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Pomnik Wołyński w Lu-
blinie – Jest ustawiony
na Skwerze Ofiar Woły-
nia.
Dzień 25 listopad 2017 r na trwale
zapisze się w świadomości miesz-
kańców Lublina tego dnia został 
ustawiony monument główny 
pomnika „Ofiar Wołynia”. Długa 
to była droga, droga Obywatel-
skiej Inicjatywy Uchwałodawczej 
mieszkańców ......strona 3

Nie udało się wyrżnąć 
miasteczka Birczy to 
trzeba zniesławić.
W przeddzień Święta Niepod-
ległości Minister MON Antoni 
Macierewicz odsłonił na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie tablice z nazwami dwudziestu 
wsi i miasteczek na Wołyniu i Lu-
belszczyźnie oraz w Małopolsce 
Wschodniej, które stawiły opór 
napastnikom zbrodnieczej Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów i Ukraińskiej......strona 4

Czy w Polsce czczeni 
będą ukraińscy faszy-
ści?.
Maciej Pieczyński w wywiadzie 
z Wołodymyrem Wjatrowyczem, 
przewodniczącym Ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej, pt.
„Z banderowcami walczyli czeki-
ści”, zamieszczonym w tygodni-
ku Do Rzeczy (nr 47.2017) nie 
zapytał go – jako podobno najwy-
bitniejszego.......strona 9

Bolszewickie przeżytki 
w świadomości na Li-
twie
Teza, że Litwini byli dzielnymi 
wojownikami z bolszewikami, 
jest dosyć mocna i wystarczająco
powszechna na Litwie do dziś. 
Spójrzmy jednak prawdzie w 
oczy i zapoznajmy się z „rewer-
sem” podawanego mitu, koncen-
trując uwagę na okresie dziejo-
wym, gdy ważyły się losy Wilna
i Wileńszczyzny. W świadomości
litewskiej nadal......strona 11

Świadomość narodowa
Ukraińców w Polsce.
Dzień 25 listopad 2017 r na trwale
zapisze się w świadomości miesz-
kańców Lublina tego dnia został 
ustawiony monument główny 
pomnika „Ofiar Wołynia”. Długa 
to była droga, droga Obywatel-
skiej Inicjatywy Uchwałodaw-
czej mieszkańców Lublina którzy 
upomnieli się.......strona 13

Zdrada księdza Osypa
Kładocznego
W połowie 1942 roku za pośred-
nictwem ks. greckokatolickiego 
Osypa (Józefa) Kładocznego, 
Delegat Rządu na Kraj, Jan Pie-
kałkiewicz, usiłował dojść do po-
rozumienia z władzami OUN, aby 
wypracować wspólne stanowisko 
dotyczące spraw polsko-ukra-
ińskich. Jerzy Lerski, wysłany 
z misją od Naczelnego Wodza i 
Premiera...strona 24

Wspomnienia z pracy 
nauczycielskiej na Wo-
łyniu w latach 1936 – 
1939.
W roku 1934 ukończyłem Pań-
stwowe Gimnazjum Nauczy-
cielskie Męskie im. Romualda 
Traugutta w Dąbrowie Górniczej 
– uzyskując prawo nauczania w 
szkołach powszechnych (podsta-
wowych). ......strona 25

75. lecie zbrodni: gru-
dzień 1942.
W nocy z 27 na 28 listopada 1942
roku na Zamojszczyźnie Niemcy
z udziałem kolaboracyjnych for-
macji ukraińskich (głównie po-
licji i esesmanów szkolonych w 
Trawnikach) rozpoczęli wysie-
dlanie ludności polskiej. Polakom 
zezwolono tylko na ......strona 29

PISARZE KRESOWI
cz.V - GRUPA PO-
ETYCKA WOŁYŃ.
Przedświąteczny nastrój jarmar-
ku na wrocławskim Rynku, lu-
dzie spacerują między stoiskami, 
wszędzie światełka, muzyka, 
smakołyki i mało kto z tego tłu-
mu zauważył ważne wydarzenie 
tuż obok. Na szczęście ci, których 
interesował ten temat nie musieli 
dowiadywać się o nim dopiero z 
plakatu na drzwiach, wiedzieli-
śmy wcześniej. Kiedyś pisałam, 
że „Wrocław i Lwów to bratnie 
miasta”. To prawda, ale nie tylko 
Lwów. ......strona 31

Boże Narodzenie w 1939 
r. na Wołyniu..
Już w listopadzie zaczęły się przy-
gotowania do zimy. Ściany drew-
nianego domu ogacono (ocieplo-
no) suchymi liśćmi z sadu i lasu.
Między ścianę domu, od zewnątrz 
i dobudowany szalunek wsy-
pywano suche liście. Tworzono 
z nich ok. 30-40 cm. warstwę. 
Domy i budynki drewniane po-
sadowione były na żywicznych 
pniach zakopanych w ziemi w li-
nii ścian budynku (te pnie pełniły
rolę fundamentu). .....strona 33

WIGILIA W POL-
SKIEJ TRADYCJI I 
OBYCZAJU.
Święta Bożego Narodzenia w 
Polsce tak naprawdę zaczynały 
się od cudownej, wspaniałej gęsi, 
spożywanej na św. Marcina, któ-
rą można było wspominać przez 
całe 40 dni Adwentu, aż do uro-
czystej postnej kolacji – polskiej 
Wigilii. Nie znaczy to wcale, że 
Polacy przez długi post adwento-
wy posypywali sobie głowy po-
piołem i żyli chlebem i wodą. Na 
postny obiad w.....strona 34

25 grudnia 1943 r., w pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia, wcze-
snym rankiem  miasteczko, czeski 
Kupiczów znalazł się pod obstrza-
łem artyleryjskim. Zgrupowane 
tam oddziały partyzanckie AK 
zaskoczyła ta sytuacja. To nie był 
ostrzał zmasowany, ale tak jakby 
ostrzegawczy, kilka pojedynczych 
pocisków spadło na miasteczko, 
nie wyrządzając większej szko-

dy. Partyzanci wystawieni na pla-
cówkach pilnie zaczęli lustrować 
przedpole. Do dowództwa napły-
nęły meldunki, że na przedpolu 
pojawiły się ukraińskie tyraliery. 
Znów było zaskoczenie, bo poja-
wiły się ale nie spieszyły do ataku, 
wręcz przeciwnie wyglądało to na 
demonstrację obecności. Dowódcy 
oddziałów zarządzili alarm i stan 
pełnej gotowości, spodziewano 

się ataku. W tym też czasie wszy-
scy usłyszeli strzelaninę za linia-
mi potencjalnych przeciwników, 
powstała sytuacja trudna do roz-
poznania. Wszystko jednak nieba-
wem się wyjaśniło. Do Kupiczowa 
przebił się przez linie wroga goniec 
z Zasmyk. Ukraińcy zaatakowali 
Batyń, Radomle, Janówkę ......   i 
idą na Stanisławówkę oraz Za-
smyki. ....Dokończenie na str. 21  

25 grudnia 1943 r., w pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia.

/ W Zasmykach pod punktem sanitarnym
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Obchody Dnia Niepodległości w Łucku
Redakcja
Obchody Dnia Niepodległości w 
Łucku
10 listopada w łuckim Teatrze 
Lalek odbył się – zorganizowany 
przez KG RP w Łucku – uroczy-
sty wieczór z okazji 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

Po odegraniu hymnów Polski i 
Ukrainy, tradycyjnie już harcerze 
Związku Harcerstwa Polskiego 
przywieźli do Łucka płomień, 
zapalony w miejscu, gdzie sto 
lat temu rozgorzała słynna bitwa 
pod Kostiuchnówką i gdzie swo-
je walki toczyły Legiony Polskie 
pod dowództwem marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Ogień został 
przekazany na ręce Konsula Ge-
neralnego RP w Łucku – Wiesła-
wa Mazura.
Po przemówieniu powitalnym 
konsul generalny wręczył odznaki 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
następującym osobom: Mirosła-

wie Butyńskiej, Natalii Denysiuk, 
Oldze Jaruczyk, Stanisławowi 
Kozarowiczowi, Marii Łukacz i 
Switłanie Suchariewej.
 Po zakończeniu części oficjalnej 
wieczoru na scenie Teatru Lalek 
wystąpił zespół „Lubelska Fede-
racja Bardów”. LFB – pod kie-
rownictwem poety i kompozytora 
– Jana Kondraka, to profesjonalni 

muzycy, którzy są uznanymi nie 
tylko w Polsce autorami i kom-
pozytorami, a jednocześnie wy-
konawcami i akompaniatorami. 
Obok twórczości własnej zespół 
zaprezentował światowe utwory a 
także kompozycje oparte na twór-
czości ludowej. Grupa wydała 
jedenaście płyt i z powodzeniem 
reprezentuje Polskę na koncer-
tach w Wiedniu, Paryżu, Nowym 
Jorku i Londynie. Muzycy są 
częstymi gośćmi i laureatami naj-
większych festiwali piosenki lite-
rackiej w Polsce.
 
Koncert, w sposób szczególny 
poświęcony takim wysokim war-
tościom, jak wolność, patriotyzm 
i miłość, został z entuzjazmem 
przyjęty przez widzów, licznie 
przybyłych do Teatru Lalek.
Źródło: http://www.luck.msz.gov.
pl/pl/aktualnosci/obchody_dnia_
niepodleglosci_w_lucku
Fot. KG RP w Łucku.

 
W dniu 14 listopada 2017r., odszedł na wieczną wartę w 

wieku 93 lat

 Ś.P. 

Por. Edward BŁASZCZAK
Żołnierz II/43 pp. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 

Krajowej ps. „Sowa”.

17 listopada został pochowany z
honorami wojskowymi w Kwaterze Żołnierzy 27 WDP 

AK na cmentarzu „Na Majdanku” 

Czy prezydent Duda powinien 
pojechać na Ukrainę?
Redakcja
Na tak postawione pytanie, go-
ście Radia Wnet: prof. Nowak 
oraz poseł Jakubiak z Kikiz’15 
jednoznacznie odpowiedzieli że 
NIE!.
Prezydent nie powinien legitymi-
zować swoją obecnością postawy 
ukraińskiej szczególnie tej, która 
niewątpliwie  uderza w szczegól-
nie czułem miejsca polskości i 
Polaków powiedział pos. Jaku-
biak.
Rozpieściliśmy Ukraińców - do-
dał prof. Nowak. Straciliśmy 
wiele lat.  Ten nacjonalizm się 
rozszerzył na Ukrainie przez to  
że nie protestowaliśmy, że holu-
biliśmy Juszczenkę, że daliśmy 
mu tytuł doctor honoris causa i 
inne w czasie, gdy stawiał pomni-
ki Banderze, Szychewyczowi i in-
nym - mówił dalej profesor.  
O tym wszystkim mówią i piszą 
Kresowianie tyle że jest to „wo-
łanie na pustymi” którego nikt nie 
słyszy. W przypadku Kresowian 
wspomniany powyżej frazeolo-
gizm ma też inne, bardziej przy-
ziemne znaczenie. 

W czasach wszechobecnej infor-
matyki nie sposób nie zauważyć 
wołania Kresowian. 
Problem tkwi gdzie indziej. Tego 
wołania następujące po sobie rzą-
dy nie chcą słuchać bo tak jest 
najlepiej. To nie znaczy jednak 
że problemu nie ma - wręcz prze-
ciwnie. 
Wraz z pojawieniem się na po-
pierestrojkowej mapie Europy 
nowego bytu państwowego któ-
ry Polska poparła jako pierwsza, 
pojawiły się problemy które na-
brzmiewają nieustannie podsyca-

ne ukraińskim nacjonalizmem a 
które wzniecają wśród Kresowian 
uzasadniony niepokój.   
Na Ukrainie zastały tysiące ma-
łych ojczyzn, dziesiątki tysięcy 
szczątków naszych przodków 
których dzisiaj, TO WŁAŚNIE 
PAŃSTWO nie pozwala ekshu-
mować i godnie pochować. Pro-
fesor Nowak ma rację wytykając 
brak reakcji w czasie kiedy jesz-
cze można było coś ocalić z pol-
skiego dziedzictwa narodowego. 
Wyjazd Dudy na Ukrainę może 
pozbawić nas nawet złudzeń. 

Por. Witold Grabarczyk 
pokłosiem akcji 

 dekomunizacyjnej..??
Andrzej Łukawski

W sieci zawrzało po zamianie tablicy 
zamieszczonej na filarach Grobu Nie-
znanego Żołnierza. 
Pierwotnie na umocowanych  tablicach 
wśród atakowanych przez UPA miej-
scowości znajdowała  się Bircza, a po 
zamianie tablic, Bircza już  nie wystę-
puje. 
Szef ukraińskiego IPN Wołodymyr 
Wiatrowycz stwierdził, że ta tablica to 
„upamiętnienie czekistów” i dlatego po 
uroczystym odsłonięciu tablic protest 
zapowiedziała sama gmina Bircza.
Nie wiadomo czym skończy się awan-
tura o nową tablicę przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza jednak mam uwagi 
do samego Wiatrowycza i jego tezy że 
obrońcy Birczy to czekiści. „ЧК” (po-
tocznie czeka) to akronim nazwy policji 
politycznej w sowieckiej Rosji w latach 
1917–1922.  Mniej/bardziej formalnie 
nazywani są po dzień dzisiejszy funk-
cjonariusze organów bezpieczeństwa 
państwowego i wywiadu KGB i FSB.
Por. Witold Grabarczyk, dowódca 
kompanii moździerzy biorącej udział w 
obronie Birczy to jeden z „czekistów” 
jak obrońców nazywa Wiatrowycz. 

Por. GRABARCZYK Witold ps. 
„Kmicic”, służył w 1 bat. 23 pp. 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty AK z którą 
przeszedł cały szlak bojowy dywizji 
która stoczyła kilka walk z UPA mimo 
że jej głównym celem  była walka z 
Niemcami. Po rozbrojeniu dywizji zo-
stał wcielony do „Armii Berlinga”. W 
wieku 19 lat po trzymiesięcznej szko-
le oficerskiej został zastępcą dowódcy 
kompanii moździerzy. Brał udział w 
forsowaniu Nysy Łużyckiej. Został do-
wódcą kompanii kompanii moździerzy 
która brała udział w obronie Birczy. 
To ogień z moździerzy dowodzonego 
przez tego „czekistę” (wg opinii niektó-
rych znawców z Warszawy) zadecydo-
wał o sukcesie obrony Birczy.
Kiedy w 1954 roku wyszło na jaw, że 
był żołnierzem AK został zdegradowa-
ny i karnie skazany w latach 1954-1958 
na pracę w kopalni węgla.
Jego wspomnienia z walk o Birczę 
można przeczytać w: Marek A. Ko-
prowski, Akcja „Wisła”. Krwawa woj-
na z OUN-UPA, Zakrzewo 2016, s. 
189-203.
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Dzień 25 listopad 2017 r na trwale 
zapisze się w świadomości miesz-
kańców Lublina  tego dnia został 
ustawiony monument główny 
pomnika „Ofiar Wołynia”. Długa 
to była droga, droga Obywatel-
skiej Inicjatywy Uchwałodawczej  
mieszkańców Lublina  którzy 
upomnieli się o rodaków zgła-
dzonych na kresach przez  zbrod-
niarzy spod znaku  UPA-OUN. I 
należy zadać pytanie zasadnicze 
dlaczego ten czas od inicjatywy 
do ustawienia pomnika musiał 
trwać 6 lat trudnych i niekiedy 
heroicznych starań. Należy za-
dać również pytanie co w tym 
temacie budowy pomnika zrobiły 
środowiska kresowe w Lublinie i 
odpowiedz jest druzgocąca – nic 
nie zrobiły, żadnej inicjatywy, 
bierność całkowita. Inicjatywę 
pomocy podejmowali Kresowia-
nie którzy nie są w żadnych to-
warzystwach i stowarzyszeniach 
kresowych. W Lublinie około 30 
% mieszkańców posiada korzenie 
kresowe i jak ważnym zadaniem 

było budowanie pomnika niech 
świadczy fakt, że od soboty mój 
telefon nie milknie, ciągle ktoś 
dzwoni do mnie aby podziękować 
za ten pomnik, że doprowadziłem 
do dnia jego ustawienia. Informa-
cję o ustawieniu pomnika Kreso-
wianie pozyskali z Panoramy Lu-
belskiej. Ustawienie pomnika nie 
kończy tematu jeszcze jest daleka 
droga ale mam nadzieję, że już nie 
będzie takiego kąta oporu. Co po-
zostało do zrobienia  -                      a 
mianowicie potrzeba zagospoda-
rować cały teren aby wyglądało 
to miejsce godnie i estetycznie. 
Teren jest bardzo trudny bo jest 
to mały skwer wynoszący tylko 
726 m² oraz posiada dużą róż-
nicę poziomu . I następny temat 
musze znowu podjąć starania o 
fundusze na zagospodarowanie 
terenu. Ale rzeczą najważniejszą 
jest to że Pomnik Wołyński jest 
w przestrzeni miasta Lublina i 
bije przekaz z tego pomnika nie 
tylko w słowach które są na nim 
wypisane ale również z postaci 

cierpiących które zostały na nim 
wykute. Te postacie cierpią bo 
giną od uderzeń siekiery, drągów 
czy noży i nad wszystkimi unoszą 
się płomienie ognia które strawią 
ich doczesne szczątki. Mocny jest 
to przekaz ale taka była rzeczywi-
stość i w takich okolicznościach 
ginęli rodacy i potrzeba to prze-
kazać młodym pokoleniom do 
czego był zdolny nacjonalizm na 
Ukrainie.  Planowane odsłonięcie 
Pomnika to 75 rocznica apogeum 
Zbrodni Wołyńskiej na które już 
dzisiaj zapraszam wszystkich 
Kresowian z całej Polski – mu-
simy zdążyć na ten dzień nie 
tylko zagospodarować teren ale i 
przygotować uroczystą oprawę. 
Wychodzę  z propozycją oraz z 
prośbą do wszystkich środowisk 
Kresowych w całej Polsce  aby 
Centralne Uroczystości 75 roczni-
cy Zbrodni Wołyńskiej odbyły się 
w Lublinie które będą związane z 
odsłonięciem pomnika. 

Zdzisław Koguciuk 

Pomnik Wołyński w Lublinie – Jest ustawiony 
na Skwerze Ofiar Wołynia  
Zdzisław Koguciuk
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Nie udało się wyrżnąć miasteczka 
Birczy to trzeba zniesławić
Sławomir Tomasz Roch
 W przeddzień Święta Niepodległo-
ści Minister MON Antoni Maciere-
wicz odsłonił na Grobie Nieznane-
go Żołnierza w Warszawie tablice z 
nazwami dwudziestu wsi i miaste-
czek na Wołyniu i Lubelszczyźnie 
oraz w Małopolsce Wschodniej, 
które stawiły opór napastnikom 
zbrodnieczej Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Armii Powstańczej. Obrońcami 
byli członkowie samorzutnie two-
rzonych  samoobron, wspierani 
przez żołnierzy Armii Krajowej i 
Batalionów Chłopskich.
 Niestety Prezydent RP Andrzej 
Duda nie wziął udziału w odsło-
nięciu tablic i jest to nie pierwszy, 
kiedy Prezydent RP Duda uchyla 
się od upamiętnienia ofiar UPA i 
SS Galizien. Pomimo tych utrud-
nień: nieobecność Prezydenta RP 
oraz przesunięcie odsłony tablic na 
dzień przed narodowym Świętem 
Niepodległości, jakby i tego było 
mało wybuchł kolejny skandal. 
Otóż jeszcze wieczorem 9 listo-
pada na jednej z tablic widniała 
nazwa miasteczka Birczy na Pod-
karpaciu, które w latach 1945 i 
1946 trzykrotnie obroniono przez 
ofiarność polskich żołnierzy. Na-
zwa ta zniknęła dnia następnego, 
co od strony technicznej wyma-
gało podmienienia tablicy w po-
rze nocnej. Z jednej strony szok, a 
z drugiej prawdziwy skandal! Po-
mimo zapytań ze strony dziennika-
rzy przedstawiciele tak MON, jak i 
Kancelarii Prezydenta RP, dawali 
wymijające odpowiedzi.
Nieoficjalnie mówi się, że uczynio-
no to pod presją strony ukraińskiej, 
a zwłaszcza Wołodymyra Wia-
trowycza, szefa IPN w Kijowie, 
który od lat neguje banderowskiej 
ludobójstwo na Polakach, Żydach i 
innych narodowościach oraz ataku-
je polskich patriotów. Na wieści z 
Warszawy, iż Polacy upamiętnili 
bohaterskich żołnierzy polskiej 
samoobrony na Kresach, wście-
kły Wiatrowycz oskarżył publicz-
nie, iż niektórych polskich wiosek 
przed UPA bronili „czekiści”. To 
okazało się skuteczne na tyle, że 
niektórzy przedstawiciele obecne-
go obozu władzy w Polsce, podali 
zwyczajnie tyły!

Jak zwykle nie zawiedli Kre-
oswianie.... 
......którzy raz jeszcze na gorąco, 
podjęli nierówną walkę z urzęd-
nikami różnej maści, ale na mi-
łość Boską, jak długo to ma tak 
trwać!? Jako jedna z pierwszych 
wypowiedziała się Pani Ewa Sie-
maszko, która napisała: „W Bir-
czy, napadanej wielokrotnie, miały 
miejsce trzy ważne walki z UPA, 
które uratowały miasto. Po stronie 
polskiej ataki banderowskie odpie-
rali żołnierze frontowi z 17 DP, 9 
DP i 12 DP oraz milicjanci – byli 
akowcy, którzy specjalnie wstąpili 
do MO, by bronić ludności. Żołnie-

rze wcześniej walczyli z Niemcami, 
byli wśród nich kresowianie (np. 
żołnierz 27. WDP AK, Stefan Domi-
nik Demczuk „Ryś”, przedwojenny 
zawodowy żołnierz, podoficer, w 
„Dwudziestej Siódmej” był w zwia-
dzie konnym I/19 pułku Zgrupowa-
nia „Osnowa”).”
 Ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski: „Podsumowując, bardzo 
dobrze się stało, że doszło  w koń-
cu do upamiętnieniu bohaterskich 
obrońców z Kresów. Przykre jed-
nak, że ustawiczne konflikty pomię-
dzy MON a Kancelarią Prezyden-
ta RP uniemożliwiły odsłonięcie 
pamiątkowych tablic w Narodowe 
Święto Niepodległości. Przykre, a 
nawet żenujące, jest także podmie-
nianie nowo zamontowanych ta-
blic w Warszawie i to tylko dlatego, 
że jakiemuś zwolennikowi Bande-
ry w Kijowie napisy na tych tabli-
cach się nie podobają. Jest to ude-
rzenie w polską  suwerenność. Tym 
bardziej, że stało się to w dniach, 
w których słowa „niepodległość” i 
„patriotyzm” odmieniane są przez 
wszystkie przypadki.”
 Znana badaczka dziejów Kresów 
dr Lucyna Kulińska z Krakowa 
napisała: „Obrońcom Birczy nale-
ży się najwyższy szacunek i cześć, 
szczególnie tym co oddali w jej 
obronie swoje młode życie, a kła-
nianie się przed kłamcami typu 
Wiatrowicz i jego szajka obrońców 
UPA to jakieś nieporozumienie!” 
 Z kolei ze zbiorów IPN w Rzeszo-
wie dr. hab. Andrzej Zapałowski 
przytoczył b. wymowny fragment 
protokołu przesłuchania (i jedno-
cześnie oskarżenia) Włodzimierza 
Szczygielskiego „Burłaka” jednego 
z dowódców sotni UPA. Czytamy w 
nim: „…W dniu 6-7 stycznia 1946 r. 
na polecenie „Konyka” wspólnie z 
sotnią „Hromenki”, „Łastiwki” i 
„Jara” dokonał napadu zbrojnego 
na miasteczko Bircza pow. Prze-
myśl, który to napad miał na celu 
zlikwidowanie placówki WP, UB 
i MO, spalić miasto, jak również 
wystrzelać cywilną ludność, która 
rzekomo współpracowała z WP i 
UB na niekorzyść UPA. Szczygiel-
ski razem ze swoją sotnią uderzył na 
miasto od strony wschodniej, dając 
rozkaz strzelać swoim ludziom do 
żołnierzy WP i nacierać na nich, 
skutkiem czego wywiązała się 3-go-
dzinna strzelanina, w czasie której 
wystrzelił do żołnierzy WP około 90 
sztuk naboi, z posiadanego wów-
czas automatu PPS. Skutkiem czego 
zabitych zostało kilkudziesięciu żoł-
nierzy WP. Poczem wycofując się 
Szczygielski dał rozkaz spalić oko-
ło 10 zabudowań, skutkiem czego 
w płomieniach poniosło śmierć 
kilka osób oraz zabrać z bunkrów 
wojskowych mundury i inne rze-
czy, a następnie ze zebranym łu-
pem wycofał się do Grąziowej, nie 
osiągając zamierzonego celu, gdyż 
uniemożliwił go silny kontratak ze 
strony WP…”

 Pisałem zatem i ja w swoich ko-
mentarzach: Znakomita relacja! I to 
działo się dwa lata po wyzwoleniu 
tych terenów od hitlerowskich be-
stii! Jak widać banderowcy śmiało 
poczynali sobie na Podkarpaciu i 
w Ziemi Przemyskiej. Hitlerowcy 
każdego dnia mordowali setki Po-
laków w Warszawie i w całej oku-
powanej Polsce, nie wspominając 
Żydów, których mordowano tysią-
cami. Zatem kiedy prości żołnierze 
polscy szli na okopy nazistów pod 
Lenino, czy na Wale Pomorskim i 
w tysiącach innych pól bitewnych, 
byśmy mogli żyć wolni lub wogóle 
żyć, to dobrze bylo co?! Tamci żoł-
nierze też służyli w armii polskiej, 
broniąc niewinnej ludności pol-
skiej, mordowanej z niezwykłym 
okrucieństwem przez bandy OUN-
-UPA na Podkarpaciu, jeszcze dwa 
lata po wojnie. Trzeba mieć jaja i 
zacząć myśleć samodzielnie! Nikt 
z nas absolutnie nie usprawiedliwia 
komunistów, a tym bardziej ludo-
bójczego komunizmu ale jeśli ktoś 
oddawał życie w obronie niewin-
nych polskich wsi i przysiółków, to 
temu prostemu żołnierzowi winni-
śmy cześć i pamięć!
Odsłonięcie tablic było efektem 
wieloletnich starań rodzin ofiar 
UPA oraz różnych organizacji kre-
sowych i patriotycznych. Wsparcia 
udzieliło też kilku posłów, w tym 

Michał Dworczyk (PiS) i Tomasz 
Rzymkowski, a także działacze 
społeczni np. Ewaryst Fedorowicz 
i Marcin Palade.

Tu niemal każda rodzina ucier-
piała z rąk ukraińskich rezunów
Komitet Pamięci i Dobrego Imie-
nia Obrońców Birczy przed UPA 
wystosował list do Ministra MON 
Antoniego Macierewicza, którego 
kopię otrzymali również: Kancela-
ria Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
oraz Konferencja Episkopatu Pol-
ski. Prostuje w nim kłamstwa nega-
cjonistów wołyńskich, odnośnie do 
obrony miasteczka Birczy przed za-
ciekłymi atakami band OUN-UPA. 
Oto i jego pełna treść:
Społeczny Ogólnopolski Przemyśl, 
16.11.2017 r.
Komitet Pamięci i Dobrego Imienia
Obrońców Birczy przed UPA
Ul. Chrobrego 10
37-700 Przemyśl
Minister Obrony Narodowej
Antoni Macierewicz
Szanowny Panie Ministrze,
Społeczny Ogólnopolski Komitet 
Pamięci i Dobrego Imienia Obroń-
ców Birczy przed UPA zawiązał się 
w celu wsparcia działań władz sa-
morządowych Gminy Bircza w ob-

liczu bulwersującej sprawy usunię-
cia z tablicy na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie nazwy 
miejscowości Bircza, wymienio-
nych wśród wsi i miasteczek, które 
podczas II wojny światowej i zaraz 
po jej zakończeniu stały się symbo-
lem polskiego oporu i ochrony lud-
ności cywilnej przed ludobójstwem 
ze strony UPA.
Dla mieszkańców Podkarpacia, 
Bircza odegrała taką samą rolę, 
jak Przebraże na Wołyniu. Bircza 
stała się miejscem schronienia 
dla tysięcy polskich mieszkań-
ców. Obrońcami Birczy podczas 
wszystkich trzech napadów, byli 
jej mieszkańcy, którzy wstępowa-
li w szeregi milicji, aby móc legal-
nie posiadać broń i bronić swoich 
najbliższych.
W szeregi milicji w owym czasie 
wstępowali też liczni żołnierze AK 
w celu kontrolowania jej struktur i 
możliwości legalnego posiadania 
broni, w celu obrony swoich ro-
dzin. Jednak w obliczu olbrzymie-
go zagrożenia ze strony kurenia 
UPA, siły milicji byłyby niewy-
starczające do odparcia ataków. 
Tu wsparciem stali się żołnierze 
frontowi, wchodzący wcześniej w 
skład 2 Armii WP, a rekrutujący 
się głównie z Polaków – miesz-
kańców Kresów Wschodnich. 
Nigdy zaś Bircza nie była bronio-

/ Zdjęcie: Jestem z Birczy. Domagam się przywrócenia Birczy na tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Bohaterska 
obrona Birczy podczas trzech napadów UPA kosztowała obrońców kilkudziesięciu zabitych. Ich ofiara życia pozwoliła jednak ocalić od 

pewnej śmierci tysiące polskich kobiet i dzieci, chroniących się w miasteczku. Wielu z ocalonych jeszcze żyje.
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na przez oddziały NKWD, jak 
kłamliwie wskazuje negacjonista 
wołyński Vołodymyr Wiatro-
wycz. Wręcz przeciwnie. Istnieje 
wiele archiwalnych dokumentów, 
meldunków milicjantów i wopi-
stów świadczących o wspieraniu 
UPA przez pograniczne oddziały 
NKWD (przykładem jest tu obrona 
Dynowa 15 marca 1945 r. przez AK 
(w dużej części występującego jako 
miejscowa milicja) atakowanego 
przez oddziały NKWD wezwane 
przez miejscowych Ukraińców).
Bohaterska obrona Birczy pod-
czas trzech napadów kosztowała 
obrońców kilkudziesięciu zabi-
tych. Ich ofiara życia pozwoliła 
jednak ocalić od pewnej śmierci 
tysiące polskich kobiet i dzieci, 
chroniących się w miasteczku. 
Wielu z ocalonych jeszcze żyje. 
Żyją jeszcze obrońcy Birczy, ich 
rodziny, dla których ta historia jest 
wciąż krwawiącą, niezagojoną 
raną, która otworzyła się po wiado-
mości o usunięciu ich miejscowo-
ści z tablicy na Grobie Nieznanego 
Żołnierza.
Sytuację jaka panowała wówczas 
na tych terenach w pełni rozumiał 
ówczesny ordynariusz diecezji 
przemyskiej bp Franciszek Bar-
da, który nie wahał się 25 czerwca 
1946 roku błagać o pomoc komu-
nistycznego Ministra Obrony Naro-
dowej słowami: „…wypadki, które 
rozgrywają się w ziemi przemyskiej, 
jarosławskiej i sanockiej. Od szere-
gu miesięcy palą się wsie, ludność 
traci mienie- dach nad głową a tu 
i ówdzie życie. Dotychczasowe pró-
by obronne nie zlokalizowały na-
paści ukraińskich, bo bandy sys-
tematycznie idą naprzód i szerzą 
dzieło zniszczenia konsekwentnie. 
Wzmaga się nędza tysięcy Pola-
ków, którzy słusznie spodziewają 
się w swym kraju bezpieczeństwa 
życia i mienia. Jako pasterz diecezji 
przemyskiej (…) czuję się dotknię-
ty wspomnianą pożogą i nie mogę 
patrzeć obojętnie na te straszne w 
skutkach wydarzenia tak boleśnie 
dotykające moich wiernych i dla-
tego zwracam się do P. Marszałka 
z prośbą, aby zechciał zaradzić ła-
skawie opłakanym skutkom”.
Szanowny Panie Ministrze, nasz 
Komitet składa się z naukowców, 
historyków, artystów, ludzi kultury, 
sztuki, działaczy społecznych. W 
skład naszego komitetu wchodzą 
także osoby, które bezpośrednio 
ucierpiały w wyniku działań komu-
nistów, jak syn majora Władysława 
Koby, ostatniego kierownika Okrę-
gu Rzeszowskiego WiN Pan Woj-
ciech Koba, któremu komuniści 
zamordowali ojca. Nie stajemy w 
obronie komunistów, jak kłamliwie 
nam niektórzy zarzucają. Stajemy 
w obronie polskiej ludności cywil-
nej, milicjantów i żołnierzy fron-
towych, którzy poświęcili życie 
w obronie swoich rodaków przed 
banderowcami.
Atmosfera na terenach na jakich 
mieszkamy jest całkowicie inna 
niż w centralnej Polsce. Tu niemal 
każda rodzina ucierpiała w czasie 
wojny lub tuż po niej z rąk ukra-
ińskich nacjonalistów. Z trwogą 
patrzymy też na odradzający się w 
zastraszającym tempie ukraiński 
nacjonalizm za naszą wschodnią 
granicą i próby jego przelewania na 
grunt Polski. Nacjonalizm, który 
w naszej ocenie wspierany przez 

działania obcych, antypolskich sił 
nosi nie tylko antyrosyjski, ale w 
dużej mierze antypolski i antywę-
gierski charakter.
Zwracamy się z prośbą do Pana 
Ministra o przywrócenie godności 
i szacunku dla obrońców polskiej 
ludności w Birczy i powrót nazwy 
Bircza na tablice na Grobie Nie-
znanego Żołnierza. Głęboko wie-
rzymy, że wsłucha się Pan w głos 
mieszkańców Podkarpacia, których 
bezpośrednio dotyczy ta historia.

W imieniu Społecznego Komitetu
dr hab. Andrzej Zapałowski

Skład komitetu:
1. Dr hab. Andrzej Zapałowski – hi-
storyk, działacz patriotyczny
2. Mirosław Majkowski – Prezes 
Przemyskiego Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznej X D.O.K.
3. Dr hab. prof. nadzw. UWr Bogu-
sław Paź – wykładowca uniwersy-
tecki, filozof
4. Józef Frączek- były działacz 
NSZZ „Solidarność”, b. wicewoje-
woda rzeszowski, poseł na Sejm RP 
I kadencji i Senator II i IV kadencji
5. Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski- 
Proboszcz parafii ormiańskokato-
lickiej dla Polski południowej
6. Józef Kalinowski-Kalinowa- 
świadek napadu UPA na Orze-
chowce k. Przemyśla
7. Ks. Antoni Moskal- proboszcz 
Borownicy
8. Prof. dr hab. Czesław Partacz – 
historyk, autor prac o stosunkach 
polsko – ukraińskich
9. Dr hab. prof. nadzw. KUL Wło-
dzimierz Osadczy – historyk
10. Krzesimir Dębski – światowej 
sławy kompozytor,
11. Prof. UZ dr hab. Leszek Jazow-
nik – polonista, ekspert doradca 
przy Ministrze Oświaty 12. Piotr 
Adam Szelągowski- działacz Kre-
sowy
13. Samborski Mieczysław- histo-
ryk zajmujący się stosunkami pol-
sko-ukraińskimi
14. Bajewicz Henryk- prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Kresowego 
„Podkamień” w Wołowie
15. Śmiech Adam- publicysta por-
talu prawica.net
16. Andrzej Szlęzak – publicysta, b. 
prezydent Stalowej Woli, działacz 
patriotyczny
17. Jan Engelgard – redaktor na-
czelny Myśli Polskiej
18. Ewa Szakalicka – dziennikarka, 
publicystka
19. Tomasz Żak – reżyser teatralny, 
dyrektor Teatru Nie Teraz
20. Małgorzata Dachnowicz – re-
daktor naczelny Głosu znad Sanu, 
działacz patriotyczny
21. Inż. Chojnacki Jan Paweł — 
odznaczony Krzyżem Wolności i 
Solidarności, b. działacz podziemia 
niepodległościowego
22. Stanisław Srokowski – pisarz, 
współautor scenariusza do filmu 
„Wołyń” Mgr inż. Ogonowski To-
masz- leśnik, wnuk ofiar UPA
23. Witold Listowski- Prezes Sto-
warzyszenia Kresowian w Kędzie-
rzynie-Koźlu
24. Kalinowska Janina Przew. Sto-
warzyszenia Upamiętniania Pola-

ków Pomordowanych na Wołyniu 
z/ś w Zamościu
25. Piętka Bohdan – publicysta kre-
sowy
26. Kuriata Florian- prezes Stowa-
rzyszenia Kresowian Ziemi Dzier-
żoniowskiej
27. Wilk Kazimierz- Poseł na Sejm 
RP I i II kadencji, b. działacz pod-
ziemia niepodległościowego, były 
przewodniczący Związku Zawodo-
wego „Kontra” odznaczony Krzy-
żem Wolności i Solidarności
28. Biniszewska Aleksandra- Mu-
zeum Lwowa i Kresów
29. Wiceadmirał w st. sp. Toczek 
Marek- Klub Inteligencji Polskiej
30. dr Krzysztof Lachowski- Klub 
Inteligencji Polskiej
31. Sławomir Tomasz Roch – mgr 
historii
32. Zrayko Wojciech- Instytut Dzieł 
Kresowych w Bytomiu
33. Marcin Siembida – radny Mia-
sta Stalowa Wola
34. Motyl Bogdan- regionalista, 
autor wielu publikacji naukowych i 
popularnonaukowych
35. Por. Henryk Atemborski PS. 
Pancerny – żołnierz NSZ
36. Jerzy Przysiężniak – Bratanek 
płk. Franciszka Przysiężniaka ps. 
Ojciec Jan
37. Zdzisław Sobolewski – Dzia-
łacz patriotyczny z Jarosławia
38. Drel Mariusz —potomek 
obrońców Birczy
39. Barczuk Tomasz – świadek 
mordów na Wołyniu
40. Szczepan Siekierka – Prezes 
Stowarzyszenia Upamiętnienia 
ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjo-
nalistów
41. Mgr inż. Ogonowski Tomasz- 
leśnik, wnuk ofiar UPA
42. Sarzyński Stanisław- Stowarzy-
szenie Pamięci Polskich Termopil i 
Kresów w Przemyślu
43. Wojciech Koba – syn ostatniego 
kierownika Okręgu Rzeszowskiego 
WiN majora Władysława Koby
44. Grzegorz Szopa – Prezes Prze-
myskiego Oddziału PTH
45. Marcela Tukałło -wiceprezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk 
i Kresów Wschodnich w Przemyślu
46. Andrzej Berestecki-prezes To-
warzystwa Walki z Kalectwem Od-
dział Przemyśl
47. Wojciech Krupa – Prezes Sto-
warzyszenia Motocyklistów ,,PA-
TRIA, syn żołnierza dywizji gene-
rała Maczka

Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Episkopatu Polski
P.S
Komitet ma charakter otwarty. 
Wszelką korespondencję należy 
kierować do siedziby komitetu 
pod adres ul. Chrobrego 10 37-
700 Przemyśl.

Poza tym podkreślenia w tekście 
Listu Komitetu Pamięci i Dobrego 
Imienia Obrońców Birczy przed 
UPA, wystosowanego do Mini-
stra MON Antoniego Macierewi-
cza,  pochodzą od autora bloga 
S.T.Roch.

Cicha Noc

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,

A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód

Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni

Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn

Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu

Odkupienie win,
Odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj czas

W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta,

Błogosławi nam,
Błogosławi nam

Zima na Kresach
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1 listopad 2017 – Lublin pamięta o Zbrodni 
Wołyńskiej 
Zdzisław Koguciuk

Krzyż Wołyński w Lublinie, który 
znajduje się na cmentarzu Wojsko-
wo-Komunalnym przy ulicy Białej 
od wczesnych godzin porannych 
był miejscem modlitwy za pomor-
dowanych Rodaków na Wołyniu 
i Kresach Południowo-Wschod-
nich. Wielu Lublinian udając się na 
mogiły swoich najbliższych stawia 
sobie jako obowiązek zapalić znicz 
pamięci pod Krzyżem Wołyńskim. 
Bardzo wymownym znakiem było 
kiedy ojciec trójki dziewczynek w 
wieku około 5 – 10 lat tłumaczył 
im jak Rodacy zostali w sposób 
okrutny pomordowani tylko dlate-
go że byli Polakami. Wielu Kreso-
wian również dzieliło się doświad-
czeniem jaka tragedia dotknęła ich 
rodziny na Wołyniu. Wsłuchiwa-
łem się z wielką uwagą  w te  rela-
cje które były skrywane być może 
w ich sercu od 1943 r. Znaczący 
jest fakt że wiele młodzieży, har-
cerzy i środowisk patriotycznych 
posiada w swoim harmonogramie 
obowiązek udania się pod Krzyż 
Wołyński aby pomodlić się i zapa-
lić znicz. O godzinie 11 kilkuna-
stu kresowian odmówiło różaniec 
za pomordowanych Rodaków i 
wokół tych płonących zniczy bar-

dzo przejmująco brzmiał głos – 
Wieczny Odpoczynek Racz Dać 
Im Panie. Z każdą godziną wokół 
krzyża przybywa więcej zniczy, 
i ta wielka łuna ognia jest wy-
mownym znakiem wołającym do 
Boga za dusze pomordowanych. 
Lublinianie przystając przy Krzy-
żu opowiadają również obejrzany 
film Wołyń podsumowując to tak, 
że człowiek nie jest dzisiaj ani po-
jąc ani uwierzyć jakich okropności 
dopuścili się nacjonaliści ukraiń-
scy na Polakach. Padają również 
słowa wagi politycznej między 
innymi takie, że Ukraińcy mordo-
wali Polaków aby mogli budować 
dobrobyt swojego narodu a Pola-
cy w tym dziele im przeszkadzali. 
I pada pytanie to dlaczego dzisiaj 
nie budują swojego dobrobytu na 
Ukrainie a przyjeżdżają i szukają 
jego w Polsce i na świecie. Lubli-
nianie zatrzymują się przy Krzyżu 
aby chociaż przez chwilę  pomo-
dlić się za Rodaków o których 
zagładzie kazano milczeć przez 
70 lat,   o których pamięć wyma-
zano ze wszystkich podręczników 
szkolnych. Przy Krzyżu była za-
wsze osoba która się modliła.  Bar-
dzo wzruszające były chwile kiedy 

rodzice prosili dzieci aby uczyniły 
znak krzyża i się pomodliły za po-
mordowanych.  Wielokrotnie po-
wtarzałem że najważniejszą dzia-
łalnością środowisk kresowych  
powinna być praca ukierunkowa-
na na pomnik jako miejsce zadu-
my, modlitwy, uroczystości  i spo-
tkań. Przez ponad 70 lat trzymano 
Kresowian za gardło aby czasami 
nie wypowiedziano słowo Wołyń. 
Na prawdziwość tego twierdzenia 
niech świadczy fakt że garnięto się 
do mnie z różnymi informacjami 
dotyczące kresów ale i pytaniami. 
Wielokrotnie musiałem odpowia-
dać na pytanie , kiedy w Lublinie 
stanie Pomnik pomordowanych na 
Wołyniu i dlaczego ta procedura 
tak długo trwa – kto stawia trud-
ności, kto blokuje tą inicjatywę, 
dlaczego procedura upamiętnie-
nia Rodaków na polskiej ziemi w 

naszym mieście musiała trwać 6 
lat.  Dlaczego ta procedura posta-
wienia pomnika tak długo trwała 
to miałem argument w tym samym 
dniu kilka godzin później. Z wień-
ca, który złożył podczas uroczy-
stości wmurowania Aktu Erekcyj-
nego pod pomnik Wicewojewoda 
Lubelski Robert Gmitruczuk re-
prezentujący Panią Prezes Rady 
Ministrów zginęła miedzy godziną 
14 -17 szarfa z napisem „Prezes 
Rady Ministrów Beata Szydło” nie 
wiadomo kto to zrobił tak samo nie 
wiadomo było kto utrudniał przy 
procedurze uzyskania pozwoleń, 
decyzji, zgód na budowę pomnika.  
Krzyż Wołyński  znajduje się na 
cmentarzu Wojskowo-Komunal-
nym jest bardzo skromny zrobiony 
z drzewa dębowego o wysokości 
1,5 m z napisem Wołyń. Krzyż zo-
stał poświęcony w dniu ustawienia 
1 listopada 2012 r przez ks. prof. 
dr hab. Piotra Szczura z Kościo-
ła Rektoralnego  pw. Wszystkich 
Świętych ul. Lipowa 16. W na-
stępnych latach Krzyż  obłożono 
kamieniami aby symbolizował 
zbiorowy grób pomordowanych 
Rodaków na Wołyniu i Kresach 
Południowo-Wschodnich. Przez 5 
lat od ustawienia Krzyża Wołyń-

skiego ciągle padają argumenty, 
że to miejsce powinno być bar-
dziej wymowne, bo kresowianie  
na to zasługują. Od 2 lat jest  za-
pewnienie Prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi 
Wołyńsko-Podolskiej o podjęciu 
inicjatywy na wykonanie projek-
tu oraz realizację aby to miejsce 
przemawiało z godnością o tej 
ofierze życia Polaków. I oprócz 
słów wyrażających chęć podjęcia 
tematu nic się nie dzieje, słowa i 
jeszcze raz słowa za którymi nie 
idzie żadna inicjatywa.  Nikt tema-
tu upamiętnienia Polaków pomor-
dowanych na Wołyniu w Lublinie 
nie podejmie oprócz Kresowian 
i mówię to z całą odpowiedzial-
nością bazując na doświadczeniu 
budowy pomnika.  Zapada wie-
czór Krzyż Wołyński  otoczony 
wieloma zniczami tworzy  jedną 
łuną ognia i patrząc na powyż-
sze w skupieniu i ciszy wieczoru 
jestem przekonany, że modlitwa  
zanoszona w tym miejscu do Boga 
Wszechmogącego za wszystkich 
męczenników Wołynia i Kresach 
Południowo-Wschodnich została 
wysłuchana.  

Zdzisław Koguciuk
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Wspomnienie 
Edwarda
Błaszczaka
(1927-2017) 
Józef Kaczor

Uroczyście i radośnie święto-
wali w dniu 11 listopada 2017 r.  
99 rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę członkowie 
i sympatycy Klubu „Samborzan” 
Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo – Wschod-
nich w Oświęcimiu.

W godzinach przedpołudnio-
wych delegacja Klubu „Sambo-
rzan” uczestniczyła                w 
miejskich obchodach. Złożyliśmy 
wiązanki kwiatów na Grobie Nie-
znanego Żołnierza na            pl. 
T. Kościuszki i pod tablicą pamię-
ci ofiar „Rzezi Wołyńskiej” na 
cmentarzu parafialnym w Oświę-
cimiu.

Po południu w Hotelu „Kamie-
niec” uczestnicy SPOTKANIA 
PATRIOTYCZNEGO wysłu-
chali informacji z życia s. por. 
Eligii Leopoldyny Staweckiej, 
która brała aktywny udział jako 
żołnierz  w walkach o wyzwo-
lenie Polski i utrwalenie jej bytu 
narodowego, m. in. obrona Lwo-
wa, walka o inne miasta Galicji 
Wschodniej, Wilno, Grodno, bi-
twa warszawska, plebiscyt i III 
powstanie na Śląsku. Następnie 
wysłuchali informacji i zapoznali 
się z Jednostką  Strzelecką 2004 
im s. Eligii Leopoldyny Stawec-

kiej w Oświęcimiu.
Po części prezentacji odbył się 

koncert pieśni patriotycznych, 
wojskowych i kresowych w wy-
konaniu Duetu Lwowskiego 

„EWAN”. Większość pieśni i 
piosenek wykonywali wspólnie: 
Duet i uczestnicy spotkania.

Spotkanie było współorganizo-
wane z Miastem Oświęcim

Informacja o SPOTKANIU 
PATRIOTYCZNYM Klubu „Samborzan” 
w Oświęcimiu 11.11.2017 r.
Włodzimierz Paluch

Urodził się w Kow-
lu na Wołyniu. Po 
uderzeniu Niemców 
na ZSRR w 1941 r, 
bandy UPA atako-
wały polskie wioski 
w 1943 r, wstąpił do 
samoobrony w Za-
smykach  aby bronić 
polskie wioski przed 
rzezią. Następnie 
wstąpił do tworzą-
cej się 27 WDP AK 
(II Batalion /43 pp).
Walcząc z Niemca-
mi i bandami UPA 
przedzierali się wraz 
ze zgrupowaniem 
„Osnowa” pod dowództwem 
por. „Siwego” (Marian Krokay) 
w kierunku rzeki Prypeć, aby 
schronić się za frontem sowiec-
kim. „Po 7-dniowym marszu no-
cami z głodu i chorób żołnierze 
ginęli”- pisze  „Sowa”.  W czasie 
przeprawy 27 maja 1944 r dostali 
się pod ogień sowietów ,a z tyłu 
Niemców. „To było piekło woda 
rzeki wciągała rannych .Rosja-
nie i Niemcy prowadzili ogień z 
broni maszynowej i artylerii .Żoł-
nierze ginęli w falach tylko czap-
ki płynęły z prądem” – pisze we 
wspomnieniach „Sowa”. Cudem 
przedarł się z kilkoma kolegami 
„płynąc nurkiem na ruską stronę”.

Sowieci przetransportowali ich 
do wsi Sadki koło Żytomierza, 
gdzie zostali wcieleni  do 23 
pułku Artylerii Lekkiej 6 Dywi-
zji Piechoty. Edward Błaszczak 
przeszedł szlak bojowy przez 
Warszawę,Wał Pomorski ,Ko-
łobrzeg (gdzie był ranny),aż do 
rzeki Łaby gdzie spotkali się z 
żołnierzami amerykańskimi . „To 

był koniec wojny strzelaliśmy na 
wiwat” pisze  „Sowa”. Do Polski 
wrócił do Bielska-Białej. Ale to 
nie był koniec wojny dla Edwar-
da Błaszczaka.W 1946 r znów 
wcielono Go do wojska i „w celu 
utrwalania władzy ludowej” przy-
dzielono do 2-Pułku w Bielsku 
Białej do walki z Bandami UPA 
w Bieszczadach ,gdzie przeby-
wał ponad rok. Po akcji „Wisła” 
rzucono go do Wrocławia. Tam 
dowiedział się że Jego rodzina 
jest w Lublinie gdzie spotkał się 
z matką. Nie mówiąc nic o prze-
szłości pracując jako spawacz-
-blacharz założył rodzinę i docze-
kał czasów „Solidarnośći” kiedy 
to już mógł powiedzieć  -byłem w 
27WDP AK  ps „Sowa”.

Odznaczony: Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari,Krzyżem 
Walecznych ,Krzyżem Partyzanc-
kim, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Obrońców Wołynia, 
Odznaką Akcji „Burza” innnymi.

Kaczor Józef

Otwarte spotkanie 
w Zamościu
Redakcja
5 grudnia (wtorek), godz. 16:30, 
siedziba ,,Civitas Christiana” przy 
ul. Ormiańskiej nr 1.

Stowarzyszenie Upamiętniania 
Polaków Pomordowanych na 
Wołyniu zaprasza na spotkanie 
z prof. dr hab. Włodzimierzem 
Osadczym, które odbędzie się w 

dniu 05-12-2017 o godzinie 16:30 
w siedzibie Katolickiego Stowa-
rzyszenia ,,Civitas Christiana” 
przy ul. Ormiańskiej nr 1 w Za-
mościu. (wejście od podwórza)

Tematem spotkania będzie pre-
zentacja książki pt. „Dwa Króle-
stwa” bł. bpa Grzegorza Chomy-

szyna napisana na podstawie jego 
pamiętnika ocalałego z pożogi 
wojennej oraz prezentowana w 
nim wizja poprawnych relacji 
polsko-ukraińskich.

Włodzimierz Osadczy i Leon Po-
pek
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10 listopada w Wołyńskim 
Teatrze Lalek w Łucku 
odbyły się uroczystości z 
okazji 99. rocznicy odzy-
skania przez Polskę nie-
podległości.
Wśród zgromadzonych na 
sali Teatru Lalek obecni 
byli przedstawiciele Kon-
sulatu Generalnego RP w 
Łucku, duchowieństwa, 
władz miejscowych w 
obwodzie wołyńskim, rówień-
skim oraz tarnopolskim, a także 
polskich organizacji w Łuckim 
Okręgu Konsularnym. W uroczy-
stościach wzięli udział również 
Konsul Generalny Ukrainy w 
Lublinie Wasyl Pawluk, Konsul 
Honorowy Ukrainy w Chełmie 
Stanisław Adamiak oraz Konsul 
Generalny Republiki Czeskiej we 
Lwowie Pavel Pešek.
Rocznicowe obchody rozpoczęto 
od wysłuchania hymnów narodo-
wych Polski i Ukrainy. Następnie 
Harcerze Hufca «Wołyń» przeka-
zali na ręce Konsula Generalnego 
RP w Łucku Wiesława Mazura 
Ogień Niepodległości pobrany na 
cmentarzu legionowym w Kostiu-
chówce. 11 listopada Ogień prze-
wieziony w sztafecie rowerowej 
złożony został na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza podczas 
centralnych obchodów Święta 
Niepodległości w Warszawie.
Konsul Generalny RP w Łucku 
Wiesław Mazur w swoim prze-
mówieniu przypomniał o tych, 
którzy oddali swoje życie za nie-
podległość Polski. «11 listopada 
to data oznaczająca odrodzenie 
Państwa Polskiego. 99 lat temu, 
po 123 latach nieistnienia naszej 
Ojczyzny, niszczenia wszystkie-
go, co polskie, wykorzenienia hi-
storii, Polska powróciła na mapy 
świata, a naród rozpoczął żmudną 
pracę u podstaw, by wskrzesić kul-
turę język i ducha narodu» – po-
wiedział dyplomata. Przypomniał 
również o okresie stanowienia się 
odnowionego państwa. Zacyto-
wał również słowa Jana Pawła II: 
«Patriotyzm oznacza umiłowanie 
tego, co ojczyste: umiłowanie hi-
storii, tradycji, języka czy same-
go krajobrazu ojczystego, jest to 
miłość, która obejmuje również 
dzieła rodaków i owoce ich ge-
niuszu. Próbą danego umiłowania 
staje się każde zagrożenie tego 
dobra, jakim jest Ojczyzna. Nasze 
dzieje uczą, że Polacy byli zawsze 
zdolni do wielkich ofiar dla za-

chowania tego dobra albo też dla 
jego odzyskania».
Konsul Generalny wyraził prze-
konanie, że czasy, w których 
przyszło nam dziś żyć, nie należą 
do łatwych, a: «Współczesność 
wymaga umiłowania Ojczyzny 
wyrażonej poprzez szacunek dla 
innych narodów. To dzisiejszy pa-
triotyzm». Wiesław Mazur pod-
kreślił, że powinniśmy wyciągnąć 
lekcje z przeszłości i z popełnio-
nych błędów. Dodał również, 
że wspólnym zadaniem Polski i 
Ukrainy jest zrobienie wszystkie-
go, aby na Ukrainie zapanował 
pokój, a cała Ukraina była wol-
nym i niepodległym krajem.
Przewodniczący Wołyńskiej Ob-
wodowej Administracji Państwo-
wej Wołodymyr Huńczyk złożył 
wszystkim Polakom życzenia 
z okazji święta i przypomniał o 
trudnej drodze Polski i Ukrainy 
ku niepodległości: «W tej walce 
razem z Polakami zawsze byli 
Ukraińcy». Wyraził optymizm co 
do przyszłości, ponieważ «Polska 
to niezawodny partner, sojusznik 
i przyjaciel, wspierający europej-
skie dążenia Ukrainy».
W trakcie uroczystości Konsul 
Generalny RP w Łucku Wiesław 
Mazur wręczył odznakę honoro-
wą «Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej» Mirosławie Butyńskiej, 
Natalii Denysiuk, Oldze Jaru-
czyk, Stanisławowi Kozarowi-
czowi, Marii Łukacz oraz Switła-
nie Suchariewej.
Artystyczną część wydarzenia 
uświetnił występ Lubelskiej Fe-
deracji Bardów. Grupa składa się 
z siedmiorga autorów i kompo-
zytorów, którzy jednocześnie są 
wykonawcami i akompaniatora-
mi. Swoje najlepsze utwory z 11 
płyt zespół prezentował wcześniej 
m.in. w Wiedniu, Paryżu, Nowym 
Jorku czy Londynie. Tym razem 
artyści zawitali do Łucka, gdzie 
wykonali 16 utworów – były to 
piosenki znanych światowych 
piosenkarzy oraz własnego autor-
stwa.
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Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

Ogłoszono IX edycję konkursu 
„Być Polakiem” 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej
Umiłowanie Ojczyzny 
i szacunek dla innych 
narodów: w Łucku 
obchodzono Święto 
Niepodległości Polski 
MONITOR WOŁYŃSKI

Fundacja «Świat na Tak» zapra-
sza młodzież polskiego pocho-
dzenia do udziału w Konkursie 
«Być Polakiem».

W roku wielkiego Jubileuszu set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości Fundacja 
«Świat na Tak» zaprasza uczniów 
polskiego pochodzenia, żyjących 
poza granicami Polski do udziału 
w IX edycji konkursu «Być Po-
lakiem» (Moduł A – dla dzieci i 
młodzieży).

Organizatorami Konkursu są: Sto-
warzyszenie Wspólnota Polska, 
Polska Macierz Szkolna w Wiel-
kiej Brytanii, Fundacja «Świat na 
Tak».

Konkurs jest zaproszeniem do re-
fleksji o polskiej tradycji i języku, 
zachętą do poznawania polskiej 
historii i roli Polaków w kształto-
waniu europejskiego i światowe-
go dziedzictwa. W ubiegłorocznej 
VIII edycji wzięło udział 1500 
uczestników z całego świata.

Organizatorzy zapraszają do 
udziału w Module A (dla dzieci 
i młodzieży) uczniów w różnych 
kategoriach wiekowych:
Grupa 1: 6–9 lat: «Polska i Pola-
cy. Pocztówka z 1918 r.» – prace 
plastyczne.
Grupa 2: 10–13 lat: «Jako redak-

tor gazetki szkolnej przygotuj nu-
mer okolicznościowy o odzyska-
niu niepodległości przez Polskę w 
1918 r.» – prace literackie.
Grupa 3: 14–16 lat: «Jesteś redak-
torem gazety miejskiej. Przygotuj 
numer okolicznościowy o odzy-
skaniu niepodległości przez Pol-
skę w 1918 r.» – prace literackie.
Grupa 4: 17–22 lata: «Polska i Po-
lacy w 1918 r.» – prace literackie.
Grupa 5: 10–22 lata: «Program 
np. TV, internetowy, radiowy 
o odzyskaniu niepodległości w 
1918 r.» – prace multimedialne.
 
Autorzy zwycięskich prac zosta-

ną zaproszeni na Galę w Zamku 
Królewskim w Warszawie, gdzie 
otrzymają nagrody oraz będą 
uczestniczyć w okolicznościo-
wych wycieczkach. Nagrodzona 
zostanie również szkoła, z której 
wpłyną prace laureatów.

Prace konkursowe należy nadsy-
łać do 4 marca 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogło-
szone 22 kwietnia 2018 r. na stro-
nie: http://swiatnatak.pl/wyniki-
-konkursu-byc-polakiem/

18 listopada dwoje uczniów 
Szkoły Polskiej przy Towarzy-
stwie Kultury Polskiej w Kowlu 
wzięło udział w Konkursie Re-
cytatorskim «Kresy» we Lwo-
wie.

Szkołę reprezentowali: Daria 
Juwczenko i Mikołaj Ostap-
czuk, którzy podczas występu 
przedstawili po dwa utwory. 
Mikołaj Ostapczuk zajął III 
miejsce i jest na liście rezerwo-
wej na finał konkursu w Bia-
łymstoku. Bardzo cieszymy się 
z sukcesu naszego ucznia.

Konkurs cieszy się dużym za-
interesowaniem i każdego roku 
bierze w nim udział wielu mło-
dych wykonawców z różnych 
obwodów Ukrainy.

Uczniowie Szkoły Polskiej przy TKP 
w Kowlu wzięli udział w konkursie 
„Kresy”  
MONITOR WOŁYŃSKI

http://www.monitor-press.com/pl/
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Czy w Polsce czczeni 
będą ukraińscy faszyści?  
Stanisław Żurek
Maciej Pieczyński w wywiadzie 
z Wołodymyrem Wjatrowyczem, 
przewodniczącym Ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej, pt. 
„Z banderowcami walczyli czeki-
ści”, zamieszczonym w tygodniku 
Do Rzeczy (nr 47.2017) nie zapy-
tał go – jako podobno najwybit-
niejszego ukraińskiego historyka 
-  o wymienienie tychże oddziałów 
czekistów. Bez polemiki przyjął 
też charakterystyczną obecnie na 
Ukrainie narrację historyczną glo-
ryfikatorów faszystowsko-nazi-
stowskich formacji OUN-UPA.  

Gdy Wiatrowycz stwierdza: „aku-
rat na terenach, które dziś należą 
do Polski, większość ofiar UPA to 
byli żołnierze różnych oddziałów 
komunistycznej bezpieki. Wśród 
wymienionych na tablicach miejsc 
walk są Bircza, gdzie oprócz pol-
skich żołnierzy z Ukraińcami wal-
czyło również NKWD, czy też inne 
miejscowości, w których po stronie 
polskiej ginęli żołnierze wspoma-
gających NKWD „istriebitielnych 
batalionów”, nie śmie dopytać o 
owe „tereny, które dziś należą do 
Polski”, ani o to z kim i dlaczego 
walczyli żołnierze istriebitielnych 
batalionów. Nie pyta w ogóle o 
to, co robiła UPA i OUN na tere-
nie Polski w 1946 i 1947 roku. A 
gdyby Wiatrowycz powtórzył zna-
ną mantrę faszystów ukraińskich, 
że broniły ludności ukraińskiej, to 
mógłby zapytać o mordy chociaż-
by w Seredniem Małym, Baligro-
dzie, Mucznem, czy też o to, co z 
tą obroną miały trzykrotne ataki na 
Birczę i zabójstwa cywilnej ludno-
ści polskiej.  

Gdy Wiatrowycz mówi: „Oczy-
wiście Polacy mają prawo czcić 
pamięć swoich obrońców z AK i 
spontanicznie tworzonych oddzia-
łów, ale upamiętnianie komuni-
stów to już przekroczenie granic.”, 
gdyby Pieczyński był rzetelnym 
dziennikarzem, powinien zapytać, 
czy gloryfikowanie formacji ludo-
bójczych OUN i UPA „to już prze-
kroczenie granic”, czy jeszcze nie? 
A żądanie ich gloryfikowania i sta-
wianie im pomników w ojczyźnie 
ich ofiar, nie jest „przekraczaniem 
granic”?  

Także, gdy Wiatrowycz mówi, 
że nie chodzi tylko o pomnik 
w Hruszowicach, ale, że takich 
zniszczonych pomników było 
15, i „nie wszystkie te pomniki 
były poświęcone UPA”, aż prosi-
ło się, aby zechciał je wymienić i 
wykazać, że postawione były po 
uzyskaniu zgody polskich władz 
i zgodnie z polskim prawem. Ale 
konkrety redaktora „Do Rzeczy” 
nie interesowały. Zapewne nie wie 
też, że nawet po uzyskaniu zgody 
strony polskiej strona ukraińska ła-
mie zapisane uzgodnienia, jak ma 
to miejsce chociażby w Sahryniu. 
Łamie bezkarnie i panuje nad tym 
cisza. 

Wiatrowycz twierdzi, że „bande-

rowcy szturmowali kościoły nie 
dlatego, że byli zaciekłymi wro-
gami katolicyzmu, ale dlatego, że 
to były jedyne umocnione punkty, 
w których chowali się Polacy”. I 
to niesamowite kłamstwo reaktor 
Pieczyński przyjmuje bez reflek-
sji. Nie zna historii ponad 50-ciu 
polskich kościołów rzymskoka-
tolickich, w których mordowana 
była ludność polska zgromadzona 
na nabożeństwach? Przed kim i 
przed czym „chowali się Polacy”  
mając daremną nadzieję, że ich 
„bracia chrześcijanie” nie popełnią 
zbrodni i nie sprofanują miejsca 
świętego, „domu Boga”.  Także 
ich Boga.    

Wywiad ten ukazał się także na 
stronie internetowej „Do Rzeczy”. 
Przy okazji tak zmanipulowanych 
publikacjach jedno jest pociesza-
jące: są to opinie zwykłych inter-
nautów. Warto je czytać, bo poza 
zwykłymi głosami oburzenia, 
często są to uwagi bardzo trafne, 
ujawniające dużą wiedzę histo-
ryczną i umiejętność wyciągania 
z niej wniosków.  Np internauta o 
nicku „Fgrty” pisze: Droga redak-
cjo, moim zdaniem publikowanie 
wywiadu z Wjatrowyczem to już 
przesada. Rozumiem, że chcecie 
pokazać zdanie dwóch stron spo-
ru, ale naprawdę nie tędy droga. 
Ten człowiek to ideolog, a nie 
naukowiec i jego rewelacje mają 
niewielką wartość merytoryczną, 
co wytknęli mu nie tylko polscy 
ale i zagraniczni naukowcy. Nato-
miast w Polsce rozmawiają z nim 
poważne media i historycy, tym 
samym niechcący legitymizując 
jego wątpliwej wartości rewelacje. 
Zdajmy sobie sprawę, że Polacy 
już ulegają tej fałszywej wizji hi-
storycznej i zaczynają twierdzić, 
że rzeczywiście nasz kraj oku-
pował Ukrainę przez setki lat (!), 
chociaż przed pierwszą wojną 
światową raczej nikt nie słyszał 
nawet o efemerycznym państwie 
zwanym Ukraina, a Polska była 
długie lata pod rozbiorami. Po 
wojnie nacjonalistyczni i niepod-
ległościowi działacze ukraińscy 
mieli problem z pozyskaniem sze-
rokich mas ludowych utożsamia-
jących się z ukraińskością, żeby 
stworzyć chociażby zręby własnej 
państwowości. Polacy przepra-
szają za brutalne przesiedlenia w 
ramach Akcji Wisła, ale nikt nie 
wspomina o tym, że w tym czasie 
przybywali do powojennej Polski 
straumatyzowani przesiedleńcy z 
ukraińskich Kresów, którzy przy-
jeżdżali w straszliwych warunkach 
w wagonach bydlęcych, straciw-
szy cały dobytek pokoleń, a nie-
jednokrotnie i rodzinę w wyniku 
działań tej „pokrzywdzonej” UPA. 
Poza tym, może mówiąc o tej nie-
sprawiedliwej polonizacji ludności 
ukraińskiej w II RP wspomnimy 
o brutalnym wynarodowieniu, 
któremu podlegali Polacy na Lu-
belszczyźnie podczas wojny? A to 
tylko pierwsze z brzegu przykła-

dy, bo jest ich dużo więcej. Pola-
cy słabo znają historię, zwłaszcza 
stosunków polsko-ukraińskich, 
więc działalność banderowskich 
ideologów historycznych będzie 
padać i pada na podatny grunt. 
Wystarczy wspomnieć o tym, ja-
kim powodzeniem wśród Polaków 
cieszy się porównywanie endecji 
z nacjonalistami ukraińskimi. Pa-
dają nawet kuriozalne porównania 
Józefa Piłsudskiego do Bande-
ry. Nie dajmy sobie tego zrobić.”  
Jak podały Kresy.pl podczas spo-
tkania Komitetu Konsultacyjne-
go Prezydentów RP i Ukrainy w 
Krakowie strona polska obiecała 
Ukraińcom odbudowę zniszczo-
nych pomników UPA w Polsce. 
Portal powołał się na informację 
zastępcy szefa kancelarii prezy-
denta Ukrainy Konstiantyna Jeli-
sejewa, przewodniczącego  ukra-
ińskiej delegacji podczas rozmów 
w Krakowie. Wypowiedź Jeliseje-
wa ukazała się w niedzielę w au-
dycji „Fakty tygodnia” ukraińskiej 
stacji telewizyjnej ICTV.

– Polska strona zapewniła nas, że 
będzie pracować nad tym, aby te 
miejsca pamięci [zniszczone po-
mniki UPA – red.] były odnowio-
ne i do momentu ich legalizacji 
pozostaje status quo – powiedział 
Jelisejew cytowany przez portal 
Kresy.pl. Jak informuje ukraiń-
ska telewizja, odbudowa pomni-
ków rezunów to cena za zgodę na 
wznowienie polskich prac poszu-
kiwawczych i ekshumacyjnych na 
Ukrainie.  

Buro Prasowe Kancelarii Prezy-
denta Andrzeja Dudy zaprzeczy-
ło tym informacjom. „Kancela-
ria Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej uprzejmie informuje, że 
wszystkie wspólne ustalenia ja-
kie zostały poczynione w trakcie 
spotkania Ministrów Krzysztofa 
Szczerskiego i Kostiantyna Je-
lisejewa jakie miało miejsce w 
Krakowie w dniu 17 listopada br. 

wyszczególnione zostały w komu-
nikacie prasowym znajdującym 
się na oficjalnej stronie Prezyden-
ta RP. Nie było żadnych innych 
uzgodnień” napisał przedstawiciel 
rzecznika prasowego Kancelarii 
Prezydenta Andrzeja Dudy w od-
powiedzi na zapytanie portalu Pra-
wy.pl w tej sprawie. 

Strony wspólnie uzgodniły, że za-
kaz poszukiwań i ekshumacji na 
terytorium Ukrainy winien zostać 
zniesiony, a wspólne prace eks-
humacyjne na terytorium Ukrainy 
powinny zostać wznowione. W 
tym kontekście strony zgodziły 
się, aby rekomendować swoim 
rządom, aby w najbliższym czasie 
odbyło się w tym celu spotkanie 
pomiędzy Wicepremierem Pio-
trem Glińskim a Wicepremierem 
Pawło Rozenko.

Strony uznały potrzebę kontynu-
acji prac dwustronnej międzyrzą-
dowej komisji ds. ochrony i przy-
wrócenia dziedzictwa kulturowe-
go. Strony uzgodniły, że podejmą 
współpracę z odpowiednimi wła-
dzami lokalnymi na rzecz reali-
zacji wspólnego interesu. (http://
prawy.pl/61334-kancelaria-pre-
zydenta-zaprzecza-jakoby-zobow
iazala-sie-w-imieniu-polski-do-od
budowy-pomnikow-upa/ ).   

Jak dotychczas ukraińscy faszyści 
czczeni są na Ukrainie, aczkolwiek 
próba zainstalowania ich kultu tak-
że w Polsce trwa od początku lat 
90.tych minionego już wieku. Słu-
ży temu m.in. ponad 150 pomni-
ków postawionych przez Ukraiń-
ców w Polsce, w większości nie-
legalnie, w tym „herojom OPA” 
walczącym o samostijną Ukrainę 
„na Zakierzonii”. 

Naprawdę strona polska zgodziła 
się na czczenie ukraińskich faszy-
stów w Polsce w formie oficjalnie 
postawionych im panteonów? 

17 listopada br. prof. Waldemar 
Rezmer zrezygnował z funkcji 
wiceprzewodniczącego Polsko-
-Ukraińskiego Forum Historyków 
powołanego w maju 2015 r. na 
mocy uzgodnień Instytutu Pamię-
ci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu oraz Ukraińskiego Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Zrezygno-
wał również z przewodniczenia 
polskiemu zespołowi historyków, 
które zostało mu powierzone 28 
lipca 2015 r., oraz z dalszego 
udziału w tym gremium. W roz-
mowie z Aleksandrem Szychtem 
uzasadnił swoją decyzję. 

„Kiedy podejmowałem się prze-
wodniczenia polskiemu zespołowi 
historyków i kierowania Forum 
(razem z prof. Jurijem Szapowa-
łem), zakładałem, że będziemy w 
sposób uczciwy i rzeczowy dążyli 
do wyjaśniania najtrudniejszych 
kwestii relacji polsko-ukraińskich 
lat 1939–1947. Ocena tego okre-
su, często emocjonalna, wpływa 
bowiem bardzo mocno na współ-
czesne postrzeganie Ukraińców 
i Ukrainy w Polsce, a Polaków i 
Polski na Ukrainie. Sądziłem, że 
dysponując doświadczeniem z 
wcześniejszych prac seminariów 
„Polska-Ukraina: trudne pytania”, 
drogą żmudnego, ale autentycz-
nego naukowego dialogu, będę 
mógł pomóc w dochodzeniu do 
rzetelnych merytorycznych usta-
leń. Zawsze problemem jest in-
terpretacja faktów i tutaj nie musi 
być jednomyślności, ale dzięki 
profesjonalnemu podejściu do pro-
blemu, wykorzystując wszystkie 
dostępne źródła i warsztat histo-
ryczny, można ustalić, że było tak, 
a nie inaczej. Pierwsze dwa posie-
dzenia Forum dawały nadzieję, że 
tak będziemy pracować. Niestety, 
rok temu pojawiły się oznaki, że 
naszym partnerom nie zależy na 
ustaleniu podstawowych faktów, 
a na ich podstawie – odtworzeniu 
wszystkich aspektów tragedii Wo-
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łynia i Małopolski Wschodniej. 
Przypuszczam, że nasi partnerzy 
zorientowali się, iż historia nie jest 
ich sprzymierzeńcem. Przerazili 
się, że rezultaty badań prezentowa-
nych na Forum, potwierdzone wy-
nikami ekshumacji ofiar zbrodni, 
podważą mit UPA oraz jej człon-
ków jako szlachetnych rycerzy 
zrywu niepodległościowego. Być 
może dlatego kierownictwo ukra-
ińskiego IPN podjęło działania, 
których celem jest eskalacja histo-
rycznego konfliktu, zamiast jego 
ograniczanie i niwelowanie. Moja 
rezygnacja jest konsekwencją za-
dziwiających zachowań naszych 
ukraińskich partnerów. 

Rok temu omawialiśmy problem 
Wołynia, a konkretnie – krwawego 
lipca 1943 roku. Sztandarowym 
dziełem o tamtych wydarzeniach 
jest książka „Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na ludności polskiej Wołynia 
1939–1945” autorstwa Ewy i Wła-
dysława Siemaszków. Nasi partne-
rzy zaczęli kwestionować jej war-
tość, a także wiarygodność źródeł, 
na których została oparta. Aby 
sprawdzić podstawy merytorycz-
ne tych zarzutów, zobowiązaliśmy 
zespół historyków pod kierownic-
twem Tomasza Berezy, żeby prze-
prowadził ponowne badania, ale 
na podstawie całkowicie innych 
źródeł, tych, których Siemaszko-
wie nie wykorzystywali. Na III Fo-
rum w Kijowie Bereza zreferował 
przebieg krwawej niedzieli 11 lip-
ca 1943 r. w południowo-wschod-
nich powiatach Wołynia, m.in. 
szczegółowo przedstawił rzeź pol-
skich mieszkańców Orzeszyna i 
okolicznych kolonii. Padły wtedy 
zarzuty, że także te nowe źródła są 
niewiarygodne. Zaproponowałem 
więc, by zgodnie z warsztatem 
naukowym empirycznie zwery-
fikować ustalenia historyków i 
przeprowadzić ekshumację ofiar 
zbrodni, które tam nadal leżą w 
wielkim dole. Polski IPN ma prze-
cież wyśmienity, wyspecjalizowa-
ny w takich pracach zespół prof. 
Krzysztofa Szwagrzyka. Otrzyma-
liśmy mętne wyjaśnienia, że spró-
bują, zobaczą. Jak to wygląda w 
praktyce, przekonaliśmy się kilka 
miesięcy temu.  /.../ Strona ukraiń-
ska, a precyzyjniej – Światosław 

Szeremeta, sekretarz Państwowej 
Międzyresortowej Komisji ds. 
Wojen i Represji Politycznych, od-
powiadający za sprawy upamięt-
nień historycznych, zabronił pol-
skiej ekipie dokonywania jakich-
kolwiek ekshumacji i poszukiwań. 
Mamy więc taką sytuację, że jeśli 
przedstawiamy swoje argumenty i 
źródła, są one kwestionowane. Je-
żeli chcemy coś zweryfikować, na-
tykamy się na zakaz. Dochodzi do 
tego polityka faktów dokonanych 
stosowana przez Ukraińców. Mie-
siąc temu, od 19 do 22 paździer-
nika, w Czerkasach obradowało V 
Forum Polsko-Ukraińskie. Otóż 3 
dni przed naszym przyjazdem, 16 
października, na Przełęczy We-
reckiej w Karpatach zostało od-
słonięte mauzoleum poświęcone 
strzelcom Siczy Karpackiej. Są 
tam tablice, na których zapisano: 
„Bohaterom Ukrainy Karpackiej 
rozstrzelanym przez polskich i 
węgierskich okupantów w marcu 
1939 r.” oraz „18 marca 1939 roku 
na Przełęczy Wereckiej polscy 
pogranicznicy z Korpusu Ochro-
ny Pogranicza rozstrzelali około 
600 wziętych do niewoli strzel-
ców Siczy Karpackiej”. Zwróci-
łem uwagę naszym partnerom, 
że przez dwa lata prac Forum ani 
razu nie podnosili kwestii człon-
ków Siczy Karpackiej z Przełęczy 
Wereckiej. Nie zaprezentowali też 
żadnego dowodu na poparcie tezy 
o masowej egzekucji członków 
tych struktur w marcu 1939 roku. 
Nie mieli jednak żadnych oporów, 
aby oskarżyć polskich żołnierzy 
o tę zbrodnię. Zadałem sobie py-
tanie: jak to jest? Spotykamy się, 
mamy wyjaśniać trudne proble-
my, zawężać obszar konfliktu, a 
nasi partnerzy w sposób wyjąt-
kowo perfidny tworzą całkowicie 
nowe pola konfliktu. Najnowszym 
przykładem jest wypowiedź Świa-
tosława Szeremety, sekretarza 
ukraińskiej Państwowej Między-
resortowej Komisji zajmującej 
się kwestią upamiętnień, który 13 
listopada oświadczył, że cmentarz 
w Bykowni, na którym spoczy-
wają szczątki 3,5 tys. Polaków z 
tzw. ukraińskiej listy katyńskiej, 
powstał i istnieje nielegalnie. Nie-
stety, takich spraw jest coraz wię-
cej. /.../  Wielokrotnie zwracałem 
uwagę Wołodymyrowi Wjatro-

wyczowi, prezesowi ukraińskiego 
IPN, oraz innym członkom ukraiń-
skiego zespołu na fakt, że Polska 
nigdy nie okupowała Małopolski 
Wschodniej i Wołynia. Obszary, 
o których mówimy, wchodziły w 
skład Rzeczypospolitej na mocy 
prawa międzynarodowego. Jed-
nak na moje uwagi i zastrzeżenia 
nie było żadnej reakcji. Zamiast 
dążyć do ustalenia i upowszech-
nienia czegoś, co określamy jako 
prawdę historyczną, ukraiński In-
stytut Pamięci Narodowej prowa-
dzi działania, których nie mogę za-
akceptować. Jest to zaprzeczenie 
idei, dla której powstało Forum. 
Nie widzę sensu uczestniczenia w 
posiedzeniach, na których zamiast 
zajmować się autentycznymi pro-
blemami, będziemy debatować o 
kolejnych przypadkach fałszowa-
nia i wypaczania historii. Nie chcę 
także moralnie odpowiadać za 
jakieś nieprzyjemne incydenty or-
ganizowane przez fanatyków.  /.../ 
Zauważyłem jednak coś gorszego. 
W trakcie ostatniego spotkania 
po użyciu przez dr. Wjatrowycza 
kolejny raz terminu „polska oku-
pacja” i moim proteście niemal na-
tychmiast zaczęli takiej terminolo-
gii używać prawie wszyscy histo-
rycy ukraińscy. Czyli polityczne 
tezy kierownictwa ukraińskiego 
IPN są natychmiast twórczo roz-
wijane. Autentycznie przestraszy-
łem się, że ukraińscy historycy są 
już zglajszachtowani. Przestają 
racjonalnie myśleć i mieć własne 
zdanie. Jest kierownik polityczny, 
który wyznacza kurs, a zadaniem 
reszty jest jedynie pilnować, żeby z 
tego kursu nie zejść. /.../  Sądzę, że 
ciągłe usprawiedliwianie niechę-
ci naszych ukraińskich partnerów 
do autentycznego historycznego 
dialogu będzie miało fatalne skut-
ki. Nadal z wpływowych kręgów 
politycznych i medialnych można 
usłyszeć, że powinniśmy wziąć 
pod uwagę wrażliwość ukraiń-
skich kolegów, że nie mają jeszcze 
odpowiedniego poziomu wiedzy 
i warsztatu historycznego. Że to 
dziecięca choroba, że to minie, 
że jak będziemy cierpliwi, to się 
zmieni i będą pozytywne efekty. A 
ja mam całkowicie przeciwne zda-
nie. W kwestiach historycznych, 
tak jak we wszystkich innych, 
jest nieprzekraczalna „czerwona 

linia”. Trzeba ją jak najszybciej 
wytyczyć, publicznie zaprezento-
wać, a później – w wypadku naru-
szenia – zdecydowanie reagować. 
/.../ Szokujące są również słowa 
ambasadora Deszczycy, że ustąpią 
w kwestiach upamiętnień i ekshu-
macji, gdy odbudujemy pomniki 
UPA w Polsce. Nie wyobrażam so-
bie sytuacji, gdy mielibyśmy sta-
wiać symboliczne krzyże w miej-
scach zbrodni znajdujących się 
teraz na Ukrainie, a równocześnie 
zgadzać się na budowę, a później 
dbać o pomniki ich morderców w 
Polsce.” (Aleksander Szycht: Co 
dalej z polsko-ukraińskim dialo-
giem historycznym? W: http://
www.polska-zbrojna.pl/home/
articleshow/24148?t=Co-dalej-
z-polsko-ukrainskim-dialogiem-
historycznym- ; 22.11.2017). 

Warto też przypomnieć, że hucpa 
związana z ekshumacjami wca-
le nie zaczęła się w 2017 roku od 
rozebrania nielegalnego panteonu 
ukraińskich  zbrodniarzy z UPA w 
Hruszowicach. W 2009 roku, gdy 
prezesem Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa był Andrzej 
Przewoźnik, strona ukraińska w 
zamian za umożliwienie polskim 
ekspertom udziału w planowanej 
ekshumacji ciał więźniów pomor-
dowanych przez NKWD w Łucku 
w 1941 r. domagała się budowy w 
Polsce pomników Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii (UPA). 

- Osobiście nie mam nic przeciw-
ko obecności polskich ekspertów. 
Wniosek pana Andrzeja Przewoź-
nika zostanie rozpatrzony, jak tyl-
ko do nas dotrze. Dodam tylko, że 
zgodnie z ukraińskim prawem na 
udzielenie odpowiedzi mamy 30 
dni - poinformował sekretarz Pań-
stwowej Międzyresortowej Komi-
sji ds. Wojen i Represji Politycz-
nych w Kijowie Swiatosław Sze-
remet.  - Mam nadzieję, że wraz 
z wnioskiem Przewoźnik prześle 
odpowiedzi na osiem listów, które 
wystosowałem do Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w 
sprawie ukraińskich upamiętnień 
w Polsce - dodał. Ukraińcy doma-
gali się wówczas m.in. wzniesienia 
pomnika pochowanym w Łańcu-
cie żołnierzom UPA oraz odnowie-
nia zniszczonego pomnika UPA na 

bieszczadzkiej górze Chryszczata.  

W rozmowie z „Naszym Dzien-
nikiem” prof. Mieczysław Ryba, 
członek Kolegium Instytutu Pa-
mięci Narodowej, stwierdził: „Jest 
to próba pewnego kupczenia hi-
storią, a historia nie powinna mieć 
charakteru targu, tylko stanowić 
wyjaśnienie, jak się rzeczy miały.” 
Jak dodał, nie wolno dopuścić do 
sytuacji, w której w naszym kraju 
czciłoby się żołnierzy UPA i sta-
wiało im pomniki. (Anna Wiejak: 
Ekshumacja za pomnik UPA ; w: 
„Nasz Dziennik” z 14-16 sierpnia 
2009).  

Jak widać nacjonaliści ukraińscy 
konsekwentnie realizują Uchwałę 
Krajowego Prowidu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) 
podjętą 22.VI.1990 roku. Wszyscy 
zajmujący się relacjami polsko-
-ukraińskimi powinni ją znać... i 
wyciągać logiczne wnioski. 

Zapewne też w grudniu pojedzie 
na Ukrainę prezydent Andrzej 
Duda i zaakceptuje żądania odno-
śnie gloryfikowania ukraińskich 
faszystów na terenie Polski. Co 
prawda deklarował, że w Polsce 
na faszyzm nie pozwoli, ale cho-
dziło tutaj o  zbrodniczy „polski 
faszyzm”, gdyż ukraiński był  szla-
chetny, „narodowowyzwoleńczy”. 
Jego doradcą nie jest prof. Walde-
mar Rezmer, ani prof. Mieczysław 
Ryba. Ma innych doradców. Dlate-
go będzie tracił kolejne punkty po-
parcia swoich wyborców. Może li-
czy na poparcie opozycji? Cóż, nie 
każdego stać na taki kręgosłup mo-
ralny, jaki ma prof. Rezmer, który 
w cytowanym wyżej wywiadzie 
stwierdził: „Nie wyobrażam sobie 
sytuacji, gdy mielibyśmy stawiać 
symboliczne krzyże w miejscach 
zbrodni znajdujących się teraz na 
Ukrainie, a równocześnie zgadzać 
się na budowę, a później dbać o 
pomniki ich morderców w Pol-
sce.”  Nie każdy musi kierować się 
zasadą etyki prof. Ryby, że „histo-
ria nie powinna mieć charakteru 
targu”.  Mam tylko coraz głębsze 
przekonanie, że wybierałem „nie 
tego” prezydenta Dudę.  

 Stanisław Żurek  

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24148?t=Co-dalej-z-polsko-ukrainskim-dialogiem-historycznym-
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24148?t=Co-dalej-z-polsko-ukrainskim-dialogiem-historycznym-
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24148?t=Co-dalej-z-polsko-ukrainskim-dialogiem-historycznym-
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24148?t=Co-dalej-z-polsko-ukrainskim-dialogiem-historycznym-
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24148?t=Co-dalej-z-polsko-ukrainskim-dialogiem-historycznym-
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Bolszewickie przeżytki w 
świadomości na Litwie
Zbigniew Siemienowicz
Teza, że Litwini byli dzielnymi 
wojownikami z bolszewikami, 
jest dosyć mocna i wystarcza-
jąco powszechna na Litwie do 
dziś. 

Spójrzmy jednak prawdzie w 
oczy i zapoznajmy się z „rewer-
sem” podawanego mitu, koncen-
trując uwagę na okresie dziejo-
wym, gdy ważyły się losy Wilna 
i Wileńszczyzny. W świadomości 
litewskiej nadal panuje przeko-
nanie o rzekomo wyrządzonej 
krzywdzie ze strony Polaków 
po I wojnie światowej z powo-
du przejęcia Wilna pod swoją 
administrację, co wywołuje do 
dziś masę ujemnych emocji i jest 
przedmiotem ciągłej uszczypli-
wości ze strony Litwinów, a także 
rzutuje na stosunek do polskiej 
mniejszości.

Polacy czekali na opamiętanie się 
braci Litwinów, z ugrzecznionym 
uśmiechem pokornie wysłuchi-
wali obietnic nadania im należ-
nych praw. Oburzyli się dopiero 
wtedy, gdy sprawy „Orlenu”, w 
który wpakowano miliardy do-
larów, potoczyły się niepomyśl-
nie. Plany przyczynienia się do 
energetycznego bezpieczeństwa 
Litwy, nie zważając nawet na 
przesadnie wysokie koszty, spali-
ły się na panewce. Gdy przychyl-
ne decyzje ze strony litewskiej 
odnośnie problemów „Orlenu” 
nie nastąpiły, a na domiar, tory 
kolejowe łączące Możejki z naj-
bliższym portem na Łotwie „po 
bratersku”, a raczej po bolszewic-
ku zdemontowano, cierpliwość 
„strategicznych” partnerów pę-
kła.

Mam obawę, że to właśnie spra-
wa „Orlenu” stała się głównym 
czynnikiem upominania się o pra-
wa Polaków litewskich, ponieważ 
jest to swoisty, dość czuły instru-
ment w polityce. Chciałoby się 
wierzyć, że w stosunkach dwu-
stronnych nie tylko sprawy eko-
nomiczne, ale także bezpośred-
nio sprawy polskiej mniejszości 
są priorytetowe i nieuzależnione 
od czynników ekonomicznych. 
Warto jednak pamiętać, że dla 
osiągnięcia swoich celów, a mia-
nowicie, utrzymania własnego 
narodowościowego jestestwa 
państwowego, pojmowanego 
zresztą dość swoiście, Litwini 
są bardzo konsekwentni, a stąd 
mogli i mogą kumać się w razie 
potrzeby ze wszystkimi, kto jest 
zainteresowany w ograniczeniu 
albo nawet zwalczaniu polskości. 
Nieważne, czy byli to bolszewi-
cy w przeszłości, czy kartoflany 
dyktator za naszą wschodnią gra-
nicą teraz.

Chociaż mimo że w dobie obecnej 

żadna siła polityczna, żaden wróg 
nie pretenduje do Wilna, Litwini 
uważają każde ustępstwo wobec 
Polaków i egzekwowanie należ-
nych praw mniejszości za swoją 
przegraną, ponieważ pragną wy-
cieńczaną kulturowo Wileńszczy-
znę stopniowo depolonizować. 
Co do tego zgodne są wszystkie 
polityczne ugrupowania, różnią 
się chwyty.

Ponieważ pokutujące obecnie 
antypolskie stereotypy ukształto-
wały się z początkiem uzyskania 
litewskiej państwowości z pierw-
szej połowy XX wieku, dla zro-
zumienia politycznej mentalności 
braci Litwinów warto właśnie 
przywołać tamten okres. Szcze-
gólne znaczenie na polityczną 
mentalność Litwinów ma wpływ 
bolszewicki, trwający w swoistej 
symbiozie z litewskim nacjo-
nalizmem. Nieliczne potyczki z 
bolszewikami Litwini skończyli 
już w drugiej połowie 1919 roku, 
by dojść z nimi do porozumie-
nia na antypolskiej płaszczyźnie, 
podpisując 12 lipca 1920 roku 
umowę, nieuznaną wszak przez 
żadne z państw, kiedy to bolsze-
wicy wmontowali Litwę w orbitę 
swojej polityki i po raz pierwszy 
obiecali jej Wileńszczyznę.

Od roku 1920 roku rozpoczęła się 
więc cicha współpraca, scalana 
antypolskością. Twórca polity-
ki zagranicznej, minister spraw 
zagranicznych i premier Litwy 
Augustinas Voldemaras pisał: 
„Gdy Armia Czerwona atakowała 
Warszawę, potrzebowała wago-
nów dla przewiezienia wojska, 
których mogła dostarczyć Litwa. 
Upoważniony przez rząd litew-
ski, pojechałem w tej sprawie do 
Wilna, gdzie rozlokował się sztab 
armii sowieckiej… Układ w spra-
wie przekazania środków trans-
portu należało sporządzić tak, by 
ani Polska, ani sympatyzujące dla 
niej państwa nie mogły oskarżyć 
Litwy o naruszenie neutralności”. 
W podręcznikach historii o takich 
sprawach Litwini nie piszą. Co 
gorsza, w zamian podano fakty 
oczerniające Polskę, wciskając w 
młode głowy indoktrynowanych 
uczniów antypolską półprawdę, 
ukrywając fakty współpracy z 
bolszewikami.

„Kiedy tylko Litwini wyczuli, 
że Armii Czerwonej sprzyja zu-
pełnie wyraźne powodzenie, ich 
neutralne stanowisko natych-
miast zmieniło się na wrogie w 
stosunku do Polski. Oddziały li-
tewskie uderzyły na polskie siły” 
— wspominał sowiecki dowódca 
z czasów wojny polsko-bolsze-
wickiej Michaił Tuchaczewski w 
swojej księdze „Pochód za Wi-
słę”. Gdy dowódca korpusu ka-

walerii bolszewików G. Gaj-chan 
atakował w roku 1920 Wilno, w 
okolicach Jewja (Kaźmierzysz-
ki) Litwini zaatakowali Polaków. 
W kilkanaście godzin po zaję-
ciu Wilna przez bolszewików 
wkroczył tu litewski pułk Jonasa 
Černiusa, przez Rykonty posuwał 
się natomiast oddział pułkownika 
Kazysa Ladygi.

A jak wówczas zachowywali się 
wybrańcy narodu litewskiego? 
Podczas posiedzenia litewskiego 
Sejmasu przedstawiciel Polaków 
Bronisław Laus 6 lipca 1921 roku 
został publicznie nazwany przez 
posła, księdza Mykolasa Krupa-
vičiusa „wszą”; podobnym epite-
tem osoba duchowna obdarowała 
zresztą całą mniejszość polską 
na Litwie („wszy naszego litew-
skiego narodu”). Taki to był sto-
sunek wielu przedstawicieli kleru 
litewskiego, nieważne, czy był to 
ks. prałat J. Mačiulis (Maironis), 
ks. Krupavičius. Podobni księża 
bardziej tolerowali bolszewików 
niż Polaków. Proboszcz w Nowo-
-Święcianach w 1919 roku ufun-
dował i ozdobił kwiatami pomnik 
komisarza bolszewickiego Jan-
kowskiego-Jankauskasa, którego 
władze polskie skazały na śmierć 
za szkodliwą działalność podczas 
najazdu bolszewickiego.

Na proboszcza parafii nackiej w 
byłym powiecie lidzkim skarżyli 
się nawet Litwini, zarzucając mu, 
że swoją agitacją psuje stosunki 
polsko-litewskie. Atmosfera 
sejmowa nie była lepsza. Poseł 
J. Bildušas cisnął nawet w Lau-
sa krzesłem. Członek Sejmasu, 
socjaldemokrata Steponas Kairys 
20 sierpnia 1920 otwarcie wyznał 
w stylu bolszewickim, jaka była 
rzeczywista przyczyna zatargów 
z Polakami: „Obecna wojna Pola-
ków z Litwą jest wojną o dwory. 

Lud litewski może śmiało wal-
czyć i być pewnym, że zawsze 
doczeka się wydatnej pomocy eu-
ropejskiego proletariatu i naresz-
cie osiągnie swe cele” (oklaski na 
sali).

Zatem początek nienawiści do 
Polaków miał w sobie zaczyn kla-
sowy, rewolucyjny, bolszewicki. 
Bolszewickie nastroje panowa-
ły nie tylko w głowach lewicy. 
Chrześcijańscy demokraci Litwy, 
zapominając w antypolskim obłę-
dzie o zasadach chrześcijańskich, 
a nie ustępując bolszewikom w 
swej lewackości, przywitali okla-
skami wypowiedź przedstawicie-
la Partii Chłopskiej, uprzedniego 
premiera Mykolasa Sleževičiusa, 
co zostało utrwalone w steno-
gramie sejmowym: „Jeszcze raz 
musimy powtórzyć ludziom pra-
cy to, o czym już niejednokrotnie 
mówiliśmy, że cała ziemia będzie 
zabrana obszarnikom (gorące 
oklaski). Ich (Polaków) miejsce 
jest, jeśli już nie w więzieniu, to 
w obozie koncentracyjnym”.

Jego partyjny kolega Kuzmin-
skas 1 października 1920 roku, 
czyli jeszcze do akcji generała 
Lucjana Żeligowskiego, groził 
przedstawicielom polskiej frakcji: 
„Chciałbym zwrócić uwagę 
przedstawiciela Polaków Grajau-
skasa i innych obszarników, że o 
ile nie zechcą wyrzec się swoich 
dworów, może stać się z nimi 
tak, jak się stało z obszarnikami 
w Rosji, przecież nie wyszło im 
dobrze dla zdrowia”. Jak wiado-
mo, w okresie międzywojennym 
na Litwie skonfiskowano ponad 
2000 dworów, będących ostoją 
polskiej kultury i tradycji.

Nienawiść do Polaków i bol-
szewicka pazerność na cudze 
mienie jednoczyła zatem wów-
czas wszystkie partie. Bardzo 

podobnie jest zresztą w naszych 
czasach, kiedy to w sprawie Po-
laków zestrajają zgodnie głos 
nawet użerające się między sobą 
partie, odrzucając ich bazujące 
się na europejskim prawie postu-
laty. W dniu 8 października 1920 
roku, przedstawiciel politotdieła 
Zachodniego Frontu Armii Czer-
wonej Moisiej Akselrod telegra-
fował do litewskiego dowódcy 
Konstantinasa Žukasa : „Proszę 
natychmiast przyjąć należące się 
zgodnie z umową pokojową złoto, 
a po 2-3 dniach otrzymacie 17000 
nowych karabinów i 17 milionów 
nabojów”. Na co Žukas, właści-
wie znany rdzennym kowieńczy-
kom jako Konstanty Żuk, gdyż 
pochodził z polskiej rodziny, 
do czego się zresztą przyznaje 
w książce „Žvilgsnis į praeitį”. 
(„Spojrzenie w przeszłość”), miał 
odpowiedzieć: „Za karabiny i 
naboje podziękowałem, a złoto 
poleciłem tym samym pociągiem 
wieźć do Kowna”.

Tak oto wyglądał litewski „opór” 
bolszewikom w tym okresie. Jak 
nadmieniłem, wszystko to miało 
miejsce za kilka miesięcy do akcji 
generała Żeligowskiego w Wil-
nie, który, będąc w obozie obroń-
ców Wilna przed bolszewikami i 
mając dane wywiadu, rzecz jasna, 
nie łudził się co do prawdziwego 
oblicza polityków i wojskowych 
litewskich, będących w konszach-
tach z Sowietami i puszczających 
w niepamięć wzajemne zatargi z 
bolszewikami, byle działać prze-
ciwko Polakom.

Zresztą, później ta współpraca z 
bolszewikami była nadal utrzy-
mywana. Sowiecki dyplomata N. 
Łunjew w 1928 roku donosił Li-
twinom: „Litwa może oczekiwać 
pomocy Związku Sowieckiego w 
postaci: 1. propagandy przeciwko 

/  Chociaż mimo że w dobie obecnej żadna siła polityczna, żaden wróg nie pretenduje do Wilna, Litwini uważają każde ustępstwo wobec 
Polaków i egzekwowanie należnych praw mniejszości za swoją przegraną Fot. Marian Paluszkiewicz
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Polsce z wykorzystaniem słowa 
drukowanego; 2. w postaci dy-
plomatycznej interwencji lub pro-
testu; 3. w wyjątkowych wypad-
kach grożąc militarnie, poprzez 
ściąganie znaczących liczebnie 
posiłków bliżej polskich granic”.

Politycy litewscy podczas uciąż-
liwych pertraktacji, dotyczących 
podpisania Traktatu polsko-li-
tewskiego w dniu 26 kwietnia 
1994 r., ciągle usiłowali przefor-
sować tezę o rzekomej okupacji 
Wilna przez Polaków, absolutnie 
zapominając o swoich układach 
z bolszewikami. A przecież jest 
o czym wspomnieć. A. Rukša w 
swej książce „Walki o niepodle-
głość Litwy” („Kovos dėl Lietu-
vos nepriklausomybės”) opisuje 
„wzruszające” chwile litewsko-
-bolszewickiej przyjaźni w lipco-
wym Wilnie 1920 roku, opowiada 
o uroczystym powitaniu przez Li-
twinów nie tylko litewskich, ale 
też sowieckich wojsk. S. Tom-
kevičius tak „odkurza” wspo-
mnienia opatrzone tytułem „Po-
chody ochotników” („Savanorių 
žygiai”): „W Wilnie wszędzie 
mrowiło się od bolszewików, ale 
oni spotkali nas bardzo uroczy-
ście. Wystawili pułk jazdy, a jakiś 
dowódca wygłosił czułe i życzli-
we wobec nas przemówienie. Na 
nie odpowiedział dowódca naszej 
brygady, oficer Ladyga. Dowódcy 
ucałowali się i bolszewicy zaśpie-
wali dla nas swój „Internacjonał”.

Tenże bojowo usposobiony Lady-
ga na jednym z posiedzeń Sejmu 
Małej Litwy nawoływał: „Musi-
my natychmiast zająć wszystkie 
swoje ziemie etniczne i nawet 
dalej… Gdy oddamy kilka strza-
łów, polskie kury się rozsypią”. 
Śpiewający z bolszewikami K. 
Ladyga nie przypuszczał, że iro-
nia losu zadecyduje o jego losie 
w 1941 roku. Został rozstrzelany 
nie przez Polaków, których tak 
nie lubił, lecz przez swoich kole-
siów z czerwonymi gwiazdami.

Bolszewicy natomiast traktowali 
Litwinów jako czasowe narzędzie 
w walce z Polakami. Zaniepoko-
jony zastępca komendanta Wilna 
Petronaitis 30 lipca 1920 roku in-
formował Žukasa, iż bolszewicy 
szykują manifest odnośnie „pro-
klamowania w Wilnie czerwo-
nej Litwy oraz przekazania w jej 
ręce pełni władzy. Do wojska li-
tewskiego są zasyłani agitatorzy, 
jest rozpowszechniana literatura 
bolszewicka, oczerniana władza 
litewska”.

Tylko porażka bolszewików 
pod Warszawą uratowała Wil-
no i Litwę. Dopiero po rozbiciu 
bolszewików Žukas 21 sierpnia 
1920 roku odważył się wręczyć 

bolszewikom notę protestacyjną, 
w której zarzuca wcielanie wie-
lu fachowców wojskowych oraz 
pracowników poczty do wojska 
czerwonoarmistów, by zdążyć 
uratować ich przed wywózką do 
Rosji. Z kolei wywiad litewski 
składał raporty o przygotowy-
waniu przez V. Mickevičiusa-
-Kapsukasa i Z. Alekę-Angarie-
tisa powstania bolszewickiego, 
zamierzającego usunąć „władzę 
burżuazyjną”, informowano o 
działaniu doświadczonych in-
struktorów. Wileński komitet re-
wolucyjny 28 lipca 1920 roku do-
nosił, że cywilna władza litewska 
nie ma prawa wydawać żadnych 
postanowień, uchwał i rozkazów, 
a wszystkie dotychczasowe tracą 
moc. Obecne w Wilnie wojsko-
we jednostki litewskie wycofa-
ły się z Wilna, by, jak stwierdza 
raport, „uniknąć nieporozumień 
z bolszewikami w związku z 
czynioną propagandą wśród żoł-
nierzy litewskich”. Do Moskwy 
z Wileńszczyzny wysyłano trans-
porty z maszynami, materiałami, 
zrabowaną zawartością magazy-
nów, sprzętem gospodarczym. 
Gazety bolszewickie coraz moc-
niej nawoływały w Wilnie do 
powstania zbrojnego przeciwko 
„burżuazyjnym ciemiężycielom”. 
By Litwini nie zaryzykowali 
przemówić nawet do swoich zwo-
lenników, zamknięto gazetę „Ne-
priklausoma Lietuva” oraz proli-
tewską gazetę dla Polaków „Echo 
Litwy”. Na protesty Litwinów o 
ignorowaniu władzy litewskiej w 
mieście komitet rewolucyjny od-
powiedział krótko i jednoznacz-
nie: „Żadnej litewskiej władzy 
nie ma i rewkom nic o tym nie 
wie”. Tak oto wyglądały czyny 
bolszewików, z którymi podpisa-
no umowę, jakiej w rzeczywisto-
ści bolszewicy nie mieli zamiaru 
respektować.

Polonofobia Litwinów była umie-
jętnie wykorzystana. W związku 
z wyparciem przez bolszewików 
wojsk polskich z Wilna, 16 lipca 
1920 roku w Kownie odbyła się 
manifestacja, czemu przewod-
niczyła zgrana i jednomyślna w 
swojej polonofobii trójka: chrze-
ścijański demokrata, ksiądz Kru-
pavičius, komunista V. Požela i 
ksiądz J. Tumas. Jak widzimy, 
kler litewski po raz kolejny nie 
brzydził się bolszewickich suk-
cesów, ci duchowni i bolszewicy 
pięknie dopasowywali się i uzu-
pełniali nawzajem, aczkolwiek 
pod jednym warunkiem: że była 
nim nie miłość do bliźniego, lecz 
antypolskość.

Dosłownie w kilka dni po czułej 
litewskiej manifestacji rozpoczę-
ły się w Wilnie areszty nauczycie-
li i duchowieństwa, świeżo zawie-

szone szyldy litewskie zmieniano 
na rosyjskie. Szatańskie czyny 
bolszewików, represje wobec du-
chowieństwa na Wileńszczyźnie, 
rujnowanie świątyń nie wywie-
rały zbyt wielkiego wrażenia na 
duchowieństwie litewskim. Górą 
był bowiem czasowy sukces w 
walce z Polakami, którzy gromili 
bolszewików, dokonujących gra-
bieży nie tylko na polskiej, ale i 
na litewskiej ziemi.

Antypolska tradycja, która z 
proimperialnej carskiej transfor-
mowała się w antypolską bol-
szewicką, ma na Litwie licznych 
zwolenników również w nasze 
dni. Nie tylko liczni przedstawi-
ciele prawicy, ale i poszczególni 
przedstawiciele lewicy, udający 
przyjaciół Polaków, otwierają 
prawdziwe oblicze, dając upust 
polonofobii. Ot, chociażby Justi-
nas Karosas, kolejny „wybitny” 
litewski filozof i polityk, będący 
przez długi okres czasu komuni-
stą, bez większych dyplomatycz-
nych ceregieli palnął o nas w za-
iste bolszewickim stylu: „Jeśli nie 
chcą integracji, niech jadą do Pol-
ski”. Cóż, aluzja niedwuznaczna. 
Ci, co polegli w walce z bolsze-
wikami w latach 1919-20, oraz ci, 
którzy zginęli w Ponarach, też nie 
chcieli pomyślanej po litewsku 
integracji, czyli asymilacji.

Jeden z założycieli partii chrześci-
jańskich demokratów, ksiądz pra-
łat Krupavičius, przewodniczący 
frakcji w Sejmasie Litewskim w 
okresie międzywojennym, przy-
znał się publicznie: „Polacy nie 
są normalnym narodem na Li-
twie, ale wynikiem choroby. Gdy 
państwo litewskie zacznie się 
goić, ta konsekwencja choroby 
będzie musiała zniknąć”. Krótko 
i węzłowato, szczerze i otwarcie. 
Niestety, była to postać, na której 
słowach i czynach wzorują się i 
dzisiejsi działacze. Pierwszy pre-
zydent Litwy Antanas Smetona 
palnął swego czasu, co później 
zresztą uważał za błąd: „Szlachta 
orientacji polskiej musi powrócić 
na litewskość albo zginąć dla spo-
łeczeństwa litewskiego”.

Podobne bolszewickie nastawie-
nie istnieje do dziś, z tą wszak 
różnicą, że niechęć jest skiero-
wana w stosunku do Polaków 
Wileńszczyzny. Walka z polsko-
ścią psuje społeczną atmosferę. 
Niewielka jest w tym różnica w 
porównaniu z okresem z początku 
XX wieku w Wilnie, który Michał 
Romer opisał tak oto: „Atmosfera 
społeczna w Wilnie jest jednak 
paskudna. Zabagniona strasznie. 
Litwini przez swój radykalizm 
językowo-litwinizacyjny czynią 
miejscowym Polakom sytuację 
nieznośną i właściwie degradują 

ich na poziom analfabetów”, a 
w liście do M. Urbšienė postę-
powanie Litwinów względem 
Polaków po odzyskaniu Wilna 
porównywał do kolonizatorów w 
koloniach.

Szkoda, iż władze nie chcą wnik-
nąć w słowa twórcy litewskiego 
prawa konstytucyjnego, patrioty 
Litwy, aczkolwiek litewskiego 
Polaka M. Romera, który twardo 
sprecyzował: „Polacy na Litwie 
stanowią typ psychiczny i zwią-
zek społeczny swoisty, jeden z 
rdzennych krajowych”, a dla cza-
sopisma „Trimitas” w 1933 roku 
w artykule „Droga do Wilna-
”(„Kelias į Vilnių”) przyznawał, 
że najchętniej zakwalifikowałby 
siebie do narodu Polaków litew-
skich, gdyby taki naród istniał. 
Stanowczo wypowiadał się on 
przeciwko stwierdzeniu „Litwini 
mówiący po polsku” wobec Pola-
ków Litwy, uznając równe prawa 
dla Polaków Litwy i Litwinów. 
Przychylny narodowościowym 
aspiracjom etnicznych Litwinów 
M. Romer, nieraz odczuwał pre-
sję nacjonalistów, ale podkreślał: 
„Pozostanę Polakiem, sztucznie 
nie będę zmieniał skóry”. Dla-
czegoż więc my mielibyśmy to 
uczynić?

Litwini tymczasem nie potrafią 
wyzbyć się antypolskich stereo-
typów i domniemanych krzywd. 
Ojciec litewskiego odrodzenia 
narodowego Jonas Basanavičius, 
cierpiący na polonofobię, jest 
uwielbiany przez Litwinów za 
swoją postawę. Nawet M. Romer 
oburzał się, że „Basanowicz jest 
wszakże czystej krwi nacjona-
listą”, „węszy na każdym kroku 
niebezpieczeństwo supremacji 
polskiej, która jest dla niego stra-
szakiem największym”, „Basano-
wicz unika tendencyjnie języka 
polskiego i przechodzi raczej na 
rosyjski, o ile nie mówią po litew-
sku”. Czyżby polonofobia stała 
się zakaźną patologią bolszewic-
ko-nacjonalistyczną?

Podobnie, po bolszewicku, jest 
zwalczany i rugowany język pol-
ski. A przecież, jeszcze w 1599 
roku Mikołaj Dauksza, tak szano-
wany obecnie kanonik litewski, 
orędownik języka litewskiego, 
pisał o języku polskim na Litwie: 
„Język polski przez ono miłe 
zjednoczenie Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego ze sławną Ko-
roną Polską niemal przyrodzony 
jest”. Nie językowy zamordyzm 
przyczyni się więc do rozwią-
zania niesnasek narodowościo-
wych, lecz przychylna polityka 
władz wobec litewskich Pola-
ków, przecież obywateli Litwy, 
w nie mniejszym stopniu spadko-
bierców dziedzictwa Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, w którym 
język polski zajmował poczesne 
miejsce.

Niech bracia Litwini zaprzestaną 
wywierać presję w bolszewickim 
stylu wobec Polaków i pamięta-
ją, że przywiązanie i miłość do 
języka ojczystego nie jest wy-
łączną prerogatywą narodu litew-
skiego. Już od dawna naukow-
cy zauważyli prawidłowość, że 
ogólnoludzkie cechy słabną i 
zanikają, gdy ludzie zapominają 
o swoich wartościach języko-
wych i etnicznych, są skłonni do 
otępienia i pozbycia się auten-
tyczności, wyrastają na szkodli-
wy sobie i państwu nowotwór. 
Nieraz padają zarzuty względem 
Polaków o rzekomym poparciu 
komunistów, ale nigdy oskarży-
ciele nie chcą przytoczyć dane 
statystyczne. W 1940 roku cen-
tralny komitet komunistycznej 
partii Litwy składał się z pięciu 
Litwinów, jednego Żyda i jedne-
go Białorusina, a z ogólnej licz-
by komunistów Litwy, 80,75% 
stanowili Litwini, 11% — Żydzi, 
7,65% — Rosjanie, inne narodo-
wości, w tym i Polacy, razem sta-
nowili tylko 0,6%, a właściwie, 
ich prawie nie było. Po II Wojnie 
Światowej liczba Polaków ko-
munistów nieco się zwiększyła, 
ale procentowo zawsze znacz-
nie ustępowała innym narodo-
wościom. Wystarczy zwiedzić 
cmentarz na Antokolu w Wilnie, 
gdzie są pochowani wysokiej 
rangi działacze i dostojnicy ko-
munistyczni. Nie znajdziecie tam 
polskiego nazwiska. Bolszewizm 
był obcy Polakowi, Polacy Wi-
leńszczyzny byli zawsze wierni 
tradycjom i wierze przodków. I 
takimi muszą pozostać.

Jesteśmy potrzebni Litwie będąc 
harmonicznie wykształconymi 
i właśnie w tym kierunku, a nie 
w pielęgnowaniu bolszewickiego 
stylu we wzajemnych stosunkach 
muszą być skoncentrowane nasze 
wspólne wysiłki. Warto wsłuchać 
się w słowa Tomasa Venclovy, 
który mówi: „Wilno jest litewskie, 
ale wątpliwe, czy jego los będzie 
sensowny, jeżeli nie zostanie cho-
ciaż częściowo odtworzona jego 
wielokulturowa tkanka, pewna 
tradycja Wielkiego Księstwa 
Litewskiego”. Litwinom warto 
pamiętać, że na kilka miesięcy 
przed śmiercią nawet grzeszący 
polonofobią prezydent Antanas 
Smetona uznał, że antypolska po-
lityka państwa litewskiego była 
błędem, w tym też — jego oso-
bistym. Uczmy się na błędach, by 
żyć zgodnie i szanując się nawza-
jem w nowej rodzinie, jaką teraz 
jest Unia Europejska.

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.



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 grudnia 2017  - strona 13PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Świadomość 
narodowa 
Ukraińców 

w Polsce
Bożena Ratter
„Jak wracasz z frontu (z Donba-
su) do domu, do Lwowa, masz 
jakieś dziwne uczucie, bo u każ-
dego swoje sprawy, biznesy, bary, 
dyskoteki …i nikt nie myśli, że 
gdzieś  tam giną ludzie, nie ma 
nawet poparcia dla tej sprawy. 
Bardzo trudno jest wracać z fron-
tu, bo wraca się po majdanie, po 
szpitalach, a te gromady, te chło-
paki robią swoje interesy, próbują 
się dogadać z politykami… A gdy 
pytasz dlaczego tak, mówią: wal-
czyć ty będziesz, a u nas wszyst-
ko w porządku, my robimy swoje 
interesy” – wypowiedź jednego 
z dowódców ochotniczego ba-
talionu walczącego w Donbasie 
dla Poranka Wnet we Lwowie. 
W poniedziałkowym Poranku 
Wnet Bronisław Wildstein pod-
kreślił, że obecny moment poli-
tyczny jest przełomowy dla spo-
łeczeństwa ukraińskiego i wza-
jemnych relacji na linii Warszawa-
-Kijów: – W tej chwili dochodzi 
do intensyfikacji budowy świa-
domości narodowej Ukraińców, 
która dokonuje się pod wpły-
wem wojny, i to wojny z Ro-
sją. I teraz pozostaje pytanie, jak 
my będziemy postrzegani przez 
Ukraińców, a aktualny sposób po-
strzegania zostanie przyjęty przez 
Ukraińców na następne wiele lat”. 
Odnoszę wrażenie, że to na terenie 
Polski dochodzi do intensyfikacji 
budowy świadomości narodowej 
Ukraińców. W wydanym kilka dni 
temu przez KUL, bulwersującym 
tomie czasopisma ETOS, znajduje 
się kontrowersyjny rozdział „Ku 
przezwyciężaniu wstydu i krzyw-
dy w  70 rocznicę akcji „Wisła”. 
Nie ma w nim ani słowa wstydu 
odnośnie dokonywanego ludobój-
stwa na Kresach czy w Bieszcza-
dach, na temat wycinania płodów 
z brzucha ciężarnej matki i rąbania 
siekierami dzieci na oczach rodzi-
ców, zdzierania skóry w kształcie 
orła, wbijania dzieci na sztachety, 
rozrywania drutami kolczasty-
mi, topieniu w studniach, paleniu 
żywcem całych wsi w stodołach 
, słowem o tym się nie wspomi-
na. Nie wspomina się o mordach, 
gwałtach, podpaleniach, wypę-
dzeniach Polaków.  Dlaczego? 
Redaktor wydania postanowiła 
zaprosić do tego tomu ukraińskich 
nacjonalistów, którzy reprezentują 
upowską narrację. Dowiadujemy 
się z tego tomu, iż Polacy powinni 
się wstydzić tego, że przerwano 
te rzezie! Roman Drozd nazywa 
akcję Wisła haniebną wendetą. 

W tym tekście nie ma dosłownie 
ani jednego zdania, które byłoby 
zdaniem polemicznym i byłoby 
stanowiskiem czy to prawniczym 
czy nie probanderowskim. Oby-
czaje i etos ulegają  degradacji 
– w rozmowie z Danutą Skalską 
wypowiada się profesor Bogu-
sław Paź (niedzielna audycji ra-
dia Katowice - Lwowska Fala).  
Olena Semenyaka twierdzi, że na 
Ukrainie są środowiska zaintere-
sowane rozmową na tematy poli-
tyczne i historyczne i które sympa-
tyzują z Polską. Tak, Ukraińcy są 
zainteresowani Polską niczym ci 
opisywani przez dowódcę batalio-
nu z Donbasu  we Lwowie. Chęt-
nie przyjeżdżają, kupują miesz-
kania, zakładają własne biznesy 
i wchodzą w związki matrymo-
nialne z Polakami. I wśród nich są 
mężczyźni po przeszkoleniu woj-
skowym z praktycznymi umiejęt-
nościami posługiwania się bronią. 
A na Ukrainie jeszcze i dzisiaj 
wnukowie walczą między sobą o 
domniemane skarby polskie, któ-
rymi dziadek nie podzielił się z 
bratem czyli Polska wciąż budzi 
ich zainteresowanie. Taka właśnie 
waśń między potomkami katów 
przyczyniła się do tego, że Krzesi-
mir Dębski dowiedział się, kim był 
morderca jego dziadków. Na Kre-
sach Polski stał kiedyś pomnik pol-
skiego pisarza Aleksandra Fredro, 
obecnie na Ukrainie stoi pomnik 
ukraińskiego pisarza Aleksandra 
Fredra, to też wyraz sympatii dla 
nas? Wszystko co wypracowane 
przez Polskę staje się ukraińskie!  
Już następnego dnia po zakoń-
czeniu II wojny światowej nacjo-
naliści ukraińscy , którzy zostali 
przyjęci w Europie, USA i Ka-
nadzie zaczęli tworzyć instytuty 
ukrainistyki by przygotować na-
cjonalistyczną wersję stosunków 
polsko – ukraińskich,  o czym 
wielokrotnie ostrzegał ukraiński 
historyk, Wiktor Poliszczuk:  
„Na Zachodzie, w szczególności 
w USA i w Kanadzie, działa sze-
reg instytutów, w których podziel-
nie dominuje ukraiński nacjonali-
styczny pogląd na rozwój stosun-
ków polsko-ukraińskich, na rolę 
OUN-UPA. W tych instytutach 
odbywają staże polscy historycy, 
polscy doktoranci, wpływ tych 
instytutów na nich jest wyraźnie 
zauważalny. Wszystko to na Ukra-
inie i w Polsce odbywa się tu fali 
popierania przez Zachód ukraiń-
skiego nacjonalizmu w ciągu dzie-
sięcioleci, na fali wykorzystywa-

nia nacjonalistów ukraińskich do 
wpływania w odpowiednim kie-
runku na zmiany na Ukrainie. Na 
tej też fali dochodzi do rozpasania 
nacjonalistów ukraińskich w Pol-
sce, gdzie nacjonaliści ukraińscy 
wpływają nawet na kierunki roz-
woju nauki w zakresie badań nad 
stosunkami polsko-ukraińskimi, w 
zakresie ustalania programów na-
uczania historii w szkole. (…)W 
stanie bezwładności polskich or-
ganizacji społecznych, naukowych 
itp, na Zachodzie aktywność prze-
jawia część młodych Ukraińców 
przybyłych w ostatnich piętnastu 
latach na Zachód z Polski. To oni, 
pod egidą oficjalnych organizacji, 
formalnie ukraińskich, a faktycz-
nie ukraińskich nacjonalistycz-
nych, takich jak Światowy Kon-
gres Ukraińców, Kongres Ukraiń-
ców Kanady, Ukraiński Kongreso-
wy Komitet Ameryki, Ukraińska 
Koordynacyjna Rada — urządzają 
manifestacje np. przed parlamen-
tem prowincji Ontario w Toronto z 
udziałem biskupów greckokatolic-
kich i prawosławnych, z orkiestrą, 
przemówieniami, podczas których 
wszystkie i zwielokrotnione ofiary 
zwalczania OUN-UPA zaliczane 
są do ofiar akcji „Wisła”, Polskę 
przyrównuje się do Niemiec hitle-
rowskich, pokazuje się ją jako tę, 
która organizowała ludobójstwo 
na ludności ukraińskiej, manife-
stacje te mają przekonać społecz-
ność Kanady i Stanów Zjednoczo-
nych o ludobójstwie dokonanym 
przez Polaków na Ukraińcach. 
Placówki dyplomatyczne RP nie 
reagują na to, a nawet wchodzą 
w porozumienie z ukraińskimi 
organizacjami nacjonalistycznym, 
urządzają wspólne imprezy itp., 
zaś mówienie o zbrodniach OUN-
-UPA na ludności polskiej am-
basador RP w Kanadzie nazywa 
„moskiewską inspiracją”. (Wik-
tor Poliszczuk, Potępić UPA). 
Ciekawe co byłoby, gdybyśmy 
zaczęli w Polsce relatywizować 
shoah w imię dobrych relacji z 
Niemcami. Gdyby turysta znalazł 
zagubiony w głuszy leśnej pomnik  
Hitlera lub pomnik innego zbrod-
niarza niemieckiego znęcającego 
się nad człowiekiem z gwiazdą 
Dawida, pomnik z czasu okupa-
cji niemieckiej.  Czy ten pomnik 
zachowalibyśmy w imię dobrych 
relacji z Niemcami czy usunęliby-
śmy go?

Bożena Ratter

W demokratycznej III RP za-
gwarantowane mam prawo 
dostępu do informacji doty-
czących decyzji podejmowa-
nych przez urzędników pań-
stwowych. Niewątpliwie w 
wyniku decyzji podjętej  przez 
urzędnika państwowego została 
usunięta tablica z Grobu Nie-
znanego Żołnierza upamiętnia-
jąca obrońców miasta Birczy w 
czasie napadów faszystowskich 
oddziałów UPA. 
DOMAGAM SIĘ podania do 
publicznej wiadomości infor-
macji KTO IMIENNIE PDJĄŁ 
TĄ DECYZJĘ. Dokonał jej 
urzędnik państwowy, albo za-
trudniony w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, albo w 
Kancelarii Prezydenta. I nie-
wątpliwie nie jest to tajemnica 
państwowa. 
Mogę domyślać się uzasadnie-
nia tej decyzji. Taki mechanizm 
funkcjonował przez prawie pół 
wieku istnienia PRL. Coś nie 
spodobało się jakiemuś kacy-
kowi sowieckiemu, zażądał in-
terwencji  ambasady sowieckiej 
i rząd PRL-u natychmiast po-
słusznie „naprawiał swój błąd”. 
Ponieważ Sowieci bronili nas 
przez amerykańskimi imperia-
listami nie wolno było szargać 
przyjaźni polsko-radzieckiej.  
W III RP nastąpiła zmiana przy-
jaciół i przyjaźń posko-radziec-
ką zastąpiła przyjaźń polsko-
-ukraińska. Tym razem tablica 
nie spodobała się znanemu ka-
cykowi ukraińskiemu. Być 
może już to wystarczyło i na-
wet nie musiało być interwencji 
ambasady ukraińskiej. Obecnie 
to Ukraina bronić ma nas przed 

imperializmem rosyjskim. Nie 
żadne tam  NATO, bo wiadomo: 
jest to zgniły Zachód.  
Zmienił się więc PAN, nie 
zmieniła się mentalność władz 
polskich. 
Bo od strony merytorycznej 
trzeba by być durniem albo 
szują, by decyzję tę usiłować 
uargumentować. Jeśli ukraiń-
ski kacyk twierdzi, że Birczy 
bronili „czekiści”, to wiado-
mo przecież, że walczyli oni 
z nazistami. Birczę atakowali 
więc naziści. I jest prawdopo-
dobne, że wśród napastników 
byli tacy, którzy zamordowali 
swoją żonę, bo była Polką, i ich 
wspólne dzieci. „Czekistów” 
upamiętniać w Polsce nie wol-
no, natomiast naziści pomniki 
mieć muszą. Tak twierdzi ban-
derowski kacyk. A już poważ-
nie twierdząc, obraził on ho-
nor Polskiego Żołnierza, który 
poświęcał swoje życie i ginął 
w obronie cywilnej ludności 
polskiej, bardzo często mając 
za sobą lata działalności kon-
spiracyjnej i walki w szeregach 
Armii Krajowej. W tym walki z 
„czekistami”.  
Usunięcie tablicy nastąpiło w 
nocy, ukradkiem. Tak postępu-
ją bandyci. Tak działali bande-
rowcy i ubecy. Oby nie okaza-
ło się, że prezydent Duda miał 
nieco racji zarzucając ministro-
wi Macierewiczowi „ubeckie 
metody”. No, chyba że decyzję 
podjęto w Kancelarii Prezyden-
ta?  
Tak więc w Polsce... NOWE 
WRACA! 

Stanisław Żurek 

DOMAGAM SIĘ P0DANIA 
INFORMACJI! 
Stanisław Żurek
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Wiceprezes IPN, prof. Krzysz-
tof Szwagrzyk – który towarzy-
szył wicepremierowi Piotrowi 
Glińskiemu podczas jego wizyty 
na Ukrainie – ujawnił w wypo-
wiedzi dla „Rzeczypospolitej”, 
że władze Ukrainy oczekują od 
Polski odbudowy nielegalnego 
pomnika UPA w Hruszowicach 
koło Przemyśla i ukarania win-
nych jego rozbiórki w kwietniu 
br. Sprawę tę Kijów postawił w 
formie ultymatywnej jako waru-
nek zgody na wznowienie prac 
ekshumacyjno-poszukiwaw-
czych na Wołyniu[1].

Dla strony ukraińskiej nie ma 
przy tym znaczenia, że nielegal-
ny pomnik w Hruszowicach nie 
znajdował się na żadnej mogile 
i nie upamiętniał żadnych ofiar, 
ale terrorystów z UPA, którzy 
walczyli z powojenną Polską. 
Kijów kładzie na tej samej szali 
polskie ofiary ludobójstwa OUN-
-UPA oraz banderowców, któ-
rzy zarąbywali siekierami bez-
bronne polskie dzieci, kobiety i 
mężczyzn, a po wojnie walczyli 
z państwem polskim. Żądając 
upamiętnienia przez Polskę ka-
tów narodu polskiego, władze 
ukraińskie stawiają dalszy dialog 
polsko-ukraiński pod ścianą, po-
nieważ coś takiego jest dla spo-
łeczeństwa polskiego całkowicie 
nie do przyjęcia.

Takie ultimatum ze strony ukra-
ińskiej obnażyło bankructwo 
polskiego strategicznego soju-
szu z Ukrainą i bezkrytycznego 
wspierania pomajdanowej Ukra-
iny za wszelką cenę. Polska opi-
nia publiczna, przekonywana od 
2014 roku przez mainstream po-
lityczno-medialny o konieczno-
ści wspierania Ukrainy, a także 
o tym, że stosunki polsko-ukra-
ińskie są idealne pod każdym 
względem, nagle zobaczyła, że 
król jest nagi.

To zapewne wywołało reakcję 
ministra Witolda Waszczykow-
skiego, który oświadczył 2 listo-
pada, że osoby znane na Ukrainie 
z gloryfikacji nacjonalizmu ukra-
ińskiego oraz utrudniania pol-
skich ekshumacji i upamiętnień 
zostaną objęte administracyjnym 
zakazem wjazdu do Polski[2]. 
Minister Waszczykowski zasu-
gerował też, że może rekomen-
dować prezydentowi Dudzie 
odwołanie grudniowej wizyty na 
Ukrainie. Łatwo się domyśleć, 
że do grona osób, które minister 
spraw zagranicznych miał na 
myśli, należy m.in. Wołodymyr 
Wiatrowycz – przewodniczący 
Ukraińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej (UINP) – ponieważ 

to przede wszystkim on wraz ze 
Światosławem Szeremetą dopro-
wadził do wstrzymania prac eks-
humacyjno-poszukiwawczych na 
Wołyniu. 9 listopada „Dziennik 
Gazeta Prawna” poinformował, 
że MSZ pozbawił właśnie Wia-
trowycza jako pierwszego prawa 
wjazdu do Polski[3].

Dlaczego jednak zaczęto od nie-
go? Czy nie należało zacząć od 
byłego prezydenta Wiktora Jusz-
czenki i obecnego prezydenta 
Petro Poroszenki? Przecież to 
oni odpowiadają w pierwszej ko-
lejności za renesans banderowski 
na Ukrainie, który nastąpił w wy-
niku przewrotów politycznych z 
2004 i 2014 roku. Ponadto pre-
zydent Poroszenko odpowiada 
politycznie i prawnie za działa-
nia podległych mu urzędników, 
a więc także za blokowanie pol-
skich ekshumacji i upamiętnień 
przez Wiatrowycza i Szeremetę.

Nieoczekiwanie również pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, Michał 
Dworczyk, zapowiedział odsło-
nięcie na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie tablic 
upamiętniających walki polskich 
samoobron i żołnierzy Wojska 
Polskiego z UPA w Hucie Ste-
pańskiej, Wyrce, Przebrażu, Pań-
skiej Dolinie, Rybczy, Zasmy-
kach, Jagodzinie-Rymaczach, 
Kupiczowie, Hanaczowie, Sta-
nisłówce, Łukowcu Wiszniow-
skim, Łukowcu Żurawskim, Pu-
zowie-Stężarzycach, Korytnicy, 
Biłce Królewskiej, Biłce Szla-
checkiej, Narolu, Posadowie, 
Rzeczycy i Birczy. Inicjatorem 
takiego uhonorowania polskiej 
obrony przed UPA jest poseł To-
masz Rzymkowski. Nagle jego 
zabiegi uzyskały przychylność 
ministra Antoniego Macierewi-
cza – dotychczas raczej wstrze-
mięźliwego wobec eksponowa-
nia polskich ofiar nacjonalizmu 
ukraińskiego i polskiej walki z 
UPA[4].

Niezwykle bezczelnie na zapo-
wiedź odsłonięcia tych tablic za-
reagował przewodniczący UINP, 
negacjonista wołyński Wołody-
myr Wiatrowycz. Pozwolił on so-
bie na stwierdzenie, że „teraz w 
Polsce na szczeblu państwowym 
upamiętniani są czekiści”[5].

Ta wypowiedź ostatecznie dys-
kwalifikuje Wiatrowycza jako 
partnera do jakichkolwiek roz-
mów i pokazuje, że ze stroną 
ukraińską w sprawach pamięci 
historycznej nie ma o czym roz-
mawiać. Obłędny kult UPA, któ-
ry uczyniono na pomajdanowej 

Ukrainie podstawą tożsamości 
narodowo-państwowej, unie-
możliwia dialog z tym państwem 
oraz wyklucza upamiętnienie 
polskich ofiar ludobójstwa doko-
nanego przez OUN-UPA na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschod-
niej.

Musiał to w końcu zauważyć też 
prezes polskiego IPN Jarosław 
Szarek. Udzielił on prawicowym 
mediom jednoznacznej wypo-
wiedzi, w której stwierdził, że 
IPN ma „fatalne relacje ze stro-
ną ukraińską”, pomiędzy IPN i 
UINP ma miejsce „tak naprawdę 
zimna wojna”, a „bez gestu ze 
strony Ukrainy nie będzie prze-
łomu w naszych relacjach”. Szef 
polskiego IPN nie pozostawił 
wątpliwości jak postrzega glo-
ryfikację OUN i UPA: „Ukraina 
musi jedno wziąć pod uwagę, 
że taka droga gloryfikacji tych 
formacji jest całkowicie ahisto-
ryczna. (…) UPA była zbrojną 
organizacją jednej z partii, nawet 
jednej z frakcji partyjnych”[6].

Jarosław Szarek skrytykował 
ponadto skandaliczną wypo-
wiedź byłego prezydenta Wikto-
ra Juszczenki, który postawił na 
jednej płaszczyźnie UPA i AK 
oraz Banderę i Piłsudskiego. W 
kontekście tej wypowiedzi pre-
zes IPN zauważył, że kierowana 
przez niego instytucja wielokrot-
nie pokazywała dobrą wolę wo-
bec strony ukraińskiej, ale „teraz 
wyczerpaliśmy chęć porozumie-
nia. Nie widzę możliwości dal-
szej współpracy w jakimkolwiek 
celu, jeśli Ukraina nie pokaże 
swojej dobrej woli (…) i nie poda 
ręki z konkretną propozycją”[7].

Na koniec głos zabrał prezydent 
Andrzej Duda. „Oczekuję od 
pana prezydenta Petro Poroszen-
ki i od jego współpracowników, 
od pana premiera Hrojsmana, że 
ludzie, którzy otwarcie głoszą 
poglądy nacjonalistyczne i anty-
polskie nie będą zajmowali waż-
nych miejsc w ukraińskiej poli-
tyce, ponieważ tacy ludzie nie 
budują relacji pomiędzy naszymi 
krajami, oni je burzą. Więc tacy 
ludzie w wielkiej polityce, w po-
lityce, która ma międzynarodowe 
znaczenie, nie powinni mieć od 
strony ukraińskiej miejsca” – po-
wiedział prezydent Duda 7 listo-
pada wywiadzie dla TV Trwam i 
Radia Maryja[8].

Z czym mamy tutaj do czynie-
nia? Czy rządząca prawica nagle 
przejrzała na oczy i zaczęła re-
widować swą fatalną i w gruncie 
rzeczy antypolską politykę wo-
bec Ukrainy? Myślę, że raczej 

bliskie prawdy będzie stwier-
dzenie, że obóz rządzący – bez-
krytycznie wspierający Ukrainę 
politycznie i finansowo – znalazł 
się po prostu z ręką w nocniku. 
Za przyjmowanie masowej mi-
gracji ukraińskiej, za finansowa-
nie ukraińskiego systemu eme-
rytalnego, za objęcie imigrantów 
ukraińskich programem 500 plus 
i wiele innych dobrodziejstw, fi-
nansowanych przez polskiego 
podatnika, mamy z drugiej stro-
ny szalony kult OUN i UPA oraz 
groźne pohukiwania Wiatrowy-
cza, Szeremety, Michalczyszyna, 
Tiahnyboka i innych epigonów 
Stepana Bandery. Trzeba więc ra-
tować twarz przed polską opinią 
publiczną i z tego najprawdopo-
dobniej wynikają ruchy podjęte 
przez ministrów Waszczykow-
skiego oraz Macierewicza.

Odpowiedzi na ukraińskie ul-
timatum ze strony ministrów 
Waszczykowskiego i Maciere-
wicza nie można traktować jako 
zmianę dotychczasowej polityki 
PiS wobec Ukrainy. Gdyby rze-
czywiście była to zmiana poli-
tyki, to pierwszym posunięciem 
ministra spraw zagranicznych 
powinno być odwołanie z Kijowa 
ambasadora Jana Piekły– chyba 
najbardziej radykalnego, a przy-
najmniej jednego z najbardziej 
radyklanych wyznawców prome-
teizmu i giedroycizmu, którego 
postawa symbolizuje właśnie 
dotychczasową uległą politykę 
polską wobec Ukrainy. Politykę 
sprowadzającą się, najogólniej 
rzecz biorąc, do chowania gło-
wy w piasek w obliczu renesan-
su banderowskiego na Ukrainie. 
Następnym krokiem powinno 
być poparcie sprzeciwu Węgier 
i Rumunii wobec ukraińskiej 
ustawy językowej oraz stanowi-
ska Węgier wobec zablokowania 
szczytu NATO-Ukraina.

Nic takiego nie nastąpiło. Mało 
tego. 8 listopada Sejm, głosami 
Zjednoczonej Prawicy, po raz 
kolejny odrzucił projekt ustawy 
o penalizacji banderyzmu na te-
rytorium Polski[9]. Podważa to 
wiarygodność działań, czy raczej 
gestów, które miały miejsce ze 
strony ministrów Waszczykow-
skiego i Macierewicza.

Bo też te gesty nie były skierowa-
ne przeciw Ukrainie i tamtejszym 
środowiskom banderowskim, ale 
do polskiej opinii publicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
elektoratu kresowego PiS. Nie 
mamy zatem do czynienia z re-
wizją szkodliwej polityki wobec 
Ukrainy, ale z próbą zachowania 
wiarygodności PiS wobec elek-

toratu kresowego. Z elektoratem 
tym, w większości prawicowym, 
obóz rządzący musi się bowiem 
liczyć. W przeciwieństwie do 
obozu liberalnego, który żadnego 
elektoratu kresowego nie posiada 
i dlatego zareagował krytycz-
nie, a miejscami z oburzeniem, 
na działania obu ministrów. Tak 
czy inaczej, postsolidarnościowe 
elity polityczne – zarówno będą-
ce obecnie u władzy, jak i znaj-
dujące się teraz w opozycji – nie 
zmienią swojego zasadniczego 
stanowiska wobec pomajdano-
wej Ukrainy. To bowiem wyma-
gałoby przebudowy całej kon-
strukcji politycznej, którą od 30 
lat budowały te elity, sytuującej 
Polskę w roli głównego podwy-
konawcy polityki amerykańskiej 
w Europie Środkowej i na obsza-
rze poradzieckim.
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Ultimatum, czyli z ręką 
w nocniku
Bogdan Piętka
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PRAWDA PRZEGRYWA Z POLITYKĄ. 
Z DR LUCYNĄ KULIŃSKĄ ROZMAWIA 
PRZEMYSLAW SEREDNICKI.
Przygotował Aleksander Szumański
PRAWDA PRZEGRYWA Z 
POLITYKĄ
Z DR LUCYNĄ KULIŃSKĄ 
ROZMAWIA PRZEMYSLAW 
SEREDNICKI

 Dr Lucyna Kulińska o 70. rocz-
nicy zbrodni UPA: PRAWDA 
PRZEGRYWA Z POLITYKĄ
Przemysław Serednicki
Opublikowano 10 lipca 2013

– Mamy się nie kłócić z Ukraiń-
cami, bo taka jest wola wielkich, 
z którymi związały się kolejne 
polskie władze. Stanęliśmy po 
stronie Ameryki, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami – z dr Lu-
cyną Kulińską rozmawia Prze-
mysław Serednicki.

 Przemysław Serednicki: Skąd 
u Pani zainteresowania badaw-
cze związane z ludobójstwem na 
Kresach i kwestią ukraińską?

Lucyna Kulińska: Nie mam 
korzeni kresowych. Jestem ro-
dowitą Krakowianką. Z pro-
blemem kresowego ludobój-
stwa, do którego doszło w czasie 
ostatniej wojny zetknęłam się po 
raz pierwszy w latach 90- tych, 
podczas prowadzenia kwerend 
archiwalnych w Warszawie. 
Dotyczyły one zupełnie innego 
tematu- represjonowania pol-
skich działaczy niepodległościo-
wych w okresie stalinowskim. 
W roku 1947, przed wyborami, 
bezpieka rozpoczęła masowe 
aresztowania. Przy okazji w 
ręce prokuratorów wpadały ar-
chiwa organizacji podziemnych 
np. Archiwum Adama Bienia, 
Archiwum Oskara czy Archi-
wum Tadeusza Macińskiego. 
Były w nich liczne meldunki, ra-
porty, dotyczące wojennych lo-
sów mieszkańców polskich wo-
jewództw wschodnich. lat 1939- 
1946. Gdy zaczęłam przeglądać 
te raporty uświadomiłam sobie 
do jak wielkiej i okrutnej zbrod-
ni tam doszło. Zbrodni, o której 
rozmiarach – ja, polski historyk 
nie miałam pojęcia.

P.S.: Raporty?

L.K.: Tak. Datowane i podpi-
sywane, choć najczęściej pseu-
donimami, meldunki i raporty, 
powstawały współcześnie do 
wydarzeń. Takie materiały to 
pełnoprawne, wiarygodne źró-
dła historyczne. Do tego wkrót-
ce doszły odnalezione przeze 

mnie w Ossolineum i Archiwum 
Akt Nowych dokumenty Rady 
Głównej Opiekuńczej. Informa-
cje w nich zawarte, były tak po-
rażające, że na zawsze zburzyły 
mój spokój. Pozostało pytanie. 
Jak można było zmilczeć tak 
wielki narodowy dramat? Wie-
dzy o nim nie można było zdo-
być ani z podręczników szkol-
nych, ani akademickich. Kto nie 
wywodził się z rodziny kresowej 
doświadczonej tą zbrodnią, nie 
wiedział prawie nic – panowa-
ła absolutna zmowa milczenia. 
A przecież wiedzieliśmy niemal 
wszystko o holokauście i in-
nych niemieckich zbrodniach, 
a po roku 1989 można już było 
oficjalnie mówić i pisać także o 
zbrodniach sowieckich- Katy-
niu, deportacjach i łagrach, a i 
wcześniej mówiło się przecież o 
tym po cichu w domach, na emi-
gracji wydawano książki, arty-
kuły…

P.S.: Sugeruje Pani, że ten temat 
nie był w ogóle poruszany, nie 
dlatego że brakowało źródeł na 
ten temat, tylko że był on z pre-
medytacją przemilczany?

L.K.: Tak. Złożyło się na to wie-
le przyczyn. Po pierwsze, zarów-
no w czasach komunistycznych, 
a i po roku 1989 priorytetem dla 
kolejnych władz w Polsce były 
„poprawne stosunki”- najpierw 
z Ukrainą sowiecką, potem nie-
podległą Ukrainą. W czasach ko-
munistycznych Rosjanie, unikali 
jak ognia przypominania Polakom 
o ich krzywdach, bo sami mieli 
wobec nich straszne grzechy. Nie 
chcieli wyciągania„trupów z sza-
fy”. Dbano o to by obywatele jak 
najszybciej zapomnieli o dawnej 
Rzeczypospolitej, a szczególnie 
jej wschodnich województwach. 
Z kolei zdziesiątkowana, wyko-
rzeniona i rozproszona ludność 
kresowa trzymana była na obcych 
sobie terenach w stałej niepewno-
ści jutra. Jej losy w dużej mierze 
zależały od koniunktur politycz-
nych na świecie i kaprysów miej-
scowych władz. Jak w takiej sytu-
acji mogli skutecznie dopominać 
się sprawiedliwości i ukarania 
sprawców? Do tego za „repatrio-
wanymi” Polakami na zachód 
podążyła duża grupa Ukraińców. 
Ich liczba wzrosła jeszcze po ope-
racji Wisła. Chętnie szli na usługi 
komunistów, także do resortów 
siłowych, uzyskując tym znowu 
przewagę nad swymi niedawnymi 

ofiarami. Takie były fakty…

P.S. Zmiany były dramatyczne. 
Polska Ludowa to już był jakby 
inny kraj?
 
L.K.: Tak. Rzeczpospolita zosta-
ła dramatycznie przeformowana. 
Jeśli sobie uświadomimy, że cen-
trum II Rzeczpospolitej znajdo-
wało się w Łucku, a dzisiaj jest 
gdzieś koło Łodzi, to zrozumiemy 
tę kolosalną zmianę. Co gorsza 
w czasie wojny i po niej totalnie 
wyniszczone zostały polskie eli-
ty – będące nośnikiem wyższej 
kultury. Dawna Rzeczpospolita 
umarła. Zarówno ciało, jak i duch 
naszego narodu, który kształtował 
się przez wieki nie tyle w Krako-
wie czy Warszawie, ale przede 
wszystkim w Wilnie, Lwowie, 
Tarnopolu….

P.S.: Czyli na tak zwanych Kre-
sach?

L.K.: Na „tak zwanych Kre-
sach”. Moim zdaniem, używa-
nie tego terminu jest nieupraw-
nione i mylące. To była przecież 
Rzeczpospolita! Przez całe wieki 
województwa te zamieszkiwane 
były przez Polaków, tętniły pol-
ską kulturą. Jej siła i atrakcyj-
ność prowadziła do asymilacji 
obcych nacji. Dopiero utrata 
państwa, przegrane powstania 
narodowe i niszczenie polsko-
ści przez zaborców z równocze-
snym programowym promowa-
niem przez nich przedstawicieli 
innych nacji przerwało te pro-
cesy narodowościowe. Przykład 
krajów takich jak Francja po-
kazuje, że w innych okoliczno-
ściach wszystkie nasze dzielnice 
wschodnie z czasem uległyby 
spolonizowaniu- zlały się w je-
den organizm- zostałyby tylko 
regionalizmy. Stało się inaczej. 
Ostatnim akordem, który ob-
rócił w niwecz wielowiekowy 
dorobek Polaków i cywilizacji 
zachodniej na Podolu i Woły-
niu była masowa ekstermina-
cja i wypędzenie naszych roda-
ków, do którego doszło w czasie 
ostatniej wojny. To była „wojna 
cywilizacji” , którą na tych te-
renach przegraliśmy. Trudno. 
Dzisiaj młodym Polakom ziemie 
te wydają się obce, bo nie tylko 
wyniszczono ludzi, ale i wyko-
ślawiono pamięć o ich prawdzi-
wej historii.

P.S. Tak, więc znalazła Pani szo-

kujące materiały dotyczące losów 
kresowych Polaków…

L.K. Zaczęłam je czytać i zadawać 
sobie pytania: jak to jest możliwe, 
że po roku 1989, kiedy można już 
było, przynajmniej teoretycznie 
rozpocząć wypełnianie historycz-
nych „białych plam”, historycy 
tematu kresowego ludobójstwa 
dokonanego przez OUN –UPA 
nie podjęli.
 
P.S.: Ilu Polaków mogło stracić 
życie z rąk ukraińskich nacjona-
listów?

L.K.: Po kilkudziesięciu latach 
trudno ustalić pewną liczbę 
zabitych i zmarłych na skutek 
zbrodniczych działań ukraiń-
skiego nacjonalizmu, tym bar-
dziej, że gruntownych badań 
nie przeprowadziły żadne pań-
stwowe uczelnie, ani instytucje. 
Starali się tę lukę wypełnić sami 
kresowiacy, ale ich ciężką pracę 
długo ignorowano lub co gorsza 
dyskredytowano. Wiemy, że lu-
dobójstwo to miało szerszy za-
sięg. Razem z naszymi rodaka-
mi ginęli przedstawiciele innych 
nacji: Ormianie, Czesi, a także 
sami Ukraińcy. Mordy na Pola-
kach były poprzedzone ekster-
minacją i grabieżą mienia kre-
sowych Żydów, w której Ukra-
ińcy odegrali jako wykonawcy 
główna rolę.
Według moich ustaleń polskich 
ofiar OUN- UPA, policji ukra-
ińskiej, formacji ukraińskich 
na żołdzie niemieckim (np. SS 
Galizien, czy Nachtigall) i miej-
scowej ludności ukraińskiej, 
było około 200 tysięcy. Z tej licz-
by ok. 150 może nawet 160 tys. 
zginęło w zorganizowanych ak-
cjach ludobójczych prowadzo-
nych we wsiach i miasteczkach 
(głównie w latach 1943-1944), 
reszta straciła życie w wyniku 
uprowadzeń, donosów do oku-
pantów, zabijania dla uzyskania 
polskich papierów (w dużych 
miastach – głównie we Lwowie) 
i tragicznych skutków wypę-
dzenia chłopskiej ludności ze 
swych domostw. Najtrudniejsza 
do oszacowania jest grupa tych, 
którzy „przepadli bez wieści”, a 
okoliczności wskazują, że stali 
się ofiarami ukraińskich na-
cjonalistów i wrogo nastawio-
nej miejscowej ludności ukra-
ińskiej. Już od września 1939 
roku notowano w wojewódz-
twach kresowych tysiące takich 

„zaginionych” Polaków- cywil-
nych i wojskowych, poczynając 
od „znikających” na terenach 
opanowanych przez siatki OUN 
uciekinierów z centralnej Pol-
ski i grupek wycofujących się 
polskich oddziałów itp. –ciał ich 
nigdy nie odnaleziono. Wilczym 
sposobem, podstępem, uprowa-
dzano ludzi do lasów, tam ich 
zwłoki najczęściej po wyrafino-
wanych torturach zakopywano, 
palono lub wrzucano w nurty 
rzek.
Dla tych Polaków, którzy prze-
żyli napady na swoje wsie i osie-
dla rozpoczął się okres tułaczki. 
Do spalonych domów nie mogli 
już wrócić, bo sprawcy urządza-
li polowania na uciekinierów. 
Bandy zabijały ich na drogach 
i w ukraińskich wsiach, których 
nie byli w stanie ominąć. Ranni i 
ludzie, którzy na skutek przejść 
dostali pomieszania zmysłów, 
dogorywali, zanim otrzymali 
fachową pomoc. Wielu umierało 
z wycieńczenia na skutek głodu, 
zimna i chorób. Unikanie trak-
tów, gdzie najczęściej czyhała 
na nich śmierć, powodowało ko-
lejne zagrożenia- śmierć od uto-
nięcia w bagnach i zagubienia 
w lasach. Najmniejsze szanse 
na przeżycie mieli ludzie starzy, 
niepełnosprawni, ciężarne ko-
biety i małe dzieci.
Ci, którym udało się schronić w 
okolicznych miastach skazani 
byli na głód. Ich domostwa spa-
lono, zapasy rozkradziono, a do-
wódcy „bohaterskiej UPA” za-
kazywali Ukraińcom pod karą 
śmierci sprzedawać im żywność. 
Każdego Polaka, który widząc 
głód swych bliskich, próbował 
wrócić na swoje pole po zbiory- 
zabijano. Nie brakowało jed-
nak zdesperowanych śmiałków. 
Bez pożywienia i odpowiedniej 
odzieży cudem ocaleni szybko 
zapadali na zdrowiu, wielu gi-
nęło.
Była i inna grupa ofiar. Niemcy 
wykorzystując beznadziejne po-
łożenie Polaków podstawiali wa-
gony – najczęściej tzw. węglarki 
i w ramach „pomocy” wywozili 
uchodźców masowo na roboty 
do Rzeszy. Niektórzy umierali 
tam od niewolniczej pracy po-
nad siły, inni w fabrykach od 
alianckich bomb. Osobiście w 
Walimiu, gdzie przymusowi 
robotnicy kopali tajne tunele 
dla III Rzeszy, znalazłam śla-
dy wskazujące, że skierowano 
tam transporty ludzi z Wołynia. 
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Wiemy, że robotnicy ci po wyko-
naniu robót zostali przez Niem-
ców wymordowani. Ale cóż, 
nikt tego nie bada, nikt nie zain-
teresował się tą zbrodnią. Koło 
Przemyśla w Bakończycach 
mieścił się obóz „przejściowy”, 
gdzie selekcjonowano wołyń-
skich uchodźców na wywózki 
do pracy w Niemczech. Nawet 
dwunastoletnie polskie dzieci 
uznawano za zdolne do pracy. 
„Odrzuceni” pozostawali w tym 
obozie, który przypominał zna-
ne nam obozy koncentracyjne. 
Panował tam głód i choroby 
epidemiczne. Stamtąd „niezdol-
nych do pracy” odsyłano … z 
powrotem na Wołyń, na pewną 
śmierć z ręki banderowców.
 Osobny problem stanowiły 
sieroty. Część ocalałych dzieci 
adoptowali ludzie dobrej woli, 
reszta trafiała do przytułków. 
Wiele z nich szybko umierało od 
chorób, których nabawiły się z 
głodu i zimna, od szoku wywo-
łanego strasznymi przeżyciami, 
na chorobę sierocą rujnującą 
ich odporność. Szczególne żni-
wo zbierała gruźlica. Znane są 
takie przypadki, że mimo starań 
ludzi, którzy z serca wzięli takie 
dzieci pod opiekę (relacje doty-
czą miasta Krakowa) musieli 
patrzeć, jak dzieci te gasną…
Od lat zajmuję się zbieraniem 
relacji ocalałych świadków lu-
dobójstwa. Wiem, jak wiele 
okrutnie pomordowanych ko-
biet było brzemiennych (nie 
wiedzieć czemu wyzwalały one 
wyjątkowo dzikie instynkty w 
banderowcach). Ich nienaro-
dzone dzieci to też były ofiary- 
tylko nie zostaną nigdy policzo-
ne, nie znajda się w żadnych 
statystykach.
U wielu ocalałych na skutek 
strasznych przeżyć rozwinęły 
się też z czasem choroby psy-
chiczne, zakończone śmiercią 
lub samobójstwem.
W kolejnym tomie „Dzieci Kre-
sów” ukaże się relacja kobiety, 
wówczas małego dziecka, której 
rodzinę zdziesiątkowano. Wspo-
mina ona, że mimo ocalenia 
życia spod siekiery banderow-
skiej, dwoje z jej rodzeństwa już 
po wojnie nie dożyło dorosłości. 
Warte wielkiego uznania wysił-
ki Rady Głównej Opiekuńczej 
by ratować uchodźców, okazały 
się w praktyce niewystarcza-
jące, przy tak ogromniej skali 
potrzeb.
To wszystko o czym mówię – 
to jak to określam „późniejsze 
ofiary”. One też obciążają kon-
to zbrodniarzy, nie wolno o tym 
zapominać.

P.S. Czy pani te dane jakoś wery-
fikuje?

L.K. Problemem tym zajmę się w 
pisanej aktualnie książce. Zawie-
rać ona będzie ustalenia prof. Wi-
dajewicza, który odwołując się do 
konkretnych dokumentów Rady 
Głównej Opiekuńczej, szacuje 
straty polskiej ludności na ponad 
160 tys. ofiar ( z czego na Wołyniu 

wynosić miały ok. 38 tys.) Wiemy 
dzisiaj po wyliczeniach i szacun-
kach pani Ewy Siemaszko, że na 
Wołyniu straciło życie 60 – 70 tys. 
Polaków, więc po uwzględnieniu 
różnicy zbliżamy się do liczby 
200 tys. ofiar, a trzeba pamiętać, 
że do tej pory w ogóle nie zbadano 
liczby zamordowanych w woje-
wództwie Poleskim…. Wspomi-
nałam, że wiele prywatnych osób 
i stowarzyszeń podjęło trud spo-
rządzania zestawień – przykładem 
mogą być ustalenia prof. Leszka 
S. Jankiewicza, który poddał ana-
lizie tomy poświęcone ludobój-
stwu ukraińskiemu wydane przez 
Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich 
z Wrocławia. Wyliczenia oparte 
na innych danych prezentuje też 
w swoich publikacjach pani Ewa 
Siemaszko. Ale to wszystko za 
mało. Potrzeba do tego ważnego 
tematu powołać specjalne zespoły 
naukowe, finansowania grantów, 
pomocy uczelni wyższych, znacz-
na część pracy już została prze-
cież wykonana i to społecznie.

P.S.: Może Pani powie, w kilku 
słowach naszym czytelnikom, jak 
doszło do tego ludobójstwa. Czy 
można w ogóle tę zbrodnię nazy-
wać ludobójstwem?

L.K: Co do tego nie mam żad-
nej wątpliwości. Wszystkie zna-
miona ludobójstwa w wypadku 
tej zbrodni zostały wyczerpane. 
Wykładnię teoretyczną zaprezen-
tował profesor Ryszard Szawłow-
ski, we wstępie do pracy państwa 
Siemaszków. Odwołać się też 
możemy do ustaleń prokuratorów 
Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciw Narodowi Polskiemu, którzy 
prowadzili śledztwa z tej sprawie. 
Możemy mówić o ludobójstwie 
głównie dlatego, że celem mor-
derców było wyniszczenie całej 
polskiej ludności- niezależnie od 
wieku, płci, zawodu, roli społecz-
nej – słowem wszystkich, których 
oprawcy zdołali dopaść, od nie-
mowląt po starców nad grobem…

P.S.: Czyli kryterium nie było pro-
wadzenie działalności skierowa-
nej przeciw Ukraińcom, tylko to 
czy jest się Polakiem?

L.K.: A co zawiniło im polskie 
dziecko, które ukraińscy opraw-
cy nabijali na sztachety płotu lub 
wrzucali żywcem do studni? Co 
zawiniła polska siostra zakon-
na pracująca w przytułku, którą 
zmordowano wraz z grupką sie-
rot? Nic. Jedynym kryterium była 
narodowość. Polacy mieli po pro-
stu „zniknąć”!

 Decyzję nacjonaliści podjęli po 
wojennym zwrocie pod Stalingra-
dem, kiedy było jasne, że samo-
dzielnego państwa ukraińskiego 
nie będzie. Zwracał na to uwagę 
profesor Wiktor Poliszczuk, pod-
kreślając amoralność decyzji o 
wymordowaniu Polaków, kiedy 
politycznie nic to Ukraińcom nie 
dawało. Potwierdzają to zapisane 

w źródłach słowa wypowiadane 
przez Ukraińców: „Ukrainy ne 
bude, ale i Polaków też ne bude”. 
O to chodziło, nie o budowę Sa-
mostijnej Ukrainy, jak tłumaczą 
się dzisiaj pokrętnie ukraińscy 
historycy. Dla takiej zbrodni 
usprawiedliwienia być nie może, 
a i chrześcijańskie wybaczenie 
przychodzi z trudem! Decyzja 
OUN – UPA o likwidacji Polaków 
przy wykorzystaniu ukraińskiego 
chłopstwa miała, niestety głównie 
rasistowski i grabieżczy charakter. 
Chłopów ukraińskich idących z 
bandami do mordów, motywowa-
no argumentami czysto material-
nymi – dostaniem ziemi po Po-
lakach i majątku z ich domostw. 
Oczywiście rzucano też wielkie, 
wzniosłe hasła o tym, że po wy-
tępieniu „szkodników” powstanie 
szczęśliwa niepodległa Ukraina, 
ale to były hasła – a praktyką był 
nieludzki, okrutny mord.

P.S.: Ale jest pewną przewrotno-
ścią wydać rozkaz na najwyższym 
szczeblu i poprzez ten rozkaz 
zmusić niejako „zwykłego czło-
wieka”, który tam mieszka, obok 
tego Polaka, żeby go zamordo-
wał i to w taki bestialski sposób, 
prawda? Chodzi mi o to, jak do 
tego mogło dojść? Bo polityka, 
polityką, ale zwykli ludzie, nawet 
w trudnych sytuacjach się ze sobą 
dogadują? Tym bardziej sąsiedzi, 
którzy żyją obok siebie?

L.K.: Trzeba tu wymienić kilka 
ważnych aspektów sprawy. Naj-
ważniejszym jest moc ideologii 
nacjonalizmu ukraińskiego, 
będącego specyficzną odmianą 
faszyzmu, którym kierowały się 
czołowe ukraińskie organizacje. 
Tą była i niestety jest wyjątko-
wo brutalna ideologia- ideologia 
etnicznej nienawiści i zaboru. 
Nie brakuje w niej jak wspomi-
nałam wątków stricte rasistow-
skich. Do tego dochodził fana-
tyzm, definiowany jako nieustę-
pliwa, bezkrytyczna wiara w 
słuszność własnej sprawy, idei, 
doktryny, połączona z nietole-
rancją i ostrym zwalczaniem 
odmiennych poglądów. Najbez-
względniejsi przywódcy nacjo-
nalizmu ukraińskiego: Stefan 
Bandera i Roman Szuchewycz, 
wychowali się na pracach Dmy-
tro Doncowa. Fanatyzm ten dał 
o sobie znać już okresie między-
wojennym, gdy młodzi często 
nienależycie wyszkoleni ukraiń-
scy chłopcy szli posyłani przez 
bezwzględnych przywódców do-
konywać napadów i zamachów 
terrorystycznych, zarówno wo-
bec Polaków, jak i opornych 
Rusinów niepodzielających ich 
poglądów.
Końcem lat 20-stych został 
opracowany „Dekalog Ukraiń-
skiego Nacjonalisty”, autorstwa 
Stepana Łenkawśkiego, którego 
uczyła się na wyrywki ukraińska 
młodzież nacjonalistyczna (nota 
bene, dzisiaj też się uczy). Punk-
ty tego „Dekalogu” głosiły: „Nie 
zawahasz się wykonać najwięk-

szego przestępstwa, jeśli tego 
wymagać będzie dobro spra-
wy”; „Nienawiścią i podstępem 
będziesz przyjmować wroga 
twojej nacji” czy „Będziesz dą-
żyć do poszerzenia siły, chwały, 
bogactwa i przestrzeni państwa 
ukraińskiego, nawet w drodze 
zniewolenia obcoplemieńców”. 
Niestety tezy te nie pozostały w 
sferze teorii. Te dotyczące postę-
powania z „obcoplemieńcami” 
wprowadzono w czyn, gdy tylko 
nadarzyła się ku temu okazja. 
W swoim darwinizmie narodo-
wościowym, działacze UWO i 
OUN najwyższego szczebla już 
w okresie przedwojennym roz-
ważali w sposób najbardziej 
poważny, problem zniszczenia 
ludności polskiej na ziemiach 
uznawanych przez nich za ukra-
ińskie. Idea brutalnej czystki et-
nicznej na tych ziemiach stano-
wiła wręcz istotę nacjonalizmu 
ukraińskiego. Planowano doko-
nać tego dzieła samodzielnie lub 
w ścisłej współpracy z wrogami 
Polski. Nacjonaliści nie chcieli 
być jednak jedynie narzędziem. 
Odwrotnie, wykorzystali dla 
swoich celów ich aparat pań-
stwowo-represyjny.
Aby wygrać, ukraińscy szowiniści 
musieli swoje hasła bezwzględ-
nej walki z Polakami, zaszczepić 
zwykłym ludziom, często żyją-
cym ze swymi polskimi sąsiadami 
w zgodzie, a nawet zażyłości. W 
ruch poszła odpowiednio przy-
gotowana propaganda. Ponieważ 
nacjonalistom brak było wystar-
czająco przekonywujących argu-
mentów natury politycznej, posta-
nowili posłużyć się argumentami 
ekonomicznymi i socjalnymi. 
Oparli swą agitację na podkre-
ślaniu upośledzonej pozycji spo-
łecznej i socjalnej Ukraińców w 
Polsce. Widać w takim „klaso-
wym” podejściu silną inspirację 
ze strony ruchów lewicowych, 
z socjalizmem i komunizmem 
na czele. Obiecano ukraińskim 
chłopom, że ziemia i własność 
zostanie Polakom i innym „czu-
żyńcom” odebrana bez prawa do 
jakiegokolwiek wykupu czy od-
szkodowania. Aby usprawiedli-
wić takie łamanie prawa używali 
nośnego argumentu „historycznej 
krzywdy ukraińskiej”. Amoralna, 
bezwzględna ideologia utorowała 
drogę do najcięższych zbrodni.
Należy też pamiętać o stosowa-
nym przez nacjonalistów wo-
bec przeciwników mordowania 
fizycznym przymusie. OUN, a 
potem UPA miały swoje służby 
wewnętrzne. Była to bezwzględna 
Służba Bespeky – w skrócie SB. 
Gdy ktoś odmawiał wstąpienia 
do bandy, czy mordowania , czło-
wiek taki , a czasem członkowie 
jego rodziny byli okrutnie zabija-
ni. Taka też była odpłata opraw-
ców za pomoc udzielaną mordo-
wanym Polakom.

P.S.: Jak nie będzie Polaków…

L.K.: „Zakwitnie szczęściem 
Ukraina”- święcie w to wierzo-
no….

P.S.: Czyli możemy powiedzieć, 
że Polacy na tych ziemiach pełnili 
funkcję przysłowiowego „Żyda”?

L.K.: Nie do końca, bo pamiętano 
jeszcze polską władzę, szkołę…., 
ale na pewno „czużyńca”- czyli 
obcego, wroga, dla Ukraińców to 
był zarówno: Żyd, Polak, Rosja-
nin, Czech, Węgier, Cygan- każ-
dy kto miał czelność mieszkać na 
terenie „ideologicznie zawłasz-
czonym” przez Ukraińców. Zda-
niem szowinistów- rasistów „nie-
ukraińska krew” psuła wszystko. 
Dlatego na przykład nakazywano 
mordować rodziny mieszane. Nie 
robili tego nawet Niemcy. Dlatego 
ginął polski maż, żona…Czasem 
z polskim mężem zabijano jego 
ukraińską żonę, a nierzadko także 
dzieci. Warto zauważyć jak chore 
były te rozkazy. Zabójstwa zleca-
no najbliższej rodzinie, oczywi-
ście ukraińskiej – może by odpo-
kutowała za „grzech” związania 
się z „obcym”. Polską żonę i córki 
mordował więc czasem ukraiń-
skim mąż i syn. Często wykonać 
egzekucje przychodził rodzony 
brat, szwagier…To wyjątkowo 
straszne i nieludzkie, nawet trud-
no mi o tym mówić…

P.S.: Taki obcy; nie nasz?

L.K.: Tak; Była to realizacja ha-
sła „Ukrainy czystej jak kropla 
wody”. Ideologię nacjonalizmu 
ukraińskiego w jego najstrasz-
niejszej postaci przeniesiono na 
Wołyń z Małopolski Wschodniej 
w drugiej połowie lat 30-stych. 
Ścigani po zabójstwie ministra 
Pierackiego członkowie OUN 
schronili się na Wołyniu właśnie 
i rozpoczęli swoją „ideologiczna 
robotę”. Jest to ,swoją drogą, 
ironia losu, że właśnie na Woły-
niu, gdzie pod rządami Henryka 
Józewskiego, popieranego z ca-
łych sił przez Piłsudskiego, gdzie 
dano Ukraińcom największe 
swobody, nawet ich faworyzo-
wano kosztem Polaków, doszło 
do najbardziej zwyrodniałego 
okrucieństwa wobec Polaków.
Kolejnym aspektem jest „sakra-
lizacja zbrodni”, czyli włączenie 
się w jej propagowanie kleru 
ukraińskiego – zarówno grecko-
katolickiego, jak i prawosławne-
go.
Ukraińscy księża i popi, w swo-
ich kazaniach mówiąc o „ką-
kolu w pszenicy, który trzeba 
wyplewić”, mieli na myśli Po-
laków. Błogosławiąc narzędzia 
zbrodni, które miały być uży-
wane przeciwko Polakom, (jest 
to fakt potwierdzony źródło-
wo), dokonywali „uświęcenia” 
mordu. Musimy pamiętać, że 
ludzie na Kresach byli bardzo 
wierzący. Taką sakralizacją za-
kwestionowano konsekwencje 
złamania przykazania „nie za-
bijaj”. Zaufany duszpasterz dał 
im sygnał, że zabicie Polaka nie 
jest ciężkim grzechem, a zasłu-
gą. Te winy kościoła ukraińskie-
go tez czekają na potępienie i 
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zadośćuczynienie ofiarom. Jak 
na to nie patrzeć zarówno człon-
kowie skrajnych ukraińskich 
organizacji, jak i opętany nacjo-
nalizmem kler ukraiński doko-
nali dramatycznych spustoszeń 
moralnych w umysłach ukraiń-
skiej młodzieży, a potem więk-
szości Ukraińców. Oni ponoszą 
największą winę za zbrodnię 
ludobójstwa dokonaną na pol-
skiej ludności w czasie II Wojny 
Światowej.

P.S.: Co na to zwierzchnicy tych 
kapłanów? Przecież Kościół 
grecko – katolicki funkcjonował 
i funkcjonuje w strukturach Ko-
ścioła katolickiego?

L.K.: Kościół greckokatolicki 
zapisał wtedy jedną z najczar-
niejszych kart w swojej histo-
rii. Szczególnie haniebną rolę w 
podsycaniu nienawiści między 
naszymi nacjami odegrał Andrzej 
Szeptycki- nieprzejednany wróg 
polskości i jego najbliżsi współ-
pracownicy. Okazali się szowini-
stami, a nie kapłanami.
 
P.S.: Przypomnijmy naszym czy-
telnikom, że to był patriarcha Ko-
ścioła grecko – katolickiego.

L.K.: Chciałabym odesłać czy-
telników, zainteresowanych tą 
kwestią, do arcyciekawej, a mało 
znanej pracy księdza Kubasika, na 
temat wizji państwa ukraińskiego 
według Andrzeja Szeptyckiego. 
Szeptycki szkodził Rzeczpospo-
litej zawsze, w kraju i na forach 
międzynarodowych. Większego 
przeciwnika i orędownika szowi-
nizmu ukraińskiego trudno sobie 
nawet wyobrazić. Może wynika-
ło to z jego ogromnych ambicji i 
kalectwa (w młodości chciał być 
wojskowym), może z renegac-
twa- był wszak wnukiem Fredry i 
pochodził z rodziny uznawanej za 
polską. Może więc chciał się wy-
kazać ponadnormalną bezwzględ-
nością, by się uwiarygodniać jako 
mąż opatrznościowy dla Ukraiń-
ców? We wspomnianej wcześniej 
książce znalazłam informację o 
tym, że Szeptycki na kilka mie-
sięcy przed rozpoczęciem ekster-
minowania Polaków na Kresach, 
nakazał wszystkim swoim kapła-
nom, by zbierali wśród wiernych i 
kleru informacje na temat krzywd, 
jakich zaznali w przeszłości Ukra-
ińcy ze strony Polaków. Takie 
prowokujące i judzące działania, 
prowadzone podczas okupacji 
niemieckiej każą postawić pytanie 
o moralne sprawstwo Szeptyckie-
go w odniesieniu do późniejszych 
wydarzeń. Dlatego tak bulwer-
suje mnie uporczywie powtarza-
na mainstreamowa interpretacja 
przyczyn ludobójstwa, jako „mo-
skiewskim spisku”….

P.S.: Jaki był procent Ukraińców 
zaangażowanych w mordy na Po-
lakach?
  
L.K.: Po pierwsze trzeba przypo-
mnieć, że ludobójstwa i zbrodni 

na Polakach dopuścili się ukraiń-
scy obywatele II Rzeczpospoli-
tej. Poza niewielkimi wyjątkami 
Ukraińcy ze wschodniej Ukra-
iny- nie mieli z tymi mordami nic 
wspólnego. Co więcej znam przy-
padki, kiedy mordowani przez na-
cjonalistów Polacy, którzy ucieka-
li za Zbrucz spotkali się z pomocą 
i współczuciem ze strony miesz-
kających tam Ukraińców.
Niezwykle trudno jest określić 
odpowiedzialność i procent na-
pastników. Na pewno winą obcią-
żyć należy dzisiejszych „bohate-
rów Ukrainy” – czyli dowódców 
i członków OUN i UPA- czyli 
organizatorów i głównych wyko-
nawców tej orgii zbrodni. Moral-
nymi sprawcami była też spora 
część kleru grakokatolickiego A 
co do reszty jest już trudniej – bo 
zadania były bowiem podzielone. 
Bandy morderców złożone były z 
młodych uzbrojonych mężczyzn 
kadrowych i pochodzących z na-
boru w okolicznych wsiach – ich 
zadaniem było zabijanie. Zaraz za 
nimi szły bandy rabunkowe, któ-
rych członkinie- bo były to przede 
wszystkim młode, wiejskie kobie-
ty – pakowały na wozy sprzęty, 
odzież, pierzyny, inny dobytek i 
zapasy żywności wymordowa-
nych, a następnie kradły zwie-
rzęta hodowlane. W tym dziele 
pomagały im wyrostki i chłopcy 
nawet 9-10-letni, których zada-
niem było ponadto poszukiwanie 
ukrywających się Polaków, dobi-
janie rannych, obdzieranie trupów 
i podpalanie domów… Wszyscy 
Ci ludzie też byli wspólnikami 
zbrodni- jej zakładnikami…
Pytanie ilu Ukraińców do band 
poszło dobrowolnie, zostaje 
otwarte.. Wiemy, że aby się wku-
pić do banderowców trzeba było 
zabić Polaka lub polskie dziecko. 
Poza tym po pierwszym napa-
dzie i zbiorowym mordowaniu w 
Ukraińcach przełamywane były 
ostatnie moralne bariery. Byli to 
bardzo młodzi ludzie – wielu z 
nich dziś jeszcze żyje i wypina 
piersi po ordery za swoje krwawe 
dzieło…
Jest faktem, że ideologia OUN 
święciła triumfy wśród ludzi mło-
dych. Starsi ludzie byli bardziej 
zdystansowani, obawiali się kary, 
czasem współczuli. Zresztą, gdy 
czytamy relacje ocalonych, to po-
moc dla nich przychodziła w 90% 
od ludzi starych, podczas kiedy 
ich dzieci i wnuki grasowały w 
bandach. Ci ludzie, często nawet 
bali się własnej progenitury, że jak 
oni się dowiedzą, że pomagają Po-
lakom, to ich skrzywdzą. Ratowa-
li, a przede wszystkim ostrzegali 
Polaków przed napadem, tylko z 
rzadka najbliżsi sąsiedzi, Ukraiń-
scy krewni, ale ludzie, którzy byli 
w swoich środowiskach wyrzut-
kami – ludzie kalecy, biedacy. Ci, 
którzy Polaków ostrzegali, im po-
magali, nie chcieli ich mordować, 
ryzykowali własnym życiem. Lu-
dzie tacy byli przez Służbę Bez-
peky mordowani i to w sposób 
okrutny, nie pozwalano ich grze-
bać, tylko krzyżowano na płotach 

we wsi na postrach.
 
PS. Czy duży był procent Ukraiń-
ców, którzy pomagali Polakom?

L.K.: Stosunkowo niewielki. Ale 
pomoc się zdarzała i to się liczy. 
Niedługo wydaję czwarty tom 
„Dzieci Kresów”. Książki te za-
wierają relacje dziecięcych świad-
ków ukraińskiego ludobójstwa. 
Jedna z relacji zawierała opo-
wieść o Ukraińcu, który pomógł 
swojemu sąsiadowi. Ostrzegł go 
o czekającym napadzie i dzię-
ki temu chłop uciekł z rodziną 
do miasteczka, ale w miasteczku 
czekał ich głód. Opuszczając w 
pośpiechu gospodarstwo nie mo-
gli zabrać za wiele żywności, a w 
polu pozostały niedojrzałe jeszcze 
zbiory. Do tego nacjonaliści ogło-
sili, że jak Ukrainiec sprzeda Po-
lakowi jedzenie, to będzie ponosił 
konsekwencje na gardle. Jednak 
ukraiński sąsiad, do którego do-
szła wiadomość, że Polak głoduje, 
poszedł na jego pole, zebrał zbo-
że i warzywa i zawiózł mu je do 
miasteczka. Kiedy wrócił, został 
przez rodaków za swoje dobre 
serce pobity na śmierć. Za to, że 
się okazał człowiekiem.

P.S.: Czy współcześni Ukraińcy, 
nie mają tej świadomości, że sta-
wiają pomniki mordercom rów-
nież własnego narodu?

L.K.: Starzy ludzie znają praw-
dę, ale oni wymierają, a chwa-
lić się nie mają czym. Czy ktoś, 
kto uczestniczył bezpośrednio w 
zbrodni będzie opowiadał o tym, 
że umoczył swoje ręce we krwi? 
Nikną ostatnie ślady po polskich 
wsiach, wiele miejsc zarosło 
chaszczami i lasem Ale z opowia-
dań wiem, że istnieje na Ukrainie 
zabobonny strach przed miejsca-
mi, gdzie doszło do masowych 
mordów. Unikają ich, przenoszą 
się w inne miejsca. Zresztą do tej 
pory idąc na te ziemie wystarczy 
kopnąć nogą i odsłaniają się ko-
ści. Młodzi nie wiedzą, bo o tych 
zbrodniach ich nie informowano, 
za to przy pomocy forsownej pro-
pagandy zbudowano etos bohater-
skiej, nieskazitelnej OUN i UPA, 
walczącej z Niemcami i Rosjana-
mi o niepodległość. O tym, że ci 
„bohaterowie” mordowali, tortu-
rowali niewinne kobiety i dzieci, 
a palenie i rabowanie polskich 
domostw było ich głównym zaję-
ciem nie dowiedzą się nigdy. Nie 
informuje się ich też o tym, że 
OUN i UPA ma na sumieniu dzie-
siątki tysięcy zabitych Ukraińców. 
Na idoli młodzieży wykreowano 
zbrodniarzy i terrorystów takich 
jak Stefan Bandera czy Roman 
Szuchewycz. Chociaż z drugiej 
strony fakt, że pomników tych 
idoli musi dziś pilnować policja, 
bo inaczej są stale niszczone, też 
daje do zastanowienia…
Generalnie jednak na Ukrainie 
trwa „naprawianie historii” i wy-
pieranie niechcianych faktów ze 
świadomości zbiorowej. Ich histo-
rycy starają się lawirować, kręcić, 

by w konsekwencji udowodnić 
tezę o rzekomej „wojnie polsko- 
ukraińskiej” czy „zrównaniu win” 
itp. Ale to na Ukrainie.
 Prawdziwy problem istnieje w 
Polsce, gdzie ze względów poli-
tycznych zaniechano jasnego po-
stawienia sprawy i wyjaśnienia 
kwestii odpowiedzialności Ukra-
ińców za ludobójstwo. Nie zajęły 
się tym zagadnieniem uczelnie 
polskie. Nie podjęto rzetelnych 
badań. Jedynie, pojedyncze osoby 
lub stowarzyszenia kresowian po-
dejmują od lat ten temat, a reszta, 
reszta zajmuje się nie wyjaśnia-
niem, ale usilnym usprawiedli-
wianiem sprawców.

P.S.: A czy to nie jest wobec tego 
trochę tak, jakby Niemcy teraz 
usprawiedliwiali nazistów, że są 
odpowiedzialni za holocaust?
L.K.: Dokładnie! Dochodzi do 
takich paradoksów, że każda kon-
ferencja w Polsce, która dotyczy 
kresowego ludobójstwa nie może 
się odbyć bez Ukraińców, którzy 
dezawuują polskie tezy i uspra-
wiedliwiają sprawców. Wielu 
wręcz ujawnia w trakcie debat pro-
banderowskie sympatie. Powiedz-
my sobie jasno: do dziś nawet nie 
pozwolono rodzinom pomordo-
wanych godnie odbyć żałoby. Nie 
usłyszeli, że ich niewinnym rodzi-
nom uczyniono coś strasznego, że 
ginęli za przynależność do narodu 
polskiego, że ich władze dopilnu-
ją, by Ukraińcy winni tych zbrod-
ni ponieśli należyta karę i zosta-
ną publicznie na wieki w opinii 
świata potępieni za swoje okrutne 
czyny. Nie usłyszeli nawet z ust 
przywódców narodu, że zbrodnia 
ta, to było ludobójstwo. Mijają 
lata , a słowa Leona Karłowicza 
są dalej aktualne : „Może w koń-
cu obudzi się sumienie w polskim 
narodzie, a przede wszystkim w 
rządzących krajem, w politykach, 
uczonych, dysponentach media-
mi, którym z nieznanych do dziś 
powodów – bliżsi zdają się być 
sprawcy straszliwych rzezi niż ich 
bezbronne ofiary. Może przemó-
wią do wyobraźni Polaków zbio-
rowe mogiły, rozsiane po całym 
Wołyniu, a o których tak często 
wspominają autorzy relacji. Wy-
mazane z map setki polskich wsi, 
spalonych i wyniszczonych tak 
dokładnie, by najmniejszy ślad 
po byłych ich mieszkańcach nie 
pozostał. Może przemówią krwa-
we blizny, noszone przez jeszcze 
żyjących, po ranach doznanych od 
noży, siekier, żelaznych łomów.”

P.S. A na Ukrainie sprawcy mają 
się dobrze…

L.K. Wielu jeszcze żyje , uczest-
niczą w marszach, ku czci UPA, 
Bandery, SS- Galizien. Przyznają 
im kombatanckie renty, podno-
szeni są pod niebiosa jako wielcy 
zbawcy Ukrainy. Przez zaniecha-
nie naszych polityków zrealizo-
wał się najczarniejszy scenariusz. 
Ukraińcy już nie czują się winni 
za te zbrodnie, ba, za banderow-
cami dowodzą, że właśnie dzięki 

ludobójstwu dokonanemu przez 
OUN-UPA Ukraina jest dziś nie-
podległa!!! To też moja wielka 
przegrana, przez lata ostrzegałam, 
że taki scenariusz może się ziścić 
przez błędy i zaniechania ze stro-
ny polskiej.

P.S.: Odeszliśmy jednak trochę od 
głównego wątku tzn. od dociecze-
nia przyczyn rzezi?

L.K.: Nie można pomijać kolej-
nego czynnika, oprócz silnego 
zideologizowania i zwykłej gra-
bieży – to niespełnione aspiracje 
Ukraińców, co do posiadania wła-
snego państwa. To, że oni wcho-
dząc w tej masie kilku milionów 
do II Rzeczypospolitej stali się po 
ideologicznym „przepracowaniu” 
przez szowinistów elementem 
rozsadzającym nasze państwo 
„piątą kolumną”. Wzięliśmy sobie 
kilka milionów ludzi o złamanych 
aspiracjach, potencjalnych terro-
rystów. Co gorsza od początku 
dogadali się w dziele szkodzenia 
Polsce z naszymi wrogimi sąsia-
dami, głównie z Niemcami, choć 
nie tylko. Pisałam o tym w jednej 
ze swoich prac na temat ukraiń-
skiego terroryzmu.

P.S.: Czy może błędna polityka 
Piłsudskiego mogła się do tego 
przyczynić? To, co obiecał Petlu-
rze, a z czego potem nie mógł się 
wywiązać? Że będzie ta Ukraina 
miała jakąś formę państwowości?

L.K.: Druga Rzeczpospolita po-
siadła i zarządzała dzielnicami 
kresowymi – w tym Małopolską 
Wschodnią i Wołyniem – legal-
nie i za zgodą gremiów między-
narodowych. W takiej sytuacji 
stałe podważanie owej legalności 
i obarczanie Polaków winą za 
wszystkie możliwe nieszczęścia i 
krzywdy jakie dotknęły Ukraiń-
ców w ich drodze do narodowego 
usamodzielnienia jest nieuzasad-
nione. Trudno też robić Polakom 
zarzuty, że po I wojnie światowej 
nie chcieli bliżej niedookreślone-
mu i zanarchizowanemu bytowi 
politycznemu dobrowolnie oddać 
terenu, zamieszkałego w dużym 
procencie przez siebie, ze zde-
cydowanie polską infrastrukturą, 
nieruchomościami i własnością 
ziemską. Z takich ziem i jego 
polskich mieszkańców nie można 
było po prostu zrezygnować, tym 
bardziej, że istniało realne zagro-
żenie szybkiego włączenia ich do 
Ukraińskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Rad.
Jeśli nawet Piłsudski myślał o 
jakiejś formie państwowości dla 
Ukraińców, to ta Ukraina mia-
ła być za Zbruczem, bo tu była 
Rzeczpospolita. Wołyń, Podole to 
była Polska! Nam to teraz z głowy 
wytarto, ale tak było. Mieszkały 
tam różne nacje, ale przez wieki 
wszystko spinała kultura polska.
Ukraińcy w czasie II Wojny Świa-
towej wybrali, mówiąc brutalnie, 
najprostszą metodę –metodę fi-
zycznego pozbycia się Polaków z 
tych terenów. Dokonali tego naj-
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pierw przy pomocy okupantów, 
potem samodzielnie. Najpierw 
przyczynili się walnie do wy-
niszczenia i deportacji polskich 
elit przez wydawanie, donosy, 
współpracę z Rosjanami i Niem-
cami. Kiedy pozbyto się natural-
nych przywódców Polaków, wieś 
została wydana na pastwę hajda-
mackich band. Uwieńczeniem 
było wypędzenie reszty Polaków.. 
W takim kontekście też musimy 
zrozumieć tę tzw. „ekspatriację” 
czyli tzw. „dobrowolne opuszcze-
nie Kresów przez obywateli pol-
skich”. To taka straszna hipokry-
zja. Jak można kogoś „repatrio-
wać z własnej ojczyzny? Polacy 
byli w swojej ojczyźnie! To była 
Polska! Gdyby nie ukraińskie lu-
dobójstwo i okrucieństwa, szczu-
cie przez Rosjan i kolejna fala 
aresztowań i deportacji Polacy 
nie musieli by opuszczać swoich 
siedzib.

P.S.: Czy możliwe jest zatem po-
jednanie z narodem ukraińskim? 
Oczywiście na zasadach prawdy 
historycznej?

L.K.: Pojednanie jest możliwe. 
Ale musi to być pojednanie w 
prawdzie. Nie do przyjęcia jest 
honorowanie na Ukrainie, na taką 
skalę, morderców – to wysoce 
niemoralne. Muszą też rozliczyć 
się ze współpracy z hitlerowskimi 
Niemcami i przestać czcić eses-
manów z SS- Galizien –winnych 
zbrodni na Polakach. Oczekuję 
też na ekspiację ze strony kle-
ru grecko –katolickiego, który 
współdziałał z nacjonalistami i 
tej części społeczeństwa ukraiń-
skiego, które czynnie brało udział 
w ludobójstwie. Trzeba, by z 
pełną bezwzględnością nazwać 
zbrodniarzy, zbrodniarzami, nie 
zapominając, że w tych mordach 
generalnie nie uczestniczyli Ukra-
ińcy ze wschodniej części kraju. 
Najwyższy czas na denazyfikację. 
Dla Ukrainy pielęgnującej fa-
szyzm i zbrodnicze ideologie nie 
może być miejsca w dzisiejszej 
Europie.
 
P.S.: A czy jest wola uporania się 
z tym problemem, po stronie ukra-
ińskiej?

L.K.: Na ten moment takiej nie-
stety woli nie ma, przynajmniej 
na zachodniej Ukrainie. Tam trwa 
niekończący się banderowski 
festiwal. Przeciwnicy ideologii 
nacjonalizmu są dziś zastraszani 
i zakrzykiwani. To zły znak na 
przyszłość, z faszyzmem się nie 
igra. Należy oczekiwać dalszej 
brutalizacji życia politycznego w 
tym kraju.

P.S.: Często po stronie ukraiń-
skiej pojawiają się takie zarzu-
ty, że Armia Krajowa dokony-
wała też może nie zbrodni, ale 
pewnych nadużyć, represji, wo-
bec ludności ukraińskiej?

L.K.: To są zarzuty żałosne. 
Nie pozwalajmy byśmy mu-

sieli Ukraińców przepraszać, 
że się nie daliśmy się wyrżnąć 
do końca. Jak ktoś rozpoczyna 
niewyobrażalną rzeź cywilów, 
wcześniej pacyfikuje i represjo-
nuje razem z Niemcami ludność 
polską, nie ma prawa oczeki-
wać, że nie będzie z polskiej 
strony ŻADNEJ próby obrony, 
czy powstrzymywania spraw-
ców. Większość strat o stronie 
ukraińskiej to napastnicy zabici 
w trakcie ludobójczych anty-
polskich akcji lub osoby czyn-
nie szkodzące Polakom przez 
współpracę z Niemcami. Żadne 
rozkazy w przeciwieństwie do 
ukraińskich nie dopuszczały 
atakowania ludności cywilnej. 
Nawet wtedy, gdy były straty 
w ukraińskiej ludności cywil-
nej – jak np. w Sahryniu – atak 
na ta wieś został spowodowany 
tym, że w tej wsi miała swoja 
bazę banda terroryzująca i pa-
ląca wszystkie okoliczne polskie 
wsie. Banda, której członkowie 
byli odpowiedzialni za śmierć 
setek niewinnych ludzi! Należy 
tylko wyrazić, żal, z jednej stro-
ny, że w ogóle doszło do strat 
wśród cywilnej ludności ukraiń-
skiej, a z drugiej, że nasza obro-
na nie była wystarczająca i nie 
była w stanie powstrzymać upo-
wskich band przed napadami 
na polskie wsie. Niestety brak 
im było przywódców- wcze-
śniejsze deportacje i pacyfikacje 
zrobiły swoje. Tak naprawdę nie 
miał kto Polaków na prowincji 
bronić.
Samoobrona Polaków polegała 
najczęściej na tym, że ktoś ło-
mem walił w szynę kolejową, a 
ludzie uciekali do lasu, w pola, 
albo ukrywali się w ziemiankach 
czy skrytkach. Przykładów sku-
tecznej obrony przed tą zbrod-
nią było naprawdę niewiele. 
Mówi się dużo o 27. Wołyńskiej 
Dywizji AK. Ale kiedy ona się 
pojawiła? Po kilku miesiącach 
po rzezi, gdy Wołyń już dawno 
spłynął krwią, a ¾ Polaków było 
wymordowanych lub wypędzo-
nych. Mogła jeszcze pomaszero-
wać na południe i bronić przed 
ukraińskimi bandami Polaków 
w Małopolsce Wschodniej, ale 
niestety podjęto złą decyzję o jej 
rozwiązaniu. Oznaczało to, że 
ludność województw południo-
wo-wschodnich została zdana 
praktycznie sama na siebie. 
Kiedy Polacy zwrócili się do 
władz niemieckich o ochronę, o 
broń do obrony, to usłyszeli, że 
ją dostaną, ale w zamian muszą 
iść z nimi bić Rosjan. W jakiej 
strasznej stanęli sytuacji? Nie 
mogli przecież odwrócić soju-
szy.
Ukraińcy nie mieli takich dyle-
matów. Wysłali 80 tys. swoich 
ochotników do formacji SS Ga-
lizien a Andrzej Szeptycki im 
błogosławił. No cóż… Niemcy, 
którzy jak wskazują dokumen-
ty byli nawet początkowo skłon-
ni ochraniać ludność polską, w 
nagrodę dali Ukraińcom wolną 
rękę w kwestii dalszego mordo-

wania Polaków w Małopolsce 
Wschodniej i jeszcze ich do-
zbroili. Tu mamy odpowiedź.

P.S.: Czy AK podejmowała jakieś 
działania odwetowe?

L.K.: Były takie przypadki, ale, 
jak wspominałam wcześniej, nie 
było ich dużo i z reguły akcje te 
wiązały się bezpośrednio z pró-
bami neutralizowania bande-
rowskich baz wypadowych lub 
miejscami, których mieszkańcy 
(co ustalił wywiad) wymordowali 
wcześniej jakąś polska wieś. Naj-
więcej takich przypadków było w 
okolicach dużych miast, głównie 
Lwowa. Czasem odwetów- pa-
cyfikacji dokonywały oddziały 
niemieckie, czy węgierskie, które 
szły ewakuować Polaków po na-
padach – i widziały te okropności. 
Wiemy z dokumentów i raportów, 
że oddziały OUN – UPA rozsma-
kowane w łatwych zwycięstwach 
nad kobietami i dziećmi zabi-
janymi na progach swych chat, 
w zetknięciu się z prawdziwym 
oporem czy regularnym wojskiem 
rejterowały. Okazało się, że tam 
gdzie doszło do odwetów, ilość 
napadów wyraźnie spadła. Jest 
to dowód, ze argument siły był 
decydujący i gdybyśmy nią dys-
ponowali ochronilibyśmy tysiące 
naszych obywateli przed męczeń-
ską śmiercią. Nieprawdopodob-
nym nadużyciem jest te bardzo 
ograniczone formy oporu stawiać 
na równi z ludobójstwem OUN – 
UPA!

P.S.: Jak Pani ocenia, w świetle 
swoich badań, „Operację Wisła”? 
Jest to często też wykorzystywa-
ne, jako taka forma represji na 
ludności ukraińskiej?

L.K.: Decyzja o tym, żeby odse-
parować Polaków od Ukraińców 
po tym wszystkim, co się stało 
w latach 1943 i 1944 roku, była 
moim zdaniem trafna. Już przed 
wojną pojawiały się pomysły 
rozdzielenia ludności np. na linii 
Złotej Lipy, więc ta idea nie była 
zupełnie abstrakcyjną. Jest fak-
tem, że akcja „Wisła” przerwała 
przelew krwi na tych ziemiach, a 
pozbycie się banderowców wraz 
z ich zapleczem, było jedynym 
sensownym zakończeniem kon-
fliktu. Myślę, czy gdyby ci ludzie 
tam zostali, może dzisiaj mieliby-
śmy na Rzeszowszczyźnie podob-
ny problem jak np. w Kosowie? 
Absolutnie nie zgadzam się więc 
z krytyką tej decyzji i zrzucania 
całej winy na „komunistów”. Jest 
to nadużycie. Ta akcja miała przy-
zwolenie społeczne, bo po wojnie 
synonimem Ukraińca był krwawy 
„rezun”, pomocnik Niemców, pa-
stwiący się nad swoimi polskimi 
ofiarami. Generalnie nie było, 
żadnego współczucia dla Ukra-
ińców, była głownie nienawiść i 
poczucie krzywdy.
Mamy za to dzisiaj zupełne od-
wrócenie i pomieszanie pojęć. Syn 
człowieka skazanego za zbrodnie 
na Polakach, członka UPA, prze-

wodzi w polskim Sejmie komisji, 
która ma potępiać Operację Wisła 
jako „zbrodnię komunistyczną” i 
domaga się odszkodowań.
Czołowy autorytet z IPN (instytu-
cji, która ma bronić polskiej racji 
stanu) pan Motyka prezentuje i 
uzasadnia ukraińskie racje. Sło-
wem koniec świata! W Jaworznie, 
gdzie osadzono banderowców, w 
większości złapanych z bronią w 
ręku, z rękami umoczonymi w 
polskiej krwi stawia się im po-
mniki pamięci. Do dziś nie ma w 
Warszawie pomnika upamiętnia-
jącego ofiary ludobójstwa ukraiń-
skiego na Kresach.

P.S.: Mówiąc językiem dzisiej-
szym, robi się z banderowców, 
tzw. „żołnierzy wyklętych?”

L.K.: Tak! Z katów robi się ofiary. 
Mało tego, od kilku lat wykorzy-
stuje się to, że formuła ludobój-
stwa, która wyklucza przedawnie-
nie, nie padła oficjalnie – umarza 
się więc sprawy. Mamy w publi-
kacjach np. wykazy ludzi pomor-
dowanych, a w IPN jest umorze-
nie sprawy z powodu nie wykry-
cia sprawców. Takich rzeczy nie 
można robić w momencie, kiedy 
badania nie są ukończone.

P.S.: Nie chcę usprawiedliwiać 
Ukraińców, ale czy to nie jest 
trochę tak, że oni jako młode 
państwo, nie młody naród, który 
się jakoś tam formował, ale jako 
państwo, nie mają się odwołać do 
jakiś wzorców państwowotwór-
czych w swojej historii?

L.K.: Dobrze, tylko budowanie 
swego etosu na banderowcach 
zbrodniarzach czy ss-manach, to 
chyba nie jest najlepsza droga. 
Widziałam we Lwowie akcję pro-
pagandową „oni bronili Ukrainy” 
czy na każdej ulicy podświetlane 
bilbordy z emblematami SS Ga-
lizien. Są postulaty „Sława żoł-
nierzom z SS Galizien ”. Gdzie w 
Europie żołnierze formacji SS – 
są wzorem do naśladowania przez 
społeczeństwo? To chore. Jest 
wiele państw w Europie, które 
miały wspólne tradycje z innymi 
krajami. Nie można budować tyl-
ko przez negację tych związków, 
wypieranie. To nasze wspólne 
dziedzictwo, a dzisiejsze plano-
we niszczenie śladów polskości 
w dawnych województwach kre-
sowych jest tylko gwałtem na hi-
storii tych ziem. Przez 600 lat była 
tam Rzeczpospolita i można sobie 
to tak…wytrzeć z pamięci?

P.S.: Ale to chyba chodzi o za-
chodnią Ukrainę prawda? Bo ta 
wschodnia jej część jest raczej 
przeciwna takim „bohaterom”?

L.K.: No właśnie i tu się pan 
myli, otóż nie do końca! W tej 
chwili mamy taką sytuację, że 
i we wschodniej części zaraza 
banderyzmu zaczęła się szerzyć. 
Dr. Krzysztof Łada- badacz z Au-
stralii napisał ciekawy artykuł pod 
znamiennym tytułem: „Wszcze-

pianie żywej bakterii w ciało na-
rodu”. Owa bakteria to ideologia 
OUN- UPA. W tej chwili zaczyn 
tego skrajnego nacjonalizmu jest 
wszczepiany na całej Ukrainie. 
Spełnia się marzenie Bandery 
oraz ideologów OUN –poprzez 
propagowanie kultu Bandery i 
pozostałych nacjonalistów wśród 
młodych i sukcesom agresywnej 
„Swobody”, oni już przeniknęli 
na wschód Ukrainy. To jest rzecz 
porażająca. Wschodnia część 
Ukrainy jest biedna. Pozostaje 
mentalnie jeszcze w stanie „homo 
sovieticus”. Zamiast prawdziwej 
demokracji dochodzi do prostej 
podmiany komunizmu na fa-
szyzm. Takie procesy są szybkie i 
bardzo niebezpieczne.

P.S.: Czyli tendencja w państwie 
ukraińskim jest niestety taka, 
że promowany jest nacjonalizm 
ukraiński?

L.K.: Dokładnie tak to wygląda. 
To jest czytelna przyszłość, bo 
w „Swobodzie” dominują ludzie 
młodzi. Młodzi fanatycy. Są już w 
Dniepropietrowsku i Odessie, nie 
mówiąc o pozostałych miastach. 
Znajdują dzięki swoim radykal-
nym hasłom coraz więcej zwolen-
ników. Na Ukrainie głośno mówi 
się nawet o tym, że w następnych 
wyborach prezydenckich będzie 
kandydował i to z dużymi szansa-
mi na zwycięstwo pan Tiahnybok- 
jeden ze wschodzących przywód-
ców nacjonalistycznych z partii 
„Swoboda”.
Kiedy prześledzimy jego wypo-
wiedzi na różnych portalach in-
ternetowych, to Polska i Europa 
powinna zadrżeć. Hasła ksenofo-
biczne, domaganie się rewizji gra-
nic – z Polską też, żądanie broni 
jądrowej. Według danych napły-
wających z Ukrainy, „Swoboda” 
ma już ponad 30% poparcia i jej 
akcje stale idą w górę. Wiemy, że 
nie jest to tez jedyna partia od-
wołująca się do dziedzictwa ban-
derowskiego. Ich zwolennikami 
podkreślam– są ludzie młodzi 
lub bardzo młodzi. Odnoszę wra-
żenie, że problem jest w Polsce 
ignorowany, a on narasta.
Jest za to „oswajanie bandery-
zmu” realizowane przez poli-
tyków i zwolenników Związku 
Ukraińców w Polsce i ich sympa-
tyków wśród niektórych naukow-
ców, publicystów- głównie zwią-
zanych z Gazetą Wyborczą. Przy-
pominanie o zagładzie kresowych 
Polaków jest passe, nazywa się je 
„rozdrapywaniem ran”. Trudno 
zrozumieć tylko, dlaczego nie na-
zywa się tak promocji związanej z 
upamiętnieniami zagłady Żydów.
 
P.S.: Była taka inicjatywa jakiś 
czas temu- „kolarski rajd Bande-
ry”…

L.K.: Była to akcja w ramach tzw. 
„oswajania banderyzmu”. Wjadą 
sobie młodzi z symbolami ludzie i 
tyle. Ale to nie tak, to już ingeren-
cja w naszą historię.
Bandera za swoją działalność ter-
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rorystyczną dostał w Polsce kilka 
wyroków śmierci. Był odpowie-
dzialny za zabójstwa i organizo-
wał zamachy. Przyzwolenie na 
taki „rajd” – to gwałt na pamięci 
własnego narodu, na jego hono-
rze. Bóg strzegł, że do tego nie 
doszło. Ja wtedy byłam za grani-
cą, ale dostawałam informacje, 
że starsi ludzie, których rodziny 
wymordowali banderowcy, plano-
wali się tej młodzieży rzucać pod 
koła, że po ich trupach gloryfika-
torzy oprawcy Polaków wjadą do 
naszego kraju.
Trzeba też pamiętać o szerzącym 
się rewizjonizmie nacjonalistów 
np. o wiecu zorganizowanym 
przez ukraińskich szowinistów 
w Korczowej pod hasłami odzy-
skania 19 powiatów dzisiejszej 
Polski – które oni uważają za 
część „Wielkiej Ukrainy”. Wie-
cowi przewodził syn Romana 
Szuchwycza- kata Polaków, który 
nakazywał Lachów w pień ciąć… 
Niestety informacje o wybrykach 
neobanderowców niestety nie 
przebijają się w polskich mediach 
, są w jakiś sposób cenzurowane.
 
P.S.: Chciałem też Panią zapytać, 
dlaczego IPN, który niejako w na-
zwie swojej pełnej ma zapisane to, 
że jest instytutem do spraw walki i 
męczeństwa narodu polskiego, nie 
podejmuje tych tematów?

L.K.: Tzn. to są dwie instytucje: 
Instytut Pamięci Narodowej i pod 
nią jest Komisja Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskie-
mu… Proszę o następne pytanie…
P.S.: Rozumiem, że jest to temat 
drażliwy.

L.K.: Bardzo, szczególnie w tej 
chwili, kiedy usiłujemy nakłonić 
Instytut, by nie podejmował pew-
nych działań, które w kontekście 
obchodów 70. rocznicy ludobój-
stwa polskiej ludności dokonane-
go przez OUN-UPA wyglądają na 
drwienie z ofiar.

P.S.: A jak historycy ukraińscy 
ustosunkowują się do Pani badań? 
Bo przecież historia jako nauka 
opiera się na faktach, więc trudno, 
żeby historyk z faktami polemizo-
wał?

L.K.: Prawda wygląda tak, że z 
inicjatywy strony polskiej, kon-
kretnie kombatantów 27. Dywizji 
Wołyńskiej historycy dochodziło 
do spotkań badaczy pod hasłem. 
„Polska – Ukraina; trudne pyta-
nia”.
Pomysł był dobry, choć od począt-
ku mieliśmy do czynienia z rela-
tywizowaniem pewnych faktów. 
Dzisiaj Ukraińcy niesieni duchem 
odrodzonego nacjonalizmu spo-
tkania te zerwali. Trwa festiwal 
wybielania banderyzmu.
Natomiast jeśli chodzi o stronę 
polską, to żadna placówka nauko-
wa w sposób pełny i zorganizowa-
ny nie podjęła się badań dotyczą-
cych tego tematu. Są jedynie usta-
lenia wycinkowe. Jak w piosence 
Skaldów- nie o to chodzi , by zła-

pać króliczka, ale by gonić go… 
Największe osiągnięcia badawcze 
w tym temacie mają dzisiaj pry-
watni ludzie lub stowarzyszenia 
kresowe.
Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu, 
ma osiągnięcia na tym polu, ale 
działała za wolno, pozwolono by 
świadkowie wymierali. Ponadto z 
ustaleń prokuratorów, nikt nie ko-
rzysta. Prokuratorzy przygotowali 
prawną wykładnię kwalifikacji tej 
zbrodni jako zbrodni przeciwko 
ludzkości, a oficjalnych dokumen-
tach Prezydent używa sformuło-
wania o „znamionach ludobój-
stwa”. Pomocnicy zbrodniarzy tę 
koniunkturę wykorzystują. Spra-
wy dotyczące kresowych rzezi 
IPN w Rzeszowie i Wrocławiu się 
umarza. Ukraińskich morderców 
polskiej ludności zamienia się w 
„represjonowanych przez władze 
komunistyczne”. Brakuje tylko 
tego jeszcze, ale to może się stać, 
że podatnicy będą wypłacać im 
renty i odszkodowania. To woła o 
pomstę do nieba. Tak nie powinno 
być! Ważne jest tez to, by polskie 
uczelnie podjęły się komplekso-
wo, a nie jak dotychczas wyryw-
kowo i niechętnie, badania tych 
trudnych tematów.

P.S.: Czy to jest zmowa milcze-
nia? Czy taka odgórna polityka, 
żeby te kwestie jakoś przekłamy-
wać? Mówię tu o stronie ukraiń-
skiej?

L.K.: Nie; jeżeli chodzi o stronę 
ukraińską to w tych sprawach obo-
wiązujące zasada „ratuj się, kto 
może”. Wyobraźcie sobie państwo 
sytuację, w której są niepodważal-
ne dowody na dokonanie jednej z 
największych, najokrutniejszych 
i najobrzydliwszych masowych 
zbrodni w Europie. Ukraińcy są 
tu zmuszeni zaciemniać, kluczyć, 
przerzucać odpowiedzialność na 
innych, czyli zrobić wszystko, by 
to odium z siebie zdjąć.
Co innego strona polska. Powin-
na postawić sprawę jasno i do-
chodzić prawdy, żądać napiętno-
wania sprawców, ich wyraźnego 
nazwania i oczekiwać moralnego, 
a nawet finansowego zadośćuczy-
nienia. Dlaczego tego nie robimy? 
Dlaczego tacy polscy badacze jak 
Motyka, Wnuk, Hryciuk, Pisuliń-
ski, Drozd, Misiło, Mokry i wielu 
innych im podobnych, uchodzą-
cych wobec władz i mediów za 
„autorytety” w kwestiach ukraiń-
skich, robią wszystko, by zaniżać 
liczbę polskich ofiar ludobójstwa, 
by kręcić, zaciemniać, relatywi-
zować, ukrywać prawdę, ba udo-
wadniać, że „Polacy nie byli lep-
si”.

Wydaje się oczywistym, że pol-
ski naukowiec nie będzie tłuma-
czyć sprawców takich strasznych 
przestępstw, to nie jego zadanie. 
A jednak to się dzieje, adwokaci 
morderców są w Polsce na każ-
dym kroku. I cóż z tego, że takie 
postępowanie jest niemoralne 
i nieuczciwe wobec pokrzyw-

dzonych. Przyczyna jest prosta, 
zdecydowana większość z tych 
„niekwestionowanych autoryte-
tów” ma ukraińskie korzenie lub 
jest zaangażowana w pilnowanie 
ukraińskich interesów. Nie mają 
ochoty pochylać się nad polskimi 
ofiarami…

P.S.: Mówiąc brutalne, boją się ja-
kiś potencjalnych roszczeń finan-
sowych ze strony ofiar? Odszko-
dowań, które państwo ukraińskie 
będzie musiało spłacić?

L.K.: Oni się w ogóle boją jakiej-
kolwiek odpowiedzialności. Prze-
cież tego rodzaju zbrodnia, to jest 
hańba na pokolenia! Która pada 
na cały naród. Ja nie mam żalu 
do nich, ale do nas, do naszych 
naukowców, do naszych władz. 
Przecież oni nie mogą grać prze-
ciwko sobie, ale to my powinni-
śmy ich przygwoździć naszymi 
badaniami i ustaleniami.

P.S.: Dlaczego strona polska nie 
podejmuje tego tematu? Przecież, 
używając pewnej analogii, naród 
żydowski czy państwo Izrael, 
wzięło pamięć o holocauście na 
swoje sztandary?

L.K.: Prawda przegrywa z tą wiel-
ką polityką. Mamy się nie kłócić 
z Ukraińcami, bo taka jest wola 
wielkich, z którymi związały 
się kolejne polskie władze. Sta-
nęliśmy po stronie Ameryki, ze 
wszystkimi tego konsekwencja-
mi. Mamy się opowiedzieć prze-
ciwko Rosjanom będąc w obozie 
NATO– wskim, w związku z po-
wyższym jest nakaz przemilcza-
nia prawdy. Niestety Ukraińcy 
korzystając z tej koniunktury od-
budowali banderowskie struktury, 
odrodzili jeden z najstraszniej-
szych nacjonalizmów, jaki kiedy-
kolwiek istniał.

 P.S.: W świetle tego, co Pani po-
wiedziała do tej pory jest to nie-
zrozumiałe, dlaczego państwo 
tzw. komunistyczne czy PRL, nie 
podejmowało tej tematyki? Skoro 
Armia Czerwona wyzwalała tam-
te tereny czy ratowała życie tej 
ludności, no to aż by się prosiło, 
żeby ten temat w tamtym okresie 
poruszyć?

L.K.: On dla każdej ze stron i w 
każdym okresie był tematem nie-
wygodnym. Już wcześniej wspo-
minałam, że ruszenie tych spraw 
przez komunistów oznaczałoby 
przywołanie sprawy Katynia, de-
portacji łagrów….Na to nie mo-
gli sobie Rosjanie pozwolić, na 
żadną dyskusję na temat polskich 
województw wschodnich, zmian 
terytorialnych, martyrologii Pola-
ków. To byłoby otwarcie puszki 
Pandory. Ale zupełnie inaczej po 
roku 1989.
 
Tu mogliśmy rozpocząć z Ukra-
iną od początku. Po męsku zała-
twiając sprawy, bez lęku i z od-
powiedzialnością. Brakło widać 
wyobraźni, chęci, odwagi. Zapo-

mniano, że jak powiedział Chur-
chill: „pod szubienicą trawa na 
wyrośnie”.

Dlatego mamy problem i my Po-
lacy, których po raz kolejny wła-
dze zignorowały, nie uszanowały, 
ale mają i Ukraińcy, bo ta kaino-
wa zbrodnia, tak wypierana, zo-
stawiła jednak ziarno destrukcji 
w duszach, pozwala teraz neoban-
derowcom dalej psuć Ukraińców, 
skłócać ich wewnętrznie, manipu-
lować nimi.
 
P.S.: Jaką Pani widzi przyszłość 
dla tych swoich badań? Czy ten 
temat przebije się do opinii pu-
blicznej, czy dalej będzie trakto-
wany po macoszemu?

L.K.: Mamy w tym roku 70. 
rocznicę rozpoczęcia ludobój-
stwa Polaków. Przyjęliśmy jako 
symbol datę 11 lipca, bo w ten 
dzień Piotra i Pawła 1943 roku 
równocześnie sto polskich wsi 
na Wołyniu zostało zaatakowa-
nych i wymordowanych przez 
Ukraińców, to strasznie krwawy 
dzień. Dlatego właśnie 11. lipca 
wśród środowisk wywodzących 
się z wszystkich kresowych wo-
jewództw stał symbolem mar-
tyrologii związanej z tym ludo-
bójstwem. Przygotowujemy w 
Warszawie marsz pamięci; naj-
pierw o godzinie 12.00 ma się 
odbyć Msza Święta żałobna za 
ofiary mordów w kościele przy 
placu Trzech Krzyży, a potem 
przemarsz przez Warszawę. 
Jeżeli się uda, rodziny zostaną 
zaproszone na koncert, gdzie 
wykonane będzie Oratorium 
Wołyńskie Krzesimira Dęb-
skiego – naszego wspaniałego 
artysty, którego rodzina została 
dotknięta ludobójstwem. Jego 
własny ojciec został ciężko ran-
ny podczas ataku na kościół w 
Kisielinie. Przyjadą rodziny 
kresowe z różnych stron Polski 
od Zamościa po Dolny Śląsk, 
Ziemię Lubuską, spod Olsztyna. 
To będzie taki sprawdzian dla 
naszych władz, ale i rodaków.
Zaangażowanie w obchody, od-
danie hołdu pomordowanym, 
pochylenie się nad tą tragedią, 
to będzie odpowiedź! Jeżeli to 
się stanie, jeżeli władze tym ra-
zem staną na wysokości zadania, 
to będzie bardzo dobry sygnał. 
Polacy może w końcu poczują 
opiekę własnego państwa. Kto 
uszanuje nasze państwo, jeżeli 
ono samo nie uszanuje własnych 
skrzywdzonych obywateli?

P.S.: Mam do Pani jeszcze takie 
pytanie na koniec, bo nasz portal 
porusza też tematykę demografii; 
wiem, że historyk nie powinien 
pytać o to, co by było gdyby, ale 
postawmy to pytanie: co by było, 
gdyby nie doszło do tego ludo-
bójstwa? Czy można tutaj doszu-
kiwać się genezy tego, co mamy 
dziś, tzn. ogromnego kryzysu de-
mograficznego?

L.K.: Druga wojna światowa 

zadała Polsce cios, z którego tak 
naprawdę nie podniosła się do 
dziś. Populacja została nie tyl-
ko zredukowana ilościowo, ale 
i jakościowo. Wołyniacy- przy-
pomina mi się jeden z raportów 
RGO- gdzie ze zgrozą wizytują-
cy obóz w Bakończycach polski 
przedstawiciel badał, w jakich 
warunkach wegetują owi ludzie. 
Pisał, że to niedobitki wspania-
łego „wykształconego elementu 
polskiego” i straszna strata dla 
Polski. Wzywał, by jakimś cu-
dem wyrwać ich z tych obozów 
i ocalić.
Tak wyniszczono to, co w Polsce 
było najcenniejsze-inteligencję, 
szczególnie tę zaprawioną w bo-
jach o Polskę – kresową, będącą 
największym nośnikiem naszej 
kultury i tradycji. Wymordowa-
no w czasie wojny i w czasach 
stalinowskich największych 
patriotów, często z rodzinami. 
Resztę „oswojono” lub repre-
sjonowano. W trakcie wojny i 
okupacji uległa zagładzie po-
tężna grupa najaktywniejszych 
i najbardziej przedsiębiorczych 
młodych, zdrowych, mężczyzn. 
To też ma swoje znaczenie, kie-
dy mówimy o demografii. Nie 
możemy zapominać ilu Polaków 
w czasie wojny trafiło na emi-
grację i ten proces trwał latami- 
trwa do dziś. Znowu najaktyw-
niejsi i wykształceni opuszczają 
kraj- to pogłębia populacyjną 
zapaść. Coraz mniej Polski w 
Polsce…, coraz mniej sił wital-
nych…

P.S.: Dziękuję bardzo za rozmo-
wę.
Rozmawiał Przemysław Se-
rednicki. http://prawy.pl/3-
464-dr-lucyna-kulinska-o-70-
rocznicy-zbrodni-upa-prawda-
przegrywa-z-polityka/

 
Dr Lucyna Kulińska jest histo-
rykiem i politologiem, pracuje 
jako adiunkt na Wydziale Hu-
manistycznym AGH w Krako-
wie. Jest autorką licznych ksią-
żek i artykułów historycznych 
poświęconych losom polskich 
Kresów, w tym książki „Dzieje 
Komitetu Ziem Wschodnich” 
na tle losów ludności polskich 
Kresów w latach 1943-1947, 
„Dzieci Kresów” I , II i III , 
„Antypolska akcja nacjonali-
stów ukraińskich w Małopolsce 
wschodniej w świetle dokumen-
tów Rady Głównej Opiekuńczej 
1943-1944 i Kwestia ukraińska 
i eksterminacja ludności pol-
skiej w Małopolsce wschodniej 
w świetle dokumentów Polskie-
go Państwa Podziemnego 1942-
1944”, w przygotowaniu są ko-
lejne tomy. W roku 2009 wydała 
pracę Działalność terrorystycz-
na i sabotażowa nacjonalistycz-
nych organizacji ukraińskich w 
Polsce w latach 1922-1939. Jest 
też autorką książek i artykułów 
dotyczących zagadnień ruchu 
narodowego w Polsce, i stosun-
ków międzynarodowych.

http://prawy.pl/3464-dr-lucyna-kulinska-o-70-rocznicy-zbrodni-upa-prawda-przegrywa-z-polityka/
http://prawy.pl/3464-dr-lucyna-kulinska-o-70-rocznicy-zbrodni-upa-prawda-przegrywa-z-polityka/
http://prawy.pl/3464-dr-lucyna-kulinska-o-70-rocznicy-zbrodni-upa-prawda-przegrywa-z-polityka/
http://prawy.pl/3464-dr-lucyna-kulinska-o-70-rocznicy-zbrodni-upa-prawda-przegrywa-z-polityka/
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Od połowy listopada Polskę roz-
pala sprawa Birczy. Sprawy tej 
oficjalnie nie ma, ponieważ nie 
zauważają jej tzw. media głów-
nego nurtu. Zwrócił na to uwagę 
nawet red. Paweł Wroński z „Ga-
zety Wyborczej”[1]. Sprawa jed-
nak jest i wyzwala coraz więk-
sze emocje. Powstał Społeczny 
Ogólnopolski Komitet Pamięci i 
Dobrego Imienia Obrońców Bir-
czy przed UPA, którego mam za-
szczyt być członkiem. Zawiązał 
się on w celu „wsparcia działań 
władz samorządowych Gminy 
Bircza w obliczu bulwersują-
cej sprawy usunięcia z tablic na 
Grobie Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie nazwy miejscowości 
Bircza”[2].

„Usunięcie w przeddzień tego-
rocznego Święta Niepodległości 
napisu »Bircza 1945-1946« z ta-
blicy na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie uważamy 
za czyn haniebny, niegodziwy 
i niezrozumiały. (…) Pamięci o 
bohaterskich obrońcach Birczy, 
którzy oddali życie i ocalili od 
pewnej śmierci wiele istnień 
ludzkich, w tym kobiet i dzieci, 
nie wolno niszczyć” – napisa-
li 21 listopada w jednomyślnie 
przyjętej uchwale radni gminy 
Bircza[3].

O co chodzi? W przeddzień 
Święta Niepodległości minister 
obrony narodowej odsłonił na 
Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie tablice z nazwa-
mi dwudziestu wsi i miasteczek 
na Wołyniu, Lubelszczyźnie i w 
Małopolsce Wschodniej, które 
stawiły opór bojówkom OUN i 
UPA podczas przeprowadzonej 
przez nie w latach 1943-1945 
akcji ludobójstwa na ludności 
polskiej Kresów Wschodnich II 
RP i ziem południowo-wschod-
nich Polski powojennej. Odsło-
nięcie tych tablic było efektem 
wieloletnich starań rodzin ofiar 
UPA, organizacji kresowych, 
działaczy społecznych i kilku 
posłów. Zbiegło się ono jednak 
– najprawdopodobniej przy-
padkowo – z zapowiedzianą na 
początku listopada przez mi-
nistra Waszczykowskiego re-
wizją polskiej polityki wobec 
środowisk nacjonalistycznych i 
antypolskich na Ukrainie, któ-
rej dotychczasowym rezulta-
tem jest uznanie za persona non 
grata Wołodymyra Wiatrowy-
cza i Światosława Szeremety. 
Odsłonięcie tablic na Grobie 
Nieznanego Żołnierza zostało 
więc odebrane przez środowiska 
kresowe jako przyłączenie się 
ministra Macierewicza do wolty 
politycznej ministra Waszczy-
kowskiego.

Jakież było jednak zdumienie 
tych środowisk, gdy nagle oka-
zało się, że z jednej z tablic 

zniknęła inskrypcja „Bircza 
1945-1946”.

Dzisiaj już wiemy, że Bircza 
padła ofiarą wojny politycznej 
toczonej pomiędzy ministrem 
Macierewiczem a prezydentem 
Andrzejem Dudą, w otoczeniu 
którego znaleźli się ważni przed-
stawiciele lobby ukraińskiego 
w Polsce. Prezydent Duda nie 
wziął udziału w odsłonięciu ta-
blic, a sama uroczystość została 
przesunięta z 11 na 10 listopada. 
Największym jednak zaskocze-
niem było podmienienie tablic, 
które zostały zamontowane na 
Grobie Nieznanego Żołnierza 
kilka dni wcześniej. Jeszcze wie-
czorem 9 listopada Bircza była, a 
już następnego dnia jej nie było. 
Przedstawiciele MON i Kance-
larii Prezydenta nie złożyli w tej 
sprawie rzeczowych wyjaśnień, 
mimo zapytań kierowanych 
przez kresowian i niektóre me-
dia[4].

Wyjaśnienia te złożył natomiast 
Wołodymyr Wiatrowycz. 9 listo-
pada oświadczył on, że na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w War-
szawie „pojawiła się tablica na 
cześć polskich żołnierzy, którzy 
zginęli w walkach z UPA. Wśród 
tych, którzy zginęli na terenach 
Polski w walce z ukraińskimi 
powstańcami, najwięcej było 
przedstawicieli komunistycz-
nej bezpieki. A więc od teraz w 
Polsce na szczeblu państwowym 
upamiętniani są czekiści wraz 
z tymi, którzy mają na rękach 
krew polskich patriotów”[5]. 
Wiatrowyczowi nie spodobało 
się upamiętnienie „tych, któ-
rzy zginęli na terenach Polski” 
(w obecnych granicach – uzup. 
BP), czyli obrońców Birczy. Ich 
właśnie nazwał „czekistami”. 
Oświadczenie Wiatrowycza – 
formalnie uznanego za persona 
non grata w Polsce – miało miej-
sce 9 listopada, a już następnego 
dnia jego życzeniu stało się za-
dość. Stawia to pod znakiem za-
pytania wiarygodność zapowie-
dzianej na początku listopada 
przez szefa MSZ rewizji polskiej 
polityki wobec gloryfikatorów 
banderyzmu na Ukrainie.

Nie ulega wątpliwości, że usu-
nięcie Birczy nastąpiło pod pre-
sją strony ukraińskiej, a zwłasz-
cza szefa UINP Wiatrowycza, 
który zalicza się do czołówki ne-
gacjonistów ludobójstwa ukra-
ińskiego na Polakach, Żydach 
i innych narodowościach za-
mieszkujących Kresy Wschod-
nie II RP. Dlaczego Bircza jest 
nie do zaakceptowania przez 
epigonów nacjonalizmu ukraiń-
skiego? Dlatego, że upamiętnie-
nie jej obrońców oznacza przy-
znanie im moralnej i politycznej 
racji oraz stawia UPA na pozycji 
agresora i zbrodniarza, przekre-

ślając w ten sposób ostatecznie 
szansę na legalizację upamięt-
nień UPA w Polsce. A o to teraz 
strona ukraińska toczy zaciekłą 
walkę.

17 listopada Konstiantyn Jelise-
jew – zastępca szefa kancelarii 
prezydenta Ukrainy – oświad-
czył, że podczas spotkania Ko-
mitetu Konsultacyjnego Pre-
zydentów Polski i Ukrainy w 
Krakowie uzgodniono, iż strona 
polska będzie dążyć do odbu-
dowy i legalizacji upamiętnień 
UPA na terenie Polski. Oświad-
czenie to jest o tyle zdumiewa-
jące, że w oficjalnym komuni-
kacie wydanym po spotkaniu w 
Krakowie nie poruszono sprawy 
pomników UPA[6]. Kancelaria 
Prezydenta zaprzeczyła słowom 
Jelisejewa[7]. Jednakże w odpo-
wiedzi na jej dementi głos zabrał 
ambasador Andrij Deszczyca, 
który w wywiadzie dla agencji 
Ukrinform stwierdził, że strona 
polska zgodziła się podczas roz-
mów w Krakowie na odnowienie 
„ukraińskich miejsc pamięci na 
terenie Polski, które stały się ce-
lami aktów wandalizmu od 2014 
roku”, czyli nielegalnych pomni-
ków UPA[8].

Zatem – albo Bircza na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza, albo 
pomniki UPA na Podkarpaciu. 
Trzeciej możliwości nie ma. 
Cała ta sprawa pokazuje, że obóz 
rządzący w swojej polityce ukra-
ińskiej i polityce historycznej 
miota się od ściany do ściany i 
faktycznie zapędził się już w śle-
py zaułek.

Jeśli chodzi o stronę historyczną 
sprawy Birczy, to należy pod-
kreślić, że wbrew twierdzeniom 
neobanderowskiej historiografii 
miejscowości tej nie broniło ani 
UB, ani NKWD. Po stronie pol-

skiej ataki UPA odpierali żołnie-
rze 9. DP, 12. DP i 17. DP, wśród 
których było wielu weteranów 
27. Wołyńskiej DP AK, a także 
funkcjonariusze MO, wśród któ-
rych było wielu byłych żołnierzy 
AK i BCh. Wstąpili oni do MO 
– niejednokrotnie na polecenie 
powojennej konspiracji antyko-
munistycznej – by bronić ludno-
ści polskiej przed UPA. W trzech 
atakach UPA na Birczę od 22 
października 1945 do 7 stycznia 
1946 roku zginęło co najmniej 
44 jej mieszkańców znanych z 
imienia i nazwiska oraz ponad 
siedemdziesięciu żołnierzy WP i 
milicjantów. Bircza nie dała się 
wyrżnąć zbrodniarzom z UPA i 
to jest teraz jej największa wina 
dla epigonów banderyzmu i ich 
polskich sojuszników.

Obecnie trwa czwarta obro-
na Birczy, w której mam honor 
uczestniczyć. To nie jest tylko 
walka z próbą banderyzacji pol-
skiej przestrzeni publicznej, ale 
również jest to – przynajmniej 
w moim odbiorze – pierwszy 
poważny sprzeciw społeczny 
wobec realizowanej w Polsce 
polityki historycznej, zgubnej 
dla teraźniejszości i przyszłości 
narodu polskiego. Przecież w 
świetle tej polityki historycznej 
obrońcy Birczy byli przedsta-
wicielami „sowieckiej władzy 
okupacyjnej”. Walczący tam z 
UPA żołnierze Wojska Polskiego 
zostali przez znanego historyka 
obecnego obozu władzy wyklu-
czeni z tradycji oręża polskiego. 
Wielokrotnie różni przedstawi-
ciele rządzącej prawicy nazywa-
li to wojsko „polskojęzycznymi 
jednostkami Armii Czerwonej”, 
a IPN w ramach tzw. dekomuni-
zacji usuwa pamięć o tym woj-
sku z przestrzeni publicznej. Na 
tej płaszczyźnie – wojującego 
antykomunizmu – państwowa 

polityka historyczna RP współ-
gra z państwową polityką histo-
ryczną Ukrainy. Różnica między 
nimi jest jednak taka, że polska 
polityka historyczna wpisuje 
się w realizację antypolskich 
działań epigonów nacjonalizmu 
ukraińskiego.

[1] P. Wroński, „Klęska pod Bir-
czą (jakby co, byłem przeciw)”, 
www.wyborcza.pl, 23.11.2017.

[2] A. Zapałowski, „Przywrócić 
dobre imię obrońców Birczy”, 
www.mysl-polska.pl, dostęp 
23.11.2017.

[3] N. Ziętal, „Radni domaga-
ją się powrotu nazwy Bircza na 
tablicę przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie”, www.
nowiny24.pl, 22.11.2017.

[4] T. Isakowicz-Zaleski, „Usu-
nięto obrońców Birczy z Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Żena-
da!”, www.rmf24.pl, 12.11.2017.

[5] „Prezes ukraińskiego IPN: 
nowe tablice na Grobie Niezna-
nego Żołnierza upamiętniają 
czekistów”, www.wiadomosci.
onet.pl, 9.11.2017.

[6] „Przedstawiciele Dudy obie-
cali Ukraińcom odbudowę po-
mników UPA?”, www.kresy.pl, 
20.11.2017.

[7] „Tylko u nas. Minister 
Szczerski: Nie było zgody Kan-
celarii Prezydenta na odbudo-
wę pomników UPA w Polsce”, 
www.wpolityce.pl, 22.11.2017.

[8] „Ambasador Ukrainy: Pol-
ska zgodziła się na odnowienie 
pomników UPA”, www.kresy.pl, 
22.11.2017.

Czwarta obrona Birczy 
Bohdan Piętka

/ W dniu 21 listopada 2017 r. odbyła się niezwykle ważna sesja Rady Gminy w Birczy, której głównym tematem było podjęcie stano-
wiska w sprawie usunięcia nazwy miejscowości Bircza z tablicy pamiątkowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. foto: 

https://www.pch24.pl
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Ostateczne rozwiązanie. 
Zniszczyć Zasmyki
Bogusław Szarwiło

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

..dokończenie ze strony 1 

Pierwszy do ataku ruszył ze swoim 
oddziałem „Jastrząb”, za nim „So-
kół” a kompania „Kani” ruszyła na 
pomoc zaatakowanym wioskom. 
Teraz stało się oczywiste, że atak 
na Kupiczów był pozorowany, a 
zgromadzone siły ukraińskie mia-
ły odciąć możliwość pomocy ze 
strony oddziałów AK, walczącym 
oddziałom samoobrony zaatako-
wanych wiosek. Ukraińska akcja 
została dokładnie przygotowana, 
po wcześniejszym rozpoznaniu  
polskich sił. Cel był jasny „osta-
teczne zniszczenie Zasmyckiego 
Ośrodka Samoobrony Polskiej”. 
Od lipca podejmowano wiele prób, 
ale wszystkie nie przyniosły pożą-
danego efektu. Tym razem „Rudy” 
( Jurii Stelmaszczuk) był pewien 
sukcesu. W ukraińskiej wsi Zadyby 
zgromadził siły liczące co najmniej 
2000 ludzi w tym kilkadziesiąt 
dobrze uzbrojonych sotni posia-
dających nawet artylerię. Atak na 
niewielką kolonię Batyń nastąpił 
z marszu, do Radomla Ukraińcy 
wjechali bez wystrzału przebrani 
za Niemców, Janówkę zaatakowa-
no w również udając Niemców w 
zimowych strojach maskujących. Z 
Batynia część ludności uciekła do 
Janówki, w Radomlu mimo pierw-
szego zaskoczenia pojawiły się 
jednak pojedyncze gniazda oporu, 
natomiast w Janówce rozgorzała 
regularna bitwa, co powstrzymało 
dalszy marsz na Stanisławówkę i 
Zasmyki. Przeważające siły ukra-
ińskie spowodowały wycofanie 
się samoobrony Janówki na sam 
skraj wsi, a nawet na początek Sta-
nisławówki i przedpola Zasmyk. 
W tym czasie ginęli Polacy w Ra-
domlu i płonęły domy, często pełne 
uciekinierów z innych wiosek. W 
Janówce dokonano mordu, na za-
marzniętym jeziorze. uciekinierów 
z Batynia. Mieszkańcy Janówki 
zdążyli uciec w stronę Zasmyk, 
płonęło jednak wiele budynków. 
Na odgłos toczącej się walki w Ra-
domlu pierwszy z pomocą przybył 
oddziałek Józefa Malinowskiego 
( 12-15 osobowy), który stacjono-
wał w Lublatynie. Ten oddział nie 
wchodził ani w skład samoobro-
ny Lublatyna, a tym bardziej nie 
miał związku z AK. To był oddział 
straceńców, ludzi okaleczonych 
psychicznie, żądnych zemsty za 
wymordowanie, często całych ro-
dzin przez Ukraińców. Wpadli do 
Radomla bez planu ale z impetem. 
Początkowo zaskoczyli napastni-
ków i dzięki temu byc może ocalili 
kilka istnień ludzkich. Kilka ognisk 
polskiego oporu zmusiło Ukraiń-
ców do zatrzymania pewnych sił 
do ich likwidacji. W tym czasie i 
tak jak wspominają świadkowie w 
Janówce było ich „jak szarańczy”. 
Ponieważ oba skrzydła ukraińskie-
go ataku utknęły na przedpolach 
Stanisławówki i Zasmyk, wspar-
cie obrońców przez samoobronę  
przybyłą z Zasmyk na pewien czas 
wstrzymało cały atak. W tym czasie 
ku zaskoczeniu Ukraińców od stro-

ny Zadyb, czyli od tyłu, zostali nie-
spodziewanie zaatakowani przez 
niezidetyfikowane siły polskie. 
To oddział samoobrony z Zielonej 
przybył na pomoc walczącym Po-
lakom w Radomlu. Wywołało to 
popłoch w ukraińskich szeregach 
nie tylko w samym Radomlu ale i 
w Janówce. Polacy wykorzystali 
ten moment i ruszyli z powodze-
niem do kontrataku. Ukraińcy  za-
częli się cofać, w między czasie 
przybyły posiłki pod dowództwem 
„Kani” z Kupiczowa. Ukraińcy za-
częli uciekać  w takim popłochu, ze 
nawet rannych nie zabierali. Pod 
Zadybami atakujący Polacy na-
tknęli się na Popa który zmierzał 
do Zasmyk aby tam odprawić mszę 
dziękczynną za zwycięstwo. Ucie-
kający Ukraińcy zmuszeni zostali 
do przeprawy w bród przez rzekę 
Turię i tu zostali zaatakowani przez 
Niemców, którzy sądzili, że jest to 
atak na ich stanowiska. I tak zakoń-
czył się ostatni atak OUN-UPA na 
„Zasmycki Ośrodek Samoobrony 
Polskiej”.

25 grudnia 1943 r. Na Lublatyn 
napadu nie było !

Historię którą powyżej przedstawi-
łem spisałem już na początku lat 60-
tych za życia większości świadków 
biorących bezpośredni udział tak w 
bitwie jak innych okolicznościach. 
Dom moich rodziców w Janówce 
był placówką samoobrony i jako 
jeden z pierwszych został ostrze-
lany przez Ukraińców w białych 
niemieckich kombinezonach tego 
pamiętnego dnia. Przez lata nie wra-
całem do tej sprawy, aż do przejścia 
na emeryturę. Wtedy postanowiłem 
sprawdzić inne źródła opisujące 
te wydarzenia. W pierwszej kolej-
ności odkryłem, że wśród tych 5 
wsi zamiast Zasmyk wymieniany 
jest Lublatyn. Przykład: Grzegorz 
Motyka ( Ukraińska partyzant-
ka 1942 – 1960. Warszawa 2006, 
s. 353 – 354).   napisał: „Rano 25 
grudnia upowcy uderzyli jednocze-
śnie na pięć polskich osiedli: Ja-
nówkę, Radomle, Stanisławówkę, 
Batyń i Lublatyn. W Stanisławów-
ce oddział UPA wjechał do wioski 
na furmankach, udając Niemców. 
Siedzący z przodu partyzanci mie-
li na sobie niemieckie mundury, a 
pozostali byli schowani na wozach 
w słomie. Samoobrona dała się za-
skoczyć, co pozwoliło upowcom 
wedrzeć się do wsi. Dopiero na-
dejście kompanii AK z Kupiczo-
wa uratowało sytuację. Ok. połu-
dnia Ukraińcy wycofali się. (197).  
Przypis 197 : „W. Siemaszko, E. 
Siemaszko, Ludobójstwo..., s. 354 
– 358, 378.” Pomijając fakt, że  
podstęp z mundurami niemieckimi 
miała miejsce nie w Stanisławów-
ce ale w Radomlu, autor wyraźnie 
wskazuje wśród zaatakowanych 
wsi Lublatyn. Dlaczego, skąd ten 
błąd? Jako młody historyk korzy-
stał ze wcześniejszych opracowań i 
wyraźnie tu wskazuje na Siemasz-
ków. Konsekwentne pozostaje więc 
pytanie, dlaczego Siemaszkowie 

zamiast Zasmyk wstawili Lublatyn, 
wśród napadniętych wsi polskich 
25 grudnia 1943 r. Odpowiedź jest 
właściwie prosta, mieli złe informa-
cje. Dlatego miedzy innymi napisa-
li, że w Lublatynie zginęła niezna-
na liczba osób. Prawda jest taka, że 
Lublatyn miał dobrze zorganizowa-
ną samoobronę i oprócz tego sta-
cjonował tam oddział Józefa Mali-
nowskiego. Jak powyżej napisałem 
oddział ten jako pierwszy udzielił 
pomocy walczącym Polakom w 
Radomlu, a w późniejszym okresie 
takiej pomocy udzieliła również 
część samoobrony Lublatyna. W 
1990 r. Józef Turowski i Władysław 
Siemaszko opracowali książkę 
„Zbrodnie nacjonalistów ukra-
ińskich dokonane na ludności 
polskiej na Wołyniu 1939-1945” i 
już tu znalazł się zapis: 25 grudnia 
1943 r. LUBLATYN, RADOML, 
JANÓWKA, gm. Lubitów, pow 
kowlski, koło Zasmyk. Nacjonali-
ści ukraińscy z UPA urządzili Po-
lakom „krwawe świętowanie”, sze-
rokim frontem atakując trzy osiedla 
polskie, mordując ludność  polską, 
paląc zabudowania. Mimo oporu 
miejscowej samoobrony, przewaga 
liczebna upowców pozwoliła im 
w krwawym pochodzie zbliżyć się 
do Zasmyk. Dopiero pomoc z Ku-
piczowa w sile kompanii piechoty 
z oddziału „Sokoła” pod dowódz-
twem por. Stanisława Kądziela-
wy- „Kani” odwróciła sytuację, 
zmuszając upowców do odwrotu. 
Podczas tego napadu zginęło 38 
osób spośród polskiej ludności cy-
wilnej. Ze strony wojska strat nie 
było. Nie ustalono strat napastni-
ków. ( strona 149). Nie wykluczo-
ne, że tu był początek „ efektu kuli 
śnieżnej” który spowodował, że 
błędny zapis znalazł się nie tylko 
w wielkim dziele Siemaszków ale 
i dziesiątkach innych książek . Zna-
leźć to można np. w książce Joan-
ny Wieliczko- Szarkowej „Wołyń 
we krwi 1943” i wielu innych, nie 
wspomnę już o portalach interneto-
wych.

Pop w szatach liturgicznych nie 
prowadził bandy chłopstwa 

 Warto w tym miejscu jeszcze po-
ruszyć inną sprawę, tworzenia nie-

prawdziwej legendy tego wydarze-
nia. Kilka przykładów: Pierwszego 
dnia świąt UPA oraz bandy chłopów 
ukraińskich prowadzone przez 
duchownego prawosławnego w 
szatach liturgicznych zaatakowały 
jednocześnie 5 polskich osiedli w 
powiecie kowelskim (Janówka, 
Radomle, Stanisławówka, Batyń 
i Lublatyn).  Taki opis znaleźć 
można np. na -https://www.sa-
lon24.pl/u/65-lat-temu/86780,wo-
lyn-galicja-wsch-grudzien-1943 
,  https://konradb.wordpress.com/
tag/rzezie-polakow/ i wielu innych  
wykorzystujących metodę kopiuj 
wklej. Niektórzy czasem wzboga-
cają treść dodając dramaturgii .....
dokonali napadu na ludność pol-
ską bestialsko torturując, gwałcąc 
dziewczęta i kobiety, okaleczając i 
mordując siekierami,  nożami, wi-
dłami, bagnetami itp. jak to moż-
na znaleźć na; https://ludobojstwo.
blogspot.com/2012/12/we-wsiach-
-i-koloniach-batyn-janowka_24.
html?zx=df6a500db6554cad

Doprawdy nie wiem skąd wzię-
ły się takie bzdury, skoro to była 
precyzyjnie zaplanowana „akcja 
militarna UPA”.  a obecność popa 
przewidziana była na okolicz-
ność zwycięstwa. Szczytem bez-
myślności i brakiem szacunku dla 
czytelnika jest hasło z wikipedii ; 
Zbrodnia w Janówce – zbrodnia 
dokonana w Boże Narodzenie 25 
grudnia 1943 podczas tzw. rzezi 
wołyńskiej na ludności polskiej 
przez oddział Ukraińskiej Powstań-
czej Armii  wspomagany przez 
uzbrojonych chłopów ukraińskich. 
Miejscem zbrodni była kolonia 
Janówka, gmina Lubitów, powiat 
kowelski, w województwie wo-
łyńskim. Wskutek tej zbrodni zgi-
nęło ponad 40 Polaków. Atak UPA 
na kolonię był fragmentem tzw. 
„krwawego świętowania” - szeroko 
zakrojonego ataku UPA na 5 pol-
skich osiedli: Janówkę, Radomle, 
Stanisławówkę, Batyń i Lublatyn. 
Samoobrona Janówki spodziewa-
ła się ataku w noc wigilijną. 25 
grudnia nad ranem, uznając że za-
grożenie minęło, członkowie samo-
obrony rozeszli się do domów na 
świąteczne śniadanie. Ponadto, na 
skutek rozpuszczenia przez Ukra-

ińców fałszywych pogłosek o zbli-
żaniu się Niemców, Polacy ukryli 
broń palną. Wówczas na kolonię 
napadli upowcy wspierani przez 
chłopów ukraińskich, paląc zabu-
dowania i mordując ludność cywil-
ną, która rzuciła się do ucieczki w 
stronę ośrodka samoobrony w Za-
smykach. Członkowie samoobro-
ny stawili zaimprowizowany opór, 
jednak musieli ustąpić w wyniku 
przewagi przeciwnika. Ukraińców 
wyparł z Janówki dopiero kontr-
atak kompanii AK z Kupiczowa 
pod dowództwem por. Stanisława 
Kądzielawy „Kani”. Wskutek na-
padu zginęły 42-43 osoby cywilne 
oraz poległo w walce 2 członków 
samoobrony. Oczywiście autor po-
wołał się na bibliografię: czyli na 
takie pozycje książkowe jak: Wła-
dysław Filar „Wołyń 1939-1944”, 
Grzegorz Motyka „ Ukraińska par-
tyzantka 1942-1960” i Władysław, 
Ewa Siemaszko, „Ludobójstwo do-
konane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na ludności polskiej Wołynia 
1939-1945,”   Anonimowy autor 
przywołując bibliografię jednak 
nie podał stron książek na których 
wyczytał w/w informację. Praw-
dopodobnie nawet nie przeczytał 
dwóch pierwszych pozycji ponie-
waż w żaden sposób nie korespon-
dują one z dokonanym zapisem. A 
gdyby dokładniej przeczytał ostat-
nią pozycję to na pewno nie napisał 
by takich bzdur. Fakty są takie, że 
z mieszkańców Janówki zginęły je-
dynie dwie osoby, w tym jedna w 
walce. Zbrodni Ukraińcy dokonali 
owszem na zamarzniętym jeziorze 
w Janówce na kilku uciekinierach 
ze wsi Batyń. Prawdziwa tragedia 
rozegrała się jednak w Radomlu 
gdzie Ukraińcy wymordowali bar-
dzo wiele osób w tym kobiety i 
dzieci, niekiedy podpalając budyn-
ki w których bywało do 6 rodzin. 

Relacje świadków które zebrałem 
odnośnie wydarzeń z dnia 25. 12. 
1943 r. zaprezentowałem w artyku-
le „Krwawa Jołka dla Radomla, 
Batynia, Janówki Stanisławówki 
i Zasmyk”  (http://wolyn.org/in-
dex.php/informacje/891-krwawa-
joka-dla-radomla-batynia-janowki-
stanisawowki-i-zasmyk ). 

/ Uczniowie Szkoły Powszechnej w Zasmykach, rok 1938. W górnym rzędzie siódmy od prawej Leon Mariański (Karłowicz) - autor 
książki „Zasmyki były naszym domem”. Siedzą nauczyciele Klotylda i Władysław Sindakowie z synem Januszem. Dzięki Leonowi 
Mariańskiemu znamy nazwiska wszystkich na fotografii: będą wymienieni w X tomie „Kresowej Atlantydy”. Ze zb. Antoniego Mariań-

skiego z Dąbrowy Niemodlińskiej.
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 Na spotkanie z Sowietami wy-
szedł cały kahał żydowski na czele 
z rabinem Jakubem Zasławskim. 
Kiedyś miałem okazję bliżej go 
poznać, byłem u niego w domu za-
proszony przez moje koleżanki – 
sąsiadki z podwórka Hanę i Sonię. 
Na powitanie poczęstowano mnie 
zdrowym kozim mlekiem i czymś 
tam jeszcze. Teraz stojąc przy ojcu 
patrzyłem jak ten człowiek poniża 
się witając naszych najeźdźców. 
Czerwonoarmiści pojedli, popili 
wody i poszli dalej w kierunku na 
Tuczyn. Po jakimś czasie powitał 
nas nowy obowiązek szkolny i 
musieliśmy chodzić do sowieckiej 
szkoły, tym razem ucząc się języka 
rosyjskiego. Władza sowiecka od 
początku zaczęła wprowadzać w 
naszym miasteczku swoje porząd-
ki. Teraz to ja śmieję się z Żydów 
za ich naiwność, handel został na-
tychmiast jak to w komunizmie 
upaństwowiony, a oni w swoich 
sklepach stali się ich kierownika-
mi. Codziennie Żyd musiał spo-
rządzić raport sprzedaży i zarobio-
ne pieniążki oddać do sowieckiej 
gminy. Stało się faktem, że w skle-
pach zaczęło brakować nafty, cu-
kru i innych produktów spożyw-
czych, za chlebem stało się w dłu-
gich kolejkach. Z towarami w ogó-
le był szerszy problem, albowiem 
Sowieci wszystko wywozili do 
siebie, na wschód.                                           „Gdy 
rozpoczęła się niemiecka agresja 
na Polskę, na wschodnie ziemie 
napłynęły tysiące uchodźców z za-
chodniej i centralnej części kraju. 
W dniach 8 – 14 września 1939 
roku Wołyń był miejscem pobytu 
ewakuowanych z Warszawy na-
czelnych władz państwowych. Na-
tomiast po 17 września właśnie na 
Wołyniu toczyły się najcięższe 
walki z Sowietami. Odcinek nad 
Słuczą, strzeżony przez pułk KOP 
„Sarny” pod dowództwem płk. Ni-

kodema Sulika, był jedynym frag-
mentem polsko- radzieckiej grani-
cy, na którym agresja została sku-
tecznie powstrzymana. Następne-
go dnia w Morocznie na Polesiu 
Wołyńskim skoncentrowały się 
oddziały KOP z całego Polesia pod 
dowództwem gen. Wilhelma Orlik 
– Ruckemanna. Zgrupowanie to 
liczące 7 tysięcy żołnierzy, do któ-
rego dołączyli też marynarze Floty 
Pińskiej, w sposób zorganizowany 
wycofało się na zachód, podążając 
śladami samodzielnej Grupy Ope-
racyjnej „Polesie” gen. Franciszka 
Kleberga. Ostatnią bitwę stoczyli 
KOP – iści pod Wytycznem na Po-
lesiu Lubelskim, po czym forma-
cja została rozwiązana. Po zgarnię-
ciu Wołynia, Sowieci wprowadzili 
nową administrację, przeprowa-
dzili „wybory”  do Zgromadzenia 
Narodowego, a następnie „na jego 
prośbę” 1 listopada 1939 roku wlą-
czyły województwo wołyńskie w 
skład Ukraińskiej SSR. Według 
nowego podziału, województwo 
podzielono na dwa obwody; wo-
łyński ze stolicą w Łucku i rówień-
ski, zaś południową część z Krze-
mieńcem przyłączono do obwodu 
tarnopolskiego. Polacy zostali od-
sunięci od wszelkich stanowisk w 
administracji, którą obsadzono 
miejscowymi komunistami i przy-
byszami ze wschodniej Ukrainy”. 
Zapewne wtedy wypłynął na sze-
rokie wody zięć naszego żydow-
skiego sąsiada – Berek Don, za-
wzięty komunista i szpieg NKWD. 
Założył na rękę czerwoną opaskę i 
zaczął pokazywać funkcjonariu-
szom NKWD kogo mają areszto-
wać. „Ludność ukraińska począt-
kowo była w większości nastawio-
na do Sowietów przychylnie i wy-
korzystywała nową sytuację do 
załatwiania zadawnionych pora-
chunków. W miarę jednak, jak re-
presje objęły także Ukraińców, ich 

stosunek do Sowietów stawał się 
coraz bardziej wrogi”. Berek Don 
zaprowadził NKWD do naszego 
posterunku Policji, gdzie areszto-
wano od razu pełniącego akurat 
służbę przodownika Aleksandra 
Wróblewskiego. Stał się pierwszą 
ofiarą NKWED w naszym Mię-
dzyrzeczu Koreckim. Szyderczy 
Żyd Berko podszedł do grupy Po-
laków stojących przy Rynku i dys-
kutujących o ostatnich wydarze-
niach z udziałem Sowietów i rzekł: 
„Nu skończyła się wasza zasrana 
Polszcza”. Niebawem wszyscy 
Żydzi na własne oczy mogli się 
przekonać jak to żyło się w zasra-
nej Polszcze. „Wiele osób osadzo-
no w więzieniach i aresztach, zaś 
kilkadziesiąt tysięcy Żydów de-
portowano na wschód podczas 
czterech kolejnych wywózek w 
1940 i 1941 roku. Próby zorgani-
zowania polskiego podziemia 
m.in. w Kowlu, Równem i Krze-

mieńcu skończyły się masowymi 
aresztowaniami dokonanymi przez 
NKWD w lipcu 1940 roku”. Mie-
liśmy wielkie szczęście, że nas i 
mojego ojca NKWD zostawiło w 
spokoju, widocznie to za sprawą 
komendanta NKWD lejtnanta 
Iwana Nowikowa. Tato zaczął ob-
szywać cała nową władzę, w tym 
enkawudzistów i ich rodziny. Gdy 
Nowikow przychodził do naszego 
domu, tato od razu dawał mi pie-
niądze i leciałem do żydowskiej 
karczmy po wódkę. Zamykali się 
w naszym pokoju i długo przy 
wódce dyskutowali. To właśnie on 
lejtnant Nowikow, sowiecki oficer 
NKWD, człowiek o „wysokiej 
kulturze” w oficerkach wysmaro-
wanych dziegciem, które śmier-
działy  z daleka, popijał wódkę i 
tak jak stał, kładł się w tych bucio-
rach na nasze łóżko z białą poście-
lą. Dobrze to pamiętam, wyciągał 
swego nagana na koraliczkach, 
kładł go sobie pod poduszkę i spał 
z krzywym uśmiechem, niemiło-
siernie chrapiąc. Prze to, że Nowi-
kow przychodził do nas jak do 
swojego domu, zapewne dlatego 
ojca i nas zostawiono w jako takim 
spokoju i nie zostaliśmy od razu 
wywiezieni na Sybir. Jednakże ko-
munista i Żyd Berek Don nie da-
wał za wygraną. Nałożył na ojca 
areszt domowy. Tato nie mógł 
wyjść z domu poza nasze obejście. 
Za to pracy miał coraz więcej, ob-
szywał cała władzę i bardzo dziwił 
się jakie to były sowieckie dziady. 
Wielu z nich chodziło w jednej ko-
szulinie, a kobiety wstydziły się 
rozebrać podczas przymiarki nie 
mając odpowiedniej bielizny. Do-
bry nasz sąsiad Żyd Gaba Moszko 
ciągle informował ojca, że jego 
zięć robi wszystko, abyśmy zostali 
wywiezieni na Sybir. Kowal nie-
nawidził swego zięcia, prosił też 
ojca, by się w jakikolwiek sposób 
zabezpieczyć w razie ewentualnej 
wywózki na Sybir. Ten przeklęty 

Berek Don ciągle nagabywał lejt-
nanta Nowikowa, by ten umieścił 
nas na liście wywozowej. Z ich 
kłótni wynikało – jak donosił 
Moszko, że tatę mieli wysłać do 
łagru na Syberię, a macochę z 
dziećmi do Kazachstanu. Na prze-
szkodzie przed wywózką ciągle 
stał lejtnant Nowikow, chociaż jak 
niektórzy twierdzili, widziano nas 
na liście wywozowej co miało na-
stąpić 26 czerwca 1041 roku. Nie 
zdążyli, gdyż niespodziewanie na 
Sowietów uderzyli Niemcy.                                                                     
W 2011 roku napisał do mnie prof. 
dr Jan Stecki, syn Józefa – poto-
mek wielkiego rodu Steckich z 
Wołynia. Przedstawił mi swoje 
losy i rodziny Steckich, dając 
świadectwo prawdzie o tamtych 
czasach po wejściu w 1939 roku 
do Polski Armii Czerwonej. Po-
zwolę sobie przytoczyć parę zdań 
z jego obszernych wspomnień. „W 
dniu 17 września o piątej rano 
przygalopował leśniczy z wiado-
mością, że wojska rosyjskie prze-
kroczyły granice.  Międzyrzecz 
leżał w linii prostej 12 km od gra-
nicy, więc lada chwila można się 
spodziewać Armii Czerwonej. To 
wiem od dorosłych, czyli pewnie 
Mamy. Ja zostałem obudzony i 
ubrany o jakiejś wczesnej godzinie 
rannej, może 5:30, może 6:00.Pa-
miętam widok zaskoczonej Mamy 
pakującej jakąś bieliznę do kufrów 
oraz wiadomość, że stary Buick 
(amerykańska marka samochodów 
osobowych – przyp. autora) ciąga-
ny końmi wokół gazonu nie chce 
zapalić. Tego Buicka przed pała-
cem i konie zaprzężone do niego 
sam widziałem przez okno. Wy-
raźnie moi Rodzice niczego takie-
go się nie spodziewali i ten najazd 
spadł na nich jak grom z jasnego 
nieba. Wielu ludzi w Polsce czegoś 
niedobrego się jednak spodziewa-
ło; politycy i dyplomaci (jak Jaś 
Gawroński)  wiedzieli o tajnym 
protokole do umowy między hitle-
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rowskimi Niemcami a stalinowską 
Rosją – umowy zwanej paktem 
Ribbentrop – Mołotow. Wiali też 
do Rumunii aż się kurzyło (sławne 
„Zaleszczyki”). Wuj Stefan Jało-
wiecki choć zwykły obywatel 
ziemski, miał naszykowane od ty-
godnia czy więcej, dwa wozy dra-
biniaste wypełnione dobytkiem 
wywożonym z Ożenina; na wieść 
o przekroczeniu granicy natych-
miast z córką Niną zacięli batem 
konie i odjechali w ciągu kwadran-
sa; pędząc skrótami co sił dojecha-
li bezpiecznie do Lwowa a stamtąd 
już spokojniej (tu nie mam szcze-
gółów) do Krakowa. Dla moich 
Rodziców Międzyrzecz był „tu” i 
było im trudno pogodzić się z ja-
kimś planem wyjazdu – i dokąd? 
Byli na pewno zupełnie zaskocze-
ni. Około 7:00 rano, może 7:30, 
zobaczyliśmy wąż buro – brunatno 
– szary wojsk posuwających się 
drogą w dole. Ten obraz brudnego 
węża Armii Czerwonej widzę do 
dziś gdy zamknę oczy. Wojsko – 
czy może od razu wojsko i NKWD 
– zajęło pałac, skonfiskowało co 
się dało, zostawiło nam dwa czy 
trzy pokoje do mieszkania i nie po-
zwalało – widocznie – wyjechać. 
Od czasu do czasu nawiedzały nas 
strachy przed aresztowaniem Papy 
i wtedy kryliśmy się w małej jamie 
wykopanej w parku i dobrze ukry-
tej wśród drzew co pamiętam – na-
wet wilgotnej ziemi widok dużego 
Papy mieszczącego się z trudem w 
tej jamie. W tych dniach mały Oluś 
z nianią był przechowywany przez 
zaprzyjaźnioną Ukrainkę w chału-
pie tuż za murem parku od strony 
zachodniej. Ja też tam byłem, ale 
czy się tam przechowywałem to 
raczej nie. W pierwszych dniach 
października Papa został areszto-
wany i przewieziony do więzienia 
do Równego. Tam znalazł się w 
doborowym towarzystwie okolicz-
nych ziemian – z których nikt nie 
wyszedł żywy poza jednym Pio-
trem Pruszyńskim, którego uwol-
niła żona – Ciocia Wilma. Ta nie-
samowicie energiczna i przedsię-
biorcza kobieta nie jeden raz dała 
tego dowody, ale wyrwanie Pru-
szyńskiego z łap NKWD graniczy-
ło z cudem. Ostatnio poznałem 
pewne zawiłe szczegóły Jego wy-
zwolenia. My z Mamą dostaliśmy 
zezwolenie nawy jazd życzliwy 

jak słyszałem od Mamy wójt 
Ukrainiec ułatwił i dał podwody – 
czyli wozy z końmi. Dziś rozu-
miem jak Mamie śpieszyło się do 
Równego gdzie w więzieniu jest 
jej mąż – ukochany maż trzeba do-
dać. Więc wyjechaliśmy zostawia-
jąc gros dobytku ruchomego, bo 
też żadnych szczególnie warto-
ściowych rzeczy nie było. Mama 
musiała myśleć, że tu kiedyś wró-
cimy – tyle razy my Kresowiacy 
uciekaliśmy w różnych wojnach i 
zawieruchach i zawsze wracali-
śmy. Musiała tak myśleć, bo bez-
cenne skrzypce „Ogińskiego” zo-
stawiła na przechowanie Ukraiń-
cowi, który coś miał wspólnego z 
muzyką i był pałacowi życzliwy – 
nie wiem czy pracował w majątku. 
Tak czy owak skrzypce niedługo 
potem spaliły się, bo wieś ukraiń-
ska Międzyrzecza rozprawiła się z 

tymi Ukraińcami którzy „kolabo-
rowali” (byśmy dziś powiedzieli) z 
przeklętymi „Lachami”. Jego 
drewniana chałupa została szczel-
nie zamknięta z nim i cała rodziną 
w środku i podpalona. Wszyscy i 
wszystko spłonęło do ostatniej 
deszczułki. Taki był los skrzypiec i 
taki los Ukraińca i takie okrucień-
stwo z którego ten naród jest sław-
ny. Warto o tym wiedzieć – że póź-
niejsze masowe mordy Polaków 
na tych terenach usprawiedliwiane 
rzekomymi rozkazami Bandery, 
nie były żadną nowością. Po przy-
jeździe do Równego zamieszkali-
śmy nie wiem gdzie i Mama biega-
ła do więzienia i pod więzienie i 
widziała Papę przez kraty a raz 
zdaje się uzyskała widzenie. Jakoś 
wtedy zapadły decyzje, że jedzie-
my do Lwowa, do Ciotek Ledó-
chowskich i bardzo prędko poje-

chaliśmy wagonem towarowym z 
17 – toma walizkami. Skąd wiem, 
że 17 bo jedna zginęła co wyszło 
na jaw przy przeliczaniu. Okazało 
się, że biedny złodziej się okropnie 
nabrał bo to była walizka fotogra-
fii. Dlatego też nie mam prawie 
żadnych fotografii, ani luzem ani 
albumów. We Lwowie zamieszka-
liśmy u Ciotek Ledóchowskich w 
ich pałacyku – wilii ozdobnej – 
przy ulicy Klejnockiej. Od paru 
osób dowiedziałem się teraz 
(2011), że Pan Chmurkowski na-
czelnik poczty w Międzyrzeczu 
telefonował do mego Ojca (Józefa 
Steckiego) 17 – go września wcze-
śnie rano uprzedzając Go o najeź-
dzie sowieckim na co Papa miał 
powiedzieć, że on nikogo się nie 
obawia, bo był w porządku wobec 
wszystkich ludzi i że nie wyjeżdża. 
Czy Papa to powiedział szczerze, 
czy udawał już wiedząc że Buick 
nie chce zapalić, tego nie wiemy a 
jeśli nawet naiwnie mógł myśleć 
że nic jemu się nie stanie, to jesz-
cze była jego Żona, czyli moja 
Mama i być może to ona, jako 
większa realistka, była motorem 
tej próby wyjazdu, której byłem 
świadkiem. Nasze życie we Lwo-
wie ustabilizowało się; przez zimę 
1939/1940 chodziłem do szkoły 
dla dziewcząt – teraz koedukacyj-
nej – przy placu św. Jura prowa-
dzonej przez zakonnice (Sacre Co-
eur). Mama co miesiąc jeździła do 
Równego podać paczkę do więzie-
nia dla Papy i może uzyskać wi-
dzenie. To była stabilizacja w 
koszmarze Związku Sowieckiego 
czy Radzieckiego i w okropnej nę-
dzy. Właściwie nie wiem za co i 
jak Mama siebie, mnie, Olusia i 
Panią Nauczycielkę utrzymywała. 
Więc mini stabilizacja w koszma-
rze kolejek po sól, chleb, słoninę i 
braku wszystkiego, w brudzie i 

niechlujstwie dotąd nieznanym 
gdy nawet napisy szyldów na skle-
pach stały się ohydne pisane kośla-
wą cyrylicą farbami o brudnych 
kolorach. Pamiętam jaki byłem 
nieszczęśliwy w szkole, syn „pa-
mieszczyka” najoczywistszy przez 
czyste ubranko i ostrzyżenie na pa-
niczyka, targany za uszy przez 
dużo większe ode mnie Żydówki, 
trzy czy nawet cztery, które były 
bardzo dokuczliwe. W marcu 1940 
Mama pojechała do Równego dać 
tę comiesięczną paczkę do więzie-
nia, a tu paczki nie przyjęli, bo 
więźnia nie ma ! Od strażników 
mama dowiedziała się, że wywie-
zieni w głąb Rosji do Kijowa, a 
może do Charkowa. Biedna Mama 
załamana nocuje jedną noc u ko-
biety wynajmującej pokoje a ra-
czej łóżka na nocleg. Pech chce, że 
tej nocy przychodzą Sowieci wy-
wozić tę kobietę i jej rodzinę na 
Sybir – jest to żona polskiego poli-
cjanta (którego oczywiście nie 
ma). Z mamą rozmowa jest krótka 
„wy toże pojedite” i nic żadne ar-
gumenty, prośby nie pomogły. I 
Mama pojechała, wraz z milionem 
czy dwoma innych Polaków, do 
Kazachstanu w kategorii „na od-
siedlenie”. Przesłała tylko kartecz-
kę z wiadomością którą dobrzy lu-
dzie dostarczyli do Lwowa.

Cdn.

Wspomnień wysłuchał ;   Euge-
niusz Szewczuk   

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kresach, 
nabyć moją książkę pt. „Moje 
Kresy” ze słowem wstępnym 
prof. St. Niciei, proszone są o 
kontakt ze mną tel. 607 565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl                                                                           
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Zdrada księdza Osypa 
Kładocznego 
Stanisław Żurek
W połowie 1942 roku za pośrednic-
twem ks. greckokatolickiego Osypa 
(Józefa) Kładocznego, Delegat Rzą-
du na Kraj, Jan Piekałkiewicz, usiło-
wał dojść do porozumienia z władza-
mi OUN, aby wypracować wspólne 
stanowisko dotyczące spraw polsko-
-ukraińskich. Jerzy Lerski, wysłany 
z misją od Naczelnego Wodza i Pre-
miera do władz Polskiego Państwa 
Podziemnego, miał przewidziane 
rozmowy z metropolitą Andrzejem 
Szeptyckim we Lwowie. „Chodziło 
o wspólną deklarację polsko-ukraiń-
ską apelującą o zawieszenie broni i 
jeden bratni front wobec wspólnych 
nieprzyjaciół. Delegat Rządu usto-
sunkował się sceptycznie do tego 
projektu. Rozmowy z Ukraińcami, 
podjęte niedawno w Warszawie, 
fatalnie się urwały, bowiem przed-
stawiciel polskiego podziemia - ad-
wokat Mieczysław Rettinger (nie 
mylić z londyńskim doktorem Józe-
fem Rettingerem), wydany został na 
placu Unii Lubelskiej przez dwóch 
przysłanych ze Lwowa popów w 
ręce Gestapo. Musiałem więc złożyć 
oficerskie słowo honoru, że do swo-
jego miasta rodzinnego nie pojadę” 
(Jerzy Lerski: „Emisariusz Jur”, 
Warszawa 1989, s. 89).
„Byłem bliskim współpracownikiem 
inż. Romana Żurawskiego, właści-
ciela majątku ziemskiego w Leszcz-
kowie powiat Sokal. Na początku lat 
30-tych przy majątku zbudował on 
fabrykę włókienniczą wytwarzającą 
wełniane, samodziałowe materiały 
ubraniowe i nieprzemakalne mate-
riały okryciowe. /.../ Zakłady leszcz-
kowskie przeznaczyły znaczne kwoty 
na pomoc społeczną za pośrednic-
twem Rady Głównej Opiekuńczej w 
Krakowie. Ludziom, których wojna 
pozbawiła środków do życia, inż. 
Żurawski nie odmawiał także po-
mocy indywidualnej. Jego społeczne 
zaangażowanie wykorzystał greko-
katolicki ksiądz – Ukrainiec Józef 
Kładoczny, były sekretarz arcybi-
skupa grekokatolickiego we Lwo-
wie – Andrzeja Szeptyckiego. Kiedy 
poprosił Żurowskiego o wsparcie, 
uzyskał nie tylko pomoc materialną, 
ale także opiekę, przyjaźń i zaufa-
nie. I jak się później okazało, Józef 
Kładoczny ten ksiądz ukraiński, jak 
wąż jadowity wśliznął się do rodziny 
Żurowskich, a za okazaną pomoc i 
przyjaźń odpłacił się wydaniem ro-
dziny Żurowskich w ręce gestapo. 

Inż. Żurowski został zamordowany 
w katowni gestapo na Alei Szucha. 
Jego żona Karolina oraz córki Ma-
ria i Klementyna przeżyły tragiczne 
lata w obozie w Ravensbrück, a cór-
ka Anna zginęła w obozie na Maj-
danku. /.../  Rok 1942, późna jesień. 
R. Żurowski powrócił ze Lwowa. W 
zacisznym gabinecie na Brackiej 13 
przy czarnej kawie opowiadał mi w 
zaufaniu: „Zrobiliśmy wielką rzecz. 
Zawarliśmy unię polsko-ukraińską 
– oczywiście na czasy powojenne. 
Stanu przedwojennego w Małopol-
sce Wschodniej utrzymać się nie da. 
Sprawa ruska musi być uregulowa-
na”. – „Kto, z kim, gdzie?” – zapyta-
łem. Zebranie odbyło się we Lwowie 
u św. Jura, u metropolity Szeptyckie-
go. Ze strony ukraińskiej byli obec-
ni: sędziwy metropolita grekoka-
tolicki, jego były sekretarz – ksiądz 
Kłodoczny organizator zebrania, 
były wicemarszałek senatu R.P. – 
Wasyl Mudryj i poseł Wasyl Boluch. 
Ze strony polskiej – zastępca Dele-
gata Rządu (londyńskiego) na Kraj, 
ja i inni (o ile nie mylę się – były wo-
jewoda lwowski Dunin – Borkow-
ski). Zebranie zagaił metropolita. W 
przemówieniu wyraził ubolewanie, 
że stosunki polsko-ukraińskie tak się 
zaogniły i że on sam tu nieco zawinił. 
Żałował jedynie, że już krótki czas, 
jaki pozostał Mu w życiu nie pozwoli 
na pogodzenie zwaśnionych brat-
nich narodów, itp. Zebranie powzię-
ło ważkie decyzje o przyszłym zgod-
nym współżyciu polsko-ukraińskim 
na zasadach równouprawnionych 
– w ramach państwowości polskiej” 
(Karol Borysowicz; w: Siekierka..., 
s. 1036 – 1038; lwowskie). 
Zagrożony inż. Żurowski miał ucie-
kać przez granicę do Rumuni. Ale 
poprosił autora cytowanych wspo-
mnień, kpt. AK Karola Borysowicza 
także o lewą „Kennkartę” dla ks. 
Kładocznego. Inż. Żurowski dostał 
kenkartę na nazwisko Kossakowski 
Roman, a ks. Kładoczny na nazwi-
sko Maciejewski. 
„W pierwszej dekadzie marca 1943 
roku otrzymałem gryps treści na-
stępującej (cytuję dosłownie): „Ko-
chany Panie Karolu. Przed godziną 
przywieziono tu zastępcę Delegata 
Rządu, adw., który był na spotkaniu 
u Szeptyckiego (proszę czytać pod-
kreślone litery), którego w tramwaju 
wskazał gestapowcom ks. Kładocz-
ny. Miał Pan rację – nie ufając mu. 

Jest to prowokator i konfident gesta-
po”. Ostrzeżenie przed nim, które 
ukazało się w „Biuletynie Informa-
cyjnym” spowodowało ucieczkę ks. 
Kładocznego z Warszawy” (jw., s. 
1041).  
30 grudnia 1942 roku  w War-
szawie w wyniku donosu ks. grec-
kokatolickiego Józefa Kładocznego 
gestapo aresztowało 6 Polaków: 
inż. Żurowskiego wraz z żoną i 
3 córkami oraz sekretarkę firmy 
Leszczków. Roman i Karolina Żu-
rowscy zostali, razem z trzema cór-
kami, aresztowani w Warszawie w 
mieszkaniu przy ul. Brackiej 13. Od 
tego dnia Roman Żurowski pełnił 
funkcję korytarzowego na Pawiaku 
co dało mu możliwość opieki nad 
więźniami, którzy powracali pobici 
po przesłuchaniach i pozostawieni 
sami sobie. 22 marca przewieziono 
go na przesłuchanie na al. Szucha. 
Przesłuchiwał go gestapowiec Lo-
renz. Wrócił stamtąd mocno pobity. 
Został przeniesiony do izolatki i w 
następnych dniach znów przewie-
ziono go do siedziby Gestapo. 30 
marca świadek Ryszard Okuń był 
konfrontowany z nim leżącym na 
noszach w „stanie zmaltretowania 
do najwyższych granic”. Taką samą 
konfrontację z początkiem kwietnia 
relacjonuje Bronisław Mróz-Długo-
szewski. Z przesłuchań nie wrócił 
już na Pawiak. Ciało jego nie zostało 
odnalezione.
17 stycznia 1943 r. Karolina Żurow-
ska wraz z córkami: Marią, Anną i 
Klementyną, zostały przewiezione z 
Pawiaka do obozu koncentracyjnego 
na Majdanku. Tutaj 19 sierpnia 1943 
roku zmarła Anna. 19 stycznia 1944 
r. Karolina Żurowska z córkami, naj-
starszą Marią i najmłodszą Klemen-
tyną zostały przewiezione do obozu 
Ravensbrück. Po wyzwoleniu obozu 
przez wojska sowieckie pod koniec 
kwietnia 1945 r., Karolina wróciła 
29 czerwca 1945 r. do kraju.  
Przed wyjazdem Dywizji SS Gali-
zien – Hałyczyna na front 26 czerw-
ca 1944 r. ks. Josyp Kładoczny 
został kapelanem w  30. pułku pie-
choty. Po okrążeniu pod Brodami o 
ks. Kładocznym krążyły różne opo-
wieści - jedni mówili, że doznał za-
łamania nerwowego, inni, że wnie-
siono go rannego do cerkwi we wsi 
Poczany nieopodal Złoczowa i tam 
zostawiono. 
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Chwała Galicji
Redakcja
7 grudnia, czwartek, godz. 
17.00, Nysa, Muzeum Powia-
towe
Chwała Galicji. Feno-
men Powszechnej Wystawy 
Krajowej we Lwowie

Starostwo Powiatowe w Nysie, 
Klub Tarnopolan i Muzeum 
Powiatowe w Nysie zapraszają 
na prezentację Tomasza Kuby 
Kozłowskiego z Domu Spo-
tkań z Historią w Warszawie. 
Spotkanie poświęcone będzie 
największemu przedsięwzięciu 
gospodarczemu i kulturalnemu 
końca XIX wieku na ziemiach 
polskich jakim była Powszech-
na Wystawa Krajowa zorga-
nizowana we Lwowie w 1894 
roku. Na obszarze 46 hektarów 
powstało 129 budynków i pa-
wilonów, w tym rotunda dla 

namalowanej specjalnie na tę 
okazję monumentalnej Pano-
ramy Racławickiej Jana Styki 
i Wojciecha Kossaka. Z myślą 
o przybywających uruchomio-
no pierwszy tramwaj elek-
tryczny na ziemiach polskich. 
Opowieść o wystawie, którą 
zwiedziło 1 mln 150 tys. osób 
i podczas której padł pierwszy 
gol w historii polskiej piłki 
nożnej ilustrowana będzie ory-
ginalną, mało znaną ikonogra-
fią i pamiątkami z Wystawy. 
Zachęcamy do upowszechnie-
nia wiadomości i zapraszamy 
do udziału!

7 grudnia 2017, czwartek, 
godz. 17.00
Muzeum Powiatowe w Nysie
Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11

http://encyklopedia.naukowy.pl/Mauzoleum_Walki_i_M�cze�stwa_w_Warszawie
http://encyklopedia.naukowy.pl/Mauzoleum_Walki_i_M�cze�stwa_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ravensbr�ck_(KL)
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W roku 1934 ukończyłem Pań-
stwowe Gimnazjum Nauczy-
cielskie Męskie im. Romualda 
Traugutta w Dąbrowie Górniczej 
– uzyskując prawo nauczania w 
szkołach powszechnych (pod-
stawowych). Postawiłem sam 
sobie pytanie: Co dalej robić? 
Były to przecież lata, gdzie wielu 
nauczycieli było bez pracy. Zna-
lezienie jakiegokolwiek zajęcia 
było wtedy wielkim problemem.
Jedynym dla mnie wyjściem było 
wstąpienie do wojska i odbycie 
zasadniczej służby wojskowej. 
Jako ochotnik znalazłem się w 
wojsku.
Służbę wojskową odbywałem  w 
Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Zambrowie, gdzie 
po półrocznym przeszkoleniu 
uzyskałem stopień kaprala z cen-
zusem, a następnie przez jeden 
miesiąc byłem na praktyce w 37 
Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej 
w Kutnie jako dowódca drużyny. 
Po odbyciu praktyki skierowa-
ny zostałem na Dywizyjny Kurs 
Podchorążych przy 18 Pułku Pie-
choty w Skierniewicach, gdzie 
w obozie ćwiczebnym Raducz 
szkolono nas na dowódców plu-
tonów. Po uzyskaniu tytułu pod-
chorążego rezerwy powróciłem 
do 37 pułku w Kutnie, jako do 
mojego pułku macierzystego. W 
sumie cała moja służba wojsko-
wa trwała jeden rok.

Będąc jeszcze w wojsku, pod 
koniec mojej służby złożyłem 
podanie o pracę nauczycielską na 
Wołyniu (kuratorium Wołyńskie 
z siedzibą w Łucku).
Po odbyciu służby wojskowej 
miałem większą szansę na uzy-
skanie pracy nauczycielskiej. 
Tak też się stało. Otrzymałem 
pracę na terenie powiatu Sarny. 
Przedtem pół roku jednak musia-
łem siedzieć jako bezrobotny, na 
łaskawym chlebie rodziców.
P r a c u k i,  gmina   Dąbrowica, 
powiat Sarny
Po odbyciu służby wojskowej 
powróciłem do domu rodzinnego 
[w Dąbrowie Górniczej] i przez 
7 miesięcy szlifowałem bruki po 
rodzinnym mieście, to znaczy 
wieczorem spotykałem się z ko-
legami i tak bez celu spacerowa-
liśmy całymi godzinami  po ulicy 
Sobieskiego, 3-go Maja, Królo-
wej Jadwigi. Spacer swój koń-
czyliśmy zwykle o godz. 22-giej, 
gdy odezwała się syrena Huty 
Bankowej.
W końcu kwietnia 1936 roku 
otrzymałem pismo z Inspektora-
tu Szkolnego w Sarnach z propo-
zycją objęcia pracy nauczyciela 
wędrownego na terenie tamtej-
szego powiatu. Na czym polega-
ła praca nauczyciela wędrowne-
go wyjaśniam w dalszej części 
mojego wspomnienia.
Pierwsze kroki w pracy nauczy-
cielskiej stawiałem we wsi Pra-
cuki, gmina Dąbrowica, powiat 

Sarny. W tej wsi uczyłem od 
maja 1936 roku do 31 stycznia 
1937 roku. Szkoła ta zorganizo-
wana była przez Macierz Szkol-
ną. Umowę o pracę podpisywa-
łem nie w Inspektoracie ale w 
Urzędzie Gminnym w Dąbro-
wicy, gdzie wójtem był pan Hi-
polit Regulski, były legionista, 
dojeżdżający do pracy codzien-
nie pociągiem ze Saren. Za pracę 
miałem otrzymywać wynagro-
dzenie miesięczne w wysokości 
80 złotych (osiemdziesiąt). Ja 
oczywiście i z tej pracy byłem 
zadowolony.
Z  Dąbrowicy przywiózł mnie do 
Pracuk  (19 kilometrów) znaj-
dujący się akurat w tym czasie 
w gminie Pan Henryk Matias, 
osadnik wojskowy z Antonina, a 
którego żona pochodziła właśnie 
z Pracuk.
W Pracukach dotychczas szko-
ły nie było. Dzieci z tej wioski 
uczęszczały do szkoły w Niwec-
ku, oddalonym od Pracuk o 4 ki-
lometry. Odległość ta i bagnisty 
teren stanowiły wiele kłopotów 
dla maluchów z I i II klasy.
Rozpocząłem organizowanie 
szkoły w Pracukach. W pracy tej 
i stawianiu pierwszych kroków 
nauczycielskich pomógł mi bar-
dzo dużo pan Edward Chlebik 
– kierownik szkoły w Niwecku. 
Otrzymałem od niego dla mo-
jej szkoły tablicę i kilka ławek 
szkolnych. Resztę umeblowania 
klasy stanowiły stoły przyniesio-
ne od gospodarzy i długie zwy-
czajne ławy wiejskie.
Niewielka izba wiejska wynaję-
ta przez mieszkańców wsi przez 
gospodarza Petrykowskiego sta-
nowiła salę szkolną. Moja klas 
miała chyba nie więcej jak 20 me-
trów kwadratowych powierzchni 
i uczyłem w niej 21 dzieci. Były 
to dzieci z klasy I i II. Natomiast 
dzieci starsze z Pracuk  uczęsz-
czały nadal do Niwecka.
Po drugiej strony wąskiej sie-
ni miałem do swojej dyspozy-
cji niewielki pokoik, w którym 
mieszkałem. Pokoik mój był 
chyba o wymiarze 8 metrów 
kwadratowych. Umeblowanie 
mojego mieszkania składało się 
z długiej  ławy,  na której leża-
ły jakieś stare drzwi, na których 
położyłem sobie siennik bogato 
wypchany słomą. Na sienniku 
prześcieradło, koc i niewielka 
poduszeczka pod głowę. Mój 
stół stanowiła beczka obróco-
na dnem do góry a na niej parę 
zbitych desek nakrytych szarym 
papierem. Obok stołu prawdziwe 
jedno krzesło. Na moim stole po-
stawiona samowar, nieodzowny 
rekwizyt każdego szanującego 
się domu na Wołyniu. 
Ponieważ zaangażowano mnie 

jako nauczyciela wędrownego, 
chyba ze względu na moje na-
zwisko i moją służbę wojskową 
w piechocie – musiałem więc 
wędrować.
Jakieś 7-8 km od Pracuk w kie-
runku wsi Osowa, w głuszy le-
śnej znajdowała się niewielka 
osada Ostrów. Tam również nie 
było szkoły. Zawiózł mnie tam 
swoimi końmi kierownik szkoły 
z Niwecka oraz poznał mnie z 
kierownikiem szkoły w Osowej 
(nazwiska nie pamiętam), od któ-
rego znowu uzyskałem tablicę i 
parę ławek do szkoły w Ostro-
wiu. Do tej szkoły uczęszczało 
tylko dwanaścioro dzieci z klas 
I i II. Starsze dzieci chodziły do 
szkoły w Osowej.
W Pracukach uczyłem przez 4 
dni a w Ostrowiu przez 2 dni. 
Byłem więc nauczycielem wę-
drownym. Muszę tu jeszcze do-
dać, że mieszkańcy Ostrowa (czy 
też Ostrowia) mięli mnie furman-
ką przewozić do szkoły i ze szko-
ły. Zrezygnowałem z tego przy-
wileju. Obie wioski zobowiązane 
były również do dostarczenia 
mi żywności. Z tego przywileju 
również zrezygnowałem.
Jako nauczyciel wędrowny wę-
drowałem bez względu na pogo-
dę – deszcz , mróz, śnieg, błoto 
nie były mi straszne. Wędrowa-
łem lasem z jednej szkoły do dru-
giej, a najciekawsze to, że nigdy 
nie narzekałem.
Gospodarze z Ostrowa ostrzega-
li mnie tylko przed wilkami, ale 
niebezpiecznie było wędrować 
przez las tylko nocą. Ostrów 
zasługiwał na uwagę z tego po-
wodu, ze w tej niewielkiej, bo 
liczącej zaledwie kilka chat osa-

dzie mieszkali sami Podgórscy i 
Turowscy. Innych nazwisk tam 
nie było. Miejscowość ta leża-
ła wśród gęstego lasu, z dala od 
drogi, daleko od ludzi i Boga. W 
Osowej była szkoła, która miała 
dwóch nauczycieli. Była to typo-
wa wieś ruska. We wsi nie było 
ani jednego Polaka z wyjątkiem 
nauczycielki Marii Kidzianki. 
Mieszkały tam również 3 rodziny 
żydowskie, zajmujące się oczy-
wiście tylko handlem.
Również w Niwecku mieszkała 
jedna rodzina żydowska, prowa-
dząca sklepik wiejski, w którym 
można było zaopatrzyć się w 
naftę, sól, mydło i inne artykuły, 
a co najważniejsze a raczej naj-
ciekawsze, można tam było ku-
pić słoninę i kiełbasę. Zresztą co 
się nie robi dla interesu? Od tego 
była przecież żydowska glowa…
Moimi najbliższymi sąsiadami 
byli koledzy pracujący w Niwec-
ku.  Niweck, jak już poprzednio 
wspominałem był osadą woj-
skową. O kierowniku tamtejszej 
szkoły już pisałem (pan Edward 
Chlebik ze Śląska Cieszyńskie-
go). Cieszył się on wielkim auto-
rytetem na terenie całego powiatu 
jako dobry gospodarz i wspania-
ły wychowawca. Jako porucznik 
rezerwy artylerii był też autory-
tetem wśród osadników wojsko-
wych. Dom jego otwarty był dla 
wszystkich. 
Serdecznymi kolegami z Niwec-
ka byli: Marian Jabłoński pocho-
dzący z okolic Inowrocławia i 
Bronisław Rój z rzeszowskiego. 
W szkole w Niwecku uczyła 
również pani Janina Kalinowska 
ze Lwowa, ale ta ze wszystkimi 
była na stopie wojennej.

/ Autor wspomnień, Albin Piechota, w latach 30-tych
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Wspomnienia  z pracy nauczycielskiej na 
Wołyniu w latach 1936 – 1939.   - Część 1 
Albin Piechota

/ Strona tytułowa Wspomnień
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W toku mojej pracy poznałem 
mich dalszych sąsiadów i kole-
gów. W odległej od Pracuk o 15 
km Krzywicy uczył Stanisław 
Hepner z lubelskiego. Tam też 
uczyła młoda , przystojna kole-
żanka, której nazwisko ulotniło 
się z mojej pamięci. 
W Dąbrowicy były dwie szkoły 
siedmioklasowe. Kierownikiem 
jednej z tych szkół był  Stani-
sław Stygar, a drugiej Mohiła. W 
Kuraszu koło Bereżnicy uczyli 
państwo Kasprowiczowie. W 
Remczycach, po drugiej stronie 
Horynia,  naprzeciwko Bereżni-
cy uczył kol. Strzelecki, pocho-
dzący z kieleckiego. W Osowej 
uczyła pani Maria Kidzianka.
W Pracukach mieszkała ludność 
mieszana. Mieszkali tu Pola-
cy jak i Rusini, więc katolicy i 
prawosławni. Najbliższe kościo-
ły były w Dąbrowicy (19 km) i 
Bereżnicy (7 km). Obok kościo-
łów w Dąbrowicy i Bereżnicy 
znajdowały się cerkwie prawo-
sławne. Cerkwie prawosławne 
znajdowały się też w Kuraszu, 
Bereściu i Zaleszanach.
W Zaleszanach ( 15 km od Pra-
cuk) księdzem prawosławnym 
był Arseniusz Amelianowicz, 
starszy ode mnie o jeden rok. 
Bardzo zaprzyjaźniliśmy się ze 
sobą. Miał młodą , piękną żonę 
Tatianę. Często odwiedzaliśmy 
go z kolegami z Niwecka. Wraz 
z nimi mieszkała jej matka, sta-
ruszka, wdowa po popie, która w 
rozmowie z nami posługiwała się 
tylko językiem ruskim. Ponieważ 
ja nie znałem języka ruskiego to 
Arseniusz względnie Tatiana byli 
naszymi tłumaczami. Jeden z 
braci Tatiany był również popem 
gdzieś na Polesiu.
 Wszystkie domy we wsiach i 
miasteczkach były drewniane. 
Murowane były tylko kościoły i 
cerkwie w Dąbrowicy i Bereżni-
cy.
Duża gmina Dąbrowica leżała w 
północnej części powiatu sarneń-
skiego, gdzie graniczyła z woje-
wództwem poleskim. Tereny te 
niczym nie różniły się od siebie. 
I tu i tam były takie same lasy 
mieszane, podmokłe łąki i bagna. 
Zresztą powiat warneński pier-
wotnie należał do województwa 
poleskiego, a dopiero później zo-
stał przyłączony do wojewódz-
twa wołyńskiego (1936). 
Olbrzymie lasy znajdujące się w 
tych stronach były prywatną wła-
snością Broel – Platterów. Z tych 
P{lat terów wywodziła się słynna 
Emilia Platter – uczestniczka po-
wstania 1830-1831 roku.
Upłynął chyba z miesiąc od roz-
poczęcia mojej pracy nauczyciel-
skiej w Pracukach, kiedy przyje-
chała na wizytację mojej szkoły 
Pan Franciszek Polowiec , pod-
inspektor szkolny z Sarn. Jedyną 
moja pomocą naukową w szkole 
była tablica i kreda, wypożyczo-
na od kolegów z Niwecka. Nie 
posiadałem ani jednej złotówki w 
budżecie szkolnym jak i samego 
budżetu. 
Kilkoro uczniów siedziało w 
ławkach szkolnych, część zaś 

siedziało na długich ławach 
przy zwykłych stołach. Dwóch 
uczniów pisało trzymając ze-
szyty na parapetach okiennych, 
a najstarszy, Franek, położył się 
na podłodze i tak pisał w pozy-
cji leżącej. Najdumniejsi byli ci 
uczniowie co siedzieli w ławkach 
szkolnych. Całą dokumentacją 
szkoły był tylko dziennik lekcyj-
ny, gdzie notowałem obecność 
uczniów na lekcji i zapisywałem 
tematy przeprowadzonych lekcji. 
Innej dokumentacji nikt nie wy-
magał ode mnie. Po cóż bawić 
się w biurokrację?
Najbliższa poczta, stacja kolejo-
wa i posterunek policji znajdo-
wał się w Dąbrowicy.  Tam też 
znajdował się tartak i niewielki 
szpitalik. Na stosunkowo duży 
obszar gminy posterunek poli-
cji składał się aż z 3 osób. Ko-
mendantem posterunku był Pan 
Śledź, który wszystkie wioski 
objeżdżał konno. Posterunkowy-
mi byli Zygmunt Stasicki  i  Jan 
Bała. Obaj posterunkowi często 
zaglądali do Pracuk, tu bowiem 
mieli swoje sympatie (siostry 
Kazia i Pela). 
Dzieci w szkole były bardzo nie-
śmiałe i stąd chyba ich grzecz-
ność a ludzie we wsi byli bardzo 
uprzejmi i gościnni. 
Do klasy pierwszej uczęszcza-
ło dwóch braci bliźniaków Iwan 
i Wasyl Plaszko. Byli oni tak 
podobni do siebie, że nigdy nie 
mogłem ich odróżnić. Kiedy 
zwracałem się do jednego z nich 
mówiąc „Powiedz Wasyl” to ten 
wstawał i mówił  „Eto ja Iwan”. 
Kiedy chciałem zapytać według 
mnie Iwana, ten wstawał i mówił 
„Eto ja Wasyl”. Do tej samej kla-
sy uczęszczała zawsze uśmiech-
nięta  Mania Plaszko, - ciotka 
Iwana i Wasyla. Z nią miałem 
inna zabawna przygodę. Na jed-
nej z lekcji mówię :
- Chodź Maniu do tablicy.
- Charaszo -  odpowiada Mania, 
wychodzi z ławki i staje przed 
tablicą.                                                
-  Weź  kredę,  znowu   mówię   
do Mani.                                                                                                 
- Charaszo odpowiada Mania 
wpatrzona we mnie.
-  Napisz na tablicy pięć, wydaję 
jej polecenie.
- Charaszo, odpowiada znowu 
Mania ale pisze na tablicy 4.
-  Co ty napisałaś na tablicy, Ma-
niu  - pytam znowu.
-  Sztyry - pada natychmiast od-
powiedź.
-  A co ja tobie kazałem napisać ?                                                                                                             
- Piat - odpowiada rezolutnie 
Mania.                                                                                                                    
-  Zetrzyj tablicę i napisz pięć – 
wydaję jej nowe polecenie.
Mania macha ręką i powiada:                                                                                                                                         
-  Nechaj bude sztyry i już znala-
zła się w ławce.
Innym razem pytam jednego z 
uczniów dlaczego nie pisze, ten 
mi odpowiada, że nie ma „czer-
nyła” a inny zaś że nie ma „ka-
randasza”. Dopiero uczennica 
Iren wytłumaczyła mi co to jest 
„czernyło” (atrament)  i co to jest 

„karandasz” (ołówek). 
W sąsiednim domu obok szko-
ły mieszkał ojciec gospodarza 
domu , w którym znajdowała się 
nasza szkoła – stary Petrykowski. 
Jego wnuki chodziły do szkoły w 
Niwecku. Jak tam któryś z wnu-
ków coś zbroił, ten grubym, ba-
sowym głosem wołał za nim: „ 
A sztob tiebie wołki pokuszały”. 
Słowa te często wpadały do na-
szej klasy i wywoływały wesoły 
śmiech dzieci. Ponieważ naukę 
w Pracukach i Ostrowie rozpo-
cząłem dopiero w maju miałem 
ją kontynuować w okresie waka-
cji.  Niestety powołano mnie na 
ćwiczenia wojskowe. 
Wakacje roku 1936 spędziłem na 
6-cio tygodniowych ćwiczeniach 
wojskowych w 37 pułku piechoty 
w Kutnie, gdzie zostałem powo-
łany jako podchorąży rezerwy.  
Na ćwiczenia do Kutna jechałem 
przez całe Polesie. Z Dąbrowicy 
przez Łuniniec, Pińsk, Brześć 
nad Bugiem , Warszawę. Z okien 
wagonu oglądałem przepiękny o 
tej porze roku krajobraz Polesia. 
Okres ćwiczeń wojskowych spę-
dziłem na poligonie w Raduczu 
koło Skierniewic.
 W międzyczasie córka  
gospodarza wyszła za mąż. 
Potrzebne jej było mieszkanie. 
Z tego powodu musieliśmy 
przenieść „naszą szkołę” do 
domu Żarnickich, gdzie była 
sala większa niż poprzednio a ja 
otrzymałem duży, umeblowany 
pokój obok szkoły, u Przyłuckich.
W Pracukach mieszkały dwie 
gałęzie Przyłuckich. Jedni z nich 
zachowali wiarę katolicką i na-
zywali się Przyłuccy. A inni w 
przeszłości przeszli na prawo-
sławie i ci nazywali się Pryłuccy, 
chociaż jeden z nich podpisywał 
się Wiktor Przyłucki. Zresz-
tą jedni i drudzy żyli ze sobą w 
wielkiej zgodzie. Babka czy tez 
może prababka Przyłuckich była 
kiedyś córką księdza unickiego. 
Unici byli członkami kościoła 
grecko – unickiego, popierani 
przez królów polskich w XVII i 
XVIIII wieku. Była to forma po-
lonizowania obszarów wschod-
nich Rzeczypospolitej. W czasie 
zaborów wściekle prześladowani 

przez carat. 
W zimowe wieczory lubiłem 
słuchać opowieści starego Przy-
łuckiego, gospodarującego na 
obszarze ok. 100 hektarów pod-
mokłej ziemi. Była to najwięk-
sza gospodarka w Pracukach. [ 
Jak popatrzyłem na współcze-
sna mapę Pracuk to widać dwie, 
może 3 chałupy, przydomowe 
zagródki lub chlewiki, a reszta 
ziemi leży odłogiem.] Obszer-
ny dom składał się z 5 izb, któ-
rych jedna ja zajmowałem i robił 
wrażenie dworku szlacheckiego. 
Gospodarstwo liczyło 20 krów, 
dwie pary wołów, dwa konie i 
przeszło 50  prymitywnych, sta-
rych uli, pełnych miodu. Najstar-
szy syn Antoni pełnił rolę sołtysa 
i na nim ciążył obowiązek dbania 
o szkołę. Robił w tym zakresie 
wszystko co mógł. Sołtys miesz-
kał w swoim budynku na skraju 
wsi przy drodze prowadzącej do 
Antonina.
Gospodarkę Przyłuckich prowa-
dził młodszy syn Szczepan ( w 
rodzinie nazywano go Szczep-
ciu). Poza tym trzy córki były 
mężatkami  i mieszkały w innych 
miejscowościach  (Antoninie, 
Bereżnicy i Ołyce), a trzy naj-
młodsze były jeszcze w domu 
przy rodzicach i czekały na mę-
żów. 
Przyłuccy dumni byli z tego, że 
rodzina wywodziła się z dawnej 
szlachty zaściankowej. O dziew-
czętach pochodzących z rodzin 
ruskich mówili „to chłopka”, 
chociaż ani jedni ani drudzy ni-
czym się nie różnili. W domu 
Przyłuckich posługiwano się 
tylko językiem polskim. Stary 
Przyłucki był żywą historia daw-
nych czasów. Opowiadał mi jak 
to jeszcze za cara przeprowadzo-
no do Dąbrowicy pierwszą linie 
telefoniczną. Pastuchy poprze-
cinały druty i porobili sobie z 
nich baty. Publiczne powieszenie 
jednego z nich położyło dopiero 
kres niszczenia linii telefonicz-
nej.
Chcąc dostać się z Pracuk do 
Sarn końmi ( około 25 kilome-
trów) należało koło Bereżnicy 
przeprawić się promem na drugi 
brzeg Horynia. Mostu na Hory-

niu w miejscu nie było. Opowia-
dał mi również stary Przyłucki 
jak pierwsze auto pojawiło się 
na tym terenie i właściciel auta 
chciał promem przeprawić się na 
drugi brzeg rzeki. Przewoźnicy, 
którzy dotąd nigdy nie widzieli 
samochodu na jego widok ucie-
kli przestraszeni, krzycząc ile sił 
w gardle: „Nieczysta siła bieżyt”.
W sąsiednim domu obok szko-
ły mieszkał gospodarz Timoch 
Plaszko. Był to bardzo cieka-
wy człowiek o bogatej prze-
szłości. Podczas wojny polsko 
– radzieckiej w 1920 roku zor-
ganizował na tym terenie „Re-
spublikę Dąbrowicką” i ogłosił 
się jej atamanem. Przez kilka lat 
siedział w polskich więzieniach. 
Chyba na miesiąc przed 
moim przybyciem do Pracuk 
wyszedł znowu z więzienia po 
odsiedzeniu ostatniego wyroku. 
Jego córka Irena chodziła do 
szkoły w Pracukach. Bardzo 
chętnie rozmawiał ze mną na 
różne tematy. Był oczytany. W 
stosunku do mnie był bardzo 
uprzejmy a ja lubiłem z nim 
rozmawiać.
Opowiadali mi osadnicy z Niwec-
ka jak i stary Przyłucki o wyda-
rzeniach z roku 1920-go. Uzbro-
jeni w widły i kosy oraz siekiery 
chłopi ruscy ruszyli na Bereżnicę 
„ryzać Polaków”. Powiadomieni 
o tym żołnierze polscy przygo-
towali na nich zasadzkę w lesie 
a na  starym wiatraku koło Be-
reżnicy ustawili dwa ciężkie ka-
rabiny maszynowe. Kiedy zbun-
towane chłopstwo znalazło się 
koło wiatraka niespodziewanie 
otworzono do nich ogień z broni 
maszynowej a z tyłu uderzył na 
nich oddział polskiej kawalerii. 
Wystraszone chłopstwo uciekło 
na druga stronę Bereżnicy, aby 
jak najprędzej przeprawić się 
na druga stronę Horynia, gdzie 
znajdowały się oddziały radziec-
kie. Żołnierze radzieccy myśleli 
, że te oddziały zbuntowanego 
chłopstwa chcą ich zaatakować 
i otworzyli również ogień z 
broni maszynowej. Padło wtedy 
wielu ludzi, a ich trupy podobno 
zbierano dłuższy czas po polach.
Na tamtym terenie gleby były 
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liche więc były tanie. Chętnie 
przyjeżdżali w tamte okolice lu-
dzie z innych stron Polski. Tu na-
bywali ziemie po niskich cenach 
i zakładali nowe gospodarstwa. 
W pobliżu Pracuk nabyli ziemię 
dwaj bracia Madejscy z Książa 
Wielkiego (kieleckie). Z biegiem 
czasu założyli w Pracukach mle-
czarnię  i dobrze im się powo-
dziło. Syn Madejskiego, Gienek, 
często mnie odwiedzał w Pracu-
kach. 
Muszę tu wspomnieć o nadleśni-
czym Ostruszkiewiczu, dozoru-
jącym olbrzymie lasy hrabiego 
Plattera. Budynek nadleśnictwa 
znajdował się przy trakcie pro-
wadzącym  z Dąbrowicy do Ni-
wecka. W pobliżu nie było żad-
nego budynku. Często gościłem 
w jego domu bo rodzina była 
bardzo gościnna i stale zaprasza-
li mnie do siebie. Jedyna ich cór-
ka uczęszczała do gimnazjum w 
Łunińcu. Do domu przyjeżdża-
ła tylko na święta i w wakacje. 
U Ostruszkiewiczów spotykała 
się cała ówczesna „śmietanka”, 
a więc: wójt, naczelnik poczty, 
komendant posterunku policji, 
ksiądz katolicki z Dąbrowicy, 
ksiądz prawosławny z Zaleszan, 
kierownik szkoły i dwaj koledzy 
z Niwecka oraz ja, nauczyciel 
wędrowny z Pracuk.
W lecie chodziliśmy tam zwykle 
pieszo, w zimie ze względu na 
wilki woleliśmy jechać chłopski-
mi saniami. Zajeżdżaliśmy tam 
w sobotę w godzinach popołu-
dniowych a wracaliśmy późno w 
nocy lub nad ranem. Zawsze było 
tam wesoło i gościnnie. W domu 
tym panowała wspaniała atmos-
fera, nacechowana szczerością.
Ciekawym człowiekiem był rów-
nież ksiądz prawosławny z Ku-
rasza koło Bereżnicy. Był to bar-
dzo poważny człowiek, o długiej 
patriarchalnej brodzie, o długich 
włosach spiętych z tyłu sznur-
kiem z konopi. W zimie i w lecie 
chodził w wysokich chłopskich 
butach. Miał piękną, kruczowło-
są córkę Ksenię i nie mniej przy-
stojnego syna.
Moimi serdecznymi kolegami 
byli wspomniani już Marian 
jabłoński i Bronisław Rój z Ni-
wecka. Wszędzie nas można było 
spotkać razem. Razem jeździli-
śmy lub szli pieszo do Dąbrowi-
cy, Bereżnicy, Zaleszan. Razem 
odwiedzaliśmy znajomych. Czę-
sto spotykaliśmy się u mnie w 
Pracukach. W domu Przyłuckich, 
w którym mieszkałem, zawsze 
przyjmowani byli gościnnie. 
Częstowano ich staropolskim 
zwyczajem: chlebem z masłem, 
miodem i mlekiem. Często też 
używaliśmy miodu zamiast cu-
kru. Miód był zawsze na miejscu, 
za cukrem trzeba było wędrować 
do Bereżnicy lub Dąbrowicy.
Chyba w grudniu 1936 roku od-
bywały się w Pracukach wybory 
sołtysa. W wyborach wziął udział 
wójt z Dąbrowicy - Regulski, do-
tychczasowy sołtys Antoni Przy-
łucki i ja jako przewodniczący 
komisji wyborczej. Wybory te 
odbywały się w moim miesz-
kaniu. Odbywały się w ten spo-

sób, że na przywiezionych przez 
wójta listach wpisano kandyda-
tów na sołtysa. Wybrany został 
oczywiście jednogłośnie Antoni 
Przyłucki. Protokół zabrał wójt i 
już było po wyborach. Należy tu 
z całą otwartością powiedzieć, że 
Antoni Przyłucki najlepiej nada-
wał się na to stanowisko. Nikt z 
mieszkańców Si nawet nie wie-
dział o wyborach. 
Na skraju wsi, między Pracu-
kami a Niweckiem, osiedlił się 
Bronkowski z kieleckiego. Tu 
karczował las, wybudował sobie 
dość skromną chatę, uprawiał li-
cha ziemię. Cała jego rodzina nie 
żałowała rąk do pracy a warun-
ki pracy były ciężkie, wszyscy 
pracowali od rana do nocy. Jego 
najmłodszy syn Franek uczęsz-
czał do mnie do II klasy.  Franek 
był bardzo ciekawym chłopcem, 
zawsze miły, uśmiechnięty, ale 
do nauki jakoś nie miał chęci. 
W drodze do Niwecka zawsze 
przechodziłem obok jego domu. 
Dom był samotny, położony na 
odludziu, spory kawałek drogi 
od wsi.
Kiedykolwiek Franek zobaczył, 
że przechodzę koło ich domu, 
kłaniał się z daleka, przychodził 
do mnie i odprowadzał mnie do 
samej szkoły w Niwecku. Tam 
robił niespodziewanie w tył 
zwrot i sam ścieżką prowadzącą 
przez podmokle zarośla powra-
cał do domu.
Jednego razu Franek odprowa-
dzający mnie do Niwecka  zrobił 
tajemniczą minę i odezwał się do 
mnie w ten sposób: 
-  Proszę pana, ja już wiem za co 
pana tu dali.
  -  Za co to, Franuś? – pytam ciekawie                                                                                                              
-  Za politykę! – pada odpowiedź.                                                                                                                        
- Za jaką politykę? – znowu ja 
zadaję pytani
- Za politykę, co pan upra-
wiał z innymi panami.                                                                                        
-  A kto ci tak o tym powiedział ?                                                                                                             
-  Mój tata!
Wiadomość ta przyjąłem ze 
szczerym uśmiechem. Widocznie 
ojciec Franka ubzdurał sobie, że 
ja na tamtym terenie znalazłem 
się na skutek karnego przeniesie-
nia. Kiedy opowiedziałem o tym 
kolegom z Niwecka – uśmiali-
śmy się serdecznie.
Innym razem w drodze do Ni-
wecka mowie do Franka, żeby 
nauczył się czytać, ponieważ ju-
tro będę go pytał. N drugi dzień 
Franek wchodząc do klasy kłania 
się nisko i mówi do mnie:
-  Proszę pana, dzisiaj będzie 
koza (pozostanie po lekcjach). 
Ja na te słowa nie zwróciłem 
uwagi i rozpocząłem prowadze-
nie lekcji. Zapomniałem o tym co 
Franek mówił wchodząc do kla-
sy. W toku lekcji czytania zwra-
cam się do Franka z poleceniem, 
aby ten czytał dalej. Ten wstaje 
ze szczerym uśmiechem na twa-
rzy mówi:
- A nie mówiłem panu, że dzisiaj 
będzie koza ?
-Pozostaniesz po lekcji i na-
uczysz się czytać….                                                                                                
-  No to pan musi ze mną siedzieć. 

Nie lepiej to panu iść do domu na 
obiad?                                       -  
Nie. Dzisiaj do domu na obiad 
nie pójdę. Ty będziesz dotąd 
siedział w klasie dopóki nie na-
uczysz    się czytać tej czytanki!
Zmartwiony Franek jednym 
okiem spogląda na mnie a drugim 
na książkę względnie za okno. Ja 
w tym czasie przeglądam zeszyty 
uczniów drugiej klasy. Gdzieś po 
dwóch godzinach takiego siedze-
nia Franek zwraca się do mnie:
-  Proszę pana, niech mnie pan 
już puści do domu, bo mi już 
kiszki z głodu marsza grają…                                                     
-  Niech ci kiszki nawet obe-
rka grają, to ja cię nie puszczę!                                                                   
Za chwilę Franek wpadł na inny 
pomysł. Podchodzi pokornie do 
mnie i mówi:                                                 -  
Proszę pana, mogę iść do ustępu ?                                                                                                    
-  Do ustępu możesz iść…
Franek momentalnie wstaje w 
drzwiach, obraca się do mnie, ni-
sko się kłania i mówi:
-  Do widzenia !  I momentalnie 

znika za progiem.
Ja czekam spokojnie na dalszy 
bieg wypadków. Ciekawy jestem 
co dalej zrobi Franek.
Za jakieś piętnaście minut 
uśmiechnięty Franek wraca do 
klasy. Usta ma jeszcze zapchane 
chlebem, w rękach też trzyma 
spory kęs chleba i kawal słoni-
ny. Przełknąwszy to co miał w 
ustach mówi do mnie:
-  Proszę pana. Teraz mogę sie-
dzieć nawet do rana.
- Gdzie ty teraz byłeś ?                                                                                                                                  
- Byłem tu niedaleko u brata. Tam 
sobie dobrze już podjadłem, jesz-
cze wziąłem sobie kawał chleba 
na noc. Bo ja, proszę pana, wolę 
być w szkole niż w domu. W 
domu to ja muszę wszystko ro-
bić, paść krowy, bawić dziecko u 
brata, a tui to nic nie robię.
Zastanowiłem się nad jego sło-
wami. Zostawiając go po lek-
cjach nie miałem zamiaru karać 
go w ten sposób, Chciałem mu 
pomóc w nauce. Żal mi się zrobi-

ło Franka. Lubiłem tego chłopca. 
Chwilę zastanowiłem się co dalej 
robić.
- Idź Franek do domu paść kro-
wy, a ja cię znowu któregoś dnia 
zapytam…
Taki był, niestety, los dzieci wiej-
skich.
Nie tylko na terenie gminy ale 
nawet na terenie całego powiatu 
nie było dróg bitych. W niektó-
rych wioskach i miastach chod-
niki dla pieszych były ułożone z 
desek. Drewna tu nie brakowało.
[…]
Okoliczne lasy pełne były dzi-
kiego ptactwa i zwierząt. Swoje 
legowiska miały tu wilki. Lasy 
były pełne jagód i grzybów. Oko-
liczna ludność zbierała je całymi 
koszami.
Ludność, zwłaszcza ruska, 
mieszkała dość prymitywnie. 
Dużo spotykał się kurnych chat 
z maleńkimi okienkami. Były 
to budynki mieszkalne o jednej 
tylko wielkiej izbie, bez komina 
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odprowadzającego dym z ogni-
ska. Na środku takiej izby palono 
ognisko a dym otworem w sufi-
cie wydobywał się na zewnątrz. 
W izbie było pełno dymu. Miesz-
kańcy nie mięli żadnych wyma-
gań. Potrzebowali parę groszy 
na sól i kawałek mydła. Naftę 
zastępowało jeszcze łuczywo. 
Zamiast zapałek używano hubki 
i krzesiwa. Cukier zstępowany 
był przez miód. Sami robili so-
bie buty z łyka lipowego. Sami 
przędli len i robili płótno, które-
go szyli ubrania. Na zimę przy-
odziewek stanowiła baranica i 
kożuch barani. 
Tak żyli i ubierali się z dziada 
pradziada. Nasze władze nic nie 
robiły aby zmienic na lepsze wa-
runki życia tych ludzi. Była to 
już Polska C a może nawet D.
Ludność uprawiała dużo lnu, 
gryki, zwanej niekiedy hreczką. 
Z mąki gryczanej pieczono plac-
ki zwane blinami. Jedzono je ze 
śmietaną. W lasach iglastych, na 
wrzosowiskach i bagnach pełno 
było borówek. Na torfowiskach 
zaś rosły jagody żurawiny błot-
nej, pełnej witaminy C, z których 
sporządzano wspaniałe kisiele. 
Na płótnie lnianym własnej ro-
boty wykonywano przepiękne 
hafty krzyżykowe, zwane rów-
nież ukraińskimi. Do haftowania 
używano tylko nici w trzech ko-
lorach: białym, czarnym i czer-
wonym. Takimi haftami ozda-
biano ręczniki, koszule, bluzki i 
poduszki.
Wszystkie przydrożne ruskie 
krzyże były przyozdabiane pięk-
nymi, haftowanymi ręcznikami. 
Miały one podobno w ten sposób 
chronić przed złymi mocami. Z 
całym pietyzmem przestrzega-
ny był jeszcze prastary zwyczaj 
przynoszenia na cmentarz (mo-
hiłki) jedzenie zmarłym. Ofiary 
te składane były w Dzień Za-
duszny. Była to oczywiście wiel-
ka uczta dla okolicznych psów. 
Ludność jednak święcie wie-
rzyła, że jedzenie spożyły dusze 
zmarłych przodków.
Pierwszą wigilię Bożego Naro-
dzenia spędziłem w Pracukach 
w rodzinie Przyłuckich. Święta 
obchodzono tutaj bardzo uroczy-
ście.  Tu, również po raz pierw-

szy, jadłem specjalną potrawę wi-
gilijną zwaną kutią. Sporządzano 
ją z pozbawionej łusek pszenicy 
z dodatkiem maku i miodu. Po 
spożyciu kutii, a przed podaniem 
innych potraw wigilijnych, stary 
Przyłucki nabrał na łyżkę sporą 
ilość kutii i rzucił ja na sufit tak 
aby się do sufitu przykleiła. Ilość 
przylepionej do sufitu kutii miała 
decydować o dobrym urodzaju 
na miód. U Przyłuckich zawsze 
był dobry urodzaj miodu, koło 
domu rosły wiekowe lipy a pyłek 
kwiatowy gryki chętnie zbierały 
pszczoły. 
Piece do gotowania były bez płyt 
żeliwnych. Potrawy gotowano 
w piecach chlebowych. Garnki 
wstawiano do pieca specjalnymi 
żelaznymi widełkami.
Jedynymi „zakładami przemy-
słowymi”  na terenie gminy były: 
tartak w Dąbrowicy i smolarnia 
żydowska koło Krzywicy. W 
smolarni tej  wyrabiano z nie-
użytków drzewnych smołę, ter-
pentynę  oraz spirytus drzewny.  
Z Dąbrowicy biegła w kierunku 
Chinoczy kolejka wąskotorowa, 
którą zwożono drewno do tarta-
ku.
Jedyną organizacją działającą na 
terenie gminy Dąbrowica stano-
wili tak zwani „Krakusi”. Było to 
konne przysposobienie wojsko-
we skupiające młodzież w wieku 
przedpoborowym  lub starszych, 
którzy nie służyli w wojsku. Każ-
dy z nich musiał posiadać własne-
go konia. Na wypadek wojny od-
działy ‘krakusów’ miały tworzyć 
szwadrony tak zwanej kawalerii 
dywizyjnej. Szwadrony miały za 
zadanie prowadzenie rozpoznań i 
ubezpieczenia. Raz w roku orga-
nizowane były dla nich zawody 
konne w Dąbrowicy.  Niektórzy 
z uczestników zdobywali cenne 
i wartościowe nagrody. Ambicją 
każdego ‘krakusa”  było wzięcie 
udziału w tych zawodach. 
Dwukrotnie zabłądziłem w nocy 
w lesie. Pierwszy raz dość spo-
kojnie przeszło. Nie wiedziałem 
jeszcze o tym, że  w tych lasach 
spotyka się wilki. Drugi raz , 
kiedy mnie już ostrzeżono przed 
wilkami, było gorzej. Błądziłem 
całą noc ale nad ranem dobrną-
łem do domu. 

Innym razem z kolegami z Ni-
wecka wybraliśmy się do Krzy-
wicy.  Chcieliśmy sobie skrócić 
drogę idąc krzakami na przełaj. 
Dobrze było dopóki było wid-
no. Jak znaleźliśmy się pośród 
bagien zapadła noc. Zdecydowa-
liśmy się siedzieć pod krzakami 
aż do świtu. Niebezpiecznie było 
posuwać się dalej.  Idąc za gło-
sem szczekającego psa dotarli-
śmy z wielkim wysiłkiem do ja-
kiejś chaty, gdzie wskazano nam 
drogę do wsi Hrycki, a stamtąd 
powróciliśmy już do Niwecka.
Ciekawą miejscowością była 
Bereżnica, leżąca nad majesta-
tycznie płynącym, odległym o 
jeden kilometr, Horyniem. Ho-
ryń obfity był w ryby. Na łąkach 
leżących nad Horyniem wypasa-
no stada świń. Prawie na każdej 
chacie w Bereżnicy znajdowało 
się gniazdo bocianie, a na nie-
których chatach były nawet dwa 
gniazda.
Do Bereżnicy lubiłem chodzić do 
cerkwi, gdzie mogłem posłuchać 
dobrego chóru cerkiewnego. Z 
Bereżnicy można było dostać się 
furmanką do Sarn. Codziennie z 
Bereżnicy jeździła furmanka po 
pocztę do Sarn, stąd również za-
bierano listy do dalszej wysyłki. 
Właściciel furmanki chętnie za-
bierał pasażerów za opłatą jedne-
go złotego od osoby.
Pobory służbowe otrzymy-
wałem bardzo nieregularnie. 
Ostatnie zaległości wynosiły aż 

/ Rokitno, pow. Sarny
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sześć miesięcy. Wypłacono mi 
je w styczniu. Byłem bogaty, bo 
otrzymałem aż 480 złotych. 
Za całodzienne wyżywienie pła-
ciłem 45 złotych miesięcznie. 
Wyżywienie u Przyłuckich było 
dobre i obfite, smaczne i urozma-
icone. Dom Przyłuckich znany 
był z dobrej kuchni i gościnności. 
Na wsi nie było ani jednego ra-
dia, a gazety rzadko tu docierały. 
Listy i pisma zawsze doręczał mi 
sołtys.
Gdzieś w drugiej połowie stycz-
nia 1937 roku niespodziewanie 
zawiadomiono mnie, że nauka w 
szkole w Pracukach będzie prze-
rwana na nieograniczony czas z 
powodu braku pieniędzy na opła-
canie nauczyciela. Znalazłem się 
w bardzo kłopotliwym położe-
niu. Co dalej mam robić ? Czy 
mam wracać do rodziców ?
W dniu 29 stycznia (moje urodzi-
ny) powiadomiono mnie przez 
kierownika szkoły w Niwecku, 
że od 1 lutego przechodzę na za-
stępstwo do Soch. 
Z dniem 31 stycznia 1937 roku 
nauka w Pracukach i Ostrowiu 
została przerwana, mimo inter-
wencji rodziców. Szkołę tu uru-
chomiono dopiero od 1 września 
1937 roku, a obowiązki nauczy-
cielki tej szkoły objęła pani Jani-
na Dąbrowska z Krakowa.

S o c h y , gmina Dąbrowica, po-
wiat Sarny
W wiosce tej pracowałem przez 
jeden miesiąc, to jest od 1-go lu-
tego do 28 lutego 1937 roku.
Sochy leżały pięć kilometrów na 
północ od Pracuk. Była tu szkoła 
jednoklasowa, mieszcząca się w 
wynajętym budynku . Nauczy-
cielka tej szkoły była na urlopie 
macierzyńskim. Mąż jej miesz-
kał i pracował w Radomiu. Od 
szeregu lat starała się o przenie-
sienie bliżej męża, ale niestety, 
bez rezultatu. 
W Sochach byłem już nauczycie-
lem kontraktowym i pobory moje 
wynosiły 120 złotych miesięcz-
nie, a w Pracukach zarabiałem 
tylko 80 złotych. Widać z tego , 
że los szczęścia i tu się do mnie 
uśmiechnął.
Sochy znane były w całej okolicy 
z tego, że mieszkała tu z dziada 
pradziada szlachta zaściankowa. 

Mieszkał bowiem tu ród szla-
checki Czeszejko – Sochackich. 
W całej wiosce było to tylko 
jedno nazwisko. Czeszejkowie 
– Sochaccy niczym się nie róż-
nili od swoich sąsiadów z innych 
wiosek. Tak samo chodzili w łap-
ciach z lipowego łyka, tak samo 
mieszkali często w kurnych cha-
tach, ale dumni byli ze swojego 
szlacheckiego pochodzenia. 
Wśród uczniów było kilku o tych 
samych imionach, a nawet imio-
nach ojców. Stąd musiała istnieć 
numeracja uczniów, np. Czeszej-
ko – Sochacki Michał, czy tez 
Jan I, II, a nawet III. Wszystkie 
imiona uczniów były polskie.
Była to szkoła jednoklasowa, 
o czterech oddziałach, a wg 
obowiązującego nazewnictwa 
„Szkoła powszechna I stopnia”. 
Starsi uczniowie uczęszczali do 
klasy V i VI w Niwecku.
Podczas mojej pracy w Sochach 
mieszkałem w odległym o 3  ki-
lometry Antoninie, u osadnika 
wojskowego Pana Henryka Ma-
tiasa. Pan Matias był typowym 
kawalerzystą  i wzorowym go-
spodarzem. Jego hobby to konie, 
a zwłaszcza tak zwane „remon-
ty” dla wojska. Hodował również 
wiele świń. Sąsiadem Henryka 
Matiasa był  również osadnik 
wojskowy, inżynier rolnik Kamil 
Jarmułowicz. Ponieważ ich cór-
ki uczęszczały do szkoły w So-
chach, często korzystałem z ich 
sań, zwłaszcza podczas zawiei 
śnieżnych. 
Ucząc w Sochach nadal utrzymy-
wałem żywy kontakt z kolegami 
z Niwecka. Chętnie służyli mi 
swoją rada i doświadczeniem, 
których ja młodszy chętnie ko-
rzystałem.
Ponieważ w owych czasach 
urlop macierzyński trwał tylko 
jeden miesiąc, szybko przeleciał 
mi czas w tej miejscowości i 
znowu musiałem pakować swoje 
manatki. Zostałem przeniesiony 
na nowe miejsce pracy. Na stację 
kolejową w Dąbrowicy odwiózł 
mnie , wymieniony już, pan Hen-
ryk Matias. Dobrze czułem się u 
niego w domu, a dzieci jego bar-
dzo przywiązały się do mnie. 
--
cd. H u t a  N i e m o w i c k a, 
gmina Niemowicze, powiat Sar-
ny
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W nocy z 27 na 28 listopada 1942 
roku na Zamojszczyźnie Niemcy 
z udziałem kolaboracyjnych for-
macji ukraińskich (głównie policji 
i esesmanów szkolonych w Traw-
nikach) rozpoczęli wysiedlanie 
ludności polskiej. Polakom ze-
zwolono tylko na zabranie bagażu 
osobistego, nie przekraczającego 
30 kg oraz 20 złotych. Akcję prze-
prowadzano brutalnie, rozdzie-
lając rodziny i wysyłając gdzie 
indziej kobiety i dzieci, mężczyzn 
oraz starców. Z matkami mogły 
zostać jedynie dzieci w wieku do 
6 miesięcy. 

Akcja objęła zasięgiem cztery 
południowo-wschodnie powiaty 
dystryktu lubelskiego: Biłgoraj, 
Hrubieszów, Tomaszów Lubelski 
i Zamość. Teren ten zamieszki-
wało wówczas ok. 500 tys. ludzi, 
z czego 66 proc. Polaków, 24 
proc. Ukraińców i 10 proc. Ży-
dów.  Zamojszczyzna była znana 
z wyjątkowo żyznych ziem. Jed-
ną z pierwszych wysiedlonych 
była wieś Skierbieszów. Dano 
ludziom 20 minut czasu na ubra-
nie się i zabranie niezbędnych 
rzeczy. Załadowano ich na fur-
manki i zawieziono do Zamościa 
„za druty”. Jeszcze tego samego 
dnia, 28 listopada 1942 roku, we 
wsi osiedlili się niemieccy koloni-
zatorzy. Wśród nich było małżeń-
stwo Köhlerów, Volksdeutschów 
i z Besarabii (Rumunia). Tutaj w 
dniu 22 lutego 1943 roku  urodził 
się  Horst Köhler, który był Pre-
zydentem Republiki Federalnej od 
lipca 2004 do 31 maja 2010 roku. 
Do marca 1943 roku wysiedlono 
Polaków ze 116 wsi Zamojszczy-
zny: 47 z pow. zamojskiego, 15 z 
pow.  tomaszowskiego i 54 z pow. 
hrubieszowskiego. 

Wówczas to Niemcy z Ukraińca-
mi dokonali wielu mordów lud-
ności polskiej. Np. 5 i 15 grudnia 
we wsi Wielącza pow. Zamość w 
czasie wysiedleń zamordowanych 
zostało 172 Polaków, w tym 27 
dzieci, większość ciał spalono ra-
zem z zabudowaniami. 20 grudnia 
we wsi Długi Kąt pow. Biłgoraj 
Ukraińcy z Niemcami zamordo-
wali 4-osobową rodzinę polską 
oraz we wsi Radochoszcze pow. 
Zamość zabili 5 Polaków: matkę 
z 4-letnim dzieckiem, 2 mężczyzn 
i kobietę. W tej wsi 29 grudnia 
zamordowali 41 Polaków i spalili 
22 gospodarstwa. W grudniu we 
wsi Jarosławiec pow. Zamość roz-
strzelali 12 Polaków: 3 mężczyzn, 
2 kobiety i 7 dzieci. 25 grudnia, w 
Boże Narodzenie, we wsi Łasz-
czów pow. Tomaszów Lubelski 
gestapowcy i esesmani ukraińscy 
rozstrzelali w pobliskim lesie 76 
Polaków zabranych z kościoła 
podczas nabożeństwa, na które 
przybyło sporo ludzi ze wsi oko-
licznych. 

Niemieccy i ukraińscy faszyści do-
konując holokaustu Żydów mor-
dowali Polaków udzielających im 
pomocy na całym okupowanym 
terenie, w tym na Wołyniu. 4 grud-
nia w kol. Krasówka pow. Łuck 

policjanci ukraińscy z Niemcami 
dokonali egzekucji 5-osobowej 
rodziny polskiej z dziećmi lat 14, 
12 i 8, za przechowywanie Żydów.  
We wsi Pantalowice pow. Prze-
worsk: „Śledztwo IPN Oddział w 
Rzeszowie -  sygn. akt S 3/06/Zn -  
w sprawie dokonanego  zabójstwa 
przy użyciu broni palnej w dniu 4 
grudnia 1942 r. w Pantalowicach  
Jakuba K., Zofii K., Justyny K., 
Wincentego L., Emilii L. i Wła-
dysława D. przez funkcjonariuszy 
państwa niemieckiego. Na pod-
stawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że zastrze-
lenie sześciu osób 4 grudnia 1942 
r. było odwetem za udzielenie 
pomocy ukrywającej się ludności 
narodowości żydowskiej. Zamor-
dowani należeli do ludności cywil-
nej zamieszkującej Pantalowice. 
Śledztwo umorzono 6 września 
2007r. wobec niewykrycia spraw-
ców przestępstwa”. (Siekierka...., 
s. 1170 – 1171, lwowskie) podaje, 
że kilku gestapowców i kilkunastu 
policjantów ukraińskich w trzech 
egzekucjach: 1.10.42; 6.12.42; 
6.03.43, zamordowało 39 Pola-
ków, w tym księdza proboszcza 
oraz 3 Żydów, 1 Żydówkę, razem 
43 osoby. IPN zazwyczaj ukrywa 
zbrodnie popełnione przez policję 
ukraińska używając zwrotu „funk-
cjonariusze państwa niemieckie-
go”, chociaż realizowali oni wy-
tyczne Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów odnośnie ekstermi-
nacji ludności polskiej i większość 
z nich odeszła potem do Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. 

W grudniu we wsi Aleksandrówka 
pow. Sarny policjant ukraiński za-
strzelił Polaka oraz przechowywa-
ną przez niego żydowską rodzinę 
Berezowskiego.  We wsi Grabo-
wiec pow. Nadwórna Ukraińcy 
zamordowali Polaka o nazwisku 
Twardowski  oraz 2 Żydów, któ-
rych ukrywał. W miasteczku Ko-
rzec pow. Równe Ukrainiec zapro-
wadził do stodoły polskiego go-
spodarza Żyda, którego ukrywał, 
po czym zameldował na posterun-
ku policji ukraińskiej, że rodzina 
polska ukrywa Żyda; w wyniku 
czego policjanci ukraińscy zamor-
dowali go i 10-osobową rodzinę 
Załomskich (w tym 7 dzieci) oraz 
kobietę, która tę rodzinę odwiedzi-
ła; ich zwłoki były zmasakrowane. 
W mieście Luboml woj. wołyńskie 
policjanci ukraińscy zastrzelili Po-
laka, byłego legionistę, członka 
ZWZ-AK za udzielanie pomocy 
Żydom – oraz kilkunastu innych 
Polaków w Lubomlu i okolicy. W 
miejscowości Szczepanowce pow. 
Kołomyja policjanci ukraińscy 
rozstrzelali 2 Polaków i 12 Żydów, 
których ukrywali w swoich gospo-
darstwach. 

W mieście powiatowym Tłumacz: 
„Ks. Kanonik Edward Tabacz-
kowski 70 lat.

Zamordowany w 1942 r. z donosu 
policji ukraińskiej przez gestapo 
pod zarzutem ukrywania Żydów. 
Zginął w lochach w Stanisławo-
wie”. http://www.kchodorowski.

republika.pl/tlumacz.htm 

Adam Kuz ściągnął więc od Cho-
dorowskiego, a ja od niego, cho-
ciaż teraz nie mogę tego tekstu 
odszukać w: http://adamkuz.blog-
spot.com/ 
Ale są także informacje: 
Ks. Edward Tabaczkowski: „W 
czasie okupacji niemieckiej (od 
1941) aresztowany — po zdradzie 
Żydówki - przez ukraińską policję 
na podstawie donosów nacjonali-
stów ukraińskich, za przechowy-
wanie studentów żydowskich w 
rektoracie, wydawanie świadectw 
chrztu i przekazany Niemcom. 
Torturowany. Zginął w więzie-
niu”. Data śmierci: 20.10.1942 
(http://www.swzygmunt.knc.pl/
MARTYROLOGIUM/POLISH-
RELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/
POLISHRELIGIOUSmartyr2782.
htm ).
Oraz:
„Ks. Edward Tabaczkowski, pro-
boszcz parafii Kałusz (powiat Ka-
łusz), województwo stanisławow-
skie (archidiec. lwowska, dekanat 
Dolina), aresztowany przez ukra-
ińską policję na podstawie fał-
szywych donosów nacjonalistów 
ukraińskich, osadzony w więzie-
niu w Stanisławowie, gdzie zmarł 
20.10.1942.” ( http://nawolyniu.
pl/artykuly/duchowni.htm ). 
  We wsi Zubrzec pow. Buchacz 
w II połowie 1942 roku  policjan-
ci  ukraińscy zamordowali Pola-
ka  Zolińskiego oraz 4 Żydów (2 
mężczyzn i 2 kobiety), których 
ukrywał.  W kol. Żeleźnica pow. 
Łuck policjanci ukraińscy zamor-
dowali 4-osobową polską rodzinę 
za przechowywanie Żydów oraz 2 
okrywanych Żydów.

Kolaboracja ukraińskiej policji z 
niemieckimi faszystami skutko-
wała śmiercią kilu tysięcy Pola-
ków. Każdy pretekst był dobry, ale 
najczęściej Ukraińcy posługiwali 
się przeróżnymi metodami prowo-
kacji.  

15 grudnia 1942 roku we wsi 
Puszno Skokowskie pow. Opole 
Lubelskie żandarmi niemieccy i 
policja ukraińska zamordowali 
5-osobową rodzinę polską oraz 
spalili ich dom i budynki gospo-
darcze.  

16 grudnia we wsi Jezierce (Ozir-
ce) pow. Kostopol policjanci 
ukraińscy pod dowództwem kil-
ku Niemców dokonali pacyfikacji 
wsi polskiej mordując od 360 do 
500 Polaków. Była to represja za 
fałszywe oskarżenie przez komen-
danta policji ukraińskiej w Ludwi-
polu Korolczuka, że Polacy z par-
tyzantami sowieckimi rzucili gra-
nat na przejeżdżających Niemców, 
chociaż zrobili to tylko partyzanci 
sowieccy ze specjalnej grupy wy-
wiadowczej Nikołaja Kuznieco-
wa. Ukraińscy policjanci obra-
bowali trupy Polaków z lepszych 
ubrań i butów, a ludność ukraiń-
ska z sąsiednich wiosek rozgrabiła 
majątek spacyfikowanej wsi. 

Władysław Siemaszko i Ewa Sie-
maszko w książce „Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia 1939 - 1945”, na s. 262 
opisują ten mord. 

Wieś polska, licząca 66 – 75 za-
gród, z których 6 – 10 było za-
mieszkałych przez rodziny pol-
sko-ukraińskie.

W zlikwidowaniu wsi nacjonaliści 
ukraińscy posłużyli się prowoka-
cjami, ściągając na wieś represje 
niemieckie, w których brała też 
udział policja ukraińska.

W maju 1942 r. na drodze mię-
dzy sąsiednimi wsiami Sołomiak 
(ukraińską) i Jeziercami (pol-
ską) Ukraińcy ostrzelali jadących 
Niemców. W konsekwencji tego 
Niemcy, przyjechawszy do Je-
zierc, aresztowali trzy przypad-
kowo napotkane kobiety (Janinę 
Bagińską, Mikłaszewską i Cecylię 
Żukowską) wraz z ich dziećmi, w 
sumie sześciorgiem, wszystkich 
zabrali do Kostopola na przesłu-
chanie, z którego już nikt nie po-
wrócił.

15 grudnia 1942 r. między wsiami 
Pohorełówką (gm. Ludwipol), a 
Jeziercami partyzanci sowieccy (z 
grupy specjalnej wywiadowczo-
-odwetowej Nikołaja Kuznieco-
wa, wchodzącej w skład oddziału 
płk. D. Miedwiediewa) rzucili gra-
nat na przejeżdżających Niemców, 
raniąc kilku według jednej wersji, 
a zabijając jednego i raniąc kilku 
według drugiej wersji. Rannych 
Niemców odwiózł do Ludwipola 
Stanisław Bagiński, mieszkaniec 
wsi Jezierce. Za pośrednictwem 
Bagińskiego niemiecki urzędnik 
ds. rolnictwa (Landwirt) miastecz-
ka Ludwipol nakazał (według in-
nej wersji przewodniczący Rajo-
nu*, w służbie niemieckiej, Czech 
Pohoda), aby następnego dnia 
mieszkańcy wsi wycieli na odcin-
ku Jezierce – Pogorełówka drzewa 
wzdłuż drogi Kostopol – Ludwi-
pol w pasie 50 m po obu stronach 
drogi. Tymczasem komendant 
policji ukraińskiej w Ludwipolu 
Karolczuk, zawiadomił Niemców, 
że napadu dokonali Polacy z par-
tyzantami sowieckimi.

16 grudnia 1942 r. o świcie udało 
się do lasu kilku mężczyzn i jed-
na kobieta do wycinania drzew. 
Po ich odejściu do wsi wkroczy-
ły, w celu dokonania pacyfikacji, 
oddziały policji ukraińskiej pod 
dowództwem kilku Niemców. 
Ukraińcy wchodzili do każdego 
domu i szczegółowo przeszuku-
jąc, wyciągali wszystkich miesz-
kańców od najstarszego do nie-
mowlęcia na ręku. Wypędzane z 
obejść było też bydło. Ludność 
polska została spędzona na plac 
pod krzyż, gdzie Niemcy oznajmi-
li, że wszyscy mieszkańcy wsi są 
bandytami i z ich winy zginęli żoł-
nierze niemieccy. Tłumaczem był 
były legionista Pospolita, który 
został razem z Jeziercanami roz-
strzelany. Ludziom spędzonym w 

okolice krzyża pozwolono na mo-
dlitwę przed śmiercią, a następnie 
wszystkich zapędzono na łąkę 
pod lasem. Najpierw dokonano 
egzekucji przez rozstrzelanie męż-
czyzn, którym kazano się położyć 
twarzą do ziemi. Potem rozstrze-
lano z karabinów maszynowych 
stojącą gromadę kobiet i dzieci. 
Po zdjęciu przez ukraińskich po-
licjantów lepszych ubrań i butów 
z zabitych, zwłoki wrzucono do 
wspólnej mogiły. Uciekających 
do lasu zabijali ukryci tam Ukra-
ińcy. Większość zamordowanych 
stanowiły kobiety, dzieci i ludzie 
starsi. W trakcie egzekucji przyje-
chały z sąsiednich wsi kilkadzie-
siąt furmanek z ludnością ukraiń-
ską, która splądrowała domy.

Podawane są różne liczby ofiar – 
od 280 do 500. Jednakże najbar-
dziej prawdopodobną jest liczba 
około 360 osób umieszczona na 
pomniku postawionym na mogile.

Zginęli między innymi: Bronisław 
Bagiński, jego żona Domicela i 
ich dwoje małych dzieci; Felicjan 
Bagiński (I), lat 65, jego żona Pau-
lina, lat 60 ich synowa Aleksandra, 
lat 20 i jej dziecko, lat 1; Felicjan 
Bagiński (II), jego żona i czworo 
dzieci w różnym wieku; Franci-
szek Bagiński, jego żona Leonty-
na i ich dzieci; Janina Bagińska 
(zastrzelona podczas ucieczki pod 
lasem, pochowana oddzielnie w 
marcu 1943 r. przez braci); Roman 
Bagiński i jego żona; Seweryn Ba-
giński, jego żona Hieronima, ich 
zamężna córka Bronisława i jej 
roczne dziecko; Tomasz Bagiń-
ski, jego żona Janina i ich dziec-
ko; Marianna Boczkowska, lat 25, 
żona Witalisa i ich dzieci: Euge-
niusz lat 5 i roczna Janina; Antoni 
Brusiło; Chabasiński; Przecho-
dząca przez Jezierce z Budek Ku-
drańskich (gm. Ludwipol) do Lu-
dwipola Józefa Grajewska (żona 
Ignacego?); sparaliżowana żona 
gajowego Ignacego Grajewskiego 
(Grajewskiego) z gajówki „Klin”, 
ich zamężna córka Stanisława, 
która tego dnia urodziła dziecko 
i jej noworodek; sołtys Henryk 
Iwanicki; 5 osób z rodziny Mitłu-
szewskich; [powinno być chyba 
Mikłaszewskich]; żona Ukraińca 
Józefa Ruderki i ich córka Ala; 
Roman Soroka w wieku szkol-
nym: tłumacz Pospolita.

Z grupy rozstrzelanych ocalał tyl-
ko ranny Tadeusz Bagiński, poło-
żony na wierzchu zwłok i przysy-
pany cienką warstwą ziemi. Ura-
towało się ponadto około 20 osób 
zbiegłych podczas gromadzenia 
ludzi: Albin Bagiński; Dominik 
Bagiński; Hipolit Bagiński; Jan 
Bagiński; Kazimierz Bagiński; 
Ludwik Bagiński; Marceli Bagiń-
ski; Roman Bagiński; czworo ma-
łych dzieci Romana Bagińskiego, 
które schowały się do piwnicy i 
odkryte przez Niemca z karnej 
ekspedycji, uprosiły go o pozosta-
wienie, zaś Niemiec wyprowadził 
je przed podpaleniem wsi; Stani-
sław Bagiński; Teofil Bagiński; 
Walenty Bagiński; Wincenty Ba-
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giński; Jadwiga Mikłaszewska, 
lat 14; Ukrainiec Józef Ruderko; 
kobieta z dzieckiem; grupa męż-
czyzn i kobieta, którzy poszli do 
lasu wycinać drzewa wzdłuż dro-
gi, a wśród nich: Robert Bagiński; 
Jan Boczkowski; Witalis Bocz-
kowski; Władysława Majewska.

17 grudnia 1943 r. Niemcy przy-
pędzili ludzi z obozu pracy w 
Ludwipolu i kazali im pochować 
zwłoki we wspólnej mogile. Po 
pacyfikacji Niemcy przekazali 
sołtysom okolicznych wsi zakaz 
przechowywania ocalałych miesz-
kańców wsi, który obowiązywał 
do końca marca 1943 r., gdy rze-
komo Niemcy uznali pacyfikację 
za pomyłkę. Do wsi wrócił tylko 
Ukraińcy, m. In. Jozef Ruderko. 
Ocaleni schronili się w Janówce i 
Bystrzycach (gm. Ludwipol).

Kilka dni później w miejscowej 
gazecie ukraińskiej (analogicznej 
do wychodzących w Generalnym 
Gubernatorstwie gadzinowych ga-
zet polskich) ukazała się notatka, 
że we wsi Jezierce za napad na 
Niemców rozstrzelano 280 party-
zantów polskich. 

W 1944 r. ocaleni mieszkańcy po-
stawili na mogile krzyż. Wincenty 
Bagiński (s. Felicjana i Pauliny) w 
roku 1960 postanawia odwiedzić 
grób swoich najbliższych i miesz-
kańców wsi Jezierce. Po przyjeź-
dzie na miejsce widzi duży drew-
niany krzyż i wzgórek porośnięty 
trawą na którym pasą się krowy... 
Po powrocie do Polski wszczy-
na energiczne działania na rzecz 
budowy pomnika ku czci zamor-
dowanych.  Warunkiem podsta-
wowym władz ZSRR było zde-
montowanie drewnianego krzyża. 
Warunek ten z ciężkim sercem 
spełniono. Po 4 latach uporczy-
wych działań w 1964 roku dopro-
wadza do oficjalnego odsłonięcia 
pomnika przy udziale władz miej-
scowych (ZSRR), pionierów oraz 
okolicznej ludności. Tekst na po-
mniku, optymalnie wynegocjowa-
ny przez Wincentego Baginskie-
go z władzami ZSRR (w języku 
polskim i rosyjskim) brzmi: „TU 
SPOCZYWA 360 OSÓB, MIESZ-
KAŃCÓW WSI JEZIERCE ZA-
MORDOWANYCH 16 GRUD-
NIA 1942 ROKU.” (informacja o 
krzyżu pochodzi od wnuczki Win-
centego Bagińskiego - Agnieszki 
Smolinski). 

We wsi Budki Wojtkiewickie pow. 
Stolin woj. poleskie ukraińscy 
żandarmi na służbie niemieckiej, 
tj. 201 batalion Schümannscha-
ften, utworzony z batalionów 
„Nachtigall” i „Roland”, podczas 
pacyfikacji spalili tą polską wieś 
wraz z ludnością spędzoną do bu-
dynku szkolnego (Józef Turowski: 
„Pożoga”; s. 81). Turowski poda-
je, że pacyfikacji dokonała policja 
niemiecka, jednakże wówczas na 
Polesiu pacyfikacji dokonywał 
ukraiński 201 batalion Schüman-
nschaften. W. i E Siemaszko na s. 
777 podają, że pacyfikacji doko-
nali Niemcy w pierwszych mie-
siącach 1943 r.. 

We wsi Dzików Stary pow. Luba-
czów po fałszywym donosie po-
licjantów ukraińskich  do obozu 
koncentracyjnego w Pustkowie 
koło Dębicy trafił 22-letni Polak, 
gdzie zginął 7 lutego 1943 r.. We 
wsi Grzęska pow. Przeworsk po-

licja ukraińska aresztowała 3 Po-
laków, którzy zginęli w Oświęci-
miu.  

W mieście Horodenka woj. sta-
nisławowskie w II połowie 1942 
roku  policjanci ukraińscy oraz 
gestapowcy dokonali licznych 
aresztowań Polaków, z których 
część zamordowali, a reszta zgi-
nęła w obozach koncentracyjnych. 
We wsi Kobylnica Wołoska pow. 
Jaworów w wyniku donosu policji 
ukraińskiej gestapo zamordowa-
ło 4 Polaków.  We wsi Korczów 
pow. Rawa Ruska policja ukraiń-
ska aresztowała 2 Polaków, którzy 
zaginęli bez wieści. W nadleśnic-
twie Lutowiska pow. Lesko w 
wyniku zadenuncjowania przez 
ukraińskiego pracownika został 
aresztowany przez gestapo urzęd-
nik planowania w biurze nadle-
śnictwa kpt. lotnictwa Pipczyński 
(imię nieznane), który zginął w 
obozie KL Auschwitz; przybył 
on z Czortkowa i ukrywał swo-
ją przeszłość wojskową.  We wsi 
Moszczawica pow. Lubaczów w 
wyniku fałszywego donosu policji 
ukraińskiej żandarmi niemieccy 
zamordowali 6 Polaków. W kol. 
Paniowo pow. Horochów sołtys 
Ukrainiec wyznaczył na roboty 
do Niemiec Polaków, po czym 
zawiadomił Niemców, że Polacy 
odmówili wyjazdu; wobec czego 
policja ukraińska pod dowódz-
twem Niemców spacyfikowała 
kolonię mordując Polaków i paląc 
gospodarstwa. 

Pod koniec 1942 roku policjanci 
ukraińscy samodzielnie popełnili 
wiele zbrodni na ludności polskiej. 
We wsi Budki Ujściańskie pow. 
Kostopol zamordowali 5 Polaków, 
w tym 3 kobiety. We wsi Charaług 
pow. Równe zakatowali na śmierć 
2 młodych Polaków. We wsi Der-
manka pow. Horochów Ukraińcy 
zamordowali w lesie 2 Polaków, 
natomiast policjanci ukraińscy 
spalili żywcem w stodole ukrywa-
jących się 2 braci, którzy uciekli z 
transportu na roboty do Niemiec. 
W kol. Zaułek pow. Łuck zamor-
dowali 11 Polaków: 10-osobo-
wą rodzinę Floriana Kopija oraz 
1 kobietę. W miasteczku Sasów 
pow. Złoczów policjant ukraiński 
zastrzelił Polaka, aptekarza. We 
wsi Solin pow. Jaworów policja 
ukraińska zamordowała 20-letnie-
go Polaka. 

W 1942 roku nacjonaliści ukraiń-
scy dokonywali mordów także już 
„na własne konto”. 

22 grudnia w powiatowym mia-
steczku Borszczów bojówkarz 
SB-OUN zastrzelił na ulicy 22-let-
niego Polaka.

24 grudnia (wigilia Bożego Na-
rodzenia):  

We wsi Pałąki pow. Łuck: „ma-
sowy mord w Połące, pow. łucki. 
Ofiarą nacjonalistów ukraińskich
padło około 60 Polaków” - http://
ostrog.blox.pl/2009/12/Kalenda-
rium-Wolynskie-24-grudnia.html 

We wsi Pałąki pow. Łuck: „ma-
sowy mord w Połące, pow. łucki. 
Ofiarą nacjonalistów ukraińskich 
padło około 60 Polaków” (www.
kalendarium.wołyńskie). W kol. 
Rudnia pow. Łuck podczas tra-
dycyjnego odwiedzania się pol-

skich rodzin z życzeniami świą-
tecznymi, zostali ujęci na drodze 
przez uzbrojoną bandę ukraińską 
3 Polacy: nauczyciel Jan Kosiak, 
były urzędnik bankowy w Łucku 
Stefan Michałowski oraz były se-
kretarz gminy Kołki Rogaliński. 
Ofiary popędzono w kierunku Ko-
łek. Wiosną 1943 r. ich ciała skrę-
powane drutem kolczastym wy-
ciągnięto z rzeki Styr (Siemaszko-
:...s. 567). We wsi Żółtańce pow. 
Żółkiew Ukraińcy zamordowali w 
leśniczówce Polaka, był to Stani-
sław Huciński. 

31 grudnia we wsi Sytnica pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali 4 
Polaków: właściciela młyna z 
żoną oraz jego teściów. Ich ciała 
wrzucili do przerębli koło wsi Go-
domicz. 

W grudniu 1942 roku:  We wsi 
Byczkowce pow. Czortków za-
mordowany został przez nacjo-
nalistów ukraińskich ks. Tadeusz 
Siatecki, ur. w 1895 r., admini-
strator parafii Byczkowce. We wsi 
Chlewczany pow. Rawa Ruska 
miejscowi banderowcy zamor-
dowali 9 Polaków z 3 rodzin, w 
tym gajowego (Skórski z żoną i 
2 córkami) oraz leśniczego (Ro-
galski z córką). We wsi Chorupań 
pow. Dubno zamordowali Polaka 
– nauczyciela, męża Ukrainki. We 
wsi Karaczun pow. Horochów za-
mordowali 1 Polaka. We wsi Ko-
tów pow. Brzeżany zamordowali 
Polaka, lekarza. „W grudniu zo-
stał zam. lekarz Goraj - jego imię 
Franciszek” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz). We wsi Kryczylsk 
pow. Kostopol zamordowali le-
śniczego. We wsi Łukowiec Wisz-
niowski pow. Rohatyn uprowadzi-
li 4 Polaków: matkę z 3 małych 
dzieci, po których ślad zaginął.  W 
kol. Małyńsk pow. Horochów wy-
mordowali 10 Polaków. We wsi 
Masiewicze pow. Sarny zamordo-
wali Polaka z 8-letnim wnukiem. 
We wsi Mokwin pow. Kostopol 
został zabity strzałem w tył głowy 
leśniczy Zbigniew Bochniewicz. 
We wsi Niemowicze pow. Sarny 
wymordowali kilkuosobową pol-
ską rodzinę. We wsi Nowosielce 
pow. Bóbrka zamordowali 17-let-
niego Polaka.  We wsi Podhajce 
pow. Dubno został zamordowany 
gajowy Globowski. W kol. Pola-
nówka pow. Horochów zamordo-
wali 3-osobową rodzinę polską. 
We wsi Radomyśl pow. Łuck 
chłopi ukraińscy zamordowali Po-
laka, nauczyciela. 

We wsi Siedliszcze Małe pow. 
Sarny zamordowali 30-letniego 
Polaka i staruszkę, której wbili ko-
łek do gardła. We wsi Smoligów 
pow. Łuck: „W Smoligowie (gmi-
na Torczyn, pow. Łuck) w grudniu 
1942 roku w bestialski sposób, 
w obecności rodziców i dzieci, 
zbrodniarze ukraińscy zamordo-
wali gajowego Kowalczyka” (Sta-
nisław Dłuski: “Fragment wielkiej 
zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 10 z 
1991 roku). We wsi Szkrobotówka 
pow. Krzemieniec zamordowali 
25-letniego Polaka. We wsi Tajku-
ry pow. Zdołbunów zamordowali 
2 Polaków: leśniczego i ziemiani-
na.

Zimą 1942 roku w kol. Pieszczan-
ka pow. Zdołbunów Ukraińcy 
zamordowali przez roztrzaskanie 
głów 2 Polaków, braci. 

 Pod koniec 1942 roku, zaczę-
ła się fala rzezi Polaków, jeszcze 
wybiórczych, dotykających osób 
„ważniejszych” i ich rodzin. Już 
wtedy ofiarą ukraińskich bojówek 
padło dużo  polskich dziewcząt i 
kobiet, ich gehenny przed śmier-
cią można się tylko domyślać.     

We wsi Boratyn pow. Łuck chłopi 
ukraińscy zamordowali 6 Polek, 
w tym dwie matki z córkami. We 
wsi Budki Borowskie pow. Sarny 
zarąbali siekierą Polaka a za kilka 
dni zamordowali jego córkę. W 
kol. Grobelki pow. Łuck zamor-
dowali 1 Polkę. W kol. Gruszwica 
pow. Łuck zamordowali 1 Polkę. 
W osadzie wojskowej Hallerówka 
pow. Równe zamordowali 27-let-
nią Polkę. Na drodze między fu-
torem Jamne a wsią Staryki pow. 
Sarny zamordowali w okrutny 
sposób 3 Polaków. Koło osady 
Janowa Dolina pow. Kostopol 
zamordowali 1 Polkę. We wsi Ki-
sorycze pow. Sarny zamordowali 
5 Polaków: ojca z córką oraz mał-
żeństwo z córką będącą w ciąży. 

We wsi Kochawina pow. Ży-
daczów Ukraińcy zamordowali 
4-osobową rodzinę polską, właści-
cieli majątku: ojca z 27-letnią cór-
ką i 30-letnim zięciem, oraz wy-
wieźli ich 5-letniego syna (był to 
Dusio Tyczyński), po którym ślad 
zaginął. „Pewnego dnia w 1942 
roku kilku ukraińskich bandytów 
podczas dnia dokonało mordu 
Nelli Tyczyńskiej. Przywiązali 
ją do płotu i rozpruli brzuch ba-
gnetem na oczach jej ojca. Mego 
brata schwytali po tym morder-
stwie, wydłubali mu oczy i obcięli 
ręce. Następnie kazali ojcu Nelli, 
a teściowi Wacława, zwłoki oboj-
ga zawieźć do pobliskiego lasu, 
wykopać dół i pogrzebać. Po wy-
konaniu tego oblali go benzyną i 
żywcem spalili. W tym czasie 5-let-
ni Dusio, synek Wacława i Nelly, 
bawił się na łące z grupą ukraiń-
skich dzieci. Jeden z Ukraińców, 
który był zatrudniony do pracy w 
majątku, widząc, co się dzieje, być 
może wiedziony litością, zabrał 
chłopczyka na furmankę i z nim 
odjechał. Od tej chwili zaginął 
wszelki ślad po chłopczyku. Kil-
kuletnie poszukiwania przez moją 
matkę nie dały żadnego rezulta-
tu” (Czesława Komarczewska 
z d. Tyczyńska, w : Na Rubieży 
nr 29/1998 oraz: Jastrzębski..., 
s. 437, stanisławowskie). Matkę 
świadka banderowcy zamordowa-
li we wrześniu 1946 roku we wsi 
Rybotycze woj. rzeszowskie.   

W miasteczku Kołki pow. Łuck 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską. We wsi Kułakowce pow 
Zaleszczyki zostali zamordowani 
przez Ukraińców: Bilska Fran-
ciszka l.54, Galarecka Maria l. 23, 
Harasymowicz Joanna l. 40, jej 
syn l. 23, Karolina l. 55, Kamińska 
Paulina l. 50, Kwaśnicka Maria l. 
58, jej syn Antoni l. 18, Łukasie-
wicz Anna l. 58, Majewski Karol 
l. 48, jego żona Maria l. 37, córka 
Janina l. 15, syn Kazimierz l. 11, 
Ostrowski Julian l. 46, Porszt Mi-
chał l. 47, Salewicz Rozalia l. 50, 
Smykalczyk Mikołaj l. 60, jego 
żona Teresa l. 56. (W. Kubów: Ter-
roryzm na Podolu). W kol. Lubo-
mirka Stara pow. Równe Ukraińcy 
z Kamiennej Góry zamordowali 
Polkę, lat 20 – 25.  W kol. Łamane 
pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 
1 Polkę.   

We wsi Meducha pow. Stanisła-
wów zamordowano  nie podaną 
ilość Polaków: Śledztwo IPN 
Wrocław w sprawie „dokonanych 
w nieustalonym terminie w 1942 r. 
i w nieustalonym terminie jesienią 
1944 r. w Medusze zabójstw nie 
mniej niż 20 osób”  („Umorzenie 
śledztwa w sprawie ludobójstwa 
dokonanego przez nacjonalistów 
ukraińskich na 209 obywatelach 
narodowości polskiej na terenie 
b. powiatu stanisławowskiego 
– Wrocław, 14 maja 2012”). Sie-
kierka, Komański i Rózański w 
opracowaniu dotyczącym woj. 
stanisławowskiego na s. 508 poda-
ją 624 nazwiska zabitych Polaków 
w powiecie Stanisławów i szacun-
kową liczbę 1552 zabitych Pola-
ków, nie podają natomiast żadnej 
ofiary ze wsi Meducha z 1942 r. 
IPN podaje, że w 1942 roku za-
mordowany został mężczyzna o 
nazwisku Matkowski, Siekierka, 
Komański i Różański podają na 
s. 494, że mord miał miejsce pod 
koniec 1943 roku. Materiałów ze 
śledztw zakończonych, czyli umo-
rzonych, IPN nie publikuje, w tym 
tak istotnych dla Pamięci Narodo-
wej zeznań świadków, co pozwala 
postawić pytanie o cel i sens tych 
śledztw.   

Na stacji kolejowej Niemowicze 
pow. Horochów Ukraińcy zamor-
dowali 2 Polaków, w tym kobietę. 
We wsi Paryszcze pow. Nadwórna 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
14 Polaków. W okolicy wsi Po-
luchna pow. Horochów Ukraińcy 
zamordowali Polkę i jej syna.  W 
miasteczku Rozdół pow. Żyda-
czów banderowcy uprowadzili 
5 Polaków (w tym 13-letniego 
chłopca), po których ślad zaginął.  
W mieście Sarny woj. wołyńskie 
Ukraińcy zamordowali 4-osobo-
wą rodzinę polską (rodziców i 
synów lat 6 i 8). We wsi Stołbiec 
pow. Dubno Ukraińcy bestialsko 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
nauczycieli polskich, rodziców i 
ich córkę. W futorze Wilcza Gór-
ka pow. Sarny bulbowcy zamor-
dowali małżeństwo polskie. We 
Włodzimierzu Wołyńskim Ukra-
ińcy zamordowali co najmniej 
6 Polaków, w tym małżeństwo, 
20-letnią dziewczynę, 18- i 20-let-
nich chłopców. We wsi Zalipie 
pow. Rohatyn Ukraińcy uprowa-
dzili i zamordowali 35-letniego 
Polaka, pracownika na kolei. 

We wsi Kadłubiska pow. Brody:  
„Czterdziestego drugiego roku, 
kiedy to po raz pierwszy zobaczy-
łem w Kadłubiskach pomordowa-
nych Polaków w jeszcze bardziej 
bestialski sposób /.../ bo tam, na 
przykład, kobiecie w ciąży rozpru-
to brzuch i nie narodzone jeszcze 
bliźniaki ułożono jedno przy jed-
nej piersi matki, drugie – przy dru-
giej; siedmioletniej dziewczynce 
wepchnięto do pochwy odwrotna 
stroną sosnową szyszkę”  (Franci-
szek Sikorski: Iwa zielona. Ossoli-
neum 1984, s. 123). 

W 1942 roku na Lubelszczyź-
nie zginęło około 18 Ukraińców 
oraz 17 policjantów ukraińskich, 
zarówno w wyniku wykonanych 
wyroków sądu podziemnego, jak 
i od napadów band rabunkowych, 
w tym ukraińskich.   

 Stanisław Żurek 



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 grudnia 2017  - strona 31BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

PISARZE KRESOWI 
cz.V - GRUPA POETYCKA WOŁYŃ
Anna Małgorzata Budzińska
Przedświąteczny nastrój jarmarku na wrocławskim Rynku, 
ludzie spacerują między stoiskami, wszędzie światełka, 
muzyka, smakołyki i mało kto z tego tłumu zauważył waż-
ne wydarzenie tuż obok. Na szczęście ci, których intereso-
wał ten temat nie musieli dowiadywać się o nim dopiero z 
plakatu na drzwiach, wiedzieliśmy wcześniej.

Kiedyś pisałam, że „Wrocław i Lwów to bratnie miasta”. 
To prawda, ale nie tylko Lwów. Wrocław pamięta i utrwala 
pamięć wielu miejsc kresowych, pamiętamy skąd przyby-
wali nasi przodkowie. Staramy się zachować i przekazać 
młodszym kulturę i sztukę dawnych Kresów Wschodnich. 

Domek Miedziorytnika znów zapełnił się ludźmi- miłośni-
kami Kresów, poezji i historii. Kresowa dusza Geta Stan-
kiewicza oraz starania państwa Małgorzaty i Marka Stanie-
lewiczów- kustoszów tego muzeum sprawiły, że w  Domku 
gościli wspaniali ludzie, którzy przybliżyli nam historię, 
ludzi  i poezję Grupy Poetyckiej Wołyń.

Wykłady prowadzili: pan Mariusz Olbromski- prozaik, po-
eta, działacz kultury, znawca literatury kresowej, oraz pan 
Lech Wojciech Szajdak- syn współzałożyciela Grupy Po-
etyckiej Wołyń, propagator twórczości ojca. Byli też wy-
jątkowi goście: m.in. profesor Jacek Łukasiewicz wybitny 
krytyk literacki, profesor Adam Jezierski rektor Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Kazimierz Bernat - prezes Oddziału 
Dolnośląskiego Związku Literatów Polskich. Nie zabrakło 
tez młodych- i to bardzo cieszy ! Oby przyszłe pokolenia 
nie zapomniały o kresowych korzeniach. 

Spotkanie i przywitanie zaczęło się w pierwszym pomiesz-
czeniu, gdzie zgromadzono tablice z wybranymi wierszami 
poetów wołyńskich, a także z ich życiorysami i ze zdjęcia-
mi. Było też kilka obrazów z tamtej epoki. 

Gospodarz kamieniczki Jaś odczytał wiersz Mariusza Ol-
bromskiego pt. „Grupa Wołyń”

Następnie przeszliśmy na górę, do pomieszczenia, gdzie 
wystawiono przedwojenne, a także współczesne wydania 
tomików poezji wołyńskiej. 
Wiele z tych eksponatów zostało wypożyczonych z Biblio-
teki Kórnickiej PAN

                  



1 grudnia 2017 - strona 32                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
Wszystko to działo się pod czujnym okiem Geta Stankie-
wicza, który spoglądał na nas w tle ze swoich grafik i z 
rzeźby. 

Kolejny etap tego spotkania to wykłady połączone z pre-
lekcjami. Zeszliśmy po stromych schodkach do piwnicy 
kamieniczki Jaś. Tam w nastrojowym wnętrzu wysłuchali-
śmy ciekawych informacji- najpierw o Muzeum im. Anny i 
Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. 
Miejsce to jest ośrodkiem literacko artystycznym już od lat 
30 dwudziestego wieku.
W programie wydarzeń  tego  muzeum był Dialog Dwóch 
Kultur, w czasie którego poezja wołyńska splatała się z mu-
zyką. Był cykl wykładów o Grupie Poetyckiej „Wołyń”, a 
także koncert  fortepianowo- skrzypcowy. Innych akcen-
tów kresowych w działalności tego muzeum jest jeszcze 
sporo.

Potem oglądaliśmy zdjęcia z różnych kresowych miejsco-
wości  związanych z naszymi polskimi poetami. O tym 
wszystkim opowiadał nam pan Mariusz Olbromski – dy-
rektor muzeum w Stawisku, nazywany „poetą pamięci kul-
tury”’. Angażuje się on w tworzenie placówek muzealnych 
na terenach byłej Rzeczypospolitej m.in. Muzeum Juliusza 
Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie 

Następnym wykładowcą był syn poety kresowego Stefa-
na Szajdaka -pan Lech Wojciech Szajdak. Jest on znanym 
profesorem agronomii, doktorem farmacji w Poznaniu, a 
pomimo tak wielu obowiązków służbowych znajduje czas 
na poezję swojego ojca i przybliża niezmordowanie wiado-
mości o poetach kresowych . 

On dokładnie omówił powstanie i  działalność Grupy 
Poetyckiej Wołyń, a także przedstawił nam założycieli i 
członków tej grupy, która powstała w Równem, a obejmo-
wała również Łuck i Kiwerce.
W skład  Grupy Poetyckiej Wołyń wchodzili:  Czesław Jan-
czarski (1911-1971), Wacław Iwaniuk (1912-2001),  Stefan 

Szajdak ( 1910- 2004),  Zygmunt Jan Rumel ( 1915- 1943), 
Zuzanna Ginczanka ( 1917-1944),  Józef Łobodowski ( 
1909- 1993),  Jan Śpiewak ( 1908- 1967)
Dowiedzieliśmy się też, że ich działania nie miały właści-
wie spójnego programu artystycznego, który by im wyzna-

czał ścieżki i jakoś ograniczał. Wspólnym mianownikiem 
dla dokonań wołyńskich poetów była niezwykła kresowa 
przestrzeń, jej poetyckie i doświadczalne przeżywanie, od-
czuwanie i przekazywanie za pomocą odmiennych i swo-
istych dla każdego poety środków artystycznego przekazu. 
Sami poeci określili się w manifeście, który ukazał się w 
tygodniku „Wołyń” :
„ Nie stawiamy szumnych programów, by nie tworzyć 
barier miedzy słowem a wyrazem, nie rzucamy haseł bły-
skotliwych i niesprawdzalnych. Stanęliśmy na szerokiej 
drodze wołyńskiej, która prowadzi do wszystkich osiedli 
i futorów, do wszystkich miast i do wszystkich serc, prze-
szłość i przyszłość dumnego Wołynia. Powołała nas uroda 
zmierzchów liliowych pod Dubnem, zieloność łąk nadsty-
rzańskich, zaduma rżysk i chmielna radość Rówieńszczy-
zny i trzcin smukłość i topielisk chybotliwe migoty. Powo-
łała nas poezja dnia wołyńskiego, poezja rąk spracowanych 
i chyst ofiarnych na rozstajach, krzyżów żołnierskich i 
nocnych jęków pod Stochodem, szeptów modlitewnych w 
cerkwiach, oczu bratnich, wierzących. Rzeczywistości wo-
łyńskiej idziemy naprzeciw  (…)” 
Jednak Jadwiga Sawicka zauważyła kilka właściwości po-
ezji tej grupy, a które przytoczył nam pan Lech Wojciech 
Szajdak : 
1. Przewagę w tej poezji obrazu. Wiersz wołyński 
odwołuje się do lokalnego pejzażu, do wieloreligijnych i 
wielonarodowych tradycji tych ziem.
2. Śpiewność, muzyczne brzmienie. Muzyka tych 
wierszy rodzi się z obrazów i tkwi w obrazach. 
3. Charakterystyczne słownictwo lokalne z pograni-
cza polsko- ruskiego np. burzany oczerety, lebiody, wisz-
nie, koromysła, a także nazewnictwo lokalne występujące 
w wierszach np. Słucz, Stochód, Łuck, Równe, Włodzi-
mierz. To wszystko współtworzy koloryt lokalny opisywa-
nych stron. 

Pierwszym założycielem Grupy Poetyckiej Wołyń był Cze-
sław Janczarski. Od razu nasuwa się nam skojarzenie: - To 
ten od Misia Uszatka i od pisemka „Miś” .
-Tak, nasze powojenne pokolenie niewiele wie o wcze-
śniejszych losach i twórczości Janczarskiego. 
Powiem więcej – my w ogóle nie znaliśmy tych poetów 
kresowych. Nie mówiło się o nich w szkole, nie wydawano 
ich dzieł, ich wierszy nie można było znaleźć ani na pół-
kach księgarni ani na półkach bibliotek. 

Jeszcze niedawno temat polskiej obecności na Kresach 
stanowił polityczne tabu. Cenzura potrafiła wykreślać 

wszystko to, co dotyczyło Wołynia, Podola, Wilna, Lwo-
wa. Doświadczył tego m.in. Władysław Milczarek, który 
próbując po wojnie wydać swój kolejny tom wierszy pt. 
Pożegnanie sadu (1948) spotkał się z nakazem usunięcia z 
książki wszystkich kresowych akcentów, w tym także nazw 
miejscowych typu Jar Krzemieniecki, czy Poczajów. Tom 
opowiadań Milczarka pt. Krasnegóry mógł ukazać się w 
kraju dopiero w 1980 roku.

Pierwszą osobą, która opisała odrębność tej grupy na tle 
XX wiecznej poezji polskiej była Jadwiga Sawicka. W 
1999 r. ukazała się jej interesująca książka pt. Wołyń po-
etycki w przestrzeni kresowej.

Obecnie powoli poeci kresowi wracają z niebytu, wznawia 
się wydania ich poezji, wspomina, przedstawia- i bardzo 
dobrze. 
Mam przed sobą tomik wierszy Stefana Szajdaka z tej gru-
py, wydany niedawno w Bibliotece Wołania z Wołynia, 
opracowany przez jego syna. 

Warto sięgać po te wydawnictwa i po pismo „Wołanie z 
Wołynia”. Podejmuje ono tematykę tamtych ziem zarówno 
współczesną jak i historyczną.
Czytałam tam też o poetach Grupy Poetyckiej Wołyń, o 
ich losach nieraz tragicznych- Rumel, Ginczanka i o ich  
utworach. 
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Niestety 17 wrzesień 1945 to  koniec działalności tej gru-
py- sowiecka  napaść na Polskę…

„…We wrześniu w dymach klęski odlecieli,
By widzieć ciągle z dala gniazdo swej tęsknoty
Śpiewać Wołyń- wracać bez powrotu-
Łączyć czasy- kraje- kontynenty…”

- Tak napisał o tym Mariusz Olbromski na zakończenie 
wiersza pt. Grupa Wołyń.
To prawda. Poeci kresowi długo wspominali Wołyń, na 
przykład: 

Lato. Stefan Szajdak:
Dwór na chochole
i piastowska modlitewnia w popiele.
Krzyż.
Szosa cwałująca w dół z szybkością lat.
Śródpolny kurhan szwedzki: dziejów stóg,
młodzieńczo otwarty prostokąt chat
i ramy najskromniejsze z piennych dróg.
Wasz dom na wzgórku - czerwony mur
z naszych twarzy brał farbę i wzór.
Dziś myśli zielone chce uwieść Wołyń,
jak Łuck lubartowski Styr,
Kiwerce, Kiwerce -
kłujący życia wir,
o skrzypce poezji wołające serce…
Czesław Janczarski
Gdybym miał talent malarski
I pędzlem władał biegle,
Malowałbym krajobrazy
Wołyńskie – najpiękniejsze
I ludzi i ich chleb
I chaty białe, wiśniowe sady
I psy na łańcuchach kudłate,
Niebo, jak nigdzie błękitne
I dal tęskną jak dumka.
Malowałbym – gdybym umiał –
Nawet róże przekwitłe
Badyle przekwitłych słoneczników.
A do ram brałbym wzory
Z ukraińskich haftowanych ręczników

Gdy wychodziliśmy ze spotkania kamieniczki Jaś i Małgo-
sia otuliły już ciepłe kolory zmroku i jesiennych liści

A Rynek nadal tłumnie się bawił w feerii świateł i kolorów

Już w listopadzie zaczęły 
się przygotowania do zimy. 
Ściany drewnianego domu 
ogacono (ocieplono) su-
chymi liśćmi z sadu i lasu. 
Między ścianę domu, od 
zewnątrz i dobudowany 
szalunek  wsypywano su-
che liście. Tworzono z nich 
ok. 30-40 cm. warstwę.

Domy i budynki drewniane 
posadowione były na ży-
wicznych pniach zakopa-
nych w ziemi w linii ścian 
budynku  (te pnie pełniły 
rolę fundamentu). Na ta-
kim fundamencie układa-
no podwaliny łączone na 
narożnikach. Następnie 
budowano ściany z drew-
nianych bali obrzynanych 
na przekrój prostokąta lub 
kwadratu (o wymiarach 
15x15 cm.). Ściany od we-
wnątrz były tynkowane i 
bielone wapnem. Podłogą 
w kuchni było klepisko a 
w pokoju deski, Sufit to 
również ostrugane deski, 
układane na belkach na tzw. 
zakładkę i bielone wapnem. 
Dach był ze strzechy, ze 
słomy z dużym okapem. 
Drzwi i okna były wąskie 
(małe). Piwnica (loch) był 
na zewnątrz domu (typowa 
ziemianka). Ogrzewanie 
piecowe drewnem. Zimą 
mieszkanie ograniczało się 
do kuchni i pokoju (sypial-
ni dla czterech chłopców i 
ich siostry). 

W grudniu kobiety i dzie-
ci robili ozdoby świątecz-
ne, łańcuszki ze słomek 
i kolorowych papierów. 
Wybierano małe czerwo-
ne jabłuszka, które myto, 
nabłyszczano i polerowa-
no - zastępowały bombki. 
Sucharki różnych kształ-
tów też były ozdobami na 
choince. Jedynie kolorowe 
cukierki i świeczki kupo-
wano.

Choinka – sosenka wyso-
ka pod sufit była ścinana 
w lesie. Mama na parę dni 
przed Wigilią piekła w pie-
cu chleb, mięsa i ciasta. W 
ogrzanej kuchni w drewnia-
nej balii z ciepłą wodą zor-
ganizowano kąpiel wszyst-
kim członkom rodziny od 
dzieci do Taty.
Aniela z Wackiem zmienia-
li pościel i wszyscy po ką-

pieli kładli się do łóżek aby 
się ogrzać.
W południe przed wiecze-
rzą Tato i starsi bracia w sa-
dzie owijali słomą drzewa 
owocowe (około 20 szt.).
Przed zmierzchem odbywa-
ło się pojenie i karmienie 
zwierząt domowych, robili 
to bracia. Ja  z Anielą koń-
czyliśmy ubieranie choinki 
ustawionej w pokoju. Tato 
wyszukał dorodny snop 
żyta, przyniósł do domu i 
ustawił w rogu obok choin-
ki. Stół przykryty siankiem 
i białym obrusem ustawia-
no przed choinką.
Przed wieczerzą wszyscy 
ubierają się w świątecz-
ne ubrania  (mężczyźni w 
białe koszule i frencze oraz 
spodnie kupowane „galife” 
do butów, Mama i Aniela w 
suknie i fartuchy). Oczeku-
jąc na pierwszą gwiazdkę 
wszyscy zanosili przygoto-
wane potrawy wigilijne:

* zupy: grzybową z bli-
nami, czerwony barszcz z 
ziemniakami.
* Groch z kapustą
* pierogi z grzybami i ka-
pustą
* kutię
* kluski z makiem
* śledzie i ryby smażone
* kompot z suszonych owo-
ców
* chleb
* ogórki
* główki kiszonej kapusty

Wieczorem gdy pojawiła 
się gwiazdka na pogod-
nym, mroźnym niebie Tato 
zaprosił nas do stołu. Sam 
zasiadł po prawej stronie a 
z nim Mama, Aniela, Witek 
i Ja. Po lewej stronie usiedli 
starsi bracia: Wacek, Mie-
tek i Antek.
Kolację wigilijną rozpoczął 
Tato modlitwą dziękczynną 
za zdrowie i urodzaj. Roz-
dał opłatki i zaczęliśmy 
składać sobie nawzajem 
życzenia, następnie spoży-
liśmy kolację i kolędowa-
liśmy. W mojej pamięci (8 
letniego chłopca) najbar-
dziej pozostał obraz Taty 
(50 lat) śpiewającego ko-
lędy i kantyczki czystym 
i głośnym barytonem. Pa-
miętam, że był wysoki, łysy 
z wąsami w czarnym garni-
turze. Gdy śpiewał kolędy 
był poważny, pobożny ale 

przy śpiewie pastorałek już 
wesoły i uśmiechnięty, bo 
jak można zachować powa-
gę przy słowach pastorałki:
„Głupi Wojtek nie wziął 
portek, myślał, że lżej bę-
dzie.
Biegł Wojtek bez portek,
po śniegu po grudzie, aż 
śmieli się z niego cha cha 
lidzie!”
Po skończonej kolacji po-
szliśmy z kolorowym opłat-
kiem do stajni i obory aby 
podzielić się ze zwierzęta-
mi. Na Wołyniu w owych 
czasach wierzono, że w noc 
wigilijną zwierzęta mówią 
ludzkim głosem.
Nie pamiętam ale chyba nie 
było prezentów pod choin-
ką ani św. Mikołaja.

Około godziny 23 Tato i 
starsze Rodzeństwo wy-
brali się do Annowoli do 
kościoła na Pasterkę. Ubra-

li się w ciepłe kożuchy, 
walonki, czapki papachy i 
wełniane rękawice. Aniela 
ubrała nowy zakopiański 
kożuszek. W drodze z Pa-
sterki wywracano sanki w 
puszysty, głęboki śnieg. 
Mama, Ja i Witek zostali-
śmy w domu i sprzątaliśmy 
po wieczerzy. Mama, 3 let-
niego Witka położyła spać. 
Nucąc kolędy ja znoszę na-
czynia do kuchni a Mama 
je zmywa. 
Taki karnawałowy, kolędo-
wy nastrój trwał do czasu 
aresztowania Taty w dniu 
23 marca 1940 r. i zesłania 
go na Sybir. Skąd nie wró-
cił.
Z tej pamiętnej Wigilii 
jeszcze żyją: brat Antek (93 
lata), siostra Aniela (91 lat) 
i Ja (85 lat).

Płock – styczeń 2016 r
Józef Wereda

Boże Narodzenie w 1939 r. 
na Wołyniu.
Józef Wereda
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WIGILIA W POLSKIEJ 
TRADYCJI I OBYCZAJU
Aleksander Szumański
Święta Bożego Narodzenia w 
Polsce tak naprawdę zaczyna-
ły się od cudownej, wspaniałej 
gęsi, spożywanej na św. Marci-
na, którą można było wspomi-
nać przez całe 40 dni Adwentu, 
aż do uroczystej postnej kolacji 
– polskiej Wigilii.
Nie znaczy to wcale, że Polacy 
przez długi post adwentowy po-
sypywali sobie głowy popiołem 
i żyli chlebem i wodą. Na post-
ny obiad w kuchni szlacheckiej 
na Kresach proponowano np. 
zupę rybną z farszem, kotlety 
z sandacza, pieróg z grzybami, 
raki całe gotowane w śmieta-
nie, strudel z jabłkami zawijany 
na deser lub inny zestaw: zupę 
sago z winem, z ciastkami kru-
chymi, pasztet z węgorza, ryby 
w majonezach, jarzyny rozma-
ite na parze, szczupak z białym 
sosem z kartofelkami, hreczusz-
ki z konfiturami. Tak więc przez 
okres postu jedzono inaczej, nie 
jedzono mięsa, z wyjątkiem 
może ogonów bobrowych, które 
ze względu na to, że trzymane 
cały czas w wodzie, zaliczano 
do rybnych potraw postnych. 
Gdy zliczymy dni postne całego 
roku (piątki, Adwent i Wielki 
Post) – to otrzymamy około 150 
dni bezmięsnej diety, które po-
równując z dzisiejszą modą na 
odchudzanie różnymi sposoba-
mi i różne „cudowne” diety, że o 
kapuśniaku Prezydenta lub die-
cie amerykańskich pilotów nie 
wspomnę, było rozwiązaniem 
trwałym, obowiązującym nie-
mal wszystkich i na pewno po-
prawiającym zdrowie. Wszyst-
kie dni Adwentu przygotowy-
wały do tego jedynego dnia w 
roku – do Wigilii, która rozpo-
czynała ukochane przez Pola-
ków święta Bożego Narodzenia. 
Od zamierzchłych pogańskich 
czasów to właśnie dzień zrówna-
nia dnia z nocą był najwłaściw-
szym czasem do błagania sił natu-
ry o pomyślność, o dobre zbiory, 
o zdrowie. Pośredniczyli w tych 
zabiegach zmarli. To dla nich, a 
nie tylko dla nieoczekiwanego go-
ścia, zostawiało się puste miejsce 
przy stole, to mak, miód i grzyby 
w potrawach wigilijnych stanowi-
ły pomost między tym i tamtym 
światem. To dlatego magiczne 
liczenie potraw na szczęście. Ma 
być ich liczba nieparzysta 9 ( w 
XIX wiecznej Warszawie ) lub 
13 w niektórych rejonach Polski, 
równie często liczba parzysta ( 12 
dań bo 12 uczniów Jezusa i tyleż 
miesięcy w roku ). Wydaje się, iż 
ważniejszy niż liczba jest przypi-
sany do niej komentarz. To dlate-
go w tym dniu wróżbą jest źdźbło 
trawy, wyciągnięte spod obrusa, 
jeśli zielone – to szczęście, jeśli 
sczerniałe – kłopoty, niepowo-
dzenia, staropanieństwo. Młode 

panny wychodziły przed domy i 
nasłuchiwały szczekania psów, 
gdyż było prawie pewne, że stam-
tąd przybędzie przyszły oblubie-
niec. Wróżono z orzechów, któ-
rych brano do wróżby 4 lub 12, 
tyle ile pór roku lub miesięcy, jak 
były wszystkie zdrowe to wróżyły 
wspaniały rok. Dla wróżby kraja-
no jabłka, jeśli pestki układały się 
w gwiazdę – wróżba pomyślna, 
jeśli formowały krzyż – kłopoty. 
Na Kresach rzucano kutią o po-
wałę i z drżeniem czekano by nie 
odpadła, dziewczyny tarły mak 
na Wigilię aby rychło wyjść za 
mąż. Karmiono zwierzęta domo-
we wigilijnymi potrawami aby 
zapewnić im zdrowie i plenność. 
Ten kto upolował zwierzynę w 
Wigilię – zapewniał sobie szczę-
ście na cały rok. Kto płakał w Wi-
gilię wierzono, że będzie płakał 
do następnych świąt. W wieczór 
wigilijny nie wolno było prząść, 
szyć ani pracować ostrymi na-
rzędziami. Nie wolno było się 
kłócić i trzeba było uregulować 
wszystkie długi nawet te moral-
ne. Aby zapewnić dobre i boga-
te zbiory stawiano snopy zboża 
w izbie wiejskiej jak i w salonie 
ziemiańskiego pałacu. To dlatego 
w wigilijny wieczór obowiązko-
wo trzeba było skosztować choć 
odrobinę z tego co w polu, sadzie, 
wodzie, lesie i ogrodzie. Do dziś 
w wielu domach przetrwał zwy-
czaj przechowywania przez rok w 
portfelu łuski karpia wigilijnego z 
monetą, co zabezpieczało pienią-
dze na cały rok. A więc zapewne 
i my będziemy sobie wróżyć, bo 
któż z nas, Drodzy Państwo, nie 
chce być zdrowy, piękny i bogaty 
i znać swojej przyszłości?
Polska Wigilia to siła tradycji, 
dzięki której naród bez państwa 
przetrwał i doczekał się wolności. 
Każda wieczerza wigilijna i każ-
da z potraw z tego stołu ma jesz-
cze inny, bardzo ludzki wymiar, 
smak smażonego karpia, uszek z 
grzybami, siemiątki, zupy mig-
dałowej czy kutii jest nie tylko 
smakiem potrawy, jest smakiem 
wspomnień, oczekiwaniem na 
Mikołaja lub radością dziecka, 
które nareszcie widzi całą rodzinę 
razem, która doceniając nakaz wi-
gilijny wzajemnego wybaczenia, 
odpuszczenia win, zapomnienia 
uraz, pogodzona, uroczyście ła-
mie się opłatkiem i zasiada do na-
krytego śnieżnobiałym obrusem 
stołu. W smaku klusek z makiem 
czy kutii jest zapach choinki, za-
pach siana pod obrusem, blask 
świecy odbijającej się w bomb-
kach i oczach dziecka, zajętego 
oglądaniem prezentów. Jeśli za-
pytamy rodaka – co jada w dniu 
Wigilii w swym rodzinnym domu 
– to bardzo dokładnie możemy 
stwierdzić jakie jest jego pocho-
dzenie, jego rodowód.

Na Śląsku muszą być śląskie pier-
niki, bytomskie kamyki, piernik z 
marcepanem, ćwibak piernikowy, 
piernikowe serca lukrowane lu-
krem miętowym, cieszyńskie cia-
steczka orzechowe. Na Opolsz-
czyźnie jadano zupę grochową, 
ale również zupę migdałową, 
grzybową z galuszkami, fasolo-
wą z pieczkami (suszone owoce) 
ale przede wszystkim musiała 
pojawić się na stole siemiątka i 
moczka. Niektórzy rzucali nieco 
strawy w ogień – dla zmarłych. 
Osobno ugotowana kasza tatar-
czana, zalana siemiątką, dawała 
na talerzu ziarna prosa, tatarki i 
konopi co miało magiczną moc 
dobrej wróżby. Na śląskim stole 
nie brakło karpia i kompotu wigi-
lijnego z suszonych owoców.
Na bogatym stole książąt Po-
tockich kucharz Teslar stawiał : 
zupę migdałową, consomme mal-
tańską, krążki ryby z chrzanem, 
szczupaka w sosie szafranowym, 
karpia z sosem polskim, liny 
smażone, sałatę, kukurydzę, croc-
-en-bouche oraz przystawki : ka-
napki, kawior, śledzie, łamańce, 
kutię, mak i ciasta : struclę zwy-
kłą, drezdeńską, z konfiturami, z 
makiem, tort marasquinowy, ma-
karonikowy, kakaowy.
Na Kresach w dniu wigilijnym 
pan domu polował a gospodyni 
szykowała wieczerzę, aby na sto-
le nie zabrakło : zupy migdałowej 
z ryżem i rodzynkami, a druga, 
jaka komu się podoba : barszcz 
z uszkami albo zupa rybna z far-
szem lub grzybowa z łazankami, 
szczupak na szaro w sosie z cy-
tryną i rodzynkami, okoni posy-
panych jajami, oblanych masłem, 
szczupaka na żółto, zimnego, w 
całku, z szafranem i rodzynkami, 
karpia całego na zimno w rumia-
nym sosie z rodzynkami, pasztetu 

z chucherek we francuskim cie-
ście, lina w galarecie, karasi sma-
żonych z czerwoną kapustą, kre-
mu śmietankowego, galarety albo 
kisielku, suszeniny ze śliwek, 
wisien i gruszek, zamiast chleba : 
strucle na migdałowym lub mako-
wym mleku – powinny leżeć całe 
z jednego i drugiego końca stołu.
Na północnych krańcach Podlasia 
charakterystyczną potrawą wigi-
lijną były łamańce podawane do 
mleczka z maku zwanego aguom-
pieniem.
Na Kresach Wileńskich na stole 
wigilijnym nie mogło zabraknąć 
rolmopsów śledziowych na spo-
sób wileński, smażonych śledzi, a 
uszka do barszczu były smażone, 
nie gotowane, podawano również 
grzyby w cieście, a na deser do 
wigilijnego kompotu pierniki, 
makowce i dużo bakalii z suszo-
nymi owocami i południowymi. 
Pani pan domu obowiązkowo, a 
goście na dobrą wróżbę, musieli 
skosztować kiślu owsianego. Na 
Kresach Lwowskich opłatek sma-
rowano miodem, podobnie jak na 
Podhalu, a na zakończenie Wigilii 
powinien był być podany strudel 
ciągniony galicyjski.
Na Podhalu jak zresztą w całej 
Polsce obowiązywał post ścisły. 
Jedzono tylko ziemniaki w łupi-
nach, popijano gorzką kawą. A 
na góralskiej Wigilii jedzono żur, 
barszcz, kapustę z grochem i klu-
ski z makiem.
Wigilia na Pomorzu to barszcz 
wigilijny z kluseczkami z grzy-
bów lub pierożkami grzybowymi. 
W niektórych domach podawano 
zupę z suszonych owoców. Poda-
wano również kapustę z grzybami 
lub bigos postny, grzyby w białym 
sosie i ryby do wyboru : karp w 
maśle, karp w sosie czosnkowym, 
karp nadziewany, flądra w gala-

recie, pstrąg z migdałami, szczu-
pak w sosie chrzanowym, śledź w 
śmietanie, śledź po rybacku, śledź 
marynowany, sałatkę rybną, śle-
dziową lub pieczarkową, a na de-
ser makowce, pierniki, pierniczki 
i drożdżówkę kaszubską i sękacz 
zwany tutaj Bałmkuch.
Na stole wigilijnym w Warszawie 
podawano 9 potraw z ryb : galare-
tę, zupę rybną, szczupaka odgoto-
wanego w zupie , zalanego ogrza-
nym chrzanem zaprawionym cu-
krem z solą, okonie zaprawione 
sosem, potrawkę z ryb, rybę w 
sosie, kotlety z ryby z zielonym 
groszkiem, jesiotra lub czeczugę 
w sosie, na pieczyste podawano 
karpia lub fląderkę, oprócz tego 
podawało się zaparzony mak utar-
ty ze śmietanką i cukrem ( albo 
miodem ), przyprawiany wanilią 
z dodatkiem migdałów i bakalii, 
który jedzono z małymi kruchymi 
ciasteczkami. Na stole pojawiał 
się również groch przecierany, 
zapiekanka z ryżu, kompot, ciasta 
oraz kisiel z migdałowym mle-
kiem.
Ponieważ często zdarzało się 
tak, że żona pochodziła z jednej 
części Polski a mąż z innej – Wi-
gilia była sztuką kompromisu i 
dobór potraw bardzo często cie-
kawy i oryginalny. Stąd zapew-
ne i w Państwa domach znajdą 
się potrawy wigilijne, których 
rodowód sięga Kijowszczyzny 
lub wspaniałej wsi kaszubskiej.
Wszędzie jednakże Wigilia roz-
poczynała się od długo ocze-
kiwanej pierwszej gwiazdy na 
niebie, po której wszyscy skła-
dali sobie życzenia i dzielili się 
opłatkiem.

Opracowanie według Grzego-
rza Russaka „Lwowskie Spo-
tkania”

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

/ Wszystkie wigilijne potrawy na tym stole miały rodowód kresowy, przygotowano je zgodnie ze starymi recepturami przywiezionymi 
na Dolny Śląsk z okolic Lwowa. http://www.kuchniawroclawia.pl/25,1097,Dolnoslaskie_wigilie.htm
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Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do: 

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

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

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

 Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@btx.pl

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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