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Czego nauczy się nowe pokolenie 
Polaków?

Pomniki UPA za polskie 
mogiły
W niżej zaprezentowanym ma-
teriale są zebrane informacje 
dotyczące ostatniej hucpy ban-
derowców na Ukrainie związa-
nej z szantażem władz polskich: 
albo legalizacja pomników ukra-
ińskich zbrodniarzy albo zakaz 
poszukiwania i ekshumacji ich 
polskich ofiar. Zapowiadało się 
optymistycznie.........strona 5

A mnie jest po prostu 
wstyd panie prezydencie!
Nie mogę nie zareagować i 
przejść obojętnie obok tych wyda-
rzeń które wydarzyły się kilka dni 
temu. Zresztą nie tylko mnie one 
wzburzyły. Anna Wiejak napisa-
ła artykuł : „ Prezydent Andrzej 
Duda uznał prawo Ukraińców do 
neobanderyzmu!? „ ( http:// pra-
wy.pl/36097-prezydent-andrzej-
duda- ...........strona 10

Kto ukradł Polsce 
Lwów?
Polski żyd, działacz Syjonistycz-
ny Ludwik Bernstein Namie-
rowski („Lord Lewis Namier”) 
- Historyk brytyjskiego MSZ sfał-
szował mapę linii Curzona. Fałsz 
wersji „E” linii Curzona autortwa 
Ludwika Bernsteina - Namierow-
skiego - „Lorda Lewisa Namle-
ra”. LINIA CURZONA
....strona 11

Rzeź kolonii Głęboczyca
na Wołyniu
Głęboczyca znana także niekiedy
jako Głęboczyce, to duża kolonia
polska w gminie Olesk na Ziemi
Włodzimierskiej na Wołyniu. 
Liczyła 70 gospodarstw w tym 
tylko cztery rodziny ukraińskie. 
Tradycyjnie rodziny polskie na 
Wołyniu, były wielopokoleniowe 
i wielodzietne, po temu w niektó-
rych gospodarstwach ....strona 15 
Dwa diamenty polskie-
go oręża
Bitwa pod Termopilami – starcie
wojsk greckich z perskimi w 
sierpniu 480 r. p.n.e. na wąskim 
przesmyku Termopile w czasie 
II wojny perskiej. Ten, niemający 
wielkiego........strona 17

Ja, agent Kremla
Z portalu ukraińskiego Centrum 
Studiów Wojskowych, Przebudo-
wy i Rozbrojenia dowiedziałem 
się, że jestem agentem Kremla. 
Z zamieszczonej tam charaktery-
styki agenta rosyjskiego można 
się dowiedzieć, że Bohdan Piętka 
„publikuje materiały .....strona 19

5 września, wymordo-
wano wszystkich Pola-
ków, którzy pozostali w 
Radowiczach
Dziadkowie, Jan i Dominika Sob-
czykowie, rodzice mamy, przyby-
li na Wołyń w 1922 roku. We wsi 
Radowicze, gmina Turzysk koło 
Kowla, kupili kilkanaście hekta-
rów podmokłego, olszowego lasu, 
który w ciągu kilku lat zamienili 
w uprawne pola i użyteczne łąki. 
Postawili budynki i założyli wi-
śniowy sad, który stopniowo po-
szerzali ......strona 20

Uciekajcie gdzie kto 
może, koniec naszego 
życia ...
Krwawy, dla polskich mieszkań-
ców Wołynia miesiąc lipiec 1943 
r., witał się z pozornie spokojnym 
sierpniem. Czas żniw zatrzymał 
rozbestwioną „czerń” ukraińską 
w obejściach. A zboża tego roku 
były dorodne, trzeba je było ze-
brać nie tylko z własnych pól, ale 
i opuszczonych przez polskich są-
siadów. Przywódcy OUN- -UPA 
zdawali sobie z tego sprawę i nie 
spieszyli się realizacją....strona 23

Moje Kresy. Józef Ju-
lian Jamróz cz.2
Polacy z Wołynia, chociaż wy-
gnani i upokorzeni, obrabowani z 
dorobku kilku pokoleń w dalszym 
ciągu tęsknią do swoich ziem, do-
mów, świątyń, wsi, miast i mia-
steczek. Może młode pokolenie 
kiedyś zrozumie dlaczego ich 
ojcowie, babcie i dziadkowie tak 
bardzo tęsknią do Ziemi Wołyń-
skiej, choć ślepy los porozrzucał 
dawnych mieszkańców mojego 
Międzyrzecza Koreckiego po ca-
łej Polsce i świecie; .....strona 25

S a h r y ń
Dotyczy akcji odweto-prewencyj-
nych AK i BCH na wsie ukraiń-
skie w powiecie hrubieszowskim
w marcu 1944 roku. Na pol-
skim, hrubieszowskim portalu 
internetowym www.lubiehrubie. 
pl opublikowano wspomnienia 
Ukraińców, którzy przeżyli ataki 
polskich partyzantów. http://lu-
biehrubie. pl/…/akcja-na-sahryn-
-%E2%80%9944-relacje… Po-
nieważ są tam przerażające opisy
zabijania ukraińskiej ....strona 27

Pisarze kresowi- cz.IV
Maria Rodziewiczówna
Maria Rodziewiczówna jest mało 
znana współczesnym pokole-
niom. Podobnie jak twórczość 
Heleny Mniszkówny tak i jej po-
wieści zostały po wojnie objęte 
zapisem cenzury, zakazano ich 
publikacji i wycofano z biblio-
tek. Nowym władzom nie w smak 
była tematyka, wstawki religijne i
specyficzny patriotyzm lokalny. 
Cenzura PRL miała charakter 
prewencyjny, a więc eliminowała 
niepożądane treści przed ich pu-
blikacją w mediach według od-
górnych .....strona 31

Radowicze, powiat Ko-
wel, woj. wołyńskie
Zapada czerwcowy zmrok. Na 
pobliskich łąkach i polach, wi-
docznych przez szybę, ściele się 
powłóczysta mgła. Bliski płaczu 
stoję na taborecie przy oknie i 
wypatruję powrotu rodziców, któ-
rzy od świtu do zmroku pracują 
w polu. Samotny komar brzęczy 
żałośnie, co mnie przyprawia o 
jeszcze bardziej tęskny nastrój. 
Jako pięcioletni malec z młodszą
o dwa lata siostrą siedzimy ca-
łymi dniami w zamkniętym na 
klucz domu, mając.......strona 33

P o l e s i e
Polesie jest krainą, gdzie żyli mój 
dziadek i babcia, tam urodzili się 
moi trzej stryjowie a także moi 
ojciec i matka. Ja również tam się 
urodziłem i przeżyłem swoje mło-
dzieńcze lata. Kiedy opuszczałem 
ten kraj, miałem niespełna dwa-
dzieścia lat. Polesie pod wzglę-
dem terytorialnym, jako region, 
jest rozległą równiną w Europie 
wschodniej, położony między 
Płytą Czarnomorską na południu 
a Wysoczyznami Białoruskimi na 
północy, zaś w kierunku północno
– wschodnim sięga poza dolinę 
rzeki Dniepr, .....strona 34

Leopolis Semper Fidelis
Szanowni Państwo, serdecznie 
witamy na rozpoczynającym się 
dzisiaj III Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Lwowskiej i Bała-
ku Lwowskiego. Szczególnie ser-
decznie witam moją żonę, której 
zawdzięczam wiele, urodziła się 
również we Lwowie, a współ-
redakcją naszej konferansjerki 
wprowadzi Państwa w ten nigdy 
nie zapomniany .........strona 37

4 września br. rozpoczyna się nowy rok szkolny, w 
zreformowanym wg PIS szkolnictwie i wg nowych 
programów nauczania. Rodzi się zasadnicze pytanie: 
czego nauczy się to młode pokolenie Polaków?  
Czy języków obcych, by łatwiej było wyjechać z 

kraju za chlebem? Czy matematyki z informatyką, 
by szybciej zrozumieć, że w tym kraju trudno jest 
zrobić karierę bez stosownych koneksji? 

Dokończenia na stronie 14
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Szanowni Państwo!

Klub „Samborzan” Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo - Wschodnich w Oświę-
cimiu organizuje w dniach 7.09 
- 11.09. 2017 r. wyjazd na Kresy 
dla członków i sympatyków Klu-
bu. Istnieje możliwość wyjazdu 
dla innych osób zainteresowa-
nych kulturą i historią Kresów.
Bazą wyjazdu będzie Sambor  
(foto) - miasto partnerskie Oświę-
cimia, a ponadto przewidziane 
jest zwiedzanie Lwowa i innych 
miejscowości 
i miejsc pa-
mięci zwią-
zanych z 
historią i kul-
turą polską 
na Kresach 
Wschodnich.
Koszty wy-
jazdu:
- 400,- zł - 
t r a n s p o r t , 
ubezpiecze-
nie, przewod-
nicy itp;

- 240.- zł - zakwaterowanie i wy-
żywienie /śniadania i obiadokola-
cje/ w Samborze.
Zgłoszenia uczestników wyjazdu 
/do wyczerpania miejsc/ oraz in-
formacje:
e-mail: samborzanieoswie-
cim2010@gmail.com lub tel.: 
609808529

Proszę o przekazanie tej informa-
cji zainteresowanym wyjazdem.
Włodzimierz Paluch 
- prezes Klubu „Samborzan” 
TMLiKP-W w Oświęcimiu

24 sierpnia, w 
Kijowie odby-
ła się defilada 
wojskowa, która 
miała upamięt-
nić uzyskanie 
niepodległości 
tego kraju po 
upadku ZSRR. 
Wzięli w niej 
udział również 
polscy żołnie-
rze i szef MON, 
Antonii Macie-
rewicz. Wojsko 
Polskie przede-
filowało w takt 
hymnu i barw 
zbrodniczej for-
macji OUN, 
która wsławiła 
się wyjątkowo 
bestialskim lu-
dobójstwem do-
konanym na Polakach.

Zinformatyzowani Kresowianie 
oraz środowiska patriotyczne zo-
stali nie po raz pierwszy zadzi-
wieni polityką zagraniczną Polski  
w aspekcie wskrzeszania trupa 
państwowości zarządzanej przez 
kijowska juntę. 
Udział reprezentacji WP w ob-
chodach i defiladzie jest wysoce 
niestosowny zważywszy na fakt 

eskalacji na Ukrainie kultu Ban-
dery oraz lekceważenie Kreso-
wian żądających potępienie ludo-
bójstwa dokonanego na Polakach. 
W tym przypadku Polska nie po-
winna wzorować się na uczestnic-
twie w defiladzie innych wojsk z 
NATO bo gdzie jak gdzie ale na 
kijowskim asfalcie nie powinni-
śmy się pokazywać. 
Odnoszę wrażenie, że im więcej 
pomocy oferowanej przez polskie 

władze  wspierające kijowską 
juntę, tym więcej banderyzmu w 
przestrzeni publicznej naszego 
sąsiada.      
Kult Bandery przenoszony jest 
również do Polski do czego przy-
czyniła się walnie decyzja o bez-
wizowej  „turystyce” obywateli, 
którzy już nie kryją swojej dumy 
ze zbrodni dokonanych na Pola-
kach przez swoich ojców i dziad-
ków. 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

80 rocznica rozpoczęcia tzw. operacji 
polskiej NKWD. To było wielkie 
ludobójstwo
Redakcja za RSS PAP

Urszula Doroszewska 
nowym ambasadorem 
RP na Litwie
Redakcja za prezydent.pl

To było wielkie ludobójstwo na 
Narodzie Polskim – podkreślił 
prezes IPN Jarosław Szarek pod-
czas prezentacji m.in. nowego por-
talu edukacyjnego o tzw. Operacji 
Polskiej. 
W jej wyniku w latach 1937-38 
NKWD zamordowało co naj-
mniej 111 tys. Polaków żyjących 
w ZSRS. Zdaniem prezesa IPN, 
historycy są zgodni co do tego, 
że wielki terror „złamał kręgosłup 
narodów tworzących Związek So-
wiecki”. – Polacy stali się ofiarą 
dlatego, że w sposób szczególny 
stali na straży dwóch rzeczy – wła-
sności ziemi […] i siły duchowej 
– ocenił Szarek. – Przed 80 laty 
szef sowieckiego NKWD – jutro 
jest dokładnie ta rocznica – Nikołaj 
Jeżow podpisał rozkaz nr 00485. 
Za tymi cyframi nic niemówią-
cymi kryje się wyrok śmierci na 
co najmniej 111 tys. rodakach, a 
niektórzy historycy mówią o 200 
tys. ofiar. To było wielkie ludobój-
stwo, które utonęło w tym ogromie 
zbrodni czasu Wielkiego Terroru 
– powiedział Szarek, przypomina-
jąc, że w latach 30. z rąk NKWD 
Polacy ginęli obok przedstawicieli 
innych narodowości, także Rosjan. 
– Ta nieludzka zbrodnia na tylu ty-
siącach naszych rodaków zupełnie 

nie funkcjonuje w świadomości 
społecznej. Gdyby państwo wyszli 
na ulicę i zrobili sondę: jaki pro-
cent Polaków wie, czym była tzw. 
Operacja Polska, to nie wiem, czy 
byłby jakiś promil – dodał Szarek. 
Podkreślił przy tym, że wiedza o 
zbrodni popełnionej na Polakach 
sprzed 80 lat funkcjonuje jedynie 
w środowisku historyków, dlatego 
– jego zdaniem – musi ona wyjść 
poza sferę badań naukowych. Jak 
podkreślił Szarek, celem Operacji 
Polskiej było „stworzenie nowego, 
sowieckiego człowieka”. – Polacy 
stali się ofiarą szczególną. Polacy 
byli tą grupą, która była w sposób 
najliczniejszy mordowana. Jeden 
z historyków obliczył, że mordo-
wani byli oni 31 razy częściej niż 
przedstawiciele innych narodów – 
zaznaczył Szarek. – Minęło 80 lat 
i dzisiaj, gdy przyjeżdżamy do Ży-

tomierza i sąsiednich wiosek, tam 
brzmi nadal mowa polska. Tam 
rodzą się Polacy i to jest – myślę – 
największe przesłanie, że mimo ta-
kiej zbrodniczej polityki, Polski nie 
dało się zabić. To jest siła polskości 
i po to upamiętniamy tych ludzi. To 
jest nasze zobowiązanie – podkre-
ślił prezes IPN. Szarek poinformo-
wał także o skierowaniu pisma do 
prezydent m.st. Warszawy Hanny 
Gronkiewicz-Waltz, w celu wska-
zania lokalizacji w Warszawie, 
gdzie „moglibyśmy upamiętnić na-
szych rodaków, którzy 80 lat temu 
zostali zamordowani”. Jak dodał, 
przygotowana została podstawa 
programowa dla szkół średnich. 
– Na lekcjach historii omawiana 
będzie tematyka Operacji Polskiej. 
Teka edukacyjna jest gotowa i zo-
stanie rozesłana do szkół – powie-
dział Szarek. 

/foto: PAP - Tomasz Czell 

Wojsko Polskie maszerowało w Kijowie 
przy dźwiękach hymnu banderowców
Andrzej Łukawski

Ambasador Urszula Doroszewska 
złożyła dziś listy uwierzytelniają-
ce na ręce prezydent Republiki 
Litewskiej Dalii Grybauskaitė. 
W ceremonii uczestniczył prze-
bywający z wizytą w Wilnie Szef 
Gabinetu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej minister Krzysz-
tof Szczerski.

Prezydent wręczył listy uwierzy-
telniające polskim ambasadorom
Urszula Doroszewska jest z wy-
kształcenia socjologiem, dyplo-

matą i działaczką społeczną. Od 
1992 roku związana Fundacją 
Instytutu na rzecz Demokracji 
w Europie Wschodniej w War-
szawie. W okresie PRL działała 
w opozycji demokratycznej. W 
latach 2008–2013 była ambasa-
dorem Polski w Gruzji. W latach 
2013-2015 kierowała Instytutem 
Polskim w Mińsku.

 Od 2015 roku obecna ambasador 
pełniła funkcję doradcy prezy-
denta Andrzeja Dudy.

Wycieczka na Kresy
Włodzimierz Paluch
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Pamięci zabitych 
i umęczonych na 
Wschodzie (Skwer 
Wołyński) NWP
Redakcja

Dnia 20 sierpnia 2017 roku odbyło 
się na Skwerze Wołyńskim w War-
szawie spotkanie przypominające 
Polakom fakt zabicia i umęczenia  
Polaków na Wschodzie.

Przypomniano i upamiętniono 
głównie ofiary „Operacji Pol-
skiej” NKWD w latach 1937-
1938. 
Ta operacja była LUDOBÓJ-
STWEM dokonanym na Narodzie 
Polskim przez NKWD i Związek 
Radziecki, w którym zginęło po-
nad 110 tysięcy Polaków, a drugie 
tyle zostało wywiezione daleko w 
głąb ZSRR.

Jako Narodowa Wolna Polska wi-
dzimy w Rosji, nie tyle nadzieję 

dla Europy, jak partnera handlo-
wego w przyszłości, z którym po-
winniśmy mieć dobre relacje, lecz 
nie kosztem historii, która powin-
na zostać w pełni rozliczona w 
oparciu o poszanowanie ze strony 
Rosjan dla ofiar, które zginęły z 
rąk ZSRR. 

„Jesteśmy świadomi że akcja, 
którą organizujemy może zostać 
odebrana jako rusofobiczna, lecz 
przypominamy również o wielu 
milionach ofiar Narodu Rosyj-
skiego, które zginęły od czerwo-
nej zarazy jaką był komunizm 
dyktatury Stalinowskiej - mówili 
m.in. zebrani na Skwerze Wołyń-
skim młodzi patrioci. 

Przystępując do napisania rela-
cji z wyprawy muszę raz jesz-
cze wytłumaczyć w jakim celu 
zdecydowałem się na wyjazd do 
Naszych wschodnich sąsiadów.  
Zrobiłem to, ponieważ zbliża-
ło się Narodowe Święto Dnia 
Pamięci o Polakach – Ofiarach 
Ludobójstwa dokonanego przez 
OUN-UPA na Kresach Wschod-
nich II Rzeczypospolitej. Chcia-
łem w ten sposób jako Polak, 
patriota, oddać hołd pomordo-
wanym rodakom, w wybranych 
przez siebie miejscach zapalić 
znicz zarówno w swoim imieniu, 
jak i tych, którzy zechcieli się 
przyłączyć do wyprawy. 

Decyzja o tej podróży zapa-
dła spontanicznie, tym samym 
nie miałem zbyt wiele czasu na 
przygotowania. 

Cała logistyka, zebranie potrzeb-
nego sprzętu, nagłośnienie akcji, 
zaproszenie do niej podmiotów, 
poszukiwanie partnerów wyjaz-
du – trwało zaledwie dwa mie-
siące. Skłamałbym gdybym na-
pisał, że wszyscy do których się 
zgłosiłem o jakąkolwiek formę 
pomocy chętnie się przyłącza-
li. Kilka podmiotów nie było 
zainteresowanych taką formą 
upamiętniania być może przez 
wyznawany światopogląd, być 
może przez to, że za mało miały 
do zyskania. Nie wyraziły nawet 
chęci, aby zapalić znicz w ich 
imieniu. 

Kiedyś ten temat zapewne poru-
szę i opiszę szerzej. 

Osobiście wstydzę się za obojęt-
ność pewnych ludzi i instytucji, 
tylko że to nie jest ten czas i nie 
to miejsce, aby w tym ‘grzebać’. 
Na szczęście były to przypad-
ki odosobnione. Póki co należy 
się pochwała Wam wszystkim, 
którzy dołączyliście się do tej 
wyprawy. Nie chodzi tutaj wy-
łącznie o wsparcie finansowe, a 
o każdy gest dobrej woli, słowo, 
pomoc logistyczną, merytorycz-
ną, lokalową etc. Było mi bardzo 
miło, kiedy w podróży otrzymy-
wałem smsowe, oraz e-mailowe 
wiadomości ze słowami wspar-
cia i uznania. Poproszono mnie 
również o udzielenie wywiadu 
dla Monitora Wołyńskiego. Pa-
tronat nad wyprawą ‘Światło Pa-
mięci’ objął Wojewoda Warmin-
sko-Mazurski, Pan Artur Cho-
jecki, jak również Konsul Gene-
ralny RP na Ukrainie, Pan Marek 
Zapór. To wszystko pozwala mi 
wierzyć, że tematyka przeze 
mnie podjęta jest poruszająca, a 
to co robię ważne i znaczące. 

Podczas swojej wyprawy, każ-
dego dnia wyruszałem wcześnie 
rano, gdyż zaplanowane odcinki 
miały od 100 do 240 kilometrów. 

Pogoda w ciągu tych 10 dni była 
zmienną, od palącego słońca po 
gradobicie i wiatr wyrywają-
cy drzewa. Oceniam to na duży 
plus, tzn tą zmienność, ponie-
waż mogłem sprawdzić się jako 
cyklista, podróżnik, w różnej 
aurze. Muszę się zaprawiać, po-
nieważ od dłuższego czasu cho-
dzi za mną zdobycie kolejnych 

instruktorskich kwalifikacji. 

Podczas tego wyjazdu reprezen-
towałem jako instruktor turysty-
ki rowerowej grupę wspaniałych 
ludzi z TTPiK Warszawa. Fajnie 
jest należeć do tego towarzy-
stwa, być częścią rodziny in-
struktorskiej (turystów, przyrod-
ników i krajoznawców), która w 
razie potrzeby wspiera swoich 
członków. 

Jaka jest Ukraina, jakie mam 
spostrzeżenia na temat tego kra-
ju, ludzi tam mieszkających i ich 
stosunku do Polaka, który prze-
mierza ich kraj, afiszując się ze 
swoją polskością, w pewien spo-
sób gloryfikując granice Państwa 
Polskiego z czasów II Rzeczypo-
spolitej?.

Jadąc tam od samego początku 
zakładałem, że nie mam zamiaru 
ukrywać swego pochodzenia, że 
będę dumnie nosił barwy Polski, 
że na moim rowerze będzie po-
wiewała flaga Naszego kraju. 

Z pomocą przyszły mi firmy 
specjalizujące się w produkcji i 
sprzedaży patriotycznej odzieży 
tj. Pro Patriae, Imperium Sklep, 
Unire Patria. Czy było rozsądne 
z mojej strony jechać w miejsce, 
w którym coraz częściej sły-
chać o gloryfikacji banderyzmu, 
wysadzanych pomnikach, bez-
czeszczonych polskich cmen-
tarzach, panujących nastrojach 
antypolskich? 

Szukając informacji na temat po-
dróży na Ukrainę zadawałem so-
bie pytanie czy to jest rozsądne, 
kiedy w momencie kiedy Ukra-
ina jest w stanie wojny gdzie do-
stęp do broni (oczywiście niele-
galnej) jest bardzo uproszczony, 
gdzie hordy bezpańskich psów 
atakują ludzi, gdzie mafia w ob-
wodzie łuckim jest jedną z naj-
potężniejszych w tym kraju? O 
tym miałem się przekonać pod-
czas tego wyjazdu. Obiecałem, 
że nie będę opierał się na tym co 
zasłyszałem będąc w Polsce, że 
nie będę wyrabiał sobie zdania o 
Ukrainie na bazie telewizji, in-
ternetu. 

W niewielkiej cząstce sam do-
świadczę Ukrainy i swoje su-
biektywne spostrzeżenia opisze 
na stronie. 
Nie ukrywam, że obraz wschod-
nich sąsiadów i ich stosunku do 
Polaków wzbudzał mój niepokój 
i  jednocześnie w pewien spo-
sób zaciekawienie. Poza tym 
nie można zapominać, że moim 
priorytetem, a w zasadzie całym 
motorem napędowym do tej wy-
prawy było „Światło Pamięci”, 
które miało zapłonąć w wybra-
nych miejscach i tym samym 
symbolizować pamięć. 
 
Ukraina dla rowerzysty jest 
miejscem niezbyt przyjaznym. 
Brakuje oznaczeń drogowych, 
które ułatwiłyby poruszanie się 
po tym kraju. Nawet posiadanie 
nawigacji turystycznej a także 
dostępu do Internetu nie poma-

ga znacząco w sprawnym prze-
mieszczaniu się. W moim przy-
padku trasy przebiegały przede 
wszystkim drogami głównymi, 
jednak wystarczyło zjechać z 
nich na lokalną (w rzeczywisto-
ści piach, szuter) aby szybko do-
cenić Naszą krajowa infrastruk-
turę ze ścieżkami rowerowymi 
włącznie o których tutaj mogłem 
jedynie pomarzyć. Pozytyw-
ne było to, że wielu kierowców 
machało mi i dawało znaki klak-
sonem, wyrażając tym samym 
swoją sympatię. To bardzo miłe 
i dodające dodatkowej energii, 
otuchy.

Ukraina to piękny krajobrazowo 
kraj w którym dominują rozle-
głe stepy. To kraj kontrastów, w 
którym dominuje ogromna bieda 
na peryferiach, z wielkimi cer-
kwiami w tle, z których ocieka 
zewsząd złoto, widoczne z dale-

Światło Pamięci-Patriotyczna 
Wyprawa Rowerowa na Ukrainę
Rafał Pyra
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ka, a to za sprawą pozłacanych 
kopuł świątyń. Ludzie przeze 
mnie napotykani byli zawsze po-
godni i uśmiechnięci, nie spotka-
łem się z jakąkolwiek wrogością 
czy agresją, zarówno słowną jak 
i fizyczną. Na swoich postojach 
podchodzili do mnie z zacieka-
wieniem, robili zdjęcia, pytali o 
sprzęt rowerowy, jak i cel mojej 
podróży. Nie spotkałem na swo-
jej drodze ukraińskich nacjona-
listów, a zwykłych ludzi, którzy 
żyją, pracują za kilka dolarów 
dziennie, którzy marzą o wyjeź-
dzie z kraju w poszukiwaniu lep-
szego losu.

‘Światło Pamięci’ zapłonęło w 
każdym z miejsc, które zaplano-
wałem przed podróżą. Oczywi-
stym było dla mnie przed wyjaz-
dem, że najlepiej utrzymanym 
miejscem będzie Cmentarz Orląt 
Lwowskich znajdujący się we 
Lwowie. I tak też było. Siedząc 
tam w ciszy i zadumie, patrząc 
na te wszystkie krzyże, na wiek 
tych młodych ludzi, którzy od-
dali swoje życie dla Ojczyzny, 
czas się jakby zatrzymał. Jest to 
miejsce, które przywołuje smu-
tek, żal, ale i poczucie wielkiej 
dumy, że jest się częścią narodu, 
który wielokrotnie w swej histo-
rii wykazywał się męstwem, od-
wagą i bohaterstwem. 

Janowa Dolina i Huta Pieniacka 
to miejscowości, w których rów-
nież zapłonęło ‘Światło Pamię-
ci’. Stoją tu pomniki upamiętnia-
jące pomordowanych Polaków, 
jednak wcale nie jest tak łatwo 
do nich dotrzeć. Brakuje jakiej-
kolwiek informacji drogowej o 
tych miejscach pamięci. Po pro-
stu bardzo ciężko jest tam trafić 
będąc w terenie. Miejscowa lud-
ność bardzo mi pomogła, wska-
zując miejsca, których szukałem. 
W końcu nauka języka rosyjskie-
go w szkole podstawowej, oraz 
na studiach do czegoś się przy-
dała. W obu miejscowościach 
zamordowano łącznie blisko ty-
siąc trzystu bezbronnych miesz-
kańców narodowości polskiej, 
jednak na żadnym z pomników 
nie jest napisane kto ponosi od-
powiedzialność za tę zbrodnię.  
W Dolinie Janowej widnieje na-
pis: „Pamięci Polaków z Doliny 
Janowej”, oraz na mniejszym 
obelisku: „Dla pamięci spoczy-
wających w tej ziemi od wiosny 
1943”. W Hucie Pieniackiej od-
nowiono pomnik, który został 
wysadzony przez nieznanych 
sprawców, którzy ‘oznaczyli’ 
te miejsce znakami Bandery i 
UPA. Odnowiono go w 2017 

roku. Napis na nim brzmi: „Pa-
mięci spoczywających tu około 
1000 Polaków, mieszkańców 
wsi Huta Pieniacka i okolicz-
nych miejscowości zamordowa-
nych 28 lutego 1943. Spalona 
wieś przestała istnieć. Niech 
spoczywają w pokoju. Rodzina i 
rząd RP 2005”. A na dole napis: 
„Odnowiono dzięki wysiłkom 
ukraińskiej społeczności 2017”. 
I super, że odnowiono. Pytanie 
inne – czemu jest napis,  że „Od-
nowiono dzięki wysiłkom…” , 
a nie ma kto przyczynił się do 
morderstwa tych ludzi? Odno-
wić pomnik to można wtedy 
kiedy ząb czasu go naznaczył, 
kataklizm, a nie ładunek wybu-
chowy wysadził. No ale może ja 
się nie znam, może tak powin-
na wyglądać ‘dyplomacja’. Już 
wcześniej pisałem, że nie będę 
upolityczniał swego wyjazdu, 
postawię kropkę w tym miejscu.  

W Hucie Pieniackiej jeszcze 
jedna rzecz mnie zaskoczyła 
– całą dobę jest to miejsce pil-
nowane przez mundurowych. 
Skrupulatnie pilnowane. Osobi-
ście tego doświadczyłem będąc 
‘przesłuchanym’ o cele tej akcji, 
zrobiono mi zdjęcia, oraz moim 
dokumentom, paszport do wglą-
du, sakwy. Takie kontrole są tam 
od czasu profanacji tego miejsca 
przez ‘nieznanych sprawców’.  

Polski Cmentarz w Krzemieńcu 
to cmentarz bardzo zaniedbany, 
w zasadzie można by napisać, że 
zapomniany. Dojechać do niego 
jest niezwykle trudno, ponieważ 
znajduje się na wysokim prze-
wyższeniu. Droga dojazdowa to 
masakra dla rowerzysty. W głę-
bokich zaroślach, chaszczach 
ukryte są popękane mogiły po-
kryte mchem. Jest to smutny 
widok, świadczący o tym, że 
nikt nie dba o te miejsce, nie 
pamięta. Wiem, że w Polsce są 
organizacje zajmujące się pol-
skimi cmentarzami za granicą, 
są również na to przeznaczone 
pewne środki finansowe z mi-
nisterstwa. Może warto zainte-
resować się tym cmentarzem… 
Będąc przy tym opisie nadmie-
nię, że w każdym z tych miejsc 
zostawiłem znicze wraz z szar-
fami podmiotów, instytucji, osób 
prywatnych, które za moim po-
średnictwem chciały upamiętnić 
i oddać hołd rodakom. 

Po drodze mijałem też Poczajów, 
miejsce święte dla Ukraińców. 
Taki odpowiednik Jasnej Góry. 
Jest tam przepięknie, cerkiew ze 
swoimi złotymi kopułami dum-

nie wznosi się nad miejscowo-
ścią (zbudowana na wzgórzu). 
Miejsce jakże odbiegające od 
szarej rzeczywistości i przewa-
żającej biedy, którą mogłem za-
obserwować podczas tego wy-
jazdu. Dla Waszej wiedzy, prze-
ciętna pensja na Ukrainie wynosi 
niecałe 100 dolarów. 

Lwów. Miałem możliwość zo-
stać jeden dzień dłużej w tym 
przepięknym mieście, aby trosz-
kę pozwiedzać. Na każdym kro-
ku widać, słychać i czuć Polskę. 
Mnóstwo Naszych rodaków na 
starówce, polskie nazwy ulic, 
architektura, zabytki. Nie da się 
tego opisać, po prostu polecam 
każdemu, kto będzie w okoli-
cach Przemyśla, aby udał się do 
Lwowa – to godzina, no może 
półtorej, jazdy samochodem, 
naprawdę warto. W tym miejscu 
chciałbym podziękować Wiole-
cie i Igorowi za ciepłe przyjęcie, 
za udostępnienie mieszkania, za 
pełną opiekę, jakbym był człon-
kiem Waszej Rodziny. Serdecz-
nie dziękuję.

Granica i przejście graniczne. 

W Hrubieszowie przejście jest 
tylko samochodowe. O tym nie 
wiedziałem, przyznaję, że to 
moje niedopatrzenie. Miło mi 
było mijać kilometrowe korki 
na granicy i dojechać do szlaba-
nu. Tutaj pan celnik oznajmił mi 
,że tędy nie przejadę. Po moich 
argumentacjach i współpracy z 
obywatelami Ukrainy, mój rower 
wylądował na samochodzie pew-
nej sympatycznej pani, a ja sam 
‘dokleiłem’ się do małżeństwa 
w drugim aucie i w ten sposób 
przekroczyłem granicę. Oczywi-
ście zaraz po tym szybkie wypa-
kowanie z auta i w dalszą drogę. 

Podobna sytuacja miała miejsce 
na powrocie, z tą różnicą, że tym 
razem wiedziałem, iż w Korczo-
wie przejścia pieszego nie ma. 
Pod granicą zaczepiłem grupę 
Czechów, którzy wracali z Pyr-
peci z prośbą aby mnie zabrali i 
przewieźli przez granicę. Bardzo 
chętnie się zgodzili i tym samym 
miałem zapewniony powrót do 
kraju. Tylko, że po 3 godzinach, 
stojąc w kolejce odpuścili i po-

jechali na Medykę – a ja razem 
z Nimi. Tam już jest przejście 
piesze, więc gdy nowi znajomi 
stali w kolejce, ja przejechałem 
rowerem bez czekania. ‘Pięk-
ne uczucie być znowu u siebie 
w domu, w Polsce’ – to moja 
pierwsza myśl po przekroczeniu 
granicznych bramek. 

Powrót przez kraj to nowe miej-
sca, nowi ludzie, nowe doświad-
czenia. Miałem możliwość spo-
tkać się z sympatyczną grupą 
młodzieży w Przeworsku, poroz-
mawiać z Michałem - człowie-
kiem, który jest organizatorem 
wielu patriotycznych przed-
sięwzięć w tej miejscowości, 
zwiedzić troszkę Rzeszów i Ra-
dom (zupełnie inna perspektywa 
miejscowości aniżeli ta, którą 
poznałem w drodze na stadion). 
Warszawa to moje oficjalne za-
kończenie misji ‘Światło Pamię-
ci’, gdzie znicze zapłonęły na 
Skwerze Wołyńskim, oraz przy 
pomniku majora Łupaszki, na 
Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach, gdzie spoczywają Jego 
szczątki, a w pogrzebie którego 
miałem zaszczyt uczestniczyć.

Czy można wybaczyć, czy moż-
na zapomnieć? Zapytałem o to 
w swojej prezentacji. Te pytania 
w pierwszej kolejności powin-
no się zadać ofiarom, rodzinom 
ofiar, tym którzy przeżyli tamte 
czasy. Ja nie potrafię wybaczyć 
takich krzywd, na pewno nie 
zapomnę i będę tę pamięć pie-
lęgnował. Dlaczego? Bo jestem 
Polakiem, bo czuję się patriotą. 
To jednak nie znaczy, że jestem 
wrogiem Ukrainy. Tak nie jest. 

Zdecydowanie uważam, że 
oprawcy powinni odpowiedzieć 
za to co zrobili a nie ci, którzy 
nie mieli z tym nic wspólnego. 
Czy powinniśmy traktować ich 

jako swoich wrogów, skreślać 
jako ludzi? Ci, którzy kultywują 
czerwono-czarną zarazę są dla 
mnie źli ale uwierzcie mi, takich 
nie spotkałem na swojej drodze. 

Spędziłem troszkę czasu na 
Ukrainie, ktoś mógłby nawet 
uznać, że prowokowałem stro-
jem, polskością a jednak nie 
spotkałem się z żadną wrogo-
ścią, ani niechęcią. Wręcz prze-
ciwnie, czułem życzliwość i ser-
deczność. Czy miałem po prostu 
szczęście, że nie trafiłem na ban-
dy nacjonalistów ukraińskich? 
Tego nie wiem. Czułem się bez-
piecznie i nie niepokojony prze-
jechałem cztery obwody ukraiń-
skie z flagą i orłem na piersi. 

Wyjazd trwał 11 dni z czego 10 
w podróży. Na liczniku przybyło 
1632 kilometry. 

Straty poniesione standardowo 
to obłamane jedno lusterko, a 
także – przestrzegam – wysoki 
rachunek za telefon. Nie wyłą-
czyłem internetu w telefonie a 
ten wraz z włączoną lokalizacją 
znacznie podwyższył mi kosz-
ty na fakturze. W zasadzie nie 
znacznie, a drastycznie, także 
jak będziecie na Ukrainie zwróć-
cie na to uwagę.

Za rok – piszę to po raz pierw-
szy – mam pomysł na wyprawę 
blokiem wschodnim. Kalinin-
grad – Kowno – Wilno – Mińsk 
– Grodno, czyli Federacja Ro-
syjska – Litwa - Białoruś. 

Czy uda mi się to zrealizować 
i czy wyruszę na ten szlak? 
Wstępny plan już jest, tak samo 
jak wiara, która jest moim mo-
torem napędowym. Uważam, że 
‘Światło Pamięci’ może w dal-
szym ciągu płonąć. 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Pomniki UPA za polskie mogiły  
Stanisław Żurek
  W niżej zaprezentowanym ma-
teriale są zebrane informacje do-
tyczące ostatniej hucpy bande-
rowców na Ukrainie związanej z 
szantażem władz polskich: albo 
legalizacja pomników ukraińskich 
zbrodniarzy albo zakaz poszuki-
wania i ekshumacji ich polskich 
ofiar. 

Zapowiadało się optymistycz-
nie. W wywiadzie dla „Nasze-
go Dziennika” wiceprezes IPN 
Krzysztof Szwagrzyk opowiedział 
o planach Biura Poszukiwań i 
Identyfikacji, którym kieruje. – W 
IPN utworzyliśmy specjalny Wy-
dział Kresowy, którego zadaniem 
będzie prowadzenie takich wła-
śnie prac na terenie dzisiejszej Li-
twy, Ukrainy, Białorusi. Tam leżą 
nasi bohaterowie i to nie tylko 
Żołnierze Wyklęci. Chcemy po-
szukiwać również polskich ofiar 
UPA na Wołyniu, a także szcząt-
ków polskich żołnierzy poległych 
lub zabitych w 1939 r. – poinfor-
mował. – Tych miejsc jest napraw-
dę dużo. Chciałbym wspomnieć 
o Ejszyszkach, gdzie szukamy 
słynnego komendanta Jana Bory-
sewicza ps. „Krysia”. Planujemy 
przeprowadzić poszukiwania w 
miejscowościach Tynne, Hołosko, 
we Lwowie czy w Ostrówkach, 
gdzie szukamy Polaków zamor-
dowanych przez UPA –dodał prof. 
Szwagrzyk. („Nasz Dziennik”, 22 
marca 2017).

„W poniedziałek rozpocznie się w 
Krakowie kolejne Polsko-Ukra-
ińskie Forum Historyków. /.../  
Podczas wcześniejszych spotkań 
członkowie Forum dyskutowali 
„o zbrodni wołyńskiej oraz za-
gadnieniach związanych z dzia-
łalnością polskiego i ukraińskiego 
podziemia na terenach współcze-
snej Zachodniej Ukrainy w latach 
II wojny światowej”. Dokonano 
również przeglądu polskich badań 
dotyczących stosunków polsko-
-ukraińskich w latach 1939–1947, 
a także omówiono inwentarz 
problemów wspólnej historii 
XX wieku. Największe różnice 
w stanowiskach stron ujawniły 
dotąd dyskusje na temat zbrodni 
wołyńskiej, które odbywały się 
w ubiegłym roku w Kijowie.  – 
Strona polska uważa, że było to 
ludobójstwo, strona ukraińska ma 
trochę inne podejście, ale dysku-
tujemy na te tematy, spieramy się 
w bardzo otwarty sposób i jestem 
bardzo zbudowany atmosferą na-
szych rozmów – mówił wówczas 
wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. 
Prezes ukraińskiego IPN Wołody-
myr Wiatrowycz ocenił, że współ-
praca naukowa historyków jest 
najlepszym sposobem zrozumie-
nia i złagodzenia konfliktów, które 
miały miejsce w historii obu naro-
dów. – Rozmowy na temat historii 
powinny odbywać się między hi-
storykami. Udało nam się przepro-
wadzić ciekawą i czasem bardzo 
gorącą dyskusję nad konkretnymi 
kwestiami. Sądzę, że publikacja, 
która będzie efektem tego spotka-
nia, pozwoli na odpolitycznienie 
problemu Wołynia” – podsumo-
wał Wiatrowycz. W skład powoła-
nego w 2015 r. Forum wchodzi po 
sześciu historyków, autorytetów i 

specjalistów w dziedzinie stosun-
ków polsko-ukraińskich. Człon-
kami Forum ze strony polskiej 
są: prof. Grzegorz Hryciuk, prof. 
Grzegorz Mazur, prof. Grzegorz 
Motyka, prof. Jan Pisuliński, prof. 
Waldemar Rezmer, dr Mariusz 
Zajączkowski, sekretarz - dr Do-
rota Lewsza. Ze strony ukraińskiej 
w obradach Forum uczestniczą: 
prof. Jurij Szapował, prof. Iwan 
Patrylak, prof. Ihor Iliuszyn, prof. 
Łeonid Zaszkilniak, prof. Bohdan 
Hudź, dr Wołodymyr Wiatro-
wycz, sekretarz - dr Ołena Gu-
meniuk. Spotkania reprezentan-
tów obu państw odbywają się na 
przemian w Polsce i na Ukrainie. 
(IV Polsko-Ukraińskie Forum 
Historyków; 25 marca 2017; w: 
http://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/
media-o-ipn/39397,PRZEGLAD-
-MEDIOW-25-27-marca-2017.
html ). 

W Kijowie w czwartek odbyły się 
obrady okrągłego stołu poświęco-
ne akcji „Wisła”, operacji przesie-
dlenia ukraińskiej ludności z połu-
dniowo-wschodniej Polski na Zie-
mie Odzyskane. Jak podała PAP 
szef ukraińskiego IPN Wołodymyr 
Wiatrowycz uważa, że akcję „Wi-
sła” można nazwać czystką etnicz-
ną, zbrodnią wojenną czy zbrodnią 
przeciwko ludzkości. Nie zgadza 
się z tym Artur Brożyniak. – Ope-
racji „Wisła” nie można określać 
jako zbrodnia lub ludobójstwo – 
mówił historyk z rzeszowskiego 
IPN. Przypomniał, że „II RP przez 
20 lat nie poradziła sobie z proble-
mem terroryzmu ukraińskiego”, a 
w czasie II wojny światowej „na-
cjonaliści ukraińscy sprzymierzyli 
się z III Rzeszą Niemiecką; brali 
udział w ataku na Polskę we wrze-
śniu 1939 r.” Brożyniak zazna-
czył, że „ukraińscy nacjonaliści w 
latach 1944-47 próbowali od Pol-
ski oderwać pas ziemi od Beskidu 
Niskiego po Włodawę i San”. „Z 
tych terenów planowano usunąć 
Polaków poprzez wymordowanie 
lub zmuszenie do ucieczki. Terro-
rystyczna działalność UPA i OUN 
opierała się na dobrowolnej lub 
wymuszonej współpracy cywilnej 
ludności ukraińskiej” – wyjaśnił 
Brożyniak. Według niego „lud-
ność cywilna polska i ukraińska 
była terroryzowana przez nacjona-
listów ukraińskich”. Polski histo-
ryk podkreślił, że niemożliwe było 
polityczne rozwiązanie „problemu 
terroryzmu nacjonalistów ukraiń-
skich; banderowcy zakładali zwy-
cięstwo lub śmierć”. Zwrócił uwa-
gę, że ówczesne państwo polskie 
„nie radziło sobie z problemem 
terroryzmu ukraińskiego”. „Zosta-
ło to nawet zauważone przez wła-
dze sowieckie, które rozważały 
możliwość przeprowadzenia ope-
racji wojskowej na terytorium Pol-
ski siłami sowieckimi” – mówił. 
W ocenie Brożyniaka państwo 
polskie „w warunkach nawet nie-
pełnej suwerenności miało obo-
wiązek wobec cywilnej ludności, 
zarówno polskiej jak i ukraińskiej, 
zapewnienia jej bezpieczeństwa”. 
Zdaniem historyka „w tych wa-
runkach władze musiały przepro-
wadzić szybką i humanitarna ope-
rację antyterrorystyczną”. (.Dys-
kusja wokół akcji „Wisła”; PAP, 

20 kwietnia 2017). 

„Ukraiński Instytut Pamięci Na-
rodowej oświadczył dziś, że w 
związku z brakiem reakcji władz 
Polski na niszczenie znajdują-
cych się na jej terytorium ukraiń-
skich miejsc pamięci narodowej 
wstrzymuje legalizację polskich 
upamiętnień na Ukrainie. Ukra-
iński IPN zapowiedział, że za-
inicjuje wstrzymanie wydawania 
pozwoleń na prace poszukiwaw-
cze pochówków i porządkowanie 
polskich miejsc pamięci na Ukra-
inie. Instytut zaapelował także do 
lokalnych władz samorządowych, 
by wstrzymały rozpatrywanie 
wniosków „jakichkolwiek pol-
skich instytucji, osób prywatnych 
czy organizacji społecznych do-
tyczących wydawania zezwoleń 
na budowę nowych polskich po-
mników i znaków pamięci, czy 
też restaurację już istniejących”. 
Według IPN w Kijowie na terenie 
Ukrainy znajduje się obecnie „co 
najmniej 105 polskich pomników 
i znaków pamięci”, które powsta-
ły w latach 1991-2017 i – jak 
głosi oświadczenie – „pozostają 
one nielegalne”. Decyzji swojego 
ukraińskiego odpowiednika nie 
przyjmuje do wiadomości polski 
IPN – w komunikacie wydanym 
po rozebraniu nielegalnego po-
mnika UPA. – Nie dostrzegamy 
również najmniejszego uzasad-
nienia dla zamiaru UIPN wstrzy-
mania polskich prac poszukiwaw-
czych na Ukrainie. Na działania 
strony polskiej, mające na celu 
usunięcie z przestrzeni publicz-
nej nielegalnych upamiętnień bę-
dących często nośnikami treści 
godzących w dobre imię Państwa 
Polskiego, strona ukraińska odpo-
wiada działaniami, które oznacza-
ją odmowę prawa do godnego po-
chówku cywilnym ofiarom zbrod-
ni – oświadczył IPN.” (Ukraiński 
IPN wstrzymuje legalizację pol-
skich pomników. Polska Agencja 
Prasowa, wpolityce.pl, niezalezna.
pl, onet.pl, interia.pl; 28 kwietnia 
2017).

Instytut Pamięci Narodowej 
oświadczył, że nie przyjmuje do 
wiadomości „zawieszenia le-
galizacji nielegalnych polskich 
miejsc pamięci” na Ukrainie. Za-
uważył, też że w dotychczasowej 
korespondencji nie wspominano 
o tym, że którekolwiek z polskich 
miejsc pamięci traktowane było 
przez Ukrainę jako nielegalne. 

Tym bardziej, że działalność orga-
nów Państwa Polskiego na terenie 
Ukrainy ogranicza się do zabez-
pieczenia i urządzenia miejsc spo-
czynku polskich ofiar i poległych 
żołnierzy, co ma miejsce po uzy-
skaniu stosownych zgód Mię-
dzyresortowej Komisji. Piątkowe 
oświadczenie polskiego IPN to 
odpowiedź na wydane w czwartek 
stanowisko ukraińskiego IPN, któ-
ry zakomunikował, że w związku 
z brakiem reakcji władz Polski na 
niszczenie znajdujących się na 
jej terytorium ukraińskich miejsc 
pamięci narodowej wstrzymuje 
legalizację polskich upamiętnień 
na Ukrainie. Ukraiński IPN zapo-
wiedział, że zainicjuje wstrzyma-
nie wydawania pozwoleń na pra-
ce poszukiwawcze pochówków 
i porządkowanie polskich miejsc 
pamięci na Ukrainie. Reakcja 
ukraińskiego IPN ma związek z 
demontażem na cmentarzu komu-
nalnym w Hruszowicach k. Prze-
myśla nielegalnie wzniesionego w 
1994 r. pomnika UPA. Rozbiórki 
dokonali m.in. działacze Ruchu 
Narodowego, Młodzieży Wszech-
polskiej oraz mieszkańcy. Polskie 
ministerstwo kultury podkreśla, 
że demontaż pomnika jest zgod-
ny z prawem i zwraca uwagę, 
że to pomnik UPA wzniesiono z 
naruszeniem obowiązującego w 
Polsce prawa. Instytut Pamięci 
Narodowej oświadczył że „nie 
został dotąd poinformowany o 
ewentualnych zmianach w usta-
wowych kompetencjach UIPN 
i Międzyresortowej Komisji ds. 
Upamiętnienia Uczestników Ope-
racji Antyterrorystycznej, Ofiar 
Wojny i Represji Politycznych 
przy Gabinecie Ministrów Ukra-
iny i wobec tego przyjmuje, jak 
dotąd, że partnerem właściwym 
do współpracy w zakresie miejsc 
spoczynku osób poległych, za-
mordowanych i zmarłych w wy-
niku zbrodni wojennych, ludobój-
stwa, czystek etnicznych i represji 
politycznych pozostaje Międzyre-
sortowa Komisja, która nie zajęła 
dotąd stanowiska w przedmioto-
wej sprawie”. IPN zapewnił, też 
że w pełni popiera uzgodnione i 
pozostające w granicach polskie-
go prawa działania podejmowane 
przez Międzyresortową Komi-
sję oraz środowiska mniejszości 
ukraińskiej w Polsce na rzecz 
odnalezienia i urządzenia miejsc 
spoczynku Ukraińców poległych, 
zamordowanych i zmarłych w 
XX wieku na obecnym terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dekla-
ruje też wszelką pomoc w tego 
rodzaju działaniach, podobnie jak 
przy budowie upamiętnień sym-
bolicznych poświęconych ofiarom 
zbrodni, represji i wysiedleń, cze-
go przykładem jest m.in. wspar-
cie udzielone przez IPN na rzecz 
wykonania w tym roku czterech 
upamiętnień ofiar akcji „Wisła”, 
których projekty zostały zgłoszo-
ne przez Zjednoczenie Łemków 
i Związek Ukraińców w Polsce. 
IPN zaznaczył jednak, że - z uwa-
gi na dokonanie przez członków 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, Ukraińskiej Powstań-
czej Armii, Ukraińskiego Legionu 
Samoobrony, Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej oraz 14. Ukraińskiej 
Dywizji Grenadierów Waffen-SS 
„Galizien” – „masowych zbrodni 
na ludności cywilnej pozostaje na-
tomiast dla strony polskiej nie do 
przyjęcia gloryfikacja tych orga-
nizacji, której niestety służy część 
nielegalnych ukraińskich miejsc 
pamięci w Polsce. W związku z 
powyższym, Instytut Pamięci Na-
rodowej dążyć będzie do zmiany 
formy i treści tych obiektów we 
współpracy z Międzyresortową 
Komisją”. Jednocześnie Instytut 
zwrócił uwagę, iż – odpowiada-
jąc na wnioski strony ukraińskiej 
– wyrażał zgodę na ekshumacje 
poszukiwanych osób. (IPN: nie 
przyjmujemy do wiadomości za-
wieszenia legalizacji polskich 
pomników. W:  Polska Agencja 
Prasowa, wp.pl, gazetaprawna.pl, 
radiomaryja.pl, 28 kwietnia 2017; 
wmeritum.pl,29 kwietnia 2017; 
kresy.pl, słowopolskie.org, 30 
kwietnia 2017). 

„Nawołujemy (…) o niezwłoczne 
użycie wszelkich środków dla od-
nowienia pomnika żołnierzy UPA 
we wsi Hruszowice koło Przemy-
śla tak, jak uczyniła to strona ukra-
ińska po prowokacyjnym podpa-
leniu pomnika Polaków we wsi 
Huta Pieniacka” – głosi opubliko-
wana w czwartek uchwała Lwow-
skiej Rady Obwodowej – podała 
PAP. Deputowani przypomnieli, 
że pomnik w Hruszowicach został 
zdemontowany 26 kwietnia, dwa 
dni przed 70. rocznicą akcji Wi-
sła, operacji wysiedlenia ludności 
ukraińskiej z Polski południowo-
-wschodniej na Ziemie Odzyska-
ne. Incydent ten uznano za „kolej-
ną antyukraińską prowokację”. W 
uchwale podkreślono, że ukraiński 
pomnik rozebrano „za oficjalną 

/ Ewa Siemaszko i dr Leon Popek podczas konferencji w IPN. / autor: M. Czutko
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zgodą wójta gminy Stubno” (na 
terenie której leżą Hruszowice), a 
„polska policja w ogóle (na to) nie 
reagowała”. „Należy zauważyć, 
że w ciągu ostatnich kilku lat na 
terytorium Polski zniszczonych 
zostało ponad dziesięć (ukraiń-
skich) miejsc pamięci. Ten akt 
wandalizmu jeszcze raz potwier-
dził, że bezkarność i brak należy-
tej reakcji państwa polskiego na 
dewastowanie miejsc pochówków 
tylko zachęcają sprawców w Pol-
sce i na Ukrainie do podobnych 
prowokacji” – czytamy. Lwowska 
Rada Obwodowa zaznaczyła, że 
ukraińskie władze potępiły dewa-
stację pomnika Polaków pomor-
dowanych w Hucie Pieniackiej, 
który został odbudowany dzięki 
wysiłkowi tamtejszych władz lo-
kalnych. Rada zwróciła się do 
MSZ Ukrainy o „szczegółową 
kontrolę reakcji oficjalnych władz 
Polski” na wydarzenia w Hruszo-
wicach i oświadczyła, że popiera 
inicjatywę ukraińskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej w sprawie 
zawieszenia legalizacji polskich 
miejsc pamięci na Ukrainie. 
(Lwowska Rada Obwodowa żąda 
odnowienia pomnika UPA w Hru-
szowicach;  PAP, 11 maja 2017).

W czasie dwudniowej wizyty pol-
skiej delegacji na Ukrainie prezes 
IPN dr Jarosław Szarek spotkał się 
ze swym ukraińskim odpowiedni-
kiem, Wołodymyrem Wiatrowi-
czem. Rozmowa dotyczyła ochro-
ny miejsc pamięć w obu krajach 
po kryzysie we wzajemnych rela-
cjach, do którego doszło w kwiet-
nie br. IPN Ukrainy oświadczył 
wówczas, że w związku z brakiem 
reakcji władz Polski na niszczenie 
znajdujących się na polskim tery-
torium ukraińskich miejsc pamię-
ci narodowej (rozbiórka nielegal-
nie postawionego pomnika UPA) 
wstrzymuje legalizację polskich 
upamiętnień na Ukrainie. Polski 
IPN odpowiedział, że nie przyj-
muje tej decyzji do wiadomości, 
gdyż w dotychczasowej korespon-
dencji strona ukraińska nie wspo-
minała o tym, że którekolwiek z 
polskich miejsc pamięci traktowa-
ne było przez Ukrainę jako niele-
galne. – Ustaliliśmy, że na począt-
ku czerwca dojdzie do spotkania 
wszystkich instytucji, i polskich 
i ukraińskich, czyli ukraińskiego 
IPN i komisji międzyresortowej, 
oraz IPN i przedstawicieli Mini-
sterstwa Kultury, by rozpocząć 
rozmowy o wszystkich kwestiach 
spornych dotyczących upamięt-
nień i ekshumacji, żeby wypraco-
wać taki system, by te sprawy w 
przyszłości nie były blokowane 
– powiedział Szarek po spotkaniu 
z Wiatrowyczem. (Szefowie IPN 
Polski i Ukrainy: w czerwcu roz-
mowy o legalizacji miejsc pamię-
ci; dzieje.pl, 24 maja 2017).

Polska i Ukraina chcą sporządzić 
listy miejsc pamięci narodowej 
po obu stronach granicy i wypra-
cować mechanizm, który regulo-
wałby upamiętnienia historyczne 
w dwóch krajach – powiedział w 
środę PAP prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej Jarosław Szarek. 
Temat ten omawiany był podczas 
rozmów Szarka z pierwszym 
ministrem spraw zagranicznych 
Ukrainy Wadymem Prystajką w 
Kijowie. Do spotkania doszło 
dzień wcześniej z inicjatywy stro-
ny ukraińskiej – przekazał prezes 
IPN. – Chcieliśmy przedstawić 
nasze postulaty, dotyczące poszu-

kiwań polskich upamiętnień na 
Ukrainie. Dotyczy to wypraco-
wania pewnego mechanizmu po-
stępowania w takich sytuacjach; 
żeby nie było tak, że jakiś poje-
dynczy incydent, czyjaś pojedyn-
cza wypowiedź, blokowała nam 
wszystkie prace w sferze upamięt-
nień czy poszukiwań – powie-
dział. – Ukraińskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych w sposób 
bardzo życzliwy i z pełnym zro-
zumieniem podeszło do kwestii 
konieczności wypracowania pew-
nego stałego mechanizmu w spra-
wie upamiętnień polskich prac 
poszukiwawczych na Ukrainie 
czy ukraińskich w Polsce. Uwa-
żamy, że tego brakuje –powiedział 
Szarek PAP. We wtorek dr Szarek 
rozmawiał na ten temat z preze-
sem ukraińskiego IPN Wołody-
myrem Wiatrowyczem. Ustalili, 
że w czerwcu dojdzie do spotkania 
polsko-ukraińskiej grupy robo-
czej, która zajmie się legalizacją 
miejsc pamięci narodowej w obu 
państwach. (Polska i Ukraina chcą 
uregulować upamiętnienia histo-
ryczne; PAP, IAR, polskieradio.pl, 
dzieje.pl, gazetaprawna.pl, zik.ua, 
24 maja 2017, „Gazeta Polska Co-
dziennie”, Radio Maryja, 25 maja 
2017).

– Posiadamy zgodę władz ukra-
ińskich na przeprowadzenie prac, 
ale zostały one wstrzymane. Usły-
szeliśmy, że strona ukraińska nie 
ręczy za nasze bezpieczeństwo 
– opisuje „Rz” Anna Szeląg, za-
stępca Biura Poszukiwań i Iden-
tyfikacji. – Wyjazd ekipy poszu-
kiwawczej został wstrzymany w 
ostatniej chwili – dodaje. Bezpo-
średnią przyczyną usztywnienia 
stanowiska ukraińskiego w spra-
wie poszukiwań stały się wyda-
rzenia związane z demontażem 
pod koniec kwietnia w podkar-
packiej miejscowości Hruszowice 
pomnika poświęconego UPA. De-
montaż pomnika został określony 
przez ukraiński MSZ jako prowo-
kacja, a Ukraiński Instytut Pamię-
ci Narodowej (UIPN) stwierdził, 
że wydarzenia z Hruszowic to 
kolejny „akt przemocy nad miej-
scami pamięci narodu ukraińskie-
go w Polsce”. Wasyl Zwarycz, za-
stępca szefa misji, radca minister 
Ambasady Ukrainy w Polsce, w 
przesłanym do redakcji dziennika 
stanowisku poinformował m.in. 
,że strona ukraińska jest otwar-
ta na konstruktywny dialog i jest 
szczególnie zainteresowana dalszą 
owocną współpracą w dziedzinie 
upamiętnień. „W najbliższych 
dniach są zaplanowane ukraińsko-
-polskie konsultacje odpowied-
nich organów państwowych od-
powiedzialnych za implementację 
umowy bilateralnej z roku 1994 w 
sprawie ochrony miejsc pamięci, 
które będą dotyczyć również kwe-
stii prac poszukiwawczo-ekshu-
macyjnych zarówno na Ukrainie, 
jak i w Polsce. Liczymy, że roz-
mowy zostaną przeprowadzone 
w duchu porozumienia i wzajem-
nego szacunku dla dobra naszych 
relacji i tak, aby żadne prowokacje 
więcej się nie powtórzyły” – do-
daje dyplomata. Polscy naukowcy 
planowali wznowić prace poszuki-
wawcze w miejscowości Ostrówki 
i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. 
IPN chce też przeprowadzić prace 
w Hołosku (dzisiaj w granicach 
Lwowa), gdzie we wrześniu 1939 
r. polscy żołnierze z 11. Karpac-
kiej Dywizji Piechoty toczyli cięż-
kie walki z Niemcami. W miejscu 

tym zginęło kilkuset żołnierzy, 
znajduje się tam dzisiaj kwatera 
wojenna. W okolicach miejsco-
wości Tynne IPN chce zbadać mo-
giły żołnierzy 4. kompanii Baonu 
Fortecznego Korpusu Ochrony 
Pogranicza „Sarny”. Zostali oni 
zamordowani przez Armię Czer-
woną, gdy trafili do niewoli (za-
bitych zostało ok. 300 żołnierzy i 
oficerów). (Wstrzymany wyjazd 
IPN na Ukrainę; „Rzeczpospoli-
ta”, 1 czerwca 2017).  

– Sytuacja na Ukrainie jest bardzo 
dynamiczna – powiedział Leon 
Popek z Wydziału Kresowego 
IPN przypominając incydenty 
związane z polskimi miejscami 
pamięci narodowej oraz placów-
kami dyplomatycznymi. Zdewa-
stowano m.in. pomnik Polaków 
pomordowanych w Hucie Pie-
niackiej oraz ostrzelano konsulat 
Polski w Łucku. W tym tygodniu 
w Mościskach doszło też do próby 
podpalenia polskiej szkoły. – Nie 
wiemy, czy w połowie czerwca 
dojdzie do porozumienia, trudno 
gdybać – dodał Popek. (Kwestie 
dot. prac IPN na Ukrainie tema-
tem rozmów w połowie czerw-
ca;   PAP, 1 czerwca 2017; „Nasz 
Dziennik”, 2 czerwca 2017). 

Jak informuje „Gazeta Polska 
codziennie”, na Starym Rynku w 
Łucku (Ukraina) rozpoczęły się 
prace ekshumacyjne ofiar zbrod-
ni NKWD z 1941 r. Niestety ofi-
cjalnie strona polska nie została 
o nich poinformowana, chociaż 
Kijów jest zobowiązany do tego 
umową z rządem polskim z 1994 
r. o ochronie miejsc pamięci. 23 
czerwca 1941 r. funkcjonariusze 
NKWD, na wieść o zbliżającej się 
armii niemieckiej, wymordowa-
li niemal 2000 osób osadzonych 
w więzieniu w Łucku (przedwo-
jennej stolicy województwa wo-
łyńskiego II RP). Ofiarami byli 
głównie Ukraińcy i Polacy. W po-
niedziałek w Łucku rozpoczęły się 
prace ekshumacyjne, które prowa-
dzi lwowska firma archeologiczna 
Dola. Według artykułu 3 umowy z 
21 marca 1994 r. pomiędzy rządem 
polskim i ukraińskim o ochronie 
miejsc pamięci i spoczynku ofiar 
wojny i represji politycznych Pol-
ska i Ukraina mają obowiązek wy-
mieniać posiadane informacje do-
tyczące położenia miejsc pamięci i 
spoczynku, ich liczby i wielkości. 
„Gazeta Polska” nie otrzymała tej 
informacji od strony polskiej, któ-
rą Ukraina powinna powiadomić 
o zamiarze przeprowadzenia prac, 
tylko z łuckiego portalu informa-
cyjnego „Volynskie Nowiny”. 
Jednak Ukraiński Instytut Pamię-
ci Narodowej nie ma sobie w tej 
sprawie nic do zarzucenia. – Wy-
kopaliska dopiero się zaczęły. Na 
razie trudno powiedzieć, jakie tam 
będą ofiary i o czyje ofiary cho-
dzi. Jestem pewny, że prace będą 
przeprowadzone na wysokim, 
profesjonalnym poziomie – po-
wiedział Wołodymyr Wiatrowycz, 
szef UIPN. – Sytuacja, z którą 
mamy do czynienia w Łucku, jest 
kolejnym potwierdzeniem, że w 
stosunkach polsko-ukraińskich 
jest sporo do zrobienia. Fakt, że 
strona polska dowiaduje się o 
badaniach w Łucku, na których 
widać rozkopane już mogiły, ze 
strony internetowej jest dla nas nie 
do przyjęcia. Nie odważyłbym się 
też nigdy użyć stwierdzenia, że są 
to „wykopaliska”. Strona polska 
ich za wykopaliska uznawać nie 

może. Mam nadzieję, że w przy-
szłości będziemy się dowiadywali 
o takich wypadkach od Ukraiń-
ców zgodnie z procedurami, które 
zostały wypracowane jeszcze w 
latach 90. – stwierdził zastępca 
prezesa IPN profesor Krzysztof 
Szwagrzyk. Dodatkowym smut-
nym faktem w tej sprawie jest in-
formacja, że właścicielem wspo-
mnianej firmy Dola jest pan Świa-
tosław Szeremeta, sekretarz wy-
konawczy Państwowej Komisji 
ds. Utrwalania Pamięci. Człowiek, 
który ze strony Kijowa powinien 
szczególnie czuwać nad przestrze-
ganiem polsko-ukraińskiej umo-
wy. (Ukraina zamknięta dla IPN; 
„Gazeta Polska codziennie”, 16 
czerwca 2017 r). 

Prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej poinformował, że Polska i 
Ukraina chcą wspólnego mecha-
nizmu poszukiwania i upamięt-
niania ofiar. Prezes Szarek w roz-
mowie z IAR wyjaśnił, że według 
wstępnej koncepcji oba kraje chcą 
wypracować system, który po-
zwoli na skuteczne poszukiwanie 
i upamiętnianie ofiar tragicznej 
przeszłości, który będzie odporny 
na prowokacje i nieprzemyślane 
działania. Prezes Instytutu przy-
pomniał, że dotychczas często 
było tak, że jakiś „pojedynczy 
incydent czy jakaś wypowiedź 
ostrzejsza” doprowadzały do prze-
rwania prac „w całym obszarze”. 
Jarosław Szarek dodał, że polska 
i ukraińska strona chcą wypraco-
wać mechanizmy, które nie będą 
uzależnione od „takich nagłych 
okoliczności”. Jarosław Szarek 
wyjaśnia, że podobne zasady mia-
łyby obowiązywać zarówno przy 
poszukiwaniu Polaków na Ukra-
inie jak i Ukraińców w Polsce. Za-
razem prezes IPN dodał, że udało 
się osiągnąć już kompromis z 
ukraińskim Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, które poparło po-
mysł dotyczący ukraińskich upa-
miętnień w Polsce. Polska propo-
zycja mówi o tym, by w miejscach 
gdzie spoczywają szczątki Ukra-
ińców, najpierw zostały przepro-
wadzane ekshumacje, a następnie, 
po przebadaniu mogiły, wspólnie 
wypracować formę upamiętnie-
nia. (Prezes IPN: Polska i Ukraina 
chcą wspólnego mechanizmu upa-
miętniania ofiar;  IAR, 19 czerwca 
2017).  

Ukraina w dalszym ciągu wstrzy-
muje legalizację polskich upamięt-
nień i prace poszukiwawcze IPN 
na jej terytorium –poinformowały 
PAP i IAR powołując się na infor-
macje z Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Warunkiem zmiany stanowi-
ska władz Ukrainy jest m.in. od-
budowanie pomnika UPA w Hru-
szowicach. O sprawie poinformo-
wał dyrektor Biura Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa IPN Adam 
Siwek, który w poniedziałek oma-
wiał we Lwowie ze stroną ukra-
ińską sporne kwestie dotyczące 
współpracy między państwami w 
obszarze historycznych upamięt-
nień. – Decyzja władz ukraińskich 
dotycząca prac poszukiwawczych 
i ekshumacyjnych IPN oraz lega-
lizacji polskich upamiętnień po-
zostaje w mocy. Nie usłyszeliśmy 
we Lwowie żadnej deklaracji, że 
dalsze prace są możliwe. Warun-
ki, które nam postawiono, były 
nie do przyjęcia – powiedział PAP 
i IAR Siwek. Poinformował, że 
podstawowym warunkiem strony 
ukraińskiej jest zalegalizowanie 

wszystkich wzniesionych bez-
prawnie upamiętnień ukraińskich 
na terenie Polski oraz odtworze-
nie w pierwotnej formie pomnika 
UPA w Hruszowicach. Chodzi o 
wzniesiony w 1994 r. monument, 
który w kwietniu br. usunęli m.in. 
działacze Ruchu Narodowego, 
Młodzieży Wszechpolskiej oraz 
mieszkańcy wsi. Zdaniem polskie-
go resortu kultury pomnik wznie-
siono z naruszeniem obowiązu-
jącego w Polsce prawa. Dyrektor 
Siwek podkreślił, że niemożliwe 
jest, by pomnik w Hruszowicach 
został odbudowany, ponieważ nie 
stał na miejscu pochówku Ukra-
ińców, lecz gloryfikował UPA. 
– Pomnik od lat był zarzewiem 
konfliktu, wywoływał złe emo-
cje, ponieważ był to obiekt stricte 
symboliczny poświęcony czterem 
kureniom UPA, zrealizowany bez 
jakichkolwiek uzgodnień i zezwo-
leń. Nie było też tam ekshumacji, 
informacja o tym, że jest to mo-
giła, pochodzi od strony ukraiń-
skiej i opiera się na relacji jednej, 
nieżyjącej już osoby. To jest słaba 
podstawa, żeby to uznać za grób 
wojenny czy jakikolwiek grób – 
tłumaczył. Dodał też, że podczas 
rozmów we Lwowie zapropono-
wano Ukraińcom przeprowadze-
nie ekshumacji w Hruszowicach, 
ale tą propozycją nie byli oni 
zainteresowani. Po demontażu 
pomnika w Hruszowicach pro-
wadzone przez IPN poszukiwania 
ofiar z czasów II wojny światowej 
na Ukrainie zostały wstrzymane 
przez władze ukraińskie. Podczas 
spotkania polska strona zapropo-
nowała, aby Ukraińcy umożliwili 
poszukiwania nie tylko szcząt-
ków Polaków zamordowanych 
przez ukraińskich nacjonalistów 
podczas rzezi wołyńskiej, ale ten 
wniosek również został odrzuco-
ny. – Poszukiwania dotyczą rów-
nież żołnierzy polskich, którzy 
zginęli w walce z Niemcami, w 
walce z Sowietami, tak samo lud-
ności ukraińskiej, która zginęła z 
rąk NKWD. To są ofiary, które nie 
wywołują żadnych złych emocji 
po obu stronach. Tak mi się wyda-
wało, że to będzie możliwe, żeby 
ten obszar wyłączyć z naszego 
sporu, żeby te dyskusje nie blo-
kowały działalności w obszarach, 
które powinny nas łączyć, a nie 
dzielić – tłumaczył Siwek. W spo-
tkaniu we Lwowie uczestniczyli 
ze strony polskiej przedstawiciele 
IPN i Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a ze strony 
ukraińskiej przedstawiciele IPN 
Ukrainy oraz Państwowej Mię-
dzyresortowej Komisji ds. Wojen 
i Represji Politycznych. Kolejne 
spotkanie, tym razem w Polsce, 
prawdopodobnie odbędzie się we 
wrześniu br. – Temat jest trudny 
i perspektywa porozumienia ze 
stroną ukraińską nie jest tak bli-
ska, jak mogłoby się wydawać 
ludziom podchodzącym do tego 
zbyt optymistycznie. To spotkanie 
potwierdziło naszą fundamentalną 
różnicę w ocenie pewnych wyda-
rzeń historycznych dotyczących 
głównie XX wieku – dodał Siwek. 
(Ukraina podtrzymuje blokowanie 
prac IPN na jej terytorium; PAP, 
IAR, polskieradio.pl, wpolityce.
pl, dzieje.pl, Polskie Radio Pr. I, 
Polskie Radio Pr. III, Polskie Ra-
dio Rzeszów, rp.pl, radiomaryja.
pl, naszdziennik.pl, dziennik.pl, 
20 czerwca 2017).    

W środę wieczorem w warszaw-
skim centrum edukacyjnym Insty-
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tutu Pamięci Narodowej „Przysta-
nek Historia” odbyło się spotkanie 
z cyklu „Łączka i inne miejsca 
poszukiwań”. O poszukiwaniach 
miejsc pochówku ofiar terroru 
komunistycznego i aktualnym sta-
nie prac identyfikacyjnych mówił 
zastępca prezesa IPN i dyrektor 
Biura Poszukiwań i Identyfikacji 
IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk. 
– Mamy bardzo trudną sytuację. 
Ukraińcy potraktowali usunięcie 
pomnika UPA w Hruszowicach 
jako swoiste wypowiedzenie im 
wojny – stwierdził Szwagrzyk.– 
Strona ukraińska żąda aby odtwo-
rzyć ten pomnik i ukarać winnych. 
Na takie dyktaty zgodzić się nie 
możemy – zaznaczył wiceszef 
IPN. – O optymizm w najbliż-
szym czasie będzie bardzo trud-
no – dodał. Warunkiem zmiany 
stanowiska władz Ukrainy jest 
m.in. odtworzenie w pierwotnej 
formie pomnika UPA w Hruszo-
wicach (Podkarpackie). Chodzi o 
wzniesiony w 1994 r. monument, 
który w kwietniu br. usunęli m.in. 
działacze Ruchu Narodowego, 
Młodzieży Wszechpolskiej oraz 
mieszkańcy wsi. – Pomnik w 
kształcie łuku triumfalnego to 
nie jest miejsce spoczynku. W 
polskim prawie każdy ma pra-
wo do pochówku. Nie ma jednak 
możliwości, aby stawiać pomni-
ki, obeliski, ku czci SS, UPA czy 
NKWD - nie ma na to zgody. Ten 
pomnik, który powstał w Hruszo-
wicach też nie miał takiej zgody. 
Został postawiony nielegalnie – 
podkreślił Szwagrzyk. Wyjaśnił, 
że obecnie nie ma możliwości 
prowadzenia prac poszukiwaw-
czych, ekshumacyjnych ani po-
rządkowych na terenach Ukrainy. 
( Szwagrzyk: Ukraińcy potrakto-
wali usunięcie pomnika UPA jako 
swoiste wypowiedzenie wojny; 
PAP, polsatnews.pl, wp.pl, rmf24.
pl, 21 czerwca 2017; kresy.pl, 22 
czerwca 2017; za: .http://ipn.gov.
pl/pl/dla-mediow/media-o-ip-
n/40712,PRZEGLAD-MEDIOW-
-22-czerwca-2017.html ). 

Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zapowiada 
negocjacje z władzami Ukrainy 
ws. odblokowania legalizacji pol-
skich upamiętnień i prac IPN na 
jej terytorium.  – Upamiętnienia 
nielegalne w Polsce, a tym bar-
dziej organizacji ludobójczych, 
nie będą akceptowane – podkreślił 
wiceszef MKiDN Jarosław Sellin. 
W poniedziałek podczas rozmów 
polsko-ukraińskiej grupy roboczej 
we Lwowie strona ukraińska pod-
trzymała decyzję o wstrzymaniu 
legalizacji polskich upamiętnień 
i prac poszukiwawczych IPN na 
jej terytorium. Warunkiem zmia-
ny stanowiska władz Ukrainy jest 
m.in. odtworzenie w pierwotnej 
formie pomnika UPA w Hruszo-
wicach (Podkarpackie). – W re-
lacjach z Ukrainą trzymamy się 
prostej zasady. To, co jest upa-
miętnione zgodnie z prawem, ma 
pozostać jako upamiętnienie, a to 
co było upamiętnione niezgodnie 
z prawem i bez uzgodnień z pań-
stwem, na którego terenie to upa-
miętnienie nastąpiło, może być 
demontowane – powiedział Sellin, 
dodając, że każde upamiętnienie 
na terenie suwerennych państw 
może funkcjonować wyłącznie 
za zgodą tych państw. – To jest 
zasada podstawowa. Takie upa-
miętnienia, które na terytorium 
państwa polskiego chcą mieć 
Ukraińcy, muszą być uzgodnione 

z państwem polskim –  zaznaczył. 
– Ukraińcy muszą zrozumieć, że 
upamiętnienia nielegalne, a tym 
bardziej upamiętnienia organizacji 
politycznych czy zbrojnych, które 
w pamięci polskiej funkcjonują 
jako organizacje, które dopuści-
ły się ludobójstwa na ludności 
polskiej w czasie tragicznych lat 
drugiej wojny światowej, nie będą 
akceptowane. To jest oczywiste 
i muszą to po prostu Ukraińcy 
zrozumieć – podkreślił wiceszef 
MKiDN. (MKiDN zapowiada 
negocjacje z Ukrainą ws. odblo-
kowania legalizacji polskich upa-
miętnień ; PAP, dzieje.pl, radioma-
ryja.pl, 21 czerwca 2017). 

Dr Leon Popek mówił w Polskim 
Radiu 24 o ostatnich rozmowach 
polsko-ukraińskich dotyczących 
współpracy między dwoma kraja-
mi ws. upamiętnień miejsc histo-
rycznych. Jak podkreślił rozmo-
wy ze stroną ukraińską dotyczyły 
przywrócenia możliwości prowa-
dzenia poszukiwań, ekshumacji 
i pochówków ofiar polskich żoł-
nierzy września 1939 roku i ofiar 
1943-1944 na terenie Ukrainy. – 
Chodziło także o to, by problemy 
po demontażu pomnika w Hruszo-
wicach, przestały być problemami 
i by można było normalnie praco-
wać – wyjaśnił gość audycji. Po-
zwolenie na prace IPN na terenie 
Ukrainy zostały bowiem wstrzy-
mane przez władze ukraińskie po 
demontażu pomnika w Hruszo-
wicach, który - jak stwierdził dr 
Popek - był nielegalny. – W wielu 
sprawach mamy zbieżne stanowi-
ska. Twierdzimy, że należy prowa-
dzić badania i godnie pochować 
szczątki niezależnie od tego, kogo 
dotyczą. Zgodnie twierdzimy też, 
że każdemu należy się godny sza-
cunek. Strona ukraińska bardzo 
konkretnie powiedziała jednak, że 
chce legalizacji wszystkich miejsc 
pamięci w Polsce – wyjaśnił gość. 
Dodał, że Polska nie godzi się na 
zalegalizowanie wszystkich po-
mników ukraińskich w Polsce, 
gdyż nie zgadza się na upamięt-
nienie i gloryfikację UPA. – Pró-
bowaliśmy to wytłumaczyć, ale 
odpowiedź była kategoryczna 
- musimy to przyjąć bądź nie bę-
dzie możliwości dalszych prac 
– wyjaśnił dr Popek. –  Liczymy 
się z tym, że prawdopodobnie 
będziemy przyblokowani przez 
najbliższe miesiące a może i lata, 
że nie będziemy mogli odnaleźć 
i pochować szczątków naszych 
bliskich, obywateli polskich, żoł-
nierzy Wojska Polskiego. Dojdzie 
do niszczenia ich mogił, profana-
cji ich szczątków – podsumował 
historyk. (Ukraina blokuje prace 
IPN na jej terytorium; polskiera-
dio.pl, 22 czerwca 2017).  

W oświadczeniu po podpisaniu 
porozumienia pomiędzy IPN a 
MSZ, dr Jarosław Szarek zwró-
cił uwagę, że ostatnio prowadzo-
ne przez IPN rozmowy ze stroną 
ukraińską dotyczące kwestii upa-
miętnień „mimo naszej dobrej 
woli okazały się zupełnie bez-
owocne”. – Liczymy również tu-
taj na polityczne wsparcie MSZ  
–  zaznaczył. Jak dodał szef IPN, 
Polska musi upamiętniać swoich 
poległych na Ukrainie. Podkreślił, 
że dotyczy to nie tylko ofiar ludo-
bójstwa na Wołyniu, „ale również 
tych, którzy ginęli w 1939 r., po 
17 września” oraz „wspólną wal-
kę” Polaków i Ukraińców z bol-
szewizmem w 1920 r. – Niestety 

państwo ukraińskie, mimo że jego 
władze, przedstawiciele MSZ-u, 
z którymi się spotkałem, dekla-
rowały tutaj pełne poparcie, to 
wszystko blokowane jest na niż-
szym szczeblu – powiedział Sza-
rek. Zaznaczył też , że „IPN od lat 
bardzo aktywnie współpracuje z 
ukraińskimi uczonymi, z archiwi-
stami”. – Efektem tej współpracy 
jest wiele tomów źródeł archiwal-
nych wydawanych wspólnie, od 
2010 r., w języku polskim i ukra-
ińskim. Ta współpraca trwa – pod-
kreślił Szarek. Jak mówił proble-
my dotyczą natomiast współpracy 
w dziedzinach upamiętniania oraz 
poszukiwania grobów Polaków, 
którzy zginęli w czasie drugiej 
wojny światowej na terenie Ukra-
iny, a także inicjatyw dotyczących 
upamiętnienia sojuszu wojskowe-
go Józefa Piłsudskiego i Symona 
Petlury w 1920 r. – Naszą intencją 
było przygotowanie takiej listy z 
naszej strony, to proponowaliśmy 
również stronie ukraińskiej, spor-
nych punktów, żeby rozmawiać, 
żeby nie było tak, że jakiś incy-
dent, czy ostra wypowiedź z jed-
nej, czy z drugiej strony blokuje 
nam całość prac. A tak sytuacja 
teraz wygląda, że praktycznie nie 
zostaliśmy wpuszczeni na Ukra-
inę – powiedział prezes IPN. (Pre-
zes IPN: rozmowy z Ukrainą ws. 
upamiętnień bezowocne; liczymy 
na wsparcie MSZ;  PAP, dzieje.pl, 
kresy.pl, radiomaryja.pl, bibula.
com, 26 czerwca 2017).  

Dotychczasowe rozmowy pol-
sko-ukraińskie nt. miejsc pamię-
ci narodowej były trudne; MSZ 
optymistycznie ocenia jednak 
perspektywę osiągnięcia poro-
zumienia i cofnięcia zakazów 
dotyczących działań polskich na 
Ukrainie – przekazał PAP resort 
dyplomacji. Jak podkreślono, 
obu stronom zależy na współpra-
cy. Odnosząc się do słów prezesa 
IPN dr. Jarosława Szarka, który 
w poniedziałek wyraził nadzieję. 
na „polityczne wsparcie MSZ” w 
kontaktach z Ukrainą dotyczących 
legalizacji polskich upamiętnień, 
a także prac poszukiwawczych i 
ekshumacyjnych, służby prasowe 
MSZ zapewniły, że resort „dekla-
ruje gotowość dalszego wsparcia 
politycznego dla inicjatyw podej-
mowanych przez polski Instytut 
Pamięci Narodowej w dziedzinie 
współpracy ze stroną ukraińską”. 
„W opinii Ministerstwa Spraw Za-
granicznych emocjonalna decyzja 
ukraińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej utrudnia polsko-ukra-
iński dialog historyczny. Jesteśmy 
zdania, że zamiast niepotrzebnego 
zaogniania relacji w tej wrażliwej 
sferze, należy przede wszystkim 
skupić się na zdiagnozowaniu i 
rozwiązywaniu problemów” – 
podkreślono w przekazanym PAP 
stanowisku. Służby prasowe MSZ 
zwróciły zarazem uwagę, że jed-
nym z problemów, które domaga-
ją się rozwiązania, jest „nielegalny 
status wielu ukraińskich upamięt-
nień w Polsce”. W rozmowach na 
ten temat - zaznaczono - deklara-
cję dobrej woli „złożyło zarówno 
MKiDN, jaki polski IPN”. Mini-
sterstwo podkreśliło również, że 
„optymistycznie ocenia perspek-
tywę osiągnięcia porozumienia w 
tej sprawie oraz cofnięcia zaka-
zów dotyczących działań polskich 
na Ukrainie wydanych przez ukra-
iński Instytut Pamięci Narodo-
wej”. (MSZ wesprze IPN w roz-
mowach z Ukrainą; PAP, dzieje.pl, 

28 czerwca 2017). 

W rozmowie z „Naszym Dzien-
nikiem” dr Leon Popek mówił 
o niedawnym spotkaniu polsko-
-ukraińskim we Lwowie. Roz-
mowy dotyczyły zablokowania 
przez tamtejsze władze wszelkich 
polskich prac poszukiwawczych, 
ekshumacyjnych i porządkowych 
na polskich mogiłach na Ukrainie. 
Niestety nie przyniosły one poro-
zumienia. Polska propozycja by 
temat upamiętnień nie wpływał 
na poszukiwania i ekshumacje 
polskich ofiar na Ukrainie, bo są 
to dwie różne sprawy i najważ-
niejsze jest zapewnienie ofiarom 
godnych miejsc pochówku – nie 
została zaakceptowana przez stro-
nę ukraińską. – Oni wystąpili z 
propozycją legalizacji pomników 
po obu stronach granicy na zasa-
dzie »wszystkie za wszystkie«. 
Zapowiedzieli uznanie za legalne 
polskich upamiętnień na Ukrainie, 
których liczbę szacują na od 100 
do 200, w zamian za legalizację 
wszystkich ukraińskich upamięt-
nień na terenie Polski, w tym tak-
że tych gloryfikujących Ukraińską 
Powstańczą Armię  – powiedział 
Leon Popek. – Nasza odpowiedź 
nie mogła być inna niż ta, że nie 
zgadzamy się na legalizację po-
mników UPA w Polsce, tak jak nie 
do pomyślenia jest stawianie po-
mników takim formacjom jak SS 
czy NKWD – stwierdził. Polska 
strona zaproponowała w zamian 
utworzenie dwóch grup roboczych 
(polskiej i ukraińskiej), które mia-
łyby dokonać szczegółowego 
omówienia i weryfikacji każdego 
pomnika po obu stronach grani-
cy ze względu na treść, formę i 
symbolikę. Jednak i to nie zostało 
przyjęte. Delegacja polska pod-
kreśliła, że strona ukraińska może 
bez przeszkód przeprowadzać w 
Polsce poszukiwania i ekshuma-
cje kiedy zechce (po spełnieniu 
pewnych wymogów formalnych). 
W odpowiedzi usłyszała, że „wa-
runkiem wydania zgody na poszu-
kiwania, ekshumacje i upamięt-
nienia jest odbudowa przez Polskę 
15 rozebranych miejsc ukraińskiej 
pamięci i publiczne potępienie 
tych »aktów wandalizmu« oraz 
pociągnięcie do odpowiedzial-
ności sprawców”. – Zażądano 
także, aby kamienie z rozebrane-
go nielegalnego pomnika ku czci 
UPA w Hruszowicach, jeżeli nie 
zostaną użyte do odbudowy tego 
pomnika, były zwrócone państwu 
ukraińskiemu jako jego własność. 
To były warunki do odblokowania 
ekshumacji szczątków Polaków 
na Ukrainie – powiedział Popek. 
– Sądzę, że na poziomie polskie-
go i ukraińskiego IPN temat jest 
wyczerpany. Oczekujemy zdecy-
dowanych działań ze strony władz 
polskich. Ten temat jest naprawdę 
ważny dla Polaków. To nie tylko 
historia. Rodziny, krewni Polaków 
pomordowanych na Kresach i za-
kopanych gdzieś pod płotem, na 
łące czy w lesie oczekują, że pań-
stwo polskie wywiąże się z tego 
podstawowego obowiązku wobec 
swoich obywateli, jakim jest zna-
lezienie szczątków i ich godny 
pochówek – podsumował naczel-
nik Wydziału Kresowego Biura 
Poszukiwań i Identyfikacji IPN.  
(Pomniki UPA za polskie mogiły;  
„Nasz Dziennik”, 3 lipca 2017).

Liczne rozmowy i negocjacje nie 
skłoniły strony ukraińskiej do 
choćby minimalnego odstępstwa 

od dyktatu uzależniającego poszu-
kiwania i upamiętnienia polskich 
ofiar z czasów II wojny światowej 
od legalizacji na terenie Polski 
pomników gloryfikujących zbrod-
nicze formacje OUN i UPA odpo-
wiedzialne za bestialskie wymor-
dowanie około 130 tys. polskiej 
ludności kresowej. Wobec fiaska 
rozmów na poziomie Instytutu Pa-
mięci Narodowej, który zapropo-
nował powołanie grup roboczych 
w celu legalizacji pomników po 
obu stronach granicy, polscy nego-
cjatorzy oczekują zdecydowanych 
działań na poziomie najwyższych 
władz państwowych. Ukraińcy nie 
są bowiem zainteresowani pracą 
w takich grupach. MSZ na pytanie 
„Naszego Dziennika” o konkretne 
działania podejmowane w celu 
zmiany decyzji władz ukraińskich 
odpowiedziało, że zamierza w 
dalszym ciągu wspierać działania 
i propozycje IPN w tym zakresie. 
„Sprawę tę podnosimy także stale 
w naszych bieżących kontaktach z 
partnerami ukraińskimi. Uczula-
my ponadto partnerów krajowych, 
by ich decyzje i publiczne wypo-
wiedzi w kwestiach historycznych 
opierały się na chęci poszukiwania 
konstruktywnych rozwiązań” – 
poinformował MSZ w przesłanym 
gazecie oświadczeniu. Jak przy-
pomina „Nasz Dziennik” od prze-
prowadzonych 19 czerwca br. we 
Lwowie negocjacji przedstawi-
cieli IPN i Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z repre-
zentantami ukraińskiej Państwo-
wej Międzywydziałowej Komisji 
ds. Upamiętnienia Uczestników 
Antyterrorystycznych Operacji, 
Ofiar Wojny i Politycznych Repre-
sji nad polskimi mogiłami na Kre-
sach zapadła złowieszcza cisza. – 
Gdy strona ukraińska przedstawiła 
swoje oczekiwania polegające na 
tym, żeby wszystkie istniejące już 
obiekty po obu stronach granicy 
zostały zalegalizowane, my się do 
tej propozycji w zasadzie przychy-
liliśmy, z zastrzeżeniem, że ta lega-
lizacja nie nastąpi automatycznie, 
tak jak chciała strona ukraińska, 
tylko po jednostkowej weryfikacji 
i korekcie każdego upamiętnienia 
– podkreśla Adam Siwek, dyrektor 
Biura Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa IPN. – To jest oczywi-
ście zadanie żmudne i trudne, po-
nieważ są fundamentalne różnice 
co do oceny wydarzeń historycz-
nych po obu stronach, ale jest to 
konieczne, ponieważ wiele z tych 
upamiętnień ukraińskich zawiera 
treści i symbolikę nieakceptowaną 
przez stronę polską – wskazuje. 
Dyrektor Siwek nie wyklucza, że 
ukraińskie obiekty mogłyby nadal 
istnieć i mieć status obiektów le-
galnych, ale wymagałoby to wpro-
wadzenia pewnych korekt w treści 
i w formie czy weryfikacji samego 
przedmiotu upamiętnienia, gdyż 
często są to obiekty odwołujące 
się do postaci czy wydarzeń, co 
do których są wątpliwości, czy 
one w ogóle miały miejsce. – Nie-
stety w czasie negocjacji strona 
ukraińska oświadczyła, że nie 
jest zainteresowana taką formą 
współpracy – zaznacza dyrektor 
Siwek.  (Ukraińska blokada pol-
skich ekshumacji; „Nasz Dzien-
nik”, 11 lipca 2017, za: .http://ipn.
gov.pl/pl/dla-mediow/media-o-ip-
n/40955,PRZEGLAD-MEDIOW-
-11-lipca-2017.html ). 

– Nic nie usprawiedliwia mordo-
wania niewinnych osób. Zabijanie 
kobiet i dzieci nie ma żadnego 
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usprawiedliwienia, poza tłuma-
czeniem, że było to realizowanie 
obłędnej ideologii nacjonalistów 
ukraińskich – mówił dr Popek w 
„Sygnałach Dnia” w radiowej Je-
dynce. Instytut Pamięci Narodo-
wej kwalifikuje zbrodnię wołyń-
ską jako ludobójstwo. Według sza-
cunków IPN, w latach 1943-1945 
na Wołyniu, w Galicji Wschodniej 
i na Lubelszczyźnie zginęło około 
100 tysięcy obywateli II Rzecz-
pospolitej. Po stronie ukraińskiej 
liczba ofiar wyniosła kilka tysię-
cy. W Polskim Radiu 24 historyk 
podkreślił, że choć od rzezi wo-
łyńskiej minęły 74 lata, w dalszym 
ciągu podstawowe sprawy, które 
są obowiązkiem państwa, nie zo-
stały dopełnione. – Mam na my-
śli pochówek obywateli polskich. 
Na Wołyniu, w województwach 
lwowskim, stanisławowskim, tar-
nopolskim zamordowano w sumie 
130 tys. obywateli polskich, 95 
proc. z nich spoczywa w dołach 
śmierci. Państwo polskie nie sta-
nęło na wysokości zadania, nie 
pochowaliśmy tych ludzi godnie 
na cmentarzach – zaznaczył. Dr 
Leon Popek wyjaśniał, że tylko na 
Wołyniu do odnalezienia pozosta-
je ok. 10 tys. dołów śmierci, z któ-
rych trzeba ekshumować szczątki 
Polaków. – Odchodzą świadko-
wie, nie zdajemy sobie sprawy, 
jak to jest ważne dla rodzin kreso-
wian. Ci, stojący nad grobem, ma-
jący 80-90 lat, czekają. Te miejsca 
są zacierane i nieznane. Za ileś lat 
będziemy mieć do czynienia z gro-
bami osób niezidentyfikowanych. 
Będą odnajdywane przypadkowo, 
jeśli w ogóle – tłumaczył. Zwró-
cił uwagę, że strona ukraińska za-
blokowała jednak poszukiwania 
i ekshumacje. W jego ocenie, to 
nie mieści się w kanonie pewnych 
umów, czy wartości cywilizacji 
europejskiej. Dr Popek odniósł się 
m.in. do odnajdywanych w Łucku 
szczątków ofiar NKWD. – Wśród 
tych więźniów znaczącą grupą 
byli Polacy. Tymczasem strona 
ukraińska rozpoczyna ekshuma-
cje i ogłasza, że wszyscy odna-
lezieni to Ukraińcy, taki będzie 
budowany memoriał. My się na to 
nie godzimy, tam są Polacy, było 
śledztwo prowadzone przez IPN. 
Mamy nazwiska ok. 300 osób – 
przekonywał.  (Dr Leon Popek 
o Zbrodni Wołyńskiej; „Sygnały 
Dnia” Polskie Radio Pr. I, „Temat 
Dnia”, Polskie Radio 24, 11 lipca 
2017).

Dr Leon Popek naczelnik Wydzia-
łu Kresowego Biura Poszukiwań 
i Identyfikacji IPN podkreślił, że 
większość pomordowanych pod-
czas rzezi wołyńskiej Polaków, 
na terenie dzisiejszej Ukrainy, nie 
ma grobów. – Dzisiaj leżą w zapo-
mnianych dołach śmierci, bez ka-
tolickiego pochówku, bez krzyża 
na mogile. Tysiące dołów śmier-
ci (…) dosłownie tysiące dołów 
śmierci, w których spoczywają 
nasi najbliżsi, Polacy – powiedział 
Popek. – Przed nami olbrzymi 
problem odnalezienia ich. Obli-
czamy, że tylko na Wołyniu mamy 
szacunkowo około 10 tys. dołów 
śmierci. Drugie tyle jest w Ma-
łopolsce wschodniej, lwowskie, 
stanisławowskie, tarnopolskie. 
Obliczamy, że potrzeba dla eki-
py 20-osobowej około 20-30 lat 
działań (poszukiwawczych), przy 
dobrych relacjach polsko-ukraiń-
skich – zaznaczył. Tymczasem z 
powodu demontażu nielegalnego 
pomnika UPA  w Hruszowicach 

strona ukraińska zablokowała 
wszystkie poszukiwania, ekshu-
macje i pochówki. – Póki co, jest 
sytuacja patowa. Właściwie rola 
IPN została wyczerpana. W tej 
chwili czekamy na jakieś decy-
zje dyplomatyczne ministerstwa 
spraw zagranicznych – dodał hi-
storyk. Jego zdaniem na terenach, 
gdzie ginęli Polacy, trzeba wyko-
nać bardzo dużo pracy - poszuki-
wań i gromadzenia dokumentacji. 
Przypomniał, że 1,5 tys. miejsco-
wości, gdzie mieszkali wymor-
dowani Polacy zniknęło z mapy. 
– Tych miejscowości nie ma, tam 
są pola, łąki, lasy, bagna –  zazna-
czył. Podkreślił też, że odchodzą 
już ostatni świadkowie tamtych 
wydarzeń, których nikt wcześniej 
„nie pytał, nie woził, żeby poka-
zywali te miejsca, bo nie było ta-
kiej możliwości”. W ocenie Popka 
należy się liczyć z tym, że część 
dołów, w których zakopano ofia-
ry rzezi wołyńskiej nie zostanie 
odnaleziona. – Wiele mogił praw-
dopodobnie się już nie odnajdzie, 
dlatego że czas i źli ludzie zatarli 
wiele śladów – powiedział. (Dr 
Popek: na Ukrainie są tysiące za-
pomnianych dołów śmierci;  PAP, 
polskieradio.pl, radiomaryja.pl, 11 
lipca 2017).

W dniach 12-19 sierpnia eksperci 
IPN wzięli udział w poszukiwaw-
czych pracach archeologicznych 
grobów polskich legionistów, 
m.in. Kostiuchnówce na Ukrainie. 
Do prac, których głównym orga-
nizatorem jest Chorągiew Łódzka 
ZHP, specjalistów IPN zaprosiła 
ukraińska firma archeologiczna 
„Wołyńskie Starożytności”. Po-
pek podkreślili, że mimo odnale-
zienia podczas przeprowadzonych 
badań m.in. zbiorowej mogiły 
w Jabłonce, za wcześnie jest, by 
mówić o przełomie po tym, jak po 
rozebraniu nielegalnego pomnika 
UPA w Hruszowicach na Podkar-
paciu, co miało miejsce w kwiet-
niu b.r., władze Ukrainy zakazały 
poszukiwań, ekshumacji i upa-
miętnień polskich obywateli na 
Ukrainie. Odnosząc się do zakazu 
współpracy z Polakami wydanego 
firmie „Wołyńskie Starożytności” 
przez Światosława Szeremetę Po-
pek powiedział: „To znaczy, że po 
74 latach Polacy nie mają prawa, 
nie mamy przyzwolenia na pocho-
wanie swoich obywateli. (…) Nie 
mamy prawa ich poszukać, ekshu-
mować i upamiętnić krzyżem. Nie 
jesteśmy w stanie wojny z Ukra-
iną. Nie stawiamy jej przeszkód w 
poszukiwaniach, ekshumacjach, 
czy upamiętnieniach. Zachęcamy 
ich, ofiarujemy pomoc, oczywi-
ście wszystko zgodnie z literą pra-
wa. Nie wyrażamy zgody na glo-
ryfikację UPA, podobnie jak nie 
wyrażamy zgody na upamiętnia-
nie SS czy NKWD” - mówił Po-
pek.  „Za lat kilka nie będzie miał 
kto wskazać nam tych miejsc, 
dlatego tak ważne i pilne jest uzy-
skanie zgody od strony ukraiń-
skiej na godne upamiętnienie za-
mordowanych Polaków” -  ocenił 
Popek. Zdaniem Popka, obecnie 
miejsca pamięci są w niewystar-
czającym stopniu oznaczone i 
opisane. „Tych znaków pamięci, 
krzyży, skromnych pomników jest 
na Wołyniu ok. 170 w 170 miej-
scowościach. To znaczy, że ok. 
1330 miejscowości na Wołyniu, 
gdzie zginęli Polacy z rak OUN, 
UPA, nie ma krzyża w ogóle, nie 
ma mogił. To znaczy, że ponad 90 
proc. polskich obywateli leży w 

dołach śmierci bez katolickiego 
pochówku” -  zaznaczył Popek. 
O udziale specjalistów z Wydzia-
łu Kresowego Biura Poszukiwań 
i Identyfikacji IPN w pracach na 
Ukrainie, m.in. w Kostiuchnówce, 
gdzie w lipcu 1916 r. doszło do 
zaciętej bitwy polskich żołnierzy 
z wojskiem rosyjskim, PAP infor-
mowała 11 sierpnia br. Badacze 
IPN ocenili wtedy, że zgoda ukra-
ińskiego Ministerstwa Kultury na 
poszukiwania w miejscach, gdzie 
znajdują się groby Polaków, jest 
„bardzo pozytywnym sygnałem 
do prowadzenia dalszego otwar-
tego dialogu historycznego z 
Ukrainą”.  (Władze Ukrainy po 
raz kolejny zablokowały prace 
ekshumacyjne IPN; 24 sierpień 
2017; w:  https://wpolityce.pl/
swiat/354637-wladze-ukrainy-po-
raz-kolejny-zablokowaly-prace-
ekshumacyjne-ipn ). 

„Tak wygląda ukraińska „przy-
jaźń” w praktyce. Polscy history-
cy wciąż nie mogą pracować na 
Ukrainie. Zakaz poszukiwań w 
miejscowości Kostiuchnówka 
wydała komisja przy guberna-
torze wołyńskim i Światosław 
Szeremeta, ukraiński sekretarz 
wykonawczy Państwowej Komi-
sji ds. Utrwalania Pamięci.

Tydzień temu pracownicy polskie-
go IPN zostali zaproszeni do prac 
poszukiwawczych przez dyrektora 
Ołeksego Złotogorskiego z ukraiń-
skiej firmy archeologicznej „Wo-
łyńskie starożytności”. Miejscem 
prac miało być miejsce bitwy z 
1916 roku, gdzie poległo ok. 2000 
polskich żołnierzy. 21 sierpnia br. 
firma dostała bezwzględny zakaz 
pracy z Polakami. /.../ Okazuje się, 
że sytuacja nabrzmiewa, a polski 
IPN wykorzystał już chyba wszel-
kie narzędzia, by wznowić dialog, 
który w chwili obecnej nie istnie-
je. Trudno jednak rozmawiać z 
kimś, kto domaga się, by uznać, 
że normalną i pożądaną sytu-
acją jest tolerowanie na polskiej 
ziemi obiektów wystawionych 
ku czci morderców polskich 
obywateli. Strona ukraińska nie 
zamierza odstąpić od żądania od-
budowania pomnika w Hruszowi-
cach. Sprawa jest skomplikowana 
na wielu płaszczyznach, mówili 
o tym prelegenci podczas wczo-
rajszego spotkania w Przystanku 
Historia IPN w Warszawie. Czas, 
niestety nie jest naszym sprzymie-
rzeńcem, a Ukraińcy raczej spo-
walniają wszelkie działania niż je 
przyspieszają. Dr Popek przypo-
mniał, że wciąż nie wiemy nawet 
gdzie dokładnie znajdują się doły 
śmierci z ofiarami zbrodni wołyń-
skiej i późniejszego ludobójstwa 
w Małopolsce Wschodniej. A 
mowa jest o 10 tys. takich miejsc 
na Wołyniu i 10 tys. w Małopol-
sce Wschodniej. Leży tam ok. 130 
tys. polskich obywateli. Odchodzą 
ostatni świadkowie zbrodni wo-
łyńskiej. Za kilka lat nie będzie 
miął kto nam wskazać tych miejsc. 
Dlatego tak ważne jest uzyskanie 
tych zgód od władz ukraińskich 
teraz - mówił naczelnik Wydziału 
Kresowego. 2000 lat temu nawet 
barbarzyńcy zawierali pokój, aby 
przerwać walkę, zebrać swoich z 
pola bitwy i ich pochować oraz 
opłakać. Nam tego nie wolno zro-
bić, nawet jeśli minęły 74 lata od 
zbrodni wołyńskiej, a w przypadki 
legionistów nawet ponad sto lat - 
dodał dr Leon Popek.

Bitwa pod Kostiuchnówką roze-
grała się w dniach 4–6 lipca 1916 
roku na Wołyniu. Legiony Polskie 
walczyły przeciwko oddziałom 
rosyjskiego XLVI Korpusu Ar-
mijnego, prowadzącego natarcie 
w ramach ofensywy Brusiłowa. 
Polskie straty wyniosły ok. 2000 
żołnierzy. Wypieranie prawdy o 
ludobójstwie na Wołyniu ma na 
Ukrainie bogatą tradycję. I nawet 
jestem w stanie to zrozumieć. Ale 
w przypadku blokowanych teraz 
prac mówimy o Legionach Pol-
skich, które walczyły z Rosjanami. 
Trudno więc oprzeć się wrażeniu, 
że ukraiński sprzeciw jest wymie-
rzony w Polskę na oślep. Niestety, 
nie wróży to dobrze na przyszłość 
i powinno być sygnałem dla 
wszystkich, którzy do współcze-
snej Ukrainy podchodzą całkowi-
cie bezkrytycznie tylko dlatego, że 
jest ona obiektem rosyjskiej agre-
sji. To tylko pół prawdy o naszych 
„braciach” Ukraińcach”. (Marcin 
Wikło: Zakaz pracy dla polskich 
historyków na Wołyniu. Dr Popek: 
„Nie wolno nam szukać nawet po-
ległych żołnierzy legionowych”; 
25 sierpień 2017; w: https://wpo-
lityce.pl/historia/354734-zakaz-
pracy-dla-polskich-historykow-
na-wolyniu-dr-popek-nie-wolno-
nam-szukac-nawet-poleglych-
zolnierzy-legionowych ).  

Z komentarzy internautów: 

Szanujmy się: „Wczoraj w Ki-
jowie na święcie niepodległości 
maszerował polski oddział repre-
zentacyjny Wojska Polskiego w 
rytm hymnu OUN / UPA. To nie 
głupota to prowokacja”.  

Wiesscar: „Ukraińcy wykorzysta-
li pretekst z pomnikiem UPA w 
Hruszowicach żeby zablokować 
Polakom prace poszukiwawcze i 
badawcze bo czas gra na korzyść 
banderowców gdyż świadkowie 
odchodzą”. 

21 sierpnia w Łucku odbyło się po-
siedzenie Komisji Obwodowej ds. 
Upamiętnienia Uczestników Ope-
racji Antyterrorystycznej, Ofiar 
Wojny i Represji Politycznych. 
«Informujemy Państwa, że Olek-
sij Złatogorski, dyrektor «Wo-
łyńskich Starożytności», który 
planuje prowadzenie prac poszu-
kiwawczych w miejscu pochów-
ków z czasów I wojny światowej 
we wsi Kostiuchnówka obwodu 
wołyńskiego, dotychczas nie zło-
żył do Państwowej Komisji Mię-
dzyresortowej ds. Upamiętnienia 
Uczestników Operacji Antyterro-
rystycznej, Ofiar Wojny i Represji 
Politycznych sprawozdania doty-
czącego zwłaszcza: akt prac eks-
humacyjnych, protokołów prze-
prowadzonych ekshumacji oraz 
sprawozdań z prac poszukiwaw-
czych, ekshumacji i przeniesienia 
zwłok ofiar wojen i represji poli-
tycznych za 2014 i 2015 rok. W 
dniu 2 sierpnia 2017 roku dyrek-
tor «Wołyńskich Starożytności» 
skierował do Jarosława Szarka, 
Prezesa IPN, zaproszenie dla pol-
skich ekspertów do udziału w eks-
pedycji poszukującej szczątków 
polskich legionistów z czasów I 
wojny światowej w okolicach wsi 
Kostiuchnówka obwodu wołyń-
skiego, […] natomiast Złatogorski 
nie zgłosił tego faktu do Państwo-
wej Komisji Międzyresortowej 
tym samym naruszając pp. 3, 4, 
5 art. 7 Umowy między Rządem 
Ukrainy i Rządem Rzeczypospo-

litej Polski o ochronie miejsc pa-
mięci i spoczynku ofiar wojny i re-
presji politycznych». […] Oprócz 
tego, zgodnie z oświadczeniem 
Ukraińskiego Instytutu Pamię-
ci Narodowej (UINP) popartym 
przez odpowiedzialnego sekreta-
rza Państwowej Komisji Między-
resortowej, na terytorium Ukrainy 
tymczasowo wstrzymano pro-
jekty, w tym także poszukiwaw-
cze i dotyczące ekshumacji oraz 
przeniesienia zwłok poległych 
Polaków, do momentu rozstrzy-
gnięcia kwestii w sprawie odno-
wienia i legalizacji zniszczonych 
w sposób barbarzyński miejsc 
upamiętnienia oraz pochówków 
Ukraińców na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polski. […] Zgodnie z 
wyżej wymienionym prosimy o 
podjęcie działań w sprawie prze-
niesienia terminu ekspedycji […] 
z udziałem przedstawicieli strony 
polskiej do momentu ustalenia 
wszystkich niezbędnych procedur 
[…]» – tak p. Switłana Mysz-
kowec, Zastępczyni Przewodni-
czącego Wołyńskiej Państwowej 
Administracji Obwodowej, pro-
wadząca posiedzenie, określi-
ła kwestię omawianą w trakcie 
obrad Komisji Obwodowej ds. 
Upamiętnienia Uczestników Ope-
racji Antyterrorystycznej, Ofiar 
Wojny i Represji Politycznych.   
Mogłoby się wydawać, że chodzi 
o zwykłe rutynowe upomnienie 
stosowane w przypadku narusze-
nia i niewypełnienia procedur, 
do których miał się stosować pan 
Złatogorski, aczkolwiek mieliśmy 
nieodparte wrażenie, że chodziło 
zgoła o coś zupełnie innego. Po 
wysłuchaniu wyjaśnień Złatogor-
skiego, logicznych i popartych 
argumentami, na temat przyczyn 
nie złożenia sprawozdań, współ-
pracy ze stroną polską oraz tym, 
że zajmuje się nie tylko pole-
głymi Polakami, lecz wszystki-
mi ofiarami wojen, w tym także 
Ukraińcami, Rosjanami, Węgra-
mi, Austriakami, Niemcami, głos 
zabrała przedstawicielka UINP 
Lesia Bondaruk. Ciekawe tylko, 
że oskarżenia, które wówczas pa-
dały, praktycznie mało dotyczyły 
kwestii wyżej przedstawionych i 
wymienionych w oświadczeniu 
Komisji Międzyresortowej. Linią 
przewodnią argumentacji (cytuje-
my na podstawie nagrania) było: 
«Pan ostentacyjnie postępuje 
wbrew racji stanu. Pan burzy li-
nię postępowania zatwierdzoną 
na poziomie oficjalnym». Switła-
na Myszkowec rozwijała temat 
skłaniając Komisję do podjęcia 
decyzji oczywistej: «Być może 
należałoby wam cofnąć zezwole-
nie na prowadzenie działalności».  
Porażający był wręcz przejaw 
«człowieczeństwa» jednego z 
członków Komisji: «Powinniśmy 
również wykazać się stanowczo-
ścią. Te szczątki poległych, które 
leżały w ziemi 70 lub 75 lat, mogą 
poleżeć jeszcze kilka. My zaś 
nie powinniśmy ustępować, lecz 
poprzeć stanowisko UINP, natu-
ralnie, zezwolenia na prowadze-
nie prac poszukiwawczych, jeśli 
dotyczy to pochówków polskich, 
nie dawać. […] Jeśli taka jest li-
nia państwowa, jej się należy trzy-
mać». (Bez zezwolenia na prace 
poszukiwawcze; 26 sierpnia 2017; 
w: http://www.monitor-press.com/
pl/2-pol/artyku-y/5825-19140.
html ).  

Zebrał: Stanisław Żurek 
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Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

Pod Kostiuchnówką uczczono kolej-
ną rocznicę bitwy Legionów Polskich.
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej

Na zaproszenie gminy Lubaczów 
przedstawiciele Polskiego Towa-
rzystwa Kulturalno-Oświatowego 
Obwodu Tarnоpolskiego i Polskie-
go Towarzystwa Gimnastycznego 
«Sokół» w Tarnopolu wzięli udział 
w Festiwalu Dziedzictwa Kresów 
w polskim przygranicznym mieście 
Lubaczów.

Przez pierwsze trzy dni festiwa-
lu w ramach II Ogólnopolskiego 
Spotkania Środowisk Kresowych 
«Dziedzictwo Ziem Wschodnich 
dawnej Rzeczypospolitej – wyzwa-
nia, projekty, dokonania» trwała 
konferencja naukowo-praktyczna 
poświęcona polskim zabytkom 
na byłych wschodnich terenach II 
Rzeczypospolitej, Forum «Polacy 
na Wschodzie» oraz szereg spotkań 
z wybitnymi osobami (reżyserami 
filmowymi, kompozytorami i in.) 
zachowującymi pamięć o swoim 
wschodnim pochodzeniu.
W przedsięwzięciach zorganizo-
wanych w ramach Festiwalu wzięli 
udział Senator RP, przewodni-
cząca Komisji Spraw Emigracji i 
Łączności z Polakami za Granicą 
Janina Sagatowska, poseł na Sejm 
RP, przewodnicząca Komisji Łącz-
ności z Polakami za Granicą Anna 
Schmidt-Rodziewicz, zastępca dy-
rektora Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Dorota 
Janiszewska-Jakubiak i in. Na im-
prezę licznie przybyli przedstawi-
ciele organizacji kresowych z całej 
Polski oraz organizacji polonijnych 
z Ukrainy, Białorusi i Litwy, któ-
rych serdecznie przyjął wójt gminy 
Lubaczów Wiesław Kapel. Podczas 
występów i prezentacji, a także w 
materiałach drukowanych przed-
stawiciele zgromadzeń wykazywali 
swoje osiągnięcia w zachowaniu 
dziedzictwa przodków.
Szczególne wrażenie na słucha-
czach wywarły opowieści byłych 
Kresowiaków o ich bolesnej depor-
tacji i o przechowywanych przez 
nich wartościowych przedmiotach 

np.: ikonach, krzyżach czy fotogra-
fiach.
Uczestnicy Festiwalu uważnie wy-
słuchali występu prezesa Polskiego 
Towarzystwa Kulturalno-Oświa-
towego Obwodu Tarnоpolskiego 
Piotra Fryza. Opowiedział on o 
działalności organizacji, o parafii 
rzymskokatolickiej w Tarnopolu, 
o odrodzeniu dziedzictwa kultu-
rowego naszych przodków przez 
członków towarzystwa. Piotr Fryz 
poruszył m.in. problem porządko-
wania polskich grobów, nagrob-
ków na cmentarzach w Tarnopolu 
i obwodzie tarnopolskim, a także 
kościołów i kapliczek. Podkreślił 
też, że polskie organizacje własny-
mi siłami nie są w stanie ich odno-
wić; tylko częściowo je odnawiają i 
utrzymują porządek.
W trakcie Festiwalu odprawio-
no Mszę Świętą Kresową pod 
przewodnictwem ks. bpa Maria-
na Buczka – bpa seniora Diecezji 
Charkowsko-Zaporoskiej, który 
wygłosił homilię «Kardynał Wła-
dysław Rubin w służbie Ojczyź-
nie».
Wzruszające było m.in. wręczenie 
upominków pamiątkowych księ-
żom po mszy świętej, interesująca 
była podróż do Osady Kresowej 
w Baszni Dolnej k. Lubaczowa, a 
także impreza plenerowa na Ryn-
ku «Lubaczów – lata dwudzieste, 
lata trzydzieste» (konkurs na naj-
piękniejszy strój tamtych czasów), 
wystawy rowerów i nowinek tech-
nicznych ówczesnej epoki, pokazy 
iluzji i ognia, występy ulicznych 
aktorów oraz koncert artystów Fil-
harmonii Podkarpackiej z Rzeszo-
wa.

P. S.: Polskie Towarzystwo Kul-
turalno-Oświatowe Obwodu 
Tarnоpolskiego składa wyrazy 
szczerej wdzięczności za zaprosze-
nie Gminie Miejskiej Lubaczów 
oraz pani Marcie Tabaczek, wice-
dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury, za bezpośrednią organiza-
cję naszego udziału w Festiwalu.

Delegacja z Tarnopola 
wzięła udział w Festiwalu 
Dziedzictwa Kresów 
MONITOR WOŁYŃSKI Po raz pierwszy trzy brygady Le-

gionów Polskich zjednoczyły się 
wiosną 1915 r. na Wołyniu. Linia 
frontu zatrzymała się wówczas na 
rzece Styr. Legioniści zgromadzili 
się pod Kostiuchnówką (obecnie 
rejon maniewicki). Jako kluczowe 
pozycje zajęli wzgórza, które póź-
niej w celu upamiętnienia bohater-
skiego czynu polskich żołnierzy 
nazwano Polską Górką i Redutą 
Piłsudskiego.

W tym miejscu walki trwały ponad 
pół roku, ale najbardziej krwawe 
bitwy rozegrały się w czasie tak 
zwanej ofensywy Brusiłowa – ope-
racji wojsk rosyjskich rozpoczętej 
w czerwcu 1916 r. Wojska austro-
-węgierskie znalazły się w trudnej 
sytuacji, ponieważ atak wojsk ro-
syjskich groził okrążeniem i utra-
tą znacznych sił sojuszniczych. 
Dowództwo podjęło decyzję o 
wysłaniu na najbardziej niebez-
pieczne tereny polskich oddziałów, 
aby przykryć wycofywanie się 
głównych sił. Dzięki bohaterskiej 
postawie i ofiarności polskich le-
gionistów udało się powstrzymać 
ofensywę prawie trzykrotnie li-
czebniejszych sił przeciwnika i w 
taki sposób zapobiec okrążeniu 
wojska austro-węgierskiego oraz 
przebudować obronę.

W rzeczywistości walki pod Ko-

stiuchnówką miały kluczowe zna-
czenie nie tyle dla dziejów I woj-
ny światowej, ile dla odnowienia 
niepodległości państwa polskiego: 
Legiony Polskie stały się tą siłą, 
dzięki której Polska ponownie za-
istniała na politycznych mapach 
Europy. Ofiara złożona na ołtarzu 
wolności Ojczyzny była wielka – 
prawie dwa tysiące żołnierzy stra-
ciło tu swoje życie, a wielu zostało 
rannych lub zaginęło bez śladu. Bi-
twa pod Kostiuchnówką uważana 
jest za najbardziej krwawą w histo-
rii Legionów Polskich.

W sobotę 19 sierpnia, na cmen-
tarzu w Polskim Lasku pod Ko-
stiuchnówką odbyły się tradycyjne 

już uroczystości upamiętniające 
kolejną rocznicę walki Legionów 
Polskich. Organizatorami i gospo-
darzami byli harcerze Chorągwi 
Łódzkiej ZHP na czele z dyrekto-
rem Centrum Dialogu Kostiuch-
nówka harcmistrzem Jarosławem 
Góreckim. 

Na obchody przybyli przedsta-
wiciele Konsulatu Generalnego 
Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku 
na czele z Konsulem Generalnym 
Wiesławem Mazurem, reprezen-
tanci lokalnej władzy, delegacje z 
polskich miast i organizacji, człon-
kowie polskich towarzystw Woły-
nia oraz lokalni mieszkańcy..

7 października br. wejdzie w ży-
cie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 
r. o ustanowieniu Krzyża Zachod-
niego.

 Krzyż Zachodni to nowe od-
znaczenie państwowe nadawane 
osobom narodowości innej niż 
polska, którzy w latach 1939–
1989 nieśli różnorodną pomoc 
Polakom podczas represji, prze-
śladowań i w czasie oporu prze-
ciwko niemieckiemu nazizmowi, 
sowieckiej okupacji oraz komu-
nistycznej dominacji ziem pol-
skich na rzecz polskich aspiracji 
niepodległościowych w obliczu 
zagrożenia życia, a także udzielali 
schronienia i pomocy charytatyw-
nej.

 Krzyż nadaje Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej na wniosek 
ministra właściwego do spraw za-
granicznych, który to przedstawia 
wnioski z własnej inicjatywy lub 
z inicjatywy związków i stowa-
rzyszeń kombatanckich, organi-
zacji społecznych, Szefa Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz osób 
prywatnych, po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Prezydent RP w drodze rozporzą-
dzenia określi tryb postępowania 

oraz wzory wniosków w spra-
wach o nadanie Krzyża. Dopiero 
po wejściu w życie ww. przepi-
sów będą mogli Państwo zwracać 
się do Protokołu Dyplomatyczne-
go w sprawach o nadanie odzna-
czeń dla obywateli. 

Nowe polskie odznaczenie państwowe 
MONITOR WOŁYŃSKI
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Książka godna polecenia
Redakcja
Wszyscy znają powiedzenie, „hi-
storia jest nauczycielką życia’, ale 
niestety nie wszyscy politycy, a o 
rządzących  już nie wspomnimy, 
czerpią z niej naukę. Niżej zapre-
zentowana książka zawiera wła-
śnie pewne nauki i skłania do wy-
ciągnięcia stosownych wniosków 
z przeszłości.
Od wydawnictwa „Stara Szuflada”:  
Wydarzenia 1930 roku, jak moż-
na ogólnie określić ukraińskie 
sabotaże oraz przeprowadzoną w 
ich konsekwencji przez władze 
polskie akcję represyjną, wpły-
nęły w sposób znaczący na bez-
pieczeństwo II Rzeczypospolitej. 
Najpierw, na skutek przeprowa-
dzanych przez ukraińskich nacjo-
nalistów licznych zniszczeń mie-
nia państwowego i prywatnego, 
zachwiany został stan bezpieczeń-
stwa wewnętrznego regionu. Na-
stępnie zaś, ze względu na skargi 
ukraińskie wniesione przeciw Pol-
sce na forum Ligi Narodów oraz 
zmasowaną antypolską kampanię 

medialną, jaką zainicjowano nie-
mal na całym świecie, próbowano 
podkopać autorytet Rzeczypospo-
litej na arenie międzynarodowej. 
 
Publikacja ukazuje przebieg dzia-
łań sabotażowych i akcji repre-
syjnej oraz ich wpływ na bezpie-
czeństwo Polski. W celu lepszego 
zrozumienia złożoności sytuacji, 
jaka zaistniała w Małopolsce 
Wschodniej latem 1930 roku, 
scharakteryzowano region pod 
kątem narodowościowym oraz 
wskazano jego znaczenie dla bez-
pieczeństwa państwa polskiego. 
Przybliżono także ogólny zarys 
stosunków polsko-ukraińskich w 
latach 20-tych oraz kierunki ukra-
ińskiej myśli politycznej, której 
nurt nacjonalistyczny, miał jedno-
znacznie antypolski charakter.
Autor pisze: „Akcja represyjna 
przeprowadzona przy pomocy po-
licji i wojska była jak najbardziej 
uzasadniona. Dała rezultaty w 
postaci odnalezienia samej tylko 

broni palnej w liczbie 2.145 sztuk 
i aresztowania 1 739 osób. Zarzą-
dzono także zamknięcie 4 ukra-
ińskich placówek oświatowych, 
zlikwidowano całkowicie „Pła-
sta” oraz kilkadziesiąt lokalnych 
placówek instytucji i organizacji 
ukraińskich, którym bądź to udo-
wodniono działalność antypań-
stwową, bądź też posiadano uza-
sadnione podejrzenie, że takowe 
kontakty utrzymywały”.
Autor ustalił też, że Ukraińcy na 
użytek propagandy międzynaro-
dowej preparowali dowody i ze-
znania w celu udramatyzowania 
tego, co się dzieje (skąd my to 
znamy?). 
Ponadto – jak się okazuje – prak-
tycznie cały aktyw „lojalnej” wo-
bec Polski partii UNDO był pod 
wpływem Ukraińskiej Wojskowej 
Organizacji (UWO), a tylko garst-
ka przebywających na emigracji 
petlurowców potępiła terror tej 
organizacji, nie miało to jednak 
żadnego znaczenia.   

A mnie jest po prostu  wstyd panie 
prezydencie !!!
Bogusław Szarwiło 
Nie mogę nie zareagować i przejść 
obojętnie obok tych wydarzeń 
które wydarzyły się kilka dni 
temu. Zresztą nie tylko mnie one 
wzburzyły. Anna Wiejak napisa-
ła artykuł : „ Prezydent Andrzej 
Duda uznał prawo Ukraińców 
do neobanderyzmu!? „  ( http://
prawy.pl/36097-prezydent-andrzej-
duda-uznal-prawo-ukraincow-do-
neobanderyzmu/) . Zacytuję autor-
kę: „ Podpisana w środę przez 
prezydentów Polski i Ukrainy 
wspólna deklaracja, z której ja-
sno wynika, że Ukraińcy mają 
prawo do kultywowania bande-
rowskich tradycji to niewątpli-
wie wielki sukces dyplomatyczny 
władz w Kijowie i cios dla Polski 
i Polaków.”  Polecam do przeczy-
tania w/w tekst z którego jasno wy-
nika, niewątpliwe zwycięstwo neo-
banderowskich władz w Kijowie, 
a klęska dla właściwie pojętej 
polskiej racji stanu. Prezydent Duda 
przybył na Ukrainę we wtorek na 
zaproszenie prezydenta tego kraju 
Petra Poroszenki. Polski prezy-
dent był jedynym zagranicznym 
gościem biorącym udział w uro-
czystościach z okazji 25. rocznicy 
uchwalenia Aktu Niepodległości 
Ukrainy. Na dodatek żołnierze 21 
Brygady Strzelców Podhalańskich 
WP wzięli udział w uroczystej de-
filadzie wojskowej. A wszystko  
w kraju, który ustanowił obecny 
rok „rokiem upa”, gdzie odradza 
się neobanderyzm, fałszuje się hi-
storię, a nade wszystko gdzie spo-
czywa ponad 100 tysięcy Polaków 
pomordowanych przez OUN-UPA, 
w dołach śmierci. 74 lata czekają na 
godny pochówek i upamiętnienie. 
Ta władza co zaprosiła polskiego 

prezydenta, nie pozwala na ekshu-
macje a artefakty wcześniej odna-
lezione w miejscach zbrodni ( me-
daliony, guziki, itp), nasze polskie  
relikwie są zabierane do regional-
nych muzeów, gdzie są traktowane 
jak zbędny złom. Jest mi po pro-
stu wstyd panie prezydencie, że 
o tym wszystkim pan zapomniał 
i za pańską „nową politykę histo-
ryczną”. Daje to dużo do myślenia, 
tym bardziej, że odmówił pan pa-
tronatu  nad tegorocznymi obcho-
dami „ Narodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na obywatelach II RP”, święta 
uchwalonego przez polski parla-
ment. A może zamiast w Kijowie 
warto było się wybrać w Warsza-
wie do Centrum Edukacji IPN na 
Marszałkowską, gdzie odbyło się : 
SEMINARIUM : WOŁYŃ „ 43 . 
PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ. ( War-
to obejrzeć na: https://www.youtu-
be.com/watch?v=n7vPWsIaJi0 ) 
Na tym seminarium, gdzie znalazł 
się tylko jeden poseł ( chwała mu 
za to), można było się dowiedzieć 
gorzkiej prawdy o stosunkach pol-
sko- ukraińskich wczoraj i dziś. 

Wykłady mieli: Ewa Siemaszko, 
Leon Popek i Dominika Siemiń-
ska. Dobrze, że są tacy ludzie któ-
rzy uparcie zmierzają do prawdy 
historycznej i godnego upamiętnie-
nia naszych rodaków, których za-
mordowano tylko dlatego, że byli 
Polakami. Bardzo mocne wystąpie-
nie miał Leon Popek, który podsu-
mował je  słowami : Oczekujemy 
zdecydowanych działań ze strony 
władz polskich. Ten temat jest 
naprawdę ważny dla Polaków. 

To nie tylko historia. Rodziny, 
krewni Polaków pomordowa-
nych na Kresach i zakopanych 
gdzieś pod płotem, na łące czy w 
lesie oczekują, że państwo polskie 
wywiąże się z tego podstawowego 
obowiązku wobec swoich obywa-
teli, jakim jest znalezienie szcząt-
ków i ich godny pochówek.  Dr 
Leon Popek wyjaśniał, że tylko na 
Wołyniu do odnalezienia pozostaje 
ok. 10 tys. dołów śmierci, z których 
trzeba ekshumować szczątki Pola-
ków (Drugie tyle jest w Małopolsce 
wschodniej, lwowskie, stanisła-
wowskie, tarnopolskie.). – Odcho-
dzą świadkowie, nie zdajemy sobie 

sprawy, jak to jest ważne dla rodzin 
kresowian. Ci, stojący nad grobem, 
mający 80-90 lat, czekają. Te miej-
sca są zacierane i nieznane. Za ileś 
lat będziemy mieć do czynienia z 
grobami osób niezidentyfikowa-
nych. Będą odnajdywane przypad-
kowo, jeśli w ogóle – tłumaczył. 
Tych słów jednak nie usłyszał, a 
może nie chciał słyszeć, żaden z de-
cydentów odpowiedzialnych za po-
litykę wobec Ukrainy. Przy różnych 
okazjach w przemówieniach, nasi 
rządzący lubią szafować  słowami, 
że „Polacy są dumnym narodem”, 
a w zderzeniu z tą rzeczywistością 
te słowa tracą swoją wartość. Re-

prezentanci państwa polskiego w 
stosunku do Ukrainy zapomnieli o 
godności i swoich rodakach. Przed 
wyjazdem prezydenta na Ukrainę, 
Krzysztof Szczerski, szef Gabi-
netu Prezydenta RP zapowiadał 
, że „strona polska poruszy m.in. 
problem ostatnich prowokacji 
wymierzonych w polskie miej-
sca pamięci i konsulat w Łucku”. 
Na tych zapowiedziach niestety  
wszystko się zakończyło. Jak tu nie 
może być wstyd za takiego prezy-
denta i rząd ? Polska daje się ogry-
wać krajowi który kpi z nas w żywe 
oczy i do tego ma jeszcze pretensje.

/ Fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP
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POLSKI ŻYD, DZIAŁACZ 
SYJONISTYCZNY LUDWIK 
BERNSTEIN NAMIEROW-
SKI („LORD LEWIS NA-
MIER”)  - HISTORYK BRY-
TYJSKIEGO MSZ SFAŁSZO-
WAŁ MAPĘ LINII CURZO-
NA.
FAŁSZ WERSJI „E” LINII 
CURZONA AUTORTWA LU-
DWIKA BERNSTEINA - NA-
MIEROWSKIEGO - „LORDA 
LEWISA NAMLERA”.

LINIA CURZONA

Linia Curzona – proponowana 
linia demarkacyjna wojsk pol-
skich i bolszewickich opisana w 
nocie z dnia 11 lipca 1920 roku, 
wystosowanej przez brytyjskie-
go Ministra Spraw Zagranicz-
nych lorda George’a Curzona 
do Ludowego Komisarza Spraw 
Zagranicznych RFSRR Gieor-
gija Cziczerina. 
Przebieg linii oparty został na 
„Deklaracji Rady Najwyższej 
Głównych Mocarstw Sprzymie-
rzonych i Stowarzyszonych w 
sprawie tymczasowej granicy 
wschodniej Polski” z 8 grudnia 
1919 roku. W rzeczywistości lord 
G. Curzon nie był ani autorem tej 
koncepcji, ani jej zwolennikiem.
Dyplomacja brytyjska w nocie z 
11 lipca 1920 roku, w trakcie kon-
ferencji w Spa, zaproponowała li-
nię demarkacyjną wojsk polskich 
i bolszewickich w toczącej się 
wówczas wojnie polsko-bolsze-
wickiej. 
Linia wzięła swoją nazwę od na-
zwiska George Curzona – szefa 
brytyjskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych (ang. Foreign Of-
fice). Co istotne w rzeczywistości 
lord G. Curzon nie był ani auto-
rem tej koncepcji, ani jej zwolen-
nikiem. 
Koncepcję linii podchwycił bo-
wiem i zarekomendował Philip 
Kerr, osobisty sekretarz Davida 
Lloyd George’a, ówczesnego 
premiera Wielkiej Brytanii. Kerr 
korzystał z rad niskiego rangą 
urzędnika Foreign Office - Le-
wisa Namiera (Ludwika Niemi-
rowskiego). Namier urodził się 
w polskiej rodzinie o korzeniach 
żydowskich, studiował we Lwo-
wie, a następnie na Oksfordzie i 
bardzo dobrze znał realia Europy 
środkowo-wschodniej. To wła-
śnie Lewis Namier był faktycz-
nym autorem projektu linii znanej 
jako linia Curzona.
Linia przebiegała od Grodna 
przez Jałówkę, Niemirów, Brześć, 
Dorohusk, na wschód od Hru-
bieszowa, dalej na Kryłów, skąd 
na zachód od Rawy Ruskiej i na 
wschód od Przemyśla aż do Kar-
pat.
Na paryskiej konferencji pokojo-
wej kończącej I Wojnę Światową 
ustalono polską granicę zachod-
nią (z Niemcami), natomiast nie 
ustalono wschodniej, ponieważ 

Wielka Brytania i Francja liczyły 
na restytucję przedbolszewickiej 
Rosji, co stawiało zagadnienie 
wschodnich granic polskich na 
porządku dziennym i skłoniło 
Ententę do wysunięcia projektu 
tymczasowego i prowizoryczne-
go rozgraniczenia Polski i Rosji. 
W swoim projekcie tymczasowej 
granicy oparli się oni głównie 
na granicach III rozbioru Polski, 
czyli na przebiegu zachodniej 
granicy Rosji z 1795 roku. Przed-
stawiona w „Deklaracji” z dnia 
8 grudnia 1919 roku pokrywała 
się z linią Focha, rozdzielającą 
polską część Suwalszczyzny od 
Litwy, biegła dalej do Niemna i 
stąd według sztucznej wschodniej 
granicy d. obwodu białostockiego 
guberni grodzieńskiej, skąd Bu-
giem do dawnej granicy austriac-
kiej tzn. do Kryłowa. Nie obejmo-
wała Galicji, ponieważ chodziło o 
granicę polsko-rosyjską, a Galicja 
do Rosji nigdy nie należała, więc 
potraktowano ją odrębnie.
Austria podpisując traktat pokoju 
10 września 1919 roku zrzekła się 
w artykule 91 suwerenności m.in. 
nad Galicją na rzecz Mocarstw 
Sprzymierzonych i Stowarzy-
szonych. Natomiast wobec trwa-
jących już, przed podpisaniem 
przez Austrię pokoju, walk na tle 
etnicznym, Mocarstwa te miały w 
stosunku do niej odmienne plany. 
22 lutego 1919 r. została przedsta-
wiona we Lwowie przedstawicie-
lom rządów Polski i ZURL linia 
demarkacyjna zawieszenia broni 
w Galicji, pozostawiająca Lwów 
i Borysławsko-Drohobyckie Za-
głębie Naftowe po stronie pol-
skiej, przy jednoczesnym uzna-
niu ZURL przez Ententę i pozo-
stawieniu po stronie ukraińskiej 
Tarnopola i Stanisławowa. Była 
to tzw. linia Barthélemy’ego (od 
nazwiska francuskiego generała – 
szefa misji mediacyjnej ze stycz-
nia – lutego 1919), która biegła 
od Kamionki Strumiłowej przez 
Bóbrkę, Wybranówkę, Mikołajów 
i dalej linią kolejową Stryj-Lwów. 
Projekt zawieszenia broni i linii 
demarkacyjnej odrzuciła w koń-
cu lutego 1919 strona ukraińska 
(ZURL), licząc na korzystne dla 
siebie rozstrzygnięcie militarne. 
Strona polska starała się skłonić 
przedstawicieli elit ukraińskich 
do zaakceptowania linii rozejmo-
wej Sokal-Busk-Halicz-Kałusz-
-Karpaty (propozycja hrabiego 
Skarbka z lutego 1919 roku), któ-
rą kilka miesięcy później Piłsud-
ski skorygował na korzyść Ukra-
ińców do postaci Sokal-Busk-Ka-
łusz-Karpaty. 

OBA WARIANTY ROZGRA-
NICZENIA ZAKŁADAŁY, ŻE 
LWÓW POZOSTANIE PRZY 
POLSCE
 
Wszelkie próby uzgodnienia linii 
demarkacyjnej z rządem zachod-
nioukraińskim kończyły się fia-

skiem z powodu nieustępliwości 
strony ukraińskiej. Mocarstwa za-
chodnie miały szereg wątpliwości 
w kwestii przyznania Polsce Ga-
licji Wschodniej ze Lwowem, nie 
były również zgodne co do zakre-
su koncesji na rzecz Polski. 
Wyrazem tych różnic był Raport 
nr 3 z 17 czerwca 1919 roku Ko-
misji do Spraw Polskich Konfe-
rencji Pokojowej w Paryżu, na 
czele której stał Jules Cambon. 
Dokument wytyczał dwie linie 
rozgraniczenia wschodniej gra-
nicy Polski na obszarze wschod-
niogalicyjskim (tzw. linia A i B). 
Linia A, za którą optowali Bry-
tyjczycy, biegła w przybliżeniu 
zgodnie z przebiegiem aktualnej 
granicy wschodniej od Kryłowa 
do Karpat, a zbieżna ze stanowi-
skiem francuskim linia B zosta-
wiała po stronie polskiej Lwów i 
znaczną część naftowego zagłębia 
borysławskiego.
Po nieudanej ofensywie ukraiń-
skiej, kontrofensywie polskiej i w 
konsekwencji po zajęciu w lipcu 
1919 r. całego terytorium Galicji 
po Zbrucz przez wojska polskie, 
Ententa (Rada Najwyższa – a 
więc szefowie rządów) postano-
wiła decyzją z 21 listopada 1919 
r. przekazać Polsce zarząd (man-
dat) nad całą Galicją na 25 lat (a 
następnie przeprowadzić plebi-
scyt w kwestii przynależności 
państwowej tego terytorium) przy 
jednoczesnym nadaniu przez Pol-
skę autonomii terytorialnej ludno-
ści Galicji Wschodniej. Podstawą 
decyzji Ententy wynikającą z pra-
wa międzynarodowego był traktat 
pokojowy, który Austria podpisa-
ła w Saint-Germain-en-Laye i w 
którym zrzekła się dotychczaso-
wej suwerenności nad terytorium 
całej Galicji na rzecz mocarstw 
Ententy i pozostawiała im decyzję 
w sprawie dalszej przynależności 
państwowej tego terytorium.
Decyzja Ententy wywołała obu-
rzenie w Polsce, Sejm przytła-
czającą większością (oprócz PPS) 
przyjął uchwałę sprzeciwiającą 
się decyzji mocarstw – co jednak 
nie miało znaczenia prawnomię-
dzynarodowego. Jednocześnie 
rząd polski wykorzystując zmianę 
sytuacji politycznej w Rosji (upa-
dek ruchu białych – klęska wojsk 
Denikina) i na Ukrainie (Symon 
Petlura pobity przez białych i 
czerwonych Rosjan rozpoczął 
właśnie w Warszawie rokowania 
o sojusz z Polską) podjął ener-
giczne, zakulisowe działania dy-
plomatyczne, które doprowadziły 
22 grudnia 1919 r. do zawieszenia 
wykonania uchwały z 21 listopa-
da, co w praktyce oznaczało po-
wrót do negocjacji w tej kwestii.
Trzeba dodać, że politycy En-
tenty nie znali realiów demogra-
ficznych, historycznych i poli-
tycznych Galicji Wschodniej i 
nie mieli sensownego projektu 
rozwiązania problemu. Skoro od-
rzucali możliwość istnienia pań-

stwa ukraińskiego, uważając to za 
problem wewnętrzny Rosji (nie 
uznali URL), to możliwe były 
dwa rozwiązania: albo Galicja 
Wschodnia w ramach Rosji (do 
czego prowadziła taka polityka) 
albo w Polsce, co było potwier-
dzeniem status quo istniejącego 
od lata 1919 r.
W umowie sojuszniczej pomię-
dzy Polską a URL z 21 kwietnia 
1920 roku granicę polsko-ukraiń-
ską ustalono na Zbruczu.

KONFERENCJA W SPA

Podczas konferencji w Spa 10 
lipca 1920 w obliczu przewi-
dywanej klęski Polski w walce 
z bolszewikami Brytyjczycy 
wysunęli propozycję wycofa-
nia wojsk polskich na linię de-
markacyjną Niemen-Bug (li-
nia z „Deklaracji” z 8 grudnia 
1919), a sprawę Galicji, Śląska 
Cieszyńskiego, Gdańska Polska 
miała zostawić do rozstrzygnię-
cia mocarstwom Ententy. W 
Galicji Wschodniej linią demar-
kacyjną miała być linia frontu 
w momencie zawieszenia broni. 
Zatem w Spa nie wyznaczono li-
nii demarkacyjnej w Galicji.
W Galicji Wschodniej linią 
demarkacyjną miała być linia 
frontu w momencie zawieszenia 
broni. Zatem w Spa nie wyzna-
czono linii demarkacyjnej w 
Galicji. Dyplomacja brytyjska 
podjęła jednak kroki, by i tam 
zgodnie z postanowieniami kon-
ferencji wyznaczyć konkretną 
linię demarkacyjną. Wytyczoną 
przez Brytyjczyków linię de-
markacyjną, na którą cofnąć się 
miały wojska polskie, a sowiec-
kie jej nie przekraczać usta-
nowiono (zgodnie z wcześniej 
wysuwanymi propozycjami En-
tenty) na Niemnie i Bugu (czyli 
linia z „Deklaracji” z grudnia 
1919 roku), a w Galicji miała 
ona biec od Bugu wzdłuż linii 
Sokal-Busk-Kałusz i dalej do 
Karpat -  

- ZE LWOWEM PO STRONIE 
POLSKIEJ 

Przebieg linii demarkacyjnej 
miał zostać następnie przesła-
ny w telegramie do sowieckiego 
komisarza spraw zagranicz-
nych Gieorgija Cziczerina w 
dniu 11 lipca 1920. Jednakże 
już w trakcie trwania konferen-
cji w Spa bolszewicy odrzucali 
wszelkie propozycje linii de-
markacyjnych ustalanych przez 
mocarstwa Ententy, a następnie 
w dniu 17 lipca 1920 odrzuci-
li już nie tylko propozycję linii 
demarkacyjnych, ale również 
samą możliwość pośredniczenia 
przez Ententę w kwestiach pol-
sko-bolszewickich. 
Dowództwo bolszewickie liczyło 
na szybkie opanowanie Polski i 
wkroczenie sowieckich oddzia-

łów na obszar Niemiec, gdzie 
miała wybuchnąć powszechna 
rewolucja. 
Następnym etapem miał być 
podbój całego kontynentu eu-
ropejskiego przez połączone 
sowiecko-niemieckie oddziały 
rewolucyjne. 
Lenin skwitował próby media-
cji Ententy słowami : 
„Za pomocą drobnego sza-
chrajstwa chcą nam odebrać 
zwycięstwo”. 
Oficjalnie jednak sowiecka 
dyplomacja głosiła koncepcję 
dwustronnych rokowań polsko-
-bolszewickich bez udziału poli-
tycznych pośredników. 
W efekcie, mimo przyjęcia wa-
runków Ententy przez Grab-
skiego, sprawę wyznaczonej 
linii demarkacyjnej w Galicji 
uznano za bezprzedmiotową i 
nieaktualną. 
Rezultatem było uzgodnie-
nie przedstawicieli Ententy ze 
stroną polską, że za podstawę 
do przyszłych rokowań poko-
jowych polsko-bolszewickich 
(bądź polsko-ukraińskich w Ga-
licji) tak czy inaczej będzie się 
uważać „linię frontu”. 
Jak więc widać premier Grab-
ski na konferencji w Spa pod-
pisał dokument w którym nie 
było mowy o konkretnej linii 
rozejmowej w Galicji. W dniu 
15 lipca 1920 roku w Spa rząd 
polski zgodził się „przyjąć decy-
zję Rady Najwyższej w sprawie 
granic litewskich, przyszłości 
Galicji wschodniej, sprawy Cie-
szyńskiej i przyszłego traktatu 
gdańsko-polskiego”. W trak-
tacie ryskim granicę między 
Polską a USRR na odcinku ga-
licyjskim ustalono na Zbruczu, 
co wobec nieuznawania Rosji 
sowieckiej na forum między-
narodowym miało jedynie cha-
rakter dwustronny (wyrzecze-
nia się pretensji sowieckich do 
Galicji Wschodniej). Granica ta 
jednak ostatecznie została uzna-
na przez Radę Ambasadorów 
Głównych Mocarstw Sprzymie-
rzonych i Stowarzyszonych w 
Paryżu decyzją z dnia 15 marca 
1923 roku.

KONFEREENCJA W SEVRES

Latem 1920 roku wydawało się, 
że los Polski jest już przesądzony 
i nie zdoła ona oprzeć się nawale 
bolszewickiej. 
Mocarstwa Ententy miały do 
wyboru: albo traktować obszar 
wschodniogalicyjski jako sowiec-
ką zdobycz, albo jako odrębne od 
Rosji Sowieckiej oraz Polski (je-
śli ta w jakiejś postaci przetrwa) 
państwo. 
Wybrano drugą opcję uważając, 
że odrębne państwo wschodnio-
galicyjskie pozwoli wbić klin po-
między ludność ukraińską a bol-
szewików oraz przyczyni się do 
zatrzymania ekspansji sowieckiej. 

KTO UKRADŁ POLSCE LWÓW?
Opracowanie Aleksander Szumański
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W sierpniu 1920 roku podczas 
konferencji w Sèvres pomiędzy 
mocarstwami Ententy a Czecho-
słowacją, Jugosławią i Rumunią 
przedstawiciele konferujących 
państw uznali Galicję Wschodnią 
za odrębne państwo ukraińskie. 
Ponownie stanęła kwestia gra-
nic tego państwa. Zanim jednak 
przystąpiono do ich wyznaczania, 
zwycięstwo nad bolszewikami 
pod Warszawą unieważniło roz-
patrywane w Sèvres projekty.

NIEZREALIZOWANA USTA-
WA O ZASADACH PO-
WSZECHNEGO SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO Z DNIA 26 
WRZEŚNIA 1922 ROKU.

W dniu 26 września 1922 r. Sejm 
RP przyjął w intencji uzyskania 
korzystnego rozstrzygnięcia mo-
carstw nigdy nie uchyloną i nigdy 
nie wprowadzoną w życie ustawę 
o 
„ZASADACH POWSZECH-
NEGO SAMORZĄDU WOJE-
WÓDZKIEGO, A W SZCZE-
GÓLNOŚCI WOJEWÓDZTW 
LWOWSKIEGO, TARNOPOL-
SKIEGO I STANISŁAWOW-
SKIEGO”- w PRAKTYCE swych 
rozstrzygnięć ustalająca dla ob-
szaru Galicji Wschodniej status 
analogiczny do województwa 
śląskiego (np. odrębna kuria pol-
ska i ukraińska każdego sejmiku 
wojewódzkiego o uprawnieniach 
analogicznych do Sejmu Śląskie-
go, powołanie w ciągu dwóch lat 
uniwersytetu ukraińskiego, język 
ukraiński jako równorzędny urzę-
dowy w województwach, zakaz 
prowadzenia państwowej koloni-
zacji ziemskiej).

UZNANIE SUWERENNO-
ŚCI POLSKI W GALICJI 
WSCHODNIEJ.
 
15 marca 1923 r. Rada Am-
basadorów ostatecznie uznała 
suwerenność Polski w Galicji 
Wschodniej, przy zastrzeżeniu 
wprowadzenia przez Polskę sta-
tusu autonomicznego dla tego 
terytorium, czego surogat sta-
nowiła ustawa z września 1922, 
stwierdzająca już w samym 
tytule szczególny charakter te-
rytorium Galicji Wschodniej w 
ramach państwa polskiego. 
USRR wniosła protest prze-
ciwko zaniechaniu plebiscytu. 
Protest został odrzucony przez 
Polskę z powołaniem się na za-
pisy traktatu ryskiego i fakt, że 
terytorium Galicji wschodniej 
nie wchodziło nigdy w skład 
państwa rosyjskiego, czy też 
jego następców prawnych i w 
konsekwencji jakiekolwiek ich 
pretensje w tym zakresie są bez-
przedmiotowe, zaś ani już ist-
niejący ZSRR, ani wchodząca w 
jego skład USRR nie są strona-
mi w sprawie.
Decyzja Rady Najwyższej była 
rozstrzygająca w płaszczyźnie 
prawnomiędzynarodowej. Na-
stępnego dnia po jej ogłoszeniu 
zaprzestał działalności w Wied-
niu rząd ZURL na emigracji 

pod przewodnictwem Jewhena 
Petruszewycza, a jego członko-
wie w większości powrócili w 
granice Polski.

ZMIANA PRZEBIEGU LINNI 
DEMARKACYJNEJ W GALI-
CJI WSCHODNIEJ
- LINIA CURZONA 1945 - 
CZYLI JAK UTRACILIŚMY 
LWOW.

W nocy z 10 na 11 lipca 1920 
roku polski Żyd syjonista Levis 
Bernstein - Namierowski, znany 
jako „lord Namler” historyk, pra-
cownik brytyjskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych zmienił sa-
mowolnie linię wytyczającą ją na 
zachód od Lwowa i Drohobycza i 
w tej postaci została ona przetele-
grafowana z Londynu sowieckie-
mu ministrowi G. Cziczerinowi. 
Motywy postępowania polskiego 
Żyda „lorda Namiera”, który jest 
uznawany przez niektórych histo-
ryków za autora takiej modyfika-
cji, są jasne. 
Roman Dmowski w swej pracy 
„Polityka polska i odbudowanie 
państwa” wspomina Namiera 
jako głównego wroga sprawy pol-
skiej i sprawcę wrogiego stosun-
ku premiera Davida Lloyd Geor-
ge’a do Polski.
Linia Curzona miała być tylko 
linią rozejmu pomiędzy walczą-
cymi ze sobą wojskami sowiecki-
mi i polskimi i wbrew obiegowej 
opinii, nie był to projekt granicy 
polsko-radzieckiej. 
Na pozycje wyznaczone przez 
tę linię miały się cofnąć wojska 
polskie po podpisaniu rozejmu w 
wojnie z sowiecką Rosją.
Biegła ona od granicy litewskiej 
wzdłuż Niemna, z kolei na zachód 
od Grodna, w północnej części 
w sposób zbliżony do obecnej 
granicy polsko-białoruskiej (po-
zostawiała jednak po radzieckiej 
stronie Puszczę Białowieską a po 
polskiej cały Kanał Augustowski 
i miejscowość Sopoćkinie) aż do 
Bugu w miejscowości Niemirów, 
a w okolicach Kryłowa odchodzi-
ła od tej rzeki. 
Dalszy południowy przebieg był 
przedmiotem rozbieżności. Linia 
znana potem jako „E” (linia Na-
miera przetelegrafowana Czicze-
rinowi z MSZ w Londynie) biegła 
nieco na wschód od Przemyśla 
(podobnie jak obecna granica pol-
sko-ukraińska), wersja oznaczana 
wiele lat później jako „B” (wła-
ściwa linia Curzona rozważane na 
konferencji w Spa rozgraniczenie 
w Galicji wschodniej z zagłębiem 
naftowym dla Polski) zostawiała 
zaś Lwów po stronie polskiej.
Po zakończeniu wojny polsko-
-sowieckiej granica państwowa 
została ostatecznie wyznaczona w 
traktacie ryskim z 18 marca 1921 
i była przesunięta względem linii 
o ok. 200 km w kierunku wschod-
nim.

TRAKTAT O GRANICACH 
I PRZYJAŹNI III RZESZA - 
ZSRR Z TAJNYMI PROTO-
KOŁAMI 
- MOSKWA 28.08. 1939 R. 

Po zniszczeniu 6 armii niemiec-
kiej pod Stalingradem w lutym 
1943 Stalin skorzystał z okazji aby 
powołać się wobec Brytyjczyków 
i Amerykanów na formułę „linii 
Curzona” przy roszczeniach do 
wytyczenia nowych granic ZSRR 
w Europie, ponieważ pokrywała 
się ona w pewnym stopniu (na li-
nii Bugu) z granicą między ZSRR 
a III Rzeszą określoną w traktacie 
o granicach i przyjaźni między 
III Rzeszą a ZSRR z 28 września 
1939 r. – a formuła „Linia Curzo-
na” miała genezę brytyjską, wo-
bec powyższego była neutralną 
wobec Amerykanów.
W marcu 1943 r., jeszcze przed 
zerwaniem stosunków dyploma-
tycznych w związku z wykryciem 
grobów katyńskich, Stalin zażą-
dał od Rządu Rzeczypospolitej 
uznania linii Curzona (szczegóło-
wo niesprecyzowanej) jako nowej 
granicy między ZSRR a Polską.
Tym samym Stalin żądał od rzą-
du polskiego uznania skorygo-
wanych warunków paktu Stalin 
– Hitler z 28 września 1939 r., 
wbrew ustaleniom układu Si-
korski-Majski z 30 lipca 1941 r., 
uznających utratę ważności trak-
tatów niemiecko-sowieckich do-
tyczących terytorialnych zmian w 
Polsce i ustanowienia granicy nie-
miecko-sowieckiej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Nadmienić należy, że rząd polski 
nie był uprawniony do dokonywa-
nia jakichkolwiek jednostronnych 
cesji terytorialnych a kwestia 
kompensaty terytorialnej Polski 
kosztem Niemiec i jej rozmiaru 
do października 1944 r. (konfe-
rencja moskiewska z udziałem 
premiera Mikołajczyka) oficjal-
nie nie została przez sojuszników 
brytyjskich przedstawiona rządo-
wi polskiemu.
Latem i jesienią 1943 r., jesz-
cze przed konferencją w Tehe-
ranie, władze USA i W. Brytanii 
nie rozpatrywały przywrócenia 
przedwojennej granicy Polski na 
wschodzie uznając, iż powinna 
ona przebiegać w zasadzie jak 
linia Curzona z zostawieniem 
Polsce Lwowa. Rząd premiera 
Mikołajczyka nie był o tym infor-
mowany.
Mniej więcej do sierpniowej 
(1944 rok) wizyty premiera Stani-
sława Mikołajczyka w Moskwie 
Brytyjczycy mieli nadzieję wytar-
gować od Stalina wariant „B” ze 
Lwowem dla Polski. 
Nie znaleźli jednak w swych naci-
skach na stronę sowiecką żadnego 
wsparcia Stanów Zjednoczonych, 
gdyż te nie zamierzały wywierać 
presji na Stalina w sprawach trze-
ciorzędnych dla interesów USA 
i uważały wówczas, że bardzo 
potrzebują pomocy sowieckiej w 
doprowadzeniu do końca wojny 
na Dalekim Wschodzie. 
Straszliwe straty Amerykanów w 
wojnie dalekowschodniej spra-
wiły, że dla wciągnięcia ZSRR 
do wojny z Japonią administracja 
amerykańska składała na ołtarzu 
własnej polityki los Polski i Euro-
py Środkowo-Wschodniej.

Kreślenie kolejnych wersji linii 
Curzona miało miejsce na kon-
ferencji międzysojuszniczej w 
Teheranie. W trakcie jej trwania 
wyszło na jaw, że istnieją dwie 
„linie Curzona”, na co zwrócił 
uwagę szef brytyjskiej dyploma-
cji Anthony Eden. Sfałszowana 
linia dokonana przez polskiego  
Żyda „lorda Namiera” została na-
niesiona na mapy alianckie jako 
linia Curzona „E”.
 Właściwa linia Curzona zosta-
ła ujęta jako linia Curzona „B”. 
Strona brytyjska w swych me-
morandach (memoranda z 19 i 
22 listopada 1943, memorandum 
Toynbee’ego z 12 lutego 1944 
oraz memorandum Francisa Bo-
urdillona z 25 lipca 1944) trzy-
mała się wersji „B” linii jako wła-
ściwej podstawy do wyznaczenia 
granicy.

Śladem zażartych targów o polską 
granicę wschodnią i szczegóło-
wych studiów aliancko-sowiec-
kich jest opracowana podczas 
konferencji w Teheranie specjalna 
mapa. Zaznaczono na niej pięć 
wariantów proponowanej granicy 
wschodniej oznaczonych od „A” 
do „E”, przy czym wariant pierw-
szy „A” to granica z 1939 roku. 
Można spostrzec, że wariant 
oznaczony na niej jako „B” prze-
widywał pozostawienie Polsce 
etnicznie polskiej Wileńszczyzny 
oraz całej wschodniej Galicji. 
Warianty „B”, „C” i „D” pozosta-
wiały Polsce Grodzieńszczyznę 
również wówczas w większości 
etnicznie polską. 
Warianty „B” i „C” pozostawiały 
Polsce całą wschodnią Galicję. 
Wariant „D” zostawiał jedynie 
Lwów i Drohobycz przy Polsce. 
Dyplomaci amerykańscy dawa-
li początkowo przedstawicielom 
Polski nadzieję na wariant w naj-
lepszym razie „B”, a więc z Ga-
licją Wschodnią i Wileńszczyzną 
dla Polski, a w najgorszym razie 
na wariant „C” pozostawiający 
przy Polsce Lwów, Stanisławów, 
Tarnopol i Grodno. 

WARIANT „E” - PRZEBIE-
GAJĄCY WZDŁUŻ LINII 
„LORDA NAMLERA”, JAKO 
JEDYNY ZE WSZYSTKICH 
ODCINAŁ OD POLSKI 
LWÓW. WILNO I GRODNO.

Stalin na tej mapie samodziel-
nie zakreskował czerwonym 
ołówkiem ziemie na zachód 
od wariantu „E”, do których 
ZSRR rościł pretensje, tj. Bia-
łostocczyznę, ziemie chełmską i 
przemyską, nie wyznaczył jed-
nak swojej wersji wschodniej 
granicy. 
Ostatecznie zgodził się na wa-
riant „E”, jednak równocześnie 
wyznaczył linię „F”, stanowią-
cą rozgraniczenie terytoriów w 
Prusach Wschodnich.
Tuż przed rozpoczęciem obrad 
konferencji doszło do spotkania 
Roosevelta ze Stalinem, w czasie 
którego prezydent USA oświad-
czył, że przyjmuje linię Curzo-
na jako podstawę wytyczenia 

wschodniej granicy Polski po 
wojnie, ale ze względu na zbli-
żające się wybory prezydenckie 
i liczenie na głosy Polonii ame-
rykańskiej nie może sygnować 
do tej pory żadnego oficjalnego 
porozumienia w tej kwestii. 

Churchill podczas konferencji 
obstawał za przynależnością 
Lwowa do Polski, ale w pew-
nym momencie stwierdził:

„NIE MAM NAJMNIEJSZE-
GO ZAMIARU PODNOSIĆ 
WIELKIEGO LAMENTU Z 
POWODU LWOWA”

22 lutego 1944 Churchill wy-
głosił przemówienie w Izbie 
Gmin dając wykładnię stano-
wiska brytyjskiego co do granic 
wschodnich Polski. Stwierdził 
on m.in. :
  
„(…) my sami nigdy nie udzie-
laliśmy Polsce w imieniu Rządu 
Jego Królewskiej Mości gwaran-
cji w odniesieniu do jakiejkol-
wiek szczególnej linii granicznej. 
Nie pochwalaliśmy zajęcia Wilna 
przez Polskę w 1920 r. Stanowi-
sko brytyjskie w 1919 r. znala-
zło wyraz w tzw. linii Curzona, 
która usiłowała rozwiązać ten 
problem przynajmniej częścio-
wo. (…) Mam głęboką sympatie 
dla Polaków, tej bohaterskiej 
rasy, której ducha narodowego 
wieki niepowodzeń nie są w sta-
nie zdławić, ale mam również 
sympatię dla stanowiska rosyj-
skiego. Dwukrotnie za naszego 
życia Rosja była przedmiotem 
gwałtownej napaści ze strony 
Niemiec. W następstwie powta-
rzających się agresji niemieckich 
zginęły miliony Rosjan, a rozle-
głe obszary rosyjskiej ziemi ule-
gły zniszczeniu. Rosja ma prawo 
do zabezpieczenia się przeciwko 
przyszłym atakom z zachodu i 
my wraz z nią dołożymy starań, 
aby uzyskała to zabezpieczenie, 
nie tylko dzięki swojej zbrojnej 
potędze, ale w wyniku aprobaty i 
zgody Narodów Zjednoczonych. 
Wyzwolić Polskę mogą obecnie 
armie rosyjskie, które utraciły 
miliony ludzi niszcząc niemiecką 
machinę wojenną. Nie wydaje 
mi się aby rosyjski postulat za-
bezpieczenia zachodnich granic 
Rosji wykraczał poza to, co jest 
rozsądne lub słuszne.”.

WARIANTY LINII GRANICZ-
NEJ NA PODSTAWIE MAPY 
(WARIANT „E”) PRZYGO-
TOWANEJ W TEHERANIE 
W LISTOPADZIE - GRUDNIU 
1943 ROKU
 
22 lipca 1944 r. powstał kierowa-
ny przez polskich komunistów 
Polski Komitet Wyzwolenia Na-
rodowego. Pierwszą sprawą, jaką 
musiał zająć się PKWN, była 
kwestia granicy radziecko - pol-
skiej. Rząd radziecki naciskał na 
podpisanie porozumienia w tej 
kwestii jeszcze przed porozumie-
niem odnoszącym się do zagad-
nienia polskiej administracji na 
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terenach wyzwalanych. Komisja 
PKWN, która została wyłoniona 
do opracowania polskich propo-
zycji w tej kwestii, stwierdzała, że 
„linia Curzona nie powinna ulec 
jakimkolwiek zmianom na nie-
korzyść Polski i rozgraniczenie 
Prus Wschodnich na część polską 
i sowiecką powinno uwzględnić 
większy dostęp do morza”. Sfor-
mułowano również postulaty do-
tyczące Puszczy Białowieskiej, 
Lwowa i Zagłębia Naftowego. 
Strona radziecka zdecydowa-
nie odrzuciła, grożąc zerwaniem 
rozmów, wszystkie propozycje 
PKWN, oprócz tych dotyczących 
Puszczy Białowieskiej. 27 lipca w 
imieniu PKWN Edward Osóbka-
-Morawski podpisał w Moskwie 
Porozumienie między PKWN a 
rządem ZSRR o polsko-radziec-
kiej granicy (którego tekstu nie 
ogłoszono do 1967), ustalając ją 
wzdłuż tzw. Linii Curzona - wa-
riant „E” - (z dwiema poprawka-
mi na korzyść Polski (obszar na 
południe od miejscowości Kry-
łów i obszar Puszczy Białowie-
skiej) i zrzekając się tym samym 
terytorium Kresów Wschodnich. 
Porozumienie to stało się podsta-
wą do zawarcia w dniu 9 września 
1944 roku układu między PKWN 
i Ukraińską Socjalistyczną Re-
publiką Radziecką o wymianie 
ludności między Polską i Ukra-
iną. Stanowiło też ono argument 
o zgodzie Polaków na „Linię 
Curzona” w wariancie „E”, jako 
wschodnią granicę Polski w dal-
szych negocjacjach z zachodnimi 
Aliantami, w tym na konferencji 
w Jałcie.
Z kolei w czasie swych negocjacji 
ze Stalinem w sierpniu 1944 roku 
premier rządu RP na uchodźstwie 
Mikołajczyk ostro postawił spra-
wę przynależności Lwowa ar-
gumentując, że miasto nigdy nie 
było rosyjskie. 

Stalin odparł, że rzeczywiście 
Lwów nigdy rosyjski nie był, ale 
za to Warszawa była. 

Następnie dodał, żeby Polacy 
przestali się wykłócać o uzgod-
nioną już w „Porozumieniu” z 27 
lipca 1944 roku granicę, w czasie 
gdy waży się sprawa ich niepod-
ległości. Insynuacje te wskazują, 
że jeszcze w sierpniu 1944 roku 
przywódca sowiecki brał pod 
rozwagę wariant Polski jako „sie-
demnastej republiki”. 
W październiku 1944 roku doszło 
do drugiej tury rozmów Mikołaj-
czyka ze Stalinem w Moskwie. 
Brytyjczycy po raz ostatni chcieli 
wynegocjować wariant „B” linii 
od Rosjan. Ci jednak legitymując 
się „Porozumieniem” z PKWN 
zawartym 27 lipca 1944 roku nie 
ustąpili. Rozmowy zakończyły 
się ostatecznym fiaskiem. Za-
chodni Alianci, dowiedziawszy 
się o zapisach zawartych w „Po-
rozumieniu” z PKWN, zmieni-
li orientację na uwzględniającą 
interesy ZSRR i wkrótce potem 
Churchill dowodził, że „ziemie 
niemieckie, które mają przypaść 
Polsce są uprzemysłowione, a 

zatem o wiele cenniejsze niż pol-
skie bagna nad Prypecią, mające 
przejść w ręce Sowietów.” Chur-
chill i Roosevelt ustąpili Stalino-
wi całkowicie w kwestii kształtu 
terytorialnego Polski.
Ostatnią słabą próbą ratowania 
przynajmniej Lwowa dla Polski 
było spóźnione wystąpienie pre-
zydenta Roosevelta podczas kon-
ferencji jałtańskiej. 
Amerykanie poniewczasie w 
okresie od października/listopada 
1944 roku, w obliczu kampanii 
prezydenckiej w USA łudzili się, 
że powiedzie się im uzyskać od 
Stalina wariant „B” linii Curzona 
oraz być może jakieś fragmenty 
Wileńszczyzny, odwołując się li 
tylko do „wspaniałomyślności” 
dyktatora. 
Gest ten miał zjednać im głosy 
amerykańskiej Polonii w zbliżają-
cych się wyborach. Stalin jednak 
wybrnął z sytuacji wysuwając 
kontrargument, że ustąpił w kwe-
stii Białostocczyzny, zgadzając 
się na przekazanie jej części Pol-
sce. 
W ten sposób Stalin mimowolnie 
zdradził swe intencje, że prawdzi-
wą podstawą do wyznaczenia gra-
nicy między Polską a ZSRR była 
nie linia Curzona, a linia granicy 
demarkacyjnej między ZSRR a 
III Rzeszą z 28.09.1939 roku, któ-
ra zostawiała Białystok po stronie 
sowieckiej. 
Kilka tygodni później – w grud-
niu 1944 roku – premier RP To-
masz Arciszewski (powołany po 
ustąpieniu Mikołajczyka) udzie-
lił kontrowersyjnego wywiadu, 
w którym ograniczył polskie 
żądania wobec granicy polsko-
-niemieckiej, deklarując brak za-
interesowania Szczecinem i Wro-
cławiem. Taka postawa polskiego 
rządu na wychodźstwie została 
wykorzystana przez komunistów 
do jego skompromitowania w 
oczach społeczeństwa. Była jed-
nak wynikiem rachub polskich 
kół rządowych, że minimalizm 
odnośnie granicy zachodniej po-
może uzyskać silniejsze wspar-
cie mocarstw demokratycznych 
względem uratowania dla Polski 
ziem na wschodzie podczas kon-
ferencji jałtańskiej.
Śladem brytyjskich studiów etno-
graficznych nad wyznaczeniem 
linii granicznej pomiędzy Polską 
a ZSRR jest opracowana w 1943 
roku mapa (nosząca datę 5 lutego 
1943) z oszacowaną procentową 
zawartością ludności polskiej, 
ukraińskiej i białoruskiej na spor-
nych terytoriach.
Ostatecznie powojenna granica 
wschodnia przyjęła postać – w 
wyniku ustaleń dokonanych na 
konferencjach międzysojuszni-
czych w Teheranie (1943) i Jałcie 
(1945) – w przybliżeniu linii Cur-
zona „E”, którą właściwiej okre-
ślać należałoby jako linię lorda 
Namiera z niewielkimi odchyle-
niami na korzyść Polski (Biało-
wieża i tzw. kolano Bugu i Soło-
kiji z Krystynopolem) lub ZSRR 
(okolice Grodna, w tym Suwalsz-
czyzna Sopoćkińska, i Chyrowa). 
Zmiana granicy polsko-sowiec-

kiej na przebiegającą wzdłuż tzw. 
Linii Curzona (faktycznie Linii 
Namiera) nastąpiła 16 sierpnia 
1945 poprzez podpisanie umowy 
o przebiegu granicy pomiędzy 
rządem ZSRR a Tymczasowym 
Rządem Jedności Narodowej. 
Umowa ta stanowi prawnomię-
dzynarodową podstawę przebiegu 
obecnej wschodniej granicy Pol-
ski z państwami – sukcesorami 
ZSRR: Białorusią i Ukrainą.

PRZYCZYNY POPARCIA 
STALINA DLA LINII CURZO-
NA W WERSJI „E”.
ULOTKA ANTYKOMUNI-
STYCZNA Z OKRESU II 
WOJNY ŚWIATOWEJ.

Pozostaje pytanie, dlaczego so-
wiecki dyktator z tak wielką 
konsekwencją dążył do ustano-
wienia linii granicznej ze Lwo-
wem po stronie ZSRR. Dążenie 
Stalina do wcielenia tego miasta 
do państwa sowieckiego jest 
bardzo wyraźna począwszy od 
1943 roku. Wtedy to powołana 
do życia z moskiewskiej inspi-
racji komunistyczna PPR zor-
ganizowała okręg lwowski, któ-
ry jednak istniał krótko. Stalin 
nakazał wcielenie tej struktury 
do radzieckiego podziemia. 
Już wówczas uwidoczniły się 
sowieckie intencje co do przy-
należności Galicji Wschodniej. 
Z punktu widzenia ogromnego 
imperium sowieckiego różnice 
terytorialne pomiędzy linią „A” 
i „B” były bardzo nikłe. 
Jeśli odrzucimy aspekt psycho-
logiczny zagadnienia (zemsta 
za klęskę dowodzonych przez 
Stalina armii oblegających mia-
sto w roku 1920) to pojawiają 
się dwa wytłumaczenia. Pierw-
sze często przedstawiane przez 
rząd sowiecki mówiło, że Lwów 
oddany Polsce byłby zarzewiem 
konfliktu polsko-ukraińskiego. 
Sowiecki imperializm potrzebo-
wał uległej wobec centrali mo-
skiewskiej Polski i uległej, zso-
wietyzowanej Ukrainy. Wszel-
kie konflikty pomiędzy nimi by-
łyby niebezpieczne dla Kremla, 
gdyż mogłyby wymknąć się 
spod kontroli Biura Politycz-
nego KPZR i wzmagać groźny 
także dla Rosji ukraiński nacjo-
nalizm. Aby to niebezpieczeń-
stwo zażegnać odcięto Lwów od 
Polski, mimo że strona sowiecka 
zdawała sobie sprawę z polskie-
go charakteru miasta.
Drugie wytłumaczenie ma cha-
rakter kulturowo-cywilizacyj-
ny. Lwów był bastionem cywili-
zacji zachodniej w swoim regio-
nie Europy, promieniującym na 
znaczną część Ukrainy, a jego 
polska ludność nie nadawała się 
do zsowietyzowania.
Jako taki byłby dla ZSRR prze-
szkodą w zawładnięciu duszami 
i umysłami Ukraińców w celu 
wychowania ich według szablo-
nu „człowieka radzieckiego”.
Dlatego Stalin postanowił znisz-
czyć ten bastion cywilizacyj-
ny wysiedlając po prostu jego 

mieszkańców w latach 1945-
1946 (Wysiedlenie Polaków ze 
Lwowa). Puste miasto, pozba-
wione własnej ludności nada-
wało się do zasiedlenia przez 
odmiennych mentalnie i cywili-
zacyjnie „ludzi radzieckich”.
Odmienny pogląd na kwestię 
sowieckiego uporu zaprezen-
tował znany polski geopolityk 
Władysław Studnicki. W wyda-
nej po wojnie pracy pt. „Polska 
za linią Curzona” stwierdził, 
że oddanie Stalinowi Królewca 
oraz części Prus Wschodnich 
powoduje oskrzydlenie Pol-
ski od północy, a więc zmusza 
ją do przyjęcia pozycji sateli-
ty ZSRR. Z kolei wcielenie do 
państwa sowieckiego krajów 
bałtyckich umożliwia swobodną 
ekspansję sowiecką w basenie 
Morza Bałtyckiego przez co za-
leżność Polski od Kremla staje 
się jeszcze głębsza i niemożliwa 
do zrzucenia. Natomiast wciele-
nie do ZSRR Galicji Wschod-
niej oraz Rusi Zakarpackiej w 
analogiczny sposób oskrzydla 
Węgry oraz Austrię i w ten spo-
sób umacnia sowiecką władzę 
w Budapeszcie oraz Wiedniu. 
Innymi słowy według Studnic-
kiego Lwów w rękach sowiec-
kich to rewolwer wymierzony w 
Budapeszt i Wiedeń, gwarancja 
utrzymania rosyjskich wpły-
wów w tej części Europy.
Obecnie z perspektywy kilku-
dziesięciu lat można inaczej 
spojrzeć na kwestię granic 
wschodnich Polski i sposób jej 
rozwiązania po II Wojnie Świa-
towej.
Dbałość Stalina o interesy ukra-
ińskie była jedynie pozorem, 
gdyż co prawda wcielił do Ukra-
iny Lwów i wschodnią Galicję, 
ale równocześnie pozwolił na 
pozostawienie w Polsce takich 
miast jak Chełm i Przemyśl, 
do których Ukraińcy również 
rościli pretensje. Oprócz tego 
zezwolił na wysiedlenie z obsza-
ru Polski pojałtańskiej kilkuset 
tysięcy Ukraińców, równolegle 
zasiedlając opróżniony z pol-
skich mieszkańców Lwów nie 
Ukraińcami, a w znacznej mie-
rze ściągniętymi z głębi Rosji 
rdzennymi Rosjanami. Trudno 
to nazwać obroną interesów 
ukraińskich. Stalin był w grun-
cie rzeczy jednakowo wrogi 
ukraińskiej niezależności, jak i 
polskiej suwerenności, odnosił 
się z jednakowym lekceważe-
niem do terytorialnych aspira-
cji obu narodów, zarówno pol-
skiego, jak i ukraińskiego.
Jego zrealizowane ostatecznie 
plany granic Polski nie były 
niczym oryginalnym, gdyż po-
wstały znacznie wcześniej – w 
początkowej fazie I Wojny 
Światowej. 
W latach 1914-1915 rosyjski 
minister spraw zagranicznych 
Siergiej Sazonow (1860-1927) 
przedstawił koncepcje autono-
micznego państwa polskiego 
złożonego z Kraju Nadwiślań-
skiego poszerzonego o tereny 
pruskie na wschód od Odry i 

Nysy Łużyckiej (tzw. plan Sazo-
nowa)
W skład tego projektowane-
go państwa miała też wejść 
zachodnia Galicja. Do Rosji 
natomiast miała zostać wcie-
lona ziemia chełmska i Podla-
sie, które już w roku 1912 jako 
tzw. gubernia chełmska zostały 
odłączone od Kraju Nadwiślań-
skiego i jako ziemie „rdzennie 
ruskie” włączone bezpośrednio 
do imperium Romanowów. 
W tym samym okresie podczas 
rosyjskiej okupacji Lwowa w 
latach 1914-1915 car Mikołaj II 
wizytując miasto jednoznacznie 
opowiedział się za wcieleniem 
go do Imperium Rosyjskie-
go, kwestionując samo pojęcie 
Galicji i Lodomerii oraz pod-
kreślając „rdzennie rosyjski” 
i „staroruski” charakter tam-
tych terytoriów. Klęska Rosji w 
wojnie uniemożliwiła realizację 
planów zmian terytorialnych 
proponowanych przez rząd ro-
syjski.
Różnice pomiędzy zamierzenia-
mi Imperium Rosyjskiego z lat 
1914-1915 a koncepcjami Stali-
na polegały głównie na odmien-
nym potraktowaniu polskiej 
ludności. Sazonow po posze-
rzeniu obszaru dawnego Króle-
stwa Kongresowego o ziemie po 
Odrę i Nysę Łużycką zamierzał 
utrzymać na anektowanych te-
renach dominację ludności nie-
mieckiej, której ludność polska 
miała zostać podporządkowa-
na. Równocześnie rząd carski 
nie zamierzał wysiedlać Pola-
ków ze Lwowa i reszty ziem 
wschodnich.
Plan Stalina zakładał przesie-
dlenia zarówno ludności nie-
mieckiej z ziem pruskich, jak i 
polskiej z ziem wschodnich.
Pomimo tych różnic można 
przyjąć, że Rosja Sowiecka zre-
alizowała koncepcje imperialne 
Rosji carskiej, których tej ostat-
niej nie udało się urzeczywist-
nić w początkach XX stulecia, 
a które Stalin uznał za trafne i 
korzystne dla rosyjskiej impe-
rialnej racji stanu.
Udało się też wytargować od 
Stalina dla Polski tereny, do 
których Rosja jeszcze od cza-
sów carskich rościła sobie 
pretensje: ziemię chełmską, 
Podlasie, fragment ziemi prze-
myskiej, Suwalszczyznę oraz 
skrawek dawnej ziemi bełskiej. 
Były one w sferze sowieckiego 
zainteresowania. Należy to za-
wdzięczać pewnej (aczkolwiek 
z polskiego punktu widzenia 
zupełnie niewystarczającej) 
twardości postawy aliantów za-
chodnich wobec żądań Stalina. 
Rządy alianckie były w spra-
wie polskich granic wschodnich 
naciskane mocno przez Polski 
Rząd na Uchodźstwie, który 
starał się bronić w niezwykle 
trudnej dla kraju sytuacji in-
teresów polskich, apelował w 
sprawie polskiej do opinii świa-
ta, amerykańskiej Polonii oraz 
Kościoła Katolickiego. Rządy 
anglosaskie musiały się w pew-
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nym stopniu liczyć ze światową 
opinią publiczną. W lutym 1944 
roku, a więc po konferencji w 
Teheranie Rosjanie wysunęli 
pretensję do Chełmszczyzny. 
Ukraińscy komuniści apelowali 
do Stalina w sprawie Hrubie-
szowa, Zamościa, Jarosławia 
oraz Chełma aby przekazać je 
Ukrainie jako „odwieczną zie-
mię ruską”. Dla radzieckiego 
dyktatora był to prawdopodob-
nie środek taktycznego nacisku 
na Anglosasów i premiera Mi-
kołajczyka, natomiast Ukraińcy 
traktowali swe pretensje poważ-
nie. Według niektórych history-
ków rezygnacja Stalina z Pod-
lasia, Białegostoku, Chełmsz-
czyzny i Przemyśla nastąpiła w 
zamian za „zezwolenie” Chur-
chilla i Roosevelta na przejęcie 
przez ZSRR północnych Prus 
Wschodnich z Królewcem. (Po-
czątkowo zakładano, że całe 
Prusy Wschodnie wraz z Kró-
lewcem zostaną przekazane 
Polsce). Jednak strona sowiec-
ka jeszcze w 1956 roku, w okre-
sie załamania się stalinizmu w 
PRL, groziła stronie polskiej 
„korekturą” granicy polegają-
cą na wcieleniu tych terenów 
do ZSRR. Nikita Chruszczow 
groził wtedy władzom PRL „w 
razie próby opuszczenia przez 
Polskę obozu państw socjali-
stycznych” aneksją Przemyśla, 
Chełma, Zamościa oraz Białe-
gostoku. Podobne roszczenia 
terytorialne wysuwał Chrusz-
czow już w roku 1946.

PRZEZ POLSKIEGO ŻYDA 
SYJONISTĘ LUDWIKA 
BERNSTEINA NAMIEROW-
SKIEGO („LORDA LEWISA 
NAMLERA”) STRACILIŚMY 
LWÓW

Przez sir Namiera i Stalina 
straciliśmy Lwów w 1945 roku 
. Powróćmy jeszcze do tematu 
dlaczego Polska utraciła Lwów 
w 1945 roku („Kresy w życiu 

Polski” nr 23). Podczas wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 
roku Wielka Brytania zapropo-
nowała stronom walczącym li-
nię demarkacyjną, która na od-
cinku Galicji Wschodniej (Ma-
łopolski Wschodniej), zgodnie z 
aktualnym stanem militarnym, 
przebiegała na wschód od Lwo-
wa, tym samym pozostawiając 
to arcypolskie miasto po stronie 
polskiej.
Było to zgodne z porozumie-
niem zawartym w Spa (Belgia) 
w lipcu 1920 roku przez przed-
stawicieli Polski, Francji, Wiel-
kiej Brytanii i Włoch.
Co więcej, historyk brytyjski 
Norman Davies w swej książ-
ce o Powstaniu Warszawskim . 
„Powstanie 44” (2004 r.) pisze, 
że we wszystkich czterech me-
morandach brytyjskiego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych 
na temat wschodniej granicy 
Polski z 19 i 22 listopada 1943 
roku oraz z 12 lutego i 25 lipca 
1944 roku Brytyjczycy uważa-
li, że Lwów powinien pozostać 
przy Polsce.
Również prof. Oskar Halecki w 
swej „Historii Polski” (Londyn 
1958, s. 299) pisał, że także pre-
zydent USA F. Roosevelt chciał 
ratować Lwów dla Polski.
Tak się jednak nie stało. Lwów, 
w którym Matka Boska została 
ogłoszoną w 1656 roku Królo-
wą Polski, wyrwano brutalnie 
z polskiej Macierzy. A stało się 
tak nie tylko dlatego, że Stalin 
chciał Lwów koniecznie przy-
łączyć do Związku Sowieckie-
go, ale dlatego, że w tym swoim 
postanowieniu mógł wykorzy-
stać mapę „brytyjską” ze sfał-
szowaną przez Namlera Linią 
Curzona (wersja „E”). I na ten 
fakt, jak i na to że rzekomo tak-
że sam rząd polski akceptował 
oderwanie Lwowa od Polski w 
1920 roku, Stalin się powoływał 
i sprawę przez to uważał za za-
mkniętą.

KTO SFAŁSZOWAŁ TĘ 
MAPĘ?
AGENT SOWIECKI W LON-
DYNIE ŻYD POLSKI „LORD 
LEWIS NAMLER”.

Przypomnijmy więc, sfałszował 
ją historyk, pracownik bry-
tyjskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Lewis Namier 
(1886-1960). Był to Żyd polski, 
który uprzednio nazywał się 
Ludwik Bernstajn-Znamierow-
ski. Jak każdy nacjonalista ży-
dowski był źle ustosunkowany 
do odradzającego się w latach 
1918-19 państwa polskiego i 
dlatego to zrobił; nie wyklucza 
się, że był jeszcze jednym agen-
tem sowieckim w Londynie – 
jednym z pierwszych. 
Potem, czyli po 1945 roku, bez-
wstydnie się chwalił, że to on, a 
nie lord Curzon jest „autorem 
linii Curzona” (Jerzy Węgierski 
„Nieznana prawda o tzw. Linii 
Curzona” „Lwów i Kresy” Nr 
97, Czerwiec 2005).
Niestety Churchillowi i Roose-
veltowi, którym akurat w tym 
czasie bardzo zależało na do-
brych stosunkach ze Stalinem, 
ze Związkiem Sowieckim I zbli-
żającym się upadkiem Niemiec 
i wojnie z Japonią, nie podjęli 
oni próby odparcia fałszywych 
argumentów Stalina i w osta-
teczności zatwierdzili jego za-
bór Lwowa.

Dokumenty, źródła, cytaty:

Paweł Piotr Wieczorkiewicz 
„Między dwoma wojnami”
Paweł Piotr Wieczorkiewicz 
„Łańcuch historii”
Paweł Piotr Wieczorkiewicz 
„Bohaterowie, renegaci, zdraj-
cy”

RADIO POMOST ARIZONA 
http://radiopomost.com/wp/
uncategorised/z-polski/zyd-
-ukradl-polsce-lwow/
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Czego nauczy się nowe 
pokolenie Polaków?
Redakcja
dokończenie ze strony 1

Nade wszystko zachodzi obawa 
czy w nowym programie przewi-
dziano stosowny czas i miejsce 
na naukę prawdziwej historii na-
rodowej stanowiącej fundament 
poczucia godności narodowej i 
patriotyzmu? Przyglądając się 
temu co dookoła się dzieje, za-
równo w parlamencie jak i na uli-
cy, trudno przewidzieć końcowy 
efekt. Żadna reforma edukacji nie 
zagwarantuje wychowania mło-
dego człowieka, który jest bacz-
nym obserwatorem codziennego 
życia. Miliony złotych wydane z 
kieszeni podatników na te refor-
my będą  wrzuconymi w błoto, 
jeżeli obecne „elity polityczne” 
nadal będą dawały taki przykład 
jak obecnie. Może te miliony le-
piej było przeznaczyć na godzi-
we wynagrodzenia dla nauczy-
cieli z powołaniem, bo to oni 
dzięki swojemu zaangażowaniu 
w proces wychowawczy młode-
go człowieka, odgrywają często 
najważniejszą rolę. Dobry peda-
gog z najdurniejszego programu 
potrafi wyłuskać najmądrzejsze 

treści, ale musi mieć motywację, 
samą pasją rodziny nie wykarmi. 
Stosując się do staropolskiej za-
sady, że kowal nie ocenia sposo-
bu pieczenia piekarza, a jedynie 
smak chleba, nie podejmujemy 
oceny reform w edukacji, ale jej 
efekt końcowy. Jako Kresowy 
Serwis Informacyjny interesuje 
nas ile i jakiej wiedzy będzie po-
siadało młode pokolenie na temat 
Rzeczypospolitej w okresie swej 
świetności, kiedy pod względem 
zarówno powierzchni jak i pre-
stiżu wiodła prym w Europie. Na 
temat Kresów Wschodnich skąd 
pochodzi nasz dorobek kulturalny 
i naukowy. Gwoli przypomnienia 
ubiegły rok, stosowną uchwa-
łą sejmu, był rokiem Henryka 
Sienkiewicza wielkiego piewcy 
Kresów, a obecny Josepha Conra-
da- Korzeniowskiego, Józefa Pił-
sudskiego i Tadeusza Kościuszki, 
naszych wielkich Kresowian.  A 
to tylko czubek góry lodowej hi-
storii zapomnianej historii Kre-
sów, która jest nierozłączną czę-
ścią naszej narodowej spuścizny. 
Stąd obawa i pytanie postawione 
w tytule.
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Głęboczyca znana także niekiedy 
jako Głęboczyce, to duża kolonia 
polska w gminie Olesk na Zie-
mi Włodzimierskiej na Wołyniu. 
Liczyła 70 gospodarstw w tym 
tylko cztery rodziny ukraińskie. 
Tradycyjnie rodziny polskie na 
Wołyniu, były wielopokoleniowe 
i wielodzietne, po temu w niektó-
rych gospodarstwach żyło więcej 
niż jedna rodzina.

Okres miedzywojenny to typowa 
wołyńska sielanka, ludzie żyli 
zgodnie i naprawdę szczęśliwie. 
Wszystko zmieniło się podczas 
demonicznej II wojny światowej. 
Oba bezwzględne totalitary-
zmy: sowiecki i nazistowski b. 
szybko odmieniły serca spokoj-
nej ludności ukraińskiej, która 
zatruta nadto przez nienawist-
ną propagandę OUN – UPA, 
rzuciła się masowo mordować 
niewinną ludność polską na 
Kresach, a w tym i na Wołyniu.

Niemal tradycyjnie zaczęło się 
od Żydów. Niemal wszystkie po-
gromy na Kresach, właściwie za-
wsze zaczynają się od pogromów 
ludności żydowskiej i tym razem 
było nie inaczej. Rzeźnikami byli 
Niemcy, a wydatnie wspierała ich 
w tych haniebnych mordach po-
mocnicza policja ukraińska. Po 
temu od 1942 r. wśród ludności 
polskiej w kolonii Głęboczyca, 
ukrywło się wielu Żydów. To 
kolejny dowód na poczciwość i 
ofiarność mieszkańców tej kolo-
nii.

Widziałem popa i procesję, sły-
szałem co śpiewali, a po czasie 
była ta rzeź diabelska

Pan Dionizy Sobieraj: „Do 29 
sierpnia 1943 roku z rodzicami i 
rodzeństwem mieszkałam we wsi 
Głęboczyce. Po zajęciu naszych 
terenów przez wojska radzieckie 
Ukraińcy pełnili u nich służbę 
jako policjanci oraz pracowali 
w urzędach. Po wejściu wojsk 
niemieckich Ukraińcy od razu 
służyli nowej władzy również 
jako policjanci. Od 1942 roku 
rozpoczęły się wywózki młodych 
Polaków na roboty do Niemiec. 
Do wywózek wyznaczała Pola-
ków ukraińska policja. Z mojej 
rodziny został wywieziony mój 
brat Kazimierz. 

Od 1943 roku zaczęły do nas do-
cierać sygnały o  mordowaniu 
Polaków przez Ukraińców. Już od 
wiosny 1943 roku nie było moż-
liwości opuszczenia naszej wsi, 
dokoła której były posterunki 
ukraińskie. W naszej wsi miesz-
kała kobieta o nazwisku Kicka, do 
której przychodził Ukrainiec, spo-
za Głęboczycy. Opowiadała, że 
przynosi jej ubrania z rabunków 
i morderstw w innych wsiach. W 
tym czasie przez naszą wieś prze-
jeżdżali furmankami uzbrojeni 

Ukraińcy. Nie kryli się przy tym 
ze swymi zamiarami w stosunku 
do Polaków, śpiewając piosenkę, 
której treść pamiętam do dziś: 
‘Wyrezali my Żydów, Wyreżemy 
i Lachiw, od małego do starogo. 
Nie ostaniś ni odnogo’

W tym miejscu chciałbym także 
dodać, iż przypominam sobie, że 
w tym okresie Ukraińcy w pobliżu 
wsi Turyczany obok drogi pro-
wadzącej do Głęboczycy usypa-
li z ziemi kopiec i zatknęli krzyż 
prawosławny. Było to latem 1943 
roku. Wtedy z kolegami ukrad-
kiem zbliżyłem się do tego miej-
sca. Widziałem procesję ze sztan-
darami, szedł tam też pop ubrany 
w szaty liturgiczne. W czasie tej 
procesji Ukraińcy najpierw śpie-
wali pieśni cerkiewne, a następ-
nie tę piosenkę, której treść wyżej 
zacytowałem. 

Po zobaczeniu tej procesji ucie-
kłem stamtąd i więcej już tam nie 
chodziłem. 22 sierpnia 1943 roku 
na polecenie Ukraińców mój oj-
ciec wyjechał furmanką. Oprócz 
niego wyjechali także Winiar-
ski, Małecki i Iwański. Wszyscy 
zostali zamordowani. Następ-
nej niedzieli 29 sierpnia 1943 r. 
wcześnie rano pędziłem krowy na 
pastwisko. Tylko zdążyłem wyjść 
z podwórka, a tu jakiś mężczyzna 
w pobliżu ogrodu krzyknął ‘Bul-

bowcy mordują’. Wtedy zauważy-
łem idących rzędem Ukraińców. 

Wówczas szybko wróciłem i poin-
formowałem mamę i rodzeństwo. 
Kiedy uciekaliśmy zauważy-
łem, jak jakiś Ukrainiec uderzył 
babcię Franciszkę Kazańską 
ostrzem siekiery. Nie zatrzymu-
jąc się, uciekałem dalej. Resztę 
mojej rodziny dogoniłem na skra-
ju wsi. Tam już było dużo ludzi. 
Wszyscy uciekaliśmy na łąkę. 
Wkrótce jednak zobaczyliśmy na 
drodze uzbrojonych Ukraińców. 
Wtedy prawie cały tłum cofnął 
się w stronę zabudowań. Nasza 
rodzina schroniła się w rowie i 
nim przesuwała się stronę dro-
gi, pozostali zaatakowani zostali 
przez Ukrainców na koniach. 
Nie widzieliśmy masakry, ale 
słychać było przeraźliwe krzyki. 
Nam udało się szczęśliwie dotrzeć 
do krzaków. Po jakimś czasie do-
szliśmy do rzeki Turii, skąd blisko 
było do domu mamy siostry. Ra-
zem z Kubickimi dotarliśmy do 
Włodzimierza.” 

Zatem już od 1943 r. policjanci 
ukraińscy nękali ludność polską 
nocnymi rewizjami w poszuki-
waniu broni i przechowywanych 
Żydów. W marcu 1943 r. nacjo-
naliści ukraińscy zamordowali le-
śniczego Jana Chodorowskiego. 

Pani Lucyna Szubert wspomina: 

„W naszej wsi i najbliższych oko-
licach już od pierwszych dni 1943 
r. zaczęły się nasilać represje i 
aresztowania. Mężczyźni i starsza 
młodzież ukrywali się w zakamar-
kach zabudowań, piwnicach, na 
polach, lub w lesie. Aresztowania 
i rewizje miały miejsce co dnia, 
bywały i nocami. Zakazane było 
poruszanie się pomiędzy wsia-
mi. Nie mogliśmy odwiedzać się 
wzajemnie, kontaktować z ludźmi 
z innych osiedli”. A pan Jan Wi-
niarski z Głęboczycy napisał po 
wojnie: „Widziałem nagminne 
szykanowanie ludności polskiej, 
szukanie broni, wywożenie mło-
dzieży do Niemiec, mordowanie 
Żydów”. 

Miał połamane ręce i nogi oraz 
wydłubane oczy

Pani Konstancja Szczepańska pi-
sze: „Pierwsze represje i mordy  
w naszej wsi Głęboczyce rozpo-
częły się wczesną wiosną  1943 r. 
po rozbrojeniu załogi niemieckiej 
przez bandę UPA i spaleniu dwo-
ru dziedzica Krzyżanowskiego. 
Sam dziedzic wyjechał ze swo-
jego majątku, około roku wcze-
śniej. Po tym napadzie nasiliły 
się rewizje i represje w stosunku 
do ludności polskiej. Mój mąż 
Władysław chodząc często po 
lesie, znajdował zakopane cia-
ła pomordowanych Polaków. 

Powiadamiał rodziny. Pewnego 
dnia znalazł zmasakrowane cia-
ło chłopca z naszej wsi Tadeusza 
Iwańskiego, aresztowanego kil-
ka dni wcześniej. Miał połamane 
ręce i nogi, wydłubane oczy. Po-
grzeb po wcześniejszym  zezwole-
niu urządziła mu matka” 

Tak oto na oczach zastraszanej, 
prostej, bezbronnej ludności, dro-
gą przez Głęboczycę nacjonaliści 
ukraińscy zwozili zwabionych, 
uprowadzonych, schwytanch, co 
mężniejszych na kolonii i w ca-
łej okolicy Polaków, po czym w 
pobliskim lesie i na gliniankach 
mordowali skrytobójczo, stosując 
b. często okrutne tortury.

Pani Lucyna Szubert: „15 sierp-
nia 1943 r. przyszło do nas czte-
rech uzbrojonych w karabiny 
upowców. Wyznaczyli ojca na 
podwodę. W tym samym dniu 
razem wyjechali do lasu: ojciec 
Stanisław Sobieraj, Grela Adam, 
Wieniarski Michał, Iwański Adam 
i Lipert. Na każdym wozie sie-
działo po kilku Ukraińców z bro-
nią. Dowiedzieliśmy się potem, 
że furmani zaraz po wyjeździe ze 
wsi zostali związani i już do do-
mów nie powrócili. Zamordowa-
no ich w okolicach staweckiego 
lasu. W tym czasie jawnie, nie 
kryjąc się z zamiarami, śpiewa-
li piosenkę: ‘Polaków wyriżem, 

Rzeź kolonii Głęboczyca 
na Wołyniu
Sławomir Tomasz Roch
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Ukrainu zbudujem’.

Pani Konstancja Szczepańska: 
„Tuż przed samym dniem 29 
sierpnia 1943 r., można było za-
uważyć dziwne zachowanie się 
Ukraińców w stosunku do lud-
ności polskiej. Omijali oni zna-
jomych, nie chcieli rozmawiać, 
wcześniej tego nie było” 

Mama zaczęła krzyczeć i prze-
stała, gdy ojczym uderzył ją sie-
kierą w głowę, co widziałem

29 sierpnia 1943 r. zbrojna grupa 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA), wspierana przez chłopów 
ukraińskich z sąsiednich wsi, do-
konała napadu na kolonię Głębo-
czyca, podczas którego zginęło 
około 250 Polaków. Po otoczeniu 
wsi, tak by nikt nie mógł uciec z 
masakry, przystąpiono do mor-
dowania, głównie siekierami, 
widłami, szpadlami, kijami. Nad 
ofiarami jak zwykle zresztą znę-
cano się diabelsko, ucinając ręce, 
nogi, język itp. Co do przebiegu 
masakry relacje świadków są na 
ogół zgodne. Atak nastąpił o świ-
cie nad ranem, około 4.00. Na 
dworze było jeszcze szaro. Więk-
szość mieszkańców Głęboczycy 
została zaskoczona w śnie. Inni 
zaalarmowani strzałami i prze-
raźliwymi krzykami tych, którzy 
już byli mordowani pośpiesznie 
opuszczali domy i uciekali. 

Wspomina Eugeniusz Sobie-
raj mieszkaniec Głoboczycy: 
„W niedzielę 29 sierpnia 1943 
r. rano, kiedy słońce jeszcze nie 
wzeszło, mój ojciec Antoni obu-
dził mnie pośpiesznie. Wybiegli-
śmy na podwórko i usłyszeliśmy 
rzadkie strzały na naszej kolonii. 
Z jednego kierunku dobiegł nas 
krzyk kobiety: ‘O Jezu, Jezu!’ i 
zaraz zamilkł, z innej strony roz-
legł się śmiertelny jęk żeńskiego 
głosu: ‘Jezus, Maria, ratuj!’ i 
natychmiast ucichł. U Jana Za-
mrzyckiego słyszałem niesamo-
wity, głośny pisk i krzyk dzieci, 
który za chwilę także zamilkł. 

Wtedy mój ojciec Antoni, matka 
Ewa, siostra Regina, brat Lucek 
oraz stryj Marceli z żoną i dwoj-
giem dzieci zrozumieliśmy, że 
upowcy mordują Polaków i zaczę-
liśmy uciekać w kierunku Jagod-
na. Stryj Marcel przypomniał so-
bie, że ma zakopany karabin pod 
gruszą. Więc on, ojciec i ja wróci-
liśmy, żeby wziąć tę broń. Ale do 
gruszy nie doszliśmy, ponieważ 
byli już tam Ukraińcy. Wróciliśmy 
biegiem do mamy i reszty rodzi-
ny. Zobaczyliśmy ich wszystkich 
pomordowanych w rowie. Mama 
i stryjenka Marcelowa były prze-
bite widłami w brzuchy, jeszcze 
się ruszały. Dzieci tak samo za-
kłute, mocno zbroczone krwią, 
były już martwe. 

Na moment przystanęliśmy przy 
nich ale widzieliśmy, że nic im 

nie pomożemy. A tu za nami pę-
dził banderowiec na koniu. Za-
częliśmy uciekać w kierunku go-
spodarstwa diaka na Jagodnem. 
Stryjek Marcel odłączył się od 
nas i pobiegł na grzęzawisko, 
które było niedaleko. Od tamtej 
pory nigdy go nie widziałem. Ja 
z ojcem wpadliśmy na drogę, któ-
ra była ogrodzona łozowym pło-
tem od gospodarstwa diaka, aż 
do łąki, na której zostało zamor-
dowane moje rodzeństwo. Gdy 
Ukrainiec na koniu nas dogonił, 
ja automatycznie przeskoczyłem 
przez łozowy płot do sadu, oglą-
dając się, co dzieje się z tatą. 
Jeździec pędząc na koniu ude-
rzył ojca grubym kijem lub sie-
kierą, ponowił ciosy kilka razy, 
ojciec upadł. Leżącego bandyta 
uderzył jeszcze kilka razy, potem 
ruszył w moim kierunku. Byli-
śmy w sadzie, nie mógł mnie do-
gonić. Przebiegłem przez drogę i 
wlazłem w kopę zboża. Straciłem 
świadomość. Gdy się obudziłem 
była noc. Widocznie dostałem 
wtedy ataku padaczki, która mnie 
prześladuje do dziś”. 

Młody chłopak tak zapamiętał te 
wydarzenia: „Tej nocy spałem w 
kuchni, a mama z moim ojczymem 
Ogniewczukiem w sypialni. Obu-
dziłem się rano i słyszałem, że 
ojczym wstał i wyszedł na dwór. 
Popatrzyłem przez okno i zoba-
czyłem iż bierze siekierę, która 
była przy pieńku na podwórzu 
i wraca z nią do mieszkania. 
Wtedy otworzyłem okno i wy-
skoczyłem na zewnątrz. Chwilę 
zatrzymałem się przy oknie po-
koju. Wtem mama zaczęła krzy-
czeć i zaraz przestała, gdy ojczym 
uderzył ją siekierą w głowę, co 
widziałem. Wtedy ten człowiek 
wyskoczył z chaty i zaczął mnie 
gonić ale ja mając 14 lat byłem 
młody i uciekłem. 

Ten Ogniewczuk wydawał wyro-
ki śmierci na Żydów, Cyganów, 
a później Polaków. Każdego ska-
zanego przywozili naszym trakto-
rem do glinianki nad Turią, po-
łożonej za obejściem Grelii i tam 
go zabijali. Widział to mój wujek 
Ulański, który mieszkał po dru-
giej stronie rzeki. Za rzeką Turią 
na przeciwko Grzesiaka mieszkał 
Ukrainiec Trochim, którego Po-
lak bardzo lubił. W dzień napadu 
Grzesiak i jego żona, zbiegli do 
ich sąsiada Trochima, ten zamiast 
ukryć polskie małżeństwo albo 
sam je zamordował, albo wydał je 
oprawcom” 

Krzyczał do dziecka: czy nie 
wiesz gdzie dzisiaj jest twoje 
miejsce

Niektórzy mieszkańcy Głębo-
czycy uniknęli śmierci, gdyż nie 
nocowali tego dnia w swoich 
domach. Wspomina pani Lucyna 
Szubert zamieszkała obecnie w 

Koszalinie: „Tę noc cała nasza 
rodzina spędziła w konopiach. 
Zbudził nas krzyk sąsiadki Adam-
kowej: ‘Uciekajcie bo wszystkich 
mordują’. Było nas pięcioro i 
mama. Zerwaliśmy się do uciecz-
ki. Pobiegliśmy do sąsiada Ukra-
ińca w b. podeszłym wieku. Ten 
chwycił widły i wypędził nas z 
podwórka. Wtedy popędziliśmy 
do lasu. Po drodze spotkaliśmy 
dużą grupę ludzi uciekających 
w tym samym kierunku. Pod la-
sem moja mama zatrzymała nas 
na chwilę i skierowała wzdłuż 
skraju zarośli. Spotkani ludzie 
pobiegli w głąb lasu, a za nimi 
ruszyli upowcy. Dopędzili bieda-
ków i mordowali siekierami, bo 
strzałów nie było słychać. My zaś 
ile tchu i sił biegliśmy brzegiem 
lasu w kierunku wsi Orlechówka, 
tam spotkaliśmy jadące wozy z 
Niemcami, którzy wybrali się po 
żywność. Wraz z nimi dotarliśmy 
do Włodzimierza”. 

Pani Ograbek Katarzyna: „Noc 
z 28 na 29 sierpnia 1943 r. była 
bardzo niespokojna. W oddali sły-
chać było rżenie koni, wycie psów 
i odgłosy strzałów. Wyszłam z mę-
żem na podwórko. Ojciec, mama, 
siostra i brat zostali w domu. Ja 
i mąż nie wróciliśmy do mieszka-
nia. Ukryliśmy się na strychu w 
oborze. Nad ranem usłyszeliśmy 
hałas na podwórku, krzyki mojej 
rodziny i głośne rozmowy Ukra-
ińców. Chciałam zejść i zobaczyć, 
co się dzieje ale mój mąż mi nie 
pozwolił. 

Po około 10 minutach wszystko 
ucichło, na podwórku zrobiło się 
spokojnie. Dlatego postanowiłam 
zobaczyć co się stało. Gdy wy-
szłam na dwór, zauważyłam kilku 
Ukraińców w obejściu u sąsiada, 
który właśnie wyprowadzał konia. 
Jeden z banderowców spłoszył 
zwierzę a potem uderzył gospo-
darza jakimś ostrym narzędziem 
tak, że jego głowa potoczyła się 
po ziemi. Gdy to zobaczyłam 
wpadłam do domu, aby ostrzec 
swoją rodzinę. Jednak było już za 
późno! Całe mieszkanie pokryły 
kałuże krwi. Mój ojciec Jan Kra-
kowiak leżał w progu przebity 
bagnetem, mama Karolina Kra-
kowiak rozciągnęła się na łóżku 
zalana krwią, z drugiego pokoju 
dochodziły jęki siostry. 

Przestraszona uciekłam stamtąd, 
wróciłam do męża i o tym wszyst-
kim opowiedziałam. Gdy mąż to 
usłyszał, wyrwał słomę z dachu, 
tak abyśmy mogli obserwować, 
co się dzieje. Za kilka minut tamci 
znów wrócili na nasze podwór-
ko. Wtedy poznałam jednego z 
nich. Był to nasz sąsiad Wołodia 
Tarasiuk oraz inni z sąsiednich 
wsi. Grupa ta wykopała dół pod 
progiem naszego domu, a potem 
zniosła zwłoki moich rodziców i 
ośmioletniego brata Stefana Kra-

kowiaka  i wrzuciła do tego dołu. 
W trakcie tego wyszła z domu 
moja siostra Ania lat 11. Usia-
dła na drzewie i patrzyła, co ro-
bią Ukraińcy z naszymi bliskimi, 
bardzo płacząc. Nagle przyjechał 
banderowiec na koniu i zaczął 
krzyczeć na pracujących, dlacze-
go tutaj jeszcze nie skończyli, że 
dawno powinni być w następnej 
zagrodzie. 

Potem zauważył moją siostrę 
Anię, zsiadł z konia i zaczął na 
nią wrzeszczeć i spytał: ‘Czy 
nie wiesz gdzie dzisiaj jest twoje 
miejsce’, potem złapał ją za wło-
sy, doprowadził do domu i kazał 
położyć się na ciałach naszych 
rodziców, ale nie chciała. Wtedy 
uderzył ją szpadlem w głowę, za-
chwiała się i wpadła do dołu, ale 
jeszcze żyła. Oni jednak zasypali 
dół. 

Gdy skończyli, poszli do następ-
nej zagrody naszych sąsiadów 
Sławskich. Widziałam jak zako-
pali osiem pomordowanych osób. 
W pewnym momencie jeden z 
oprawców złapał małe dziecko za 
nóżki i uderzył głową o słup, a po-
tem wrzucił do dołu. Zostaliśmy w 
oborze jeszcze na noc, bo baliśmy 
się, że kiedy wyjdziemy z ukrycia, 
złapią nas i zabiją. W dniu 30 
sierpnia ukraińscy oprawcy wró-
cili do Głęboczycy, aby ograbić 
domy, w których wymordowali 
wcześniej Polaków. Na drabinia-
ste wozy, zaprzężone w cztery ko-
nie, ładowali wszystko, co miało 
jakąkolwiek wartość: ubrania, 
pościel, meble i inne sprzęty do-
mowe. Zabrali także bydło, konie 
i inny inwentarz. Gdy odjechali, 
uciekliśmy w nocy 30 sierpnia. 
Początkowo ukrywaliśmy się w 
grobowcu na cmentarzu. Na dru-
gi dzień przedostaliśmy się do 
Maciejowa, a potem do Chełma”. 

Ukraińcy dopędzili je i zarąbali 
na moich oczach

Lucjan Metrzelski po wojnie 
mieszkający w Przemyślu wspo-
mina: „Za Polski przedwrześnio-
wej mieszkałem wraz z rodzicami 
i rodzeństwem we wsi Głęboczy-
ce. Ojciec posiadał średnie go-
spodarstwo rolne. Nadeszła oku-
pacja hitlerowska, a wraz z nią 
szerzący się nacjonalizm ukra-
iński. Powstały bandy UPA gło-
szące śmierć ludności polskiej na 
tych terenach. Nad ranem 1 wrze-
śnia 1943 r. we wsi Głęboczyce 
wszystkie zabudowania polskie 
zostały otoczone przez miej-
scowych rezunów, uzbrojonych 
w siekiery i widły. Zaskoczeni 
Polacy zaczęli uciekać. Ale na-
pastnicy dopadali ich i zarąby-
wali. Ja miałem wtedy 15 lat. 
W zamieszaniu wyskoczyłem z 
domu. Za mną podążyły dwie 
moje siostry. Ukraińcy dopę-
dzili je i zarąbali na moich 

oczach. W domu zginęli rodzice i 
pozostałe rodzeństwo, to znaczy: 
Metrzelski Stanisław lat 53, Me-
trzelska Helena lat 43, Metrzelska 
Zofia lat 18, Metrzelska Helena 
lat 16, Metrzelska Marcela lat 7, 
Metrzelska  Krystyna lat 4, Me-
trzelska Henryka lat 2, Metrzelski 
Hieronim lat 6.

Ja uciekłem w pole z najbliższym 
sąsiadem Janem Mamotem. Za 
nim biegł też jego syn Marian, 
dopadli biedaka i zabili. Z rodzi-
ny Mamota banderowcy zamor-
dowali: Mamot Franciszka lat 40, 
Mamot Bronisława lat 6, Mamot 
Helena lat 3, Mamot Marian lat 9, 
Mamot Władysława lat 14.

Władysław Siemaszko i Ewa 
Siemaszko w monumentalnym 
dziele: „Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów uraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939 – 1945” przy tej miejsco-
wości podają, że ustalono nazwi-
ska 199 osób, Polaków zamordo-
wanych 29 sierpnia 1943 r. i w 
kilku dniach następnych. Dalej 
przytaczają wszystkie te osoby z 
imienia i nazwiska w układzie al-
fabetycznym.

Na koniec warto jeszcze dodać, 
że b. duża liczba Ukraińców brała 
czynny udział w ludobójstwie na 
Polakach. Napad na Głęboczycę 
był częścią większej akcji UPA 
na zachodzie Wołynia. Tego sa-
mego dnia wymordowano inne 
pobliskie miejscowości polskie. 
Niestety wydaje się, że większość 
Ukraińców popierała to demo-
niczne, wołyńskie ludobójstwo, 
choć zdarzały się i chlubne wy-
jątki, gdy dwoje dzieci, chłopiec 
lat 6 i dziewczynka lat 2, zostały 
dobrodusznie uratowane przez 
sprawiedliwego Ukraińca Alek-
sandra Kuszneruka i w 1944 r.  
przekazane do PCK w Chełmie 
Lubelskim. 

Po dziś dzień nic niewiadomo, by 
na terenie dawnej polskiej kolo-
nii Głęboczyca, przeprowadzono 
ekshumację kości męczenników 
Wołynia i Kresów. A przecież 
nie trzeba wydaje się nikomu 
tłumaczyć dlaczego jest to wciąż 
niespełnionym obowiązkiem 
państwa polskiego oraz Kościoła 
katolickiego, którego wierni Owi 
nie zostali godnie pochowani, po 
dziś dzień, choć od zbrodni ludo-
bójstwa upłynęło już de facto 74 
lata. 

Powższe opracowanie to frag-
ment Pracy Magisterskiej autora 
bloga S.T. Roch, napisanej pod 
kierunkiem Prof. dr hab. Mieczy-
sława Tanty, obronionej 9 maja 
1997 r. w IH UW, zatytułowanej: 
„Zbrodnie nacjonalistów ukra-
ińskich popełnione na Polakach 
w powiecie Włodzimierz Wołyń-
ski w latach 1939 – 1944”
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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.
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Bitwa pod Termopilami – star-
cie wojsk greckich z perskimi 
w sierpniu  480 r. p.n.e. na wą-
skim przesmyku Termopile w 
czasie II wojny perskiej. Ten, 
niemający wielkiego znaczenia 
epizod szeregu wojen – toczo-
nych od powstania jońskiego i 
pierwszej wojny perskiej aż do 
podboju Persji przez Aleksan-
dra Macedońskiego – utrwalił 
się jako symbol poświęcenia ży-
cia na polu bitwy.
Bitwa pod Zadwórzem – bitwa, 
która miała miejsce 17 sierpnia 
1920 roku w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej pomiędzy od-
działem 330 polskich Obrońców 
Lwowa pod dowództwem kpt. 
Bolesława Zajączkowskiego a 
siłami bolszewickiej Pierwszej 
Konnej Armii Siemiona Bu-
dionnego. Rozegrała się ona na 
dalekim przedpolu Lwowa, 33 
km od miasta w pobliżu wsi Za-
dwórze, znajdującej się obecnie 
na terytorium Ukrainy. Celem 
obrońców było opóźnienie po-
dejścia wojsk bolszewickich 
do Lwowa. Heroiczna obrona 
zakończyła się sukcesem wojsk 
polskich.
Pomimo zdobycia stacji kolejo-
wej Zadwórze Budionny zrezy-
gnował z kontynuowania walki o 
Lwów kończąc marsz na zachód. 
Skierował się na północ na od-
siecz wojskom w rejonie Wie-
prza i Warszawy, ale po klęsce 
pod Komarowem wycofał się na 
wschód. W bitwie poległo 318 
Polaków i z uwagi na heroiczną 
walkę obrońców nazywana jest 
polskimi Termopilami.
16 sierpnia, I batalion 54. pułku 
piechoty został zaatakowany pod 
Zadwórzem przez oddziały 6. dy-
wizji konnej armii Budionnego 
i prawie cały wybity. Następne-
go dnia - 17 sierpnia - batalion 
młodych lwowskich ochotników 
– Orląt Lwowskich ze zgrupo-
wania rotmistrza Romana Abra-
hama, pod dowództwem kapita-
na Bolesława Zajączkowskiego, 
maszerował z Krasnego wzdłuż 
linii kolejowej na Lwów. Gdy od-
dział dotarł do wsi Kutkorz, zo-
stał znienacka ostrzelany z broni 
maszynowej od strony Zadwórza. 
Kapitan Zajączkowski rozwi-
nął baon w 3 tyraliery i skokami 
przemieszczał oddział ku Zadwó-
rzu, zajętemu już przez wojska 
bolszewickie.
W pobliżu stacji kolejowej w 
Zadwórzu doszło do wymiany 
ognia. Porucznik Antoni Dawido-
wicz poprowadził oddział na sto-

jące obok stacji działa. Wówczas 
spod pobliskiego lasu ruszyła na 
Polaków sowiecka kawaleria. Po-
lacy odparli ten atak i w południe 
zdobyli stację kolejową. Brako-
wało już amunicji, zabierali ją 
więc zabitym i rannym. Bolsze-
wicy wzmagali natarcie. Orlęta 
Lwowskie broniły się już tylko 
bagnetami, tocząc do wieczora 
krwawy bój. Ponosząc wielkie 
straty, ostrzeliwani przez ciężką 
artylerię, odparli sześć konnych 
szarż.
Porucznik Dawidowicz po raz 
kolejny zdobył stację kolejową, 
a pierwsza kompania opanowała 
pobliskie wzgórze. W nierównej 
walce wzięły udział także trzy 
polskie samoloty, które nadlecia-
ły od strony Lwowa. Zaatakowa-
ły one siły bolszewickie ogniem 
karabinów maszynowych oraz 
bombami.
Nadeszły jednak nowe siły bol-
szewickie. Otoczeni przez wroga 
żołnierze nie poddali się nawet 
wtedy, kiedy zabrakło amunicji. 
Kapitan Zajączkowski o zmierz-
chu rozkazał pozostałym przy 
życiu ok. 30 żołnierzom wyco-
fywanie się grupami do borsz-
czowickiego lasu. Ostrzeliwani z 

broni maszynowej przez sowiec-
kie samoloty, bezbronni, otoczeni 
przez Rosjan, walczyli jeszcze 
krótko na kolby w pobliżu budki 
dróżnika. Sowieci, rozwścieczeni 
oporem Orląt, rąbali ich szabla-
mi, rannych dobijali kolbami.
W walce zginęło 318 polskich 
żołnierzy, nieliczni dostali się do 
niewoli. Aby nie wpaść w ręce 
wroga, kapitan Zajączkowski 
wraz z kilkoma żołnierzami po-
pełnił samobójstwo. 
Zginął wówczas m.in. 19-letni 
Konstanty Zarugiewicz, uczeń 
siódmej klasy pierwszej szkoły 
realnej, obrońca Lwowa z 1918 
roku, kawaler krzyża Virtuti Mi-
litari i Krzyża Walecznych. Jego 
matka, Jadwiga Zarugiewiczowa 
w 1925 wybrała jedną z trzech 
trumien ze zwłokami Nieznane-
go Żołnierza. Zwłoki wybranego 
bohatera przewieziono z najwyż-
szymi honorami do Warszawy i 
umieszczono w Grobie Niezna-
nego Żołnierza.
Oddziały Budionnego wycofały 
się na wschód 20 sierpnia. Na 
pobojowisko przybyły polskie 
oddziały i rodziny poległych. 
Leżących w sierpniowym słoń-
cu, obdartych z odzieży i zmasa-

krowanych ciał nie można było 
zidentyfikować. Rozpoznano je-
dynie 106. Wszystkich poległych 
pochowano początkowo w zbio-
rowej mogile w pobliżu miejsca 
bitwy. Zwłoki 7 poległych obroń-
ców:

- kapitana Bolesława Zającz-
kowskiego, dowódc,y

-kapitana Krzysztofa Obertyń-
skiego,

- podporucznika Jana Demete-
ra,

- podchorążego Władysława 
Marynowskiego,

-porucznika Tadeusza Hanaka,

-kaprala Stefana Gromnickie-
go,

-szeregowca Eugeniusza Szar-
ka,

pochowano później uroczyście 
na Cmentarzu Obrońców Lwo-
wa w oddzielnej kwaterze Za-
dwórzaków. 

Potem ostatnich dwóch wymie-
nionych ekshumowano i pocho-
wano prawdopodobnie na kwa-
terach rodzinnych. Pozostali 
polegli obrońcy Zadwórza zo-
stali pochowani na wojskowym 
cmentarzyku w Zadwórzu, u 
stóp kurhanu.

„Orlętom poległym w dniu 17 
sierpnia 1920 roku w walkach o 
całość ziem kresowych”. 

Tekst na tablicy spiżowej ufun-
dowanej 19 sierpnia 1929 roku 
przez Filipa Howzana ze Stryja 
– ojca poległego żołnierza.

Celem obrońców Zadwórza 
było opóźnienie podejścia 
wojsk bolszewickich do Lwowa. 
Heroiczna obrona zakończyła 
się sukcesem wojsk polskich.
Równolegle z heroiczną obroną 
Zadwórza Obrońcy Ojczyzny 
w czasie wojny polsko - bol-
szewickiej w dniach 13 – 25 
sierpnia 1920 roku stoczyli Bi-
twę Warszawską zwaną Cudem 
nad Wisłą. 
Bitwa zadecydowała o zachowa-
niu niepodległości przez Polskę 
i przekreśliła plany rozprzestrze-

DWA DIAMENTY POLSKIEGO ORĘŻA 
BITWA POD ZADWÓRZEM - POLSKIE TERMOPILE.
CUD NAD WISŁA 15 SIERPNIA 1920 ROKU W ŚWIĘTO ŚW. MARYI 
KRÓLOWEJ POLSKI.
DLACZEGO BITWĘ POD ZADWÓRZEM NAZYWAMY „POLSKIMI 
TERMOPILAMI”?
SYMBOL POŚWIĘCENIA ŻYCIA NA POLU BITWY.
Aleksander Szumański 

/ Bitwa pod Zadwórzem
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nienia rewolucji na Europę Za-
chodnią. Zdaniem Edgara D’A-
bernon była to 18. z przełomo-
wych bitew w historii świata.
Kluczową rolę odegrał manewr 
Wojska Polskiego oskrzydlają-
cy Armię Czerwoną przeprowa-
dzony przez Naczelnego Wodza 
Józefa Piłsudskiego, wyprowa-
dzony znad Wieprza 16 sierpnia, 
przy jednoczesnym związaniu 
głównych sił bolszewickich na 
przedpolach Warszawy.
W polskiej historiografii najbar-
dziej utrwaloną nazwą bitwy jest 
Bitwa Warszawska. Istnieje rów-
nież popularne określenie Cud 
nad Wisłą. Twórcą tego sformu-
łowania był Stanisław Stroński, 
który 14 sierpnia 1920 przypo-
mniał podobnie dramatyczne po-
łożenie Francji w czasie I Wojny 
Światowej we wrześniu 1914 r., 
kiedy to nieoczekiwane odrzuce-
nie wojsk niemieckich z przed-
pola Paryża nazwano cudem nad 
Marną. 
Pierwszy raz w debacie publicz-
nej użył go Wincenty Witos i było 
ono chętnie podnoszone przez 
politycznych przeciwników Pił-
sudskiego, kwestionujących za-
sługi marszałka w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu tej operacji. 
Przy tym wszystkim sformuło-
wanie to nabrało konotacji reli-
gijnej, ponieważ wojska polskie 
pokonały Armię Czerwoną 15 
sierpnia, w dniu Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, Kró-
lowej Korony Polskiej.
Głównodowodzącym całej Armii 
Czerwonej był Siergiej Kamie-
niew, podlegający bezpośrednio 
komisarzowi wojny i marynar-
ki (narkomwojenmorowi) Lwu 
Trockiemu będącemu jednocze-
śnie (podobnie jak Stalin) człon-
kowi pięcioosobowego wówczas 
Biura Politycznego (politbiura) 
w składzie: Lenin, Trocki, Stalin, 
Zinowiew, Kamieniew. jako pełni 
członkowie, Piatakow i Bucharin 
jako zastępcy członków. 
Armia Czerwona nacierała siłami 
zgrupowanymi w dwa związki 
operacyjne:
Uczestniczący w Bitwie War-
szawskiej Front Zachodni Mi-
chaiła Tuchaczewskiego z ko-
misarzem politycznym Ivarem 
Smilgą:

3 Korpus Kawalerii Gaja-Cha-
na (Gajka Bżyszkjana-Gaja),
4 Armia Jewgienija Siergiejewa 
(od 1 sierpnia Dmitrij Szuwa-
jew),
15 Armia Augusta Korka,
3 Armia Władimira Łazariewi-
cza,
16 Armia Nikołaja Sołłohuba,
Grupa Mozyrska Tichona 
Chwiesina.
Niebiorący udziału w Bitwie 
Warszawskiej Front Południo-
wo-Zachodni Aleksandra Je-
gorowa z komisarzem politycz-
nym Józefem Stalinem:
14 Armia Mołkoczanowa,
1 Armia Konna Siemiona Bu-
dionnego z komisarzem poli-
tycznym Klimentem Woroszy-
łowem,
12 Armia Woskanowa.

Wojska obu frontów początko-
wo oddzielone były olbrzymim 
kompleksem bagien poleskich 
i współdziałały ze sobą nader 
luźno. W miarę ich postępu 
luka operacyjna w centrum 
ugrupowania, wypełniona tylko 
słabymi formacjami, poszerza-
ła się jeszcze bardziej.
Następowało to wbrew dyspo-
zycjom Naczelnego Dowódz-
twa Armii Czerwonej z 3 i 11 
sierpnia, nakazującym przesu-
nięcie znacznych sił Frontu Po-
łudniowo-Zachodniego (Armii 
Konnej Budionnego i 12 Armii 
Woskanowa) z małopolskiego 
i wołyńskiego obszaru działań 
wojennych na kierunek war-
szawski.
Prawe skrzydło wojsk Tucha-
czewskiego (4 Armia Siergieje-
wa (Szuwajewa) i Korpus Gaja) 
otrzymało zadanie opanowania 
obszaru Grudziądza i Torunia 
oraz forsowania Wisły na od-
cinku od Dobrzynia po Włocła-
wek. Polecenie forsowania Wisły 
(między Płockiem a Wyszogro-
dem) otrzymała również 15 Ar-
mia Korka.
Centrum sił Tuchaczewskiego 
skierowane zostało na Modlin (3 
Armia Łazariewicza) i na War-
szawę (16 Armia Sołłohuba).
Osłonę lewego skrzydła 16 Armii 
powierzono grupie mozyrskiej 
Tymoteusza Chwiesina, zbliżają-
cej się od Włodawy nad Wisłę na 
północ od Dęblina.
Główne siły Frontu Południo-
wo-Zachodniego znajdowały się 
natomiast nad rzeką Strypą (14 
Armia Mołkoczanowa) oraz pod 
Brodami (Armia Konna Budion-
nego) i parły na Lwów, a 12 Ar-
mia Woskanowa forsowała Bug 
na południe od Włodawy.
Większość sił Frontu Zachod-
niego posuwała się zatem w kie-
runku północno-zachodnim – na 
północ od Warszawy, a gros sił 
Frontu Południowo-Zachodniego 
w kierunku południowo-zachod-
nim – na Lwów.
Łącznie w samej Bitwie War-
szawskiej uczestniczyło około 
104-114 tys. żołnierzy, 600 dział 
i ponad 2450 karabinów maszy-
nowych 
Pierwszym krokiem do wzmoc-
nienia siły obronnej kraju było 
powołanie 3 lipca 1920 Rady 
Obrony Państwa. „Decyzja w 
sprawach, w których chodzi o 
byt i życie narodów, musi być tak 
samo szybka i piorunująca, jak 
decyzja tych, którzy śmierć nio-
są, obrońców kraju”. 
Na apel Rady zaczęły napływać 
liczne rzesze ochotników, wno-
sząc oprócz „siły liczebnej”, siłę 
moralną wynikającą z obowiązku 
obrony ojczyzny. Liczba ochot-
ników wynosiła około 80 tysięcy 
żołnierzy. Początkowo zamierza-
no sformować armię ochotniczą, 
ale Piłsudski zdecydował o two-
rzeniu batalionów i tylko jednej 
dywizji ochotniczej. 
Na apel odpowiedziały również 
kobiety polskie, tworząc Legię 
Kobiet, działającą głównie w 
służbach pomocniczych. 
Stworzono także grupę operacyj-
ną kawalerii, a z Syberii przybyły 

resztki 5 Dywizji Syberyjskiej. W 
lipcu powołano do służby rocz-
niki od 1890 do 1894 i w prze-
łomowych momentach sierpnia 
1920, pomimo ogromnych strat, 
liczebność wojska przekroczyła 
90 tysięcy żołnierzy.
Armiom sowieckim Naczelne 
Dowództwo Wojska Polskiego 
przeciwstawiło siły zgrupowa-
ne w sześciu armiach i formacje 
dozorujące Wisłę od Torunia do 
Wyszogrodu (20 Dywizja Pie-
choty – dawna 2 Dywizja Litew-
sko-Białoruska) oraz bataliony 
zapasowe i ochotnicze.
Naczelnym Wodzem Polskich Sił 
Zbrojnych był Józef Piłsudski, a 
szefem Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego - Tadeusz Rozwa-
dowski.
 W nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 
roku w Belwederze opracowy-
wano ogólną koncepcję rozegra-
nia bitwy. W rozważaniach po-
wrócono do idei, które od końca 
lipca nurtowały umysły całego 
polskiego kierownictwa wojsko-
wego. 
Zamierzano częścią sił zatrzy-
mać uderzenie rosyjskie przed 
Warszawą, a na prawym skrzydle 
odtworzyć odwody operacyjne i 
uderzyć nimi na południową flan-
kę przeciwnika.
6 sierpnia nad ranem marszałek 
Piłsudski wybrał ostatecznie re-
jon koncentracji wojsk do prze-
ciwuderzenia. 
Z zaproponowanych przez szefa 
Sztabu Generalnego, Tadeusza 
Rozwadowskiego okolic Garwo-
lina lub Wieprza, marszałek zde-
cydował się na to drugie miejsce. 
Przedstawiciel francuskiej misji 
wojskowej generał Maxime Wey-
gand preferował bliski Warszawy 
rejon koncentracji i płytki, mniej 
ryzykowny manewr oskrzydla-
jący z możliwością pogłębienia 
obrony na kierunku stolicy. 
Marszałek zdecydował przesunąć 
grupę uderzeniową na południe, 
poza linię rzeki Wieprz i wyko-
nać głęboki manewr nie tylko na 
skrzydła rosyjskiego Frontu Za-
chodniego, ale także na jego tyły.
6 sierpnia po południu został wy-
dany rozkaz nr 8358/III, który 
uruchamiał realizację planu ope-
racji. Jest zatytułowany – „Roz-
kaz do przegrupowania i wydany 
przez Naczelne Dowództwo W.P. 
(Sztab Generalny) Oddz. III”, a 
podpisany przez Szefa Sztabu 
Generalnego gen. por. Tadeusza 
Rozwadowskiego.
Jako zasadnicze linie obronne 
Naczelne Dowództwo wybrało: 
linię rzeki Orzyc-Narew, z przy-
czółkami mostowymi Pułtusk, 
przyczółek Warszawa-Wisła, 
przyczółek Dęblin-Wieprz i dalej 
na Seret lub Strypę. 
Rozkaz kończył się słowami: … 
„nogami i męstwem piechura 
polskiego musimy wygrać tę bi-
twę”.
12 sierpnia Józef Piłsudski opu-
ścił Warszawę i udał się do Kwa-
tery Głównej w Puławach. Przed 
wyjazdem złożył na ręce premie-
ra Witosa dymisję z funkcji Na-
czelnika Państwa i Naczelnego 
Wodza. 
W liście do premiera zaznaczał, 

że jego zdaniem, skoro rozmo-
wy pokojowe z bolszewikami nic 
nie dały, Polska musi liczyć na 
pomoc krajów Ententy, a te uza-
leżniają ją od odejścia Marszałka. 
Witos jednak dymisji nie przyjął.
Znaczenie historyczne bitwy 
warszawskiej jest wciąż niedoce-
niane zarówno w Polsce jak rów-
nież na zachodzie Europy. 
Ambasador brytyjski w przed-
wojennej Polsce – lord Edgar 
Vincent D’Abernon nazwał ją już 
w tytule swej książki „Osiemna-
stą decydującą bitwą w dziejach 
świata”. W jednym z artykułów 
opublikowanych w sierpniu 1930 
r. pisał: „Współczesna historia 
cywilizacji zna mało wydarzeń 
posiadających znaczenie większe 
od bitwy pod Warszawą w roku 
1920. Nie zna zaś ani jednego, 
które by było mniej docenio-
ne... Gdyby bitwa pod Warsza-
wą zakończyła się zwycięstwem 
bolszewików, nastąpiłby punkt 
zwrotny w dziejach Europy, nie 
ulega bowiem wątpliwości, iż 
upadkiem Warszawy Środkowa 
Europa stanęłaby otworem dla 
propagandy komunistycznej i dla 
sowieckiej inwazji (...). Zada-
niem pisarzy politycznych... jest 
wytłumaczenie europejskiej opi-
nii publicznej, że w ROKU 1920 
EUROPĘ ZBAWIŁA POLSKA”.
Simon Goodough znany popula-
ryzator historii wojen i wojsko-
wości w wydanej w 1979 r. książ-
ce „Tactical Genius in Battle” w 
uznaniu talentów dowódczych 
Józefa Piłsudskiego postawił go 
w kręgu zwycięzców 27 najwięk-
szych bitew w dziejach świata. 
Wymienił go w szeregu takich 
strategów jak Temistokles, Alek-
sander Wielki, Cezar, Gustaw 
Adolf, Jan III Sobieski, czy Kon-
deusz.
Francuski generał Louis Faury 
w jednym z artykułów w 1928 
r. porównał Bitwę Warszawską 
do Bitwy pod Wiedniem: „Przed 
dwustu laty Polska pod murami 
Wiednia uratowała świat chrze-
ścijański od niebezpieczeństwa 
tureckiego; nad Wisłą i nad Nie-
mnem szlachetny ten naród oddał 
ponownie światu cywilizowane-
mu usługę, którą nie dość ocenio-
no”.
Z kolei brytyjski historyk J. 
F. C. Fuller napisał w książce 
„Bitwa pod Warszawą 1920”: 
„Osłaniając centralną Europę od 
zarazy marksistowskiej, Bitwa 
Warszawska cofnęła wskazówki 
bolszewickiego zegara (...), za-
tamowała potencjalny wybuch 
niezadowolenia społecznego na 
Zachodzie, niwecząc prawie eks-
peryment bolszewików”.
Bitwa Warszawska miała wielu 
bohaterów. Jednym z nich był ks. 
Ignacy Jan Skorupka.
13 sierpnia wymaszerował na 
front wraz z batalionem, który 
został ostatecznie włączony do 
36 Pułku Piechoty Legii Aka-
demickiej. Wieczorem batalion 
dotarł do wsi Ossów (powiat wo-
łomiński), leżącej na linii frontu. 
14 sierpnia 1920 roku ks.Ignacy 
Skorupka zginął od postrzału 
kulą ekrazytową w głowę pod-
czas toczącej się pod tą wsią bi-

twy, będącej częścią Bitwy War-
szawskiej.
Jego śmierć została zauważo-
na dopiero po natarciu, zginął 
w czasie udzielania żołnierzowi 
ostatniego namaszczenia. Włady-
sław Pobóg-Malinowski napisał 
iż Skorupka zginął „śmiercią bar-
dziej godną kapłana, ugodzony 
bowiem został zabłąkaną kulą w 
chwili, gdy w jakichś opłotkach, 
pochylony nad ciężko rannym 
żołnierzem, udzielał mu ostatnich 
pociech religijnych”.
W komunikacie Sztabu General-
nego WP z 16 sierpnia opisano 
„bohaterską śmierć ks. kapelana 
Ignacego Skorupki [...], który w 
stule i z krzyżem w ręku przodo-
wał atakującym oddziałom”. 
Dowódca kompanii ppor. Mie-
czysław Słowikowski w swych 
wspomnieniach napisał, że zgo-
dził się na wzięcie udziału ks. 
Skorupki w ataku i że widział 
moment jego upadku.

ZADWÓRZE POLSKIE TER-
MOPILE

Słońce znakiem wolności
Zza chmur im spozierało
Blaskiem dziecięcej miłości
Ojczyzną spoglądało.

To druga jesień wrogości
Młodzieńczy los oplata
W lewej ręce karabin
A w prawej bat na kata.

I tak wkraczały dumnie
Dziewczęta z Kleparowa
A chłopcy zewsząd szumnie
Bronili swego Lwowa.

Ich tanki to zwycięstwo,
Ich konie to bić wroga
Ich radość splotło męstwo
W obronie swego Lwowa.

Ubrali ciernia koronę
Tak ich uczyła mama
I w swego Lwowa obronie
Odbezpieczyli granat.

Jeden z obrońców Lwowa
Młodziutki Jurek Bitschan
Co zginął w Lwowa chwale
Do taty list napisał.

Tato ja muszę okazać
Siłę jak młodzież polska
Wroga z mapy wymazać
Z mocą polskiego wojska.

I walcząc bez okopów
Swoim sztandarem z Orłem
Obrońcy Lwowa śpiewali
Pospołu ze swoim Godłem.

A wróg im bezlitośnie
Dziecięce serca wyrywał
Oni z miłosną pieśnią
A lwowski wiatr ich porywał.

Szablami posiekani
Młodzi obrońcy Lwowa
Co życie mieli za nic
Bóg ich w dzielności zachował.

Trzysta trzydzieści ciałek
Legło w przedpolu przedmurza
Powstały Termopile
I nie oddali Zadwórza.

Aleksander Szumański
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Z portalu ukraińskiego Centrum 
Studiów Wojskowych, Przebudo-
wy i Rozbrojenia dowiedziałem 
się, że jestem agentem Kremla. 
Z zamieszczonej tam charaktery-
styki agenta rosyjskiego można 
się dowiedzieć, że Bohdan Piętka 
„publikuje materiały w tygodni-
ku społeczno-politycznym «Myśl 
Polska». Materiały te mają na celu 
wzmocnienie nastrojów antyukra-
ińskich w społeczeństwie polskim 
poprzez spekulacje na tematy 
historyczne dotyczące wspólnej 
ukraińsko-polskiej przeszłości. W 
szczególności B. Piętka oskarża 
bojowników OUN-UPA o ludo-
bójstwo na narodzie polskim w 
czasie drugiej wojny światowej, 
zaprzecza współczesnej agresji 
Rosji wobec Ukrainy, negatywnie 
ocenia konieczność wzmocnie-
nia współpracy między Ukrainą 
i Polską. Na dzień dzisiejszy nie 
zostały ustalone związki B. Pięt-
ki z rosyjskimi służbami specjal-
nymi, organizacjami rządowymi 
i pozarządowymi. Jednak jego 
publikacje i oświadczenia są wy-
korzystywane przez media rosyj-
skie (RIA Novosti, kanał RT) w 
ramach działań informacyjnych 
Federacji Rosyjskiej zmierzają-
cych do tworzenia negatywnego 
wizerunku Ukrainy”[1].

Zdaniem Centrum Studiów Woj-
skowych, Przebudowy i Rozbro-
jenia w Polsce jest tylko pięciu 
groźnych agentów Kremla. Są 
to: Paweł Kukiz (oraz jego par-
tia polityczna), Witold Listowski 
(oraz kierowany przez niego Pa-
triotyczny Związek Organizacji 
Kresowych i Kombatanckich), 
Bohdan Piętka, Wojciech Sma-
rzowski (reżyser filmu „Wołyń”) 
i Adam Śmiech[2].

W charakterystyce agenta rosyj-
skiego Adama Śmiecha czytamy, 
że „rozpowszechniał publikacje 
zawierające oskarżenia pod adre-
sem kierownictwa Ukrainy o he-
roizację «przestępców» z OUN-
-UPA, propagowanie ideologii 
nazistowskiej w społeczeństwie 
ukraińskim, dokonywanie zbrod-
ni wojennych w Donbasie. Wy-
raża opinie o odpowiedzialności 
strony ukraińskiej za zestrzelenie 
samolotu malezyjskiego «Boeing 
777-200» (17 lipca 2014 roku). 

Brał udział w międzynarodowym 
okrągłym stole «Próba przepisania 
historii drugiej wojny światowej: 
historiograficzna konieczność czy 
polityczna koniunktura?» (Mo-
skwa, marzec 2015 roku) oraz w 
międzynarodowej konferencji na-
ukowej „Jałta 1945 – przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość” (Jałta, 
luty 2015 roku). Rozpowszechnia 
publikacje w mediach rosyjskich i 
polskich, zwłaszcza w wydaniach 
internetowych «Jednodniówka 
Narodowa» (jednodniowka.pl), 
«Kronika Narodowa» (kronikana-
rodowa.pl), «Myśl Polska» (mysl-
-polska.pl), «Konserwatyzm» 
(konserwatyzm.pl), «Novorossia 
Today» (novorossia.today). Re-
daktor naczelny internetowej edy-
cji «Jednodniówki Narodowej», 
kierownik biblioteki slawistyki 
Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Łódzkiego”[3].

Czym jest Centrum Studiów Woj-
skowych, Konwersji i Rozbroje-
nia z siedzibą w Kijowie (Центр 
исследований армии, конверсии 
и разоружения – ukraiński 
skrót: ЦИАКР / CIAKR, angiel-
ski skrót: CACDS – Center for 
Army, Conversion and Disarma-
ment Studies)? O sobie piszą, że 
są pozarządową organizacją ba-
dawczą, założoną „w 1999 roku 
w celu promowania rozwoju i 
pogłębienia demokratyzacji spo-
łeczeństwa ukraińskiego poprzez 
rozpowszechnianie wspólnych 
standardów w zakresie publicznej 
kontroli nad siłami bezpieczeń-
stwa”. Dyrektorem CACDS od 
1999 roku jest niejaki Walentin 
Badrak, urodzony w 1968 roku 
w Czerkasach. Absolwent Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Powietrzno-
-Desantowych w Riazaniu (jesz-
cze w okresie ZSRR), Kijowskie-
go Narodowego Uniwersytetu 
Lingwistycznego i szkoły zarzą-
dzania na Uniwersytecie Harvar-
da. Jego praca doktorska była 
poświęcona wykorzystywaniu 
środków masowego przekazu w 
kampaniach wyborczych. Zajmu-
je się więc walką informacyjną.

Dalej CACDS podaje, że jest 
dobrowolnym stowarzysze-
niem „specjalistów w dziedzinie 
profesjonalnej analizy procesu 
rozbrojenia i uzbrojenia (prze-

zbrojenia) armii państw z regio-
nu, reformy sił bezpieczeństwa, 
działania przemysłu obronnego i 
aktywności Ukrainy na między-
narodowym rynku broni. Ponad-
to CACDS zajmuje się tematem 
stosunków cywilno-wojskowych 
i cywilnej kontroli nad siłowymi 
strukturami władzy oraz rozwo-
jem obronności i technologii po-
dwójnego zastosowania na Ukra-
inie. Eksperci CACDS aktywnie 
pracują w dziedzinie badań udzia-
łu Ukrainy w międzynarodo-
wej kontroli zbrojeń i technolo-
giach krytycznych. W 2001 roku 
CACDS został założycielem fir-
my informacyjnej i konsultingo-
wej Defense Express (pierwotnie 
agencji News Express Defense 
Express)”. Z dalszych informacji 
wynika, że interesują ich sprawy 
wojskowości, przemysłu obron-
nego i energetycznego, służb bez-
pieczeństwa i współpracy Ukra-
iny z NATO[4].

W ramach tajemniczo brzmią-
cego projektu OSINT zajęli się 
też demaskowaniem rosyjskiej 
agentury w całej Europie. W 
Polsce zdemaskowali pięć osób, 
jedną organizację (Patriotyczny 
Związek Organizacji Kresowych 
i Kombatanckich) i jedną partię 
(Kukiz 15), w Czechach siedem 
osób, jedną partię (Strana Prav 
Občanu – Partia Praw Obywateli 
prezydenta Miloša Zemana), je-
den instytut (ISSTRAS – Instytut 
Strategicznych Studiów Słowiań-
skich) i jeden portal (eurodenik.
cz), w Serbii osiem osób (w tym 
Stefan Stamenkovski, lider ruchu 
Zavetnici) i trzy organizacje, na 
Słowacji sześć osób (w tym wy-
bitny polityk, były premier Jan 
Čarnogurský) i dwie organizacje, 
w Mołdawii siedem osób i cztery 
organizacje, na Litwie trzy osoby 
(w tym Waldemar Tomaszewski 
i Zbigniew Jedziński) oraz jedną 
partię (Akcja Wyborcza Polaków 
na Litwie), we Włoszech aż 11 
osób (w tym Romano Prodi – były 
premier i były przewodniczący 
Komisji Europejskiej), dwie or-
ganizacje i jedną partię (Forza 
Nuova), w Niemczech trzy osoby 
(w tym Alexander Gauland z Al-
ternatywy dla Niemiec), w Wiel-
kiej Brytanii trzy osoby (w tym 
Anthony Russel Brenton z „The 

Times” oraz Stephanie Cockroft z 
„Daily Mail”) i jedną organizację, 
w Bułgarii pięć osób (w tym poli-
tycy Paweł Czerniew, Mitko Gro-
zew i Nikołaj Malinow) i dwie 
organizacje.

W innych krajach europejskich 
agentura rosyjska jest o wiele 
skromniejsza. Ale też jest to nie 
byle kto. Np. we Francji jako 
czołowego agenta Kremla pro-
jekt OSINT wskazał Jacquesa 
Clostermanna – działacza Frontu 
Narodowego, blisko związane-
go z Marine Le Pen, który wziął 
udział w konferencji pt. „Wojna 
informacyjna przeciw Doniec-
kiej Republice Ludowej”. Z ko-
lei kataloński polityk Jose Enri-
que Folk został zakwalifikowany 
jako agent Putina, ponieważ po-
wiedział rosyjskim mediom, 
że Katalonia jest gotowa uznać 
przynależność Krymu do Rosji i 
wystąpić przeciw antyrosyjskim 
sankcjom. Natomiast prof. Marius 
Vacarelu z Rumunii jest rosyj-
skim agentem, ponieważ podziela 
punkt widzenia polityki rosyjskiej 
wobec Ukrainy i współpracuje z 
Aleksandrem Duginem.

Kryterium zakwalifikowania do 
kremlowskiej agentury w wy-
padku wielu osób wymienionych 
przez projekt OSINT był ich 
udział w konferencji „Ukraina w 
centrum NATO, Rosja – prawdzi-
wy cel”, jaka odbyła się 15 wrze-
śnia 2016 roku w Monachium. 
Inne osoby (np. mnie) zakwalifi-
kowano dlatego, że ich publicy-
styka lub działalność „godzi w 
wizerunek Ukrainy”[5].

Domyślam się, że projekt OSINT 
dotyczył tylko najgroźniejszej 
agentury kremlowskiej w Euro-
pie, stąd osoby i instytucje po-
minięte – czujące z tego powodu 
dyskomfort – powinny wykazać 
wyrozumiałość. Metodologia za-
kwalifikowania do grona krem-
lowskiej agentury, zastosowana 
w projekcie OSINT, do złudzenia 
przypomina metodologię stoso-
waną w Polsce np. przez Marcina 
Reya i Dawida Wildsteina w ich 
działalności demaskatorsko-dela-
torskiej. Przypomina, też filozofię 
polskiej prokuratury wobec aresz-
towanego w maju 2016 roku Ma-
teusza Piskorskiego, wedle której 
jest on agentem Rosji, ponieważ 
jeździł na Krym i wypowiadał się 
negatywnie o puczu na Ukrainie. 
Przypomina wreszcie filozofię 
„Gazety Polskiej”, która agenta 
Kremla widzi w każdym kto kry-
tykuje pucz kijowski z 2014 roku, 
pomajdanową Ukrainę i jej poli-
tykę, zwłaszcza historyczną.

Niestety prawda jest taka, że za 
negatywny wizerunek Ukrainy 
winę ponosi sama Ukraina. Pań-
stwo będące Somalią Europy, któ-
re przez ponad ćwierć wieku swo-
jego istnienia nie było w stanie 
wygenerować żadnej narodowej 
elity, ani zbudować bytu narodo-
wego, politycznego i gospodar-
czego w oparciu o jakiekolwiek 

wartości zbliżone do standardów 
europejskich. Nie było w stanie 
obronić swojej gospodarki, sys-
tematycznie rozkradanej i koloni-
zowanej przez oligarchię rodzimą 
i zachodnią. Nie było i nie jest w 
stanie odwołać się do tożsamości 
historycznej innej niż zbrodnicza 
tradycja banderowska.

Wizerunku tego nie poprawią ani 
publikowanie kolejnych wyka-
zów domniemanej kremlowskiej 
agentury, ani represje wobec rze-
komych agentów Putina. Ja wi-
zerunku Ukrainy nie szargam. Ja 
tylko piszę to co myślę.

Tego jednakże nie mogą zrozu-
mieć siły polityczne pomajdano-
wej Ukrainy i ich polscy sojusz-
nicy. Jedni i drudzy mają bardzo 
prostą wizję świata, który dzielą 
dychotomicznie na „my i agenci 
Kremla”. Tylko co ta wizja ma 
wspólnego z rzeczywistością? 
Ktoś kto patrzy na świat w ten 
sposób nigdy nie będzie w stanie 
zrozumieć, że to co ja piszę nie 
wynika z tego, iż jestem rzeko-
mym agentem Rosji, ale z samo-
dzielnego i niezależnego myśle-
nia oraz wartości, które wyznaję. 
Motywacją mojej publicystyki 
jest wyłącznie niezgoda na reha-
bilitację w 70 lat po zakończeniu 
drugiej wojny światowej zbrodni-
czej ideologii, będącej ukraińską 
wersją faszyzmu, niezgoda na 
gloryfikację zbrodniczych organi-
zacji odpowiedzialnych za ludo-
bójstwo na narodzie polskim oraz 
ich przywódców, jak również nie-
zgoda na negowanie na Ukrainie 
ludobójstwa popełnionego przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
narodzie polskim oraz jego prze-
milczanie lub relatywizowanie w 
Polsce w imię dobrych stosun-
ków z Ukrainą. Nigdy nie będzie 
dobrych stosunków z Ukrainą, 
jeśli polskie elity nie odejdą od 
takiego wypaczonego myślenia, 
a renesans nacjonalizmu ukra-
ińskiego stanowi zagrożenie dla 
samej Ukrainy – czego wyrazem 
jest trwająca tam wojna domowa 
– oraz dla Polski, którą nacjona-
liści ukraińscy zawsze postrzegali 
jako swojego głównego wroga. 
Pisałem o tym i pisał będę, bo tak 
czuję i uważam.

[1] www.http://posipaka.org/en/
baza-posipak/personalii/bog-
dan-pientka-bohdan-pietka/, 
29.04.2017.

[2] www.http://posipaka.org/ca-
tegory/stranyi/respublika-polsha/, 
dostęp 31.08.2017.

[3] www.http://posipaka.
org/baza-posipak/personalii/
adam-shmeh-adam-smiech/ , 
15.06.2017.

[4] www.http://cacds.org.ua/ru/
about/, dostęp 31.08.2017.

[5] www.http://posipaka.org/ca-
tegory/baza-posipak/personalii/, 
dostęp 31.08.2017.

Ja, agent Kremla
Bohdan Piętka
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5 września, wymordowano 
wszystkich Polaków, którzy 
pozostali w Radowiczach
Feliks Budzisz
Dziadkowie, Jan i Dominika 
Sobczykowie, rodzice mamy, 
przybyli na Wołyń w 1922 roku. 
We wsi Radowicze, gmina Tu-
rzysk koło Kowla, kupili kilka-
naście hektarów podmokłego, 
olszowego lasu, który w ciągu 
kilku lat zamienili w uprawne 
pola i użyteczne łąki. Postawili 
budynki i założyli wiśniowy sad, 
który stopniowo poszerzali o 
inne drzewa i krzewy owocowe. 
Dzięki wytężonej pracy wszyst-
kich członków rodziny wkrótce 
zapewnili sobie znośne warunki 
bytowania.(...) W Radowiczach 
znaleźli się dziadkowie z pięcior-
giem dzieci: Heniem, Jankiem 
oraz trzema córkami, które nie-
bawem powychodziły za mąż za 
przybyłych na Wołyń osadników. 
Najstarsza, Bronisława, wyszła 
za Stanisława Molendę, średnia 
Stanisława – moja mama – za 
Władysława Budzisza, najmłod-
sza Maria – za Jana Stefanowi-
cza, wnuka powstańca z 1863 
roku i syberyjskiego zesłańca. 
Ojciec mój urodził się w Czarno-
lesie – wsi niegdyś Jana Kocha-
nowskiego, mama – dwa lata 
później w Garwolinie, gdzie 
dziadek administrował mająt-
kiem. Ojciec, nie widząc zachę-
cających perspektyw na gospo-
darstwie w licznej rodzinie, w 
1928 roku wyjechał na Wołyń – 
zachęcony przykładem brata 
ożenionego z Ukrainką i osiadłe-
go w Turzysku oraz szwagra, 
Wincentego Gnysia, który kupił 
tam młyn wodny na Turii. (...) W 
Radowiczach ojciec poznał 
mamę i wkrótce pobrali się. W 
posagu mama otrzymała trochę 
gruntu, na którym rodzice zbudo-
wali domek i gospodarcze po-
mieszczenia, a następnie założyli 
spory wiśniowy sad. Czasy były 
trudne, szalał światowy kryzys i 
bezrobocie. Rodzice tyrali od 
świtu do nocy, chwytając się każ-
dej pracy, również u zamożniej-
szych gospodarzy. W tamtym 
trudnym okresie, 20 listopada 
1930 roku, przyszedłem na świat. 
Dwa lata później urodziła się sio-
stra Danusia. (...) Ojciec otrzy-
mał posadę gajowego w lasach 
hr. Stanisława Starczewskiego, a 
po roku został ich administrato-
rem, co przynosiło nam znaczne 
korzyści: darmowy wypas krów 
w lesie i na łąkach, opał bezpłat-
ny i niezłe pobory. Wkrótce mo-
gliśmy dokupić trochę lepszych 
gruntów. W 1936 roku zamiesz-
kaliśmy w specjalnie zbudowa-
nej gajówce tuż obok wysokiego, 

wiekowego, rozłożystego dębu, 
na wzniesieniu, skąd rozpoście-
rały się rozległe, piękne widoki. 
Z trzech stron ciągnęły się łąki, a 
za nimi sosnowe bory. (...)Rado-
wicze były dużą, rozległą wsią, 
ciągnącą się 6 kilometrów 
wzdłuż traktu Turzysk-Kupi-
czów. Składały się z centralnej 
ulicówki i peryferyjnych kolonii: 
Abramowca, Kolonii Czeskiej, 
Żukowa, Kolonii Polskiej, Ko-
czek, gdzie mieszkaliśmy z 
dziadkami oraz Puhów. Abramo-
wiec i Kolonię Polską zamieszki-
wali Polacy, pozostałe skupiska 
były polsko-ukraińskie. Nato-
miast w Kolonii Czeskiej miesz-
kało kilkanaście rodzin czeskich, 
których przodkowie przybyli tu-
taj w latach 70-tych XIX wieku. 
Ze względu na licznie zamiesz-
kałą ludność polską, już w XIX 
w. we wsi była czynna jedna z 
trzech kaplic katolickich parafii 
Turzysk, pozostałe – w Dolsku i 
Różynie. W 1943 roku w Rado-
wiczach mieszkało ponad 90 pol-
skich rodzin, co stanowiło poło-
wę mieszkańców. (...) Bolesnym 
wstrząsem dla ludności polskiej 
Radowicz i sąsiednich wsi było 
zamordowanie w nocy z 10 na 11 
kwietnia 1943 roku Marcelego 
Leśniewskiego i jego dwóch do-
rosłych synów: Eugeniusza i An-
toniego, członków miejscowej 
konspiracji. (...)  Z morderstwem 
Leśniewskich zbiegła się wiado-
mość o zamordowaniu ośmiu Po-
laków w niedalekim polskim 
Osieczniku. Była to planowa ak-
cja eksterminacyjna, obejmująca 
najpierw mężczyzn w sile wieku, 
którzy dla ratowania swoich ro-
dzin chwyciliby bez wątpienia za 
broń, jak to czynili inni na całych 
Kresach Południowo-Wschod-
nich. W połowie maja pod Klu-
skiem został schwytany przez 
banderowców i zaginaj; bez wie-
ści Kazimierz Daszkiewicz z Ra-
dowicz, łącznik miejscowej kon-
spiracji akowskiej. Penetrowane 
przez banderowców drogi stały 
się niebezpieczne dla ludności 
polskiej, która nie tylko w naszej 
wsi przestała oddalać się poza 
najbliższy teren, rezygnując z 
wyjazdów do kościoła w Turzy-
sku i majowych nabożeństw. (...)  
Pod koniec czerwca banderowcy 
bestialsko wymordowali jedną z 
rodzin Daszkiewiczów: ojca 
Jana, jego żonę Paulinę oraz 
dwie córki – Helenę z 9-mie-
sięcznym dzieckiem i Leokadię, 
którą zakłuli widłami w stajni 
pod żłobem, gdzie się schowała. 

Pięcioletni synek Heleny, Stefan, 
skrył się za szafą i ocalał. Znale-
ziono go następnego dnia płaczą-
cego przy zwłokach matki. Kilka 
dni po tym mordzie syn Jana, 
Stefan, został schwytany przez 
banderowców i dotkliwie pora-
niony, ale przy pomocy życzli-
wych Ukraińców zdołał się ura-
tować. Adam Daszkiewicz (z 
innej rodziny – matka Ukrainka) 
został zakopany przez upowców 
po szyję w ziemi, bo nie chciał 
przystąpić do UPA i mordować 
Polaków. Cudem się uratował. 
Wielorodzinny ród Daszkiewi-
czów, osiadły tutaj przed wieka-
mi z nadania Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego, teraz, jak ni-
gdy dotychczas, poniósł liczne i 
bolesne ofiary w ludziach i ma-
jątku ze strony UPA. Jak na ca-
łym Wołyniu, również w Rado-
wiczach tutejsi ounowcy 
podporządkowali sobie propa-
gandą i terrorem miejscową lud-
ność ukraińską, zwłaszcza mło-
dzież, przygotowując ją do 
krwawej rozprawy z Polakami. 
Już od początku czerwca 1943 
roku coraz częściej we wsi rozle-
gał się banderowski „szlagier” – 
„Smert, smert, Lacham 
smert!”, śpiewany przez miej-
scowych osiłków, niedawno jesz-
cze komsomolców i ich galicyj-
skich, nazistowskich 
instruktorów. Przy wtórze takich 
zbójeckich pieśni, z inicjatywy 
ounowców, usypano na wznie-
sieniu wyniosły kopiec i usta-
wiono na nim wysoki prawo-
sławny krzyż, przybrany 
sino-żółtymi barwami i tryzu-
bem. Duża część ludności pol-
skiej żyła wówczas złudzeniami i 
drogo za nie płaciła. Zwłaszcza 
starsi mieszkańcy, którzy powta-
rzali: nie uczyniliśmy nikomu 
krzywdy, więc dlaczego mieliby 
nas zabić? W tym przekonaniu 
byli często utwierdzani przez 
swoich ukraińskich sąsiadów. 
Tymczasem w dniach 10, 11 i 12 
lipca 1943 roku masowe mordy 
ludności polskiej osiągnęły pie-
kielne apogeum pochłaniając po-
nad 15 tys. ofiar. Pod koniec lip-
ca upowcy uprowadzili z 
Radowicz siedmiu młodych, któ-
rych uwięzili w Suszybabie, 
gdzie mieli swoją placówkę. 
Uwięzionych bito i maltretowa-
no, by wydobyć dane o konspira-
cji. Wcześniej czy później czeka-
ła ich okrutna śmierć. 
Powiadomiono o tym oddział sa-
moobrony w Zasmykach. Pięciu 
dobrze uzbrojonych chłopców 

ruszyło bez zwłoki do Radowicz. 
Stanisław Romankiewicz  z pi-
stoletem w ręce kategorycznie 
zażądał od przewodniczącego 
selrady, Iwana Karbowskiego, 
wypuszczenia uwięzionych, gro-
żąc spaleniem zabudowań Ukra-
ińców i wymierzeniem winnym 
najsurowszej kary. Brawurowa 
akcja dała efekt nadspodziewany 
– wszyscy zostali wypuszczeni 
na wolność: Bolesław Budzisz, 
Tadeusz Dziedzic, Wacław Fur-
ga, Mieczysław i Tadeusz Łode-
jowie, Wacław Molenda i – nie 
mam pewności – Maria. (... ) 
Około 20 lipca w ukraińskich 
wsiach na południe od Radowicz, 
w Tuliczowie, Werbicznie, Bo-
błach i innych, zauważono nara-
stający napływ banderowców. 
Do polskich mieszkańców poszły 
elektryzujące, ostrzegawcze sy-
gnały, by mieć się na baczności, 
a zwłaszcza noce spędzać w 
ukryciu. Z 23 na 24 lipca, podob-
nie jak dotychczas, nie nocowali-
śmy w domu. Tym razem spali-
śmy w życie. (...)  Z Zasmyk szły 
ostrzeżenia i słowa otuchy. Kaza-
no nam mieć się na baczności, 
noce spędzać w kryjówkach, w 
różnych miejscach i nie wszyscy 
razem. Staraliśmy się przestrze-
gać rozsądnych zaleceń, ale spa-
nie w ciasnej kryjówce – w sto-
dole czy wykopanej w sadzie 
norze – było okropną udręką. 
Parne noce, nasycone lękiem, 
uniemożliwiały sen, nasuwały 
najczarniejsze myśli i wyobraże-
nia. Po kilku takich nocach wró-
ciliśmy do noclegów w polu – w 
kopach żyta, gdzie przynajmniej 
człowiek nie dusił się z braku po-
wietrza. (...)  W tych warunkach 
szybko dojrzewała decyzja o 
ucieczce do Zasmyk. Czekali-
śmy, jak wszyscy polscy miesz-
kańcy, na sygnał i obiecaną 
eskortę, chociaż niełatwo było 
pogodzić się z myślą, że trzeba 
będzie opuścić gospodarstwo. 
(...)  18 sierpnia w Werbicznie 
byliśmy świadkami przewożenia 
przez banderowców pięciu pol-
skich partyzantów, członków za-
smyckiej samoobrony, przeby-
wających czasowo na placówce 
w Julianowie koło Turzyska. 
Banderowcy, przebrani w polskie 
mundury wojskowe, weszli pod-
stępnie do domu, gdzie znajdo-
wali się Polacy. Nim ci się zo-
rientowali z kim mają do 
czynienia, na obronę było już za 
późno. Uratowało się dwóch wy-
skakując przez okno. Schwyta-
nych banderowcy przewieźli do 

wsi Suszybaba i tam bestialsko 
zamordowali. Wśród nich był 
nasz sąsiad Mieczysław Bedna-
rek „Mantę!”. Dnia 23 sierpnia 
1943 roku, wczesnym rankiem, 
obudziły mnie bliskie karabino-
we strzały. Zerwałem się na rów-
ne nogi, obudziłem siostrę i wy-
biegliśmy oboje na podwórze. W 
rogu sadu stała przerażona 
mama. Przywołała nas skinie-
niem ręki do siebie. – Bulbowcy! 
– krzyknęła. – Strzelali do ojca i 
pobiegli za nim! Schowajmy się! 
(...) Mama pocieszyła mnie, że 
ojciec na pewno uciekł. Był do-
świadczonym żołnierzem, prze-
szedł kampanię wrześniową, 
umiał więc zachować się w takiej 
sytuacji jak dzisiaj. Gdy spo-
strzegł zbliżających się do po-
dwórza banderowców, nie miał 
wątpliwości, co go może spo-
tkać. Skoczył raptownie za budy-
nek i pod jego osłoną pobiegł w 
kierunku pobliskiego gęstego za-
gajnika. Biegł pochylony, zygza-
kiem, po strzale padał, udając 
trafionego. Szczęśliwie dobiegł 
do zagajnika, gdzie się ukrył, a 
następnie pod osłoną nocy prze-
dostał się do Zasmyk. Został żoł-
nierzem samoobrony. Do Rado-
wicz już nie wrócił. (...)  
Ochłonąwszy z silnego wrażenia 
zabraliśmy się z siostrą do ob-
rządku inwentarza. Mama udała 
się do krewnych w Polskiej Ko-
lonii, by dowiedzieć się, co robić 
dalej. Wróciła z informacją, że 
nocą był u nich goniec z Zasmyk. 
Polecił spakować najpotrzebniej-
sze rzeczy i mieć w pogotowiu 
wozy, a na sygnał zebrać się w 
miejscu, które zostanie podane. 
W drodze do Zasmyk będzie nas 
osłaniał pododdział samoobrony. 
(...)  Ale zaraz bardzo zasmuciła 
nas wiadomość, że banderowcy 
zamordowali wiele osób z Rado-
wicz, naszych dobrych znajo-
mych, udających się do zasmyc-
kiego kościoła i powracających 
stamtąd w niedzielę 22 sierpnia 
Ciał jeszcze nie znaleziono, ale 
nadzieja, że są żywi, jest juz zni-
koma. Z Radowicz nie dojechali 
do kościoła Adam Bartoszewski 
z żoną Weroniką, którzy chcieli 
odwiedzić syna Edwarda, będą-
cego od kilku dni w samoobronie 
oraz sąsiadka Ludwika  Daszkie-
wicz, która pojechała z nimi, by 
zobaczyć się z synem Henry-
kiem. Miała jechać z nimi i Da-
nusia Kostrubiec, by odwiedzić 
ojca Władysława, który w samo-
obronie od kilku dni był ruszni-
karzem. W drodze do Bartoszew-
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skich użądliła ją pszczoła. Z 
powodu opuchlizny policzka 
musiała zrezygnować z wyjazdu 
i uratowała się. Bartoszewscy ze 
względu na zapowiadający się 
upał zdecydowali się jechać 
przez lityński las, by me prze-
grzewać koni, o które bardzo się 
troszczyli. I tam ich spotkała 
śmierć. Z kościoła tej niedzieli 
nie wrócili Stanisław i Aniela 
Małkowscy, rodzice sześciorga 
małych dzieci oraz ich sąsiedzi: 
Rozalia Kułakowska i Maria 
Kiełbasa z czternastoletnim sy-
nem Marianem, a także trzyna-
stoletnia Ewa Młynek. Inni rado-
wiczanie, między innymi 
Bogumiła Molenda, którzy w 
obie strony jechali inną drogą, 
przez Piórkowicze, wrócili pod 
wieczór szczęśliwie do domu. 
Wiadomość o śmierci znajomych 
bardzo nas zatrwożyła. Potwier-
dzała nasze obawy, że drogi do 
Zasmyk są już zamknięte i ucie-
kający będą narażeni na śmiertel-
ne niebezpieczeństwo. (...)  Noc 
z 30 na 31 sierpnia – ostatnią w 
Radowiczach – spędziliśmy w 
pobliskim, gęstym sosnowym 
młodniku, który kilka dni temu 
dał schronienie ojcu. (...)  Wsta-
wał piękny słoneczny dzień. 
Ostrożnie wyszliśmy z zagajni-
ka. Skradając się weszliśmy na 
podwórze. Drzwi w domu były 
pootwierane, na podłodze walały 
się porozrzucane rzeczy, pako-
wane przez nas z dużym trudem. 
Widoczna była obecność intru-
zów. Na widok tego bałaganu 
zdjął mnie dławiący strach, nogi 
uginały się jak z waty. Na myśl, 
że mogliśmy leżeć już tutaj mar-
twi, zrobiło mi się mdło. Podsze-
dłem do siedzącej bezradnie na 
podwórzu mamy i krzyknąłem 
rozpaczliwie: „Uciekajmy, bo 
nas zabiją!”. Mama wstała, trzy-
mając się za serce i powiedziała 
jakimś dziwnym głosem: „Ucie-
kamy! Niech się dzieje już, co 
chce. Zawiadomię tylko dziad-
ków”. I resztkami sił pobiegła do 
nich. My tymczasem w wielkim 
pośpiechu zebraliśmy z siostrą 
porozrzucane rzeczy, pakując je 
do worka. Kawałkiem czerstwe-
go chleba zaspokoiliśmy poran-
ny głód. Czekając na mamę po-
czułem jakiś gorzki żal 
wszystkiego wokół: domu, sadu, 
pól i błękitnego nieba. Mama 
szybko wróciła, z trudem łapiąc 
powietrze. Okropnie zdyszana 
powiedziała: – Uciekajmy! Za-
przęgaj! Przyjechali; będą mor-
dować! Aleksander powiedział 
dziadkowi, że jutro albo nawet 
dzisiaj będą nas zabijać. (...)  
Rzuciłem się do stajni, wyprowa-
dziłem klacz i z trudem narzuci-
łem jej uprząż. Na wóz włożyłem 
kilka snopków owsa, a następnie 
worki z rzeczami i mąką. Wypu-
ściłem krowy z obory, które po-
szły na polanę. Łyska spuściłem 
z łańcucha i przygroziłem, by – 
zgodnie z życzeniem mamy – po-
został na podwórzu. Łysek po-
słuchał, jak nigdy, usiadł 
pośrodku podwórza i z niepoko-
jem przyglądał się, gdy ruszyli-
śmy w drogę. Z pobliskiego 
wzniesienia spojrzałem na po-

dwórze. Było widoczne jak na 
dłoni. Pośrodku siedział Łysek i 
patrzył w naszą stronę. Zrobiło 
mi się go okropnie żal i poprosi-
łem mamę, byśmy go zabrali. Ale 
mama nie wyraziła zgody, licząc 
że wkrótce wrócimy, a przez ten 
czas będzie się nim opiekować 
babcia. (...)  echaliśmy kłusem 
leśną, rzadko już uczęszczaną 
drogą, by umknąć niepostrzeże-
nie. Trzymając lejce biegłem z 
siostrą obok wozu, żeby klaczy 
na piaszczystej drodze było lżej. 
(...)Bez przeszkód przyjechali-
śmy do Polskiej Kolonii, gdzie 
stał już rząd furmanek gotowych 
do drogi. Szczęściem, na wyczu-
cie, trafiliśmy w samą porę. By-
łem rozczarowany, gdy spostrze-
głem, że jadą wyłącznie kobiety 
z dziećmi, bez zapowiadanej 
zbrojnej obstawy. Wiadomość, że 
widziano banderowców w pobli-
skich ukraińskich zabudowa-
niach, wprowadziła nas w nastrój 
trwogi, graniczącej z paniką. Ru-
szyliśmy natychmiast kolumną 
wozów w stronę Zasmyk, pona-
glając się do szybszej jazdy. Po 
drodze dołączały do nas kolejne 
furmanki wyładowane manelami 
i dziećmi. Część kobiet szła obok 
wozów, modląc się na głos. 
Wreszcie dojeżdżamy do Za-
smyk. Mama ociera łzy wielkiej 
radości i niewysłowionej ulgi. 
(...)  Po naszej ucieczce Rado-
wicz, 31 sierpnia, dziadkowie 
zostali u siebie, doglądając rów-
nież naszego obejścia i inwenta-
rza. Babcia doiła krowy, które 
same rano wychodziły na pastwi-
sko, a wieczorem wracały na po-
dwórze. Karmiła również Łyska 
strzegącego wiernie gospodar-
stwa. Dnia 5 września, idąc do 
nas, zauważyła chodzących po 
naszym podwórzu kilku uzbrojo-
nych mężczyzn. Tknięta złym 
przeczuciem, zawróciła z drogi. 
W domu spotkała już wystraszo-
nego Aleksandra, który dopiero 
co przybiegł z groźną wiadomo-
ścią: we wsi rozpoczęły się mor-
dy ludności polskiej. Błagał, by 
natychmiast uciekać z domu, bo 
lada chwila mogą przyjść do 
dziadków. Poradził, by ukryć się 
w sąsiednim lesie, w gęstych tar-
ninach. Obiecał, że będzie dziad-
ków odwiedzał nocą i przynosił 
pożywienie. Liczył, że wkrótce 
niebezpieczeństwo minie i bę-
dzie można wrócić na gospodar-
stwo. Dziadkowie posłuchali 
życzliwej rady. Babcia bez-
zwłocznie udała się do cioci Ma-
rysi. Spotkała ją w połowie dro-
gi, biegnącą już z Alinką do 
dziadków, gdyż została ostrzeżo-
na przez życzliwą sąsiadkę – 
Ukrainkę. Zabrawszy trochę po-
ścieli i żywności, wszyscy 
czworo pobiegli do pobliskiego 
lasu, gdzie ukryli się w gęstej tar-
ninie. Dwie godziny później 
usłyszeli strzał od strony zabudo-
wań cioci Marysi, obok których 
mieszkała jej teściowa, staruszka 
Jadwiga Stefanowiczowa. Tego 
dnia, tj. 5 września, wymordowa-
no wszystkich Polaków, którzy 
zlekceważyli niebezpieczeństwo 
i zostali w Radowiczach. Win-
centy Latoś i syn o tym samym 

imieniu zostali zakłuci widłami 
w stodole, gdzie się ukryli w 
snopkach żyta. Dwie staruszki, 
Karolina Isańska i Anastazja To-
karska – matki nauczycielskiej 
pary małżeńskiej – zostały zabite 
pałami. W centrum wsi esbiści 
UPA zastrzelili Łukaszewicza, 
jego żonę i – po uprzednim 
zgwałceniu – córkę z rocznym 
dzieckiem. Zostali zarąbani sie-
kierami Henryk Skrzat i jego bra-
tanica Zofia Skrzat oraz Marceli-
na Daszkiewicz. Jej maż, Roman, 
wyruszył 8 września z Zasmyk 
do Radowicz, by się czegoś o 
niej dowiedzieć. Na skraju lityń-
skiego lasu został schwytany 
przez bulbowców i zamordowa-
ny. Zginął również z ich rąk sta-
ruszek Franciszek Iskra. Ukryci 
w tarninach dziadkowie z ciocią 
Marysią i Alinką, ujrzeli przez 
konary drzew, już późnym wie-
czorem, promienistą łunę płoną-
cych zabudowań. Aleksander, 
poczciwy Ukrainiec, przyniósł 
im ciepłej’ strawy i bochenek 
chleba. Powiedział, że cały dzień 
trwały przeszukiwania polskich 
obejść w ramach tzw. „akcji 
oczyszczającej”. Wykryci Polacy 
byli na miejscu natychmiast mor-
dowani. Dzień 6 września wstał 
pogodny i ciepły, jak poprzedni. 
Aleksander zjawił się dopiero 
późnym wieczorem z gorącą 
strawą, chlebem i wodą. Zdra-
dzał jednak duży niepokój i przy-
gnębienie. Poinformował, że we 
wsi jest dużo banderowców, któ-
rzy szykują się do ataku na Za-
smyki. Są pewni zwycięstwa. W 
dalszym ciągu przeszukują pol-
skie obejścia, wykopują ukryte 
rzeczy, przeczesują krzewy, za-
gajniki, mordują schwytanych. 
Wokół lasu krążą patrole. W tych 
warunkach opuszczenie kryjów-
ki jest bardzo ryzykowne, ale i w 
tarninach nie jest bezpiecznie. 
Jemu zagrozili śmiercią, jeżeli 
nie powie, gdzie ukryli się dziad-
kowie. Z żalem przyznał, że już 
nie przyjdzie, bo jest śledzony. 
Naszych ogarnęło głębokie zwąt-
pienie w możliwość ocalenia. 
Długo w nocy modlili się szep-
tem, szukając w ten sposób ra-
tunku. Dnia 7 września, wcze-
snym rankiem, od strony 
Turzyska rozległy się pojedyncze 
strzały i serie z broni maszyno-
wej, które stawały się coraz gło-
śniejsze i bliższe. Ukryci w tarni-
nach byli przekonani, że 
banderowcy przeczesują las. Po 
kilku minutach spostrzegli żoł-
nierzy w niemieckich mundu-
rach, którzy strzelając przed sie-
bie zbliżali się do kryjówki. 
Zauważyli ukrytych i zaczęli 
strzelać ponad głowami i krzy-
czeć: „Raus!” Nasi padli na kola-
na przed wymierzonymi w nich 
lufami. Dziadzio klęcząc błagał o 
litość, używając kilku niemiec-
kich słów, usiłował tłumaczyć, że 
są zbiegami ukrywającymi się 
przed bandytami. Jeden z żołnie-
rzy odezwał się po polsku. Kazał 
wstać, zabrać rzeczy, zawiesić na 
kiju białą szmatę i udać się w 
kierunku Turzyska. Na skraju 
lasu zostali zatrzymani przez za-
łogę ckm. Niemcy kazali położyć 

się w rowie i czekać. Tymczasem 
w Radowiczach rozgorzał bój. 
Późnym popołudniem wszystko 
ucichło. O zmierzchu od strony 
Radowicz pojawiły się ubezpie-
czone wozy z rannymi i zabity-
mi. Kompania Wehrmachtu wy-
cofywała się do Turzyska. Nasi 
ruszyli z Niemcami. Późnym 
wieczorem dotarli do stacji kole-
jowej w Turzysku. Zatrzymali się 
na noc obok mieszkania wdowy 
Ciasiowej, której mąż przed woj-
ną prowadził na stacji restaura-
cję. Jego brata z Osiecznika ban-
derowcy ukrzyżowali na ścianie 
domu. Cały teren przy stacji był 
teraz zajęty przez uciekinierów, 
koczujących tutaj od kilkunastu 
dni. 10 września ciocia Marysia, 
korzystając z bezpieczniejszej 
już drogi, strzeżonej teraz przez 
Niemców, udała się z Alinką do 
Radowicz, by dowiedzieć się, co 
naprawdę stało się z teściową 
Stefanowiczowa. Miała nadzieję, 
że staruszka żyje. Niestety, na ra-
bacie kwiatowej znalazła jej 
zwłoki, napoczęte już przez wro-
ny i zgłodniałe psy i koty. W po-
śpiechu pochowała staruszkę w 
płytkiej mogile. W tym czasie 
Alinką, dygocąc ze strachu, roz-
glądała się czy ktoś się nie zbli-
ża. O zmroku opuściły obejście i 
późnym wieczorem – ze znale-
zioną w pobliżu własną krową – 
wróciły bez przeszkód do Turzy-
ska. Dnia 12 września po 
południu dziadkowie przyjechali 
do Zasmyk swoim ocalałym z 
pożaru wozem i klaczą, którą za-
opiekował się poczciwy Alek-
sander. Przybycie dziadków 
sprawiło nam wielką radość. Od-
tąd dzieliliśmy z nimi los do koń-
ca wojny. Ciocia Marysia na kil-
ka miesięcy została z Alinką u 
znajomych w Turzysku. Obec-
ność Niemców w kilku wsiach 
położonych na południe od Za-
smyk, była skutecznym zabez-
pieczeniem południowej flanki 
zasmyckiej bazy samoobrony 
przed banderowcami. W części 
gospodarstw na obrzeżach polo-
wego garnizonu Niemcy zezwo-
lili ludności na zbiór plonów i 
jesienne siewy. Z terenów za-
smyckiej bazy ludność masowo 
ruszyła do swoich zdewastowa-
nych lub spopielonych gospo-
darstw. Dnia 15 września, w sło-
neczne popołudnie i my 
wyruszyliśmy gromadnie do Ra-
dowicz: ja z dziadkami, ciocia 
Bronia z córkami oraz wielu in-
nych gospodarzy. Na skraju wsi 
mijaliśmy wyniosły kopiec z wy-
sokim krzyżem – symbolem sa-
mostijnej Ukrainy, który akurat 
ścinali własowcy, waląc po nim 
zawzięcie toporami. Krzyż runął 
kilka metrów za nami, wzbijając 
tumany kurzu. Ze względów bez-
pieczeństwa postanowiliśmy za-
trzymać się w ocalałych zabudo-
waniach cioci Broni, położonych 
najbliżej niemieckiego bunkra. 
Pożerany ciekawością zostawi-
łem jadących i puś- ciłem się na 
przełaj do naszego obejścia. Na 
chwilę przystanąłem przy zglisz-
czach zabudowań dziadków, a 
następnie ruszyłem dalej. Idąc 
przez łąkę natknąłem się na kilku 

ukraińskich pastuchów, siedzą-
cych wokół ogniska. Coś do nich 
zagadnąłem, ale oni ponuro mil-
czeli. Żaden nie spojrzał mi w 
oczy. Gdy spostrzegłem leżące 
obok nich grube pały, machinal-
nie odskoczyłem od ogniska i ru-
szyłem pędem przed siebie. Bie-
głem ile sił w nogach. 
Zatrzymałem się dopiero na na-
szym podwórzu, gdzie, jak spod 
ziemi, obok mnie znalazł się Ły-
sek. Uradowany skoczył na mnie 
ze skowytem, lizał mi ręce, 
twarz, to znowu skomlał i biegał 
wokół jak szalony. Towarzyszył 
mi po obejściu, szedł przy nodze, 
ocierając się o mnie, co chwilę 
spoglądał mi w oczy. Bardzo 
zmizerniał, miał zapadnięte boki, 
widocznie cierpiał głód. Obej-
ście przedstawiało opłakany wi-
dok: w domu brakowało drzwi, 
mebli, okien. Bacznie rozgląda-
jąc się, z lękiem opuściłem po-
dwórze. Łysek usiadł przy furtce 
i został, jak dwa tygodnie temu, 
gdyśmy opuszczali dom. Nie po-
mogły moje nawoływania. Pa-
trzył w moją stronę, a ja z duszą 
na ramieniu, ponaglany stra-
chem, szybko opuściłem obej-
ście. Migiem znalazłem się w 
gęstym zagajniku, posadzonym 
kilkanaście lat temu za admini-
stracji ojca. Przedzierając się 
przez gąszcz, minąłem szałas Jo-
ska, obok którego spędziliśmy z 
mamą i siostrą ostatnią noc w 
Radowiczach. Po wyjściu na 
otwartą przestrzeń stanąłem jak 
wryty: może 50 metrów przede 
mną, na niewielkim wzniesieniu, 
stało kilka haubic, skierowanych 
lufami w niedaleki las. Przy nich 
uwijali się żołnierze w feldgrau. 
Obok stał oficer, lornetując teren 
pod lasem, gdzie kiedyś stała na-
sza gajówka. Kiwnął na mnie, 
wrzeszcząc: „Schnell!”. Na drżą-
cych nogach podbiegłem do ofi-
cera, ale on bez słowa wskazał 
mi szpicrutą kierunek, w którym 
pobiegłem. Za moimi plecami 
padła komenda: „Feuer!”. Kilka 
haubic kolejno oddało ogłuszają-
ce strzały. Po kilku minutach 
znalazłem się w obejściu cioci 
Broni. Zabudowania ocalały i 
były jeszcze w całkiem dobrym 
stanie. Mogliśmy więc wygodnie 
zamieszkać i pracować w gospo-
darstwie nad zgromadzeniem 
żywności na zimę i obsiać choć 
część pola oziminą. Myśl o gło-
dującym Łysku nie dawała mi 
spokoju. Postanowiłem pod wie-
czór zanieść mu coś do jedzenia, 
choćby kromkę chleba, który 
przywieźliśmy z Zasmyk. Po 
pracy zawinąłem w worek trochę 
„żarnowca” i ruszyłem w drogę, 
mówiąc cioci, że idę niedaleko 
po ulęgałki. Słońce chyliło się 
już ku zachodowi, opadało za 
czarną ścianę lasu, oświetlając 
resztkami promieni wzgórze, na 
którym dominował nad okolicą 
tajemniczy niemiecki bunkier, 
utrzymując pod kontrolą okolicz-
ne pola i łąki. Gdy znalazłem się 
na wzniesieniu 500 metrów od 
bunkra, coś bzyknęło mi koło 
głowy i rozległ się pojedynczy 
karabinowy strzał. Za nim drugi, 
trzeci i kolejne bzyknięcia. Strze-
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lał bunkier. Zbaraniałem, staną-
łem, a po chwili padłem w przy-
drożną bruzdę i zacząłem czołgać 
się z powrotem. Przerażona cio-
cia wybiegła przed zabudowania 
krzycząc, bym nie wstawał, tylko 
czołgał się aż do podwórza. Tak 
skończyła się wyprawa do Ły-
ska. Więcej już go nie widziałem. 
Strzały z bunkra przypomniały 
nam o obowiązku wyjazdu na 
nocleg do centrum wsi, gdzie od 
kilku już nocy zjeżdżała się lud-
ność polska. Migiem zaprzęgli-
śmy do wozu konie i kłusem ru-
szyliśmy do wsi, już sporo po 
godzinie policyjnej. Gdy wjeż-
dżaliśmy między zabudowania, 
robiło się już szaro. Wartownik 
ryknął na nas, że przyjeżdżamy 
za późno. W jednej ze stodół zna-
leźliśmy jeszcze wolne miejsca 
do spania. Szybko ułożyliśmy się 
do snu, kładąc się pokotem na ro-
zesłanej słomie. Ale noc mieli-
śmy koszmarną. Obok stodoły do 
późna rozlegały się krzyki żoł-
nierzy, chichoty i piski dziew-
cząt. Do stodoły kilka razy wcho-
dzili żołnierze, świecąc latarkami 
w oczy. Podobno szukali podej-
rzanych o współpracę z bandami. 
Po północy odezwała się artyle-
ria. Wczesnym rankiem rozespa-
ni wracaliśmy do swoich gospo-
darstw, by kontynuować pilne 
prace polowe. Po kilku dniach 
część zgromadzonych płodów 
wywieźliśmy do Zasmyk. Nieba-
wem wróciliśmy, by kontynu-
ować prace. Któregoś dnia poje-
chałem wozem z siostrą na nasze 
pole. Po drodze zatrzymaliśmy 
się przy świeżo usypanej zbioro-
wej mogile, w której zostali po-
chowani banderowcy, zabici 7 
września w pierwszej przypad-
kowej bitwie z Niemcami. Obok 
mogiły przebiegała wzdłuż na-
szego pola linia płytkich, napręd-
ce wykopanych do pozycji leżą-
cej okopów. Upowcy, 
przygotowani do zaatakowania 
Zasmyk, musieli nagle odwrócić 
front o 180 stopni, co na pewno 
wprowadziło w ich szeregach 
wiele zamieszania. Mając jednak 
kilkakrotną przewagę liczebną i 
dogodne terenowe położenie, nie 
wpuścili Niemców do Radowicz. 
Na banderowskich pozycjach le-
żało sporo łusek i granatów moź-
dzierzowych, zdarte i poprze-
strzelane obuwie, jakaś cywilna 
odzież. Po obejrzeniu części bi-
tewnego pola, które do dzisiaj 
Ukraińcy nazywają „Budziszo-
wym Polem”, zabraliśmy się z 
siostrą do kopania naszych ziem-
niaków. Nie upłynęło kilku mi-
nut, jak spostrzegliśmy idącego 
do nas Niemca. Przerwaliśmy 
pracę, z lękiem obserwując przy-
bysza. Ten, uśmiechając się, ka-
zał nam wsiąść na wóz, chwycił 
klacz za uzdę i wyprowadził z 
pola na dróżkę, następnie gestem 
kazał nam odjechać. Wróciliśmy 
z niczym. Okazało się, że nasze 
ziemniaki znajdowały się w stre-
fie przeznaczonej dla Niemców i 
wkrótce zostały wykopane przez 
żołnierzy i wywiezione do ko-
welskiego garnizonu. W zapasie 
mieliśmy jeszcze jedno pole 
ziemniaków na kolonii Żuków, 

znacznie odległej od centrum 
wsi, a więc i od strefy bezpie-
czeństwa. Stąd wyprawa po nie 
była zbyt ryzykowna. Zwlekali-
śmy więc z kopaniem tam ziem-
niaków, pracując nad zbiorem 
okopowych i siewem oziminy u 
cioci Broni. Dopiero 28 września 
zdecydowaliśmy się rozpocząć 
wykopki na Żukowie. Po połu-
dniu wybraliśmy się z babcią i 
Danusią na pole, które ojciec ku-
pił kilka lat przed wojną. Dla nas 
i wielu innych mieszkańców Ra-
dowicz było to teraz miejsce 
szczególne, bo pół roku temu, 10 
kwietnia w nocy, zostali tam za-
mordowani przez UPA trzej nasi 
sąsiedzi – Leśniewscy: ojciec 
Marceli oraz synowie Antoni i 
Eugeniusz. Nie zdawaliśmy so-
bie sprawy, że nasze pojawienie 
się tam będzie zauważone przez 
miejscowych Ukraińców i po-
traktowane pewnie jako zu-
chwalstwo, gdyż pole znajdowa-
ło się daleko poza strefą jako 
takiego bezpieczeństwa dla lud-
ności polskiej. Z miejsca zabrali-
śmy się do kopania ziemniaków i 
zsypywania na pryzmę. Bacznie i 
z lękiem obserwowaliśmy rów-
ninny wokół teren i rząd ukraiń-
skich zabudowań, odległych od 
nas kilkaset metrów. Pracowali-
śmy zawzięcie i ku naszemu za-
dowoleniu rosła pryzma ziem-
niaków. Zajęci pracą nawet nie 
zauważyliśmy, że zapadał już 
zmierzch, nadciągnęły chmury i 
zaczaj siąpić deszcz. Niosąc 
ziemniaki na pryzmę nagle spo-
strzegłem, że w naszym kierunku 
idą dwaj uzbrojeni cywile. Nie 
mieliśmy najmniejszych wątpli-
wości, że są to banderowcy. Rzu-
ciliśmy się do panicznej uciecz-
ki, porzuciwszy motyki i kosze. 
Biegnąc czekałem tylko, kiedy 
padną strzały, ale banderowcy 
bali się widocznie alarmować 
garnizon i ściągnąć na siebie 
ogień artylerii. Wpadliśmy na 
podwórze wystraszeni, zziajani i 
zlani potem. Zanim doszliśmy do 
siebie i opowiedzieliśmy, co za-
szło, zaczęło się na dobre ściem-
niać. Zaczął padać rzęsisty 
deszcz. Wyjazd na nocleg do gar-
nizonu, aczkolwiek w tym przy-
padku zbawienny, okazał się już 
spóźniony i ryzykowny. Zdecy-
dowaliśmy się pozostać na noc 
na miejscu. Zastanawialiśmy się, 
czy nocować w jednym czy w 
różnych budynkach. W końcu 
postanowiliśmy pozostać w 
domu, gdzie były sztaby przy 
drzwiach i mocne okiennice. 
Umówiliśmy się, że w razie cze-
go będziemy uciekać przez okna 
do sadu w gęste krzewy malin i 
porzeczek. Przy pełgającym 
ogarku odmówiliśmy półszeptem 
naszą codzienną modlitwę. Klę-
cząc poczułem się źle, robiło mi 
się zimno i gorąco. Miałem pew-
nie podwyższoną temperaturę. 
Dziadzio poświecił na mnie 
ogarkiem i orzekł, że to wietrzna 
ospa, bo na ciele pojawiła się wy-
sypka. Wypiłem gorącej „herba-
ty” z malinowych łodyg i przy-
kryty jakimś łachem szybko 
usnąłem. Pewnie było już po pół-
nocy, gdy obudziły nas wszyst-

kich głośne wybuchy – gdzieś 
niedaleko rwały się pociski, dłu-
gimi seriami biły cekaemy, naj-
głośniej z pobliskiego bunkra. 
Przywarliśmy do szpar w okien-
nicach. Nad bunkrem i wsią 
wzbijały się w niebo czerwone 
rakiety, oświetlając nasze po-
dwórze i pobliskie pola. Wpadli-
śmy w nerwowy szok, spodzie-
wając się za chwilę najgorszego. 
Powtarzałem płacząc: dlaczego, 
dlaczego zostaliśmy tutaj na 
noc!? Siostra i kuzynki zanosiły 
się płaczem, dygocąc jak liście 
osiki. Największe opanowanie 
wykazała babcia. Zakazała nam 
lamentować i odzywać się. Dzie-
ciom poleciła wejść do piwnicy 
w kuchni pod podłogą. Siedzieli-
śmy tam chwilę trzęsąc się jak w 
febrze. Nagle uświadomiłem so-
bie, że w razie podpalenia domu, 
wszyscy w piwnicy spłoniemy. 
Ze zdwojoną energią wygramoli-
liśmy się z tej niebezpiecznej 
kryjówki. Podbiegliśmy do okna, 
które wychodziło w krzewy, by 
w razie czego otworzyć okienni-
ce i znaleźć się w gęstym sadzie. 
Ale strzały nagle ucichły, słychać 
było tylko szum wiatru, plusk 
deszczu i łomot gałęzi po okien-
nicach i ścianach. Po dłuższym 
nasłuchiwaniu ułożyliśmy się 
ponownie do snu. Kiedy się obu-
dziłem słońce było już wysoko. 
Wszyscy krzątali się w obejściu. 
Wyszedłem na podwórze, gdzie 
stały babcia z ciocią, obserwując 
z zaniepokojeniem dwóch żoł-
nierzy w feldgrau idących w na-
szą stronę. Zawsze opanowana 
babcia zadecydowała, że sama 
zostanie na podwórzu, a reszta 
ukryje się w różnych zakamar-
kach, co też natychmiast uczyni-
liśmy. Żołnierze, przystając i 
rozglądając się: weszli powoli na 
podwórze. Okazali się Litwinami 
z pododdziału wchodzącego w 
skład niemieckiego garnizonu. 
Mówili po polsku. Zażądali jajek 
i kur, ale musieli obejść się sma-
kiem, bo po kurach nie było już 
śladu – rozkradli je Ukraińcy za-
raz po ucieczce stąd polskich go-
spodarzy. Poinformowali babcię, 
że nocną strzelaninę spowodo-
wali jacyś ludzie, zdążający do 
garnizonu. Nic więcej o tym nie 
wiedzieli. Wystraszeni porządnie 
wczorajszą dramatyczną uciecz-
ką z pola oraz nocną strzelaniną 
postanowiliśmy niezwłocznie 
opuścić Radowicze. Wczesnym 
popołudniem, gdy byliśmy goto-
wi do odjazdu, dziadzio polecił 
mi, abym udał się do sąsiadów i 
zapytał, kiedy oni zamierzają 
wracać do Zasmyk. Pobiegłem 
najpierw do najbliższych zabu-
dowań Szewczyków, ale nie za-
stałem tam już nikogo. Ruszyłem 
do Żołnika, którego obejście 
znajdowało się za wzniesieniem, 
na samym skraju Polskiej Kolo-
nii. Ale tam również nie było ży-
wej duszy, a wszystko wskazy-
wało, że domownicy musieli je 
tylko co i nagle opuścić: na pły-
cie kuchennej stały garnki ze 
strawą w palenisku żarzyły się 
jeszcze węgle, na ławie leżała 
pozostawiona odzież. Widok ten 
bardzo mnie zaniepokoił. Ruszy-

łem w te pędy z powrotem. Na 
podwórzu zastałem naszego są-
siada i dalekiego krewnego ojca, 
Piotra Budzisza. Był bardzo 
przejęty tym, co przed chwilą zo-
baczyłem, a zwłaszcza zniknię-
ciem kilku osób i jego syna Jasia, 
mojego rówieśnika, pomagające-
go sąsiadom przy młócce. Ru-
szyliśmy wszyscy bez zwłoki w 
drogę, niepokojąc się tym, co za-
szło. Kiedy furmanki wjechały 
na wzniesienie spostrzegliśmy, 
że w naszym kierunku od strony 
lasu idzie ktoś powoli w koszuli 
zbroczonej krwią, zataczając się. 
Któraś z kobiet krzyknęła, że to 
pewnie pijany Litwin, który za-
raz będzie się awanturował. 
Dziadzio podciął konie i wszyst-
kie zaprzęgi ruszyły kłusem. Ale 
za moment sąsiad krzyknął roz-
paczliwie: – Boże, to Jasio! Ze-
skoczył z wozu, chwycił na ręce 
zbroczonego we krwi Jasia i uło-
żył go, już nieprzytomnego, na 
wozie. Przerażeni tym widokiem 
ruszyliśmy co koń wyskoczy do 
Zasmyk, gdzie udzielono Jasiowi 
pierwszej pomocy. Następnego 
dnia Jasio znalazł się w szpitalu 
w Kowlu. Po dwóch tygodniach 
wrócił do Zasmyk na rekonwale-
scencję z kilkoma ranami – prze-
bitym płucem i pociętą skronią. 
Od niego dowiedzieliśmy się o 
zbrodni. Tamtego dnia, 29 wrze-
śnia, trzech bulbowców w nie-
mieckich mundurach zabrało z 
dwóch zabudowań dziewięć 
osób, tłumacząc im po niemiecku 
i ukraińsku, że odstawią ich do 
Turzyska celem przeprowadze-
nia dochodzenia. Drabiniastym 
wozem w parę koni, wyprzężo-
nych z kieratu, bandyci powieźli 
wszystkich polną drogą do trak-
tu. Gdy jednak wóz skręcił w 
stronę lasu, a nie do Turzyska, 
wiezieni nie mieli wątpliwości, 
że są w rękach banderowców i 
czeka ich śmierć. Gdyby w tej 
chwili wszyscy rzucili się do 
ucieczki, wielu by się uratowało, 
ale nikt z nich nie wpadł na taki 
pomysł. Sparaliżowani Stochem 
zaczęli się modlić – odmawiać 
Różaniec, który miała przy sobie 
Kuźmińska. Wkrótce wóz za-
trzymał się w gęstych krzewach. 
Dwóch bandytów pilnowało 
ofiar, a trzeci pojedynczo wypro-
wadzał je nieopodal i mordował 
kolbą i bagnetem osadzonym na 
karabinie. Po zamordowaniu któ-
rejś z ofiar wrócił klnąc, bo zła-
mał kolbę. Wymieniwszy kara-
bin, zabrał Zosię Żołnik. W 
krzewach kazał jej rozebrać się, a 
sam odstawiwszy karabin, odpiął 
pas z ładownicami, zamierzając 
najwidoczniej zgwałcić ofiarę. 
Zosia wykorzystawszy chwilę 
nieuwagi oprawcy, rzuciła się do 
ucieczki. Banderowiec po chwili 
strzelił, ale chybił, a Zosia w 
okamgnieniu skryła się w gęstej 
leszczynie. Oprawca klnąc wró-
cił po następną ofiarę – Jasia. Ja-
sio, prowadzony obok leżących 
ciał, nagle poczuł potworny ból 
w plecach i stracił przytomność. 
Bandyta zadał mu jeszcze kilka 
ciosów, raniąc skroń. Pewnie w 
obawie, by nie uszkodzić karabi-
nu, zadawał ciosy słabsze i nie 

przebił czaszki. Po niedługim 
czasie Jasio odzyskał częściowo 
przytomność i – wiedziony cu-
downym instynktem życia, dotarł 
z największym napięciem sił do 
Kolonii, pokonując co najmniej 
dwa kilometry drogi. Zosia w 
stanie silnego szoku przebiegła 
15 kilometrów i znalazła się w 
zasmyckiej bazie samoobrony. 
Biegnąc przez las spotkała ciocię 
Marysię z Alinką, które – ostrze-
żone przez sąsiadkę Ukrainkę – 
uciekały do niemieckiego garni-
zonu w Turzysku. Jak się wkrótce 
okazało, tego dnia miała miejsce 
zorganizowana akcja UPA prze-
ciwko ludności polskiej pracują-
cej w swoich gospodarstwach na 
obrzeżach niemieckiego polowe-
go garnizonu. Był to nasz ostatni 
wyjazd do Radowicz w tragicz-
nym 1943 roku. Wróciliśmy tutaj 
na kilka dni rok później, mając 
za sobą dramatyczny okres tu-
łaczki po przesiąkniętym krwią i 
strawionym pożogą Wołyniu. Na 
usilną prośbę rodzin pomordo-
wanych komendant garnizonu 
wysłał dla ubezpieczenia pluton 
żołnierzy, umożliwiając zabranie 
z lasu już rozkładających się 
zwłok z licznymi oznakami znę-
cania się nad ofiarami. Pochowa-
no wszystkich w zbiorowej mo-
gile na zasmyckim cmentarzu. W 
połowie października pochowa-
no również zamordowanych 22 
sierpnia przez UPA w Gruszów-
ce, a wśród nich i mieszkańców 
Radowicz. Zwłoki ich odnalezio-
no w dość osobliwy sposób. Bro-
nisław Kułakowski wraz z ojcem 
i bratem znaleźli się w zasmyc-
kiej samoobronie już w połowie 
sierpnia. Przeczuwali, że matka, 
która jechała ich odwiedzić, po-
dzieliła los pozostałych osób, na 
co wskazywały odnalezione w 
lesie, po bitwie 31 sierpnia, ko-
nie i wozy z rzeczami należący-
mi do zaginionych. Zaginięcie 
matki, które równało się jej 
śmierci, szczególnie boleśnie 
przeżywał Bronisław. W połowie 
października przyśniła mu się 
dwukrotnie, prosząc, by ją zabrał 
spod lasu i pochował na cmenta-
rzu. Bronek postanowił odszukać 
jej zwłoki. Nie pomogły sprzeci-
wy innych ze względu na niebez-
pieczeństwo ze strony banderow-
ców. Wziął karabin, nabrał naboi 
do kieszeni i ruszył z łopatą pod 
lityński las. Dopędzili go ojciec, 
brat i jeszcze ktoś. Na skraju lasu 
wkrótce natrafili na kilka miejsc, 
w których były płytko zakopane 
zwłoki 17 osób. Radowiczan 
udało się bez trudu zidentyfiko-
wać. Pochowano wszystkich na 
zasmyckim cmentarzu w drew-
nianych skrzyniach. Niebawem 
na skraju lityńskiego lasu, w 
Gruszówce, przy drodze z Lityna 
do Zasmyk, znaleziono następne 
mogiły z wieloma pomordowa-
nymi Polakami z innych wsi, 
udającymi się do zasmyckiego 
kościoła.

P/w  to fragmenty wspomnień 
autora spisanych pt: „ Łuny nad 
Wołyniem „ i opublikowanych 
przez:  Fundację Moje Wojenne 
Dzieciństwo (2004 r.) w Moje 
wojenne dzieciństwo, Tom 13
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Krwawy, dla polskich miesz-
kańców Wołynia miesiąc lipiec 
1943 r., witał się z pozornie 
spokojnym sierpniem. Czas 
żniw zatrzymał rozbestwioną 
„czerń” ukraińską w obejściach. 
A zboża tego roku były dorod-
ne, trzeba je było zebrać nie tyl-
ko z własnych pól, ale i opusz-
czonych przez polskich 
sąsiadów. Przywódcy OUN-
-UPA zdawali sobie z tego spra-
wę i nie spieszyli się realizacją 
swoich zamierzeń. Nie mniej 
akcja propagandowa nie usta-
w a ł a . 
W numerze 2. pisma „Do zbro-
ji” ( Do broni -red), z sierpnia 
1943 roku, wydawanego przez 
Wydział Polityczny UPA, Boh-
dan Wusenko pisał: „Naród 
ukraiński wstąpił na drogę 
zdecydowanej rozprawy z cu-
dzoziemcami i nie zejdzie z 
niej dopóki ostatniego cudzo-
ziemca nie przepędzi do jego 
kraju albo do mogiły”. Wobec 
Polaków, którzy pouciekali do 
miasta lub innych skupisk za-
pewniających bezpieczeństwo, 
ponownie rozpoczęto fałszywą 
kampanię propagandową, na-
mawiając do powrotu i żniwo-
wania, obiecując bezpieczeń-
stwo. Większość z nich już nie 
wierzyła Ukraińcom, ale widmo 
głodu zmuszało wielu do po-
wrotu po żywność której w mia-
stach brakowało. Jechali więc 
grupami żniwować na swoich 
opuszczonych gospodarstwach. 
Ledwo jednak zakończyły się 
zbiory zboża, a nastąpiła po-
wtórka z lipca. Pod koniec 
sierpnia 1943 roku rzezie objęły 
powiaty: włodzimierski, kowel-
ski, lubomelski, horochowski i 
rówieński. 29 sierpnia Polacy 
mordowani byli w co najmniej 
54 miejscowościach tych po-
wiatów, a 30 i 31 sierpnia w co 
najmniej 31 miejscowościach. 
Sierpniowe ludobójstwo po-
chłonęło ponad 8 tysięcy ofiar. 
W powiecie włodzimierskim, 
jednego dnia – 29 sierpnia 1943 
roku upowcy, wsparci rozszala-
łą „ czernią”, wymordowali sie-
kierami i widłami około 90 Po-
laków we wsi Ziemlica, 150 w 
Grabinie, 140 w kolonii Jasio-
nówka, około 100 w kolonii 
Słowikówka, około 200 w kolo-
nii Sokołówka, około 140 w ko-
lonii Soroczyn i 69 w Mogilnie. 
W tym też dniu pięćdziesięciu 
bojówkarzy oraz 150 miejsco-
wych chłopów uzbrojonych w 
siekiery, kosy, widły, noże, 

cepy, szpadle, grabie, orczyki i 
sierpy napadło kolonię Włady-
sławówka w gminie Mikulicze, 
przy czym „tłum mordujących 
popadł w szał bestialstwa, w 
którym ostatnie ofiary były roz-
szarpywane i ćwiartowane na 
kawałki, a nawet przez pomyłkę 
doszło do pobicia Ukraińców 
mieszkających w kolonii. Po-
tem nastąpiło rabowanie mienia 
Polaków, przy którym nie obe-
szło się bez wzajemnego wy-
dzierania sobie zrabowanego 
mienia i w związku z tym bó-
jek”. Jeden z ocalonych, Wła-
dysław Malinowski, widział, 
jak bandyci „rozszarpywali cia-
ła, odcinali kończyny, […] wy-
dłubywali oczy, obcinali uszy, 
nos, język, piersi kobietom i 
puszczali […], inni oprawcy ła-
pali ofiary i męczyli aż do sko-

nania […]. Widziałem, jak jesz-
cze żyjącym ludziom 
rozpruwano brzuchy, wyciąga-
no rękami wnętrzności, ciągnąc 
kiszki. Widziałem jak gwałcili 
kobiety, potem wbijali je na koł-
ki, jak stawiali żywe kobiety 
nogami do góry i siekierą rozci-
nali na dwie połowy. […] Ktoś, 
kto nie widział tego na własne 
oczy, nie będzie w stanie uwie-
rzyć”. Masakra pochłonęła 160 

ofiar.     ( cytowany fragment 
pochodzi z książki Joanny Wie-
liczki-Szarkowej - „Wołyń we 
krwi 1943”, Wydawnictwo AA, 
Kraków 2013.) Wydawało się, 
że może we wrześniu będzie 
spokojniej, ale to było tylko 
złudzenie. Pisze o tym w swoich 
wspomnieniach : Janaczek 
Henryk.  Urodziłem się 
29.07.1930 r. w Siomakach ( 
pow. Kowel, woj. wołyńskie 
-red), chociaż rodzice, tak przy-
puszczam, mieszkali już w Rud-
ni, w gajówce. Urodziłem się w 
Siomakach pod opieką matki 
leśniczego, która odebrała po-
ród. Stosunki polsko-ukraińskie 
były b. dobre. Matka, prosta ko-
bieta, często udzielała porad le-
karskich ludności tubylczej 
(zioła, opatrunki, porady). Ojca 
szanowali, gdyż nigdy nie od-

mówił pomocy w potrzebie. 
Chyba dlatego obronili naszą 
rodzinę od wywózki na Sybir. 
Podobno w ludobójstwie nie 
brali udziału mieszkańcy Rudni 
ani Siomak chociaż tego po-
twierdzić nie mogę. (...) Wresz-
cie sierpień 1943 r. – docierają 
wieści o masowych morder-
stwach. W ostatnim dniu sierp-
nia jakaś kobieta, spokrewniona 
z rodziną w Siomakach, ostrze-

ga i poleca ucieczkę do więk-
szych miast, informuje o maso-
wych morderstwach. Moi 
rodzice z ostatniego sierpnia na 
1-szy września czuwają całą 
noc, są zdecydowani opuścić 
Siomaki i wyjechać do Maciejo-
wa lub Kowla, wszystko spako-
wane. Śpimy w odzieży. Matka 
czuwa rano. Śpię z bratem na 
jednym łóżku i nagle głos matki 
„uciekajcie, gdzie kto może, ko-
niec naszego życia”. Wybiegam 
boso, po drodze chwytam czap-
kę, która leżała na stole maszy-
ny do szycia, bez chwili namy-
słu biegnę przez podwórko za 
stodołę,  skąd, sikając (przepra-
szam), widzę pochylone osoby 
biegnące do domu sąsiada Jana 
Kasperkiewicza. Podobno wy-
rąbano ich (sąsiadów) siekiera-
mi, gdyż zastano ich śpiących 

(rodzice i czworo dzieci). W be-
stialski sposób podobno zamor-
dowano Wiktorię Wolską, żonę 
Antoniego (str. 363 [książki 
„Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939-
1945” W. i E. Siemaszków]): po 
przybiciu do stołu szewskiego, 
wygarnięto jelita i tak zostawio-
no do skonania. Podobno też 
Niewiarowską dobili szpadlami 

„grabarze”. O tych i innych zda-
rzeniach informował Polaków 
w Maciejowie Ukrainiec, który 
był kierowcą samochodu do 
transportu drewna tartacznego. 
Informował, drżąc o własne ży-
cie. Nazwisko nie jest mi znane. 
Po nagłym alarmie matki w 
dniu 1.09.1943 r., godz. ok. 
605-610 rano, będąc już za 
stodołą, słyszałem strzał 
karabinowy, natychmiast 
zacząłem biec w stronę lasu 
odległego ok. 800 m. Gdy 
uleciałem około 50-100 m, 
słyszałem drugi strzał z posesji 
mojego miejsca zamieszkania, 
gdy ubiegłem około 200-250 m, 
zaczęto strzelać do mnie, 
początkowo co kilka sekund, a 
później bardzo często. Biegłem 
po zaoranym polu, widziałem, 
że pociski padały 4-5 m przede 

mną (podrzucana ziemia). 
Poranienie lewej ręki odczułem, 
aż mną targnęło. Spojrzałem na 
ranę, wyglądała jak przekrojona 
słonina z gęsto nakrapianą 
kroplami krwi, która zaczęła się 
łączyć w krwawą ociekającą 
posokę. Ten postrzał 
otrzymałem, gdy ubiegłem ok. 
350-400 m. W prawą rękę, kiedy 
byłem ranny nie odczułem, 
dopiero w Kowlu niemiecki 

Uciekajcie gdzie kto może, 
koniec naszego życia ...
Bogusław Szarwiło

/ Pogrzeb Polaków zamordowanych przez UPA we wrześniu 1943 r. we wsi Kołodenka w pow. rówieńskim na Wołyniu [ze zbiorów E.Siemaszko].
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lekarz sprawdził moje całe 
ciało, czy nie mam innych 
zranień i ujawnił to, czego ja 
nie czułem. Po przebiegnięciu 
400-500 m zbiegłem w zaniżo-
ny obszar pola, gdzie już poci-
ski mnie nie dosięgały i dalej 
dobiegłem do lasu, w którym 
dogonił mnie mężczyzna Po-
lak [Bocheński?], ok. 25 lat z 
Siomak, żonaty z Ukrainką. 
Jego słowa to: „jesteś ranny?”. 
Szliśmy razem, on przodem, ja 
za nim – lasem, obierając kieru-
nek Maciejowa. Gdzieś w po-
bliżu wsi Zaczernecze [gm. Ma-
ciejów], zagroda i pola otoczone 
lasem, [skąd] trzech mężczyzn 
woła nas, kiwając rękami, coś 
wołali – odległość ok. 300 m, 
idziemy w swoim kierunku, w 
pewnym momencie jeden z 
trzech zabiega nam drogę i wte-
dy ja przecinam drogę i ucie-
kam w gąszcze leśne. Ów Polak 
ucieka drogą przed Ukraińcami 
– tak nastąpiło rozstanie: ja ob-
rałem kierunek Kowla przez 
Śmidyń [gm. Maciejów], a mój 
towarzysz dotarł do Maciejowa. 
Ja, idąc bezdrożami wstąpiłem 
w Śmidynie do domu Emme, 
pani domu poczęstowała mnie 
chlebem z masłem i białą kawą. 
Ta kobieta była bardzo podener-
wowana na mój widok. Pod pie-
cem na ławie siedział mężczy-
zna, nie pamiętam czy był to 
senior, emerytowany gajowy, 
starszy przyjaciel mojego ojca 
czy też syn, nie pamiętam też 
kim była kobieta, ale chyba była 
to synowa Bronisława Emme. 
Podany chleb ugryzłem, jedyny 
kęs żułem, a połknąć nie mo-
głem. Postanowiłem iść dalej. 
Przy drzwiach stała roztrzęsio-
na w nerwach kobieta, nie chce 
mnie puścić, dopiero na drżący 
głos mężczyzny „puść go”, usu-
nęła się od drzwi. Wyszedłem – 
podwórko, ogród i w pole – kie-
runek Kowel. Pani Emne 
mówiła, że są przygotowani do 
wyjazdu-ucieczki, ale już nie 
zdążyli, zostali wymordowani. 
Byłem chyba ostatnią osobą 
widzącą ich żywymi. Przed 
Kowlem od strony zachodniej 
występują bagniska, które omi-
ja droga przez wieś, skąd do-
chodziły strzały z brani palnej. 
Podejrzewałem, że to Ukraińcy 
ostrzeliwują pociągi na linii 
Brześć–Kowel, bałem się tam-
tędy iść. Kuckiem siedziałem 
przy drzewie i krzaku na mie-
dzy, na niewielkim wzgórku, 
poniżej orał mężczyzna w jed-
nego konia i siarczyście klął, 
ale w języku rosyjskim (dosko-
nale rozróżniałem wówczas ro-
syjski od ukraińskiego). Wie-
działem, że po inwazji 
niemieckiej w 1941 r. (22 
czerwca) wielu żołnierzy so-
wieckich nie zdążyło uciec 
przed Niemcami i często prze-
chowywali się w rodzinach 
ukraińskich. Nabrałem trochę 
odwagi i pytałem, jak ominąć 
wieś zagradzającą drogę do 

Kowla. Nie pytał o nic, widział 
dokładnie co jest, dał mnie wy-
czerpującą informację i dzięki 
niemu przez podmokłe bagni-
ska dotarłem do Kowla. Miasto 
Kowel leży na niewielkim 
piaszczystym wzniesieniu, wo-
kół miasta są podmokłe bagna, 
dlatego też tory kolejowe na du-
żych odcinkach ułożone są na 
nasypach kolejowych. Taki na-
syp jest też od strony zachod-
niej. Na tym nasypie na przejeź-
dzie kolejowym stał niemiecki 
żołnierz. Gdy doszedłem, spoj-
rzał na mnie i kazał mnie szyb-
ko iść, pokazywał gestem ręki.

Tuż za nasypem kolejowym po 
prawej stronie drogi mieszkali 
moi chrzestni Helena i Feliks 
Kasperkiewicze, wywodzący 
się z Siomak, tu też trafiłem. Po 
krótkim lamencie i pytaniach, 
na które nie miałem odpowie-
dzi, słaby, na wpół przytomny 
z upływu krwi. Otrzymałem 
pierwszy opatrunek w postaci 
białej szmaty. Zaraz chrzestna 
zabrała mnie pieszo na dru-
gą stronę (wschodnią) Kowla 
do mojej ciotki (siostry matki) 
Józefy. Córki ciotki, Stefa i 
Włada, pracowały w koszarach 
niemieckich w Kowlu, miały 
też dostęp do przychodni le-
karskiej niemieckiej, tam też 
zostałem doprowadzony, gdzie 
otrzymałem pierwszą pomoc 
(ok godz. 1230) – zastrzyk prze-
ciwtężcowy (chyba) i pierwszy 
opatrunek. Niemiecki lekarz 
kazał mnie rozebrać do naga, 
szukając innych zranień i wte-
dy dopiero sam dowiedziałem 
się, że jestem ranny również w 
rękę prawą. Następnie tenże le-
karz skierował mnie do szpitala 
w Kowlu, gdzie przeleżałem 2 
i pół doby nieprzytomny. Gdy 
po kilku dniach zacząłem cho-
dzić, widziałem się z Jadwigą 
Kasperkiewicz, córką Józefa – 
leżała na oddziale zakaźnym, 
która zmarła w 1945 r. w szpita-
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lu psychiatrycznym w Chełmie. 
Wróćmy do Siomak 1.09.1943 
r. godz. 6. Ja uciekłem. Matka 
była w drzwiach przybudów-
ki–wiatrołapu. Jak mówiła, wi-
działa napastnika z karabinem, 
cofnęła się do mieszkania, była 
w koszuli i krótkim kożuchu, 
otworzyła właz do piwnicy 
pod podłogą kuchni, weszła i 
zatrzasnęła właz, ukryła się za 
beczkami. Matka słyszała, jak 
jeden z bandytów kazał matki 
szukać, bo widział jak cofała 
się do domu. Jeden z Ukraiń-
ców wszedł do piwnicy, zapalał 
zapałki (tak opowiadała moja 
matka),  drzwi były pootwiera-
ne, był przewiew, zapałki gasły. 
Poszukujący Ukrainiec albo 
naprawdę matki nie widział, 
czy też nie chciał widzieć. Pa-
dło podejrzenie, że moja matka 
uciekła do komory, z komory na 
strych, a ze strychu do obory i 
do ogrodu (mieszkanie i obora 
pod jednym dachem). Banda 
morderców szybko dokonała ra-
bunku i odeszli. Gdy nastąpiła 
cisza, matka wyszła z ukrycia, 
zobaczyła ojca leżącego przed 
domem na wznak, twarz i oczo-
doły były zalane krwią, przy 
trupie siedziały dwa nasze do-

mowe pieski. Ciało brata leżało 
przy brzegu podwórka, matka 
odwróciła ciało brata, był mar-
twy – gdzie był trafiony, mat-
ka nie umiała określić. Po tych 
oględzinach poszła do sadu, 
gdzie stały stogi późnego owsa, 
tam przesiedziała cały dzień, a 
nocą dotarła do Maciejowa. W 
Kowlu mieszkał też Jankowski, 
syn Jankowskiego i żony Hele-
ny. Zaraz 2.09.1943 r. pojechał 
pociągiem z Kowla do Maciejo-
wa, żywiąc nadzieję, że tam do-
tarli jego rodzice. Wiedział już, 
że jeden syn Janaczków i córka 
Józefa Kasperkiewicza dotarli 
do Kowla. Jankowski spotkał 
w Maciejowie moją matkę i po-
wiedział o tym, że syn uratował 
się. Matka moja przybyła do 
Kowla 2-go lub 3-go września 
1943 r. i 3-go 09. przyszła ze 
swoją siostrą do mnie do szpita-
la. Musiałem wyglądać bardzo 
zmieniony, skoro matka dopro-
wadzona do mojego legowiska 
w szpitalu w pierwszej chwili 
zaprzeczyła, że jestem jej sy-
nem, nie poznała. Po miesięcz-
nym pobycie w szpitalu, miesz-
kałem wraz z matką u ciotki 
Józefy Kosik w Kowlu, a pod 
koniec października pociągiem 

towarowym (w platformach, le-
żąc) dotarliśmy do Chełma

Wspomnienia  które spisał : 
Janaczek Henryk .( ze zbiorów 
E .Siemaszko) to tylko część 
opowieści co wydarzyło się we 
wrześniu 1943 r. Nie wiemy ile 
nie zostało spisanych z powodu 
braku świadków lub innych po-
wodów. Przykładem może być 
chociażby załączone zdjęcie, 
które jest jedynym źródłem 
informacji o zbrodni w Koło-
dence.. W numerze 3 „Do zbro-
ji”. z września 1943 roku, My-
koła Michnowśkyj stwierdzał, 
że „dopóki na ukraińskim 
terytorium będzie panować 
cudzoziemiec, dotąd Ukraińcy 
nie złożą broni, dotąd wszyst-
kie pokolenia Ukraińców pój-
dą na wojną. Wojna będzie 
prowadzona wszystkimi zaso-
bami”. 

Rzeczywiście wołyńska fala 
zbrodni rozlewała się nie tylko 
po Wołyniu, ale i po całej Ma-
łopolsce Wschodniej. Ludobój-
stwo o niespotykanym do tej 
pory okrucieństwie na wieki za-
pisało się w historii Polaków z 
Kresów wschodnich.
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   Polacy z Wołynia, chociaż 
wygnani i upokorzeni, obrabo-
wani z dorobku kilku pokoleń w 
dalszym ciągu tęsknią do swo-
ich ziem, domów, świątyń, wsi, 
miast i miasteczek. Może mło-
de pokolenie kiedyś zrozumie 
dlaczego ich ojcowie, babcie 
i dziadkowie tak bardzo tęsk-
nią do Ziemi Wołyńskiej, choć 
ślepy los porozrzucał dawnych 
mieszkańców mojego Między-
rzecza Koreckiego po całej Pol-
sce i świecie; do Francji, An-
glii, USA, Kanady, RPA, nawet 
do Rosji. Największą ozdobą 
przedwojennego Międzyrzeca 
Koreckiego był kościół para-
fialny oo. Pijarów z lat 1702 
– 1925, fundacji podkomorze-
go koronnego księcia Domi-
nika Jerzego Lubomirskiego z 
Równego. Przepiękny budowla 
z dwoma wieżami, trzy nawo-
wy kościół projektu architekta 
Wojciecha Lenartowicza, fre-
ski w nim wykonał mało znany 
malarz Wędzychowski z Korca. 
Zanim w 1702 roku zaczęły piąć 
się mury kościoła św. Antonie-
go Padewskiego, wcześniej, bo 
już w XVI wieku zbudowano 
drewniany kościół staraniem 
Konstantego Ostrogskiego, wo-
jewody kijowskiego, który nie 
przetrwał nawet roku, spłonął 
w 1694 roku. Potem próbowano 
postawić tam nowy kościół, ale 
i on nie przetrwał zbyt długo. 
Dopiero fundacja księcia Lubo-

mirskiego w 1702 roku pozwo-
liła osiedlić się tu Pijarom. Za-
kon pijarów – potoczna nazwa 
Zakonu Kleryków Regularnych 
Ubogich Matki Bożej Szkól Po-
bożnych, czyli Zakonu Szkół 
Pobożnych. Jak już sama nazwa 
mówi prowadzili głównie dzia-
łalność oświatową wśród dzieci 
i młodzieży (szkoły powszech-
ne, gimnazja). Nazwa pijarzy 
pochodzi od łacińskiego słowa 
„pius”, co oznacza „pobożny” 
i dalej w powiązaniu ze szkołą 
„Scholae Piae”, oznacza „Szko-
ły Pobożne”. Zakon został usta-
nowiony przez papieża Grze-
gorza XV 18 listopada 1621 
roku. Osiedleni w Międzyrze-
czu pijarzy rozpoczęli budowę 
dużego murowanego kościoła. 
W niewielkiej odległości obok 
kościoła stanęła szkoła pijarska, 
sława której sięgała potem ca-
łej Rzeczypospolitej. Efektem 
końcowym budowy nowego 
kościoła była w 1725 roku jego 
konsekracja na którą przybył 
biskup łucko – brzeski Stefan 
Bogusław Rupniewski.  Dach 
kościoła w 1809 roku spłonął w 
wyniku wielkiego pożaru. Dal-
szą renowacją kościoła zajął się 
od 1857 roku hrabia Jan Stecki 
– chorąży koronny. Szkoła Pija-
rów była budynkiem dwukon-
dygnacyjnym. Po II rozbiorze 
Polski szkołę włączono do ro-
syjskiego systemu oświaty, był 
to przecież zabór rosyjski. W 

1803 roku, w związku z przy-
znaniem autonomii szkolnictwu 
polskiemu na Litwie i Rusi, Ta-
deusz Czacki – polski działacz 
oświatowy, pedagog, historyk 
zostaje mianowany wizytato-
rem szkól guberni Wołyńskiej, 
podolskiej i kijowskiej. W 1814 
roku dzięki staraniom Tadeusza 
Czackiego szkoła w Międzyrze-
czu uzyskała status Gimnazjum. 
Swoje zasługi w utworzeniu 
gimnazjum międzyrzeckiego 
ma urodzony na Wołyniu w De-
derkałach Wielkich w rodzinie 
szlacheckiej ksiądz Hugo Koł-
łątaj. Będąc członkiem Komisji 
Edukacji Narodowej był auto-
rem koncepcji rozbudowy szkół 
na terenie kraju. To on wspólnie 
z Tadeuszem Czackim założył 
Gimnazjum Wołyńskie, którego 
nazwę później przemianowano 
na Liceum Krzemienieckie.

W 1832 roku po Powstaniu Li-
stopadowym, Gimnazjum zo-
staje bezpowrotnie zamknięte 
przez rząd carski jak i reszta 
polskich szkół na Wołyniu. Po 
kasacie klasztoru oo. Pijarów 
w 1853 roku kościół św. An-
toniego Padewskiego został 
zamieniony na parafialny. W 
kościele było 12 ołtarzy, głów-
ny przedstawiał rzeźbę ukrzy-
żowanego Chrystusa naturalnej 
wielkości. Przy pilastrach apo-
stołowie, święty Piotr i Paweł. 
Po lewej stronie za balaskami 

przepięknie rzeźbiona i pozła-
cana ambona. Na organach z 
piszczałkami napędzanymi w 
dwojaki sposób za pomocą mie-
cha i nożnie z kręcącymi się na 

górze aniołkami grał wówczas 
organista Antoni Lewandowski. 
W latach 1930 – 1943 probosz-
czem parafii był ksiądz dziekan 
Jan Pająk. W katakumbach pod 
kościołem trumny przeorów 
i dobrodziejów kościoła rodu 
Steckich. Staraniem księdza 
proboszcza Jana Pająka oraz 
hr. Adama Steckiego i Wandy 
Jasińskiej z Tudorowa pod ko-
niec lat dwudziestych ubiegłe-
go wieku, kościół został odre-
staurowany. W całym okresie 
międzywojennym ród Steckich 
łożył na utrzymanie kościoła. 
Po wojnie i naszym wyjeździe 
na Ziemie Piastowskie kościół 
w stanie nienaruszonym parę 
lat jeszcze przetrwał, bowiem 
Sowieci urządzili w nim bardzo 
popularne w owych czasach mu-
zeum ateizmu, a potem niestety 
w kościele był magazyn nawo-
zów sztucznych miejscowego 
kołchozu, który był w dawnym 
majątku Steckich. Oglądając w 
1994 roku wnętrze kościoła na 
własne oczy widziałem worki 
po cemencie i nawozach sztucz-
nych. Co ciekawe nawozy były 
z Polski. Kiedy wcześniej po-
wstało nowe państwo ukraiń-
skie, w 1991 roku dotarli do ko-
ścioła katoliccy księża, mający 

Moje Kresy. 
Józef Julian Jamróz cz.2
Eugeniusz Szewczuk   

/ Ks.Jan Pająk, proboszcz parafii św.Antoniego w Międzyrzeczu Koreckim 1939r.

/ Synagoga żydowska z XVIII w.fundacji Steckich, Międzyrzec Korecki 1939r
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swe parafie na terenie Ukrainy 
i udało się im wywieźć ze świą-
tyni pozostałe, wcześniej nie 
zniszczone ołtarze. Dokonali 
tego ksiądz Władysław Czajka 
proboszcz parafii św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Równem 
i ksiądz Witold Józef Kowalow 
(góral z Zakopanego) proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Ostro-
gu. Zdołano jedynie ocalić 6 z 
12 ołtarzy ( 2 obecnie znajdują 
się w kościele w Ostrogu i po 
jednym w kościołach w Sławu-
cie, Klewaniu, Zdołbunowie i 
Kuniowie ). Ksiądz dziekan Jan 
Pająk urodzony w 1884 roku, 
święcenia kapłańskie przyjął 

w 1910 roku, zmarł w 1953 
roku. Wyjeżdżając z parafii w 
Międzyrzeczu Koreckim zdołał 
zabrać kilka ornatów i kielich. 
Sowieci nie pozwolili mu za-
brać innego mienia kościelnego 
naszej parafii i sąsiednich, które 
w naszym kościele deponowa-
ły naczynia i szaty liturgiczne, 
chyba przepadły bez wieści. Co 
stało się z przepiękną monstran-
cją? Jaki los ją spotkał ? Nie-
wielkie skrawki murów dawnej 
budowli – gimnazjum pijarskie-
go, zachowały się do dnia dzi-
siejszego, jednakże są w stanie 
kompletnej ruiny.

W 1939 roku historyczna rzym-

skokatolicka parafia św. Anto-
niego Padewskiego leżąca się 
w diecezji łuckiej, w dekanacie 
koreckim liczyła 2121 parafian 
i należały do niej następujące 
miejscowości leżące w gmi-
nie Międzyrzec Korecki: Mie-
dzyrzec Korecki, Andrusijów, 
Błudów, Bokszyn, Braniów, 
Charaług, Charucza Mała i 
Wielka, Daniczów, Długa Niwa, 
Dyweń, Horodyszcze, Janów-
ka, Kołodziejówka, Kołower-
ta, Krasnosiele, Legionowo, 
Nowiny, Podliski, Puzyrewo, 
Samostrzały, Stołpin, Suchy 
Róg, Szczekiczyn, Tartak, Toł-
kacze, Wacławka, Worobiówka, 
Woronucha, Zastawie, Żela-

zne Pole, Żeleźnica. W gminie 
Hoszcza: Hoszcza, Czudnica, 
Niwka, Sapożyn, Siniów, Ta-
rentijów, Tudorów i Witków. 
Nasze miasteczko początkowo 
należało do książąt Koreckich, 
później Leszczyńskich, Lubo-
mirskich i Jabłonowskich. Z 
końcem XVIII wieku kasztelan 
książę Jabłonowski przegrał w 
karty Międzyrzec i okoliczne 
wsie do chorążego wołyńskie-
go Steckiego. Niedługo się jed-
nak Steccy cieszyli ogromnym 
majątkiem, gdyż za ich udział 
w powstaniu listopadowym, 
car dobra ich skonfiskował. Po 
dawnym zamku książąt Korec-
kich pozostały tylko wały. Za 
moich dziecięcych lat w pół-
nocnej części miasta, jakby na-
przeciw ulicy gen. Józefa Hal-
lera, pośród dużego parku stał 
pałac Steckich. W roku 1994 
był tu jeszcze szpital, dzisiaj w 
dawnym pałacu jest sierociniec. 
Obecnie stan pałacu niewątpli-
wie pozostawia w duszy ciężkie 
wspomnienia nie dlatego, że po 
tej wielkości magnackiej pozo-
stało tak mało, ale z zupełnie 
innej przyczyny. Pałac Steckich 
był w najbliższym sąsiedztwie 
naszego domu, wszystko wi-
działem co się w nim działo, 
jak ludzie pracowali, bawili 
się i zwyczajnie żyli. To było 
w moich czasach jeszcze przed 
wojną. Natomiast dużo wcze-
śniej chorąży koronny wyda-
wał tu pyszne bale i przyjęcia, 
zapraszając na nie okoliczną 
szlachtę. W jego ślady poszedł 
także jego syn hr. Józef Stecki, 
mający tu stała orkiestrę i chór. 
Wybudował nawet teatr w któ-
rym występowały zespoły wę-
drowne i gimnazjaliści z miej-
scowej szkoły pijarów. W moich 
czasach majątkiem zarządzał hr. 
Jan Stecki, mający 2 synów – 
Adama (zmarł jako kawaler w 
latach trzydziestych ) oraz syna 
Józefa. Hrabia Józef Stecki do-
chował się także 2 synów – Jana 
i Aleksandra, profesora AGH 
w Krakowie. Zarządcą majątku 
Steckich w Międzyrzeczu Ko-
reckim był Bronisław Martyno-
wicz, rządcą Peszyński, leśni-
czymi – Kazimierz Wasilewski, 
Andrzej Jaroszewicz (ojciec 
mojej mamy) i jego syn Wale-
rian Jaroszewicz, Dziuńdzie-
wicki, Kazimierz Marcinkowski 
(doskonały myśliwy, gajowy i 
kawalarz), Remiszewski. Loka-
jami – Stefan Bogacki, Kurełło 
i Lusia Łoś. Ogrodnikiem Ma-
jewski, administratorem baron 
Kurlandzki. Stangretami – Mie-
czysław Bagiński i Rynkiewicz, 
furmanem Stefan Melimont, 
kowalem Kosowski, boną – 
Helena Zubowa ze wsi Horo-
dyszcze. W majątku pracował 
jeszcze magazynier, klucznik, 
kołodziej, stolarz, kuchmistrz, 
kucharze i piekarze. W naszym 
niewielkim przecież miasteczku 

funkcjonował urząd gminy. Sze-
fem miejscowej administracji 
był wójt gminy Zalewski, potem 
Sofroniew i w lach 1930 – 1935, 
Białorusin Podstrychacz. Wśród 
urzędników widzimy Felicja-
na Pawłowskiego, Władysława 
Ilnickiego, Jana Maciejewskie-
go, Jana Hulla. Sekretarz gmi-
ny Czarkowski, Gładunowski, 
Maurycy Lipski, Henryk Socik, 
Głąbiński, Kajetan Łoś, Zofia 
i Jan Łoś. Oprócz tej znaczą-
cej instytucji funkcjonował: 
Sąd Pokoju, młyny, garbarnia, 
ambulatorium, szkoły – pol-
ska i żydowska, straż ogniowa, 
rzeźnia, suszarnie chmielu, 10 
kuźni, cegielnia, różne warsz-
taty rzemieślnicze ( krawcy, 
szewcy i przeklęty przez na-
szą rodzinę fotograf Kalistrat, 
sąsiad zresztą), ukraińska ślu-
sarnia, 2 młyny parowe (jeden 
z nich Wołodii Laszeckiego), 
8 wiatraków, 2 restauracje, 3 
karczmy żydowskie, czytelnie, 
biblioteki, herbaciarnia (obec-
na nazwa to kawiarnia). Dwie 
apteki, jedną miał Litwin Wła-
dysław Szołkajtis , drugą Żydzi 
w Sukiennicach. Prowadziły 
działalność: Związek strzelecki 
„Strzelec”, ZHP, Akcja Katolic-
ka, Sodalicja Mariańska (kato-
lickie stowarzyszenie świeckie, 
którego celem było łączenie 
życia chrześcijańskiego ze stu-
diami), spółdzielnie rolnicze 
i handlowe, ukraińska spółka 
„Chliborobka”. W mieście była 
drewniana cerkiew (druga w po-
bliskiej wsi Zastawie), dzwon 
św. Piotra i Pawła z 1848 roku 
fundacji hr. Steckiego, oraz 
dwie murowane synagogi oraz 
tak zwane Sukiennice, czyli 
ciąg handlowy – sklepy, których 
właścicielami najczęściej byli 
mieszkańcy wyznania mojże-
szowego. Obok siedziby gmi-
ny stał pomnik marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Inicjatorem 
jego powstania na krótko przed 
śmiercią marszałka był ławnik 
gminy, Żyd Achim Flemenbojn. 
Popiersie Piłsudskiego na po-
stumencie stanęło przed siedzi-
bą gminy w marcu 1934 roku, 
a już w październiku 1939 roku 
pomnik został wysadzony w po-
wietrze przez Sowietów, którzy 
wcześniej weszli do naszego 
miasteczka. Pamiętam dobrze 
ten moment, bo szyby wyleciały 
z okien naszego domu.     

Cdn

Wspomnień wysłuchał ;   Euge-
niusz Szewczuk   
Osoby pragnące dowiedzieć  
się czegoś więcej o życiu na 
Kresach, nabyć moją książkę 
pt. „Moje Kresy” ze słowem 
wstępnym prof. St. Niciei, pro-
szone są o kontakt ze mną tel. 
607 565 427 lub e-mail pilotgie-
nek@wp.pl                                                                           

/ Widok zniszczonego kościóła św.Antoniego w Międzyrzeczu w 1994r.
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Dotyczy akcji odweto-prewencyj-
nych AK i BCH na wsie ukraiń-
skie w powiecie hrubieszowskim 
w marcu 1944 roku.

Na polskim, hrubieszowskim por-
talu internetowym www.lubiehru-
bie.pl opublikowano wspomnienia 
Ukraińców, którzy przeżyli ataki 
polskich partyzantów. http://lu-
biehrubie.pl/…/akcja-na-sahryn-
-%E2%80%9944-relacje…

Ponieważ są tam przerażające opi-
sy zabijania ukraińskiej ludności 
cywilnej, w których prawdziwość 
wątpić nie ma powodu, powstaje 
pytanie, jakie rozkazy otrzymywa-
li żołnierze AK oraz BCH d swo-
ich dowódców?

Pojawiła się też książka na ten te-
mat Mariusza Zajączkowskiego 
z IPN «Ukraińskie podziemie na 
Lubelszczyźnie w okresie oku-
pacji niemieckiej 1939–1944», 
została omówiona w ukraińskim 
tygodniku w Polsce „Nasze Sło-
wo”: http://www.nasze-slowo.
pl/%d0%bc%d1%96%d0%b6-
-%d0%b4%d0%b2%…/

«Autor [Mariusz Zajączkowski] 
pokazuje jednoznacznie, że ukra-
ińska ludność cywilna nie ginęła 
tam przypadkowo. Wyraźnie wi-
dać, że ją zabijano, ponieważ taki 
był rozkaz», – powiedział Grze-
gorz Motyka.

Dlatego warto przeczytać spra-
wozdanie napisane własnoręcznie 
przez dowódcę AK, który dowo-
dził atakiem na ukraińską wieś 
Sahryń. Ten tekst, w zachowanej 
pisowni oryginalnej, można prze-
czytać tutaj, albo na skanach.

Skany maszynopisu wykonał pan 
Zdzisław Koguciuk z Lublina, ma-
szynopis jest przechowywany w 
Wydziale rękopisów Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej іm. H. 
Łopacińskiego w Lublinie jako: 
I. Caban, Z. Mańkowski, Relacje 
członków AK i innych organizacji 
podziemnych na Lubelszczyźnie 
w latach 1939–1944, 2007, tom 
D–J.

Część wspomnień Jachymka 
opublikowało ukraińsko-języcz-
ne „Nasze Słowo”, ale opuściło 
fragment omawiający sytuację w 
obliczu ataków UPA na ludność 
polską (wstęp) oraz opis zdobywa-
nia Sahrynia (walk). http://www.
nasze-slowo.pl/%d0%b2%d1%96
%d0%b4%d0%b4%d1%96%d…/

Wnioski proszę wyciągać samo-
dzielnie.

Akcja bojowa oddziałów Armii 
Krajowej Obwodu Tomaszów na 
bazę nacjonalizmu ukraińskiego 
i gniazda rozbójniczego Sahryń 

oraz okolice: kolonię Sahryń, wieś 
Terebiń, Strzyżowiec [5], Malice, 
Wronowice, Turkowice, kolonię 
Brzeziny, Miętkie, Małżów, Pa-
sieki (Stara Wieś) w dniach 9 i 10 
marca 1944 r. pod dowództwem 
dowódcy Dywersji Zenona Ja-
chymka ps. „Wiktor”.

[Ten fragment poniżej „Nasze Sło-
wo” pominęło]

Łuny pożarów widoczne szcze-
gólnie nocami świeciły na rubie-
żach wschodnich powiatów toma-
szowskiego i hrubieszowskiego /w 
pasie nadbużańskim/ od przeszło 
dwóch miesięcy. Z każdym dniem 
ich widoczność nasilała się poża-
ry były widoczne z bardzo daleka. 
Również w porze dziennej słupy 
dymów – wznosiły się ku górze 
od palących się zabudowań. Prze-
ważnie towarzyszyły temu bezład-
na strzelanina, krzyki przestraszo-
nych ludzi – mordowanych. Nieraz 
dawały się słyszeć odgłosy pro-
wadzonych walk skoordynowane 
działaniem broni maszynowej, 
huki rozrywających się granatów 
oraz w odstępach czasu wybuchy 
rozrywających się pocisków z gra-
natników, moździerzy /z broni /. 
Echo niosło często wśród wrzawy 
bitewnej głosy ludzkie a niekiedy 
gromkie HURA! lub NAPRZÓD!

To już walczyły oddziały zbrojne 
Armii Krajowej. Byliśmy już w 
jawnej walce zbrojnej. Byliśmy 
w walce nie tylko z ukraińskim 
nacjonalizmem ile z barbarzyń-
stwem ukraińskim, ich mordem 
ludności polskiej. Przyjęliśmy 
zbrojną samoobronę.

[od tego miejsca zaczyna się frag-
ment opublikowany w „Naszym 
Słowie”]

W nocy z 5/6 marca 1944 r. na Re-
jon I Obwodu Tomaszów Lubel-
ski przybył komendant Obwodu 
Hrubieszów AK ob. kpt. Marian 
Gołębiewski ps. „Irka”, „Ster”. 
„Korab” oraz komendant Rejo-
nu Południe-Wschód, por. Stefan 
Kwaśniewski ps. „Luks”, „Wik-
tor” – hrubieszowski. Spotkanie 
nasze odbyło się w Łykoszynie u 
„Motora” Stanisława Świeżaw-
skiego.

Przyjechali do mnie prosić mnie 
jako dowódcę odcinka wschodnie-
go przeciwukraińskiego na Obwo-
dzie Tomaszów o pomoc w roz-
gromieniu, w zniszczeniu bardzo 
silnie uzbrojonego w broń gniazda 
ukraińskiego, znajdującego się na 
ich terenie Sahrynia. Towarzyszyli 
mi na to spotkanie 1) por. „Lech” 
Sioma Eugeniusz; 2) oraz Obozów 
Leśnych ppor. „Lemiesz” d-ca 
kompanii „Łaszczów” Władysław 
Wiśniewski; 3) starszy sierżant 
„Korczak” – Władysław Zygałło 

pełniący wówczas funkcję ko-
mendanta rejonu I; 4) por. „Ligo-
ta” Witold Kopeć z kadry rejonu 
V, a uczestniczący w walkach na 
wschodzie oraz 5) por. „Zawisza” 
Edward Suprymowicz, pełniący 
funkcję komendanta Rejonu II-go 
na Obwodzie.

Na wspólnej odprawie zostało 
ustalone: że oddziały AK Obwo-
du Tomaszów i Oddziały Obwodu 
AK Hrubieszów przeprowadzą 
akcje bojowe przeciwko Ukraiń-
com w dniach 9 i 10 marca. Dwie-
-trzy doby pozostawi się na zmo-
bilizowanie, przegrupowanie oraz 
dojście oddziałów do rejonów ich 
działań.

Ustaliliśmy, pierwsze, że oddziały 
hrubieszowskie Armii Krajowej 
przeprowadzą akcję na Szychowi-
ce, Prehoryłą i inne miejscowości, 
zaś oddziały AK Obwodu Toma-
szów przeprowadzą dwa uderze-
nia:

1) pierwsze zgrupowanie na Uhry-
nów i okolice,

2) drugie zgrupowanie uderzy na 
Sahryń i okolice.

I. Na dowódcę pierwszego zgru-
powania oddziałów Obwodu To-
maszów został wyznaczony por. 
„Lech” Eugeniusz Sioma (d-ca 
plutonów leśnych AK), którego 
zadaniem było zniszczyć Uhry-
nów i okolice, na zastępcę jego 
d-ca kompanii „Łaszczów” ppor. 
„Lemiesz” – Władysław Wiśniew-
ski.

Dla tego ugrupowania przydziela 
się następujące siły: 1) kompania 
„Łaszczów”; 2) kompania „Tela-
tyn” pod dowództwem st. sierż. 
„Szarfy” Sieśleczko Władysława; 

3) kompania „Poturzyn-Łyko-
szyn” pod dowództwem „Araba” 
st. sierż. Opiełko Jana, czyli całe 
siły rejonu V-go oraz 4) dodaje się 
1/2, połowę kompanii z plutonów 
leśnych a) „Kata”, Władysława 
Pordusa, b) „Antona” – Antonie-
go Wróbla c) „Śwista”, zastępcy. 
Rozdziela się siły zwiadu konne-
go, 94 ludzi, na dwie części. 5) 
przydziela się: do zgrupowania 
pierwszego por. „Lecha” – 44 kon-
nych pod dowództwem st. wach-
mistrza ps. […].

Następnie wyznacza się na czas 
akcji mjr. dypl. (mag. szefa szta-
bu) „Sasa” do przyjęcia dowódz-
twa nad samoobroną odcinka 
wschodniego (przeciwukraińskie-
go) w zastępstwie moim. St. sier-
żant „Korczak” – Dżygało zostaje 
pod naszą nieobecność na Rejonie 
I. Por. „Zawisza” Suprymowicz 
Władysław przejdzie z częścią 
swych sił rejon II (drugiego) w re-
jon na wschód od Łaszczowa-Te-
latyna do wzmocnienia tych sił, 
które pozostaną na miejscu.

II. D-cą zgrupowania drugiego 
oddziałów Obwodu AK zostałem 
ja, tj. ściśle dla prawdy historycz-
nej, dla sprostowania i przeciwko 
przywłaszczycielom – podaję: Ze-
non Jachymek, ps. „Wiktor”.

W skład mego zgrupowania we-
szły:

1) 1 kompania (pierwsza) Od-
działu Dywersji Bojowej1 pod 
dowództwem por. „Renety” Fran-
ciszka Bednarskiego. Są to pluto-
ny:

1) – pluton pierwszy (Księżosta-
ny, Krzywystok, Komarów), d-ca 
„Burza I” Eugeniusz Wiśniewski; 
zastępca „Srala” Jan Rawski,

2) pluton drugi (Majdan Kry-
niecki), dowódca sierż. „Orzeł” 
później ppor. Stanisław Gontarz. 
Zastępcy: plutonowy „Szczepan” 
Szczepan Dec II-gi z-ca plut. Zie-
liński Ksawery.

3) pluton III, dowódca sierż. Woj-
ciech Pokrywka (Majdan Sielec 
Dzierążnia) ps. „Kasprzak”.

2) 2 kompania (druga) Oddziałów 
Dywersji Bojowej pod dowódz-
twem st. sierż. „Muchy” Włady-
sława Żuka (por. „Muryna”, ranny, 
nie brał udziału).

1/ Są to plutony:

1) I-szy (pierwszy) pluton „Cu-
krownia Wożuczyn” pod dowódz-
twem plutonowego „Teczka” An-
toniego Knichała;

zastępcy: plutonowy „Młot” Bo-
lesław Nowak, plutonowy „Dzia-
dek” Piwko Józef;

2) pluton II, d-ca sierż. Aleksan-
der Wronko ps. „Zagłoba” (pluton 
„Pukarzów”); dowódca plutonu, 
sierż. Cieśla Józef, ps. „Struna”, 
nie brał udziału [w walce];

3) pluton III, d-ca plutonowy 
„Bekas” (Siemnice, kol[onia] 
Pukarzów, Czartówka, Moratyn, 
Nadolce, Małoniż, Łaszczów) po-
pularnie zwany „Czarny Jasio”, 
tj. Jan Kozaczyński (d-ca pluto-
nu „Mucha” przejął dowództwo 
kompanii za por. „Murynę”).

4) połowę kompanii z plutonów 
leśnych AK pod dowództwem por. 
„Ligoty” Witolda Kopcia, a wśród 
tychże: 1) „Matros” – Mieczysław 
Berezecki, 2) „Czarny” – Józef 
Menzel, 3) „Kręcicki” – Edward 
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Skiercz, 4) „Mogiłka” – Jan Tu-
rzyniecki, 5) „Barcisz” – Tadeusz 
Jurkowski, 6) Bamburski, 7) Bol-
ko Półtorak i wielu innych, około 
50 ludzi.

Jak wyżej moje macierzyste od-
działy dywersyjne, niżej dołączy-
ły 3 kompanie rejonu III-go AK, 
jeden pluton rejon IV oraz zwiad 
konny w sile 40 ludzi. Są to plu-
tony:

5) 1) pluton, plut. Antoniego Dzie-
gla, ps. „Wilk”;

6) 2) pluton II (drugi) pod do-
wództwem plut. Antoniego Plizgi, 
ps. „Depko” (z rejonu Krzywego 
Stoku, Księżostan);

7) 3) pluton III (trzeci) [pod do-
wództwem] plut. Antoniego Misz-
tala, ps. „Kętna”, „Oczywista”;

8) z-ca Stanisław Obuchowicz 
(pluton janowiecki);

9) 4) pluton IV (Komarów–Sie-
mień–Siemierz) pod d-ctwem 
sierż. „Wira” Władysława Karpiń-
skiego;

10) 5) pluton V (komarowski) pod 
dowództwem st. sierż. Bolesława 
Jachymka, ps. „Boy”;

11) [b] - pluton VI (II komarow-
ski – Wolicy Brzoz. Kraczew) pod 
dowództwem plut. Antoniego Pla-
nety, ps. „Borsuk”;

12) 7) pluton VII (Czartowczyk) 
pod dowództwem Antoniego 
Siomy „Zezuli” (przy tych pluto-
nach z-cą komendanta rejonu III 
– „Granit” Bronisław Bochenek 
oraz d-ca kompani I-szej „Głaz” 
sierż. Paweł Dziurbas)

[13?] oraz kompania tak zwana 
tyszowiecką (z gminy Tyszowce) 
pod dowództwem chorążego Pi-
larskiego Marcina, ps. „Grom”. 
W skład tej kompanii wchodziły 
plutony:

14) 1) pluton Wakijów, Czermno-
-Ziel sierż. „Konrada” Rybczyń-
skiego Władysława; 2) pluton So-
bol, d-ca Józef Chałas;

15) 3) pluton miasta Tyszowce – 
б-d-ca

Kompania ta jako trzecia, dowo-
dzona przez „Groma” Pilarskiego, 
otrzymała oddzielne i nie było jej 
w natarciu na Sahryń.

16) kompania ta otrzymała za-
danie zniszczenia Turkowic oraz 
ubezpieczyć w lesie turkowickim, 
las Lipowiec moje działania od 
kierunku Tyszowiec (zadanie wy-
konała);

17) do mego zgrupowania dru-
giego doszedł pluton z Rejonu IV 
AK od „Tomasza” por. Niedział-
kowskiego Tadeusza dowodzony 
przez Osucha Franciszka, ps. ? za-
mieszkałego w Polanówce (wśród 
tychże Muźlicz Mieczysław, ps. 
„Mewa” i Gałka Eugeniusz, ps. 
„Gołąb” z Dąbrowy oraz:

18) zwiad konny – kilka sekcji 
około 40 ludzi pod dowództwem 
„Szkwała” Jankowskiego (który 
ginie od Ukraińców w 2 dni po tej 
akcji);

Poza wyżej wymienionymi plu-
tonami przyłączyły w czasie wal-
ki żołnierze w sile około plutonu 
Obwodu Hrubieszowskiego AK z 
miejscowych oraz

19) 22 zbrojnych mieszkańców 
znajdujących się w kolonii Zagaj-
nik, którzy zostali wykorzystani 
jako przewodnicy do zajęcia po-
stawy wyjściowej do natarcia po-
szczególnych grup czy do przery-
wania przewodów telefonicznych 
itp. Wśród tychże ostatnich uzbro-
jonych znajdował się osobiście mi 
już znany przedtem ppor. „Liść” 
(nauczyciel) z Modrynia z oddzia-
łów BCH – od „Rysia”.

Jeden żołnierz z oddziałów „Ry-
sia”, a ściślej jego ówczesny 
zastępca i ppor. „Liść”, który 
znalazł się na kolonii Zagajnik 
lub nawet tych 22 mieszkańców 
Zagajnika, nawet gdyby byli żoł-
nierzami BCH, nie mogliby tych 
19 (osiemnaście) plutonów wy-
szczególnionych jak wyżej. Tych 
22 uzbrojonych – nie mogło się 
porównać liczbowo i pod wzglę-
dem uzbrojenia nawet z jednym 
z żadnych plutonem. Ale według 
danych ci ludzie należeli do Re-
jonu Południe-Wschód „Luksa”, 
„Wiktora” hrubieszowskiego, 
Kwaśniewskiego Stefana. Oddali 
wielką przysługę doprowadzając 
w ciemną dżdżystą noc na wyzna-
czone stanowiska.

Odbiegłem od tematu – przedsta-
wienia samej akcji, a podaję zbyt 
szeroko skład osobowy oraz od-
działów (plutonów), ale czynię to 
dlatego, by się przeciwstawić ta-
kim „historykom” różnym lub ten-
dencjom politycznym, lub wręcz 
fałszom, lub przywłaszczycielom 
cudzego wysiłku, ofiarności, po-
święcenia. Takim historykom, co 
akcje na Sahryń opisali jako akcje 
przeprowadzone przez oddziały 
BCH. Wśród tychże historyczny 
pisarz pan Sulewski.

Dla wszystkich oddziałów, pluto-
nów, kompanii, których miałem 
zostać dowódcą, zostało wyzna-
czone miejsce koncentracji: las 
Lipowiec (turkowicki) tuż przy 
Gajówce, w nocy do godz. 24-tej. 
Przed tym wydałem odpowiednie 
rozkazy co do zaopatrzenia w broń 
– ilość amunicji oraz wydałem ha-
sła – dla bezpieczeństwa przemar-
szu i porozumień.

Osobiście dołączam do oddziałów 
tych, które podciągnęły do kolonii 
Czartowiec z rejonów zachodnich 
powiatu. Przy mnie znajduje się 
patrol łącznikowy z powiatu hru-
bieszowskiego pod dowództwem 
por. „Pogoni” Mariana Plewako. 
Zadaniem ich jest doprowadzić 
do miejsca akcji do Sahrynia. Na 
pierwszą koncentrację na łąki 
kolonii Czartowiec-Sobol pod-
ciągam z dwoma kompaniami 

Oddziałów Dywersji Bojowej, to 
jest pierwszą dowodzoną przez 
por. „Renetę” i drugą, dowodzo-
ną przez sierżanta „Muchę”. Na 
łąkach widzę masę ludzi. Mimo 
ciemności „Granit” Bronisław 
Bochenek, z-ca „Grota” Hieroni-
ma Białowolskiego komendanta 
rejonu III-go AK melduje mi stan 
dwóch kompanii przybyłych z re-
jonu Komarowa. Zapytuję o kom-
panie „Tyszowce” dowodzoną 
przez Pilarskiego „Groma”, otrzy-
muję odpowiedź, że zamelduje się 
w lesie Lipowiec, do którego bez-
pośrednio pomaszeruje.

Zauważam brak dyscypliny wśród 
przyjętych raportem. Nakazuję 
zbliżyć się wszystkim jak najbli-
żej, powiadam, żadnych paleń 
papierosów, żadnych rozmów w 
marszu jak i na postojach dla wy-
poczynku, aż będzie rozkaz – wol-
no palić.

Zarządzam kolumnę marszową z 
ubezpieczeniem przez łąki wieś 
Mikulin kierunek las Lipowiec. W 
lesie Lipowiec przybyły już inne 
oddziały. Jest: a) drużyna wschod-
nia, b) ½ kompani leśnych, c) 
zwiad konny, d) pluton z rejonu 
IV, e) jest i cała kompania tyszo-
wiecka. Chorąży „Grom” zdaje mi 
raport, zarządzam postój ½–go-
dzinny.

Reorganizuję kolumnę marszową. 
Wyruszamy, po drodze oglądamy 
wymordowane rodziny polskie 
na kolonii. Przybyliśmy do kolo-
nii Zagajnik. Tam spotykamy 22 
ludzi uzbrojonych, a będących w 
samoobronie. Ludzie ci w przy-
szłej nocy będą przewodnikami 
dla poszczególnych kompanii czy 
plutonów do zajęcia podstaw wyj-
ściowych, zajęcia wyznaczonych 
stanowisk bojowych. Ubezpie-
czamy swój postój ze wszystkich 
stron. Nikt nie może wyjść na 
zewnątrz bez mego zezwolenia, a 
każdy kto wejdzie, powinien być 
zatrzymany do czasu wyjścia od-
działów do zadania.

Zarządziłem dla żołnierzy przy-
musowe spanie całodzienne w 
dniu 8 marca 1944. Przed półno-
cą rozpoczął się ruch. Wychodzi-
ły kompanie, plutony na swoje 
kierunki wraz z przewodnikami 
w różnym czasie, gdyż dla niektó-
rych droga była dłuższa.

1) kompania pod dowództwem 
„Głaza” Pawła Dziubasa, w 
skład której wchodziły plutony: 
1) „Depki” Antoniego Plizgi, 2) 
„Kętna” „Oczywisty” Antoniego 
Misztala, 3) „Wilka” Antoniego 
Dzięgiela miały zająć stanowiska 
z zachodniej strony Sahrynia i 
nacierać w kierunku na wschód, 
obejmując prawym skrzydłem 
natarcie na folwark (nacierał plu-
ton „Depki”); lewym skrzydłem 
zająć kolonię Sahryń na północ 
od łąk (nacierał pluton „Wilka” 
Antoniego Dzięgiela). Na łąkach 
w środku zajął stanowisko pluton 
janowiecki – Antoniego Misztala 
ps. „Kętna”.

2) z drugą kompanią wyszedł jako 

jej d-ca „Granit” Bronisław Bo-
chenek, w skład której wchodziły 
plutony: 1) pierwszy „Wira” Wła-
dysława Karpińskiego, 2) i drugi 
„Głowacza” Antoniego Planety, 
które miały zadanie zająć las na 
północny wschód od Sahrynia z 
zajęciem stanowisk na skraju tego 
lasu w kierunku na Sahryń. Pluto-
ny te miały spełniać rolę worka dla 
uciekających, tak też było.

3) trzecia grupa bojowa pod d-
-ctwem „Beja” Bolesława Ja-
chymka w składzie: a) jego pluton 
macierzysty wzmocniony przez 
b) pluton AK – Obwodu Hrubie-
szów przysłany do mej dyspozycji 
c) oraz dwie drużyny z plutonu 
rejonu IV – Osucha Franciszka. 
Jako samodzielna grupa miała za 
zadanie zająć las Terebin, osiąść 
okrakiem na drodze Sahryń – Hru-
bieszów [i]: [po] pierwsze – ubez-
pieczać moje działanie od strony 
Hrubieszowa; po drugie – zająć 
południową stronę lasu Terebin i 
a-spełniać rolę worka dla napędza-
nych nacjonalistów ukraińskich od 
strony Sahrynia-a. Poza tym utrzy-
mać łączność z grupą „Granita” od 
wschodu (las Sahryń) i zamknąć 
worek od strony zachodniej z plu-
tonem działającym w kolonii Sah-
ryń i plutonem „Wilka” Antoniego 
Dzięgla z kompanii „Głaza”;

4) pluton „Teczki” Antoniego Kni-
chała z 2 kompanii ODB otrzymał 
zadanie samodzielnie, wzmocnio-
ny jedną drużyną rejonu IV, zająć 
cegielnię w Sahryniu leżącą na 
skraju wschodniego Sahrynia, za-
mknąć drogę w kierunku na Mo-
dryń-Mircze od strony Sahrynia i 
działać w miejscu, nie opuszczając 
stanowiska;

5) kompania tyszowiecka pod 
dowództwem „Groma” Pilarskie-
go Mariana wyszła z początkiem 
nocy do samodzielnego zadania. 
Miała uderzyć po 3-ciej godzi-
nie nad ranem na Turkowice [i] 
zniszczyć [je], następnie wycofać 
się do lasu Lipowiec-Turkowice 
i zaryglować od świtu drogę Ty-
szowce-Sahryń celem zabezpie-
czenia moich działań w Sahryniu 
i rejonie Sahrynia. Zadanie zostało 
wykonane;

6) 4 sekcje zwiadu konnego (każ-
dy po 6 ludzi) [i] dołączonych 
kilku konnych uzbrojonych z 
miejscowych ludzi otrzymały za-
danie przeprowadzenia zwiadu w 
okolicach szosy Modryń-kolonia 
Modryń-Mircze z zadaniem ubez-
pieczenia mych działań z tego kie-
runku. Dowódcą całości zwiadu 
konnego [został] podch. „Szkwał” 
Jankowski, zaś 2 sekcje zwiadow-
ców konnych zatrzymałem do 
własnej dyspozycji;

7) pod moim dowództwem bez-
pośrednim pozostała reszta jako 
główna siła uderzeniowa, w któ-
rej skład wchodziły: a) pierwsza 
kompania ODB pod dowództwem 
por. „Renety” Franciszka Bednar-
skiego, b) druga kompania – pod 
dowództwem st. sierż. „Muchy” 
Władysława Żuka, c) 1/2 kom-
pani leśnych pod dowództwem 

por. „Ligoty” Witolda Kopca, d) 
drużyna wschodnia ODB w sile 
plutonu pod dowództwem „Gila” 
p. Janusza Michockiego, e) oraz 
2 sekcje zwiadu konnego pod d-
-ctwem podchorążego z Raty-
czowa zajęła lasek na północ od 
Sahrynia w odległości 1 km jako 
pozycje do podstawy wyjściowej 
do natarcia w kierunku na Sahryń) 
tj. z północy na południe kierunek 
natarcia.

Rozmieszczenie i kierunki natar-
cia otrzymały kompanie jak i w 
ramach kompanii poszczególne 
plutony.

Kierunki natarcia [ustaliłem] na-
stępujące:

a) pluton (1/2 kompanii) leśnych 
por. „Ligoty” – natarcie na Sahryń 
po stronie zachodniej od traktu Ty-
szowce-Sahryń;

b) pierwszy pluton 1 kompanii 
„Renety” pod d-ctwem „Burzy” 
Wiśniewskiego Eugeniusza nacie-
rać wzdłuż traktu Tyszowce-Sah-
ryń po stronie wschodniej (prawe 
skrzydło w kierunku na kościół-
-cerkiew);

c) na prawo od plutonu pierwsze-
go naciera pluton II „Orła” Sta-
nisława Gontarza, lewe skrzydło 
[na] cerkwi, prawe [skrzydło na 
]cmentarz (trafił na największy 
opór);

d) pluton III pod dowództwem 
„Kasprzaka” Wojciecha Pokrywki 
naciera na prawo od cmentarza w 
Sahryniu; 2 kompania (druga) pod 
dowództwem „Muchy” Włady-
sława Żuka naciera na prawo od 
kompanii I, tj. na prawo, czyli:

e) zajęcie pozycji na wschód, a 
kierunek natarcia na Sahryń, tj. w 
kierunku północnym szło natarcie;

f) prawe skrzydło nacierającej 
kompanii winno uchwycić styk z 
lewym skrzydłem plutonu „Tecz-
ki” od cegielni; są to plutony „Be-
kasa” i „Zagłoby”. Przy swoim 
mp początkowo w lasku na północ 
od Sahrynia 1 km, gdy plutony 
wyszły do zajmowania stanowisk 
dla swych kierunków natarcia, 
pozostawiłem sobie w odwodzie 
drużynę

g) wschodnią w sile około 50 ludzi 
pod d-ctwem „Gila” J. Michockie-
go

h) oraz 2 sekcje konnego zwiadu. 
Przy mojej sile odwodowej znaj-
dowało się jeszcze około 10 ludzi 
z miejscowych zbrojonych roda-
ków.

[na tym kończy się fragment opu-
blikowany przez Nasze Słowo]

Z mojego m. p. widzimy łunę po-
żaru z kierunku Turkowic – do-
chodzą jakby słabe echa strzałów, 
znaczy to, że „Grom” Pilarski po-
śpieszył. Również widać dużą łunę 
od strony południowo-wschodniej. 
Nie wiem, co to znaczy. Dopiero 
wyjaśniło się po południu, gdy 
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nawiązał ze mną kontakt wysłany 
patrol od „Lemiesza” Władysła-
wa Wiśniewskiego. Otrzymałem 
meldunek, że oddziały wyznaczo-
ne i zmobilizowane i oddane pod 
dowództwo „Lecha” Siomy Eu-
geniusza, w skład których wcho-
dziły trzy (3) kompanie Rejonu I 
tj „Lemiesza”, „Araba” i „Szarfy” 
oraz 1/2 kompanii z leśnych plu-
tonów i 50 ludzi zwiadu konnego 
– nie udały się w kierunku zapla-
nowanego bojowego zadania na 
Uhrynów i okolicę a zmieniły kie-
runek marszu i uderzyły na Mięt-
kie. Stąd te łuny. Cała akcja – jej 
rozmach został wstrzymany, gdyż 
przy pierwszych strzałach dowód-
ca całości „Lech” został poważnie 
ranny. To zgrupowanie zniszczyło 
jeszcze Starą Wieś oraz pod do-
wództwem „Kosa” Władysława 
Łukasika zniszczyło bardzo cięte 
bardzo krwawe gniazdo bulbow-
ców znajdujących się we wsi Mo-
łozów. Zmienili kierunek swej ak-
cji – jakoby nasileniem oddziałów 
niemieckich w okolicy Uhrynowa 
(siła naszych około 800 ludzi).

Byłem niezadowolony. W tej 
chwili nie było czasu na analizę 
przyczyn i jakieś wnioski. Zosta-
wiłem na późniejsze wyjaśnienie. 
Bezwzględnie to zgrupowanie nie 
wykorzystało swych możliwości 
bojowych. Zaczyna jakby jaśnieć, 
chociaż jeszcze noc dochodzi 4:30 
rano. Mgła i ze śniegu sczernia-
łego i od deszczu padającego w 
nocy. Gdy otrzymałem meldunki, 
że plutony znajdują się już na kie-
runku swoich natarć – Widzę rów-
nież przez lornetkę posuwające się 
tyraliery. Poszli.

Ja ze swoim oddziałem pozostaję 
na skraju lasu. Słyszę rozpoczęto 
kanonadę od strony zachodniej – 
tak, to natarł „Głaz” ze swoimi od 
strony zachodniej. Już nie widzę 
tyralier podążających w kierunku 
Sahrynia od strony mojej tj połu-
dniowej. Zamazali się w mrokach 
nocy. Bije karabin maszynowy 
od strony cmentarza. Wołam do 
siebie miejscowych by mi mówi-
li skąd te lub tamte strzały, by mi 
umiejscawiali. Ja posiadam mapę 
ale nie posługuję się bo niewiele 
by to dało. Mam mapę tego tere-
nu w głowie. Ale miejscowi lepiej 
orientują się i korygują. Powiada-
ją, że ten CKM co tak bije to jest 
przy trakcie. Odnoszę wrażenie na 
podstawie strzelaniny, że wszyst-
kie 3 plutony „Głaza” prowadzą 
ogień i to nie na wiwat czy dla 
strachu, ale jakby walczyli z siłą 
żywą. Nikogo nie widzę z nacie-
rających kompani „Renety” może, 
że kule zaczynają lecieć i to cały-
mi seriami w naszym kierunku do 
nas do lasu.

A z naszej strony – z plutonów 
kompanii pierwszej nie padł jesz-
cze żaden strzał. Już Ligota ze 
swymi leśnymi strzela i od strony 
„Muchy” prowadzącego natarcie 
słychać strzały. Pierwsza kompa-
nia naciera i milczy. Wpadam aż 
w zachwyt. Jeszcze oni wygarną. 
Wszak to największe zmasowanie 
broni. Każę wsłuchiwać się lu-
dziom czy nie słyszą strzałów przy 

lesie Terebin, czy od lasu Sahryń 
(las po poł. wschodniej stronie 
– tam Granit). Są przekonani, że 
tam cisza. A może mgła, pomroka 
aż tak tłumi strzałów odgłos.

Strzały lecą w kierunku nas – są 
już niebezpieczne. Seria ciągła – 
biją w czuby sosen. Nakazuję po-
łożyć się. Wtem ogień z broni przy 
trakcie jakby ciągły ogień z broni 
maszynowej to pluton pierwszej 
kompanii pierwszej DOB przemó-
wił swoim językiem. Stojący przy 
mnie miejscowi mówią, że do nas 
strzelają od cmentarza i zapewne z 
wieży cerkwi, bo inaczej kule mu-
siałyby iść bardziej górą i uderzały 
by w wzgórze lekko wzniesione 
przed nami. Odpowiadam spokoj-
nie, że ci z wieży kościelnej zlecą 
od naszych kul.

Na podstawie wywiadu – mam 
dane, że Niemcy uzbroili Ukraiń-
ców, jako ich bazę zaopatrzenio-
wą, werbunkową i żywnościową 
Sahryń w 60 kb legalnie jako bazę 
dywizji ukraińskiej SS t. zw. Dy-
wizji XIV Wyliczyliśmy słusznie, 
że jeszcze dwukrotnie posiądą 
broń – poza przydziałem niemiec-
kim. Po sile ognia od strony Ukra-
ińców można wnioskować – że 
posiadali wiele więcej jak 200 kb. 
Ogromnie zajadle przemawiała 
broń Ukraińców od cmentarza. Od 
strony zachodniej wsi w kierunku 
natarcia od Depki i prostopadłego 
natarcia od niego plutonu leśnego 
ogniem robi się z tej strony jasno. 
Pali się również kolonia Sahryń za 
łąką – gdzie walczy pluton „Wil-
ka”. Słychać strzały od strony 
zachodniej od łąk. Ale jakby poje-
dyncze. Miejscowi mówią – ucie-
kają cholery łąkami.

Odpowiadam – nie martwcie się. 
Wieś stosunkowo szczelna. By się 
wydostać – trzeba oka sieci rwać. 
I czy sieć szczelna – wysyłam 
konnych po dwóch do „Muchy” 
i do „Ligoty” do „Kasprzaka” do 
„Teczki” by zaraz wracali meldu-
jąc o sytuacji. Bo dalekie stanowi-
ska lasu Sahryń lasu Terebiń – mil-
czą. Myślę dobrze wracają pierwsi 
konni od „Kasprzaka”, meldują, 
że nie widzą lewego skrzydła 
„Muchy”, za bardzo oddalił się 
w prawo a pod osłona nocy już 
się przedostają pojedyncze osoby 
uciekające. Wysyłam około 20 lu-
dzi z drużyny wschodniej i kilku 
miejscowych by zatykali luki – łą-
czyli oka sieci.

A przy trakcie, cerkwi, cmentarzu 
silna walka – i to prawie huraga-
nowy ogień. Kule lecą nadal przed 
nami, są naprawdę niebezpieczne. 
Konie trudno utrzymać. Nakazuję 
wyjechać z lasu 200 metrów do 
dołu. Zostawiam „Alego” Jana 
Żenia z grupą 10 ludzi oraz dwóch 
konnych a sam z resztą odwodu 
ciągnę w kierunku na cmentarz, 
gdzie wydaje mi się, że tam będzie 
najtrwalszy punkt oporu nieprzy-
jaciela. Już wieś się pali – w kilku 
miejscach od amunicji zapalającej 
i od podpaleń w kolonii Sahryń – 
nasi zapalają.

Rozszerzają się łuny pożarów, że 

zaczyna się robić widno od stro-
ny południowo-zachodniej. Tam 
„Depko” i zasięg lewego skrzydła 
leśnych pod dowództwem „Li-
goty”. O wynik jestem spokojny. 
Rozbijemy gniazdo morderców 
okolicznej ludności polskiej. Po 
pierwsze – zbyt duża nasza siła. 
Po drugie – jakaś ogromna za-
wziętość na twarzach żołnierzy. 
Trzy: żołnierz już zaprawiony i 
wyszkolony. Ogromna różnica 
między żołnierzem dzisiejszym, 
a tym, który zaczął dwa lata temu 
walkę w oddziałach – przy wy-
siedlaniu zamojszczyzny. Cztery: 
bezsprzecznie – obecnie górowa-
liśmy nad naszym nieprzyjacielem 
– Ukraińcami – wyszkoleniem 
żołnierza i dowodzeniem.

Ze wzgórza ogarniam wieś. Wi-
dać od pożarów – duży horyzont 
chociaż dopiero dnieje. Uważam, 
że rejon cerkwi i cmentarza powi-
nien być opanowany. Podciągam 
ze swoim oddziałem około 20 
ludzi, wśród których jest kilku z 
pocztu mego dowodzenia, widzę 
że pierwszy pluton „Burzy” Wi-
śniewskiego jest jakby we wiosce. 
A kule od strony Sahrynia lecą w 
kierunku naszym. Niektórzy znaj-
dujący się przy mnie zaczynają się 
kłaść. Posuwają się krótkimi sko-
kami. Przez krótką chwilę sam się 
kładę dla bezpieczeństwa. Niemą-
dra ambicja bierze górę – wstaję, 
bo leżąc niewiele zobaczę, a do 
tego przed nami 300-400 metrów 
leżąca tyraliera naszych. Zanim 
dociągnęliśmy do wyrównania ty-
raliery – pluton „Orła” zajął cmen-
tarz. Do nasilających Ukraińców. 
Widać wśród nasilających na tle 
ogni – wyraźne. To SS i Milicja 
Ukraińska, na moim odcinku sieją 
ogniem broni do nas.

Ostrzeliwujemy cerkiew. Zatra-
cam się jako d-ca. Zamieniam się 
w żołnierza jak inni. Ta różnica 
od innych żołnierzy, że posia-
dam inicjatywę większą od in-
nych i wszystko odbywa się z mą 
wolą. Najbliższe zadanie - złamać 
opór znajdujących się w cerkwi. 
Dzwonnica już milczy. Otoczyli-
śmy cerkiew. Zostawiam przy so-
bie ze 20 ludzi. Jedni ostrzeliwu-
ją ze wszystkich stron, a częściej 
podkradamy się pod jej murem. 
Wyznaczam grupę do środka – 
wśród tychże „Dąbek” Lipowicz 
Adolf, jest „Brzost” Longin Wią-

cek, „Warmiński” Sawer Wszoła, 
jest i „Śmiały” [z kontekstu całości 
wynika, że powinno być „Śmiesz-
ny” – pomyłka zapewne – bowiem 
rozstrzelany został „Śmieszny”] 
- którego w dniu dzisiejszym wie-
czorem rozstrzelam osobiście za 
bandziorkę na większą skalę. W 
tej chwili ma moje słowo, że przed 
akcją i w czasie akcji otrzymu-
je pełne bezpieczeństwo z mojej 
strony.

Do tych co dostają się do środka 
cerkwi należę i ja. Nie wielu już 
było. Ale znaleźliśmy, jeden bro-
niący się zza muru, za dwóch na 
chórze. Zapomnieliśmy, że to 
świątynia. Na dole jesteśmy górą. 
Ale są na górze na chórze. Jak się 
dostać. Jest trochę grozy. Gdy 
będą rzucać granatami z góry – to 
są prawie niedostępni. Porozumie-
wamy się na dole. Spieszymy na 
bosaka, będę skradał na górę. Ja 
następny daję mu osłonę z pistole-
tem maszynowym, a mnie ubez-
piecza „Dąbek”. Na nasz znak gdy 
będziemy dostawać się na górę z 
dołu inni rzucą dwa granaty na 
górę chóru kościelnego. Tak by po 
wybuchu na górze moglibyśmy 
wpaść natychmiast. Jesteśmy, 
przekradliśmy się do schodów ko-
ścielnych na chór. Pierwszy 
„Śmieszny”, ja kilka kroków za 
nim się skradam. Na dole inni 
strzelają do góry by czynić chałas 
[tak w oryginale, błąd ortograficz-
ny, powinno być hałas]. W pew-
nym momencie syczy granat i 
bach na górze. Po chwili drugi gra-
nat – wybuch. „Śmiesznego” stra-
ciłem z oczu, słyszę strzały poje-
dyncze. Tak „Śmieszny” załatwił. 
Nie zastanawiam się, czy byli od 
granatu załatwieni. „Dąbek” przy-
siada, zagląda – ostrożnie. Może 
czaić się zasadzka. Wychodzimy 
na zewnątrz. Zapewne już ponad 
godzina dnia a może dwie. Wysy-
łam gońców po liniach z rozka-
zem, by oszczędzać ludność cy-
wilną. Przed akcją zostały wydane 
też takie rozkazy. Zawsze u nas 
obowiązywały i ściśle były prze-
strzegane, wykonywane. Zdaję so-
bie sprawę, że w Sahryniu nie 
wszyscy do nich się stosowali. 
Niektórzy chcieli odwetu, odpła-
cić tym samym. Ale wysłane roz-
kazy, oszczędzania ludności cy-
wilnej, uratowały masie 
mieszkańców życie. Około godzi-
ny 10-tej Sahryń nie istnieje. Bro-

ni się jedynie w murowance poste-
runek Milicji Ukraińskiej otoczony 
zasiekami. Pozostawiam por. „Li-
gotę” Witolda Kopca z leśnymi - 
dodaję mu drużynę wschodnią i 
daję zadanie: Zlikwidować Poste-
runek Ukraiński. Nikogo nie wy-
puśćcie. Uważam, że więcej ludzi 
jest zbędne, może tylko sobie 
przeszkadzać. Do zdobycia poste-
runku skierowuję kilku żołnierzy 
karnie za zachowanie się ich w 
Sahryniu. Wśród tych skierowany 
jest i „Śmieszny”. Daję polecenie, 
by do posterunku do wewnątrz 
wchodził jako pierwszy żolnierz 
tylko „Śmieszny”. Dla całości z 
pozostałych plutonów wychodzi 
rozkaz marszu tyralierami na las 
Terebin. Wzdłuż traktu do Hrubie-
szowa i po jego obu stronach oraz 
natarcie w kierunku na las Sahryń. 
Naciskać i wpędzać na tych, któ-
rzy znajdują się wyparci i ucieki-
nierzy a po polach kryją się, a nie-
którzy robią gniazda oporu. O 
jedenastej znajdują się z wieloma 
plutonami w lesie Terebin. Terebin 
się pali. Z lasu Terebin wysyłam 
przybywające plutony - kompanie 
do nowych zadań. Przybyły pluton 
„Teczki” – Antoniego Kniechały 
wysyłam w kierunku Szczyżowa. 
„Wir” Władysław Karpiński – na 
czele dwóch plutonów odchodzi 
do natarcia w kierunku na Aloj-
zów. „Beja” grupa w kierunku na 
Molice. Wśród jego ludzi są 
mieszkańcy Molic. Rozkazuję 
spalić tylko ukraińskie zabudowa-
nia. Zebrał swoje plutony por. 
„Reneta” i melduje zdolność bojo-
wą jego kompanii i otrzymuje za-
danie podążenia za „Teczką” do 
Szczyżowa a stamtąd kierunek na-
tarcia Werbkowice a od Molic ma 
nacierać „Bej” ze swoją grupą w 
kierunku na Werbkowice. Wzy-
wam do siebie Osucha Franciszka 
rozkazuję zbierać mu swój pluton i 
maszerować traktem w kierunku 
na Alojzów za maszerującym już 
tam „Wirem” i zdać się pod jego 
rozkazy. Słychać małą strzelaninę 
w Molicach. Ale w Szczygłowcu 
wyraźna kanonada. „Teczka” trafił 
tam jeszcze na zorganizowany 
opór. Zanim doszedł por. „Rentea” 
z kompanią, Szczygłowiec gorzał. 
A sylwetki naciskających wyraź-
nie widoczne. Uciekali, wycofy-
wali się w kierunku na Werbkowi-
ce. Za godzinę otrzymuje 
meldunek konnych zwiadowców, 
że „Reneta”, „Raj” zajęli stanowi-

/ foto 1)
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ska na polach w kierunku na Wer-
bkowice i prowadzą ogień. W 
Werbkowicach masa samochodów 
niemieckich. A żołnierze z tych sa-
mochodów zajęli stanowiska na 
południowy wschód od stacji Wer-
bkowice i prowadzą ogień z cięż-
kiej broni maszynowej w kierunku 
naszych tyralier. Wysyłam kon-
nych by na Werbkowice nie nacie-
rali tylko się okopali – zajęli do-
godne stanowiska, do wieczornych 
godzin wytrzymali ewentualne 
natarcie. A w wypadku zagrożenia 
silnego wycofywać się. Niemcy 
użyli przede wszystkim mających 
w swej służbie „Turkmenów”. 
Według późniejszych zebranych 
danych najpierw przybyła siła 
Niemiecka 509 ludzi. Następnie 
nadjechały nowe oddziały nie-
mieckie. Warunki na polach 
okropne. Błoto na polach po same 
kolana, grzęzawica po nocnym 
deszczu. Widzę już dużo ludzi 
koło siebie a przede wszystkim z 
kompanii „Głaza”. Daję „Głazo-
wi” rozkaz zniszczenia kolonii 
Brzeziny. Odszedł, wprawdzie 
strzelaniny w około dużo ale nie 
ma nigdzie takiego nasilenia, by 
można nazwać było, że to są wal-
ki. Jest to raczej polowanie i 
wstrzeliwanie się do celów ży-
wych. Wielu tu czy ówdzie jeszcze 
się broni. Dla nas nie mają te walki 
jakiegoś problemu. Wszystko się 
toczy już z samego rozpędu. Broni 
się jeszcze posterunek ukraiński w 
murowance w Sahryniu. Ostatnie 
strzały w posterunku zamilkły o 
godzinie 14-tej. W walce na poste-
runku wszyscy zasługują na uzna-
nie. Opisać tę walkę można było-
by a nie zmieścić się w jednym 
tomie. Podnieść należy ponad 
wszystkich Turzynickiego „Mo-
giłkę” Bolka „Półtoraka” którzy 
pierwsi wskoczyli do środka za 
nimi jako trzeci „Śmieszny”. 
Wówczas kiedy dół (parter był zli-
kwidowany granatami) a wystają-
ca lufa RKM z góry na „Mogiłkę” 
nie zdążyła zaziać ogniem, gdyż 
jego celny strzał w czoło RKM-
-isty spowodował, że RKM spadł 
z góry a RKM-ista zawisł głową w 
otworze. W środku były 22 osoby, 
w tym dwie kobiety, wszyscy zgi-
nęli. Przy posterunku jeden z na-
szych żołnierzy ranny. Jest przy 
mnie w lesie Franciszek Tybul-
czuk (weteryniarz) z Tyszowic. 
Jest d-cą taboru sanitarnego. Mel-
duje, że do tej pory jeden zabity z 

rejonu IV i dwóch rannych. Radu-
ję się z małych strat gdyż liczyłem 
o wiele więcej wielokrotne straty, 
jakie dotychczas. Do wieczora 
przybył jeszcze jeden ranny. Bę-
dąc przy temacie korzystam by 
podnieść pluton „Orła” Stanisława 
Gontarza, który trafił (nacierał) na 
kluczową pozycję obrony i zażar-
cie broniącą to jest cmentarz. Gdy-
by natarcie nasze ranne nie szło 
pod osłoną jeszcze nocy to przed 
tą pozycją obronną cmentarzem 
byłyby ofiary i to duże z żołnierzy 
naszych. W między czasie otrzy-
małem przez konnych zwiadow-
ców meldunki od d-cy zwiadu 
konnego „Szkwała” o sytuacji w 
okolicy Modrynie i Mircze – tam 
operującego. Za bardzo wzmożo-
ny ruch samochodów niemieckich 
z żołnierzami na tej szosie i o 
drobnych sukcesach tegoż oddzia-
łu. Wysyłam dwie sekcje konnych 
(12) ludzi by nawiązali łączność 
ze „Szkwałem”, wzmocnili jego 
oddział i przed wieczorem stawili 
się w tej okolicy. Winni znaleźć 
nas w rejonie Konopnego – gdyż p 
wycofaniu oddziałów mam zamiar 
na Konopne – Latów uderzyć po 
przejściu Huczwy (tak by ten teren 
całkowicie oczyścić z nieprzyja-
ciół). Innych konnych wysyłam do 
poszczególnych oddziałów operu-
jących w terenie. Chcę je z powro-
tem skoncentrować do nowych 
zadań, bo zapadający szybko wie-
czór może utrudnić koncentrację 
już moim zdaniem rozległych się 
zbyt szeroko i daleko oddziałów. 
Nawet przybyłemu por. „Ligocie” 
z leśnymi i drużyną wschodnią za-
rządzam dla nich wypoczynek, by 
nabrali sił do dalszych działań. 
Widzę, że wszyscy w tym błocku 
maszerujący ledwo lezą. Przed za-
padającym zmrokiem ściągają od-
działy z terenu i z zadań. D-cy 
meldują mi o wynikach przydzie-
lonych zadań. Wzywam kilku d-
-ców i powierzam im przegląd 
broni, amunicji, stan i by zrobili 
selekcję, reorganizację pod kątem 
– wydzielenie tych, którzy jeszcze 
pozostaną na dzień jutrzejszy w 
tym terenie, i tych, którzy po ak-
cjach jeszcze tego wieczoru – zo-
staną skierowani do swych do-
mów, kwater lub na placówki 
nasze na naszym powiecie. Przy 
reorganizacji i po wydzieleniu 
około 150 ludzi, którzy pozostaną 
ze mną na dzień jutrzejszy w tym 
terenie, Daję rozkaz do ustawienia 

się oddziałów w czworoboku. 
Czwarty bok czworoboku wolny 
– bez ludzi. Wywołuję „Śmieszne-
go” przed szeregi rozbrajam oso-
biście podaję karabin odbezpie-
czony „Muszce” Henrykowi 
Ciesielskiemu wyjmuję granat za 
pasa prowokuję żołnierzy, biorę za 
uchwyt jego parabelki i zesięgam, 
sprawdzam że kula jest wprowa-
dzona do lufy pistoletu. Kilka 
słów strzelam, jednym pociskiem 
zabijam. Wykonuję wyrok. Uwa-
żam że w stosunku do niego wi-
nienem sam to uczynić. Rozkaza-
łem oderżnąć guziki żołnierskie z 
orzełkami od jego bluzy. Wów-
czas nad trupem jego stojąc wyja-
śniam szerzej żołnierzom stoją-
cym w czworoboku. Przedstawiam 
całą historię. Schwytany na ban-
dziorce przez nas włączyliśmy do 
swoich szeregów. Mimo, ze miał 
warunki egzystencji i stosunek ko-
leżeński-żołnierski wypadał na ra-
bunki na rabunki. Nadużywał bro-
ni, munduru. Dwukrotnie miał już 
darowane życie. Nadal niepo-
prawny. Mimo, że dzielny żołnierz 
w akcji ale zakała szeregów. Ta-
kich tępimy. Skończyłem. Szeregi 
milczały. Milczały, ale aprobowa-
ły, chociaż dla plutonu AK z po-
wiatu hrubieszowskiego było za-
skoczeniem. U siebie nie znali 
takiej silnej w stosunku do siebie 
ręki. W moim mniemaniu spra-
wiedliwej i koniecznej. Po zwol-
nieniu oddziałów w czworobo-
kach nastąpiła odprawa dowódców 
krótka. Wyznaczyłem dalsze dzia-
łania oraz kierunki odmarszu dla 
poszczególnych oddziałów. Na 
Konopne – Latów nie nacierałem. 
Przeszkoda – duża koncentracja 
Niemców w Werbkowicach – 
Alojzowie. Oddziały Rejonu III po 
dowództwem „Głaza” – Pawła 
Dzierbasa miały po drodze natrzeć 
na Turkowice – wnieść poprawkę 
po nocnym działaniu „Gnoma” – 
Pilarskiego. Zadanie wykonały: 
grupa pod dowództwem por. „Li-
goty” Witolda Kopcia (w składzie 
leśni plus Drużyna wschodnia 
udadzą się w Rejon I odwodu To-
maszów Lub. do gminy Telatyn – 
na miejsce swoich placówek po 
drodze zniszczą Pasiekę – zadanie 
wykonały. Trzecie zgrupowanie 
por. „Renety” przejdzie przez 
Wronowice – zniszczy je i pod 
osłoną nocy jak najdalej wycofać 
się na zachód. Do tej grupy dołą-
czyłem osobiście z oddziałem 150 

ludzi – ochotników pozostających 
ze mną do działań terenowych. 
Braliśmy udział w akcji na Wrono-
wice – zostały zniszczone. Po 
zniszczeniu Wronowic pociągną-
łem nocą na wschód w okolice 
lasu Wereszyn. Mieliśmy w tym 
10 dniu marca również sukcesy 
ale w skali o wiele mniejszej. 
Zgrupowanie pod d-ctwem „Le-
cha” Eugeniusza Sioma zamiast 
na wyznaczony Uhrynów, uderzy-
ło na Miętkie, zniszczyło Starą 
Wieś – częściowo oraz Mołozów 
pod d-ctwem „Kosa” Łukasika. 
Zgrupowanie hrubieszowskie 
zniszczyło II bastion ukraiński 
Szychowice, Smoligów, Łasków i 
szereg innych osiedli. Prehoryła 
odznaczyły się kompanie „Wygi” 
Karola Bojarskiego „Czarnusia” 
Sergiusza Konopy. Brali udział też 
w walce ze swoimi żołnierzami, 
„Lux” – „Wiktor” Urbanowski – 
Stefan Kwaśniewski. Całością ak-
cji kierował dowodził komendant 
Obwodu Hrubieszów „Irko” 
„Ster” Marian Gołębiewski. Akcja 

moja była w ramach pomocy.

D-ca Dywersji i D-ca Odcinka 
Przeciwukraińskiego na Obwo-
dzie Tomaszów – Zenon Jachy-
mek ps. „Wiktor” (AK).
--
/ 1. Znalezione w sieci fotografie 
kojarzone są z kontekstem Sahryń  
ale czy są nimi faktycznie nie wia-
domo. Zamieszczone fotografie 
przedstawiają jakieś leśne oddzia-
ły ale czy są to uczestniczy walk w 
Sahryniu nie jest takie pewne. 

Ostatnia fotografia ma przedsta-
wiać żołnierza AK nad zabitym 
ukraińskim „wieśniakiem” z 
Sahrynia tyle że nikt nie opisał,  
dlaczego ten biedny ukraiński 
wieśniak ma na sobie bryczesy i 
wojskowe owijacze. Ten biedny 
wieśniak ubrany jest ponadto w 
kożuch na który nie każdy wie-
śniak mógł sobie pozwolić. Po 
lewej stronie pasa znajduje się coś 
co przypomina ładownice na ma-
gazynki.      

FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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Maria Rodziewiczówna jest mało znana współczesnym 
pokoleniom. Podobnie jak twórczość Heleny Mniszkówny 
tak i jej powieści zostały po wojnie objęte zapisem cenzury,  
zakazano ich  publikacji i wycofano z bibliotek. Nowym 
władzom nie w smak była tematyka, wstawki religijne i 
specyficzny patriotyzm lokalny. Cenzura PRL miała cha-
rakter prewencyjny, a więc eliminowała niepożądane treści 
przed ich publikacją w mediach według odgórnych zaleceń 
rządzącej partii.

/ 1-Maria Rodziewiczówna

A jednak książki Rodziewiczówny przetrwały. Jedne w 
zbiorach prywatnych, inne w pamięci starszych ludzi, jesz-
cze inne wskrzeszane powoli, gdy już warunki na to po-
zwalały. 

 „ Dewajtis” to tytuł książki Marii Rodziewiczówny, a tak-
że wiekowy dąb, który wspierał bohatera powieści  i dawał 
mu pociechę.

/ 2-dąb w Hruszowej na Polesiu z pamiątkową tablicą

Książkę przeczytałam w młodości i stwierdziłam, że takie 
„starocie” też fajnie się czyta.

Nawet opisy krajobrazów były porywające, bo mówiły o 
ziemiach dalekich, magicznych co to kiedyś były nasze, a 
teraz pozostały tylko we wspomnieniach. Również opisy 
przyrody chwytały za serce, na przykład: 

„Przeleciały bociany długim sznurem, zmęczone daleką 
drogą, obsiadały strzechy stodół, poznawały stare siedli-
ska. Raz wieczorem para długo krążyła nad Saudwilami: 
opadały, to znów się wznosiły, aż wreszcie spuściły się ma-
jestatycznie na Markową zagrodę i zaklekotały radośnie.”

„Wprost dąbrowa stała cicha, poważna, ozłocona słońcem, 
i przeglądała się w sinych, burzliwych falach Dubissy.”

„Kilka łódek płynęło tu i tam z rybami, lub pękami świe-
żego siana; po polach snuli się ludzie z pługami, czasem 
zaśpiewał kto na wodzie pieśń pobożną, lub przy spotkaniu 
witali się bożem imieniem”

No, ale żeby nie było tak słodko to przytoczę też odrobinę 
dziegciu. Na te ziemie przyjechała Amerykanka polskiego 
pochodzenia i tak oto ona odbierała te sielankowe, kresowe 
widoki:

„Panienka wyjrzała na drogę. Przeszła oczami po domach, 
sklepach, ulicy i zagadnęła:

— Czy to wieś Kowno?

— Miasto nasze, gubernialne.

— Och, jakież nędzne i brudne! Wyobrażam sobie zgrozę 

Clarka. Już od libawskiego portu słyszę nieustanne wy-
krzykniki podziwu i wstrętu. Istotnie, po Ameryce Europa 
sprawia przygnębiające wrażenie. Co tu brudów, niedbal-
stwa, jak wszystko małe i opuszczone! Czy tu ludzie nie 
pracują i nie myślą?

— Ludzie, co bronią gruntu pod stopami, nie mają czasu 
myśleć, czy na tym gruncie kwitną róże, i czy ładnie wy-
gląda. Na placówkach nie gracują ścieżek!….

— Ciężko tu wam bardzo? — spytała poważnie.

— Zobaczy pani! — odparł, i po chwili długiego namysłu 
dodał: — Naród każdy myśl ma swoją, miejsce w szeregu 
świata i urząd naznaczony. My od wieków dwóch rzeczy 
strzeżemy: Boga swego i ziemi. I ustrzegliśmy!”

Warto przeczytać „Dewjtis”, bo to nie żadna „staroć”,  a 
fragment naszej historii w fabularnej formie. To opowieść 
o człowieku, o stosunkach międzyludzkich, o ciężkiej pra-
cy i o miłości. 

Spośród bogatej spuścizny twórczości Marii Rodziewi-
czówny chcę się jeszcze zatrzymać na drugim tytule, to „ 
Lato leśnych ludzi”.  W poprzedniej książce były frag-
menty o przyrodzie, jednak tutaj jest tego znacznie więcej i 
w porywającej formie. 

Fabuła jest prosta: trzej młodzi ludzie spędzają każde lato 
w leśnej głuszy, w małej chatce. Dołącza do nich 15 letni 
chłopiec, który z początku wszystkiemu się dziwi, nie zna 
i dopytuje. Stąd nadano mu przydomek : Coto.  W tym to-
warzystwie każdy ma przydomek związany z jakąś umie-
jętnością lub cechą charakteru. Jest więc Rosomak, Pantera 
i Żuraw.

Najmłodszy Coto też chce zyskać wspaniałą nazwę. Udaje 
mu się to, ale w jaki sposób i jakie imię otrzymał to nie 
zdradzę, przeczytajcie sami. 

Ta książka jest magiczna, bo opowiada o prostych zaję-
ciach, o prostym pożywieniu, o twardej pracy, o przyjaźni i 
o surowej poleskiej przyrodzie w sposób ciekawy i intrygu-
jący, zwłaszcza dla młodych współczesnych ludzi, którzy 
tak jak Coto nie znają takiego życia. 

3-„Lato leśnych ludzi”- książka

Książka ta jest mi  bliska, bo sama czuję się taką osobą z 
rodu leśnych ludzi. 

Czytamy w książce:

„O starodawnym, bo jak bór odwiecznym, rodzie mowa tu 
będzie. Ma on przodków we wszystkich wiekach i tradycję 
we wszystkich szczepach ludzkości, boć nie ród to ciała, 
lecz duszy, nie ród lasu mieszkańców, lecz lasu miłośni-

ków, przyrody czcicieli.”

Nie, nie jestem zwariowaną ekolożką, których dzisiaj nie 
brak. To inny ród. Leśni ludzie są tacy:

„Ogarnęły ich ziemskie przewroty, życie gorączkowe, 
skomplikowane warunki, materialna walka o byt. Odsunęła 
ich od przyrody cywilizacja, postęp tak zwany, niszczenie 
natury przez rozrost przemysłu, straszny ciężar nowocze-
snego bytu, nowoczesnych praw i obowiązków.

Pozornie nie ma dla leśnych ludzi ni miejsca, ni życia. 
Przystosowali się do warunków i już teraz niczym się jako-
by od reszty ludzi nie różnią. Spełniają swe obowiązki po-
wszednie, pracują wśród innych z innymi, obcują z cywi-
lizacją, biorą udział w postępie, korzystają z wynalazków, 
umieją się obchodzić z pieniędzmi, mieszkają w miastach, 
ubierają się jak inni, bywają w teatrach. Czyżby ród i tra-
dycja leśnych dusz zginęła? Przenigdy! Nieśmiertelny jest 
duch i ród ducha nieśmiertelny

Nie trzeba koniecznie szukać go wśród cichej wsi i głębo-
kich borów, wśród ludzi stojących u warsztatu przyrody, 
w jej królestwie: można tam szukać długo i na próżno, a 
znaleźć w wielkim fabrycznym mieście.

W potwornym młynie ziemskim, gdzie bożyszczem jest in-
teres, walka o zbytek i użycie wykwitu cywilizacji, obcując 
z innymi, mają w oczach często zgrozę lub krytyczne zdu-
mienie, ale milczą i spełniając swe społeczne obowiązki, 
baczą tylko, by się nie dać zgnieść, zmiażdżyć. O dusze 
swe nie są trwożni: tych zaraza świata nie skazi.

Wyrażają ufnie głos swobody, ciszy, obcowania z naturą, 
przetwarzają swe żądze, aż utworzą czyn, aż wypracują so-
bie rzeczywiste, żywe, wedle swej duszy bytowanie.” 

Książka „Lato leśnych ludzi”, nazywana czasami  „polską 
Księgą Dżungli” ukazała się w 1920 roku i zyskała ogrom-
ną popularność. Dla harcerzy stała się pozycją kultową. 
Przed wojną wiele razy była wznawiana.

Ja też nie na darmo każdą wolną chwilę spędzam w mojej 
„leśnej głuszy”, gdzie mam całą menażerię:  jeża Tuptu-
sia, jaszczurki, ślimaka Maciusia, żabę, turkawki, sikorki, 
kosy, drozdy i inne ptactwo, a także całe gniazdo ślicznych 
moich bączusiów- trzmieli i śliczne pajęczyny krzyżaka. 
Żyją sobie te stwory obok mnie, na wolności, a ja się mogę 
cieszyć obserwowaniem ich na działce pełnej drzew, krze-
wów i kwiatów. 

       4,5, na działce

Pisarze kresowi- cz.IV 
Maria Rodziewiczówna
Anna Małgorzata Budzińska
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6,7 na działce

Podobnie jak w książce my też nie mamy tam domu, tylko 
barakowóz udoskonalony do roli chatki i spędzamy tam cu-
downe chwile w samotności lub w towarzystwie. Przeka-
zywałam tę pasję naszym dzieciom, a teraz wnukom.  Dzie-
ci mają swe ścieżki w gaju z linami pomiędzy gałęziami i 
chyba lepsze takie zabawy niż siedzenie w domu? Owszem 
komputer, telefon, telewizja to ważne, potrzebne i mądre 
narzędzia, ale trzeba je używać z umiarem. W wakacje le-
piej jest szaleć na dworze. 

   

8,9,10  wakacyjne zabawy moich leśnych ludków

11,12,13,14,15  wakacyjne zabawy moich leśnych ludków

Tak, uważam, że jestem z rodu „leśnych ludzi”. Może to 
dlatego, że mój prapradziadek był leśniczym w majątku 
hrabiego  Dowgiałły na Kresach? Cała rodzina ma korze-
nie na Kresach. Te klimaty są mi bliskie.

Mieszkam w mieście, które kocham, korzystam z dobro-
dziejstw cywilizacji, a jednocześnie zmagam się z jej pro-
blemami, ale w duszy jestem „leśnym ludziem” - jak ma-
wiał jeden z bohaterów książki.

Taka też była Maria Rodziewiczówna. Kochała przyrodę, 
rozumiała ludzi i lubiła ich.

„Bór gwarzył cichutko; to znów słychać było, jak dyszał 
potęgą odrodzenia wiosny, a człowiek, zapatrzony, zasłu-
chany, zatracał się w tej wielkiej potężnej całości i czuł, że 
te siły ogarniały go, że sam się staje potęgą, że w nim gra, 
śpiewa, tworzy, rośnie moc przyrody.”

Jej życiorys nie był łatwy, a twórczość nie zawsze doce-
niana. Była tez kontrowersyjna. Jedni widzieli w niej gor-
liwą katoliczkę, co rzeczywiście widać we fragmentach jej 
książek:

„Minęli sień; za nimi do izby weszło słońce i ozłociło 
glorią koronę Częstochowskiej Pani, królującej na ścianie 
wprost drzwi.

Odkryli głowy i Rosomak powitał Majestat narodu pierw-
szym słowem i pokłonem:

— Salve Regina Mater misericordiae, vitae dulcedo et 
spes  nostra — Salve!

Trójgłos zgodny, uroczysty, radosny napełnił izbę.

Potem Rosomak zapalił lampkę przed obrazem.”

Jednak z drugiej strony w książkach Rodziewiczówny 
możemy też znaleźć piękne cytaty mówiące o jej zauro-
czeniu litewskimi wierzeniami, czarami, boginkami:

„Pergrubia, żmujdzka bogini wiosny, szła rozłogami, i rze-
ką, i lasami, uczyła ptaki śpiewu, kwiaty rozkwitu, odzie-
wała szare niebo w błękit, pola w zieleń, aż wreszcie spo-
częła na wzburzonych falach Dubissy i pędziła do odwrotu 
resztki kry zimowej.”

„Pastuszkowie, wypędzający trzodę nad rzekę, widzieli 
czasem leśną czarodziejkę. Z zarośli wstawała, biała, do 
mgły podobna i słała się po parowach, zostawiając, niby 
ślad cudny, rosy brylanty; potem ją słonko brało z sobą 
i niosło w dal, z oczu chłopięcych, do czarnej dąbrowy, 
która najdłużej obudzić się nie dała…”

„Jutro cały dzień szukaj leśnego ducha. On lubi w dzień 
siedzieć pod wykrotami lub w świerkowych gąszczach. 
Maleńki jest, tylko głowę ma wielką i jeden róg na czole. 
W nocy cały świeci jak próchno.”

Podobnie jest z patriotyzmem Rodziewiczówny. Czasami 
opisuje wzruszające sceny polskich postaw patriotycz-
nych, przywołuje  polskich bohaterów:

A chłopcy spojrzeli po sobie, wyprostowali się, wyciągnęli 
po żołniersku:

— „Jeszcze Polska nie zginęła” — zagrzmiało jak sygnał 
trąbki bojowej.

Wszyscy powstali i odkryli głowy.

Hej, rubieże dalekie Rzeczypospolitej, hej, kresy ciche, 
puste, zdławione, wyludnione, wymordowane, wysiedlo-
ne, zamarłe dla szpiegowskiego oka triumfującego łupież-
cy-kata, kordonami bagnetów i ziemskiej mocy, dokumen-
tami rządów potężnych i kongresów od Macierzy oddarte 
i z kart wykreślone!

Taki wasz głos i takie w tobie kości i skarby leżą i oczeku-
ją na zew od Matki-Pani!”

 Najczęściej jednak „pani na Hruszowej” zachwyca się 
swoją małą ojczyzną, leżącą na Kresach. Kocha swój ma-
jątek, kocha litewskie knieje, zwierzęta, a nawet poleskie 
błota, które są dla niej pełne ciekawych odkryć i niespo-
dzianek:

„Za brodem grunt się podnosił. Osiedle leśnych ludzi było 
jakby wyspą wśród nizin, błot, bagien, porżniętych siatką 
rzeczułek, porosłych nieprzebytymi chaszczami.

Na wyspie tej, żyznej bajecznie, bujała puszcza w całej sile 
wzrostu, śmigały ku słońcu brzozy, jak tanecznice smukłe, 
zielone swe gazy kołysząc, maiły się graby urodziwe, jak 
parobczaki, parły się jedne przed drugimi do nieba olchy, 
jesiony, dęby, lipy, jarzębiny, klony, a dołem, jak snopy 
leszczyny, kaliny, czeremchy, kruszyna, aż zupełnie przy 
ziemi słały się zwały malin i jeżyn. Na polankach wśród 
boru biało było od zawilców i puszczała się trawa jak tło 
kobierców, które lato tkać miało.”

Skupiłam się tu na dwóch tylko jej książkach. Nie opiszę  
życiorysu Marii Rodziewiczówny, ale zacytuję jeden z 
wpisów na jej temat, bo ten blog zaciekawił mnie najbar-
dziej: 

„Lubiła podkreślać, iż zawsze idzie po słonecznej stronie 
życia. Może dzięki temu udało jej się żyć wbrew społecz-
nym konwenansom, długie lata cieszyć się ukochanym 
majątkiem na Kresach, napisać kilkadziesiąt powieści, 
przetrwać kilka wojen, oraz w wieku osiemdziesięciu lat 
przeżyć Powstanie Warszawskie w ogniu najstraszniej-
szych walk w centrum miasta.

Osoba Marii Rodziewiczówny wymyka się wszelkim 
stereotypom i konwenansom obowiązującym w czasach, 
w których wiodła swoje długie życie. Często nazywana 
„strażniczką Kresów”, swoją postawą i twórczością wspie-
rała polskie wartości i styl życia ziemiaństwa, uosabiając 
wszystkie gloryfikowane przez narodowców wartości: pa-
triotyzm, przywiązanie do ziemi, kult pracy, żarliwy kato-
licyzm.  Z drugiej strony ta pragmatyczna, silna kobieta o 
społecznym zacięciu żyła według własnych upodobań, a 
wiarę katolicką łączyła z fascynacją buddyzmem.”

Więcej  o tej pisarce możecie przeczytać tutaj, polecam ca-
łość: http://zientek.blog.pl/2014/05/11/o-tej-ktora-szla-po-
slonecznej-stronie-zycia-szkic-o-marii-rodziewiczownie/ 
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Zapada czerwcowy zmrok. Na 
pobliskich łąkach i polach, wi-
docznych przez szybę, ściele się 
powłóczysta mgła. Bliski płaczu 
stoję na taborecie przy oknie i 
wypatruję powrotu rodziców, któ-
rzy od świtu do zmroku pracują 
w polu. Samotny komar brzęczy 
żałośnie, co mnie przyprawia o 
jeszcze bardziej tęskny nastrój. 

Jako pięcioletni malec z młod-
szą o dwa lata siostrą siedzimy 
całymi dniami w zamkniętym na 
klucz domu, mając za towarzyszy 
zabawy małe kocięta. Teraz sio-
stra śpi w kącie z przytulonymi 
do niej czworonogami, utrudzo-
nymi całodziennymi harcami. W 
gęstniejącym zmroku rozlega się 
wreszcie brzęk wleczonych przez 
krowy łańcuchów i głos mamy 
karcącej żarłoczną Kalinę, któ-
ra korzystając z ostatniej okazji 
wyszarpuje przydrożną trawę. 
Wieczorne dojenie krów to pra-
wie obrzęd. Mistrzynią ceremonii 
jest oczywiście mama. Obok niej 
stoi kolejka zgłodniałych: ja z sio-
strą, kotka z maluchami i Mopsik, 
spuszczony na noc z łańcucha. Po 
kolacji, składającej się z mleka i 
chleba, zasypiamy z siostrą ka-
miennym snem, ale rodzice długo 
jeszcze krzątają się w obejściu, by 
następnego dnia znowu wstać o 
świcie do ciężkiej pracy. 

Życie osadników kresowych w 
tamtych trudnych, kryzysowych 
czasach było wyjątkowo twarde, 
wymagało wiele znoju i mozołu, 
by utrzymać rodzinę, zapłacić po-
datki czy raty za kupiony grunt i 
odłożyć trochę grosza na budowę 
dachu nad głową. Dziadkowie, 
Jan i Dominika Sobczykowie, ro-
dzice mamy, przybyli na Wołyń w 
1922 roku. We wsi Radowicze, 
gmina Turzysk koło Kowla, kupi-
li kilkanaście hektarów podmo-
kłego, olszowego lasu, który w 
ciągu kilku lat zamienili w upraw-
ne pola i użyteczne łąki. Postawili 
budynki i założyli wiśniowy sad, 
który stopniowo poszerzali o inne 
drzewa i krzewy owocowe. Dzię-
ki wytężonej pracy wszystkich 
członków rodziny wkrótce za-
pewnili sobie znośne warunki by-
towania. Rodzina dziadków była 
liczna. Dwaj synowie zostali w 
Kongresówce – Feliks admini-
strował majątkiem hr. Gutowskie-
go w Krasnem koło Rejowca, a 
Kazimierz zatrudnił się jako ślu-
sarz w Starachowickich Zakła-
dach Zbrojeniowych. W Radowi-
czach znaleźli się dziadkowie z 
pięciorgiem dzieci: Heniem, Jan-
kiem oraz trzema córkami, które 
niebawem powychodziły za mąż 
za przybyłych na Wołyń osadni-
ków. Najstarsza, Bronisława, wy-
szła za Stanisława Molendę, śred-
nia Stanisława – moja mama – za 
Władysława Budzisza, najmłod-
sza Maria – za Jana Stefanowicza, 
wnuka powstańca z 1863 roku i 

syberyjskiego zesłańca. Ojciec 
mój urodził się w Czarnolesie – 
wsi niegdyś Jana Kochanowskie-
go, mama – dwa lata później w 
Garwolinie, gdzie dziadek admi-
nistrował majątkiem. Ojciec, nie 
widząc zachęcających perspek-
tyw na gospodarstwie w licznej 
rodzinie, w 1928 roku wyjechał 
na Wołyń – zachęcony przykła-
dem brata ożenionego z Ukrainką 
i osiadłego w Turzysku oraz 
szwagra, Wincentego Gnysia, 
który kupił tam młyn wodny na 
Turii. Zaskarżony do sądu za spię-
trzanie wody i zalewanie chłopom 
gruntów, Gnyś musiał młyn zli-
kwidować, ale za solidną rekom-
pensatę kupił duże gospodarstwo 
rolne w Worczynie koło Włodzi-
mierza. W Radowiczach ojciec 
poznał mamę i wkrótce pobrali 
się. W posagu mama otrzymała 
trochę gruntu, na którym rodzice 
zbudowali domek i gospodarcze 
pomieszczenia, a następnie zało-
żyli spory wiśniowy sad. Czasy 
były trudne, szalał światowy kry-
zys i bezrobocie. Rodzice tyrali 
od świtu do nocy, chwytając się 
każdej pracy, również u zamoż-
niejszych gospodarzy. W tamtym 
trudnym okresie, 20 listopada 
1930 roku, przyszedłem na świat. 
Dwa lata później urodziła się sio-
stra Danusia. W drugiej połowie 
lat trzydziestych warunki mate-
rialne osadników znacznie się po-
prawiły, jak zresztą w całym kra-
ju. Najszybciej dorabiali się 
Molendowie, bo mieli urodzajny 
grunt, a ciocia Bronia obszywała 
całą kolonię, czerpiąc z tego 
znaczny dochód. Nasze warunki 
również uległy znacznej popra-
wie. Ojciec otrzymał posadę gajo-
wego w lasach hr. Stanisława 
Starczewskiego, a po roku został 
ich administratorem, co przynosi-
ło nam znaczne korzyści: darmo-
wy wypas krów w lesie i na łą-
kach, opał bezpłatny i niezłe 
pobory. Wkrótce mogliśmy doku-
pić trochę lepszych gruntów. W 
1936 roku zamieszkaliśmy w spe-
cjalnie zbudowanej gajówce tuż 
obok wysokiego, wiekowego, 
rozłożystego dębu, na wzniesie-
niu, skąd rozpościerały się rozle-
głe, piękne widoki. Z trzech stron 
ciągnęły się łąki, a za nimi sosno-
we bory. Każdy z nich miał swoją 
nazwę u miejscowej ludności: 
Pergoniszcze, bo przepędzano 
przez nie stada na pastwiska, 
Świtka, gdyż w wyniku wycina-
nia las miejscami miał znaczne 
prześwity i Duży Las, liczący do 
tysiąca hektarów. Lasy zawierały 
różny drzewostan. Dominowały 
dorodne, samosiejne sosny. Z 
czwartej, wschodniej strony, był 
otwarty teren na wieś Radowicze. 
Na pierwszym planie widoczne 
były zabudowania Polskiej Kolo-
nii, a za nią kopuły cerkwi w cen-
trum wsi. Obok nich stał młyn, 
napędzany gazem drzewnym, 
dudniący dniem i nocą na całą 

okolicę. Stanowił własność Anto-
niego Romankiewicza, Adama 
Bartoszewskiego i Iwana Laszki. 
Radowicze były dużą, rozległą 
wsią, ciągnącą się 6 kilometrów 
wzdłuż traktu Turzysk-Kupiczów. 
Składały się z centralnej ulicówki 
i peryferyjnych kolonii: Abra-
mowca, Kolonii Czeskiej, Żuko-
wa, Kolonii Polskiej, Koczek, 
gdzie mieszkaliśmy z dziadkami 
oraz Puhów. Abramowiec i Kolo-
nię Polską zamieszkiwali Polacy, 
pozostałe skupiska były polsko-
-ukraińskie. Natomiast w Kolonii 
Czeskiej mieszkało kilkanaście 
rodzin czeskich, których przodko-
wie przybyli tutaj w latach 70-
tych XIX wieku. Ze względu na 
licznie zamieszkałą ludność pol-
ską, już w XIX w. we wsi była 
czynna jedna z trzech kaplic kato-
lickich parafii Turzysk, pozostałe 
– w Dolsku i Różynie. W 1943 
roku w Radowiczach mieszkało 
ponad 90 polskich rodzin, co sta-
nowiło połowę mieszkańców. 
Nowe miejsce naszego zamiesz-
kania było okropnym odludziem, 
ale szybko do niego przywykli-
śmy, a urokliwe krajobrazy ota-
czające gajówkę sprawiły, że nie-
bawem bardzo je polubiliśmy. 
Środkiem łąk, nieopodal gajówki, 
płynął strumień, wpadający kilka 
kilometrów dalej do Turii. Był 
miejscem letnich uciech pastu-
chów, którzy spiętrzali tamą wodę 
i kąpali się całymi dniami, a po 
spuszczeniu jej łowili sakami do-
rodne okonie, miętusy, a czasami 
zdarzał się i szczupak. W czasie 
wiosennych roztopów i po dłuż-
szych deszczach strumień zamie-
niał się w rzekę nie do przebycia 
bez łódki czy tratwy. Zdarzyło się, 
iż po lipcowej ulewie wody tak 
wezbrały, że odcięły od gajówki 
nasze krowy pasące się na łąkach. 

Trzeba było długo wędrować ze 
stadem w górę „rzeki”, by znaleźć 
miejsce do przeprawy. Wykorzy-
stując sprzyjające warunki hodo-
waliśmy sporo drobiu: nośne zie-
lononóżki i leghorny oraz indyki. 
Te ostatnie, miesiąc po wykluciu 
się, całym stadem wędrowały ty-
ralierą przez trawiastą łąkę, wy-
chwytując wszystko, co się rusza-
ło i nadawało do zjedzenia. Trzeba 
było tylko chronić je przed lisami. 
Krowy wypasane na bujnych łą-
kach i leśnych polanach dawały 
sporo mleka, które przepuszcza-
liś- my przez wirówkę, a następ-
nie na tej samej maszynie, po wy-
mianie kilku elementów, 
robiliśmy masło. Co najmniej raz 
w tygodniu odstawialiśmy nabiał 
do Żyda Brunsteina w Turzysku. 
Odciągane mleko przeznaczali-
śmy dla celów gospodarczych, 
głównie hodowli trzody chlewnej 
i wyrobu twarogu, którym szcze-
gólnie zajadały się indyki. Cały 
ciężar prowadzenia gospodarstwa 
spadał na mamę, która wkrótce od 
nadmiaru pracy zaczęła podupa-
dać na zdrowiu. Moja i siostry po-
moc była mizerna, mimo nie-
współmiernie dużego wysiłku 
przy obrządzaniu inwentarza. Do-
raźnie pomagały mamie sąsiadki i 
chłopiec zatrudniony do pasienia 
krów. Ostatnim był Jakub, szesna-
stoletni Ukrainiec, odpowiedzial-
ny i chętny do roboty. Ojciec od 
świtu do nocy był zajęty w lesie 
przecinką i wycinką drzew, wy-
wózką oraz sprzedażą drewna 
opałowego i budulcowego, odna-
wianiem zasobów leśnych i głów-
nie pilnowaniem lasu przed roz-
kradaniem. Prawie przez okrągły 
rok pracowali w lesie okoliczni 
mieszkańcy, otrzymując wyna-
grodzenie w drewnie, rzadziej w 
gotówce. Chętnych do pracy nie 

brakowało, zwłaszcza zimą, kiedy 
wywożono z lasu budulec do sta-
cji kolejowej w Turzysku. Chłopi, 
Polacy i Ukraińcy, zabiegali na 
wszelkie sposoby, by ich zatrud-
nić, nawet za marne wynagrodze-
nie. Wielu rodzinom doskwierała 
bieda, brakowało chleba, zwłasz-
cza na przednówku. Biedni zapo-
życzali się u bogatych i odrabiali 
dług w dwójnasób w czasie prac 
polowych, młocki czy przy doglą-
daniu gospodarstwa. My w dru-
giej połowie lat trzydziestych nie 
mieliśmy powodu narzekać. Za 
zgromadzone w ciągu dwóch lat 
oszczędności dokupiliśmy trzy 
hektary urodzajnej ziemi, sprawi-
liśmy sobie radioodbiornik, zain-
stalowaliśmy piorunochron na 
wysokim sosnowym maszcie, ku-
piliśmy wiele rzeczy, o których 
dotychczas mogliśmy tylko ma-
rzyć. Wkrótce we wsi, jak grzyby 
po deszczu, zaczęły wyrastać 
maszty odgromników. Do ich in-
stalowania zmuszały przede 
wszystkim częste pożary, wywo-
ływane piorunami, ale i przykład 
też działał zachęcająco. Dnia 1 
września 1938 roku rozpocząłem 
naukę w miejscowej szkole dru-
giego stopnia. Szkoła w Radowi-
czach miała dwie izby i nauka 
odbywała się na zmiany w zatło-
czonych, łączonych klasach. Wie-
le dzieci, w tym i ja, musiało w 
obie strony przemierzać co dzień 
po dziesięć i więcej kilometrów, 
nieraz w słotę, ulewny deszcz, za-
wieje i tęgi mróz. Gdy głęboki 
śnieg pokrył okolicę, pokonanie 
tej drogi dla wielu młodszych 
uczniów okazywało się niemożli-
we. Siedziałem wtedy w domu 
zasypanym śniegiem. Uczyłem 
się sam, czytając „Kurier War-
szawski”, który przychodził do 
gajówki z kilkudniowym opóź-

Radowicze, powiat Kowel, 
woj. wołyńskie
Feliks Budzisz

/ Cerkiew św. Ducha z 1888 roku . By Viacheslav Galievskyi - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=51014056
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Polesie jest krainą, gdzie żyli 
mój dziadek i babcia, tam uro-
dzili się moi trzej stryjowie a 
także moi ojciec i matka. Ja rów-
nież tam się urodziłem i przeży-
łem swoje młodzieńcze lata. Kie-
dy opuszczałem ten kraj, miałem 
niespełna dwadzieścia lat. 

Polesie pod względem terytorial-
nym, jako region, jest rozległą 
równiną w Europie wschodniej, 
położony między Płytą Czar-
nomorską na południu a Wyso-
czyznami Białoruskimi na pół-
nocy, zaś w kierunku północno 
– wschodnim sięga poza dolinę 
rzeki Dniepr, a w kierunku za-
chodnim przekracza rzekę Bug. 
Prawie całe terytorium Polesia 
leży w granicach Białoruskiej 
i Ukraińskiej Republiki. Nato-
miast skrawek terenu Polesia 
przekraczający na zachodzie rze-
kę Bug, należy do Polski i znaj-
duje się na północno – wschod-
nich rubieżach województwa 
lubelskiego. Tak więc Polesie 
Lubelskie jest także swoistym 
w granicach Polski regionem. 
Dużą jego powierzchnię zajmu-
ją torfowiska, największe z nich 
to tak zwane Krowie Bagna i 
Bagno Bieleckie. Do głównych 

rzek Polesia Lubelskiego należą: 
Włodawka, Uherka, Tyśmienica 
i Świnka. Większymi zaś mia-
stami w tym regionie są: Lubar-
tów, Parczew, Radzyń Podlaski i 
Włodawa. 

Inaczej przedstawiał się podział 
regionu poleskiego w okresie 
międzywojennym (1920 – 1939), 
wtedy około jednej trzeciej jego 
terenów należało do Drugiej 
Rzeczpospolitej. W podzia-
le administracyjnym Kresów 
Wschodnich Polski międzywo-
jennej terytorium tego regionu 
występowało pod nazwą Woje-
wództwo Poleskie z jego mia-
stem ,,stołecznym” Brześć/nad 
Bugiem. 

Województwo poleskie grani-
czyło z trzema województwami: 
od północy – podlaskim, od po-
łudnia – wołyńskim, od zacho-
du – lubelskim, a od wschodu 
z granicą państwową ze Związ-
kiem Radzieckim. Powierzchnia 
terenu województwa, z toleran-
cyjnym przybliżeniem, wyno-
siła 38 000 km kwadratowych. 
W podziale administracyjnym 
niższego szczebla posiadało ono 
9 powiatów ze swoimi miastami 
powiatowymi. Do miast tych na-

leżały: Brześć/ Bugiem, Prużany, 
Kosów Poleski, Łuniniec, Pińsk, 
Stolin, Drohiczyn Poleski, Ko-
bryń i Kamień Koszyrski, który 
był kolebką dla naszego odga-
łęzienia rodowego, poczynając 
bezpośrednio od poprzedzające-
go mnie pokolenia Kozakiewi-
czów. 

Cechą charakterystyczną Pole-
sia jest małe nachylenie terenu i 
związany z tym utrudniony od-
pływ wód powierzchniowych, 
które tworzą liczne bagna i mo-
kradła. Z tego względu wody 
gruntowe zalegają tuż pod po-
wierzchnią ziemi, tworząc miej-
scami płytkie rozlewiska w ro-
dzaju ,,glinianek” - mniej więcej 
o hektarowej powierzchni – była 
taka w pobliżu mojego miejsca 
zamieszkania, zwana z ukraiń-
ska Czystą Łużą, gdzie od biedy 
można było zażywać kąpieli i 
płytkich jezior, na przykład: Je-
zioro Kniaź o powierzchni 38,5 
km kwadratowych, Jezioro Wy-
ganowskie o powierzchni 26, 5 
km kwadratowych, jezioro zwa-
ne Jeziorkiem. Środkiem daw-
nego województwa poleskiego 
płynie rzeka Prypeć ( dopływ 
Dniepru), która zbiera wody z 
dopływów rzek Jesiołdy i Ubo-
rei. Zachodnia część Polesia, 
poprzez rzekę Bug i jego dopływ 
Ninchawa, odwadniana jest do 
Wisły, a północna jej część przez 
rzekę Szczarę do Niemna. 

Działy wodne między rzeka-

mi są zbyt niskie i przebiegają 
w związku z tym przez bagna a 
gdzieniegdzie również pomiędzy 
wałami w postaci wydm tudzież 
wzniesień w kształcie spłasz-
czonego stożka pokrytego la-
sem sosnowym. Takimi kopcami 
w powiecie Kamień Korzyrski 
były: Wilcza Góra koło byłego 
Majdanu i stożkowate wzniesie-
nie Krasny Bór. Są to oczywiście 
pomniki epoki lodowcowej, mia-
ła ona chyba również wpływ na 
ukształtowanie terenu, ponieważ 
rozległe bagna i moczary zajmo-
wały połowę powierzchni Pole-
sia. Oprócz bagien i torfowisk, 
charakterystycznym składnikiem 
krajobrazu Polesia, były lasy w 
postaci borów sosnowych rosną-
ce na terenach piaszczystych. Na 
terenach podmokłych, głównie 
bagiennych, występowały drze-
wa liściaste jak olszyna typo-
wa, często z domieszką brzozy 
omszonej. Drzewa te rosły zwy-
kle na wzniesieniach, pomiędzy 
którymi teren zalany był wodą. 
Były tam też skupiska lasów 
jesionowych i świerkowych, 
lecz zajmowały one zwykle te-
reny mniej zabagnione i rosły 
na żyźniejszych glebach niż po-
przednie. Poza tym występo-
wały tam jesion wyniosły, dąb, 
grab, które stanowiły kompozy-
cję lasów mieszanych. Podszyt 
leśny stanowiły wierzba szara i 
uszata, zwłaszcza wierzba szara 
występowała na zalewiskach tor-
fowych niskich, także czerem-
cha, leszczyna, kruszyna, wiąz, 

kalina, chmiel, łoza w swoich 
obszernych zaroślach łozowych 
i wiele innych. Wśród roślinno-
ści bagiennej występowała jesz-
cze wierzba i brzoza karłowata, 
takie, jakie rosną w podbiegu-
nowej tundrze. W południowej 
części Polesia spotykało się dość 
dużo krzewów różanecznika 
żółtego, który niegdyś należał 
do roślinności Błot Pontyjskich 
w środkowej części Włoch, na 
wybrzeżu Morza Tyrreńskiego. 
Jagody z różanecznika żółtego 
podobne są do jagody czarnej 
(czernica), lecz rosną na wyż-
szym krzewie. Owoc ten jest 
dość smaczny, nazywany był 
włochaczem, a nazwa ta koja-
rzy się z Włochami. Jagód tych 
na terenie Polski nigdzie się nie 
spotyka. Na terenach podwyż-
szonych, międzybagiennych i 
łąkowych, pokaźne zagęszczenia 
lasów mieszanych dawały dość 
wysokopienne krzewy leszczy-
ny. Sprzyjający klimat i warunki 
naturalne były powodem, że ro-
dziły one mnóstwo orzechów. Na 
leszczynach była masa owoców 
występujących w postaci zwar-
tych jakby szyszek (szyszaki) 
od dwóch do sześciu orzechów, 
razem połączonych kielichami 
zielonych łupin, które wyrastały 
z jednego pędu na gałęzi. Kto 
miał czas i chęci do zabawienia 
się w wiewiórkę, mógł nazbierać 
w ciągu jednego sezonu i nagro-
madzić na zapas ponad sto kilo-
gramów orzechów laskowych. 
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nieniem. Dużym przeżyciem były 
dla mnie uroczystości kościelne w 
Turzysku. Najbardziej utkwiło mi 
w pamięci Boże Ciało w 1939 
roku, połączone z przekazaniem 
wojsku karabinów maszynowych, 
zakupionych ze składek społe-
czeństwa. Mistrzem ceremonii 
był wójt, Ukrainiec, który pod pa-
lącym słońcem, w butach z długi-
mi cholewami, biegał po boisku 
strasznie zaaferowany, wycierając 
co chwilę pot z twarzy i karku. 
Witał gości w czarnych garnitu-
rach czytając z kartki. Ktoś z ofi-
cjeli wygłosił patriotyczne prze-
mówienie, dziękując gminie za 
ofiarność. Ksiądz pokropił karabi-
ny maszynowe i wszyscy ruszyli 
procesją na trasę czterech ołtarzy. 
Przy każdym z nich kompania ko-
welskiego 50. pp im. Francesco 
Nullo oddała karabinową salwę, 
wywołując u zebranych dreszcz 
patriotycznego uniesienia. Była to 
najpiękniejsza i ostatnia uroczy-
stość w polskim Turzysku. W nie-
spełna trzy miesiące kraj ogarnęła 
wojenna pożoga i bezsilna roz-
pacz, a niebawem do miasteczka, 
jak na całe Kresy, przyszła nowa 
„władza” – czerwona okupacja. 
Inną atrakcją, ale tylko w maju, 
były urokliwe majówki – nabo-
żeństwa przy przydrożnym krzy-
żu, czyli figurze świętej, jak to się 
wówczas mówiło. Odbywały się 
one przez cały miesiąc, co dzień 
późnym popołudniem, a kończyły 
o zmroku. Prowadził je z niemałą 
rutyną szanowany we wsi rolnik, 
Antoni Molenda, były alumn, któ-
remu swego czasu zawróciła gło-
wę późniejsza żona. I tak już zo-

stało, chociaż rodzina, zwłaszcza 
rodzice, długo nie mogli pogodzić 
się z „dezercją” syna. Na majów-
kę przychodziło wiele wystrojo-
nych, urodziwych dziewcząt, 
wzbudzających zachwyt równie 
wyelegantowanych kawalerów. 
Mnie, ośmiolatkowi, najbardziej 
podobała się już pełnoletnia Ade-
la Rakowska, blondyna o dużych 
niebieskich oczach i długich, gru-
bych warkoczach, no i oczywiście 
moja sąsiadka, szkolna koleżanka 
Irenka, stryjeczna siostra Adeli. 
W 1939 roku, w miejsce spróch-
niałego krzyża, Wincenty Szew-
czyk, miejscowy murarz, postawił 
żelbetową figurę z wnęką na wi-
zerunek Matki Boskiej i flakony z 
kwiatami. Jako niemy świadek 
okupacyjnej apokalipsy stoi ona 
do dzisiaj w otoczeniu wysokich i 
grubych akacji. 24 czerwca odby-
ło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. W dwóch salach ze-
brali się uczniowie sześciu klas, 
Polacy i Ukraińcy. Ścisk był 
okropny. Do klas kolejno przy-
chodzili nauczyciele, by się poże-
gnać z uczniami: kierownik szko-
ły Jan Anioł, pani Maria Tokarska, 
ładna brunetka i Jan Kranz – mło-
dy, przystojny i bardzo lubiany 
przez uczniów i rodziców. Kranz 
pochodził z Poznańskiego i – jak 
większość początkujących wów-
czas nauczycieli – został skiero-
wany do pracy na Kresach. Na 
uroczystość przyszedł w eleganc-
kim oficerskim mundurze. Wy-
szywaną srebrem rogatywkę z 
dwiema gwiazdkami położył na 
stole. Czapka i mundur zauroczy-
ły mnie – patrzyłem na nie, nie 

mogąc oderwać wzroku. Po krót-
kim przemówieniu kierownika 
szkoły rozdano nam świadectwa. 
Następnie kilku starszych 
uczniów deklamowało patriotycz-
ne wiersze o prezydencie Igna-
cym Mościckim i marszałku Ry-
dzu-Śmigłym, których portrety 
wisiały na przedniej ścianie. Sie-
działem obok Waldka Bartoszew-
skiego, wesołka i pupila nauczy-
cieli, syna Adolfa 
Bartoszewskiego, opiekuna miej-
scowego koła Związku Strzelec-
kiego. Waldek dowcipkował, chi-
chotał, a mi było markotno. 
Pomagając rodzicom w gospodar-
stwie, myślami wracałem do wy-
darzeń minionego roku szkolne-
go, które wydawały mi się coraz 
milsze i coraz bardziej atrakcyjne 
w zestawieniu z szarą, znojną co-
dziennością. Ponure były tamte 
wakacje. Ludzie z niepokojem 
wczytywali się w gazety, z drże-
niem słuchali niepomyślnych ra-
diowych wiadomości, przekazy-
wanych następnie z ust do ust. 
Znajomy Ukrainiec, który często 
przychodził do nas, by posłuchać 
radia, powiedział: – Źle się dzieje, 
będzie wojna. Są tacy, co się cie-
szą, ale jeszcze i będą żałować. 
Sąsiadka Wasikowa, matka kil-
korga dzieci, rozpowiadała po 
wsi, że widziała na niebie duży 
ognisty krzyż, co miało wróżyć 
wielki rozlew krwi, a więc wojnę. 
Tymczasem żniwa szły pełną 
parą. Wiedzeni trwożnymi prze-
czuciami ludzie pracowali spiesz-
niej niż zwykle. W połowie sierp-
nia i u nas zbiory zbóż były 
ukończone. Znajomy Ukrainiec 

dużą młockarnią, napędzaną silni-
kiem spalinowym, w ciągu dnia 
wymłócił nam zboże. Ziarno bez 
zwłoki zostało odstawione fur-
mankami do Brunsteina w Turzy-
sku. 23 sierpnia ojciec otrzymał 
kartę mobilizacyjną. Dostali je 
również wujkowie Molenda i Ste-
fanowicz oraz wielu innych 
mieszkańców Radowicz. Następ-
nego dnia o świcie ojciec poże-
gnał się tylko z mamą, by nas z 
siostrą nie budzić i udał się pieszo 
do macierzystego 50. pułku pie-
choty w Kowlu. Teraz cały czas 
słuchaliśmy z mamą radia, przyj-
mując większość wiadomości 
jako niepomyślne. W ostatnich 
dniach sierpnia przyszedł list od 
ojca, z którego wynikało, że pułk 
jest w drodze na zachód. Odpisa-
liśmy wspólnie z mamą, życząc 
mu zdrowia i szybkiego powrotu. 
Listu tego ojciec nie otrzymał. 
Wiele lat później dowiedziałem 
się, że 27. Kowelska (wołyńska) 
Dywizja Piechoty, dowodzona 
przez gen. bryg. Juliusza Drapel-
lę, w skład której wchodził mię-
dzy innymi 50. pułk piechoty, w 
ostatnich dniach sierpnia wyłado-
wała się na stacji Ocypel i w tam-
tym rejonie zastała ją wojna. W 
toku przebijania się na południe 
poniosła 2 września ciężkie straty 
w starciu z korpusem pancernym 
Guderiana pod Świekatowem i 
Trutnowem, gdzie 56 pp został 
rozbity. Rozbitkowie, wśród któ-
rych był i mój ojciec, przedarli się 
pod Świecie, skąd niektórym uda-
ło się przepłynąć Wisłę, a następ-
nie forsownym marszem dotrzeć 
pod Toruń i dołączyć do głów-

nych sił 27 Dywizji. Ojciec z 
resztkami swego pułku brał udział 
w ciężkich walkach pod Brze-
ściem Kujawskim i nad Bzurą, 
gdzie po przegranej bitwie dostał 
się do niewoli. 1 września, w pią-
tek, obudziłem się wcześniej niż 
zwykle. Zaniepokoiła mnie nie-
obecność mamy. Obiegłem obej-
ście, ale nikogo nie spotkałem. 
Zbierało mi się na płacz, gdy spo-
strzegłem mamę idącą od dziad-
ków. Wybiegłem naprzeciw. – 
Wojna! – powiedziała mama 
płacząc.

Fragment wspomnień Feliksa 
Budzisza opublikowanych pt. 
: «Łuny nad Wołyniem» Moje 
wojenne dzieciństwo, Tom 13 © 
Fundacja Moje Wojenne Dzieciń-
stwo, 2004. Wyszukał i wstawił 
B.Szarwiło

P.S.

Na Wołyniu były trzy miejsco-
wości o nazwie Radowicze: dwie 
w powiecie włodzimierskim, w 
gminach Werba i Poryck oraz w 
powiecie kowelskim, w gminie 
Turzysk. Wieś Radowicze w po-
wiecie kowelskim ma wieloletnią 
historię. Według źródeł istniała 
już w pierwszej połowie 15 w., 
należała do parafii Turzysk, ery-
gowanej w 1495r. Wieś miała 
kiedyś jedną z trzech kaplic, po-
zostałe były w Dolsku i Różynie, 
co świadczy, że od kilku wieków 
zamieszkiwała tam ludność kato-
licka, a więc polska. 
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Ponadto w lasach było dużo róż-
nego rodzaju jagód, takich jak: 
poziomki, maliny, jeżyny, po-
rzeczki czerwone i czarne (smo-
rodina), borówki i rzadko spoty-
kane na terenach Polski bagienne 
żurawiny, z których na Polesiu 
sporządzało się tak zwany kisiel 
(galaretka owocowa). Tak samo 
obficie rosły tam grzyby. Ze 
względu jednak na ich obfitość, 
popyt u zbieraczy ograniczał się 
tylko do rodzajów szlachetniej-
szych, reszta uważana była tra-
dycyjnie za grzyby niejadalne. 
Grzybami powszechnie uzna-
wanymi tam za jadalne były: 
borowik szlachetny, kurka, sar-
niak, maślak zwyczajny, koźlarz 
babka, koźlarz czerwony, rydz, 
serowiatka, smardz zwyczajny i 
stożkowaty. Natomiast w czasie 
kiedy występował „wysyp” bo-
rowika szlachetnego (wrzesień), 
wtedy wszyscy zbierali tylko te 
grzyby, do bieżącego spożywa-
nia i suszenia na sezon zimowy 
dla siebie, a częściowo na sprze-
daż. 

Panujące na Polesiu aura i flo-
ra była rajem dla ptactwa. Żyły 
tam: żurawie, gęsi, kaczki, cie-
trzewie, bociany, sowy, sójki, 
derkacze, bekasy, dzięcioły, tur-
kawki, gołębie i mnóstwo innych 
drobnych ptaków. Szczególnie w 
pierwszej połowie wiosny, z rana 
i pod wieczór, dawały one o so-
bie znać melodyjnym i masowa-
nym śpiewem. Ten śpiew to istny 
huragan różnorodnych melodii, 
które przeplatały się z terkotem 
derkacza i turkawki oraz dzięcio-
ła bijącego z furiatyczną często-
tliwością dziobem o suchą gałąź, 
co dawało odgłos werbla lub se-
rii palby ze szmajsera. Uważam, 
iż była to naturalna, samotna, 
zawiła i znakomicie skompono-
wana symfonia lasów poleskich. 
Kiedy się wsłuchało w ten gwar 
skrzydlatych zwierząt, odnosiło 
się wrażenie, że las drży i pływa 
w melodiach ptasiego śpiewu, co 
mimo woli wprowadzało słucha-
cza w romantyczno – melancho-
lijny nastrój. 

Jednak na dłuższe beztroskie 
rozkoszowanie i wsłuchiwanie 
się w tę symfonię nie pozwa-
lały tam inne skrzydlate zwie-
rzątka. Były to bardzo natrętne 
i zjadliwe: meszki, komary, bąki 
i muchy. Ta plaga nie dawała 
spokoju, dręczyła i denerwowa-
ła człowieka, a nawet zwierzęta 
leśne i domowe, wyprowadzała 
z równowagi nawet najtęższe-
go romantyka, który by chciał 
spokojnie posłuchać leśnego 
tchnienia i ptasiego rozgwaru. 
Nic w tym dziwnego, ponieważ 
wilgoć panująca na terenach Po-
lesia tworzyła wyśmienite wa-
runki rozwoju i bytowania dla tej 
„szarańczy”. Za moich czasów 
krążyły na Polesiu wieści, iż nie-
gdyś bywały wypadki mszczenia 
się na gajowych w ten sposób, że 
łapano go w lesie, rozbierano do 
naga i przywiązywano do drze-
wa, toteż taki nieborak w ciągu 
jednej doby tracił życie z powo-
du ubytku krwi, którą wyssały 
komary. 

Zwierzostan w lasach poleskich 
ulegał wahaniom w różnych 
okresach czasu. Przed pierwszą 
wojną światową był on podobno 
dość wysoki. Pamiętam z opo-
wiadania mojej mamy, że było 
tam bardzo dużo wilków, ata-
kowały one szczególnie owce i 
krowy a czasami konie i niekie-
dy rzucały się również na ludzi. 
Mama przytaczała przykład, że 
jej ojciec był atakowany przez 
wilki na leśnej drodze w porze 
nocnej, kiedy jechał furmanką 
konną. Podobno konie w uprzęży 
stawały dęba na widok wilków, 
kiedy te zachodziły im drogę, 
kłacząc zębami. Na szczęście 
dziadek miał na wozie pokaź-
nych rozmiarów drąg, którym 
obronił przed wilkami konie i 
siebie. 

W pierwszym dziesięcioleciu 
po pierwszej wojnie światowej 
zwierzostan był jeszcze dość 
wysoki. Z grubej zwierzyny łow-
nej występował: łoś, dzik, sarna i 
wilk, a z drobnej: lis, zając, bor-
suk, kuna, tchórz, wydra i wie-
wiórka. Jednakże w dziesięcio-
leciu tym bardzo rozwinęło się 
kłusownictwo. Niszczono zwie-
rzynę nie tylko z broni palnej, ale 
i przy pomocy wnyków, żelazo – 
sprężynowych pułapek, jak rów-
nież kopanych głębokich dołów, 
chytrze maskowanych chrustem 
z wykładziną przynęty, do któ-
rych wpadały przede wszystkim 
dziki. Pogoń za zwierzyną była 
podyktowana nie tylko chęcią 
pozyskania mięsa, ale również 
dlatego, że wyrządzała ona szko-
dę na uprawach płodów rolnych. 
Tak więc mniej więcej od począt-
ku lat trzydziestych aż do końca 
tej dekady, zwierzyna była już 
zdziesiątkowana i przerzedzona, 
a łoś był bardzo rzadko spotyka-
nym zwierzęciem. W tym czasie 
nawet mój ojciec jako gajowy 
nie posiadał broni myśliwskiej. 
Mimo wszystko zwierzyny tej 
trochę było w lasach i zaroślach 
bagiennych. Były też i wilki, z 
którymi miał nieprzyjemne spo-
tkanie mój brat Janek. W biały 
dzień, pasąc stado owiec w le-
sie, nieopodal naszej gajówki, 
zauważył on atakującego owcę 
wilka. Był na tyle odważny, że 
przy pomocy gałęzi odpędził go i 
uratował owcę. Były też bardziej 
przykre zdarzenia, kiedy wilki 
porozrywały na kawałki świnię, 
która wyszła z chlewni do pobli-
skiego lasu pod dęby na żołędzie. 
Tak samo zrobiły wilki z ciela-
kiem, który ze swą matką oddalił 
się od stada krów i pozostał na 
całą noc w lesie. O zasobności 
lasów na omawianym terenie w 
dziką czworonożną zwierzynę 
świadczy dobrze zapamiętany 
przeze mnie oto taki fakt. Nad-
leśniczy zaprosił w 1932 roku 
jakichś swoich znajomków na 
polowanie w lasach przez niego 
nadzorowanych. Kiedy mój oj-
ciec dowiedział się o mającym 
się odbyć polowaniu, a znając 
swój obwód, wiedział, że nie ma 
w nim dzików, od razu poszedł 
na ich poszukiwania. Wytropił 
stado liczące kilka dzików, ale w 

obwodzie należącym do innego 
gajowego. Ugotował więc sporą 
ilość ziemniaków i w nocy, po-
czynając od rejonu gdzie znajdo-
wały się dziki, układał je co kil-
ka kroków na ziemi, robiąc tym 
sposobem niby ścieżkę w stronę 
swego obwodu i do jego środka. 
Eksperyment ten był udany, po-
nieważ dziki natrafiły węchem 
na ścieżkę z ułożonych kartofli. 
Zjadając je kolejno, przeszły do 
lasu stanowiącego obwód ojca i 
z nastaniem dnia zaległy tam na 
dzienną drzemkę. W dniu tym 
odbyło się polowanie, ustrzelano 
dwa dziki, a uszczęśliwieni dwaj 
myśliwi z powodu zdobycia tro-
feum, nagrodzili ojca w formie 
pieniężnej. Przytoczony przy-
kład świadczy o tym, że w ostat-
niej dekadzie czasów polskich 
na Polesiu zwierzyna była raczej 
poszukiwana i rzadziej w więk-
szej liczbie spotykana. Wracając 
do zabiegów ojca w pozyskiwa-
niu dzików do swojego obwodu, 
jestem przeświadczony, że nie 
chodziło mu tyle o nagrodę pie-
niężną, ile na zdobycie dobrego 
zdania o sobie ze strony nadle-
śniczego. 

Wspaniałe natomiast warunki 
rozwoju i bytowania pod każdym 
względem miały na Polesiu gady: 
żaby, ropuchy, węże zaskrońce, 
żmije jadowite, padalce i inne. 
Już Adam Mickiewicz kiedyś to 
zauważył, bo w swoim poemacie 
pod tytułem Pan Tadeusz napi-
sał: …”żaby polskie najlepiej 
grają”… I to jest prawda, ale 
teraz należałoby zmienić jedno 
słowo w tym zdaniu, wtedy mia-
łoby ono na współczesne nam 
czasy, prawidłowe brzmienie, 
a mianowicie, że żaby poleskie 
najlepiej grają. Istotnie, żaby na 
Polesiu swoim rechotem i kum-
kaniem, szczególnie wieczorem 
i rankiem, wydawały tak potęż-
ne i rozległe dudnienie, iż miało 
się wrażenie, że moczary, bagna 
oraz łąki kołyszą się i kipią jak 
wulkaniczna lawa. Była ich tam 
tak niezliczona ilość, nic i nikt 
im nie zagrażał, prócz bociana 
i węża zaskrońca, który choć w 
żółwim tempie, ale potrafił po-
łknąć żabę. Węży zaskrońców 

było też dość dużo. Miejscem 
ich rozmnażania się i bytowania, 
tak samo jak innych płazów, była 
ściółka leśna. Największą licz-
bę zaskrońców spotykało się w 
czerwcu, kiedy wypełzały one z 
lasu do znajdujących się pobliżu 
zabudowań gospodarskich, by 
złożyć swe jaja w ciepłym obor-
niku powstającym ze ściółki dla 
bydła. W tym czasie plątały się 
pod nogami przechodnia oporzą-
dzającego swoje gospodarstwo. 
Zaskroniec nie jest wężem jado-
witym i nie wiem dlaczego brzy-
dziłem się ich, często zabijałem 
je nie tylko ja, ale i inne osoby 
z mojego rodzeństwa. Lecz co 
mieliśmy robić, kiedy wpełzały 
one nawet do mieszkania na-
szej gajówki, a czasem chowały 
się we wnęce pod piecem chle-
bowym w kuchni. Wąż ten jest 
płochliwy, ucieka zwinnie przed 
człowiekiem i dlatego łatwo go 
zauważyć. Gorzej było ze żmija-
mi jadowitymi. Te, choć nie zbli-
żały się do zabudowań, to jednak 
nie uciekały. W lesie przed prze-
chodniem leżały nieruchomo na 
ściółce leśnej, zwinięte na kształt 
krążka, stąd trudno je było za-
uważyć. Takie zachowywanie 
się żmii jest bardzo niebezpiecz-
ne, ponieważ przechodzień nie 
widząc jej, nadepnie na nią lub 
jego bosa stopa znajdzie się w 
jej pobliżu, wtedy dziobie swo-
im zębem, przebijając skórę do 
krwi i wstrzykuje jad. Dopiero 
po ugryzieniu zwinnie ucieka. W 
taki sposób żmije ugryzły moich 
dwóch braci i siostrę, kiedy w 
młodocianym wieku od czasu do 
czasu hasali dla zabawy na bosa-
ka po krzakach w pobliżu gajów-
ki. Tę niebezpieczną chorobę za-
każoną jadem żmii ojciec sobie 
tylko znanym sposobem leczył, 
bez uciekania się do pomocy 
lekarskiej czy szpitalnej i to z 
dobrymi wynikami w każdym z 
trzech przypadków. 

Z tego co już napisałem o warun-
kach naturalnych panujących na 
Polesiu, może się wydawać, że 
skoro jest tam tak dużo jezior, 
rzek i innych koryt wodnych, 
to kraina ta opływała obfitością 
ryb na swoich akwenach. W rze-

czywistości jednak tak nie było i 
chyba nie jest obecnie. Co praw-
da mieszkałem na Polesiu, lecz z 
dala od jezior i większych rzek, 
i nie mam dokładniejszego ro-
zeznania, ale gdyby tam kwitło 
rybołówstwo, to o tym byłoby 
powszechnie wiadomo. Węd-
karstwo nie było rozpowszech-
nione, prawie nieznane, nie było 
żadnych zrzeszeń wędkarskich 
ani propagandy w tym kierunku. 
W związku z tym gospodarka ry-
backa w ogóle nie istniała, gdyż 
nigdzie nie spotkałem jakiego-
kolwiek gospodarstwa rybackie-
go. Sposób, w jaki odławiano 
ryby w województwie poleskim, 
byłby poczytany u nas w Polsce 
jak kłusownictwo i podlegałby 
karom. Rybołówstwo sprowa-
dzało się do indywidualnych 
i sporadycznych przypadków. 
Krążyły nawet humorystyczne 
powiedzonka na ten temat. Jed-
nak Ukraińcy mawiali: „ja rybki 
nichoczu to i żopki nimoczu”, 
drudzy zaś: „ja żobku umoczu 
bo rybki choczu”. Łowiono spo-
sobem tradycyjnym jak niegdyś 
w zamierzchłej przeszłości. Wy-
glądało to tak, że rybak w płyt-
szych miejscach rzeczki brodził 
w wodzie, zanurzony nawet pod 
ramiona, z koszem stożkowatym 
z wikliny lub niewielką siatką 
naciągniętą na ożebrowaną kon-
strukcję z patyków zwaną kłom-
lą i zanurzał taki sprzęt połowu 
do wody w pobliżu brzegu rzeki, 
a następnie bełtał tyczką wodę, 
napędzając ryby w to swoje na-
rzędzie połowu. Kto miał łódkę, 
robił tak samo, czasem dwuoso-
bowo, ale stojąc na łódce, a nie w 
wodzie. Efekty takiego połowu 
były oczywiście bardzo mizerne, 
ale po dłuższym czasie takiego 
brodzenia i bełtania, mógł rybak 
parę szczupaków złowić. 

W małych rzeczkach, strumy-
kach czy kanałach królowały 
szczupaki. Te drapieżniki żar-
łoczne wyżerały wszystkie ryby 
do tego stopnia, że trudno było 
spotkać na tych akwenach lina, 
leszcza, płotkę czy inne. Kiedy 
czasami udawało mi się złowić 
w pobliskiej rzece zwanej Ko-
rostenką, oddalonej około 250 
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metrów od gajówki i w niedu-
żym kanale oddalonym około 
500 metrów kilka szczupaków, 
to prawie każdy z nich miał w 
przewodzie pokarmowym dru-
giego już trawionego szczupaka. 
Był to wiadomy znak, że innych 
ryb a nawet żab, ptaków wod-
nych, płazów i drobnych ssaków 
już tam nie było, dlatego pożera-
ły się one wzajemnie. Jak z tego 
wynika, wielość ryb w byłym 
województwie poleskim nie szła 
w parze z mnogością istnieją-
cych tam akwenów. Gdyby było 
tam rozwinięte wędkarstwo, to 
agresywne i żarłoczne szczupaki 
byłyby wyłowione na błystki. 

Warunki naturalne panujące na 
Polesiu, w zamian za mizerny 
stan powszechnie znanych ryb 
słodkowodnych, obdarowały 
niektóre akweny mnóstwem pi-
skorzy, z którymi nawet szczu-
pak nie mógłby sobie poradzić, 
ponieważ żerują one tylko w 
nocy a na porę dzienną kryją się 
w torfiastym mule. Ryby te na-
zywane są piskorzami dlatego, 
że złowione w większej masie i 
złożone do jakiegoś dużego na-
czynia, wijąc się energicznie, 
wydają nikłe, trochę chrapliwe 
piski podobne do piskląt, które 
dopiero co wyłuskują się ze sko-
rupy jaja. Natomiast dlatego, że 
wiją się, nazywano je na Polesiu 
wiunami. Piskorz należy do ryb 
rzędu karpiowatych, jego ciało 
dochodzi do 30 cm długości, wy-
dłużone i podobne do węgorza, 
różni się jednak żółtobrązowym 
kolorem, ma dziesięć wąsików 
na szczękach, jest bardzo śli-
ski. Pospolicie występuje on w 
rzeczkach, strumieniach i stru-
mykach, kanałach i kanalikach 
przepływających przez bagna 
i łąki o podłożu torfiastym. W 
latach 1954-1987, uprawiając 
sport wędkarski, nigdzie na te-
renie Polski tego rodzaju ryb nie 
spotykałem, nawet nie ma ich 
w akwenie międzyodrzańskim 
w województwie szczecińskim, 
w którego kanałach jest bardzo 
dużo różnego rodzaju ryb. Po-
łów piskorzy może odbywać 
się raczej tylko w zimie, kiedy 
wszystkie wody są skute lodem. 
Wtedy piskorze, nie mając w 
wodzie dostatecznej ilości tle-
nu, gromadzą się wokół każdej 
wyrąbanej przerębli w lodzie, 
ponieważ potrafią one wchła-
niać tlen bezpośrednio z powie-
trza atmosferycznego. I właśnie 
ten fakt wykorzystywany był 
przez amatorów łowienia pisko-
rzy na Polesiu. Do łowienia ich 
stosowano zwykle zbite gwoź-
dziami kwadratowe skrzynki z 
cienkich drewnianych deseczek 
o wymiarach około 50x50 cm 
i wysokość około 30 cm. Dno 
skrzynki wykonywano z płótna 
przybitego gwoździkami do kra-
wędzi skrzynki. W środku tego 
dna wycinano otwór o średnicy 
6 cm następnie. Do tego otworu 
wszywano od strony wewnętrz-
nej skrzynki: kołnierz, również 
płócienny w postaci jakby rurki 
o średnicy odpowiadającej otwo-
rowi w dnie i wysokości około 

15 cm. Amator na piskorza im 
więcej miał tak skonstruowa-
nych skrzynek, tym więcej tych 
ryb mógł pozyskać. Ten sprzęt 
podwożono furmanką na miejsce 
połowu. Przed jego użyciem wy-
cinano w lodzie tyle otworów, ile 
było skrzynek służących do poło-
wu. Odległość między przerębla-
mi wzdłuż rzeczki, w zależności 
od koryta, wynosiła 10-30 m. Po 
wykonaniu tych czynności wkła-
dało się skrzynki do wyciętych w 
lodzie otworów, zanurzając je w 
wodzie. Przed całkowitym zato-
nięciem skrzynki zabezpieczała 
przybita do górnych jej krawędzi 
listewka o dłuższych wymiarach 
niż średnia przerębli. 

Kiedy już wszystkie skrzyn-
ki były zanurzone w przerębli, 
przykrywano je kilkoma gałąz-
kami chrustu, a na to układano 
kopczyk z nieużytecznego siana 
i tak grubą warstwę, aby woda 
pod nim nie zamarzła wraz ze 
skrzynką. Tak nastawione i za-
bezpieczone skrzynki na pisko-
rze pozostawiano w spokoju na-
wet do dziesięciu dni. Ponieważ 
powietrze łatwo przenika przez 
nałożoną warstwę siana do lustra 
wody pod kopczykiem, piskorze 
łaknące powietrza wślizgiwały 
się przez otwór w dnie skrzyn-
ki do jej wnętrza. Ze skrzynki 
wydostać się one nie mogły, bo 
utrudniał to im płócienny koł-
nierz prowadzący do otworu w 
dnie skrzynki. Toteż każdy pi-
skorz, który znalazł się w środ-
ku, pozostawał w tej prostej, ale 
chytrze urządzonej pułapce. Te 
pułapki nazywam skrzynkami z 
racji sposobu ich budowy, ale na 
Polesiu z czegokolwiek by one 
były zbudowane to i tak nazywa-
no je koszami. A to dlatego, że 
kiedyś były one wykonywane z 
wikliny i nie w kształcie figury 
kwadratowej, lecz plecione od 
dna do zakończenia jego górnych 
krawędzi ścianek, o figurze wy-
drążonego walca, z otworem w 
środku dna jakby lejkiem od dna 
skierowanym ku wnętrzu kosza. 
Chłopi ukraińscy sam moment 
wybierania piskorzy ze skrzynek 
nazywali „trząść kosze” (trasti 
koszi). Przy takim wytrząsaniu 
piskorzy z tych „koszów”, któ-
re już kilka dni spoczywały w 
omówionych przeręblach, byłem 
obecny jako czternastoletni chło-
piec wraz z ojcem. Ojciec był 
zainteresowany pozyskaniem 
części z wyłowionej masy pisko-
rzy, ponieważ kanał, w którym 
nastawiono „kosze”, przebiegał 
przez nadzorowany przed niego 
obwód lasów, bagien i łąk. Tylko 
jeden raz widziałem czynności 
i efekty połowu piskorzy, które 
przedstawiały się następująco. 
Po usunięciu kopki siana znad 
przerębli wydobywano„kosze”. 
W każdym z nich było od trzech 
do pięciu kilogramów piskorzy. 
Widziałem w jednym koszu spo-
radycznego mintura, a w innym 
jednego węgorza o długości 
około 30 cm. Żadnej innej ryby, 
prócz piskorzy, nie było. Nie 
pamiętam ile tych koszy było 
nastawionych, ale przypuśćmy 

że było ich dziesięć. To łatwo 
wyliczyć i wyobrazić sobie, jaką 
masą piskorzy odłowiono. Ryby 
te były wrzucane bezpośrednio 
z „koszów” na drabiniasty wóz 
poleski, o drewnianych kołach 
z metalową obręczą. Wóz ten 
był wypełniony piskorzami do 
jednej trzeciej jego ładowności. 
Ten gatunek ryb nie należał do 
smakołyków, ale jak przysło-
wie mówi: „na bezrybiu to i rak 
ryba”. Nadaje się jednak do je-
dzenia w każdej przyrządzonej 
postaci, tylko nie na surowo. 
Piskorze przeważnie suszono w 
piecach chlebowych i dodawano 
do różnych zup, a szczególnie do 
kapuśniaku – bigosu. Suszony 
nadaje się również do bezpośred-
niego spożywania. 

Jak już poprzednio zaznaczyłem, 
terytorium dawnego polskiego 
województwa poleskiego wyno-
siło 38 000km kwadratowych, z 
czego połowa to moczary, bagna, 
jeziora i rzeki, a więc 19 000 km 
kwadratowych pozostałego ob-
szaru stanowiły lasy pola i łąki. 
Dużego błędu nie popełnimy, 
jeżeli przyjmiemy, że z tego po-
łowę terenów, czyli 8 500 km 
kwadratowych, zajmowały lasy, 
a drugą połowę 8 500 km kwa-
dratowych pola i łąki. Jak z tego 
wynika, tereny zalesione z jed-
nej, a pola i łąki z drugie strony, 
posiadały tylko po jednej czwar-
tej części całego terytorium oma-
wianego województwa. 

Gleby na Polesiu były przeważ-
nie bagienno – torfowe albo 
piaszczyste o małej przydat-
ności do uprawy bardziej wy-
magających roślin uprawnych, 
jak: pszenica, jęczmień, buraki 
cukrowe, rzepak, lucerna i ko-
niczyna czerwona. W związku z 
tym występował tam duży udział 
w nasadzaniu i zasiewach tylko 
takich ziemiopłodów, jak: ziem-
niaki, żyto, gryka i proso, gdyż 
na lekkich glebach rośliny te naj-
mniej były zawodne w ich upra-
wie. Gdzieniegdzie trafiały się 
enklawy pól o lepszych glebach, 
na których z konieczności, dla 
celów konsumpcyjnych w rodzi-
nie i gospodarstwie, uprawiano 
również jęczmień, owies, koni-
czynę, ale zbiory tych płodów 
były albo mierne, albo bardzo 
słabe. Tamtejsza gleba wyma-
gała intensywnego nawożenia i 
stosowania odpowiedniego pło-
dozmianu. Wydajność gleby, w 
zależności od stopnia jej żyzno-
ści i nawożenia (obornik), waha-
ła się od 12 do 20 kwintali żyta z 
jednego hektara. Glebę pod upra-
wę prosa przygotowano nawet w 
taki sposób, że wczesną wiosną 
przed orką stosowano wypalanie 
suchej trawy i chwastów na polu, 
gdzie miało ono być zasiane. 

Łąki poleskie występowały 
wyłącznie w dolinach rzek 
(łęgi), na pobrzeżach dolin i w 
zaklęśnieciach wód i lasów oraz 
na obszarach pobagiennych. W 
zależności od siedliska łąk roz-
piętość w zbiorze ilości siana 
była bardzo duża, od 6 do 150 
kwintali z jednego hektara. Dość 

charakterystycznie wyglądały 
łąki pod względem budowy ich 
części naziemnej, na obszarach 
pobagiennych czyli łęgach, bo-
wiem trawa rośnie na kępkach 
nawet do 6 cm wysokości. Kęp-
ki te w kształcie odwróconego 
stożka mają podstawę o prze-
kroju około15 cm. Korpus kępki 
stopniowo rozszerzających się 
ku górze, kończył się okrągłą 
płaszczyzną o średnicy około 30 
cm, na której rosła dość bujna 
trawa. Kosząc taką łąkę, kosiarz 
miał utrudnione zadanie, ponie-
waż postępując do przodu po 
podłożu łąki, musiał przyciskać 
nogi pomiędzy kępkami, które 
rosły dość zwarcie, ale za to nie 
musiał się pochylać nad kosą, 
gdyż kosił w pozycji wyprosto-
wanej. Skoszona trawa na takich 
kępkach – łące – bardzo dobrze 
i szybko wysychała na siano. 
Wysuszone i zgrabione siano nie 
mogło być w okresie lata zabra-
ne i zwiezione do gospodarstwa, 
ponieważ o tej porze roku nie 
dało się wjechać na taką łąkę 
żadnym transportem. Dlatego też 
siano po zgrabieniu układało się 
na miejscu w duże stogi, które 
zabierano i zwożono na saniach 
dopiero w zimie, kiedy łąki były 
zamarznięte i pokryte śniegiem. 

Klimat i warunki atmosferyczne 
na Polesiu niewiele różnią się 
od klimatu panującego w pasie 
wielkich dolin, który przebiega 
przez całą środkową Polskę ze 
wschodu na zachód. Polesie jest 
początkiem tego pasa nizinnego, 
ponieważ jego wschodnie rubie-
że stykają się z Wyżyną Środko-
worosyjską. Poleski mezoklimat 
i aura wzajemnie się przeplatają, 
wspierają i uzupełniają. Z uwagi 
na to, że ten nizinny region jest 
najdalej wysunięty na wschód 
Europy środkowo-wschodniej, 
zimy tam rozpoczynają się wcze-
śniej (o około dwa tygodnie), a 
lato następuje o około dwa ty-
godnie później. Oczywiście dla 
uogólnienia sprawy, nie wspo-
minam o wcześniejszych porach 
roku jak jesień i wiosna, ponie-
waż są one zależne od wiatrów 
kontynentalnych wiejących od 
wschodu, które częściej sięgają 
Polesie niż na przykład naszego 
Mazowsza. 

W okresie zimy, a szczególnie w 
lutym, występuje spadek tempe-
ratury do ponad minus trzydzie-
stu stopni. Powtarza się to prawie 
w każdym roku przy obfitych 
opadach śniegu. Na przykład pa-
miętam, że 10 lutego 1940 roku 
obniżenie temperatury wynosiło 
minus trzydzieści siedem stopni. 
Występują często, również „zwa-
riowane” zawieje śnieżne, wtedy 
wiejskie chaty prawie całkowicie 
pogrążone są w grubej warstwie 
śniegu do tego stopnia, że widzi 
się tylko wierzchołki ich połowy 
dachów. 

W okresie letnim moczary, ba-
gna, rzeki i jeziora odparowują 
wielkie masy wody do atmos-
fery, stąd powietrze jest bardzo 
przesycone wilgocią, co obniża 
temperaturę szczególnie w dni 

pochmurne. W dniach słonecz-
nych i upalnych jest bardzo 
duszno z powodu dużej zawar-
tości pary wodnej w powietrzu. 
Stosunkowo dużo było tam w 
ciągu lata dni pochmurnych i bu-
rzowych, którym towarzyszyły 
potężne i długotrwałe wyłado-
wania atmosferyczne, ponieważ 
chmury burzowe długo utrzy-
mywały się nad lasami, mocza-
rami i bagnami. Tego rodzaju 
aura z nadmiarem wilgoci w at-
mosferze, dawała się we znaki 
mieszkańcom Polesia, szczegól-
nie osobom w podeszłym wieku 
(częste narzekania na bóle w sta-
wach ramion, łokciach, biodrach 
i kolanach). Mimo to warunki i 
środowisko naturalne na Pole-
siu za moich czasów były tak 
zdrowe, że obecnie można ich 
z ubolewaniem tylko pozazdro-
ścić. Tak zdrowego środowiska 
naturalnego nie spotkamy dziś 
na rozległych terenach nawet 
całej Europy, chyba dorównuje 
pod tym względem tylko dorze-
cze Amazonki w Południowej 
Ameryce. Struktura warstwy 
nadziemnej powietrza atmosfe-
rycznego pod względem fizycz-
nym, chemicznym, która pokry-
wała tę krainę, była dziewiczo 
czysta, niczym nie skażona. Cała 
tajemnica tego zjawiska polega-
ła na tym, że w województwie 
poleskim nie było żadnego prze-
mysłu, a cała Polska okresu mię-
dzywojennego również nie była 
uprzemysłowiona. Jeśli były 
zakłady produkcyjne to tylko o 
charakterze drobnej wytwórczo-
ści. Miasta liczące ponad 250 
tysięcy mieszkańców były po-
łożone daleko od tego regionu. 
Mierząc odległości, w prostej 
linii od środka województwa 
poleskiego, Lwów był oddalo-
ny o 280 km, Białystok 200 km, 
Wilno 280 km, Warszawa 300 
km, Śląsk 500 km i Kijów 550 
km. Komunikacja autobusowo 
– samochodowa w ogóle nie ist-
niała, choćby i dlatego, że wcale 
nie było dróg o utwardzonej na-
wierzchni. Owszem, rzadziej niż 
raz w roku przyjeżdżał z trudem 
po tych drogach samochód oso-
bowy, przeważnie pana starosty, 
który od czasu do czasu wizy-
tował poszczególne tereny albo 
samochód jego świętobliwości 
biskupa odwiedzającego nie-
które kościoły organizujące tak 
zwane odpusty lub inne większe 
uroczystości kościelne. Nawet 
dymiący parowóz kolejki wąsko-
torowej na odcinku 100 km z Ka-
mienia Koszutskiego do Pińska 
wahadłowo przejeżdżał przez 
Polesie tylko dwa razy dziennie. 
Prócz tego odcinka znanych in-
nych linii kolejowych na tym te-
renie nie było. W związku z tym 
gleba również nie była skażona 
żadnymi szkodliwymi dla zdro-
wia substancjami. Nawet nie sto-
sowano tam żadnych nawozów 
sztucznych, a pod uprawę zie-
miopłodów dawano tylko nawo-
zy naturalne, czyli obornik. Stąd 
też wszystkie produkty spożyw-
cze będące wytworem tamtej-
szego środowiska naturalnego, 
jak zboże, okopowe, ogrodnicze, 
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nabiałowe, pszczelarskie, leśne 
jagody, grzyby orzechy laskowe 
ryby i woda miały swój natural-
ny smak, były zdrowe i pożą-
dane dla organizmu ludzkiego 
i nie tylko… I dlatego chyba 
spotykało się tam ludzi żyjących 
ponad sto lat. Osobiście znałem 
Ukraińca, który zmarł w 1932 
roku, mając 102 lata i Ukrainkę 
103-lenią, która jeszcze po wsi 
chodziła ulicą, podpierając się 
kijkiem. A poza tym moja sio-
stra stryjeczna, która tam jest 
urodzona, ma już 88 lat i jako 
Wiktoria Szlachciuk jeszcze 
żyje, zamieszkując z prawnuka-
mi w Pniewkach koło Pniew w 
województwie poznańskim. Dla 
uściślenia sprawy zaznaczam, 
że moje stwierdzenia, iż jeszcze 
żyje, zostało napisane w dniu 8 
czerwca 1990 roku. 

Przedstawiłem w ogólnym za-
rysie warunki naturalne Polesia 
i dawnego województwa pole-
skiego. Mówiąc szczerze, nie 
byłem w stanie głębiej scharak-
teryzować tych warunków, po-
nieważ upłynęło już pięćdziesiąt 
lat od czasu, kiedy tam przeby-
wałem. Jeszcze na zakończenie 
tego rozdziału przedstawiam 
słowa piosenki pod tytułem „Po-
lesia czar”, która była śpiewana 
w środowisku ludności polskiej. 
Oto ona: 

Pośród lasów, łąk i wód toni, 
w ciągłej życia smutnej pogoni 
żyje polski lud. Polesia czar to 
dzikie knieje, moczary, Polesia 
czar to dzikich wichrów jęk. Gdy 
w mroczną noc z bagien wstają 
opary, serce me drży, dziwny 
ogarnia lęk. Brzęczą komarów 
i much roje nad bagnami, sły-
chać, jedzie skrzypiący wóz cza-
sami, poprzez grząską drogę w 
bród, czasem ozwie się gdzieś 
łosia ryk albo w głębi puszczy 
głuszca krzyk. I znów trwa ta 
cisza niezmącona, a dusza śni w 
smutku rozmarzona, cudaczny o 
Polesiu sen. I słychać jak z głębi 
wód jakaś skarga się miota, ży-
cia prostota, a w sercu smutek i 
żal. Tam, gdzie sędziwe szumią 
lasy, ujrzałem pełnej krasy cudną 
dziewczynę kwiat, wtedy słońce 
piękniejsze mi się zdało, wszyst-
ko w kręgu nas radowało, śmiał 
się do nas świat. Dzisiaj trudno 
mi o tobie śnić, w żalu i tęskno-
cie dłużej żyć. I znów trawa, ta 
cisza niezmącona, dusza śni w 
smutku rozmarzona cudacznyo 
Polesiu sen. 

Nazwisko autora tekstu tej pio-
senki nie jest mi znane, ani kto 
oraz w jakich okolicznościach i 
otoczeniu ją śpiewał. Toteż nie 
ręczę za oryginalność jej słów w 
zamieszczonym tekście. Mimo 
to uważam, że melodia i słowa 
tej piosenki w dużym stopniu 
wyrażają atmosferę panujących 
warunków i są niejako wes-
tchnieniem tej biednej, półdzi-
kiej krainy.

P/w tekst stanowi fragment 
wspomnień autora część 1 za-
mieszczone na pdf. w internecie. 
Wyszukał i wstawił: B Szarwiło

Szanowni Państwo, serdecznie 
witamy na rozpoczynającym 
się dzisiaj III Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Lwowskiej 
i Bałaku  Lwowskiego. Szcze-
gólnie serdecznie witam moją 
żonę, której zawdzięczam 
wiele, urodziła się również we 
Lwowie, a współredakcją na-
szej konferansjerki wprowadzi 
Państwa w ten nigdy nie zapo-
mniany świat naszego dzieciń-
stwa i naszych bliskich. 
Piosenka lwowska to bezcen-
ny dokument polskiej kultury 
obyczajowej i muzycznej, a 
także języka lwowskiego, nie 
tylko z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Nadrzęd-
nym zaś celem organizatorów 
festiwalu jest ocalenia od zapo-
mnienia tej piosenki, jednego z 
dowodów polskości tego mia-
sta, a przede wszystkim wej-
ście do serc młodego pokolenia. 
I ten problem, co podkreślam 
z nie małą dumą udało nam 
się rozwiązać. Koncerty festi-
walowe w poprzednich latach 
odbywały się w wielu polskich 
miastach, oczywiście również 
we Lwowie, w pięknej redak-
cji „Lwowskich Spotkań” przy 
ul. Badenich 9. To właśnie ta 
lwowska piosenka, którą nie-
bawem Państwo usłyszą sztur-
mem zdobyła młode serca. Pio-
senka lwowska i poezja. Tego 
oczekiwali od nas młodzi, na to 
przygotowani byli dorośli. I nie 
zawiedli się.
Najsympatyczniej wspominam 
koncert warszawski w maju 
ub. roku gdzie dostaliśmy bra-
wa na stojąco. To oni, laureaci 
ubiegłorocznych konkursów 
zdobyli serca. To właśnie zespół 
„Chawira” pobudził do życia 
to, co mogło ulec zapomnieniu. 
Ocalmy więc od zapomnienia 
muzykę i piosenkę lwowską.
Piosenki lwowskiej ulicy,  które 
Państwo usłyszą są tematycz-
nie dość różnorodne, autorstwa 
wielkich twórców i anonimowe. 
Wszystkie jednak wiernie uka-
zują lwowski folklor, wpro-
wadzają niemal natychmiast 
w ten niezapomniany klimat. 
Piosenkę spleciemy z poezją, 
bo jakby  mogło być inaczej.
A co godne szczególnego pod-
kreślenia, lwowska piosenka 
uliczna to przecież opowieść o 
warstwie społecznej w mieście 

najbarwniejszej – mieszkańcach 
przedmieść, warstwie najuboż-
szej, wykonującej prace najniż-
sze, nie wymagające specjalnych 
kwalifikacji, jak również ludno-
ści niepracującej, bezrobotnych, 
niebieskich ptaków, będących 
często w konflikcie z prawem. 
Lwowskie batiary są więc boha-
terami piosenek w których wy-
wyższano ich, a nawet apoetyzo-
wano, jakby w nagrodę za trudne 
i mizerne życie. Piosenka ulicz-
na idealizuje szczególnie jedną 
postać – Józka Marynowskiego, 
wielbiąc jego siłę, nieustraszoną 
odwagę i kawaleryjską fantazję. 
Gdy Józka Marynowskiego, 
który zdezerterował na tydzień 
z wojska, aby zabawić się w 
knajpie „Pod Capkiem”, ujmuje 
na Gródeckiem patrol policyjny 
inspektora Baziuka, zbiega się 
tłum uliczników lwowskich - 
makabundów i towarzyszy Józ-
kowi w drodze na odwach. 
Wyzywające zachowanie Ma-
rynowskiego, jego pogarda dla 
władzy i prawa, kult osobistej 
wolności, której nie zdoła ogra-
niczyć nawet więzienie, zyskują 
mu miano niezłomnego męża i 
brata polskiego. Przedmiejscy 
bohaterowie lwowskich piose-
nek noszą różne imiona. Do naj-
częstszych należą Jóźku, Antyk, 
Tońku, Tośku, z żeńskich Mania, 
Mańcia, Mańka, Mińcia, Maniu-
sia, Maniuśka.
Aby słowa przybrały realne 
kształty poproszę na scenę Woj-
ciecha Habelę
który zaprezentuje Państwu 
wiersz Jerzego Michotka „Zega-
ry”
O piosence lwowskiej można 
opowiadać wiele, ale wpada ona 
w ucho, jak żadna inna, budząc i 
to radość i uśmiech i śmiech, ale 
niekiedy też i smutek. Smutek 
może nie wynikający  z tekstu, 
ile z wiedzy, iż ta piosenka może 
zostać zapomniana. Powtarza-
jące się każdego roku festiwa-
le piosenki lwowskiej i bałaku 
lwowskiego nie mogą do tego 
dopuścić. Ale, ale mówimy o 
bałaku, nierzadko mówimy ba-
łakiem, ale też precyzyjnie nie 
wiemy co to jest bałak. 
Lwowski bałak to przecież nic 
innego jak przedmiejska gwa-
ra. Termin bałak nie figuruje w 
słownikach poprawnej polszczy-
zny, nie odnajdziemy go również 

w encyklopediach. A jednak, 
jednak jest swoistym językiem 
na trwale wpisanym w historię 
naszej mowy ojczystej.
Medialnie, zapewne też i histo-
rycznie język bałaku zaistniał 
dzięki autorstwu Wiktora Bu-
dzyńskiego i tak urodziła się 
słynna   „Wesoła Lwowska Fala 
„. Pierwszą stałą, cotygodniową, 
półgodzinną audycję rozrywko-
wą, Lwowska Rozgłośnia Pol-
skiego Radia nadała w dniu 16 
lipca 1933 roku.
Bałakiem w tej audycji posłu-
giwali się przede wszystkim 
Tońcio i Szczepcio, czyli Hen-
ryk Vogelfänger i Kazimierz 
Wajda, tworząc duet dialogo-
wy.
Oczywiście należy Państwu 
przypomnieć ten żywy do 
dzisiaj język, na przykładzie 
dialogów Tońcia i Szczepcia, 
lwowskiej piosenki, tej anoni-
mowej, ulicznej, lub z wybit-
nymi autorskimi tekstami, czy 
słownika bałaku lwowskiego.

Dla przykładu:

Tońcio : „ Swoi baby kocham!!!
Szczepcio: I w swoi Polscy kity 
odwalisz.”

Piosenka:

„ Choć ojca nie znał, matki tyż,
Wychował si byz troski,  
Żył, boć najmniejsza żyji wesz,
Nikt go ni pytał: Jak si zwiesz ?
Na Łyczakoskij „.

lub:

„ Na ulicy Kupyrnika
   Stoi panna bez bucika,
   Bez bucika stoi
   I martwi si.
   Ja si pytam: dzie jest bucik?
   Ona mówi: bucik ucik,
   Może pan poszukać
   Zechce mi „.

Nie należy więc zapominać, iż 
integralną część bałaku lwow-
skiego stanowi właśnie lwow-
ska piosenka.

Bogactwo języka bałaku od-
najdziemy w „ Słowniku
bałaku lwowskiego „. Oto 
przykłady:

absztyfikant – adorator

bałak – rozmowa, gadka
bajbus – niemowlę
bandzioch – duży brzuch
chatrak – konfident
chirus – pijak
cwajer – dwója
ćmaga – wódka
drybcia – stara kobieta
dziunia klawa – ładna dziew-
czyna
powozić dziunię – reszta jest 
milczeniem
fafuły – pełne policzki
funio – zarozumialec
galanty – elegancki
graba – ręka
hajda – wynocha
handełes – handlarz
hołodryga -  oberwaniec
jadaczka – gęba
juszka – rzadka zupa
jucha z kinola – krew z nosa
kacap – głupiec
pedały – nogi
pinda – niedorosła dziewczyna
potyrcze – pomietło
szantrapa – niechlujna kobieta
ścierka – ladacznica
śledź – krawat
krawatka – krawat / dostojnie 
/.

Bałakiem porozumiewali się 
nie tylko batiarzy, w moim 
lwowskim domu słyszałem 
nierzadko elementy bałaku. 
Niedawno jedna z moich lwow-
skich koleżanek, profesor fi-
lologii romańskiej, na moją 
telefoniczną propozycję aby 
przyjechała z mężem na kilka 
dni do  nas do Krakowa, od-
powiedziała mi : „Alek, jestyś  
durnuwaty pomidur”.

Usłyszą teraz Państwo Dominikę 
Cieślik - Lauf , która z towarzy-
szeniem zespołu „Chawira” wy-
kona 2 piosenki:
         
„Lwowianka” słowa i muzyka 
Anda Kitschman
 „Ta co pan buja” słowa Emanuel 
Schlechter, muzyka J. Gabel

Ilekroć zapowiadam prezesa fun-
dacji Ocalenia Kultury Kresowej 
Karola Wróblewskiego jestem 
szczerze wzruszony. Sposób 
podania wykonywanych przez 
niego utworów, poza wrodzoną 
elegancją i galanterią nie ma nic 
wspólnego z wyuczoną sztampą. 
On sam głęboko przeżywa to co 
śpiewa i wykonuje posłuszny mu 

LEOPOLIS SEMPER FIDELIS
WE LWOWIE MUZY ŚPIEWAŁY ZAWSZE
KONCERT W SALI „LOŻY” 8 SIERPNIA 2017 ROKU
Aleksander Szumański dla „Barw Kresów” „Kresowego Serwisu 
Informacyjnego”
Tekst konferansjerki Wojciecha Habeli, Aleksandra Szumańskiego i 
Aliny De Croncos Borkowskiej - Szumańskiej
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akordeon..
W Warszawie w ub. r. w maju w 
czasie naszego koncertu festiwa-
lowego okazało się, iż miałem 
rację. Nikt z całego zespołu nie 
otrzymał tylu braw i to na stoją-
co. Nikt też poza panem Karolem 
Wróblewskim nie bisował na 
żądanie wymagającej przecież 
warszawskiej publiczności.

W jego wykonaniu usłyszymy: 

„Moja gitara” słowa Emanuel 
Schlechter, muzyka Tychowski, 
Landowski, 

„Moje serce zostało we Lwowie” 
słowa i muzyka Marian Hemar,

Akompaniament Mateusza Dud-
ka - mistrza Europy w klasie 
akordeonu nastraja mnie zawsze 
lirycznie, a tuż obok urocza Do-
rota Helbin w swoim słynnym 
już repertuarze:

„Tyle jest gwiazd” do słów Ma-
riana Hemara i muz. H. Browna 
oraz
„Placmuzyka” aut. nieznani,  
ale pragnąłbym Państwa wpro-
wadzić również w ten liryczny 
nastrój moim wierszem z tomu 
„Fotografie polskie”:

LWOWSKIE DZIECINNE 
WSPOMNIENIA

Zapachniało ziemiochłodem
Pól wiankami kwietnym płat-
kiem
Łanów pochyloną głową
I zerwanym wczesnym brat-
kiem

W poszum gaju chłodnym ran-
kiem
Wkradły pierwsze się promie-
nie
Jak dziecinna wycinanka
Przeszywają las strumieniem

Kora korze niepodobna
W swej żywicy zatopiona
Naturalną mapą zdobna
Śpi w zapachu swym utkwiona.

Położyłem się pod krzakiem 
Malinowo niedojrzałym
Tak przykryty polnym makiem
Że mi róże zapachniały.

Kołysanka i skakanka
I gra w Zośkę tę dziecinną
Na przedmieściu Pohulanka
Lwowskie chwile me niewinne

Zamek w słońcu ten Wysoki
I ulica Łyczakowska
Na Hetmańskich Wałach sroki
Kocie łby Zamarstynowskiej

Wielki Teatr Diabla Góra
I gra w gałę w Stryjskim Parku
Pełna siana chłopska fura
I Paryża czar Jarmarku.

I chasydzkie stroje zdobne
Baby w chustach w kwiaty po-
lne
Obciążone tobołami
I mlecznymi banieczkami.

A ulica Kaźmierzowska
Z elżbietańskiej dziury wieżą
I Brygidki w kraty troskach
W martwych oknach zęby 
strzeżą

Na Sykstuskiej bomby dziura
Tak ulicę tę zmieniła
Że przejezdna chłopska fura
Na Floriańskiej mnie zbudziła.

Szmonces, jak się narodził? O, to 
zapewne bardzo długa historia.
Historycznie i medialnie szmon-
ces, zresztą podobnie jak bałak, 
swoje losy zawdzięcza „Wesołej 
lwowskiej fali” i jej twórcy Wik-
torowi Budzyńskiemu. Po Bałaku 
z Tońciem i Szczepciem  / Kazi-
mierzem Wajdą i Henrykiem Vo-
gelfängerem,/ Budzyński powo-
łał medialnie Aprikosenkranca i 
Untenbauma, parę żydowskich 
kawiarnianych komentatorów 
bieżących wydarzeń, w których 
wcielili się Mieczysław Monde-
rer i Adolf Fleischen. Czy to byli 
autentyczni Żydzi, którzy mówili 
wyłącznie szmoncesem, czy za-
maskowani goje wybitni aktorzy. 
Tego nikt do dzisiaj nie rozgryzł, 
nawet moja panienka / do dzieci 
/, która wszystko wiedziała, ani 
jej narzeczony Józio, nasz dozor-
ca, sicherowy goj, sam widzia-
łem. A co nie wyjaśnione, to tym 
bardziej intrygujące, słyszałem 
więc dyskusje w rodzaju „co cię 
to idzie obchodzić, co?”.
Szmonces to z hebrajskiego –  
uśmiech, dowcip, lub większa 
kabaretowa forma oparta na hu-
morze żydowskim. Tworzone w 
tym środowisku szmoncesy ob-
racają się zwykle wokół spraw 
biznesowo-religijnych, wyznań 
i doznań miłosnych, zdrad mał-
żeńskich. 
Wiele jest szmoncesów sytu-
acyjnych, odpowiadających py-
taniem na pytanie, „co za pyta-
nie?”. Np. czy twoja żona wresz-
cie do ciebie wróciła? ”Co za 
pytanie?” etc.
Całkowicie inną sprawą już w 
pobliżu bałaku jest język szmon-
cesowy. Aby wyrazić to najpro-
ściej można powiedzieć tak: 
„szmonces to gwara, posiadająca 
nie gramatyczne pierwiastki ję-
zyka polskiego, nieco języka li-
terackiego jidysz i w niewielkiej 
części dla Polaka znającego ję-
zyk niemiecki śmieszne wstawki 
tego języka w istocie nic nie zna-
czące, no i ten akcent „jidysz po 
polsku”. To słynna przecież już 
więzienna opowiastka o dwóch 
Żydach będących w jednej celi. 
Jeden więzień siedzi na krześle, 
drugi chodzi wokół celi. Ten 
siedzący mówi: Icek, jak ty cho-
dzisz to ty myślisz, że ty nie sie-
dzisz. 
Albo mama mówi do synka, Icek 
ty stój prosto, żeby pan doktor 
widział jaki ty jesteś krzywy. 
Gdzie mi tam kawały góralskie, 
czy ktoś widział krzywego góra-
la? Nasłuchałem się tych szmon-
cesowych opowieści, oj nasłu-
chałem. Nie tylko na „Krakidała-

ch”(targowisku lwowskim). 
Wbrew pozorom szmoncesem 
mówili nie tylko talmudyści, ale 
również świeccy  w zależności 
od potrzeb i sytuacji. 
Gdy na „Krakidały” przyjechał 
możny, najpewniej hrabia, to 
wokół niego talmudystów nie zo-
czyłem. Kręcili się zaś w krawat-
kach, dostojnie ubrani osobnicy, 
mówiący poprawną polszczyzną, 
załatwiając swoje geszefty, a tu 
złoto 14 karat, jak Boga kocham 
prosto ze Stambułu, a to pier-
ścionek z brylantem blauwajs 
3.5 karata do odebrania za poło-
wę wartości, prosto z Wiesbaden. 
Gdy któryś z osobników powie-
dział: np. Moniek ty mi nie idź 
psuć interesu, od razu Moniek 
znikał, bo kto wie czy hrabia nie 
był antysemitnik. 
 W szmoncesie, podobnie zresz-
tą do bałaku istnieje podział na 
bogatych i biednych. Otóż w 
przedziale pociągu jedzie  dwóch 
Żydów, bogaty i biedny. 
Ten bogaty się chwali, że je-
dzie do Baden, potem do Baden 
Baden, a potem do Wiesbaden, 
biedny zapytany dokąd jedzie 
odcina się, jadę do Rajsze, potem 
do Rajsze Rajsze, a potem do 
Wysrajsze. 
Jednym z najstarszych, a zara-
zem najwybitniejszych dialogów 
szmoncesowych jest ”Sęk” Kon-
rada Toma. 
Kabaret Dudek prezentował 
„Sęk”, oj w wykonaniu takich 
szmoncesowców jak Edward 
Dziewoński i Wiesław Michni-
kowski.  

W szmoncesowy nastrój wpro-
wadzi nas mój partner Wojciech 
Habela tekstem „Rubinstein”,

Zmieniamy nastrój, przed Pań-
stwem Franciszek Makuch arty-
sta krakowskiej Opery i Operet-
ki, w wykonaniu którego usły-
szymy dwie piosenki:

„Boston o Lwowie” sł. Marian 
Hemar, muz. H. Brown oraz
„Mój sen o Lwowie” słowa J.R. 
Wanat, muz. Jerzy Kopiński

Zanim usłyszymy zapowiadane 
piosenki, pragnąłbym powtórzyć 
mój bałakowy wiersz „Czyku-
ladki i cukierki”. Czynię to na 
prośby Państwa:
 
   CZYKULADKI I CUKIER-
KI

Czykuladki i cukierki
Słodziusieńki bumbunierki
Pienkne panny kwiatów mowa
A to wszysko jest zy Lwowa

Popatrz z góry na Łyczaków
Tam jest smak pachnących ma-
ków
A frajery z Kleparowa
Przecież także są zy Lwowa

Gdy muzyczka rżnie sztajera
Lwów piękniejszy niż Riwiera
Bo na rogu Kupernika
Tańczy panna bez bucika

Po Gródeckiej jedzie tramwaj
A my dwa są obacwaj
A tu Antek leje w mordę
Pół literka i jest lordem

Czykuladki i cukierki
Słodziusieńki bumbunierki
Pienkne panny kwiatów mowa
A to wszystko jest zy Lwowa

Wezme babe swe pod pachę
To mi fundnie drugą flachę
Policjanci i złodzieje
W mordę wódę każdy leje

A po wódce twoja Mańka
Jest jak w cyrku Wańka-
-Wstańka
Mańke widać jak na dłoni
A frajera frajer goni

Gdy ze Lwowem sztamę trzy-
masz
To nie będziesz za oryginał
Bo gdy się urodzisz znów
To zobaczysz miasto Lwów

I cukierki czykuladki
I amantów własnej babki
Swoje meszty na stoliku
Rudą Mańkę na nocniku

Przy twej Mańce jakiś frajer
Uskutecznia ręczny bajer
Ja frajera facką w mig
Absztyfikant był i znik

Bal u ciotki Bańdziuchowej
Trzymam dziunię szczegółowo
Dziunia klawa ja też szyk
Frajerowi portfel znik

I cukierki czykuladki
Dookoła nowe babki
Pienkne panny kwiatów mowa
Skąd te panny? Z Kleparowa

Czykuladki i cukierki….
Słodziusieńki  bumbunierki
Pienkne panny kwiatów mowa
A to wszystko jest zy Lwowa. 

Szanowni Państwo mojego 
partnera Wojciecha Habeli nie 
trzeba zapowiadać

W jego wykonaniu usłyszymy:

„Pamiętaj  o tym wnuku” do 
słów Mariana Hemara, oraz
„Wio na piechotę do Lwowa” 
sł. i muz. Wiktor Budzyński

Mamy niedaleczko, więc wybie-
ramy się oczywiście wszyscy na 
piechotę do Lwowa.
Artyście towarzyszy zespół 
„Chawira”

Usłyszymy teraz Magdalenę 
Sowę, która wykona dla Państwa 
trzy piosenki:
„Tango łyczakowskie” sł. Ema-
nuel Schlechter, muz. bracia Ha-
ber,

„Tylko we Lwowie” sł. Emanuel 
Schlechter, muz. Henryk Wars,

„W Stryjskim parku na festynie” 
autorzy nieznani.

Artystce towarzyszy Zespół 
„Chawira”

Ilekroć Magdalena Sowa śpie-
wa w „Stryjskim parku na 
festynie”, bo oczywiście był 
wówczas festyn, przypominam 
sobie, iż właśnie tam poznałem 
moją żonę Alusię, prowadzącą 
dzisiaj z nami konferansjerkę. 

Alusia siedziała samotnie na 
ławeczce i nawiązał się między 
nami dialog: 
- Czy pani już długo idzie sie-
dzieć na tym festynowi? 
- Nie mów pan do mnie obcia-
chem szmoncesowym, bo raz 
jestem po szkołach, a dwa je-
stem gojka i może się pan ode 
mnie odkarauli. 
- Przepraszam  za pardon -  od-
powiedziałem, nie absztyfikant 
ci ja, ale ma pani takie śliczne 
rysowanie górnej partii na sie-
dząco, że nie mogłem nie zabaj-
tlować.
-  I tu zacząłem uskuteczniać 
ręczny bałak, po czym dosta-
łem od przyszłej wstyd powie-
dzieć po czym. 
- I tak powstało moje pierwsze 
małżeństwo. Potem to już z na-
stępnymi żonami leciało.

Szanowni Państwo, z satysfak-
cję zapowiadam po raz następny 
Wojciecha Habelę, który zapre-
zentuje dwie piosenki:

„Oba cwaj” sł. Emanuel Schlech-
ter, muz. Henryk Wars,

„Party w Londynie” sł. Feliks 
Konarski, muz. Do tanga „El 
Choclo” 
                                    
Artyście towarzyszy Zespół 
„Chawira”.

ZAKOŃCZENIE  piosenką 
„Ten drogi Lwów” w wykona-
niu zespołu „Chawira

Przed Państwem wystąpili:

Zespół „Chawira” w składzie:

Karol Wróblewski
Stefan Czyż
Jerzy Skrejko

Wojciech Habela
Franciszek Makuch
Mateusz Dudek
Dorota Helbin
Dominika Cieślik - Lauf
Magdalena Sowa

Konferansjerka:

Wojciech Habela
Aleksander Szumański
Alina de Croncos Borkowska - 
Szumańska

Scenariusz i reżyseria
Karol Wróblewski

Opracowanie i produkcja
Aleksander Szumański - pro-
ducent artystyczny                                   
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Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do: 

 Aleksander Szycht lwowianin@wp.pl
Zgłoszenia grup patriotycznych wysyłamy do: 

 Maciej Rafał Białkowski wolyn11lipca@wp.pl
Zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej wysyłamy do: 

 Bartłomiej Jaworski wolyn11lipcagrh@gmail.com
 Zgłoszenia na Wieczornicę wysyłamy do: 

 Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@btx.pl

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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