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200. rocznica śmierci  Tadeusza 
Kościuszki 

VII Międzynarodowe 
Spotkanie Miłośników 
Ziemi Wołyńskiej i Kre-
sów Wschodnich
Sobota i niedziela 16-17 września 
br. były kolejnymi dniami, kiedy 
po raz kolejny spotkali się na dol-
nośląskiej ziemi rozrzuceni po ca-
łej Europie byli mieszkańcy Kre-
sów Wschodnich i ich przyjaciele.
W Świątnikach k. Sobótki odbyło
się już VII Międzynarodowe Spo-
tkanie Miłośników Ziemi Wołyń-
skiej i Kresów Wschodnich. Te-
goroczne spotkanie poświęcone 
było Nauczycielom na Kresach 
Wschodnich ............strona 3

Pogrzeb Grzegorza 
Kijowskiego lat 32 za-
mordowanego ze szcze-
gólnym okrucieństwem 
-Ukrainiec z zarzutami 
za zabójstwo
WOsada Kurów położona w po-
wiecie puławskim w wojewódz-
twie lubelskim oddalona od Lu-
blina 35 km w której mieszka 
2811 mieszkańców.
Doszło tam do zabójstwa w nocy 
z soboty na niedzielę (16/17 wrze-
śnia 2017 r). Zwłoki znalazł nad 
ranem pod jednym z bloków przy 
ul. Wojska Polskiego w Kurowie 
jeden z przechodniów .....strona 5

”WIEK NA ZA-
WIETRZNEJ”
Kilka dni temu obejrzałem i wy-
słuchałem rozmowy z dr Ewą 
Kurek która opowiadała o swojej 
ostatniej książce zatytułowanej 
„Wiek Na Zawietrznej”. Stwier-
dziła, że tym razem jest to po-
wieść, ale wszystkie zdarzenia 
wydarzyły się naprawdę. Polską 
osadę Chrobrów, w której miesz-
kali jej rodzice i dziadkowie, na 
Wołyniu spalili Ukraińcy z UPA. 
Polaków z Chrobrowa ocalił 
jednak młody Ukrainiec Siańko 
Klepiec, który za Polaków oddał 
życie. Zaprezentowała również 
wstrząsającą .....strona 9

Kim byli nasi przodko-
wie -obywatele Wielkie-
go Księstwa Litewskiego
W Coraz więcej ciekawskich kie-
ruje się do archiwum, by dociec,
kim jesteśmy, dowiedzieć się 
swego pochodzenia, kim byli 
nasi przodkowie. Tym bardziej, 
że zwątpienie zaczyna ogarniać 
tego, kto bezkrytycznie przysłu-
chuje się kontrowersyjnych wy-
powiedzi historyków i całej rze-
szy polityków, ......strona 10

Waszej Ekscelencji 
Adolfowi Hitlerowi od-
dany sługa Andrzej 
Szeptycki, arcybiskup
Straszne słowa! Zgroza bije z tego
tytułu! Jak się to czyta, to nie chce
się wierzyć, że mógł to oficjalnie,
świadomie i dobrowolnie smaro-
wać abp Cerkwi grecko – katolic-
kiej Andrzej Szeptycki ze Lwowa.
A jednak Metropolita Lwowa 
obrządku grecko – katolickie-
go dwoił się i troił, by wyprosić 
zwycięstwo dla Ukrainy, oficjal-
nie kolaborującej z III Rzeszą 
Niemiecką Adolfa........strona 12

„Błądząca” Pogoń
- relacje polsko-litewskie
W społeczeństwie litewskim do-
minuje przekonanie, że poloniza-
cja Wileńszczyzny jest wynikiem
działalności spolszczonej szlach-
ty i duchowieństwa. Niejeden Li-
twin wierzy, że duchowieństwo 
na Litwie nie tylko w przeszłości, 
ale także i obecnie, polonizuje 
Wileńszczyznę. Narodowcy li-
tewscy są przekonani, że parafie 
Wileńszczyzny były szybko spo-
lonizowane, ponieważ nie wpusz-
czano tam mowy.........strona 18

W marszu z Banderą
24 sierpnia w Kijowie – z oka-
zji święta niepodległości Ukra-
iny – odbyła się coroczna parada 
wojskowa. W tym roku wzięło w 
niej udział 4,5 tys. żołnierzy ukra-
ińskich oraz 231 żołnierzy z 10 
państw, z których osiem należy do
NATO: USA, Wielkiej Brytanii, 
Kanady, Polski, Rumunii, Litwy, 
Łotwy, Estonii, Mołdawii i Gru-
zji. Oprócz szefa Pentagonu Ja-
mesa Mattisa do .......strona 20

Moje Kresy. Józef Ju-
lian Jamróz cz.3
W Rodzice taty pochodzili z Dy-
nowa nad Sanem, wieś leżała w 
województwie lwowskim. Obok
dziadka mieszkał mój wujek le-
gionista – Ignacy Stankiewicz. Po 
zakończeniu działań wojennych 
marszałek Józef Piłsudski jeden z 
żołnierskich batalionów przemia-
nował na policyjny, akurat w nim 
służył wujek. Ignacy ukończył 
policyjne kursy w Mościskach i 
we Lwowie. Został pierwszym 
komendantem........strona 23

Z Kowla na „syberyj-
skie kolonie”
Ja z panieńskiego się nazywałam
Irena Sienkiewicz. Urodziłam się
w Kowlu w 1930 roku, na Woły-
niu. To miasto było duże, dzieliło
się na Stary Kowel i Nowy Kowel
tak, jak dzielnice miasta. Tam 
chodziłam do szkoły i z tej szkoły
mnie zabrano. Pierwsze, co pa-
miętam z wydarzeń tragicznych, 
to jak ojca zabrali do wojska, też
[pamiętam ........strona 25

Wspomnienia z Kresów
Eugeniusz Wąsowicz
Nazywam się Eugeniusz Wą-
sowicz, urodziłem się 10 marca 
1932 roku na kresach, we wsi Je-
lechowice, w powiecie Złoczów, 
województwo tarnopolskie, a po 
aneksji tych terenów przez Rosję
”było to już” województwo 
lwowskie. Nazwa wsi pochodzi 
od jelenia. Ten teren można okre-
ślić geograficznie jako Wołyń. 
Stolicą tego regionu geograficz-
nego jest Złoczów, właśnie moje 
powiatowe miasto. Moja mama 
nazywała się Ewa, z domu Spól-
nik a ojciec.... strona 28

LWOWSKA CUKIER-
NIA LUDWIKA ZA-
LEWSKIEGO
Elegancka cukiernia Ludwika Za-
lewskiego była jednym z symboli 
przedwojennego Lwowa. Mieści-
ła się w lokalu na parterze budyn-
ku przy ul. Akademickiej 22 . Jest 
to jedna z głównych ulic miasta, 
przed wojną corso – miejsce nie-
dzielnych spacerów. Cukiernia 
wyróżniała się wielką przeszklo-
ną witryną, za którą można było
podziwiać całe miasta z marcepa-
na i cukru. .......strona 30

CYGANERIA LWOW-
SKICH KAWIARNI
RECENZJA Z KON-
CERTU 28 WRZE-
ŚNIA 2017 ROKU
28 września 2017 roku w sali Klu-
bu 6 Brygady Powietrznodesanto-
wej Wojskowego Ośrodka Kultu-
ry w Krakowie ul. Zyblikiewicza 
1 odbył się koncert „Cyganeria 
lwowskich kawiarni” z udziałem 
zespołu „Chawira” .......strona 31

Koncert Galowy. Re-
cenzja z Koncertu Galo-
wego 24 Września 2017
W niedzielę 24 września 2017 
roku w sali koncertowej krakow-
skiego teatru Variete odbył się do-
roczny koncert galowy 11 Ogólo-
nopolskiego Festiwalu Piosenki 
Lwowskiej i bałaku lwowskiego 
w Krakowie 2017 r. w którym 
wyłoniono laureatów. Zebrana 
publiczność gromkimi brawami 
nagrodziła laureatów konkursu 
lwowskiej piosenki .......strona 33

15 października będziemy obchodzić 200 rocznicę śmierci tego wielkiego Polaka. 

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III urodzony na Polesiu 4 lu-
tego 1746 w Mereczowszczyźnie, zmarł 15 października 1817 w Solurze) – inżynier 
wojskowy, fortyfikator, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej 
Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794).
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Zbiórka zniczy na Kresy
Stanisław Szarzyński

Nożem Sowieckiej Rosji w plecy Polaków!!!
Andrzej Łukawski

Warszawa, 30 września 2017

KOMUNIKAT 6/17

Przyjaciele!
JUŻ ZA TYDZIEŃ ZAPRASZA-
MY NA V MOTOCYKLOWY 
ZLOT JESIENNY RADOSNE 
ZAKOŃCZENIE SEZONU MO-
TOCYKLOWEGO W GIETRZ-
WAŁDZIE, 7- 8 PAŻDZIERNI-
KA 2017.

Spotykamy się tam, gdzie w 1877 
roku, Matka Boża objawiła się 
polskim dzieciom, mówiła do 
nich po polsku, kiedy pod zabo-
rem pruskim mówić w języku 
polskim nie było wolno, na pięk-
nej i gościnnej Warmii. Więcej 
informacji o tym niezwykłym 
miejscu: 

Podziękujemy Matce Bożej za 
udany sezon motocyklowy. Po-
modlimy się za Tych, którzy nie
powrócili do swoich domów. Bar-
dzo proszę o przesłanie na adres 
e-mailowy zarzad@rajdkatynski.
com imion i nazwisk tych naszych 
kolegów, którzy już przemierzają 
niebieskie szlaki.

Program ZLOTU:

7 październik (sobota)
17:00 – Gminny Ośrodek Kultu-
ry - Wieczór wspomnieniowy śp. 
Ks. Zdzisława Peszkowskiego i 
śp.
Wiktora Węgrzyna. Obejrzymy 
również film zrealizowany przez 
TV Trwam, pt.:” Kochał Polskę i 
Ty ją kochaj – Komandor Wiktor 
Węgrzyn”,

19:00 – uroczyste zakończenie 
XVII Międzynarodowego Moto-
cyklowego Rajdu Katyńskiego,

21:00 – Apel Jasnogórski,
21:40 – spotkanie motocyklowe 
na błoniach.

8 października (niedziela)
10:00 – Msza Święta Dziękczyn-
na. Po Mszy Świętej zakończenie 
zlotu.
Kwater w okolicy jest dużo, ale 
na błoniach jest dużo miejsca na 
namioty.

Zabierzcie ze sobą naczynia na 
wodę ze źródełka, które 8 wrze-
śnia 1877 roku pobłogosławiła 
sama Matka Boża.

Woda z tego źródełka ma moc 
uzdrawiającą.

 
Z głębokim żalem i smutkiem, KSI zawiadamia, 

że  28 października 2017 na Wieczną Wartę 
odszedł

Por. Józef Dzikowski
Prezes Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu 

Wojennego Virtuti Militari

Żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej 
ps. „Grusza”, I/24 pp

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego

Szanowni Kresowianie,
Stowarzyszenie Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów w Przemyślu 
i Klub Inteligencji Katolickiej w 
Przemyślu zapraszają do udzia-
łu w zbiórce zniczy na Cmentarz 
Obrońców Lwowa i groby na 
Kresach. (Trzcieniec, Mościska, 
Sądowa Wisznia, Gródek Jagiel-
loński, Strzałkowice, Stary Sam-
bor).
Przyjmujemy wpłaty od osób pry-
watnych i stowarzyszeń z dopi-
skiem „Znicze na Kresy”,
na konto: PBS O/Przemyśl, Nr 82 
8642 1155 2015 1509 6119 0001.

Dla wpłat z zagranicy:
Nazwa Odbiorcy:
Bank Polskiej Spółdzielczości 
PAYMENT VIA Podkarpacki 

Bank Spółdzielczy.

Imię i Nazwisko właściciela ra-
chunku / Nazwa Firmy
STOWARZYSZENIE PAMIĘCI 
POLSKICH TERMOPIL I KRE-
SÓW W PRZEMYŚLU
Nr rachunku IBAN
PL 82 8642 1155 2015 1509 6119 
0001
KOD SWIFT: POLUPLPR

PRZED NUMEREM KONTA 
TRZEBA PODAĆ LITERY PL
Zakupione w hurtowni znicze 
– 14 października 2017r. zawie-
ziemy i przekażemy Polskiemu 
Towarzystwu Opieki nad Groba-
mi Wojskowymi we Lwowie i do 
kościołów na trasie do Lwowa.

Wykaz dokonanych wpłat , zaku-
pionych i przekazanych zniczy, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
przekażemy drogą internetową na 
adres Ks. Isakowicza-Zaleskiego, 
Światowego Kongresu Kreso-
wian, Pana Wiesława Tokarczuka 
i inne znane adresy e-mail.

Z kresowym pozdrowieniem, 
Stanisław Szarzyński
Prezes Stowarzyszenia Pamięci 
Polskich Termopil i Kresów w 
Przemyślu
i Klubu Inteligencji Katolickiej w 
Przemyślu,
członek zarządu Światowego 
Kongresu Kresowian

tel. 608-611-54
e-mail: s.szarzynski@gmail.com

17.09.1939 pamiętamy!
To Hasło pod którym na Skwerze 
Wołyńskim w Warszawie odby-
ło się spotkanie zorganizowane 
przez Damiana Bieńko z Naro-
dowej Wolnej Polski i Wojciecha 
Jabłonowskiego. Zaznaczę, że 
ta demonstracja nie była przeja-
wem rusofobii, a antykomunizmu 
i dążenia do prawdy historycznej 
którą w kilu żołnierskich słowach 
przekazał Jabłonowski.   
...wcześniej Niemcy zabezpieczy-
ły sobie racjonalnie i genialnie 
układ z „ruskimi”. Ktoś powie 
„co za hańba, co za zdrada „ jaka 
zdrada - kontynuował Jabłonow-
ski - tak robią ludzie racjonalni. 
Kombinujcie jak Nowozeland-
czyk albo Kanadyjczyk który po-
wiedział „wasi politycy to idioci”. 
Doprowadzili do sytuacji w której 
napadli Was we dwójkę. Kto da 
redę jak napadnie go dwóch?
.... No i ta sowiecka Rosja wycze-
kała ten moment i wbiła nam nóż 
w plecy.  
Nie przypadkowo na miejsce ma-
nifestacji wybrano Skwer Wołyń-
ski. 
17 września 1939 roku główne 
kierunki natarcia Frontu Biało-
ruskiego objęły Wilno, Barano-
wicze – Wołkowysk – Grodno 
– Suwałki, Brześć nad Bugiem. 
Wilno, Grodno i Brześć zostały 
osiągnięte  w dniach 20-22 wrze-
śnia, Suwałki 24 września. Głów-
ne kierunki natarcia Frontu Ukra-
ińskiego objęły Dubno – Łuck 
– Włodzimierz Wołyński – Chełm 
– Zamość – Lublin, Tarnopol – 

Lwów, Czortków – Stanisławów 
– Stryj – Sambor i Kołomyję. Pod 
Lwów jednostki sowieckie pode-
szły 19 września, Lublin osiągnę-
ły 28 września. Jednostki Frontu 
Ukraińskiego dłużej brały udział 
w działaniach i zajmowały ko-
lejne wyznaczone im obszary do 
początku października 1939. 
Jabłonowski wspomniał o nieby-
wałej i bohaterskiej szarży pol-
skiej kawalerii pod wsią Husynne 
gdzie 24 września 1939 roku, 400 
jeźdźców sprawiło pod koniec 
kampanii wrześniowej krwawą 
lekcję nacierającym ze wschodu 
Sowietom, którzy tydzień wcze-
śniej zdradziecko napadli na nasz 
kraj. 
To starcie, starcie bez precedensu 
w całej wojnie 1939 roku nigdy 
wcześniej nie było nagłośnione. 
Dopiero dbający o prawdę histo-
ryczną i honor kawalerii polskiej 
malarz – batalista z Hrubieszowa 
wyciągnął z mroków zapomnie-
nia.  

 24 IX 1939 roku (to była niedzie-
la) i jak wspominał kpr. podcho-
rąży Włodzimierz Rzeczycki d-ca 
konnego zwiadu, który dołączył 
do walczących i to właśnie jemu 
zawdzięczamy kilka urwanych 
wspomnień: 
Do walki dochodzi między godzi-
ną 16 – 17-tą, gdy ukryci Polacy 
w dwóch jarach dobrze zadrze-
wionych, skąd zwiadowcy wypa-
trzyli masy piechoty sowieckiej 
idącej od strony Strzyżowa i Ro-
galina. Wiedziano już od rana, 
że duże oddziały wroga otaczają 
pozycje polskie z dwóch stron żą-
dając poddania się. Odpowiedzi 
polskiej nie było, za to strzelały 
moździerze Baonu Chemicznego, 
prowadziła także ogień zaporo-
wy na skrzydle bateria 17 PAL-
-u uniemożliwiając zamknięcie 
okrążenia polskich oddziałów. 
Wola walki wśród Polaków była 
bardzo silna, może dlatego, że 
wróg był taki okrutny, a swoje 
szlaki znaczył zbrodniami.

Międzynarodowy 
Motocyklowy Rajd 
Katyński - Komunikat
Redakcja
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  Sobota i niedziela 16-17 
września br. były kolejnymi 
dniami, kiedy po raz kolejny 
spotkali się na dolnośląskiej 
ziemi rozrzuceni po całej Eu-
ropie byli mieszkańcy Kresów 
Wschodnich i ich przyjaciele.  
 
W Świątnikach k. Sobótki odby-
ło się już  VII Międzynarodowe 
Spotkanie Miłośników Ziemi 
Wołyńskiej i Kresów Wschod-
nich. Tegoroczne spotkanie po-
święcone było Nauczycielom na 
Kresach Wschodnich zorganizo-
wane pod Honorowym Patrona-
tem abp metropolity wrocław-
skiego ks. Józefa Kupnego oraz 
Dolnośląskiego Kuratora Oświa-
ty Romana Kowalczyka.

Organizatorami europejskiego 
spotkania kresowian byli; Towa-
rzystwo Miłośników Kultury Kre-
sowej we Wrocławiu, Środowi-
sko Wrocławskie 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajo-
wej oraz parafia św. Józefa Oblu-
bieńca w Nasławicach k. Sobótki. 

Anomalie pogodowe przyspo-
rzyły trochę kłopotów organiza-
torom, jednakże chęć spotkania 
przyjaciół i znajomych z po-
przednich lat, powspominania o 
kresowych dziejach była silniej-
sza i kresowianie nie patrząc na 
przeciwności losu licznie przy-
byli na tę doroczną uroczystość.

Odbywające się od siedmiu lat 

spotkania w podślężańskiej wsi 
Świątniki przy Cudownym Ob-
razie NMP Bolesnej z Niewirko-
wa na Wołyniu są wydarzeniem 
obejmującym nie tylko region 
dolnośląski. Przybywają na nie 
Narody Kresów na czele z Ukra-
ińcami i Czechami, Niemcami i 
Olendrami, Ormianami i Żyda-

mi. Co roku nie brakuje delegacji 
z różnych miast i skupisk kreso-
wych z terenu całego kraju. Od 
samego początku przyjeżdża tu-
taj szczecińska delegacja ze Sto-
warzyszenia Kresy Wschodnie 
– Dziedzictwo i Pamięć, na czele 
z jego prezesem Jerzym Mużyło. 
Elementem towarzyszącym są 

zawsze konferencje popularno-
naukowe, wystawy i uroczyste 
msze święte z oprawą Wojska 
Polskiego oraz z udziałem pol-
skiego episkopatu i duchowień-
stwa z Kresów Wschodnich.  
 
W poprzednich latach upamięt-
niono m.in. żołnierzy Korpusu 
Ochrony Pogranicza, Żołnierzy 
Cichociemnych na Kresach, 27 
Wołyńską Dywizję Piechoty Ar-
mii Krajowej, Narody Kresów. W 
sposób szczególny każdego roku 
pamięta się tu o Ofiarach Ludo-
bójstwa na Kresach Wschodnich. 
 
W tym roku organizatorzy oddali 
hołd cichym bohaterom w ciężkiej 
pracy na Kresach - nauczycielom.  
Wielu z nich w momencie wy-
buchu II wojny dało świadec-
two ofiary własnego życia i 
dziś niewielu już pamięta, że 
do 1939 roku to oni tworzy-
li w ciężkiej codziennej pracy 
etos kultury Kresów nad Dnie-
strem i Zbruczem, Horyniem 
i Słuczą , Prypecią i Wilią.  
To oni przez swoją pracę za-
trzymali rusyfikację wschodnich 
ziem Rzeczpospolitej i stwo-
rzyli fenomen pokolenia Ko-
lumbów. Szacunkowo można 
przyjąć, że w wyniku różnych 
form działań śmierć poniosło 
kilka tysięcy polskich nauczy-

cieli oraz co najmniej dwukrot-
nie więcej członków ich rodzin.  
Tysiące trafiły na Syberię, 
do lasu katyńskiego i szla-
ki Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, a ich groby roz-
rzucone są po całym świecie. 

Uroczystego otwarcia VII Mię-
dzynarodowych Spotkań do-
konał prezes wrocławskiego 
środowiska 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty Armii Krajowej, 
Honorowy Prezes Towarzystwa 
Miłośników Kultury Kresowej 
we Wrocławiu prof. Henryk Śli-
wiński. Celebrantem uroczystej 
mszy świętej w asyście ośmiu 
kapłanów był biskup pomocniczy 
Archidiecezji Wrocławskiej ks. 
Andrzej Siemieniewski. Homilię 
wygłosił ks. Zbigniew Słobodec-
ki, kapelan kresowian. Następnie 
odbył się okolicznościowy Apel 
Poległych z udziałem Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego ze 
sztandarem oraz orkiestry.  
Odsłonięto pamiątkową tabli-
cę Pomnik Pamięci, pod któ-
rym znajduje się ziemia z mogił 
zamordowanych nauczycie-
li w Katyniu, Monte Cassino, 
na Wołyniu i dalekiej Syberii.  
 
W trakcie uroczystości odbyła 
się: konferencja popularnonauko-
wa pt. „Nauczyciel na Kresach” z 

VII Międzynarodowe Spotkanie Mi-
łośników Ziemi Wołyńskiej  i Kresów 
Wschodnich
Eugeniusz Szewczuk

/ Otwarcia VII Międzynarodowych Spotkań dokonuje  Honorowy Prezes TMKK prof. H.Słowiński

/ Pamiątkowa tablica
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udziałem dzisiejszych nauczycie-
li pracujących za naszą wschod-
nią granicą, oraz liczne wystawy 
nt pt. „Nauczyciel na Kresach 
wschodnich 1918-1939”, „Ma-
donny kresowe”. „Wspomnienia 
ze spotkań Miłośników Ziemi 
Wołyńskiej”, oraz przygotowaną 
przez Stowarzyszenie Wołyń-
skich Czechów i ich Przyjaciół 
wystawa upamiętniająca wymor-
dowanie  czeskich mieszkańców 
wsi „Czeski Malin”.

Część artystyczną pierwsze-
go dnia świątnickich spotkań 
zdominowali artyści z powiatu 
brzeskiego, województwa opol-
skiego.  Swoje recitale wokalne 
miały znane już w naszym śro-
dowisku Małgorzata Kalińska z 
Lewina Brzeskiego i Ola Szysz-
ka z Obórek gm. Olszanka. Obie 
zaprezentowały w swoim reper-
tuarze piosenki kresowe i inne 
znanych polskich wykonawców.
Tradycyjne Spotkanie Miłośni-

ków Kresów zdominował zespół 
wokalny „Leśne Echo” z Lubszy 
w woj. opolskim, uznany gwiaz-
dą tych spotkań, albowiem na 
scenie wystąpił czterokrotnie, 

dając 2,5 godzinny koncert pio-
senek kresowych, patriotycznych 
i biesiadnych. Wielokrotnie bi-
sując został przez organizatorów 
zaproszony na kolejne spotkanie 

za rok, nie tylko do Świątnik, ale 
i do innych miejscowości Dolne-
go Śląska.
Tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk.

/ W części artystycznej występił m.in. zespół Leśne Echo z Lubszy woj. opolskie

/ Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej kresowym nauczycielom

Jubileusz 25 lecia Polskiego 
Radia Lwów przy zielonym 
świetle
Redakcja
W październiku minie 25 lat od 
momentu jak zaczęło funkcjo-
nować „Polskie Radio Lwów”.  
Warto przypomnieć, że Polskie 
Radio Lwów w eterze to konty-
nuacja przedwojennych tradycji 
radiofonii lwowskiej. To pierw-
sze audycje po polsku we Lwo-
wie poczynając od początku lat 
90. i zarazem jedyne. To polskie 
słowo słyszane przez 3 godziny w 
tygodniu, słuchane wg rankingu 

ukraińskiego komitetu statystyki 
przez ponad 10,4% mieszkań-
ców obwodu lwowskiego. Tego 
Radia odbiorcy słuchają w obwo-
dzie lwowskim, jak również za 
granicą, o czym świadczą liczne 
wejścia na stronę internetową, 
listy od słuchaczy, wiadomości 
w sieciach socjalnych. Polskie 
Radio Lwów może się pochwalić 
słuchaczami pod każdą szeroko-
ścią geograficzną – oprócz Polski 

i Ukrainy, w Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, w Europie – w 
Austrii, na Litwie, w Niemczech i 
innych krajach. Celem Polskiego 
Radia Lwów jest utrzymywanie 
tożsamości narodowej i krze-
wienie kultury polskiej.  Radio 
edukuje, łączy przeszłość z te-
raźniejszością i przyszłością, jest 
tam, gdzie tego wymaga sytuacja. 
Nim zaczniemy jednak święto-
wać warto przypomnieć o czarnej 

chmurze która zawisła, nie tylko 
nad obchodami ale nad istnie-
niem Radia. 27 września w Na-
szym Dzienniku  ukazał się arty-
kuł: „Czy zamilknie polski głos 
we Lwowie? „ (jest umieszczony 
na obrazku), Podano w nim  in-
formację o brakujących środkach 
w kasie Polskiego Radia Lwów 
na opłacenie eteru w rozgłośni 
ukraińskiej. Radio Lwów już od 
dawna bezskutecznie prosiło o 
dofinansowanie brakującej kwo-
ty, gdyż brak środków skutko-
wałby zamknięciem działalności. 

Nagłośnienie w prasie odniosło 
jednak skutek,  jak poinformo-
wała  Maria Pyż (http://polmedia.
pl/zielone-swiatlo-dla-polskie-
go-radia-lwow/)  28. września 
Prezydium Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej zdecydowało 
o zwiększeniu finansowania dla 
Radia Lwów o brakującą kwotę, 
dając, tym samym, zielone świa-
tło istnieniu polskich audycji we 
Lwowie. Ponoć pomocny  w tym  
okazał się zespół parlamentarny 
„Koło Lwowian”.
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Osada Kurów położona w powie-
cie puławskim w województwie 
lubelskim oddalona od Lublina 35 
km w której mieszka 2811 miesz-
kańców.  Doszło tam do zabój-
stwa w nocy z soboty na niedzielę  
(16/17 września 2017 r). 

Zwłoki znalazł nad ranem pod 
jednym z bloków przy ul. Woj-
ska Polskiego w Kurowie jeden 
z przechodniów i natychmiast za-
wiadomił policję.  

Po przybyciu na miejsce policjan-
ci ustalili, że ma na ciele ślady 
od licznych uderzeń nożem. Za-
mordowanym okazał się Grze-
gorz Kijowski 32-letni bramkarz 
miejscowej drużyny piłkarskiej 
Garbarnia Kurów  która gra w A-
-klasie.   W ostatnią sobotę zespół 
KS Garbarnia Kurów przegrał w 
Piaskach z miejscową Piastovią 
3-2 i po powrocie do Kurowa 
część zawodników wybrała się 
do baru, wśród nich był Grzegorz.  
Policjanci ustalili, że tej nocy po 
pewnym czasie 32-latek wyszedł 
z baru i skierował się do swojego 
mieszkania przy ul. Wojska Pol-
skiego. 

Przed blokiem czekał na niego 
Ukrainiec 36 letni Siergiej V, któ-
ry rzucił się z nożem na piłkarza, 
zadając Jemu kilkanaście ciosów. 
Następnie przeszukał mężczyźnie 
kieszenie, zabrał posiadaną przez 
niego gotówkę oraz kartę płatni-
czą. 

Po dokonaniu zabójstwa wrócił 
do gospodarstwa przy ulicy Fa-
brycznej gdzie mieszkał,  (zajmo-
wał się pracami przy warzywach, 
m.in. ścinał kalafiory) spakował 
swoje rzeczy i udał się na przy-
stanek. Jeszcze tego samego dnia 
przy pomocy karty bankomatowej 
znalezionej w portfelu ofiary usi-
łował wypłacić z bankomatu w 
Kurowie większą sumę pieniędzy.

Funkcjonariusze ustalili, że 
Ukrainiec zamierzał wyjechać 
na Ukrainę, namierzyli autobus i 
kilka kilometrów  przed granicą 
w Dorohusku zatrzymali Siergie-
ja V. - mężczyzna przyznał się do 
winy. Powiedział, że powodem 
zabójstwa była sprzeczka między 
nim a Grzegorzem.

Jak przyznał puławskim policjan-
tom, to nie było jego pierwsze 
zabójstwo. W przeszłości zabił 
kobietę za co 15 lat siedział w 
ukraińskim więzieniu.   

19 września Siergiej V. został 
doprowadzony do prokuratury  
gdzie usłyszał zarzut zabójstwa 
ze szczególnym okrucieństwem. 
22 września w kościele  p.w. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Michała Archanioła 
w Kurowie o godzinie 14 odpra-
wiona została pogrzebowa Msza 
Święta za Ś.P. Grzegorza Kijow-
skiego. 

Mszę odprawił proboszcz  tej pa-
rafii ks. Wiesław Andrzej Ciesz-
ko, który nawiązał do  czytanej 
ewangelii  „Wskrzeszenia mło-
dzieńca z Naim” Ewangelia wg 
Św. Łukasza 7, 11-17. Nawią-
zując do tej zbrodni powiedział 
również m.in. „Życie człowieka 
jest święte i nie można jego w 
taki sposób pozbawiać. Co skła-
nia człowieka do takiego bestial-
stwa, że drugiego może pozba-
wić życia w sposób haniebny i 
zbrodniczy.” W ostatniej drodze 
Ś.P. Grzegorza uczestniczyło 
bardzo wielu mieszkańców gminy 
Kurów oraz kibice i piłkarze KS 
Garbarni którzy wyróżniali się 
posiadaniem szalików tego klubu.  
Po uroczystościach żałobnych na 
cmentarzu głos zabrał Prezes ze-
społu piłkarskiego KS Garbarnia 
Maciej Wiejak, i w przejmujących 
słowach pożegnał Grzegorza i 
przedstawił historie jego piłkar-

skiej drogi.    

W lipcu 2016 r pisałem na ła-
mach stron Kresowych o innym 
brutalnym ataku Ukraińca na 
lubelskiego taksówkarza w dniu 
15. 07. 2016 r.  Taksówkarza za-
atakował na lubelskim Sławin-
ku przy ul. Lawendowej barba-
rzyńca z Ukrainy, 25 letni Vitalij 
N. Ukrainiec chciał poderżnąć 
gardło taksówkarzowi, ten bro-
niąc się został poraniony w ręce 
i szyję. Ostatecznie cudem unik-
nął śmierci ponieważ zdołał uciec 
z samochodu o własnych siłach             
i zatrzymał przejeżdżające auto 
a jego kierowca wezwał pomoc. 
Taksówkarz  trafił do szpitala, 
miał poderżnięte gardło  i szereg 
innych ran. Koszt opłaty za kurs 
który został zamówiony wynosił 
15 zł.

W kontekście tych zbrodni nale-
ży zadać fundamentalne pytanie 
skąd u młodych ludzi jest  skłon-
ność do tak drastycznych zbrodni. 
Może podstawą tych zbrodni jest 
wychowanie w rodzinach bande-
rowskich gdzie przechwalano się 
dokonanym ludobójstwem na Po-
lakach. Możliwe jest, że dziadek 
tych ludzi  był w UPA-OUN aby 
mordować Polaków a następnie 
grabić ich dobytek inwentarzo-
wy. Wiktor Juszczenko takich 
zbrodniarzy UPA-OUN podniósł 
do rangi bohaterów i skoro mogli 
czynić takie zbrodnie przodkowie 
bez ponoszenia konsekwencji to 
w młodych umysłach jest  przeko-
nanie, że dzisiaj można również 
tak czynić – mordować Lachów.  

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej  
szczyci się, że nie zgodził się na 
przyjęcie emigrantów z Bliskie-
go Wschodu i dlatego Polska jest 
bezpieczna.  Rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej  również szczyci się 
tym że Polska przyjęła pod swój 
dach około miliona Ukraińców 
ale jakoś nie odnosi się do tego 
czy z tego tytułu również Polska 
jest bezpieczna. Bo jak pokazują 
powyższe przypadki jest poważne 
zagrożenie zbrodniami dokony-
wanymi przez Ukraińców. 

Najwyższy czas podjąć poważ-
ną dyskusję na temat przyjaz-
du Ukraińców do Polski na tzw. 
Kartę Polaka. W rozkazach UPA 
-OUN z 1943 r czytamy:  „…
przeprowadzić wielką akcję li-
kwidacji polskiego elementu.  
(…) zniszczyć wszystkie ściany 
kościołów i innych polskich bu-
dynków kultowych; zniszczyć 

drzewa przy zabudowaniach tak, 
aby nie pozostały nawet ślady, że 
tam kiedykolwiek ktoś żył,  znisz-
czyć wszystkie polskie chaty, w 
których poprzednio mieszkali 
Polacy.” Kto dzisiaj szuka śladów 
swoich przodków na Ukrainie zo-
baczył może że ten rozkaz został  
wykonany.   Na Wołyniu pozosta-
ło po 1945 r niewielu Polaków 
głównie w większych miastach a 
dzisiaj przyjeżdża do Polski kil-
ka tysięcy młodzieży z terenów 
wiejskich powołując się na pol-
skie korzenie i otrzymują Kartę 
Polaka. Należy podnieść wyraźny 
głos sprzeciwu wobec nieogra-
niczonego przyjazdu Ukraińców 
do Polski bo jak widzimy istnieje 
coraz większe zagrożenie bezpie-
czeństwa w naszej Ojczyźnie ze 
strony Ukraińców.

Zdzisław Koguciuk 

Pogrzeb Grzegorza Kijowskiego 
lat 32 zamordowanego ze 
szczególnym okrucieństwem 
-Ukrainiec z zarzutami za zabójstwo
Zdisiała Koguciuk

/ Kondukt żałobny

/ Ostatnia droga

/ Modlitwa na cmentarzu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pu%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pu%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
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W tym roku przypada 75 rocznica 
utworzenia zbrodniczej UPA, co 
jest na Ukrainie wiąże się z przy-
gotowaniami do świętowania. 
przez Ukraiński IPN i władze. Już 
w lutym br. w Kijowie ukraińscy 
historycy na czele z szefem 
UIPN Wołodymyrem Wiatrowy-
czem zainaugurowali wielką « 
kampanię informacyjną” zwią-
zaną z obchodami 75 rocznicy 
powstania UPA. Cel tej kampanii 
to przedstawić tę zbrodniczą for-
mację jako  „główną siłę anty-
nazistowską”. Jak widać czołowi 
fałszerze historii nadal uparcie 
zaprzeczają faktom, że OUN-
-UPA jest odpowiedzialna za lu-
dobójstwo Polaków na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej.. 
Inicjatywę UIPN skrytykował 
nawet ukraiński politolog wykła-
dający na Uniwersytecie Ottawa 
w Kanadzie, dr Iwan Kaczanow-
ski pisząc.–   Ukraiński  IPN kie-
rowany przez Wiatrowycza za-
czyna kampanię propagandową, 
by świętować fałszywą rocznicę 
utworzenia UPA w październiku 
1942 roku i by przedstawiać OUN 
i UPA jako główne siły antynazi-
stowskie na Ukrainie w czasie II 

wojny światowej – Studia akade-
mickie prowadzone przez zachod-
nich badaczy, w tym moje własne, 
dotyczące kolaboracji OUN-
-UPA z nazistowskimi Niemcami 
na początku i pod koniec wojny, 
a także udział OUN-UPA 
w masowych mordach Żydów, 
Polaków, Ukraińców i Rosjan  
—  są atakowane lub ignorowane. 
– dodał. Tymczasem jak podaje 
agencja Ukrinform w niedzielę 
8 października w amerykańskim 
mieście Bloomingdale niedaleko 
Chicago odbędą się również uro-
czystość z okazji Dnia Obrońcy 
Ukrainy, a zarazem 75 roczni-

cy utworzenia Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii (UPA)– Konsu-
lat Generalny Ukrainy w Chicago 
i Ukraiński Kongresowy Komitet 
Ameryki (oddział Illinois) zapra-
szają do wzięcia udziału w ob-
chodach Dnia Obrońcy Ukrainy 
i 75 Rocznicy utworzenia UPA 
– napisano w powiadomieniu, 
zamieszczonym w sieci. (za 
https://forumemjot.wordpress.
com/2017/09/25/konsulat-uk-
rainy-w-chicago-organizuje-
u r o c z y s t o s c - z - o k a z j i - 7 5 -
rocznicy-powstania-upa/ 

 75 rocznica powstania UPA 
-  Fałszerze historii 
w ofensywie....
Redakcja

/ Plakat-uroczystosci-75-rocznicy-upa-w-Chicago/Ukrinform.ua

2 miliony Ukraińców 
w Polsce..??
Andrzej Łukawski
W mainstreamowych  mediach 
nie znajdziemy wyczerpujących 
informacji o przebywających w 
Polsce Ukraińcach. Nikt nie wie 
ilu ich jest, po co przyjechali, co 
tak naprawdę robią..... dlatego z 
ogromnym zdziwieniem obejrza-
łem na YouTube film, w którym 
młoda Ukrainka Lera Voronko 
dzieli przebywających w Polsce 
Ukraińców na dwie grupy. Na 
tych, którzy chcą się asymilować, 
oraz na tych, którzy nie zamierza-
ją tego robić. 

Lera jest zaszokowana ilością 
Ukraińców w Polsce. Wiedziała 
że jest ich dużo ale że nie aż tak 
dużo. 
Inni Ukraińcy komentujący filmik 
Lery piszą, że ich rodaków w Pol-
sce może być nawet 5 mln. 
Medialna posucha o której pisa-
łem na początku wcale nie roz-
wieje takich rozbieżności danych 
jednak na podstawie FB informa-
cji mogę stwierdzić, że liczba 2 
mln. jest mocno zaniżona. 
Wyliczenie jest proste. Kilka lat 
temu, w sieci pojawiły się arty-
kuły o tym, że z programu 500+ 
ma skorzystać ok 1 miliona ukra-

ińskich dzieci. Nie słyszałem by 
te informacje były dementowane 
albo o tym, że za publikowanie 
nieprawdziwych informacji ja-
kaś  redakcja została pozwana do 
sądu. 
Zakładam zatem, że nie był to in-
ternetowy fake a więc cos na rze-
czy jest. Jeżeli tak, to z prostego 
rachunku wynika, że ten milion 
ukraińskich dzieci na rodziców 
którzy z jakich powodów miesz-
kają w Polsce a więc te dane rosną 
nam do co najmniej 3 mln i to co 
najmniej od ponad roku. 
Z opowiadań Lery i obserwacji 
„ulicy” wynika, że są obszary 
w których słyszy się ukraińską 
mowę i to w sytuacjach które opi-

suje Lera. Dzieli ona Ukraińców 
na tych o „dziwnym” zachowaniu 
(jakby byli u siebie) i nie zamie-
rzają asymilować się z polską i 
polkim językiem i na tych którzy 
zachowują się normalnie tj. jak na 
gościa w obcym państwie przy-
stało. 
Groźne jest to, że dowiadujemy 
się o coraz większej ilości łama-
nia przez przybyszów zza Bugu 
polskiego prawa a takie zacho-
wania potwierdzają spostrzeżenia 
Lery. 

Musimy też pamiętać o tym, co 
dzieje się na Ukrainie która coraz 
odważniej przybiera czerwono 
czarne barwy.  

Żary, 03.09.2017r.

Kresowe Towarzystwo Tury-
styczno -Krajoznawcze im. 
Orląt Lwowskich,
Klub Tarnopolan ; Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Płd.-Wsch.

Stowarzyszenie Upamiętnie-
nia Ofiar Zbrodni Ukraiń-
skich Nacjonalistów Oddział 
Żary ul. Bohaterów Getta 22 
„B” 
68-200 Żary, woj. lubuskie

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Pan Andrzej Duda
ul. Wiejska 10, 00-902 War-
szawa

dotyczy: wniosek o pomoc 
w umożliwieniu godnego po-
chówku ofiar ukraińskiego lu-
dobójstwa oraz pomoc prawną 
w uzyskaniu zadośćuczynienia 
od Rządu Ukrainy za straty 
materialne i niematerialne po-
niesione podczas zorganizowa-
nego przez OUN-UPA ludobój-
stwa ludności polskiej 

Szanowny Panie Prezydencie,

środowiska kresowe z wielką 
radością przyjęły wystąpienia 
przedstawicieli najwyższych 
władz RP (Pana Prezydenta i 
Pani Premier) wygłoszone pod-
czas obchodów 78. rocznicy 
agresji Niemiec na Polskę. 
Szczególnie ważne słowa pa-
dły w Wieluniu, gdzie Pan 
Prezydent Andrzej Duda mó-
wił o trzech niezbędnych fun-
damentach właściwej polityki 
historycznej: dbaniu o pamięć 
zbudowaną na prawdzie a nie 
relatywizacji wydarzeń z prze-
szłości, zadośćuczynieniu za 
popełnione zbrodnie, czego 
skutkiem powinno być przeba-
czenie. 

Cieszy fakt, że po prawie 30 
latach znaleźli się w końcu po-
litycy, którzy mają tyle odwagi, 
by podnieść tę kwestię w odnie-
sieniu do Niemiec.

Niestety jako środowiska 
kresowe musimy zauważyć, 
że w tym kontekście w spo-
sób niezwykle czytelny widać 
niezmierną słabość polskiej 
polityki prowadzonej przez 
obecny Rząd (podobnie jak 
wszystkie poprzednie) w od-
niesieniu do Ukrainy. 

Jest to polityka „na kolanach” 
(może nawet „pełzająca”), choć 
w obietnicach wyborczych sły-
szeliśmy o „wstawaniu z ko-

lan”. 

Z wielką przykrością musimy 
stwierdzić, że nasz Rząd w sto-
sunkach dwustronnych z part-
nerem ukraińskim łamie wszel-
kie zasady postulowane przez 
Pana Prezydenta.
Pan Prezydent powiedział w 
Wieluniu:
 „...trzeba wiedzieć i pamiętać, 
kto był ofiarą, a kto mordercą 
(...) I nie wolno dopuścić do 
tego, by ta elementarna praw-
da była zamazywana przez 
czas, poprzez machinacje róż-
nego rodzaju historyków czy 
też, jak kto woli, pseudohisto-
ryków...”. 

Jak w kontekście tych słów 
odczytać brak oficjalnego i 
stanowczego protestu polskie-
go Rządu wobec tworzenia 
na Ukrainie setek pomników i 
upamiętnień Stepana Bandery, 
Romana Szuchewycza i innych 
ludobójców narodu polskiego?! 
Jak mamy rozumieć brak pol-
skiego sprzeciwu wobec uzna-
nia przez Ukrainę za bohaterów 
banderowskich rezunów z UPA 
wyrzynających polskie wsie na 
Kresach Wschodnich?! 
Co znaczy pokorne milczenie 
polskiego Rządu wobec total-
nego fałszowania historii przez 
szefa ukraińskiego IPN Woło-
dymyra Wiatrowycza, słusznie 
nazywanego w naszym środo-
wisku „ukraińskim Goebbel-
sem”?! 
Jak mamy postrzegać stałą, ol-
brzymią daninę finansową dla 
Ukrainy z kieszeni polskiego 
podatnika, w sytuacji gdy pań-
stwo to kolejny raz zakazuje 
nam ekshumacji i godnego po-
chówku dziesiątek tysięcy Po-
laków zamordowanych przez 
Ukraińców i do chwili obec-
nej spoczywających w dołach, 
jamach, na śmietniskach, bez 
grobu i znaku krzyża? 

Pan Prezydent powiedział w 
Wieluniu także inne ważne sło-
wa: 

„..Ale potrzebne jest także prze-
baczenie, bo ono kładzie grunt 
pod dobre stosunki sąsiedzkie 
(...) I potrzebne jest w związku 
z tym zadośćuczynienie...”. 

W pełni podzielamy w tej spra-
wie pogląd Pana Prezydenta i 
apelujemy, aby rządzący na-
szym krajem analogicznie jak 
do Niemiec zachowywali się w 
stosunku do Ukrainy. 

Przypominamy, iż ukraińscy 
nacjonaliści wymordowali od 

Pismo do Prezydenta - wniosek 
o przeprowadzenie niezbędnych 
czynności celem umożliwienia 
ekshumacji i godnego pochówku 
ofiar banderowskiego  ludobójstwa
Redakcja
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150 do ponad 200 tysięcy Po-
laków (dane szacunkowe, bo 
Ukraińcy uniemożliwiają eks-
humacje), ograbili ich z całego 
majątku, wiele polskich miej-
scowości zniszczyli do funda-
mentów. 

Stopień okrucieństwa ukra-
ińskich rezunów przekroczył 
wszystko, co zdarzyło się 
podczas ostatniej wojny (roz-
pruwanie ciężarnych kobiet, 
nadziewanie niemowlaków na 
sztachety od płotu, zbiorowe 
gwałty, ćwiartowanie przy uży-
ciu siekier, kos, wideł i mło-
tów do zabijania świń itp.), w 
porównaniu z banderowcami 
nawet plugawi oprawcy z Bry-
gady Dirlewangera wydają się 
„humanitarnymi mordercami”. 

Do wybaczenia potrzebne 
jest wyznanie win, skrucha, 
postanowienie poprawy i za-
dośćuczynienie. 

Współczesne władze Ukrainy 
gloryfikujące zbrodniarzy z 
OUN-UPA nigdy nie przyznały 
się do zbrodni ani nie przepro-
siły za ich dokonanie, na zakła-
manym obrazie najgorszych 
okrutników i zbirów budują 
swoją państwowość, całkowi-
cie zakłamując prawdę o maso-
wych mordach dokonanych na 
Polakach (także  Żydach, Ro-
sjanach, Ormianach, Węgrach, 
Czechach, Słowakach, Cyga-
nach i Sprawiedliwych Ukraiń-
cach). 

W sposób absolutnie haniebny 
uniemożliwiają godny pochó-
wek ich ofiar i zaśmiecają prze-
strzeń publiczną i umysłowość 
młodych Ukraińców upiorami 
zbrodniczej przeszłości. 

Domagamy się od Rządu RP, 
godnie z postulatami Pana 
Prezydenta, przeprowadzenia 
wszelkich niezbędnych analiz 
do oszacowania strat material-
nych i niematerialnych, celem 
oceny wysokości zadośćuczy-
nienia jakie winna zapłacić 
Ukraina. 

Jednocześnie domagamy się 
bardzo stanowczych działań 
naszego Rządu w celu umożli-
wienia nam godnego pochów-
ku naszych krewnych, którzy 
już ponad 70 lat spoczywają jak 
dzikie, padłe zwierzęta. 

To najgorsza hańba dla na-
szego Państwa godzić się na 
takie traktowanie swoich 
własnych obywateli!!! 

Pan Prezydent raczył także wy-
głosić w Wieluniu następujące 
zdanie: 

„Mam wielką nadzieję, że ta 
straszna wojna była także lek-
cją dla świata do czego prowa-
dzą nienawiść, buta, nieokieł-
znane w żaden sposób okru-
cieństwo...”. 

Odnosimy wrażenie, że nie-

stety lekcji tej nie odrobił ani 
Rząd Ukrainy w Kijowie, któ-
ry nieokiełznanym okrutnikom 
i ludobójcom buduje pomniki; 
ani Rząd w Warszawie, który 
nie protestuje dostatecznie sta-
nowczo wobec tych postępków. 

Pobłażliwość dla budowania 
kultu ludobójców narodu pol-
skiego prowadzi prostą ścieżką 
do powtórzenia tragicznej hi-
storii naszych krewnych, szcze-
gólnie w kontekście napływu 
do Polski olbrzymiej ilości 
imigrantów ekonomicznych z 
Ukrainy wychowywanych w 
kulcie zbrodniarzy wojennych i 
morderców Polaków.

Reasumując, prosimy Pana 
Prezydenta i Panią Premier o 
wszczęcie wszelkich niezbęd-
nych kroków w celu:

- rzetelnego wyliczenia 
należnego nam od Ukrainy 
zadośćuczynienia za straty 
materialne i niematerialne 
poniesione podczas akcji lu-
dobójstwa ludności polskiej 
zorganizowanej i przeprowa-
dzonej przez OUN-UPA
- umożliwienia ekshumacji  
i godnego  pochówku tysięcy 
polskich ofiar ukraińskich lu-
dobójstwa!!!!!!!!!
- skutecznego powstrzy-
mania zorganizowanej przez 
władze Ukrainy akcji ma-
sowego fałszowania historii 
i gloryfikacji ukraińskich 
zbrodniarzy wojennych
- zaprzestania absurdalnie 
wysokiej pomocy finansowej 
z kieszeni polskiego podatni-
ka na rzecz Ukrainy, do cza-
su zaniechania przez ten kraj 
haniebnego procederu glory-
fikowania ukraińskich ludo-
bójców narodu polskiego
- zapewnienia bezpłatnej 
pomocy prawnej dla rodzin 
ofiar ukraińskiego ludobój-
stwa występujących z rosz-
czeniami wobec Ukrainy.
- 
Budowanie sztucznej przyjaźni 
polsko-ukraińskiej na funda-
mencie kłamstwa wołyńskiego, 
będzie równie skuteczne jak 
przyjaźń polsko-radziecka na 
gruncie kłamstwa katyńskiego. 

Uprzejmie prosimy, by nie 
dzielić polskich ofiar II woj-
ny światowej na te „słuszne” 
zastrzelone niemiecką czy 
sowiecką kulą i te „mniej po-
prawne politycznie” zatłuczone 
ukraińską siekierą.

Łączymy wyrazy najwyższego 
szacunku,

Otrzymują:
1. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Pan Andrzej 
Duda
2. Premier Rządu Rze-
czypospolitej Polskiej Pani Be-
ata Szydło
3. Prezes PiS Jarosław 
Kaczyński

4 października, 17.00, Pasłęk, Bi-
blioteka Publiczna
Kresowy tygiel narodów, religii i 
kultur ...czyli Unia tu już była!

Burmistrz Miasta Pasłęka i Dy-
rektor Biblioteki Publicznej w 
Pasłęku zapraszają na prezen-
tację multimedialną Tomasza 
Kuby Kozłowskiego z Domu 
Spotkań z Historią w Warszawie. 
W programie opowieść o rzadko 
wspominanej unii horodelskiej, 
zjeździe monarchów w Łucku, 
prekursorskim dziedzictwie Rze-
czypospolitej w odniesieniu do 
idei unijnych i federalnych oraz 
fascynującym tyglu narodów, re-

ligii i kultur jaki przez kilkaset lat 
stanowiły ziemie wschodnie I i II 
Rzeczypospolitej. 

Magnaci z Litwy i arystokraci z 
Podola, lwowskie batiary i strzel-
cy siczowi, galicyjscy chasydzi i 
Żydzi z „Jerozolimy Północy”, 
pustoły Poleszuka i czerwony 
płaszcz Hucuła, Niemcy na Wo-
łyniu i Ormianie na Pokuciu, wi-
cinnicy na Niemnie i łebacy w 
Borysławiu, Anglik z Kołomyi 
i Karaimi z Trok. To tylko parę 
przykładów barwnej mozaiki, 
którą niegdyś stanowiły Kresy. 
Prezentacja poświęcona wielo-
narodowym i wielokulturowym 

Kresom, gdzie nawet członkowie 
jednej rodziny potrafili różnić się 
narodowością i wyznaniem, ilu-
strowana będzie oryginalną iko-
nografią z końca XIX i początków 
XX wieku.

Spotkanie odbywa się w ramach 
obchodów 720-lecia Pasłęka.
Zapraszamy do udziału i zachę-
camy do upowszechniania infor-
macji!

4 października 2017, środa, godz. 
17.00, 
Biblioteka Publiczna w Pasłęku, 
pl. św. Wojciecha 5

Unia tu już była ...
Redakcja
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Józewski wraca do Łucka 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej

Polacy chętnie sięgają po ukraiń-
skie produkty. Wpływ na to mają 
korzystne ceny oraz wyjątkowe 
smaki. Wiele artykułów nie jest do-
stępnych w Polsce, trzeba więc po 
nie jechać za granicę.

Alkohol, papierosy, benzyna, sło-
dycze i inne artykuły spożywcze. 
Wielu Polaków przekracza wschod-
nią granicę tylko po to, by kupić 
ukraińskie produkty. Są nie tylko 
tanie, ale także smaczne, naturalne 
i zdrowe. Mają też wartość senty-
mentalną. Niektóre rodzaje żyw-
ności (na przykład wyroby mięsne 
i słodycze) przypominają Polakom 
czasy PRL. Dawniej w polskich 
sklepach można było bez problemu 
kupić ciastka na wagę, kwas chle-
bowy lub słoninę. Dziś produkty te 
nie są powszechnie dostępne.

Polacy najczęściej wydają hrywny 
na:

1. Alkohol – wódki, nalewki, konia-
ki, piwa i wina zawsze znajdują się 
w koszach zakupowych Polaków. 
Produkty te są tanie i smaczne. Na 
Ukrainie istnieje również duży wy-
bór alkoholi, które nie są popularne 
w Polsce (np. koniaków).

2. Papierosy – o ich zakupie decy-
duje głównie niska cena.

3. Benzynę – czasem jest to podróż 
do najbliższej ukraińskiej stacji i z 
powrotem. Niemal dwukrotnie niż-
sza cena paliwa zachęca do kupo-
wania surowca.

4. Słodycze – są wyjątkowo smacz-
ne. Polacy kochają ukraińskie cu-
kierki, praliny, bombonierki, torty i 
ciastka. Dużym plusem jest szeroki 
wybór produktów i możliwość ich 
zakupu na wagę.

5. Słone przekąski – głównie kupu-
je się grzanki smakowe, których nie 
ma w Polsce. Jest to świetna alter-

natywa dla chipsów, krakersów czy 
paluszków.

6. Kawę i herbatę – czarna herbata 
liściasta z Ukrainy smakuje lepiej 
niż polska. Dużym zainteresowa-
niem turystów cieszy się również 
kawa ze Lwowa.

7. Produkty ze słonecznika – są 
bardzo popularne w Ukrainie, w 
Polsce natomiast mało znane. Naj-
częściej kupuje się pyszną chałwę, 
kozinaki oraz prażone ziarna.

8. Pieczywo – Ukraina słynie z 
pysznych chlebów pszennych i żyt-
nich. Polacy chętnie je kupują, by 
przypomnieć sobie dawne smaki.

9. Sosy – do najpopularniejszych 
należą keczupy, musztardy, majo-
nezy i chrzany.

10. Kwas chlebowy – w Ukrainie 
jest tani i bardzo łatwo dostępny. 
Polacy kupują go litrami, gdyż 
świetnie zastępuje inne gazowane 
napoje.

11. Produkty z ryb i owoców mo-
rza – kawior, suszone ryby czy ka-
łamarnice nie są popularne w Pol-
sce. Zatem każdy smakosz owoców 
morza zaopatrza się w solidną daw-
kę tych przysmaków.

12. Kosmetyki – wiele ukraińskich 
artykułów, w przeciwieństwie do 
zachodnich, bazuje na ziołach i 
naturalnych składnikach. Polacy 
chętnie kupują szampony, mydła, 
sole do kąpieli, balsamy i żele pod 
prysznic.

13. Leki – niektóre medykamen-
ty są o wiele tańsze niż w Polsce. 
Dotyczy to głównie środków prze-
ciwbólowych, opatrunków lub su-
plementów diety. Dodatkowo w 
ukraińskich aptekach można kupić 
zdrowotne balsamy i nalewki, któ-
rych nie wytwarza się w Polsce.

Jedzie Polak na zakupy na 
Ukrainę…
MONITOR WOŁYŃSKI 21 września w Pałacu Kultury Łuc-

ka odbyła się akademia «Henryk 
Józewski – mąż zaufania Polski i 
Ukrainy».

Ta uroczystość zainaugurowała 
szereg wydarzeń, które odbędą się 
w ramach obchodów 125 roczni-
cy urodzin Henryka Józewskiego 
– wiceministra spraw wewnętrz-
nych w rządzie Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej, ministra spraw 
wewnętrznych oraz wojewody wo-
łyńskiego w okresie II Rzeczypo-
spolitej, patrioty swojej Ojczyzny 
i mądrego polityka. Wykłady, wy-
stawy i konferencje będą odbywały 
się do końca listopada.

Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Wschodnioeuropejski Uni-
wersytet Narodowy im. Łesi Ukra-
inki, Konsulat Generalny RP w 
Łucku oraz Klub Polski w Łucku. 
Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele władz lokalnych, świata na-
uki i kultury, polskich organizacji 
oraz studenci. Konsulat Generalny 
RP w Łucku reprezentował konsul 
Marek Zapór. Na uroczystości był 
obecny również przedstawiciel Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP Michał Michal-
ski, który podkreślając miejsce Jó-
zewskiego w historii Ukrainy i Pol-
ski zaznaczył: «Rzadko sią zdarza, 
żeby jedna osoba była ministrem 
w rządach dwóch różnych państw. 

Józewskiego nazywali zaufanym i 
marszałek Piłsudski, i ataman Pe-
tlura»

Losy polskiego i ukraińskiego 
narodu są tak ściśle związane, że 
nie mogą one nie współpracować 
ze sobą – to wyraźnie rozumiał 
Henryk Józewski. Tylko dialog 
równego z równym jest jedyną 
drogą, która doprowadzi do dobro-
sąsiedzkich relacji. Jest to również 
nieodłączny czynnik gwarantujący 
trwałość narodu polskiego i ukraiń-
skiego. Niebezpieczeństwo całko-
witej eksterminacji przez imperium 
sowieckie, kontynuujące tradycje 
poprzedniego imperium rosyjskie-
go, było wspólne dla obu naszych 

narodów, dlatego w polsko-ukraiń-
skiej współpracy Józewski widział 
sposób na przetrwanie w walce z 
silniejszym wrogiem.

Niestety po stu latach sytuacja 
niewiele się zmieniła. Niektórzy 
ukraińscy i polscy politycy i hi-
storycy nie wyciągnęli z niej żad-
nych wniosków. Obecnie, gdy po-
trzebujemy jedności i współpracy, 
«fachowcy» o poglądach szowini-
stycznych uparcie bronią tak zwa-
nej idei narodowej, która, jeżeli 
uważnie się jej przyjrzeć, okazuje 
się banalną koniunkturą polityczną 
i nie ma nic wspólnego z prawdą 
historyczną.

O Marianie Feldmanie, auto-
rze książki «Z Warszawy przez 
Łuck, Syberię, znów do War-
szawy» dowiedziałam się dzię-
ki Dmytrowi Bełanowskiemu, 
głównemu archiwiście Mię-
dzynarodowej Fundacji Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych i 
Politologicznych, który był z 
wizytą w Wołyńskim Muzeum 
Krajoznawczym latem tego 
roku.
Z Dmytrem Bełanowskim wy-
mieniliśmy się adresami i wizy-
tówkami. Marianowi Feldma-
nowi, który spędził w naszym 
mieście szkolne lata kupił on 
album Wiktora Litewczuka pt. 
«Łuck».

Niedawno w prezencie od Ma-
riana Feldmana otrzymałam 
jego książkę z dedykacją. Na-
pisana jest prostym językiem, 
zawiera dużo szczegółowych 

informacji, podszyta jest do-
brym humorem. Autor zadziwia 
serdecznymi wspomnieniami o 
rodzinie, przyjaciołach i znajo-
mych, nauczycielach i kolegach 
z wojska. 
Już w tytule Marian Feldman 

określił, o czym są te wspo-
mnienia. Dotyczą one lat 1930–
1948 – okresu obfitującego w 
rozmaite wydarzenia. Pisząc o 
rodzinie, autor ciągle wraca do 
przeszłości przeplatając ją wąt-
kami współczesnymi. 

O nauczycielach i uczniach: 
wspomnienia łuckiego gimnazjalisty
MONITOR WOŁYŃSKI

http://www.monitor-press.com/pl/
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Kilka dni temu obejrzałem i 
wysłuchałem rozmowy z  dr 
Ewą Kurek (http://wprawo.
pl/2017/09/24/wstrzasajaca-
opowiesc-dr-ewy-kurek-o-rzezi-
polakow-w-lucku-ukraincy-
mordowali-ich-przy-wigilijnych-
s to l ach / ?u tm_source=d lv r.
it&utm_medium=twitter), która 
opowiadała o swojej ostatniej 
książce zatytułowanej „Wiek Na 
Zawietrznej”. Stwierdziła, że 
tym razem jest to powieść,  ale 
wszystkie zdarzenia wydarzy-
ły się naprawdę. Polską osadę 
Chrobrów, w której mieszkali jej 
rodzice i dziadkowie, na Wołyniu 
spalili Ukraińcy z UPA. Polaków 
z Chrobrowa ocalił  jednak mło-
dy Ukrainiec Siańko Klepiec, 
który za Polaków oddał życie. 
Zaprezentowała również wstrzą-
sającą opowieść o rzezi Polaków 
w Łucku, których Ukraińcy wy-
mordowali przy wigilijnych sto-
łach 24 grudnia 1943 r. Poniżej 
prezentuję kilka fragmentów z tej 
książki.

Najgorsze przyszło do Chrobro-
wa wiosną 1943 roku i nie ze 
strony Niemców, lecz z tej stro-
ny, z której nikt niczego złego się 
nie spodziewał. Każdego dnia od 
strony Lwowa, podawane lotem 
błyskawicy przez tkwiących po 
uszy w konspiracji kolejarzy, od 
przedwojennych czasów niemal 
wyłącznie Polaków, docierały co-
raz bardziej straszne wieści o wy-
rzynanych w pień całych polskich 
wsiach i miasteczkach. Mordów 
dokonywali Ukraińcy dowodzeni 
przez jakiegoś Banderę. Polska 
ludność Wołynia natychmiast 
ochrzciła ich mianem „rezunów” 
i „banderowców”. W ten sposób 
na Wołyń dotarła idea czystej 
jak szklanka wody Ukrainy, w 
której nie będzie Żydów ni Po-
laków, Niemców, Kacapów, czy-
li Rosjan i Czechów także. Wie-
ści dotyczyły coraz to bliższych 
miejscowości. Ich nazwy coraz 
częściej kojarzyły się z konkret-
nymi ludźmi i wspomnieniami. 
Strach ogarniał mieszkających w 
Chrobrowie Polaków na myśl, że 
i do nich dotrzeć może fala mor-
dów i nienawiści.                         - 
Nie, to niemożliwe, my z Ukraiń-
cami zawsze w zgodzie żyliśmy, 
nasi nie pozwolą na tyle ludzkiej 
krzywdy - mówili jedni. (...)  W 
mgnieniu oka u końskich uzd za-
wiśli jedni, drudzy wyrwali z jej 

rąk lejce. Nie pomogło szarpanie 
i prychanie ulubionych siwków. 
Stanęły. Rubaszne śmiechy i gru-
be ukraińskie żarty. Bryczka z 
Hanką Dogońską w asyście ban-
derowców skręciła w pola. Hanka 
objęła rękami brzuch. Nie myśla-
ła o sobie, lecz o tym maleńkim, 
nienarodzonym. Chłopcem jesteś 
czy dziewczynką? Świtało, gdy 
Daniel Dogoński na spienionym 
koniu stanął przed domem te-
ściów.

- Gdzie Hania? - zapytała prze-
straszona matka.

- To ja przyjechałem zapytać - od-
rzekł i lęk zamknął usta obojgu.

Chrobrów w mgnieniu oka stanął 
na równe nogi. Zbiegli się wszy-
scy mężczyźni i tyralierą ruszyli 
na poszukiwania. Po kilku godzi-
nach znaleźli stratowane młode 
zboże i odciśnięte w ziemi kole-
iny. Prowadziły do nieczynnego 
od lat starego wiatraka.

Leżała naga we krwi.

Z rozciętego brzucha sterczał 
wiecheć starej słomy.

Obok rzucone na klepisko walało 
się nienarodzone dziecko.

Twarz martwej Hanki Dogoń-
skiej była jednym wielkim cier-
pieniem.

Ktoś pognał do osady po prze-
ścieradła. Ktoś inny przypro-
wadził konia zaprzęgniętego w 
furmankę. Zawinięte w przesią-
kające krwią białe płótno ciało 
Hanki i ciało jej dziecka ułożono 
na zielonych pędach zboża. Mil-
czący kondukt skamieniałych ze 
zgrozy mężczyzn. Pierwsza pol-
ska ofiara w Chrobrowie. Po-
wiadano, że ktoś potem widział 
siwki Hanki Dogońskiej. Nie-
rozumne, roznosiły po Wołyniu 
zarzewie krwi, którą z polskich 
najeźdźców w imię samostyj-
nej czystej jak szklanka wody 
Ukrainy toczyli Ukraińcy. (...) 19 
czerwca 1943 roku wstał piękny 
upalny dzień. Wylegli ze zbóż 
Polacy wrócili do domów i na 
pozór rozpoczęli normalne życie. 
Babcia Małgorzata szykowała 
dzieciom śniadanie. Karolina po-
szła do warzywnika, żeby nazbie-
rać świeżych truskawek. Stanęła 
na małym ganeczku z tyłu domu, 

gdy usłyszała ciche wołanie:

- Kuryczko! Kuryczko!

Tak Ukraińcy wymawiali jej 
nazwisko Kurkowa. Karolina 
rozejrzała się. Między rzędami 
groszku leżał Siańko Klepiec. 
Jasna jak len czupryna przywarła 
do tłustej ziemi. Dawał jej znaki. 
Rozglądając się na boki podeszła 
ostrożnie do Siańka.

- Kuryczko! Na Boh, wtikajtie, 
budu rezat!

- Kiedy?

- Dziś w nocy! Wtikajtie, budu 
rezat! Jak mnie uwiżu, toże ubi-
jut! Na Boh, Kuryczko! Wtikaj-
tie, budu rezat! - Siańko zaszeptał 
raz jeszcze i zaczął się czołgać w 
stronę pól.

- Dziękuję, Siańko! Niech Bóg 
ma cię w swojej opiece! - zdążyła 
odszepnąć Karolina.

Stała i patrzyła na oddalającą 
się wśród groszku jasną czupry-
nę Siańki. Potem zniknął jej z 
oczu. Nie nazbierała truskawek. 
Ostatni raz powiodła wzrokiem 
po swoim warzywniku, sadzie i 
kawałku pola. Wiedziała już, że 
nigdy więcej tutaj nie wróci. Nie 
płakała. Podjęła decyzję. To są 
ostatnie chwile w domu. Nie wol-
no zastanawiać się dłużej. Trzeba 
uciekać.

- Mamo, dzieci, kończcie szybko 
śniadanie. Idę zaprzęgać konia. 
Uciekamy. Natychmiast! - po-
wiedziała nie znoszącym sprzeci-
wu głosem.

Małgorzata Kurek stanowczo 
oświadczyła, że nigdzie się nie 
rusza. Przypilnuje domu i dobyt-
ku. Karolina nie dyskutowała. 
Pobiegła zaprzęgać konia. Po-
tem do bryczki zagoniła dzieci, 
wrzuciła pierzynę, chleb, śmieta-
nę, boczek, płaszcz, buty Janka i 
ruszyła co koń wyskoczy. Napo-
tkanym sąsiadom krzyczała po 
ukraińsku słowa Siańka Klepca: 
„Wtikajtie, budu rezat!”. Do ko-
ścioła w Torczynie, odległym o 
kilkanaście kilometrów od Chro-
browa, Karolina dotarła pierw-
sza. Ksiądz nie pytał o nic. Otwo-
rzył świątynię i zaprowadził ją 
na chór. - Rozlokujcie się. Tutaj 
jesteśmy bezpieczni. W Torczy-

nie stoją Niemcy. Mają broń. 
Dwa niemieckie czołgi kursują 
bez przerwy pomiędzy kościołem 
a szkołą. Jesteśmy bezpieczni - 
uspokajał.

- To Niemcy będą nas tutaj bro-
nić? - zapytała Karolina.

- No tak. Może to dziwne w tej 
wojnie, ale tutaj, na Wołyniu, 
Niemcy boją się Ukraińców tak 
samo jak my. Uzbroili ich, obie-
cali im samostyjną Ukrainę, a 
teraz muszą bronić przed nimi 
siebie i nas. Nie przewidzieli, 
że w czystej jak szklanka wody 
Ukrainie nie ma miejsca także 
dla panów tego świata, ot co. 
Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Tak 
i Niemcy - powiedział ksiądz i 
ruszył lokować nadjeżdżających 
kolejnych uciekinierów. (...) Sie-
dzący na kościelnej wieży obser-
wator krzyknął, że widzi łunę. 
Ludzie zerwali się na równe nogi, 
wdrapywali się na co się dało lub 
przynajmniej stawali na palcach i 
wyciągali szyje. Wkrótce nic nie 
było potrzebne. Jasna łuna poża-
ru rozświetliła widnokrąg. Karo-
lina przywarła do Janka.

- Nie ma już naszego Chrobrowa! 

- powiedziała grobowym głosem.

- Nie ma, Karolciu, nie ma.

- Ale mama. Co z mamą!!!

Płonęły zdjęcia ślubne Janka i 
Karoliny, sukienki, kapelusze, 
garnitury, pierzyny, dokumen-
ty, stoły, szafy, obrusy i pienią-
dze. Płonęło spokojne, dostatnie 
i szczęśliwe życie. Płonął ich 
świat. Z pożogi unosili życie 
dzieci, swoje i psa. Ale mama. Co 
z mamą!!! Ranek odsłonił także 
inną stratę. Niespełna czterdzie-
stoletni Janek był siwy jak gołąb. 
Rankiem Ola Klepcówna, siostra 
Siańka Klepca, przyniosła wieści 
z Chrobrowa.

- Babcię Małgorzatę Kurek i bab-
cię Tuńską banderowcy zabili z 
rewolwerów przy studni. Na wła-
sne oczy widziałam. Powiedzieli, 
że za to, że były dobrymi sąsiad-
kami, nie pożałują dla nich kuli. 
Mojemu bratu kuli pożałowali. 
Za to, że był Ukraińcem, a mimo 
to ostrzegł wszystkich Lachów 
z Chrobrowa, Siańka na moich 
oczach zarezali nożami. Długo 
konał - powiedziała dziewczyna 
i zemdlała.

”WIEK NA ZAWIETRZNEJ” 
Bogusław Szarwiło

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

drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów  plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju. 
Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów  osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi 

czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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Coraz więcej ciekawskich kie-
ruje się do archiwum, by do-
ciec, kim jesteśmy, dowiedzieć 
się swego pochodzenia, kim byli 
nasi przodkowie. Tym bardziej, 
że zwątpienie zaczyna ogarniać 
tego, kto bezkrytycznie przy-
słuchuje się kontrowersyjnych 
wypowiedzi historyków i całej 
rzeszy polityków, działaczy, 
urzędników, a nawet osób du-
chownych, indoktrynowanych 
nacjonalistycznymi teoriami, 
bazując je bardziej na narodo-
wych mitach, lub pokazując tyl-
ko część prawdy.

Mitomania wielu dzisiejszych Li-
twinów bazuje się na etnicznym 
pojęciu Litwina, rezygnując z po-
jęcia o narodzie jako o społeczno-
ści wieloetnicznej, jaką przecież 
byli Litwini Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Onegdaj każdy, 
za wyjątkiem Żydów i Tatarów, 
mieszkaniec księstwa był nazy-
wany Litwinem. Mowa nie była 
czynnikiem rozstrzygającym. Ję-
zyk Statutu Litewskiego, mowa 
potoczna przeważającej części 
mieszkańców państwa, miała 
podstawę słowiańską , zbliżoną 
do staropolskiego i starobiałoru-
skiego, a najbardziej przypomina 
mowę, którą z pogardą niektórzy 
nazywają mową „prostą”. Język 
litewski również funkcjonował, 
ale przeważnie na wsi, i jak wia-
domo, niemało skupisk ludzi, 
mówiących po litewsku zalud-
niało dzisiejszą Wileńszczyznę 
i Grodzieńszczyznę. Z drugiej 
strony, także sioła polskojęzycz-
ne znajdowały się nie tylko na 
obszarach Wileńszczyzny, ale na-
wet na terytorium Kowieńszczy-
zny. Niektórzy litewscy historycy 
i językoznawcy uważają, że na 
Wileńszczyźnie stare nazwy — 
hydronimy i toponimy mają wy-
łącznie litewski charakter, a pol-
skie nazwy powstały niedawno. 
Zarzucają Polakom spolszczanie 
nazw miejscowości i nazwisk.

Jak wiadomo, na Wileńszczyźnie 
schodziła się fala etnosu bałtyc-
kiego z falą słowiańską, dlatego 
nieprawdą jest stwierdzenie o 
wyłącznie litewskim pochodze-
niu nazw miejscowości i nazwisk. 
Nazwiska mieszkańców WKL 
miały różne pochodzenie i nikt w 
XVI-XVII wieku nazwisk nie pol-
szczył, ani litwinizował. Nie mam 
zamiaru dyskutować w obszer-

nym, jak morze, temacie pocho-
dzenia nazw, ale chcę tylko podać 
fakty z oryginalnych źródeł, jak 
brzmiały nazwiska oraz nazwy 
mniejszych miejscowości przed 
kilku wiekami na terytorium, dla 
przykładu, dzisiejszego rejonu 
solecznickiego. Nawet w tamtych 
zamierzchłych czasach, tak li-
tewskie, jak i słowiańskie, w tym 
polskie nazwy, były na Wileńsz-
czyźnie szeroko rozpowszechnio-
ne. To przekonuje, że i Słowianie 
i Bałtowie są na Wileńszczyźnie 
rdzennymi mieszkańcami.

Według Metryki Litewskiej z 
1528 roku z czasów króla Rze-
czypospolitej Polski Zygmunta I 
Starego, zgodnie z uchwałą Wiel-
kiego Sejmu Wileńskiego był 
wydany rejestr obywateli WKL, 
który ustalał liczbę koni, które 
trzeba było dostarczyć na potrze-
by wojska, w tym rejestr bojarów, 
czyli szlachty ejszyskiej, wspiera-
jących wojsko, notabene, jeszcze 
do Unii Lubelskiej.

Przytoczę część nazwisk szlachty 
ejszyskiej sprzed blisko 500 lat: 
Jan Ryło, Mikołaj Szymkowicz, 
Stanisław Jurewicz, Miś Mikoła-
jewicz, Wojciech Michajłowicz, 
Piotr Sumorok, Bogumił Stań-
kowicz, Chrzczon Wołczkowicz, 
Piotr Kamienicki, Januszko Ru-
kowicz, kniaź Paweł Berdybia-
ka, kniaź Wasylej Łyko, Węcław 
Wilnianiec, Paweł Zubowicz, 
Juchno Naruszowicz, Radziwiłł 
Stankowicz, Jurej Bogomacicz, 
Michajło Putiwlanin, Jan Jusz-
kowicz. To tylko część nazwisk, 
które w żaden sposób nie przy-
pominają etnicznych litewskich. 
A oto część rejestru zubożałej 
szlachty, nie mogącej dać koni:

Piotr Olechnowicz, Szymko Tal-
montowicz, Szczepan Fiedźko-
wicz, Jancuk Sadownik, Maciej 
Bartoszewicz, Maciej Wołk, Sta-
nisław Odnookij, Mikołaj Skoli-
mowski, Maciej Andruszkiewicz, 
Pac Mikołajewicz, Piećko Ste-
cewicz, Januszko Bohdziewicz, 
Stećko Bilewicz, Jacko Gołos, 
Poloneja Sopowska, Wojtko Głu-
chy.

Z ponad 400-osobowego spisu 
rzuca się w oczy przewaga po 
słowiańsku brzmiących nazwisk, 
natomiast po litewsku brzmią-
cych nazwisk jest chyba z dzie-
sięć: Radziwiłł Ginejtowicz, Jan 

Kwietinis, Ławryn Pilweliwicz, 
Anton Monhirdowicz, Bortowt 
Giedhowdowicz. Natomiast po 
wsiach, wśród ludu pospolitego, 
nazwiska litewskie były bardziej 
rozpowszechnione. Oto nazwi-
ska chłopów z 1585 roku ze wsi 
Wilkańce, w której dominowały 
litewskojęzyczne nazwiska: Ma-
tiejus Węckunas, Misius Szeiku-
tis, Miselis Daukszelonis, Janelis 
Zalgenis, Kaszelis Waisztautonis, 
Bartos Jakubonis, Pawel Dauk-
szonis. Jedynie imię i nazwisko 
Węcław Oluczewicz brzmi nie 
po litewsku. W Butrymańcach 
była przewaga słowiańsko-polsko 
brzmiących nazwisk chłopów: 
Stanisław Butrymaniec, Urban 
Suczkowicz, Aleksy Praczko-
wicz, Augustyn Praczkowicz, 
Andrej Lukaszewicz, Andrej 
Piewicz, Miś Kurowicz. W Siół-
ku Ejksztańskim, znajdującym 
się obok Ejszyszek, po nadaniu 
miastu praw i przywilejów mag-
deburskich — iuris dictum (stąd 
zniekształcona nazwa — Juryz-
dyka) mieszkańcy mieli bardziej 
słowiańskie nazwiska: Hawryło-
wicz, Marszałek, Iwaszkiewicz, 
Jundziłł. Nazwiska nie były 
polszczone i zostały zapisane w 
oryginalnym brzmieniu, nikogo 

w tamte czasy nie interesowały 
etniczne problemy. W jednych 
wsiach gminy ejszyskiej domino-
wały litewskie nazwiska (Petras 
Czajelis, Witas Palionis, Bolciuk 
Pusewaszkis, Stasiuk Janonis, 
Czepas Laurinonis, Jerelis Le-
nartonis, Grigelis Jurgenis), w 
innych słowiańskio-polskie (Sta-
nisław Rajski, Bartłomiej Grygo-
wicz, Piotr Tomkowicz, Andrzej 
Jarszyc, Antoni Kulik, Judym 
Woźny, Maciej Chacuta, Jan My-
śliwczowicz, Paweł Mączkowski, 
Jerzy Borowski, Marcin Przełom-
ski). Zajrzyjmy do inwentarzy 
Lidzkiego powiatu Ejszyskiej 
gminy z 1585 roku za czasów 
Stefana Batorego. Nazwy małych 
miejscowości w tym uroczysku 
miały jak litewski charakter, na 
przykład: Akmeninga, Balos, 
Duobines, Welnagulciej, Jodupa, 
Kawkokalnos, Pakaukakalnis, 
Pabędramedzis, tak i słowiańskie: 
Kule, Niwa Małyszka, Rękawa, 
Wchodzik, Wolki. Nazwy wsi 
również miały etnicznie różne 
nazwy: brzmiące po litewsku: Po-
błaznupie, Maciunce, ale przede 
wszystkim po słowiańsku: Kowa-
le Strzeleckie, Stawidańcy, Strzel-
ce, Wilkańcy, Kaletowicze, Na-
humkowszczyzna, Kuńce, Nowe 

Kuńce, Złociszki, Młynicze, Dru-
dowo, Romotowicze. Oryginal-
ne nazwy rzek, również mające 
pochodzenie jak litewskie, tak i 
słowiańskie: Solcza, Solczyszcza, 
Bridupie, Rzezówka, Pobłaznup-
ka, Wisińcza, Kraka. Chociaż 
nazwy mają różne pochodzenie 
i różne brzmienie, nikt nie miał 
zamiaru w tamte odległe czasy 
je polszczyć, lub litwinizować, 
dlatego oryginalne brzmienie na-
zwisk i miejscowości, o których 
dowiadujemy się z pięciowieko-
wej perspektywy wstecz, nosi dla 
nas dzisiaj szczególne znaczenie i 
wzbudza ciekawość.

Było by pięknie, gdyby ktoś z 
naszych dyplomowanych histo-
ryków, w tym nauczycieli hi-
storii ze szkół, przyczynił się do 
poszerzenia wiedzy o ojczystym 
kraju. Jakoś nie widać aktywno-
ści naszych nauczycieli, ogarnię-
tych apatią i biernie płynących na 
fali życiowych trudności. Liczba 
artykułów naszej inteligencji na 
ostrą tematykę jest bardzo mała, 
reakcja dość bierna, co daje moż-
liwość wciskać każdą fałszywą 
antypolską propagandę w litew-
skich mediach.

Kim byli nasi przodkowie 
-obywatele Wielkiego 
Księstwa Litewskiego
Zbigniew Siemienowicz

/ By Halibutt - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24867
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Jaka będzie jakość Narodu Polskiego
Bożena Ratter
W dzisiejszym Poranku Wnet Ra-
fał Dzięciołowski mówił o stosun-
kach polsko –ukraińskich. ”Pro-
wadzimy politykę w przestrzeni 
kompetencji Ministerstwa Obrony 
Narodowej, jest ona konsekwent-
na i pozytywna, widzę „przełom 
kopernikański” w świadomości 
Ukraińców, większość z nich chce, 
by ich kraj stał się członkiem soju-
szu północno-atlantyckiego. 
A jeśli chodzi o politykę histo-
ryczną, Rafał Dzięciołowski 
stwierdził, że  może budzić niepo-
kój polityka zaledwie cząstki elit 
politycznych na Ukrainie, polity-
ka prowadzona przez ukraiński 
IPN. Zresztą historia nie jest jed-
noznaczna, przecież chcą stawiać 
pomniki żołnierzom polskim z 
1939 roku”.

Tylko którym obywatelom pol-
skim, czy narodowości polskiej, 
ormiańskiej, czy żydowskiej ,ru-
sińskiej, wszak w 1939 roku nie 
było Ukrainy, Niemcy i ZSRR na-
padły na  II RP, która była tyglem 
wielu narodów. „Sowieci mordo-
wali osadników wojskowych, tzw. 
szlachtę zagrodową, właścicieli 
ziemskich, policję, służbę leśną 
oraz żołnierzy i oficerów Wojska 

Polskiego z rozbitych przez ofen-
sywę niemiecką oddziałów, jed-
nakże i w tym zakresie gwałtów 
dokonywała bezpośrednio lud-
ność miejscowa - naprędce sfor-
mułowana w oddziały tzw. milicji, 
w której, oprócz rusińskich (Ukra-
ińcy i Białorusini) mniejszości 
narodowych znajdowało się także 
wielu Żydów” ( fragment z rela-
cji zbieranych w USA i opubli-
kowanych przez Tomasza Grossa 
w książce „W czterdziestym nas 
matko na Sybir zesłali”).
Milion jest nam potrzebny by za-
silić rozpędzającą się gospodarkę 
- kontynuuje Rafał Dzięciołowski. 
Na stronie MSZ znalazłam defini-
cję :
Karta Polaka to dokument po-
twierdzający przynależność do 
Narodu Polskiego. Kartę Polaka 
można kupić na Ukrainie za 2 
tys. euro, można ją otrzymać na 
podstawie rozmowy z konsulem, 
który pyta o znajomość Polski 
(nie pyta o eksterminację oby-
wateli polskich dokonaną przez 
obywateli ukraińskich w latach 
1939-1946) i sprawdza znajomość 
polskiego. 
W większości przypadków pol-
szczyzna pozostawia wiele do 

życzenia ale nie jest to istotne. O 
wydanie Karty Polaka ukraińskim 
pracownikom zabiegają też polscy 
pracodawcy. Wołoczyska -  Zwią-
zek Polaków Ukrainy liczy sobie 
70 osób- mówi prezes tego związ-
ku w rozmowie z Danutą Skalską 
(audycja Radia Katowice - Lwow-
ska Fala). A Kart Polaka wyda-
nych jest 800.
Członkowie tego związku rozma-
wiają ze sobą w języku ukraiń-
skim.
Przyjeżdżają do Warszawy ko-
biety ukraińskie by opiekować 
się Polakami, zarobki od 2500 do 
4000 zł. Sprowadzają swoje dzie-
ci, ich córki wychodzą za Pola-
ków, synowie żenią się z Polkami. 
Kupują mieszkania, zakładają fir-
my, korzystają z obfitego dofinan-
sowania mniejszości ukraińskiej 
w Polsce. We Lwowie w spotka-
niu z Danutą Skalską uczestni-
czy Bronisława z synem, ona jest 
emerytką , on inwalidą. Emerytu-
ra Pani Bronisławy wynosi 200 zł, 
renta Jej syna 180 zł. Oboje mó-
wią doskonale w języku polskim, 
ich rodzina od wieków należy do 
Narodu Polskiego.
To śmieszne – kontynuuje Rafał 
Dzięciołowski, byśmy z tego po-

wodu, że ktoś w supermarkecie 
rozwinął czarno czerwoną flagę 
robili międzynarodowy problem.
Kilka dni temu Profesor Czesław 
Partacz przebywając w uzdrowi-
sku wraz z małżonką postanowił 
wykupić wycieczkę na Ukrainę 
i odwiedzić Lwów. Nie został 
wpuszczony na Ukrainę i dodat-
kowo otrzymał zakaz wjazdu na 
teren tego państwa do 2020 roku. 
Profesor Czesław Partacz należy 
do Narodu Polskiego, jest histo-
rykiem specjalizującym się w ba-
daniu relacji polsko-ukraińskich 
w kontekście nacjonalizmu ukra-
ińskiego. Jego stosunek do nacjo-
nalizmu ukraińskiego jest iden-
tyczny jak ukraińskiego historyka, 
Wiktora Poliszczuka, który przez 
kilkadziesiąt lat prowadził bada-
nia naukowe oryginalnych doku-
mentów ukraińskich, niemieckich 
i polskich .
Pan Rafał zaniepokojenie świado-
mych Polaków (zwłaszcza tych, 
którzy zostali w okrutny sposób 
pozbawieni przez nacjonalistów 
ukraińskich całych rodzin, zie-
mi należącej od wieków do ich 
przodków, dobytku,majątków a 
nawet grobów przodków ( Ukra-
ińcy niszczą sukcesywnie ślady 

Polaki nawet na cmentarzach) 
przypisuje złej wierze i złej woli.
Ale czy nie wzbudza zaniepoko-
jenia fakt, iż przynależność do 
Narodu Polskiego można kupić 
za 2 tys. euro tylko dla korzyści 
finansowych? Ilu z nich uczest-
niczy w destrukcyjnej opozycji, 
wszak zięć byłej pani Premier jest 
Ukraińcem? A gdy poprzez kultu-
rę będą przedstawiać fałszywie i 
antypolsko historię Polski to czy 
równie łatwo będzie im wytypo-
wać dzieło do nagrody Oskara jak 
Agnieszce Holland film „Pokot” ?
Jaką postawę dla dobrego imie-
nia Polski czy wobec zagrożenia 
Polski przyjmą tak zaimplemento-
wani obywatele, jak wyrażą swoją 
postawę obywatelską, społeczną, 
patriotyczną skoro z historią Pol-
ski się nie utożsamiają? Nie utoż-
samiają się też z Ukrainą, nie zo-
stali na niej by walczyć z korupcją 
i nieuczciwością władz, by kraj 
niegdyś mlekiem i miodem płyną-
cy przywrócić do tego stanu,  nie 
walczą też z rosyjskim najeźdźcą. 
Więc ostrożna jestem w ich ocenie 
jako sojuszników. 

Bożena Ratter

Adama Podhajecki, Złoto UPA, 
Rytm, Warszawa 2017, s. 367.

Pierwsze co przyszło mi na myśl, 
czytając tytuł, to pytanie skąd 
UPA miała skarby?

Ktokolwiek słyszał, czy czy-
tał o zbrodniach UPA na Woły-
niu i Małopolsce Południowo- 
Wschodniej, każdy zapamiętał, 
że zaraz za zbrojnymi oddziałami 
dokonującymi rzezi na mieszkań-
cach polskich wiosek postępo-
wały chmary „czerni” rabującej 
co tylko można. Według bardzo 
wielu opisów świadków, chło-
pi ukraińscy ładowali na wozy 
sprzęty domowe i wszystko co 
uważali za wartościowe. Jak po 
latach oceniają ci co odwiedzali 
stare śmieci, raczej ci ludzie nie 
dorobili się na tej grabieży, skąd 
zatem i kto posiadł te skarby?.
Obecnie na Ukrainie o tym raczej 
się nie mówi, bo kampania propa-
gandowa zmierza ku nadaniu tym 
bandytom, rangi wielkich bohate-
rów. Nikt również nie wspomina 
o gronie watażków których udział 
w akcji antypolskiej był z góry 
nastawiony na rabunek mienia, 
stąd najpierw napady nocne i do 
tego tylko na bogatych. Dr Adam 
Podhajecki, autor niedawno wy-
danej powieści Złoto UPA, w jed-
nym z wywiadów (http://www.
piotrsamolewicz.pl/2017/09/29/
n a - t r o p i e - s k a r b o w - u p a -
r o z m a w i a m - z - p i s a r z e m -

a d a m e m - p o d h a j e c k i m / ) 
powiedział:  Większa część zra-
bowanych skarbów przez funk-
cyjnych z szeregów UPA Ban-
dery, według historyków oraz 
badaczy  tematu wylądowała w 
Kanadzie i USA. Część integry-
ści ukryli na Wyspach Brytyj-
skich oraz w dalekiej Australii. 
Z tego co udało mi się ustalić, 
część złota radykalni nacjonali-
ści ukraińscy musieli oczywiście 
oddać Niemcom, a część ukryli 
w Karpatach. (...) Opisywane w 
książce wydarzenia dotyczące 
wywiezienia w 1944-1945 roku 
na szeroko rozumiany Zachód 
zrabowanego  złota i drogocen-
nych kamieni ofiarom  czystek 
etnicznych przeprowadzonych 
na Wołyniu, Polesiu i Podkarpa-
ciu przez integralnych nacjona-
listów ukraińskich oczywiście 
miały miejsce pod konie II wojny 
światowej. Ten fakt historyczny 
jest znany badaczom działalno-
ści OUN i UPA   lecz praktycznie 
nie zbadany naukowo. 
Bardzo dawno temu, całkiem 
przypadkowo, rozmawiałem na 
Ukrainie z ideowym narodowym 
rewolucjonistą, który odsiedział 
ponad dziesięć lat w sybirskich 
łagrach za czynne uczestnictwo 
w strukturach OUN i UPA. W 
okresie wojny ów integrysta 
osobiście pracował przy 
organizacji transportu niewielkiej 
części zrabowanych skarbów. 
Myślę, że on do samej śmierci 

mocno bał się o swoje życie. 
Naturalnie, że on stał się 
prototypem jednej z postaci mojej 
książki. Złoto UPA obfituje w 
wiele historycznych szczegó-
łów. Można się np. dowiedzieć, 
jak przebiegały antyżydowskie i 
antypolskie czystki we Lwowie 
po wkroczeniu Niemców, jak 
był zbudowany upowski chutor 
w Karpatach. Autor opisuje  do-
kładnie uzbrojenie,  umunduro-
wanie i metody działania wszyst-
kich stron konfliktu – Ukraińców, 
Niemców, Polaków, Sowietów 
– na dawnych Kresach RP w la-
tach 1940-45. Książka uświa-
damia wielką skalę rabunkowej 
działalności OUN-UPA.  Anton 
Czernilewski, historyk z Winni-
cy, powiedział między innymi 
 :  że wydarzenia tej sensacyjnej 
powieści obejmują praktycznie 
okres od 1933 roku z przerwami, 
aż po rok 1953 - daty te nie 
zmieniają się aż do końca książki. 
Wiąże się to z przeniesieniem 
uwagi czytelnika w dalszych 
rozdziałach książki Złoto UPA 
wprost z postaci głównych 
bohaterów na ich aktywne 
działania.  (...)  Myślę, że 
książka ta powinna dotrzeć do 
wszystkich, a zwłaszcza do 
młodszego pokolenia -nadziei 
naszej wspólnej przyszłości- 
które, po prostu, jest zobowiązane 
wsłuchać się ze szczególną uwagą 
w mocne ostrzeżenie historii

NA TROPIE SKARBÓW UPA
BOGUSŁAW SZARWIŁO
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Waszej Ekscelencji Adolfowi Hitlerowi 
oddany sługa Andrzej Szeptycki, 
arcybiskup
Sławomi Roch
Waszej Ekscelencji Adolfowi 
Hitlerowi oddany sługa Andrzej 
Szeptycki, arcybiskup

Straszne słowa! Zgroza bije z tego 
tytułu! Jak się to czyta, to nie chce 
się wierzyć, że mógł to oficjalnie, 
świadomie i dobrowolnie smaro-
wać abp Cerkwi grecko – katolic-
kiej Andrzej Szeptycki ze Lwowa.
 A jednak Metropolita Lwowa ob-
rządku grecko – katolickiego dwo-
ił się i troił, by wyprosić zwycię-
stwo dla Ukrainy, oficjalnie kola-
borującej z III Rzeszą Niemiecką 
Adolfa Hitlera. Przypomniał sobie 
zatem pewną zakonnicę bazylian-
kę, która go zapewniała o zwycię-
stwie nazistowskiej armii Hitlera, 
bo miał jej o tym: „powiedzieć 
sam Bóg Ojciec”. Starzec ucze-
pił się tej iluzji i napisał list do 
samego wodza Adolfa Hitlera. 
List jest pełen pocieszenia dla 
fuhrera III Rzeszy i być może w 
ten oryginalny sposób również i 
sobie władyka dodawał otuchy. 
Oto poniżej treść tego przesław-
nego Listu:

„Wasza Ekscelencjo!
Niżej podpisany ukraiński arcybi-
skup obrządku bizantyjskiego we 
Lwowie, od wielu lat zna pewną 
kobietę, która też już wiele lat en-
tuzjazmuje się Fuhrerem i zawsze 
za Niego się modli. Ta kobieta 
jest prorokinią mającą często ta-
jemne widzenia, które według za-
sad mistycznej teologii mogą być 
uważane za słowa Najwyższego. 

Kobieta ta prosi mnie o napisanie 
pisma. Czynię to z ochotą w na-
dziei, że tym samym spełniam swój 
obowiązek wobec Waszej Eksce-
lencji. Prorokini tej powiedziano 
wiele: Hitler w pokorze prosił 
mnie o zwycięstwo. Będzie on wy-
słuchany i zdobędzie największą 
na świecie sławę, jeżeli wypełni 
to, czego od niego wymagam. 
Powinien on w pełnej jednomyśl-
ności z głową chrześcijaństwa, 
Jego Świątobliwością papieżem 
rzymskim, pomóc chrześcijań-
stwu w uzyskaniu zwycięstwa… 
. Jeżeli Wasza Ekscelencja zechce 
uzyskać więcej danych, tedy je-
stem do usług. Waszej Ekscelencji 
oddany sługa Andrzej Szeptycki, 
arcybiskup”. 

Odpowiedź od nazistowskiej be-
stii, jak się tego należało spodzie-
wać, nie nadeszła! Rodzi się jed-
nak w uczciwym sercu naturalne, 
inne pytanie, mianowicie czy pa-
pież Franciszek który zatwierdził 
16 lipca 2015 r. dekrety o hero-
iczności cnót ośmiorga sług Bo-
żych, w tym greckokatolickiego 
metropolity lwowskiego Andrzeja 
Szeptyckiego, wiedział o tym po-
wyższym, haniebnym Liście i znał 
jego wstrząsającą treść?! Rodzi 
się też inne b. ważne pytanie, czy 
Nuncjusz Apostolski abp Cele-
stino Migliore, a potem Jego na-
stępca Nuncjusz Apostolski abp 
Salvatore Pennacchio, przeka-
zują regularnie do Watykanu i 
do samego papieża, wieści o licz-

nych i b. krytycznych publika-
cjach w Polsce, względem tego 
łotra, którego chce się wynieść 
obecnie na Ołtarze Kościoła?!
Dla przykładu Listę opubliko-
waną i dostępną obecnie w inter-
necie: „Nie dla beatyfikacji abp 
Andrzeja Szeptyckiego”, na dzień 
dzisiejszy podpisało z imienia i 
nazwiska aż 932 osoby z Polski i 
całego świata, a 228 innych osób 
uczyniło to nie ujawniając swoich 
danych. To wielka rzesza ludzi! 
Lista ta wciąż jest uaktualniana o 
nowe wpisy! 
Dlatego raz jeszcze: nie bądź 
bierny! Nie bądź letni! W końcu 
nie bądź tchórzem i nie bój się 
mówić tego, co czujesz, o czym 
dobrze wiesz i co jest zwykłą 
prawdą. Protestuj i Ty! Masz do 
tego święte prawo! Możesz tego 
dokonać jeszcze dziś na specjalnie 
stworzonej, ku temu stronie pod 
adresem: 
http://www.petycjeonline.com/
nie_dla_beatyfikacji_abp_andrze-
ja_szeptyckiego

P.S
List Metropolity Andrzeja Szep-
tyckiego jest to fragment zaczerp-
nięty z opracowania dostępnego 
od wielu lat w internecie: „Metro-
polita Andrzej Szeptycki – wybra-
ne teksty krytyczne”, podkreślenia 
zaś w tekście, pochodzą od autora 
bloga S. T. Roch.

/ Zdjęcie: Ci frontowi chłopcy w b. wymowny i dość specyficzny sposób dali do zrozu-
mienia Metropolicie Szeptyckiemu, co myślą o jego prorokini i jej proroctwach. Dziś i 
Ty możesz coś zrobić! Dla przykładu podpisać Listę opublikowaną i dostępną obecnie w 

internecie: „Nie dla beatyfikacji abp Andrzeja Szeptyckiego”.

http://www.petycjeonline.com/nie_dla_beatyfikacji_abp_andrzeja_szeptyckiego
http://www.petycjeonline.com/nie_dla_beatyfikacji_abp_andrzeja_szeptyckiego
http://www.petycjeonline.com/nie_dla_beatyfikacji_abp_andrzeja_szeptyckiego
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II Wojna Światowa była naj-
większym konfliktem zbrojnym 
w historii  świata, trwającym 
od 1 września 1939 roku, do 2 
września 1945 roku, obejmują-
ca swoim zasięgiem prawie całą 
Europę, wschodnią i południo-
wo-wschodnią Azję, północną 
Afrykę, część Bliskiego Wscho-
du i wszystkie oceany.
Niektóre jej epizody rozgrywały 
się nawet w Arktyce i Ameryce 
Północnej. Głównymi stronami 
konfliktu były państwa Osi - kraje 
należące do jednego obozu dzia-
łań wojennych, walczące przeciw-
ko aliantom- państwom koalicji 
antyhitlerowskiej. Nazwa „Oś” 
pochodzi od zwyczajowej nazwy 
nadanej sojuszowi III Rzeszy, 
Włoch oraz Japonii. W okresie 
ich największego panowania te-
rytoria państw Osi obejmowały 
duże części Europy, Azji, Afryki i 
wysp Oceanu Spokojnego. Mimo 
tego II wojna światowa zakoń-
czyła się całkowitą klęską państw 
Osi. Podobnie jak u aliantów, 
liczba państw Osi w czasie wojny 
zmieniała się – pod koniec wojny 
znaczna część członków przeszła 
na stronę sprzymierzonych.
W wojnie uczestniczyło 1,7 mld 
ludzi, w tym 110 mln z bronią. We-
dług różnych szacunków zginęło 
w niej 50 – 80 milionów ludzi. 
Za datę rozpoczęcia wojny przyj-
muje się 1 września 1939 roku 
– atakiem Niemiec na Polskę. W 
historiografii sowieckiej istnieje 
pojęcie „Wielkiej Wojny Ojczyź-
nianej” rozpoczętej 22 czerwca 
1941 roku atakiem Niemiec na 
Związek Sowiecki i tę datę Sowie-
ci przyjmują  jako rozpoczęcie II 
wojny światowej. 3 września 1939 
roku do wojny przystąpiły Wielka 
Brytania i Francja. W konsekwen-
cji działań wojennych nastąpił IV 
rozbiór Polski dokonany przez III 
Rzeszę i Związek Sowiecki.
Po agresji III Rzeszy i ZSRS we 
wrześniu 1939 roku i okupacji 
całego terytorium II Rzeczypo-
spolitej przez Wehrmacht i Armię 
Czerwoną Polska nie skapitu-
lowała wobec agresorów. Rząd 
RP na uchodźstwie po 1939 roku 
kontynuował walkę z wrogiem na 
wszystkich frontach siłami Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i Armii Krajowej w okupowanej 
Polsce. W okupowanym kraju 
funkcjonowała struktura Polskie-
go Państwa Podziemnego - ad-
ministracja, sądownictwo i siły 
zbrojne podporządkowane Rządo-
wi RP na uchodźstwie, kontynu-
ując ciągłość państwa polskiego w 

kraju. ZSRS, po wykryciu grobów 
ofiar zbrodni katyńskiej zerwał 
w kwietniu 1943 roku stosunki 
dyplomatyczne z Rządem RP na 
uchodźstwie i rozpoczął organi-
zację struktur mających przejąć 
władzę w Polsce po planowanym 
wkroczeniu Armii Czerwonej na 
jej terytorium (Związek Patriotów 
Polskich, Ludowe Wojsko Polskie 
pod dowództwem Berlinga).
W maju 1943 roku, z inicjatywy 
komunistycznego zbrodniarza  
Stalina, w Związku Sowieckim 
powstała 1. Dywizja Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki pod do-
wództwem zdrajcy Zygmunta 
Berlinga — skazanego przez sąd 
wojenny RP na śmierć za dezer-
cję z Polskich Sił Zbrojnych w 
Związku Sowieckim.
NKWD i Berlingowcy stosowa-
li niesłychany terror na ludności 
polskiej. Grabieże, mordy, gwałty. 
7 marca 1943 roku spalono wieś 
Guty, powiat Ostrów Mazowiec-
ka. Ludność wymordowano, ko-
biety i dzieci, żywcem wrzucano 
w ogień.
Zygmunt Berling był współauto-
rem deklaracji hołdu i lojalności 
przesłanej w marcu 1941 roku na 
ręce komunistycznego zbrodnia-
rza Józefa Stalina. 
Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej przystąpiły do wojny 7 
grudnia 1941 roku wraz z japoń-
skim atakiem na Pearl Harbor.  
Atak na Pearl Harbor – japoń-
ski nalot w dniu 7 grudnia 1941 
roku na amerykańskie bazy floty 
i lotnictwa na Hawajach, w tym 
najważniejszą bazę United States 
Navy na Pacyfiku w Pearl Harbor. 
Atak ten jest uważany za moment 
rozpoczęcia wojny na Pacyfiku.

W wyniku rozbioru Polski po-
wstały Polskie Siły Zbrojne – 
zorganizowane formacje woj-
skowe, utworzone jesienią 1939 
roku poza granicami Polski, na 
podstawie międzysojuszniczych 
umów podpisanych przez Wiel-
ką Brytanię i Francję. Polskimi 
Siłami Zbrojnymi dowodził Na-
czelny Wódz generał Władysław 
Sikorski.
Pierwsze oddziały Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie wów-
czas pod nazwą Armia Polska 
we Francji zaczęto tworzyć już 
we wrześniu 1939 roku na te-
rytorium francuskim spośród 
Polaków przebywających we 
Francji, Belgii, Holandii i Wiel-
kiej Brytanii.
Podstawę formowania polskich 
wojsk stanowiła polsko-francu-

ska umowa z 9 września 1939 
roku w sprawie utworzenia dy-
wizji polskiej we Francji, a na-
stępnie umowa z 4 stycznia 1940 
roku o tworzeniu tam Wojska 
Polskiego. Na mocy tejże umo-
wy, od stycznia 1940 roku ze 
zmobilizowanych ochotników 
zaczęto formować jednostki 
wojsk lądowych, lotnictwa i ma-
rynarki wojennej, działającej 
w składzie armii francuskiej. 
Łącznie Armia Polska we Fran-
cji liczyła w 1940 ok. 85 000 
żołnierzy. Podczas formowania 
jednostek odtwarzanego Woj-
ska Polskiego brano pod uwa-
gę doświadczenia z przegranej 
kampanii w Polsce. Dotyczyło to 
m.in. silniejszego wyposażenia 
oddziałów w broń przeciwpan-
cerną.
W okresie od listopada 1939 
roku rozpoczęto formowanie 
4 dywizji piechoty (1 Dywizja 
Grenadierów, 2 Dywizja Strzel-
ców Pieszych, 3 Dywizja Piecho-
ty, 4 Dywizja Piechoty) oraz 1 
Brygady Pancerno-Motorowej 
(10 Brygada Kawalerii Pancer-
nej). Ze sformowanych oddzia-
łów wydzielono część sił i utwo-
rzono Samodzielną Brygadę 
Strzelców Podhalańskich.
Ponadto formowano szereg od-
działów lotnictwa oraz wspar-
cia. Organizacja oddziałów 
była utrudniona wskutek braku 
uzbrojenia i sprzętu. W efekcie 
w obronie Francji w 1940 roku 
wzięło udział ok. 50 000 polskich 
żołnierzy z tych oddziałów. Stra-
ty podczas tych działań wynio-
sły według różnych szacunków 
od ok. 1500 - 4000 poległych, a 
ponad 5000 rannych.
W czasie walk na froncie fran-
cuskim polscy piloci myśliwców 
zestrzelili ok. 50 samolotów nie-
mieckich.
W kampanii norweskiej uczest-
niczyła Samodzielna Brygada 
Strzelców Podhalańskich (bitwa 
o Narwik, maj 1940roku), oraz 
okręty Polskiej Marynarki Wo-
jennej. Natomiast w kampanii 
francuskiej (czerwiec 1940 roku) 
brały udział  związki taktyczne - 1 
Dywizja Grenadierów, 2 Dywizja 
Strzelców Pieszych i 10 Brygada 
Kawalerii Pancernej.
W Syrii formowano Samodzielną 
Brygadę Strzelców Karpackich 
(dowódca gen. Stanisław Kopań-
ski).
Po klęsce Francji udało się ewa-
kuować około 27 000 żołnierzy i 
oficerów Polskich Sił Zbrojnych 
do Palestyny i Wielkiej Brytanii.

W kraju zaczęło się formować 
Polskie Państwo Podziemne – 
tajne struktury państwa polskie-
go podlegające Rządowi RP na 
uchodźstwie. Propozycje konty-
nuacji walki i oporu metodami 
konspiracyjnymi sformułowano 
25 września 1939 roku na spo-
tkaniach pomiędzy władzami 
cywilnymi Warszawy – prezy-
dentem Stefanem Starzyńskim, 
Radą Obrony Stolicy i generałem 
Juliuszem Rómmlem – dowódcą 
obrony Warszawy. W spotkaniach 
brał udział generał Michał Toka-
rzewski-Karaszewicz. W między-
czasie generał Juliusz Rómmel 
otrzymał od Naczelnego Wodza 
pełnomocnictwo dowodzenia na 
terenie całego kraju. Generał  Mi-
chał Tokarzewski-Karaszewicz 
zaproponował, aby w związku z 
powyższym to pełnomocnictwo 
generał Juliusz Rómmel przeka-
zał jemu, w celu zorganizowania 
zakonspirowanych agentur, bądź 
delegatur wojskowo-politycznych 
państwa polskiego. Efektem tego 
był rozkaz generała Rómmla:
„Dane mi przez Naczelnego Wo-
dza w porozumieniu z Rządem 
pełnomocnictwo dowodzenia w 
wojnie z najazdem na całym ob-
szarze Państwa, przekazuję gen. 
bryg. Michałowi Tadeuszowi To-
karzewskiemu - Karaszewiczowi 
z zadaniem prowadzenia dalszej 
walki o utrzymanie niepodległości 
i całości granic. – J. Rómmel, gen. 
dyw”.

W nocy z 26 na 27 września 

1939 roku powstała w oblężonej 
Warszawie Służba Zwycięstwu 
Polski – konspiracyjna organi-
zacja wojskowa, mająca toczyć 
walkę przeciwko okupantom. 
13 listopada 1939 roku zosta-
ła przekształcona w Związek 
Walki Zbrojnej (ZWZ), podle-
gający Rządowi RP na uchodź-
stwie. W ten sposób zachowano 
ciągłość polityczno-wojskowej 
kontynuacji władz Rzeczpospo-
litej Polskiej i pośredni wpływ 
władz państwowych na sytuację 
w kraju.
14 lutego 1942 roku generał 
Władysław Sikorski przekształ-
cił ZWZ w Armię Krajową 
(AK). Jej Komendantem Głów-
nym został generał Stefan Ro-
wecki, w kampanii wrześniowej 
dowódca Warszawskiej Bryga-
dy Pancerno-Motorowej, autor 
wojskowego podręcznika walk 
ulicznych. Utworzenie AK miało 
służyć scaleniu wszystkich grup 
wojskowych, podległych do 
tej pory różnym, podziemnym 
ugrupowaniom politycznym, w 
jedną organizację podległą rzą-
dowi RP na uchodźstwie.
Oto rota przysięgi składanej 
przez żołnierzy Armii Krajo-
wej:

„W obliczu Boga Wszechmogą-
cego i Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Korony Polskiej kładę 
swe ręce na ten Święty Krzyż, 
znak Męki i Zbawienia, i przy-
sięgam być wiernym Ojczyźnie 
mej, Rzeczypospolitej Polskiej, 

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Z 
27 WOŁYŃSKĄ DYWIZJĄ PIECHOTY 
ARMII  KRAJOWEJ, FENOMEN 
II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Aleksander Szumański

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



1 października 2017 - strona 14                                                                                                                                                                                                                www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

stać nieugięcie na straży Jej ho-
noru i o wyzwolenie Jej z niewoli 
walczyć ze wszystkich sił – aż do 
ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej i rozkazom Naczelne-
go Wodza oraz wyznaczonemu 
przezeń Dowódcy Armii Krajowej 
będę bezwzględnie posłuszny, a 
tajemnicy niezłomnie dochowam, 
cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg”.

Przyjmujący

Quote-alpha.png

„Przyjmuję cię w szeregi Armii 
Polskiej, walczącej z wrogiem w 
konspiracji o wyzwolenie Ojczy-
zny. Twym obowiązkiem będzie 
walczyć z bronią w ręku. Zwycię-
stwo będzie twoją nagrodą.

Zdrada karana jest śmiercią”.

Jesienią 1941 roku do ZWZ nale-
żało 40 tysięcy żołnierzy, pod ko-
niec 1942 roku AK liczyła ich już 
około 200 tysięcy. Była najwięk-
szą podziemną armią w okupowa-
nej Europie. Jednakże większość 
żołnierzy nie przeszła regularnego 
szkolenia, a w dodatku mieli oni 
zaledwie 53 tysiące sztuk broni (z 
czego tylko 6% broni maszyno-
wej).
Główne zadanie Armii Krajowej 
polegało na gromadzeniu sił aby 
uderzyć w chwili załamania się 
Niemiec. Akcje zbrojne prowadzi-
ły bowiem do okrutnych represji 
– hitlerowcy rozstrzeliwali kilku-
dziesięciu Polaków za każdego 
zabitego Niemca. Dopiero pod ko-
niec 1942 roku AK nasiliła dzia-
łalność dywersyjną - atakowała 
niemieckie posterunki, wykolejała 
transporty wojskowe przeznaczo-
ne na front wschodni, wysadzała 
mosty, odbijała więźniów. Na tę 

zmianę wpłynęło zahamowanie 
sukcesów Wehrmachtu i osiągnię-
cie sprawności organizacyjnej 
przez AK.
Polska, choć znajdowała się pod 
okupacją, posiadała legalny i 
uznawany na arenie międzynaro-
dowej rząd rezydujący w Londy-
nie. Istniały Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie oraz podziemna Ar-
mia Krajowa. W Warszawie mia-
nowano Delegata Rządu na Kraj 
w randze wicepremiera.

Biuro Delegata Rządu na Kraj 
składało się z Prezydium w ra-
mach którego działały - Sekcja 
Prezydialna, Sekcja Finansowo-
-Budżetowa, Sekcja Kontroli oraz 
Dział (Departament) Likwidacji 
Skutków Wojny.
Delegatami Rządu na Kraj byli:

- Jan Skorobohaty-Jakubowski od 
25 maja do 14 grudnia 1940,

- Cyryl Ratajski od 3 grudnia 1940 
do 5 sierpnia 1942,

- Jan Piekałkiewicz od 5 sierpnia 
1942 do 19 lutego 1943,

- Jan Stanisław Jankowski od 19 
lutego 1943, (formalnie od 21 
kwietnia 1943) do 27 marca 1945,

- Stefan Korboński od 27 marca 
1945 do 28 czerwca 1945 (p. o.),

- Jerzy Braun od 28 czerwca 1945.

Delegatowi Rządu na kraj pod-
legały  wydziały wywiadu, dy-
wersji, oświaty, sądownictwa i 
polityki. Działały konspiracyjne 
sądy, których wyroki nie tylko 
wykonywano, ale też ogłaszano 
w podziemnej prasie. Ta zaś była 
fenomenem w okupowanej Euro-
pie - ukazywało się około 1400 
tytułów (z tego 17 wychodziło 

przez cały czas trwania okupacji). 
Istniały czasopisma polityczne, 
wojskowe, literackie, kobiece, 
humorystyczne. W podziemnych 
drukarniach wydawano też książ-
ki (Niemcy zezwalali tylko na po-
radniki, np. ogrodnicze).
Na przełomie lat 1943 - 1944 łącz-
ny nakład prasy podziemnej wy-
dawanej przez Tajne Wojskowe 
Zakłady Wydawnicze – koncern 
wydawniczo-poligraficzny Ar-
mii Krajowej wynosił blisko 250 
tysięcy egzemplarzy czasopism, 
65.500 broszur i 120 tys. egzem-
plarzy ulotek. Przez całą okupa-
cję działały tajne komplety, tzn. 
podziemne szkoły. Tajna Organi-
zacja Nauczycielska zapewniała 
im kadrę, oraz przygotowywała 
i rozprowadzała podręczniki. Na 
terenie Generalnego Gubernator-
stwa (GG) utworzono prawie 2 
tysiące szkół średnich. Podziemne 
wyższe uczelnie kształciły poloni-
stów, historyków, matematyków, 
lekarzy. W czasie wojny studia 
ukończyło prawie 10 tysięcy stu-
dentów.
Ponieważ Niemcy zgodzili się je-
dynie na działalność podrzędnych 
teatrzyków i kabaretów (których 
repertuar miał ogłupiać Polaków), 
powstały podziemne teatry. W 
prywatnych mieszkaniach lub 
piwnicach wystawiano drama-
ty Słowackiego, Wyspiańskiego, 
Szekspira. Odbywały się też kon-
certy i wieczory poetyckie.
Np. w Krakowie działał teatr ( Te-
atr Rapsodyczny z Karolem Woj-
tyłą) przy ul. Szewskiej prezentu-
jący narodową sztukę z udziałem 
wybitnych aktorów i reżyserów. 
Państwo podziemne w swoich 
strukturach, znane okupantom, 
popierane przez społeczeństwo 
polskie było groźne nie tylko w 
akcjach zbrojnych, sabotażowych, 
ale również stwarzało okupantom 
zagrożenie nawet w oficjalnych 

środkach przekazu.
Wychodzący w Krakowie „Go-
niec Krakowski” opublikował na 
ostatniej stronie utwór poetycki, 
którego pierwsze strofy rozpoczy-
nały się od liter czytanych piono-
wo układały się w hasło: „Polacy 
Sikorski działa”. Tuż obok tego 
utworu bohaterscy krakowscy 
drukarze zamieścili propagando-
we przemówienie Hansa Franka – 
generalnego gubernatora.  To było 
też zwycięstwo Polskiego Podzie-
mia. Trwały akcje sabotażowe – 
zbrojne na dostojników okupanta, 
kolportowano po domach prasę 
podziemną.
Mieszkając w czasie okupacji w 
krakowskim budynku – olbrzymie 
-11 klatkowcu PKO przy ul. Zy-
blikiewicza 5 przez całe lata nie 
zauważyłem na licznych podwór-
kach prowadzących do mieszkań 
żadnego żołnierza, czy oficera 
niemieckiego. Bali się wchodzić 
do budynku. Dawało to nam, mło-
dzieży wolną rękę w kolportażu 
prasy podziemnej. Byliśmy zjed-
noczeni i to był też nasz wkład w 
walkę podziemia z okupantem. 
Niemałą rolę w walce z okupan-
tem odgrywały akcje przerywania 
programów propagandowych w 
t.zw. „szczekaczkach” publicz-
nych, czyli w głośnikach ulicz-
nych, ze zmianą np. na hymn 
Rzeczpospolitej. Wiele radości 
przysparzały piosenki podwórko-
we wykonywane ku pokrzepieniu 
serc   
Ruch oporu w okupowanej Pol-
sce obejmował prawie wszystkie 
dziedziny życia. Dlatego tajne 
struktury podporządkowane rzą-
dowi emigracyjnemu nazywano 
po wojnie Polskim Państwem 
Podziemnym. Drugiego takiego 
państwa nie było w całej Euro-
pie. Największymi działaniami 
wojskowymi podjętymi przez AK 
było powstanie warszawskie, któ-

re rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 i 
akcja „Burza” podjęta na wschod-
nich obszarach Polski. Trwała od 
4 stycznia 1944, kiedy wojska so-
wieckie przekroczyły na Wołyniu 
granicę polsko - sowiecką z 1939 
roku, do stycznia 1945. W począt-
kowej fazie akcja ‚Burza” opierała 
się na współpracy wojskowej jed-
nostek polskich i rosyjskich. Po 
przełamaniu obrony niemieckiej 
w tych rejonach władze sowieckie 
złamały te porozumienia wojsko-
we i internowały tysiące żołnie-
rzy AK. Po upadku powstania 
warszawskiego stolicą Polskiego 
Państwa Podziemnego została 
Częstochowa.
Wobec Polski najwierniejszej so-
juszniczki aliantów zachodnich 
popełniono błąd, skazując ją na 
wpływy imperium sowieckie-
go. Przesądziły o tym tajne po-
rozumienia teherańskie wielkiej 
koalicji w 1943 roku wstępnie 
ustalające wschodnią granicę 
Rzeczpospolitej wedle linii nie 
wiele odbiegającej od niemiecko 
– sowieckiego rozbioru w 1939 
roku. Czas Teheranu w istocie 
skojarzony jest z przełomowymi 
wydarzeniami na arenie wojennej, 
gdy front wschodni przybliżał się 
do granic Rzeczypospolitej.

I właśnie w owym czasie poli-
tycy i żołnierze Polskiego Pań-
stwa Podziemnego stanęli przed 
dylematem - walczyć, czy nie 
walczyć? Nadzieję na przyszłość 
stwarzała walka przeciwko Niem-
com po stronie Sprzymierzonych. 
Niosła jednak dalsze krwawe ofia-
ry i pomoc sowiecką nie dająca 
jednak gwarancji odbudowy nie-
podległego państwa. Alternatywą 
była bierność, narażająca również 
na straty – grożąca wyelimino-
waniem Polaków z grona zwy-
cięzców i oddaniem inicjatywy i 
zasług siłom służącym Moskwie, 
zważywszy, że stosunek Sowie-
tów do Rzeczpospolitej Walczącej 
był od samego początku niezmier-
nie wrogi z oskarżeniami Armii 
Krajowej o kolaborację z Niem-
cami.

W tej sytuacji Sztab Naczelnego 
Wodza w Londynie przygotował 
specjalną Instrukcję dla Kraju, 
przewidująca różne warianty dzia-
łania PPP w zależności od rozwo-
ju sytuacji na froncie wschodnim, 
oraz przedłożenia sprawy  pol-
skiej na arenie międzynarodowej. 
Odrzucono ewentualność otwartej 
konfrontacji, lub biernej uległości 
wobec wkraczających do Polski 
Sowietów. Ostatecznie przystą-
piono do realizacji warunkowego 
kompromisu z „sojusznikiem na-
szych aliantów” celem ratowania 
podmiotowości Rzeczypospolitej, 
wykazania absurdalnych zarzutów 
sowieckich o kolaboracji AK z 
Niemcami realizując czyn zbrojny 
przeciwko nazistowskim okupan-
tom. Decyzję  taką podjęli  przy-
wódcy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, kierując się poczuciem 
odpowiedzialności za polską rację 
stanu – członka koalicji antyhitle-
rowskiej. Wierzono bowiem, że 
zaangażowanie bojowe pozytyw-
nie wpłynie na decyzje powojenne 
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zwycięskich mocarstw. W rezul-
tacie  Dowódca AK generał Ta-
deusz Komorowski „Bór” wydał 
20 listopada 1943 roku rozkaz do 
operacji „Burza”, jako wzmożo-
nej akcji dywersyjnej przeciwko 
Niemcom we współdziałaniu z 
Armią Czerwoną w celu opano-
wania terenu i odtworzenia na nim 
legalnych ośrodków władzy pol-
skiej, oraz ujawnienia się w roli 
suwerennego gospodarza.

Pomimo tragicznych doświad-
czeń okupacyjnych na Kresach 
Wschodnich, po 17 września 1939 
roku, dramatycznych i paraliżują-
cych wieściach o zbrodni katyń-
skiej i zerwaniem przez Sowiety 
stosunków z Rządem Rzeczypo-
spolitej, łudzono się, że Moskwa 
uszanuje polski czyn zbrojny 
przeciwko Niemcom w ramach 
wspólnej koalicji.

Tymczasem jak wiadomo, rozwój 
wydarzeń przeszedł wszystkie 
optymistyczne prognozy. Związek 
Sowiecki depcząc realia prawno 
- międzynarodowe traktował zaj-
mowane obszary jak własne te-
rytorium. Współdziałanie bojowe 
Armii Czerwonej z Armią Krajo-
wą kończyło się z reguły wraz po 
pobiciu oddziałów niemieckich.

Potem następowały podstępne 
rozbrojenia akowców, niewola, 
doły śmierci, lub łagry na nieludz-
kiej ziemi. Wymownym przykła-
dem zbrodniczej polityki sowiec-
kiej są dramatyczne losy Wołynia 
i jego rodzimej dywizji.

Tam właśnie rozpoczęła się „Bu-
rza” na wieść o wkroczeniu So-
wietów 4 stycznia 1944 roku, k. 
Sarn (węzeł kolejowy) na tery-
torium Rzeczpospolitej. Analiza 
i ocena jej przebiegu wykazuje, 
iż pierwszy zamysł demonstracji 
niedużych jednostek partyzanc-
kich w strefie frontowej przero-
dził się w ogólnopolską operację 
powstańczą z udziałem blisko 120 
tys. żołnierzy.

Tylko koncentracja wołyńska w 
styczniu - marcu 1944 roku ob-
jęła oddziały partyzanckie za-
hartowane wcześniejszą krwawą 
samoobroną ponad stu ośrodków 
polskich. Do tego czasu stoczono 
tam około 150 walk z formacjami 
Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
ratując od zagłady tysiące pol-
skich rodzin. Pośpieszna mobili-
zacja  wołyńskich oddziałów AK 
do operacji „Burza”  na podstawie 
rozkazu z 15 stycznia 1944 roku 
objęła blisko 7 tys. Żołnierzy.

„[…]Nie gruzy. Dwułodygą wyro-
śniem,

dwugłosem zielonym światła
podobni chmurom i sośnie
kwiatom płynącym na tratwach
gdy rzeka wilgocią śliska
jest tonem światła kołyska.
Nie ciemność. Przez nią przepły-
niem,
a ręce na niej – promień
w błogosławionym czynie
w żyjącym gromie
bo i z krzemienia się śpiewa

wieczność rosnąca – drzewa[…]”.

Krzysztof Kamil Baczyński 
„Wyroki” – fragment

Tymczasem nie tylko opisani wro-
gowie zagrażali Rzeczpospolitej. 
Istniała również krwawa w swo-
ich niespotykanych zbrodniach 
dywersja wewnętrzna Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, dzia-
łająca już w okresie międzywo-
jennym – kierowana z zagranicy.

Polegała ona na aktach terrory-
stycznych, dywersyjnych i sabota-
żowych skierowanych przeciwko 
polskiej władzy. Zamordowany 
został poseł Tadeusz Hołówko, 
minister Bronisław Pieracki i 
szereg policjantów. Z rąk Roma-
na Szuchewycza zginął kurator 
szkolny Stanisław Sobiński. OUN 
prowadziła na szeroką skalę akcje 
sabotażowe – jej członkowie pod-
palali folwarki, niszczyli zboże, 
linie telefoniczne i telegraficzne, 
dokonywali napadów na urzędy i 
ambulanse pocztowe, a nawet na 
pojedynczych listonoszy. OUN 
miała swoje laboratoria chemicz-
ne, w których produkowano bom-
by i posiadała składy broni.
Celem strategicznym maksimum 
nacjonalizmu ukraińskiego jest 
zbudowanie imperium ukraińskie-
go i ekspansja terytorialna w nie-
skończoność. Sprowadza się on 
do zbudowania  jednonarodowego 
(”sobornego”) państwa ukraiń-
skiego na wszystkich ukraińskich 
terytoriach etnograficznych, przy 
czym przynależność do ukraiń-
skiego terytorium etnograficznego 
OUN określa w sposób arbitralny 
– chodzi o państwo o obszarze 1 
200 000 kilometrów kwadrato-
wych, sięgające od Krynicy na 
zachodzie do granic Czeczenii na 
wschodzie.

Z rąk ukraińskich nacjonalistów 
w latach 1939 – 1946 zginęło na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej / w woj. tarnopolskim, stani-
sławowskim, i lwowskim / tysiące 
Polaków, dzieci, kobiet, męż-
czyzn i starców. Mordowani byli 
z niespotykanym okrucieństwem, 
nieznanym nawet Gestapo, czy 
NKWD. „Z równym okrucień-
stwem UPA mordowała też Ży-
dów.

Jest zdumiewające, że środowiska 
żydowskie milczą na ten właśnie 
temat, a „Gazeta Wyborcza” głosi 
sławę OUN – UPA” – podaje Wik-
tor Poliszczuk w tytule „Ludobój-
stwo dokonane”.

W 1942 r. rozpoczęły się antypol-
skie akcje nacjonalistów ukraiń-
skich/ wg.

http://klub-generalagrota.pl/kg/
baza-wiedzy/referaty/642,27-
Wolynska-Dywizja-Piechoty-
Armii-Krajowej-fenomen-Pol-
skiego-Panstwa-Podziemneg.html 
(link is external)

Od stycznia 1943 r. akcje te przy-
brały na sile, a eksterminacja 
ludności polskiej stopniowo ob-
jęła wszystkie powiaty Wołynia. 

Na Wołyniu zapanowała zupełna 
anarchia. Oprócz oddziałów UPA 
przeprowadzających krwawą 
„czystkę etniczną” ludności pol-
skiej, na terenie Wołynia pojawiły 
się liczne sowieckie oddziały par-
tyzanckie realizujące swoje zada-
nia, a także bandy składające się z 
Kozaków zbiegłych ze służby nie-
mieckiej, dezerterów z jednostek 
niemieckich i z różnych formacji 
pomocniczych.

W meldunku Komendanta Głów-
nego AK za okres od 8 - 14 maja 
1943 roku, znajdujemy następują-
cy zapis:

„(...) Stan panujący obecnie na 
Wołyniu, przypomina zupełnie 
„dzikie pola”. Administracja nie-
miecka jest bezsilna i przyglą-
da się wszystkiemu biernie”. W 
takich warunkach komendant 
Okręgu zmuszony był do podję-
cia działań mających na celu zor-
ganizowanie obrony zagrożonej 
ludności polskiej, a jednocześnie 
w związku ze zbliżającym się 
frontem wschodnim, prowadzić 
przygotowania do realizacji planu 
„Burza”.

Pod koniec 1943 r. wschodni front 
w szybkim tempie zbliżał się do 
granic II RP. 4 stycznia 1944 r. 
wojska sowieckie przekroczyły 
byłą granicę polsko - sowiecką 
w rejonie Rokitna. Wołyń stał się 
bezpośrednim zapleczem frontu 
niemieckiego, przybywało tu co-
raz więcej wojsk i jednostek lo-
gistycznych, rozpoczęła się ewa-
kuacja administracji niemieckiej. 
W tej sytuacji komendant Okręgu 
AK Wołyń zdecydował się na roz-
poczęcie realizacji planu „Burza”.

15 stycznia 1944 roku Inspekto-
rom rejonowym wydany został 
rozkaz nakazujący mobilizację 
oddziałów konspiracyjnych AK i 
skierowanie ich do rejonu koncen-
tracji w zachodniej części Woły-
nia. Na miejsca zbiórki oddziałów 
wyznaczono rejon samoobrony 
polskiej w Zasmykach, położony 
na południe od Kowla oraz rejon 
samoobrony w Bielinie, położony 

na północ od Włodzimierza Wo-
łyńskiego.

W rejonach tych już od połowy 
1943 r. istniała samoobrona oraz 
działały lotne oddziały party-
zanckie „Jastrzębia”, „Sokoła”, 
„Piotrusia” i „Korda”. Ze zmobi-
lizowanych żołnierzy konspiracji i 
członków samoobrony formowa-
no oddziały wojskowe i łączono je 
z oddziałami partyzanckimi, które 
działały już w terenie.

W wyniku mobilizacji w rejonach 
koncentracji sił zbrojnych Okrę-
gu AK Wołyń, postawiono pod 
bronią ponad 6,5 tyś. żołnierzy, 
gotowych do podjęcia działań bo-
jowych przeciwko Niemcom, co 
stanowiło 21% ogólnego stanu sił 
Okręgu.

Zgodnie z planem odtwarzania sił 
zbrojnych w Kraju według Ordre 
de Bataille pokojowego i dys-
lokacji sprzed mobilizacji 1939 
rokiem, w dniu 28 stycznia 1944 
roku na odprawie oficerów sztabu 
w miejscowości Suszybaba pod-
jęto decyzję powołania do życia 
przedwojennej 27 Dywizji Pie-
choty, którą wkrótce nazwano 27 
Wołyńską Dywizją Piechoty AK.

W organizacji dywizji nawiązano 
do przedwojennych tradycji 27 
Dywizji Piechoty, 13 Dywizji Pie-
choty oraz Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii. Zachowano przy tym 
dawną numerację pułków.

Wychodząc z powyższych prze-
słanek zorganizowano dwa zgru-
powania pułkowe: kowelskie pod 
kryptonimem „Gromada” i wło-
dzimierskie pod kryptonimem 
„Osnowa”.

Dowódcą zgrupowania „Gro-
mada” i jednocześnie 50 pp zo-
stał mjr Szatowski „Kowal”, 
„Zagończyk”.

Przy sztabie zgrupowania utwo-
rzono: pluton żandarmerii i ochro-
ny sztabu, pluton saperów, pluton 
rozpoznawczy, drużynę przeciw-
pancerną oraz kwatermistrzostwo. 

W skład zgrupowania weszły na-
stępujące bataliony: 1/50 pp „So-
koła”, 11/50 pp Jastrzębia”, III/50 
pp „Trzaska”, 1/43 pp „Korda”, 
11/43 pp „Siwego” oraz I szwa-
dron 20 pułku ułanów nadwiślań-
skich „Hińczy”.

Ogółem zgrupowanie liczyło 
3074 ludzi, w tym 56 oficerów, 
314 podoficerów i 2704 szere-
gowych. Oprócz batalionów li-
niowych w rejonie zgrupowania 
zorganizowano oddziały obrony 
ludności cywilnej i ochrony zaple-
cza kwatermistrzowskiego liczące 
około 250 ludzi.

Na dowódcę zgrupowania „Osno-
wa” i jednocześnie 23 pp wyzna-
czono kpt. Kazimierza Rzaniaka 
„Gardę”. Przy sztabie zgrupowa-
nia utworzono pluton żandarmerii 
i ochrony sztabu, pluton saperów, 
pluton łączności, pluton zwiadu 
oraz kwatermistrzostwo.

W skład zgrupowania weszły na-
stępujące bataliony: 1/23 pp „Bo-
gorii” (a od 8.4.1944 „Zająca”, 
11/23 pp „Lecha”, 1/24 pp „Łuna”, 
samodzielna kompania „Sokoła 
II” (szkieletowy III/23 pp) oraz 19 
pułk ułanów , Jarosława”.

Zgrupowanie liczyło ogółem 1946 
ludzi, w tym 31 oficerów, 229 
podoficerów i 1686 szeregowych. 
W rejonie zgrupowania stacjono-
wały odziały obrony ludności cy-
wilnej i ochrony zaplecza kwater-
mistrzowskiego liczące około 250 
ludzi.

W ten sposób w wyniku mobili-
zacji sił zbrojnych Okręgu posta-
wiono pod bronią ponad 6,5 ty-
siąca ludzi zorganizowanych w 9 
batalionach, 2 szwadronach i l sa-
modzielnej kompanii oraz oddzia-
łach specjalnych i logistycznych 
obejmujących łączność, saperów, 
rozpoznanie, służbę zdrowia (dwa 
szpitale), służby kwatermistrzow-
skie i inne, gotowych do podję-
cia działań bojowych przeciwko 
Niemcom.

Na placówkach samoobrony po-
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zostało około 600 żołnierzy AK, 
a około 2500-3500 żołnierzy kon-
spiracyjnych z różnych przyczyn 
nie dotarło do rejonu koncentracji.

Mobilizacja i koncentracja od-
działów konspiracyjnych AK na 
Wołyniu odbywała się w specy-
ficznych warunkach. Zmobilizo-
wane oddziały narażone były nie 
tylko na atak ze strony jednostek 
wojsk niemieckich, zagrożenie 
występowało również ze stro-
ny oddziałów UPA, której duże 
zgrupowania znajdowały się w 
wielkich kompleksach lasów świ-
narzyńskich i mosurskich oraz w 
lasach położonych na lewym brze-
gu rzeki Stochód.

W celu poszerzenia bazy operacyj-
nej do działań przeciwko Niem-
com podjęto szereg akcji zaczep-
nych przeciw oddziałom UPA. W 
okresie od stycznia do marca 1944 
r. w ramach działań o poszerzenie 
bazy operacyjnej, oddziały zgru-
powań „Gromada” i „Osnowa” 
przeprowadziły 16 większych 
akcji bojowych przeciw zgrupo-
waniom UPA. W ten sposób odsu-
nięto zagrożenie ludności polskiej 
zgromadzonej w zachodniej czę-
ści Wołynia, stworzono warunki 
do formowania oddziałów zbroj-
nych i rozwinięcia ich w nowej 
strukturze organizacyjnej dywizji 
oraz rozszerzono znacznie obszar 
bazy operacyjnej, przez co dywi-
zja uzyskała swobodę manewru 
i zaplecze do walki z Niemcami. 
W tym okresie oddziały dywizji 
prowadziły jednocześnie szereg 
działań przeciwko Niemcom o 
charakterze taktycznym i rozpo-
znawczym. CDN

Wiosną 1944 roku wojska nie-
mieckie cofały się na zachód po-
dejmując próby obrony wybra-
nych obiektów strategicznych. 
Wojska sowieckie, po krótkiej 
przerwie po operacji rówieńsko 
- łuckiej, rozpoczęły aktywne 
działania na kierunku kowelskim. 
18 marca 1944 roku wojska 47 i 
70 armii sowieckiej zablokowały 
Kowel. O ten ważny węzeł komu-
nikacyjny rozgorzały uporczywe 
walki. W wyniku tych działań 
oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej znalazły 
się bezpośrednio w strefie przy-
frontowej.

4 marca w rejonie Dąbrowa - Za-
smyki doszło do spotkania oddzia-
łu rozpoznawczego kawalerii so-
wieckiej (dowódca kpt. Gusiew) 
z pododdziałami dywizji. Był to 
pierwszy kontakt z regularnymi 
oddziałami Armii Czerwonej. 
Dowództwo dywizji nawiązało 
współdziałanie taktyczne z jed-
nostkami sowieckimi.

Pierwszą walką, stoczoną we 
współdziałaniu z oddziałami ar-
mii sowieckiej było uderzenie na 
Turzysk 20 marca 1944 r. Wy-
darzenie to zostało odnotowane 
w depeszy radiowej przesłanej 
przez dowódcę AK do Naczelne-
go Wodza w Londynie:

„W dniu 20. III. nasze oddziały 

partyzanckie zdobyły Turzysk 
(południowy zachód Kowla), 
osłaniając jednocześnie południo-
we skrzydło oddziałów sowiec-
kich, zdobywając stację kolejową 
Turzysk. Zdobyto 3 kb ppanc., 
ckm, broń ręczną i 30 tysięcy 
amunicji.”

Kolejną akcją, przeprowadzoną 
w ramach uzgodnień z sowietami 
było opanowanie miejscowości i 
stacji kolejowej Turopin oraz mo-
stu kolejowego na Turii między 
Turopinem i Owadnem.

Uderzenie na Turzysk i Turopin 
zapoczątkowało otwartą walkę 
oddziałów 27 WDP AK przeciw-
ko okupantowi niemieckiemu. 
Zdobycie Turzyska i Turopina 
przerywało połączenie kolejowe 
Kowla z Włodzimierzem i za-
bezpieczało południowe skrzydło 
wojsk sowieckich nacierających 
na Kowel. .

Dla dywizji stwarzało możliwość 
ruchu oddziałów w kierunku za-
chodnim, a ruch ten był nieunik-
niony ze względu na zbliżający się 
front.

Na szczególną uwagę zasługuje 
udział 27 WDP AK w operacji 
kowelskiej. Zgodnie z ustalonymi 
z dowództwem wojsk sowieckich 
warunkami współdziałania, dy-
wizja w końcu marca 1944 roku 
przegrupowała się na zachodni 
brzeg Turii do rejonu ograniczo-
nego od wschodu rzeką Turią, od 
zachodu rzeką Bug, od północy 
linią kolejową Dorohusk - Kowel 
i od południa szosą Uściług - Wło-
dzimierz Wołyński.

Powierzchnia obszaru, do które-
go przegrupowały się oddziały 
dywizji, wynosiła około 800 km 
kw. Dowódca dywizji utworzył tu 
dwa zgrupowania - północne na 
kierunku Lubomla i południowe 
na kierunku Włodzimierza Wo-
łyńskiego.

Zadanie 27 WDP AK polegało 
na wiązaniu sił niemieckich na 
południowy zachód od Kowla w 
rejonie Turzysk, Olesk, Lubomi, 
Zamłynie, Uściług, Włodzimierz 
Wołyński; utrzymaniu łączności i 
przepraw przez Bug; prowadzeniu 
rozpoznania ruchu wojsk niemiec-
kich (szczególnie na linii kolejo-
wej Lublin - Lubomi - Kowel). 
Przewidziano też działania za-
czepne, polegające na wykonaniu 
uderzeń na linię komunikacyjną 
Lubomi -Kowel, a w sprzyjają-
cych warunkach także na kierun-
ku południowym dla zablokowa-
nia szosy Włodzimierz Wołyński 
- Uściług.

Po przegrupowaniu dywizja zna-
lazła się na pozycjach najbardziej 
wysuniętych na zachód, w strefie 
bezpośrednich działań wojsk so-
wieckich, biorących udział w ope-
racji kowelskiej. Oddziały dywizji 
głębokim klinem weszły na teren 
przyszłych walk o ważny węzeł 
komunikacyjny - Kowel.

Miasto to zostało przekształcone 

w rejon umocniony, broniony w 
początkowej fazie przez oddzia-
ły SS oraz cofające się z frontu 
jednostki niemieckie. Na linii ko-
lejowej Chełm - Kowel, w miej-
scowościach: Jagodzin, Rymacze, 
Luboml, Maciejów utworzono 
silne punkty oporu. Na południu 
znajdowało się umocnione mia-
sto Włodzimierz Wołyński i szosa 
Włodzimierz - Uściług z punktami 
oporu w Piatydniach i Uściługu, 
obsadzone przez niemieckie jed-
nostki etapowe. Od zachodu, w 
rejonach przyległych do lewego 
brzegu Bugu, ściśle - od Dorohu-
ska do Uściługa, znajdowały się 
siły niemieckie, ubezpieczające 
Bug.

2 kwietnia 1944 roku  rozpoczęły 
się walki dywizji z regularnymi 
jednostkami niemieckimi od boju 
pod Sztumem i Zamłyniem. Dzia-
łania dywizji w tej operacji mia-
ły charakter działań frontowych, 
chociaż nie była ona związkiem 
taktycznym regularnej armii. W 
początkowej fazie walk jej od-
działy z powodzeniem prowadziły 
działania obronno-zaczepne prze-
ciwko liczniejszym i lepiej uzbro-
jonym regularnym jednostkom 
niemieckim, stosując manewr na 
skrzydła i tyły.

Końcowym akcentem tych dzia-
łań było podjęcie 12 kwietnia 
próby przejęcia inicjatywy przez 
wykonanie zwrotu zaczepnego 
jednocześnie na dwóch kierun-
kach: północnym i południowym.

W wyniku niepomyślnego prze-
biegu walk zarówno na kierunku 
Lubomla jak i Włodzimierza dy-
wizji groziło okrążenie. Dowódz-
two sowieckie nie wyraziło zgody 
na wycofanie oddziałów 27 WDP 
AK na linię Turii i zajęcia tam 
obrony. Dywizja, pozostawiona w 
masywie lasów mosurskich, ziem-
lickich i stęzarzyckich bez żadne-
go wsparcia ze strony regularnej 
armii sowieckiej, prowadziła w 
dniach 13-19 kwietnia 1944 roku 
ciężkie walki obronne w okrąże-
niu.

Sytuacja okrążonych wojsk była 
trudna. 18 kwietnia 1944 roku w 
rejonie chutoru Dobry Kraj po-
legł ppłk Jan Wojciech Kiwerski 
„Oliwa” dowódca 27 WDP AK. 
Żołnierze, wyczerpani ponad 
dwutygodniowymi działaniami 
pod Lubomłem i Włodzimierzem 
Wołyńskim, nie byli w stanie 
prowadzić walki przez dłuższy 
czas przeciwko oddziałom prze-
ciwnika, które miały przewagę 
techniczną i liczebną. Jedynym 
wyjściem było przebicie się poza 
pierścień okrążenia.

Po wnikliwej analizie sytuacji i 
rozważeniu różnych wariantów 
wyjścia z okrążenia uznano, że 
kierunkiem stwarzającym naj-
większą szansę przebicia się jest 
kierunek północny przez Zamły-
nie, Jagodzin, wyprowadzający na 
tyły wojsk niemieckich. Przejście 
za Bug nie mogło być brane pod 
uwagę ze względu na rozkaz Ko-
mendy Głównej AK nakazujący 

pozostanie na Wołyniu.

W dniach 20-22 kwietnia 1944 
roku dywizja przebiła się z 
okrążenia wychodząc na północ 
do lasów położonych nad górną 
Prypecią. W rejonie okrążenia 
pozostawiono cały tabor, ciężki 
sprzęt oraz szpital z rannymi.

Była to trudna ale konieczna 
decyzja. W walkach prowadzo-
nych w ramach operacji ko-
welskiej dywizja poniosła duże 
straty: poległo 349 żołnierzy, 
160 odniosło rany, 170 dostało 
się do niewoli, około 1600 uległo 
rozproszeniu. Mimo tych strat 
dywizja nie została rozbita. Po 
wyjściu z okrążenia jej zasadni-
czy trzon liczył około 3600 ludzi 
pod bronią. Około 500 żołnie-
rzy, którzy nie zdołali przebić 
się z okrążenia, podjęło walkę i 
dołączyło do dywizji już na Lu-
belszczyźnie.
Po stoczeniu boju obronnego 
pod Sokołem i Holadynem dy-
wizja w nocy z 25 na 26 kwietnia 
1944 roku rozpoczęła marsz w 
kierunku wschodnim i 28 kwiet-
nia osiągnęła kompleks lasów 
szackich. Tu postanowiono po-
zostać dłużej, aby dać odpoczy-
nek wyczerpanym oddziałom.

Losy 27 WDP AK, po jej prze-
biciu się z okrążenia, były w 
centrum zainteresowania Ko-
mendanta Głównego AK gen. 
Bora-Komorowskiego. Zadanie 
dywizji nie zostało zmienione. 
W rozkazie do Komendanta AK 
Okręgu Lublin stwierdza się, 
że po przebiciu się z okrążenia, 
„zadaniem tych oddziałów bę-
dzie wykonywanie w dalszym 
ciągu akcji B („Burza”) na 
wschód od Bugu, tak długo, jak 
to będzie możliwe.”

Jednocześnie Komendant Głów-
ny AK przewidywał podporząd-
kowanie oddziałów 27 WDP 
AK pod rozkazy Komendanta 
Okręgu AK Lublin, gdyby od-
działy te nie miały możliwości 
pozostawania na Wołyniu, prze-
kroczyły Bug i weszły na teren 
Okręgu.

Wyjście z okrążenia oddziałów 
27 WDP AK i ich przejście do 
lasów szackich nie było tajem-
nicą dla Niemców. 8 Dywizja 
znalazła się na bezpośrednim 
zapleczu frontu między pierw-
szą linią obrony niemieckiej 
przebiegającą od Wyżwy No-
wej, wzdłuż rzeki Wyżewka do 
Ratna i dalej wzdłuż Prypeci, a 
drugą linią biegnącą od Szacka 
przez miejscowości Piszcza, Oł-
tusz do Małoryty.

Obecność dużej jednostki party-
zanckiej w tym rejonie, liczącej 
prawie 4000 ludzi, nie była wy-
godna dla Niemców. Od pierw-
szych dni maja aktywnie działa-
ło lotnictwo rozpoznawcze, któ-
re patrolowało lasy szackie. Za-
obserwowano również ożywioną 
działalność patroli niemieckich 
i węgierskich, które wychodząc 
z Szacka, Zabłocia i Huty Rat-

neńskiej, penetrowały teren w 
dzień, zbliżając się do lasów 
szackich. Polskie patrole wysy-
łane w teren po żywność miały 
częste potyczki z patrolami nie-
przyjaciela. Wszystko wskazy-
wało na to, iż Niemcy mogą w 
najbliższym czasie podjąć szer-
szą akcję przeciwko oddziałom 
dywizji w lasach szackich.

Od połowy maja pierścień nie-
miecki wokół lasów szackich, w 
których stacjonowała 27 WDP 
AK i zgrupowania sowieckich 
oddziałów partyzanckich, coraz 
bardziej zacieśniał się. 

Lotnictwo niemieckie nieustan-
nie prowadziło loty rozpoznaw-
cze nad kompleksem leśnym, 
ostrzeliwując z broni pokłado-
wej i bombardując zauważone 
rejony rozmieszczenia oddzia-
łów. O świcie 21 maja, wspiera-
ne czołgami i ogniem artylerii, 
ruszyło niemieckie natarcie na 
lasy szackie jednocześnie z kilku 
kierunków: od strony Miernik, 
z Szacka, z Kropiwnik, Zabłocia 
i Huty Ratneńskiej. W wyniku 
przeprowadzonej operacji, w 
której użyto znaczne siły piecho-
ty, artylerii, czołgów i lotnictwa 
Niemcy zepchnęli oddziały 27 
WDP AK i oddziały sowieckiej 
partyzantki do północnej części 
lasów na obszar o powierzchni 
około 4 km kw.

Wieczorem 21 maja, na odpra-
wie u dowódcy 27 WDP AK oce-
niono, że dalsze prowadzenie 
walki przez tak dużą jednostkę 
na bezpośrednim zapleczu fron-
tu niemieckiego, przy braku 
zaopatrzenia, jest niemożliwe. 
Ponieważ nie było zezwolenia na 
opuszczenie Wołynia, postano-
wiono przejść za front na stronę 
sowiecką. Zdecydowano przebi-
jać się z okrążenia w kierunku 
północno-wschodnim do rejonu 
Dywina, skąd miało nastąpić 
sforsowanie Prypeci (wzdłuż 
której biegła linia frontu nie-
miecko-sowieckiego), a następ-
nie odskok do rejonu Police po-
łożonego na południowy wschód 
od Kamienia Koszyrskiego. 
Dywizja miała przebijać się w 
trzech kolumnach i na trzech 
kierunkach.

W ciągu nocy z 21 na 22 maja 
1944 roku oddziały 27 WDP AK 
wyszły poza pierścień okrążenia, 
pokonując rozległe bagna nie 
obsadzone przez nieprzyjacie-
la. Widocznie Niemcy uznali, że 
teren ten w okresie wiosennych 
roztopów jest nie do przebycia. 
W międzyczasie dowódca dy-
wizji otrzymał od Komendanta 
Głównego AK rozkaz przejścia 
za Bug. Kolumna sztabowa skie-
rowała się na zachód i 29 maja 
1944 roku przekroczyła Bug w 
rejonie Durycze.

Zgrupowania „Kowala” i „Gar-
dy” nie udało się zawrócić. 27 
maja 1944 roku próbę przebicia 
się przez linię frontu na Prypeci 
podjęło zgrupowanie „Gardy”, 
ponosząc duże straty wynoszą-
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ce około 40% stanu. Na Prypeci 
zginęło około 120 ludzi, a rany 
odniosło 114 żołnierzy.

Po tej tragedii zgrupowanie 
„Kowala” zawróciło i skiero-
wało się na zachód w kierunku 
Bugu. W rejonie Miedna spo-
tkało się z drugą częścią kolum-
ny sztabowej. W nocy z 9 na 
10 czerwca 1944 roku oddziały 
dywizji przekroczyły Bug jed-
nocześnie w czterech punktach 
przeprawowych i kierując się na 
południowy zachód forsownym 
marszem osiągnęły w dniach 
17-20 czerwca 1944 roku rejon 
lasów Parczewskich.

Pobyt w tym rejonie wykorzy-
stano przede wszystkim na od-
poczynek i uporządkowanie od-
działów oraz szkolenie.

15 lipca 1944 r. Niemcy rozpo-
częli wielką akcję pacyfikacyj-
ną pod kryptonimem „Wirbel-
sturm” (cyklon) przeciw oddzia-
łom zgrupowanym w rejonie 
lasów Parczewskich. W nocy z 
17 na 18 lipca 1944 roku dywizja 
przebiła się przez zacieśniający 
się pierścień okrążenia i weszła 
do kompleksu lasów czemier-
nickich. Tu w ostatniej dekadzie 
lipca 1944 roku po raz drugi 
wzięła udział w „Burzy” na Lu-
belszczyźnie.

W dniach 21-22 lipca 1944 roku 
zajęła Firlej, Kamionkę, Lubar-
tów, Kock, Michów, opanowując 
obszar o powierzchni około 180 
km kw. W ten sposób zabloko-
wany został kierunek ruchu 
wojsk niemieckich wyprowa-
dzający z Lublina na Łuków. 
Do opanowanego przez 27 WDP 
AK obszaru weszły jednost-
ki sowieckie 29 gwardyjskiego 
Korpusu Piechoty wchodzącego 
w skład 8 gwardyjskiej armii l 
Frontu Białoruskiego.

Na spotkaniu z dowództwem 
wojsk sowieckich uzgodniono 
dalsze działania dywizji, która 
wspólnie z korpusem sowiec-
kim miała działać w kierunku 
na Warszawę. Zamiast konty-
nuowania wspólnej walki prze-
ciwko okupantowi 27 WDP AK 
została 25 lipca 1944 r. podstęp-
nie rozbrojona pod Skrobowem. 
30 lipca taki sam los spotkał ba-
talion zbiorczy dywizji w Szcze-
brzeszynie.

Działalność Polskiego Podziemia 
Niepodległościowego na Woły-
niu i utworzenie 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK przebiega-
ły w szczególnych warunkach. 
Motywy zorganizowania dywi-
zji i rolę, jaką spełniła na Wo-
łyniu, trzeba rozpatrywać na tle 
zarówno ówczesnych uwarun-
kowań politycznych (stanowiska 
polskiego rządu na uchodźstwie 
w sprawie granicy wschodniej, 
stosunków polsko - sowieckich), 
jak i ogólnej sytuacji w tym re-
gionie pod okupacją niemiecką, 
a zwłaszcza tragedii tamtejszej 
ludności polskiej, zagrożonej 
unicestwieniem ze strony nacjo-

nalistów ukraińskich.

Wydarzenia na Wołyniu prze-
biegały bowiem w warunkach 
antagonizmu narodowościo-
wego podsycanego przez oku-
pantów, walki politycznej o te 
ziemie, dezorganizacji życia go-
spodarczego i społecznego. Roz-
wijały się gwałtownie i nieocze-
kiwanie. Prace organizacyjne 
związane z tworzeniem dywizji 
podejmowane były w czasie, kie-
dy rzezie ludności polskiej przez 
OUN-UPA przybrały charakter 
masowy, a dezorganizacja oku-
pacyjnej administracji sięgnęła 
szczytu.

27 WDP AK pierwsza rozpoczęła 
realizację planu „Burza”. Miała 
ona inny wymiar i przebieg niż 
późniejsze działania oddziałów 
AK na pozostałych terenach 
Polski, a to przede wszystkim ze 
względu na warunki, rozmach i 
czas trwania.

Działania bojowe 27 WDPAK w 
ramach planu „Burza”, w swej 
początkowej fazie, objęły obszar 
czterech powiatów rozciągający 
się od rzeki Styr do rzeki Bug a 
następnie przeniosły się na te-
reny południowego Polesia i za-
kończyły na Lubelszczyźnie.

Już w początkowej fazie dzia-
łań, na początku marca 1944 
roku dowództwo dywizji na-
wiązało łączność z dowództwem 
regularnej armii sowieckiej. W 
wyniku pertraktacji z dowódz-
twem armii sowieckiej ustalono 
zasady współdziałania taktycz-
nego w walce przeciw Niemcom.

Dowództwo sowieckie wyraziło 
zgodę na respektowanie odręb-
ności organizacyjnej oddziałów 
AK uznając, że jest to dywizja 
polska, która ma swoje władze 

w Warszawie i Londynie.

O rozmowach z przedstawiciela-
mi armii sowieckiej, przyjętych 
ustaleniach i warunkach do-
wódca 27 WDP AK poinformo-
wał KG AK i prosił o akceptację 
porozumienia.

Depesza wywołała duże poru-
szenie w Komendzie Głównej 
AK, w Sztabie Naczelnego Do-
wódcy, a nawet w Rządzie RP. 
W tym okresie bowiem Rząd 
polski w Londynie nie utrzymy-
wał żadnych stosunków z rzą-
dem Związku Sowieckiego.

Próby pośredniczenia Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczo-
nych w sprawie nawiązania 
stosunków dyplomatycznych 
nie dawały rezultatu a prowa-
dziły jedynie do bezowocnych 
rozmów. Tu zaś, na Wołyniu, 
na polu wspólnej walki doszło 
do porozumienia, które dawa-
ło szansę ożywienia stosunków 
politycznych między Rządem 
RP a Związkiem Sowieckim. 
Oczywiście, daleko było jeszcze 
do rozwiązania podstawowych 
problemów w stosunkach mię-
dzy RP a Związkiem Sowieckim, 
ale zarysowała się niewątpliwie 
szansa na uznanie przez Sowiety 
Armii Krajowej jako sojusznika 
w walce z Niemcami.

Udział 27 WDP AK w akcji „Bu-
rza” na Wołyniu i Polesiu miał 
także wymiar polityczny. Dzia-
łania dywizji w ramach operacji 
kowelskiej, a później również na 
terenie Polesia, były demonstra-
cją polityczno-wojskową, która 
miała dokumentować polskość 
Wołynia oraz udział żołnierza 
polskiego w jego wyzwoleniu.

Obecność dywizji na Wołyniu i 
jej walki z okupantem świadczy-

ły o tym, że państwo polskie ist-
nieje, działa i walczy, posiada le-
galne władze państwowe repre-
zentujące ciągłość niepodległego 
bytu państwowego RP oraz siłę 
zbrojną walczącą w Kraju. Była 
zatem demonstracją przed świa-
tem suwerennych praw RP do 
ziem Wołynia.

Niestety, wysiłek i ofiary żoł-
nierza 27 WDP AK nie miały 
żadnego wpływu na rozwiąza-
nia polityczne. Decyzje w tej 
sprawie zapadły na konferencji 
trzech mocarstw: Wielkiej Bry-
tanii, Stanów Zjednoczonych i 
Związku Sowieckiego w Tehera-
nie, bez udziału przedstawicieli 
RP.

Stosunek Sowietów do formacji 
Armii Krajowej od początku był 
nieprzyjazny, a właściwie wro-
gi. Regulowała go dyrektywa 
Stawki Naczelnego Dowództwa 
sowieckiego z 14 lipca 1944 r. o 
rozbrojeniu polskich oddziałów 
zbrojnych, podległych emigra-
cyjnemu Rządowi polskiemu.

Zgodnie z powyższą dyrektywą 
rozbrajano wszystkie napotka-
ne oddziały AK, aresztując i wy-
wożąc do obozów w głąb Związ-
ku Sowieckiego kadrę a nawet 
żołnierzy. Spotkało to także 27 
WDP AK. Nie pomogło powoły-
wanie się na wspólne walki sto-
czone na Wołyniu i Polesiu.

25 lipca 1944 roku 27 WDP AK 
przestała istnieć jako jednostka 
wojskowa.

27 WDP AK była największą 
jednostką partyzancką, która 
od stycznia 1944 r. do lipca 1944 
r. działała nieprzerwanie jako 
zwarty i zorganizowany związek 
taktyczny. Zapoczątkowała ak-
cję „Burza” i najdłużej realizo-

wała jej założenia na Wołyniu i 
Lubelszczyźnie.

Była swoistym fenomenem w 
polskim ruchu partyzanckim. 
Prowadząc przez sześć i pół mie-
siąca uporczywe walki pokonała 
ponad 600 km. Na swoim szla-
ku bojowym, w sześćdziesięciu 
stoczonych większych bojach, 
poniosła znaczne straty wyno-
szące: 626 poległych, około 400 
rannych, 195 wziętych do nie-
woli i 1320 zaginionych.

Stanowi to 42 % strat w stosun-
ku do pierwotnego stanu dy-
wizji. Oddziały dywizji zadały 
nieprzyjacielowi straty, które 
szacuje się na 700-750 zabitych, 
900-1000 rannych i 348 wziętych 
do niewoli.

Czyny bojowe 27 WDP AK nie 
znalazły należnego uznania w 
powojennym 50-leciu. O wal-
kach dywizji nie mówiło się lub 
przedstawiano je w nieprawdzi-
wym świetle.

Dlatego wraca się dzisiaj do 
tych wydarzeń, aby ta skromna 
cząstka historii walk o niepod-
ległość Polski nie została zapo-
mniana.

Dokumenty, źródła, cytaty:

h t t p s : / / p l . w i k i p e d i a .
o r g / w i k i / 2 7 _
Wo%C5%82y%C5%84ska_
Dywizja_Piechoty (link is exter-
nal)

https://kresy.pl/kresopedia/
zbrodnie-ukrainskich-nacjonal-
istow-na-polakach/

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zygmunt_Berling (link is exter-
nal)
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W społeczeństwie litewskim do-
minuje przekonanie, że poloniza-
cja Wileńszczyzny jest wynikiem 
działalności spolszczonej szlachty 
i duchowieństwa. Niejeden Litwin 
wierzy, że duchowieństwo na Li-
twie nie tylko w przeszłości, ale 
także i obecnie, polonizuje Wi-
leńszczyznę. Narodowcy litewscy 
są przekonani, że parafie Wileńsz-
czyzny były szybko spolonizowa-
ne, ponieważ nie wpuszczano tam 
mowy litewskiej.

Nacjonalistyczne nastawienie i 
chęć wyrugowania polskiej mowy 
miało wpływ na umysły niektó-
rych, nawet największych dostoj-
ników Kościoła litewskiego, nie-
pozwalających na mszę świętą w 
kościołach, gdzie przez wieki mo-
dlono się do Pana Boga po polsku. 
Ale czy rzeczywiście odbywało 
się znieważanie litewskojęzycznej 
ludności, nie dając jej możliwości 
modlić się po litewsku, czy miała 
miejsce bezwzględna polonizacja 
na terenach Wileńszczyzny i poza 
nią? Niezbitym jest faktem, które-
go nikt nie neguje, nawet strona 
litewska, że szlachta litewska po-
sługiwała się językiem polskim, 
co najmniej, w wieku XVI, szcze-
gólnie po Unii Lubelskiej, a skoro 
w tamte odległe czasy wszędzie w 
Europie monarchowie i szlachta 
ukierunkowywali życie i rozwój 
państwa według swoich upodo-
bań, nic dziwnego, że dominującą 
mową państwa był język polski i 
oskarżać ludzi o to, że chcieli roz-
mawiać po polsku, jest postawą 
nieuczciwą. W ciągu stuleci domi-
nowało pojęcie prawa ziemi (ius 
terris), nie prawa krwi (ius sanqu-
inis) odnośnie pojęcia narodu. Ko-
niec wieku XIX cechował się na-
rodzeniem się etnicznego pojęcia 
o narodowości, ściśle związanego 
z mową, co spowodowało rozwar-
stwienie narodu na kilka narodo-
wości etnicznych. Adam Mickie-
wicz w swoim dziele poetyckim 
KSIĘGI PIELGRZYMSTWA 
POLSKIEGO, cz. XII mówi „Li-
twin i Mazur bracia są; czyż kłócą 
się bracia o to, iż jednemu na imię 
Władysław, drugiemu Witowt? 
Nazwisko ich jedne jest: nazwi-
sko Polaków”. Taki był pogląd 
na narodowość. Jeżeli istotnie 
polszczyła się szlachta litewska, 
to stało się to samo przez się siłą 
kultury. Szlachta ta zresztą po li-
tewsku nie mówiła dawno, bo nie 
tylko przed unią, ale i długo potem 
język, który możemy nazywać 
starobiałoruskim i jest oprócz pol-
skiego rozpowszechniony na Wi-
leńszczyźnie i był jej językiem i w 
życiu i w sądzie. Jeżeli zaś język 
polski od szlachty przechodził i do 
sfer niższych, to świadczy tylko o 
popularności tej szlachty, która nie 
żyła nigdy odizolowana, jak w za-

mkniętym kole, czy jak baronowie 
nad Bałtykiem, którzy strzegli pil-
nie, żeby język niemiecki pozostał 
przywilejem tylko jednej klasy. 
Ale takie rozpowszechnienie ję-
zyka polskiego nie groziło nigdy 
wynarodowieniem i nigdy tego 
na celu nie miało. Przypomnijmy 
tu tylko wydawnictwa litewskie 
z XVI wieku, nie mówiąc o Kra-
szewskim, Balińskim, Narbucie i 
innych, którzy aczkolwiek po pol-
sku pisali, przysłużyli się mocno 
Litwie.

Ale czy w rzeczywistości odbywał 
się przymusowy proces poloniza-
cji za pośrednictwem Kościoła na 
Wileńszczyźnie? Fakty świadczą, 
że w wielu wypadkach, odwrot-
nie, na początku XX wieku na 
Wileńszczyźnie, która nie była 
przecież objęta państwowością 
polską, lecz rosyjską, a później 
niemiecką, w okresie, gdy rozpo-
czął się proces narodowego odro-
dzenia i zaszła potrzeba określania 
się, ludność polska była narażona 
na lituanizację, ponieważ zaborca 
rosyjski, a później niemiecki, był 
mocno zainteresowany w zmniej-
szeniu wpływu polskiego, widząc 
w nim przeszkodę dla swojej za-
borczej dominacji, a także pragnąc 
skłócić narody, by nie potrafiły 
odzyskać mocy Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Jeszcze w okre-
sie przed Powstaniem Stycznio-
wym w tajnym raporcie Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych Rosji 
do Jego Imperatorskiej Mości od 
25 lutego 1862 roku stwierdza się, 
że „Jeśli porównamy położenie 
rosyjskiego elementu w Zachod-
nim Kraju (który obejmował Wi-
leńszczyznę okresu połączenia się 
z Rosją z położeniem obecnym, 
to musimy przyznać, że element 
ten nie tylko się nie wzmocnił, ale 
wręcz odwrotnie, uległ osłabieniu 
wobec polskiego wpływu moral-
nego (nota bene!), nie zważając 
na 70-letnie panowanie Rosji i na 
rozmaite prześladowania, na któ-
re podczas różnych okresów byli 
narażani Polacy”. Rosjanie uznali, 
że mimo wysiłków antypolskich, 
na Litwie depolonizacja ludności 
się nie udawała. Jeśli litewscy mi-
tomani twierdzą, że Litwini byli 
spolszczeni przeważnie w ciągu 
XIX wieku, pada pytanie, jak to 
było możliwe, skoro większość 
ludności, rzekomo rozmawiają-
cej po litewsku, której przecież 
ustawodawczo zabroniono roz-
mawiać po polsku w miejscach 
publicznych, w czasach gdy li-
kwidowano szkolnictwo, zabro-
niono przesiedlenie ludności z 
tzw. Kraju Przywiślanskiego, 
zachowała język polski i dawała 
przykłady pięknej twórczości lite-
rackiej, bardzo zresztą patriotycz-
nej. Zazwyczaj w tym wypadku 

oskarżenia Litwinów padają pod 
adresem Kościoła, jako głównego 
polonizatora. Spójrzmy, jak było 
w rzeczywistości. Dla przykładu, 
warto wziąć jedną z najbardziej po 
polsku rozmawiających miejsco-
wości — Ejszyszki i przylegają-
ce tereny Dekanatu Raduńskiego, 
które były najbardziej narażone ze 
strony duchownych nie na poloni-
zację, lecz akurat na lituanizację. 
Przymusowe wprowadzenie w 
tamtym okresie języka litewskie-
go stało się obsesją wielu litew-
skich działaczy i nawet niektórych 
księży. Parafia ejszyska liczyła 
na przełomie XIX-XX wieków 
osiem skupień litewskich. Działa-
cze litewscy podawali liczbę oko-
ło 11 tysięcy parafian. Tymczasem 
nawet według obliczeń znanego 
zwolennika lituanizacji Kościoła, 
proboszcza, Litwina z pochodze-
nia, ks. J. Zimkusa, Litwinów było 
4 tysiące. Natomiast organizacja 
„Viltis” zredukowała tę cyfrę do 
1500 dusz litewskich, mijając się, 
mimo to, z rzeczywistym stanem 
rzeczy. Próba wprowadzenia ję-
zyka litewskiego do nabożeństw 
dodatkowych doznała od razu 
niepowodzenie w Koleśnikach. 
Proboszcz ks. M. Rudzis, miano-
wany w 1904 roku, wprowadził 
po pewnym czasie śpiew „Święty 
Boże” w języku litewskim. Wobec 
jednak głośnego niezadowolenia 
parafian, zmuszony był próby tej 
zaniechać. Nie przywrócił jednak 
języka polskiego i w Koleśnikach 
i „Święty Boże” nie było śpiewa-
ne zupełnie. Obsadzenie parafii 
Dekanatu Raduńskiego dziwnym 
zbiegiem okoliczności wykazy-
wało przewagę księży Litwinów 
nad księżmi Polakami. Tak więc, 
w Dekanacie Raduńskim było aż 
sześć parafii, obsadzonych przez 

księży Litwinów, uznawanych 
przez księży Polaków za mniej 
lub więcej gorliwych szowini-
stów litewskich. A mianowicie: w 
Raduniu ks. N. Sobolewski i ks. 
Petkiel (wikariusz), obaj Litwini, 
przeniesieni z grodzieńskiego, w 
Wasiliszkach ks. F. Sokołowski-
-Sakalauskas (proboszcz), ks. J. 
Kianis (wikariusz), obaj Litwi-
ni, w Naczy ks. J. Burba (pro-
boszcz), Litwin, w Ossowie ks. J. 
Burba (proboszcz), synowiec po-
przedniego, obaj przeniesieni ze 
święciańskiego, w Werenowie ks. 
W. Miszkinis (proboszcz), Litwin, 
w Koleśnikach ks. M. Rudzis 
(proboszcz), Litwin. Większość 
parafian jednak opowiadała się za 
językiem polskim. A oto odcinek 
z „Kuriera Wileńskiego” z 1911 
roku opisujący sytuację: „Zdecy-
dowanie odporna postawa ludu 
każe nam przypuszczać, że oprze 
się on i drugiemu atakowi szowi-
nistycznemu litewskiemu. Za ś.p. 
ks. biskupa Zwierowicza zaczął 
wyraźnie zarysowywać się szo-
winizm narodowy, do roku 1905 
jednak krył się w gabinetach przy-
wódców i niektórych plebaniach. 
Rok 1905 rozwiązał usta dobrym 
i złym, rozkiełznał wszelkie prę-
dy i kierunki, zarazem wyciągnął 
z ukrycia ruch szowinistyczny li-
tewski, który zaczął otwarcie pod-
burzać jeden bratni naród przeciw 
drugiemu”. Biskupa Michalkiewi-
cza po objęciu diecezji, zaczęto 
zasypywać petycjami, dowodząc, 
że miasto Wilno posiada więcej 
niż 20 tysięcy Litwinów, dlatego 
koniecznym jest wprowadzenie 
języka litewskiego do kościołów 
w Wilnie. Michalkiewicz zarzą-
dził przeprowadzenie spisu. Oka-
zało się, że nie 20 tysięcy, ale jest 
tylko 2 tysiące kilkadziesiąt osób 

uważających się za Litwinów. 
Tego spisu litwomani ks. bisku-
powi Michalkiewiczowi daro-
wać nie mogli, przecież zadał on 
kłam bajkom o tysiącach Litwi-
nów, zostających w poniewierce 
w Wilnie, a przecież uczynił to 
człowiek uczciwy i mocno zwią-
zany z litewskością i przychylny 
Litwinom. Biskup Michalkiewicz 
wydał także rozporządzenie, aby 
oprócz kościoła św. Mikołaja, od-
być się miały w niedzielę i święta 
kazania litewskie w Katedrze, w 
Ostrej Bramie i Kalwarii podczas 
pielgrzymek, a jeśli się okaże po-
trzeba — na zawsze. Uznając, że 
tego jeszcze za mało, do wszyst-
kich kościołów w Wilnie miano-
wał po jednym księdzu Litwinie, 
a do niektórych po dwóch nawet, 
co było odbierano za przesadne 
folgowanie litwomanom. Po pew-
nym czasie kazania litewskie w 
Ostrej Bramie i Kalwarii upadły 
same przez się, bo nie było komu 
na nie uczęszczać. Wysiłkiem 
zwierzchnika Diecezji Wileńskiej 
w seminarium została wprowa-
dzona nauka języka litewskiego. 
Po wsiach, aby wyjaśnić zatargi 
powstałe na tle językowo-narodo-
wościowym, były delegowane ko-
misje złożone z księży Litwinów i 
Polaków. W parafiach mieszanych 
mianowano księży, mówiących po 
litewsku, stosując się nawet dla 
garstek Litwinów. Ludność prote-
stowała gorąco przeciw narzuca-
niu w Kościele od lat kilkunastu 
wyłącznie obcego ducha i języ-
ka. Oto słowa zbiorowego listu 
przedstawicieli kilkunastu parafii, 
skierowanego do Stolicy Apostol-
skiej: „Odczytują nam Ewangelię 
świętą po litewsku tam, gdzie Li-
twinów wcale nie ma, mówią nam 
kazania w litewskim języku tam, 

„Błądząca” Pogoń
- relacje polsko-litewskie
Zbigniew Siemienowicz

/ Biskup Kazimierz Michalkiewicz wydał rozporządzenie, aby oprócz kościoła św. Mikołaja, odbyć się miały 
w niedzielę i święta kazania litewskie w Katedrze
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gdzie zaledwie kilka rodzin zna 
ten język, wymagają od dzieci na-
szych katechizowania w niezrozu-
miałym języku, przez co obrzydza 
się nam na każdym kroku miłość 
do języka ojczystego. Już władze 
rosyjskie, a później niemieckie, 
chcąc rozbić naszą jedność naro-
dową, od kilkunastu lat narzucały 
nam kapłanów obcych językiem i 
duchem. Wysyłaliśmy delegatów, 
pisaliśmy petycje, zbieraliśmy 
podpisy dla udowodnienia, że tu, 
w powiecie wileńskim nas, Pola-
ków katolików, znajduje się około 
90% całej ludności chrześcijań-
skiej. Wszystko jednak na próżno. 
Jesteśmy przekonani, że dotych-
czas o krzywdach naszych, Wielki 
Dostojniku Stolicy Papieskiej, nic 
nie wiedziałeś, prosimy gorąco, 
wysłuchaj prośby naszej, abyśmy 
w parafiach polskich mogli mieć 
kapłanów Polaków, aby pociechy 
religijne były udzielane w języku 
naszym ojczystym”.

Z powodu zatargów miedzy para-
fianami, które nigdy nie spotykały 
się do przełomu XIX-XX wieków, 
były wyznaczane śledztwa komi-
sarzy ordynariatu biskupiego w 
sprawie zatargów. Dla przykładu, 
w powiecie trockim miał miejsce 
incydent pomiędzy proboszczem 
kościoła parafialnego w Piwo-
szunach ks. Alfonsem Petrulisem 
a parafianami Polakami. Jednym 
z ulubionych sposobów agitacyj-
nych u księdza było urządzanie 
w plebanii „wieczorynek”, gdzie 
siostrzenica Petrulisa uczyła 
tańców litewskich, a proboszcz 
uświadamiał narodowo, uważając 
wszystkich parafian za Litwinów, 
a niesfornych częstował pięścią. 
Śledztwo także badało sprawę 
wezwania do umierającej kobie-
ty w okolicy Klidzi. Ks. Petrulis 
po spełnieniu posługi duchowej, 
żegnając obecnych, powiedział 
po litewsku „Tebūna pagarbin-
tas Jėzus Kristus”, (Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus), 
odpowiedziano mu wówczas po 
polsku. Oburzenie ks. Petrulisa 
nie miało granic. Krzyknął: „Dla-
czego nie odpowiadacie po litew-
sku?”. Umierająca zaczęła jęczeć 
i błagać słabym głosem, aby jej 
spowiedzi nie odmawiał. Gdy ks. 
Petrulis zbliżył się i ponownie 
usłyszał język polski, zagroził, 
że wyjedzie natychmiast. Biedna 
kobieta odbyła jak potrafiła spo-

wiedź łamanym językiem. Pola-
cy oświadczyli kategorycznie, iż 
unikać będą posług kościelnych, 
jeśli udzielać będzie ks. Petrulis. 
Na proboszcza parafii Nackiej 
pow. Lidzkiego J. Burbę również 
skarżyli się nawet Litwini, 
zarzucając mu, że swoją agitacją 
psuje stosunki polsko-litewskie. 
W wielu kościołach zaniechano 
nie tylko kazań polskich, ale 
nawet odczytywania po polsku 
Ewangelii. Tak się działo i dzieje 
się czasem dzisiaj, przecież 
niektórzy księża narodowości 
litewskiej potrafią nie tylko 
zwalczać polskie słowo, ale nawet 
rozkazują przenosić mogiły i 
usuwać pomniki z dziedzińców 
kościelnych, co miało miejsce w 
Dziewieniszkach i Oranach.

Warto pamiętać o tym, że każdy 
ma prawo chwalić Boga w swo-
im języku, a miłość do bliźniego, 
a nie przymusowa lituanizacja na 
podstawie błędnych stereotypów, 
musi dominować w stosunkach 
polsko-litewskich, tym bardziej 
w czynach duszpasterzy. Antypol-
skie nastawienie na Litwie, mające 
etniczne przyczyny, ma ponadwie-
kową historię, a ludzie, którzy 
byli zagorzałymi polakożercami 
dotychczas są uważani za naj-
wybitniejszych Litwinów. Każdy 
mieszkaniec Litwy już ze szkolnej 
ławy może nabierać nienawiści 
do polskości, ponieważ polako-
żercy znajdują się na szczycie hi-
storycznego gremium wybitnych 
Litwinów. Patriarcha litewskiej 
niezależności Jonas Basanavičius, 
który był zaciekłym polonofobem, 
powiedział: „Każdy, kto zna się na 
przeszłości Litwy, wie, że w sze-
regu wrogów narodu litewskiego 
Polacy zajmują pierwsze miejsce” 
i nawoływał do „przerobienia Ko-
ścioła w litewski narodowy, który 
będzie lekiem na przeklętą polo-
nizację”. Czy zatem po chrześci-
jańsku wygląda stosunek Kościoła 
litewskiego, nie tylko nie pozwa-
lając na mszę po polsku, ale usta-
wiając w Katedrze na widocznym 
miejscu popiersie Basanavičiusa, 
(w rozmiarach większego niż ja-
kikolwiek święty i nawet Chry-
stus), nic nie mającego wspólnego 
z miłością do bliźniego, a wręcz 
odwrotnie, pałającego ogniem 
nienawiści do Polaków. W kate-
dralnej kaplicy patrona Litwy św. 

Kazimierza z obu stron jego grobu 
na wiernych patrzą jeszcze, dzię-
ki Bogu, istniejące orły z koroną. 
Czy one czasem nie rażą swoiście 
rozumianych uczuć narodowych 
naszych braci Litwinów? Ksiądz 
Jonas Mačiulis, doktor teologii i 
profesor katedry moralnej teologii 
Uniwersytetu Witolda Wielkiego 
w Kownie, znany jako jeden z naj-
wybitniejszych litewskich poetów, 
Maironis, również był skażony 
chorobliwym nacjonalizmem, 
więc bez żadnych skrupułów na-
zywał Polaków wyrodkami, pi-
sząc:

Pavojuj motina-tėvynė; 
Ateina audra iš pietų! 
Tai lenkas, išgama tautų.

(W niebezpieczeństwie ojczyzna-
-matka; Burza idzie z południa! To 
Polak, zwyrodniały naród.)

Tolerancyjni duchowni, tacy jak 
poeta i biskup Antoni Baranowski 
(Antanas Baranauskas w wersji li-
tewskiej), który mówił o sobie, że 
jest Polakiem litewskim i niejed-
nokrotnie określał się jako „gente 
Lithuanus, natione Polonus“, czyli 
Polak litewskiego pochodzenia, 
nie był zbytnio szanowany przez 
Litwinów, szczególnie w ostatnich 
latach swojej drogi życiowej, a 
wielu Litwinów zignorowało jego 
pogrzeb w 1902 roku.

Warto jednak zwrócić uwagę na 
zamieszczone w drugim numerze 
historycznego pisma litewskie-
go „Auszra”, które na początku 
szukało dróg porozumienia: „My, 
Litwini, garnijmy się do Polaków, 
ponieważ wszyscy jesteśmy wy-
chodźcami z tej samej ojczyzny. 
Nasza skrępowana matka cierpi 
niewolę… Starajmy się zaopieko-
wać nią prawdziwie po bratersku, 
bez żadnych uprzedzeń i prze-
zwisk, jak to bywa zazwyczaj”.

A na sam koniec warto wspo-
mnieć słowa wileńskiego akowca 
Bronisława Kondratowicza, który 
w czasach wypróbowań, nawołu-
jąc do pojednania, wołał:

Litwo! Czy pamiętasz o tym, 
że los Cię zbratał z Orłem, 
nie sierpem i młotem! 
Przyjdzie czas, 
a zwycięsko się skłonią 
znaki Orła Białego 
z błądzącą Pogonią!

/ Biskup Kazimierz Michalkiewicz zarządził przeprowadzenie spisu. Okazało się, że nie 20 tysięcy, ale tylko 
2 tysiące kilkadziesiąt ówczesnych wilnian uważało siebie za Litwinów

Książkę napisał  Józef Jaworski, 
a wydał w 2016 r Poligraf. Przy-
znaję, że jeszcze jej nie przeczy-
tałem ale według opisu wydawcy 
warto z nią się zapoznać. Osnowę 
książki stanowią dzieje mieszkań-
ców Zasłucza, krainy położonej 
na prawym brzegu rzeki Słucz 
– w dawnym województwie wo-
łyńskim. Autor przywołuje w niej 
piękno wołyńskiej przyrody, pisze 
o życiu, pracy i obyczajach Pola-
ków mieszkających na obszarach 
wschodniej Rzeczypospolitej w 
czasach II wojny światowej. 

Dominują relacje o wydarze-
niach, jakie rozegrały się na Wo-
łyniu w okresie II wojny świato-
wej. Mówi o akcji nacjonalistów 
ukraińskich zrzeszonych w UPA i 
OUN, którzy dopuszczali się po-
twornych zbrodni na Polakach, 
torturując i uśmiercając ofiary 
w sposób niesłychanie okrutny i 
bezwzględny, zwłaszcza kobiety, 
dzieci i starców. W wielu wsiach 
na Zasłuczu miały miejsce praw-
dziwe rzezie, banderowcy w pień 
wycinali polskich mieszkańców 
wsi, czasami także Ukraińców 
ukrywających Polaków. Ludności 
polskiej mieszkającej na Zasłuczu 

broniły oddziały partyzantki ro-
syjskiej, Armii Krajowej i grupy 
samoobrony powołane w niektó-
rych większych miejscowościach. 
Pomieszczono tu także relacje o 
pacyfikacjach polskich wsi do-
konywanych przez niemieckie 
oddziały specjalne oraz o depor-
tacjach polskiej inteligencji przez 
NKWD. 

Opisy te oparto na bogatym mate-
riale faktograficznym. Na kartach 
książki znalazły się epizodyczne 
wątki, jak spotkanie z ostatnim 
carem Rosji – Mikołajem II Ro-
manowem, raut oficerów SS w 
nawiedzonym zamku, zamach 
na oficerach wrogich oddziałów 
(niemieckich i banderowskich) 
podczas hucznego wesela, także 
niebezpieczne sytuacje w środo-
wisku zdominowanym przez dzi-
kie zwierzęta.

W ostatnim rozdziale autor pisze o 
przesiedleniach, życiu i zajęciach 
Kresowiaków na Dolnym Śląsku 
zaraz po wojnie. Jest tu wzmianka 
o przygodach poszukiwaczy wiel-
kich skarbów – złotej kolumny 
ciężarówek i złotego pociągu

Krwawe łuny 
nad Słuczą
- warto przeczytać
Bogusław Szarwiło
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W marszu z Banderą
Bohdan Piętka
24 sierpnia w Kijowie – z oka-
zji święta niepodległości Ukra-
iny – odbyła się coroczna parada 
wojskowa. W tym roku wzięło w 
niej udział 4,5 tys. żołnierzy ukra-
ińskich oraz 231 żołnierzy z 10 
państw, z których osiem należy do 
NATO: USA, Wielkiej Brytanii, 
Kanady, Polski, Rumunii, Litwy, 
Łotwy, Estonii, Mołdawii i Gruzji. 
Oprócz szefa Pentagonu Jame-
sa Mattisa do Kijowa przyjechali 
ministrowie obrony Czarnogó-
ry, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, 
Mołdawii, Polski i wiceminister 
obrony Wielkiej Brytanii[1].

Przed tym wydarzeniem pojawiły 
się informacje, że podczas para-
dy w Kijowie odegrany zostanie 
marsz (hymn) Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów i 29 polskich 
żołnierzy z 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich będzie maszero-
wać do muzyki tego marsza[2]. 
Ostatecznie marsz OUN nie został 
odegrany, ale polski oddział ma-
szerował na tle czerwono-czarnych 
flag OUN-Banderowców i razem z 
oddziałami ochotniczymi wywo-
dzącymi się z Prawego Sektora. 
Jeden z defilujących oddziałów 
ukraińskich otrzymał na paradzie 
imię Jewhena Konowalca – twórcy 
Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów, odpowiedzialnego za terro-
rystyczne działania wobec Polski 
w latach 30. XX wieku.

Minister obrony narodowej Antoni 
Macierewicz – gość honorowy ki-
jowskiej parady – tego nie dyskret-
nie nie widział. Nie zauważył też, 
że odbierał defiladę organizacji pa-
ramilitarnych i politycznych Ukra-
iny z czerwono-czarnymi sztan-
darami upowskimi i portretami 
Stepana Bandery. To wszystko w 
żaden sposób mu nie przeszkadza-
ło. Po zakończeniu parady minister 
Macierewicz spotkał się ze swoim 
odpowiednikiem Stepanem Połto-
rakiem oraz prezydentem Poro-
szenką i zadeklarował jednostron-
ne wsparcie polityczne i wojskowe 
Polski dla Ukrainy. Pozwolił sobie 
przy tym na następujące stwier-
dzenia, które zacytowała służba 
prasowa administracji prezydenta 
Poroszenki: „Europa bez Ukrainy 
nie będzie pełnowartościowa ani 
w sensie politycznym, ani gospo-
darczym, ani wojskowym. Polska 
jest i pozostanie razem z Ukrainą, 
ponieważ wasz kraj broni Euro-
py. (…) to na Ukrainę spada dzi-
siaj główny ciężar obrony Europy 
przed barbarzyństwem, które grozi 
całej Europie, ale przede wszyst-
kim flance wschodniej”[3].

Są to twierdzenia całkowicie ode-
rwane od rzeczywistości, których 
wypowiadanie nie przystoi człon-
kowi rządu. Dowodzą one tylko, 
że polityka wschodnia prowadzona 
przez PiS i popierana przez opozy-
cję liberalną nie ma żadnego celu, 

bo nie można za takowy uznać wy-
konywania zaleceń Starszego Bra-
ta zza Oceanu Atlantyckiego.

Polityka musi mieć jakiś cel – 
słuszny lub fałszywy. Jednakże 
tego, co robią Macierewicz i reszta 
jego obozu politycznego wzglę-
dem Ukrainy nie można nazwać 
polityką. To jest z jednej strony 
żyrowanie w ślepo wszystkiego co 
zrobi pomajdanowa władza w Ki-
jowie, a z drugiej strony dążenie do 
budowania siły Ukrainy polskim 
kosztem i polskim wysiłkiem. 
Gdyby Polska prowadziła wobec 
Ukrainy politykę, tzn. zamiast wy-
konywać instrukcje płynące z am-
basady USA przyjęłaby za punkt 
odniesienia swoją rację stanu, to 
jednostronne deklarowanie wobec 
Kijowa wsparcia politycznego, 
wojskowego i gospodarczego nie 
mogłoby mieć miejsca bez roz-
wiązania kwestii spornych, np. w 
dziedzinie polityki historycznej 
czy blokowania przez Ukrainę eks-
portu polskiego mięsa.

Żeby odpowiedzieć na pytanie 
jak powinna wyglądać polska su-
werenna polityka wobec Ukrainy, 
trzeba zadać sobie pytanie jaki 
jest polski suwerenny interes na 
Wschodzie. Zgadzam się, iż w in-
teresie Polski leży, żeby pomiędzy 
Polską a Rosją istniała strefa bufo-
rowa w postaci Ukrainy. Ale rów-
nocześnie w interesie Polski leży 
też, żeby na Ukrainie nie było re-
nesansu banderowskiego oraz żeby 
Ukraina była słaba i trwale skon-
fliktowana z Rosją, a więc taka 
jak obecnie. Tymczasem minister 
Macierewicz deklaruje coś wręcz 
przeciwnego, a mianowicie polskie 
wsparcie dla budowania siły pań-
stwa, które odwołuje się do anty-
polskiej ideologii szowinistycznej, 
wskrzesza jej upiory i gloryfikuje 
sprawców ludobójstwa na narodzie 
polskim. Czyli państwa, które wca-
le nie rokuje nadziei na wzajemnie 
przyjazne ułożenie stosunków te-
raz i w przyszłości.

Ponadto poważny polityk suwe-
rennego państwa nigdy nie nazwał-
by „barbarzyństwem” poważnego i 
liczącego się mocarstwa, nigdy nie 
mówiłby publicznie, że ze stro-
ny tego mocarstwa grozi Europie 
jakieś niebezpieczeństwo, nawet 
gdyby to była prawda i nigdy nie 
nazwałby oficjalnie swojego kraju 
„flanką wschodnią”.

W Kijowie, inaczej niż w Warsza-
wie, potrafią myśleć w kategoriach 
racji stanu i tam wiedzą, że w in-
teresie Ukrainy leży Polska trwale 
skonfliktowana z Niemcami i Rosją 
oraz skłócona wewnętrznie, którą 
można wykorzystywać do realiza-
cji własnych celów politycznych i 
przeciwko której można będzie w 
przyszłości wystąpić np. w sojuszu 
z Niemcami. Takie cele polityki 

Kijowa wspiera silne lobby ukra-
ińskie, które ma wpływy i w PiS, 
i w PO, i w różnych mediach. Nar-
racja tego lobby jest traktowana 
przez polski mainstream politycz-
ny poważnie i co najgorsze – jest 
przedstawiana społeczeństwu jako 
obiektywny polski punkt widzenia. 
Postsolidarnościowy mainstream 
polityczny przyjął narrację lobby 
ukraińskiego za swoją własną i 
uważa ją za realny opis rzeczywi-
stości. Stąd narracja ta staje się co-
raz bardziej radykalna.

Przykładem radykalizacji lobby 
ukraińskiego jest ostatnia wypo-
wiedź red. Andrzeja Talagi z dzien-
nika „Rzeczpospolita”. Odnosząc 
się do informacji o planowanym 
odegraniu podczas parady w Kijo-
wie hymnu OUN, postulował on na 
łamach „Rzeczypospolitej”, żeby 
Polska milczała w sprawie glory-
fikacji OUN i UPA na Ukrainie. 
Zdaniem Talagi „racja stanu (…) 
nakazuje nam milczeć i budować 
jak najlepsze stosunki z Kijowem 
pomimo gloryfikacji OUN i UPA”. 
Żeby ten bulwersujący absurd uza-
sadnić, Talaga sięgnął po wypróbo-
waną strategię lobby ukraińskiego 
straszenia Polaków Rosją i uderza 
z grubej rury: „utrata Ukrainy na 
korzyść Kremla zasadniczo zmie-
nia na niekorzyść strategiczne po-
łożenie Polski i powinniśmy robić 
wszystko, by uniknąć takiego sce-
nariusza”.

Mamy tu dwie nieprawdy: kreowa-
nie Rosji jako strony agresywnej, 
podczas gdy w rozgrywce politycz-
nej na Ukrainie stroną agresywną 
od 2014 roku są USA i NATO, 
oraz kreowanie wizji odrodzenia 
imperializmu rosyjskiego, kiedy 
obecna polityka rosyjska faktycz-
nie nie ma takich ambicji. Dąży 
ona mianowicie nie do odbudowy 
Imperium Rosyjskiego lub ZSRR, 
ale do zachowania status quo. Tzn. 
do to tego, by nie dopuścić do ko-
lorowej rewolucji w Moskwie i 
rozpadu Federacji Rosyjskiej, co 
jest celem tzw. neokonserwaty-
stów amerykańskich, którego nie 
ukrywali i nie ukrywają. Anek-
sja Krymu została podyktowana 
względami bezpieczeństwa Rosji 
w sytuacji przejścia Ukrainy po 
przewrocie w 2014 roku do strefy 
wpływów USA, a nie była prze-
jawem imperializmu rosyjskiego. 
Talaga kreuje fałszywą rzeczywi-
stość, bo przed Polską wcale nie 
stoi alternatywa marszu „z Bande-
rą lub z Moskwą” – i tę fałszywą 
rzeczywistość przedstawia jako 
obiektywną.

Odegrawszy scenę straszenia Po-
laków Rosją Talaga proponuje, 
żeby „wziąć rozbieżności w oce-
nie działalności banderowców w 
nawias, tak aby nie wpływały na 
inne wspólne działania, uprawiać 
politykę proukraińską pomimo 

gloryfikacji UPA przez Kijów”. 
W konkluzji przekracza granicę 
nonsensu: „Ukraina z Banderą nie 
wejdzie do UE – to znany cytat ob-
razujący obecną postawę Polski. 
Niechaj wejdzie choćby i z samym 
diabłem, jeśli miałoby to poprawić 
bezpieczeństwo Polski”[4].

Konrad Rękas skomentował te wy-
nurzenia następująco: „Talaga mi-
nął już Himalaje absurdu i zbliża 
się powoli do Księżyca w swojej 
drodze na Mars głupoty. Dobrze, 
że ktoś taki jak Talaga istnieje, bo 
artykułowanie wprost tak bzdur-
nych i szkodliwych poglądów 
otwiera ludziom oczy na ewident-
ne konsekwencje konotacji polity-
ki obecnego rządu. A więc dobrze, 
że tego typu radykałowie i wariaci 
mówią głośno to, co Macierewicz, 
Waszczykowski i inni robią po ci-
chu”[5].

Nie zgodzę się z tym, że red. Ta-
laga jest głupcem. Moim zdaniem 
jest on przedstawicielem silnego 
w Polsce lobby ukraińskiego lub 
amerykańskiego, jak wielu innych 
publicystów oraz zinstytucjonali-
zowanych propagatorów doktryny 
Giedroycia i „wiary ukrainnej”. 
Natomiast prawdą jest, że polski 
mainstream polityczny uznaje ta-
kie poglądy za obiektywne i przyj-
muje je za swój punkt widzenia, 
który niekoniecznie od razu wyra-
ża głośno i otwarcie. Wszak jesz-
cze polska opinia publiczna nie zo-
stała całkiem przerobiona w duchu 
„wiary ukrainnej”.

Należy zatem po raz kolejny zadać 
pytanie – dokąd postsolidarnościo-
wy mainstream polityczny chce 
maszerować ze Stepanem Bande-
rą, jak mu podpowiada red. Talaga. 
Stosunki polsko-ukraińskie wcale 
nie stały się lepsze pomimo cho-
wania przez polskie władze głowy 
w piasek wobec polityki historycz-
nej Kijowa, czyli wszechstronnej 
heroizacji OUN i UPA, oraz jedno-
stronnego polskiego wsparcia dla 
Ukrainy na płaszczyźnie politycz-
nej, wojskowej i gospodarczej. Po-
majdanowa Ukraina, która swojej 
tożsamości historycznej szuka wy-
łącznie w tradycji banderowskiej i 
w tym celu doprowadziła do praw-
dziwego renesansu banderowskie-
go, jest partnerem, który bierze, ale 
nic nie daje w zamian. Popularne w 
kręgu „Gazety Polskiej” twierdze-
nie, że broni Polskę przed Rosją 
należy do kategorii tzw. humoru 
zeszytów albo humoru szkolnego.
Jest to partner, który na polskie 
wsparcie coraz bardziej odpowia-
da jawną wrogością. Ekshumacje 
na Wołyniu – nie tylko ofiar UPA, 
ale także legionistów Piłsudskie-
go poległych w 1916 roku pod 
Kostiuchnówką – po raz kolejny 
zostały zablokowane przez nacjo-
nalistę ukraińskiego Światosława 
Szeremetę, który jest sekretarzem 

Państwowej Międzyresortowej 
Komisji ds. Wojen i Represji Po-
litycznych[6]. O profanacjach pol-
skich miejsc pamięci narodowej na 
Ukrainie, które miały miejsce w 
pierwszej połowie 2017 roku, już 
nie będę wspominał. Jak i o zama-
chu terrorystycznym na konsulat w 
Łucku. Polskiej opinii publicznej 
wyjaśniono, że były to „prowoka-
cje rosyjskie”, ale do dzisiaj tych 
„prowokatorów” nikt nie wykrył. 
Polscy politycy nie są, bo nie chcą 
być świadomi tego z jakimi w rze-
czywistości partnerami polityczny-
mi mają do czynienia na Ukrainie.

Dziwne milczenie w PiS i jego 
mediach zapadło w sprawie ukra-
ińskiej Fundacji Otwarty Dialog, 
której przewodniczący Bartosz 
Kramek upublicznił podczas an-
tyrządowych manifestacji w lipcu 
plan prawdziwej wojny hybry-
dowej z rządem PiS. Najpierw 
próbowano przedstawić Fundację 
Otwarty Dialog jako „agenturę 
rosyjska”, później Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych zapowie-
działo kontrolę, a prokuratura 
śledztwo, a potem zapadła cisza. 
Przerwana informacją, że PO mia-
ła zaproponować Kramkowi miej-
sce na swoich listach wyborczych 
we Wrocławiu[7]. To jeszcze jeden 
ewidentny dowód na to jak lobby 
ukraińskie rozgrywa postsolidar-
nościową scenę polityczną.

Jakie są skutki masowego spro-
wadzania indoktrynowanych ide-
ologią banderowską Ukraińców 
do Polski i po co są sprowadzani 
przez „polski biznes” pokazuje 
zeznanie jednego ze świadków 
przed sejmową komisją weryfika-
cyjną ds. reprywatyzacji. Zeznał 
on mianowicie, że właściciel „zre-
prywatyzowanej” kamienicy przy 
ulicy Poznańskiej 14 w Warszawie 
umieścił w niej grupę ukraińskich 
robotników. Ci zastraszali lokato-
rów, żeby zgodnie z wolą właści-
ciela zmusić ich do opuszczenia 
kamienicy. Wśród gróźb padają-
cych ze strony Ukraińców były 
także groźby pozbawienia życia. 
„Gdy zwróciłem im uwagę to po-
wiedzieli, że mogą nam zrobić Wo-
łyń” – zeznał świadek[8].

Ukraińcy są sprowadzani do Polski 
m.in. po to, żeby utrwalić jej sta-
tus jako skansenu neoliberalizmu 
z niskimi płacami i odbiegający-
mi od europejskich standardami 
pracy oraz samowolą prywatnych 
właścicieli i pracodawców. War-
to zwrócić uwagę na to, że przez 
25 lat nie było w Polsce pracy dla 
Polaków, a praca dla Ukraińców 
znajduje się natychmiast. Uczel-
nie, tak oszczędne w przydzielaniu 
stypendiów polskim studentom i 
doktorantom, natychmiast znajdu-
ją środki na stypendia dla studen-
tów z Ukrainy. Identycznie jak sa-
morządy, które oferują imigrantom 
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ukraińskim mieszkania.

Odpowiedź na pytanie dokąd 
postsolidarnościowy mainstream 
polityczny chce maszerować ze 
Stepanem Banderą pod rękę jest 
dwojaka. Marsz ten może dopro-
wadzić do uwikłania Polski w 
wojnę Kijowa z separatystami w 
Donbasie lub nawet w wojnę ukra-
ińsko-rosyjską. Celem rządu w 
Kijowie, którego nie ukrywa, jest 
doprowadzenie do umiędzynaro-
dowienia konfliktu w Donbasie, a 
celem nacjonalistów ukraińskich 
i neokonserwatystów amerykań-
skich, którego też nie ukrywa-
ją, jest doprowadzenie do wojny 
ukraińsko-rosyjskiej. Ponadto ma-
szerujący z Banderą mainstream 
postsolidarnościowy naraża kraj na 
problemy polityczne i ekonomicz-
ne wynikające ze stworzenia w 
Polsce znaczącej liczebnie mniej-
szości ukraińskiej, złożonej z lu-
dzi zindoktrynowanych ideologią 
nacjonalistyczną, nastawionych 
antypolsko i roszczeniowo. Ukra-
ińcy nigdy nie potrafili zbudować 
swojego państwa, ale są mistrzami 
destabilizacji. Nie tylko własnego 
kraju. Czy trzeba przypominać hi-
storię działalności terrorystycznej 
OUN w II RP i czy trzeba jeszcze 
raz to przerabiać?

Marsz polskiego mainstreamu z 
Banderą jest więc drogą donikąd. 
Jest działaniem antypolskim. Będę 
to powtarzał do znudzenia. Nie 
mainstreamowi, ale tej części opi-
nii publicznej w Polsce, która jesz-
cze potrafi myśleć.
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 To nie „mieszczanie kielczanie” 
zabili doktora Kahanego (i inne 
ofiary tzw. „pogromu kieleckie-
go” 4 VII 1946 r.), lecz Żydzi z 
MO i KBW. Na rozkaz! Wśród 
„morderców zza biurka” byli lu-
dzie różnych narodowości, Po-
lacy, Ukraińcy (np. tow. Adam 
Umer, potem znany jako Adam 
Humer Żydowski kat i Rosjanie, 
a także inni Żydzi. 
 
ADAM HUMER - STALINOW-
SKI ZBRODNIARZ WOJENNY, 
ŻYD - SKAZANY W III RP
 
W stalinowskiej Polsce jeden z 
najbardziej wpływowych, a za-
razem okrutnych ubeków. Był 
panem życia i śmierci wielu pol-
skich patriotów. Jego nazwisko 
budziło wśród więźniów bezpie-
ki powszechną grozę. Adam Hu-
mer prowadził najważniejsze dla 
komunistycznej partii i państwa 
śledztwa polityczne - pisze Ta-
deusz Płużański w artykule dla 
WP.PL.
To on nadzorował sprawy prze-
ciwko powojennemu antykomu-
nistycznemu podziemiu: pięciu 
kolejnym zarządom Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość oraz 
trzem komendom Narodowych 
Sił Zbrojnych. To on rozpraco-
wywał opozycyjne Polskie Stron-
nictwo Ludowe, przesłuchując jej 
prezesa Stanisława Mikołajczyka. 
Większość śledztw kończyła się 
wyrokami śmierci podczas sfin-
gowanych procesów.
 Adam Humer zatwierdził akt 
oskarżenia wobec rtm. Witolda 
Pileckiego, zamordowanego na-
stępnie strzałem w tył głowy w 
więzieniu mokotowskim w War-
szawie. Taka sama śmierć spotka-
ła też przedwojennego polityka 
narodowego Adama Doboszyń-
skiego, nad którym Humer znęcał 
się ze szczególnym bestialstwem. 
Innego narodowca - Tadeusza 
Łabędzkiego 9 czerwca 1946 r. 
zakatował na śmierć, a jego ciało 
zostało następnie wywiezione po-
tajemnie z aresztu przy ul. Rako-
wieckiej i zrzucone do bezimien-
nego dołu śmierci na warszaw-
skiej „Łączce”.
Adam Humer osobiście torturował 
również więźniów-księży, w tym 
ordynariusza kieleckiego, biskupa 
Czesława Kaczmarka, któremu 
podczas pokazowego procesu ko-
muniści zarzucili szpiegostwo na 
rzecz Stanów Zjednoczonych i 
Watykanu.
Tego, jak zniszczyć człowieka, 
uczył się w swojej prawdziwej 
ojczyźnie: ZSRS, prawdopodob-
nie w eksperymentalnej jednostce 
zajmującej się „praniem mózgu”: 
obozie NKWD nr 388 w Stalino-
gorsku (dziś Nowomoskowsk w 
środkowej Rosji).
 

DZIAŁALNOŚĆ ANTYPOL-
SKA
 
Adam Humer urodził się w 1917 
r. w Camden w USA jako Adam 
Teofil Umer, w polsko-żydow-
skiej rodzinie Otylii i Wincen-
tego. W bezpiece dochrapał się 
stanowiska wicedyrektora Depar-
tamentu Śledczego Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego i 
stopnia pułkownika.
Ojciec Wincenty został zabity z 
wyroku Polskiego Państwa Pod-
ziemnego 31 maja 1946 r. w Kmi-
czynie na Lubelszczyźnie, gdzie 
jako przedstawiciel nowej komu-
nistycznej władzy przeprowadzał 
reformę rolną i agitował za refe-
rendum ludowym. Wtedy wyroki 
śmierci wydano również na Ada-
ma i jego brata Edwarda, nie zo-
stały one jednak wykonane. Adam 
miał jeszcze dwie siostry: Wandę i 
Henrykę Umer - również komuni-
styczne działaczki PPR.
Już w czasie studiów Adam Umer 
wstąpił m.in. do Komunistycz-
nego Związku Młodzieży Za-
chodniej Ukrainy, co po 1944 r. 
zaprowadziło go - w sposób dla 
funkcjonariuszy komunistycz-
nych naturalny - do PPR i PZPR. 
Przed wojną był zaangażowany w 
zamachy na urzędników państwo-
wych II Rzeczpospolitej, żołnie-
rzy i oficerów Wojska Polskiego. 
Nie trzeba chyba dodawać, że 
była to działalność jednoznacznie 
antypolska.
 
KIELCE - PROWOKACJA 
SOWIECKA
POGROM UBECKI A NIE 
KIELECKI
POLACY TO ANTYSEMICI 
MORDERCY ŻYDÓW
 
Kiedy we wrześniu 1939 r. To-
maszów Lubelski, gdzie miesz-
kał, zajęła armia sowiecka, 
Adam Humer mógł ujawnić się 
i oficjalnie wystąpić jako wróg 
Polski. Aby swoim kolegom-ko-
munistom pomóc obalić „pań-
ską, burżuazyjną Polskę”, ra-
zem z innymi członkami KZM-
ZU zorganizował Powiatowy 
Komitet Rewolucyjny i został 
jego wiceprzewodniczącym. 

 DZIAŁALNOŚĆ ADAMA HU-
MERA WE LWOWIE CZŁO-
NEK LENINOWSKIEGO 
ZWIĄZKU MŁODZIEŻY KO-
MUNISTYCZNEJ WE LWOWIE

Po wyjeździe w połowie paździer-
nika 1939 r. do Lwowa wstąpił 
na kurs prawa na Uniwersytecie 
Lwowskim, gdzie m.in. został 
„brygadierem grupy propagando-
wej”. Od marca 1941 r. członek 
Wszechzwiązkowego Leninow-
skiego Związku Młodzieży Ko-
munistycznej we Lwowie.

Po powrocie do Tomaszowa Lu-
belskiego ukrywał się, a z chwi-
lą sowieckiego „wyzwolenia” 
w 1944 r. organizował terenowe 
Rady Narodowe. W jednej z nich 
- Powiatowej Radzie Narodowej 
w Tomaszowie Lubelskim - został 
kierownikiem Wydziału Propa-
gandy i Informacji.
W Tomaszowie Lubelskim rów-
nież - 12 września 1944 r. - rozpo-
czął „służbę” w bezpiece. Wtedy 
jeszcze używał rodzinnego nazwi-
ska Umer. W tomaszowskim UB 
pracował razem ze wspomnianym 
młodszym bratem Edwardem 
Umerem. Walczyli z „bandami”, 
czyli Podziemiem Niepodległo-
ściowym. Po nieudanym zamachu 
podziemia na ich szefa - Aleksan-
dra Żebrunia, Umerowie przenie-
śli się do Lublina. Tu też zwalczali 
„bandy”. Od września 1944 r. do 
lutego 1945 r. Adam Umer był 
kierownikiem sekcji śledczej Wo-
jewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Lublinie.
Potem bracia przenieśli się do 
Warszawy. Obaj, jako wybitni 
specjaliści od łamania kręgo-
słupów, bez trudu znaleźli pracę 
w centrali resortów siłowych. 
Edward Umer trafił do Informacji 
Wojskowej, Adam Umer do Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego. Wtedy, zapewne po to, aby 
zmylić trop zamachowców, do 
nazwiska dodał sobie „H” i został 
Humerem. W stolicy dochrapał 
się stanowiska wicedyrektora De-
partamentu Śledczego MBP. Nie 
prowadził wyłącznie pracy „biu-
rowej”, czyli przesłuchań. Prócz 
zwalczania „reakcyjnego podzie-
mia” był obecny np. podczas tzw. 
POGROMU KIELECKIEGO w 
lipcu 1946 r. - prowokacji sowiec-
kich służb specjalnych mającej 
pokazać światu, że POLACY TO 
ANTYSEMICI, MORDERCY 
ŻYDÓW.
Józef Dusza, podpułkownik UB, 
tak zeznawał o stalinowskich 
metodach śledczych: „Od chwili, 
gdy zacząłem pracować na Mo-
kotowie, zetknąłem się z faktami 
bicia więźniów. (...) Tych metod 
nauczyłem się od swych przełożo-
nych, którzy sami bili więźniów. 
Przychodzili oni w czasie przesłu-
chań i sami bili oraz dawali nam 
polecenia bicia więźniów. Byli to 
między innymi Różański, Cza-
plicki, Humer, Serkowski, Imio-
łek vel Śliwa i wielu innych, któ-
rych nazwisk nie pamiętam. Były 
wypadki, których dokładnie nie 
pamiętam, że już na Koszykowej 
przywożono pobitych więźniów. 
Wszyscy oficerowie śledczy sto-
sowali w różnych fazach i róż-
nych rozmiarach niedozwolone 
metody. Taka była atmosfera i ta-
kie nastawienie otrzymywaliśmy 
od swoich przełożonych”.
Żyjący do dziś w Warszawie Wik-

tor Leszkowicz, w stalinizmie 
wicedyrektor Departamentu Śled-
czego MBP, podpułkownik bez-
pieki, podczas procesu Humera 
w III RP zeznawał jako świadek. 
Leszkowicz potwierdzał, że pa-
mięta swojego przełożonego, ale 
pytany o konkretne sprawy i roz-
kazy, dostawał amnezji. Żadnych 
metod śledczych stosowanych 
przez Humera i wymaganych 
przez niego wobec podwładnych 
nie kojarzył. Czyli, innymi słowy, 
Leszkowicz nie miał pojęcia, co 
działo się w jego pracy, a więc w 
areszcie śledczym MBP przy ul. 
Rakowieckiej w Warszawie.
Katowany w śledztwie as polskie-
go lotnictwa, Stanisław Skalski, 
zapamiętał: „Wszedł z różnego 
kalibru gumami major Szymań-
ski. Midro, Szymański, Serkow-
ski i Humer znęcali się nade mną. 
Bity od pięt do głowy straciłem 
poczucie czasu. Nagi znalazłem 
się w odchodach karceru”.
 
ADAM DOBOSZYŃSKI
 
Adam Humer prowadził również 
sprawę narodowca Adama Do-
boszyńskiego. Potem zeznawał 
przeciwko niemu przed stali-
nowskim sądem, potwierdzając, 
że „osobiście przesłuchiwał” 
oskarżonego. Stwierdził, że Do-
boszyński początkowo „był aro-
gancki i odmawiał zeznań”, ale 
w końcu, przytłoczony wiedzą i 
dociekliwością śledczych, musiał 
powiedzieć prawdę. Po przyzna-
niu się do winy Doboszyński miał 
się zwierzyć Humerowi: „Jestem 
szczęśliwy, że mogę po tylu la-
tach zrzucić nareszcie ten kamień 
z serca, zrzucić z siebie tę zmorę, 
która mnie dręczyła przez szereg 
lat”.
Przed sądem Doboszyński mówił 
co innego, tak relacjonując swo-
je śledztwo nadzorowane przez 
Humera: „Przyszedł moment, że 
władze śledcze wysunęły zarzut 
mojej współpracy z wywiadem 
niemieckim, jak wnioskowałem, 
opierając się na fałszywych ze-
znaniach Kowalewskiego [„agent 
celny”, czyli kapuś w celi - TP]. 
Przez dłuższy czas opierałem się 
i nie chciałem się przyznać do 
tego faktu, który nie jest prawdą. 
W miarę moich rozmów z ofi-
cerami śledczymi przekonałem 
się, że władze śledcze mają całą 
koncepcję mojej współpracy. [...] 
Walczyłem dalej. Wtedy rozpo-
częła się na mnie presja fizyczna 
[...] 4 doby byłem bity i męczo-
ny bez przerwy. [...] Po tych 4 
dobach widząc, że wyjdę z tych 
męczarni w najlepszym dla mnie 
razie ze zdrowiem zrujnowanym 
tak, że nawet wyrok uniewinnia-
jący będzie dla mnie bez wartości 
[...] postanowiłem przyznać się 
do czynów niepopełnionych. [...] 

KŁAMSTWO KIELECKIE Z „WIERSZEM 
O ZABICIU DR KOHANE W TLE”.
POGROM UBECKI A NIE KIELECKI.
CZY MOŻE BYĆ KTOŚ BARDZIEJ WROGI POLSCE JAK MICHNIK?
„DZIELNI CHŁOPCY Z ORZEŁKAMI NA CZAPKACH DOBIJAJĄ DZIEWCZYNKI ŻYDOWSKIE RURKAMI NA 
ODLEW” - JULIAN KORNHAUSER - WIERSZ O ZABICIU DR KAHANE.
WYROKI ZZA BIURKA RÓWNIEŻ ŻYDOWSKICH ZBRODNIARZY UB I MO.
ŻYDOWSKI KAT UB ADAM HUMER WYDAWAŁ ZZA BIURKA DYSPOZYCJE “POGROMU KIELECKIEGO”. 
„DZIELNI CHŁOPCY Z ORZEŁKAMI NA CZAPKACH DOBIJAJĄ DZIEWCZYNKI ŻYDOWSKIE RURKAMI 
NA ODLEW” - JULIAN KORNHAUSER - „WIERSZ O ZABICIU DR KAHANE”.

Dla „Kresowego Serwisu Informacyjnego” Aleksander Szumański
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Śledztwo trwało przez dwa lata. 
Musiałem brnąć dalej i kompo-
nować, bo byłem zagrożony w 
każdej chwili tym, że ponownie 
zaczną się represje”.
Jadwiga Malkiewiczowa (sio-
stra Doboszyńskiego, więziona 
na Mokotowie w ramach odpo-
wiedzialności rodzinnej i bardzo 
brutalnie traktowana), w książce 
„Wspomnienia więzienne” na-
pisała: „Widząc przed sobą mi-
krofony [na sali sądowej - TP], 
Adam wierzył, być może, że radio 
transmituje w całości jego słowa 
[przekazy radiowe, podobnie jak 
późniejszy stenogram z procesu, 
też zostały spreparowane - TP]”.
 
ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE 
PONOSI
 
Zwolniony ze stanowiska 31 
grudnia 1954 r., z resortu 31 mar-
ca 1955 r. W piśmie płk Mikołaja 
Orechwy, dyrektora Departamen-
tu Kadr i Szkolenia MBP/Komi-
tetu do spraw Bezpieczeństwa 
Publicznego z 8 stycznia 1955 r. 
czytamy: „Ppłk Humer był dłu-
goletnim V-Dyrektorem Depar-
tamentu Śledczego w b. MBP i 
na nim ciąży odpowiedzialność 
za wadliwe metody w pracy oraz 
wszystkie braki tamtego odcinka. 
Jednak jak ustaliła Komisja wyło-
niona przez Biuro Polityczne KC 
PZPR ppłk Humer za niedozwo-
lone metody w śledztwie osobi-
ście odpowiedzialności nie pono-
si.” Czyli sprawę zbrodni Adama 
Humera zamieciono pod dywan, 
a wiadomo, że nie tylko tolerował 
znęcanie się nad aresztowanymi, 
ale znęcał się nad nimi osobiście.
Po zwolnieniu z bezpieki Humer 
został przeniesiony do Minister-
stwa Rolnictwa, w którym praco-
wał na stanowisku starszego rad-
cy w Gabinecie Ministra. Szybko 
wrócił jednak do resortu (prze-
mianowanego z UB na SB), peł-
niąc funkcję oficjalnego doradcy, 
specjalizującego się w zwalczaniu 
polskiego ruchu narodowego.
Władze PRL odznaczyły go Krzy-
żem Kawalerskim i Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Otrzymywał emeryturę 
dla zasłużonych, cieszył się przy-
wilejami kombatanckimi.
W 1992 r. został tymczasowo 
aresztowany, a dwa lata później 
skazany na dziewięć lat więzienia 
za wymuszanie zeznań torturami. 
Udowodniono mu udział w wie-
lu przesłuchaniach, upokarzanie, 
głodzenie i torturowanie więź-
niów politycznych. Zeznająca na 
procesie szyfrantka AK Maria 
Hattowska zapamiętała, jak Hu-
mer kopał ją i bił nahajką zakoń-
czoną metalową kulką w krocze. 
Po 150 uderzeniach w nerki zmę-
czył się i oddał narzędzie innym, 
by bili ją dalej. W trakcie innego 
przesłuchania - zeznawała - za-
dzwonił telefon, Humer podniósł 
słuchawkę i powiedział, że nie 
wróci do domu na kolację, bo jest 
bardzo zajęty. Po chwili znów 
przystąpił do bicia. Będącą już w 
agonii dziewczynę cudem odra-
tował lekarz. Oczywiście Humer 
utrzymywał, że w przesłuchaniu 
Hattowskiej nigdy nie brał udzia-
łu.
 W 1996 r., po apelacji złożonej 
przez obrońców, Sąd Wojewódzki 
w Warszawie (drugiej instancji) 
zmniejszył mu wyrok do siedmiu 
i pół roku więzienia. Okazało się, 

że zgodnie z kodeksem karnym z 
1932 r., który obowiązywał rów-
nież w latach 50., kiedy oskarżony 
popełnił zarzucane mu przestęp-
stwa, jest to najwyższa kara, jaką 
mógł otrzymać.
Dokumentalistka Alina Czernia-
kowska, która filmowała proces 
Adama Humera, wspomina: „Na-
pluł mi na kamerę, mam taki kadr. 
Jak byli funkcjonariusze UB wy-
chodzili z sądu, to ludzie ustawili 
się szpalerem i mówili o nich, że 
to są bandyci, łobuzy. Humer był 
cyniczny, machnął ręką, że jego 
to w ogóle nie obchodzi. Oskar-
życielem posiłkowym była wtedy 
pani mec. Izabela Skorupkowa. 
Powiedziałam jej wtedy, może na-
iwnie, że w każdym z tych zbrod-
niarzy, Humerze i kolegach jest 
jakaś odrobina człowieczeństwa, 
że wiedzą, że robili źle. Ona mi 
odpowiedziała, że tam nikogo ta-
kiego nie ma, że oni są do szpiku 
kości zepsuci, że to są bandyci, 
którzy dziś zrobiliby to samo.”
Wyrok na Humera stał się po-
tem precedensem w ściganiu 
zbrodni komunistycznych i 
zbrodni przeciwko ludzkości, 
które nie ulegają przedawnie-
niu. Jednak ten ubecki oprawca, 
jako jeden z nielicznych trafił - i 
to na moment - za kraty. Zmarł 
podczas przerwy w wykonywa-
niu kary w listopadzie 2001 r. w 
Warszawie.
 
 Tadeusz Płużański 
 
JULIAN KORNHAUSER - 
WIERSZ O ZABICIU DR  KA-
HANE
 
Od lat wiersz Juliana Korn-
hausera (prywatnie ojca Agaty 
Kornhauser - Dudy) opubliko-
wany w zbiorze „Kamyk i cień” 
wpisuje się w komunistyczną 
narrację o rzekomo spontanicz-
nym ataku polskiej ludności 
Kielc na ocalałych z Holokaustu 
Żydów.
Prowokacji kieleckiej 1946 ciąg 
dalszy  - „Wiersz o zabiciu dok-
tora Kahane”
  
WIERSZ O ZABICIU DR KA-
HANE
 A jacy to źli ludzie mieszczanie 
kielczanie,
żeby pana swego, Seweryna Ka-
hane,
zabiliście, chłopi, kamieniami, 
sztachetami!
Boże że go pożałuj i wszech sy-
nów Dawidowych
i że tako marnie zeszli od nierów-
nia swojego!
Chciałci i jego bracia miła królo-
wi służyć
swą chorągiew mieć, ale żołnie-
rze dali go zabić.
Żołnierze, milicjanci, kieleccy 
rodzice
świętości nie mieli, bezbronne 
dzieci zatłukli!
Zabiwszy, ulicami powlekli, bić 
Żydów krzyczeli,
Polacy, kielczanie jako psy kła-
macze.

Okrutność śmierci poznali, szka-
rady posłuchali, krwią splamili 
przyjacioły, na bruk ich wyrzucili.
Bóg Polaków zamknięty w obo-
zie, w baraku drży, gdy dzielni 
chłopcy z orzełkami na czap-
kach dobijają dziewczynki ży-
dowskie, rurkami, na odlew.
 

KRYTYKA LITERACKA 
UTWORU

Utwór zapewne nie liryczny. 
Twarda dramatyczna epika, a 
jako taka powinna służyć fak-
tom - prawdzie.
Uogólnia zbrodniarzy „(...) kiel-
czanie jako psy klamacze(..).” 
(...) zabiwszy, ulicami powlekli, 
bić Żydów krzyczeli(...)”.”(...) 
A jacy to źli ludzie mieszczanie 
kielczanie, żeby pana swego 
Seweryna Kahane zabiliście, 
chłopi, kamieniami, sztacheta-
mi!(...)”.
Takie wersy przypominają Wi-
sławę Szymborską, tu metafo-
rycznie „(...) nowego człowie-
czeństwa Adam(...)”.
Ujmując ogólnie literacko for-
mę, utwór nawet nie jest wier-
szem, lecz grafomańską prozą 
epicką w całości prezentującą  
„Kłamstwo kieleckie”. zwień-
czone atakiem na żołnierzy Pod-
ziemia Niepodległościowego, 
którzy nic wspólnego nie mieli z 
tzw. pogromem kieleckim.
Tu cytat - „(...)  Bóg Polaków za-
mknięty w obozie, w baraku
drży, gdy dzielni chłopcy z 
orzełkami na czapkach dobijają 
dziewczynki żydowskie, rurka-
mi, na odlew(...)”.
Nie jest to wiersz lecz proza. Za-
pewne autor miał na myśli prozę 
liryczną, lecz wyraźne jest tu na-
śladownictwo obrazoburczego 
„Malowanego ptaka” Jerzego 
Kosińskiego(Józefa Lewinkop-
fa), który w obliczu sławy au-
tora stał się pierwszym atakiem 
na Polskę i Polaków. Zapocząt-
kował on serię ataków na Pol-
skę obarczających Polków od-
powiedzialnością za Holokaust, 
mord 3 milionów Żydów pol-
skich wg.Aliny Całej w wywia-
dzie dla „Rzeczypospolitej”, w 
następnych publikacjach m.in. 
Jana Tomasza Grossa z Ireną 
Grudzińską - Gross, „Sąsiedzi”, 
„Strach”, „Złote żniwa”, czy 
też „Jest taki piękny, słonecz-
ny dzień” Barbary Engelking - 
Boni, żony esbeka Michała Boni 
TW „Znak”, doradcy premiera 
w rządzie Donalda Tuska, któ-
ry również donosił na Tadeusza 
Mazowieckiego.
Jerzy Kosiński za ten fałsz hi-
storyczny zapłacił wysoką cenę. 
Popełnił samobójstwo, gdy oka-
zało się, iż nie on jest autorem 
tego paszkwilu podszywającego 
się pod jego autorstwo za co wy-
sko  zaplacił  figurantom literac-
kim.
Następna książka Jerzego Ko-
sińskiego okazała się plagiatem 
„Kariery Nikodema Dyzmy” 
za co został wydalony z amery-
kańskiego Pen Clubu. Wydało 
się, iż Kosiński nie jest twórcą, 
oczywiście też nie literatem.
W literaturze pięknej dozwolo-
ny jest mistycyzm liryczny, ale 
już nie kłamstwo historyczne 
naruszające czyjeś dobra, nie-
zależnie od formy utworu.
Takie przesłanie kłamstwa 
historycznego odzwierciedla 
„Wiersz o zabiciu dr  Koha-
ne”. Jest paszkwilem na Polskie 
Państwo Podziemne, na Żołnie-
rzy Niezłomnych (Wyklętych) 
ratujących życie również oby-
watelom polskim pochodzenia 
żydowskiego na przykładzie 
obozu koncentracyjnego w Ho-
liszowie, gdzie Żołnierze Wyklę-

ci wyzwolili z hitlerowskiej kaź-
ni europejskie Żydówki m.in. z 
Polski narażając własne życie.
Prowokacyjny tekst obrony 
kłamstwa kieleckiego przez au-
tora Juliana Kornhausera jest 
w tej formie i treści aż nader 
oczywisty. 
Rzekomy pogrom Żydów w 
Kielcach był pogromem ubec-
kim i NKWD, jak wskazują 
badania i historyczne fakty. 
Uczynić z Polaków antysemi-
tów i morderców usiłuje przede 
wszystkim propaganda komu-
nistyczna i żydowskiego lobby w 
Stanach Zjednoczonych, żąda-
jącego od Polski 65 miliardów 
dolarów amerykańskich tytu-
łem restytucji mienia żydow-
skiego. Owe żądania idą w parze 
z rabunkami prywatyzacyjnymi 
w Polsce m.in. w Warszawie do-
konane pod przewodem Żydów-
ki Hany Grundbaum vel Hanny 
Gronkiewicz -Waltz, wiceprze-
wodniczącej Platformy Oby-
watelskiej,  obecnej wieloletniej 
prezydent Warszawy, której 
mąż za jej wiedzą ukradł ka-
mienicę przy ul. Noakowskiego 
16 w Warszawie wartości wielu 
milionów złotych.
Żyd Julian Kornhauser - poeta, 
prozaik, krytyk literacki swoim 
tytułem „Wiersz o zabiciu dr 
Seweryna Kahane” zaprzecza 
przesłaniom polskiej literatury 
pięknej, a tym samym wplata 
się w krąg zajadłych wrogów 
Rzeczypospolitej Polskiej i nie 
może być uważany za polskiego 
poetę, prozaika, a do krytyka 
literackiego owa postać nie ma 
odniesienia.

PREZYDENT ANDRZEJ 
DUDA O WIERSZU JULIANA 
KORNHAUSERA „WIERSZ O 
ZABICIU DR KOHANE”
WYWIAD DLA WIRTUAL-
NEJ POLONII

h t t p : / / w i a d o m o s c i . w p . p l /
kat ,130496 , t i t l e ,Andrze j -
Duda-zmienia-stanowisko-
ws-zwiazkow-partnerskich-
i - i n - v i t r o - P o d - p e w n y m i -
kami,wid,17487489,wiadomosc.
html?ticaid=114d3e

Wirtualna Polonia: Ceni pan 
twórczość swojego teścia Julia-
na Kornhausera?

- Bardzo.

WP: Zacytuje pan fragment ja-
kiegoś jego wiersza?

- Cicho, pusto, złoty świecznik 
błyszczy się jak oko lisa...

WP: Na pewno dotarły do pana 
zarzuty o antypolski charakter 
jednego z jego utworów.

- Nie jest to utwór antypolski. 
Uważam, że artysta ma prawo 
wyrażać swoje odczucia.

ŻYDOM KOMUNISTOM NIE 
PRZESZKADZAŁO, ŻE ZGI-
NĄ ICH RODACY WYZNAW-
CY MOZAIZMU
 
Takie kłamstwo jest w Polsce 
karalne. Dzisiejsze badania po-
kazują aż nadto dobitnie, że nie 
zabijali Kielczanie. Ani nie or-
ganizowali tego pogromu. Win-
ni są oni sami prowokatorzy z 

NKWD i SB prowadząc politykę 
napędzania obywateli Izraelo-
wi, który miał powstać w 1948 
roku To już jest udowodnione. 
Kielczanie jak i polski rząd po-
winien założyć sprawę sądową. 
Szczególnie uderza to w Pana 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę i 
jego małżonkę Agatę Kornhau-
ser - Dudę. Stawia ją w sytuacji 
dwuznacznej. Jako żona prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
powinna się odnieść do takiego 
kłamstwa. Rzeczywiście stawia 
ją to w trudnej sytuacji. Albo 
opowie się po stronie prawdy, 
wówczas zaprzeczy własnemu 
ojcu, ale stanie w prawdzie i w 
obronie godności Polaków, albo 
po stronie kłamstwa. Milczenie 
w tej tak dramatycznej treści 
- kłamstwie nie mającego nic 
wspólnego z literaturą piękną 
nie przystoi Pierwszej Damie.
Czy to jest znowu sterowane 
przez żydowską politykę? Sy-
nowie kłamstwa kręcą sami 
sobie bicz. Kto ich wpędza w 
te wszystkie kłamstwa? Znowu 
ten biedny naród żydowski daje 
się manipulować. Co oni robią z 
tymi ludźmi? Polska jest ostat-
nim krajem, który ich jeszcze 
toleruje. To że zrezygnowali z 
przeprowadzenia zamachu ter-
rorystycznego podczas ŚDM 
powstrzymała chyba jedynie 
krucjata róźańcowa za ojczy-
znę. Inaczej byłaby to kropla 
przelewająca dzban. Jednak tą 
kroplą może być każde dalsze 
kłamstwo i oskarżenia rozpo-
wszechniane w całym świecie. 
Żydzi powinni się otrząsnąć z 
tego swojego serwilizmu i tota-
litaryzmu. Wszak żyją w Polsce 
już tyle lat, że jakiś cień Praw-
dy powinien do ich umysłów już 
trafić.

http://www.dzienniknarodowy.
pl/1417/prowokacja-kielecka-
-1946-wiersz-o-zabiciu-dokto-
ra-
ht tps : / /w ir tua lnapo lon ia .
c o m / 2 0 1 5 / 0 5 / 2 3 / j u l i a n -
kornhauser-wiersz-o-zabiciu-
doktora-kahane/

Opracował Aleksander Szu-
mański krytyk literacki, dzien-
nikarz niezależny akredyto-
wany (USA) w Polsce w latach 
2005 - 2012, - korespondent 
światowej prasy polonijnej, 
„Głos” Toronto, „Kurier” Chi-
cago, „Wiadomości Polonijne” 
Jahannesburg, „Lwowskie Spo-
tkania”, „Dziennik Związkowy” 
Chicago, „Lwów i Kresy” Lon-
dyn, „Głos Kresowian” War-
szawa, „Orzeł Biały” Lublin; 
„Wołanie z Wołynia” Łuck, 
„Radość wiary” Lwów, „Wołyń 
bliżej” Janów Lubelski, „Wici 
Polonijne” Tarnów - Warszawa;  
lata 2005 - 2012, „Kresowy Ser-
wis Informacyjny”  Warszawa” 
Warszawska Gazeta” Warsza-
wa 2012 - 2015, „Nasza Polska” 
do 2015,”Nasz Dziennik” 2002, 
2005.

 Aleksander Szumański, rocznik 
1931, świadek historii ścigany i 
skazany na śmierć przez oku-
pantów niemieckich.
Kombatant - Osoba Repre-
sjonowana - zaświadczenie o 
uprawnieniach Kombatantów i 
Osób Represjonowanych nr B 
18668/KT3621
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Moje Kresy. 
Józef Julian Jamróz cz.3
Eugeniusz Szewczuk   
Rodzice taty pochodzili z Dyno-
wa nad Sanem, wieś leżała w wo-
jewództwie lwowskim. Obok 
dziadka mieszkał mój wujek le-
gionista – Ignacy Stankiewicz. 
Po zakończeniu działań wojen-
nych marszałek Józef Piłsudski 
jeden z żołnierskich batalionów 
przemianował na policyjny, aku-
rat w nim służył wujek. Ignacy 
ukończył policyjne kursy w Mo-
ściskach i we Lwowie. Został 
pierwszym komendantem Komi-
sariatu Policji Państwowej w 
Międzyrzeczu Koreckim. Ożenił 
się  siostrą mego taty – Katarzyną 
Jamróz. Za bardzo dobre wyniki 
w pracy zawodowej wujek został 
awansowany i przeniesiony do 
Równego. Po śmierci żony Kata-
rzyny wujek Ignacy ożenił się z 
młodszą jej siostrą Antoniną. W 
październiku 1939 roku policjant 
z Równego Ignacy Stankiewicz 
został aresztowany przez NKWD, 
osadzony w więzieniu, zamordo-
wany i pochowany w Miednoje 
lub w Charkowie. Starszy przo-
downik Ignacy Stankiewicz znaj-
duje się na tzw. Ukraińskiej Li-
ście Katyńskiej zamordowanych 
policjantów RP pod nr 14185. 
Ciocię Antoninę wraz z córkami 
Teresą i Heleną oraz synem po 
siostrze Katarzynie – Zbignie-
wie, Sowieci 10 lutego 1940 roku 
wywieźli na Sybir. Kiedy w 1941 
roku została ogłoszona amnestia i 
pobór do polskiego wojska, losy 
Zbyszka Stankiewicza rzuciły 
przez Iran do Afryki. Trafił do ar-

mii gen. Andersa jako żołnierz 2 
Korpusu Polskiego. Musiał użyć 
podstępu, by stać się żołnierzem, 
gdyż miał zaledwie 16 lat. Razem 
z innym brał udział w bitwie o 
Monte Cassino, Anconę i Bolo-
nię, armia ta stanowiła najwięk-
szą liczebnie formację Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po-
zostałych w Związku Sowieckim 
polskich obywateli już w 1942 
roku ponownie poddano nowym 
represjom, szczególnie w maso-
wej akcji paszportowej polegają-
cej na wymuszaniu zrzeczenia się 
obywatelstwa polskiego.  Mój 
ojciec do Międzyrzecza przyje-
chał z Dynowa w odwiedziny do 
swojej siostry Katarzyny i tutaj 
poznał moją mamę. Marię Jaro-
szewicz i Jana Jamroza zapoznał 
międzyrzecki aptekarz litewskie-
go pochodzenia – Władysław 
Szołkajtis i jego żona Maria – 
Polka. Tato wżenił się do rodziny 
Jaroszewiczów. Dziadek Andrzej 
Jaroszewicz, leśniczy hrabiego 
Steckiego, należał do jednego z 
najbogatszych ludzi w naszym 
mieście. Swoje 60 hektarów zie-
mi podzielił na pół i każdemu z 
dzieci w posagu przeznaczył po 
10 hektarów. Jego najstarsza cór-
ka wyszła za mąż za Jana Łosia, 
odziedziczyła też jeden z domów 
na naszym podwórku w Miedzy-
rzeczu. Młodzi postanowili za-
mieszkać w Maksymilianówce, 
sprzedali dom którego kupił ży-
dowski kupiec z Równego Sanio 
Szteremberg ze swoją rodziną. W 

jednej połowie domu zamieszkał 
syn Chaim z żoną Jentą i córką 
Haną, w drugiej Moszko Szte-
remberg z żoną Rachelą i córką 
Sonią. Moja mama odziedziczyła 
następne 10 hektarów, także jej 
brat Walerian „Lunio” – leśniczy 
po dziadku Andrzeju, leśniczów-
ka Kamienna Górka koło Wiel-
kiej Klecki hrabiego Steckiego. 
Lunio kończył Technikum leśnic-
twa w Białokrynicy koło Krze-
mieńca, do której i mnie zapewne 
by wysłano gdyby nie wojenna 
zawierucha. Dziadek zawsze na-
kazywał ojcu, ty musisz wy-

kształcić swoje dzieci, aby w ży-
ciu biedy nie zaznali. Mama mia-
ła jeszcze jednego brata Józefa, 
ale zmarł jako dziecko w wyniku 
następstw nieszczęśliwego popa-
rzenia ciała. Dziadek Andrzej Ja-
roszewicz urodzony w 1865 roku 
zmarł w 1920. Babcia (ur.1867) 
szlachcianka Michalina Pausza z 
Bartnickich zmarła w 1917 roku 
ugodzona bagnetem przez bol-
szewika. Tato został krawcem. 
Początkowo uczył się zawodu 
krawieckiego u Żyda z Wiednia 
Dojcz Moszko. Zdobył papiery 
czeladnicze i po pewnym czasie 

uznał, że lepiej samemu prowa-
dzić warsztat krawiecki. Dodat-
kowo mieliśmy przecież jeszcze 
10 hektarowe gospodarstwo, któ-
re rodzice wydzierżawiali znajo-
mym Żydom. Powodziło się nam 
nieźle. Mieszkaliśmy na ulicy 
Mickiewicza nr 2, na naszej po-
sesji stały 3 budynki. Całość to 
jedno podwórko z dwoma brama-
mi wjazdowymi, duży sad, pięk-
ny ogród i kawałek lasu. W jed-
nym z domów mieszkali Szte-
rembergowie, drugi był nowy, 
jeszcze nie wykończony, ale po-
woli zaczęliśmy się przed wojną 
do niego wprowadzać. Połowę 
tego budynku wynajmowaliśmy, 
by służyła ludziom i mieściła się 
w niej poczta, Kasa Stefczyka i 
sala „Strzelca”. Cała nasza rodzi-
na mieszkała w tym trzecim, sta-
rym budynku, w którym też żyło 
się nieźle, bowiem miał piwnicę 
do przechowywania zapasów zi-
mowych. Na środku obszernego 
podwórka była głęboka studnia z 
korbą do wyciągania wody. La-
tem przychodzili do niej wszyscy 
sąsiedzi nabierając wodę do be-
czek. Panowała niepisana opinia, 
że woda z tej studni ma niebywa-
łe własności smakowe niezbędne 
do kiszenia ogórków. Sielanka 
rodzinna nie trwała jednak zbyt 
długo, moje szczęśliwe dzieciń-
stwo - właściwie to byłem jesz-
cze niemowlęciem, przerwała 
nagła śmierć matki. Nie miałem 
możliwości współczucia nikomu, 
bo nie rozumiałem jeszcze co to 
znaczy stracić kogoś bliskiego, 
kiedy ma się zaledwie 2 latka i 7 
miesięcy. Siostra Helena była 
jeszcze młodsza, miała dopiero 
1,5 roczku. Mama zmarła na tak 
zwane suchoty gardlane, teraz 
wydaje i się, że to nie było nic in-
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nego jak nowotwór gardła lub 
krtani. Mama zmarła, dziećmi nie 
miał się kto opiekować, tato 
zmuszony został do powtórnej 
żeniaczki. Ożenił się, według 
mnie jakoś niefortunnie z córką 
Walentego Surowca – Stefanią. 
Mój nowy „dziadek” (ur.1886 – 
1957 zm. w Brzegu) był lokajem 
u hr. Piotra Pruszyńskiego, wła-
ściciela Woronowa i wsi Sienno. 
Nowa „babcia” Zofia urodzona w 
1883 roku, dożyła wieku 74 lat i 
zmarła w listopadzie 1958 roku 
w Brzegu. Cała ich rodzina zwa-
liła się do naszego domu, albo-
wiem macocha miała na wycho-
waniu Władka Chwastka, syna 
lokaja hr. Worcella właściciela 
Stepania w powiecie sarneńskim. 
Dorastaliśmy jako przyrodni bra-
cia razem z Władkiem Chwast-
kiem, gdyż ojciec adoptował 
syna Chwastka. Po nas urodzili 
się jeszcze dwaj bracia – Piotr i 
Staś. Tato prowadził zakład kra-
wiecki. Szył wszystko co tylko 
było możliwe do szycia, obszy-
wał głównie Polaków, rodzinę hr. 
Steckiego, ludzi z dworu i mająt-
ku ziemskiego, było ich tam ze 
400 osób. Steccy byli dobroczyń-
cami dla wszystkich mieszkań-
ców Międzyrzecza. Oprócz dwo-
ru obszywał tato także urzędni-
ków gminnych, sędziów, proku-
ratorów. Krawców w Międzyrze-
czu było sporo, to był chyba naj-
bardziej popularny wówczas za-
wód. Dużo krawców było w ro-
dzinach ukraińskich, najwięcej 
oczywiście Żydów. W różnym 
czasie naukę zawodu krawieckie-
go pobierali u ojca nowi ucznio-
wie : Semen Podlisiecki - Ukra-
iniec z Zastawia, Konstanty Bia-
łowąs i Kazimierz Walentiuk 
Bóba – Ukraińcy z Międzyrze-
cza, Daniło Kirył -  Ukrainiec z 
Kołowarty, Szmulek Persz – 
miejscowy Żyd, Adam Mazur-
kiewicz z Krasiczyna koło Prze-
myśla. Przesiedlony przez So-
wietów na Wołyń w 1939 roku, 
mieszkał na kolonii za wioską 
Dyweń, Kazimierz Malczewski, 
Brzeziński Witold i Daniel Tka-
czuk z Niewirkowa, Daniel Ste-
paniuk ze Stołpina, Michał Nie-
mira z Siniowa, Michel Pere-

cwajk i Mojżesz Szpigielman – 
obaj miejscowi Żydzi. Tak więc 
obok siebie bez problemu praco-
wali i uczyli się zawodu – Żyd, 
Polak, Niemiec, Ukrainiec i 
Czech. W Międzyrzeczu Korec-
kim dominowali jednak miesz-
kańcy narodowości żydowskiej. 
Byli właścicielami wielu skle-
pów, restauracji i jednej herba-
ciarni. Polacy chodzili do swoje-
go kościoła i jak trzeba było to 
szli do ukraińskiej cerkwi w cza-
sie obchodów ich świąt, wyznaw-
cy mojżeszowi do synagogi. W 
międzyrzeckiej cerkwi prawo-
sławnej fundacji hr. Steckiego 
pod wezwaniem św. Apostołów 
Piotra i Pawła popem był Korna-
towskij, natomiast w pobliskim 
Zastawiu w cerkwi św. Mikołaja 
popem Teodor Szumski i młody 
Kalińczuk. To właśnie ten młody 
pop był wielkim zwolennikiem 
banderowców święcąc im noże, 
widły i siekiery potrzebne do rze-
zi Polaków. Jako dziecko lubiłem 
popatrzeć z chłopakami na bogo-
bojnych Żydów udających się do 
synagogi. Nieraz, udało się do 
niej zajrzeć w czasie ich nabo-
żeństw od strony babińca, gdyż 
modlący zabraniali nam wcho-
dzenia do ich domu modlitwy. 
Komendantem „Strzelca” w po-
wiecie rówieńskim był mój tato. 
Organizacja zajmująca się patrio-
tyczno – obronnym wychowa-
niem młodzieży skupiała w Mię-
dzyrzeczu trzy plutony. W mia-
steczku „Strzelec” miał świetlicę, 
natomiast na naszym podwórku 
była strzelnica. Stały  tarcze, ja-
kieś zasłony, młodzież strzelała z 
„flowerów”. Flower ściśle rzecz 
biorąc nie była to wiatrówka, 
lecz była traktowana jako 
broń palna na tzw. naboje flober-
ta, przeznaczona do zabawy i na-
uki strzelania. Została z czasem 
wyparta przez wiatrówki. Obok 
naszego sadu była stajnia z wo-
zownią, nieco dalej za łączką 
młyn parowy z turbiną opalany 
drewnem, Wołodii Laszeckiego. 
Sterty pociętego na metry drewna 
służyło do spalania i jednocze-
śnie stanowiło kulochwyt strzel-
nicy, której instruktorem był ka-
pral Stefan Kaik KOP Hoszcza. 

Jedna turbina parowa koło nas, 
druga na Zastawiu, właścicielem 
której był Niemiec Arnold 
Arendt. Tenże był nawet dyry-
gentem naszego kościelnego 
chóru. Organistą w kościele św. 
Antoniego był Antoni Lewan-
dowski, opiekunką chóru na-
uczycielka Bednarska. Obie tur-
biny dobrze służyły naszym 
mieszkańcom, bowiem mieliśmy 
prąd. Pałac Steckich też był pięk-
nie oświetlony, łącznie z parkiem 
i ogrodem. Zasilany był prądem z 
turbiny napędzanej naftą. Nasze 
podwórko otoczone było płotem. 
Za sąsiadów mieliśmy z jednej 
strony Żyda Gaba Moszko, któ-
rego zięciem był zawzięty komu-
nista, szpieg NKWD. Moszko 
był kowalem, naprawdę porząd-
ny człowiek, któremu bardzo 
dużo zawdzięczaliśmy po wej-
ściu Sowietów na Międzyrzecza. 
Bardzo często nas ostrzegał i jak 
tylko mógł pomagał. Przypatry-
wałem się jego ciężkiej pracy, 
pozwalał mi niekiedy dmuchać w 
miechy, by utrzymywać wysoką 
temperaturę, tymczasem on walił 
młotem w żelazo, póki było gorą-
ce, kształtując na przykład koń-
skie podkowy. Za jego posesją 
też przy ulicy Mickiewicza, 
obecnej Nadbiereżnej, był skład 
drzewny. Z drugiej strony nasze-
go podwórka po sąsiedzku miesz-
kał ukraiński fotograf Kalistrat. 
Chodziliśmy do niego na herbat-
kę, niby był przyjaźnie do nas 
nastawiony okazało się, że w głę-
bi duszy nienawidził nas i w 1943 
roku stał się dla nas największym 
zagrożeniem i wrogiem, bowiem 
miał nas zamordować wyrokiem 
sotni UPA.

Cdn.                                                                                                                                           

Wspomnień wysłuchał ;   Euge-
niusz Szewczuk   

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kre-
sach, nabyć moją książkę pt. 
„Moje Kresy” ze słowem wstęp-
nym prof. St. Niciei, proszone są 
o kontakt ze mną tel. 607 565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl                                                                           
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Wspomnienia 
z Kresów 

- Czesława Hok
Opracowanie Stanisław Piechota
Nazywam się Czesława Hok, z 
domu Wąsowicz. Urodziłam się 
w dniu 5 lutego 1936 roku w 
Jelechowicach, pow. Złoczów, 
woj. tarnopolskie. 

Moimi rodzicami byli Maciej i 
Ewa z domu Spólnik. Rodzice 
byli katolikami i Polakami.

Ojciec prowadził kilkumorgowe 
gospodarstwo, pełnił również 
funkcję wójta wsi. W gospodar-
stwie był koń, krowy, świnki, 
drób. 

Rodzina składała się z rodzi-
ców, sześciu synów i dwóch 
córek. Moi bracia to: Bolesław, 
Edward, Józef, Eugeniusz, Ze-
non i Mieczysław oraz siostra 
Anna. W sumie mama urodziła 
dwanaścioro dzieci, ale czwór-
ka rodzeństwa zmarła w wie-
ku dziecięcym. Nie pamiętam 
szczegółów.

Nic nie potrafię powiedzieć o 
moich dziadkach, bo zmarli 
przed moim narodzeniem.

Nasze gospodarstwo stanowił 
dom, kryty blachą, stodoła i 
obora. Wszystkie budynki sta-
ły oddzielnie, w kształcie litery 
„U”. Utrzymywaliśmy się z tego 
co gospodarstwo wyprodukowa-
ło.  Pamiętam, że do jedzenia 
był zawsze chleb, mleko, maka-
rony, ziemniaki, inne produkty 
własne oraz owoce.

 We wsi był kościół katolicki, 
w którym zostałam ochrzczo-
na. Moją matką chrzestną była 
Aniela Krzyżanowska, nie pa-
miętam nazwiska ojca chrzest-
nego. W naszej wsi Jelechowi-
cach nie było kościołów innych 
wyznań. We wiosce mieszkali 
Polacy i Ukraińcy, ale nie wiem 
w jakich proporcjach. Ludzie 
siedzieli przed domami, rozma-
wiali, spotykali się, śpiewali, na 
pewno żyli w zgodzie. Nie po-
trafię powiedzieć jak wyglądało 
współżycie polsko – ukraińskie. 
Do wybuchu wojny do szko-
ły nie chodziłam, poszłam do 
pierwszej klasy już w powojen-
nej Polsce.

Naszym sąsiadem był Ukrainiec 
o nazwisku Gałuszka, imienia 
jego nie pamiętam. Drugi ukra-
iński sąsiad nazywał się Filip 
lub podobnie. Jak zaczęły się 
mordy Polaków w Małopolsce 
Wschodniej miałam 8 lat i nie 
miałam świadomości co się wo-
kół mnie dzieje. Ale pamiętam, 
że niejednokrotnie ukrywałam 
się w mieszkaniu Ukraińca Ga-

łuszki do momentu aż tata z 
braćmi wykopali piwnicę - kry-
jówkę, taki loch, na ziemniaki 
a wejście do niego zamknięte 
było drewnianym krążkiem, jak 
do beczki na kiszoną kapustę. Z 
zewnątrz ta budowla nie rzucała 
się w oczy i w nikomu nie przy-
szłoby do głowy, że tam mogą 
schować się jacyś ludzie. Pracę 
wykonywali w nocy a ziemię z 
wyrobiska rozplantowali po ca-
łej posesji, żeby nie było widać, 
że przeprowadzano jakieś prace 
ziemne. Od czasu wybudowania 
kryjówki tam nocowaliśmy na 
stałe. W ciągu dnia życie toczy-
ło się normalnie w obejściu ale 
jak robiło się na polu szaro to 
wchodziliśmy wszyscy do tego 
lochu i tam spędzaliśmy noc.

Tata był wójtem we wsi, był 
znany i szanowany, więc miesz-
kańcy, w tym Ukraińcy, dawali 
znać, kiedy należy się ukryć. 
Niestety o szczegółach nie po-
trafię opowiedzieć. 

Pamiętam natomiast z opowia-
dań dorosłych członków rodzi-
ny, że naszych sąsiadów Pola-
ków Ukraińcy pod bronią wy-
wozili do lasu. Tam przywiązy-
wali do drzew, nożami ściągali 
z nich skórę, wydłubywali oczy, 
ucinali języki, strasznie ich 
przed śmiercią męczyli. Takie 
wydarzenia miały miejsce aż do 
naszego wyjazdu do Polski, ale 
ja dat ani nazwisk nie pamiętam. 
Słyszałam też, że w okolicy była 
wioska, której mieszkańców 
wymordowały całkowicie bandy 
ukraińskie. /Chodzi o Hutę Pie-
niacką/.

W 1945 roku wprowadzili się do 
naszego domu Ukraińcy, prze-
siedleni z okolic Przemyśla i 
Zachodniej Ukrainy. Zajęli nasz 
cały dom, zostawiając nam je-
den pokój. Nie było z nami wte-
dy najstarszego brata Bolesława 
(ur.1915 - później dowiedzia-
łam się, że walczył pod Monte 
Cassino) i siostry Anny wywie-
zionej do Niemiec na roboty. W 
takich warunkach mieszkaliśmy 
przez około 3 miesiące a potem 
wyjechaliśmy za Bug do Polski. 
Jechaliśmy w wagonie towaro-
wym z trzema innymi rodzinami. 
Nie pamiętam którędy i jak dłu-
go trwała podróż ale ostatecznie 
wysiedliśmy na stacji Jaworze 
koło Bielska Białej. Początkowo 
mieszkaliśmy w prymitywnych 
namiotach przy dworcu, z cza-
sem ojciec otrzymał przydział 
poniemieckiego domu w Jawo-
rzu Dolnym, po ludziach, którzy 
wyjechali do Niemiec. 

mailto:pilotgienek@wp.pl
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Z Kowla na „syberyjskie 
kolonie”
Irena Mrówczyńska

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Ja z panieńskiego się nazywałam 
Irena Sienkiewicz. Urodziłam się 
w Kowlu w 1930 roku, na Woły-
niu. To miasto było duże, dzieliło 
się na Stary Kowel i Nowy Kowel 
tak, jak dzielnice miasta. Tam 
chodziłam do szkoły i z tej szkoły 
mnie zabrano. Pierwsze, co pa-
miętam z wydarzeń tragicznych, 
to jak ojca zabrali do wojska, też 
[pamiętam] naloty, bombowce, 
gdy wojna się zaczęła w 1939 r. 
My w Kowlu nie mieliśmy swoje-
go domu, mieszkaliśmy w wyna-
jętym mieszkaniu. Przed wojną 
było tak, że bogaci mieli tylko 
kamienice, a pracownicy to mieli 
mieszkania wynajęte. Chodzili-
śmy do przedszkola, do szkoły, na 
kolonie jeździliśmy, bo tam było 
blisko wszędzie. To jedni jeździli 
do Sarnów, drudzy jeździli do 
Łucka. Pamiętam, jak byłam 
mała, jak Piłsudski zmarł w 1935 
r. Nam wtedy kazali takie czapki 
nosić z zakrytym czarną wstążką 
orłem, to zapamiętałam. A tak to 
się uczyło, były dzieci w polskiej 
szkole, same dziewczynki albo 
klasy samych chłopców. Nie było 
tak, żeby wszyscy razem [się 
uczyli]. Były też prywatne szkoły 
dla dzieci ludzi bardzo bogatych: 
sklepikarzy, nie sklepikarzy, tych 
co mieli fabryki. Nie każde dziec-
ko mogło się tam dostać. U mnie 
w klasie były różne dzieci. Ja się 
wtedy akurat nie interesowałam, 
tylko wiem, że dużo dzieci poli-
cjantów, urzędników, wojsko-
wych ze mną chodziło do klasy. 
To była szkoła im. Piłsudskiego, 
tak się nazywała. Ja tam byłam 4 
lata w tej szkole. W klasie koło 30 
osób. Duże klasy, tam ze wsi nie-
którzy gospodarze swoje dzieci 
przywozili też do miasta [do 
szkoły]. Jak poszłam do szkoły to 
6 lat miałam i 4 lata się uczyłam. 
10 lat miałam, kiedy nas wywieź-
li. Zabrali nas, to co ja mogłam 
pamiętać, człowiek się nie intere-
sował, nic nie wiedział. Obok nas 
w Kowlu mieszkali Ukraińcy, ale 
to byli koleżanki i koledzy, my-
śmy się zjednali, nie było tak, 
żeby było wrogo. Ja nie pamię-
tam, żeby między sąsiadami były 
jakieś kłótnie. W jednym koryta-
rzu mieszkał Żyd, w drugim ko-
rytarzu mieszkał Ukrainiec, w 
trzecim Polak, w jednym budyn-
ku różni [ludzie] mieszkali. A 
zresztą, co ja pamiętam? Ja nawet 
nie wiedziałam, co to znaczy 
Ukrainiec, Ukrainka! Koleżanka 
siedziała dwa stoliki dalej. Ale 
nie było, żeby była taka wrogość, 
jak teraz jest. Nie było tak: „O to 
Ukrainka!”. Ludzie byli zżyci ze 
sobą, jak to sąsiedzi. Najgorzej 
było na wsiach, w czasie wojny, 
bo tam się rżnęli Polacy i party-
zantka ( autorka miała na myśli 

UPA). Tam byli Ukraińcy bezro-
zumni tacy, jak [to] się mówiło. A 
tak to nie było [wrogości] u nas 
przed wojną. Byliśmy wszyscy 
razem, mieszkaliśmy razem, róż-
ne narodowości. Tylko [raz] pa-
miętam, jak byłam mała, to mnie 
napuścili chłopcy, bo nie wiedzia-
łam, że to złe będzie. I koledzy 
robili, takie jak teraz robią w 
Ameryce, dynie z oczami. Tam w 
środek dawali świeczkę i chodzi-
liśmy straszyć Żydów pod oknem. 
Oni się bardzo bali tego. Jak 
mieszkała Żydówka, [to] na przy-
kład mówiła mi mama, że nie 
wolno tam chodzić. Oni kazali 
dzieciom nieraz zapalić zapałkę 
czy świecę zapalić w sobotę, wte-
dy im nie wolno było nic robić. 
Mama się bała o nas i mówiła: 
„Możecie się bawić z dziećmi na 
podwórku, ale do domu żebyście 
nie chodzili”. Nie mówiła dlacze-
go. Mówiła: „Nie chodźcie tam, 
bo oni mają swoje obyczaje, nie 
trzeba im przeszkadzać”. Tylko 
tyle wiedziałam. Starsi gotowali 
im obiady zawsze, pomagali. Ro-
dzice mówili, żeby tylko dzieci 
nie wchodziły do domu. Później 
opowiadali, może to [zdarzało 
się] na wsiach, jak to Żydzi dzieci 
brali do beczki, robili krew i pili 
tę krew. Może straszyli [tak] dzie-
ci i to się rozchodziło po mieście. 
Żydom było ciężko, a ci gównia-
rze z tymi pejsami to dopiero 
mieli... U nas w szkole mieli te 
mycki takie i pejsy. Inne chłopaki 

dokuczali, ale nie tak, żeby złośli-
wie, tylko jak to dzieci: „Ty Icek” 
i za włosy go. A tak to było bez-
piecznie. Bo [w Kowlu] było 
wojsko, tam była tak zwana górka 
wojskowa. Bo tam całe wojsko 
[stacjonowało], były pochody 
różne, na 3 Maja, to było bardzo 
[ładnie] wszędzie, a już na polity-
ce [ja] nie znałam się, nie rozu-
miałam [jej]. Ojciec był w woj-
sku, pracował w takiej wojskowej 
części, a myśmy mieszkali w 
mieście. [Ojciec] przyszedł, to 
było w 1939 r., przyszedł z pracy 
i mówi do dzieci: „Teraz ja muszę 
jechać”. A ja mówię: „Tatuś, a 
gdzie ty pojedziesz?” „No bę-
dziemy teraz się bić, będzie woj-
na”. Myśmy strasznie płakali z 
mamą i z siostrą, to była tragedia 
dla nas. Nie wiedziałyśmy, co to 
dla nas znaczy – wojna, człowiek 
nie wiedział. Widzę mama płacze, 
wszyscy płaczą, ojciec podener-
wowany, to i ja płakałam. Musiał 
iść na wojnę i w 1939 r. poszedł 
do wojska, na front, a później do-
stał się do niewoli niemieckiej i 
później uciekł z niewoli, przyje-
chał do domu, do mamy, ale już 
mnie nie było i popędził szukać 
mnie. Mama powiedziała [jemu], 
że zabrali mnie na kolonie gdzieś, 
nie wiadomo gdzie, zabrali po-
wiedzieli, że przyjedzie za mie-
siąc. Gdy miałam 10 lat, byłam 
wywieziona. To było 21 czerwca 
1941 r., przyszli do nas do szkoły, 
ja wtedy byłam w 4 klasie. Przy-

szli do nas ruskie sołdaty, jak to 
my mówili na [tych] wojsko-
wych. Popatrzyli, przeszli po 
wszystkich [klasach] i mieli listę 
widocznie. Nie wiem tego do-
kładnie, i tak powiedzieli: „Ty, ty, 
ty”. Przyjechali do szkoły z listą i 
na liście mieli, czyj ojciec [jest] 
policjantem, czyj wojskowym, 
ten taki, ten siaki. Przede wszyst-
kim [na listach mieli dzieci] ta-
kich różnych [ludzi] na stanowi-
skach, a później tych, co bogacze 
byli. [Żołnierze] na nas mówili: 
„dzieci burżui”. I tak pozabierali 
nas, nie wiem, ile dzieci poszło, 
było nas dużo, ale nie liczyłam, 
bo byłam wystraszona. Przyszli 
po nas, nie pytali, tylko powie-
dzieli nauczycielce coś. Kazali 
nam wszystkim wyjść na kory-
tarz, a później pójść [tam, gdzie] 
samochód stał taki ciężarowy, to-
warowy, jak mówili gruzowik. I 
kazali dzieciom wsiadać, nie py-
taliśmy się. Bo to każde dziecko 
było wystraszone, nie wiadomo, 
gdzie jedziemy, co i jak. Trzymali 
nas długo, myśmy nie wiedzieli 
nic, a później nie było mowy, 
żeby można było uciec. Nie wie-
działam, o co chodzi. I do samo-
chodu nas [wsadzili]. Pojechali-
śmy. Zawieźli nas do lasu na 
Ukrainie. To była miejscowość 
Bojarka, tak się wioska nazywała. 
To w lesie było, za wsią. I był tam 
taki dom, niby dla dzieci, ale ta-
kich zbieranych ze wszystkich 
państw. Bo tam byli: Polacy, 

Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie. Ale 
nas było wtedy dużo, już pozbie-
rali [dzieci], bo ten transport, co 
ja nim jechałam, to nie dużo było 
[w nim] dzieci. Z każdego miasta 
[były dzieci], to było z: Wołynia, 
Kowla, Łucka, Włodzimierza 
Wołyńskiego. Po kolei, tak jak je-
chaliśmy, to [po drodze] zabierali 
te dzieci ze szkoły. A później już 
dalej na Syberię [wieźli], to już 
były dzieci różne i ruskie nawet 
były. Ja nie znałam się wtedy na 
polityce, ale teraz tak myślę, że ci 
starsi [zesłańcy], to mieli może 
łatwiej, byli wywiezieni [byli] ca-
łymi rodzinami, a ja byłam sama 
bez rodziców. Później jak nas 
przywieźli do Rosji, koło Kujby-
szewa [Bolszaja Konstantinow-
ka]. W 1941 r. nas zabrali do diet-
domu i musiałam chodzić [do 
szkoły] nie było tak, że tam mo-
żesz [nie chodzić do szkoły]. Od 
4 klasy zaczęłam się [w Rosji] 
uczyć, to było w 1942 r., już by-
łam w Rosji, tam właśnie w tym 
domu [dziecka]. W międzyczasie 
szukałam mojej mamy, bo nie 
wiedziałam, gdzie jest. Nie wie-
działam, jak ją znaleźć, ale ludzie 
mi pomagali. Ci starsi, bo tam 
było dużo nauczycielek polskich i 
trochę pomagały dzieciom. Nam 
kazał taki dyrektor ruski, dobry 
człowiek, on nam powiedział, że 
musimy dostać zezwolenie z Mo-
skwy, żeby wrócić, bo tak żądali 
od tych wszystkich ludzi polskich 
dokumentów, no tak jak dowód. 
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No skąd ja miałam mieć papiery? 
Więc napisaliśmy do Wandy Wa-
silewskiej, nic nie przyszło. Póź-
niej napisaliśmy do [Wieczysła-
wa] Mołotowa i Mołotow 
powiedział: „Zabrać dzieci”. Ale 
jak zabrać? Kto? Co? Wszystkich 
by wzięli, całe te towarzystwo 
wzięli, do wagonów powsadzali 
tam hen na Syberię bardzo dale-
ko, niektórych tam aż na Kam-
czatkę wieźli. Jeszcze jak była 
wojna, jak z mamą byłam to wa-
żyłam 35 kilo[gramów] dlatego, 
że matka jeszcze mogła tam jakiś 
klusek ugotować, ale później tam 
na Syberii to nie było co jeść. 
Myśmy ziemniaki wykopywali 
zmarznięte, wykopywali wszyst-
ko, różne świństwa jedliśmy, ale 
jak gdzieś były jakieś ogródki 
wszystko się zjadło: surowe po-
midory, nie pomidory, ogórki czy 
jakąś marchewkę, a najwięcej to 
jedliśmy kapusty. To kołchoz był, 
ale ludzie tam na wsi mieli ogród-
ki przydomowe. To się szło, jak 
człowiek głodny był. Idzie się, 
patrzy... marchewka rośnie, szyb-
ciutko zjadło się i nikt nie wi-
dział. Słoneczniki na przykład 
wielkie [były]. Jak poszliśmy w 
słoneczniki i bluzeczki takie mie-
liśmy białe, to się nasypało tego 
słonecznika pełno tak [w bluzki], 
że jak się wychodziło [z pola], to 
jakby się było w ciąży. Przycho-
dziliśmy, siadaliśmy na podłodze, 
każdy nasypywał [co zebrał]. Na-
wet ci, co nie byli [na polu], to 
jedli. Wszyscy razem musieliśmy 
jeść. I słoneczniki, arbuzy, różnie, 
co się złapało. Dla nas to było 
coś, bo myśmy kradli w kołcho-
zie, co się dało i musieli- śmy się 
tym wyżywić, czy groch, czy 
marchewka. A jak nie było co 
[zjeść], to z obierków robiło się 
placki. Na cegłę dwa kawałeczki 
drzewa, [na tym] podsmażaliśmy 
takie placki, ale to było takie bar-
dzo niebezpieczne, przez to dzie-
ci bardzo dużo chorowało. Zbie-
raliśmy kłoski też w polu. Na 
przykład ja pracowałam w polu, 
bo myśmy pomagali przy żni-
wach, przy pieleniu zboża, bo 
były te kąkole, bławatki, to trzeba 
było wyciągać [odchwaszczać]. A 
między innymi jeszcze pracowa-
łam w nocy. Pasłam konie i kro-
wy, bo były w kołchozie, bo to 
była praca kołchozowa, nie na-
sza. U ruskich kołchoz był i tam 
w tym kołchozie było dużo pol-
skich ludzi, ruskich i właśnie ta 
pani, nasza pielęgniarka, ona pra-
cowała tam i ona nas zobaczyła 
[przy pracy]. Nie wiem, dlaczego 
do mnie miała bardzo wielką 
sympatię, ja byłam bardzo chuda, 
ja byłam tak okropnie chuda, że 
ważyłam 30 kilo[gramów]. Ona 
wyszła za jednego z chłopaków 
naszych [polskich] i później mia-
ła z nim] dziecko i przyszła po 
mnie. Z tego kołchozu przynosiła 
dla swojego dzieciaka mleko, to 
zawsze coś tam [mi też] przynosi-
ła. Dzięki niej trochę się trzyma-
łam, później oni wyjechali gdzieś. 
Ona pracowała, a ja jej dziecko 
pilnowałam. Ona [za to] mnie le-
czyła, bo ja byłam bardzo chora. 
W Rosji to przeszłam tyfus, mala-
rię. A ona powiedziała: „Przyjdź 

do mnie, będziesz bawiła mi 
dziecko, to ja ci dam z kołchozu 
te lepsze mleko”. Ona była bar-
dzo dobra kobieta, wyszła za Po-
laka i miała dziecko. I dlatego ja 
się zgodziłam. [Myślałam]: „To 
mały Polak będzie. Będziemy go 
uczyć po polsku”. Do tego dziec-
ka mówiłam po polsku. Ona pra-
cowała w kołchozie jako pielę-
gniarka. On w domu dziecka 
pracował, gdzieś tam się spotkali 
i trafiło im się. Ona później tak mi 
dziękowała, [pytała czy] może ja 
zostanę u niej. Ja mówię: „Nie, ja 
jadę do mamy, ja nie chcę, nie 
chcę żadnych skarbów”. Ale była 
mądra kobieta, skończyła medy-
cynę w Moskwie. Różnicy w 
traktowaniu dzieci się nie czuło, 
dziecko było jednakowe. Nie 
było między nami konfliktów. 
Dzieci nie rozumieją, co to zna-
czy rasizm. Każda z dziewczynek 
[była równa], wszystko siedziało 
razem, bawiliśmy się [razem]. 
Jedne starsze, drugie młodsze, ale 
razem. A w szkole dzieci różne 
były: Ruscy, Ukraińcy, Czuwa-
sze, Tatarzy, bo to była republika. 
Myśmy Polacy się bardzo dobrze 
uczyli, [nauczyciele] tak zawsze 
nas jako wzór [stawiali]. Gdy 
były gdzieś jakieś akademie, 
wszędzie Polacy śpiewali, Polki 
tańczyły. Z całej Polski ludzie 
byli i nie wszyscy byli młodzi, 
zdrowi. Nas uczyli wierszy, o pi-
sarzach rosyjskich mówili, też da-
wali książki [na przykład] Tołsto-
ja, bo w Rosji trzeba było czytać, 
znać literaturę, historię, rewolu-
cję, Stalina, Lenina. Myśmy pió-
rami pisali, nie było długopisów 
ani ołówków. Od razu przejść z 
polskiego na rosyjski było ciężko, 
to trzeba było wiedzieć, kiedy 
miękki znak, to trzeba było się 
dobrze uczyć, żeby umieć po ro-
syjsku pisać, ale jakoś tam sobie 
poradziłam. Tam z nami starsi lu-
dzie byli. Biedni ci ludzie, bez 
nóg, bez rąk, poodmrażane. Żydzi 
byli też. Bardzo dużo było Żydów 
[było], bo uciekali do ruskich 
przed Niemcami. Uciekali strasz-
nie, niektórzy mieli dobre posady, 
nawet tam w Rosji. (...)  Starsze 
dziewczynki to później zabrali 
jeszcze do fabryki, do czyszcze-
nia naboi, pocisków, ale ja mała 
byłam dziewczyneczka. Myślę, 
że jak dzieci tam [na Syberii] 
mieli matki, to było im lepiej. 
Szło takie dziecko do domu naja-
dło się bez różnicy, a my musieli-
śmy sobie zarobić, przecież ja 
siedziałam po nocach i robiłam 
skarpety. Bo był tam gorący pia-
sek, oni nie mieli butów, a w wa-
lonkach za gorąco, więc chodzili 
w tych skarpetach. Myśmy sobie 
zarabiali tą robotą, chustki różne 
robiliśmy. Zarabialiśmy tak, że 
jedna kobieta za to da trochę mle-
ka, druga co innego. Oni robili 
takie mleko w takich piecach 
chlebowych, zsiadłe mleko też 
dawali za te skarpety. Przyszło 
się, dało się te skarpety to [mówi-
li]: „sadites’”, bo my dzieci głod-
ne. To różne nacje na tej wsi: 
Czuwasze, Tatarzy, Mordwini, 
Ruscy to byli, Polacy plus inne 
narodowości. Tam nie było anta-
gonizmów, raczej ludzie byli tacy 

pospolici. Nie było co jeść, to 
nam makuchy dawały. Makucha 
to jest mak wyciśnięty, to oni da-
wali mak na olej a zostawała [z 
tego] taka masa. Takie jakby wy-
tłoki robili, dodawali do tego 
tłuszcz albo coś i to te krążki da-
wali nam jeść, a to ponieważ było 
z maku, to nam dawali też to mle-
ko [co zostawało]. Dawali nieraz 
ziemniaków parę, zawsze coś da-
wali. „Ona jest głodna”. „No to 
masz, pokušaj”. Ludzie byli do-
brzy dla nas. A jak były święta, a 
nie było księdza, był tylko pop. 
Tam też byli Ukraińcy i właśnie z 
tych wysłanych na Syberię był 
pop. Na święta chodzili kraść 
chłopaki: owce, barany jakieś, co 
się dało w tym kołchozie. Zabili 
na cmentarzu, upiekli na grobach, 
jak przypomnę sobie. Upiekli i 
przynieśli na stół, wszyscy siedli-
śmy. Nie było wyjątków czy ta, 
czy tamta. Na polu jak się kradło 
coś, to tak się nasypało tu za ko-
szulkę, i tak się trzymało, żeby 
nikt nie widział. Dopiero jak się 
przyszło do sali, a nas było kilka-
naście dziewczyn w jednej sali, to 
się siadało i wszyscy musieliśmy 
jeść z jednej kadzi. Jak się poszło 
do ruskich to też się ukradło, bo 
to człowiek był głodny i musiał 
coś kombinować, a uczyli prze-
cież starsi, bo to człowiek nie 
wiedział. Mówili: „Idź tam w 
pole narwij”. I człowiek tak jakoś 
nie jadł dużo, nie jadłam przez 7 
lat, nie wiedziałam co to znaczy 
jabłko, bo tam był mróz, 60-stop-
niowy, to chodziliśmy tak, że tyl-
ko nos było widać, a tu wszystko 
śniegiem obłożone, do stóp. Zupa 
była taka – talerz wody i łyżka fa-
soli, ale dla dziecka to było za 
mało. [Tam] nie widziałam tłusz-
czu, nie widziałam słoniny, nie 
widziałam mięsa, cukru, a chleb 
to był taki jak cegła, taki chlebek 
z prosa, nie trzymał się, [ale] on 
się sypał jak kasza. Nie można 
było tego jeść, ale ci starsi ludzie 
byli jeszcze gorzej głodni jak my. 
(...) Chociaż dyrektor z kołchozu 
się nami trochę opiekował. Tam 
nie można było nic dostać. Nie 
było cukru, ale on bardzo szano-
wał dzieci: „Starszy to musi sobie 
jakoś poradzić, ale dziecku – trze-
ba dać”. Także myśmy nie mieli 
złości do ruskich, to znaczy nas 
nigdy nie nastawiał [na nich] nikt 
[źle]. Tylko nie trzeba było brać 
żadnych papierów i dowodów ru-
skich: „Nie bierzcie papierów, 
dzieciaki nie bierzcie, bo was 
później nie wypuszczą. Uczcie 
się, bo to się w życiu później 
wszystko przyda”. Uciekaliśmy 
też z tych robót nie raz, to też mó-
wili nam [starsi]: „A [co] będzie-
cie dla ruskich robić! Idźcie sobie 
w las”. A jak jeździliśmy po drze-
wo, dwoje, troje dzieci. Woła 
trzymał jeden i szedł za nim. A 
komary, muszki były! Przez nie 
panowała malaria. Później w 
szpitalu to wszystko leżało. 
Dziećmi zajmowali się, nie mogę 
powiedzieć. Dziećmi o tyle, o ile 
można było żądać od tych ludzi, 
to się zajmowali. Przecież nie 
znała mnie taka kobieta, ale coś 
miała, jakieś matczyne serce, że 
widziała, że dziecko zostało 

same. Nie ma ratunku i, że trzeba 
pomóc. Są ruscy dobrzy i są, 
przeważnie to sołdaty, tacy nie-
ciekawi. Mogli zabić człowieka, 
jak złapali na kradzieży, tam nie 
wolno było kraść. W szkole śpie-
waliśmy, a potem człowiek mu-
siał się z ludźmi dogadywać, to 
trzeba było się uczyć języka. To 
mówiła jedna koleżanka po ukra-
ińsku: „Powiedz jak to się nazy-
wa, jak to się mówi?”. To powie-
dzieli, a później śpiewali. Jak się 
uczyć? Tylko piosenką. O koza-
kach... Dzieci szybko przyjmują 
[język], uczyliśmy się ukraińskie-
go, w szkole nas trochę uczyli 
ukraińskiego, rosyjskiego, ale po 
polsku nas nie uczyli, a ze sobą 
dzieci jak dzieci. Jak dyrektor był 
jeszcze [z nami], to nam mówił: 
„Nie mówić po rusku” a tamta 
dyrektorka ze szkoły „govorit’ 
po-russkij, govorit’”. Bo oni nie 
rozumieli, oni się bali nawet nas, 
bo byli tacy chłopcy po 17, po 18 
lat to poszło wszystko na Lenino. 
Tam wszyscy zginęli, to robili 
strajki, nie chcieli jeść, dlatego 
ich zamykali, później nie chcieli 
oddawać paszportów. Nie chcieli 
oddać paszportów ci, co mieli 
polskie jeszcze dowody. Oni tak 
mówili, żeby dawać paszporty, a 
jak nie oddawali to zamykali ich. 
Myśmy im zbierali chleb, suszyli 
i do więzienia nosili, żeby mieli 
co jeść. Później wzięli ich na 
front z Pierwszą Armią i tam 
wszystko poginęło. Było niewe-
soło, ale dziecko przyjmuje 
wszystko inaczej niż dorosły 
człowiek, teraz to człowiek zdaje 
sobie sprawę [z tego], jak było 
ciężko: „O ja nie mam co jeść, daj 
kawałeczek, a ja mam coś inne-
go”. I tak się zamieniali, ten dał 
cukierka, ten dał coś innego, 
gdzieś tam marchewkę złapał. 
Dzieliły się dzieci bardzo. Gdy 
były żniwa, poszły nabrali tam te 
snopki. Wrzucało się do maszyn, 
to przynosiło się ziarenka w majt-
kach, a później się smażyło placki 
na cegłach, brali żelazne takie 
płytki i na tym się podsmażało. 
Tak gdzieś [mniej więcej] wszy-
scy byli w szkolnym wieku. Prze-
ważnie byli tak między 3., 4. ro-
kiem a 20., niektóre [dzieci] tam 
się porodziły. Rosjanki za Pola-
ków wychodziły. Tubylcy dzie-
ciom krzywdy nie robili. Jak nie 
było czym palić, bo my spaliśmy 
na podłodze. Tam były snopki i 
na słomę jakieś koce [położyli], 
jakieś szmaty dali. A był mróz to 
nas właśnie tubylcy nauczyli, jak 
robić te kiziaki. Myśmy nie wie-
dzieli, przecież skąd człowiek 
miał wiedzieć? Oni robili tam do 
kołchozów, mówili: „Chodźcie, 
zobaczycie”. Robili w koło, na-
wrzucali gliny, słomę, tego z obo-
ry i dzieci deptali to wszystko, tak 
deptali, że rozmieszali wszystko. 
Później były zrobione formy i to 
wszystko trzeba było nakładać w 
formy, poleżało trochę w formie i 
nam dali. My też takie robiliśmy 
[kiziaki] z tego i suszyliśmy. Póź-
niej mieliśmy, czym palić. Póź-
niej takie większe dzieciaki – je-
chały do lasu, wyrąbywały 
drzewo, ale komary gryzły, Boże! 
Nie końmi, tylko bykami trzeba 

było robić, chłopcy musieli kiero-
wać, a my tylko drzewo nosili-
śmy. Na ramionach nosiliśmy 
ścięte drzewa i kładliśmy na te 
długie fury, to się trzymało, a 
później trzeba było piłować. 
Najwięcej kiziakami paliliśmy, 
bo to przez lato zrobiło się takie 
stosy tych kiziaków, że można 
było ze dwa lata palić. To wy-
schło i później się paliło, tam tro-
chę tych patyków albo liści na 
początek dawało, ale już nie mar-
zliśmy. Wcześniej to wszystko 
było mokre. Śpisz, a tam [nad ra-
nem] wejście śniegiem już zasy-
pane. Zimno było, dlatego bardzo 
dużo ludzi chorowało, ja miałam 
gardło zamrożone i teraz mam 
gardło słabe, wiecznie anginę. 
Nie było z kim rozmawiać po pol-
sku, te panie to nas tak zbierały 
cichutko i mówiły, co trzeba ro-
bić, żeby się tak [po rosyjsku] nie 
podpisywać, a po polsku. Na-
uczyciele ruskie, dyrektor ruski, 
w szkole dyrektorka ruska, w 
domu Czuwasze, Mordwini też 
wszystko po rusku, nie było z kim 
mówić po polsku tylko tam z tymi 
paniami, co nas uczyły. To były 
nauczycielki, które były zabrane 
do Rosji, je wywieźli i one nas 
trochę poduczały, żeby nas trosz-
kę tego języka nauczyć. Mówiły: 
„Pamiętajcie – Polska”. A nam 
pokazywali takie filmy wojenne, 
jak Niemcy dzieciakami, ich 
główkami o mur... Na tych mu-
rach rozbijali. Jezu, jakie to było 
straszne! Dzieci płakały, przed 
tymi filmami uciekaliśmy w pole, 
żeby nas nie widzieli, nie zabiera-
li, żebyśmy nie oglądali. To było 
okropne, jak myśmy się bali. Ja 
nie widziałam Niemca w ogóle 
ani przed wojną, ani po wojnie 
nie widziałam. Przed wojną w 
Polsce nie było Niemców, takich 
wojskowych, w czasie wojny 
mnie nie było w domu, bo byłam 
w Rosji. A w Rosji tam już daleko 
na Syberii Niemców nie było, tyl-
ko dużo filmów pokazywali, jak 
Niemcy obchodzą się [z ludźmi] i 
jak mordują. To było dla dzieci 
okropne, ale była taka nagonka: 
„Masz pamiętać, że Niemiec to 
jest Twój największy wróg”. Tam 
Polaków bardzo lubili, do wypit-
ki, do roboty, do tego, do wszyst-
kiego, zawsze mówili, a dzieci 
polskie to są super, wszystkie pio-
senki od razu na akademiach, 
śpiewy, tańce. W szkole myśmy 
się bardzo dobrze uczyli, pomimo 
ruskiego. Ruskie to nie byli tacy 
wredni do dzieci, tylko tam wła-
dza się kłóciła między sobą, a tu-
taj dla dzieci to nie byli źli. Babki 
a to dały bułkę, a to jakiegoś pie-
roga, tam makuchę jak miały, to 
dały dzieciom. Później były skle-
py wojskowe, ale dopiero póź-
niej, jak wojna się zaczęła i 
Niemcy coraz bliżej podchodzili 
pod Stalingrad, pod Moskwę. 
Wtedy było ciężko, wszystkich 
chłopów zabrali do wojska. Zo-
stały same kobiety i dzieci. Mu-
sieliśmy pracować, wypasać ko-
nie, krowy i owce wszystko na 
dzieci spadało. Braliśmy na 
sznurki te wszystkie zwierzęta. 
Pługi [braliśmy] i oraliśmy sobie 
ogrody, żeby posadzić kapustę, 
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coś innego, a to całe obrośnięte 
mrozem, 60 stopni mrozu było. I 
musieliśmy sobie jakoś radzić, 
nie było jedzenia, były mrozy, 
wszystko było zamarznięte, bura-
ki były zamarznięte, te pastewne 
kartofle zamrożone. Niektórym to 
jedzenie nie pasowało, bo na 
przykład robiliśmy placki z tych 
obierek i smażyliśmy, to bardzo 
dużo dzieci zmarło. Później ja-
kieś bejcowane zboże zbierali-
śmy na polach, też bardzo złe dla 
niektórych. Ja też tę chorobę mia-
ła, po rusku się nazywała gerpeti-
českaja angina (Angina septycz-
na), dostawaliśmy takie czerwone 
placki i krew nosem, uszami szła. 
To się odbiło na zdrowiu, ja do 
dziś mam te takie choroby, które 
mi mówią, że to ze starości, ale to 
są powikłania jeszcze z lat dzie-
cięcych, niedojedzenie. Witamin 
nie było, więc to wszystko było 
zmęczone, słabe. Ci starsi ludzie 
to na początku się dziwili, że my 
jeść nie możemy takich rzeczy, co 
oni jedli, czy kapusta czy ziem-
niaki przymrożone, słodkie takie. 
Początkowo człowiek nie jadł, ale 
potem jak głód przycisnął... Dali 
taki kawałeczek chleba na ty-
dzień, to trzeba było się dzielić. 
To było tak: ty masz chleb, a ten 
starszy pan mówi: „Ja nie chcę 
cukierków dziecko, daj ten chleb, 
a ja ci dam cukierki”. Takie cu-
kierki – groszek cukrowy. Tylko 
to nie było z cukru, tylko melasę 
dawali do jedzenia, taką żółtą, 
gdzieś tam z cukrowni przywozili 
nam. Starsze [dzieci] nam zabie-
rali, bo to dziecko, to co ma do 
gadania? Starsze [dziecko] to po-
wie: „Ja nie chcę tego, ja chcę coś 
słodkiego zjeść”, to dawało się 
im. Dopiero później jak UNR-
RA40 przywoziła nam paczki 
było lepiej. Wtedy już były cze-
kolady. Przywozili ser w takich 
puszkach i oliwę w puszkach, to 
wtedy myśmy trochę chodzili do 
ludzi [i sprzedawali]. Ser w ta-
kich puszkach, konserwowany 
amerykański. Ale to już była pol-
ska ambasada, [ona] miała nad 
nami władzę, nie ruscy. Myśmy 
do ruskich chodzili i sprzedawali 
mydło, co nam przysłali w pacz-
kach UNRRA, jak mieliśmy, to 
szliśmy do ruskich za mleko, za 
jakieś pierogi się sprzedawało. 
Jak przyjechaliśmy od razu obci-
nali nam włosy, a później wszyst-
kich jak wojsko „na łyso”, żeby 
nas wszy nie zjadły. Ubrania to 
początkowo mieliśmy swoje, a 
jak nie mieliśmy, to nam te panie 
nauczycielki, z byle jakich mate-
riałów, jaką kieckę uszyły. I się 
chodziło, a tak to dawali [ubra-
nia] nieraz. Na przykład ja nie 
miałam walonek, to wzięli, gdzieś 
tam na wsi znaleźli i dali [mi], a 
później dopiero to już w 1945 r. 
paczki UNRRA nam dawała. 
Było tak, że dawali paszporty ru-
skie. Tym ludziom dorosłym też 
dawali. A Polacy nie brali, nie 
chcieli za skarby. Dużo poszło do 
więzienia za to, że nie wzięli tych 
paszportów. A nam powiedzieli 
[starsi zesłańcy], że nie wolno nic 
ruskiego brać, żadnych papierów. 
I oni [dyrekcja] wszystko na nie-
go zwalili, na tego dyrektora. Wy-

słali go na Kamczatkę i już nie 
wrócił do Polski, tylko wrócili: 
jego córka i matka, i siostrzeniec. 
Tak jak nam starsi mówili, bo się 
znali na tej polityce. U nas było 
bardzo dużo chłopców, więc za-
bierali do wojska [ich] później i ci 
chłopcy zginęli prawie wszyscy. 
Może 2  czy 3 zostało przy życiu, 
zginęli pod Lenino, wszystkich 
wysłali tam. A nas jak zabrali do 
Kujbyszewa, to mieli nas wieźć 
aż do Kazachstanu, aż do Ałma-
-aty, tam daleko. Wiedzieli, że 
[jeśli] na przykład dostałam list 
od mamy, to ja nawiążę kontakt. 
I, że może mama będzie chciała, 
żeby mnie zabrać, bo ona podob-
no jeździła, prosiła. Oni mówili: 
„Nie, to nasza, nasza ruska dzie-
wuszka. My ją wykształcili, my 
jej dawali jeść. A tu jakby była, to 
Niemcy by ją zarąbali i już”. Bo 
to już wojna zaczęła się druga, bo 
to 1939 r., a później w 1941 [r.] 
nastąpiła druga wojna, znaczy 
druga tura tej wojny, bo to wpierw 
była polsko-niemiecka, później 
była polsko-rosyjska. No i wtedy 
już bali się i nas mieli do Ałma-
-aty tam do tych Kazachów wy-
wieźć, tam żeby nikt nie wiedział, 
gdzie jesteśmy. Tam w Bolszoj 
Konstantinowce mieliśmy dom, 
to tak na połowę w jednej stronie 
to ci starsi byli, oni nas tam pod-
uczali, a po drugiej stronie dzieci 
i na drugiej stronie ulicy kołchoź-
nicy. A dzieci wszędzie wlezą, jak 
to się mówi. Ja miałam koleżankę 
ze szkoły, dyrektorki córkę. Ona 
Wala się nazywała, a dyrektorka 
nie była dobra, coś nie lubiła na-
szego dyrektora, wysłała go na 
Kamczatkę. Popa mieliśmy, bo 
tam Ukraińcy byli i popa wzięli 
gdzieś tam przygarnęli ruscy i za-
brali, wysłali na Syberię. Nie 
było mszy, on przychodził do nas 
wieczorem. Cisza była, już nikt 
nie wiedział z tamtych władz, 
[pop] przychodził, uczył nas jak 
duchy wywoływać. To jest tak: 
jest takie koło i się wszystkie lite-
ry alfabetu wypisuje, bierze się 
spodeczek do góry nogami i tam 
strzałka jest. Później tak zakręca 
się i na jakiej literze się zatrzyma, 
to ten duch przyjdzie. To zaczy-
nali: na „P” – Piłsudski, tak sobie 
dzieci wygadywali i później bali 
się. To myśmy się bali, a później 
batiuszka brał i na szafę [kładł] 
ten spodeczek. Jezu, jak ja się 
tego spodeczka bałam! Tam byli 
Ukraińcy i on tam mówił coś o 
Bogu. A były kobiety, które nas 
uczyły, takie nauczycielki, kate-
chetki to opowiadały nam o reli-
gii i uczyły nas modlić [się] po 
polsku, to już później [było], bo 
początkowo nikt [nas] nie uczył. 
Człowiek odsiedział parę miesię-
cy, wszędzie ruski [język], to za-
pomniało się o wieczornym pa-
cierzu. Jak już babki przyszły, no 
to dzieci na kolanka i Ojcze nasz i 
uczyli nas. Tam to pogrzebów nie 
widziałam, ale słyszałam, bo 
moje koleżanki opowiadały. To 
tylko pogrzeby były, wtedy co je-
chali pociągiem. Jak które [dziec-
ko] umarło, to brali, wyrzucali na 
śniegi. Się śnieg odgarnęło i zasy-
pało śniegiem. Żeby szybko. Mo-
jej koleżanki to tak brat zginął, w 

pociągu zmarł, bo nie było co 
jeść. Nam też nie dawali dużo 
[jeść], to później nam ambasada z 
tego Kujbyszewa pomogła. Wte-
dy nam dali suchary, dali nam 
mleko koncentrowane, to sery da-
wali, ale nie było dużo do jedze-
nia. Tak chodziliśmy do nich wła-
śnie po coś tam zrobić na drutach, 
te panie nas nauczyły, czy chustki 
czy skarpetki, bo nie było butów, 
to w skarpetkach jak taki gorący 
piasek był [chodzili]. Miejscowi, 
to znaczy to byli Syberiacy, to 
różne narodowości. Tam była 
taka osada, ta Olga mnie mówiła, 
że była miejscowość, gdzie 
Niemcy byli jeszcze z dawnej 
carskiej Rosji. A zwozili nowych 
[ludzi] tam na to miejsce, żeby 
zasiedlać te kołchozy, żeby do 
pracy szli, żeby pracowali. 
[Chcieli] żeby dzieci uczyły [się], 
żeby dzieci mieli jakieś wiado-
mości, [żeby] dom kultury był. 
Polacy tam rządzili w domu kul-
tury. Śpiewaliśmy polskie piosen-
ki, jak widzisz i był orzeł polski, 
można było [już wtedy]. Ale było 
tak, że stał się taki wypadek. Mie-
liśmy dom, w jednej sali dzieci, a 
w drugiej starsze panie i starsi pa-
nowie. Szłam do ubikacji, a ubi-
kacja była na polu. Trzeba było 
przejść przez taki ogród, który 
sami sobie robiliśmy i [wtedy] 
czepiło się mnie jakieś psisko. 
Szedł za mną, szedł i wreszcie 
złapał mnie za nogę, ugryzł, prze-
wrócił. Ja w krzyk, w płacz. Mie-
liśmy tam pielęgniarkę, polecia-
łam do niej, ona zaraz po lekarza. 
Trzeba było jechać do miasta, do 
kliniki. To było chyba ze czworo 
czy pięcioro dzieci. Dwie 
Żydóweczki, ja i chłopak, nas 
wszystkich to psisko tak 
pogryzło i oni wzięli te wszystkie 
dzieci zawieźli do miasta, do 
kliniki, chodziliśmy na 
zastrzyki [przeciw wściekliźnie] 
w brzuch. Dostawaliśmy w 
każdy dzień zastrzyk, każde 
dziecko musiało dostać a nie 
było gdzie spać, bo hotelu nie 
dali. Wtedy nas ta pani, ona 
była naszą pielęgniarką, niby 
opiekunką – dobra kobieta, bo 
do siebie wszystkich nas wzięła, 
do domu. Po tych zastrzykach 
strasznie dostawało się gorączki 
i musiało się leżeć w łóżku. 
Trzeba było, żeby ktoś pilnował, 
żeby nie było jakiegoś wstrząsu 
i ona nas pilnowała. Ale trzeba 
było też na drugi dzień wstać i 
pójść do kliniki, a profesor był 
taki, że jak walnął igłą w 
brzuch, to człowiek aż 
odskoczył. Szliśmy tą ulicą 
główną, tam w tym Kujbyszewie. 
Patrzymy się – jakiś dom, taki 
dosyć ładny dom. Zaglądamy, a 
tam chorą- giew nasza polska 
biało-czerwona, orzeł na tablicy. 
„O matko, co to jest? To nasza 
Polska!”. Podchodzimy bliżej, 
polskie napisy po rosyjsku napi-
sane. Chcieliśmy się przyjrzeć, a 
tam straż, sołdaty stali z tymi ba-
gnetami i „nie wolno wejść”. To 
była ambasada polska. I chcieli-
śmy tam wejść, a oni: „Davaj na-
zad” i „davaj nazad”. „Odwróć 
się i marsz!”. Zrobił się szum, 
krzyk, płacz: „My Polaki, my Po-

laki!” zaczęliśmy strasznie pła-
kać, że nie chcą nas wpuścić. I 
wtedy wyszedł stamtąd jakiś pan, 
taki wysoki, zobaczył nas i po-
wiedział: „Co to jest? Co to taki 
krzyk?”. Zainteresował się. Pod-
szedł do nas: „Co wy? Jakie wy 
Polaki, skąd wy jesteście?”. A my 
tak: w walonkach, w takich fufaj-
kach, biedne dzieci zmarznięte, 
schorowane, wystraszone. Pod-
szedł do nas i zaczyna rozpyty-
wać, wreszcie się zlitował nad 
nami, wziął nas do tej ambasady. 
Myśmy byli głodni, a oni zrobili 
nam śniadanie, dali nam jeść po-
rządnie. Pamiętam pierwszy raz 
kakao piłam tam w Rosji i rogali-
ki z masłem też były, dla nas to 
było coś. Później jak ambasada 
dowiedziała się, że polskie dzieci 
są w wiosce, jak myśmy tam trafi-
li w Kujbyszewie, to przyjechali 
do nas, żeby tam zbadać, kto Po-
lak, kto nie Polak, kto Ukrainiec. 
Skąd się dzieci wzięły, to znaczy 
pyta się: „Skąd ty jesteś?” „Nie 
wiem, od mamy”. „Od mamy? A 
gdzie twoja mama mieszka?”. 
„No w Kowlu”. „A tato jak się na-
zywa, gdzie pracował?” „A tato 
był żołnierz”. I polskich [dzieci] 
trochę zabrali właśnie w tej Kon-
stantinowce i nas mieli wywieźć 
do Indii, bo tam była ta Hanka 
Ordonówna, to mieliśmy właśnie 
z nią jechać do Indii. Ale właśnie 
potem [gen. Władysław] Sikorski 
się zabił i wszystko się rozwaliło, 
nie mogliśmy wyjechać i nas nie 
wypuścili. Powiedzieli, że „Wy 
nasze dzieci i nie puścili nikogo”. 
Tylko ci, co uciekli, tacy starsi 
chłopcy, bo my to dziewczyny 
młodsze byłyśmy, ale chłopcy to 
uciekali do wojska Andersa, ucie-
kali z wojskiem za granicę. Póź-
niej nam Wanda Wasilewska tro-
chę pomogła. Pisaliśmy listy, 
żeby nas puścili do domu, „bo my 
chcemy do mamy”. Pisały nam te 
starsze panie, starsi panowie, to 
oni wiedzieli jak to załatwić. Ka-
zali dzieciom pisać, to myśmy 
pisali, no i dostaliśmy później po 
wojnie dopiero [dokumenty], to 
już w 1946 r. dostaliśmy, takie 
wizy. Było tak, że starszych szy-
kowali na wojnę. Na przykład 
starsze dziewczyny to szykowali i 
im robili PW czy jak to się nazy-
wa. Chłopcy to już też normalnie 
i później wysyłali ich do fabryki 
broni. Bo ja niewiele wiedziałam, 
bo ja byłam za mała, a one praco-
wały tam i później było tak, że 
my mieli jechać, wzięli już tam 
przygotowywali nas do wyjazdu. 
Już front szedł i w nocy nas wozi-
li od miejscowości do miejsco-
wości. Mieli nas wywieźć do tego 
Kazachstanu i mieliśmy tam zo-
stać tymczasem. No i tam zosta-
wili nas, już tam Polska z tymi 
ruskimi się dogadała wtedy, że 
trochę puszczą tych ludzi do 
domu, bo już nie było czym kar-
mić tych Polaków. Było już woj-
sko Wandy Wasilewskiej, a póź-
niej tych starszych puszczali na 
Ukrainę, bliżej  Polski. I nie moż-
na było do samego domu, tylko 
musieli odrabiać swoje. To, co 
tutaj [na zsyłce] dawali jeść, 
wszystko trzeba było odrobić, nie 
było nic za darmo. Byli ci na 

Ukrainie, a nas chcieli zawieźć 
tam do Ałma-aty. Ale bali się póź-
niej, jak się dowiedzieli, że tam w 
Ałma-acie, w Kazachstanie, że 
tam jest Polonia i że Polacy będą 
nas brać pod swoje skrzydła. Już 
nas tam nie zawieźli, zostawili 
nas w tej szkole w Kujbyszewie. 
Ambasada nami się zajęła. Póź-
niej chcieli nas do Indii wysłać, 
ale nie zdążyli. Było trzeba pra-
cować i my szkoły pokończyli, 
niektórzy pokończyli. Ja skoń-
czyłam dziesięciolatkę i koniec. 
Nie było tam na wsi takich wiel-
kich szkół, ale zaczęłam szukać 
swoich rodziców. Mamy szuka-
łam i nie tyle mamę znalazłam, co 
znalazłam ciotkę, która pracowa-
ła na poczcie i znalazła moje listy 
na poczcie w Kowlu. A mama też 
mieszkała w Kowlu, tylko tam 
nie pracowała. I ciotka znalazła 
listy i poszła do swojej bratowej. 
[Mówi]: „Słuchaj Irka pisze ja-
kieś listy”. Zaczęli szukać i przy-
słali mi wizę, żeby mnie oddali. 
Poszłam do takiego biura, 15 ki-
lometrów na piechotę w suszy ta-
kiej. Poszłam tam, bo trzeba było 
załatwiać dokumenty, prosiłam 
żeby mnie puścili do mamy. Po-
wiedział: „Cicho siedź, nie trze-
ba. Nie mów, bo ty już jesteś na-
sza, bo my cię wychowali, my ci 
dali jeść, my cię kształcili, to już 
jesteś nasza. A tam Niemcy są i 
Niemcy was ubiût i już”. Że nas 
Niemcy zabiją. Skoro tylko już 
wiedzieliśmy, że nas nie puszczą 
do Polski, to myśmy uciekli i 
poszliśmy na taki przystanek, w 
takim polu był przystanek i tam 
czasami pociągi tak leciały, tam 
do tego dużego miasta, który się 
nazywał Kujbyszew. Myśmy 
jeszcze nie wiedzieli, gdzie 
pojedziemy, pojechaliśmy tam 
tak na wagonach, tak na 
schodkach, cichaczem 
[siedzieliśmy, żeby] nikt nie 
wiedział. Uciekliśmy stamtąd [z 
Bolszoj Konstantinowki] i jechał 
pociąg, [więc] myśmy wsiedli i 
nas zawiózł do Kujbyszewa. Zno-
wuż pisałam do Wandy Wasilew-
skiej, później się wytworzył ten 
komitet i dostałam dokumenty. I 
już jak w Kujbyszewie byliśmy i 
dali nam  te karty. Jak nam dali te 
karty, to nami się zajęli Polacy, 
którzy jechali. [Ta karta] to już 
był dokument i można było grani-
cę przekroczyć. Nas by nie puści-
li bez tej karty. Przyjeżdżamy [do 
Kujbyszewa], a tam transporty 
stoją, tysiące ludzi wiozą, nikt nic 
nie wie. Ale znaleźliśmy swoich, 
a oni mieli już przygotowany wy-
jazd do Polski, bo to już był 1946 
r., no i wtedy właśnie nam pomo-
gli. Ja siedziałam w takiej jakiejś 
paczce, tam inne dziecko siedzia-
ło zawalone walizkami. To czeka-
liśmy, modliliśmy się, bo był cały 
zapikowany wagon. Myśmy tam 
do granicy modlili się, żeby nas 
nie zabrali i zawrócili. I bawili-
śmy młodsze dzieci, bo nie było 
co robić. Później pociąg stanął na 
drodze, to jedni na prawo, drudzy 
na lewo. Jak to mówią – męż-
czyźni na prawo, a dzieci siedzia-
ły w środku. Dziura była i wszy-
scy się załatwiali w pociągu, bo 
się bali wyjść. Nie wolno wycho-
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Nazywam się Eugeniusz Wą-
sowicz, urodziłem się 10 marca 
1932 roku na kresach, we wsi Je-
lechowice, w powiecie Złoczów, 
województwo tarnopolskie, a po 
aneksji tych terenów przez Rosję 
”było to już” województwo lwow-
skie. Nazwa wsi pochodzi od je-
lenia. Ten teren można określić 
geograficznie jako Wołyń. Stolicą 
tego regionu geograficznego jest 
Złoczów, właśnie moje powiato-
we miasto. Moja mama nazywała 
się Ewa, z domu Spólnik a ojciec 
- Maciej Wąsowicz. Rodzice byli 
rolnikami. Gospodarstwa rolne 
na Wołyniu były bardzo rozdrob-
nione, rodzice mieli pola w kilku 
miejscach między wsią Jelecho-
wice a Złoczowem. Tereny były 
piękne, położone na wzgórzach, 
i te uprawne cząstki pól były w 
formie takiego wijącego się pasa. 
Były one szerokie niejednokrot-
nie na dziesięć metrów, ale wiły 
się na dwa kilometry. Nasze pola 
były w kilku miejscach.  To roz-
drobnienie sprawiało dodatkowe 
uciążliwości.

Moja rodzina składała się łącznie 
z 10 osób. Najstarszy brat nazy-
wał się Bolesław Wąsowicz (ur. 
1915), brał udział w bitwie pod 
Monte Cassino, po wojnie osiadł 
we Włoszech na stałe i ożenił się 
z Włoszką. Miała ona rodzinę w 
Argentynie w Buenos Aires i tam 
małżeństwo z czasem wyjechało. 

Następnie była siostra Anna Wą-
sowicz, po mężu Żak. Siostra 
już nie żyje, pochowana jest w 
Wapienicy koło Bielska Białej. 
Tereny, na których urodziliśmy 
się przed wojną, po jej wybuchu 
przechodziły z rąk do rąk. Pod-
czas okupacji niemieckiej sio-
stra była wywieziona na roboty 
do Niemiec, aż przy francuskiej 
granicy. Tam pracowała w go-
spodarstwie rolnym. Musiała być 
dobrym i pracowitym człowie-
kiem. Ja po wojnie odwiedziłem 
tą miejscowość. Co prawda nie 
znam języka niemieckiego ale 
potomkowie gospodarzy przyjęli 
mnie, jej brata, bardzo życzliwie. 
Było to w okolicach Karlsruhe. 
Ona sobie widocznie na to zasłu-
żyła, że Niemcy tak pozytywnie 
się odnosili do jej brata czyli do 
mnie.

Kolejny brat nazywał się Edward 
Wąsowicz, dziś już nie żyje. Po-
chowany jest na cmentarzu w 
Górkach Wielkich koło Skoczo-
wa.

Następny brat to Józef Wąsowicz, 
też nie żyje i jest pochowany na 
cmentarzu w Wapienicy. 

Potem jestem ja, czyli Eugeniusz 
Wąsowicz, z wykształcenia le-
karz, o specjalności pulmonolog. 

Uzyskałem w tym zakresie spe-
cjalizację II-go stopnia i pracowa-
łem przez wiele lat w Cieszynie 
jako ordynator oddziału płucnego 
w szpitalu sióstr Elżbietanek.

Następnie była siostra Czesława, 
po mężu Hok, żyjąca i zamiesz-
kała obecnie w Skoczowie. Ja 
zawsze uważałem, że ona jest 
najmłodsza a ona nie jest naj-
młodsza.

Młodszy ode mnie był mój brat 
Zenon Wąsowicz. Był to czło-
wiek, który miał fenomenalną 
pamięć do liczb. On wszystko 
w swoim umyśle zapisywał w 
liczbach. On na przykład miał 
książkę telefoniczną w głowie. 
Wystarczyło, że przerzucił książ-
kę i zapamiętywał wszystkie 
liczby. Zawodowo pracował w 
Wapienicy, tam była fabryka pił. 
Był zapalonym sportowcem, grał 
dobrze w tenisa. On mnie uczył 
grać w tenisa a ja jego jeździć na 
nartach.

Po Zenku był jeszcze Mietek Wą-
sowicz. On się urodził i osiadł w 
Jaworzu, bo tam dostaliśmy po 
wojnie gospodarstwo. Ale po-
szedł do szkoły morskiej w Świ-
noujściu, tam poznał obecną swo-
ją żonę. Życie zawodowe spędził 
na morzach i oceanach pracując 
w rybołówstwie dalekomorskim. 
Obecnie jest na emeryturze, 
mieszka w Jaworzu na tej naszej 
nowej ojcowiźnie.

Wracając do życia w Jelecho-
wicach przypominam sobie, że 
były to tereny rolniczo bardzo 
rozdrobnione. Nie było dużych 
gospodarstw. Maksymalne go-
spodarstwo to były 4 hektary. Na-
sze gospodarstwo miało ok. 1,5 
ha, pola rozłożone były w 5-ciu 
miejscach. Od jednego do drugie-
go pola było nieraz 4 kilometry a 
chodziło się oczywiście piechotą. 

Nasze obejście w Jelechowicach 
stanowił duży dom mieszkalny,( 

nie był on murowany ale był za-
wsze wybielony), budynek go-
spodarczy i stodoła. Nasz budy-
nek mieszkalny był o tyle ważny, 
że jako jeden jedyny we wsi był 
kryty blachą i w tym domu miesz-
kał wójt, którym był mój ojciec. 
W związku z tym w czasie tych 
różnych przemarszów wojsk nasz 
dom był zawsze wybierany na 
kwaterę dla starszyzny. Mieszka-
li w nim prawie sami oficerowie. 
Dom składał się z dwóch obszer-
nych izb, z piecami, które opalane 
były drewnem. To nie były piece 
kaflowe, ale własnej konstrukcji, 
zbudował je mój ojciec, którego 
dziś można by nazwać złota rącz-
ka. On wszystko potrafił zrobić.

W budynku mieszkalnym były 
dwie izby a pomiędzy nimi była 
kuchnia. W kuchni było łóżko, 
w którym spał mój dziadek ( ze 
strony mamy). Pamiętam mo-
ment jak raz mama przybiegła i 
mówi „Maciej, dziadek nie żyje”. 
Dziadek był w pozycji klęczącej, 
modlił się i w tej pozycji umarł. Z 
tego wszystkiego pamiętam tylko 
jak zmarły dziadek leżał na swo-
im łóżku. Wcześniej dziadek zaj-
mował się gospodarstwem, które 
następnie przejęła mama wraz ze 
swoim mężem, czyli moim tatą. 

W Jelechowicach zacząłem edu-
kację szkolną. Szkoła była mała. 
Pamiętam nauczycielkę, która się 
nazywała Jamiełówna. Ta pani 
po wojnie przyjechała „do Pol-
ski” i osiedliła się w Cieszynie, 
mieszkała przy ulicy Głębokiej. 
Używała różnych powiedzeń, 
m.in. „Oszczędnością i pracą lu-
dzie się bogacą” i ja to pamiętam 
od tej nauczycielki. Do szkoły 
uczęszczało ok. 25 dzieci, nie 
pamiętam szczegółów, ale szkoła 
był najwyżej trzyklasowa. Dalszą 
edukację kontynuowałem w gim-
nazjum w Złoczowie. Do szkoły 
chodziłem piechotą a szkoła była 
w najbardziej odległym zakątku 
miasta. Była to polska szkoła. 

Do szkoły chodzili uczniowie z 
różnych miejscowości, ale ja cza-
sów szkolnych dokładnie nie pa-
miętam. Ubrani byliśmy bardzo 
skromnie, chodziło się głównie 
na bosaka.

Pamiętam w Złoczowie dwo-
rzec kolejowy. Jak nas czekała 
wywózka w 1945 roku na Śląsk 
, to pamiętam taki obrazek że 
moja mama co jakiś czas klęka-
ła na ziemię i całowała ta ziemię, 
opuszczając te tereny w drodze 
do tzw. Polski. 

Ja w tych Jelechowicach byłem 
ponownie po wojnie i ja tą drogę 
przeszedłem drugi i trzeci raz, ale 
ja tam byłem w komfortowych 
warunkach, bo pojechałem tam 
samochodem. Pojechałem tam 
dużym fiatem z Jaworza. A cie-
kawe było to, że jak tam przyje-
chałem do tego naszego gospo-
darstwa, bo nim myśmy go opu-
ścili to przyjechali tam Ukraińcy 
z Polski i tam zostali osiedleni. I 
oni mieszkali z nami w jednym 
domu. Byłem w tym miejscu 
około 40 lat po wyjeździe i jak 
się znalazłem na tym naszym po-
dwórzu, to ten gospodarz (nie pa-
miętam jak się nazywał) jak mnie 
zobaczył i poznał, to powiedział 
„Gieniu, co ty tu robisz?” On 
pamiętał moje imię, mimo, że ja 
byłem młodym chłopcem. Dom 
i obejście niewiele się zmieniło 
przez lata naszej nieobecności, 
ale jego czasy świetności dawno 
minęły.

We wsi mieszkali w przeważa-
jącej części Polacy, Ukraińców 
było bardzo mało – dosłownie 
kilku Ukraińców. Mieliśmy w 
Jelechowicach jedną zaprzyjaź-
niona rodzinę ukraińską i zawsze 
na wielkie święta czyli na Boże 
Narodzenie albo na Wielkanoc 
oni przyjeżdżali do nas a na dru-
gie święta myśmy jechaliśmy do 
nich. To było w obrębie tej samej 
wioski. Oddzielało nas od nich 
dwa gospodarstwa – trzeba było 
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dzić, starsi mówili [żebyśmy nie 
wychodzili], a myśmy się bali. 
Nam powiedzieli: „Nie wycho-
dzić nigdzie daleko, bo możecie 
zostać”. To myśmy się trzymali 
tych ludzi, bo to przeważnie na-
uczycielki były, takie przedwo-
jenne, to była taka elita przedwo-
jenna, inteligencja, byli i dziadki, 
bo byli w robotach, w kopalniach 
złota, w lasach tam już daleko, na 
tych Kamczatkach i w tych in-
nych obozach. Pojechałam, przy-
jechałam do Polski, w Przemyślu 
wysiadłam. Nie wiem, co robić. 
Gdzie, co szukać. Widziałam, że 
w takim mieście jak Chełm, że 
mama tam gdzieś będzie. Wtedy 
jak była już repatriacja i Polaków 
dużo się kręciło, na każdej stacji 
była taka komisja i dawali nam 
takie karty i kierowali nas: „Gdzie 
chcesz jechać, gdzie twoja 
mama?”. I ja z tego Chełma poje-
chałam tam do Rejowca, bo moja 
mama w Rejowcu pracowała w 
cukrowni. Ja dostałam się do tego 
Rejowca. Ze stacji znowuż kilka-
naście kilometrów szłam na pie-
chotę i w takich bryzowych, bre-
zentowych bucikach po wodach. 
Taka byłam zmęczona, przyszłam 
i proszę takiego mężczyznę na  
bramie [cukrowni], że ja chcia-
łam do mojej mamy. Mnie nie pu-
ścili: „Poczekaj zaraz zobaczymy 
co i jak”. Ja mówię: „Tu moja 
mama pracuje”. Poszli ją szukać, 
mówi: „Mama pracuje tam w szy-
nach, nie wolno wchodzić”. Ale 
wyszedł taki człowiek i mówi: 
„Co ty chciałaś?”. Ja mówię, że 
przyjechałam do mamy i mówię, 
że mama się tak i tak nazywa. Za-
prowadził mnie, bo to było poza 
miastem. Więc wróciłam do mia-
sta, on do siebie mnie zabrał, to 
był sąsiad mamy i wtedy właśnie 
wziął mnie do siebie. Tam dali mi 
herbatki i ja taka byłam chora, 
gorączkę miałam, bo zawsze mia-
łam z gardłem [problemy], za-
wsze chorowałam. Oni mnie trzy-
mali później i jak mama 
skończyła pracę, to przyszła. 
Mama zobaczyła mnie – padła. 
Zobaczyła i nie wierzyła, że to jej 
córka. Jak miałam 10 lat, waży-
łam 30 kilo[gramów], po 7 latach 
miałam 17 lat i też ważyłam 30 
kilo[gramów], szkielet. Nie wie-
rzyła, że to ja jestem, ale później 
ocucili ją. Ja też miałam takie 
różne problemy, bo też nie wie-
działam, czy to moja mama czy 
nie moja mama. Ale widzę, że lu-
dzie wiedzą, mówią po nazwisku. 
Wszystko dobrze: „Sienkiewi-
czowa nie martw się, przyjechało 
dziecko!”. No to widzę, że to chy-
ba moja mama. Później zabrali 
mnie do domu, to mama mi dała 
jakiś obiad i ja trochę zjadłam. 
Nasmażyła mi jajek, jakiejś ja-
jecznicy, ja to zjadłam. [Potem] ja 
później 3 miesiące leżałam chora. 

Fragment wspomnień: Ireny 
Mrówczyńskiej « Z Kowla przez 
Syberię na Dolny Śląsk...» wy-
szukał i wstawił B. Szarwiło za:  
http://www.pamieciprzyszlosc.
pl/wp-content/uploads/2016/06/
WRHM03_225-269_I rena_
Mrowczynska_opr_M_Jakimo-
wicz-1.pdf
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przejść olbrzymie pastwisko, aby 
dotrzeć do tych sąsiadów. Tam 
nie było innych spotkań, byliśmy 
biednymi ludźmi w biednych cza-
sach. 

Choć być może, że były inne spo-
tkania, ale ja tego dziś nie pamię-
tam.

Nie pamiętam szczegółów z 
września 39-go roku poza jednym 
tylko epizodem, że byłem na koń-
cu wioski jak przeleciały jakieś 
samoloty. To były niemieckie sa-
moloty. Pierwszy raz w życiu wi-
działem samolot i byłem przera-
żony. Były to duże samoloty, któ-
re po chwili zawróciły i poleciały 
z powrotem, czyli na zachód. In-
nych rzeczy nie pamiętam.

W 1939 roku nie było u nas 
Niemców, byli tylko Rosjanie.  
Wszystkie wojska okupacyjne za-
równo niemieckie jak i rosyjskie 
zachowały się bardzo przyzwo-
icie w stosunku do naszej rodziny. 
Bardzo poprawnie. Faktem jest, 
że jak u nas stacjonowały te woj-
ska niemieckie to mama przygo-
towała dla tych wojsk jakiś ciepły 
posiłek. I nosiła tym wojakom, bo 
to nie byli tylko sami oficerowie, 
ale zwykli żołnierze i w związku 
z tym oni nas bardzo cenili.

Z Rosjanami też było w porząd-
ku. To znaczy nasza rodzina była 
przeznaczona do wywózki na 
Sybir. I już przyjechała kibitka, i 
już czekała żebyśmy mogli wziąć 
swoje rzeczy i żeby nas zawieść 
na dworzec kolejowy do Zło-
czowa. Mama była taka bardzo 
zapobiegliwa i chciała uniknąć 
wywózki, żebyśmy nie zostali 
wywiezieni, bo była piątka ma-
łych dzieci i wobec tego coś wy-
myśliła. Z ramienia NKWD nad 
każdą wioską „opiekę” sprawo-
wał politruk. Mama poszła do 
tego politruka, a tym politrukiem 
była kobieta. Mama opowiedzia-
ła o swoich dzieciach i ta kobieta 
cofnęła decyzję naszego wyjaz-
du. Zadzwoniła do zwierzchni-
ków takim telefonem na korbkę, 
rozmawiała i dzięki temu myśmy 
uniknęli wywózki. Z naszej wio-
ski nikt nie został wywieziony.

Nie wiem, dlaczego ta akcja omi-
nęła naszą wieś. Miałem wtedy 7 
lat i naprawdę nie wiem.

We wiosce ani w okolicach nie 
było Żydów. We wiosce nie było 
sklepu ani innych (…) Była kuź-
nia. Mama piekła sama chleb a 
ze słoniny wytapiało się smalec 
i skwarki do chleba. Nic innego 
nie było.

Podczas okupacji niemieckiej 
stosunki z sąsiadami Ukraińcami 
były poprawne. Za płotem miesz-
kał gospodarz, nie pamiętam na-
zwiska, na imię miał Filip ( Pyłyp 
po ukraińsku) i był to bardzo do-
bry sąsiad. Ukraińców we wiosce 
było mało. Powstała wtedy jakaś 
ukraińska organizacja. Oni nazy-
wali się „czerwonokominowcy”, 
bo budowali (malowali ?) kominy 
na czerwono, żeby inni Ukraińcy 
wiedzieli ze to jest swój czło-
wiek. Nasz sąsiad miał taki czer-
wony komin.

Jeżeli chodzi o zbrodnie ukraiń-
skie to ja niewiele pamiętam. Za 
naszą wioską była inna polska 
wieś, w zasięgu wzroku, gdzie 
była tak „rzeź wołyńska”. 

I myśmy się bardzo bali, tym 
bardziej, że tata był wójtem. Nie 
pamiętam ani daty ani roku jak 
ojciec ze starszymi braćmi udał 
się do lasu dębowego i naciął 
tam młodych dąbczaków, które 
przynieśliśmy na podwórze. Na 
podwórzu była ziemianka na kar-
tofle. I za tą ziemianką w ciągu 
jednej nocy ojciec wykopał do-
datkowe pomieszczenie i wyłożył 
je tymi dąbczakami żeby ziemia 
nie opadała. Nad wykopem rów-
nież kładł dąbczaki. Ta konstruk-
cja była przysypana ziemią. W tej 
piwniczce na kartofle była wnęka 
gdzie mama trzymała mleko i z 
tej wnęki było wejście do naszego 
schronu. I tam spędzaliśmy noce. 
W ciągu dnia gospodarstwo nor-
malnie funkcjonowało a w nocy 
wszyscy szli do schronu. Podłoga 
w nim była wymoszczona słomą, 
Ta budowa trwała jeden dzień, 
Ziemię z wykopu roznieśliśmy po 
całym podwórzu, żeby nie było 
widać naszych prac ziemnych. 
Nasz sąsiad Ukrainiec nawet się 
dopytywał co to u nas był taki 
straszny ruch na podwórzu ale 
nie robił tego w złych zamiarach. 
Ojciec mu coś tam wyjaśnił. We 
wiosce nie było żadnych nacjo-
nalizmów z żadnej strony. Pamię-
tam, że kiedyś do wioski przyje-
chali Niemcy ciężkimi samocho-

dami i ojciec się obawiał, że jak 
się schron zawali pod ciężarem 
samochodu to może być nieszczę-
ście. Tymczasem okazało się, że 
samochody jeździły nad schro-
nem a on się nie zawalił. Bywało, 
że moja młodsza siostra Czesia 
( miała 6-7 lat) korzystała z lep-
szych warunków lokalowych bo 
spała u sąsiadów Ukraińców, była 
tam zupełnie bezpieczna, spała 
pod ich łóżkiem lub za piecem. 
Tata miał do sąsiadów zaufanie i 
nie bał się o nią.

Nie potrafię powiedzieć kto przy-
nosił do nas wiadomości o zbrod-
niach ukraińskich. Pewnie jacyś 
Polacy lub nasi sąsiedzi. Byłem 
małym chłopcem i nie wszystko 
rozumiałem. 

Jedna opowieść utkwiła mi w pa-
mięci. Ukraińscy bandyci wpadli 
do polskiej zagrody, zapędzili 
mężczyzn do stodoły, zamknęli i 
zaryglowali drzwi i stodołę pod-
palili. To nie było w naszej wio-
sce. Bywało, że wyłapanych Po-
laków mężczyzn przywiązali do 
jakiegoś drzewa a potem dwóch 
Ukraińców brało piłę i przerzyna-
li tych ludzi. I zaczynali rżnąć od 
nóg, a nie od głowy, żeby cierpie-
nia były większe. 

Kolejne gospodarstwa były od-

dzielone od siebie płotem ze 
sztachet drewnianych, które były 
ostre. Podczas napadów na pol-
skie wsie to małe polskie dzieci 
bandyci nabijali na sztachety.

Przed wyjazdem do Polski cho-
dziłem jakiś czas do polskiego 
gimnazjum w Złoczowie, mimo 
że były już wtedy rządy sowiec-
kie. I nasz sąsiad Filip, który miał 
dwóch chłopców mniej więcej w 
moim wieku mówił do mojego 
ojca: „Tobie dobrze Macieju, bo 
twój syn chodzi do szkoły, uczy 
się a moich w ogóle nie przyjęli 
do szkoły”. Czyli Rosjanie sto-
sowali represje w stosunku do 
Ukraińców. Polacy nie byli re-
presjonowani a Ukraińcy byli. To 
jest rzecz nie do uwierzenia, ale 
naprawdę tak było. To był rok 
1944, bo w maju 1945 już byli-
śmy w Polsce.

Pamiętam jeszcze, że w ramach 
samoobrony mieszkańcy wsi – 
mężczyźni, pełnili warty z bronią. 
Ta broń to były karabiny z przy-
ciętymi częściowo lufami i kolba-
mi, ale nie było do niej nabojów. 
Warty te ustanowiono w obawie 
przed napadami Ukraińców. I jak 
chodziłem do szkoły do Złoczo-
wa to obok szkoły były dawne 
koszary niemieckie. I było tam 
pełno nabojów i ja przynosiłem je 

do wioski.

Przed naszym wyjazdem do Pol-
ski przyszedł do naszego domu 
jakiś człowiek i przekonywał 
mamę, żebyśmy opuścili nasz 
dom i wyjechali za Bug do Pol-
ski jak najwcześniej. Nie wiem 
kto to był, mama mi nigdy nie 
wyjaśniła. W każdym razie jak 
zapadła decyzja o wyjeździe to 
w ciągu dwóch tygodni wyjecha-
liśmy. Repatriację organizował 
Państwowy Urząd Repatriacyjny 
(PUR). Początkowo mieliśmy 
jechać na zachód Polski, na tzw. 
Ziemie Odzyskane. Ale był jakiś 
człowiek przyjazny i nasz trans-
port został skierowany na Śląsk. 
Po postojach w Bielsku i Wapie-
nicy pojechaliśmy do Jaworza. 
Tam dostaliśmy pusty dom po 
Niemcach i tam zamieszkaliśmy. 

Dostaliśmy 10 ha pola i ojciec 
wrócił do pracy na gospodar-
stwie. Gospodarstwo nie posiada-
ło stodoły, która została spalona 
w czasie działań wojennych. Po-
czątkowo zboże przechowywa-
liśmy na strychu naszego domu. 
Sam nosiłem na strych po pół 
worka zboża. Niestety zebrane 
zboża trzeba było sprzedać, aby 
móc zapłacić narzucone podatki. 
Była to ogromna niesprawiedli-
wość.

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

/ Eugeniusz Wąsowicz - fotka współczesna
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Elegancka cukiernia Ludwi-
ka Zalewskiego była jednym z 
symboli przedwojennego Lwo-
wa.
Mieściła się w lokalu na par-
terze budynku przy ul. Aka-
demickiej 22 . Jest to jedna z 
głównych ulic miasta, przed 
wojną corso – miejsce niedziel-
nych spacerów. Cukiernia wy-
różniała się wielką przeszkloną 
witryną, za którą można było 
podziwiać całe miasta z marce-
pana i cukru.
Swoje dziecięce wrażenia tak 
opisuje Stanisław Lem: 
„W owym czasie z osobliwości 
i monumentów Lwowa uwagę 
moją przykuwała cukiernia Za-
lewskiego przy ulicy Akademic-
kiej. Miałem widać dobry gust, 
ponieważ od tego czasu nie wi-
działem doprawdy nigdzie wy-
staw cukierniczych urządzanych 
z takim rozmachem. Była to 
zresztą właściwie scena, opraw-
na w metalowe ramy, na której 
kilkakrotnie w roku zmieniano 
dekoracje stanowiące tło dla po-
tężnych posągów i figur alego-
rycznych z marcepanu. Jacyś 
wielcy naturaliści albo i Ruben-
sowie cukiernictwa urzeczywist-
niali swoje wizje, a szczególnie 
już przed Bożym Narodzeniem i 
Wielkanocą działy się za szybami 
zaklęte w masę migdałową i ka-
kaową dziwy. Cukrowi Mikołaje 
powozili zaprzęgami, a z ich wo-
rów kipiały lawiny smakołyków; 
na lukrowych półmiskach spo-
czywały szynki i ryby w galare-
cie, też marcepanowe z tortowym 
nadzieniem, przy czym te moje 
informacje nie mają czysto teore-
tycznego charakteru. Nawet pla-
stry cytryny, przeświecające spod 
galarety, były udaniem cukierni-
czego rzeźbiarstwa. Pamiętam 
stada różowych świnek z czeko-
ladowymi oczętami, wszystkie 
możliwe rodzaje owoców, grzy-
by, wędliny, rośliny, jakieś knieje 
i wertepy: można było dojść do 
przeświadczenia, że Zalewski po-
trafiłby Kosmos cały powtórzyć 
w cukrze i czekoladzie, słońcu 
przydając łuskanych migdałów, a 
gwiazdom lukrowego lśnienia; za 
każdym razem w nowym sezonie 
umiał ten mistrz nad mistrze zajść 
duszę moją, łaknącą, niespokoj-
ną i nie całkiem jeszcze ufną, 
od nowej strony, przeszyć mnie 
wymową swych marcepanowych 
rzeźb, akwafortami białej czeko-
lady, Wezuwiuszami tortów z bitą 
śmietaną, w których jak wulka-
niczne bomby nurzały się cięż-
ko kandyzowane owoce. Ciastka 
Zalewskiego kosztowały 25 gro-
szy, straszny pieniądz, jeśli zwa-

żyć, że duża bułka kosztowała 
pięć, cytryna koło dziesięciu, ale 
trzeba było widać płacić za jego 
panoramy, za słodką odświętną 
batalistykę, kto wie, czy gorszą 
od tej, jaką ukazywała Panorama 
Racławicka”.

LUDWIK ZALEWSKI

Ludwik Zalewski urodził się 
w Laszkach Murowanych k. 
Sambora. Początkowo pra-
cował w różnych miastach, 
m.in. w Krakowie, w Cukierni 
Lwowskiej, znanej później jako 
Jama Michalikowa (Michalik 
był lwowiakiem). W latach 90. 
XIX w. Ludwik Zalewski prze-
niósł się do Lwowa, gdzie otwo-
rzył własny interes. Jak podaje 
Jurij Wynnyczuk („Knajpy 
Lwowa”), pierwsza cukiernia 
Zalewskiego mieściła się na ul. 
Hetmańskiej 10 , kolejna w ho-
telu francuskim (pl. Mariacki 
5 – ob. pl. Mickiewicza) i na ul. 
Akademickiej 14 (lokal daw-
nej cukierni Grossa). Dopiero 
następnym adresem była Aka-
demicka 22, i ten zyskał sławę. 
Pierwotne wnętrze cukierni za-
projektował Kazimierz Sichul-
ski, zaprzyjaźniony z właścicie-
lem jeszcze w czasach krakow-
skich. Jak podaje Wynnyczuk, 
klient wchodził najpierw do 
wielkiej sali z szafami i ladami 
z czerwonego drewna. Za nią 
znajdowały się trzy mniejsze, 
wyłożone boazerią. Od podwó-
rza mieściła się pracownia, a 
rodzina Ludwika mieszkała 
na piętrze. Zalewski miał na-
dzieję na stworzenie lokalu dla 
bohemy artystycznej; jednak 
bliskość gmachów uniwersytec-
kich sprawiła, że większość jego 
klienteli stanowili wykładowcy 
tejże uczelni. Bywali tam Jan 
Kasprowicz, później Karolina 
Lanckorońska, Mieczysław Gę-
barowicz, Władysław Podlacha.

W czasie I Wojny Światowej, 
kiedy Lwów był okupowany 
przez wojska rosyjskie, we 
Lwowie funkcjonowała waluta 
zastępcza, której gwarantami 
były najznamienitsze lwowskie 
firmy – m.in. firma Zalewskie-
go. Po powrocie Austriaków do 
Lwowa bony zostały wymienio-
ne na gotówkę.

WŁADYSŁAW ZALEWSKI

Po zakończeniu I Wojny Świa-
towej i wojny polsko-ukraiń-
skiej Ludwik Zalewski ograni-
cza swoją działalność w firmie, 
przekazując ją synowi, Wła-

dysławowi. W tym okresie po-
wstaje drugi zakład Zalewskie-
go (sklep) przy Akademickiej 
10. Wnętrze otrzymuje opra-
wę w styluartdeco autorstwa 
Petryk-Przybylskiej. Wnętrze 
tego lokalu zachowało się bar-
dzo dobrze, po wojnie długi 
czas funkcjonowała tu jeszcze 
cukiernia. 
Na sąsiedniej ul. Zimorowi-
cza (Dudajewa) 14 znajdowała 
się fabryka cukiernicza Za-
lewskich. Wyposażona była w 
szwajcarskie maszyny do wy-
robu czekolady, zatrudniała 
ok. 60 osób. W Warszawie przy 
Nowym Świecie działała filia 
cukierni, do której codziennie 
dostarczano świeże ciastka, a 
raz w tygodniu latała doglą-
dać interesu żona Władysława, 
Katarzyna. Zalewscy mieszka-
li przy ul. Kadeckiej (w czasie 
wojny zmuszeni byli przenieść 
się do mniejszego mieszkania 
na Grunwaldzkiej). Władysław 
Zalewski był wielkim fanem 
motoryzacji, właścicielem sa-
mochodu OM, a później luk-
susowego, siedmioosobowego 
Fiata.

WOJNA

Jak podaje przewodnik po 
Lwowie Przemysława Włod-
ka i Adama Kulewskiego, w 
pierwszych miesiącach wojny 
zakład zajęła sowiecka Spół-
dzielnia Inwalidów, właścicieli 
zatrudniono na stanowiskach 
robotniczych. 17 kwietnia 1940 
r. zmarł Ludwik Zalewski. Jego 
syn Władysław w 1944 r. tra-
fił do łagru za to tylko, że był 

właścicielem cukierni przed 
wojną. Skazany na 5 lat łagru, 
nie doczekał końca wyroku. 
Zmarł w 1947 r. Do dziś żyje 
wnuk Ludwika – także Włady-
sław, urodzony w 1931 r. Halina 
Zalewska, siostra Władysła-
wa-starszego była znanym fo-
tografikiem w przedwojennej 
Warszawie.

WSPOMNIENIA 

„Do cukierni Zaleskiego wcho-
dziło się z nabożeństwem, tak tu 
lśniły marmurowe lady otoczo-
ne aluminiowymi uchwytami, 
szklane przegrody, za którymi 
piętrzyły się sterty najwspa-
nialszych, a przede wszystkim 
doskonałych ciastek, ciast i 
tortów oraz np. (zwłaszcza w 
okresie Wielkanocy) wyrobów 
marcepanowych imitujących 
wszystkie potrawy „Święco-
nego”, wykonywanych w ska-
li mini. I ten cudowny zapach 
migdałów, ponczu, palonych 
orzechów, a może i kawy spra-
wiał, że miałyśmy ochotę wcią-
gać powietrze nieomal głośno 
naszymi nosami. Ze wszystkich 
ciastek, które rodzice z różnych 
okazji tu kupowali, najbardziej 
lubiłam „murzynki” – dwa 
krążki biszkoptowe spojone 
masą śnieżnobiałej śmietany 
kremówki, oblane grubym lu-
krem z przepysznej czekolady, 
których smak pamiętam do 
dziś, no i oczywiście pączki, 
które stały się prawie legendą i 
wizytówką tej znakomitej firmy 
cukierniczej. Na rok czy może 
dwa przed II wojną wysyłał je 
Zaleski samolotem nie tylko do 

Warszawy, ale nawet do Pary-
ża” (Wanda Niemczycka-Ba-
bel).

„Zalewski to nie tylko firma 
cukiernicza, której wyroby co 
dnia samolotem fruwały do 
Warszawy i Paryża. Był to cały 
rytuał obyczajowy: niedzielne 
spotkania po „dwunastówce” 
w Katedrze, klub dyskusyjny, 
gdzie przy kawie rozprawiali 
Mościcki, Bartel, Makuszyński, 
Badeni i Zbierzchowski, trady-
cyjne miejsce, gdzie studenci 
ubiegali się o podpis w indeksie 
u Oswalda Balcera, Gerstma-
na, czy Askenazego, to coroczne 
bożonarodzeniowe wystawy, na 
których kompozycje z marce-
panów i czekolady projektował 
Batowski i Sichulski….” 

MOJE WSPOMNIENIE

Władysław Zalewski, wnuk Lu-
dwika jest wdowcem po śmierci 
Wandy Macedońskiej siostry 
Adama Macedońskiego, mo-
ich bliskich przyjaciół, z tym, 
iż Wandę poznałem dopiero w 
Krakowie, a z Adamem Ma-
cedońskim bawiłem się w pia-
skownicy w Parku Stryjskim, 
lub w Ogrodzie Jezuickim we 
Lwowie. Napisałem też książ-
kę „Adam Macedoński i Alek-
sander Szumański z siedmiu 
pagórków fiesolskich, w której 
opisuję lwowskie spotkania z 
moim przyjacielem Adamem 
Macedońskim „prosto zy Lwo-
wa” - tymczasowo obaj w Kra-
kowie.

  Aleksander Szumański

LWOWSKA CUKIERNIA LUDWIKA 
ZALEWSKIEGO
Aleksander Szumański

/ Lwów ul. Akademicka
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28 września 2017 roku w sali 
Klubu 6 Brygady Powietrzno-
desantowej
Wojskowego Ośrodka Kultury 
w Krakowie ul. Zyblikiewicza 1 
odbył się koncert
„Cyganeria lwowskich kawiar-
ni” z udziałem zespołu „Chawi-
ra” fundacji Ocalenia Kultury 
Kresowej Karola Wróblewskie-
go w składzie:

Magdalena Sowa, Irena Pa-
procka,  Karol Wróblewski, 
Stefan Czyż, Daniel Mazurkie-
wicz oraz goście zaproszeni:
Franciszek Makuch, Dorota 
Helbin
 i Mateusz Dudek.

Konferansjerka
Aleksander Szumański i Woj-
ciech Habela

Tytuł koncertu nie jest przypad-
kowy. Nawiązanie do czasów 
spotkań lwowskiej bohemy nie-
odłącznie związane jest tak z 
piosenką jak i z poezją. I dzisiaj 
zespół „Chawira” melodyjnie ten 
okres świetności lwowskiej kultu-
ry przypomniał właśnie lwowską 
piosenką. Jak w warszawskiej 
kawiarni „Ziemiańska” spotykali 
się poeci grupy „Skamandra”, tak 
w lwowskiej kawiarni „Szkocka” 
spotykała się lwowska cyganeria, 
ale też nie tylko artyści, również 
i uczeni, w tym słynni lwowscy 
profesorowie, jak prof. Stefan Ba-
nach twórca polskiej szkoły mate-
matycznej.
Kawiarnia „Szkocka”, przedwo-
jenna lwowska kawiarnia, poło-
żona w centrum miasta, na Placu 
Akademickim, w pobliżu starego 
gmachu Uniwersytetu.
Kawiarnia Szkocka była lokalem 
o różnorodnej publiczności. 
Odwiedzali ją profesorowie 
lwowskich uczelni, zakochani, 
plotkarki, samotni czytelnicy ga-
zet, bibliofile, bilardziści, żydow-
ska inteligencja, studenci z po-
bliskiego Domu Akademickiego, 
ludzie z wszystkich stanów i sfer. 
Kawiarnia była także miejscem 
spotkań zapomnianego dzisiaj 
zupełnie Klubu „Konstrukcjona-
listów”.
Klub Konstrukcjonalistów – klub 
literacki, zapoczątkowany jesie-
nią 1911 roku spotkaniami lite-
ratów w Kawiarni Szkockiej we 
Lwowie. Należeli do niego m. in. 
Roman Jaworski, Piotr Dunin-
-Borkowski, Roman Zrębowicz 
i Mieczysław Rettinger. Na ze-
braniach bywali również czasem 
Ostap Ortwin i Karol Irzykowski. 
Wewnętrzny regulamin klubu za-
kładał elegancję i dystynkcję w 
ubiorze oraz zachowaniu. Tema-

ty rozmów jego członków były 
bardzo szerokie, a ich filozofia, 
tworzona przede wszystkim przez 
Romana Jaworskiego, obejmo-
wała przede wszystkim kwestie 
estetyczne. 
„Konstrukcja” miała być drogą 
do ocalenia sztuki w okresie wie-
lorakich zmian, zachodzących w 
świecie współczesnym. Akcento-
wano również rolę konstrukcji w 
procesie twórczości artystycznej. 
I tak zespół „Chawira” wprowa-
dził nas w ten nigdy nie zapo-
mniany świat naszego dzieciń-
stwa i naszych bliskich. 
Zofia Kurzowa i Jerzy Habela, 
ojciec Wojciecha Habeli aktora 
dramatycznego, koferansjera dzi-
siejszego koncertu,  pisali:
Piosenka lwowska to bezcenny 
dokument polskiej kultury oby-
czajowej i muzycznej, a także 
języka lwowskiego, nie tylko z 
okresu dwudziestolecia między-
wojennego. Nadrzędnym zaś 
celem organizatorów festiwalu 
jest ocalenia od zapomnienia tej 
piosenki, jednego z dowodów 
polskości tego miasta, a przede 
wszystkim wejście do serc mło-
dego pokolenia. 
I ten problem, co podkreślam 
z nie małą dumą udało nam się 
rozwiązać. Koncerty festiwalowe 
w poprzednich latach odbywały 
się w wielu polskich miastach. 
To właśnie ta piosenka szturmem 
zdobyła młode serca. 
Piosenka lwowska i poezja. Tego 
oczekiwali od nas młodzi, na to 
przygotowani byli dorośli. I nie 
zawiedli się. 
Na przełomie IX i XX  stulecia 
zapanowała moda na artystyczną 
cyganerię. Adolf Nowaczyński 
opisał warszawską z okresu ro-
mantyzmu, wzorując się z kolei 
na paryskiej Henri Murgera. W 
Krakowie swój najbujniejszy roz-
kwit przeżywała ona w czasach 
Stanisława Przybyszewskiego 
oraz ,,Zielonego Balonika”. Z 
tym ostatnim związany był Tade-
usz Boy-Żeleński, tłumacz ,,Scen 
z życia cyganerii” wspomniane-
go Murgera, który tak określa to 
zjawisko:  ,,Cyganeria to arty-
styczny nowicjat; to przedsionek 
Akademii”. Giacomo Puccinie-
mu, włoskiemu kompozytorowi 
operowemu z przełomu stuleci, 
zawdzięczamy sentymentalny 
powrót do czasów studenckiej 
młodości. I tak właśnie powsta-
ła ,,Cyganeria”, wykorzystująca 
wątki zaczerpnięte z opowiadań 
wspomnianego Murgera.
We Lwowie ,,Cyganerię” zagrano 
w 1901r z udziałem Adama Didu-
ra w roli Collinea
Życie artystyczne Lwowa przeja-
wiało się nie tylko w teatrach, sa-

lonach wystawowych, w salonach 
koncertowych, w wydawnictwach 
i na łamach czasopism, ale rów-
nież w kawiarniach, cukierniach, 
restauracjach i knajpach. Były 
to najbardziej swobodne prze-
strzenie dla prezentowania osób 
znaczących w jakiejkolwiek dzie-
dzinie działalności twórczej, dla 
wymiany poglądów i gorących 
dyskusji. 
W latach międzywojennych trwa-
ły jeszcze w klimacie miasta tra-
dycje cyganerii młodopolskiej, 
słynne kawiarnie na rogu ulic 
Akademickiej i Fredry „Roma” i 
„Szkocka”, restauracja Naftuły - 
Toepfera przy Trybunalskiej, wi-
niarnia Stadtmullera w Rynku, ale 
również nowe: Atlasa w Rynku, 
Kozioła przy Dominikańskiej, cu-
kiernie Zalewskiego i Welza przy 
ul. Akademickiej.
Elegancka cukiernia Ludwika Za-
lewskiego była jednym z symboli 
przedwojennego Lwowa.
Mieściła się w lokalu na parterze 
budynku przy ul. Akademickiej 
22 (obecnie: Prospekt Szew-
czenki). Jest to jedna z głównych 
ulic miasta, przed wojną corso – 
miejsce niedzielnych spacerów. 
Cukiernia wyróżniała się wiel-
ką przeszkloną witryną, za którą 
można było podziwiać całe mia-
sta z marcepana i cukru. 
Urzędowali w nich, obok wete-
ranów z lat dawnych Ortwina i 
Zbierzchowskiego, młodzi i naj-
młodsi. 
W kawiarnianych mrokach prze-
siadywały całe grupy ludzi, two-
rząc charakterystyczną i specjalną 
publiczność. żądną ruchu nerwo-
wego l oddechu Europy, co wio-
nie ze szpalt zadrukowanej bibu-
ły, spragnioną plotek wielkiego 
miasta, a przede wszystkim życia 
błyskotliwego, na falach drgają-
cego światła, w arabeskach dymu, 
wśród nawoływań kelnerów”.
Oto opis znakomitego historyka 
Lwowa i subtelnego znawcy du-
szy naszego grodu, Franciszeka 
Jaworskiego z 1910 roku. Z opi-
su  wyłania  sie specyficzny obraz 
jakiejś ówczesnej nieistniejącej 
już dziś kawiarni w stylu „Cafe 
Monopol”. Jaworski stwierdza  ,, 
kawiarnia stała się dziś instytucją 
prawie że społeczną, miejscem 
neutralnym  dla schadzek ludz-
kich”. ,,Znam pewnego dzienni-
karza, który z chlubą opowiada, 
że najlepsze swe artykuły stwo-
rzył w kawiarni”. 
Mój Boże! Znam pewnego dzien-
nikarza, który wyznaje, że nigdy 
w życiu jeszcze nie napisał ani 
jednego w ogóle artykułu, gdzie 
indziej jak w kawiarni. A nie 
opowiada o tym dlatego tylko, że 
uważa to za rzecz najnaturalniej-

szą w świecie. Tym dziennika-
rzem jestem ja sam *.Tyle Franci-
szek Jaworski. 
Wymienimy teraz nazwy tych 
najbardziej znanych lwowskich 
kawiarni z tamtych lat: „Cafe 
Monopol” na placu Mariackim, 
,,Atlas” w Rynku, ,,Europejska” 
na ul. Jagiellońskiej, ,,Centralna” 
na placu Bernardyńskim, kawiar-
nia Schneidera na Akademickiej, 
,,Kryształowa” w Pasażu Miko-
lascha,  ,,Amerykańska” na ulicy 
Trzeciego Maja, ,,Sans-Souci” 
na ulicy Szajnochy, ,,Splendid” 
na ulicy Sykstuskiej, ,,Esplana-
de”, ,,Grand”, ,,City”,  ,,Abba-
zia”, ,,Corso” na ulicy Legionów, 
,,Royal” na ulicy Hetmańskiej, 
„Sztuka” (sławny ongiś lwowski 
,,Michalik”) na ul. Rutkowskiego,  
i  ,,Szkocka” na placu Akademic-
kim. Po odzyskaniu niepodle-
głości doszły: ,,Cariton” (dawna 
,,Muzeum” obok Muzeum Prze-
mysłowego), ,,Centralna” 
( na rogu ul. Jagiellońskiej i Trze-
ciego Maja), ,,Europejska” (róg 
ul. Czarnieckiego i placu Bernar-
dyńskiego), ,,Grand” (dawna ,,Te-
atralna”), ,,George” i  ,,Imperial” 
(ul. Legionów 5), ,,Louvre”, ,,Pa-
lermo” (ul. Rutkowskiego, róg 
ul. Kamińskiego), ,,De la Paix”, 
,,Roma”, ,,Rouge” (ul. Mikołaja), 
,,Sewilla” (pl. Bernardyński, róg 
ul. Piekarskiej), ,,Union”, ,,Vic-
toria” (ul. Rejtana), ,,Warszawa”, 
,,Wiedeńska”.
Aby zdać sobie sprawę z tego 
czym była i czym jest dla Lwowa 
kawiarnia, trzeba przede wszyst-
kim uprzytomnić sobie wysoki 
stopień kultury miasta. Blisko 
przed stu laty, w roku 1841, wyra-
żał się o nim z zachwytem pisarz 
podróżniczy I. G. Kohl w swej 
książce „Reisen im Innerem von 
Russland und Polen”, dziwiąc się 
wielkiej ilości kawiarni i cukierni 
istniejących we Lwowie i stwier-
dzając, że Lwów posiada lepsze i 
elegantsze kawiarnie aniżeli jego 
rodzinne Drezno lub inne nie-
mieckie miasto równej wielkości. 
„Najlepszą kawiarnią - pisze I. G. 

Kohl - jest zakład Wolffa, złożony 
z kilkunastu (!) salonów, przepeł-
nionych gośćmi o każdej porze 
dnia lub nocy”. A jak rdzennie 
lwowskimi, jak rdzennie polskimi 
instytucjami były te kawiarnie, 
niech o tym świadczy choćby taki 
szczególik, że na malowanych 
szyldach kawiarnianych znajdo-
wał się obraz szlachcica w kontu-
szu z garnuszkiem kawy w prawi-
cy. Nie należy zapominać, że pra-
ojcem kawiarni był nie kto inny 
jak szlachcic zasłużony w czasie 
odsieczy Wiednia, rycerz polski 
Kulczycki, który otrzymawszy na 
swą prośbę od Sobieskiego wory 
z kawą, znalezione w tureckich 
namiotach, otworzył w Wied-
niu pierwszą w Europie ,,Kaffe-
astube”. Z jego ducha ród swój 
wywodzą owe rody Wolffów, 
Sieberów, Hexlów, Schneiderów, 
pionierów kawiarnianego życia 
lwowskiego, wśród których figu-
ruje zaledwie jedno zachowane 
dla potomności nazwisko polskie; 
pana Dobrowolskiego, właścicie-
la sławnej ongiś kawiarni ,,Pie-
kiełko” przy ulicy Krakowskiej. 
W późniejszym okresie swego 
istnienia mocno podupadłe, ode-
grało to ,,piekiełko” niepoślednią 
rolę w latach 1848 i 1863 jako 
miejsce zborne konspiratorów - 
patriotów polskich - rolę podobną 
do znaczenia, jakie przed rokiem 
1914 przypadło w udziale kawiar-
ni ,,Sans-Souci”, w której duszą 
ośrodka młodzieży był nie kto 
inny jak twórca legionów - Józef 
Piłsudski. ,,Piekiełko” to także 
miejsce schadzek ,,batiarów” i   
podejrzanych typów. 
   „Jedzą, piją, lulki palą, w sta-
rej budzie u Atlasa,
   Mało knajpy nie rozwalą: Cy-
ganeria lwowska hasa...
   Nikt nie karmi się potrawką, 
nikt się nie objada gąską,
   Wódka tutaj jest przystawką, 
Piwo tutaj jest przekąską.
   Same dobrze znane twarze, 
które wciąż pragnienie nęka.
   Ale czasem przy gitarze, pięk-
na rodzi się piosenka”.

CYGANERIA LWOWSKICH KAWIARNI 
RECENZJA Z KONCERTU 
28 WRZEŚNIA 2017 ROKU
Aleksander Szumański
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Tak pisał Henryk Zbierzchow-
ski

A Feliks Konarski tak:
 
Człowiek szedł do Atlasa, wypił, 
zjadł – pierwsza klasa,  karme-
nadel z kosteczką – no ni!? 
U Kozioła poprawił,w de Labe 
się zabawił, tak jak nigdzie na 
świecie – no ni!? 

Pięć kawiarni mieściło się do-
okoła Wałów hetmańskich: ,,de 
la Paix”, ,,Imperial”, ,,Cariton”, 
,,Grand” i ,,Wiedeńska”. Pięć lo-
kali, których los - mimo całego 
szeregu dzielących je różnic - za-
leżny był w znacznej mierze od 
jednego życiodajnego źródła: od 
źródła życia i energii kupieckiej, 
bijącego pod pomnikiem Sobie-
skiego. 
Skromny kupczyk z „Grandu” 
(dawnej „Teatralnej”) nie był mile 
widziany w położonej na drugim 
krańcu Wałów, eleganckiej „de la 
Paix”. Goście przychodzili  na ga-
zety, na kawę albo - najczęściej - 
w poszukiwaniu interesu. ,,Impe-
riał” to istna giełda drzewna. Był 
bowiem za dnia, zwłaszcza w nie-
dzielę, wyłącznie lokalem branży 
drzewnej, specyficzną kawiarnią 
„branżową”. 
Lokalem wszystkich branż - od 
branży nafciarskiej do branży 
aktorskiej - kawiarnią wszech-in-
teresów była „Wiedeńska”. Była  
ona czymś więcej zresztą jak ka-
wiarnią tylko. Jest pojęciem geo-
graficznym, mającym dla Lwowa 
to znaczenie, jakie miał dla Wied-
nia Stephansplatz, czy  dla Pary-
ża place de l’Opera. To centralny 
punkt miasta. Serce Lwowa. Tutaj 
łączyły się wszystkie jego arterie: 
linie tramwajowe, rozbiegające 
się stąd we wszystkich kierun-
kach. Był to przez długie dzie-
siątki lat reprezentacyjny lokal, 
w którym schodziła się elita mia-
sta: świat polityczny i wojskowy, 
palestra i finansjera, uniwersytet 
i teatr. Było to w czasach, kiedy 
Lwów - liczył 87 000 mieszkań-
ców. Rezerwat starszych panów z 
inteligencji i solidnych przyjezd-
nych, prowincjonałów i ziemian, 
którzy jeszcze z ojca i dziada 
uznawali ,,Wiedeńską” jako jedy-
ny przyzwoity lokal we Lwowie. 
Stał również w pierwszym pokoju 
„Wiedeńskiej” bufet z domowymi 
ciasteczkami i słynnymi w całym 
Lwowie rogalikami, osobistego 
wypieku ówczesnej właścicielki, 
p. Sieberowej. A lokal zamykano 
zrazu o 8, później o 10 wieczo-
rem. 
Paweł Jerzy Asłanowicz - kompo-
zytor. Ukończył Wydział Prawa 
Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Jako student pisał 
w latach 1928–1930 piosenki dla 
kabaretu Nasze Oczko, następnie 
związał się z lwowskim Akade-
mickim Teatrem Literacko Ar-
tystycznym. Po ukończeniu stu-
diów rozpoczął pracę w rozgłośni 
Polskiego Radia we Lwowie. Był 
m.in. kompozytorem muzyki do 
audycji radiowej  „Wesoła Lwow-
ska Fala”. Wiktora Budzyńskiego. 
Od 1930 r. należał do Związku 
Autorów i Kompozytorów Sce-

nicznych. Największą popular-
ność zdobyła jego piosenka, na-
pisana do wspólnie z  Marianem 
Hemarem  pt. ,,Upić się warto”.  
Gdy kończyła się operowa pre-
miera w skarbkowskim teatrze i 
publiczność, olśniona przepysz-
nym tenorem Schlafnebergaien, 
napływała tłumnie do „Teatral-
nej”, wypełniając jej wspaniałe 
barokowe sale, tonące w powodzi 
gazowego światła... Pogrążywszy 
się w wygodnej, głębokiej kana-
pie, można było w tym koloro-
wym półmroku oddać się wizjom 
i przemyśleniom:
W pierwszym dziesięcioleciu na-
szego stulecia,  stary skarbkowski  
teatr zamienił się na koncertową 
salę, w której, na czele lwow-
skich filharmoników, królował 
Czelański. Zmieniła się również 
„Teatralna” i z towarzyskiej ka-
wiarni minionego wieku stała się, 
za dnia, kawiarnią solidnego ku-
piectwa. Wieczorami jednak rej w 
niej wodzą kokoty, szampańskie 
gryzetki, damy od Maksyma. I 
tylko w czasie wspaniałych redut 
w skarbkowskiej sali decydują się 
panie z towarzystwa, pod osłoną 
maski, zajrzeć i tutaj. Budzą się 
polskie kabarety: w Krakowie – 
,,Zielony Balonik”, w Warszawie 
–,,Momus”, we Lwowie ,,Nasze 
oczko”.  We wspaniałych rene-
sansowych  salonach „Louvre’a” 
przy  ul. Rutkowskiego, róg ul. 
Kamińskiego we Lwowie zain-
stalowano kabaret. W dostojnym, 
chłodnym półmroku, panującym 
tu za dnia i w nastrojowo przy-
ćmionym świetle w czasie wie-
czornego kabaretu można było 
usłyszeć piosenki rewiowe płyną-
ce z estrady, mówiące o miłości, o 
szczęściu i nieszczęściu  kabare-
towej romantyki.
Lwów obok Krakowa był drugą 
stolicą Młodej Polski. Tu wyrośli 
na pierwszych poetów tamtego 
czasu Jan Kasprowicz i Leopold 
Staff, bracia Stanisław i Wincen-
ty Korab Brzozowscy, Maryla 
Wolska i Bronisława Ostrowska, 
tu mieszkali i tworzyli w róż-
nych okresach Gabriela Zapol-
ska, Jerzy Żuławski, Zdzisław 
Dębicki i Kornel Makuszyński, 
tu drukował swe dzieła Stanisław 
Brzozowski i tu działali najwy-
bitniejsi krytycy epoki Ostap 
Ortwin i Karol Irzykowski. Hen-
ryk Zbierzchowski, najbardziej 
reprezentatywny przedstawiciel 
cyganerii młodopolskiej Lwowa, 
poeta, prozaik i dramatopisarz. 
Należał do najbardziej znanych 
postaci na lwowskim bruku. Już 
samym wyglądem zewnętrznym 
zwracał uwagę i mile uosabiał 
tych nielicznych nieznających go 
z widzenia mieszkańców miasta. 
Zawsze w aksamitnej kurtce, w 
czarnym fantazyjnym krawacie, 
które doskonale tonowały się z 
długim, rozwianym włosem i ra-
sową fizjonomią właściciela.
Ubiór duchowy miał też zawsze 
jednaki: pogodę ducha i uśmiech, 
nieugięty optymizm. Z lekkim, 
na wszystko przygotowanym sar-
kazmem i łagodną melancholią 
wychodził Henryk Zbierzchowski 
na spotkanie każdej, choćby cięż-
szej trudności w życiu. Zrósł się 

ze swoim grodem ojczystym jak 
rzadko kto:
Wiersze Henryka Zbierzchow-
skiego pisane przy stoliku w 
„Atlasie” na rogu Rynku i ulicy 
Grodzickich drukowano następ-
nego dnia w „Kurierze”, „Gaze-
cie Porannej” lub „Szczutku”, a 
uczniowie gimnazjów czytali w 
wypisach „Odę do Nilu”.
Henryk Zbierzchowski był wśród 
epigonów Młodej Polski i jako 
niezwykle utalentowany twórca 
mógł zapewne zdobyć sławę w 
Warszawie, dokąd przenosili się 
lwowscy literaci po 1918 roku. 
Ale Zbierzchowski ponad wszyst-
ko upodobał sobie Lwów. W swo-
im ogrodzie przy ul. Piaskowej i 
przy atlasowym stoliku powsta-
wały jego „serdeczne poezje” o 
Lwowie.
„Lwów nocą bywał knajpą, budu-
arem i kabaretem” mówi narrator 
filmu o Henryku Zbierzchow-
skim. Zbierzchowski był współ-
twórcą tej artystycznej legendy 
miasta. Dokumentalny film o Po-
ecie powstał na podstawie scena-
riusza Sławomira Gowina. Film 
wprowadza w klimaty przedwo-
jennego Lwowa”.
Rudolf Sieczyński, urodzony 
w Wilnie, pracował w Wiedniu 
jako prawnik, zgodnie ze swoim 
wykształceniem. Oprócz pracy, 
był wielbicielem muzyki rodziny 
wiedeńskich Straussów. Kompo-
nował utwory głównie w rytmie 
walca. Utwór napisany w 1913 
roku „Wien, du Stadt meiner 
Träume” czyli „Wiedeń, miasto 
moich marzeń” uzyskał światową 
popularność i do dziś jest wyko-
nywany przez najsłynniejszych 
śpiewaków świata.  Podobno 
utwór powstał w Wilnie i dotyczył 
tego właśnie miasta i nosił tytuł 
„Wilno, miasto moich marzeń”. 
Następnie utwór dotarł do Lwowa 
i tu pojawia się Henryk Zbierz-
chowski. Nie jakiś tam Wiedeń 
jest miastem ludzkich marzeń, ale 
Lwów!. Napisał lwowskie słowa 
do  walca Rudolfa Sieczyńskie-
go. I tak powstał utwór „Piosn-
ka o naszym Lwowie”, który do 
dziś jest  z wielkim sentymentem 
wykonywany zwłaszcza w ośrod-
kach  polonijnych.
W „Szkockiej” dnie i wieczory, 
nieraz do wczesnego rana, prze-
siadywali ludzie, których razem 
w innym miejscu zebrać było 
wręcz niepodobna. Nie pozwoliła 
na to przede wszystkim historia. 
Pod oknem grupa zawzięcie dys-
kutująca nad serwetką pokrytą 
znakami – spory matematyków. 
Stolik Stefana Banacha, Hugona 
Steinhausa, Stanisława Ulama, 
Władysława Orlicza, Antoniego 
Łomnickiego, Stanisława Ma-
zura. Największym poważaniem 
cieszył się najmłodszy wśród nich 
– Banach, geniusz matematyczny 
i  samouk. W tej kawiarni  rodziły 
się podstawy nowoczesnej mate-
matyki, w której teoria przestrze-
ni Banacha odgrywała rolę klu-
czową. Lecz nie tylko. Stanisław 
Ulam, współtworząc amerykań-
ską bombę wodorową, opierał się 
na poglądach tu właśnie formuło-
wanych. Wypijano wielkie ilości 
czarnej kawy, wódki i rysowano, 

liczono, na serwetkach i marmu-
rowych blatach stolików. Kiedy 
jakiegoś wieczoru nie udało się 
rozwiązać postawionego proble-
mu, służba wynosiła zapisane 
kredą blaty stołów do spiżarni i 
na drugi dzień siadano znów do 
rozwiązywania, już przy silniej-
szej głowie. Banach zapisywał 
większość swoich pomysłów na 
serwetkach. Potem je niszczył 
lub gubił. Z kilku ocalonych po-
wstały cenne prace uczniów. Za 
rozwiązanie problemu przyzna-
wano wspólnie dowcipne nagro-
dy. Tomasz Zieliński, właściciel 
„Szkockiej”, wpadł na pomysł, by 
postawione teorie, pytania, zada-
nia zapisywać i ocalić od bezpow-
rotnego zaginięcia. Chronił w ten 
sposób cenne marmurowe blaty, 
które niszczały pod naporem kre-
dy i wody. Tak zrodziła się sławna 
w dziejach światowej matematy-
ki ,,Księga Szkocka”- zeszyt, w 
którym notowano zadania i teorie 
filozoficzne. Między innymi za 
rozwiązanie „problemu nr 153” 
postawionego w 1936 roku przez 
Stanisława Mazura nagrodą mia-
ła być żywa gęś, wedle pomysłu 
Banacha. Otrzymał ją dopiero 
w 46 lat później szwedzki mate-
matyk P. Enflö, kiedy w czasie 
wojny wywieziono Księgę i udo-
stępniono nielicznym światowym 
matematykom-którzy mogli coś 
z niej zrozumieć. Powstała tra-
dycja, którą kontynuuje elitarne 
grono największych autorytetów 
w tej dziedzinie. Gorliwi Amery-
kanie doliczyli się ponad 11 tys. 
ważnych prac naukowych, które 
w tytule zawierają sformułowanie 
„teoria Banacha”, ale co z tego, je-
śli tajemnice Księgi Szkockiej po-
trafi zrozumieć tylko garstka wta-
jemniczonych geniuszy. Zatem 
niewiele tych żywych gęsi, bodaj 
najcenniejszego matematycznego 
wyróżnienia za rozwiązanie zada-
nia wpisanego do Księgi Szkoc-
kiej, przyznano. O wiele mniej 
niż nagród Nobla. Zbiór zadań 
otwierał wpis Stefana Banacha 
z 1936 roku, a zamykał problem 
sformułowany przez Hugona Ste-
inhausa w maju 1941 roku. Do 
dziś Księga Szkocka wabi swoimi 
tajemnicami, przewyższającymi 
inne z tej dziedziny. Księgę opu-
blikowano, to, co możliwe, roz-
wiązano, ale podstawowa część 
wiedzy tam zawartej jest strzeżo-
na przez nieliczne umysły zdolne 
przekroczyć wyśrubowaną skalę 
trudności. Księga zawiera teorie 
i podpowiedzi rozwiązań, których 
poznanie, być może, otwiera inne 
drzwi. Jest księgą władzy, jaką 
daje dziś matematyczna wiedza o 
istocie świata… A więc wszystko 
może się jeszcze zdarzyć.
Nie była nigdy od kawiarni 
„Romy” ani większej, ani święt-
szej, ani w dobre przykłady obfit-
szej .Wszystkie drogi Lwowa nie-
uchronnie do niej prowadziły. Tu 
się zamawiało cedzonej kawy z 
kożuszkiem, flaszki beczkowego 
piwa! i dzisiejszego numeru ,,Sło-
wa Polskiego” W najdoskonalszy 
sposób nagięto tu wiedeńską tra-
dycję do lwowskich potrzeb. Tu-
taj w ciągu jednego popołudnia 
siedzieli wszyscy przy wszyst-

kich niemal stolikach, wszyscy ze 
wszystkimi i o wszystkim mówili 
i żyli życiem jednej wielkiej, ob-
gadującej się nawzajem, a jednak 
bez siebie wyżyć nie mogącej 
rodziny. W tej sławnej ,,Romie” 
udzielał się jako wykonawca, 
śpiewał i grał na gitarze sam 
Emanuel Schlechter – późniejszy 
mistrz scenariuszy filmowych, 
dialogów i tekstów piosenek, dba-
jący o piękno języka polskiego 
zarówno w piśmie jak i w mowie. 
Przygrywał mu na fortepianie Ju-
liusz Gabel.

Na zakończenie koncertu Woj-
ciech Habela przeczytał dwa 
wiersze Henryka Zbierzchow-
skiego HYMN NA CZEŚĆ 
LWOWA i JESIEŃ

HYMN NA CZEŚĆ LWOWA

Gdy ranka złoty róż swe blaski 
śle na łów, 
W zielonym wieńcu wzgórz jak 
wizja błyszczy Lwów. 
W tym mieście mieszka lud, co 
wiernym jest po zgon. 
To Orląt naszych gród, to jest 
na trwogę dzwon. 
Gdy wróg ze wschodnich 
twierdz u Polski stanął wrót, 
Dzwonieniem wszystkich serc 
obrony wskrzesił cud. 
I gdy ze szczytów drzew listo-
pad liście strząsł, 
Swych dzieci oddał krew, ze 
śmiercią poszedł w pląs. 
Lwie serce ma nasz Lwów, jak 
przed wiekami miał, 
Obrońców stanął huf i Bóg zwy-
cięstwo dał. 
Na Kresach trzymasz straż 
przez wieków prawie sześć! 
Cześć Ci, o Lwowie nasz, obroń-
com Twoim cześć!

JESIEŃ

Patrzę, jak liście pierwszy mróz 
rumieni
I toń błękitu jak chusta pobla-
dła.
Jesień jest we mnie i jam jest w 
jesieni,
Bo przenikamy się jak dwa 
zwierciadła.

I w duszy mojej jest to samo 
złoto
Pól, całowanych promieniami 
słońca
I ta tęsknota wieczna za tęskno-
tą,
Która się włóczy po dalach bez 
końca.
 
I w sercu mojem jest zaduma 
ciszy,
Która dobywa każdy szmer z 
ukrycia,
Każdego listka opadanie słyszy
Na niegdyś bujnym drzewie 
mego życia.
 
I chociaż stroję się w złota prze-
pychy,
Choć tonę w słońca ostatniej po-
wodzi,
Jest w moich oczach jakiś smu-
tek cichy,
Który się żegna z wszystkiem, 
co odchodzi.
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Patrzę na życie swe po tamtej 
stronie,
Z każdą minioną rozmawiam 
godziną
I po mej duszy bladym niebo-
skłonie
Obłoki wspomnień płyną, pły-
ną, płyną...

W niedzielę 24 września w sali 
koncertowej krakowskiego te-
atru Variete odbył się doroczny 
koncert galowy Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Lwow-
skiej i bałaku lwowskiego w 
Krakowie 2017 r. w którym wy-
łoniono laureatów.
Zebrana publiczność gromkimi 
brawami nagrodziła laureatów 
konkursu lwowskiej piosenki.
Szczególnie wzruszyła nas pio-
senka w wykonaniu laureatów 
w kategorii młodzieżowo - dzie-
cięcej, niewątpliwie przyszłych 
mistrzów estrady jak młodziut-
kie, dziecięce postaci Marceliny 
Cieślik, czy też Zuzanny Py-
tlowskiej.
W kategorii osób dorosłych 
I miejsce zdobyła studentka 
Dagmara Moskwa studentka z 
Cząstkowic koło Jarosławia. W 
jej wykonaniu wysłuchaliśmy 
m.in. piosenkę do słów Mariana 
Hemara „Lwowskie serce”. Tą 
piosenką podbiła nasze serca.
Koncert uwieńczył Andrzej Ro-
siewicz.
Na ten uroczysty koncert laure-
atów napisałem wiersz zatytuło-
wany „Koncert Galowy”. 
Nie był prezentowany na kon-
cercie galowym.

KONCERT GALOWY

 Dzisiaj przed Państwem 
Piosenka galowa
Skąd się wzięła w Krakowie
Czy prosto ze Lwowa

Czy wpłynęła Wisłą
Czy modrym Dunajem
Czy nurtem Prypeci
Drugiej RP krajem

Kiedy znów przyleci
Czy pachnącym majem
Czy jesieni wrześniem
Pachnącym ruczajem

Czy też znowu jutro
Z pięknymi paniami
Prościutko ze Lwowa
Takich nie ma w świecie
Z wyjątkiem Krakowa

Co nam zaśpiewają
Lwowskie laureatki
Co też laureaci
W lwowskie strojni
Przepiękne krawatki

A publiczność nasza
Z całego Krakowa
Przybyła na koncert
Z miłości do Lwowa

Czy z katedry marzeń
Czy też z Pohulanki
Gdy nie mogli nad Pełtwią
Wić swe lwowskie wianki

Czy też z Kajzerwaldu
Wysokiego Zamku
Z ulicy Kurkowej
Świetlnego poranku

Z kina Marysieńka
Czy też z kina Rialto
A może z Casino

Gdzie tam Gary Cooper
Miał swe sak palto

A może z samego kina Raju
Gdzie na rogu Kupernika
Tańczy panna bez bucika
Ja si pytam panny
Gdzie  jest jej bucik
A ona mówi 
Że jej bucik ucik

Pienkne gwoździki
Kwietne tulipany
Na Hetmańskich Wałach
Panny nad pannami

Śpiewa ślepa Mińcia
Wraz z Sobieskim królem
Co we Wiedniu zrobił
Pogańcom tresurę

A na zakończenie
Tego wierszyka
Wystąpią laureaci
Z lwowskiego koszyka

Zaśpiewają piosnkę
Przepiękną o ustach
Mnie została po nich
Tylko pamięć pusta

A ja lwowskim ustom
Taką dam radę

Słodkie usta ustom rade
Wargi twoje dziwnie blade
Ach są blade wargi twoje
Jest ich bowiem tylko dwoje

Ludzie jeno wtedy bledną
Gdy zostanie z dwojga jedno
Ale wargom jest nieskoro
Gdy ich nie ma razem czworo

Aleksander Szumański na 

„Koncert Galowy” 24 września 
2017 r.

Scenariusz koncertu, ,Cygane-
ria lwowskich kawiarni” Karol 
Wróblewski

Organizatorzy:
Fundacja Ocalenia Kultury 
Kresowej ,,Chawira” z Krako-
wa 
oraz 
Aleksander Szumański
Klub 6 Brygady Powietrzno 
desantowej 
Wojskowy Ośrodek Kultury
w Krakowie ul. Zyblikiewicza 1
28 września 2017 r.

Artyści zaprezentowali piosen-
ki:

- Irena Paprocka
zaśpiewała piosenkę:
,,Szumiały mu echa kawiarni”
sł i muz. Jerzy Boczkowski

-  Piosenkę:
,,Bal u Bombacha”
zaśpiewała
Magdalena Sowa
z zespołem ,,Chawira”
- Irena Paprocka
zaśpiewała piosenkę”
,,Randka pod Wiedeńską”
 sł. Fix, muz. Paweł Jerzy Asła-
nowicz 
 utwór z 1928r.
- Jedna z najstarszych polskich 
piosenek rewiowych, 
przebój kabaretu ,,Momus”
pod tytułem:
,,Dymek z papierosa”
w wykonaniu:
zespołu ,,Chawira”.

- Magdalena Sowa
zaśpiewała piosenkę
,,Valse Brune”
Mariana Hemara.

- Magdalena Sowa
z zespołem ,,Chawira”
zaśpiewała:
,,Piosnkę o naszym Lwowie”,
 - Matematyczną zagadkę we-
dług teorii Einsteina 
na miarę Banacha rozwiązaną 
przez Mariana Hemara
w piosence:
,,Dwa a dwa jest cztery”
przypomniała
Magdalena Sowa
 z zespołem ,,Chawira”,
- zespół ,,Chawira” 
wykonał piosenkę
Emanuela Schlechtera
,,Mam gitarę”
- zespół ,,Chawira”
zaśpiewał  piosenkę tytułową z 
tego koncertu:
,,A mnie jest szkoda lata”

W koncercie wystąpili:

Magdalena Sowa
Irena Paprocka
Daniel Mazurkiewicz
Stefan Czyż
Karol Wróblewski
Wojciech Habela

Konferansjerka
Aleksander Szumański
i
Wojciech Habela

Scenariusz;
Karol Wróblewski  

W niedzielę 24 września 2017 
roku w sali koncertowej kra-
kowskiego teatru Variete odbył 
się doroczny koncert galowy 
11 Ogólonopolskiego Festiwalu 
Piosenki Lwowskiej i bałaku 
lwowskiego w Krakowie 2017 
r. w którym wyłoniono laure-
atów.
Zebrana publiczność gromkimi 
brawami nagrodziła laureatów 
konkursu lwowskiej piosenki.
Szczególnie wzruszyła nas pio-
senka w wykonaniu laureatów 
w kategorii młodzieżowo - dzie-
cięcej, niewątpliwie przyszłych 
mistrzów estrady, jak mło-
dziutkie, dziecięce postaci Mar-
celiny Cieślik, czy też Zuzanny 
Pytlowskiej. W kategorii osób 
dorosłych I miejsce zdobyła 
studentka Dagmara Moskwa z 
Cząstkowic k/Jarosławia lau-
reatka pierwszego miejsca w 
kategorii osób dorosłych, która 
piosenkami ,,Lwowskie serce” 

Mariana Hemara ,,Już mi raz 
zabrali Wilno,już mi raz zabra-
li Lwów” Feliksa Konarskiego 
zdobyła nie tylko gromkie bra-
wa na stojąco licznie zebranej 
publiczności, ale też i nasze 
serca. Piękna, utalentowana i 
utytułowana już młodziutka 
wokalistka zapewne nie jeden 
jeszcze raz wystąpi w naszym 
zespole.
Organizatorem koncertu galo-
wego była fundacja Ocalenia 
Kultury Kresowej „Chawira” 
Karola Wróblewskiego, która 
dorocznie organizuje koncerty 
galowe w których wyłaniani 
są laureaci piosenki lwowskiej 
otrzymujący wyróżnienia i pa-
miątkowe dyplomy. Mnie przy-
padł zaszczyt wręczenia wy-
różnienia i dyplomu wokalistce 
laureatce I miejsca Dagmarze 
Moskwie.
Scenariusz koncertu galowego 
był autorstwa Karola Wróblew-

KONCERT GALOWY 
RECENZJA Z KONCERTU 
GALOWEGO 24 WRZEŚNIA 2017
Dla „Barw Kresów” Aleksander Szumański
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skiego, a swoim wystąpieniem 
dr hab. Akademii Muzycznej w 
Krakowie Renata Żełobowska 
- Orzechowska przewodnicząca 
jury konkursowego rozpoczęła 
koncert laureatów. W czasie wy-
stąpienia pani przewodniczącej 
jury przypomniałem sobie po-
dobny koncert zespołu „Chawi-
ra” dawno, dawno, bo w 2009 
roku w Warszawie w Zachęcie”. 
Mieliśmy wówczas zaszczyt go-
ścić Franciszka Makucha solistę 

krakowskiej Opery i Operet-
ki, Bohdana Łazukę, Andrzeja 
Rosiewicza  i Halinę Kunicką. 
Dzisiaj mieliśmy powtórkę wy-
stępu mistrzów estrady i teatru, 
bo znowu wystąpił w przeszło 
godzinnym programie wiecznie 
młody Andrzej Rosiewicz, który 
w swoim repertuarze miał rów-
nież piosenki lwowskie.
Konkurs finałowy laureatów te-
gorocznego festiwalu  odbył się 
w przeddzień koncertu galowego 

w sobotę 23 września 2017 roku 
w Sali  ,,Kamieniołomu Jana 
Pawła II” przy kościele św. Józe-
fa w Krakowie, po którym Jury 
wyłoniło laureatów.
W koncercie galowym wystąpili:

- laureat Nagrody Specjalnej:
 Wiesław Machnik z Gliwic 
przedstawił tekst w ,,bałaku” i 
piosenkę z bałakiem własnego 
autorstwa,

- w kategorii dziecięco młodzie-
żowej:
Marcelina Cieślik z Pleśnej k/ 
Tarnowa
zaśpiewała piosenkę
Romana Kołakowskiego:,, Lwów 
to dla mnie zagranica”
Przy fortepianie:
Małgorzata Boruch.

- laureat III miejsca w kategorii
dziecięco-młodzieżowej: duet 
wokalny
z zespołu Szkół w Gromniku
Julia Roman i Klaudia Jackow-
ska zaśpiewali piosenkę z muzy-
ką
Włodzimierza Korcza ,,Jest takie 
miasto co zwie się Lwów”
przy fortepianie: Daniel Mazur-
kiewicz,

- W kategorii dziecięco-młodzie-
żowej Jury przyznało dwa rów-
norzędne miejsca: Julii Roman i  
Zuzannie Pytlowskiej z Chrzano-
wa która zaśpiewała piosenkę
Mariana Hemara, ,Czterolistna 
koniczyna” przy fortepianie: Ire-
na Paprocka,

- Julia Roman z  Zespołu Szkół 
w Gromniku także laureatka II 
miejsca
zaśpiewała piosenkę Mariana 
Hemara ,,Chlip Kulikowski” 
przy fortepianie: Daniel Mazur-
kiewicz,

- laureatka I miejsca w kategorii
dziecięco-młodzieżowej Irena  
Michalska z Kamionki Wielkiej 
k/ Nowego Sącza
zaśpiewała  dwie piosenki: ,”Pa-
miętasz cygańskie dzieci”
za którą otrzymała także nagro-
dę w konkursie piosenek Jerzego 
Michotka - w swojej kategorii
i drugą piosenkę: ,,Ta co pan 
buja, ta ja zy Lwowa
Do słów Emanuela Schlechtera i 
muzyki Juliusza Gabla Przy for-
tepianie: Irena Paprocka,

- wyróżniona w kategorii osób 

dorosłych:
Małgorzata Piegzik z Żarek k/
Chrzanowa
zaśpiewała piosenkę Feliksa Ko-
narskiego (Ref-Rena) ,,Ta joj ta 
Lwów” Przy fortepianie: Irena 
Paprocka,

- laureatka III miejsca w katego-
rii osób dorosłych Dominika Cie-
ślik - Lauf
zaśpiewała piosenkę nieznanych 
autorów: ,,Ta to jest wprost nie 
do wiary” przy fortepianie: Da-
niel Mazurkiewicz,

- laureat II miejsca w kategorii
osób dorosłych: Dominik Ku-
śnierczyk z Jaworzna
zaśpiewał dwie piosenki:
,,Taksówkarz lwowski” Mariana 
Hemara
oraz ,,Śpij, moja miłości”
za którą otrzymał także
nagrodę w konkursie piosenek 
Jerzego Michotka w swojej kate-
gorii. Przy fortepianie:
Irena Paprocka, 

- laureatka pierwszego miejsca w 
kategorii osób dorosłych:
Dagmara Moskwa
z Cząstkowic k/Jarosławia jest 
studentką
zaśpiewa dwie piosenki: ,,Lwow-
skie serce” Mariana Hemara oraz
,,Już mi raz zabrali Wilno, już mi 
raz zabrali Lwów” Feliksa Ko-
narskiego przy fortepianie: Da-
niel Mazurkiewicz

Na zakończenie koncertu galo-
wego wystąpił Andrzej Rosie-
wicz’

Scenariusz i reżyseria - Karol 
Wróblewski

Przewodnicząca Jury - Renata 
Żełobowska - Orzechowska

Konferansjerka koncertu

Wojciech Habela i Aleksander 
Szumański
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

redakcjaksi@kresy.info.pl
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Partnerzy medialni 
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

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

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

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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