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XXXII ZJAZD 
ŻOŁNIERZY 27.WOŁY ŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ 

 
W dniach 21 i 22 lipca 2012 r. odbył się w Chełmie doroczny, 

już XXXII Zjazd żołnierzy 27.WDP AK i Okręgu Wołyńskiego 
ŚZŻ AK. Tym razem gościło nas Środowisko Żołnierzy 
27.Wołyńskiej Dywizji AK w Chełmie z jego Prezesem Janem 
Markowskim. 

Pierwszy dzień Zjazdu rozpoczęła uroczysta msza św. konce-
lebrowana przez 3 księży: A. Puzona, M. Kurjaniuka i A. Świer-
kowskiego, w obecności 3 pocztów sztandarowych. 

Na obrady Zjazdu swojej siedziby udzielił Nadbużański Od-
dział Straży Granicznej. W Zjeździe wzięło udział około 130 osób 
z całej Polski, w tym jedynie 15 żołnierzy 27.WDP AK. Wielu 
kombatantów delegowało na Zjazd swoje dzieci i wnuki. Niektó-
rzy nie byli już w stanie odbyć kilkudniowej podróży. 

Obrady prowadziła kol.Anna Lewak - wiceprezes Zarządu 
Okręgu. Powitane zostały miejscowe władze i zaprzyjaźnione or-
ganizacje kresowe. Wręczono odznaczenia Pro Patria i Kustosza 
Miejsc Pamięci Narodowej. Wygłoszono sprawozdania Zarządu 
Okręgu i Środowiska Żołnierzy 27.Wołyńskiej Dywizji AK w 
Chełmie. Minutą ciszy uczczono 28 kombatantów, którzy w ciągu 
ostatniego roku odeszli „na wieczną wartę”. 

Kol.Kazimierz Danilewicz - Prezes Okręgu, nieobecny z po-
wodu choroby, przekazał Zjazdowi życzenia owocnych obrad. 
Odczytano list kol.Andrzeja Żupańskiego o stanie wiedzy i litera-
turze poświęconej ludobójstwu dokonanemu przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej Kresów II Rzeczypospolitej. 
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Głos zabierali: wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻ AK - Piotr 
Kurek, dr Leon Kurek z IPN w Lublinie oraz Ewa Siemaszko (na 
temat strat polskich w wyniku działań NKWD na Wołyniu w la-
tach 1939-1941). 

Poza obradami zjazdowymi organizatorzy przygotowali im-
prezy towarzyszące, w sobotnie popołudnie autokarowe zwiedza-
nie Chełma i miejsc upamiętnień, a wieczorem spektakl Teatru 
„Nie Teraz” z Tarnowa „Ballada o Wołyniu”. Wieczór sobotni 
zakończyła wspólna uroczysta kolacja. 

W niedzielę 22 lipca 2 autokary wyruszyły przez przejście 
graniczne w Dorohusku na Ukrainę, szlakiem walk i cmentarzy 
wojennych 27 WDP AK. Odwiedzono cmentarz w Ostrówkach, 
miejsce pochówku ofiar ludobójstwa ludności polskiej oraz wo-
jenne cmentarze 27.Wołyńskiej Dywizji AK w Rymaczach i w 
Bielinie. W podróży do Bielina a następnie do Włodzimierza Wo-
łyńskiego towarzyszył grupie ks.Andrzej Puzon, który we Wło-
dzimierskiej Farze odprawił wzruszającą mszę świętą. Po wspól-
nym posiłku w podziemiach kościoła i odwiedzinach miejscowe-
go cmentarza, pełni wrażeń wracaliśmy wieczorem do gościnnego 
Chełma. 

A.Lewak 
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WARSZAWA ODDAŁA HOŁD POWSTA ŃCOM 

 
 

Pierwszy sierpnia 
jest dniem szczegól-
nym i bliskim sercu 
każdego warszawia-
ka. Już od najmłod-
szych lat, poznając 
historię rodzinnego 
miasta, dowiaduje się 
on o odwadze, patrio-
tyzmie i bohaterstwie 
często tych zaledwie 
kilka lat od niego 
starszych dziewcząt i 
chłopców, którzy w 
1944 r. chwycili za 
broń. Ten kwiat 
polskiej młodzieży – który walczył i nierzadko złożył w ofierze 
wolności najwyższą daninę krwi – nigdy nie zostanie zapomniany. 
Warszawa pamięta i czci pamięć swoich obrońców, którzy – mi-
mo upływu lat – wciąż budzą podziw i szacunek. 

W tym roku rocznicowe uroczystości rozpoczęły się 30 lipca 
w parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Pre-
zydent RP, Bronisław Komorowski, wręczył Srebrny Krzyż Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari Jerzemu Kamińskiemu ps.„By-
czyński” oraz rodzinom nieżyjących już powstańców. Równocze-
śnie odznaczył Oficerskimi i Kawalerskimi Krzyżami Orderu Od-
rodzenia Polski lub Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi osoby 
zasłużone dla kultywowania pamięci o zrywie. 

Przed południem 31 lipca na Zamku Królewskim rozpoczęła 
się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której zostały wrę-
czone tytuły Honorowych Obywateli Warszawy. Wśród wyróż-
nionych znalazł się prof.Witold Kieżun, powstaniec i więzień so-
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wieckich łagrów. Nieco później, przed pomnikiem żołnierzy 
„Żywiciela” na stołecznym Żoliborzu, gdzie już przed godz. „W ” 
wybuchły walki – odbył się apel poległych i złożono wieńce. 
Kwiatów nie zabrakło również na ul.Suzina – upamiętniono tutaj 
żołnierzy Organizacji Wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej z 
batalionu im.Jarosława Dąbrowskiego, którzy polegli w pierw-
szym boju Powstania, 1 sierpnia o godz. 13.30. 

 
Jesteście dla nas wzorem i drogowskazem 
Po południu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na 

pl.Krasińskich odbyły się uroczysta Msza św., której przewodni-
czył biskup polowy Wojska Polskiego, Józef Guzdek, oraz apel 
poległych. – Zgromadziliśmy się tutaj, jak każdego roku, aby zło-
żyć hołd bohaterskim powstańcom Warszawy. Modlimy się za 
tych, którzy już odeszli na wieczną wartę, a jednocześnie nasze 
pełne uznania i wdzięczności serca zwracamy ku obecnym wśród 
nas tutaj bohaterom Powstania Warszawskiego. Jesteście dla nas, 
szanowni państwo, wzorem i drogowskazem, jak najlepiej, naj-
wierniej służyć Polsce także dzisiaj – mówił podczas uroczystości 
prezydent Bronisław Ko morowski. 

Prezes Związku Powstańców Warszawskich, gen.Zbigniew 
Ścibor-Rylski, podkreślił poczucie dumy powstańców, że w chwi-
lach najcięższej próby dali Ojczyźnie wszystko, na co ich było 
stać. – Bez nakazu i przymusu, bez roszczeń do jakichkolwiek ko-
rzyści osobistych (…) nie ukrywamy drzemiącej w nas dumy, że 
byliśmy częścią narodu zjednoczonego w walce, solidarnego we 
współżyciu. Narodu darzącego zaufaniem swoich przywódców i 
dowódców, zdyscyplinowanego w przestrzeganiu niepisanych ka-
nonów Polski Podziemnej. Dziś, gdy jesteśmy u schyłku, chcieliby-
śmy mieć nadzieję, że to, co najpiękniejsze w powstańczym etosie 
– żarliwa i bezinteresowna miłość Ojczyzny – będzie przenikać 
codzienne życie Polaków. Następnie przed pomnikiem wieńce 
złożyli m.in. przedstawiciele powstańców z gen. Ściborem-
Rylskim na czele, prezydent RP i prezydent Warszawy oraz 
członkowie parlamentu i rządu, a także reprezentujący UdSKiOR, 
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Jan Stanisław Ciechanowski. Wieczór zakończyło widowisko 
„1944-MIASTO-2012”. 

 
Na Mokotowie 
Obchody rocznicy powstania 1 sierpnia zainaugurowano przed 

pomnikiem Mokotów Walczy 1944 w parku im. gen. Gustawa 
Orlicz-Dreszera, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Woj-
ciech Milic, prezes Środowiska Pułku AK „Baszta”, przypomniał, 
że mokotowscy powstańcy przez 57 dni osłaniali całe Powstanie 
od południa. – Dzięki temu mogło się ono utrzymywać, dając do 
wód niezwyciężoności i pragnieniu wolności. 

Jan Stanisław Ciechanowski podkreślił, że to wielki zaszczyt 
móc w tym szczególnym dniu podziękować naszym bohaterom – 
ludziom, którzy wiele lat temu oddawali życie i przelewali krew, 
byśmy mogli żyć w wolnym państwie. – Chcemy podziękować 
tym, którzy pamiętają i będą nieść tę pochodnię polskiej wolności 
przez kolejne generacje. Niech pamięć o bohaterskich żołnierzach 
Armii Krajowej, powstańcach warszawskich, najpiękniejszym po-
koleniu w historii Rzeczypospolitej, nigdy nie zaginie. 

Jan Stanisław Ciechanowski wręczył również Medale „Pro Pa-
tria”, nadawane za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci 
walk o niepodległość Polski. Otrzymali je: Zofia Dylenios, Wła-
dysław Łukawski, Zbigniew Moskot, Zbigniew Pawelski, Mie-
czysław Chackiewicz, prof.Jerzy Kłoczowski, Kazimierz Lewar-
ski, Rafał Miastowski, Hanna Minkiewicz, burmistrz dzielnicy 
Mokotów – Bogdan Olesiński, płk Andrzej Ostrowski, Krzysztof 
Skolimowski i Danuta Wardle-Wiśniowiecka. 

Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem uczestnicy uroczysto-
ści, przy dźwiękach Marszu Mokotowa, przeszli na ul. Dworko-
wą, gdzie oddali hołd 119 zamordowanym powstańcom. 

 
Syreny w godz. „W” 
Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zmiana warty 

przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wieńce złożyli m.in. przed-
stawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplo-
matycznego, a także p.o. kierownika Urzędu, Jan Stanisław Cie-
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chanowski. – Spotykamy się dziś w szczególnym dniu w tym sym-
bolicznym miejscu. Gromadzimy się, by oddać cześć bohaterom, 
którzy hasła o wolnej Polsce nosili nie tylko na sztandarach, ale w 
sercu i czynach – mówiła podczas uroczystości prezydent War-
szawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kwiaty złożono również przed 
pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”, a następnie przed-
stawiciele władz oraz kombatanci spotkali się przy pomniku Pol-
skiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. – Po raz trzeci 
obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 
ustanowiony przez Sejm w 2009 r. Składamy hołd tym, którzy w 
obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie 
stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego państwa 
polskiego, sprzeciwiali się okupacji niemieckiej i widmu sowiec-
kiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków – po-
wiedziała marszałek Sejmu, Ewa Kopacz. 

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stani-
sław Oleksiak, wspominając uczestniczącą w walkach młodzież, 
podkreślił, że odznaczała się ona wyjątkową świadomością. – 
Dojrzałością bycia wolnymi w wolnej Ojczyźnie. Chcieli się bić o 
jej wolność i bili się w różny sposób. Młodzieży powstańczej, któ-
ra oddała życie Ojczyźnie, i tej, która doczekała dzisiejszej roczni-
cy, pochylając pokryte szronem lat głowy nad wspomnieniem tam-
tego czasu – cześć i chwała. Prezydent Warszawy przypomniała 
zaś o bogatej tradycji niepodległościowej stolicy – to tu podczas 
wojny powstał ośrodek władzy Polskiego Państwa Podziemnego, 
urzędowała Delegatura Rządu na Kraj i dowództwo Armii Krajo-
wej. 

Kulminacja obchodów rocznicy nastąpiła jak zwykle o godz. 
„W”, kiedy to dla uczczenia wybuchu Powstania zawyły syreny 
alarmowe, a warszawiacy zatrzymali się, by złożyć hołd uczestni-
kom zrywu. Premier Donald Tusk; reprezentujący prezydenta RP, 
minister Jacek Michałowski; oraz prezydent Warszawy złożyli 
wieńce pod pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. 
Pamięć poległych uczczono także salwą honorową. W uroczysto-
ści uczestniczył Jan Stanisław Ciechanowski. 
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Tego dnia kwiaty złożono również na grobie dowódcy sił po-
wstańczych – gen. Antoniego Chruściela „Montera”, a także na 
wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy, gdzie odmówiono 
modlitwy ekumeniczne. Na pl. Piłsudskiego odbył się koncert 
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”. 

 
„Ognisko Pamięci”  
Wieczorem, o godz. 21, na kopcu Powstania Warszawskiego 

rozpalono „Ognisko Pamięci”. Podczas uroczystości prezes 
Związku Powstańców Warszawskich zaznaczył, że on i jego kole-
dzy bili się o wolną i niepodległą Polskę, którą dzisiaj mamy. – 
Walczyliśmy do ostatniej chwili o honor, o istnienie narodu pol-
skiego i naród polski nigdy się nie poddał i nie podda. I wy, ko-
chani, tak samo musicie walczyć, jak przyjdzie taka chwila. Dzię-
kuję, że wasze serca biją uczuciem wspaniałym dla tych, którzy 
oddawali swoje życie – mówił, zwracając się do licznie uczestni-
czącej w obchodach młodzieży, gen. Zbigniew Ścibor-Rylski. 

W uroczystościach wziął udział p.o. kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Stanisław 
Ciechanowski. 

„Ognisko Pamięci” będzie płonęło na kopcu przez 63 dni i 
zgaśnie 2 października, w rocznicę zakończenia zrywu, co będzie 
końcowym akcentem obchodów 68. rocznicy Powstania War-
szawskiego. 

Anna Kondek 
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POWSTAŃCZE SYLWETKI 

 
Wanda Felicja Lurie z d.Podwysocka 
...na Woli uszła z życiem z egzekucji Wanda Lurie. Była w 

ósmym miesiącu ciąży. Kula przeszła przez dolną część jej cza-
szki i przebiła policzek. Kobieta dostała krwotoku, ale przeżyła i 
jeszcze w trakcie powstania, ale już pod Warszawą, w Podkowie 
Leśnej urodziła syna. Na Działdowskiej, w miejscu kaźni, pozo-
stały ciała jej dzieci. Czemu o tej warszawskiej Niobe nie pisali-
ście książek, panowie? - zapytał-by Mickiewicz. 

Krzysztof Masłoń „Rzeczpospolita” nr 232, 2 października 
2004 r. 

 
Wiele zbrodni okryła na zawsze tajemnica, gdyż niemało eg-

zekucji było takich, z których nie uratował się nikt - ze wspo-
mnień mojej matki będących fragmentem zeznania złożonego 10 
grudnia 1945 r. przed p.o. sędziego okręgowego w Warszawie 
Haliną Wereńko delegowaną do Okręgowej Komisji Badań 
Zbrodni Niemieckich w Warszawie. 

Pod przysięgą zeznała: - Tej upalnej soboty 5 sierpnia 1944 r. 
wraz z trojgiem dzieci w wieku 3,5, 6 i 11 lat przebywałam w piw-
nicy swego domu przy ul.Wawelberga nr 18 na Woli. Byłam w 
ostatnim miesiącu ciąży. W sobotę ok. godz. 12 wkroczyli na nasze 
podwórko Niemcy, wzywając ludność do opuszczenia piwnic. Za-
raz potem zaczęli wrzucać do piwnic granaty zapalające. Zapa-
nował popłoch. Na ul.Wolskiej 55 za bramą fabryki słychać było 
strzały, błagania, jęki... Niemcy strzelali w kark od tyłu. Ja byłam 
w ostatniej czwórce. Gdy zabito mi dzieci - potem strzelano do 
mnie. Przewróciłam się na lewy bok. Kula trafiła w kark, przeszła 
przez dolną część czaszki, wychodząc przez prawy policzek. Do-
stałam krwotoku ciążowego. Wraz z kulą wyplułam kilka zębów. 
Czułam drętwienie lewej części głowy i ciała... Przywaliły mnie 
cztery ciała. Następne padały już obok... 

Oprawcy po nich chodzili. Kopali je, przewracali, dobijali ży-
wych, rabowali. Myślałam tylko o śmierci, jak długo się będę mę-
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czyć. Trzeciego dnia poczułam, że dziecko, którego oczekiwałam, 
żyje.  

Kamienna tablica i pomnik na Cmentarzu Wolskim z napisem 
„Polegli Niepokonani” (ponad 52 tys. rozstrzelanych). A najwięk-
szy kat Warszawy, były generał policji gruppenführer Heinz Re-
inefarth (prawnik) - miał dobre sny i nie oblewał go nocą zimny 
pot. Uniewinniony żył w luksusach do późnej starości na wyspie 
Stylt. Śmierć zbrodniarza wojennego przyszła ponad ćwierć wie-
ku temu. A co z jego ofiarami? 

Jedną z nich była moja matka Wanda F.Lurie (zmarła 21 maja 
1989 r. w Warszawie). Polska Niobe - istniała i żyła naprawdę. 
Przeżyła bowiem sytuację nie mieszczącą się w najbardziej po-
datnej na makabryczne wizje wyobraźni. Dzięki heroicznej po-
stawie, ogromnej sile woli uratowała życie własne i moje - swego 
syna - odrodzonego jak Feniks z popiołów. Była wzorem miłości i 
oddania. Niebem na ziemi. Odznaczona wielokrotnie za życia i 
pośmiertnie. Ponadto od niedawna Jej imię nosi skwer na war-
szawskiej Woli. Doświadczenie mojej matki (wdowy po śp. Bole-
sławie, przemysłowcu, naukowcu, filantropie zmarłym 9 lutego 
1960 r.) potwierdza powszechnie znaną sentencję: „Życie i miłość 
są mocniejsze od śmierci”. W 63. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego (sierpniowego) - dziękuję Ci, Mamo, za dar życia. 

MŚCISŁAW LUDWIK LURIE 
 
Zeznanie Wandy Felicji Lurie Protokół z dn. 10 XII 1945 
Od roku 1937 mieszkałam wraz z rodziną w Warszawie, przy 

ul. Wawelberga 18 m. 30. W dniu 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 3 
po południu rozpoczęły się na naszym punkcie zacięte walki. Po-
wstańcy wybudowali w pobliżu naszego domu, tj. na rogu Wol-
skiej i Górczewskiej, dwie zapory. W sąsiednim domu znajdowały 
się karabiny maszynowe, amunicja, granaty. Sytuacja od pierw-
szych chwil była bardzo ciężka. Liczni zamieszkujący tu 
Volksdeutsche strzelali z ukrycia do powstańców i wskazywali 
Niemcom położenie i sytuację Polaków. Użyto do akcji czołgi - 
tygrysy, rozbito szereg domów. Czołgi niemieckie atakowały od 
ulicy Górczewskiej i od Wolskiej i wtargnąwszy na nasz teren 
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Niemcy wyciągnęli z domów mężczyzn, każąc im rozbierać bary-
kady. Jednocześnie podpalono parę domów rzucając do mieszkań 
butelki z benzyną. Ludność, której nie wezwano przedtem do 
opuszczenia mieszkań, uniemożliwione miała wyjście na ulicę. 

Do dnia 5 sierpnia przebywałam w piwnicy domu z trojgiem 
dzieci w wieku lat 11, 6, 3,5 i sama będąc w ostatnim miesiącu 
ciąży. Tegoż dnia o godz. 11-12 wkroczyli na podwórko żandarmi 
niemieccy oraz Ukraińcy, wzywając ludność do natychmiastowe-
go opuszczenia domu. Kiedy mieszkańcy piwnic od strony po-
dwórza wyszli, żandarmi wrzucili do piwnic granaty zapalające. 
Zapanował popłoch i pośpiech. Nie mając przy sobie męża, który 
nie powrócił z miasta, ociągałam się z opuszczeniem domu, mia-
łam nadzieję, że pozwolą mi zostać. Musiałam jednak opuścić 
dom. Wraz z dziećmi i rodziną Gulów wyszłam na ulicę Dział-
dowską. Domy na ulicy już płonęły. 

Usiłowałam przejść początkowo w stronę Górczewskiej, ale na 
ulicy Działdowskiej stało dużo Ukraińców i żandarmów, którzy 
nie pozwolili mi przejść w tym kierunku, a kazali mi udać się na 
ulicę Wolską. Droga była ciężka. Na ulicach leżało pełno kabli, 
drutów, resztek barykad, gumy, trupy. Domy paliły się po obu 
stronach ulic. Na ul.Wolskiej i na ul.Skierniewickiej wszystkie 
domy były już spalone. Na rogu Działdowskiej i Wolskiej widzia-
łam pojedyncze trupy młodych mężczyzn w cywilnym ubraniu. 
Na ul.Wolskiej podeszłam do grupy osób z naszego domu. Ogó-
łem było nas pod fabryką ponad 500 osób. Z rozmów współtowa-
rzyszy zorientowałam się, że w fabryce zgromadzono mieszkań-
ców domów z ulic Działdowskiej, Płockiej, Sokołowskiej, Staszi-
ca, Wolskiej i z ul.Wawelberga. 

Staliśmy przed bramą fabryki ,,Ursus”, położonej przy 
ul.Wolskiej nr 55. Fabryka ta stanowi oddział państwowej fabryki, 
położonej w miejscowości Ursus pod Warszawą. Przed bramą fa-
bryki czekaliśmy około godziny. Z podwórza fabryki słychać było 
strzały, błagania i jęki. Do wnętrza fabryki Niemcy wpuszczali, a 
raczej wpychali, przez bramę od ul.Wolskiej po sto osób. Chło-
piec około lat 12 ujrzawszy przez uchyloną bramę zabitych swo-
ich rodziców i brata dostał wprost szału, zaczął krzyczeć, wzywa-
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jąc matkę i ojca. Niemcy i Ukraińcy bili go i odpychali, gdy usi-
łował wedrzeć się do środka. 

Nie mieliśmy wątpliwości, że na terenie fabryki zabijają, nie 
wiedzieliśmy czy wszystkich. Ja trzymałam się z tyłu, stale się 
wycofując, w nadziei, że kobietę w ciąży przecież nie zabiją. Zo-
stałam wprowadzona w ostatniej grupie. Na podwórzu fabryki zo-
baczyłam zwały trupów do wysokości jednego metra. Trupy leża-
ły w kilku miejscach, po całej lewej i prawej stronie pierwszego 
podwórza. Wśród trupów rozpoznałam zabitych sąsiadów i zna-
jomych. Środkiem podwórza wprowadzono nas w głąb, do przej-
ścia wąskiego na drugie podwórze. Tu Ukraińcy i żandarmi usta-
wili nas czwórkami. Mężczyźni szli z rękoma podniesionymi w 
górę. W grupie prowadzonej było około 20 osób, w tym dużo 
dzieci lat 10-12, często bez rodziców. Jedną bezwładną staruszkę 
przez całą drogę niósł na plecach zięć, obok szła jej córka z dwoj-
giem dzieci 4 i 7 lat. Trupy leżały na prawo i lewo, w różnych po-
zycjach. 

Naszą grupę skierowano w kierunku przejścia między budyn-
kami. Leżały tam już trupy. Gdy pierwsza czwórka dochodziła do 
miejsca, gdzie leżały trupy, strzelali Niemcy i Ukraińcy w kark od 
tyłu. Zabici padali, podchodziła następna czwórka, by tak samo 
zginąć. Bezwładną staruszkę zabito na plecach zięcia, on również 
zginął. Przy ustawianiu ludzie krzyczeli, błagali lub modlili się. Ja 
byłam w ostatniej czwórce. Błagałam otaczających nas Ukraiń-
ców, by ratowali dzieci i mnie, któryś z nich zapytał, czy mogę się 
wykupić. Dałam mu złote 3 pierścienie. Zabrawszy to, chciał 
mnie wyprowadzić, jednak kierujący egzekucją Niemiec - oficer–
żandarm, który to zauważył, nie pozwolił i kazał mnie dołączyć 
do grupy przeznaczonej na rozstrzelanie, zaczęłam go błagać o 
życie dzieci i moje, mówiłam coś o honorze oficera. Odepchnął 
mnie jednak, tak że się przewróciłam. Uderzył też i pchnął moje-
go starszego synka wołając „prędzej, prędzej, ty polski bandyto”. 

W międzyczasie wprowadzono nową partię Polaków. Pode-
szłam więc w ostatniej czwórce razem z trojgiem dzieci do miej-
sca egzekucji trzymając prawą ręką dwie rączki młodszych dzieci, 
lewą - rączkę starszego synka. Dzieci szły płacząc i modląc się. 
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Starszy widząc zabitych wołał, że i nas zabiją. W pewnym mo-
mencie Ukrainiec stojący za nami strzelił najstarszemu synkowi w 
tył głowy, następne strzały ugodziły młodsze dzieci i mnie. Prze-
wróciłam się na prawy bok. Strzał oddany do mnie nie był śmier-
telny. Kula trafiła w kark z lewej strony i przeszła przez dolną 
część czaszki wychodząc przez prawy [prawdopodobnie błąd w 
protokóle - patrz orzeczenie lekarskie poniżej] policzek. Dostałam 
krwotok ciążowy. Wraz z kulą wyplułam kilka zębów. Czułam 
odrętwienie lewej części głowy i ciała. Byłam jednak przytomna i 
leżąc wśród trupów widziałam prawie wszystko, co się działo do-
okoła. Obserwowałam dalsze egzekucje. Wprowadzono nową par-
tię mężczyzn, których trupy padały i na mnie. Przywaliły mnie 
około 4 trupy. Wprowadzono dalszą partię kobiet i dzieci - i tak 
grupa za grupą rozstrzeliwano aż do późnego wieczoru. 

Było już ciemno, kiedy egzekucje ustały. W przerwach opraw-
cy chodzili po trupach, kopali, przewracali, dobijali żyjących, ra-
bowali kosztowności. Ciała dotykali przez jakieś specjalne szmat-
ki. Mnie samej zdjęto z ręki zegarek, nie zauważyli przy tym, że 
jeszcze żyję. W czasie tych okropnych czynności pili wódkę, 
śpiewali wesołe piosenki, śmieli się. Obok mnie leżał jakiś tęgi, 
wysoki mężczyzna w skórzanej kurtce, który długo rzęził. Niemcy 
oddali 5 strzałów, zanim skonał. W czasie dobijania strzały raniły 
mi nogę. Leżałam tak przez długi czas w kałuży krwi, przyciśnięta 
trupami. Myślałam tylko o śmierci, jak długo będę się jeszcze mę-
czyć. W nocy zepchnęłam martwe ciała leżące na mnie. 

Następnego dnia egzekucje ustały. Niemcy wpadli tylko kilka-
krotnie z psami, biegali po trupach, sprawdzali, czy kto nie żyje. 
Słyszałam pojedyncze strzały, prawdopodobnie dobijali żyjących. 
Leżałam tak trzy dni, tj. do poniedziałku [egzekucja odbyła się w 
sobotę]. Trzeciego dnia poczułam, że dziecko, którego oczekiwa-
łam, żyje. To dodało mi energii i podsunęło myśl o ratunku. Za-
częłam myśleć i badać możliwości ocalenia. Próbując wstać kilka 
razy dostałam torsji i zawrotu głowy. Wreszcie na czworakach 
przeczołgałam się po trupach do muru. Wszędzie leżały trupy, 
wysokości co najmniej mojego wzrostu i to na całym podwórzu. 
Odniosłam wrażenie, że mogło tam być ponad 6000 zabitych. 
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Z miejsca, na którym leżałam, przeczołgałam się pod mur i 
stąd szukałam możliwości wydostania się dalej. Droga przejścio-
wa przez pierwsze podwórze, przez które nas prowadzono, była 
zawalona trupami. Za bramą słychać było głosy Niemców, musia-
łam szukać innego wyjścia. 

Przeczołgałam się na trzecie podwórze, po drabinie przez 
otwarty lufcik weszłam do hali. W obawie przed Niemcami pozo-
stałam tu całą noc. W nocy tygrysy wyły bezustannie na ulicy 
Płockiej, samoloty bombardowały. Myślałam, że lada chwila fa-
bryka spłonie wraz z trupami. Nad ranem uciszyło się. Weszłam 
na okno i na podwórzu zobaczyłam żywego człowieka - miesz-
kankę naszego domu ob. Zofię Staworzyńską. Połączyłam się z 
nią. 

Przyczołgał się do nas jakiś niedobity mężczyzna w wieku 
około 60 lat z wybitym okiem, którego nazwiska nie znam. Po 
długim szukaniu i wielu próbach wydostania się odkryliśmy wyj-
ście od ul. Skierniewickiej i tamtędy wraz z ob.Staworzyńską 
opuściłyśmy fabrykę. Mężczyzna, słysząc głosy Ukraińców, zo-
stał. Wyszłyśmy na ul. Skierniewicką, chcąc się udać na przed-
mieście Czyste, gdzie znajdował się szpital. Ukraińcy stali na uli-
cy Wolskiej i początkowo nie zorientowali się, skąd idziemy. Za-
trzymali nas i pomimo próśb i błagań, by nas puścili do szpitala 
jako ranne, popędzili nas w kierunku Woli, zabierając po drodze 
coraz więcej osób. 

Niedaleko kościoła św. Stanisława rozdzielono grupę [na] 
młodych i starych. Grupę młodych mężczyzn i kobiet wprowa-
dzono do jakiegoś zburzonego domu, skąd po chwili doszły nas 
odgłosy strzałów. Przypuszczam, że odbyła się tam egzekucja. 
Resztę, w tej grupie i mnie, popędzono do kościoła św. Wojciecha 
przy ul. Wolskiej. Po drodze widziałam leżące na jezdni i na 
chodnikach trupy i części ciała. Grupy Polaków pod strażą uprzą-
tały trupy. Stojący przed kościołem oficerowie niemieccy przyjęli 
nas popychaniem, biciem i kopaniem. Kościół był już zapełniony 
ludnością Warszawy z różnych dzielnic. Leżałam przez parę dni 
przy głównym ołtarzu. Żadnej pomocy [mi] nie udzielono. Jedy-
nie współtowarzysze niedoli podali mnie tylko trochę wody. Po 
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dwóch dniach zostałam przewieziona furmanką z ciężko rannymi 
lub chorymi do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd do szpi-
tali w Komorowie i Leśnej Podkowie. Obecnie nie czuję się 
zdrowa, jakkolwiek muszę pracować, by wychować dziecko uro-
dzone po strasznych przeżyciach. 

Sędzia (-) Halina Wereńko (-)  
Wanda Felicja Lurie 

 
Kombatant nr 7-9/2007 

 
 

 
 

 
 

POWSTAŃCZE EPIZODY 
 
Zakon benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego 

Sakramentu to żeński zakon kontemplacyjny, klauzurowy. Po-
wstał we Francji w XVII wieku jako gałąź rodziny benedyktyń-
skiej o charakterze wynagradzającym. Jego założycielką jest Mat-
ka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu. Jeszcze jako Kata-
rzyna de Bar przejęta zniewagami, wobec Najświętszego Sakra-
mentu, postanowiła założyć wspólnotę sióstr, w której oddane by-
łyby one w szczególny sposób adoracji i wynagradzaniu. Pierwszy 
klasztor poza granicami Francji ufundowany został w 1688 r. w 
Polsce w Warszawie jako votum dziękczynne królowej Marysień-
ki za odsiecz wiedeńską. 

Sakramentki adorują Najświętszy Sakrament i podejmują mo-
dlitwę wynagradzającą. Matka Mechtylda pragnęła, aby sakra-
mentki były żertwami, a „prawem żertwy jest śmierć”. Jest to 
przede wszystkim śmierć duchowa. Ofiarniczy charakter zakonu 
dawał o sobie znać wiele razy na przestrzeni dziejów. Ta wyma-
gająca duchowość sprawiła zapewne, że siostry czuły tak silną 
więź z walczącymi powstańcami. Wysiłek, jaki wkładali oni każ-
dego dnia w zmagania z nieprzyjacielem, był doskonale zrozumia-
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ły dla mniszek, których życie miało być powolnym traceniem sa-
mych siebie. One także były żołnierzami, wyruszały na wojnę z 
nieprzyjacielem. Siostry sakramentki otworzyły bramy swojego 
klasztoru i od tej chwili każdego dnia powstania ofiarowywały 
siebie, aż do ofiary ostatecznej – oddania własnego życia. 31 
sierpnia 1944 r. po niemieckim nalocie pod gruzami kościoła i 
klasztoru w Warszawie śmierć poniosły 34 siostry, kilku księży i 
około 1000 osób świeckich. Ofiara sióstr jest tym bardziej nie-
zwykła, że jej motorem był patriotyzm, a nie wiara, zrozumiała w 
przypadku klasztoru klauzurowego. Społeczeństwo Warszawy 
bardzo szybko zwróciło na to uwagę. 

* * * 
– Powstanie Warszawskie obfitowało w mordy na osobach kon-

sekrowanych; przykładem jest śmierć jezuitów z Rakowieckiej czy 
redemptorystów z Karolkowej. Czym śmierć sióstr benedyktynek – 
sakramentek wyróżnia się na tym tle? 

S. JADWIGA STABIŃSKA OSBap: – Siostry oddały życie do-
browolnie w intencji Polski. Były to ofiary rzeczywiste. Nie moż-
na tego aktu brać za męczeństwo, rozumiane w myśl prawa kano-
nicznego, choć była to ofiara. Aby uznać męczeństwo, działanie 
Niemców musiałoby pochodzić z nienawiści przeciwko wierze, a 
tego nie było – cywile mieli opuścić nasz klasztor, a bombardo-
wanie miało na celu zniszczenie punktu strategicznego. W tych 
warunkach nasze siostry złożyły ofiarę, była ona rzeczywista, ale 
nie można jej rozpatrywać w kategoriach męczeństwa. Siostry zo-
stały tu gdyż żądało tego AK chcąc w ten sposób podtrzymać mo-
rale żołnierza – powstańca. Natomiast spośród świeckich, którzy 
się u nas gnieździli, zaledwie kilka osób udało się naszym sio-
strom nakłonić do jakiejś dobrowolnej ofiary. 

– Spośród sióstr, które modliły się przy tabernakulum, niektóre 
przeżyły. Jakie były ich losy? 

– Uratowało się 13 sióstr, z czasem zostało 11 osób. Przełożo-
na matka Janina Byszewska umarła w 1951 r., następna siostra, 
która przeżyła, zmarła w 1970 r. Ostatnia spośród tej jedenastki 
zmarła trzy lata temu. Spośród sióstr, które przeżyły nalot była s. 
Michaela Walicka – architekt. Po wydaniu mojej drugiej książki 
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opowiedziała mi historię, jak s. Józefa Olędzka podeszła do niej i 
zapytała: Czy siostra chciałaby się złożyć w ofierze za powstań-
ców? Powiedziała, że nie. Nie czuła bowiem żadnych skłonności 
do takiej ofiary. Pomimo tego chciała wbrew sobie wraz z sio-
strami złożyć ofiarę, jednak przełożona powiedziała jej żeby tego 
nie robiła, jeśli nie czuje wewnętrznego natchnienia. – Być może 
będzie siostra potrzebna zgromadzeniu w późniejszym okresie – 
odpowiedziała matka przełożona. I rzeczywiście w dużej mierze 
ten klasztor został odbudowany dzięki niej. 

– Jak wspólnota sakramentek w sensie dosłownym podźwi-
gnięta z gruzów po latach wojny odnosiła się do hitlerowców i 
szerzej hitleryzmu? 

– W klasztorze jest zachowana kronika od 4 marca 1941 r., in-
ne kroniki niestety zaginęły. Nie ma także cennych wspomnień o 
siostrach, korespondencji. Zachowane zostały natomiast listy do 
kurii i pisma urzędowe. Te dokumenty dają nam jednak pewien 
obraz stosunku sióstr do hitleryzmu i hitlerowców. Percepcja zja-
wiska określanego mianem hitleryzmu była bardzo jednoznaczna, 
tzn. obok stalinizmu; hitleryzm postrzegany był i jest jako objaw 
działania złego ducha, innymi słowy jest to Zło ucieleśnione. Sio-
stry jednak bardziej zajmowały się Polską niż hitlerowcami, co 
wynikało zapewne z faktu, że nie miały z tymi drugimi bezpo-
średniego kontaktu. Uwaga zgromadzenia była skierowana na 
sprawy Polski. 

Rozmawiał SZYMON ŻYTO 
Siostra Jadwiga Stabińska jest mniszką benedyktynką od Wie-

czystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Mieszka w Warsza-
wie w klasztorze na Rynku Nowego Miasta, do którego wstąpiła w 
końcu 1954 roku. Jest autorką około 40 książek o tematyce hagio-
graficznej, historycznej i z zakresu teologii duchowości m.in.: 
,,Królowa Jadwiga”, Kraków 1969, 1975, 1997; ,,Danina krwi. Z 
wojennych dziejów klasztoru sióstr sakramentek w Warszawie”, 
Paryż 1977; ,,Oblicza kontemplacji”, Kraków 1990; ,,Gołębie 
powstańczej Warszawy”, Ząbki 2004. 
 

Kombatant nr 7-9/2007 
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SĄD NAD DOWÓDCAMI POWSTANIA 

 
Mowa oskarżycielska odpowiedzialnych za powstanie war-

szawskie i członków obozu londyńskiego 
 
„Wywołanie powstania uważamy za ciężką zbrodnię i pytamy 

się, kto ponosi za to odpowiedzialność”, pisał gen.Władysław An-
ders, ówczesny dowódca 2.Korpusu Polskiego, do gen.Mariana 
Kukiela, ministra obrony narodowej. Zdaniem gen.Andersa, jedy-
ną szansę wskazania winnych dawał proces przed niezależnym 
sądem. Na ten krok nikt jednak się nie zdecydował. Ewentualna 
rozprawa  mogłaby bowiem obnażyć błędy wielu osób, które jesz-
cze za życia zostały wpisane do panteonu bohaterów narodowych.  

Przyjmijmy jednak, że realizujemy zapowiedź gen.Andersa – 
twórcy powstania stają przed sądem. Jak w każdym procesie nale-
ży rozpocząć od przedstawienia stron. Lista oskarżonych jest dłu-
ga i są na niej znane nazwiska ze świata wojska i polityki. W 
pierwszym rzędzie siedzą generałowie: Tadeusz Bór-
Komorowski, komendant główny Armii Krajowej, Leopold Oku-
licki „Niedźwiadek”, I zastępca szefa sztabu Komendy Głównej 
AK, Antoni Chruściel „Monter”, komendant Okręgu Warszawa 
AK, faktyczny dowódca powstania, oraz Tadeusz Pełczyński, szef 
sztabu KG AK. Na ławę oskarżonych trafili też politycy: prezy-
dent Władysław Raczkiewicz oraz Jan Stanisław Jankowski, dele-
gat rządu na kraj w randze wicepremiera. To oni odegrali czołowe 
role w doprowadzeniu do wybuchu powstania. Nieco dalej, oskar-
żeni o karygodne zaniedbanie i uchylanie się od odpowiedzialno-
ści, siedzą premier Stanisław Mikołajczyk i gen.Kazimierz Sosn-
kowski, wódz naczelny. 

 
OSKARŻENIE 
 
Prokuratorską togę założyłby gen.Władysław Anders. Był je-

dynym dowódcą Polskich Sił Zbrojnych, który miał odwagę 
otwarcie skrytykować decyzję o rozpoczęciu powstania warszaw-
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skiego. Jako oskarżyciel posiłkowy wystąpiłby Miron Białoszew-
ski. Poeta na sali sądowej? Autor „Pamiętnika z powstania war-
szawskiego” nadaje się do tej roli znakomicie. Któż inny lepiej 
mógłby opowiedzieć o losie zwykłych mieszkańców Warszawy, 
którzy ponieśli największe ofiary? 

 
Rozprawa musi się toczyć przed niezawisłym sądem. Najła-

twiej byłoby złożyć ten obowiązek na barki historii, ona jednak – 
jak pokazało minione półwiecze – jest sędzią niezwykle kapry-
śnym. Przyjmijmy więc, że postępowanie dowodowe rozpatrzy 
trybunał składający się z najznakomitszych prawników. Na jego 
czele niech stanie Geoffrey Lawrance, brytyjski sędzia, którego 
ogłada i dociekliwość podczas procesów norymberskich zdobyły 
mu uznanie na całym świecie. 

Po przedstawieniu stron następuje zazwyczaj odczytanie aktu 
oskarżenia. W sprawie tak skomplikowanej jak ta mowa z pewno-
ścią trwałaby wiele godzin, a nawet dni. Dlatego, przyjmując rolę 
sprawozdawcy z procesu, przedstawiamy najważniejsze przesłan-
ki oskarżenia. 

 
Na ławie oskarżonych zasiadają bezpośredni sprawcy wybu-

chu powstania warszawskiego. Wśród nich znajdują się czołowi 
dowódcy Armii Krajowej przebywający wówczas w Warszawie: 
Tadeusz Bór-Komorowski, Leopold Okulicki i Antoni Chruściel. 
Zacytować tu można znanego historyka, Pawła Wieczorkiewicza: 
najwyżsi oficerowie w Komendzie Głównej AK byli „dość kiep-
skimi wojskowymi. Ludzie ci mieli opinię miernych fachowców”. 
Mimo to wzięli na swoje barki decyzję o skazaniu Warszawy i jej 
mieszkańców na pewną zagładę. Jak wspominał Jan Nowak-
Jeziorański, w przeddzień wybuchu powstania gen.Okulicki „nie 
odczuwał wahań ani rozterki – wynikało to z jego brawurowej 
natury żołnierza pędzącego do szturmu z zamkniętymi oczyma”. 

Pytamy więc, czy atrybuty żołnierza frontowego przysparzają 
chwały dowódcy? Czy zamiast gorączkować się – o co 
gen.Anders oskarżał Okulickiego – nie lepiej było chłodno oce-
niać szanse starcia garstki słabo uzbrojonych i niedoświadczonych 
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chłopców i dziewcząt z zaprawionymi w bojach niemieckimi żoł-
nierzami? Już na początku lipca gen.Marian Kukiel zauważył, że 
Niemcy poczynili znaczne wzmocnienia w stolicy. Tymczasem 
kilka dni przed rozpoczęciem powstania gen.Okulicki powtarzał 
wszystkim, że „Niemcy są już pokonani”, zarzucając przeciwni-
kom konfrontacji tchórzostwo. 

Milczeniem zbywano uwagi naczelnego wodza, 
gen.Sosnkowskiego, który przestrzegał przed myśleniem o zała-
maniu się ducha armii niemieckiej na podobieństwo 1918 r. „Sto-
sunki wewnętrzne i ich psychika są inne niż wówczas”, ostrzegał 
Sosnkowski. Na próżno. 
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PEWNE ZWYCI ĘSTWO 
 
Zarzut zaniedbania i zlekceważenia zagrożenia kierujemy tak-

że wobec pozostałych generałów. Na jednej z ostatnich narad 
przed wybuchem powstania, na pytanie o to, co będzie, gdy Ro-
sjanie jednak nie przyjdą z pomocą, gen.Pełczyński miał nonsza-
lancko odpowiedzieć: „No to Niemcy nas wyrżną”. Później bronił 
swojej decyzji, mówiąc Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu, że 
„Rosjanie dosłownie lizali już Warszawę, musielibyśmy nie być 
wojskiem, tylko strażą ogniową, aby się nie bić w tej sytuacji”. 
Jak wiadomo, 1.Armia Wojska Polskiego oraz 47. i 61. armia 
1.Frontu Białoruskiego wkroczyły do polskiej stolicy dopiero w 
połowie stycznia 1945 r. 

Gen.Chruściela, przedwojennego kierownika katedry taktyki 
piechoty w Wyższej Szkole Wojennej, rozsadzała ambicja. Po 
powstaniu unikał dawnych kolegów, mając im za złe gloryfiko-
wanie Bora-Komorowskiego, a pomijanie jego udziału. Bór-
Komorowski natomiast zawdzięczał awans na dowódcę AK 
przede wszystkim poparciu emigracyjnych stronnictw politycz-
nych. Zadecydowała opinia o jego bezkonfliktowości, co w przy-
padku wojskowego nie zawsze świadczyło na jego korzyść. Całe 
wojskowe kierownictwo łączył optymizm, niemal pewność, że 
Niemców uda się przepędzić z Warszawy w ciągu kilku dni. „Li-
czono się tylko z powodzeniem. Niepowodzenie nie było brane w 
rachubę i nie było żadnych przewidywań na wypadek przegranej 
lub przeciągania się walki. Pokładano nadzieję na szybkie zwycię-
stwo sowieckie i pomoc Zachodu”, relacjonował płk Janusz Bo-
kszczanin, zastępca szefa Sztabu AK do spraw operacyjnych. 

„Za podjęciem akcji, mającej na celu opanowanie Warszawy 
przed wkroczeniem do niej wojsk rosyjskich, przemawiają wzglę-
dy natury wojskowej, politycznej i ideologicznej”, stwierdził 
gen.Bór-Komorowski podczas spotkania zorganizowanego 21 lip-
ca 1944 r. 

Dowódca Armii Krajowej pomylił się w każdym przypadku. 
Błędna ocena sił niemieckich stacjonujących w stolicy dezawu-
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owała generałów jako wojskowych. Chybione wnioski w spra-
wach politycznych kompromitowały ich jako mężów stanu. Skoro 
bowiem – jak sami przyznawali – powstanie skierowane było za-
równo przeciwko Niemcom, jak i Związkowi Radzieckiemu, na 
jakich przesłankach opierali przekonanie, że Armia Czerwona 
przyjdzie im z pomocą? 

Akcja „Burza” rozpoczęta w styczniu 1944 r. okazała się klę-
ską. Przewidywała ona ujawnianie się oddziałów AK tuż przed 
nadejściem wojsk radzieckich. Zamiast jednak dać początek pol-
skim rządom na wyzwalanych terenach, doprowadziła do maso-
wych aresztowań i zsyłek oficerów AK. Wydarzenia z Wilna i 
Lwowa, gdzie doszło do starć zbrojnych pomiędzy AK i Armią 
Czerwoną, ostatecznie pogrzebały „Burzę”. Przyznawał to sam 
gen.Bór-Komorowski, wydając rozkaz, „aby przy przymusowym 
poborze przez Sowiety Polacy korzystali z uprawnienia wstępo-
wania do armii Berlinga”. Przewidując taki bieg wydarzeń, jesz-
cze w marcu 1943 r. gen.Władysław Sikorski pisał do dowództwa 
AK: „Gdyby bowiem stosunek Sowietów do nas okazał się wy-
raźnie wrogi, wówczas wskazane byłoby ujawnić tylko admini-
strację cywilną, a siły Armii Krajowej wycofać w głąb kraju, by 
uchronić je przed zniszczeniem przez Rosjan”. Koncepcja wywo-
łania powstania w Warszawie jako kulminacji akcji „Burza” nie 
tylko więc kłóciła się ze zdrowym rozsądkiem, ale przede wszyst-
kim łamała rozkaz naczelnego wodza. 

 
MYŚLENIE ŻYCZENIOWE LONDYNU 
 
Jednak odpowiedzialnością za rozpoczęcie powstania war-

szawskiego nie można obarczać tylko wojskowych. Wszak była to 
decyzja przede wszystkim polityczna. Dlatego zarzuty błędnego 
rozpoznania sytuacji polityczno-militarnej stawiamy najwyższym 
władzom emigracyjnym. Z odległości Londynu nie tylko źle od-
czytywały one warunki w kraju, lecz także celowo zachęcały do 
zbrojnego powstania. 

Swoiste wishful thinking towarzyszyło całemu „polskiemu 
Londynowi”. Utworzenie 22 lipca 1944 r. (faktycznie 21 lipca) 
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Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego skutecznie osłabiło 
pozycję władz emigracyjnych. Zdając sobie z tego sprawę, na siłę 
chciały się wykazać przed zachodnimi aliantami. Co mogło być 
lepszym dowodem możliwości oddziaływania niż wywołanie po-
wstania w stolicy? Adam Ciołkosz, wówczas członek emigracyj-
nej Rady Narodowej, przyznawał z rozbrajającą szczerością w 
1969 r.: „Uważałem, że decyzja o wybuchu powstania była decy-
zją naturalną, poprawną. Nie znałem oczywiście sytuacji na fron-
cie…”. 

Największą wiedzą na temat sytuacji Polski i stosunków panu-
jących w obozie aliantów dysponował premier Stanisław Mikołaj-
czyk. Mimo to umyślnie uchylał się od odpowiedzialności, zrzu-
cając konieczność podjęcia decyzji o rozpoczęciu powstania na 
osoby mniej kompetentne. 26 lipca 1944 r., przed odlotem do Mo-
skwy, Mikołajczyk wysłał do delegata rządu na kraj oraz dowód-
cy AK depeszę: „Na posiedzeniu Rządu RP zgodnie zapadła 
uchwała upoważniająca Was do ogłoszenia powstania w momen-
cie przez Was wybranym. Jeśli możliwe, zawiadomcie nas przed 
tym”. Innymi słowy, premier uchylał się od odpowiedzialności za 
ewentualne niepowodzenie. Podobnie postąpiła cała Rada Mini-
strów, która choć zaskoczona depeszą Mikołajczyka, dwa dni 
później jednogłośnie ją zaaprobowała. 

Do Moskwy Mikołajczyk dotarł 30 lipca 1944 r. Ambasador 
brytyjski doradzał mu, aby zaakceptował wszystkie żądania Stali-
na, w tym uznanie linii Curzona jako wschodniej granicy Polski 
oraz włączenie do rządu komunistów. Na takie ustępstwa Miko-
łajczyk nie miał zgody swojego rządu, dlatego wiadomość o wy-
buchu powstania przywitał z nadzieją. Liczył, że uda mu się wy-
korzystać nową sytuację w rozmowach ze Stalinem. Opierając się 
jednak na zbyt optymistycznych raportach AK, polski premier 
przeliczył się. Stalin trafnie ocenił, że bez zewnętrznej pomocy 
powstańcy długo nie wytrzymają. „Błędna decyzja Bora-
Komorowskiego – zacytujmy uczestnika i wybitnego znawcę po-
wstania, historyka prof.Jana M.Ciechanowskiego – przekreśliła 
wszystkie nadzieje i oczekiwania premiera, że operacje AK do-
pomogą mu w osiągnięciu porozumienia z Rosjanami”. 
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BŁĘDY PREMIERA 
 
Gdy powstanie trwało, Mikołajczyk popełnił wiele błędów w 

rozmowach z aliantami. W telegramie wysłanym do Stalina 13 
sierpnia – dwa tygodnie po wybuchu walk – pisał: „Warszawa 
broni się nadludzkim wysiłkiem, nie bacząc na coraz groźniejszy 
brak broni i amunicji. W naszym i waszym interesie leży, by 
Czerwona Armia wkroczyła do Warszawy jako oswobodziciel”. 
Jednak już pięć dni później premier telegrafował do Stalina, przy-
znając, że powstanie wybuchło przedwcześnie. 

Niezdecydowanie premiera starał się rozegrać prezydent 
Raczkiewicz. Zgodnie z obowiązującą konstytucją nadal pełnił on 
funkcję zwierzchnika sił zbrojnych, którego rola jednak – głównie 
za sprawą gen.Sikorskiego – została znacznie ograniczona jeszcze 
na początku wojny. Raczkiewicz niedwuznacznie wezwał AK do 
działania w depeszy z 25 lipca 1944 r. Nawiązując do sukcesów 
2.Korpusu Polskiego we Włoszech, prezydent pisał, że „wiado-
mość o nowym chlubnym czynie bojowym naszego żołnierza po-
za krajem zbiegła się z wieściami o bohaterskim udziale Armii 
Krajowej w walce z niemieckim najeźdźcą na Wileńszczyźnie, 
dając jeszcze raz dowód niezłomnej woli całego narodu poniesie-
nia wszelkich ofiar dla wolności i niepodległości Ojczyzny”. 

Na telegram gen.Sosnkowskiego z 28 lipca, w którym ostrze-
gał on przed rozpoczynaniem powstania, Raczkiewicz nie odpo-
wiedział. Następnego dnia depeszował do wodza naczelnego, że 
„zaszła konieczność powzięcia bez udziału Pana Generała donio-
słych uchwał dotyczących kraju”. Udział prezydenta w wywoła-
niu powstania był więc bezsporny. 

 
HAMLETYZOWANIE NACZELNEGO WODZA 
 
Kolejny zarzut unikania odpowiedzialności oskarżenie kieruje 

wobec gen. Kazimierza Sosnkowskiego, który w 1944 r. pełnił 
funkcję wodza naczelnego. Był także jedyną osobą władną wyda-
wać rozkazy dowództwu Armii Krajowej w Warszawie. Pod ko-
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niec lipca 1944 r. gen.Sosnkowski przebywał we Włoszech. Ofi-
cjalnie wódz naczelny przybył nad Adriatyk, aby pogratulować 
gen.Andersowi sukcesów w bitwach pod Monte Cassino (styczeń-
maj 1944 r.) i o Ankonę (czerwiec-lipiec 1944 r.). Nieoficjalnie 
jednak misja Sosnkowskiego miała na celu wybadanie nastrojów 
w 2.korpusie. Władze emigracyjne niepokoiły się bowiem, że wy-
rastający na bohatera narodowego Anders zechce wypowiedzieć 
posłuszeństwo rządowi. Całą sytuację próbował zdyskontować 
Sosnkowski, sondując we Włoszech możliwość utworzenia nowe-
go, niezależnego od Londynu ośrodka władzy. 

Podczas spotkania z Sosnkowskim Anders przekonywał go, że 
zgoda na wybuch powstania byłaby błędem. „Ze swej strony – 
pisze prof.Jan M.Ciechanowski – gen.Anders robił, co mógł, aby 
naczelny wódz wydał gen.Borowi-Komorowskiemu kategoryczny 
rozkaz zakazujący mu wywołania powstania w stolicy”. Mimo to 
Sosnkowski się wahał. Co prawda, zgodził się z Andersem, że 
pomysł wywołania powstania w ówczesnych warunkach nie miał 
szansy powodzenia, cofnął się jednak przed wydaniem zakazu. 
„Oni mnie nie posłuchają, oni posłuchają Mikołajczyka”, miał 
powtarzać na coraz bardziej energiczne nalegania Andersa. Za-
miast rozkazu 25 lipca 1944 r. wysłał więc do Warszawy depeszę, 
w której pisał: „Decyzje Wasze budzą szacunek, odpowiadają za-
sadom żołnierskiego i narodowego honoru. Jej skutki polityczne 
są w ręku Boga”. 

Zrzucanie całej odpowiedzialności na barki Pana Boga nie 
przystawało wodzowi naczelnemu. Widać jednak, Sosnkowski 
przeżywał w ostatnich dniach lipca silną potrzebę duchowego 
wsparcia, ponieważ na wezwanie prezydenta do natychmiastowe-
go powrotu do Londynu odpowiedział prośbą o „możliwość pozo-
stania we Włoszech do 5 sierpnia ze względu na audiencję u pa-
pieża”. Gdy więc decydowały się losy powstania, wódz naczelny 
przebywał z dala od centrum dowodzenia, poświęcając się modli-
twie i rozmowom z zachodnimi dyplomatami. 

„Nie chciał być w Londynie – pisał o gen.Sosnkowskim 
prof.Ciechanowski. – Nie miał cywilnej odwagi, aby jasno i krót-
ko powiedzieć: Zabraniam walki w Warszawie, gdyż bez uprzed-
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niego ułożenia się z Rosjanami nie widzę żadnych szans jej po-
wodzenia. Mikołajczyk by się na to zżymał i dąsał, ale wreszcie 
by przystał”. 

Hamletyzowanie wodza naczelnego przyczyniło się do wybu-
chu powstania i jego klęski. Gen.Marian Kukiel – bądź co bądź 
urzędujący minister obrony narodowej – przyznawał w liście do 
gen.Andersa, że „powstanie w Warszawie było dla nas [rządu] 
zaskoczeniem. Trudno od walczących tam ludzi wymagać wyja-
śnień. Z depeszy Bora wnoszę, że wystąpienie zbrojne rozumieli 
jako wykonanie »Burzy«. Liczyli zapewne, że odcinają tylne stra-
że i że wyprzedzą o kilka godzin wejście Sowietów”. 20 lat po 
wybuchu powstania gen.Kukiel zdobył się na jeszcze większą 
szczerość: „Oni pociągnęli fałszywą kartę – jokera – kiedy osta-
tecznie zdecydowali się działać”. 

Asa w rękawie miał za to gen.Sosnkowski. Mimo to uwierzył 
w blef Bora-Komorowskiego i innych w grze, której stawką były 
losy Warszawy. W depeszy z 28 lipca 1944 r., skierowanej do 
prezydenta Raczkiewicza, wódz naczelny przyznawał, że „myśl o 
powstaniu zbrojnym jest nieuzasadnionym odruchem, pozbawio-
nym sensu politycznego, mogącym spowodować tragiczne i nie-
potrzebne ofiary”. Trudno nie zgodzić się z tymi słowami. Za-
miast jednak usprawiedliwiać gen.Sosnkowskiego, stanowią one 
dowód jego winy. O ile bowiem można zrozumieć podjęcie błęd-
nej decyzji, co do której jest się przekonanym, o tyle nic nie 
usprawiedliwia braku jakiejkolwiek reakcji na działania podwład-
nych. 

 
UCIEKANIE OD ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
 
Najpoważniejszy zarzut oskarżenia – o doprowadzenie do za-

głady Warszawy –skierowany jest przeciw wszystkim odpowie-
dzialnym za wybuch powstania. Na skutek konfrontacji zbrojnej 
śmierć poniosło ok. 200 tys. cywilów. Część zginęła na skutek 
bombardowań, część została rozstrzelana podczas licznych egze-
kucji. Inni zmarli z głodu, wycieńczenia, braku lekarstw. Z tych, 
którzy przeżyli, około pół miliona rozpoczęło wielotygodniową 
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tułaczkę po całym kraju albo zostało wywiezionych do obozów 
pracy w Niemczech. Straty materialne są prawie niemożliwe do 
oszacowania. W rozpoczętej po stłumieniu powstania akcji nisz-
czenia Warszawy zniknęło ok. 90% wszystkich stołecznych za-
bytków. Zagładzie uległy tysiące woluminów, obrazów i innych 
dzieł sztuki – skarbów kultury narodowej. Całość strat material-
nych stolicy wyceniono na ponad 54 mld dol. (według wartości 
obecnej). 

Tym jednak, co robi największe wrażenie, było lekceważenie 
losu mieszkańców przez dowódców powstania. Wystąpienie prze-
ciwko Niemcom miało „bronić wartości i elementów moralnych, 
jeśli nie można bronić materialnych”, jak przekonywał 
gen.Pełczyński. Niemal religijne uniesienie kierownictwa AK 
przesłoniło mu rzeczywistość. Ten sam Pełczyński wspominał, że 
wśród generałów panowało „jasne i zdecydowane przekonanie, że 
wraz z przelewającym się przez Wisłę frontem sowiecko-
niemieckim odwróci się nad nami karta dziejowa, odwróci się po 
raz ostatni w ciągu toczącej się wojny. Potem opanuje nas rosyj-
sko-sowiecka przemoc i nastanie dla Polski być może długi okres 
niewoli i obezwładnienia. Czuliśmy nieodzowną potrzebę zbroj-
nego wystąpienia w imieniu Rzeczypospolitej niepodległej”. Nikt 
jednak nie spytał o zdanie społeczeństwa, które jak zwykle miało 
ponieść największe ofiary. 

Uciekanie od odpowiedzialności – to najczęstsze przewinienie 
oskarżonych. Zarówno w dniach poprzedzających wybuch po-
wstania, jak i w jego trakcie jak ognia unikano podjęcia konkret-
nej decyzji. Nikt nie powiedział „tak”, nikt nie powiedział „nie”, 
spychając odpowiedzialność na pozostałych. Zarzut ten odnosi się 
nie tylko do emigracyjnych elit politycznych, które wolały anga-
żować się w osobiste wojenki niż faktycznie zarządzać krajem. 
Winni zaniedbania byli także dowódcy wojskowi. To na nich spo-
czywało zadanie precyzyjnego rozpoznania możliwości militar-
nych własnych i wroga. Z zadania tego się nie wywiązali. 
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GŁUPOTA, NIE BOHATERSTWO 
 
Wszystkich trzeba uznać za winnych naiwności politycznej. 

Jak inaczej bowiem nazwać przekonanie elit rządowych i woj-
skowych, że wraz z wybuchem powstania alianci ruszą z pomocą? 
Zwyczajną zaś głupotą była wiara w cudowną moc brygady spa-
dochronowej gen.Sosabowskiego, w której widziano zbawcę po-
wstania. Jej udział w powstaniu został wykluczony już w pierw-
szych dniach sierpnia. Zamiast nad Warszawą, polscy spadochro-
niarze zostali zrzuceni w Holandii, biorąc czynny udział w opera-
cji „Market Garden” – notabene równie kiepsko zaplanowanej jak 
powstanie. 

Polscy politycy w Londynie nie mogli nie rozumieć zasad, 
którymi kierowały się zachodnie mocarstwa. Nieraz przecież wi-
dzieli, jak obcesowo Anglia i Stany Zjednoczone traktują sojusz-
ników, w tym taką potęgę jak Francja. Znali już także niekorzyst-
ne dla Polski decyzje podjęte w Jałcie. Mało tego, każdy, kto miał 
chociaż niewielkie pojęcie o ówczesnej sytuacji w Europie, musiał 
zdawać sobie sprawę, że wszelka większa pomoc militarna była 
wykluczona ze względu na olbrzymie straty, jakie musiałaby 
spowodować. 

Licząc z kolei na pomoc Związku Radzieckiego, emigracyjni 
politycy sami sobie przeczyli. Wszak od ponad roku Polska nie 
utrzymywała stosunków dyplomatycznych z ZSRR. Wieloletnią 
nieufność do wschodniego sąsiada pogłębiło dodatkowo powoła-
nie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w lipcu 1944 r. 
Mikołajczyk, który jako jeden z nielicznych głośno mówił o po-
trzebie dogadania się ze Stalinem, musiał nieustannie odpierać 
oskarżenia o zdradę stanu. Dotychczasowy przebieg akcji „Bu-
rza”, przynoszącej jedynie aresztowania żołnierzy AK, pokazy-
wał, że obie strony nadal traktowały się wrogo. Nad wszystkim 
zaś ciążyła sprawa mordu katyńskiego. Czy w takich warunkach 
można było się spodziewać radzieckiego wsparcia dla powstania? 
Tym bardziej że władze emigracyjne nie ukrywały, że było ono 
skierowane także przeciwko Moskwie. 
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Nie ma wątpliwości, że główna wina za zagładę miasta i setek 
tysięcy warszawiaków leży po stronie niemieckiej. Bestialstwo 
hitlerowskiego okupanta nie może jednak usprawiedliwiać 
wszystkich tych, którzy przyczynili się do wywołania powstania. 
Na elitach politycznych i wojskowych spoczywała bowiem odpo-
wiedzialność za losy państwa i narodu. Pod tym względem za-
wiodły. Zawiedli przywódcy Armii Krajowej, bo ideologiczny 
zapał przesłonił im oczy. Zawiódł wódz naczelny, bo nie zabronił 
rozpoczęcia powstania. Zawiedli emigracyjni politycy, bo pochło-
nięci walkami wewnętrznymi zapomnieli o narodzie, który repre-
zentowali. 

Powstanie warszawskie zakończyło się całkowitą klęską. Ża-
den z zakładanych celów nie został osiągnięty. Pod gruzami 
zbombardowanych domów, na ulicach i w kanałach zginęła 
znaczna część polskiej elity. Sama Warszawa zamieniła się w 
gruzowisko. Winnych tej tragedii nigdy nie osądzono. Jaki sąd 
będzie miał odwagę nazwać głupotę głupotą, a nie bohaterstwem? 

 
Krzysztof Wasilewski 
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Stalin i powstanie warszawskie, Jan K.Zawodny, Uczestnicy i 
świadkowie powstania warszawskiego. 
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SENS POWSTANIA 
 
Lata dzielące nas od tragicznej daty wybuchu powstania nie 

zatarły bólu po utraconych bliskich i nie zatarło wspomnienia bo-
haterskiego zrywu żołnierzy i całej ludności Warszawy. Ten długi 
okres czasu, który nie tylko zagoił rany Miasta, ale dał pewną 
perspektywę historyczną ukazującą wyraziście tło polityczne decy-
zji tak brzemiennych w skutki. Poznanie przesłanek, na których 
oparli się ludzie, decydujący o wybuchu powstania w Warszawie, 
napawa wprawdzie goryczą, ale jest niezbędne dla kształtowania 
właściwej oceny tego doniosłego faktu historycznego (...) 

Po wielu latach budzi zdumienie zarówno postawa kierowni-
czych czynników krajowych, jak też błędne wnioski Komendy 
Głównej AK w ocenie sytuacji frontowej oraz karygodny brak re-
alizmu i wyobraźni politycznej u ludzi, kierujących rządem emi-
gracyjnym. Budzi zdumienie zafascynowanie własnymi teoriami i 
przewidywaniami, niemającymi pokrycia w ówczesnej sytuacji 
międzynarodowej ani w aspekcie politycznym, ani wojskowym. 
Szczytem zaś nieodpowiedzialności wobec narodu polskiego była 
depesza Mikołajczyka, wysłana dn. 25 lipca 1944 r. do Delegata 
Rządu: «Na posiedzeniu rządu RP zgodnie zapadła uchwała upo-
ważniająca Was do ogłoszenia powstania w momencie przez Was 
wybranym. Jeżeli możliwe, uwiadomcie nas przedtem. Odpis przez 
wojsko do Komendanta AK».  

W przeddzień swego odlotu do Moskwy Mikołajczyk w ten spo-
sób umył ręce z krwi przelanej przez żołnierzy i lud Warszawy, 
wyobrażając sobie, że wybuch powstania wzmocni jego pozycję w 
rozmowach moskiewskich. 

Uchwała rządu emigracyjnego oddała decyzję w sprawie po-
wstania ludziom odciętym od możliwości właściwego rozeznania 
sytuacji, nie mogącym znać niuansów stosunków międzynarodo-
wych i perspektyw rozwoju sytuacji wojennej, kierującym się źle 
pojętym patriotyzmem (...) 

Analizując przesłanki polityczne decyzji o wybuchu powstania, 
należy stwierdzić, że celem zasadniczym było opanowanie War-
szawy przez władze wojskowe i cywilne, podległe rządowi londyń-
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skiemu. Była to koncepcja zarówno demonstracji antyradzieckiej, 
jak również forma przeciwstawienia się Polskiemu Komitetowi 
Wyzwolenia Narodowego. Ponieważ rząd radziecki uznawał 
PKWN jako reprezentację polityczną narodu polskiego, a nie 
utrzymywał stosunków z rządem londyńskim, więc przeciwstaw-
ność obu tych polskich ośrodków mogła nie tylko rozpętać w Pol-
sce wojnę domową, lecz również przyczynić się do zepsucia sto-
sunków między ZSRR i jego zachodnimi aliantami. Tego rodzaju 
perspektywa była nęcąca dla wielu polskich polityków zarówno w 
kraju, jak i na emigracji, ponieważ teoretycznie mogła urealnić 
dążenie do odbudowania Polski jako państwa burżuazyjnego. 

O ile te błędne i nierealne przesłanki polityczne mają jakąś 
wewnętrzną logikę, o tyle zupełnie niezrozumiałe są militarne 
podstawy decyzji (...) 

Porównanie materialne sił polskich i niemieckich, nawet przy 
pełnej realizacji planów zaskoczenia przeciwnika, nie pozwalało 
przewidywać zwycięstwa. Wobec tego sukces powstania mógł być 
zapewniony współdziałaniem z Armią Czerwoną, bądź zapewnie-
niem decydującego wsparcia ze strony mocarstw zachodnich. 

Możliwość współdziałania z wojskami radzieckimi wobec 
określonych celów politycznych powstania z góry była przekreślo-
na (...) Władze alianckie oceniły postulaty polskie [wcześniej 
A.Hagmajer pisze o sugerowanym przez stronę polską użyciu pol-
skiej brygady spadochronowej, wysłaniu eskadry myśliwców na 
lotniska w Polsce oraz bombardowaniu przez lotnictwo alianckie 
wskazanych celów - przyp. M.M.] jako całkowicie nierealne, za-
tem szanse powstania już 2 sierpnia 1944 r. zostały poważnie 
podważone (...) 

W chwili wybuchu powstania Warszawa była jednym z głów-
nych ośrodków koncepcji operacyjnych niemieckich dowództw na 
froncie wschodnim. O ile więc w planie działania radzieckiego I 
Frontu Białoruskiego Warszawa miała niewielkie znaczenie ope-
racyjne, to w planie niemieckim stanowiła przedmiot pierwszo-
rzędny. Decyzja wywołania powstania w Warszawie była więc po-
dwójnie błędna; nie tylko uwzględniając zamiary i działania ra-
dzieckie, lecz również zamiary i działania niemieckie. 
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Powstanie Warszawskie trwało 63 dni. Ten zdumiewająco dłu-
gi, okres walki świadczy przede wszystkim o wysokich wartościach 
bojowych i moralnych żołnierzy polskich. Ale świadczy również o 
patriotyzmie ludu Warszawy, który udzielił powstańcom entuzja-
stycznego wsparcia. Entuzjazm ten pozwolił na przełamanie przej-
ściowego kryzysu psychicznego spowodowanego załamaniem się 
planu operacyjnego pierwszego dnia powstania, wyzwolił boha-
terstwo nie tylko żołnierzy, lecz wszystkich mieszkańców stolicy, 
zespolił w patriotycznym zrywie wszelkie nurty społeczne i poli-
tyczne, nawet i te, które były przeciwne samej koncepcji powsta-
nia.”  

Jerzy Hagmajer 
(„Kierunki”, nr 31, 2.08.1964) 

Myśl Polska 12-19 sierpnia 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JERZY HAGMAJER O POWSTANIU 
 

Publikowane poniżej fragmenty artykułu autorstwa Jerzego 
Hagmajera zatytułowanego „Sens Powstania”, który ukazał się w 
paxowskim tygodniku „Kierunki” w dwudziestą rocznicę wybuchu 
Powstania. Przytoczony tekst był omówieniem drugiego wydania 
pracy przedwcześnie zmarłego płk Adama Borkiewicza, zatytuło-
wanej „Powstanie Warszawskie 1944 roku”. 

Praca ukazała się nakładem IW PAX w 1964 r., a cytowany 
artykuł stanowił nomen omen jej przedmowę. Książka ta, pomimo 
iż od jej pierwszego wydania upłynęło z górą pół wieku, nadal 
pozostaje jedną z najważniejszych prac poświęconych problema-
tyce Powstania. 
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Jerzy Hagmajer (1913-1998) porucznik AK, w czasie wojny 
pełniący funkcję zastępcy komendanta głównego Konfederacji 
Narodu, był uczestnikiem Powstania, walcząc w nim jako żołnierz 
zgrupowania „Radosław”. Należał do najbliższych współpracow-
ników Bolesława Piaseckiego, towarzysząc mu na wszystkich 
etapach jego działalności politycznej, począwszy od OWP, ONR i 
RNR „Falangi” przed wybuchem wojny, aż po Stowarzyszenie 
PAX, w którym przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego Zarządu Głównego. Był także redaktorem „Dziś i Jutro”, a 
następnie „Kierunków” oraz pierwszym dyrektorem Liceum im. 
św.Augustyna w Warszawie. Z ramienia PAX-u był posłem na 
Sejm PRL czterech kadencji. 

Poniższy tekst uzupełnia niejako pracę A.Borkiewicza, traktu-
jącą przede wszystkim o aspekcie militarnym Powstania, o oceny 
i wnioski dotyczące politycznego tła opisywanych wydarzeń. 
Hagmajer podobnie jak zdecydowana większość przedstawicieli 
obozu narodowego podtrzymywał krytyczny pogląd na fakt wy-
dania decyzji o rozpoczęciu walk w stolicy. Główny nacisk kładąc 
przy tym na problem braku porozumienia rządu RP w Londynie 
ze Związkiem Radzieckim oraz pozostawienie samej decyzji o 
wybuchu czynnikom krajowym. 

Maciej Motas 
M.P. 12-19sierpnia 2012 
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PRZECIW ROSJI DOBRY NAWET GOEBBELS  
 

Czerwcowo-lipcowy numer „Stolicy” opublikował fragmenty 
dzienników Josepha Goebbelsa poświęcone Powstaniu Warszaw-
skiemu. W fakcie samej publikacji nie byłoby zapewne nic dziw-
nego, wszak dzienniki ministra propagandy Rzeszy to cenne źró-
dło historyczne, jak pisał David Irving we wstępie do biografii 
zatytułowanej „Goebbels - Mózg Trzeciej Rzeszy” (Gdynia 
1998): 

 
„Nie mają one sobie równych nie tylko pod względem objęto-

ści (ponad 70 tysięcy stron - przyp. M.M.) ale i bogactwa infor-
macji”; gdyby nie interpretacja jaką próbuje się im nadać w nie-
których mediach. Oto w jednym z programów emitowanych na 
TVP.INFO na kilka dni przed kolejną rocznicą Powstania, dzien-
niki uznano za wartościowe ze względu na opinie, jakie minister 
Propagandy Rzeszy formułował pod adresem Stalina i polityki 
Związku Radzieckiego. Zdaniem biorących udział w programie 
publicystów „powinien zapoznać się z nimi każdy Polak, bo 
owszem Goebbels był współtwórcą zbrodniczego systemu, ale... i 
tu pojawiło się czytelne niedopowiedzenie. 

We wzmiankowanym numerze „Stolicy” faktycznie znajduje 
się kilka interesujących zapisków, jak na przykład ten noszący 
datę 16 sierpnia 1944 r.: „Ruch podziemny poniósł ogromne straty 
i należy go uważać za całkowicie wyeliminowany. Nawet jeśli tu i 
ówdzie napotyka się na ulicach Warszawy silny opór, to nie ma to 
już większego znaczenia. Tym samym polscy emigranci w Lon-
dynie utracili swoje jedyne oparcie w polskiej stolicy, a Stalin w 
najtańszy sposób skatynizował [sic!] polską arystokrację i polski 
obóz narodowy. I taki był chyba cel tego przedsięwzięcia. Nam 
jednak nie pozostaje nic innego, jak zdławić to powstanie...”, albo 
z 23 sierpnia: „Sowieci uprawiają w zajętych przez siebie czę-
ściach Polski politykę ugłaskiwania. Zachowują się zupełnie hu-
manitarnie i umiarkowanie, nie pozwalają sobie na tolerowanie 
jakichkolwiek ekscesów, nie notuje się żadnych doniesień o okru-
cieństwach. To naturalnie działa na polską opinię publiczną bar-
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dzo korzystnie, co też jest celem takich przedsięwzięć. Sowieci 
jeszcze zgotują krwawe widowisko Polakom, jak tylko nie będą 
już potrzebowali ich wsparcia. Wydaję polecenie, aby mimo tego 
powściągliwego zachowania Sowietów kontynuować kampanię 
antybolszewicką na terenach Generalnego Gubernatorstwa znaj-
dujących się w naszej dyspozycji. Należy to robić na podstawie 
materiałów, jakie mamy jeszcze z wcześniejszych czasów”. Cy-
towane fragmenty dziennika porażają swoim cynizmem, zna-
mienne wydają się jednak te jego części, w których ich autor zdaje 
się obciążać winą za tragiczny los Warszawy przede wszystkim 
Stalina. 

Nie pierwszy to raz, gdy niektóre media i środowiska w Polsce 
zdają się sięgać po argumentację rodem z propagandowych prze-
mówień hitlerowskich dygnitarzy. Chichot Goebbelsa zdaje się 
przecież być słyszalny niemal podczas i każdego wydarzenia 
związanego z Katyniem. Niestety, opisane fakty mogą świadczyć, 
że także i w odniesieniu do narodowej tragedii sprzed 68 lat nie-
które media zaczynają sięgać po argumentację rodem z „Völkis-
cher Beobachter”. Od paru już lat w sposób bardzo widoczny eks-
ponowany jest przede wszystkim antyrosyjski wymiar Powstania 
(„stali na drugim brzegu i bezczynnie patrzyli”), zgodny zresztą z 
intencjami, jakie przyświecały jego inspiratorom z Komendy 
Głównej. W najlepszym zaś razie odpowiedzialnością za masakrę 
miasta obdziela się na równi i Hitlera i Stalina. Niestety pomija 
się przy tym wszystkim jedną, acz istotną różnicę występującą 
pomiędzy polityką prowadzoną przez Rosję Stalina i Niemcy Hi-
tlera, z ich stosunkiem do Polski na czele. Jak bowiem napisał 
prof. Bronisław Łagowski w jednym ze swoich ostatnich tekstów: 
„Może Armia Radziecka Polski nie wyzwoliła, nie będę się upie-
rał przy tym słowie, ale że Polaków ocaliła, jak to ktoś uściślił, to 
wątpliwości nie ulega” („Przegląd” nr 30/2012). 

MM 
Myśl Polska 12-19 sierpnia 2012 
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WYMAZA Ć KRESY Z POLSKIEJ PAMI ĘCI 

 
Spoiwem każdego narodu jest jego tożsamość, obejmująca kul-

turę, religię tradycję, obyczaje, wreszcie historię i pamięć o prze-
szłości tak historycznej, jak i osiągnięciach nie tylko na polu poli-
tycznym. Eliminacja tożsamości powoduje, że naród przestaje być 
narodem, a staje się bezwolnym zbiorowiskiem podatnym na 
wszelką manipulację, albowiem zostaje rozbita jego więź. Toteż 
nie tylko pozbawienie państwa umniejsza szanse danego narodu, 
ale również wykarczowanie jego tożsamości. 

 
Walkę z naszą tożsamością narodowo-kulturową prowadzili 

komuniści, szczególnie w okresie stalinowskim, zresztą bez więk-
szego powodzenia. Prawdziwa ofensywa antypolonizmu nastąpiła 
dopiero w III RP. Na czele tego frontu stoi „Gazeta Wyborcza” z 
jej naczelnym Adamem Michnikiem, oskarżająca Polaków przede 
wszystkim o antysemityzm, udział w eksterminacji Żydów za-
równo podczas wojny, jak i po wojnie (!), a nadto o: nacjonalizm, 
nietolerancję, ksenofobię, zaściankowość, brak zdolności gospo-
darczych, ostatnio zaś o tzw. homofobię etc., etc. Listę tę można 
by było ciągnąć kilometrami. Pomysłowość GW w wyszukiwaniu 
nowych wątków antypolonizmu jest jednak niewyczerpana. 
Ostatnio piórem Daniela Beavois pismo to zajęło się inną polską 
„przywarą”, mianowicie pamięcią o Kresach Wschodnich oraz 
samymi Kresowianami. (GW z 8-9.09.12, „Kres kresomanii!”). 

 
Mit 200 tysięcy pomordowanych? 
Beauvois utrzymuje, że od Kresowian „trudno oczekiwać … 

trzeźwego rachunku sumienia, nie tyle własnego, ile w zastęp-
stwie rodziców i przodków. To, co pozostało z tej pamięci stało 
się mitem. Mamy tu do czynienia z myleniem pamięci, tego co 
osobiste, uczuciowo przeżyte, z tym co obserwowane z dystan-
sem, na tle szerszego kontekstu dziejów”. Zobaczmy więc jak 
wygląda ów „szerszy kontekst dziejów”. Kresy w czasie II Wojny 
Światowej przeżyły: dwie okupacje sowieckie, i okupację nie-
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miecką. Natomiast szczególnie od lipca 1943 r. OUN-UPA na Kre-
sach Wschodnich dokonała ludobójstwa ok. 200 tys. obywateli 
polskich, w tym samych Polaków co najmniej 150 tys. Pozostali 
to Żydzi, Rosjanie, Czesi, Tatarzy, Cyganie i wreszcie sami Ukra-
ińcy, którzy nie chcieli brać udziału w rzezi, ratowali swoich pol-
skich sąsiadów lub nie chcieli w ten czy inny sposób współpraco-
wać z bandami UPA. Trzy momenty należy tu podkreślić. Pierw-
szy - ludobójstwo to było dokonywane w sposób wyjątkowo be-
stialski, niespotykany nawet w czasie II Wojny. Drugi - rzeź Po-
laków obejmowała nie tylko Wołyń, ale całe Kresy, a po 1945 r. 
tereny południowo-wschodnie w nowych granicach. Trzeci - w 
ponad 90 procentach ofiarami degeneratów z UPA była bezbronna 
polska ludność wiejska, gdyż UPA nie atakowała większych 
miast, gdzie stacjonowały oddziały niemieckie. Ludobójstwu Po-
laków położyła dopiero kres Operacja „Wisła”, w trakcie której 
przesiedlono Ukraińców z terenów objętych banderowską irreden-
tą na Ziemie Zachodnie i Północne. O tym autor paszkwilu nawet 
nie wspomina. Ani słowa o rzezi, ani słowa o OUN czy UPA, nie 
istnieją one w jego wywodach. 

 
„Rasistka” Kossak-Szczucka 
Według Beauvois. „Litwini, Białorusini, Ukraińcy, nie mó-

wiąc już o Żydach, nie zawsze byli i są traktowani, jak należało-
by, w codziennym języku, w części publicystyki, nawet w niektó-
rych pracach naukowych”. A może autor przypomniałby czytelni-
kowi GW, ile to szkół z językiem wykładowym ukraińskim funk-
cjonowało w II Rzeczypospolitej? A może poinformowałby jaką 
kwotą dziś Ministerstwo Kultury zasila ziejące nienawiścią do 
Polaków i wychwalające morderców z UPA ukraińskie „Nasze 
Słowo”? A może publicysta michnikowego piśmidła porównałby 
przywileje, jakimi cieszą się w Polsce choćby mniejszości nie-
miecka, litewska, ukraińska ze świadczeniami Niemiec, Litwy, 
Ukrainy na rzecz Polaków zamieszkałych w tych krajach? Beau-
vois nic o tym nie pisze, gdyż nie Polacy go obchodzą.. Bo Polacy 
to rasiści, a w każdym razie należą do nich … Melchior Wańko-
wicz i Zofia Kossak-Szczucka. Jeśli nie wierzysz, Czytelniku, to 
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zacytuję: „Rasistowski obraz Ukraińców w „Pożodze” Zofii Kos-
sak-Szczuckiej (1922) pozostawił, niestety do dziś ślady w dys-
kursie tych, którzy w wydarzeniach wołyńskich lat 1943 – 1945 
całą winę widzą tylko po jednej stronie”. 

A jak się przedstawiały te – jak to eufemistycznie określa au-
tor – „wydarzenia”. Polacy na Kresach pozbawieni byli w tym 
czasie warstwy przywódczej. Ziemiaństwo, inteligencja, oficero-
wie, pracownicy państwowi, bogaci chłopi („kułacy”) zostali wy-
mordowani, wywiezieni do łagrów lub zesłani przez Sowietów. 
Czego nie zdążyli zrobić Sowieci, dokończyli Niemcy. AK  aż do 
1944 r. nie funkcjonowała na tych terenach, a 27 Wołyńska Dy-
wizja AK powstała dopiero na początku 1944 r. Polska ludność 
wiejska była więc kompletnie bezbronna, jeśli nie liczyć Samo-
obrony, nielicznej i słabo uzbrojonej, powołanej dopiero w reakcji 
na ataki UPA. Ci, którzy zginęli od kuli mogli uważać się za 
szczęśliwców. Upowcy zdzierali skórę, dzieci przybijali do szta-
chet, ciężarnym kobietom rozpruwali brzuchy, palili żywcem, to-
pili w studniach, rozrywali końmi, krzyżowali, otaczali kościoły w 
czasie mszy i palili je razem z wiernymi, przywiązywali drutem 
kolczastym kobiety i dzieci do drzew, krzyżowali, przybijali języ-
ki do stołów, uśmiercali wrzątkiem, odrąbywali kończyny. Hasła 
„smert' lacham, żydam i moskowśkij komuni” czy „wyriżemo 
wsich lachiw, do odnoho, od małoho do staroho” mordercy z UPA 
realizowali dosłownie. 

A dla pana profesora Daniela Beauvois to są „wydarzenia”, 
mieszanie wspomnień z historią, rasizm naszych najwybitniej-
szych pisarzy. Trzeba nie lada cynizmu, albo żenującej niewiedzy, 
o którą go zresztą nie posądzam. Dla niego to „kresomania”, „w 
pewnym sensie światopogląd” i unikanie „poznania niekoniecznie 
przyjemnej prawdy”. To nie my Kresowianie unikamy prawdy, to 
utytułowany publicysta nie chce o niej pisać. Jest ona niewygod-
na, ale nie dla nas – dla niego. 

 
O Kresach bez prawdy 
Beauvois cytuje innego „znawcę” spraw kresowych niejakiego 

Wojciechowskiego, który pisał: „Rośnie nam własny związek 
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wypędzonych, choć tak bardzo nas boli działalność Eriki Stein-
bach w Niemczech”. Choć Beauvois uważa, że jest w tym stwier-
dzeniu „odrobina przesady”, kontynuuje myśl Wojciechowskiego 
pytając: „Do czego zmierza uchwała Sejmu z lipca 2009 r., wzy-
wająca, by Ukraińcy, broń Boże nie Polacy, bili się w piersi i ofi-
cjalnie potępili tamte zbrodnie?”. Więc odpowiedzmy, wspo-
mniana uchwała sejmowa zmierza (niestety tylko zmierza, bo nie 
mówi tego wprost) do prawdy o tamtym czasie. Więc odpo-
wiedzmy: sugerowanie, że organizacje kresowe w Polsce mają 
charakter rewizjonistyczny to podłe kłamstwo. Czym innym bo-
wiem jest domaganie się, by, szczególnie na Ukrainie i Litwie nie 
zacierano śladów polskiej kultury, by Polacy tam zamieszkali 
mieli pełnię praw kulturalnych i językowych. Żadna organizacja 
kresowa nie domaga się rewizji granic wschodnich. 

Nieludzkie zbrodnie UPA miały podłoże w doktrynie Dmytra 
Doncowa, budowy „sobornej Ukrainy”, czyli Ukrainy faszystow-
skiej, bez „obcoplemieńców”. Ideologia ta miała charakter faszy-
stowski, a właściwie nazistowski, gdyż zawierała nieskrywany 
rasizm, wzorowany zresztą na hitlerowskim. Jego ideologia zasa-
dzała się na darwinizmie społecznym, twierdzącym, że naród sta-
nowi gatunek, walczący o swoje miejsce tępiąc inne gatunki. Na-
ród jako gatunek jest wartością najwyższą, ważniejszą od Boga. 
Na czele narodu ukraińskiego powinien stać „wódz nacji”, mający 
do dyspozycji tzw. „mniejszość inicjatywną”, stosującą tzw. 
„twórczą przemoc” wobec pozostałej masy narodu ukraińskiego. 
Doncow postulował, by o państwo ukraińskie walczyć wszelkimi 
środkami, także masowo mordując obcoplemieńców, zamieszku-
jących Ukrainę. Domagał się również zlikwidowania Ukraińców, 
którzy z takimi metodami nie zgadzają się. Doncow pisał też: 
„Momentem naszego wzlotu była doba książęca, gdy do głosu 
doszła rasa nordycka (…)”. Skąd my to znamy?! Taka była ide-
ologia OUN, która powołała do życia UPA. 

Warto w tym miejscu przypomnieć integralny składnik tej ide-
ologii - Dekalog Ukraińskiego Nacjonalisty, opracowany w 1929 
r. przez syna księdza greckokatolickiego, Stepana Łenkawśkyja. 
Dekalog ten szeroko kolportowano wśród Ukraińców. Oto niektó-
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re z tych „przykazań”: „7.Nie zawahasz się wykonać największe-
go przestępstwa, jeśli wymagać tego będzie dobro Sprawy. 
8.Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wroga Twojej 
Nacji. (…) 10.Będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogac-
twa i przestrzeni Państwa Ukraińskiego, nawet w drodze zniewo-
lenia obcoplemieńców.” 

Tę ideologię wcielali w życie oprawcy z UPA, Służby Bez-
peky, SS-Galizien i innych zbrodniczych organizacji szowinistów 
ukraińskich. Ale, jak pisze Beauvois, „trzeba powoli, cierpliwie i 
w sposób otwarty zbliżać się do zrozumienia tego Innego z ULB” 
(ULB – Ukraina, Litwa, Białoruś). Słusznie, bardzo słusznie. By 
zrozumieć należy poznać doktrynę Doncowa, trzeba znać nazwi-
ska dowódców UPA: Dmytra Klaczkiwskiego, Romana Szuche-
wycza (ps. Taras Czuprynka) i Wasilija Kuka oraz ich „dokona-
nia”. Trzeba poznać bezmiar dzikiego okrucieństwa UPA i zbrod-
niczą ideologię OUN. A najlepszym kompendium tej wiedzy są 
dzieła prawosławnego Ukraińca, wielkiego znawcy doktryny inte-
gralnego nacjonalizmu ukraińskiego – śp. dra hab. Wiktora Po-
liszczuka. Wycieranie sobie gęby słowami „wybaczamy i prosimy 
o wybaczenie”, niczego nie załatwia, bo to był inny czas i inne 
okoliczności.  

 
Historiografia prymitywna i kłamliwa 
By obciążyć Polaków winami wobec Ukraińców autor wykła-

da nam prymitywną historiografię, sprowadzającą się do stwier-
dzenia, że „nieludzkie traktowanie chłopów kresowych jest głów-
nym powodem tragedii XX wieku”. To już mieliśmy – wszyst-
kiemu winni są „polskie pany”. Nie wiem po co wysilał się Beau-
vois, wystarczy sięgnąć po podręcznik historii dla szkół Schoen-
brenner i Missalowej z lat stalinowskich, by takie brednie prze-
czytać. Los chłopów w I Rzeczypospolitej (nie tylko na Kresach, 
ale w Koronie) determinowała pańszczyzna i samowola szlachec-
ka. To prawda. Jednak porównanie losu chłopa polskiego z sytu-
acją tej warstwy ludności na Zachodzie czy w Rosji wypada na 
korzyść Rzeczypospolitej. Nie z Polski do Rosji, ale z Rosji do 
Polski uciekali chłopi. Autor też ubolewa nad samym używaniem 
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pojęcia „Kresy”, boć to polonocentryzm, mogący stanowić przy-
słowiową sól w oku naszych wschodnich sąsiadów.  

Trochę cierpliwości, panie Beauvois, być może używanie tego 
słowa zostanie zakazane w przygotowywanej ustawie o „j ęzyku 
nienawiści” i śmiałek posługujący się tym pojęciem pójdzie „za 
kratki”. 

Ta pożal się Panie Boże, historiografia, niknie w cieniu wy-
czynu Andrzeja Żupańskiego, inicjatora i organizatora konferencji 
pn. „Polska-Ukraina. Trudne pytania”. Organizacja co się zowie. 
W uzgodnieniu z nacjonalistycznymi historykami ukraińskimi 
strona „polska” wyeliminowała wszystkich nieprawomyślnych 
naukowców ze znienawidzonym Wiktorem Poliszczukiem na cze-
le. Goszczono za to ostatniego dowódcę UPA – wspomnianego już 
Wasilija Kuka Nawet postanowiono, że na Poliszczuka nie można 
się powoływać. Podczas tego 5-letniego sabatu obie „strony” 
uzgodniły właściwą wersję rzezi na Kresach, przepraszam - „bra-
tobójczych walk”. Właśnie – uzgodniły. Jak się okazuje metody 
polityczne - uzgodnienie, kompromis wzajemne ustępstwa - mają 
zastosowanie również w nauce historii. Nie ma to jak postęp. 
Owoc tych spotkań stanowi 10-tomowe dzieło, pełne kłamstw, 
przeinaczeń i przemilczeń. Trzeba by było znowu tomów, by do-
konać sprostowań. 

W sposób wręcz łzawy autor wspomina Jerzego Giedroycia i 
jego doktrynę. Nie pisze atoli o przyjaźni łączącej Giedroycia z 
Doncowem. Ciekawe, po co ta dyskrecja? A może zrehabilitować 
Doncowa, tym bardziej, że po wojnie wykładał w USA. Podobnie 
jak służby specjalne Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich 
zatrudniały całe kohorty ounowców i upowców. Wspomnijmy 
tylko Mykołę Łebeda, prowydnyka OUN i twórcę UPA, organiza-
tora zamachu na ministra Bronisława Pierackiego, skazanego na 
śmierć przez sąd polski, a potem ułaskawionego na mocy amne-
stii. Ten zbrodniarz został zatrudniony przez CIA i chroniony 
przez nią przed dochodzeniami. Dożył szczęśliwie amerykańskiej 
emerytury.  
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Uwaga, dyrektywa! 
Omówiony tu (tylko częściowo) paszkwil na Kresowian został 

zarekomendowany przez samego naczelnego GW – „Adam Mich-
nik poleca”. Chwali on ciepło artykuł Beauvois i do wspomnia-
nych przez niego Giedroycia i Mieroszewskiego dodaje – zupełnie 
słusznie – Jana Józefa Lipskiego i Jacka Kuronia. Tak, to jest to 
samo towarzystwo. Zwalczające rzekomy polski nacjonalizm, a 
wspierające szczególnie nacjonalizmy litewski i ukraiński, gdyż 
są one antypolskie, więc godne poparcia. 

Naiwnością byłoby sądzić, że Michnik jest tylko szefem GW. 
Odgrywa on znaczną, choć zakulisową rolę polityczną. Toteż ten 
artykuł oraz jego zalecenie stanowią dyrektywę dla sprawującego 
w Polsce władzę establishmentu. Z pewnością rządzący odczytają 
ją „właściwie”. To przygrywka przed obchodami 70 rocznicy lu-
dobójstwa na Kresach. Z pewnością Michnik sam lub za pośred-
nictwem innych publicystów udzieli dalszych instrukcji. 

 
Zbigniew Lipiński 

Myśl Polska 23-30 września 2012 
 
 
 
 
 

 
JERZY GIEDROY Ć I UKRAI ŃSCY EKSTREMI ŚCI. 

 
Pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komo-

rowskiego, 17-18 maja 2012 r. w Centrum Edukacyjnym IPN, od-
była się konferencja naukowa pt. „Giedroyć i Ukraina”. Celem 
konferencji było przypomnienie politycznej koncepcji paryskiej 
„Kultury” redagowanej i wydawanej przez J.Giedroycia oraz 
przypomnienie zasług ukraińskiej emigracji, de facto ukraińskiej 
nacjonalistycznej emigracji, pominięcie jednego słowa sprawia, iż 
wprowadza się w błąd opinię publiczną. 
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Prezydent Komorowski w liście do uczestników konferencji 
przesłał serdeczne pozdrowienia, podkreślił wyj ątkowość misji 
„Kultury” i trwałe dokonania Giedroycia, obwieścił przy tym, iż 
wszyscy jesteśmy spadkobiercami jego myśli. Czy wszyscy? 
Spadkobiercami z całą pewnością czują się apologeci Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i jej struktur zbrojnych gdyż 
„Kultura” była adwokatem ukraińskich faszystów, współpracują-
cych z Niemcami przed wojną i w czasie jej trwania, którzy niele-
galnie przypisali sobie prawo do reprezentowania narodu ukraiń-
skiego, naród był po przeciwnej stronie. Prezydent Polski deklaru-
je przywiązanie do idei strategicznego partnerstwa i zapewnia 
uczestników konferencji, iż Polska nadal będzie wspierać w pro-
europejskich dążeniach Państwo Ukraińskie. Odradzanie się na 
Ukrainie zachodniej nacjonalizmu w banderowskim wydaniu, jest 
bez znaczenia. 

Z uwagi na fakt, że na łamach „Kultury” zakłamano historię 
stosunków polsko-ounowsko-banderowskich należy przypomnieć 
kim był Giedroyć i z jakimi Ukraińcami współpracował.. Sylwetki 
tych osób przedstawił W.Poliszczuk w książce „Gorzka Prawda”, 
Toronto 2004 r. 

W okresie przedwojennym Giedroyć pracował w różnych mi-
nisterstwach, utrzymywał kontakty UNDO-legalną ukraińską par-
tią o charakterze narodowym i z Dymytro Doncowem, twórcą 
ideologii o skrajnie szowinistycznym charakterze, przyjętej przez 
nielegalnie działającą OUN w 1929 r. Giedroyć w 1939 r. będąc 
pracownikiem polskiej ambasady w Bukareszcie wydał Donco-
wowi polski paszport co umożliwiło mu wyjazd do Kanady gdzie 
współpracował z OUN-Bandery. 

Doktryna Doncowa poprzez propagowanie tzw. „darwinizmu 
społecznego” doprowadziła wyznawców faszystowskiej teorii do 
popełnienia zbrodni przeciw ludzkości w czasie II Wojny Świa-
towej minimum 200 tyś. Polaków, 80 tyś. Ukraińców, wiele tysię-
cy Żydów oraz osób innych narodowości. Działacze OUN w przy-
jętej uchwale w 1929 r. przewidzieli usunięcie nie-Ukraińców z 
„ukraińskich ziem etnograficznych” podczas „rewolucji narodo-
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wej”. „Dekalog ukraińskiego nacjonalisty” zawierający syntezę 
obowiązków i zasad członków OUN, wręcz wzywał do zbrodni. 

„Filozofia” Doncowa wyłożona w pracy „Nacjonalizm” od-
rzucała idee humanizmu, akcentowała bezwzględną walkę o byt, o 
przestrzeń, promowała nienawiść do „czużyńców”. Doncowska 
zasada amoralności usprawiedliwiała zabójstwa i mordy masowe, 
jeśli „były one dobre dla nacji ukraińskiej”. Tych aspektów nie 
brał pod uwagę Jerzy Giedroyć. 

Na łamach „Kultury” Giedroyć z zespołem o prounowskiej 
orientacji, kształtował fałszywą opinię, wręcz zakłamał tragiczną 
prawdę o zagładzie polskich Kresów Południowo-Wschodnich 
przez ekstremalne siły spod znaku OUN, tym samym wyrządził 
ogromną szkodę w zakresie prawidłowej oceny wydarzeń w sto-
sunkach polsko-ukraińskich. 

Giedroyć utrzymywał kontakty z banderowcami i melnykow-
cami, oni wywarli znaczący wpływ na jego poglądy, tych właśnie 
Ukraińców uważał za reprezentantów narodu ukraińskiego. Gie-
droyć pisał, że robiąc „Kulturę”, często jeździł do Monachium w 
sprawach ukraińskich. W tym czasie tam mieszkał Bandera, Steć-
ko i inni. W innym miejscu Giedroyć mówi: We Francji utrzy-
mywałem kontakty z Ukraińcami za pośrednictwem Kubijowi-
cza....moja z nim znajomość miała duże znaczenie dla stosunków 
„Kultury” z Ukraińcami (w tym przypadku z melnykowcami). Dla 
redaktora „Kultury” partnerami do rozmów byli ekstremiści ukra-
ińscy, którzy w liczbie około 250 tyś. pod osłoną wojsk niemiec-
kich, przed odpowiedzialnością uciekli na Zachód. 

Prekursorem historycznego przekłamania był Józef Łobodow-
ski, współpracownik polskiej sekcji radia madryckiego, tłumacz 
literatury ukraińskiej, pochodził z Wołynia. Do „Kultury” wszedł 
z problematyką ukraińską, Wołyń przedstawił jako krainę do któ-
rej można tylko tęsknić, bez słowa o „czerwonych nocach” roku 
1943. 

Łobodowski w 1952 r. opublikował polemiczny artykuł pt. 
„Przeciw upiorom przeszłości”, uważał on, iż „siedem lat emigra-
cji, z punktu widzenia dialogu między tymi narodami zostało 
zmarnowane” i przekonywał „Czas najwyższy, aby Polacy zro-
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zumieli, że Ukraińcy są odrębnym narodem... o prawie do samo-
istności”. Artykuł był napisany w duchu ukraińskiego szowini-
zmu, Giedroyć oświadczył, że tekst odpowiada stanowisku Re-
dakcji. 

Łobodowski nie miał wątpliwości, że „rzeź była wzajemna”, 
„wina jest obopólna”, „nienawiść narastała latami”, powtórzył 
wiele innych, pozbawionych logiki twierdzeń z arsenału ukraiń-
skiej nacjonalistycznej propagandy. Łobodowski podkreślał, iż „w 
czasie II Wojny Światowej Ukraina dała potężny ruch narodowy i 
armię powstańczą i, że zachodzi potrzeba aby obydwie strony 
przeprowadziły rachunek sumienia i wyznawszy wzajemne winy, 
prosiły o wzajemne przebaczenie”. Tym motywem posługuje się 
hierarchia Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce i grecko-
katolickiego na Ukrainie, a także prezydenci Polski. Wybaczanie 
bojówkarzom z OUN-UPA ma nastąpić oczywiście bez uznania 
winy za ludobójstwo dokonane w najbardziej zwyrodniałej for-
mie. 

Materiały Łobodowskiemu dostarczał Jewhen Wreciona, ban-
derowiec, współpracujący z M.Łebiedem, organizatorem ekster-
minacji ludności polskiej. Łebied - szef „Służby Bezpeky” po 
wojnie napisał książkę pt.„Ukraińska Powsanśka Armija”, wydał 
ją w 1946 r. przy pomocy księży bazylianów, rezydujących w 
Rzymie. 

Propagandowe mity Łebieda, takie jak przykładowo: Walki 
tzw. UPA na frontach lub historyczna nienawiść Polaków do na-
rodu ukraińskiego, Łobodowski przyjmował za prawdę, Giedroyć 
świadomie je rozpowszechniał, wiedział przecież jakie cele przy-
świecają jego współpracownikom. Dla Giedroycia autorytetem 
był Wreciona świadek, który wiedział jak usprawiedliwić bande-
rowskich zbrodniarzy, obywateli polskich narodowości ukraiń-
skiej. 

Materiały obciążające Polaków, Wreciona publikował w mo-
nachijskim czasopiśmie „Suczasna Ukraina”, na podstawie tych 
materiałów Łobodowski budował konstrukcje o polskiej winie, a 
Giedroyć swoim autorytetem ją umacniał. Giedroyć nie miał 
mandatu narodu polskiego, nie reprezentował stanowiska polskie-
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go Rządu Emigracyjnego, propagował własną koncepcję odnośnie 
obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś. 

Tak rodziło się zakłamanie prawdy o największej w historii 
tragedii kresowych Polaków. Przy biernej postawie Polonii prze-
kształcono ukraiński ruch typu faszystowskiego w heroiczny i pa-
triotyczny ruch narodowo-wyzwoleńczy, zapewniało to, w ówcze-
snym układzie geopolitycznym, dopływ pieniędzy bez których nie 
było by „Kultury”. Dla ukraińskiej nacjonalistycznej diaspory 
„zimna wojna” była darem Opatrzności. 

Łobodowski utorował drogę do „Kultury”, znanemu w Polsce 
wybielaczowi OUN-UPA B.Osadczukowi. Osadczuk w czasie 
wojny działał w strukturach UCK (Ukraiński Centralny Komitet) 
pod wodzostwem czołowego kolaboracjonisty Kubijowicza, z któ-
rym przyjaźnił się Giedroyć. Osadczuk na Chełmszczyźnie przy-
wracał „świadomość narodową”, doceniony przez mocodawców 
otrzymał hitlerowskie stypendium w Berlinie. Po wojnie perfek-
cyjnie maskował istotę tego co za sprawą OUN-UPA stało się na 
Kresach i trwało do 1947 r. w nowych granicach Polski. Jako wy-
konawca linii politycznej reanimowanej OUN, przywiązywał 
ogromną wagę do propagandy. Do Polski przyjechał już w lipcu 
1989 r. Polityka III RP zmierzała w jego kierunku. Był wszędzie 
tam gdzie należało brać w obronę OUN-UPA. Domagał się pocią-
gnięcia do odpowiedzialności, winnych zbrodni dokonanych w 
obozie koncentracyjnym w Jaworznie (był to Centralny Obóz Pra-
cy). Nieformalny ambasador sprawy ounowskiej powrócił aby 
realizować marzenia młodości. Nie ukrywał, że Lubelszczyzna to 
ziemie etnicznie ukraińskie i podjął starania o budowę ukraińskie-
go uniwersytetu w Lublinie. Posługiwał się terminologią ukraiń-
skich nacjonalistów, wypracowaną na łamach „Kultury”, pisał że 
„akcję bratobójczą rozpoczęli Polacy na Chełmszczyźnie”. Od-
powiedzialność za zbrodnie przeciw ludzkości, przeniósł na po-
ziom „wojny bratobójczej”. Polacy zaczęli potem mordowano się 
wzajemnie, Giedroyć także uważał, iż rzezi dokonywała AK, a 
tzw. UPA to bojownicy o niepodległość Ukrainy. Arsenał metod i 
środków fałszowania prawdy o zbrodniach nazistów ukraińskich 
jest ciągle wzbogacany i udoskonalany. Osadczuk przez Wałęsę i 
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Kwaśniewskiego, za antypolską działalność został uhonorowany 
najwyższymi odznaczeniami państwowymi. 

Giedroyć poznał Osadczuka na Kongresie Wolności Kultury 
zorganizowanym przez Amerykanów w 1952 r. Wkrótce rozpo-
częło się budowanie nowego obrazu tzw. UPA osłaniając jej bar-
barzyństwo, a rzekomą walkę z tyranią sowiecką podniesiono do 
rangi bohaterstwa. Na łamach „Kultury” Giedroyć drukował arty-
kuły Doncowa, Łebieda, Kubijowicza, a w Zeszytach Historycz-
nych zamieszczał pseudohistoryczne pisarstwo T.Olszańskiego, 
G.Motyki, M.Czecha. 

W celu zgłębienia myśli Giedroycia i poznania historii, do Ma-
isons-Laffite pielgrzymowali historycy, politycy, dziennikarze 
m.in. A.Michnik i A.Kwaśniewski. Nie było problemu, Wałęsa 
nieświadomie ale Kwaśniewski z pełną świadomością poparł 
ukraińską ekstremę, podczas pomarańczowej imprezy na Ukra-
inie. 

Michnik w swojej gazecie prześcignął mistrza, w „Poszukiwa-
niu prawdy”, zamieszczał dobrane teksty rozmywające odpowie-
dzialność OUN-UPA za zbrodnie ludobójstwa i zawyrokował 
„musimy przebaczyć”. Giedroyć w ostatnim wywiadzie dla Pol-
skiego Radia podsumował krótko-zapomnieć. 

„Kwestia ukraińska” była w centrum programu politycznego 
Giedroycia, głosił „Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej 
Polski”. Rzecz w tym, że współczesna Ukraina nie jest następcą 
„państwa”, które zostało proklamowane na kilka miesięcy przez 
Petlurę, lub na okres kilku dni przez Banderę. Ukraina jest praw-
nym następcą USRR. Terrorystyczo-ludobójcza OUN-UPA w 
najmniejszym stopniu nie przyczyniła się do uzyskania niepodle-
głości, i z tego tytułu nie jest uznawana przez rząd i parlament 
Ukrainy za formację narodowo-wyzwoleńczą. Społeczeństwo w 
masie, jest wolne od wizji, które stworzyła OUN z przybudówka-
mi na ziemiach II RP. 

Giedroyć był przekonany, że wiele, jak mówił, udało się nam 
obopólnie osiągnąć. Jakie są konsekwencje tych osiągnięć? W 
Polsce po 1989 r. upiory wyszły z podziemia, wielu podaje się za 
Polaków. Rozpoczęła się nobilitacja OUN-UPA, staraniem ro-
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dzimych wybielaczy Senat potępił operację „Wisła”, zafałszowa-
ne zostały encyklopedie i podręczniki do historii. Od 22 lat mani-
puluje się świadomością narodu, stałym ozdobnikiem deklaracji i 
przemówień jest słowo „pojednanie”, bez wskazania z kim należy 
się jednać. Apologeci OUN-UPA i ich protektorzy blokują prze-
kazanie projektu uchwały pod obrady Sejmu, w sprawie ustano-
wienia 11 lipca Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Glory-
fikatorzy OUN-UPA ubolewają iż dotąd nie udało im się dopro-
wadzić do potępienia przez Sejm operacji „Wisła”, ponadto legal-
nie lub bez zezwoleń upamiętnili upowskich bojówkarzy w około 
200 miejscowościach. W stosunkach z Ukrainą nie jest przestrze-
gana fundamentalna zasada wzajemności. 

Na Ukrainie zachodniej trwa żywiołowy rozwój stowarzyszeń 
i partii odwołujących się do szowinistycznej ideologii Doncowa. 
Aktualnie najpopularniejsza jest „Swoboda”, powstała w 1991 r. 
pod nazwą socjaldemokratyczna partia Ukrainy, nawiązująca do 
tradycji OUN-UPA oraz do niemieckiego narodowego socjalizmu. 
Bez przeszkód w miastach Ukrainy zachodniej odbywają się mar-
sze z pochodniami pod hasłami: „Jedna rasa, jeden naród, jedna 
ojczyzna”, będące imitacją marszów niemieckich faszystów przed 
II Wojną Światową. W tamtym czasie Europa nie reagowała w 
konsekwencji kosztowało to utratę życia 55 milionów istnień 
ludzkich. 

Pod płaszczykiem święta „ukraińskich koszul” odbywają się 
marsze ku czci dywizji SS-Galizien z wykorzystaniem symboli 
SS. Członkowie tych organizacji zapowiadają marsz na Kijów i 
wysuwają roszczenia terytorialne do 19 południowo-wschodnich 
powiatów Polski. Według założeń „Swobody” Ukraina ma być 
geopolitycznym Centrum Europy. 

Bojówkarze „Swobody” zdewastowali pomnik w Ostrówkach 
upamiętniający ofiary straszliwego mordu mieszkańców Ostrówek 
i Woli Ostrowieckich przez bandy UPA w 1943 r. Wznoszenie na 
Ukrainie pomników szaleńcom, katom narodu polskiego - Bande-
rze, Szuchewyczowi, Klaczkiwśkiemu, odprawianie modłów, 
stawianie ich za wzór do naśladowania można wytłumaczyć tylko 
dewiacją umysłową. 



 50

Jak rażący jest brak symetrii w prawach Ukraińców w Polsce i 
Polaków na Ukrainie doniósł „Kurier Galicyjski” nr 8 mianowicie 
zamieścił rozmowę z A.Stefanowiczem p.o. prezesa Związku Po-
laków na Ukrainie, który powiedział, że polski Związek został 
wyrzucony na bruk za niepłacenie czynszu. Dziennikarz pyta jaką 
pomoc finansową Związek otrzymał w 2011 r. od władz ukraiń-
skich. Odpowiedź: Ta kwota wynosi zero. W tym czasie Związek 
Ukraińców w Polsce na działalność otrzymał 1 milion 590 tys. zł. 
Znane są trudności Polaków z odzyskaniem kościołów na Ukra-
inie. W Polsce Związek Ukraińców otrzymał willę w Warszawie 
kupioną za pieniądze podatników. W Przemyślu zwrócony został 
Narodowy Dom i nieruchomości należące do metropolii grecko-
katolickiej z świątynią włącznie. 

W tym samym „Kurierze Galicyjskim” jest sprawozdanie z 
posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego prezydentów RP i Ukra-
iny, strony podkreśliły „konieczność wszechstronnego rozwoju 
współpracy kulturalno-społecznej, a także znaczenie procesu zbli-
żenia i pojednania między narodami, szczególnie w kontekście 
zbliżających się trudnych rocznic”. Oto jest pokłosie polityki re-
daktora „Kultury”. Polscy politycy problemu nie widzą przy każ-
dej okazji, za udział w dialogu na rzecz pojednania, dziękują 
spadkobiercom poglądów Jerzego Giedroycia. 

 
Monika Śladewska 
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JACEK KURO Ń  
– PROTEKTOR UKRAI ŃSKICH EKSTREMISTÓW 

 
W 2002 r. na rozmowy pojednawcze z ukraińskimi nacjonali-

stami, do Lwowa wyjechał Jacek Kuroń, kawaler orderów: pol-
skiego Orła Białego i ukraińskiego Jarosława Mądrego. Podczas 
dobrze propagandowo przygotowanej wizyty, podkreślił swoją 
polskość, dokonał aktu pojednania i jak przystało na rzecznika 
sprawy ounowskiej, oświadczył, iż cieszy się że to miasto jest 
ukraińskie czym wywołał zdumienie, zwłaszcza polskich miesz-
kańców Lwowa. 

W dziesiątą rocznicę tego wydarzenia, 6-go lipca br. we Lwo-
wie odsłonięto tablicę ku czci Jacka Kuronia. Ukraiński Katolicki 
Uniwersytet 7-go lipca zaplanował sesję, na której prezentowano 
twórczość Kuronia o Ukrainie i film „Pojednanie” z jego udzia-
łem. 

Wybór daty nie jest przypadkowy bowiem lipiec dla narodu 
polskiego jest miesiącem szczególnym. W lipcu 1941 r. Niemcy 
przy pomocy ukraińskich nacjonalistów zamordowali polskich 
profesorów uczelni lwowskich. W lipcu obchodzimy rocznicę 
rozpoczęcia w 1943 r. masowej rzezi kresowych Polaków przez 
tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) utworzoną na Wołyniu 
przez banderowską frakcję Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów (OUN). 

Zbrojne formacje obu frakcji Bandery i Melnyka oraz inne 
jednostki ukraińskich faszystów odpowiadają za: pomoc Niem-
com w likwidacji Żydów, wymordowanie minimum 200 tyś. Po-
laków, 80 tyś. Ukraińców nie akceptujących szaleństwa OUN-
UPA i eksterminację osób innych narodowości. Dobrze udoku-
mentowana zbrodnia ludobójstwa przez Władysława i Ewę Sie-
maszko oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukra-
ińskich Nacjonalistów dotąd nie została potępiona, o to postarali 
się obrońcy reanimowanej OUN, do których należał Kuroń. 

W GW (7-8 lipca 2012 r.) ukazał się artykuł M. Wojciechow-
skiego o zasługach Kuronia dla: stosunków polsko-ukraińskich, 
pojednania polsko-ukraińskiego i jego wielkiej miłości do Ukra-
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iny. De facto miłości do ukraińskich nacjonalistów, na Ukrainie 
nazywanych galicyjskimi ekstremistami. Frazesy o pojednaniu, 
budowane na fałszu to działania pozorne, potrzebne do ukrycia 
zbrodniczego charakteru OUN-UPA. 

Autor artykułu podkreśla, iż ta strona biografii Kuronia jest 
mało znana, wbrew twierdzeniom dyżurnego GW działalność Ku-
ronia, prowadzona w kierunku rehabilitacji OUN-UPA jest dobrze 
znana. Osobowość Kuronia i okres wdrażania przez niego poli-
tycznej koncepcji Giedroycia przedstawili: Jan Selwa (Na Rubie-
ży nr 24-97), Feliks Budzisz (Na Rubieży nr 64-2002), Zbigniew 
Małyszczycki (Na Rubieży nr 63-2002). 

Z uwagi na wiodącą rolę Kuronia w procesie manipulowania 
historią w skrócie przypomnę te zasługi, odniesienie się do 
wszystkich jego propagandowych mistyfikacji wykracza poza ra-
my tego tekstu. 

18-go grudnia 1988 r. jeszcze przed przejęciem władzy, przez 
ideotwórczą kadrę „Solidarności”, w kościele Miłosierdzia Boże-
go w Warszawie odbyło się spotkanie tzw. niezależnych intelek-
tualistów i działaczy „Solidarności”, utworzono wówczas Komitet 
Obywatelski przy L.Wałęsie, z 15-ma komisjami, jedną z nich 
była Komisja Mniejszości Narodowych. Wolna Europa temu wy-
darzeniu nadała odpowiedni rozgłos. Członkami Komisji zostali 
J.Kuroń, J.J.Lipski, B.Berdychowska, Z.Bujak, W.Mokry i inni. 
Sprawy mniejszości narodowych eksponowano w różnych przed-
wyborczych odezwach. Na liście kandydatów na posłów z okręgu 
Choszczno Wałęsa umieścił W.Mokrego, który wcześniej otrzy-
mał nagrodę papieskiej fundacji za prace o chrześcijańskich ko-
rzeniach kultury ukraińskiej. 

Po wyborach w czerwcu 1989 r. Kuroń dopilnował utworzenie 
sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i objął jej przewod-
nictwo. Do parlamentu weszli sympatycy ukraińskiego nacjonali-
zmu, dotąd wielu z nich podawało się za Polaków. 

W związku z objęciem przez Kuronia teki ministra Pracy i 
Opieki Społecznej przewodniczącym Komisji został poseł Jerzy 
Wuttke. 
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Sprawa mniejszości ukraińskiej, z powodów o charakterze 
czysto politycznym, miała szczególne znaczenie dla współpra-
cowników Kuronia. 

We wrześniu 1989 r. na I Zjazd Ruchu Narodowego Ukrainy, 
do Kijowa wyjechała delegacja „Solidarności” z A.Michnikiem i 
W.Mokrym na czele. Poseł Mokry powitał uczestników Zjazdu w 
imieniu Ukraińców, członków „Solidarności” słowami „Sława 
Isusu Chrystu”. Delegacji kosmopolitów nie przeszkadzały wy-
stawione herby polskich miast Chełma, Jarosławia, Przemyśla. Na 
Ukrainę zaczęła przenikać ounowska fala, a w III RP ounizacja 
obejmowała już szerokie kręgi z mediami włącznie. 

W klimacie politycznego przełomu, dojrzewała idea nowej or-
ganizacji Ukraińców w Polsce. Pierwsza tura obrad odbyła się w 
Warszawie 16-17 grudnia 1989 r. Podczas drugiej tury 20-21 
stycznia 1990 r. przyjęto wstępny projekt statutu i uchwalono po-
słanie do Sejmu w sprawie likwidacji skutków „akcji Wisła”. 

Obradujący w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd UTSK w 
dniach 20-25 lutego 1990 r. został przekształcony na Zjazd Zało-
życielski Związku Ukraińców w Polsce. Władze Polski reprezen-
tował J.Kuroń i inni. Na Zjazd przybyli przedstawiciele organiza-
cji ukraińskich z państw zachodnich i Ukrainy, obecny był grec-
kokatolicki biskup I.Martyniak. Przyjęto wiele oświadczeń i apeli, 
w których wyolbrzymiono krzywdy Ukraińców doznane od Pola-
ków, szczególnie podczas „akcji Wisła”. Kuroń zabierając głos 
mówił, że Polacy oskarżają UPA o dokonanie mordów z kolei 
Ukraińcy twierdzą że AK mordowała Ukraińców i zaproponował 
powołanie wspólnej komisji celem ustalenia prawdy historycznej, 
w rzeczywistości chodziło o „uzgodnienie historii”. Jaki cel przy-
świecał Kuroniowi skoro prawda znana jest od dziesięcioleci, 
oprawcy zidentyfikowani, wiedział przecież że ukraińscy szowini-
ści współpracujący z Niemcami, stanowili margines narodu ukra-
ińskiego. 

Związek Ukraińców w Polsce rozpoczął działalność, przypisa-
no mu prawo do reprezentowania wszystkich Ukraińców, ogłosił 
się więc gwarantem dobrych stosunków z Ukrainą. Na łamach 
„Naszego Słowa” rozpoczęto nobilitację OUN-UPA, ukrywano i 
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nadal ukrywa się zbrodniczość bojówkarzy tzw. UPA przed mło-
dym pokoleniem Ukraińców. 

W następnych latach zdarzenia związane z omawianym tema-
tem miały charakter planowo sterowanych akcji. Apologetom 
OUN-UPA przyświecał jeden cel mianowicie odwrócenie uwagi 
od kresowego genocydu. W 1990 r. Senat III RP, z naruszeniem 
obowiązujących procedur potępił „akcję Wisła”. W następnych 
latach aktywiści zdołali zebrać 191 podpisów pod listem zatytu-
łowanym „Cześć ofiarom akcji Wisła”. List zamieściła paryska 
„Kultura”. Wojskowa operacja „Wisła”, która położyła kres ludo-
bójstwu OUN-UPA weszła do sfery polityki. 

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych X kadencji 
Sejmu pracowała intensywnie. Po dyskusjach opracowała projekt 
uchwały dotyczący „akcji Wisła”, w nim zawarto obietnice na-
prawienia krzywd powstałych w wyniku tej operacji. 

Poseł J.Wuttke, z upoważnienia Komisji, prowadził konsulta-
cje w klubach poselskich, wobec zastrzeżeń wielu posłów do kon-
trowersyjnych zapisów w projekcie uchwały, Sejm na szczęście 
uchwały nie przyjął. Po latach prof.Wuttke napisał -„Kilka uwag 
na temat niedoszłej uchwały Sejmu w sprawie potępienia „akcji 
Wisła” w 1990 r.”, jedna z uwag brzmi- „Klimat wokół projektu 
gęstniał i coraz wyraźniej nasilała się presja ze strony niewielkiej 
części posłów i otoczenia zewnętrznego, dążącego za wszelką ce-
nę do przeprowadzenia przez Sejm uchwały potępiającej „akcję 
Wisła” (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 
Przemyślu 23-24 luty 2007). 

Poseł PSL X kadencji Janusz Dobrosz na konferencji zorgani-
zowanej przez SUOZUN powiedział, iż najbardziej zaskoczył go 
stosunek nowo wybranych elit do problemu ukraińskiego i UPA. 
Oto fragment rozmowy z Kuroniem - „Powiedziałem wyraźnie 
panu Kuroniowi, nie będzie zgody na to i będzie ostra replika w 
parlamencie, bo sprawa mordów jest jeszcze żywa dla tych, którzy 
ocaleli w tym holokauście”. Dla pogrobowców OUN-UPA przy-
jęcie uchwały było tak ważne, że składali propozycje korupcyjne - 
mówił poseł Dobrosz. 
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Kuroń współpracował z aktywem ZUwP, wspólnie wyrządzili 
ogromną krzywdę Narodowi Ukraińskiemu gdyż utożsamili spo-
łeczeństwo Ukrainy z niewielkim odłamem wyznawców ideologii 
Doncowa. 

Kuroń swoje sympatie do OUN-UPA demonstrował w TVP, 
zawęził rzeź do Wołynia, winą obciążył Polaków, mówił o „woj-
nie polsko-ukraińskiej”, świadkom którym tzw. UPA wymordo-
wała rodziny, przerywał w pół zdania - „to są pani indywidualne 
sprawy” i dalej operował ounowską optyką wydarzeń, licząc na 
niewiedzę słuchaczy. 

Kuroń dopilnował aby ukraiński nacjonalistyczny ruch typu 
faszystowskiego został uznany w Polsce za ruch narodowo-
wyzwoleńczy i cel osiągnął. Na spotkaniu z kombatantami 27 
Wołyńskiej Dywizji AK przedstawił się jako Lwowianin i za-
strzegł, że nie interesują go opowieści (wspomnienia) tylko do-
kumenty historyków. Na niedorzeczności wielbiciela ludobójców 
spod znaku OUN reagowali kombatanci, świadkowie tamtych 
wydarzeń ale prezes SZŻAK Karolkiewicz wszedł w alians z 
partnerem zupełnie nie zainteresowanym wyjaśnieniem prawdy 
historycznej i podpisał z ZUwP porozumienie o rozpoczęciu ba-
dań - „Nad historyczną przeszłością obu narodów”. Pomysł Kuro-
nia sformułowany na Zjeździe Założycielskim ZUwP realizowali 
ze strony ukraińskiej wyselekcjonowani „uzgadniacze historii”. 
Polscy historycy biorący udział w tych spotkaniach nie są bez wi-
ny. Pierwsze spotkanie w Podkowie Leśnej, w czerwcu 1994 r. 
przesądziło o politycznym, a nie naukowym kierunku później-
szych dziesięciu seminariów, organizowanych przez ZUwP i ów-
czesnego prezesa Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji AK - Żu-
pańskiego. 

Kuroń swoją miłość do ukraińskich nacjonalistów nagłaśniał 
w przychylnej mu prasie. Rozmowie Chruślińskiej i Tymy z Ku-
roniem, Rzeczpospolita (26-27.V.2001) nadała tytuł „Prawdy 
niewygodne”, temat dotyczył stosunków Polaków do kwestii 
związanej z Jedwabnem. Historyk Kuroń zadecydował, że Polacy 
są winni zbrodni popełnionych na Żydach, uważał iż ta prawda 
dla Polski jest niewygodna, a że mord miał miejsce gdzie tryum-
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fowała myśl endecka więc winę ponosi Roman Dmowski. Według 
niego „bezsensownie buduje się front obrońców tej haniebnej 
sprawy”. Kuroń nie zajmował się badaniami ograniczał się do mi-
tów ustalonych w ukraińskiej nacjonalistycznej historiografii, czy 
mógł wypowiadać się na temat Jedwabnego? Kuroń - Lwowianin 
w 1941 r. miał już 7 lat i powinien pamiętać, co działo się na uli-
cach Lwowa tuż po wkroczeniu ukraińskich faszystów z batalionu 
„Nachtigall”, nigdy jednak nie podniósł problemu uczestnictwa 
ukraińskich nazistów w zagładzie Żydów. 

GW (22-25.V.2002) zamieściła wywiad z Kuroniem - „Rozu-
miem protest Ukraińców”, w którym usprawiedliwiał decyzję 
radnych Lwowa o zerwaniu umowy w sprawie rekonstrukcji i 
otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa. Treści głoszone w wy-
wiadach w zasadzie pokrywały się. Zawsze rację mieli Ukraińcy 
(ukraińscy nacjonaliści), by to udowodnić posługiwał się pseudo-
argumentami, fakty niewygodne pomijał, o całe zło oskarżał Po-
laków o to, że: co najmniej dwa razy pozbawili Ukrainę niepodle-
głości, o Traktat Ryski i politykę II RP. Jako orędownik ukraiń-
skich nacjonalistów mówił- „Tymczasem - my Polacy - uwięzieni 
w stereotypach i zatruci złą pamięcią nie potrafimy się zdobyć 
choćby na gest przeprosin”. Ile w tych słowach jest cynizmu, bez-
czeszczenia pamięci o ofiarach i pogardy dla tych, którzy stracili 
najbliższych. Mamy przepraszać banderowskich zbrodniarzy za 
to, że nie zostaliśmy dorżnięci. 

Kuroń nawoływał do wnikliwego spojrzenia na prawdziwe 
przyczyny narastania konfliktu w okresie II RP. Oskarżał woje-
wodę Józewskiego, którego działalność, w odniesieniu do Ukraiń-
ców jest oceniona pozytywnie. Według Kuronia „pamięć polsko-
ukraińska naznaczona jest krwią przelaną po obu stronach”, po-
minął zjawisko terroryzmu politycznego UWO i OUN. Piłsud-
skiemu zarzucił zdradę Petlury, jako historyk, wiedzieć powinien, 
że za Petlurą nie podążała Ukraina. 

Czołowy protektor ukraińskich nacjonalistów obciążył władze 
PRL za szerzenie antyukraińskiej propagandy, podtrzymującej 
mit, że Ukraińcy to rezuni, do tego miał przyczynić się Henryk 
Sienkiewicz lekturą „Ogniem i mieczem”. Uzasadnioną operację 
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„Wisła” nazwał traumatycznym wydarzeniem, wypędzeniem z 
ojczyzny, bez najmniejszej wzmianki o celach banderowskiego 
ludobójstwa. Kuroń tak jak wszyscy apologeci ukraińskiego na-
cjonalizmu, uważał terrorystyczne działania OUN-UPA za zjawi-
sko odosobnione, za które winę ponoszą „inni”. Czytelnikom zo-
stał przekazany obraz wielce nieprawdziwy wręcz wrogi Polsce. 

W nawiązaniu do sesji na Ukraińskim Katolickim Uniwersyte-
cie we Lwowie, GW (9.07.2012) zamieściła treść apelu - „My Po-
lacy i Ukraińcy zebrani we Lwowie dla uczczenia pamięci Jacka 
Kuronia deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, by w rocz-
nicę wielkiej tragedii Polaków (rzezie na Wołyniu 1942) powie-
dziana została prawda, a pomordowanym oddano hołd. Podobnie 
jak powinna być mówiona prawda o ukraińskich ofiarach i oddany 
hołd ukraińskim ofiarom”. 

Metoda równania, stosowana przez spadkobierców tradycji 
OUN-UPA, jest znana polega ona na świadomym, uporczywym 
posługiwaniu się innymi nazwami niż ludobójstwo W tym przy-
padku autorzy apelu posłużyli się nazwą „tragedia”, bez podania 
sprawców owej tragedii, tym samym zasugerowali, że była jakaś 
„wojna polsko-ukraińska” gdyż ofiary są po obu stronach. Nie 
było dwóch walczących stron, była tylko strona dokonująca ludo-
bójstwa na bezbronnej ludności polskiej i w niektórych miejsco-
wościach broniąca się w samoobronach. 

Prawda o Banderze, Szuchewyczu, Lebedu i innych jest znana 
i potwierdzona przez Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Naro-
dowi Polskiemu IPN. Deklaracje uczestników sesji, zgodne z du-
chem Kuronia, są więc bezprzedmiotowe. Ukraiński Katolicki 
Uniwersytet wpisuje się w zręby strategii ukraińskiego nacjonali-
zmu, nie mającego nic wspólnego z etyką katolicką. 

 
Monika Śladewska 
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RZEZIE METOD Ą DEPOLONIZACJI 

 
Zbrodnie Ukraińców na Kresach nie były czystkami, ale ludo-

bójstwem, ponieważ dążono do wymordowania całej ludności 
polskiej, a nie do jej wypędzenia.  

 
Czy znając stosunki polsko-ukraińskie w II RP, należało się 

spodziewać zbrodniczych wystąpień ukraińskich nacjonalistów? 
Czy pierwsze rzezie były dla Polaków zaskoczeniem? 

– Najpierw trzeba by sprecyzować, kto mógłby się spodzie-
wać. Na pewno nie spodziewali się tego Polacy żyjący na wsi, 
gdzie stosunki między społecznościami polskimi i ukraińskimi 
układały się wspólnotowo, a właśnie tam Polacy najwięcej ucier-
pieli. Przejawem dobrych relacji było wzajemne poszanowanie 
świąt, obchodzonych w innych terminach, zapraszanie na uroczy-
stości rodzinne, świąteczne, wspólne zabawy, pomoc sąsiedzka, 
rodziny mieszane polsko-ukraińskie (szczególnie w Małopolsce 
Wschodniej). Toteż napady na Polaków na dużą skalę, zwłaszcza 
gdy wśród napastników rozpoznawano ukraińskich sąsiadów, były 
zaskoczeniem i powodowały poczucie zawiedzionego koleżeń-
stwa czy przyjaźni. 

 
Nie było analiz przewidujących działania ukraińskich nacjonali-

stów? 
– Tak straszny rozwój wypadków mógł być brany pod uwagę 

przez specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrz-
nym i zewnętrznym, przede wszystkim pracowników Oddziału II 
Sztabu Głównego WP, potocznie zwanego dwójką, którzy groma-
dzili dane o działalności antypaństwowej. Problemy stwarzali 
komuniści i nacjonaliści ukraińscy – Komunistyczna Partia Za-
chodniej Ukrainy głównie na Wołyniu, a Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN) przede wszystkim w Małopolsce. Obie te 
organizacje planowały oderwanie części ziem II Rzeczypospolitej: 
ukraińscy komuniści chcieli przyłączenia do Związku Sowieckie-
go, a nacjonaliści chcieli niezależnej Ukrainy, ale bez innych na-
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rodowości, przede wszystkim Polaków. Stosunki polsko-
ukraińskie były więc pochodną działalności obu tych wrogich 
Polsce i Polakom organizacji, a także Ukraińskiej Organizacji 
Wojskowej (UWO) działającej do początku lat 30. Z różnych do-
kumentów OUN wynikało, że przygotowywano się do tzw. rewo-
lucji narodowej, której celem było zniszczenie polskości na tere-
nach wspólnie zamieszkanych przez Ukraińców i Polaków. Terro-
ryzm, włącznie z zabójstwami, sabotaż i dywersja dokonywane 
najpierw przez UWO, następnie przez OUN, wywoływały kontr-
akcje państwa polskiego, co z kolei było wykorzystywane przez te 
organizacje do podziemnej agitacji antypolskiej wśród Ukraiń-
ców. 

 
ZBRODNIE WYNIKAJ ĄCE Z IDEOLOGII  
 
Czy polityka II RP wobec mniejszości narodowych była racjo-

nalna? 
Przez dziesiątki powojennych lat wytyka się II Rzeczypospoli-

tej błędy polityki wobec mniejszości narodowych, i to w taki spo-
sób, że niewchodzący w szczegóły obywatel nie zdaje sobie spra-
wy z tego, że Ukraińcy mieli swoją reprezentację parlamentarną, 
w dwóch kadencjach Sejmu II RP wicemarszałkiem był Ukrainiec 
Wasyl Mudryj, działało szereg ukraińskich organizacji: kultural-
nych, oświatowych, gospodarczych, sportowych (wykorzystywa-
nych zresztą przez OUN do przygotowywania gruntu społecznego 
dla późniejszych zbrodni na Polakach). Ukazywały się czasopi-
sma (aż 81) i różne wydawnictwa w języku ukraińskim. Nie moż-
na więc mówić o ucisku narodowościowym, co najwyżej o nie-
pełnym zaspokojeniu potrzeb (np. niedostatecznej liczbie szkół z 
ukraińskim językiem wykładowym). Gdyby nie antypaństwowa 
działalność organizacji nacjonalistycznych, pod różnymi wzglę-
dami pozycja ludności ukraińskiej w II RP byłaby bardziej ją sa-
tysfakcjonująca. Polacy, wywalczywszy niepodległość po 123 la-
tach zaborów, nie mogli pozwolić sobie na demontaż państwa, na 
jego rozczłonkowanie, do czego dążyli nacjonaliści ukraińscy. 
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Czym tłumaczyć zachowanie Ukraińców – pokłosiem wcześniej-
szych zbrodni NKWD w latach 1939-1941, udziałem w nazistow-
skiej eksterminacji Żydów, swoistym oswojeniem się ze zbrodnią? 

– Zbrodnie NKWD (aresztowania, przetrzymywanie w wię-
zieniach, masowe zbrodnie przy likwidacji więzień w czerwcu-
lipcu 1941 r., okrutne zsyłki do łagrów i deportacje) nie były 
przykładem, na którym uczyli się nacjonaliści ukraińscy (podkre-
ślam: nacjonaliści, bo nie wszyscy Ukraińcy byli nacjonalistami 
popełniającymi zbrodnie). Zarówno pomysł, jak i sposób depolo-
nizacji wynikały ze zbrodniczej, faszystowsko-nazistowskiej ide-
ologii nacjonalizmu ukraińskiego szerzonego przez OUN od 1929 
r. To była ideologia nienawiści i sankcjonowania zbrodni jako 
metody osiągania celu, ideologia przecząca uznawanym po-
wszechnie zasadom moralnym, traktująca je jako przeszkodę w 
rozwoju silnego narodu, który by istnieć, musi eliminować słabsze 
narody. Niewątpliwie dodatkowym czynnikiem potwierdzającym 
słuszność takiej ideologii i pokazującym, że można bezkarnie 
niszczyć masy ludzkie, był holokaust Żydów. Na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej zagładę Żydów organizowali Niemcy, ale 
uczestniczyli w niej czynnie policjanci ukraińscy, powiązani z 
OUN, którzy pół roku później zdezerterowali do partyzanckich 
oddziałów dokonujących zbrodni na Polakach, w tropieniu zaś 
niedobitków żydowskich, przekazywaniu ich Niemcom i policji 
albo w samodzielnym likwidowaniu brali też udział nacjonaliści 
ukraińscy. Obok Polaków również Żydzi byli wymieniani w do-
kumentach i materiałach propagandowych jako element, który 
należy zniszczyć (Smert’ lacham, żydam i moskowśkij komuni).  

 
Czy mają uzasadnienie głosy o inspirującej roli NKWD i GRU: 

o podsycaniu przez te służby nienawiści i przyczynianiu się do 
zbrodni Ukrai ńców na Polakach? 

– Nie ma na to dotąd dowodów, natomiast jest wystarczająco 
dużo dowodów na programowe, planowe przygotowywanie przez 
OUN tzw. rewolucji narodowej, która była w rzeczywistości 
zbrodnią ludobójstwa.  
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POLAK TO WRÓG 
 
Dlaczego rzezie zaczęły się na Wołyniu?  
– Ten rejon był najdogodniejszy do rozpoczęcia eliminacji 

ludności polskiej. Po pierwsze, Polaków było na Wołyniu mało, 
przed wojną zaledwie 16,6% ogółu ludności, liczbowy stosunek 
Polaków do Ukraińców wynosił 1:4,1, czyli na jednego Polaka 
przypadało czterech Ukraińców. Po okupacji sowieckiej 1939-
1941 i wywozie na roboty do Rzeszy stosunek ten zmienił się na 
niekorzyść żywiołu polskiego: w 1943 r., kiedy rozpoczęły się 
rzezie wołyńskie, przypadało pięciu Ukraińców na jednego Pola-
ka. Nastąpiła też zmiana jakościowa, ponieważ represje sowieckie 
pozbawiły Kresy najaktywniejszego polskiego elementu, predys-
ponowanego do organizacji walki z okupantem i do samoobrony. 
Do tego trzeba dodać, że Polacy żyli głównie na wsi, zwartych 
dużych osiedli polskich było mało, ludność polska była rozpro-
szona wśród ukraińskiej, co bardzo ułatwiało depolonizację. Dla 
organizacji zbrojnych oddziałów ukraińskich, które potem przyję-
ły nazwę Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), były też sprzyja-
jące warunki terenowe, ponieważ Wołyń, zwłaszcza jego północ-
na połowa, był zalesiony, a lasy to dobra baza dla partyzanckich 
formacji. Tak więc to na Wołyniu były wtedy najlepsze warunki 
do zorganizowania zbrojnego ramienia OUN, czyli bojówek UPA, 
oraz do wprowadzenia w czyn planów eksterminacji Polaków i 
nabycia doświadczeń przydatnych do rozszerzenia zbrodni na Ma-
łopolskę Wschodnią w drugiej połowie 1943 r. Fakt przybycia na 
Wołyń z Małopolski emisariuszy nacjonalistycznych, którzy po-
magali tworzyć UPA i organizować napady, potwierdza plan roz-
poczęcia rzezi na Wołyniu. 
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Jaki cel chciały osiągnąć OUN i UPA dokonując czystek etnicz-

nych? 
– Zbrodnie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie były 

czystkami, ale zbrodniami ludobójstwa, ponieważ dążono do wy-
mordowania całej ludności polskiej, a nie do jej wypędzenia. 
Używano podstępów, by było jak najwięcej ofiar. W wojewódz-
twach tarnopolskim, stanisławowskim i lwowskim w niektórych 
miejscowościach OUN i UPA podrzucały Polakom ulotki wzywa-
jące do przeniesienia się za San, bo formacje te nie miały tam wy-
starczających sił do całkowitego rozprawienia się z ludnością pol-
ską (w Małopolsce było więcej Polaków niż na Wołyniu). Wszę-
dzie natomiast atakowani byli Polacy uciekający, co świadczy o 
zamiarze całkowitego wyniszczenia Polaków żyjących wśród 
Ukraińców (Wyriżemo wsich lachiw, do odnoho, od małoho do 
staroho). Celem tych zbrodni było stworzenie korzystnych warun-
ków do wywalczenia Ukrainy tylko dla Ukraińców, a więc pań-
stwa jednonarodowego.  

 
Jakimi metodami eliminowania Polaków posługiwali się napast-

nicy? Dlaczego dokonywano mordów w tak bestialski, niehumani-
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tarny sposób? Czy metody te należy tłumaczyć tylko słabym uzbro-
jeniem oddziałów UPA? 

– Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich wy-
różniało się powszechnością okrucieństwa. W ludobójstwie nie-
mieckim i sowieckim też były elementy okrucieństwa, ale innego 
rodzaju, nie tak drastyczne i na mniejszą skalę. Na Kresach ofiary 
były zabijane głównie za pomocą narzędzi gospodarskich (topory, 
widły, kosy, noże, motyki, piły itp.). Broń palną posiadały bojów-
ki OUN i UPA, natomiast nie dysponowały nią wiejskie bojówki 
złożone z ukraińskich chłopów nienależących do UPA, zaagito-
wane i wciągnięte do likwidacji Polaków. Pastwienie się nad ofia-
rami wynikało przede wszystkim z kolosalnej nienawiści, jaką 
OUN wywołała za pomocą odpowiedniej propagandy. Okrucień-
stwo w stosunku do przeciwników występowało w wielu społe-
czeństwach Europy do połowy XIX w., ale w wyniku rozwoju 
społecznego zjawisko to zanikało, natomiast na wschodzie trwało, 
bo rozwój społeczny był powolniejszy. To przerażająco barba-
rzyńskie masowe mordowanie upoważnia do zastosowania w od-
niesieniu do ludobójstwa ukraińskiego łacińskiego terminu geno-
cidium atrox (straszne, dzikie). 
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ZASTRASZYĆ UKRAI ŃCA 
 
Dlaczego Ukraińcy w równie okrutny sposób potraktowali ro-

dziny mieszane, polsko-ukraińskie, i wielu Ukraińców niechętnych 
rzeziom? 

– Według ideologii nacjonalizmu ukraińskiego polsko-
ukraińskie związki zagrażały czystości narodowej przyszłego pań-
stwa ukraińskiego, do której OUN dążyła bezwzględnie. Nie mia-
ło znaczenia, czy Polak jest rodzinnie połączony z Ukraińcami 
czy nie, Polak to wróg, którego trzeba wyeliminować. Z kolei 
Ukraińcom z polsko-ukraińskich rodzin zarzucano, że w ten spo-
sób osłabiają nację ukraińską. Losy rodzin mieszanych były róż-
ne, nie wszystkie spotkały prześladowania ze strony nacjonali-
stów. Potwornie natomiast obchodzono się z Ukraińcami niepod-
porządkowującymi się OUN i UPA – m.in. by odstraszyć od nie-
subordynacji wobec zarządzeń OUN-UPA i zastraszyć całość spo-
łeczeństwa ukraińskiego. W ten sposób objawiał się totalitarny 
charakter ideologii nacjonalizmu ukraińskiego i formacji ją stosu-
jących.  

 
Co się działo z majątkiem pomordowanych, ich domostwami, 

ziemią, którą uprawiali? 
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– Mienie ruchome, inwentarz żywy w części zagospodarowy-
wała UPA, w części miejscowa ludność – to był oczywisty rabu-
nek na wielką skalę, choć ludność polska nie była majętna, a woj-
na spowodowała ogromne zubożenie. Zabudowania były palone, 
murowane w dobrym stanie rozbierane. Wszystkie budowle koja-
rzone z polskością (świątynie, szkoły, domy ludowe, młyny i inne 
obiekty, w których coś produkowano) były niszczone. Wycinano 
też sady i parki. Likwidowano materialne ślady polskiej obecno-
ści. Ziemia miała przejść na własność ludu ukraińskiego, ale do 
tego nie doszło, bo w miarę przesuwania się frontu sowiecko-
niemieckiego na zachód następowała ponowna sowietyzacja.  

 
W ramach akcji samoobrony powstała 27. Wołyńska Dywizja 

Piechoty, ale Polacy wstępowali też (ok. 1,2 tys. osób) do niemieckiej 
policji i do radzieckiej partyzantki. Wst ępując do policji, kolaboro-
wali z hitlerowskim okupantem? W partyzantce – ze Stalinem?  

– 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK powstała nie jako sa-
moobrona, ale do walk z Niemcami w ramach planowanego ogól-
nonarodowego powstania (akcja „Burza”) w momencie znacznego 
osłabienia sił okupanta. To był styczeń 1944 r., a więc wtedy, gdy 
na Wołyniu nie było już wielu Polaków, przebywali w miastach i 
10 wiejskich ośrodkach z samoobroną. Wstępowanie do tzw. 
Schutzmannschaften (ok. 1,2 tys. ludzi), czyli ochronnych oddzia-
łów pod dowództwem niemieckim, czy do sowieckiej partyzantki 
(ok. 2 tys. Polaków), wynikało z rozpaczliwej sytuacji. Polacy na-
prawdę byli bezbronni. Udział w tych formacjach był traktowany 
jako obrona, a nie jako wspieranie okupanta aktualnego i po-
przedniego, i rzeczywiście tam, gdzie one stacjonowały, Polacy 
byli bezpieczniejsi. To OUN i UPA wepchnęły Polaków do ob-
cych oddziałów. Dopiero od połowy lipca 1943 r., a więc po prze-
toczeniu się przez Wołyń wielkich ludobójczych akcji, zaczęły 
powstawać akowskie oddziały partyzanckie, w których łącznie 
było ok. 1,2 tys. żołnierzy, którzy następnie weszli w skład 27. 
dywizji. Samoobrony były słabe, większość została przez UPA 
rozbita, do 1944 r. utrzymało się zaledwie 10. Ocena postaw ludzi 
w śmiertelnym zagrożeniu nie jest więc prosta.  
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LICZENIE OFIAR 
 
Jakie akcje odwetowe podjęli Polacy, jakie były ich rezultaty, ile 

było ofiar? 
– Ta sprawa nie jest dostatecznie zbadana, natomiast podawa-

ne są przez różnych autorów rozmaite liczby Ukraińców, którzy 
zginęli z rąk polskich, przeważnie nieprawdopodobne, bo niepro-
porcjonalne do istniejących wtedy możliwości po polskiej stronie. 
Odwetów ze strony akowskich oddziałów partyzanckich nie było 
wiele, akcje były skierowane przeciwko uzbrojonym Ukraińcom, 
choć niejako przy okazji ginęli też cywile. Ukraińcy z UPA ginęli 
także w walkach z oddziałami partyzanckimi i w kilku starciach z 
27. WDP AK. Samoobrony nie prowadziły akcji odwetowych, 
lecz obronne, tylko jedna samoobrona w Przebrażu dokonała kilku 
akcji prewencyjnych, mających na celu rozbicie zagrażających 
„gniazd” UPA. Odróżnienie członków bojówek OUN i UPA od 
cywilnych ofiar, nieuczestniczących w zbrodniach, nie jest moż-
liwe, bo nie ma wiarygodnych danych. W rzeziach brali udział 
chłopi ukraińscy, a więc wszyscy byli traktowani jako niebez-
pieczny element. Winą za pacyfikacje niemieckie, w których Po-
lacy uczestniczyli, niesłusznie obciąża się wyłącznie Polaków, 
podobnie jest z akcjami oddziałów sowieckich.  

 
Czym tłumaczyć trudności w oszacowaniu liczby ofiar ukraiń-

skich nacjonalistów na Kresach? 
– Zgromadzona dotąd dokumentacja pozwala na najbardziej 

prawdopodobne określenie liczby ofiar na ok. 130 tys. na całym 
obszarze dokonywania przez OUN-UPA ludobójstwa Polaków, a 
więc na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Trudności dotyczą 
odtworzenia pełnej imiennej listy ofiar, a to dlatego, że za późno 
rozpoczęte zostały badania, prowadzone były siłami społecznymi, 
bez wsparcia finansowego. Większość świadków nie żyje, wielu 
odmawia informacji z obawy przed zemstą ukraińską, część nie 
chce wracać do traumatycznej przeszłości, trudno jest dotrzeć do 
takich, którzy mogliby przekazać swoje przeżycia. Różnego typu 
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dokumenty nie zawierają wszystkich faktów zbrodni i ofiar. Nie 
jest więc możliwe, przy najlepszych chęciach, dokładne ustalenie 
strat polskich. 

Rozmawiał  
Paweł Dybicz 

 
Ewa Siemaszko – absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. Od dziesięcioleci zbiera i opracowuje 
dokumenty dotyczące losów ludności polskiej na Wołyniu podczas 
II wojny światowej. Jest autorką, wraz z ojcem Władysławem, 
fundamentalnej monografii „Ludobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”. 
Wspólnie z Jarosławem Kosiatym prowadzi serwis internetowy 
Wołyń naszych przodków (www.nawolyniu.pl), gdzie udostępnione 
są setki starych fotografii, wspomnień i dokumentów poświęco-
nych Polakom na Wołyniu. 

 
 
 
 
 
 
 

TO BYŁO LUDOBÓJSTWO 
 
Gdyby rzezi wołyńskich dokonali Rosjanie, to w każdym mia-

steczku byłby pomnik upamiętniający ofiary.  
 
Choć od II wojny światowej minęło już kilkadziesiąt lat, wielu 

Polaków nadal walczy o upamiętnienie rzezi na Kresach – doko-
nanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ocenia się, że w wyniku 
ich zbrodni zginęło ok. 200 tys. osób. Te ofiary chce upamiętnić 
Kresowy Ruch Patriotyczny (Porozumienie Organizacji Kreso-
wych i Kombatanckich). 

Ruch wnosi też o ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian. Data nie jest przypadkowa, 11 lipca 1943 r., 
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w apogeum rzezi, wymordowano na Wołyniu ponad 15 tys. osób 
z ponad 160 wiosek. KRP walczy o to od lat i niewiele z tego wy-
nika. Tylko w poprzedniej kadencji Sejmu trzykrotnie wycofano z 
porządku obrad zgłoszony i zaakceptowany przez wszystkie kluby 
oraz prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie ustanowienia 
dnia pamięci. Długo można by wymieniać powody, dla których do 
ustanowienia nie doszło, jednym z nich okazała się wizyta ukraiń-
skiego prezydenta, któremu nie chciano robić przykrości. 

W tym roku Kresowianie łudzili się, że Sejm ustanowi ów 
Dzień Pamięci, były nawet projekty stosownej uchwały. Niestety, 
marszałek Ewa Kopacz nie wstawiła tego punktu do porządku ob-
rad, a posłowie ograniczyli się do uczczenia ofiar rzezi minutą 
ciszy. 

 
Polityka przemilczania 
O ile można zrozumieć, że w Polsce Ludowej w imię interna-

cjonalizmu oficjalnie nie mówiono o rzeziach wołyńskich ani nie 
planowano ich upamiętnić, o tyle w III RP jest to już niepojęte. 
Wydarzenia na Wołyniu w podręcznikach szkolnych traktowane 
są zdawkowo, przypominają je tylko niektóre media. Celowa poli-
tyka przemilczania jest pochodną tego, że uznajemy – my jako 
państwo – że Ukraina jest naszym strategicznym partnerem (czy-
taj: w naszym antyrosyjskim nastawieniu) i w imię tego trzeba 
zapomnieć o bolesnej przeszłości. 

Są też inne powody takiego zachowania polskich władz i elit. 
Trzeba otwarcie powiedzieć, że gdyby rzezi wołyńskich dokonali 
Sowieci (czyli Rosjanie), pomnik ofiar byłby w każdym miastecz-
ku, a tablice pamięci w każdym kościele. Biskupi odprawialiby 
uroczyste msze, a twórcy zapełniali półki literackimi i dokumen-
talnymi opisami wydarzeń. Ponieważ jednak rzezie wołyńskie nie 
wpisują się w antyrosyjską politykę uprawianą głównie przez 
działaczy prawicy i realizatorów tzw. polityki historycznej, mamy 
zmowę milczenia i hańbiący pamięć ofiar spektakl z torpedowa-
niem wszelkich prób upamiętnienia tamtych wydarzeń. 

To, co w tej sprawie się dzieje, hańbi całą elitę polityczną, któ-
ra uciekała się do nieczystych posunięć, byle nie przyjmować 
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uchwały potępiającej zbrodnie na Kresach. Byle nie uznawać ich 
za ludobójstwo. Takie określenie zbrodni wołyńskich jest ze 
wszech miar uzasadnione i tylko strachliwość polityków i wielu 
uczonych powoduje, że owych rzezi nie nazywa się tak, jak na to 
zasługują. 

Przez lata tylko nieliczni ujmowali się za ocalonymi, podnosili 
ich krzywdy i przypominali o okrucieństwie, którego doświadczy-
li. Ci, którzy zginęli, i ci, którzy ocaleli, w ogromnej większości 
byli chłopami. Ich lokalnych przywódców i przewodników przed 
latem 1941 r. NKWD wywiozła na Sybir. Ofiary katyńskie to lu-
dzie wykształceni, oficerowie pochodzący z rodzin o ponadprze-
ciętnym poziomie wykształcenia. O uwiecznienie pamięci bliskich 
rodziny katyńskie potrafiły zadbać. To oczywiście współgrało z 
antyradzieckim, potem antyrosyjskim nastawieniem wielu polity-
ków, dla których Katyń jest mitem założycielskim III RP. 

Wyrażając należny szacunek ofiarom zbrodni katyńskich (po-
nad 21 tys. osób), trzeba też powiedzieć, jakkolwiek makabrycz-
nie to brzmi, że miały one szybką śmierć. Strzał w tył głowy. 
Ofiary zbrodni wołyńskich w ogromnej większości mordowano w 
bestialski sposób, bez względu na ich wiek. Opisy tych czynów są 
przerażające, toteż musiały się wryć głęboko w pamięć ocalonych. 

– Dotychczasowa polityka „Broń Boże nie urazić Ukraińców” 
właśnie ponosi klęskę – mówi Jan Niewiński, przewodniczący 
Kresowego Ruchu Patriotycznego i komitetu budowy pomnika 
pomordowanych. – Politycy, z wszystkimi bez wyjątku prezyden-
tami Polski, bali się słowa ludobójstwo, postępowali tak, jakby nie 
chcieli przyjąć do wiadomości, że banderowcy mordowali nie tyl-
ko Polaków, ale wszystkich, którzy na tamtych terenach mieszka-
li, a nie byli Ukraińcami – Żydów, Rosjan, Czechów, Ormian, 
Romów. Ukraińscy nacjonaliści mordowali również swoich 
współbraci – innych Ukraińców, których podejrzewali, że im nie 
sprzyjają bądź sympatyzują z Polakami i nie przyłączą się do 
mordów. Według danych niezależnych profesorów Poliszczuka i 
Masłowskiego banderowcy zamordowali ponad 80 tys. Ukraiń-
ców. 
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Gorący kartofel 
Dla polityków i ich doradców Kresy i Ukraina są jak gorący 

kartofel. Podobnie jak środowisko Kresowian. Oni sami, jak i 
przypominane przez nich zbrodnie, mają szkodzić stosunkom pol-
sko-ukraińskim oraz relacjom Unii Europejskiej z Ukrainą. To 
błędne podejście. Nikt rozsądny w Polsce nie obwinia za rzezie 
wołyńskie całego narodu ukraińskiego. Nawet ci, którzy przeżyli 
tamtą gehennę, posługują się określeniem zbrodnie OUN i UPA 
lub zbrodnie banderowskie. 

W PRL rzezie wołyńskie nie mieściły się w założeniach ide-
ologicznych, bo naruszałyby zasadę internacjonalizmu. Ale trzeba 
wiedzieć, że w tejże Polsce Ludowej zaczęto gromadzić i opraco-
wywać materiały, relacje i wspomnienia, bez których trudno by-
łoby sobie wyobrazić np. znakomitą książkę Ewy i Władysława 
Siemaszków „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”. U schyłku Polski 
Ludowej zebrano już pokaźny materiał naukowy i dowodowy, 
dokumentujący ludobójstwo banderowców. Takie źródła i opra-
cowania nie powstawały na podstawie oficjalnej decyzji władz. 
To były oddolne inicjatywy ludzi nauki, na które władza przymy-
kała oko. 
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Dlaczego w III RP, kiedy nie ma już cenzury, tak mało wia-
domo o rzeziach wołyńskich? Z badań wynika, że wie o nich tyl-
ko 50% Polaków. To musi zastanawiać, ale i zasmucać. 

Gdy po odzyskaniu niepodległości na Ukrainie coraz silniejsi 
stawali się nacjonaliści i zaczęły rosnąć obeliski, krzyże itp. upa-
miętniające Ukraińską Powstańczą Armię, w Polsce dominowała 
zasada „nie drażnić Ukraińców”. Na szczęście znalazła się grupa 
ludzi, którzy przy związku żołnierzy AK wysunęli ideę uczciwego 
upamiętnienia rzezi na Kresach. Najpierw Forum Organizacji 
Kombatanckich, a potem Kresowy Ruch Patriotyczny powołały 
komitet budowy pomnika. – Ale wśród oficjeli nie można było 
znaleźć nikogo, kto chciałby stanąć na jego czele – mówi płk Jan 
Niewiński. – Mnie więc powierzono funkcję przewodniczącego. 
Już od kilkunastu lat to moja droga krzyżowa, bo polskie władze 
nie chcą dopuścić do odsłonięcia jakiegokolwiek pomnika. Pamię-
tam, że na jednej konferencji w Radzie Ochrony Pamięci i Mę-
czeństwa Andrzej Przewoźnik powiedział nam krótko: „Ukraińcy 
nam nie pozwolą postawić pomnika w Warszawie”. Dosłownie 
przytaczam jego słowa. To powiedział człowiek będący w randze 
ministra! I wcale nie nieprzychylny środowisku Kresowian. 

Mimo takiego stanowiska władz kombatanci nie ustają w sta-
raniach o budowę pomnika. Autorem projektu jest prof.Marian 
Konieczny, twórca m.in. warszawskiej Nike. – Rzeźbiarz zainspi-
rował się otrzymanym ode mnie zdjęciem z wioski Kozowa. Dro-
ga wysadzana lipami, po obu stronach do drzew poprzybijane 
dzieci. A od drzewa do drzewa napis: „Droga do samostijnej 
Ukrainy” – mówi Jan Niewiński. – Pomnik prof.Koniecznego ma 
być odlany z brązu, to pięciometrowe rozwarte drzewo, jakby lite-
ra V, z postaciami dzieci. 

 
Ofiary ze zdjęcia 
Pomnik pokazuje rzezie w drastyczny, naturalistyczny sposób. 

Z tego powodu spotkał się z protestem – m.in. Agnieszki Holland 
i Krystyny Zachwatowicz. 

Prof.Dariusz Stola i Ada Rutkowska wskazali zaś, że zdjęcie 
będące postawą projektu pokazuje czwórkę cygańskich dzieci za-
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mordowanych przez matkę w 1923 r., o czym można się przeko-
nać w „Roczniku Psychiatrycznym”. Czy wobec tego koncepcja 
pomnika powinna lec w gruzach? Otóż nie, przypadki tak bestial-
skiego mordowania dzieci i dorosłych przez ukraińskich nacjona-
listów nie były odosobnione, ich ofiary są znane z imienia i na-
zwiska, toteż zarzut bezpodstawności pomnika jest bezzasadny. A 
zarzut makabryczności? Czy na świecie nie ma bardzo realistycz-
nych monumentów, czy pomnik ofiar OUN-UPA byłby jedyny? 

O sprawie lokalizacji pomnika, a raczej licznych odmów, też 
można by napisać wiele. Miał stanąć na placu za Żelazną Bramą, 
potem na placu Szembeka. Ostatnio, widząc, jakie są z tym trud-
ności, burmistrz Ursynowa Piotr Guział zaoferował wyznaczenie 
terenu w jego dzielnicy. Doceniając inicjatywę burmistrza Guzia-
ła, trzeba napisać, że pomnik powinien stanąć w reprezentacyj-
nym miejscu stolicy. Nie tylko z uwagi na liczbę upamiętnianych 
ofiar. 

Sprawę fotografii powinni wyjaśnić historycy. I nawet jeżeli 
dowiodą, że to dokumentacja zbrodni z lat 20. ubiegłego wieku, 
problem upamiętnienia bestialskich mordów nie zniknie. Raczej 
rozgorzeje na nowo, może nawet ze zdwojoną mocą. Dlatego 
chyba byłoby rozsądniej, gdyby władze państwowe i stołeczne nie 
chowały głowy w piasek, lecz przedstawiły swoje stanowisko w 
sprawie monumentu. Brak takiej opinii będzie można uznać za 
przejaw politycznego tchórzostwa i strachu przed... Właśnie, kim? 
Kresowianami? Czy najbardziej przed sobą? 

Kresowianie ciągle słyszą, że pomnik powinien być formą po-
jednania polsko-ukraińskiego. Ciekawe, czy te wszystkie pomniki 
katyńskie, a teraz smoleńskie, nie mówiąc już o miesięcznicach 
organizowanych przez PiS, zmierzają do pojednania z Rosjanami? 

 
Paweł Dybicz 

Przegląd Nr 30 (656) 
29 lipca 2012 
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KOŃ TROJAŃSKI 

Motto: 
Powstańte hnani i hołodni 
 
Wyklęty powstań ludu ziemi... nasuwa się do głowy przy roz-

poczynaniu czytania każdego numeru „Naszego Słowa”. Każdy 
numer pisma przynosi ze sobą wiele informacji, ogłoszeń kultu-
ralnych itp. Dotyczy to wszystkich skupisk mniejszości Ukraiń-
skich w Polsce. Wszystko byłoby dobrze, czytelnie, odebrane, 
zdawałoby się z intencją autorów, gdyby nie pewne „ale”. 
Wszystkie zaczynają się od ujadania na Polskę za operację „Wi-
sła”. To tak jak kiedyś w szkole rozpoczynały się lekcje od modli-
twy, tak dzisiaj każda uroczystość, każda nawet informacja doty-
cząca życia kulturalnego mniejszości ukraińskiej zaczyna się od 
psioczenia na Polskę. 

Pod przykrywką imprezy kulturalnej rozgrywana jest „roczni-
ca” operacji „Wisła”, a ta ostatnia stanowi zazwyczaj osłonę, 
przykrywkę, zbliżającej się 70 rocznicy apogeum ludobójstwa na 
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej dokonanej przez Orga-
nizację Nacjonalistów Ukraińskich, na ludności polskiej. 

Na Warmii i Mazurach konkretnie w Srokowie wprowadzony 
przez senat koń trojański robi już swoje. Drugim takim koniem 
trojańskim okazał się pomnik zbudowany w Jaworznie. Komu i 
dlaczego, kogo ma uszanować nie wiem. Wiem tylko, że poświę-
cenia pomnika dokonał ówczesny prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej pan Aleksander Kwaśniewski. 

Oto tytuł artykułu z okazji otwarcia XVII kulturalnego sezonu 
w Srokowie na Warmii i Mazurach, oraz króciutki wstęp do nie-
go; 

Z uwagą i wzajemnym poszanowaniem. Skromnie, ale godnie w 
srokowskim ośrodku kultury przebiegło 11-12 sierpnia XVII 
otwarcie kulturalnego sezonu na Warmii i Mazurach. Wydarzeniu 
przyświecała tragiczna 65 rocznica Akcji „Wisła”, wszak w samej 
srokowskiej gminie zasiedlono prawie ćwierć tysiąca rodzin, wy-
rwanych z korzeniami z ukraińskiej etnicznej praojcowizny. Uro-
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czysty koncert rozpoczął się programem poświęconym tragicznej 
dacie. (...) W słowie o Akcji „Wisła” prezes Olsztyńskiego oddzia-
łu Organizacji Ukraińców w Polsce (OUP) Stefan Migus podkre-
ślił, że centralna władza w Polsce, dotychczas nie osądziła pra-
womocnym wyrokiem tej operacji: to sprawia wrażenie, że Ukra-
ińców w dalszym ciągu traktuje się jako obywateli drugiej katego-
rii.(...) Robimy wszystko aby Akcję „Wisła” nazwać zbrodnią. 
Ostatnie zdanie wypowiedział Myron Sycz - poseł na sejm Rze-
czypospolitej Polskiej. (Nasze Słowo Nr 34 z 19 sierpnia 2012 r.) 

Wystarczy cytowania tygodnika. Każdy numer zawiera po-
dobne sformułowania. Czytając „Nasze Słowo” wraca do mojej 
pamięci czas przedwojenny. Ciągłe narzekanie, ciągłe biadolenie. 
Oczywiście mających coś do powiedzenia Ukraińców. Aż strach 
człowieka ogarnia, by przypadkiem historia się nie powtórzyła? 

Dziś trąbi się na cały świat jaką to krzywdę wyrządzili Polacy 
banderowcom. Polacy? Ani słóweczka o zamordowanych na Kre-
sach Wschodnich Polakach. Tego rozdzielić się nie da! To był je-
den ciąg ludobójstwa, począwszy od 1939 roku to jest od począt-
ku wojny do 1947 roku to jest do operacji „Wisła”. A wszystko 
się działo na terenach POLSKI. POLSKI uznanej przez narody ca-
łego świata. Lwów to była Polska, Wołyń to była Polska, Podole 
to była Polska. Tak. To była Polska pod okupacją najpierw so-
wiecką później - niemiecką i ponownie - sowiecką. Granice Polski 
zmieniły się w 1945 roku to jest po konferencji poczdamskiej. 
Polska była krajem, który jako pierwszy uznał nowe państwo 
Ukraińskie. Okazało się to tylko czasowe w pojęciu nacjonalistów 
ukraińskich, bo jak się okazuje nacjonaliści sięgają znacznie dalej 
na zachód bo aż do Krakowa i nad Wisłę. Nie wyleczone ciągotki 
ekspansji. I to jest w Uchwale Światowego Związku Nacjonali-
stów Ukraińskich, do którego należy również Prezes Mniejszości 
Ukraińskiej w Polsce. Znajoma postać. 

Wracając do operacji „Wisła”, muszę podać, że wszyscy prze-
siedleni uzyskali godne wsparcie władz polskich. A co dostali Po-
lacy? Do dzisiaj toczą się nieliczne procesy o odszkodowanie. Jak 
do tej pory - bezskuteczne. Znam to z bliska. 
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A wrzawa trwa. Darcie szat coraz większe. Obwinia się obec-
ne władze. Tak. Racja. A władze milczą. Obecnym władzom jest 
to na rękę, bowiem odwraca się uwagę od zasadniczych spraw. 
Obecne władze nie chcą nawet przyjąć patronatu nad obchodami 
70 rocznicy apogeum ludobójstwa. Czy nie jest to po prostu kom-
promitacją? Buduje się pomniki bandytom, a ofiarom, niestety, 
pozostaję tylko płacz i gorycz. Pomnik chwały banderowców w 
Jaworznie zbudowało państwo polskie. Operację „Wisła” potępiło 
państwo polskie. Nie ma to znaczenia o szczegóły kto się pod tym 
mieści. Senat to najwyższy organ państwowy - prawodawczy. 
Zresztą co tu wymieniać? A na budowę pomnika ofiarom niestety 
nie ma zgody władz. 

Jeśli idzie o operację „Wisła”, warto tutaj podać kilka liczb - 
polskich: na przykład w powiecie jarosławskim zniszczeniu uległo 
5612 zabudowań, w powiecie lubaczowskim - 7470, w powiecie 
sanockim - 8260, w powiecie leskim - 2565, a w powiecie gorlic-
kim - 3452. Straty ludzkie? Tych strat nikt jeszcze nie wyliczył. 
Czy nie należałoby uchylić czoła nad martwymi, okrutnie zamor-
dowanymi na całych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, 
powiedzieć chociaż jedno zdanie krytyczne o mordercach ponad 
200 tysięcy bezbronnych, spojrzeć na pozostawione zgliszcza i 
dopiero westchnąć co się zostawiło w rodzinnym kraju? I komu to 
wszystko zawdzięczamy? Ja należę do tych, którzy zostawili 
wszystko, łącznie z młodością. 

Nie czuję żalu do tych, którzy mordowali. Stało się i tego się 
już nie odwróci. Ale mam wielki żal do tych, którzy ich zbrodni-
czą działalność wychwalają i ludobójcom stawiają pomniki. Mam 
żal między innymi także do redaktorów „Naszego Słowa”. Zanim 
zaśpiewacie tragiczna operacja „Wisła”, huknijcie się we własne 
piersi. Bowiem przyczyna przesiedlenia leży po waszej stronie... 

Ponieważ zacząłem od akcji „Wisła”, pozwolę sobie tym sa-
mym akcentem zakończyć. W 1947 roku była „tragiczna” akcja 
„Wisła”. Wysiedlono ludzi z Bieszczad i osiedlono na tak zwa-
nych ziemiach Odzyskanych. Przesiedleńcom dano wagony, sa-
mochody, osłonę zbrojną. Po przesiedleniu dano bezzwrotne za-
pomogi finansowe. Powstały nowe osiedla. Srokowo, Biały Bór i 
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wiele innych. Ludziom „tragicznie” przesiedlonym wiedzie się 
nawet dość dobrze. 

Ale były też i inne „akcje”. Na przykład w 1943 roku była 
„akcja” „idemo na Zasmyki rizaty Lachiw” (idziemy na Zasmyki 
rżnąć Lachów). Pamiętam to doskonale byłem mieszkańcem Za-
smyk. 

25 grudnia 1943 roku, w pierwszy dzień świat Bożego Naro-
dzenia, rankiem od strony Haruszy ruszyła jedna z takich akcji. Po 
drodze do Zasmyk były polskie wsie: Radomle, Janówka, Stani-
sławówka. 25.XII domy w tych wsiach w większości na szczęście 
były puste. Ludzie zdrowi poszli do Zasmyk do kościoła na Pa-
sterkę. W domach pozostali staruszkowie i maleństwa z matkami. 
Piekło rozpoczęło się nagle. Do wsi wjechały furmanki z woja-
kami ukraińskimi. Polała się krew. Domy zaczęły płonąć. Moja 
cioteczna siostra, Lucia, chwyciła na ręce maleńkie dziecko i jak 
stała wybiegła na podwórko. Nie było czasu na myślenie. Była 
bosa. Nie było już możliwości powrotu do domu by włożyć na 
nogi jakieś buty. Śniegu było około pół metra. Mróz niewielki tro-
szeczkę poniżej zera. Biegła z dzieckiem na ręku około pięciu ki-
lometrów. Boso. Ale przybiegła do Zasmyk cała i uratowała 
dziecko. Myśmy już byli spakowani i przygotowani do ucieczki. 
Pod gwizdem kul ujechaliśmy około dwóch kilometrów. Na Gru-
szówce spotkaliśmy polską odsiecz idącą z Kupiczowa na pomoc 
mordowanym. Z odsieczą wróciliśmy do Zasmyk. Zabudowania 
ocalały. Natomiast Janówka, Radomle, Stanisławówka doszczęt-
nie spłonęły. W tym piekle zamordowanych zostało 57 osób. 
Wieczorem tegoż samego dnia, większość zamordowanych prze-
wieziono do Zasmyk i złożono pokotem na kościelnym placu. 
Część osób zawieziono do Kowla. Przewiezionych do Zasmyk 
pochowano na miejscowym cmentarzu parafialnym. Dzisiaj nie 
ma po nich najmniejszego śladu. Chociaż pochowanych jest tam 
około trzysta ofiar tych „akcji”. Stoi kilka pomników z przed woj-
ny i sto krzyży poległych żołnierzy z 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej. Cmentarzem opiekuje się miejscowa mło-
dzież, z rodzin pochodzących na ogół z Lubelszczyzny, których 
przesiedlono w ramach „wymiany”. Dzisiaj nie ma między nami 
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żadnych sporów. Jest po prostu zgoda sąsiedzka. Oczywiście po-
mijam tu tak zwany szczebel rządzący i zwolenników nacjonali-
zmu ukraińskiego. 

A co jest z Lucią moją cioteczną siostrą? W ramach akcji 
„idemo rizaty Lachiw” przyjechała też na ziemie odzyskane i 
mieszka między Piłą i Szczecinkiem i tam dopełnia żywota. Nie 
otrzymała żadnej zapomogi finansowej. Nie otrzymała też dobre-
go słowa. Nie chce nawet na ten temat ze mną rozmawiać. Po pro-
stu nie chce wspominać piekła stworzonego, między innymi, 
przez Jej obecnych sąsiadów z Bieszczad. Akcja miała swoją na-
zwę „idemo na Zasmyki rizaty Lachiw”... Takie akcje trwały do 
1947 roku. Przerwała je dopiero akcja „Wisła”. 

Antoni Mariański 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBŁUDA, FAŁSZ I CO Ś INNEGO 
 
Od pewnego czasu prenumeruję „Nasze Słowo” – organ pra-

sowy mniejszości Ukraińskiej w Polsce. Lektura tego pisma dała 
mi już dość dobry obraz osób prezentujących ową mniejszość na-
rodową. Czytając tygodnik „od deski do deski” nie spotkałem 
osoby, która by miała pogląd zbliżony do liberalnego lub w ogóle 
zgodny z polską ideologią polityczną. „Bohaterowie” tygodnika, 
to wierni przyjaciele lub nawet wyznawcy nacjonalizmu ukraiń-
skiego, by nie powiedzieć następcy tak zwanej piątej kolumny. 
Najlepiej o tym świadczą obchody wszelkiego rodzaju jubileuszy, 
czy po prostu rocznic politycznych. 

Ile to się Polsce dostało z okazji 65. rocznicy operacji „Wi-
sła”? Zarządzono kongres na skalę światową. Zaproszono gości z 
Ameryki, Australii Europy, no i oczywiście z urzędu polskiego 
prezydenta. W referatach nie pozostawiono suchej nitki na rządzie 
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polskim. Tu nie ma znaczenia którym? Komunistycznym czy już 
wolnym? Komunistyczny - zarządził i zrealizował operację „Wi-
sła”, natomiast już wolny rząd powinien ponieść konsekwencje tej 
operacji. Pozwolę sobie zacytować kilka zdań z uchwał kongresu: 

„Przeszłość wciąż dzieli Polaków i Ukraińców. Pomimo wy-
siłków podejmowanych przez najświatlejsze umysły emigracji 
politycznej polskiej i ukraińskiej opozycji demokratycznej inte-
lektualistów, polityków i władz odradzanych państw, a także i ko-
ściołów katolickiego i prawosławnego, naszym narodom daleko 
jest do wzajemnego przebaczenia” („Nasze Słowo”, nr 21 z 2012 
roku). 

„Nasze Słowo” operację „Wisła” zalicza do hitlerowskich i 
stalinowskich metod rozwiązywania problemów. Cytuję: „Hitle-
rowskie i stalinowskie metody rozwiązywania kwestii narodo-
wych nie mogą być niczym usprawiedliwione i tłumaczone „wyż-
szą koniecznością”. Zło pozostaje złem i jako zło powinno być 
napiętnowane – niezależnie od okresu historycznego panującego 
ustroju politycznego”. (ten sam numer „Naszego Słowa” jak wy-
żej). 

Ciekawe spostrzeżenie „Naszego Słowa”, dotyczy to oczywi-
ście tylko przesiedlenia Ukraińców. A co z ludobójstwem? A co z 
dwustu tysiącami zamordowanych Polaków? O tym już w nume-
rze 30 z 22 lipca 2012 r. „Naszego Słowa” panuje całkowita cisza. 
Można tylko wyciągnąć wniosek, że ludobójstwo nie jest złem. 

Deklaracja przyjęta 7 lipca 2012 roku na uroczystości odsło-
nięcia we Lwowie tablicy pamiątkowej ku czci Jacka Kuronia. 
„W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą czystki na Wołyniu, 
powinniśmy służyć sprawie zbliżenia a nie pogłębiania uprzedzeń 
między naszymi narodami”. 

Napisano właściwie tylko jedno zdanie, a komentarz do niego 
musi być wielozdaniowy. Upłynęły zaledwie dwa miesiące, a jak 
zmieniło się nastawienie do rzeczywistości? Zło powinno być na-
piętnowane! A co z pogłębianiem uprzedzeń między naszymi na-
rodami? Pogłębiać uprzedzenia można tylko i wyłącznie przy 
okazji polskich, niewygodnych dla mniejszości ukraińskiej rocz-
nic. Natomiast przy ichnich rocznicach tylko istnieje słowo potę-
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piać. Operacja „Wisła”, to metoda hitlerowska i stalinowska, roz-
wiązywania problemów politycznych. A ludobójstwo? A wymor-
dowanie 200 tysięcy ludzi, to jaka metoda i czyja? Barbarzyńska? 
Tego zła nie można nazwać złem? Dalej, całość czystki sprowa-
dzono tylko do Wołynia. A w pozostałej części Kresów Wschod-
nich II Rzeczypospolitej, to czystki nie było? A Podkarpacie i Lu-
belszczyzna to nie przelały krwi? Jakżeż różne są oblicza tych 
samych osób w różnych okolicznościach. Aniołkowie i Belzebu-
by. Inaczej takich nazwać nie można. 

Mówi się ciągle o pojednaniu. Ja pytam – pojednaniu kogo z 
kim? Naród polski jest pojednany z narodem ukraińskim. Wystar-
czy spojrzeć na załączone fotografie. Na pogrzebie ekshumowa-
nych szczątek zamordowanych Polaków w Ostrówkach i Woli 
Ostrowieckiej ludzie się wymieszali (patrz zdjęcie). Nikt do niko-
go nie czuł żalu. Nikt nikomu nie wytykał. Dr Leon Popek Guber-
natorowi z Łucka wyraźnie powiedział przepraszam za to, że jego 
(gubernatora) ojciec zginął z rąk AK. Gubernator to samo powie-
dział Leonowi Popkowi. Obu stanęły łzy w oczach i obydwaj pa-
dli sobie w ramiona. A o co chodzi głosicielom pogłębiania? Nie 
wiem. Chyba tylko o to, by na piersi mordercy wieszać medale za 
ich złe czyny (przepraszam za naleciałości języka ukraińskiego), 
żeby ludobójstwo nazwać bohaterstwem. 

I jeszcze jedna sprawa: W „Deklaracji...” dwukrotnie jest na-
pisane: „My - Ukraińcy i Polacy, zebrani we Lwowie na uroczy-
stości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Jacka Kuronia...”. 
Powtarzam: My -Ukraińcy i Polacy. Jedno z tych określeń brzmi: 
„My, Polacy i Ukraińcy, uczestnicy uroczystości odsłonięcia ta-
blicy pamiątkowej ku czci Jacka Kuronia we Lwowie, zawiada-
miamy, że dołożymy maksymalnych starań, żeby w rocznicę tra-
gedii Polaków brzmiała prawda, a zamordowanym oddamy sza-
cunek. Aby tak samo brzmiała prawda o ofiarach ukraińskich i 
szacunek ich pamięci”. 

Pominięto milczeniem „tragedię wynikającą z operacji „Wi-
sła”, ale chyba to tylko z jednego względu, aby zostawić furtkę do 
skarżenia w Trybunale Sprawiedliwości w Strasburgu, czy w ogó-
le dochodzenia od Polski odszkodowań materialnych i nie tylko. 
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A ponadto, kto tu mówi o prawdzie? (mówimy Lenin, a na myśli 
partia. Mówimy partia, a na myśli Lenin. I tak co innego mówimy, 
a co innego myślimy -komunistyczna prawda). I co to w ogóle jest 
prawda? To dla „Naszego Słowa” jest pojęcie nieznane. 

Tymczasem w podpisie jest zupełnie inaczej. Jest Polska i 
Ukraina. Ja odczytałem, że przy nazwisku - Polska, mieści się Po-
lak, na przykład „Petro Tyma (Polska), a przy nazwisku - Ukraina, 
mieści się Ukrainiec. Na przykład: Jarosław Hrycak (Ukraina). 
Przy takim sformułowaniu Petro Tyma jest Polakiem, Jarosław 
Prystasz jest Polakiem, Bogumiła Berdychowska jest Polką. To 
samo dotyczy Ukrainy i Ukraińców. Nic bardziej błędnego. Jest to 
zwykły kamuflaż. Zrobiono to tylko po to, aby pokazać, że pół na 
pół w uroczystości brały udział dwa narody. Jest to tylko zrobione 
tak dla zmylenia przeciwnika. 

W takich również sytuacjach fałsz, zakłamanie, obłuda. I trak-
tować poważnie takich? 

 
Antoni Mariański 

Myśl Polska 12-19 sierpnia 2012  
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NADANIE IMIENIA SZKOLE  
PORUCZNIKA ANDRZEJA BUCHMANA „KORSAKA”  

W BARCICACH (NOWOS ĄDECKIE) 
 

 Podchorąży Andrzej Buchman 
 
Patron Gimnazjum Andrzej 

Buchman urodził się 10 lutego 1913 
roku w Barcicach (Nowosądeckie). Jego 
rodzice Piotr i Anna z domu 
Ladenberger prowadzili 8 hektarowe 
gospodarstwo, jednocześnie ojciec przez 
ponad 30 lat był wójtem.  

Andrzej, po ukończeniu szkoły w 
Barcicach, kontynuował naukę w 
Seminarium Nauczycielskim w Starym 
Sączu. Swój los związał jednak nie ze 

szkołą, a z armią. Służył w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w 
Nowym Sączu, następnie w 2 Pułku Saperów Kolejowych w Ja-
błonnej pod Warszawą oraz w 5 Batalionie Pancernym w Krako-
wie. 

Od 1 września 1939 roku, jako zawodowy żołnież Wojska 
Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej docierając z puł-
kiem aż pod Lwów. Następnie wstąpił w szeregi tworzącej się or-
ganizacji Polskiego Państwa Podziemnego pod kryptonimem 
„Wachlarz”. 

11 czerwca 1942 roku wszedł w skład 14 osobowej grupy dy-
wersyjnej, której zadaniem było obsadzenie II odcinka Wachlarza 
obejmującego swym zasięgiem ziemie przedwojennego Wołynia. 
Andrzej, który wtedy przyjął pseudonim „Korsak” czyli lis, został 
skierowany do Szepietówki celem założenia tam placówki opera-
cyjnej. Efektem działań zespołu „Korsaka” były trzy akcje sabota-
żowe, podczas których dokonano zniszczenia niemieckich trans-
portów kolejowych z wozami bojowymi, działami pancernymi i 
amunicją. 

http://www.zsbarcice.diecezja.tarnów.pl/ 
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W 1943 roku, z uwagi na sytuację na froncie wschodnim, na-

stąpiła reorganizacja placówek konspiracyjnych. Do nowych za-
dań oddziału porucznika Buchmana należała obrona ludności pol-
skiej przed nacjonalistami z UPA oraz przygotowanie grupy do 
powstania narodowego przeciwko Niemcom, w ramach planu 
„Burza”. Od lutego 1944 roku „Korsak” pełnił funkcję oficera in-
formacji i płatnika 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 

W okresie od marca do kwietnia 1944 roku porucznik Buch-
man brał udział w walkach z oddziałami UPA oraz z Niemcami.  

Porucznik Andrzej Buchman pseudonim „Korsak” zginął 21 
kwietnia 1944 roku w miejscowości Sokół. W chwili śmierci miał 
przy sobie plecak z dywizyjną gotówką oraz dokumenty wypłat. 
Podejmowane próby odbicia ciała Andrzeja nie powiodły się. Po 
67 latach od tragicznej śmierci porucznika Buchmana, 30 lipca 
2011 roku na cmentarzu w Ostrówku na Wołyniu (obecnie Ukra-
ina), odbyły się uroczystości pogrzebowe ekshumowanego ciała z 
mogiły pod Sokołem. 

Od 14 stycznia 2012 roku Gimnazjum w Barcicach nosi imię 
porucznika Andrzeja Buchmana. 

 

  
Kolegium Nauczycielskie  
(A.Buchman trzeci z lewej w drugim rzędzie od dołu) 
 
http://www.zsbarcice.diecezja.tarnów.pl/ 
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Andrzej Buchman na 
przepustce w Krakowie 

 
 
 

 
A.Buchman z rodziną 

 

 
A.Buchman w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym 

Sączu (A.Buchman siódmy od lewej w drugim rzędzie) 
 
http://www.zsbarcice.diecezja.tarnów.pl/ 
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Rodzice A.Buchmana 
 
http://www.zsbarcice.diecezja.tarnów.pl/ 
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OKOLICZNO ŚCI ŚMIERCI PORUCZNIKA  

ANDRZEJA BUCHMANA „KORSAKA” ŻOŁNIERZA 
27.WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ 1 

 
Po trzytygodniowych walkach z Niemcami, okrążona w La-

sach Mosurskich 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, w nocy z 
20 na 21 kwietnia 1944 r. przebiła się poza pierścień okrążenia. 
Kolumna czołowa ze sztabem dywizji po nocnym marszu pokona-
ła o świcie 21 kwietnia tory kolejowe w Terebejkach i osiągnęła 
miejscowość Sokół. Kiedy żołnierze odpoczywali, zostali niespo-
dziewanie zaatakowani przez silny oddział niemieckiej piechoty, 
wspierany przez samochody pancerne i czołgi. I/45 pp „Gzymsa” 
i I/50 pp „Sokoła”, na które wyszło uderzenie, stawiały opór i co-
fały się w stronę pobliskiego lasu, usiłując powstrzymać naciera-
jącego nieprzyjaciela. Podczas wycofywania się został śmiertelnie 
trafiony por. Andrzej Buchman „Korsak”, oficer sztabu dywizji. 
W chwili śmierci miał przy sobie plecak z dokumentami i kasą 
dywizyjną. Pod silnym ogniem nieprzyjaciela nie było możliwości 
odbicia jego ciała. Oddziały dywizji spodziewając się dalszych 
ataków wycofały się do lasów w rejonie Smolar Rogowych. 

Po zakończeniu wojny nie było warunków do zajęcie się tą 
sprawą. Dopiero w latach 80-tych, po zorganizowaniu Środowiska 
Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty a później Wołyńskiego 
Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK pojawiły się krótkie 
wzmianki o tych wydarzeniach w książkach Michała Fijałki pt. 
„27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK” i Józefa Turowskiego pt. 
„Pożoga”. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Ale nie zajęto się 
sprawą okoliczności śmierci por.Andrzeja Buchmana, odczuć 
można było jakąś tajemniczość wokół jego osoby. Stąd też rodziły 
się różne domysły i przypuszczenia, nawet to, że być może nie 

                                                 
1 Opracowano na podstawie pisma Stowarzyszenia Kresy - Pamięć i Przyszłość 
L.dz. 1/01.2012 z dnia 10.01.2012 r. przesłanego do wiadomości Zarządu 
Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz materiałów 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dotyczących prac archeologiczno-
ekshumacyjnych prowadzonych na Wołyniu w 2011 r. 
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zginął pod Sokołem. Sprawy te nie były dyskutowane publicznie 
ale pozostały w świadomości wielu żołnierzy dywizji. 

W lipcu - sierpniu 2011 r. Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i 
Przyszłość podczas akcji poszukiwawczej oraz ekshumacji 
szczątków pomordowanych Polaków przez OUN-UPA w miej-
scowości Ostrówki na Wołyniu, korzystając z obecności arche-
ologów i antropologa, dokonało ekshumacji szczątków dwóch 
żołnierzy z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, poległych 21 
kwietnia 1944 r. w miejscowości Sokół, gm.Zagorany, po-
w.Luboml Wołyń. Szczątki ludzkie spoczywały opodal ostatniego 
zabudowania tejże wsi. Z relacji miejscowych mieszkańców wy-
nika, że są to szczątki dwóch poległych wówczas polskich żołnie-
rzy, przy czym jeden z mieszkańców (biorący udział w grzebaniu 
poległych) oświadczył, że przy jednym z nich Niemcy znaleźli 
raportówkę i plecak z dokumentami oraz dużą ilością pieniędzy 
(w tym dolary). To potwierdzałoby, że jednym z tych żołnierzy 
jest por.Andrzej Buchman „Korsak”. 

Wiele światła w tej sprawie wnosi relacja Tadeusza Wolaka 
„Rawicza”, żołnierza I/45 pp „Gzymsa”, bezpośredniego uczest-
nika walk pod wsią Sokół w dniu 21 kwietnia 1944 r. W relacji tej 
czytamy: „Pamiętam sylwetkę por.„Korsaka”. Wzrost około 180 
cm. Dobrze zbudowany. W długim wojskowym płaszczu wzoru 
żołnierzy WP. Buty czarne z cholewami. Czapka polówka (konfe-
deratka). Torba skórzana brązowa przewieszona przez ramię. Pas 
skórzany, pistolet. Również pistolet maszynowy, nie pamiętam 
dokładnie - niemieckie MPi, czy STEN. Oddziały 27 WDP AK po 
przebiciu się z okrążenia (...) posuwały się otwartą przestrzenią w 
kierunku północnym. W godzinach wczesnego poranka 21 kwiet-
nia 1944 r. osiągnięto miejscowość Sokół leżącą na obrzeżu du-
żych lasów i bagnisk. (...) Na skraju wsi (...) zatrzymał się oddział 
„Gzymsa” i kompania saperów, zwana też warszawską a sztab 
dywizji w widocznej leśniczówce. (...) Wypoczywamy, może oko-
ło trzech godzin. Naraz z oddali dały się słyszeć warkot motorów i 
niedalekie strzały. (...) Zarządzono pogotowie alarmowe. Zajmu-
jemy pozycję obronną. Dowództwo naprędce montuje taktyczny 
opór. Niedługo pojawiły się dwa pancerne samochody, za samo-
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chodami czołgi, które obłożyły nasze pozycje ogniem z dział i 
broni maszynowej, ciągnąc za sobą piechotę. (...) Broniąc się co-
faliśmy się w głąb lasu i bagnisk w kierunku Smolar Rogowych. 
(...) W tej walce od pierwszych strzałów poległ w pobliżu leśni-
czówki por.„Korsak” Andrzej Buchman. Nie było możliwości 
podjęcia ciała poległego. Tam też został ranny st.sierż.„Opór” 
Franciszek Pawelczyk, którego znałem osobiście. Tam też naj-
pierw ranny w ucho (małżowinę uszną) plut.„Cygan” Franek (na-
zwiska nie pamiętam) ostrzeliwując się zabił Niemca i zdobył pi-
stolet maszynowy. Znajdujący się w pobliżu lekarz por.„Gryf” 
Grzegorz Fedorowicz chciał mu zrobić opatrunek ale 
plut.„Cygan” powiedział, że za chwilę, jak ściągnie z zabitego 
przez niego Niemca buty. I cofnął się, i już nie wrócił. Jego ciała 
również nie było żadnej możliwości podjęcia. Relację niniejszą 
składam z autopsji, jako uczestnik boju w dniu 21 kwietnia 1944 
r. pod wsią Sokół na Wołyniu. Stwierdzam również, że w boju z 
Niemcami pod wsią Sokół dn. 21 kwietnia 1944 r. zginęło tylko 
dwóch żołnierzy 27 WDP AK, tj. 1) por.„Korsak” Andrzej Buch-
man, 2) plut. ps.„Cygan” Franek, Franciszek, nazwiska nie pamię-
tam. Ciał poległych wyż. wym. Nie było możliwości podjąć, ewa-
kuować. Ciała zostały na miejscu gdzie polegli. Wiadomym mi 
jest, że przez mieszkańców wsi Sokół, Ukraińców, ciała zostały 
zakopane na wiejskiej łące czy pastwisku wsi Sokół. Warszawa, 8 
kwietnia 2012 r. Tadeusz Wolak”. 

Powyższe fakty wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że 
wydobyte szczątki należą do dwóch poległych żołnierzy I/45 pp 
„Gzymsa”, w tym także por.Andrzeja Buchmana „Korsaka”. 
Szczątki obu żołnierzy zostały przeniesione i złożone tymczasowo 
na cmentarzu w Ostrówkach 30 sierpnia 2011 r., i czekają na bar-
dziej godny pochówek w pobliskich Rymaczach na cmentarzu 
wojennym żołnierzy 27 WDP AK. Na to czekają także rodziny 
poległych i żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 

 
Władysław Filar 
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RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I M ĘCZEŃSTWA 
Wołyń 

Prace archeologiczno-ekshumacyjne 
2011 

 
 1/2011 

..................... 
Nr zdjęcia 

10.08.2011 
.................... 
Data 

Graficzne zaznaczenie na mapie WIG z 1993 roku miejsc pochówku ludności 
polskiej, które udało się odnaleźć w trakcie  prac poszukiwawczych 25.07.-
0.8.08.2011 
1. Mogiła zbiorowa na tzw. Trupim Polu (gps N51 16,802’ E 023 54, 788’) 
2. Mogiła trójki Polaków zamordowanych 29.98.1943 roku 
3. Mogiła zbiorowa w miejscu szkoły w Woli Ostrowieckiej (gps N 51 16,960’ 
E 023 52, 786’) 
4. Mogiła małżeństwa Pogorzelców (gps N51 17, 113’ E 23 55, 078’) 
5. Przypuszczalne miejsce spoczynku porucznika Andrzeja Buchmana poległe-
go w walce z Niemcami 21.04.1944 
Widok od uwagi O.Popkiewicz 

....................... 
Wykonał 
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69 ROCZNICA KRWAWEJ NIEDZIELI 

 
 

 
Z inicjatywy młodzieży 

zrzeszonej na profilu Facebook 
11 lipca 2012 roku o 16:45 z 
przed budynku PAST-y wyru-
szył Marsz Pamięci Ludobój-
stwa na Kresach Wschodnich.. 

Opis wydarzenia: 
Ostatnimi czasy wiele się 

mówi o ofiarach ludobójstwa 
dokonanego przez nazistów, 
zwiększa się także zaintereso-
wanie zbrodniami komuni-
stycznymi. Wciąż jednak w 
cieniu stoi ludobójstwo na Po-
lakach i pomagającym im Ukra-

ińcach dokonanych przez OUN-UPA. Przerażają zarówno liczby - 
ponad 150 tysięcy, jak i okrucieństwo oprawców, gdzie porąbanie 
człowieka siekierą było „na porządku dziennym”. W tym marszu 
chcielibyśmy oddać hołd Polakom, którzy padli ofiarą czystki et-
nicznej (gdyż jak inaczej nazwać mordowanie ludzi za przynależ-
ność do danego narodu), jak i pomagającym im Ukraińcom, o któ-
rych historia niemalże zapomniała. 

Na ulicach Warszawy rozwieszone zostały plakaty informują-
ce o 69 rocznicy Krwawej Niedzieli i Uroczystościach upamięt-
niających ludobójstwo na Kresach oraz Marszu Pamięci. Afisze 
nawołują żeby przyjść i uczcić pamięć. 

Chcemy przypomnieć, że Okręg Wołyński wydał szereg ksią-
żek oraz Biuletynów informacyjnych, w których nasi historycy i 
żołnierze opisali fakty historyczne i swoje wspomnienia z tych 
trudnych lat Pomimo tak dużego wkładu pracy nie udało nam się 
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ze swoimi wydawnictwami dotrzeć do świadomości władz pań-
stwowych, mediów oraz szerszego społeczeństwa. 

Zastanawiające jest dlaczego w ostatnim okresie Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej nie poświęca należytej uwagi 
informacji historii Armii Krajowej, w tym tragicznym wydarze-
niom na Wołyniu. Jest to nasza HISTORIA. Nikt za nas tego lepiej 
nie zrobi. Jest to najważniejsze zadania Okręgu Wołyńskiego 
Światowego Związku Żołnierzy AK. Informacje o tych wydarze-
niach powinny być permanentnie nagłaśniane w celu właściwego 
odbierania przez społeczeństwo. 

 
Zawsze aktualne są słowa: 
„MORTUI VIVENTES OBLIGANT” 
(zmarli zobowiązują żyjących) 

Kazimierz Czagowiec 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATERIAŁY O WOŁYNIU ZNAJDUJ ĄCE SIĘ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ FUNDACJI POLSKIEGO PA ŃSTWA POD-

ZIEMNEGO – zaktualizowane na dzień 24.08.2012 
 
Na stronę internetową można trafić wpisując na przeglądarce 

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego lub adres: 
http://www.fundacja-ppp.pl/ 

Pod koniec 2010 r. Vice Prezes Fundacji Polskiego Państwa 
Podziemnego przedstawił koncepcje organizacji strony interneto-
wej, na której umieszczone mają być materiały o Armii Krajowej i 
Polskim Państwie Podziemnym. Zwrócił uwagę, że należy zwięk-
szyć zasięg działania naszego Związku. Zwiększyć dostępność 
wydawanych materiałów. Na stronie internetowej powinny być 
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dostępne: w poniższej tabelce podane są ilości osób, które odwie-
dzają tę stronę. 

 
 Repozytorium A.K. 

  Rok 
 Odwiedziny strony  2011 2012 
   24.05 24.08 
 Dzisiaj  6 74 
 W tym tygodniu  83 529 
 W tym miesiącu  1 078 1854 
 Łącznie  42118 70417 
 
 

  

 Tytuł  Opis i ilość pozycji odsłony 
1 Repozytorium AK -

Wprowadzenie 
- 653 1680 

2 Repozytorium AK – 
Portfolio AK 

Interesująca prezentacja. 
Warto zobaczyć 

Nowy 644 

3 Repozytorium AK -
Opracowania własne 

Ogólne informacje 26 pozy-
cji 

739 2686 

4 Repozytorium AK - 
Własne wywiady i 
wspomnienia 

50 433 2088 

5 Repozytorium AK - 
Sztandary 

Umieszczona jest Galeria 
sztandarów 

nowy 499 

6 Repozytorium AK – 
Biuletyn Informacyj-
ny Okręgu Wołyń-
skiego 

13 pełnych lat po 4 biulety-
ny = 52 biuletyny + 2 z 
2012. Razem 54 biuletyny 

562 4075 

7 Repozytorium AK - 
Otrzymane dokumen-
ty 

2 228 1114 

8 Repozytorium AK -
Wspomnienia i arty-
kuły 

40 570 2375 
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9 Repozytorium AK - 
Portale internetowe 

31 327 1378 

10 Repozytorium AK - 
Książki elektroniczne 

1. Katalog książek o Po-
wstaniu Warszawskim - 8 
pozycji 
2.Katalog książek o Woły-
niu – 8 pozycji 
3.Inne książki – 17 pozycji. 

866 5023 

11 Repozytorium AK - 
Zdjęcia 

7 pozycji tematycznych po 
dziesiątki zdjęć 

546 2238 

12 Repozytorium AK - 
Filmy dokumentalne 

324 942 3647 

13 Repozytorium AK - 
Filmy fabularne 

562 1327 6957 

14 Repozytorium AK - 
Wiersze 

11 pozycji w tym Biegliśmy, 
lecz śmierć miewała bliżej, 
gdyż szła od współziom-
ków - 

520 2662 

15 Repozytorium AK - 
Utwory muzyczne 

25 pozycji w tym Pamięta 
ich wołyński wiatr - słowa 
Wojciech Kejne 

568 2319 

16 Repozytorium AK - 
Testy 

6 502 1178 

17 Repozytorium AK - 
Gry 

   2 typy                            527 2220 

 
Korzyści z uruchomienia strony internetowej: 
1. Przez uruchomienie strony zwiększono zasięg umieszcza-

nych informacji. Informacje w czasie rzeczywistym do-
stępne są zgodnie z nazwą Związku na całym świecie. 

2. Książki, Biuletyny i inne dokumenty, których nakład zo-
stał wyczerpany są dostępne. 

3. Umieszczone materiały są autoryzowane. 
4. Dokumenty znajdujące się na stronie stanowią materiały 

na prezentację w szkołach i na tematycznych odczytach. 
 

Opracował Kazimierz Czagowiec 
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KU PAMI ĘCI 
 
25 czerwca 2012 roku odszedł na wieczną służbę podpułkow-

nik Ryszard Mariański pseudonim „Okularnik” - Żołnierz 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Przeżył 85 lat. 

Urodził się w Łuczycach, gmina Turzysk, powiat Kowel na 
Wołyniu. W lipcu 1943 roku, wraz z Józefem Turowskim, Józe-
fem Jażdżewskim, zresztą z wszystkimi Polakami z Łuczyc, w 
obawie przed wymordowaniem całej wsi, przybyli do Zasmyk. 

Ryszard wstąpił do samoobrony w Zasmykach mając, zaled-
wie niespełna przed miesiącem, ukończone 16 lat. Brał udział, z 
wyjątkiem jednej bitwy na Gruszówce, we wszystkich bitwach 
dowodzonych przez porucznika „Jastrzębia”. Należał do tych od-
ważnych. Jako przykład niech służy bitwa pod Ośmigowieczami 
w lutym 1944 roku, gdzie doszło prawie do walki wręcz. „Oku-
larnik” był po jednej stronie kopca kartofli, przeciwnik - po dru-
giej. Ryszard był o jeden strzał szybszy. Przeciwnik poległ. Naj-
większym Jego przeżyciem było wyjście przez tory z okrążenia 
niemieckiego. W Dywizji służył także Jego młodszy Brat, Zby-
szek ps.„Zbych”. I właśnie przed przejściem przez tory Ryszard 
powiedział Zbyszkowi, aby poszedł do tyłu, gdyż na pierwszej 
linii jest największy ogień. W ten sposób chciał zabezpieczyć 
młodszego 15-letnego Brata. Los zrządził inaczej. Pierwsza linia 
przeszła bez strzału, na tyłach zrobiło się piekło. Zbyszek zginął. 
Jego nazwisko jest na płycie w Rymaczach i na Skwerze Wołyń-
skim w Warszawie. Ryszard do swojej śmierci ze łzami w oczach 
wspominał swojego Brata, a przesunięcie Go do tyłu, traktował 
jako wyrok wydany na „Zbycha”. Mało jest takich, którzy biorą 
ciężar walki na siebie, by chronić innych. „Okularnik” był jednym 
z nich. Przeszedł cały szlak bojowy 27 WDP AK. Po rozbrojeniu 
Dywizji w Skrobowie koło Lubartowa, zatrzymał się w Lublinie i 
tam zdał egzamin maturalny. Po maturze został powołany do Ofi-
cerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Był dobrym pilotem. Po 
przejściu na emeryturę, aktywnie działał w Środowisku Wołyń-
skim. Był Prezesem Środowiska Żołnierzy 27.Wołyńskiej Dywizji 
AK w Malborku. Do ostatniej swojej chwili służył Polsce w Śro-



 94

dowisku. Krótko przed śmiercią, jakby przeczuwał, z honorami 
przekazał Sztandar Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji 
AK tamtejszemu Hufcowi Harcerzy. Uczynił to uroczyście, z 
udziałem miejscowych, administracyjnych władz. 

Godne życie, godna uroczystość, w godnych rękach Sztandar, 
i co najważniejsze godna pamięć pozostanie po prawdziwym Żoł-
nierzu. 

Pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu w Ka-
mieniu Lubelskim. 

Redakcja Biuletynu 
 
 

 

 

 

Podajemy nazwiska żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK, samoobrony, konspiracji na Wołyniu, zmarłych w ostatnim 
okresie: 

1.  Martynowicz Edward „Kruk”, Przebraże, Niemodlin 

2.  Białek Kazimierz „Mirka”, sanit. Kupiczów, Bydgoszcz 

3.  Szubert Henryk „Słowik”, I/45, Markosice 

4.  Kasprowicz Feliks „Szczupak”, I/23, Kraków 

5.  Mariański Ryszard „Okularnik”, II/50, Malbork 

6.  Bartnik Tadeusz „Jasio”, konsp. „Osnowa”, Hrubieszów 

7.  Góra Władysław „Oktawian”, I/24, Raszyn 

8.  Koksanowicz Tadeusz „Koks”, Przebraże, Hrubieszów 

 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI 

 

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
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Szanowni Drodzy Czytelnicy! 
 
W związku z zakończeniem mojej działalności jako redaktora 

kwartalnika „Biuletynu Informacyjnego” Organu Prasowego 
Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim Czytelni-
kom, Sympatykom i Korespondentom naszego kwartalnika za 
okazaną pomoc i współpracę. Jednocześnie proszę o wybaczenie i 
wyrozumiałość, jeżeli nie spełniłem wszystkich oczekiwań. 

Wszystkim Czytelnikom, Sympatykom , Korespondentom 
Biuletynu życzę dużo zdrowia i pomyślności w życiu. 

 
Redaktor Naczelny 

Tadeusz Wolak 
 

 
 
 

 
 

KSIĄŻKI ���� WYDAWNICTWA ���� OPRACOWANIA 

� Książka „Skazany na zapomnienie – płk Kazimierz Bąbiński 
„Lubo ń”, „Wiktor”. Autor Dariusz Faszcza – płk Bąbiński w cza-
sie okupacji niemieckiej w latach 1942-1944, pod pseud.”Luboń” 
pełnił funkcję Komendanta Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej. 
Oranizował polskie podziemie zbrojne na Wołyniu. Był twórcą i 
pierwszym dowódcą 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Bogata 
treść historyczna, badawcza, dokumenty, fotografie, bibliografia. 
Stron 312, cena 35 zł. 

� Książka „Przed Akcj ą Wisła był Wołyń”  aut. prof.dr hab. 
Władysław Filar wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Cena 
10 zł 
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� Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej woj-
nie światowej autor prof.Władysław Filar wyd. ŚZŻ AK Okręg 
Wołyń. Cena 10 zł. 

� „Burza na Wołyniu”  str.286. Wyd. Rytm Warszawa, 
prof.Władysława Filara. Książka stanowi studium historyczno-
wojskowe obejmujące genezę i działania 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK (1943-1944). Cena 15 zł. 

� Wojskowe i historyczne tradycje 27 WDP AK – Czesława 
Piotrowskiego, str.254. Opracowanie przedstawia historię 27 Dy-
wizji Piechoty od jej powstania w 1920 r. do jej odtworzenia w 
akcji „Burza” pod nazwą 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii 
Krajowej wraz z wchodzącymi w skład dywizji pułkami. Cena 4 
zł. 

� Książka „Woły ński Życiorys”  aut. Bogusław Soboń, wyd. 
ŚZŻ AK Okręg Wołyń, wydanie drugie uzupełnione i poszerzone, 
str. 167, cena 5 zł. 

� Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Don-
cowa. Praca doktorska Wiktora Poliszczuka omawiająca i obnaża-
jąca ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, pogłębiająca o nim 
wiedzę. Cena 8 zł. 

� „Jastrzębiacy” . Aut. Leon Karłowicz – Historia Wołyń-
skiego oddziału partyzanckiego. Stron 225. cena 10 zł. 

� Polska – Ukraina trudne pytania materiały z seminariów 
polsko – ukraińskich historyków. Stosunki polsko – ukraińskie 
wlatach II wojny światowej. Cena 3 zł tom. 

� Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji 
okupantów 1939-1945, Maria Dębowska, Leon Popek, Lublin 2010 
(s.320) to najnowsza publikacja obrazująca położenie duchowień-
stwa diecezji łuckiej podczas wojny. Zawiera 110 biogramów du-
chownych wołyńskich, którzy w różny sposób byli prześladowani 
przez okupanów, sowieckiego i niemieckiego, oraz Ukraińców 
związanych z OUN i UPA, przy czym 53 z nich straciło życie: 18 
z rąk sowieckich, 16 z rąk niemieckich i 18 z rąk nacjonalistów 
ukraińskich. Dwu kapłanów stało się przypadkowymi ofiarami 
działań wojennych. Do niektórych biogramów dołączone są do-
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kumenty z opisem prześladowań i okoliczności śmierci. Cennym 
uzupełnieniem biogramów są aneksy z nieznanymi dokumentami 
(w tym zawierające opisy spustoszeń diecezji dokonanych przez 
OUN-UPA) oraz 126 fotografii i mapa diecezji łuckiej. Książkę 
można nabyć, zamawiając pod adresem: Leon Popek, ul.Harnasie 
5/11, 20-857 Lublin, tel.81-71-88-37, e-mail: popekleon@wp.pl 

� Wymienione wydawnictwa książkowe ŚZŻ AK Okręgu 
Wołyń, znajdują się na księgarskich półkach i są do nabycia po 
niskich przystępnych cenach. Można je nabyć w siedzibie Wołyń-
skiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w 
Warszawie przy ul. 11-Listopada 17/19, 03-446 Warszawa, w godz. 
10-12 w każdą środę. Także wysłane mogą być drogą pocztową, po 
uprzednim wpłaceniu równowartości wydawnictwa plus koszt wy-
syłki na konto bankowe PKO S.A. 17 1020 1097 0000 7102 0106 
9061. Na odwrocie przekazu należy wymienić tytuł książki i ile 
egzemplarzy się zamawia. Również wysyłane mogą być za zali-
czeniem pocztowym. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skrótów nad-
syłanych materiałów. Tekstów nie zamawianych nie zwracamy. 
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