany pow. Luboml zamor-
dowali kilka rodzin polskich, licz-
by ofiar nie ustalono. 

We wsi Majdan pow. Drohobycz 
zamordowali w leśniczówce 
3-osobową rodzinę polską: ojca z 
23-letnim synem i 20-letnią syno-
wą będącą w 6 miesiącu ciąży. 

We wsi Majdan pow. Nadwórna 
zastrzelili Polaka, kierownika ko-
palni. 

W kol. Majdan Hulewiczowski 
pow. Kowel zamordowali 16 Po-
laków (5 rodzin). 

W kol. Mielnica pow. Kowel za-
mordowali około 40 Polaków i 
spalili wszystkie zabudowania. 

W miasteczku Mielnica pow. Ko-
wel zamordowali ponad 105 Pola-
ków: w jednym grobie odkryto 98 
zwłok, w drugim 7 zwłok. 

W kol. Mikołajpol pow. Włodzi-
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mierz Wołyński wymordowali 
kilka rodzin polskich, co najmniej 
33 Polaków. 

We wsi Mohylno pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali co 
najmniej 73 Polaków. Patrz: „W 
nocy z 29 na 30 sierpnia 1943 
roku”.  

W kol. Montówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński prawdopodobnie 
29 sierpnia 1943 roku UPA za-
mordowała ok. 300 Polaków: „Z 
ponad 40 osobową grupą Woły-
niaków i księdzem Puzonem byli-
śmy w zeszłym tygodniu w dwóch 
wioskach: Kolonii Montówka i 
Soroczyn. To teraz szczere pole. 
Dookoła – oprócz nas – ani jednej 
żywej duszy” (Leszek Wójtowicz: 
„Krzyże pamięci”, w: „Dzien-
nik Lubelski” z 25 października 
2005). W. i E. Siemaszko w ogóle 
nie wymieniają tej miejscowości 
w swojej książce. 

W kol. Myszno pow. Włodzimierz 
Wołyński zastrzelili uciekającego 
z innej wsi Polaka. 

W kol. Niebrzydów pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
6-osobową rodzinę polską z 4 
dzieci lat: 3, 10, 12 i 14. 

W kol. Nowojanka pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 2 
Polki: 37-letnią matkę z jej 11-let-
nią córką. 

W majątku Nowy Dwór pow. 
Kowel upowcy i sąsiedzi – Ukra-
ińcy obrabowali gospodarstwa i 
zamordowali 36 Polaków, w tym 
całe rodziny; 17 dzieci i starców 
zakłuł bagnetem upowiec ze wsi 
Nowy Dwór Niunio Jarmuł. 

We wsi Nowy Dwór pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali małżeń-
stwo polskie, pozostali Polacy (6 
rodzin) wcześniej zdążyli uciec 
ze wsi. 

We wsi Okorsk pow. Łuck upo-
wcy zamordowali nie ustaloną 
liczbę Polaków. 

We wsi Olesk pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali co naj-
mniej 22 Polaków, w tym 4 ro-
dziny. 

W kol. Oseredek Nowy pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
15 Polaków, w tym uprowadzili 
do lasu i zamordowali 23-letniego 
mężczyznę i 35-letnią kobietę. 

We wsi Ozierany pow. Kowel 
zamordowali Polkę uciekającą z 
Aleksandrówki. 

W kol. Pniaki pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy w ciągu dwóch 
dni zamordowali co najmniej 41 
Polaków; pierwszego dnia mor-
dowali mężczyzn, drugiego dnia 
kobiety i dzieci; m.in. 10-osobo-
wą rodzinę z 8 dzieci i 8-osobową 
z 6 dzieci.  

W kol. Podiwanówka pow. Kowel 
zamordowali około 24 Polaków, 
kilka rodzin. 

W kol. Podryże pow. Kowel wy-
mordowali mieszkające tutaj 19 
rodzin polskich, tj. około 96 Po-

laków. 

We wsi Połapy pow. Luboml pod-
czas uroczystości odpustowych w 
cerkwi prawosławnej pop poświę-
cił siekiery, noże i inne narzędzia 
zbrodni, po czym Ukraińcy za-
mordowali 1 Polaka, a następnego 
dnia które zostały na „proklatych 
lachiw” następnego dnia podczas 
rzezi ponad tysiąca Polaków we 
wsi Ostrów i Wola Ostrowiecka. 
W kazaniu mówił o „żniwach i 
wycinaniu kąkolu z pszenicy” 
(Siemaszko..., s. 528 – 529). 

We wsi Przekurka pow. Luboml 
zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Przewały pow. Wło-
dzimierz Wołyński Ukraińcy 
zaatakowali ludność polską 
zgromadzoną w kościele i za-
mordowali 54 Polaków; we wsi 
ofiar było znacznie więcej; „Jeden 
z Ukraińców nadział dziecko pol-
skie na widły i podniósł w górę, 
krzycząc: dywyś, polski oroł” 
(Siemaszko..., s. 879). 

W kol. Radowicze pow. Kowel 
zamordowali Polkę bronującą 
pole, żonę Ukraińca. 

We wsi Sitowicze pow. Kowel 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
80-letnią kobietę. 

W kol. Słowikówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i chłopi 
ukraińscy z okolicznych wsi za-
mordowali około 100 Polaków. 

W kol. Sokołówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i chłopi 
ukraińscy z sąsiednich wsi oto-
czyli wieś i wymordowali około 
200 Polaków „od niemowlęcia 
po starca”. Karol Chwała opisu-
je zagładę wsi Sokołówka gm. 
Olesk. Jeszcze w lipcu 1943 r. 
upowcy zwołali zebranie Pola-
ków, mieszkańców Sokołówki i 
Jasienówki w sąsiedniej ukraiń-
skiej wsi Krać i zapewnili, że Po-
lacy mogą spokojnie pracować, 
nie bać się o swoje życie, bo nad 
ich bezpieczeństwem czuwają 
Ukraińcy. Wyjaśniali, że wieści 
jakoby Ukraińcy mordowali Po-
laków są rozpowszechniane przez 
niemiecką propagandę, a Niemcy 
przebierają się za partyzantów 
ukraińskich i mordują Polaków, 
chcąc w ten sposób skłócić Pola-
ków z Ukraińcami. 28 sierpnia po 
zakończonych żniwach Ukraińcy 
kazali wszystkim Polakom zabrać 
swoje zboże i pojechać do wsi 
Stawki i Władynopol aby mleć 
zboże. Tłumaczyli, że w tym dniu 
młyny będą mleć tylko dla Pola-
ków.  Polacy chętnie skorzystali z 
tej wiadomości, namęli mąki i po-
wrócili do domów, kładąc się spo-
kojnie spać i niczego nie przeczu-
wając. Wielu było przekonanych, 
że nastąpiła zgoda między Ukra-
ińcami i Polakami. Rano wioska 
została otoczona, a jej mieszkańcy 
kompletnie wymordowani. Akcją 
dowodził Mikołaj Dembyćki ze 
wsi Krać, a wspomagali go chłopi 
ukraińscy z innych okolicznych 
wsi, w okrutnych mękach zginęło 
blisko 200 osób. Świeża, gotowa 
mąka znalazła się w ukraińskich 
spichrzach. (Siemaszko...,  s. 880-
881). 

We wsi Sokół pow. Luboml Ukra-
ińcy zamordowali około 10 Pola-
ków; na drugi dzień cała ludność 
ukraińska tej wsi wzięła udział w 
rzezi Polaków w Ostrówkach i 
Woli Ostrówieckiej. 

W kol. Soroczyn pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy oraz 
chłopi ukraińscy z okolicznych 
wsi zamordowali ponad 140 Po-
laków (Siemaszko..., s. 882); 
„W Soroczynie UPA zamordo-
wała ok. 300 Polaków” (Leszek 
Wójtowicz: „Krzyże pamięci”, 
w: „Dziennik Lubelski” z 25 
października 2005; podaje on 
za świadkiem Franciszką Prus z 
Włodzimierza Wołyńskiego). 

W kol. Stanisławów pow. Wło-
dzimierz Wołyński  upowcy oraz 
chłopi ukraińscy z okolicznych 
wsi wymordowali około 150 
Polaków. „Pierwszą ofiarą był 
Piotr Bronicki, któremu jeden 
upowiec usiadł na głowie, drugi 
na nogach, a dwóch przerznęło 
go pilą. Następną ofiarą był Jó-
zef Pogrzebski, którego zarąbano 
siekierą. W podobny sposób mor-
dowano pozostałych ludzi” (Sie-
maszko..., s. 882 – 884). 

We wsi Staweczki pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i miej-
scowi Ukraińcy zamordowali 
głownie za pomocą siekier 27 
Polaków. 

We wsi Sztuń pow. Luboml pop 
Pokrowśkyj dokonał w tamtejszej 
cerkwi poświęcenia noży, kos, 
sierpów i siekier i rozdał te na-
rzędzia „wiernym synom prawo-
sławia” do wymordowania nimi 
„Lachów co do łapy”. Tego same-
go dnia narzędzia zbrodni zostały 
użyte podczas rzezi ludności pol-
skiej w kolonii Czmykos, a dzień 
później w Ostrówkach, Woli 
Ostrowieckiej i innych miejsco-
wościach (Siemaszko..., s. 499). 

W kol. Szury pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy siekierami i 
nożami wymordowali kilka ro-
dzin polskich, około 35 Polaków. 

W kol. Święte Jezioro pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy za-
mordowali 5 starszych  Polaków, 
w tym przez odrąbanie głów mat-
kę i babkę Ludwika Zalewskiego. 

W kol. Świętocin pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy z miej-
scowymi Ukraińcami siekierami, 
pikami, piłami do rżnięcia drze-
wa itp. wymordowali około 100 
Polaków. „Partyzanci ukraińscy” 
przygotowali do „walki” specjal-
ny rodzaj broni: długie żelazne 
szpice, którymi kłuli „polskich 
okupantów” poukrywanych w 
słomie lub sianie. Uprowadza-
li także całe rodziny polskie do 
pobliskiej leśniczówki i tam je 
mordowali. ”W tejże leśniczówce 
znajdowało się wówczas kilkoro 
małych dzieci przybitych do ścian 
za ręce i nogi, już martwych” 
(Siemaszko..., s. 940). 

W kol. Teresin pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz chłopi 
ukraińscy z Kohylna i Gnojna sie-
kierami, bagnetami i innymi na-
rzędziami oraz paląc żywcem wy-
mordowali co najmniej 207 

Polaków;  troje dzieci w wieku: 
1,5 roku oraz 5 i 8 lat Ukrainiec 
zakopał żywcem w ziemi (Sie-
maszko..., s. 941 – 942). „Z rodzi-
ny Antoniaków zginął wtedy Jan 
lat około 40, jego żona Marianna 
lat około 35 oraz obaj synowie 
Witold lat około 11 i Stanisław lat 
około 12. Kazimierz Umański: „Z 
mojej rodziny zginęli wtedy moja 
mama, mój brat Tadeusz i siostra 
Zofia”. Mama Kazika miała chy-
ba na imię Anna lat ok. 50, jego 
brat Tadeusz mógł mieć lat około 
20, natomiast siostra Zosia mogła 
mieć wtedy około 18 lat.  Witold 
Wesołowski: „Raniutko do nasze-
go domu włamało się gwałtownie 
kilku uzbrojonych w siekiery 
Ukraińców. Włamali się przez 
okna i drzwi i bez żadnych słów 
zaczęli mordować moją rodzinę, 
kogo popadli pierwszego. Ja wła-
śnie byłem w kuchni, gdzie spałem 
na łóżku. Nagle odczułem, że zo-
stałem uderzony w głowę czymś 
twardym, jednak nie straciłem 
przytomności obsuwając się z łóż-
ka, schowałem się za drzwi. W 
tym czasie, w drugim pokoju, 
ukraińscy zbrodniarze siekierami 
rąbali resztę mojej najbliższej ro-
dziny. Bardzo wyraźnie słyszałem 
potworne wręcz piski i krzyki mo-
ich rodziców i rodzeństwa właśnie 
zarzynanych bez litości. Po chwili 
wszystko ucichło, a Ukraińcy wy-
skoczyli z naszego domu i pobie-
gli do drugiego mieszkania za 
miedzę, gdzie mieszkała rodzina 
Topolanków. Z mojej rodziny 
ukraińscy bandyci zamordowali 
tego ranka moją mamę, tatę oraz 
moje rodzeństwo.”  Mama Witol-
da miała lat około 50, a tato lat 
około 55, wydaje mi się także, że 
miał brata lat około 16 oraz sio-
strę lat około 20. Stanisław Bojko 
opowiadał mi osobiście losy Róży 
Bojko z Teresina, która cudem 
ocalała z rzezi, a którą się później 
troskliwie zaopiekował i długie 
lata wychowywał jak swoje wła-
sne dziecko: „Róża Bojko i jej 
starszy brat byli właśnie w domu, 
gdy nastąpił gwałtowny atak 
Ukraińców na ich dom i rodzinę. 
Ukraińscy bandyci włamali się do 
domu i od razu z miejsca zaczęli 
mordować domowników. Jej tato 
Stefan lat około 35 i mama lat 
około 30 oraz babcia Józefa lat 
około 70 byli właśnie razem w 
kuchni. Tam dopadli ich rezuni i 
zaczęli od razu mordować. Róża 
bowiem słyszała straszne krzyki i 
piski dochodzące z kuchni. Zaraz 
ona i jej brat w wielkim strachu 
schowali się za szafę, która stała 
w ich pokoju. Ukraińcy wcale jed-
nak nie szukali w tym pokoju, ale 
po skończonej robocie wyszli z 
domu na dwór. Wtedy jej młodszy 
brat wyszedł z ukrycia na dwór i 
tam zauważyli go oprawcy i na 
miejscu zakatrupili. Ona w tym 
czasie nadal siedziała ukryta za 
szafą, w pewnym momencie za-
uważyła jednak, że do ich domu 
przyszedł sołtys Środa i zaczął ra-
bować ich mienie. Kiedy dziecko 
zobaczyło znajomego sąsiada, 
wyszło z ukrycia. Gdy dziewczyn-
ka pokazała się sołtysowi, w chwi-
lę później zobaczyła także ciała 
swojej pomordowanej rodziny, le-
żały na podwórzu przed domem. 
Małżeństwo Środów było bez-

dzietne, zabrał więc sierotę ze 
sobą do swojego domu. Od tej 
pory opiekował się nią, a ona pa-
sła dla niego krowy. W tym czasie 
inne dzieci ukraińskie, wiedząc o 
tym, że Róża jest polskim dziec-
kiem czynili jej wiele krzywd i 
upokorzeń. Dla przykładu dzieci 
ukraińskie na łące bili ją prętami 
po nogach oraz dosypywali pia-
chu do chleba, który jadła. Róża 
cierpiała wśród Ukraińców dłu-
go, aż do ponownego wejścia So-
wietów na te tereny”. Maria Boj-
ko: „Pamiętam, że atak miał 
miejsce o świcie, ukraińscy ban-
dyci gwałtownie włamali się do 
tego domu i z miejsca zaczęli mor-
dować wszystkich po kolei. Naj-
pierw zginęli ci którzy byli w 
kuchni. Ja w tym momencie byłam 
w pokoju obok, zaledwie za jedny-
mi drzwiami, gdy usłyszałam nie-
ludzkie wręcz krzyki i piski brutal-
nie zabijanych ludzi, dochodzące 
z kuchni. Razem ze mną była wte-
dy moja córeczka Regina, która 
miała wtedy zaledwie 9 miesięcy. 
Instynktownie chwyciłam nie-
mowlę na ręce i ukryłam się z nim 
w małej piwniczce pod podłogą, 
do które wejście było właśnie w 
tym pokoju. Ledwie zdążyłam się 
tam schronić do naszego pokoju 
wpadli Ukraińcy, wyraźnie sły-
szałam ich kroki. Po chwili zaczę-
li mordować także tych ludzi, któ-
rzy dosłownie przed chwilą byli ze 
mną w pokoju nad nami. To prze-
życie jest nie do opowiedzenia, to 
się działo tuż nad naszymi głowa-
mi. Słyszałam krzyki i jęki konają-
cych, a przecież tak bliskich mi 
osób. Nie zapomnę tego do końca 
mojego życia, tego nie można 
wprost wymazać z pamięci. Po 
chwili wszystko ucichło, a ja po-
słyszałam jak wyciągają ciała po-
mordowanych ludzi z domu na 
podwórze. W czasie tej rzezi za-
mordowano: mojego tatusia Jana, 
moją mamę Kamilę oraz moją ro-
dzoną siostrę Kazimierę i jej syn-
ka i córkę. Zginęli także Tadeusz 
Świstowski i Zbigniew Świstow-
ski. Słyszałem też od ludzi we 
Włodzimierzu, jak zginęła rodzina 
Terleckich. Podczas napadu Bro-
nisław Terlecki lat około 45, nie 
pozwolił włamać się do swojego 
domu i razem ze swoim synem 
Stanisławem lat około 17 stawiał 
zacięty opór. Ponieważ mieli obaj 
broń ostrą, przez jakiś czas nie 
dopuszczali atakujących bande-
rowców do swojego domu, w koń-
cu jednak skończyła im się amuni-
cja i przestali strzelać. Wtedy 
Ukraińcy podczołgali się pod ich 
dom i podłożyli ogień, potem spo-
kojnie już pilnowali, aby tylko nikt 
nie uciekł z płonącego domu. 
Obaj dzielni obrońcy oraz ich ro-
dzina, zginęli w płomieniach, w 
tym: żona Terleckiego lat około 
35 oraz jego rodzice: ojciec lat 
około 60 i matka lat około 57. W 
naszej kolonii Teresin zamieszkał 
Marian Roch, który pochodził z 
Zastawia należącego do ukraiń-
skiej, prawosławnej wsi Kohylno. 
Ożenił się z naszą dziewczyną 
Anną Rusiecką. Jej mama, z domu 
Wawrynowicz lat około 60, była 
rodzoną siostrą mojej mamusi Mi-
chaliny. Niestety imion moich 
dziadków Wawrynowiczów dziś 
już nie pamiętam. Jej mama zo-
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stała zamordowana w naszej ko-
lonii podczas napadu w sierpniu 
1943 r. Na kilka tygodni przed 
rzezią do domu Mariana Roch 
przybiegł zupełnie nagi mężczy-
zna w wieku około 30 lat i natknął 
się na jego żonę Annę oraz teścio-
wą. Gdy go takim ujrzały, obie 
natychmiast narobiły krzyku, a on 
zaczął się tłumaczyć, że zna Ma-
riana Rocha i bardzo potrzebuje 
ich pomocy, mówił przy tym tak: 
„Mnie i innych Polaków zabrali 
do lasu Ukraińcy. Tam kazali nam 
kopać doły, gdy tylko skończyli-
śmy, będąc już bardzo złych myśli, 
oprawcy nakazali nam się rozbie-
rać! Gdy i to polecenie posłusznie 
wykonaliśmy, to wtedy nakazali 
nam wchodzić do tych dołów. By-
łem już niemal pewien, że chcą 
nas tam wystrzelać, w tych dołach 
jak kaczki. Nie mając już nic do 
stracenia, rzuciłem się gwałtow-
nie do ucieczki. Zaskoczeni Ukra-
ińcy strzelali za mną ale żadna 
kula mnie nie trafiła i zdołałem 
uciec. Teraz jestem u was ponie-
waż znam Mariana i spodziewam 
się, że mi pomożecie.” Marian 
przyniósł potrzebne ubranie, po-
tem ten człowiek gdzieś zniknął. 
Nie wiem właściwie co się stało z 
rodziną Kasperskich, wszelki 
słuch o nich zaginął ale przypusz-
czam, że tak jak inni leżą gdzieś 
na uświęconej krwią ziemi wołyń-
skiej.” (Eugeniusz Świstowski, 
w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl ; wspomnienia spisał 
Sławomir Roch).  „Zbudził nas 
sąsiad. Wybiegliśmy na podwór-
ko. Nasza rodzina liczyła 6 osób. 
Byli to rodzice, ja, brat 12-letni, 
siostra – 1,5 roku i babcia, która 
przyjechała do nas z Włodzimie-
rza w odwiedziny. Zobaczyliśmy 
w odległości około 1 km od strony 
północnej bardzo dużo postaci, 
jakby chmurę, idących w naszą 
stronę. Wszyscy pośpiesznie cof-
nęliśmy się do pokoju, tata za-
mknął drzwi od wewnątrz. Poklę-
kaliśmy i zaczęliśmy się modlić. Z 
nami był sąsiad Kasperski. Tata 
nazywał się Bojko Stefan, mama 
Stanisława z domu Jankowska, 
urodzona w Skale pod Ojcowem, 
brat Edward, siostra Janina, bab-
cia Jankowska Anna. Tata wziął 
siekierę i chciał uciekać przez 
okno, ale dom w szybkim czasie 
został otoczony przez banderow-
ców uzbrojonych w kosy, siekiery, 
łopaty i inne narzędzia zbrodni. 
Wywołano babcię po nazwisku. 
Odpowiedziała: „Jestem kobietą i 
boję się wyjść”, ale w końcu po-
szła. Ja za sąsiadem uciekłam na 
strych. Próbowaliśmy schować 
się pod beczkę, ale rozsypała się. 
Wróciłam na dół i ze swoim bra-
tem ukryłam się w piwnicy, która 
była pod komorą. Mama z malut-
ką siostrą przy piersi została na 
drabinie stojącej w komorze i pro-
siła Ukraińca: „Co ja jestem wam 
winna, darujcie nam życie”, ale 
„had” uderzył ją. Usłyszałam jej 
śmiertelne chrapanie. Dziecko 
jeszcze wołało mnie „Lula” i 
prawdopodobnie żywe zostało 
wrzucone do dołu. Jak zginęli 
tato, sąsiad, babcia – nie wiem. W 
piwnicy leżałam na drewnianej 
belce, a brat mnie sobą zakrywał. 
Po krótkim czasie „had” wszedł 
na schody piwnicy, trzymając 

główkę maszyny do szycia „Sin-
ger” i odwrócony do nas plecami 
krzyknął: „Wyłaź”. Brat usłuchał, 
wyszedł i został zabity. Strzałów w 
tej masakrze nie było. Ukraińcy 
wykopali pod oknem dół i wrzucili 
doń moich rodziców. Tato miał 43 
lata (były legionista), mama 33 
lata. W piwnicy siedziałam długo. 
Po wyjściu z niej widziałam w 
domu powyrzucane wszystko z 
szafy, krew na podłodze i ścia-
nach, powybijane okna.” (Rozalia 
Wielosz z d. Bojko; w: Siemasz-
ko..., s. 1241-1242). „Ci co nie 
uciekli do miasta, to Ukraińcy za-
chęcali ich, żeby zbierali zboże, 
co było na polach i wszystko 
zwieźli z pól w sterty. I w tą wła-
śnie sobotę wszystkim dali po ka-
wale mięsa, żeby się jeszcze naje-
dli, a w nocy zaszli od strony 
Włodzimierza Wołyńskiego i kogo 
spotkali, to już żywy nie uszedł. 
Na szczęście już od pewnego cza-
su wszyscy baliśmy się o swoje 
życie i nie nocowaliśmy w naszych 
domach. Ja i moi koledzy (w tym 
chyba Sobolewski), spaliśmy zwy-
kle w naszej stodole na wyschnię-
tej koniczynie. Moja żona Maria z 
naszym synkiem Kazimierzem, za-
ledwie 6-miesięcznym dzieckiem, 
Irena z córką Celinką oraz Leoka-
dia nocowali wszyscy razem, zwy-
kle w naszym domu. I tej tragicz-
nej nocy, kiedy banderowcy 
urządzili nam rzeź na całym Tere-
sinie, było tak samo. Jeszcze była 
noc, gdy obudził nas gwałtowny 
brzęk bitych szyb oraz straszny, 
przeraźliwy krzyk mojej żony Ma-
rii oraz obu pozostałych sióstr. Po 
chwili nastąpiła znowu gwałtow-
na cisza. My w tym czasie, zdjęci 
strachem, staraliśmy się głębiej 
zakopać w koniczynie. Baliśmy się 
bowiem, że teraz zaczną szukać 
także w stodole. Do świtu było już 
jednak cicho i spokojnie. Nad ra-
nem, jak tylko się rozwidniło, wy-
szliśmy z ukrycia i starannie ob-
szukaliśmy nasz dom i podwórko, 
ale nigdzie nie znaleźliśmy ciał 
pomordowanych, ani nawet śla-
dów krwi. Jedynie pobite okna 
świadczyły, o tej tragedii, która 
się tu dziś wydarzyła, a której by-
liśmy świadkami.”  (Wspomnie-
nia Heleny Wójtowicz z d. Karbo-
wiak z osady Budki Kohyleńskie 
w pow. Włodzimierz; spisał Sła-
womir Tomasz Roch; w: http://
wolyn.btx. pl/index.php/wolyn-
wola-o-prawde/251-wspomnieni-
a - h e l e n y - w o j t o w i c z - z - d -
k a r b o w i a k - z - o s a d y - b u d k i -
kohyleskie-w-pow-wodzimierz.
html ). Wspomina pani Leokadia 
Baumgard z d. Sobolewska z Te-
resina: „Usłyszeliśmy rano naraz 
brzęk szyb w oknie. Ja i pozostali 
z rodziny Buczkowskich zerwali-
śmy się z łóżek patrzymy, a w 
oknie są widły i siekiery. W sieni 
była drabina na strych, postawili-
śmy drabinę i uciekamy po niej na 
górę, jedna drugą się pyta: „Co 
jest?!” Nikt nic nie mówi! [...] A 
matka Buczkowskich, córka, Ola i 
Genowefa, wyszli ze strychu same 
na zewnątrz, drugą drabiną i in-
nym wyjściem i tam je zabili. Gie-
nia uciekała koło szkółki do lasu 
ale dopadli ją, zaciągnęli na po-
dwórko i też zabili. Opowiadali 
nam rodzice, którzy byli w stodole 
i patrzyli przez szpary jak mordu-

ją dzieci i babcię. My obie z Lo-
dzią byłyśmy tymczasem schowa-
ne w plewach, jak długo nie wiem, 
może godzinę. W pewnym momen-
cie na strych wlazł Ukrainiec i 
chodził z toporem, słychać było 
jak stukał po podłodze. Pan Bóg 
dał, że nas nie widział, bo oni 
bandyci byli pijani. Powiedział 
tak: „Chto je nechaj wyjde!!”. 
Tyle pamiętam! Bóg dał, że nas 
nie zobaczył, zszedł na dół i poszli 
dalej mordować, do Krochmala. 
Słychać było jęki, rąbanie, ile ich 
zginęło nie wiem, tak chodzili od 
domu do domu. Zrobiło się cicho. 
[…] Nie wiem co mi przyszło do 
głowy ale powiedziałam do Lodzi: 
„Zmówmy pacierz!!” A po modli-
twie mówię do niej: „Schodzimy 
na dół.” Drabina podstawiona 
była z dworu, po niej właśnie ban-
dyta wlazł na strych szukać pozo-
stałych. Powiedziałam do niej: 
„Idziemy do mego domu zobaczyć 
co z moimi rodzicami i rodzeń-
stwem.” Schodzimy po tej drabi-
nie, a pod szczeblami była ziemia 
zmieszana z krwią. Musiała był 
płytka ziemia, bo słychać było 
charczenie, pod drabiną jeszcze 
konali ludzie, a my musiałyśmy 
deptać po nich żeby zejść na dół i 
uciekać. Przeszłyśmy koło Krako-
wiaka, bo chciałam zobaczyć, kto 
żyje, tym bardziej, że u nich był 
schowany mój brat Mieczysław i 
Jan Topolanek. Ale było pełno 
krwi na podwórzu, słychać char-
czenie było, bałam się więc ucie-
kałyśmy dalej koło mojej cioci 
Teresy Klimczak, siostry mojego 
ojca. Moja starsza siostra chodzi-
ła do niej spać ale było wszystko 
otwarte, drzwi i okno otwarte, 
krew pod drzwiami, też słychać 
było charczenie. Wiedziałam, że 
nie żyją, mogą nas bandziory zo-
baczyć i zabić więc uciekamy da-
lej do mego domu, zobaczyć co się 
dzieje. Wchodzimy na podwórko 
pełne krwi, drzwi otwarte, wołam: 
„Mamo! Mamo!!” W tym czasie 
mój rodzony brat Witold usłyszał 
moje wołanie i wyczołgał się spod 
łóżka, był cały umorusany we 
krwi. Pytam się go: „Gdzie są ro-
dzice?!” A on do mnie, że już nie 
ma nikogo, on sam wyszedł z tego 
ranny w głowę. Został uderzony 
siekierą, ile razy tego już nikt nie 
wie. Wzięłam go na podwórko i 
obmyłam mu głowę, porwałam 
prześcieradło na kawałki i zawią-
załam mu głowę, wzięłam też buł-
ki w koszyk.” (Sławomir Tomasz 
Roch: Wspomnienia Wiktorii 
Baumgard z d. Sobolewska z Te-
resina na Wołyniu, Zamość 2004 
r., s. 2-3).   

We wsi Tumin pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali 11 Pola-
ków: 8-mioosobową  i 3-osobową 
rodzinę;  m.in. przecięli piłą na 
pół Stefana Uleryka.

We wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zabrali do lasu 
i rozstrzelali 5 Polaków: rodzinę 
oraz 20-letniego chłopca. 

We wsi Turyczany pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukrainiec, syn 
nauczyciela, zarąbał siekierą żonę 
Polkę, nauczycielkę, lat 34; po-
nadto zamordowana została jej 
rodzina oraz kilkunastu innych 
Polaków. 

We wsi Twerdynie pow. Horo-
chów Ukraińcy zamordowali 
6-osobową rodzinę polską. 

W kol. Wielkie pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz miejscowi 
chłopi ukraińscy siekierami, wi-
dłami i kosami zamordowali oko-
ło 30 Polaków, głównie kobiety i 
dzieci. 

W kol. Wiktorówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński  podczas drugie-
go napadu Ukraińcy zamordowali 
około 100 Polaków. 

We wsi Winiatycze pow. Zalesz-
czyki: „29.VIII.1943. Winiatycze 
pow. Zaleszczyki. Ukraińcy za-
mordowali Węgrzyna Antoniego 
a innego Polaka ciężko ranili. 
Kiedy Węgrzyn z trzema towa-
rzyszami wyszedł w tym dniu po 
południu na przechadzkę w pole, 
otoczyli ich w pewnym momencie 
Ukraińcy uzbrojeni w pistolety i 
noże. Ofiarą padł Węgrzyn Anto-
ni, ciężko ranili nożami jego kole-
gę, dwóch innych uciekło” (ANN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 
174). 

We wsi Władynopol pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
4 Polaków: babkę, jej synową i 2 
wnucząt. 

W kol. Władysławówka pow. 
Włodzimierz Wołyński 50 upo-
wców oraz około 150 miejsco-
wych chłopów ukraińskich oraz 
kobiet, siekierami, kosami, wi-
dłami, nożami, cepami, szpadla-
mi, sierpami, grabiami, orczyka-
mi wymordowali z niezwykłym 
okrucieństwem około 40 rodzin 
polskich stosując tortury, gwałcąc 
dziewczęta i kobiety, zapewne 
około 200 Polaków (Siemasz-
ko..., s. 869)   Przebieg tej zbrod-
ni znany jest dzięki Ukraińcowi, 
który zrelacjonował ją swojemu 
polskiemu sąsiadowi.  Pod koniec 
sierpnia 1943 roku z Władysła-
wówki przybiegł zakrwawiony 
mężczyzna krzycząc, że Ukraińcy 
mordują w tej wsi Polaków. Świa-
dek, W. Malinowski ukrył się ze 
swoją rodziną w lesie. Pomagał im 
sąsiad, Ukrainiec Józef Pawluk. 
Poszedł on do wsi Władysławów-
ka sprawdzić, co się dzieje. Wró-
cił po około 3 godzinach i zdał re-
lację. „Prowidnyk ich powiedział, 
że taka rzeź jednocześnie jest 
przeprowadzana, odbywa się na 
całej Ukrainie, że jest nakaz wy-
bicia wszystkich lachiw - żeby nikt 
nie pozostał - komunistów i Ży-
dów też. Powiedział (Józef Paw-
luk - przyp. S.Ż.), że we wsi Wła-
dysławówce wybili wszystkich, 40 
rodzin – ogółem około 250 osób, 
leżą martwi, trupy. Zapytany, 
jak to się stało, opowiedział, że 
rano napadli na kolonię, 50-ciu 
Ukraińców - UPA, uzbrojonych, 
otoczyło i „zdobyło” wieś, pod-
czas „zdobywania” wsi zastrzeli-
li kilku Polaków, którzy uciekali. 
Pozostali bezbronni i sterroryzo-
wani zostali oddani Ukraińcom, 
którzy oczekiwali w rejonie wsi 
przed jej „zdobyciem”. Była to 
zbieranina ludzi bez broni pal-
nej, ze 150 osób, między nimi były 
kobiety - wszyscy posiadali kosy, 
sierpy, siekiery, widły, noże, cepy, 
szpadle, grabie, kłonice, orczyki i 

inne narzędzia stosowane w rol-
nictwie. Tak na znak dany przez 
uzbrojonych Ukraińców, rzucili 
się na Polaków. Rozpoczęła się 
straszna rzeź, w tym zamieszaniu 
pobili i swoich. O tym opowie-
dział mi ojciec - mówił Pawluk, a 
sam widziałem koniec tego mordu 
- najgorzej znęcali się nad ostat-
nimi Polakami - rozszarpywali lu-
dzi, ciągnęli za ręce i nogi, a inni 
ręce te odżynali nożami, przebija-
li widłami, ćwiartowali siekiera-
mi, wieszali żywych i już zabitych, 
rozcinali kosami, wydłubywali 
oczy, obcinali uszy, nos, języki, 
piersi kobiet i tak ofiary puszczali. 
Inni łapali je i dalej męczyli, aż 
do zabicia. Przy końcu ofiara była 
otoczona grupą ryzunów - widzia-
łem, jak jeszcze żyjącym ludziom 
rozpruwano brzuchy, wyciągano 
rękami wnętrzności - ciągnęli 
kiszki, a inni ofiarę trzymali; jak 
gwałcili kobiety, a później je za-
bijali, wbijali na kołki, stawiali 
żywe kobiety do góry nogami i 
siekierą rozcinali na dwie poło-
wy, topili w studniach. Powiedział 
Pawluk, że nigdy w życiu nie wi-
dział i nie słyszał o takiej rzezi, 
i nikt, kto tego nie widział, nigdy 
w to nie uwierzy, że jego pobra-
tymcy tego dokonali. (...) Po wy-
biciu ofiar wszyscy rzucili się na 
dobytek - rabowali wszystko, na-
wet jedni drugim zabierali, były 
bratobójcze bójki (...). Nie mo-
głem patrzeć się na dzieci z roz-
trzaskanymi głowami i mózgiem 
na ścianach, wszędzie trupy zma-
sakrowane, krew - aż czerwono.” 
(Siemaszko..., s. 1236 - 1237). 

We wsi Ziemlica pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy oraz 
chłopi ukraińscy z okolicznych 
wsi siekierami, szpadlami, widła-
mi i innymi narzędziami zamor-
dowali około 90 Polaków ; „Dzie-
ci nabijano na zaostrzone kolki i 
wrzucano do studni. Jedną z ko-
biet dwóch Ukraińców poniosło 
na widłach i wrzuciło do dołu”. 
(Siemaszko..., s. 854).

W kol. Zofiówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamor-
dowali co najmniej 20 Polaków: 
mężczyzn zastrzelili, kobiety i 
dzieci zarąbali siekierami.     

W nocy z 29 na 30 sierpnia - 
1943 roku:  

We wsi Mohylno pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamor-
dowali co najmniej 73 Polaków; 
małżeństwo Garczyńskich (lat 68 
i 66) związali drutem kolczastym 
i wrzucili do studni;  42-letniemu 
Antoniemu Siateckiemu odrąbali 
nogi i pozostawili do skonania, 
jego żonie i 3 dzieci lat 3, 7 i 10 
odrąbali ręce i nogi (Siemaszko..., 
s. 927 ; nie wymieniają oni rodzi-
ny Zajączkowskich, co podał 
świadek w „Rzeczpospolitej” z 2 
lipca 2003 r.). „Aż do nocy 29 
sierpnia od naszych sąsiadów nie 
dostaliśmy żadnego ostrzeżenia, 
nawet w postaci groźby, nie było 
też żadnego wezwania do opusz-
czenia tej ziemi. Dopiero w ostat-
niej chwili sąsiad Ukrainiec o nie 
zapamiętanym nazwisku przybiegł 
do zabudowań rodziny Bernac-
kich, z okrzykiem: „uciekajcie na-
tychmiast, już do was idą”. Na-
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zwiska tego jedynego we wsi 
sprawiedliwego nie pamiętam. Z 
rodziną Bernackich uratowała się 
również rodzina Feliksa Szewczu-
ka, która tam nocowała. Nato-
miast Feliks został zamordowany 
już wcześniej i to w sposób nie-
zwykle okrutny - odrąbano mu 
ręce i genitalia./.../ Wybierając 
sobie miejsce do spania wieczo-
rem 29 sierpnia nie wiedzieliśmy, 
że ten wybór to wybór życia lub 
śmierci, wybór dokonywany nie-
świadomie i losowo. Babcia Ma-
rianna Mroziuk i Dziadzi Piotr 
Mroziuk nocowali w domu ze 
względu na swój podeszły wiek 
(84 i 82 lata), dołączyła do nich 
wdowa Aniela Juszczuk z dziećmi, 
córką Stefanią i synem Dionizym 
(3 lata). Nocleg w domu oznaczał 
dla nich śmierć. Reszta rodziny 
miała do dyspozycji dwa brogi ze 
słomą, jeden nieco bardziej odda-
lony od zabudowań, drugi blisko 
stodoły. Ten pierwszy oznaczał ży-
cie, drugi śmierć. Na pierwszym 
spałam ja, Jadwiga Mroziuk, An-
tonina Mroziuk (ur. 1924 r), Bole-
sław Mroziuk (ur. 1929 r), Zofia 
Buczek (siostra Anieli Mroziuk) i 
Edward Bernacki. Drugi brog wy-
brały na nocleg - wybierając tym 
samym śmierć - następujące oso-
by: moja Mamusia - Helena Mro-
ziuk, siostra Dioniza, stryj Adam 
Mroziuk, Sabina Buczek (z domu 
Gaczyńska) - bratowa Anieli Mro-
ziuk z domu Buczek, syn Sabiny 
Henio Buczek lat 9, syn Sabiny 
Antoś Buczek lat 5. W nocy - o 
nieokreślonej godzinie - obudziły 
nas przeraźliwe krzyki, dobiega-
jące z zabudowań stryja Adama 
oraz z zabudowań właściciela 
wiatraka o nazwisku Siatecki. 
Przerażający był krzyk Siateckie-
go, przeraźliwe długie 
„ooooojjjj”, świadczył o ogrom-
nym cierpieniu, nieludzkim cier-
pieniu. Fiodor Krawczuk, który 
nie był w stanie uwierzyć w naszą 
opowieść, zwłaszcza że tylko sły-
szeliśmy odgłosy mordowania, 
wyruszył pieszo do wsi Mogilno. 
Gorzką prawdę o bestialstwie 
swoich rodaków z UPA poznał gdy 
podszedł do zabudowań Siatec-
kiego. Gospodarz leżał na podwó-
rzu koło psiej budy - miał odpiło-
wane lub odrąbane ręce i nogi, 
obok wielka kałuża krwi. Już nie 
krzyczał, ale żył jeszcze, świad-
czyły o tym konwulsyjne drgania 
kadłuba. W dniu śmierci miał 42 
lata. Jego żona Hanna - lat 36, 
córki - Kazimiera - lat 10, Leoka-
dia - lat 7, Regina - lat 3, leżały 
nieco dalej w kurzu i krwi. Ich 
szczątkom Fiodor Krawczuk nie 
przyjrzał się tak dokładnie, lecz 
zostały potraktowane podobnie 
jak Siatecki.  Antosia Mroziuk, 
Bolesław Mroziuk i Zofia Buczek 
mogli zejść z brogu nie zauważe-
ni, ponieważ uwaga morderców 
była skupiona na ucieczce mojej i 
Edwarda Bernackiego. Ukryli się 
w gąszczu młodych wiśni. Trwali 
tam ogarnięci grozą. Słyszeli, jak 
wyprowadzono z domu Babcię i 
Dziadzia, który prosił o życie po-
wołując się na swój wiek i przypo-
minając swą pomoc w żywności 
dla Ukraińców, którzy uciekli zza 
sowieckiej granicy w czasie Wiel-
kiego Głodu. To nie zrobiło na 
mordercach żadnego wrażenia. 

Siekiery i noże spłynęły krwią nie-
winnych. Zginęła cała moja rodzi-
na i Juszczakowie, starcy, kobiety, 
dzieci. Z ofiar zdarto obuwie i 
wartościową odzież, skrwawione 
szczątki od razu zakopano. Gdy 
mordercy odeszli i zrobiło się ci-
cho, Zosia z Antosią i Bolesławem 
rozpłakali się z żalu, strachu i roz-
paczy. Wyszli z ukrycia i podeszli 
do zabudowań stryja Adama - a 
rodzinnego domu Antosi i Bolcia. 
Na podwórzu stał kierat, w jego 
pobliżu nadchodzący dzień odsło-
nił przerażonym oczom wielkie 
kałuże krwi. Krwawe ślady wska-
zywały miejsce zakopania ciał 
ofiar za brogiem. Antosia i Bole-
sław pozostali tam, nikt więcej nie 
widział ich, nie wiadomo kiedy i 
jak zostali zamordowani. Praw-
dopodobnie zostali znalezieni 
przez rabujących dobytek ofiar 
banderowców i ponieśli męczeń-
ską śmierć w wieku 19 lat - Anto-
sia i 14 lat - Bolesław. Zosia Bu-
czek poszła sama do swojego 
domu rodzinnego. Jej matka, Sta-
nisława Buczek i jej siostra, stara 
panna Józefa, jeszcze były całe i 
zdrowe. Wydawało się, że starym 
kobietom już nic nie grozi, że da-
rowano im życie. Zosia Buczek 
ponownie ocalała, ponieważ 
ukryła się po raz drugi - tym ra-
zem w szopie z sianem przy zabu-
dowaniach Buczków. Cały dzień 
tam siedziała. Mogła obserwować 
rodzinny dom przez szparę. Wi-
działa więc morderców, mężczyzn 
nie mieszkających w Mogilnie, 
przyprowadził ich mieszkaniec 
wsi Siergiej Chomiak. Wyprowa-
dzili z domu staruszki i zamordo-
wali bez litości. Chomiak wykopał 
jamę i wrzucił tam ciała, jeszcze 
po śmierci rąbał ciało staruszki 
Stanisławy mówiąc przy tym: „A 
majesz Polszczu”. Potem siedząc 
aż do zmroku w swojej kryjówce 
Zofia Buczek musiała słuchać ma-
kabrycznych w swej treści rozmów 
Ukraińców. Opowiadali sobie - 
także dzieci - jak który „Lach” 
krzyczał z bólu przed śmiercią, jak 
jęczały torturowane ofiary. Opo-
wiadano, jak dzieci ukraińskie ba-
wiły się odciętą głową żony Łuka-
sza Gaczyńskiego - ci Gaczyńscy 
mieszkali na Zwierzyńcu. Pani 
Gaczyńska miała piękne grube 
warkocze, to z tego powodu jej 
głowa posłużyła do makabrycznej 
zabawy. Wiele wypowiedzi świad-
czyło o trwającym rabunku mie-
nia pomordowanych. Odnośnie 
mojej rodziny powiedziano: „Do 
Adamka i do Franka Mroziuków 
pojechały cztery fury po rzeczy”. 
Z rodziny Szczurowskich urato-
wała się Jadwiga Szczurowska. 
Gdy mordowano jej rodziców - 
Antoniego i Martę Szczurowskich, 
siostry Genowefę i Kazimierę 
oraz synka sąsiadów, Stasia Kon-
stantynowicza, ona również otrzy-
mała cios w głowę i z rozciętą gło-
wą padła bez przytomności. 
Odzyskała ją, zanim mordercy 
dokończyli swą krwawą „pracę” 
z jej rodzicami i pełzając ukryła 
się w snopkach na polu, tzw. dzie-
siątkach. Banderowcy szukali jej, 
przy pomocy wideł i szpadla, szu-
kali uderzając w snopach. Odrą-
bali szpadlem dwa palce, lecz Ja-
dwiga Szczurowska zniosła ból w 
milczeniu. Gdy dotarła do Wło-

dzimierza Wolyńskiego, minęło 
pięć dni od krwawej nocy. Część 
tego czasu spędziła w zbożu na 
polu. Zdecydowała się wyjść, gdy 
przypomniała sobie opowiadanie 
swojego ojca o śmierci głodowej. 
W ranach na głowie i po odcię-
tych palcach zalęgły się robaki. 
Ostatkiem sił doszła w pobliże 
Cegielni w Włodzimierzu. Tam 
upadła, lecz członkowie polskiej 
samoobrony zauważyli ją i zanie-
śli do szpitala” (Jadwiga Kozioł z 
d. Mroziuk, w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl ). „Za-
mordowali m. in. moje siostrzane 
rodzeństwo ( Dyzio, Boguś i Tere-
ska Gaczyńscy, wiek odpowiednio 
10, 8 i 6 lat oraz niemowlę niezna-
nego imienia w wieku 6 dni). Mor-
dercy, to m.in.: Juchym Orluk, syn 
Prochora, urodzony w 1907 roku 
w Mohylnie, który własnymi ręka-
mi zamordował sześcioletnią Te-
reskę Gaczyńską, sześciodniowe 
niemowlę i matkę niemowlęcia 
Marcelinę Gaczyńską, Fiszczuk 
Mychajło, syn Archypa, urodzony 
w 1907 roku w Mohylnie, który w 
czasie mordowania pilnował, aby 
żadna z ofiar nie uratowała się 
ucieczką przez okna oraz Łuciuk 
Wołodymyr, syn Wasyla z Marce-
lówki, który z ramienia tzw. UPA 
organizował i kierował ludobój-
czą akcją w Mohylnie. /.../ Dla 
nas Mohylno było gniazdem mor-
derców. W tej wsi zginęły dzieci 
mojej siostry Kazimiery - Dyzio, 
lat około 10, Boguś, lat około 8, 
Tereska, lat około 7. /…/ Gaczyń-
ski, mąż Kazi, przeżył w ukryciu. 
Był świadkiem, jak banderowiec 
rozbija główkę jego najmłodszego 
dziecka (niemowlę płci męskiej, 
imienia nie pamiętam) o framugę 
drzwi trzymając je za nogi. Zginę-
ła także jego druga żona, a dwoje 
starszych dzieci, moich siostrzeń-
ców, zginęło od siekier”  (Stani-
sława Tokarczuk: „Sąsiedzi z 
Marcelówki”; w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl ). „Tej 
strasznej nocy spali na Obrożku 
siana pod dachem, stał w sadzie 
Jadwigi Mroziuk. W nocy usłysze-
li krzyki oraz jęki Antoniego Sia-
teckiego, który miał własny wia-
trak. Odrąbali mu obie nogi i tak 
w boleściach leżał na podwórku i 
krzyczał z bólu niemiłosiernego. A 
było do niego około 700 m przez 
pola, tak daleko i słychać było ten 
krzyk rozpaczy. Od razu zoriento-
wali się, że to Siatecki krzyczy. Był 
szwagrem Zofii Buczek, a dla An-
tosi wujkiem. W tej dramatycznej 
chwili Edek wydaje rozkaz by spu-
ścić drabinę i schodzić na ziemię, 
tam czekać, aż wszyscy zdążą 
zejść z brożka. Gdy wszyscy byli 
na dole, rzucili się do ucieczki w 
pola, w ciemną noc. A już bandyci 
byli przy ich domu, słyszeli nawet 
jak jeden do drugiego mówił: 
“Strzelaj!” Na szczęście nie strze-
lali za nami. Dodam, że w tym sa-
mym czasie już zabijali na po-
dwórku Adama Mroziuka. Słyszeli 
jak go mordowali, przy tym nie 
strzelali wcale. Jadwiga Mroziuk 
uciekała za Edkiem, gdy go dogo-
niła prosiła by na nią poczekał 
bowiem nie ma tyle sił co on. Po-
szli juz razem przez lotnisko na 
wschód od Mohylna, blisko Turii. 
Natrafili na dom Władysława 
Mroziuka, Jadwigi stryja z rodzi-

ną i pobudzili ich ze snu, podob-
nie z Krawczuka rodziną. Muszę 
dodać, że Edka siostra cioteczna 
Stefania Szewczuk była synową 
Krawczuka i rodziny Gdyrów. 
Wszyscy uciekli zaraz w zarośla 
nad rzeką Turia. Przesiedzieli tam 
cały upalny dzień, dopiero na na-
stępną noc udali się do Włodzi-
mierza, kierując się poza lasem 
Owadeńskim. Szli przez błota, na 
rano dotarli do miasta. Wszyscy 
jak stali tak uciekali, matki z ma-
łymi dziećmi, Jadzia bosa i w su-
kienczynie, w której spała na 
brożku. Tymczasem Antosia i Bo-
lek brat Antosi oraz Zosia Buczek 
siedzieli w ukryciu, aż zrobiło się 
widno. Rano przyszli na swoje po-
dwórko, mieszkali bardzo blisko 
tego obrożka. Było na podwórzu 
dużo krwi i nic już w domu z 
odzienia nie było. Zrozpaczeni 
Antosia i Bolek stali i płakali na 
swoim podwórku, a było już wid-
no. Tak znaleźli ich Ukraińcy, za-
raz ich tam pomordowali. A rodzi-
ce i inni, co razem spali w stodole 
już wszyscy byli zakopani za do-
mem. To wszystko opowiedziała 
nam potem osobiście Zosia, która 
zanim to się stało, zostawiła ich 
dwoje tak płaczących, a sama po-
szła do swego domu, który stał ze 
300 m dalej. W DOMU ZOFII 
BUCZEK. W domu u Zosi była 
matka lat około 73 oraz siostra lat 
około 45, była jeszcze panna, 
poza tym była chora. Zosia poin-
formowała mamę, ze Sabina i jej 
dzieci zostali pomordowani. Sama 
ubiera na siebie kilka sukienek i 
chowa się przezornie w chlewie 
nad świńmi, były tam złożone gru-
chowiny. Włazi tam do końca, pod 
samą strzechę i siedzi cichutko. 
Tymczasem za niedługo przyszli 
na podwórko Ukraińcy, przyszli 
zabijać stareńką matkę i chorą 
siostrę. Stukają do drzwi, matka 
otworzyła, patrzy a oni stoją z sie-
kierami. Matka prosi po imieniu: 
“Pawel nie zabijaj nas!” Potem 
było już słychać tylko trzask, za 
sekundę drugie uderzenie i cisza. 
Słychać było tylko jak zakopywali 
ciała pomordowanych kobiet, do-
kładnie za chliwkiem, w którym 
ukryła się Zosia. Słyszy wyraźnie, 
jak zbrodniarze jeszcze po zada-
niu im śmierci, przeklinają swoje 
bezbronne ofiary, słyszy: “Masz 
tobie ty Polszczu!!” Po zakopaniu 
ciał rozpoczęło się grabienie po-
zostawionego majątku. Kłócili się 
ze sobą Ukraińcy, było o co, bo to 
i było co brać: para koni, kilka 
sztuk bydła, dużo odzienia. Zosia 
przesiedziała do nocy, a nocą 
sama szła polami do Włodzimie-
rza. W DOMU JÓZEFA GA-
CZYŃSKIEGO. Józef Gaczyński 
podczas nocy, w której mordowali 
mieszkańców naszej wsi Mohylno 
spał w ogrodzie w chaszczach. 
Gdy przyszli mordować jego ro-
dzinę żona otworzyła drzwi, ban-
dyci pytają o męża, a on wszystko 
słyszy. Na ten moment małe dziec-
ko zaczęło płakać, żona mówi do 
nich, że weźmie dziecko na ręce i 
pójdzie męża poszukać. Lecz 
Ukrainiec zaraz na progu zarąbał 
ją bezlitośnie siekierą, a potem 
wszedł do domu i pomordował 
jeszcze troje dzieci. Mąż a zara-
zem ojciec rodziny wszystko sły-
szał dokładnie, w noc ciemną sły-

chać dobrze, kiedy nawet ptaszki 
śpią. Jak otumaniony przedostał 
się do miasta Włodzimierza i tu 
nam wszystkim w domu opowia-
dał co przeżył. W DOMU JA-
DWIGI SZCZUROWSKIEJ. Ja-
dwiga Szczurowska córka 
Antoniego i Marty, właśnie Marta 
była rodzoną siostrą mojego taty 
Franciszka Szewczuka. Jest to 
przekaz wiarygodny bowiem jesz-
cze żyje Jadzia, obecnie mieszka 
w Darłowie i ma już 76 lat. Miesz-
kali w Mohylnie, Józef Szczurow-
ski, syn uciekł do Włodzimierza z 
żoną i dwoma małymi córkami 
jeszcze w lipcu 1943 r. oraz sio-
stra Rozalia Szczurowska, która 
była zakonnicą. Gdy przyszli nocą 
zabijać rodziców i dwie córki to 
wszyscy spali w stodole na sianie. 
Zaczęli wołać, ktoś się odezwał, 
więc nakazują schodzić na dół do 
stajni. Gdy wyprowadzali konie ze 
stajni Jadzia rzuciła się do roz-
paczliwej ucieczki, niestety zacze-
piła o coś i przewróciła się, tak ją 
dogonili i szpadlem okładają po 
udach i po głowie. Było ich dwóch 
jeden trzymał ją za usta, a drugie-
mu kazał bić szpadlem za uchem. 
Jadzia po kolejnych cięciach stra-
ciła przytomność, myśleli że ją 
zabili i pobiegli z powrotem mor-
dować rodziców i siostrę Geno-
wefę lat 19, by też nie próbowali 
uciekać. Przy tym morderców 
było więcej. Jadzia jeszcze nocą 
ocknęła się cała zakrwawiona ale 
nie była w stanie się podnieść. Na 
kolanach i na rękach zaczołgała 
się do snopków żyta, które stały za 
sadem, na ich własnym polu. W 
tych dziesiątkach siedziała kilka 
dni. W nocy marchew na polu wy-
rywała i jadła by przeżyć, nieda-
leko rosła trzcina, to rosę spijała z 
wielkiego pragnienia. Była przy 
tym bosa i tylko w jednej sukien-
ce, a było już chłodno, z kolei w 
dzień upał, muchy ją gryzły, aż ro-
baki się w ranach zalęgły. Po 
temu też głowa ją bardzo swędzia-
ła! Dodam, że gdy Ukraińcy rano 
przyszli by zakopać jej ciało to 
szukali jej po tych snopkach, na-
wet widłami dźgali czy czasem nie 
siedzi w jednym z nich. Jadzia wi-
działa nawet jak zbliżali się do 
miejsca jej ukrycia i bardzo na ten 
czas gorąco się modliła do Matki 
Bożej, by tylko jej nie zobaczyli i 
nie zamordowali. A słyszała przy 
tym, jak mówili Ukraińcy do sie-
bie: “Ona daleko i tak nie zajdzie, 
tylko padochne!” Po kilku dniach 
zaczęła nocą iść do miasta Wło-
dzimierza, po miedzach na polu 
spała, gdzieś zaszła do sadu to 
jabłko jakie zjadła.” („Wspo-
mnienia Ludwiki Podskarbi z d. 
Szewczuk z kolonii Mogilno w 
pow. Włodzimierz Wołyński na 
Wołyniu 1935 – 1944”; spisał  
Sławomir Tomasz Roch; w: http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/
mogilno-szewczuk_ludwika.
html).  

 30 sierpnia 1943 roku: 

W kol. Antonówka pow. Luboml 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 

We wsi Budy Ossowskie pow. 
Kowel  upowcy oraz chłopi ukra-
ińscy ze wsi Rewuszki i Wołczak 
dokonali w okrutny sposób rzezi 
270 Polaków; gospodarstwa pol-
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skie obrabowali i spalili, ciała 
zostały nie pogrzebane, porozrzu-
cane po wsi, studnie były pełne 
powrzucanych żywych, poranio-
nych i pomordowanych dzieci 
i kobiet .„W końcu sierpnia do 
Zasmyk dotarła kobieta z dwójką 
dzieci, przynosząc wieść o wymor-
dowaniu mieszkańców w Budach 
Ossowskich. Kiedy oddział „Ja-
strzębia” dotarł na miejsce za-
głady, zastał przerażający widok. 
Wielu partyzantów po raz pierw-
szy ujrzało na własne oczy, ludzi 
porąbanych siekierami, porżnię-
tych kosami, kobiety z obciętymi 
piersiami i zmasakrowane, nie do 
opisania ciała dzieci. Widok wielu 
zapadł w pamięć na całe życie. W 
polach i zaroślach odnaleziono, 
kilkoro ukrytych przerażonych 
dzieci i dorosłych osób. Witold 
Kuźmiński i kilka innych osób 
uciekali przez ukraińską wieś, bo 
tylko ta droga była wolna. Bie-
gnąc krzyczeli po ukraińsku, że 
„Lachy napadły” i razem z nimi 
biegli również do lasu Ukraińcy. 
W lesie dopiero zorientowali się, 
że biegli z Polakami. Pamiętam, 
opowiadał córce pan Witold, że w 
czasie tej dramatycznej ucieczki, 
jedna z kobiet zgubiła kilku tygo-
dniowego niemowlaka, trzyma-
ła przy piersi puste zawiniątko. 
Witold Kuźmiński uratował się 
jako jedyny z 15 osobowej rodzi-
ny. Ojciec Piotr Kuźmiński został 
zamordowany na drodze podczas 
próby uprzedzenia syna o napa-
dzie. Konstancja Kuźmińska z/d 
Chomicka - żona Kuźmińskiego 
Piotra, schroniła się do zaprzy-
jaźnionych sąsiadów Ukraińców, 
jednak została wydana i zamor-
dowana. Jadwiga Aronowska z/d 
Kuźmińska wraz z mężem i dwój-
ką dzieci i Kazimiera Kuźmińska 
panna, również zamordowani 
przez szalejącą bandę UPA i chło-
pów ukraińskich, sąsiadów i zna-
jomych. Wtedy zginęło około 270 
osób, a zagubieni w lasach jeszcze 
długo po tym docierali do ośrod-
ka samoobrony w Zasmykach. 
Wieś zniknęła z powierzchni zie-
mi.” (Bogusław Szarwiło: Budy 
Ossowskie przestały istnieć. W: 
http://wolyn.ovh.org/opisy/budy_ 
ossowskie-04.html ).  „30 sierpnia 
1943 roku Budy Ossowskie i kolo-
nia Kowalówka o świcie zostały 
otoczone przez uzbrojone bandy, 
które wyszły ze wsi Wołczak i Rze-
wuszki i dokonały masowej rzezi 
na ludności polskiej. Rezultat był 
przerażający: w Budach Ossow-
skich ponad dwieście osób, w tym 
ponad osiemdziesięcioro dzieci” 
/.../ (Fragment książki Henryka 
Katy „Wojenne Wichry” wydanej 
dzięki Urzędowi Miasta Otwocka 
w 2001 r. Nakład 200 egzempla-
rzy. Przepisany przez Bogusława 
Szarwiło, w: http://27wdpak.btx.
pl/publikacje/435-woy-przed-
-qburzq ). „W 1943 r. jak zaczę-
ły się rzezie Polaków, matka za-
chorowała. Pojechałem z nią do 
lekarza w Budkach Ossowskich, 
który ją leczył. Miejscowość ta 
była odległa od Zasmyk o jakieś 
25 kilometrów. Przespaliśmy się 
u jakiegoś gospodarza, znajome-
go mamy. Nad ranem zostaliśmy 
obudzeni przez hałas na dworze. 
Okazało się, że Ukraińcy otoczyli 
wieś i zaczynają łapać i zbierać 

Polaków. Wyciągnęli nas na po-
dwórko.  - Mamusia nie mogła 
uciekać. Postanowiłem z nią zo-
stać. Jeden z Ukraińców trzymał 
mnie za rękę, a trzech położyło 
matkę na ziemi i zaczęło ją prze-
żynać! Jak bluznęła krew, mama 
krzyknęła - Wacek uciekaj! - Wy-
rwałem się tym bandziorom i za-
cząłem uciekać. Strzelali za mną, 
ale nie trafili. Twarze ukraińskich 
morderców , którzy przeżyna-
li mamę piłą, zapamiętałem na 
całe życie! Wciąż w moich uszach 
rozbrzmiewa krzyk mordowanej 
matki, Niektórych ze zbirów zada-
jących jej śmierć w męczarniach 
rozpoznałem. Jeden z nich Iwan 
Rybczuk żyje jeszcze i mieszka 
w Gruszówce. To on przeżynał 
matkę piłą. Po wojnie wpadł w 
łapy NKWD i odsiedział w łagrze 
15 lat. Teraz jest kombatantem 
i chodzi w aurze bohatera wal-
czącego o wolność Ukrainy. Ma 
pewnie wiele odznaczeń i dodatek 
kombatancki. Ja wtedy przez las 
uciekłem do Zasmyk. Po jakimś 
czasie wstąpiłem do oddziału sa-
moobrony. By do niego się dostać, 
musiałem oszukać „Jastrzębia” 
i powiedzieć, że jestem starszy. 
Dzieci bowiem do partyzantki nie 
przyjmowano. Trafiłem do pluto-
nu, którym dowodził ppor. „Na-
giel” czyli Jan Witwicki. Boje z 
Ukraińcami w obronie mordowa-
nej ludności polskiej musieliśmy 
toczyć na okrągło. Zdarzało się, 
że przybywaliśmy za późno, tuż 
po dokonanej zbrodni. Nie pa-
miętam, jaka to była wieś, chyba 
Moczułki, wtedy po raz pierw-
szy zobaczyłem, jak „Jastrząb” 
płacze. A to był twardy żołnierz, 
który rzadko pokazywał emocje. 
Widok, jaki tam zastaliśmy, prze-
chodził ludzkie pojęcie. Maleńkie 
dzieci powbijane na kołki w pło-
cie. Kobiety leżały na podwórku 
z rozprutymi brzuchami. Jedna 
z nich była w ciąży. Wyrwany z 
jej brzucha płód leżał obok niej. 
Wszyscy mężczyźni mieli odrą-
bane siekierami głowy. Wszyscy 
zastanawiali się, jak można się 
posunąć do takiego zwyrodnial-
stwa. Wszyscy mocniej ściskali 
w rękach karabiny. Przechodzi-
liśmy też przez miejscowość, w 
której zarżnięto moją matkę. Jej 
szczątki wraz z innymi pomordo-
wanymi wrzucono do studni, któ-
re upowcy następnie zrównali z 
ziemią. Powiedziałem o tym ppor. 
„Naglowi”, ale ten orzekł, że jak 
wygramy wojnę to zadbamy, by 
pomordowani tu Polacy mieli 
swoje mogiły. To oczywiście nie 
stało się nigdy! /.../  Nasi przeło-
żeni dbali nie tylko o nasze umie-
jętności bojowe, ale także morale. 
Co rusz przypominano nam, ze 
nie wolno w czasie akcji zabijać 
kobiet i dzieci. Dowództwo w roz-
kazach dziennych stale przypo-
minało, że za gwałt na Ukraince 
każdy może zastrzelić kolegę i 
nie będzie za to karany.” (Marek 
A. Koprowski: Oprawca jesz-
cze żyje. W: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojna-
swiatowa?zobacz%2Fwaclaw-
gasiorowski   03 lipca 2013 ) Inni 
datują napad na dzień 29 sierpnia. 

W kol. Gaj pow. Kowel upowcy 
oraz chłopi ukraińscy z okolicz-

nych wsi wymordowali za pomo-
cą kul, siekier, noży, kos i innych 
narzędzi ponad 600 Polaków.  
„Żonę Bolesława Czelebąka w 
stanie odmiennym przepiłowano, 
przytrzymując drągiem położo-
nym na piersiach, czego świad-
kiem był mąż znajdujący się obok 
w schronie. Maria Wiurkiewicz, 
lat 36, przerżnięto na pół”. La-
tem 1943 roku w Gaju pod figurą 
zastrzelił się Ukrainiec Ituch, nie 
chcąc uczestniczyć w morder-
stwach (Siemaszko..., s. 393 – 
396). 

We wsi Jankowce pow. Luboml 
upowcy oraz chłopi ukraińscy ze 
wsi Huszcza i Przekurka siekie-
rami, widłami, drągami i innymi 
narzędziami zamordowali ponad 
100 Polaków, imiennie znane jest 
88 ofiar.  „Z lasu od strony pół-
nocnej wkroczyło do wsi około 
200 Ukraińców po części uzbrojo-
nych w broń palną, a po części w 
narzędzia gospodarskie, jak sie-
kiery i widły. Napastnicy zaczęli 
systematycznie plądrować i palić 
gospodarstwa, zabijając każde-
go napotkanego mieszkańca. /.../  
Tam właśnie mieszkała moja cio-
cia Karolina Solipiwko z mężem 
i piątką dzieci – mówi poruszony 
Zdzisław Koguciuk. Opowiada, 
jak czwórka dzieci schroniła się 
do piwnicy na kartofle. Najstarszy 
syn przykrył rodzeństwo swoim 
ciałem, i patrząc przez okienko, 
był świadkiem zabójstwa rodzi-
ców i 8-miesięcznego brata, któ-
rzy dostali się w ręce Ukraińców. 
– Jak zginęli, nie wiadomo, bo 
ich ciała nie zostały odnalezione, 
prawdopodobnie uległy spaleniu. 
Musiała to być potworna zbrod-
nia, gdyż młody człowiek, który 
to widział, dostał potem pomie-
szania zmysłów i spędził resztę 
życia w szpitalu psychiatrycznym 
– opowiada rodzinną historię pan 
Koguciuk. /.../  Tymczasem w za-
jętej przez Ukraińców części wsi 
działy się prawdziwie dantejskie 
sceny. Wspomina je Katarzyna 
Dyczko z domu Grabowska, ucie-
kająca z 3-letnim bratankiem na 
ręku. „Wybiegając ze stodoły, 
widzieliśmy już palącą się wieś i 
słyszeliśmy straszny, przerażający 
krzyk „ratunku” – relacjonowa-
ła. „W czasie ucieczki koło nas 
świstały kule, lecz my ze strachu 
nie odwracaliśmy głów, dopiero 
zatrzymaliśmy się na stacji w Ja-
godzinie”. Jak się okazało, krzy-
czała sąsiadka Katarzyny Dyczko 
– Teresa Petruk, którą Ukraińcy 
zamordowali w okrutny sposób, 
odrąbawszy jej wcześniej siekierą 
ręce. Niektóre relacje znajdujące 
się w zbiorach Zdzisława Kogu-
ciuka posiadają dziś unikatową 
wartość, gdyż złożyli je ludzie, 
którzy już nie żyją. Dotyczy to 
m.in. wstrząsających wspomnień 
pani Heleny Stachniuk z Cheł-
ma. Jej ojca Ukraińcy zatłukli na 
śmierć drewnianym kołkiem. Jako 
mała dziewczynka była świad-
kiem zastrzelenia mamy i czte-
roletniego brata Franka. Tego 
dnia straciła też babcię i siostrę. 
„Zostałam sama, przytuliłam się 
do mamy, zaparłam dech, żeby 
oprawcy pomyśleli, że nie żyję” 
– pisze w relacji pani Helena. 
„Kiedy podpalili zabudowania, 

pobiegli dalej… płomienie roz-
przestrzeniały się coraz dalej, aż 
dosięgły mamę i mnie… zaczęłam 
sama na sobie gasić ogień. Udało 
się, ale zostałam naga, bo to, co 
miałam na sobie, uległo spaleniu. 
Podeszłam do tłumoczka, wycią-
gnęłam jakąś rzecz ubraniową, 
przytuliłam do siebie z przodu i 
poszłam do drogi. Przy drodze wi-
działam babcię z rozrąbaną głową 
oraz najstarszą siostrę Marysię z 
rozerwaną od kuli nogą, a przy 
niej kałużę krwi”./.../  Prawdziwie 
krwiożerczy szał ogarnął jedne-
go z Ukraińców mieszkających 
w samych Jankowcach – Iwana 
Szpaka. Po opanowaniu wsi przez 
oddział OUN-UPA wtargnął z 
siekierą do obejścia swoich są-
siadów Grabowskich, z którymi 
utrzymywał wcześniej bardzo do-
bre stosunki. Zamordował dwo-
je z nich, a trzeciej – Michalinie 
Grabowskiej – odrąbał rękę. 
Kobieta przeżyła…/.../ Licząca 
blisko 150 numerów i zamieszka-
na przez ponad 600 osób tętnią-
ca życiem wieś to dziś zarośnięte 
chaszczami ustronie. Nie sposób 
dostać się tu suchą nogą, gdyż 
nieregulowana rzeczka w czasie 
opadów zmienia koryto i płynie 
nieuczęszczaną od blisko 70 lat, 
zarosłą krzakami drogą.  /.../ Ci, 
którzy doszczętnie nie spłonęli, 
leżą pogrzebani gdzieś w prowi-
zorycznych mogiłach rozrzuco-
nych na terenie wymarłej wsi”. 
(http://dziennik.artystyczny-mar-
gines.pl/zbrodnie-sniace-sie-po-
nocach-zaglada-wsi-jankowce) .   
„Tam właśnie mieszkała moja cio-
cia Karolina Solipiwko z mężem 
i piątką dzieci – mówi Zdzisław 
Kogucik. Opowiada, jak czwórka 
dzieci schroniła się do piwnicy 
na kartofle. Najstarszy syn przy-
krył rodzeństwo swoim ciałem i 
patrząc przez okienko, był świad-
kiem zabójstwa rodziców i 8-mie-
sięcznego brata, którzy dostali się 
w ręce Ukraińców. – Jak zginęli, 
nie wiadomo, bo ich ciała nie 
zostały odnalezione, prawdopo-
dobnie uległy spaleniu. Musiała 
to być potworna zbrodnia, gdyż 
młody człowiek, który to widział, 
dostał potem pomieszania zmy-
słów i spędził resztę życia w szpi-
talu psychiatrycznym. Tragiczny 
był tez los pozostałych osiero-
conych dzieci. /..../ Tragicznego 
poniedziałku do dziś nie może 
zapomnieć Stanisława Grzywna, 
która w czasie napadu miała 14 
lat. Zanim uciekła, słyszała roz-
dzierające krzyki dochodzące z 
oddalonego o blisko 150 metrów 
gospodarstwa przynależącego już 
do sąsiedniej wsi o nazwie Zamo-
stecze, do której wtargnęli bande-
rowcy. Mieszkała tam rodzina z 
dziesięciorgiem małych dzieci. – 
Te przeraźliwe krzyki to nie mogło 
być nic innego, jak mordowanie 
tych dzieci” (Adam Kruczek: Ból 
kresowych serc; w: „Nasz Dzien-
nik” z 30 – 31 stycznia 2010). 

W folwarku Kaznopol pow. Lu-
boml Ukraińcy zamordowali 
6-osobową rodzinę polską z 4 
dzieci. 

We wsi Kąty (Kuty) pow. Luboml 
upowcy i chłopi ukraińscy z oko-
licznych wsi siekierami, widłami, 
drągami i innymi narzędziami wy-

mordowali około 250 Polaków, 
imiennie znane jest 213 ofiar; 
całe studnie napełnili żywymi, 
poranionymi bądź już martwy-
mi; np. Jaszczukową z 5 córkami 
wrzucili do studni żywcem. Jani-
nie Prończuk i jej dwom synom 
w wieku lat kilku odcięli głowy. 
Niemowlę o nazwisku Sacharuk 
zabili uderzając główką o ścianę 
domu – w tym dniu odbywały się 
jego chrzciny (Siemaszko...., s. 
494 – 496).  „30 sierpnia w nocy 
straszny stukot w okno „Widczy-
niaj skarej!”. Tato był na strychu, 
a mama otworzyła. Weszło ich 
może z dziesięciu „Swyty lam-
pu!”. Mama ze strachu nie mogła 
zapałek znaleźć. Krzyczy „Skarej! 
Wychody!”. Wygnali nas do sieni i 
pytają się „A de twyj czołowik?”. 
A mama zauważyła siekierę. Sio-
stra Kasia, która miała 16 lat 
zaczęła prosić „Dzieduniu, nie 
bijcie nas, co my komu zrobili, nie 
bijcie.” Ja to usłyszałam i mnie 
w uszach zadzwoniło, i upadłam 
bez pamięci. Mama obuchem w 
czoło dostała. Czaszka pękła, ale 
do mózgu nie doszło. A siostrę 
ostrzem na pół, czaszka była roz-
rąbana. Ale pierwsza tura nie pa-
liła, tylko zabijała. Nie wiem jaki 
to cud, że nas nie zaciągnęli do 
studni. Bo wszystkie studnie były 
zarzucone trupami. Zanim dru-
ga tura przyszła palić, to mama 
się obudziła i podniosła Kasię, a 
ona nieżywa. Podnosi mnie, a ja 
się ruszam. Ale nic nie pamiętam. 
Krwi zeszła okropna kałuża. .,,,. 
Już się palił dom. Mama wywlokła 
mnie w kartofle na ogród i miała 
wynieść Kasię, ale już cały dom 
był w płomieniach. Kasia spalo-
na. Tato wyskoczył w buraki i le-
żał, i widział, jak sąsiada ciągnęli 
do studni, a wszystkie studnie były 
pełne trupów. Mama ze mną na 
plecach coraz dalej w pole. Było 
ładne proso. Już tak spadła z sił, 
że nie dała rady mnie nieść. I le-
żąc w tym prosie, słyszy mama 
głośny gwar „Jak znajdesz to 
dobyjaj!”. A ja nic nie pamiętam, 
nieprzytomna byłam i wcisnęła 
głowę w ziemię, żeby nie widzieć 
jak będą dobijać. Tyle krwi zeszło 
i widocznie ze zmęczenia usnęła. 
Obudziła się, ptaszęta śpiewa-
ją, krowy ryczą, słońce ślicznie 
świeciło. Mama zaczęła głośno 
płakać „Gdzie moja Kasia!?” I 
ja się obudziłam. Spojrzałam na 
mamę, a na twarzy sama krew. I 
na sukience skorupa z krwi. Pod-
nosi głowę, czy może ktoś jest. 
Ja już oprzytomniałam i ciągnę 
mamę do ziemi. A mama mówi, że 
nie możemy tu siedzieć, że trze-
ba szukać ludzi, może wszystkich 
nie pobili i coraz głowę do góry. 
I zobaczył tato, że ktoś jest w 
prosie i pędzi żeby zobaczyć kto, 
i wziął nas w ramiona i mówił, 
że czaszka na pół rozrąbana, ale 
nie wiedział, która z nas. Mówi 
„Ja wszystkich trupów wyciągnął 
ze studni. A sąsiadka Czuniowa 
mówi, że widziała jak twoja Ma-
rysia niosła jedną z dziewczyn i 
uciekała w pole, a ona siedziała 
ze swoimi dziećmi w grochu, to 
szukaj w polu, może żywe, a może 
nieżywe.” I odnalazł nas, ale Kasi 
nie odnalazł. Pozbierał kości i w 
ogródku zakopał. I do dziś leżą” 
(Stefania Sawicka z domu Ma-
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cegoniuk; w: http://dziennik.ar-
tystyczny-margines.pl/a-wszyst-
kie-studnie-byly-pelne-trupow ; 
ze zbiorów Ewy Siemaszko) 

Koło wsi Kotów pow. Brzeżany, 
na drodze, na której 15 sierpnia 
zamordowano ks. Bilińskiego: 
„Na tym samym miejscu zginął 
również leśniczy /?/ Polak wra-
cający bryczką do domu, dnia 
30.VIII” (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 42. k. 20 – 26). 

We wsi Kowalówka pow. Kowel: 
„30 sierpnia 1943 roku Budy 
Ossowskie i kolonia Kowalówka 
o świcie zostały otoczone przez 
uzbrojone bandy, które wyszły ze 
wsi Wołczak i Rzewuszki i doko-
nały masowej rzezi na ludności 
polskiej. Rezultat był przeraża-
jący: w Budach Ossowskich po-
nad dwieście osób, w tym ponad 
osiemdziesięcioro dzieci, w Ko-
walówce na 23 rodziny 32 osoby 
zamordowane. Rodzina Czarnec-
kich wymordowana cała; ojciec 
rodziny Jan Czarnecki – lat 55, 
żona Dominika  - lat 53, córka 
Maria, mężatka – lat 23, córka 
Walentyna lat 19, dwaj synowie, 
bliźniaki Marian i Eugeniusz po 
14 lat, najmłodsza córeczka Ma-
rii – Krystyna – lat 3. Uratował 
się tylko syn Staszek – lat 21, w 
tym czasie nieobecny”. (Fragment 
książki Henryka Katy „Wojenne 
Wichry” wydanej dzięki Urzę-
dowi Miasta Otwocka w 2001 r. 
Nakład 200 egzemplarzy. Przepi-
sany przez Bogusława Szarwiło, 
w: http://27wdpak.btx.pl/publika-
cje/435-woy-przed-qburzq ). 

W kol. Łuczyce pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków: starsze małżeństwo i kobie-
tę. 

W kol. Marianówka pow. Łuck 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską. 

We wsi Maszów pow. Luboml za-
mordowali kilka rodzin polskich. 

We wsi Myślina pow. Kowel 
„ukraińscy partyzanci” z okolicz-
nych wsi pod dowództwem Fedo-
ra Hałuszki, powracając z rzezi 
ludności polskiej w Rudnikach, 
zamordowali co najmniej 26 Po-
laków, głównie kobiety i dzie-
ci; zgwałcili 16-letnią Leokadię 
Czarny i spalili ją żywcem razem 
z 18-letnim bratem oraz 5-osobo-
wą rodziną Myślińskich. Zamor-
dowali też 4 rodziny żydowskie 
liczące 16 osób, ukrywane przez 
Polaków. 

W kol. Ostrówek koło Turii pow. 
Włodzimierz Wołyński zamordo-
wali 3 córki Moroziuków w wie-
ku 4 – 13 lat, które ich rodzice po-
wierzyli opiece Ukraińca z Turii a 
sami ukryli się w lesie (Siemasz-
ko..., s. 930). 

We wsi i majątku Ostrówki pow. 
Luboml upowcy oraz Ukraińcy 
(mężczyźni i kobiety) z sąsied-
nich wsi: Sokół, Połapy, Przekur-
ka, Huszcza, Sztun i innych doko-
nali ludobójczej rzezi około 520 
Polaków. Uzbrojeni byli w broń 
palną, w siekiery, widły, kosy, to-
pory, młotki do zabijania zwierząt 
gospodarskich. Polacy byli bez-

bronni nie wierząc, że po kilku-
setletnim zgodnym współżyciu 
może im coś grozić ze strony sa-
siadów. Ukraińcy zgonili Pola-
ków na plac szkolny, potem męż-
czyzn wpędzili do szkoły a 
kobiety z dziećmi do kościoła. 
Starszyzna ukraińska zarządziła: 
„Lachy, widdajte hodynnyki i zo-
łoto, a to zaraz was wybijem” 
(„Polacy, oddajcie zegarki i złoto, 
a jak nie, to zaraz was wybije-
my”). W szkole zamknęli kilkuset 
mężczyzn, którzy rozpoczęli 
pieśń „Kto się w opiekę odda 
Panu swemu”. Oprawcy bijąc kol-
bami wyprowadzali grupkami 
mężczyzn po kilku: do okólnika 
Jana Trusiuka, za sad gospodarza 
Suszki (81 zwłok), oraz w okolicę 
kuźni Edwarda Bałandy (około 20 
osób), gdzie ich mordowali ude-
rzeniami w tył głowy siekierą lub 
wielkimi maczugami drewniany-
mi. W czwartej mogile znajdowa-
ło się 5 zwłok, w pobliżu kościo-
ła. Ksiądz Stanisław Dobrzański 
został zamordowany przez odcię-
cie głowy w okólniku Jana Tru-
siuka, którą następnie wbili na 
pal. Wiele osób zabili w mieszka-
niach, w obejściach gospodar-
skich, na polach i drogach oraz 
wrzucili do studni, np. 90-letnie-
go Władysława Kuwałka. Po 
dwóch godzinach, gdy mężczyźni 
byli już wybici, modlące się i 
śpiewające pieśni religijne kobie-
ty z dziećmi i starcami zamierzali 
spalić, ale w okolicy pojawiły się 
samochody z Niemcami. Wobec 
czego oprawcy w pośpiechu wy-
prowadzili tę grupę liczącą ponad 
300 osób i popędzili na rżysko 
pod las Kokorowiec w pobliżu 
wsi Sokół. Tutaj brali po 10 osób, 
najczęściej rodzinami, kazali 
kłaść się twarzami do ziemi i mor-
dowali strzałami w tył głowy oraz 
uderzeniami bagnetów. Oczekują-
cy na swoją kolej dokładnie wi-
dzieli rzeź poprzedników. Wśród 
morderców rozpoznano znajo-
mych Ukraińców z sąsiednich 
wsi. Po rzezi oprawcy sprawdzili, 
czy wszyscy są zabici, rannych 
dobijali. Pomimo tego ocalało 13 
lub 25 osób, w tym 10 dzieci w 
wieku lat od 3 do 16. W Ostrów-
kach Ukraińcy zamordowali oko-
ło 520 Polaków. W święto Naro-
dzenia NMP, 8 września 1943 
roku, Ukraińcy ze wsi Równo 
spalili drewniany kościół p.w. św. 
Andrzeja Apostoła wybudowany 
w 1838 r. wraz z wystrojem wnę-
trza i paramentami. W 1992 roku 
Polska uzyskała zgodę i ekshu-
mowano jedną mogiłę zbiorową 
na okólniku Jana Trusiuka wydo-
bywając szczątki 80 Polaków, w 
tym dwojga dzieci w wieku około 
6 lat. Wówczas pozostałych mogił 
nie odnaleziono, w tym mogiły 
kobiet i dzieci pod wsią Sokal, a 
miejscowi Ukraińcy nie chcieli jej 
wskazać. O następne ekshumacje 
strona polska prosiła stronę ukra-
ińską przez kilka lat. Taki był sku-
tek przyjacielskiego obściskiwa-
nia się kolejnych prezydentów 
Polski z prezydentem Ukrainy 
Juszczenką, który Ukrainę budo-
wał na ideologii banderowskich 
ludobójców. Dopiero w 2010 roku 
dokonał ekshumacji na tzw. Tru-
pim Polu dr Leon Popek z IPN w 
Lublinie. „Na tej polance znów 

nas zatrzymali, wśród bulbowców 
powstało ożywienie. Na zboczu 
stało kilku bulbowców lepiej 
ubranych. Mieli przy sobie krótką 
broń. Musiała to być starszyzna. 
Przez krótką chwilę radzili. Po tej 
naradzie postanowili dalej nas 
nie pędzić, a na tej polance nas 
wymordować. Tak też się stało. 
Było nas tam dużo, bo to wszyst-
kie kobiety z Ostrówek z dziećmi 
prawie do lat 15, kilku dziadków, 
a i z Woli Ostrowieckiej była 
znaczna część kobiet. Obstawieni 
byliśmy dość gęsto przez bulbow-
ców. O ucieczce nie było mowy. 
Ludzie stali, niektórzy z dziećmi 
na ręku siedzieli bo było im ciężko 
je trzymać. Modlili się, bo było już 
wiadomo, że na tej polance nastą-
pi tragedia. Po krótkiej chwili pa-
dła komenda, żeby ludzie zrzucili 
z siebie grubsza odzież. Krzyczeli, 
by wychodzić z gromady po dzie-
sięć osób na środek polany. Po-
czątkowo nikt nie chciał dobro-
wolnie iść na śmierć, bo każdemu 
życie miłe. Powstał płacz, lamen-
ty, prośby, błagania, aby nas pu-
ścili, bo my nic nikomu złego nie 
zrobiliśmy. Oni nawet nie słucha-
li, robili się coraz wściekli. Rzuci-
li się jak dzikie bestie, jak mocno 
wygłodzone zwierzęta i zaczęli 
wyciągać z tłumu, kto się pod rękę 
nawinął. Odprowadzali na środek 
polany, kazali kłaść się w koło, 
twarzami do ziemi. Zaczęli strze-
lać ofiarom w tył głowy, a my żywi 
musieliśmy na te tragedię patrzeć. 
Patrzeć jak giną niewinni ludzie i 
ich najbliżsi: babcie, matki, sio-
stry, bracia, córki, synowie, bo 
byli wszyscy ze sobą spokrewnie-
ni. /…/  Teraz bulbowcy rzucili się 
wszyscy. Było im widocznie pilno, 
bo każdy odrywał z grupy parę 
osób o rozstrzeliwał. Na środku 
polany. Ludzie lamentując żegnali 
się ze sobą na wieczność. Matki 
brały swe dzieci i kładły obok sie-
bie, obejmując je rękami. Tak od-
chodzili z tego świata na wiecz-
ność. Ja, mama, ciotka i bliżsi 
znajomi byliśmy razem w grupie, 
wciąż odciągając moment rozsta-
nia się z tym światem. Chcieliśmy 
jeszcze pożyć choć chwilę dłużej. 
Widziałem okropne sceny. Roz-
strzeliwani w pośpiechu ludzie 
nieraz byli trafiani niecelnie. Zra-
nieni śmiertelnie podrywali się 
konwulsyjnie i znów opadali na 
ziemię. Dobijano ich, ale najczę-
ściej w męczarniach kończyli ży-
wot. Z jednej grupy, popędzonej 
na miejsce kaźni po serii strzałów 
poderwała się mała dziewczynka, 
może sześcioletnia i zaczęła moc-
no krzyczeć: mamo, ale matka już 
nie żyła. Widząc to bulbacha pod-
niósł karabin i strzelił w nią. Tra-
fił ale nieśmiertelnie. Dziewczyn-
ka upadła, ale natychmiast się 
poderwała i krzycząc zaczęła iść 
po trupach, padając i wstając. 
Bulbowiec znowu w nią strzelił. 
Tym razem aż trzykrotnie. Dziew-
czynka wciąż podnosiła się i krzy-
czała. Zdenerwowany bulbowiec 
podbiegł do niej i dobił ja kolbą 
karabinu. Ludzie na ten widok od-
wracali się z płaczem. I tak grupę 
po grupie wyciągano i zabijano. 
Tworzył się duży krąg, gdyż kaza-
no kłaść jeden obok drugiego w 
nogach pomordowanych. Widać 
było pośpiech, bo głośniej krzy-

cząc szybko wyciągali ludzi na 
pobojowisko, nie żałując przy tym 
razów. Matka, ja, ciotka Trusiak 
byliśmy razem, moja babcia i 
ciotka Wikta z małym dzieckiem. 
Mama powiedziała, żebyśmy po-
szli sami, po co mają nas szarpać 
i tak nas śmierć nie ominie. Przy-
glądać się tej zbrodni już dłużej 
nie było można. Wstaliśmy, poże-
gnaliśmy się ze sobą i najbliższy-
mi. Z płaczem i okropnym żalem, 
że trzeba pożegnać się z tym świa-
tem, oddaliśmy się w ręce opraw-
ców. Popędzono nas na miejsce 
kaźni. Poszło nas dziesięcioro na 
pobojowisko. Bulbowcy, jak dzi-
kie bestie, krzyczeli „lachajte la-
chy chutko” (szybko kładźcie się 
Polacy). Mama jeszcze raz przyci-
snęła mnie do siebie, płakała i 
mówiła jakby do siebie: tyle dzie-
ci wybijają, cóż one są winne. Nie 
mogłem płakać, zacisnęła mi się 
krtań i zrobiłem się zupełnie nie-
swój, obojętny z tego przestrachu. 
Kładąc się obok siebie, półgłosem 
odmawialiśmy pacierz. Mama ob-
jęła mnie mocno za szyję, ja za-
kryłem twarz dłońmi i z okropnym 
strachem wypowiedziałem na ko-
niec „ niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Padły strzały z 
lewej i z prawej strony. Ja z tej 
grupy leżałem prawie w samy 
środku. Strzały zaczęły zbliżać się 
do mnie. Żal mi się mocno zrobi-
ło, pomyślałem, że mam dopiero 
13 lat, sama radość życia, taki 
piękny świat, a tu za chwilę czeka 
śmierć i już nigdy nie ujrzysz ja-
sności: czy poczuję ból? Bliziutko 
padł strzał, bo poczułem podmuch 
powietrza. To musiało być w ciot-
kę, słyszałem mocne charczenie. 
Okropnie przeżywałem ostatnie 
chwile. Zdawało mi się, że we 
mnie wszystko ustaje. Następny 
strzał pada w mamę. Ziemia roz-
bryzguje się po mojej głowie. Po-
czułem, że coś ciepłego spływa po 
moim karku, ku lewemu policzko-
wi. Słyszę charczenie raptowny 
skurcz ciała. Poczułem, że mamy 
ręka przyciska mnie mocniej do 
siebie, potem ciało zaczęło się 
rozluźniać, bo ręka mamy zaczęła 
słabnąć łagodnie i tak pozostała 
bez ruchu. Nadeszła moja kolej. 
Oczekiwałem z napięciem, prawie 
martwy z przerażenia. Usłyszałem 
koło mnie strzał, szum w uszach i 
znów piasek posypał się po mojej 
głowie i rękach. Krótkie charcze-
nie ale to już z prawej strony. Z 
biciem serca oczekiwałem na na-
stępny strzał, strzał we mnie, ale i 
ten usłyszałem nieco dalej i jesz-
cze jeden o kilka ciał dalej. Po tej 
krótkiej scenie mordu zapadła 
krótka cisza i nagle znów słyszę 
jak układają się w naszych no-
gach następne ofiary, płaczące i 
rozpaczające. Kiedy znów usły-
szałem wystrzały z tyłu zacząłem 
w duchu modlić się i prosić Boga 
o przeżycie tych potworności. 
Krótko to trwało, bo rozstrzeliwa-
li ze zdwojoną szybkością. Spie-
szyli się bardzo. Leżałem żywy 
miedzy trupami, słyszałem lamen-
ty, błagania, pisk zabijanych dzie-
ci, myślałem, że nie wytrzymam, 
że zerwę się i będę uciekał, ale po 
chwili znów przychodziła myśl, że 
jeśli to zrobię, zabiją na miejscu. 
/…/  Leżałem, cierpiałem i słucha-
łem, co się wokół dzieje. Trwało to 

około godziny. Naraz ustały krzyki 
i płacz. Strzały były rzadkie. Od 
czasu do czasu padał strzał, roz-
mawiali między sobą głośno: „...o 
dywyna, o tamtoj szcze żywe, do-
bej”. Ja leżałem w tym pobojowi-
sku i prosiłem Boga, aby mnie nie 
wykryto. Po chwili nastała cisza, 
tylko jakiś bulbowiec zawołał: „ 
no chłopa idemo, od dywyte, tut 
morda polska leżyt”. Zaczęło się 
ożywienie między nimi. Zaczęli 
odchodzić w krzaki w stronę So-
koła. Słyszałem z tej strony odgło-
sy. Leżałem dłuższą chwilę. Była 
grobowa cisza, bo nawet ptactwo 
odstraszone strzałami, nie dawało 
żadnego głosu. Leżąc między tru-
pami myślałem, że wszyscy są wy-
bici i gdzie ja teraz pójdę i jak 
długo tu będę leżał. Chciałem 
wstać i uciekać. Bałem się, bo je-
śli oni z ukrycia patrzą, czy ktoś 
nie wstaje. Wtedy czeka mnie tyl-
ko śmierć. Leżałem dalej, a mrów-
ki gryzły po całym ciele. Upłynęło 
około pół godziny. Nadal była ni-
czym nie zakłócona cisza. Podją-
łem decyzję. Postanowiłem 
ostrożnie podnieść głowę i spoj-
rzeć przed siebie, co się dzieje na 
placu zbrodni. Ostrożnie uniosłem 
głowę i zobaczyłem, że jakaś star-
sza kobieta ucieka z tego strasz-
nego miejsca w pobliskie krzaki. 
Opuściłem głowę z powrotem i 
słuchałem, czy nie będą strzelać, 
ale nadal była cisza. Leżałem 
jeszcze chwilę i postanowiłem 
wstać i uciekać w krzaki, bo jeśli 
nie strzelano za tamtą kobietą, to 
znaczy, że oni wszyscy poszli. Po 
raz drugi pomalutku podniosłem 
głowę, spojrzałem po trupach i 
zobaczyłem, jak wstaje kobieta z 
dwojgiem dzieci. Złapała dziew-
czynkę i chłopczyka za rączki i 
uciekła w krzaki. Znów opuściłem 
głowę, leżałem i słuchałem, czy 
nikt nie będzie strzelał. Nadal 
była cisza. Po raz trzeci podnio-
słem głowę i popatrzyłem na 
mamę i ciotkę. Leżały martwe. 
Mama miała oderwany kawałek 
czaszki, aż mózg wyrzuciło. To 
właśnie mózg rozlał mi się po kar-
ku i po twarzy. Bóg zaślepił ich 
wzrok, bo zobaczywszy mnie zala-
nego krwią i mózgiem pomyśleli, 
że jestem zabity. Uniosłem się nie-
co wyżej i powiedziałem półgło-
sem: „kto żywy niech ucieka”. 
Poderwałem się i odbiegłem oko-
ło 50 metrów od pobojowiska w 
łubin. Położyłem się z brzegu, tak, 
aby nie być widocznym i zacząłem 
rozglądać się po polanie i po tru-
pach, czy ktoś nie poderwie się do 
ucieczki. Widzę, że ktoś wstaje i 
biegnie w moją stronę, do tego łu-
binu. Poznaję. Jest to mój brat 
cioteczny Paweł Jasieńczak. Pod-
niosłem się nieco i zacząłem ma-
chać ręką, aby biegł do mnie. 
Przebiegł, położył się obok mnie. 
Widzimy, że znowu jakaś kobieta z 
dzieckiem podbiega do zarośli. 
My natomiast zaczęliśmy się 
ostrożnie czołgać tym łubinem w 
stronę krzaków. Gdy biliśmy parę 
kroków od nich, szybko tam wsko-
czyliśmy. W tych krzakach spotka-
liśmy te kobietę, która wcześniej 
zbiegła z dwojgiem dzieci. Dołą-
czyliśmy do niej . Płakała i mówi-
ła, jak sobie poradzi z dwójką ma-
lutkich dzieci. Chłopak był nieco 
starszy od dziewczynki. Powie-
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działem do niej, że jakoś musimy 
dostać się do Jagodzina. Doda-
łem, że z pobojowiska wyszła ran-
na w głowę Janina Kuwałek, 
obecnie Martosińska. Mówiła, że 
ciotka Wikta też była ranna i pro-
siła o pomoc Jankę, ale Janka jej 
rzekła : „cóż ja ci pomogę, ja 
sama ledwo co żyję”. Pomogła jej 
wstać, ale nie dały rady. Tak moja 
ciotka bez pomocy, z dala od lu-
dzi, umarła. Wzięliśmy dzieci. Ja 
jedno, Paweł drugie na plecy i za-
częliśmy powoli i ostrożnie iść w 
stronę Jagodzina. /…/  Zbliżali-
śmy się do zarośli położonych bli-
żej wsi, do Borku. Szczęśliwie do-
szliśmy do niego, przeszliśmy w 
poprzek i na skraju zatrzymaliśmy 
się. Byliśmy ukryci w gęstych 
krzakach, widzieliśmy wieś i oko-
lice. Wieś częściowo paliła się. 
Wokół była pustka, tylko psy 
strasznie wyły, wszędzie chodziły 
krowy i konie. /…/   Tylko trzask 
ognie i spadające opalone bale. 
Nie było widać nikogo, tylko nie-
które budynki dopalały się, na 
drodze leżało parę trupów i psy 
żałośnie wyły. /…/  Wieczorem 
przyjechali z Ostrówek ludzie z 
samoobrony (z Jagodzina i z Ry-
macz) i przywieźli spod Sokoła 
żonę Kalety i mamę Pawła. Były 
one trafione w szyję a ustami wy-
szły kule. Jeszcze żyły, ale w dro-
dze zmarły. Przywieźli jeszcze 
chłopaka, którego wyciągnęli z 
dołu. Był on raniony siekierą. Ka-
leta pochował swoją żonę na 
cmentarzu w Rymczach, a Paweł 
swoja mamę, a moją wujenkę po-
chował przy torze z lewej strony 
stacji kolejowej. Obaj wykopali-
śmy dół a ludzie włożyli ją do 
dołu. Usypaliśmy mogiłkę, posta-
wiliśmy naprędce zrobiony krzyż. 
Pożegnaliśmy wujenkę i poszli-
śmy na nocleg. Było to już przy 
stacji kolejowej, bo każdy bał się 
iść dalej, aby bulbowcy nie napa-
dli w nocy. Stacja była usypana 
wałem ziemnym i Niemcy pełnili 
cała dobę wartę. Nocą pełnili 
wartę starsi i młodzież, spały tyl-
ko dzieci.” (Aleksander Pradun; 
Na Rubieży Nr 3/1993). 

W futorze Piskorowo pow. Lu-
boml zamordowali kilka rodzin 
polskich, liczby ofiar nie ustalo-
no. 

W kol. Pniaki pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy w ciągu dwóch 
dni zamordowali co najmniej 41 
Polaków; pierwszego dnia mor-
dowali mężczyzn, drugiego dnia 
kobiety i dzieci; m.in. 10-osobo-
wą rodzinę z 8 dzieci i 8-osobową 
z 6 dzieci. 

We wsi Radoszyn pow. Kowel za-
mordowali co najmniej 2 rodziny 
polskie. 

We wsi Radziechów pow. Luboml 
zamordowali kilka rodzin pol-
skich, liczby ofiar nie ustalono. 

We wsi Rudka Miryńska pow. 
Kowel zamordowali kilka rodzin 
polskich; w stodole spalili 9-mie-
sięcznego Ignasia Łubiankę. 

We wsi Rudniki pow. Kostopol 
zamordowali ponad 12 Polaków. 

We wsi Sawosze pow. Luboml za-

mordowali kilkunastu Polaków, w 
tym 20-letnią dziewczynę. 

W futorze Skalenica pow. Kowel 
zamordowali co najmniej 43 Po-
laków, w tym 10 osób z rodziny 
Zagożdżona. 

W kol. Sucha Łoza pow. Kowel 
upowcy oraz chłopi ukraińscy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali siekie-
rami, widłami, łopatami, nożami, 
piłami do cięcia drzewa 71 Pola-
ków. „Kobietę Przewoźniak, lat 
ok. 70, podrzucano na widłach aż 
do uśmiercenia. Dzieci były za-
bijane uderzeniami kolby w gło-
wę. Żonę Antoniego Siedleckiego 
wrzucono do studni” (Siemasz-
ko..., s. 400). 

We wsi Sztuń pow. Luboml za-
mordowali kilkanaście rodzin 
polskich, zdołała uciec tylko jed-
na rodzina. 

We wsi Terebejki pow. Luboml 
Iwan Paciuk, sotnik UPA, z synem 
Wasylem zamordowali 5-osobo-
wą rodzinę Matyszczuków: Jan 
Matyszczuk lat 40 został zakłuty 
widłami, a następnie porżnięty na 
kawałki, jego żonę Janinę zadźga-
li widłami, a ich dzieci: Stefana 
lat 16, Weronikę lat 14 i Jana lat 
8 – zarąbali siekierami (Siemasz-
ko..., s. 500). 

We wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy z sąsiednich 
wsi Gnojno, Mohylno i Rewuszki 
zamordowali około 50 Polaków, 
w większości kobiety i dzieci; 
część ofiar wrzucili do zbiornika 
z gnojówką; poza wsią wymor-
dowali także Polaków w majątku 
Szpilbergów w Turii. 

We Włodzimierzu Wołyńskim 
upowcy zamordowali 18-letniego 
Polaka. 

We wsi Wola Ostrowiecka pow. 
Luboml upowcy oraz chłopi 
ukraińscy z okolicznych wsi do-
konali rzezi około 620 Polaków. 
Polaków spędzili na plac szkolny, 
opornych mordowali i wrzucali 
do studni. Około 40 kobiet i dzie-
ci zaprowadzili do stodoły Jasion-
ków, resztę zamknęli w szkole. Na 
oczach zgromadzonych zastrzelili 
kilku mężczyzn nawołujących 
do obrony i ucieczki. W stodole 
Antoniego Strażyca chłopi ukra-
ińscy wykopali rów długości 12 
metrów i szerokości 2,5 metra. 
Następnie, co pewien czas wypro-
wadzali z placu szkolnego po 5 – 
10 mężczyzn do stodoły, rzekomo 
na badania lekarskie, aby utwo-
rzyć wspólny oddział do walki z 
Niemcami. Ofiarom kazali roz-
bierać się z ubrań i butów, oddać 
zegarki i złoto, a następnie pod-
prowadzali nad wykopany w sto-
dole rów, nad którym mordowali 
siekierami i toporami uderzając w 
tył głowy oraz przebijali widłami. 
Znad dołu zdołał uciec Włady-
sław Soroka, pomimo otrzyma-
nych 6 postrzałów. Po wymordo-
waniu mężczyzn oprawcy zaczęli 
wyprowadzać po kilka kobiet z 
dziećmi. Usłyszawszy samocho-
dy przejeżdżających Niemców 
zamknęli szkołę, w której znajdo-
wało się około 200 kobiet, dzieci 

i starców, obłożyli ją słomą, ob-
lali benzyną i podpalili. Wrzucili 
też przez okno do wnętrza kilka 
granatów. W upalny dzień szko-
ła spłonęła bardzo szybko. Taki 
sam los spotkał kobiety z dzieć-
mi zamknięte w sąsiadującej ze 
szkołą stodole Jasionków. Natra-
fiono także na studnię wypełnioną 
ofiarami oraz na kobietę z dziec-
kiem przy piersi, przygwożdżone 
razem widłami do ziemi. Mienie 
Polaków rabowali przez cały 
dzień, uczestniczyły w tym ko-
biety i dziewczęta ukraińskie. W 
1992 roku Polacy przeprowadzili 
ekshumacje jednej z trzech mogił. 
Wydobyto szczątki 243 osób, z 
czego 120 należało do mężczyzn. 
Ofiary mordowane były silnymi 
uderzeniami w tylną część głowy 
ciężkimi narzędziami: maczuga-
mi, pałkami, obuchami siekier i 
młotkami. Pozostałych mogił: w 
szkole i stodole Jasionków nie 
odnaleziono. „Według informa-
cji zawartych w dokumentach 
Państwowego Archiwum Obwo-
du Wołyńskiego w Łucku, w Woli 
Ostrowieckiej oraz drugiej wsi 
polskiej (w domyśle: w Ostrów-
kach) zamordowanych zostało do 
1500 ludzi”. (Siemaszko..., s. 513 
– 521). „Noc miała się ku koń-
cowi – świtało. I wtedy właśnie, 
na tle porannej zorzy, wyłonił się 
zwartym tłum Ukraińców, który 
zmierzał od ukraińskiej wsi Sokół, 
do również ukraińskiej wsi Prze-
kórka. Ten manewr Ukraińców 
wprowadził naszą samoobronę w 
błąd. Odwołano alarm. Tymcza-
sem Ukraińcy zmienili kierunek i 
weszli do wsi od strony, z której 
ich się nie spodziewano. Były to 
oddziały zwarte uzbrojone w broń 
maszynową i karabiny pochodze-
nia niemieckiego i radzieckiego. 
Zachowanie tych ludzi nie zapo-
wiadało nic złego. Można powie-
dzieć, że okazywali mieszkańcom 
wioski dużą życzliwość, nawet 
dzieci częstowali cukierkami. Pa-
miętam, podszedł do mnie młody 
Ukrainiec, pogładził po głowie, 
zapytał jak się nazywam, ile mam 
lat, gdzie mieszkam, a wszystko 
to z życzliwym uśmiechem Roz-
począł się prawie normalny dzień 
życia wsi, tyle, że czuło się jakąś 
grozę. 

Około godz. 8-mej wyznaczeni 
bojówkarze chodzili po wsi i wzy-
wali mężczyzn od lat osiemnastu 
do sześćdziesięciu, by udali się na 
plac przed szkołą; sprawdzali 
każdy dom i zabudowania, by nikt 
się nie ukrył. Kiedy wszyscy męż-
czyźni znaleźli się na boisku szkol-
nym, zostali otoczeni przez uzbro-
jonych Ukraińców. Między 
godziną 10-tą a 11-tą do zebra-
nych przemówił watażka tej ukra-
ińskiej hordy, czyli, jak to się dzi-
siaj mówi dowódca oddziału 
ukraińskiej „powstańczej armii”. 
Mówił po ukraińsku. Sen wypo-
wiedzi był następujący: Ukraińcy 
pragną razem z Polakami walczyć 
przeciw Niemcom. Oni przyszli do 
naszej wioski, aby dokonać nabo-
ru mężczyzn zdolnych do walki. 
Tych uzbroją i razem wyruszą 
przeciw Niemcom. Mówił to tak 
porywająco i przekonywująco, 
jak to czyni politrucy sowici, że 
niektórzy słuchacze uwierzyli w 

ich zapewnienia. Następnie po-
wiedział, że będą brać po sześciu 
mężczyzn na badania lekarskie i 
sprawnościowe, następnie zdro-
wych i zdolnych umundurują, 
uzbroją i utworzą polski oddział, 
obok oddziałów ukraińskich, w 
celu włączenia się do walki z 
Niemcami, których koniec jest bli-
ski. Tak też się stało. Co pewien 
czas uzbrojeni Ukraińcy odpro-
wadzali grupę sześciu mężczyzn w 
nieznane nam miejsce. Teraz już 
wiemy, że była to dwuklepiskowa 
stodoła gospodarza Strażyca; że 
tam inna grupa Ukraińców wyko-
pała przy stodole dwa rowy o głę-
bokości 2 m i szerokości 2,5 m i 
długości 8 m. Do tej stodoły wpro-
wadzano przyprowadzonych męż-
czyzn, tam ich mordowano bez 
użycia broni palnej, a zwłoki 
wrzucano do tych rowów. Kiedy 
odprowadzano już wszystkich 
mężczyzn na boisku szkolnym po-
zostały kobiety, dzieci i osoby w 
starszym wieku. Teraz już, bez 
żadnych skrupułów, brutalnie 
wtłoczono nas wszystkich do bu-
dynku szkolnego, skąd kilkunasto-
sobowe grupy pędzono pod eskor-
tą w nieznane nam wówczas 
miejsce. Mimo, że dochodziły do 
nas stamtąd żadne odgłosy mieli-
śmy już świadomość, że Ukraińcy 
chcą nas wszystkich wymordo-
wać. Wiedzieliśmy, że zostaniemy 
zamordowani i że to za chwilę na-
stąpi. Przygotowywaliśmy się na 
śmierć przez modlitwę, spowiedź 
składaną na ręce matki, która 
udzielała nam rozgrzeszenia, 
przez zbiorowe odmawianie ró-
żańca z prośbą do Najświętszej 
Marii Panny, by nam dała lekką 
śmierć. Było nas w tej gromadzie 
czworo: mama, siostra Ania –lat 
16, siostra Antosia – lat 20 i ja – 
lat 13. Kiedy skończyliśmy odma-
wiać druga bolesną część święte-
go różańca, mama pobłogosławiła 
nas i dała nam święte obrazki. Ja 
dostałem obrazek z Aniołem 
Stróżem, który przeprowadza 
przez wąską kładkę położoną nad 
rwącą rzeką dwoje małych dzieci. 
Z nim to przeszedłem przez 
śmierć do życia, bym mógł teraz 
zdać Światu relację z tych zbrod-
ni.  Była chwila ciszy; czekaliśmy 
na swoją kolej, zostało nas już tyl-
ko około 100 osób: kobiet, dzieci i 
starców. Do stojących przy 
drzwiach uzbrojonych morderców 
podeszła jedna z kobiet – matka 
trojga dzieci i zwróciła się do nich 
z prośbą: „Patrzcie, została nas 
mała garstka, pozwólcie nam żyć. 
Spójrzcie na te dzieci, one są nie-
winne, ich oczy błagają o litość, 
miejcie więc litość dla nich”. 
Wtedy jeden oprawców powie-
dział – oczywiście po chachłacku 
– (w przybliżeniu): „Wy Polacy. 
My was wszystkich wyrżniemy, a 
wasze domy spalimy. Nic po was 
nie zostanie”. W odpowiedzi na te 
okrutne słowa ta kobieta rzuciła 
w twarz oprawcom przekleństwo: 
„Bądźcie przeklęci po wszystkie 
czasy. Niechaj krew naszych nie-
winnych dzieci spadnie na was, 
na wasze dzieci, wnuki i prawnu-
ki”. W pewnej chwili dały się sły-
szeć od strony południowej wsi 
strzały z broni maszynowej. Pil-
nujący nas Ukraińcy wpadli w po-
płoch, wybiegli na zewnątrz, 

drzwi szkoły zamknęli. Zaświtała 
nam nadzieja, że mordercy w po-
płochu uciekną. Niestety przy-
spieszyło to tylko decyzję dokoń-
czenia zbrodniczego dzieła. 
Mordercy zrezygnowali z mordo-
wania pojedynczo każdej osoby z 
osobna i postanowili załatwić to 
zbiorowo. Do izb lekcyjnych, w 
których byliśmy zgromadzeni, za-
częto wrzucać granaty i strzelać z 
pistoletów maszynowych. Już 
pierwsze strzały i wybuchy grana-
tów zabiły część osób - innych po-
raniły. Znaleźliśmy się jak gdyby 
w kręgu piekielnych czeluści: jęk 
rannych, płacz dzieci, rozdziera-
jący krzyk matek, huk strzałów, 
wreszcie dym. Zbrodniarze spod 
znaku tryzuba podpalili budynek 
szkolny. W upalny sierpniowy 
dzień płonął jak pochodnia; ci 
jeszcze żywi znaleźli się w pułap-
ce bez wyjścia skazani na śmierć 
w płomieniach. Nie sposób wyra-
zić słowami grozy tej sytuacji, ję-
zyk jest tu zbyt ubogi.  Mnie 
śmierć jakoś omijała. Leżałem na 
podłodze rozpłaszczony do granic 
możliwości. Obok leżała sąsiadka 
Bohniaczka. Rozległ się kolejny 
huk. Granat ja rozszarpał. Jej 
krew i poszarpane ciało chlusnęło 
na mnie. Byłem w szoku, podczoł-
gałem się do mojej siostry Ani. 
Potrąciłem ją. Już nie żyła. Kula u 
wylotu z czaszki wyrwała duży 
otwór. Otępiałem, straciłem po-
czucie rzeczywistości. Podnio-
słem głowę i ujrzałem leżącą i 
krwawiąca matkę. Jeszcze żyła. 
Jeszcze raz przytuliłem się do 
matki. Była przytomna, ofiarowa-
ła mnie Bogu i Najświętszej Marii 
Pannie, bo tylko cud Boski mógł 
mnie wyprowadzić z tych piekiel-
nych czeluści. Mama nie mogła 
się poruszać, granat rozszarpał 
jej stopy, krwawiła, spłonęła żyw-
cem. Nie pamiętam, jak znalazłem 
się w drugiej izbie lekcyjnej. Na 
podłodze strzępy ludzkich ciał i 
dużo, bardzo dużo krwi. Nie mia-
łem już nikogo z najbliższych, za-
pragnąłem też umrzeć, zacząłem 
krztusić się dymem, pomyślałem: 
nałykam się dymu, uduszę i będzie 
koniec. Ale, gdzie tam, zakrztusi-
łem się raz i drugi i nic. A tymcza-
sem zaczął płonąć strop budynku, 
zrobiło się ogromnie gorąco. 
Przeraziłem się tego ognia, lada 
chwila ten płonący strop mógł ru-
nąć na mnie. W ostatniej chwili 
wyskoczyłem przez okno. Rozległ 
się strzał, upadłem, poczułem sil-
ny ból, czoło zaczęło krwawić. 
Żar bijący od płonącego budynku 
zmuszał mnie do odczołgiwania 
się od niego. Leżałem w ogrodzie 
szkolnym pełnym trupów i ran-
nych. Ciężko ranni błagali opraw-
ców, by ich dobili. Ukraińcy z 
ogromną pasja pastwili się nad 
rannymi, kiedy na to patrzyłem 
chciałem wstać i krzyczeć. Strach 
przykuł mnie do ziemi, bałem się 
już nie śmierci lecz tych męczarni, 
jakie oni rannym zadawali. Byłem 
cały umazany krwią cudzą i wła-
sną. Trzykrotnie przewracali mnie 
i kopali, ale nie zorientowali się, 
że jeszcze żyję. Obok mnie leżała 
kobieta – Maria Jesionek, matka 
trojga dzieci, dwóch synów, jeden 
ośmio, drugi pięcioletni i nie-
mowlę ośmiomiesięczne. Ona też 
wyskoczyła z płonącego budynku 
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Ludobójstwo 
na Wołyniu a 
par tyzantka 
radziecka  
Bohdan Piętka
11 lipca w programie TVP Info 
„Minęła dwudziesta” Antoni Ma-
cierewicz – wypowiadając się 
na temat ludobójstwa wołyńsko-
-małopolskiego – powiedział, 
że „wrogiem, który rozpoczął, i 
który użył ukraińskich sił nacjo-
nalistycznych do tej straszliwej 
zbrodni ludobójstwa jest Rosja. 
To tam jest źródło tego straszli-
wego nieszczęścia”. Wypowiedź 
Macierewicza stanowi część 
kampanii – prowadzonej przez 
środowiska proukraińskie w Pol-
sce oraz probanderowskie na 
Ukrainie – zmierzającej do prze-
rzucenia wbrew faktom historycz-
nym odpowiedzialności za ludo-
bójstwo wołyńsko-małopolskie 
z nacjonalistów ukraińskich na 
ZSRR (Rosję). Operację tę zapo-
czątkował w 2008 roku Bronisław 
Komorowski. O ile jednak Komo-
rowski powiedział wtedy, że lu-
dobójstwa na Wołyniu dokonali 
„Sowieci”, to Macierewicz użył 
wprost słowa „Rosja”. Dowodzi 
to radykalizacji działań lobby 
ukraińskiego w Polsce w obliczu 
zacieśniania antyrosyjskiego so-
juszu Polski z Ukrainą oraz coraz 
bardziej widocznej dezaprobaty 
społeczeństwa polskiego dla pro-
ukraińskiej polityki władz i glory-
fikowania tradycji OUN-UPA na 
Ukrainie.

Wypowiedź Macierewicza spo-
tkała się z radosnym przyjęciem 
w Kijowie. Oleg Miedwiediew, 
doradca prezydenta Poroszenki, 
określił zaprezentowaną przez 
polskiego ministra ocenę wy-
darzeń na Wołyniu w 1943 roku 
jako „nowy zwrot w polsko-
-ukraińskiej dyskusji. Mnie się 
podoba”[1]. Nie można się temu 
dziwić, ponieważ Macierewicz 
wpisał się swoją wypowiedzią 
wprost w politykę historyczną 
pomajdanowej Ukrainy, która 
gloryfikuje tzw. integralny nacjo-
nalizm ukraiński jako rzekomy 
ruch niepodległościowy i neguje 
jego zbrodnie, przede wszystkim 
te popełnione na Polakach.

Przenoszenie odpowiedzialności 
za ludobójstwo wołyńsko-ma-
łopolskie na ZSRR (Rosję) jest 
po pierwsze negacją tej zbrodni, 
a po drugie stanowi ordynarne 
kłamstwo, które nie ma jakiego-
kolwiek potwierdzenia w źró-

dłach historycznych (z wyjątkiem 
tzw. archiwum Mykoły Łebedzia 
i „Litopysu UPA”). Temu, że 
zbrodnie UPA mogły być inspi-
rowane przez Moskwę stanow-
czo zaprzeczył nawet Grzegorz 
Motyka, którego trudno posądzić 
o antyukraińskość. Zdaniem tego 
historyka „Sowieci pragnęli skon-
fliktować Polaków z Ukraińca-
mi, ale nie ma żadnego dowodu, 
by chcieli doprowadzić do takiej 
rzezi. Nic mi nie wiadomo, żeby 
ich oddziały podszywając się pod 
UPA mordowały polską ludność. 
Nie ma żadnej wątpliwości, że to 
Kłym Sawur, dowódca UPA na 
Wołyniu, i Roman Szuchewycz 
oraz Centralny Prowyd OUN-B 
podejmowali decyzje o czyst-
kach etnicznych na Polakach i że 
wszystko działo się według ich 
planu i scenariusza”[2].

Jaki zatem był stosunek „Sowie-
tów” do tego co stało się na Woły-
niu w  roku 1943 i w roku następ-
nym w Małopolsce Wschodniej?

Partyzantka radziecka na Wołyniu

Partyzantka radziecka była – 
obok Niemców, UPA i polskiej 
samoobrony – czwartym uczest-
nikiem dramatycznych wydarzeń, 
jakie rozegrały się na Wołyniu w 
1943 roku. Z jednej strony stała 
się świadkiem zagłady ludności 
polskiej przez OUN-UPA, a z 
drugiej uczestnikiem walk na tym 
terenie. Banderowcy od same-
go początku uznawali właśnie ją 
– a nie Niemców – za głównego 
wroga zewnętrznego. Cele strate-
giczne partyzantki radzieckiej na 
Wołyniu były zbieżne z celami 
prowadzonej przez ZSRR wojny 
z Niemcami. Określił je Stalin w 
rozkazie nr 00189, znanym pod 
nazwą „Zadania partyzantki”. Do 
najważniejszych z tych zadań na-
leżały: dywersja przeciw liniom 
komunikacyjnym wroga, rajdy 
na tyły wroga w celu przeprowa-
dzenia działań bojowych na dużą 
skalę oraz wciągnięcie do działań 
partyzanckich jak największej 
liczby miejscowej ludności.

Zanim przystąpiono do realizacji 
tych celów na Wołyniu, wywiad 
radziecki dokonał rozpoznania 
nastrojów miejscowej ludności, 
ze szczególnym uwzględnieniem 

jej stosunku do Niemców. Zakła-
dano, że głównym i jedynym wro-
giem będą Niemcy. Inne formacje 
zbrojne – polskie i ukraińskie 
– traktowano jako potencjalnego 
sojusznika. Strona radziecka po-
czątkowo nie wiedziała w jakim 
kierunku pójdzie OUN-Bandery 
i tworzona przez nią UPA. Dla-
tego na początku marca 1943 
roku w okolicach Łucka doszło 
do rozmów na tematy politycz-
ne pomiędzy stroną radziecką a 
banderowcami, którzy wystąpili 
pod szyldem Ukraińskiej Głów-
nej Rady Wyzwoleńczej (UHWR, 
formalnie utworzonej rok póź-
niej). Podczas tego spotkania 
banderowcy oświadczyli, że ich 
głównym zadaniem jest budowa 
„samostijnej Ukrainy” i likwida-
cja Polaków oraz ostrzegli stronę 
radziecką, by nie kierowała swo-
ich oddziałów na teren Ukrainy 
Zachodniej.

Epizod ten stał się później wy-
godnym pretekstem do snucia 
różnych spekulacji i teorii spi-
skowych przez epigonów OUN 
i UPA, dążących do zdjęcia z 
OUN-Bandery odpowiedzialno-
ści za zbrodnię ludobójstwa po-
pełnioną na Polakach. Ilustracją 
tych tendencji jest m.in. znany 
artykuł Mirosława Czecha pt. 
„Jak Moskwa rozpętała piekło na 
Wołyniu”[3]. Powieleniem teorii 
o „sowieckiej prowokacji” bądź 
inspiracji ludobójstwa wołyń-
sko-małopolskiego jest również 
wypowiedź ministra Antoniego 
Macierewicza w TVP Info. Wpi-
suje się ona w propagandę tych sił 
na Ukrainie i w diasporze ukra-
ińskiej, które za swoje kluczowe 
zadanie uznały wybielenie OUN-
-UPA i negację banderowskich 
zbrodni.

Teoria o „sowieckiej prowokacji” 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego nie znajduje jednak żad-
nego potwierdzenia w źródłach 
– dokumentach i relacjach – oczy-
wiście pomijając te, które sprepa-
rowała banderowska emigracja 
w Kanadzie i ukraiński IPN pod 
przewodnictwem Wołodymyra 
Wiatrowycza.

Od wiosny 1943 roku coraz więcej 
oddziałów partyzantki radzieckiej 
ze wschodniej i centralnej Ukra-

wraz z dziećmi tuż przede mną. 
Morderca ugodził ją kulą, leżała 
martwa na swym uduszonym nie-
mowlęciu. Jej ośmioletni syn zo-
stał też zastrzelony, ten zaś pięcio-
letni siedział tuż martwej matce, 
szarpał ją i wołał „ Mamo wsta-
waj, chodźmy do domu – płakał”. 
Podbiegł do niego Ukrainiec, 
przyłożył lufę karabinu do głowy i 
strzelił. Dzieciak przewrócił się 
na plecy matki, a przywarwszy do 
jej pleców swoje plecy, wyciągnął 
ręce do góry jak w modlitwie. Był 
to dla mnie koszmar, który tkwi we 
mnie po dzień dzisiejszy. Docho-
dziły mnie też inne głosy z różnych 
stron wioski. To towarzysząca 
ukraińskiej „powstańczej armii” 
tłuszcza wdarła się do opustosza-
łych domów i zabudowań i rabo-
wała wszystko, co tylko było w 
obejściu, a kiedy już wszystko za-
grabili podpalili domy i zabudo-
wania.  Leżałem nieruchomo we 
krwi. Z płonącego budynku bu-
chał okropny żar, czułem, że moje 
nogi są płonącymi głowniami. 
Czułem, że muszę odczołgać się 
dalej od buchającego żaru. Poru-
szyłem się. Padł strzał i poczułem 
dotkliwy ból w okolicach kręgów 
lędźwiowych. Pomyślałem, że to 
już koniec. Dla zlokalizowania 
źródła bólu lekko się poruszyłem, 
okazało się ani krzyż, ani brzuch 
nie były uszkodzone. A więc żyję! 
Mój Boże! Leżałem, nadal udawa-
łem martwego, czekałem. Zwolna 
cichły głosy zwycięskich „żołnie-
rzy” UPA. Słońce chyliło się ku 
zachodowi. Podniosłem głowę. 
Nikogo nie było w pobliżu. Tylko 
ja – żywy pośród zmarłych. Dźwi-
gnąłem się z trudem stanąłem na 
oparzonych stopach. Zdjąłem 
przesiąkniętą krwią koszulę, po-
darłem ją na onuce i zawinąłem 
nimi obolałe stopy. Ze zgrozą 
obejrzałem leżące tam zmasakro-
wane trupy. Tuż na styku palącego 
się budynku a ogródka rozpozna-
łem głowę moje starszej siostry 
Antoniny, tułów został spalony na 
węgiel. Niczego już nie czułem, 
prócz bólu stóp i ogromnego pra-
gnienia. Powlokłem się do pobli-
skiej studni z żurawiem, chciałem 
zaczerpnąć wody. O zgrozo. Stud-
nia była pełna trupów. Coś mnie 
przykuwało do tego miejsca 
zbrodni. Nie mogłem się ruszyć. 
Stałem tak ogarnięty zgrozą i roz-
paczą, nie mogłem tego pojąć i do 
dziś pojąć nie mogę, jak ci ludzie 
mogli dokonać tak okrutnej zbrod-
ni?” (Henryk Kloc: Najtragicz-
niejsze chwile mojego życia. Na 
Rubieży Nr 2/1993). „Nazywam 
się Marianna Soroka. Urodziłam 
się 8 września 1908 roku we wsi 
Wola Ostrowiecka, powiat Lubo-
mi, woj., Wołyń w rodzinie chłop-
skiej. W roku 1943 byłam matką 
pięciorga dzieci: Stanisława – lat 
15; Edwarda – lat 12; Janka – lat 
10; Leona –lat 6 i Józefa 1,5 roku. 
Mój mąż Stanisław był rolnikiem 
8-hektarowego gospodarstwa rol-
nego. Żyło się nam chociaż ubo-
go, ale spokojnie i szczęśliwie. /.../  
Nadszedł zwykły dzień, poniedzia-
łek 30 sierpnia 1943 roku.. Tym-
czasem Ukraińcy – mordercy nie 
zapędzili nas na szkolny plac, lecz 
do stodoły sąsiada i tam nas za-
mknęli. Spośród nas wybierali 
mężczyzn i pędzili pod eskortą. A 

kiedy już nie stało mężczyzn, za-
bierali kobiety i dzieci i pędzili 
pod eskortą uzbrojonych bandy-
tów w nieznanym kierunku. Nie 
wiem o której godzinie, ale było to 
chyba grubo po południu, rozle-
gły się strzały z broni maszynowej 
od strony południowej wsi Wola 
Ostrowiecka.  Wśród Ukraińców 
powstał popłoch. Już nie wypro-
wadzali ze stodoły grupki kobiet i 
dzieci, ale zaczęli strzelać do ze-
branych w stodole. Powstała pa-
nika wśród zebranych w stodole. 
Wielu zginęło od pierwszych 
strzałów. Trójka moich dzieci: 
Stanisława, Janek i Leon, została 
zabita przez Ukraińców-morder-
ców. Ja zaś ze swoim najmłod-
szym synkiem na ręku wybiegłam 
ze stodoły. Biegłam, biegłam. 
Usłyszałam huk i w tym samym 
czasie okropny krzyk mojego 
dziecka Józia. Upadłam trzyma-
jąc dzieciaka na ręku. Poczułam 
ból w ramieniu lewej ręki. Krew 
sączyła się z rany. Kula dum-dum 
przeszyła mięsień i kość ramienia 
lewej ręki. Nie zdawałam sobie 
sprawy, czy mój syn Józio żyje, 
czy tez nie. Byłam bardzo osłabio-
na z upływu krwi. Nie pamiętam 
ile trwało to omdlenie. Wkrótce 
poczułam pragnienie, więc zaczę-
łam się czołgać. Na moje szczę-
ście pojawi się cudem ocalały 
brat mojego męża Aleksander So-
roka. On to przyniósł mi wody, 
która ugasiłam moje pragnienie. 
Lecz wkrótce znów straciłam 
przytomność. Obudził mnie z 
omdlenia właśnie szwagier Alek-
sander. Poprosiłam Aleksandra, 
aby poszedł do mojego mieszka-
nia, wziął prześcieradło i pociął 
na bandaże i owiną moja ranę. 
Wkrótce Soroka Aleksander przy-
niósł płótno-prześcieradło i naftę. 
Naftą wydezynfekował ranę i owi-
nął czystym płótnem. Poczułam 
ulgę. Postanowiłam dowlec się do 
swojego domu, by tam umrzeć. 
Cóż mi pozostało. Ci, których ko-
chałam najbardziej odeszli na za-
wsze. Chciałam się z nimi połą-
czyć tam, na drugim Świecie, u 
pana Boga....” (Marianna Soroka: 
Polska Niobe. Na Rubieży nr. 
3/1993). 

W kol. Wólka Swojczowska pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zamordowali 74-letnią Polkę. 

W kol. Zamostecze pow. Luboml 
upowcy zamordowali co najmniej 
40 Polaków. „Tragicznego po-
niedziałku do dziś nie może za-
pomnieć Stanisława Grzywna, 
która w czasie napadu miała 14 
lat. Zanim uciekła, słyszała roz-
dzierające krzyki dochodzące z 
oddalonego o blisko 150 metrów 
gospodarstwa przynależącego już 
do sąsiedniej wsi o nazwie Zamo-
stecze, do której wtargnęli bande-
rowcy. Mieszkała tam rodzina z 
dziesięciorgiem małych dzieci. – 
Te przeraźliwe krzyki to nie mogło 
być nic innego, jak mordowanie 
tych dzieci – uważa pani Stani-
sława, do dziś nie mogąc usunąć 
z pamięci koszmaru”

 (http://dziennik.artystyczny-mar-
gines.pl/zbrodnie-sniace-sie-po-
nocach-zaglada-wsi-jankowce)   
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iny (m.in. Partyzanckie Zgrupo-
wanie Obwodu Sumskiego Sidora 
Kowpaka i inne) przenikało na 
Wołyń. Trwająca tam już rzeź Po-
laków, dokonywana przez OUN-
-B i UPA oraz sprzyjające ide-
ologii banderowskiej chłopstwo 
ukraińskie, wzbudziła najpierw 
reakcję partyzantów radzieckich, 
a potem także ich dowódców. Z 
zachowanych dzienników do-
wódców partyzanckich wynika, 
że reakcja ta była zdecydowanie 
negatywna wobec działań strony 
banderowskiej i pełna empatii dla 
polskich ofiar.

„Rozpoczęła się straszliwa rzeź, 
we wszystkich wsiach, rejonach 
polska ludność jest mordowana 
ze zwierzęcym okrucieństwem, 
mordowane i męczone są także 
dzieci, kobiety i starcy, a wszyst-
kie zabudowania palone. Jest 
pewne, że niemieckie służby w tej 
nacjonalistycznej rzezi odgrywają 
główną rolę” – pisał 5 lipca 1943 
roku w swoim dzienniku jeden 
z bardziej znanych dowódców 
partyzanckich, Siemion Rudniew 
(1899-1943)[4].

Z zapisów tych uderza przeraże-
nie skalą mordów dokonywanych 
przez banderowców. Radzieccy 
dowódcy byli wyraźnie wstrzą-
śnięci tym, co zobaczyli, a ich 
współczucie dla Polaków nie 
ulega wątpliwości. Z drugiej stro-
ny starali się wytłumaczyć sobie 
przyczyny trwającego ludobój-
stwa i dlatego obciążali Niemców 
winą za jego sprowokowanie, za 
szczucie Ukraińców na Polaków 
i odwrotnie. Taka interpretacja 
miała dwa powody. Po pierwsze, 
oficerowie polityczni i dowód-
cy byli naprawdę przekonani, że 
to Niemcy są inspiratorami rze-
zi, a po drugie, nie mogli odpo-
wiedzialnością za nią obciążać 
Ukraińców z przyczyn politycz-
nych. W większości oddziałów 
radzieckich, które pojawiły się 
na Wołyniu wiosną i latem 1943 
roku Ukraińcy stanowili bowiem 
zdecydowaną większość.

Pomoc radziecka dla polskiej sa-
moobrony

Rozwój sytuacji na Wołyniu wy-
musił na stronie radzieckiej jesz-
cze bardziej przychylne stanowi-
sko wobec tamtejszych Polaków 
niż pierwotnie zakładano. Oka-
zało się bowiem, że oparciem dla 
partyzantki radzieckiej jest tylko 
część ludności ukraińskiej, a resz-
ta sprzyja banderowcom i UPA. 
Dlatego w kwietniu 1943 roku KC 
WKP(b) i Centralny Sztab Ruchu 
Partyzanckiego wydały dyrekty-
wę, która nakazywała dowódcom 
radzieckich zgrupowań party-
zanckich na Wołyniu okazywanie 
Polakom wszelkiej pomocy przy 
organizacji oddziałów oraz wy-
posażaniu ich w broń i amunicję. 
W ten sposób rozpoczęto formo-
wanie proradzieckiego polskiego 
ruchu partyzanckiego.

Najwięcej Polaków walczyło w 
Zgrupowaniu Rówieńskim pod 
dowództwem Wasilija Begmy 

(1906-1965). Obejmowało ono 
siedem oddziałów, z których 
dwa były uważane za polskie. W 
sierpniu 1943 roku zgrupowanie 
to liczyło 727 partyzantów, w 
tym około 100 Polaków. Ogólna 
liczba Polaków walczących po 
stronie radzieckiej na Wołyniu 
wyniosła w szczytowym momen-
cie około 1800 ludzi. Ich najbar-
dziej znanym dowódcą był Miko-
łaj Kunicki (1914-2001), Polak z 
okolic Kobrynia. W sierpniu 1943 
roku Kunicki objął dowództwo 
Zjednoczonych Polskich Party-
zantów im. Tadeusza Kościuszki 
na Wołyniu. Natomiast na po-
czątku 1944 roku został dowód-
cą polsko-radzieckiego Oddziału 
Partyzanckiego Brygad im. Stali-
na. Oddział ten wraz z oddziałem 
NOW-AK dowodzonym przez 
Franciszka Przysiężniaka wziął 
udział 14 czerwca 1944 roku w 
bitwie z wojskiem niemieckim na 
Porytowym Wzgórzu.

Oprócz przyjmowania w swo-
je szeregi Polaków partyzantka 
radziecka udzieliła pomocy pol-
skiej samoobronie na Wołyniu. 
Największy zakres współpraca ta 
miała na północnym i wschodnim 
Wołyniu, gdzie działało najwięcej 
radzieckich oddziałów partyzanc-
kich. Na 142 polskie samoobrony 
na Wołyniu siedem współpra-
cowało z partyzantką radziecką. 
Były to: w powiecie kostopolskim 
Huta Stara (współpraca ze zgru-
powaniem kpt. Iwana Szczytowa, 
później kpt. Kotlarowa), Pere-
sieki, Rudnia Potasznia, Rudnia 
Stryj i Huta Stepańska, w powie-
cie łuckim Przebraże (współpra-
ca z oddziałami Nikołaja Proko-
piuka, Dmitrija Miedwiediewa 
i Kowalenki) oraz w powiecie 
sarneńskim Staryk. Sama liczba 
siedmiu samoobron na 142 nie 
oddaje znaczenia i rozmiarów tej 
współpracy. Większość z polskich 
samoobron na Wołyniu liczyła 
bowiem 20-30 obrońców. Tylko 
dwie samoobrony – współpracu-
jące z partyzantką radziecką Huta 
Stepańska i Przebraże – miały ra-
zem około 1000 obrońców i bro-
niły przed UPA co najmniej 15 
tys. ludności.

Upadek samoobrony w Hucie 
Stepańskiej (16-18 lipca 1943) 
został spowodowany tym, że nie 
udało się jej obrońcom stworzyć 
jednolitego dowództwa, a w de-
cydującym momencie zostali też 
pozbawieni wsparcia oddziału 
radzieckiego, którym dowodził 
polski komunista Józef Sobiesiak, 
ps. „Maks” (1914-1971).

Sukcesem natomiast zakończy-
ła się współpraca z partyzantką 
radziecką największej polskiej 
samoobrony na Wołyniu, która 
znajdowała się we wsi Przebra-
że w powiecie łuckim. Było w 
niej zgromadzonych w różnym 
czasie od 10 do 20 tys. polskich 
uchodźców i miejscowej ludno-
ści. Komendantem samoobrony 
był porucznik AK Henryk Cybul-
ski, ps. „Wołyniak” (1910-1971). 
Ważną rolę w jej dowództwie od-
grywał też były legionista Ludwik 

Malinowski, ps. „Lew” (1887-
1962). Od samego początku z 
dowództwem obrony Przebraża 
współpracowały trzy radzieckie 
oddziały partyzanckie: Nikołaja 
Prokopiuka (1902-1975), Dmitri-
ja Miedwiediewa (1898-1954) i 
Anatolija Kowalenki. Prokopiuk 
i Miedwiediew byli oficerami 
NKWD. Obrońcy Przebraża od-
parli trzy duże ataki UPA (5 lipca, 
31 lipca i 30 sierpnia 1943 roku). 
Podczas największego z nich – 30 
sierpnia – decydującej pomocy 
obrońcom udzielił oddział Niko-
łaja Prokopiuka. Współdziałanie 
polsko-radzieckie doprowadziło 
do całkowitego pogromu napast-
ników z UPA, którzy stracili oko-
ło 400 zabitych. Na dzisiejszej 
Ukrainie epigoni banderowców 
czczą upowców poległych w 
trzecim ataku na Przebraże jako 
bezbronnych ukraińskich cywili 
„zamordowanych przez polskich 
szowinistów i rosyjskich party-
zantów”[5]. W 2015 roku taką 
właśnie uroczystość w Przebrażu 
(obecnie Hajowe) zorganizowali 
aktywiści neobanderowskiej par-
tii „Swoboda” wraz z Kościołem 
grekokatolickim. Może następ-
nym razem do tej hucpy przyłączy 
się minister Antoni Macierewicz?
Z oddziałem Prokopiuka samo-
obrona Przebraża współpraco-
wała następnie w akcjach za-
czepnych przeciw UPA, w tym w 
ataku na szkołę podoficerską UPA 
w Omelnie 5 października 1943 
roku.

Nie ulega wątpliwości, że współ-
praca polskiej samoobrony na 
Wołyniu z partyzantką radziecką 
zmniejszyła rozmiary ekstermina-
cji ludności polskiej przez nacjo-
nalistów ukraińskich. Ze strony 
radzieckiej współdziałanie z Po-
lakami było podyktowane przez 
strategię pozyskiwania ludności 
cywilnej do walki z Niemcami 
na zapleczu frontu oraz działania 
OUN-UPA, które były skierowa-
ne nie tylko przeciw ludności pol-
skiej, ale i wkraczającej na Wołyń 
partyzantce radziec-
kiej, i miały poparcie 
dużej części miej-
scowych Ukrainców. 
Trzecim czynnikiem, 
który doprowadził do 
współdziałania pol-
sko-radzieckiego na 
Wołyniu była słabość 
tamtejszych struktur 
Polskiego Państwa 
Podziemnego i AK. 
Partyzanta radziecka, 
kierowana przez ofi-
cerów NKWD, miała 
jasne dyrektywy li-
kwidacji tzw. „bia-
łych band”. Jednak 
w 1943 roku na Wo-
łyniu AK była słaba, 
a polska samoobrona 
miała status niejasny. 
Cześć samoobron 
była podporządkowa-
na AK, ale fakt ten 
ukrywano przed stro-
ną radziecką. W oce-
nie radzieckich służb 
w y w i a d o w c z y c h 
Polacy walczący w 

samoobronach dawali gwarancję 
dalszej współpracy. Tak też się 
stało – członkowie samoobron w 
znacznej mierze zasilili później 
szeregi Istriebitielnych Batalio-
nów oraz 1. Armii Wojska Pol-
skiego.

Haniebne oskarżenie

Oskarżenie, które rzucił minister 
Macierwicz jest nie tylko oskar-
żeniem bezpodstawnym, nie ma-
jącym potwierdzenia w faktach 
historycznych, ale oskarżeniem 
haniebnym. Minister polskie-
go rządu stanął po stronie tych, 
którzy negują odpowiedzialność 
nacjonalistów ukraińskich za lu-
dobójstwo wołyńsko-małopol-
skie oraz ich udział w tym ludo-
bójstwie. Stanął po stronie tych, 
którzy to ludobójstwo do dzisiaj 
kontynuują w ramach jego poge-
nocydalnej fazy. Każde ludobój-
stwo ma trzy fazy: pregenocydal-
ną, genocydalną i pogenocydalną. 
Faza trzecia – pogenocydalna 
– polega na zacieraniu śladów 
zbrodni i jej negacji. Rozpoczyna 
się najczęściej już na etapie fazy 
drugiej, czyli popełniania geno-
cydu – poprzez usuwanie śladów 
zbrodni i przyjęcie specyficznego 
języka negującego zbrodnię („ak-
cja antypolska” w wypadku Wo-
łynia, „ostateczne rozwiązanie” w 
wypadku Żydów). Nie kończy się 
jednak wraz z dokonaniem geno-
cydu. Faza pogenocydalna ludo-
bójstwa jest dalej kontynuowana 
przez pseudonaukową publicy-
stykę, która co najmniej relatywi-
zuje odpowiedzialność sprawcy 
za zbrodnię, jeśli wprost jej nie 
zaprzecza.
W wypadku ludobójstwa wołyń-
sko-małopolskiego do jego fazy 
pogenocydalnej należy zaliczyć 
bogatą działalność publicystycz-
ną i pseudonaukową diaspory 
ukraińskiej (banderowskiej) w 
Kanadzie po 1945 roku oraz ofi-
cjalną politykę historyczną Ukra-
iny w latach 2005-2010 i po 2014 
roku. Ta polityka jest albo baga-

telizowana przez stronę polską, 
albo otwarcie przez nią wspiera-
na. Tak należy widzieć nie tylko 
słowa ministra Macierewicza, ale 
także podsunięty kierownictwu 
PiS przez stronę ukraińską po-
mysł, by dzień pamięci o ofiarach 
OUN-UPA obchodzono w Polsce 
nie 11 lipca, ale 17 września.
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W BARSZCZU.
Dla  „Barwy Kresów” ALEKSANDER SZUMAŃSKI
„(...)Durny Jasio poznawał moją 
matkę z daleka i biegł, by się 
przywitać. Nachylał się i szeptał 
jej do ucha:
— Żeby pani dobrodzika nie ku-
powała dziś u mamy barszczu, bo 
w nocy szczur utopił się w sza-
fliku.
— Dobrze. Dziękuję ci, Jasiu — 
mówiła spokojnie moja matka. — 
Masz tu szóstkę na papierosy.
— Zaraz pani dobrodzice wydam 
resztę. I wyciągał z kieszeni za-
śniedziałego centa. Matka brała 
go bez sprzeciwu i chowała do 
osobnej przegródki w portmo-
netce, gdzie — choć się do tego 
nie przyznawała — miał spełniać 
tajemniczą rolę „inkluza”, po-
mocnego zwłaszcza przy labecie 
i preferansie, gdyż „łapał” pulę. 
Tymczasem poczciwe chłopisko 
odchodziło na swój posterunek 
koło hotelu George’a, by dalej 
wyjmować papierosy z ust pa-
nom, a panie ostrzegać, żeby 
wróciły po parasol, bo będzie 
deszcz.
— Biedaczysko — wzdychała 
matka. — Z tym szczurem było 
tak naprawdę, ale już dziesięć lat 
temu i matka Jasia już nie żyje. 
On rzeczywiście popsuł jej inte-
res, bo rozpowiadał o szczurze i 
ludzie przestali kupować u niej 
barszcz. Stała zawsze na Rynku, 
koło kwiatów. Ciebie jeszcze nie 
było na świecie.
Już się z tym oswoiłem, że wiele 
ciekawych i pamiętnych rzeczy 
zaszło, kiedy mnie jeszcze nie 
było na świecie, między innymi 
i niedola miłosna Ignasia-Zosia-
-ciebie-nie-kocha.
Tak się pisze jego imię i tak ono 
zawsze brzmiało. Jeśli ktoś po-
wiedział po prostu: Ignaś, zaraz 
pytano, co za Ignaś, i trzeba było 
wyrecytować:
— No, przecież ten Ignaś-Zosia-
-ciebie-nie-kocha. Dzieciska mu 
tym dokuczały, a on rzucał się 
gwałtownie i bełkotał spod strzę-
piastej brody:
— Nieprawda! nieprawda, ty 
gałganie jeden! Można było na-
wet oberwać po łbie, jeśli się kto 
zbliżył nieostrożnie.
I ja nie byłem bez grzechu. Gdy 
Ignaś upatrzył sobie na wiele lat 
kąt muru na Akademickiej, koło 
sklepu Woźniaka, głośnego ty-
kaniem i biciem setki zegarów, 
i zaciągał w nim wartę od świtu 
do zmierzchu, znalazł się w moim 
zasięgu i raz, wymknąwszy się 
spod dozoru, zhańbiłem tę chwilę 
wolności zaczepianiem Ignasia. 
Najpierw z daleka i trochę cicho, 
potem bliżej i głośniej powtórzy-
łem parę razy:

— Ignaś, Zosia ciebie nie kocha!
— Nieprawda! — ryknął stary i 
zamachnął się w moją stronę.
Nagle spojrzał w dół i zamilkł. 
Byłem bardzo mały. Odskoczyłem 
o kilka kroków i stałem na kra-
wędzi chodnika. Nikt jakoś nie 
przechodził, patrzyliśmy na sie-
bie — on stary, ja malutki, obaj 
zdumieni. Ignaś przestał się zży-
mać, nie krzyczał, ale zapłakał. 
Łzy kapały z zaczerwienionych 
oczu, ocierał je rękawem podar-
tego płaszcza, tak samo szaro-
siwego jak jego broda. A potem 
przyłożył do ramienia skrzypce, 
na których była tylko jedna stru-
na, i połamanym smyczkiem cią-
gnął z niej zduszony pisk.
Żadne łkanie nie mogło być bar-
dziej wstrząsające. Podbiegłem 
i podałem mu małego bąka, któ-
rego miałem ze sobą. Cofnął się 
pod mur i nie patrzył w moją 
stronę. Zbliżyłem się jeszcze, 
przykucnąłem i puściłem w ruch 
bąka, by go przekonać, że nie jest 
zepsuty. Przez chwilę przypatry-
wał mu się jakby z ciekawością i 
nagle kopnął go tak, że bąk odle-
ciał aż na jezdnię.
I ja uciekłem. Lecz w oszoło-
mieniu, zamiast przebiec kilka 
kroków do rogu. ulicy, skąd już 
widziało się nasz dom, ruszyłem 
w przeciwnym kierunku i nieba-
wem znalazłem się w nieznanym 
kraju, nad którym, na bardzo 
wysokiej — dla mnie — górze, 
panował kościół Świętego Mi-
kołaja. Byłem pełen rozkosznego 
lęku. Niedaleko jednak uszedłem. 
Zatrzymał mnie głos:
— A dokądże to, generale?
Nie znałem tego pana i nie mia-
łem ochoty zawierać z nim zna-
jomości. Nic nie odpowiedziałem 
starając się go wyminąć. Ale on 
już trzymał mnie za rękę, prowa-
dził i gadał bez ustanku:
— Zgubiliśmy się, prawda? Na-
robiliśmy mamci zmartwienia, 
prawda?
Różne takie rzeczy przez całą 
drogę, póki nie weszliśmy do ja-
kiegoś domu, a w nim wprost z 
bramy do wielkiego pokoju, w 
którym było kilka stołów, a przy 
każdym ktoś siedział i pisał. Do 
jednego z piszących zwrócił się 
mój towarzysz:
— Panie komisarzu, spotkałem 
to dziecko na ulicy, pewnie się 
zgubiło.
— No, to niech tu zostanie. Może 
się ktoś zgłosi. Wszystko to mó-
wił nie odrywając się od swoich 
papierów. Mój wybawca skłonił 
się, stuknął obcasami i odma-
szerował do drzwi. W tej chwili 
pan komisarz podniósł głowę i 

pokazując na mnie końcem pió-
ra powiedział: — A jak do połu-
dnia nikt nie przyjdzie, każcie go 
obębnić, Te słowa zawróciły nie-
znajomego od proga. — Obębni-
my bębna! — zawołał z zachwy-
tem. Powtórzył ten okrzyk jeszcze 
raz, po czym stanął, jakby miał 
bęben przed sobą i, przebierając 
palcami śpiewał;
Już wkoło słychać gwar i szum
To idzie generał Bum-Bum...
Lecz surowe spojrzenie komisa-
rza zdmuchnęło go z podłogi jak 
wiatr. Westchnąłem do opiekuń-
czego losu, by nikt po mnie nie 
przyszedł do południa. Bardzo 
pragnąłem, żeby mnie obębnio-
no. Była to podniecająca uroczy-
stość, a u nas niejako domowa, 
gdyż właśnie pod dębem na pla-
cu Dąbrowskiego, tuż naprzeciw 
naszych okien, stawał co naj-
mniej raz w tygodniu malowni-
czy jegomość w granatowej blu-
zie z amarantowymi wyłogami, o 
siwych wąsach, najdłuższych od 
czasów Smółki, i pałeczkami bił 
w bęben, który dźwigał na wy-
datnym brzuchu. Wnet tworzyło 
się wokół niego zbiegowisko, 
otwierały się wszystkie okna w 
sąsiedztwie, a on — z pałeczka-
mi w prawej, z wielkim papierem 
w lewej ręce — potężnym basem 
głosił zarządzenia władz i wieści 
o zgubionych przedmiotach. Cóż 
to będzie za zdarzenie, gdy dziś 
umie obębni, a babka nadsłuchu-
jąc z okna zawoła w głąb miesz-
kania: „Julciu, posłuchaj, czy to 
nie o naszym trzpiocie krzyczy tu 
stary Walenty?...”
Tak marzyłem. Dano mi tymcza-
sem arkusz kancelaryjnego pa-
pieru w niebieskie żyłki, ostro za-
cięty ołówek, na krześle ułożono 
stos grubych foliałów, żebym wy-
godnie siedział przy stole, i prze-
stano się mną zajmować. Ryso-
wałem dąb, Walentego z bębnem 
i babkę w oknie zawieszonym w 
pustej przestrzeni. Ktoś za mną 
krzyknął. Była to moja matka.
Nigdy nie wyglądała tak pięk-
nie. Przy jej kruczych włosach 
rumieńce z emocji i prędkiego 
biegu płonęły cudownym świa-
tłem. Była tak strojna, że pani 
Dobkowa, która jej towarzyszy-
ła, zawsze taka elegancka — „na 
ostatni guzik” — zgasła przy niej 
i jakby się nagle postarzała. To 
widzenie trwało chwilkę, mgła 
spadła mi na oczy, a ponieważ łzy 
muszą mieć przyczynę, sądziłem, 
że płaczę z powodu Ignasia-Zo-
sia-ciebie-nie -kocha i z powodu 
odtrąconego bąka, który się po-
toczył do rynsztoku, a naprawdę 
płakałem ze szczęścia, że matka 

jest taka piękna, jakby wyszła z 
majowej bajki, i że czuję jej cie-
pło w uścisku. Nic nie mówiła, 
słyszałem tylko bicie jej serca.
— Niech pani dziękuje Bogu — 
odezwał się komisarz. — Przy-
prowadził go tu „pułkownik”, 
pani wie, co to znaczy. Mógł go 
równie dobrze zaprowadzić na 
wieżę ratuszową.
Matka przycisnęła mnie jeszcze 
mocniej i prędko wyszła, jakby 
nas kto gonił. „Czemuż to omi-
nęła mnie wieża ratuszowa?” — 
myśl o tym zalała goryczą szczę-
ście poprzedniej chwili. Ale nie 
podzieliłem się swoim zawodem 
z nikim, nawet z babką, która 
przez cały dzień patrzyła na mnie 
surowo i raz po raz zażywała ta-
bakę.
— Co mówisz, Julciu! Pułkow-
nik? To chyba musiał być na 
urlopie, że mu nic złego nie zro-
bił!
W kilka dni później zobaczyłem 
„pułkownika” podczas „służ-
by czynnej”. Miał długie buty p 
błyszczących cholewach, przy 
obcasach ostrogi, w ręku szpi-
crutę, na głowie ułańskie czako. 
Jechał na koniu. Nie widziało się 
konia, ale poznawało się jego 
obecność pod rozstawionymi i 
nieco ugiętymi nogami jeźdźca i 
po ruchach całego ciała, odpo-
wiadających chybotaniom stępa. 
Trzymał się dziarsko i buńczucz-
nie. Salutował po drodze ofice-
rów i damy, młodzieży przesyłał 
poufałe powitania dłonią w skó-
rzanej rękawiczce. Nagle stawał 
i komenderował:
— Rechts um! Habt Acht!
Marszczył srogą brew, jakby tam, 
w szeregach, nie wszystko było w 
porządku.
Miał rację. Widziałem to, co i 
on widział — wszystkie załama-
nia frontu, wszystkie ofermy nie-
zgrabnie wyskakujące z „glidu”. 
Pragnąłem, żeby mnie poznał. 

Lecz on przebywał dziś w zbyt 
wysokich regionach. Miał widać 
ważne zadanie strategiczne, bo 
rzuciwszy kilka gromkich roz-
kazów swojemu sztabowi puścił 
konia w cwał, przeleciał nad 
jezdnią na drugą stronę Akade-
mickiej i ledwo zdołał utrzymać 
w cuglach rozhukanego rumaka, 
by nie wybić szyby u optyka Bo-
skowitza, gdzie wielka mosięż-
na luneta błyszczała w słońcu 
jak wycelowane działo. Teraz 
dopiero zauważyła go babka, 
pociągnęła mnie gwałtownie w 
przeciwną stronę i nie licząc się 
z moim wiekiem opowiedziała mi 
jego historię.
— Do czego to może człowieka 
doprowadzić głupia dziewczyna! 
Ten biedny wariat był synem la-
kiernika — nie pamiętam, jak się 
nazywał, chociaż i nam odnawiał 
drzwi. Zacności człowiek! Do 
ust wódki nie wziął, dzieci posy-
łał do szkół. Ten już miał iść na 
uniwersytet, kiedy się zakochał 
w dziewczynie o perkatym no-
sie. Takie dziadowskie nasienie, 
zachciało się jej oficera. Nudziła 
go tym oficerem i męczyła przez 
parę lat, że nie miał już głowy do 
nauki. Co on robił! Ile się jego 
ojciec nachodził! Ale jakże tu 
zrobić kogoś ni stąd, ni zowąd 
oficerem? Dziewczyna tymcza-
sem znalazła sobie oficera, któ-
ry ją oszukał, wcale się z nią nie 
ożenił, bo nie miał na kaucję, a 
potem puścił ją w trąbę. A temu 
się w głowie popsuło i widzisz, 
jakim został oficerem.
Musiałem przyznać, że nie był 
zwyczajnym oficerem, ale nie 
mogłem się zgodzić, żeby mu to 
przynosiło ujmę. Prawdę mó-
wiąc, wydawał mi się znacznie 
ciekawszy, od prawdziwych ofi-
cerów. Weźmy takiego kapitana 
Sedlaczka... et, szkoda gadać. 
Nie wolno było mnie straszyć, 
tak postanowił wuj Stefan.
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— Teraz — mówił do matki — nie 
straszy się dzieci w domach, w 
których słyszano coś o pedago-
gice.
Babka wprawdzie wzruszyła ra-
mionami, ale matka była urażo-
na posądzeniem, że nasz dom na-
leży do takich, gdzie nic nie sły-
szano o pedagogice. Nie grożono 
mi więc, że mnie dziad weźmie 
do torby, nie wołano kominiarza 
ani handełesa, nie straszono ko-
mórką, strychem, piwnicą. Baba 
Jaga była mi nie znana.
Ale Nastki to nie dotyczyło, bo 
choć nie bardzo wielka, miała 
już siedemnaście lat i w bramie 
„suszyła zęby do żołnierzy”. Od 
czasu, kiedy się jej wymknąłem 
ze sklepu, gdzie dopóty trzymała 
mnie za rękę, dopóki nie przyszło 
do płacenia, i kiedy z tej właśnie 
chwili skorzystałem, by pójść 
na swoją pierwszą przygodę, od 
czasu, kiedy wbiegła do domu z 
krzykiem: „Zgubiłam dziecko, 
proszę pani, idę się topić!” — 
babka patrzyła na nią podejrzli-
wie i przy każdym niewyraźnym 
ruchu groziła jej ślepą Mińcią. 
Nastka się nieraz z tego popła-
kała.
Tak ślepa Mińcią stała się dla 
mnie tym, czym dla drugich 
Baba Jaga, czarownica na ożo-
gu, wiedźma z chaty na kurzej 
stopce. Nie domyślałem się, że 
istnieje naprawdę, i spłoszyła 
mnie wiadomość, że można ją 
zobaczyć codziennie pod Kasą 
Oszczędności. Ale to jakby ktoś 
powiedział: na końcu świata. 
Nigdy tam dotąd nie byłem, a 
na moje pytania Nastka macha-
ła ręką w stronę, skąd wczesnym 
wieczorem zimowym nadbiegały 
światła latarni i gdzie słyszało 
się zgrzytanie i dzwonki tramwa-
ju.
— Co mnie obchodzi szparkasa? 
Czy ja mam z czego odkładać? 
Ale i tak przyszedł dzień, kiedy 
Baba Jaga, czarownica na ożo-
gu i wiedźma z chaty na kurzej 
stopce przybrały postać niemło-
dej, chudej, wysokiej dziewczy-
ny w starym kapeluszu słomko-
wym z nadszarpniętym rondem. 
Patrzyła zezem przez na wpół 
przymknięte powieki, a obok sta-
ła laska sękata — nie wiadomo, 
czy aby się nią mogła podpierać, 
czy dla odpędzenia natrętnych 
chłopaków. Czy była naprawdę 
ślepa?
— Ona lepiej widzi niż ty i ja—
twierdziła Nastka.— Patrz, jak 
się za cieniem odwraca.
W istocie, gdy zbliżał się do niej 
jeden z długich cieniów popołu-
dniowych, tak znacznie wyprze-
dzających człowieka, odwracała 
głowę. Może jednak słyszała? A 
może w jakiś inny sposób rozpo-
znawała obecność ludzi przyja-
znych i wrogich. Miała przecież 
ów dziwny dar nieomylnego od-
gadywania godzin z minutami i 
odpowiadała bez namysłu, gdy 
ją ktoś grzecznie zapytał. Tyl-
ko ulicznikom na pytanie, która 
godzina — rzucała opryskliwie i 
groźnie: „Twoja ostatnia, bacia-
ru!”
Młodzi panowie szli między sobą 
o zakład i zawsze przegrywał ten, 

kto twierdził, że się ślepa Mińcią 
pomyli.
— Kto to zrozumie? — mówiła 
babka. — W tej głowie, gdzie 
wszystko jest tak pokręcone, 
chodzi najlepszy zegar w całym 
mieście.
Wierzyłem każdemu słowu bab-
ki i — skoro tak przepowiadała 
— byłem pewny, że nasza Nast-
ka pójdzie śladem ślepej Mińci, 
co nie wydawało mi się żadnym 
upośledzeniem.
Lecz wszystko tak prędko mija 
i znika jak rysunek na łupkowej 
tabliczce, gdy się po niej prze-
ciągnie mokrą gąbką. Nastka 
mi się gdzieś zapodziała w tych 
bujnych dniach, kiedy wielki wóz 
meblowy, zaprzężony w czwór-
kę koni, wyciągnął nas z kotliny 
Chorążczyzny ku świętojurskim 
wzgórzom. Tam, w dole, został 
durny Jasio i Ignaś-Zosia-cie-
bie-nie-kocha, i „pułkownik”, na 
przymurku Kasy Oszczędności 
została ślepa Mińcia, a tu, zgod-
nie z poglądem babki, że każda 
dzielnica musi mieć swego wa-
riata, panował krępy brunet o 
płomiennych oczach, w berecie 
baskijskim i pelerynie — meteor 
z nieznanej planety.
Zjawiał się w porze kwitnących 
kasztanów. „Citoyens!” — na 
ten okrzyk zbiegało się wszystko 
w promieniu paruset metrów wo-
kół naszego skweru. Żwir chrzę-
ścił pod kółkami drewnianego 
krzesełka, którym z zadziwiającą 
sprawnością manewrował mały 
człowieczek, niewiększy ode 
mnie, zawsze wesoły i rozmowny, 
z kapeluszem na bakier. Na jego 
wołanie: „Miejsce dla kaleki!” 
— rozstępowano się z przyjazny-
mi uśmiechami i żartami, a on ze 
zgrzytem i piskiem kół pchał swój 
wózek do pierwszego rzędu.
Mówca zawsze go pozdrawiał 
gromkim: Bonjour, mon vieux! 
I palił swoją orację. Któż mi 
powie, co w niej było? Walka 
oczywiście. Krępy brunet gorzał, 
trząsł zaciśniętymi pięściami, to-
czył nabiegłymi krwią oczyma, 
ocierał pianę z ust rogiem pe-
leryny, rzucał się całym ciałem, 
jakby miał się z kimś wziąć za 
bary, i nagle ostygał, nierucho-
miał i udrapowany w pelerynę, 
patrzył w niewidzialnego prze-
ciwnika z wyzywającym szyder-
stwem — na sekundę, bo znów 
peleryna rozwijała się jak skrzy-
dła do lotu, które go niosły w 
nową burzę z błyskawicami słów 
potężnych i niezrozumiałych. Ta 
francuska ulewa spadała na gło-
wy poczciwych mieszczuchów i 
pauprów ulicznych razem z kwia-
tami kasztanów i szedł od niej 
powiew jakiejś szalonej wiosny. 
Kończył „Marsylianką”. Śpiewał 
sam, bo któż by mu potrafił wtó-
rować? Śpiewał na całe gardło, 
już ochrypłe po wściekłej oracji. 
I z tym zuchwałym rytmem szedł, 
jakby prowadził pochód. Aż do 
pierwszego spotkanego policjan-
ta, przed którym się zatrzymy-
wał: „Hryćku, ładna piosenka, 
co?”
A pan z półksiężycem pod bro-
dą odpowiadał flegmatycznie: 
„Proszy si rozejść!” Dziwny 

gość znikał w najbliższej bramie, 
chłopcy gapili się jeszcze z minu-
tę dłubiąc w nosie, wreszcie poli-
cjant ziewał i jakby tym ziewnię-
ciem połykał burzliwy czar, który 
nas dopiero co więził, wszystko 
rozpełzało się w szarą godzinę.
Lecz oto za rogiem stoi wysoki, 
chudy człowiek z zatroskaną twa-
rzą, z „cwikierem” chwiejącym 
się na kościstym nosie, w mary-
narce, której nie opuścił jeszcze 
ostatni guzik, ale już jego przy-
wiązanie do starego łacha nie 
przewyższa siły dwóch wątłych 
nitek. Był to redaktor, wydawca 
i kolporter w jednej osobie — 
„Pomyślnej Poczty”, tygodnika 
pojawiającego się albo raz na 
miesiąc, albo dwa razy w roku.
Na szpaltach o tak cierpkim dru-
ku, jakby zamiast czcionek użyto 
gwoździ, a zamiast czernidła — 
szuwaksu, proponowano Żydom, 
żeby się nazywali Palestyńcami, 
nawoływano świat, by przystą-
pił do siódemkowego systemu 
liczenia, a poniechał dziesiąt-
kowego i dwunastkowego, które 
urągają logice, skoro jest siedem 
dni w tygodniu i siedem planet 
(To jest powodem — mówiło się 
tam z oburzeniem — że dotąd 
nie weszły w powszechne użycie 
niebieskie rachunki!), domaga-
no się przemalowania skrzynek 
pocztowych na zielono i w tym 
samym kolorze mundurów dla li-
stonoszy, ponieważ i w skrzynce 
pocztowej, i w torbie listonosza 
stale mieszka nadzieja.
Założyciel „Pomyślnej Poczty” 
był kiedyś urzędnikiem poczto-
wym, stąd reforma tej gałęzi ży-
cia najwięcej go zaprzątała. Lecz 
komunikował również w rubryce:
„Z tamtego świata” wiadomości, 
które co wieczór, między dzie-
wiątą a dziesiątą dyktował mu... 
duch Słowackiego, przemawia-
jąc przez pewną dziurę w ścianie 
jego pokoju...
Nie policzę was wszystkich, któ-
rzyście zatrzymywali moją dzie-
cinną wyobraźnię, nie znającą 
innych oprócz niebieskich ra-
chunków — pyszni lub opuszcze-
ni, dworacy i pachołcy urojenia. 
Ścigani pogardą lub gorszą od 
niej litością, odtrącani miedzia-
kiem lub zeschłym chlebem, gdy 
wam głód przypomniał o pospo-
litym życiu, nieustraszeni w swej 
niepodległości, wyłanialiście się 
zawsze w porę, by strojem, wy-
razem twarzy, gestem, słowem — 
zaniepokoić rozsądek idący na 
poobiedni spacer.
Dla mnie ów zdrowy rozsądek był 
wcielony w parę zażywnych, ru-
mianych i sytych mieszczuchów, 
która szła trzymając się pod ręce 
i kołysząc na krótkich nogach 
jak żywe wahadło równowagi 
świata. Przystawali na krawędzi 
jezdni, nie za blisko rynsztoka 
i turkotu wozów, i wyczekiwali 
tego jedynego momentu, kiedy 
można przejść na drugą stronę 
bezpiecznie i bez pośpiechu. Z 
jakimże lękiem przywierali do 
opiekuńczych kamienic, gdy któ-
ryś z was zastąpił im nagle dro-
gę i gdy wasza obojętna jeszcze 
przed chwilą powierzchowność 
pękała nagle i z jej rozbitej łupi-

ny tryskał jastrząb lub kruk. Za-
stygłe spojrzenie okrągłych oczu 
nie opuszczało was, śledziło was 
jak psa biegnącego z nosem przy 
ziemi i z ogonem pod brzuchem 
— kapłani zdrowego rozsądku 
oddychali z ulgą, gdy nareszcie 
sprzątnął was zakręt ulicy(...)”.

JAN PARANDOWSKI - 
WIELKI LWOWIANIN

Był synem ks. Jana Bartoszew-
skiego, duchownego grecko-
katolickiego i Julii Parandow-
skiej. Ukończył IV Gimnazjum 
Klasyczne im. Jana Długosza 
w rodzinnym Lwowie i w 1913 
rozpoczął studia na Uniwersyte-
cie Lwowskim na wydziale filo-
zoficznym. Studiował filozofię, 
filologię klasyczną, archeologię, 
historię sztuki, literaturę polską. 
W okresie I wojny światowej 
studia zostały przerwane, a on 
sam internowany w Rosji (uczył 
w szkołach w Woroneżu i Sarato-
wie). W okresie pobytu w Rosji 
zawarł związek małżeński z Au-
relią Wyleżyńską, z którą później 
się rozwiódł. Od 1920 kontynu-
ował studia i w 1923 uzyskał ma-
gisterium z filologii klasycznej i 
archeologii.
Był delegatem na zjazd Związku 
Zawodowego Literatów Polskich 
4 lutego 1922 w Warszawie. W 
latach 1922-1924 był kierowni-
kiem literackim w wydawnictwie 
Alfreda Altenberga. W wydaw-
nictwie zorganizował serię prze-
kładów z literatur klasycznych 
oraz serię Wielcy pisarze. W tym 
okresie stale współpracował z 
czasopismami: „Gazetą Poran-
ną”, „Tygodnikiem Ilustrowa-
nym”, „Wiadomościami Literac-
kimi” i tygodnikiem „Tęcza”. W 
latach 1924-1926 podróżował do 
Grecji, Francji i Włoch. W 1929 
przeniósł się do Warszawy i za-
mieszkał przy ul. Bema 70. Po-
czątkowo redagował miesięcz-
nik „Pamiętnik Warszawski”. W 
1930 został członkiem polskiego 
PEN Clubu, w latach 1933-1978 
(z przerwą w czasie II wojny 
światowej) był jego prezesem.
Za książkę Dysk olimpijski 
otrzymał brązowy medal w 
Olimpijskim Konkursie Sztu-
ki i Literatury w czasie Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Berlinie 
w 1936, a w 1937 także Złoty 
Wawrzyn Akademicki Polskiej 
Akademii Literatury za wybitną 
twórczość literacką. W latach 
1937-1938 w Państwowym Wy-
dawnictwie Książek Szkolnych 
redagował serię Wielcy ludzie. 
Po wybuchu II wojny światowej 
uczestniczył w konspiracyjnym 
życiu kulturalnym. Podczas po-
wstania warszawskiego stracił 
w płomieniach swoje archiwum 
literackie i całą niewydaną twór-
czość.
W latach 1945-1950 objął kate-
drę kultury antycznej, a następ-
nie literatury porównawczej na 
Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim (KUL). Został człon-
kiem zwyczajnym Warszawskie-
go Towarzystwa Naukowego, 
współpracował z „Tygodnikiem 
Powszechnym”, „Meandrem”, 

„Twórczością”, wznowił działal-
ność jako prezes polskiego PEN 
Clubu. W 1948 przygotowywał 
Światowy Kongres Intelektuali-
stów we Wrocławiu, wtedy też 
ponownie zamieszkał w Warsza-
wie. W 1949 roku jako członek 
Polskiego Komitetu Obrońców 
Pokoju był delegatem Krajowej 
Rady Obrońców Pokoju na Kon-
gres Obrońców Pokoju w Pary-
żu. Był członkiem Stowarzysze-
nia Kultury Europejskiej (SEC). 
W 1958 współorganizował Mię-
dzynarodowy Zjazd Tłumaczy 
w Warszawie, w 1962 został wi-
ceprezesem międzynarodowego 
PEN-Clubu. W 1964 otrzymał 
Nagrodę Państwową I stopnia 
i w tymże roku był sygnatariu-
szem „Listu 34” uczonych i pi-
sarzy w obronie wolności słowa. 
Jan Parandowski został uhono-
rowany w 1975 za całokształt 
twórczości przez Radio Wolna 
Europa. W 1975 otrzymał tytuł 
doktora honoris causa Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej KUL.
Już po śmierci Parandowskiego 
ukazała się książka jego drugiej 
żony – Ireny (1903-1993), pt. 
Dzień Jana (Wyd. Iskry 1983, 
ISBN 83-207-0590-8), poświę-
cona pisarzowi. W 1988 Irena 
Parandowska zapoczątkowała 
przyznawanie Nagrody Literac-
kiej Polskiego PEN Clubu imie-
nia jej zmarłego męża.
Córka Jana Parandowskiego, 
Roma Parandowska-Szczepkow-
ska, była żoną aktora Andrzeja 
Szczepkowskiego i matką ak-
torki Joanny Szczepkowskiej. 
Starszy syn, Zbigniew Paran-
dowski (ur. 1929), jest architek-
tem, natomiast młodszy, Piotr 
Parandowski (1944-2012), był 
archeologiem, reżyserem filmów 
dokumentalnych.

TWÓRCZOŚĆ

Znany przede wszystkim ze swo-
jej twórczości związanej z kultu-
rą antyczną. Jako literat debiuto-
wał już w 1913 szkicem literac-
ko-filozoficznym Rousseau. Był 
znawcą i popularyzatorem kultu-
ry i literatury starożytnej. Wielką 
popularność przyniosła mu wie-
lokrotnie wznawiana „Mitolo-
gia” (1924). Pozycja ta była zna-
cząca w popularyzacji podstaw 
kultury antycznej w Polsce ze 
względu na różne ważne cechy: 
piękno i prostotę stylistyczną 
oraz na wierne, lecz pozbawione 
kontrowersji obyczajowych (np. 
przez eufemistyczne odnoszenie 
się do wątków homoerotycz-
nych) opisanie najważniejszych 
mitów greckich. Takie ujęcie 
„Mitologii” pozwoliło na korzy-
stanie z niej w edukacji szkolnej.

Opracował Aleksander Szu-
mański

Źródła:

„JAN PARANDOWSKI „ZE-
GAR SŁONECZNY”(Czytel-
nik, Wydanie IV, Warszawa 
1963, str. 46-56)
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Nazywam się Helena Wójtowicz z 
d. Karbowiak, mam 79 lat, miesz-
kam w mieście Nowa Sól, przy ul. 
Ludwika Waryńskiego 4/9, powiat 
Nowa Sól, woj. Lubuskie. Uro-
dziłam się 04 kwietnia 1925 r. we 
wsi Barbarówka w pow. Włodzi-
mierz Wołyński. Mój tatuś miał na 
imię Władysław Karbowiak, jego 
rodzice to Seweryn i Teofila z d. 
Grzegorczyk. Moi rodzice przy-
jechali na Wołyń w roku 1921, 
bowiem mój tatuś był Legionistą 
i walczył pod rozkazami Marszał-
ka Polski Józefa Piłsudskiego. Za 
zasługi poczynione dla Ojczyzny, 
został zaliczony do grupy wyróż-
nionej przez nadania ziemskie i 
tak właśnie, moi rodzice trafili na 
Wołyń. Tatuś został zatem osadni-
kiem na Kresach Rzeczypospoli-
tej. Ponieważ jednak, nie był z po-
wołania rolnikiem i nie ciągnęło 
go, do uprawiania ziemi, zgodził 
się zostać gajowym w Lesie Ko-
hyleńskim. Tymczasem rodzice 
tatusia pozostali w rodzinnej wsi 
Jeziórka, powiat Grójec pod War-
szawą. Moja mamusia miała na 
imię Jadwiga i była z domu Bor-
kowska, jej rodzice to Walenty i 
Katarzyna z domu Kaczyńska. Ro-
dzina Borkowskich także pocho-
dziła ze wsi Jeziórka, powiat Gró-
jec na Mazowszu. Mama Jadwiga, 
będąc jeszcze młodą dziewczyną, 
tam właśnie poznała i pokochała 
mojego tatę i tam też przyjęli Sa-
krament małżeństwa. Wkrótce po-
tem wyjechali na Wołyń w swoje 
nowe miejsce zamieszkania, a ra-
zem z nimi przyjechała, najstarsza 
nasza siostra Irena, urodzona 19 
lipca 1919 r..

Wydaje się że rodzice nie spe-
cjalnie tęsknili za Mazowszem, 
ziemia tam była prawdopodobnie 
byle jaka, więc gdy nadarzyła się 
okazja, zdecydowali się wyjechać. 
06 lipca 1923 r. na świat przycho-
dzi ich druga córka Władysława, 
urodzona na kolonii Barbarówka, 
gdzie tymczasowo zatrzymali się 
rodzice. Niedługo później, w roku 
1925 narodziłam się właśnie ja, a 
już półtora roku później, miano-
wicie 28 września 1926 r., nasza 
kolejna siostra Marianna. Ta jako 
pierwsza przyszła na świat, już 
w gajówce, w naszym nowym 
miejscu zamieszkania w Lesie 
Kohyleńskim. Lasy Kohyleńskie 
należały do Żyda o nazwisku Kac 
i tatuś zgodził się pracować, także 
dla niego jako gajowy tym bara-
dziej, że jego młodszy brat rów-
nież otrzymał posadę gajowego 
w lesie pana Kaca. Po pewnym 
czasie my mieszkaliśmy na Bud-
kach Kohyleńskich, a stryj ożenił 
się z Katarzyną z domu Palonka 
i mieszkali na Wronich Błotach. 
Tam urodziły się wszystkie ich 
dzieci w tym: Zygmunt, Krysty-
na, Lucyna, Zbigniew i Danusia, 
mieszkali tam szczęśliwie do tra-
gicznego roku 1943. W tamtym 
czasie ludzie posiadali liczne ro-
dziny, dużo dzieci. Po temu i w 
naszej rodzinie urodziła się jesz-
cze 28 kwietnia 1928 r. Stanisława 

, a po niej nasz jedyny brat Sta-
nisław, było to 30 marca 1930 r.. 
Jako ostatnie, urodziły się: Leoka-
dia 14 lutego 1932 r. i Krystyna 08 
maja 1934 r..

ZACISZNA „ LEŚNA PU-
STELNIA”

Moja pamięć sięga 1930 r., gdy 
narodził się mój braciszek Stasio, 
do dziś pamiętam jego chrzciny 
w naszym Kościele parafialnym 
p.w. Narodzenia Najświetszej 
Marii Panny. Byłam wtedy na 
tej uroczystości i była tam także 
cała nasza rodzina. To była pięk-
na i słoneczna niedziela, poza 
tym nie wiele rozumiałam z tego, 
co się właśnie działo. Pamiętam 
także narodziny Lodzi i Krysi, 
byłam już dużym dzieckiem i o 
wiele więcej rozumiałam, z tego 
wszystkiego. Obie najmłodsze 
siostry również zostały ochrzczo-
ne w Swojczowie. Ja tymczasem 
i Władzia zostałyśmy ochrzczo-
ne we Włodzimierzu Wołyńskim 
w Kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Barbarówka 
i Smolarnia należały bowiem do 
parafii we Włodzimierzu Wołyń-
skim. Moi rodzice chrzestni to Jan 
Borkowski i Helena Borkowska z 
d.Górka.

Dzieciństwo, zresztą bardzo rado-
sne przeżywałam pośród drzew, 
łąk i kwiatów leśnych. Od kiedy 
pamiętam bardzo lubiłam na-
szą gajówkę, nasz leśny dom. 
Codziennie rano budził mnie 
przepiękny śpiew ptaków, a 
do snu utulało mnie wdzięcz-
ne rechotanie żab, których na 
pobliskich bagnach, było całe 
mrowie. Chociaż mieszkaliśmy 
tam sami, a do najbliższego 
gospodarstwa w polskiej kolonii 
Teresin, było conajmniej 2 km, 
nie czułam się odludkiem. W 
możliwie najpiękniejszy spo-
sób korzystałam z uroków tej 
„leśnej pustelni”. I ja i moje 
siostry, byłyśmy dziećmi o we-
sołym i żywym usposobieniu i 
do tańca i do różańca. Widzę, że 
pomimo upływu czasu, pozostało 
nam to, po dziś dzień. Prawdziwe 
jest więc powiedzenie: „czym sko-
rupka za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci”. Miałam codziennie 
dziesiątki nowych pomysłów, jak 
urozmaicić i tak ciekawe już na-
sze dzieciństwo. Nie przypomi-
nam sobie, abyśmy tam z siostra-
mi, kiedy z nudów umrzeć miały. 
Piękne położenie, urok lasu i ta 
niezwykle kojąca cisza, a raczej 
muzyka leśna sprawiały, że niemal 
codziennie ktoś nas odwiedzał. 
Tym bardziej, że było nas dużo 
rodzeństwa, a każdy miał swoich 
kolegów i koleżanki.

Niedy nie zapomnę jedynego, ta-
kiego smaku na świecie, to jest 
oczywiście naszych kohyleńskich 
poziomek oraz wspaniałego sosu 
z naszych rodzimych grzybów. 
Prawdziwków było mniej, ale 
opieniek to tyle, że całe miasto 
Włodzimierz, by wykramił, dla-
tego we właściwej porze w nasz 

las zapuszczało się wielu ludzi. 
I niekiedy można ich było spo-
tkać, roześmianych od ucha do 
ucha, targających w rękach, a 
nawet na plecach, pełne kosze 
pięknych grzybów. Najczęściej 
odwiedzała nas moja kuzynka 
Helenka Borkowska oraz jej brat 
Kazimierz, dzieci Jakuba i Zofii 
Borkowskich z kolonii polskiej 
Barbarówka. Jakub był rodzonym 
bratem mojej mamusi Jadwigi. 
Często przychodzili do nas także 
Mieczysław, Franciszka i Zdzi-
sław Kielak, to byli również nasi 
bliscy kuzyni, dzieci naszej cioci 
Anny Kielak, rodzonej siostry 
naszej mamusi. Poza tym często 
odwiedzały nas nasze bliskie ko-
leżanki z polskiego Teresina, w 
tym: Michalinka Rusiecka, Wac-
ka Wawrynowicz, Zosia Waw-
rynowicz, Weronika Topolanek 
i Felicja Sobolewska. Wszystkie 
one były moimi koleżankami, a 
gdybym tak miała wspomnieć, 
kolegów i koleżanki mego rodzeń-
stwa, to mielibyśmy swoisty spis 
młodzieży teresińskiej. Było to 
po części zasługa naszego tatusia 
Władysława, który był człowie-
kiem dobrym, o miłym usposobie-
niu i niezwykle gościnnym. Nie 
tylko, że lubił z mamusią potań-
cować na różnych przyjęciach i 
zabawach, organizowanych w ca-
łej naszej okolicy, a najczęściej w 
Swojczowie. Stać go było, nawet 
kupić najprawdziwszy gramofon, 
aby nasze dzieciństwo stało się 
jeszcze radośniejsze. I rzeczywi-
ście, moje siostry, co tylko na-
zbierały trochę poziomek, zaraz 
leciały do miasta Włodzimierz, 
a było to ok. 12 km, sprzedawa-
ły poziomki i kupowały kolejne 
płyty. Do dziś pamiętam, ten nasz 
leśny gramofon, miał taką charak-
terystyczną, dużą trąbę, a nakręca-
łyśmy go korbką. Jakże on pięknie 
i głośno wygrywał, a pomnożony 
przez „leśne echo” czynił muzykę, 
czymś niezwykle pięknym i nie-
powtarzalnym.

HARMONIA I ZGODA BUDO-
WAŁY NASZE RODZINY

Urok tego miejsca, przyciągał 
zatem wiele polskiej młodzieży, 
bowiem Ukraińcy do nas nie za-
chodzili, stąd i często, były u nas 
potańcówki. Pragnę podkreślić, że 
piękno otaczającej nas przyrody, 
taki niemalże: „Boży Zaścianek” 
, sprawiał, że wcale nie potrzebo-
waliśmy wódki, czy innych deta-
li, by się dobrze bawić, by miło 
spędzać ze sobą czas. Pomimo, 
że Ukraińcy nie przychodzili do 
nas, żyliśmy z nimi w zgodzie i 
we właściwie, przyjaznej harmo-
nii. Wielu Ukrainców poważało 
naszych rodziców, dlatego często 
byli zapraszani na przeróżne 
spotkania, a nawet na rodzin-
ne spotkania w ukraińskich 
chatach. Nie pamiętam, aby 
kiedykolwiek wrócili z takiego 
spotkania smutni i niezadowo-
leni, a już na pewno, aby czuli 
się upokorzeni. Ja właściwie z 
rodzicami na takie zabawy nie 

chodziłam, poza jednym wyjąt-
kiem, kiedy to rodzice zabrali 
mnie do ukraińskiej wsi Kohylno, 
była tam zabawa biletowa. Pa-
miętam, że na początek odegrano 
przedstawienie, było to tak: kilka 
ukraińskich dziewcząt i chłopców 
śpwiewało: „Zebrały wsi dziew-
czata, taj wsi parobki rozejszły się 
zbierać jahody.....”. Pokazywali 
przy tym, jak zbierali te jagody 
do dzbanów. Przedstawienie 
było oczywiście dłuższe i dość 
ciekawe, tak że spodobało mi się 
nawet. Potem była już zabawa 
taneczna, bawiłam się bardzo 
dobrze, chętnie tańcowałam z 
ukraińskimi chłopakami, nie 
wyczuwałam żadnej wrogości do 
nas Polaków, przeciwnie czułam 
się tam dobrze.

Osobiście widywałam także wielu 
chłopców i dziewcząt ukraińskich, 
na wielu pobliskich, leśnych łą-
kach, gdzie wypędzali bydło. Ude-
rzało mnie piękno ich pieśni, 
których śpiewali dużo, jeszcze 
bardziej zachwycały mnie ich 
głosy, były niezapomniane, po 
prostu piękne. Kiedy tak lubiłam 
słuchać tych dumek, ukraińskich 
pieśni, nigdy nie przyszło mi 
na myśl, że ktokolwiek z tych 
śpiewających, może próbować 
odciąć mi głowę siekierą. Nigdy 
nie uwierzyłabym, gdyby ktoś 
w proroczej wizji odsłonił mi, 
tę naszą najbliższą przyszłość, 
gdyby ktoś usiłował przekonać 
mnie o tym, co się miało przecież 
stać faktem i to już za kilka 
lat. Póki co, w naszej gajówce 
młodzież lubiła urządzać sobie 
różne imprezy okolicznościowe, 
najlepiej zapamiętałam 
„Andrzejki”. Lubiłam nasz las 
jeszcze z jednego powodu, było 
tam oczywiście dużo zwierzątek, 
które lubiłam podpatrywać. 
Najczęściej spotykałam sarenki 
i zajączki, choć raz spotkałam 
nawet żółwia i do dziś nie mam 
pojęcia, skąd i jak się tam nawinął.

Przed II wojną światową częsty-
mi gośćmi w naszym domu, byli 
polscy oficerowie z miasta Wło-
dzimierz Wołyński. Przyjeżdżali 
do nas latem, a jeszcze częściej w 
zimie na polowania. Imponowała 
mi kultura tych oficerów oraz do-
bre obyczaje, warto także wspo-
mnieć ich pobożność. Dla przy-
kładu, kiedy który wchodził do 
naszego domu, nie zapomniał po-
wiedzieć staropolskiego: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chry-
stus” . Z perspektywy, tak 
długiego czasu, widzę wyraźnie, 
że na takiej właśnie armii, można 
było potem budować bohaterskie 
szeregi 27 Wołyńskiej DP AK. 
Dywizji na sztandarze której, z 
dumą i gorącą wiarą, czytaliśmy 
ideały całego naszego życia: Bóg, 
Honor i Ojczyzna. Dziś natomiast 
często modlę się do Boga, aby 
ustrzegł naszych żołnierzy i nasz 
narodowy honor, bowiem czego 
można się spodziewać od ludzi, 
dla których ideały chrześcijańskie, 
tak nie wiele znaczą.

Najpiękniejszym miesiącem w na-
szym domu i w naszym lesie, był 
naturalnie maj i doprawdy nie spo-
sób opisać, czym jest właściwie 
przejście lasu ze stanu zimowego 
w stan letni. To tak jakby człowiek 
ze śnieżnej pustyni, nagle trafił 
do raju i natychmiast popadł w 
ciężką rozterkę: czym się cieszyć 
od zaraz, a co zostawić sobie na 
deser. Po prostu, gdy wszystko 
wkoło Ciebie rozwija się, cudow-
nie pachnie i niebiańsko śpiewa, 
czujesz się mocno zagubiony, 
świat traci się niejako w Twoim 
urzeczonym sercu. Dlatego szcze-
rze wyznam, że kilkadziesiąt lat 
spędzonych w małym miasteczku 
Nowa Sól na Dolnym Śląsku, choć 
także pięknych, jednak w jakiejś 
cząstce niepełnych. Oto bowiem 
w moim sercu, nawet dziś, na każ-
de wspomnienie o tamtych latach, 
budzi się tęsknota, a może nawet 
szczypta niewinnej zazdrości, o 
tamten czas, o tamten „Boży Za-
ścianek”. To nasz wołyński maj, 
ale i zima miała swoje uroki. Każ-
dy kto raz zobaczy świerkowy las, 
pod grubym puchem śnieżnym za-
ręczam, że nigdy już nie zapomni, 
tej bajkowej, śnieżnej bieli i ciszy.

POD MIŁOSNYM WEJRZE-
NIEM MARYI

Moja rodzina, podobnie jak nie-
mal wszyscy ludzie w okolicy i 
Polacy i Ukraińcy, byliśmy ludź-
mi pobożnymi. Wiara była dla nas 
źródłem mocy duchowej, ta zaś 
nadawała sens, całemu naszemu 
życiu. W naszej społeczności, po 
prostu nie można było sobie wy-
obrazić życia bez Boga, dlatego 
w naszych stronach zjawisko ate-
izmu, praktycznie nie występowa-
ło, nawet nie słyszałam o czymś 
takim. Tamten kresowy naród, 
tamten lud, to byli właściwie pięk-
ni, choć ubodzy ludzie, bez wąt-
pienia grzeszni, nikt bowiem nie 
jest doskonały. Cokolwiek by jed-
nak o nich nie powiedzieć, wierni 
Bogu i na Bogu, budujący swoją 
codzienność. Nic więc dziwnego, 
że i ja od najmłodszych swoich 
lat, pomimo dużej odległości, by-
wałam niemal w każdą niedzielę 
w naszym kościele w Swojczo-
wie. Jechaliśmy tam zwykle całą 
rodziną na naszym drewnianym 
wozie, takie były czasy. Jak tylko 
podrosłam, chodziłam do kościo-
ła z moimi siostrami na piechotę, 
a zdarzało się że i sama dziarsko 
maszerowałam. Droga wiodła 
przez Teresin, a potem przez Wól-
kę Swojczowską i już do samego 
kościoła.

Największym skarbem naszej pa-
rafii był łaskami słynący Obraz 
Matki Bożej. I choć osobiście nie 
spotkałam się w swoim życiu, 
bezpośrednio z konkretnym cu-
dem, takim aktem uzdrowienia, 
jednak już samo to miejsce i go-
rejąca tam, niezwykła religij-
ność kresowej społeczności, w 
tym Ukraińców, nosiła w sobie 
znamiona stałej obecności Du-
cha Świętego, pośród nas. Nigdy 
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nie zapomnę tamtych rozmo-
dlonych uroczystości kościel-
nych, w których brałam osobiście 
udział, modlącego się w skupieniu 
ks. Franciszka Jaworskiego, 
śpiewających z miłością, wiarą i 
przejęciem ludzi oraz pięknych 
dźwięków naszych swojczow-
skich organów. Do dziś mam 
przed oczyma, jakże miłe memu 
sercu procesje z eucharystycznym 
Ciałem naszego Pana, dookoła 
naszej świątyni. Kościół nasz nie 
był duży, ale piękny i czułam się 
tam b. dobrze. W Ołtarzu głów-
nym za szkłem, znajdował się 
nasz cudowny Obraz Matki Bożej 
ze Swojczowa, przysłonięty był 
zwykle innym wizerunkiem: w 
cimnym tle postać Jezusa z roz-
łożonymi i wzniesionymi do góry 
rękoma, a obok Niego, na wysko-
ści głowy naszego Pana, widac 
było główki dwóch aniołków. 
Były też ołtarze boczne, ale dziś 
już nie pamiętam, komu były po-
święcone. Najbardziej uroczyste 
święta, które pamiętam w naszej 
parafii, to oczywiście Boże Naro-
dzenie i Wielkanoc.

Każdego roku, całą rodziną wy-
bieraliśmy się na Pasterkę, to 
było nocą, jechaliśmy na godzinę 
24.00. Pamiętam, że nasz Kościół 
zawsze był wtedy pełny, całe tłu-
my ludzi, a kto przyjechał późno, 
miał już trudności w wejściem do 
świątyni, przy czym mrozy, były 
na ten czas duże. Bardzo lubiłam 
nasze kolędy, śpiewane w Koście-
le, a osobliwie śpiewane rodzinnie 
przy pięknie przybranej choince. 
Nasz tatuś Władysław już potrafił 
o to zadbać, jako gajowy potrafił 
upatrzyć drzewko i dla nas i do 
naszej szkoły na Barbarówce, a 
nawet woził drzewka do Kościo-
ła w Swojczowie. Rodzice lubili 
śpiewać kolędy, moje rodzeństwo 
i ja również. Zimowe wieczo-
ry, długie i ciepłe, przy choince 
i rodzinnym stole, zawsze miło 
usposabiały do śpiewania, tym 
bardziej, że w tamtych czasach, a 
szczególnie w tamtych stronach, 
śpiewać kochali niemal wszyscy. 
Cóż to były za święta i cóż to były 
za wieczory, z rozżewnieniem 
je dziś wspominam, a tak sobie 
niekiedy dumam: „Boże drogi 
nie było tyle na stole, co dziś, nie 
było telewizorów, a nawet radia, a 
święta były piękne i tak rodzinne. 
Przynosiły tyle radości i pokoju, a 
dziś na stole wszystko jest, tylko 
tej radości i tego pokoju brak. Bo 
to, czy dziś potrafią śpiewać, tak 
jak to my na Wołyniu kolędowa-
liśmy? Czy dziś ludzie umieją się 
jeszcze radować, czy raczej czu-
ją się znużeni, by nie powiedzieć 
zmęczeni, po kilku godzinach, 
wpatrywania się w tego, współ-
czesnego, szklanego bożka? Ale 
co gorsza, czy jeszcze umieją ze 
sobą być i prawdziwie ze sobą roz-
mawiać, gdy go nie ma? Napraw-
dę chciałabym mieć taką nadzieję, 
ale chyba jest niestety inaczej. Bo 
oto, czy dziś nie słyszymy często: 
„święta, święta i po świętach”!?” 
Mam wrażenie, że to właśnie, to 
sztuczne tempo życia, to bezsen-
sowne gadulstwo i byle tylko do 
następnego miesiąca, byle jakoś 
przetrwać do wypłaty, to nas wła-
śnie gubi, ta niekończąca się go-
nitwa. Łatwo wtedy zapominamy 
o tym, co jest najważniejsze, to 
jest o tej miłości, dla której Kard. 
Stefan Wyszyński mawiał: „Ludzie 
powiadają czas to pieniądź, a ja 

wam powiadam czas to miłość.”

Bardzo miło wspominam te dni 
i chwile, gdy do naszej gajówki 
przychodził sam Chrystus z dobrą 
Nowiną, przynoszony w sercach 
przez kolędników. Każdego roku 
przychodzili do nas, by radośnie 
kolędować, mieli szopkę i gwiaz-
dę, która świeciła, a kręcąc się, 
mieniła się wszystkimi kolorami. 
Przebrani dość śmiesznie, zawsze 
dobrze nas ubawili, a tatuś miło ich 
przyjmował i nigdy nie odmówił 
przyjęcia. Byliśmy im wdzięczni, 
że potrafili iść taki kawał lasu, po 
zaśnieżonych drogach, tylko by w 
naszym domu radośnie zakolędo-
wać. Przychodził wtedy m.in. An-
toni Buczko z kolonii Teresin, mój 
późniejszy szwagier, który ożenił 
się z moją siostrą Władzią, jeszcze 
przed wojną w 1938 r. . Ślub od-
był się 04 czerwca w Kościele w 
Swojczowie, a przyjęcie i zabawa 
weselna w naszej gajówce.

Osobliwie piękne były również 
święta Wielkanocne, a każde-
go roku musowo jechaliśmy na 
ranną mszę świętą rezurekcyjną. 
Zawsze były to dni szczegól-
nie radosne, a w ostatnich latach 
przed wojną, atmosferę podgrze-
wała orkiestra dęta, obecna tylko 
podczas tych świąt. Właściwie 
każda ważna uroczystość ko-
ścielna, gromadziła tłumy ludzi 
w naszej świątyni, przy czym 
żywe wciąż tradycje, przyda-
wały tylko kolorytu, wszelkim 
religijnym obrzędom. Dlatego 
nie sposób opisywać wszystkich, 
spodziewam się bowiem, że 
pisali już o tym, także inni 
nasi parafianie. Ja chciałabym 
dziś wspomnieć, ten pachnący 
niezwykle mocno tatarak w 
naszym domu, ścielony gęsto na 
podłodze i po wszystkich kątach 
oraz świeże gałązki brzózek, 
którymi tatuś Władysław zdobił 
dom w środku i przy drzwiach 
wejściowych. Dziś może ktoś 
mógłby sobie pomyśleć: „mało 
miał chłop wkoło lasu. Jeszcze w 
domu lubił sobie pochasać.” . A 
to były po prostu, takie nasze, pol-
skie, rodzinne i katolickie, zielone 
świątki na Kresach.

 SWOJCZOWSKIE RADO-
SNE ODPUSTY

Zwieńczeniem naszego życia re-
ligijnego, były nawiększe uroczy-
stości parafialne, obchodzone 15 
sierpnia, był to tzw. Odpust mały, 
oraz 08 września: Odpust duży. 
I o ile uroczystość Matki Bożej 
Wniebowziętej zawsze groma-
dziła wielu gości, będąc zarazem 
okazją do rodzinnych spotkań, o 
tyle Odpust w dniu Matki Bożej 
Siewnej, był już wydarzeniem 
wyjątkowym i niepowtarzalnym. 
Tego dnia ta mała miejscowość, 
zmieniała się, niemal w małe, 
ruchliwe miasteczko. Ludzie cią-
gnęli ze wszystkich stron naszej 
rozległej parafii, a mieli niektórzy 
do pokonania nawet kilkanaście 
kilometrów. Dla przykładu Polacy 
zamieszkujący w kolonii polskiej 
Ludmiłpol, mieli do pokonania 
ponad 10 km. Na ten dzień przy-
chodziły do Swojczowa piesze 
pielgrzymki, nawet z tak odle-
głych miejsc jak: Kowel, Łokacze 
i Kisielin. Naturalnie nasza ro-
dzina, każdego roku jechała na 
obie uroczystości, ja najbardziej 
lubiłam Odpust duży. Niedaleko 
kościoła, stawiano w tych dniach 

karuzelę, było także mnóstwo 
straganów oraz loterie, a można 
było wygrać pierścionek z nie-
bieskim oczkiem. Trzeba było 
mieć tylko odrobinę szczęścia, 
a żywa papuga wyciągnęła 
Twój, wymarzony los. Sama nie 
próbowałam sił, ale lubiłam sobie 
tak popatrzeć, jak inni się zmagają 
i raz jeden, ktoś wygrał przy mnie 
ten pierścionek.

W tych dniach było w Swojczo-
wie i przy samym Kościele, wie-
lu przyjaciół i znajomych, potem 
wspólnie wracaliśmy na smacz-
ny obiad do naszego domu. Go-
ście często przyjeżdżali do nas, 
przeważnie nasza rodzina z Bar-
barówki, ale również z Tartaku 
Kohyleńskiego. Bywali u nas dla 
przykładu: moja ciocia Katarzy-
na Sykut z mężem Bolesławem 
oraz ich troje dzieci: Józef 
(rocznik 1928), Marysia (chyba z 
roku 1930) i Władysława (ur. w 
okolicach roku 1936). Mieszkali 
w jednym małym domku wraz z 
rodzicami: Walentym i Katarzyną 
Borkowscy, którzy byli dla mnie 
zarazem dziadkiem i babcią. 
Ich najbliższym sąsiadem był 
Niemiec Emil Winkler oraz jego 
żona, teściowa i troje ich dzieci, 
w tym: Elza, Arnold i Paul. Elza 
była moją bliską koleżanką i 
lubiłam się z nią bawić, ile razy 
przychodziłam do mojej babci. Na 
Tartaku mieszkał jeszcze rodzony 
brat Emila, chyba Aleksander 
Winkler mu było, a z nim jego 
żona i troje dzieci, w tym Erna. Na 
Teresinie mieszkał jeszcze trzeci 
ich brat: August Winkler, jego żona 
i dzieci. Wszyscy oni wyjechali 
późną jesienią do Niemiec, tak że 
na Boże Narodzenie 1939 r. , już 
w ich w naszych stronach nie było.

 SZKOLNE LATA W SWOJ-
CZOWIE I NA BARBARÓW-
CE

Pierwszy dzwonek szkolny w mo-
ich uszach, zadzwonił we wrze-
śniu 1931 r. w Swojczowie, choć 
nie było łatwo i musiał ojciec zro-
bić ławkę dla nas w klasie, gdyż 
nie było miejsca w naszej szkole. 
Chodziłam tam przez cały niemal 
rok, tylko zimą rodzice wynajmo-
wali dla mnie i dla siostry Władzi 
stancję, u miejscowego Polaka. 
Ojciec dogadał się w tej sprawie 
z dwoma braćmi Stefanus, złożyli 
się i wynajmowali dla nas stancję, 
od Stefanusów było troje dzieci i 
babcia i nas dwie. Władzia miała 
na ten czas 10 lat, a ja liczyłam 
7, tatuś zabierał nas do domu na 
sobotę, a odwoził do Swojczowa 
w niedzielę. Lubiłam chodzić do 
szkoły, miałam tam bowiem wielu 
kolegów i koleżanek.

Szkoła w Swojczowie była bar-
dzo blisko ukraińskiej Cerkwii i 
nie raz, jak był właśnie pogrzeb 
oraz przerwa, to biegaliśmy tam 
do Cerkwii. Podobnież, gdy na 
Wielkanoc bawili się pisankami 
bowiem mieli Ukraińcy bardzo 
ładne pisanki. Atmosfera w szkole 
była dobra i latem, gdy szłyśmy na 
piechotę przez Wólkę Swojczow-
ską, a była to duża wieś ukraińska, 
nikt nas nie zaczepiał i nikt nam 
specjalnie przykrości nie sprawiał. 
Jak zawsze bywały uroczystości: 
wesela lub chrzciny i nie było 
znać żadnej wrogości. Przy czym 
na polskim Teresinie mieszkały 
tylko trzy rodziny ukraińskie, w 
tym: Stolaruk, Sereda i jedna ko-

bieta z dorosłą córką, mieszkały i 
żyły razem z Polakiem Kaczkow-
skim.

Niestety w Swojczowie w szkole, 
byłam tylko jeden rok, a potem 
przeniesiono mnie do szkoły na 
Barbarówce. Przyczyna była pro-
sta i b. praktyczna, tatuś mógł nas 
częściej odwiedzać, gdy jechał w 
sprawie do miasta Włodzimierz 
Wołyński. Chodziłam tam przez 
cztery lata, a po ukończeniu klasy 
piątej, skończyła się moja eduka-
cja. Rodzice nie mieli już więcej 
pieniążków, gdyż edukację roz-
poczynały właśnie: dwie młodsze 
siostry i brat Stasio. W tej trudnej 
sytuacji, moi rodzice widząc, że 
umiem już pisać i czytać, posta-
nowili dać szansę młodszym, a 
ja musiałam poczekać. Tak oto 
wszyscy nauczyliśmy się czy-
tać i pisać, a trzeba dodać, że w 
tamtych czasach, było to znaczne 
osiągnięcie, wielu bowiem nie 
miało nawet takiej szansy. Cho-
ciaż nie chodziłam już do szkoły, 
wciąż uczęszczałam do Kościoła 
w Swojczowie, była to dla mnie 
szansa na dalszy rozwój duchowy, 
a nawet intelektualny, której nie 
zmarnowałam. W niedzielę bywa-
łam w Kościele, nawet dwa razy 
i to często: na sumę o godzinie 
11.00 oraz na Nieszpory o godzi-
nie 18.00, oczywiście tylko letnią 
porą.

Na tej drodze właśnie, dowiedzia-
łam się od moich koleżanek, może 
to była nawet Michalinka Rusiec-
ka, czy Wacława Wawrynowicz, 
że jest pożyteczne stowarzyszenie 
przy naszym Kościele. Organizuje 
czas i zajęcia dla młodych dziew-
cząt. O ile dobrze pamiętam, było 
to Stowarzyszenie Młodzieży 
Katolickiej i należały tam, raczej 
młode dziewczyny, jeszcze panny, 
więc i ja tam trafiłam. A ponieważ 
było to, na krótko przed wybu-
chem II wojny światowej, byłam 
na tych spotkaniach tylko kilka 
razy, potem było to już niemożli-
we. Mimo to w sercach cieszyli-
śmy się, że nam Sowieci Kościoła 
w Swojczowie nie zamknęli, fak-
tem jest że modlić się jeszcze nie 
wzbraniali.

Przed wojną znałam osobiście 
Franciszka i Józefę Pieczonka, ich 
dzieci oraz siostrę Józi z Zastawia; 
Anastazję Roch. Przychodziła do 
Pieczonków w odwiedziny i cza-
sami się tam widywałyśmy. Pozo-
stałych Rochów nie znałam, choc 
wiem, że zamieszkiwali w Kohyl-
nie.

PATRIOTYCZNE WYCHO-
WANIE

Szkołę na Barbarówce zapamięta-
łam bardzo dobrze, a to za przy-
czyną naszych nauczycieli, którzy 
byli ludźmi dobrymi z usposo-
bienia i dobrze przygotowanymi 
do pracy. Nasze lekcje miały być 
ciekawe i na wskroś pożyteczne. 
Nauczycieli było tylko troje: kie-
rownik szkoły Henryk Szpajdel, 
jego żona, a nasza wychowaw-
czyni Stanisława Szpajdel oraz 
nauczycielka języka polskiego 
Helena Wydrzanka, jeszcze pan-
na. Należy podkreślić ich wy-
twałą pracę, nad wpojeniem nam 
pierwiastów miłości do ojczyzny, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
naczelnika państwa polskiego, 
rodzimej, narodowej historii oraz 
do religii katolickiej. Przy czym, 
wszystko utrzymane było na dość 

wysokim stopniu wolności osobi-
stej i kultury, tak że nikt w naszej 
szkole nie czuł się pokrzywdzony, 
czy dyskryminowany, właściwie 
tego terminu, nawet nie znaliśmy. 
Wszyscy wiedzieli, że do prawo-
sławnych dzieci przyjeżdża pop 
z Kohylna, a do Niemców pastor, 
nikt się temu nie dziwił. W naszej 
szkole czuły się dobrze, nawet 
dzieci żydowskie i nie przypo-
minam dziś sobie, abyś ktoś ko-
goś wyzywał, bądź czynił inną 
krzywdę. Ale w tamtym czasie 
w naszej szkole, była prawdziwa 
dyscyplina i jeśli ktoś sobie do-
brze naważył i trafił do kierowni-
ka, to wszyscy wiedzieli, że było 
pranie linką. Przy czym nasi na-
uczyciele, dobrze wiedzieli, że 
najlepszym sposobem na dobre 
wychowanie człowieka, jest po 
prostu dobry przykład, dlatego 
często organizowali dla nas za-
jęcia: sportowe, krajoznawcze i 
religijne. Do dziś pamiętam wy-
cieczkę nad rzekę Bug oraz ładne 
przedstawienie teatralne, dla dzie-
ci z naszej szkoły, zorganizowane 
przez naszych starszych kolegów.

Nasi młodzi aktorzy, w tym sio-
stra Irena oraz kuzyn Mieczysław 
Kielak, przedstawili nasze polskie 
Legiony, które szły prosto do raju, 
a po drodze spotkały św. Piotra, 
który jest klucznikiem Niebie-
skiej Bramy. Takich uroczysto-
ści i przedstawień było oczywi-
ście dużo więcej, ale nie sposób 
wszystkie opisać. Warto jednak 
wspomnieć o takim dniu, który w 
treści i wymowie, był niezwykle 
bogaty i głęboko wyrył się w na-
szych dziecięcych sercach. Była 
to uroczysta Akademia szkolna 
na cześć Marszałka Polski Józe-
fa Piłsudskiego, który zmarł 12 
maja 1935 r. . Z tej okazji nasza 
dyrekcja ogłosiła, że tym dniu 
nie będzie lekcji, ale odbędzie 
się specjalne spotkanie żałobne 
przy naszej szkole, tak aby godnie 
uczcić śmierć wielkiego Polaka i 
opatrznościowego Męża Stanu. I 
rzeczywiście tego dnia wybrałam 
się do szkoły z siostrą Władzią i 
były tam już dzieci, zebrane obok 
naszego szkolnego budynku. Na 
ścianie budynku zobaczyłam tak-
że zawieszony portret Marszał-
ka Polski Józefa Piłsudskiego, 
przepasany grubą, czarną wstęgą 
na znak narodowej żałoby. Na 
życzenie naszych przełożonych, 
przystroiliśmy portret ładnymi, 
zielonymi gałązkami brzozowy-
mi, a potem zaśpiewaliśmy piękną 
pieśń żałobną na cześć Marszałka 
Polski, oto słowa, które po dziś 
pamiętam:

„To nie prawda, że Ciebie już nie 
ma, To nie prawda, że jesteś już w 
grobie,

Chociaż płacze, cała polska zie-
mia, Cała polska ziemia w żało-
bie.”

Potem wszyscy ustawiliśmy się 
do zdjęcia pamiątkowego. Na sa-
mym końcu, po prawej stronie od 
portretu Marszałka, stoi nasz kie-
rownik Szpajdel oraz jego żona 
Stanisława. Ja i Władzia jesteśmy, 
gdzieś w środku, tej dość dużej 
gromadki dzieci.

Jest to fragment opracowania 
„ WSPOMNIENIA HELENY 
WÓJTOWICZ Z D. KARBO-
WIAK Z OSADY BUDKI KO-
HYLEŃSKIE W POW. WŁO-
DZIMIERZ”
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Lutnią obudziłaś drzemiący świat
I w jednej struny chwili 
Stałaś się opoką dźwięku.

Byłaś i trwałaś wiernie
Swojej Ojczyźnie, Miastu swemu
Semper fidelis Tyś zwieńczona
I w Trójcy Świętej Jedynemu.

Nie odeszłaś jesteś z nami,
W Twoim Lwowie, w Twoim Wil-
nie
Twoja jest tylko Pieśń nad Pie-
śniami
Pierwsza miłosna Pieśń nad 
wszystko

Przed laty, pewnego czerwco-
wego popołudnia zostałem za-
proszony do Radia Lwów na 
prezentację książki „Fotografie 
polskie”. Radio Lwów nie było 
mi obce, tutaj przecież przeży-
łem swój debiut literacki wier-
szem w 1941 roku. Wiersz wy-
głoszony był wówczas wyjątko-
wo w języku polskim przez zna-
nego lwowskiego aktora, jako, 
iż Lwów znajdował się pod so-
wiecką okupacją, a działo się to 
tuż, tuż, przed napadem wojsk 
niemieckich 22 czerwca 1941 
roku. Ukończyłem wówczas 10 
rok życia.
Gdy po prezentacji „Fotografii 
polskich” owego czerwcowe-
go popołudnia wyszedłem ze 
studia, zastałem w pomieszcze-
niach kilka osób, a wśród nich 
dwie panie, Bożenę Rafalską, 
wówczas już redaktor naczelną 
„Lwowskich Spotkań” w oży-
wionej rozmowie z moją żoną 
Aliną Borkowska - Szumańską. 
Gdy podszedłem z dumą się 
przywitać i przedstawić Bożen-
ce, okazało się, iż panie wcale 
nie rozmawiały o mojej poezji, 
prezentowanej przed chwilą, 
lecz o...kotach. Okazało się, iż 
obydwie panie są entuzjastka-
mi tych zwierzątek i ze studia, 
zaproszeni zostaliśmy przez 
Bożenę do jej redakcji przy ul. 
Rylejewa 9 (Badenich 9).
Bożena Rafalska urodziła się 
w 1949 r. we Lwowie. Ukoń-
czyła polską szkołę im. Marii 
Konopnickiej we Lwowie. W 
1975 roku, po studiach polo-
nistycznych w Instytucie Pe-
dagogicznym w Wilnie została 
na Litwie, rozpoczęła pracę w 
jedynej wówczas w Związku 
Radzieckim polskiej gazecie 
- „Czerwonym Sztandarze”. 
Przez jakiś czas była redak-
torką pisma Związku Polaków 
na Litwie „Nasza Gazeta”. W 
końcu lat osiemdziesiątych XX 
wieku, w okresie odrodzenia 
polskości na Ukrainie, wróciła 
do rodzinnego Lwowa i korzy-
stając z doświadczeń wileńskich 
stała się pomysłodawczynią i 

założycielką pierwszej polskiej 
gazety na Ukrainie - „Gazety 
Lwowskiej”. Przez dziesięć lat 
była redaktor naczelną tej ga-
zety. Nadała gazecie unikato-
wy charakter i niepowtarzalny 
klimat, wiążąc polskość z uni-
wersalną tradycją Lwowa. W 
2001 roku założyła miesięcznik 
„Lwowskie Spotkania”, poświę-
cony głównie kulturze, sztuce i 
życiu artystycznemu Polaków 
we Lwowie, na ziemi lwowskiej 
i na Ukrainie.
Była wielką miłośniczką poezji 
Zbigniewa Herberta i przyja-
ciółką całej Rodziny tego Wiel-
kiego Poety, lwowianina. W 
październiku 2004 roku wydała 
numer specjalny „Lwowskich 
Spotkań” „Zbigniew Herbert i 
Lwów wydanie specjalne w 80 
rocznicę urodzin Poety 1924-
2004”. Nasz kolega redakcyj-
ny Mariusz Olbromski napisał 
niepowtarzalny tekst „ Poeta 
wierności”, będący bogatym 
studium życia i twórczości tego 
Poety. „Poeta wierności” Ma-
riusza Olbromskiego stanowi 
uniwersalny zapis historiogra-
ficzny i monograficzny, w wielu 
wątkach całkowicie nieznany, 
zapewne już służący polskim 
historykom jako dokument bez-
cenny. 

Bożena Rafalska w tym nume-
rze specjalnym zaprezentowała 
kilka zupełnie nieznanych utwo-
rów Poety, jak również bogaty 
tekst monograficzny „Powrót do 
Miasta Dni Zbigniewa Herberta 
we Lwowie (16 -17 marca 2002 
r.)”. Rafalska w owym tekście 
pisze m. in: ...”Był to symbolicz-
ny powrót poety do miasta w któ-
rym się urodził, miasta, które wy-
warło przemożny wpływ na jego 
życie i stało się jednym z motywów 
trwale obecnych w jego twórczo-
ści...W czasie sesji o Zbigniewie 
Herbercie mówili Polacy i Ukra-
ińcy, naukowcy i przyjaciele po-
ety...część literacką, recytacjami   
sesji naukowej na Uniwersytecie 
Lwowskim wzruszająco zakoń-
czyli recytacjami poezji Herberta 
mali aktorzy teatru „Baj”, dzia-
łającego przy szkole nr 10 (szkoła 
im.św. Marii Magdaleny), a pro-
wadzonego przez wielce zasłu-
żoną nauczycielkę i polonistkę 
- Marię Iwanową...Wieczorem 
w Baszcie Prochowej (obecnie 
Klub Architektów) odbył się kon-
cert przy świecach, w czasie któ-
rego poezję Herberta oraz jego 
duchowych przyjaciół Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, Tadeusza 
Gajcego, śpiewał Piotr Szczepa-
nik...”Nigdy bym nie pomyślał, 
że będę śpiewał poezję mojego 
mistrza dla lwowskiej publiczno-
ści” - powiedział poruszonym 

głosem Piotr Szczepanik...W 
niedzielę 17 marca - drugi dzień 
uroczystości herbertowskich 
- rozpoczął się mszą świętą od-
prawioną przez Jego Eminencję 
ks. kard. Mariana Jaworskiego 
w kościele św. Antoniego na Ły-
czakowie, gdzie Zbigniew Her-
bert został ochrzczony w 1924 
roku...Był to kościół parafialny 
Herbertów, gdzie mieszkali w 
jego najbliższym sąsiedztwie, a 
babcia Herberta „przenajświęt-
sza babcia, Maria z Bałabanów, 
Maria Doświadczona”, należa-
ła do  trzeciego zakonu fran-
ciszkańskiego i właśnie do św. 
Antoniego chodziła się modlić. 
Ksiądz Kardynał w niezwykłym 
kazaniu powiedział o poecie: 
„Twórczość Zbigniewa Herberta 
jest świadectwem wiary w porzą-
dek wartości, a zarazem ich obro-
ną...Głosi ona wartości nieprze-
mijające, które trzeba razem z 
nim odkrywać i realizować...”....
Po mszy św. tablice upamiętnia-
jące chrzest Zbigniewa Herber-
ta odsłoniła siostra poety Halina 
Herbert-Żebrowska, a poświę-
cenia dokonał ksiądz kardynał 
Marian Jaworski”.
Bożena Rafalska we Lwowie in-
spirowała i realizowała ważne 
projekty kulturalne, takie jak 
opisane „Dni Zbigniewa Her-
berta”, polsko-ukraińskie wy-
danie jego poezji, czy upamięt-
nianie miejsc we Lwowie zwią-
zanych z poetą. Uczestniczyła w 
Festiwalach Kultury Polskiej na 
Ukrainie, zajmowała się promo-
cją młodych twórców polskich: 
poetów, fotografów, malarzy, 
literatów. Inspirowała szereg 
działań kulturalnych służących 
ocaleniu kultury kresowej, cze-
go najlepszym dowodem jest 
bogata seria literatury polskiej 
w tłumaczeniu na język ukra-
iński, wydana przez Wydaw-
nictwo Kamieniarze Lwowa, z 
którym współpracowała. Była 
założycielką i członkinią zarzą-
du Lwowskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
członkiem Związku Dziennika-
rzy Polskich na Wschodzie oraz 
Federacji Organizacji Polskich 
na Ukrainie. Prowadziła we 
Lwowie polską galerię „Wła-
sna strzecha”, która stanowi 
niezwykle ważne miejsce na 
polskiej mapie kulturalnej tego 
miasta.
W Wilnie miała wielu przy-
jaciół. Kilka lat temu, kiedy 
zachorowała i potrzebne były 
pieniądze na operację i lecze-
nie, przyjaciele zorganizowali 
pomoc. Odbył się wówczas mię-
dzy innymi wieczór poetycko-
-muzyczny pod tytułem „Śla-
dami słów skrzydlatych Wilno-
-Lwów” w wykonaniu aktorów 

Teatru Polskiego w Wilnie.
W tym miejscu należy wspo-
mnieć o wspaniałej książce au-
torstwa Bożeny Rafalskiej i Ma-
riusza J. Olbromskiego „ Ślada-
mi słów skrzydlatych...pomniki 
pisarzy i poetów polskich na 
Kresach Południowych dawnej 
Rzeczypospolitej” wydanej na-
kładem Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej.
Z Bożenką przyjaźniliśmy się 
serdecznie, zostałem stałym 
korespondentem „Lwowskich 
Spotkań”. Bożena odwiedzała 
nas w Krakowie każdego mie-
siąca, wydając gazetę w Prze-
myślu, przyjeżdżała do Krako-
wa do nas i do naszych siedmiu 
domowych kotków. Chodzili-
śmy na krakowskie spacery, 
głównie na Planty i na Wawel. 
Bożenka była religijna, ukocha-
ła katedrę wawelską tak jak ka-
tedrę lwowską.  
Gdy kolejny raz umawialiśmy 
nasze spotkanie, Bożena zapy-
tała mnie fragmentem mojego 
wiersza: ...”dwa miasta otrzyma-
łeś w darze, a które piękniejsze, 
czy Lwów katedrą marzeń, czy 
groby królewskie...”?
Pamiętam, gdy w roku 2009 za-
pytała mnie, dlaczego dotąd nie 
napisałem niczego o rotmistrzu 
Witoldzie PIleckim? Nadarzyła 
się wówczas znakomita okazja 
odsłonięcia popiersia Rotmi-
strza w krakowskim parku dra  
Henryka Jordana. Napisałem 
wówczas reportaż o Rotmistrzu 
„Pieśń o fladze w hołdzie Rot-
mistrzowi” pomieszczonym w 
„Lwowskich Spotkaniach” nr 5 
2009 r.
Gdy przyjeżdżałem do Lwowa, 
zawsze w Galerii Sztuki na Ry-
lejewa 9 Bożena organizowała 
moje spotkania autorskie. Za-
mieszczała również w „Lwow-
skich Spotkaniach” cykliczne 
teksty o moich spotkaniach z 
poezją jako stałą rubrykę. zaty-
tułowaną „Czwartkowe wieczo-
ry przy świecach - spotkania z 
poezją Aleksandra Szumańskie-
go”.
Redaktor naczelny „Kuriera 
Galicyjskiego” Marcin Romer 
zaproponował mi wydanie nu-
meru specjalnego o mojej twór-
czości np. o „ Czwartkowych 
wieczorach przy świecach - spo-
tkania  z poezją Aleksandra 
Szumańskiego” u Bożeny Ra-
falskiej”

ODESZŁA BOŻENA RAFAL-
SKA LEGENDARNA BOŻE-
NA RAFALSKA NIE ŻYJE

To wielka strata dla Polski, 
Lwowa, dla nadziei, niepodle-
głości, suwerenności i zapomi-
nanej kultury kresowej. Bożena 

Rafalska, absolwentka studium 
dziennikarstwa Uniwersytetu 
w Wilnie, jako pierwszy krok 
w powojennej rzeczywistości 
Lwowa reaktywowała „Gazetę 
Lwowską”, będąc jej naczelną 
redaktor przez wiele lat. Później 
założyła we Lwowie niepowta-
rzalne „Lwowskie Spotkania”, 
ukazujące się miesięcznie, będą-
ce skarbnicą wiedzy o kulturze 
kresowej. Prywatnie, była naszą 
wieloletnią przyjaciółką na tzw. 
dolę i niedolę. Obdarzała mnie 
wielokrotnie zaszczytami wy-
stępów autorskich w jej redak-
cji „Lwowskich Spotkań” przy 
ul Rylejewa 9 (Badenich 9). 
Miałem zaszczyt reprezentować 
Bożenę Rafalską, jako dzienni-
karz „Lwowskich Spotkań” na 
corocznym „Światowym Forum 
Mediów Polonijnych” rozpo-
czynających się każdego roku 
w Tarnowie, organizowanych 
przez redaktora Stanisława 
Lisa, prezesa Małopolskiego 
Forum Współpracy z Polonią. 
Głośne stało się wystąpienie red 
Bożeny Rafalskiej w Senacie 
RP gdy zwróciła sie do Macieja 
Płażyńskiego o zwiększenie po-
mocy dla wschodnich mediów 
polskich. 
Pogrzeb Bożeny Rafalskiej od-
był się w czwartek 26 marca 
2015 roku we Lwowie.

Wspomnienia „Wilnoteki”
http://www.wilnoteka.lt/pl/ar-
tykul/nie-zyje-bozena-rafalska

 W poniedziałek, 23 marca, we 
Lwowie odeszła na zawsze śp. 
Bożena Rafalska, wileńsko-
-lwowska dziennikarka, ani-
matorka życia kulturalnego 
Polaków we Lwowie. Mistrzyni 
dziennikarskiego pióra, całym 
swym życiem służyła społeczno-
ści Polaków pozostawionych za 
wschodnią granicą na Kresach, 
na zawsze łącząc swoją szaloną 
dziennikarską energią Wilno i 
Lwów. Odeszła w wieku 66 lat, 
po ciężkiej chorobie.
Msza święta za duszę zmarłej 
została odprawiona, 27 marca 
(w piątek) o godz. 18.00, w ko-
ściele pod wezwaniem Ducha 
Świętego w Wilnie. 
Odejście Bożeny Rafalskiej to 
ogromna strata dla spraw pol-
skich na Kresach. Cześć jej pa-
mięci!”.

Opracował Aleksander Szu-
mański

http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=1449&Ite-
mid=2

ŚLADAMI SŁÓW SKRZYDLATYCH
RZECZ O BOŻENIE RAFALSKIEJ
Aleksander Szumański dla Barwy Kresów

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/nie-zyje-bozena-rafalska
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/nie-zyje-bozena-rafalska
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1449&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1449&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1449&Itemid=2
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1449&Itemid=2


1 sierpnia  2016 - strona 52                                                                                                                                                                                                            www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

Jesteś pasjonatem Kresów? 
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Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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Redakcja - Kontakt:

www.27wdpak.pl

www.pokoleniakresowe.pl/

- targi, reklama, poligrafia
 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Lato na Kresach- http://traugutt.org/lato-na-wilenszczyznie/
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