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Szanowni Krajanie,
okłosiem napadów nacjonalistów połączonych ze zbrodnią, jest istniejąca do dzisiaj pomiędzy Polakami a Ukraińcami nienawiść,
strach, nieufność i morze kłamstwa. Zbrodnie te neobanderowcy usiłują zmazać przez kłamliwe, zafałszowane publikacje. Prym w krętactwie dzierży szef ukraińskiego IPN-u.
Uczeni polscy na naukowych spotkaniach, także z udziałem Ukraińców,
przedstawiają fakty przeciwstawne zmataczonym informacjom historycznym. Ale
nie tylko naukowcy z naszego kraju prowadzą walkę z takimi przeinaczeniami.
Wspomaga ich wielu naukowców z Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Wasyl Rasewycz - przekonuje, że bohaterami Ukrainy nie mogą być mordercy z OUN
-UPA i że oni zasługują na potępienie.
Jared McBride, John-Paul Himka, Per Anders Rudling i Efraim Zuroff - są zdania,
że pewni przywódcy antyradzieckiej opozycji na Ukrainie odgrywali czynną rolę
w masowych mordach Żydów w czasie Holokaustu.
Josh Cohen, Grzegorz Rossoliński-Liebe - twierdzą, że kult Bandery uniemożliwia
demokratyzację Ukrainy i destabilizuje kraj.
Należy mieć nadzieję, że ich praca przyczyni się do potwierdzenia prawdy
o roli nacjonalistów ukraińskich w II wojnie światowej.
Lubin, marzec 2018 r.
Józef Wyspiański
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Kartka z pamiętnika
Izydor Karten

Sztuka przetrwania w lesie. Świrski obóz. (cz. I)
Rozdział 1. Dzieciństwo w sztetl
Urodziłem się w środku I wojny światowej, 11 listopada 1914 roku, w wagonie pociągu, gdzieś na Węgrzech. Mój ojciec, Moshe Karten, był z siódmego
pokolenia urodzonym w sztetlu Świrz, we wschodniej Galicji, około 30 km od
słynnego miasta Lwowa (Lemberg w języku niemieckim), który w tamtym czasie
był częścią imperium austro-węgierskiego, rządzonym przez cesarza Franciszka
Józefa I. Pierwsza wojna światowa zaczęła się od Austro-Węgier i Niemiec z jednej strony, a Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji z drugiej. Później, w 1917 r., Stany
Zjednoczone Ameryki przystąpiły do Ententy, tworząc zjednoczony front. [1]
Gdy kozacy zaczęli wchodzić do Galicji Wschodniej, zachowywali się tak
bezwzględnie, że ludzie, głównie Żydzi, zaczęli uciekać pociągami do granicy
Węgier. Moi rodzice też uciekli. Mój ojciec, będąc bliskim przyjacielem austriackiego hrabiego Lamezana, skorzystał z jego pomocy przy załadowaniu rodziny
do specjalnego pociągu na Węgry. Moja matka, Dvorah Ginsberg Karten, miała
wtedy mnie urodzić, ósme dziecko w rodzinie, i dlatego urodziłem się w pociągu.
Węgrzy nie pozwolili uchodźcom galicyjskim wychodzić z pociągu, ale kiedy
urodziłem się, pozwolili rodzicom i ich dzieciom wyjść z wagonu w mieście
Kunszentmarton, w dzielnicy Jasz-Nagykun-Szolnok.
W tej wojnie straciłem mojego 18-letniego brata, Shmuela (Samuela),
który został zabity w bitwie nad rzeką Piave w północnych Włoszech podczas
największego ataku austro-węgierskiego na froncie włoskim. Gdy wojska austriackie odparły Rosjan, rodzice wrócili do Świrza, starej osady żydowskiej
z 1563 roku. Ludność żydowska w Miasteczku liczyła około 350 osób w liczbie
2000 chrześcijan. Świrz i okolice zamieszkiwało około 2500 osób, zarówno
Żydów, jak i nie-Żydów. [2]
Byłem najmłodszym chłopcem w rodzinie mającej dziesięcioro dzieci.
W przeddzień II wojny światowej, z wyjątkiem mojego brata Herscha i mnie,
moje rodzeństwo wyszło za mąż lub ożeniło się. Hersch był o dwa lata starszy ode
mnie, i obaj żyliśmy z naszym ojcem. [3]
Prawie każdy Żyd w Miasteczku był ortodoksyjny, a prawie połowa
z nich była chasydami, którzy religijnie podążali wg wskazań rabina Stretina. Moi
rodzice też byli bardzo ortodoksyjni. Gdy miałem 3 lata ojciec po raz pierwszy
ściął mi włosy i posłał mnie do chederu, gdzie zacząłem uczyć się czytać hebraj-
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skie litery i modlitwy. W wieku sześciu lat, kiedy zacząłem naukę w polskiej
szkole rządowej, wyprzedzałem moich przyjaciół nie-Żydów w nauce. Miałem
trudny harmonogram: rozpocząłem naukę w szkole publicznej o 8.00 i do 14.00.
Do 8.00 musiałem być w chederze, gdzie dowiedziałem się wszystkiego o Biblii
i prawach żydowskich. To był najbardziej właściwy system nauki. Nauka języka
hebrajskiego i Talmudu okazała się bardzo przydatna w moim życiu. Pierwszym
celem mojej matki było wychowanie dzieci i wpajanie zasad religijnych. Zawsze
miała nadzieję, że jeden z nas stanie się rabinem, ale nigdy nam się nie udało się
spełnić jej życzeń.
Nauczyciele chederów (melamdim) byli bardzo nieprzyjaźni. Wszyscy byli religijnymi ludźmi, jednak nigdy nie nauczyli się znacznie więcej niż
hebrajski alfabet. Byli biednymi ludźmi, którzy żyli w przeważającej mierze
z małego wynagrodzenia rodziców dzieci, a także darowizn od amerykańskich
stowarzyszeń imigrantów, zwłaszcza z Nowego Jorku. Kiedy nauczyciele natknęli się na młodego ucznia, mającego trudności z nauką, nie poddawali się, ale
wciąż krzyczeli na dzieciaka i bili batem. Jeśli chodzi o wakacje, prawie nie mieliśmy urlopu z chederu. Kiedy mieliśmy wakacje w szkole publicznej, po prostu
spędziliśmy więcej czasu w chederze. Studiowaliśmy sześć dni w tygodniu, a
nawet trzy godziny w szabat. Nasi rodzice nie uwierzyli w wolny czas dla młodzieży. Żydzi w naszym sztetlu interesowali się jedynie poznawaniem Tory. Ale
poszło zgodnie z ich planem; nie wszystkie dzieci kontynuowały naukę żydowską, ale wszyscy nauczyli się modlić się. W wieku 17 lat studiowałem Talmud
z prywatnym nauczycielem. Uzyskanie dodatkowej wiedzy na dowolnej uczelni
było niemożliwe!
Społeczność żydowska nazywana była gminą, na którą Żydzi płacili
niewielką kwotę, a także płacili podatki polskiemu rządowi. Większość dochodów pochodziła z rytualnego koszernego uboju cieląt i krów, które szochet (rytualny rzeźnik) dzielił się z rabinem, co często doprowadzało do kłótni. W oparciu
o stare prawo, które przyniosło Żydom prawo do autonomii, gmina zajmowała się
własnymi sprawami publicznymi i religijnymi, takimi jak wspieranie rabina, szocheta, synagog, chederu, łaźni rytualnej, urzędu certyfikacji urodzeń i cmentarza
żydowskiego. Pogrzeby były dostępne i bezpłatne dla wszystkich Żydów. Trzeba
było tylko zapłacić grabarzowi, człowiekowi o imieniu Shabtai, który specjalizował się także w budowaniu pieców grzewczych z małych kamieni, które jakoś
nigdy nie stały prosto! [4]
Niektórzy starzy byli małżeństwem zatwierdzonym tylko przez rabina,
a nie przez władzę cywilną, a dzieci, które posiadała ta para, musiały nosić nazwisko panieńskie matki. Gminy zajmowały się dystrybucją rzeczy dla biedniejszych, utrzymaniem Księgi Narodzin oraz fizycznej i duchowej pielęgnacji
trzech uświęconych miejsc żydowskich - cmentarza, synagogi i łaźni rytualnych.
Innymi słowy, za wszystkie sprawy żydowskiej tradycji i religii odpowiadała
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gmina.
Odkąd pamiętam, mój ojciec był liderem gminy, służąc jej przez 31 lat.
To było bardzo trudne zadanie. Mój ojciec był prawym mężczyzną. Pomagał
wszystkim, w tym rolnikom. W czasie głodu, on przywoził zboże i oddawał je
ludziom na kredyt, którego nigdy nie zapłacili. Gdy fundusze gminy były niewielkie, płacił ogrodnikowi, który opiekował się cmentarzem. A kiedy biedny człowiek chciał poślubić córkę, dał mu pieniądze na przyjęcie weselne.
Przed wojną istnieli nędzarze, którzy chodzili od domu do domu.
Niekiedy zorganizowali furmankę z kilkunastoma osobami na niej siedzącymi:
mężczyznami, kobietami i dziećmi. Zatrzymywali się przy domu, a jedna osoba
wysiadała i prosiła o jedzenie dla wszystkich na furmance. Kiedyś pojawił się
woźnica wozu i powiedział do matki:
- Dvorah, potrzebuję teraz dodatkowo dla jednego.
- Co się stało? - zapytała moja matka. - Ma pan jeszcze jedno dziecko?
- Nie - powiedział. Moja córka wyszła za mąż i obiecałem mojemu
zięciowi, jako posag, że go zwolnię od przewożenia wozem.
Nie było ani jednej nocy, żeby jeden albo dwóch żebraków nie zasnęło
przed naszym domem, a następnego dnia moja matka musiała po nich posprzątać.
Pochodzili z różnych stron i moja matka karmiła ich i dawała im miejsce do
spania. Pamiętam, że kiedy siadaliśmy, aby zjeść szabat moja mama mruknęła:
„Srulek, nie możemy jeszcze jeść, weź chałkę i zanieś do tego domu, bo jestem
pewna, że nie mają na posiłek szabatowy”.
Oprócz żebraków, mój ojciec zabierał ze sobą na piątkowy wieczorny
posiłek jednego lub dwóch podróżnych, którzy przybyli do synagogi. Taki był
mój ojciec. Przez całe życie pomagał ludziom, zarówno Żydom, jak i nie-Żydom.
Niestety, niektórzy ludzie skorzystali z jego dobroci, nigdy nie realizując swoich
obietnic, jak pożyczki, które im gwarantował.
Jako lider, mój ojciec znał wszystkie problemy Miasteczka, a problemy ludzi stały się jego problemami. Nie zignorował prośby nikogo, nawet jeśli
byłaby ona nieuzasadniona lub niemożliwa do rozwiązania. Często korzystał z jego wpływów z hrabią i zarządcami hrabstwa. Do dziś tego dnia nie mogę znaleźć
takich ludzi, jak mój ojciec i matka, którzy dzielą swoje pieniądze, ofiarowują się
osobiście żyć z problemami innych ludzi, czy to żydowskich czy nie.
W każdej gminie żydowskiej, bez względu na wielkość, musiała być
łaźnia rytualna. To było konieczne. Każda Żydówka musiała udać się do rytualnej
kąpieli przed małżeństwem, a potem po jej menstruacji, aby mogła wznowić stosunki małżeńskie. Kobiety szły również w piątek rano, a mężczyźni po południu.
Ciepła woda i para były wytwarzane przez spalanie drewnianych kłód i zawsze był problem z uzyskaniem wystarczającej ilości drewna opałowego, aby
podgrzewać łaźnię, co było prawdopodobnie przyczyną, dla której kobiety i mężczyźni używali tego samego basenu i wody. Kilka groszy, które każda osoba płaci
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za użycie mykwy, wystarczyło tylko na to, żeby zapłacić człowiekowi, który się
tym zaopiekował. Mój ojciec, który działał także w branży drzewnej, ofiarował
drewno opałowe, aby podgrzać łaźnię, gdyż w przeciwnym razie niektórzy Żydzi
nie mogliby spać razem z żonami w ten weekend! Do dziś chasydzi praktykuje tę
tradycję, nawet w swoich ultra-nowoczesnych łazienkach.
Wszystkie te tradycje sprawiły, że Żydzi nie mieli czasu, aby zdać sobie sprawę, jak ciężkie życie było w małym miasteczku. Ich wiara w Biblię i nadzieja na przybycie Mesjasza (choć wygląda na to, że zapomniał adresu, jak żart)
sprawił, że trwali dalej. Tak samo było z chrześcijanami. Ubóstwo utrzymywało
ich w podobny sposób i razem, dopóki ktoś nie przyszedł i nie powiedział inaczej.
Pamiętam, kiedy najbogatszy Żyd w Miasteczku wydał córkę, biskup katolicki,
hrabia i komisarz policji przyszli na uroczystość i wesele. Kiedy ktoś był chory
lub odbywał się pogrzeb, to całe Miasteczko przychodziło.
W Miasteczku nie było szpitala ani pielęgniarki, ale był Dawid Klinger, który zawodowo zajmował się medycyną w okolicy, lecząc gospodarzy, chłopów i innych. Gdyby ktoś musiał zostać hospitalizowany, był wysyłany do najbliższego miasta, do Przemyślan, oddalonego o jakieś 12 km. Nie było autobusów
ani pociągów. Trzeba było jeździć konno i furmanką. Jedyny samochód należał
do hrabiego.
Moja rodzina była właścicielem sklepu i sprzedawała mąkę. Mój ojciec też hodował bydło, zarządzał dostawami zboża na jego potrzeby i, jak wspomniałem, prowadził kilka innych firm.
Żydzi w naszym sztetlu byli przeważnie
ubodzy. Było kilka niewielkich sklepów i
niewielu dealerów, którzy zarabiali na
skupie zwierząt gospodarskich, takich jak
cielęta, krowy, konie, kurczaki i produkty, takie jak jaja, pszenica, żyto, owies
i ziemniaki, ale ta działalność była ograniczona, ponieważ rolnicy byli małorolni.
Życie w sztetlu miało też szczęśliwe strony. Gdy urodził się syn, każdy
posłał ciasto miodowe, ale gdy urodziła
się dziewczyna, posłali tylko ciasto gąbIzydor Karten na spotkaniu Polonii
kowe. Mój ojciec komentował ironiczAmerykańskiej, lata 70. XX wieku.
Fotografia ze zbiorów redakcji.
nie, że gdy biedni Żydzi mają dzieci, to
zawsze urodzi się chłopiec, więc musiał
wysłać ciasto z miodem i pieniądze, a gdy przyszło małżeństwo, a oblubienica
była z sztetlu, gmina żydowska była zobowiązana do pomocy w wyposażeniu jej
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posagu.
Gdy w Miasteczku odbywał się ślub, każdy Żyd został zaproszony
i przyniósł butelkę wina, a każda żona wypiekła ciasto miodowe i ciasto gąbczaste. Biedniejsze osoby korzystały z lokalnych muzyków nie-Żydów, podczas
gdy do bogatych przybywało 10 klezmerów z najbliższego miasta. Jak tylko to
było możliwe, bywałem z innymi nastolatkami, zbierając pieniądze na Organizację Syjonistyczną. Nie było łatwo wydobywać pieniądze od większości ludzi.
Wielu popierało Syjon, ale nie mogło się rozstać z kilkoma monetami.
Najważniejszą rzeczą dla naszych rodziców i innych w sztetlu była
głęboka wiara w Boga i tradycję, do ostatniego listu Księgi. Wierzyli, że udzielili
pomocy, aby pomagać innym. Każdy Żyd miał silne poczucie miłości wobec
własnej żony i dzieci, i bardzo ich kochał. Nie było wielu rozwodów, a dzieci
miały szacunek i miłość do swoich rodziców. Ojciec traktował żonę i dzieci jak
skarb, który posiadał. On decydował, jakie przyjemności powinny mieć, czy nie.
To dlatego nigdy nie mieliśmy urlopu. Twierdzili, że dzieciak bezczynny, nawet
przez tydzień, był katastrofą. Ale nadal miałem wielką miłość do moich rodziców.
Nawet w wieku 20 lat, dobrze zarabiając, i pomagając niektórym inżynierom
zatrudnionym przy ścince drewna, nadal szanowałem życzenia mojego ojca. Moja matka umarła wiele lat temu i nie zrobiłbym nic, aby zawstydzić mojego ojca,
nie poślubiłbym dziewczyny, której by nie aprobował.
Począwszy od głównej ulicy, która była również trasą z Bóbrki do
Przemyślan, tak oto pamiętam sztetl i jego ludzi: po lewej stronie mieszkała
rodzina Wolfa Bera Messera, która kupowała jaja i kurczęta od rolników i wywoziła je dwa razy w tygodniu do Lwowa. Miał mały sklep z artykułami „suchymi”,
ale nawet z własnym zestawem koni ledwie zarabiał na życie. Nie był w stanie zapłacić rachunków za pobrany towar i zawsze musiał najpierw rozliczyć się z hurtowniami lwowskimi. Miał dwa duże zbiorniki cementowe, w których trzymał
jaja w wodzie, aby niekiedy przeczekać niedobory i lepszą cenę. Jak pamiętam,
gdy którykolwiek z młodych ludzi chciał jechać do Lwowa, Wolf Ber pozwalał
im bez problemu wsiąść na furmankę, ale musiał być na tyle odporny, aby wytrzymać zapach przewożonych kurcząt.
Po prawej, po drugiej stronie ulicy od Wolfa Bera, mieszkała rodzina
Izaka Sorgena. On i jego brat byli jedynymi koszernymi rzeźnikami w Miasteczku. Robili mięso z cieląt i z małych zwierząt gospodarskich, i jeżeli, broń
Boże, była wątpliwość czy coś jest koszerne, to za to był obwiniany rabin. W sobotę rano w synagodze była wielka kłótnia. Sorgen nie mógł sobie pozwolić na
stracenie pieniędzy, sprzedając mięso uznane za niekoszerne dla nie-Żydów,
ponieważ kosztowało ono tylko połowę ceny. Rzeźnik także miał kilka innych
problemów. Ciele, lub krowa przed ubojem musiała być poddawana kontroli
przez miejskiego lekarza weterynarii, a za to były rutynowe zapłaty. [5]
W pewien sobotni wieczór bracia Sorgenowie wysłali swoją siostrę
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z cielęciem do weterynarza. Siostra „miała nie po kolei w głowie”, cielę zerwało
się jej i pobiegło na cmentarz żydowski. Podczas gdy kobieta próbowała go złapać, całe Miasteczko bardzo przestraszyło się głośnych krzyków z cmentarza.
Niektórzy przyszli do rabina, który otworzył synagogę i zebrał kworum modlitewne (10 osób), a ten zaczął śpiewać Psalmy. Niektóre odważne osobistości poszły na cmentarz, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Znaleźli dwóch braci poszukujących cielaka i zajętych biciem ich idiotycznej siostry. To był jej krzyk, którzy
słyszeli mieszkańcy.
Dalej, po prawej stronie, znajdował się mały sklep z cygarami, który
był własnością Iry Reissa, a następnie mieszkał fotograf, czeski nie-Żyd. Obok
niego żył mężczyzna, który przez kilka lat przebywał w Stanach Zjednoczonych.
Był jedynym człowiekiem w sztetlu, który przybył z Ameryki ze złotym zębem,
więc wszyscy go znali jako „Szmuel Złoty Ząb”. Mieszkał obok „Babci Sary”,
która odebrała większość niemowląt przy porodzie, zarówno żydowskich, jak
i nie-Żydów. Jeden z jej synów i córka przeżył wojnę w lesie z lokalną grupą partyzancką. Jej córka zginęła w Izraelu, a drugi syn mieszka w Long Island.
Następnie był mały sklep spożywczy, należący do Jozefa Sorgena i jego żony. Mieli dwie córki i dwóch synów. Jeden z nich udał się na emigrację do
Stanów Zjednoczonych w 1937 roku. Żyli w trzech pomieszczeniach, w których
mieścił się również sklep. Główne wejście było przez sklep, ale też było tylne
wejście. Polska miała antyżydowskie prawa dyskryminacyjne, które zabraniały
prowadzenia działalności w niedzielę, ale klienci po zapłaceniu policjantowi
„kieszonkowego” mogli wejść do sklepu od tyłu. Józef również kupował zboże
od rolników. Jego żona i teściowa mieli rodzinę w Stanach Zjednoczonych, która
przysyłała pieniądze przed każdą świąteczną i rodzinną okazją. Pomimo tego
miłosierdzia nadal walczyli o zarobek.
Następny dom był podzielony na dwa sklepy i należał do rodzeństwa.
Brat, Mojżesz Reiss, miał sklep z artykułami ze skóry na buty i buty, a siostra Gitel
miała mały sklep spożywczy. Bez pomocy z zagranicy nigdy nie byliby w stanie
zarobić na życie. Na tyłach domu, na pustej parceli, mieszkał Polak, Andrzej,
fryzjer miejski, który za fryzurę kazał płacić 15 groszy i 10 groszy za golenie. Jak
pamiętam, kurs wynosił 5,5 zł wobec dolara i złoty miał 100 groszy. Daje to pojęcie ówczesnych cen.
Za kolejną pustą parcelą mieszkała moja siostra Fradl (Frida) z jej mężem Josephem Shildkrautem. W tym czasie Józef był uważany za jednego z najbogatszych mieszkańców miasta. Dawniej finansował rolników i żył dobrze bez
pomocy zewnętrznej. Zanim wybuchła wojna, udało mu się odłożyć niemała
sumę pieniędzy. Mieli troje pięknych dzieci, dwie dziewczynki i chłopca (jedna
dziewczynka zmarła jako niemowlę). Gdy dzieci miały 4-8 lat, wszystkie zostały
zabrane z getta w Bóbrce do Bełżca, a ja pytam siebie: Dlaczego?
Dalej, w dół ulicy, mieszkała rodzina Shuten-Ort. Mieli też niewielki
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sklep spożywczy, ale przeważnie żyli za pieniądze wysłane przez rodzinę z Nowego Jorku. W sklepie tym zawsze zmieniał się kurs złotego. Następnym budynkiem była szkoła, która miała tylko siedem klas. Nauczycielami były przede
wszystkim kobiety, z wyjątkiem dwóch mężczyzn, z których jeden, Leopold
Żaki, był kierownikiem. Był to bardzo liberalny człowiek i bardzo go lubiliśmy.
Był także przyjacielem mojego ojca i obaj pracowali w Zarządzie Gminy. Syn
kierownika, Andrzej Żaki był moim przyjacielem ze szkoły, a w chwili pisania
pracy jest profesorem w Zurychu.
Na drugim końcu miasta mieszkała rodzina Izaka Axelroda, która
również otrzymywała pomoc od krewnych w Ameryce. Jeden z synów służył
w Armii Czerwonej i mieszka w New Jersey. Naprzeciw nich mieszkała moja
ciotka Sara Herman, której mąż był szochetem.
Idąc za zakrętem, budynek narożny należał do rodziny Josepha Leinsmana. Miał bardziej nowoczesny i większy sklep spożywczy niż większość innych. Wynajmował tył sklepu na pocztę i dobrze radził sobie według tamtejszych
standardów. Jedna córka przeżyła i mieszka w Queens.
Obok nich był bar-restauracja, w której sprzedawano piwo i alkohol
w butelce lub kieliszkach. Właściciel, Ksil Kutten, był także dyrektorem Rejestru
Urodzeń i aktów urodzenia gminy żydowskiej. Poważano go. Jego wnuczka (Milla - dop. J.W.) przeżyła Holocaust i wyemigrowała po wojnie do Stanów Zjednoczonych. Ona i jej mąż Izak (End - dop. J.W.) byli członkami naszej partyzanckiej grupy. Jej matka, Rachel Kutten, była również z nami, ale pewnie pewnego
dnia odeszła z grupy, została zatrzymana i zabita przez ultra-nacjonalistycznych
Ukraińców; „Wielkich bohaterów” walczących z chorą, starą, żydowską kobietą.
Dalej była rodzina, której prawdziwe nazwisko nikt nie znał. Żona
sprzedawała rolnikom tekstylia i była rodzinną podporą w zakresie zdobywania
żywności. Wszyscy nazywali ją „Czerwoną Faigą” ze względu na kolor włosów.
Jej mąż był religijnym mężczyzną, który przez cały czas studiował Torę. Obok
nich mieszkał brat Joshua, który zarabiał na życie, nauczając starszych chłopców
Biblii. Przez dwa lata był moim nauczycielem. Na prawo od nich, około 30 m pod
górę, była „Wielka Synagoga”, a w dalszej części ulicy była „Mała synagoga” nasza synagoga. To była najpiękniejsza synagoga, jaką kiedykolwiek widziałem
w Polsce. Dobry artysta z Lwowa namalował sufit jak niebo, chmury i latające
ptaki. Żyrandole, wykonane przez drobnych rzeźbiarzy i ważące tonę, wykonane
były z czystych mosiądzów, zawierające ptaki i zwierzęta. [6]
Jest historia o jednym z żyrandoli, który sięgał od sufitu do podłogi.
Podczas I wojny światowej, kiedy kozacy zaczęli nacierać, wszyscy zaczęli uciekać. Ludzie zabrali żyrandol i schowali go na polu obok cmentarza. Ale po
zakończeniu wojny nie mogli go znaleźć. Opowieść brzmi, że rabin zebrał kworum i zaczęli recytować Psalmy, żyrandol wyszedł spod ziemi. Nie wiem, ile jest
w niej prawdy, ale opowieść była powtarzana. Poprzez wszystkie trudności i kło-
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poty, których doświadczali ludzie w sztetlu, kierowali się silną wiarą w religię
i tradycję.
Naprzeciwko synagogi była szkoła hebrajska, zwana Talmud Torah,
zbudowana z pieniędzy amerykańskiego towarzystwa, osób pochodzących ze
Świrza. Były cztery sale lekcyjne plus pokój dla nauczyciela i jego rodziny. Obok
szkoły był dom główny szocheta, a obok niego drugi szochet. Nad nimi, na małym wzgórzu, mieszkał Schlomko Bekerin, piekarz, który wypiekał chleb i bułki
w murowanym piecu.
Dalej, po prawej, żył Kimmels. Był brokerem bydła. Gdy znalazł rolnika, który chciał sprzedać krowę i przyprowadził kupca, otrzymywał dwa złote
(około 45 centów). W ten sposób jakoś zarabiał na życie. Mieli jednego syna. Nie
pamiętam, czy kiedykolwiek zrobił coś poza żebraniem o papierosa, a nawet połówkę. Dalej, w tym samym rzędzie domów, była rodzina Zaltz. Ojciec był masonem i otrzymał pomoc finansową od córki mieszkającej w Ameryce.
Dalej mieszkała rodzina Steitz. Pan Steitz (pochodzenia niemieckiego)
był cieślą, który po wojnie przybył [został sprowadzony po I wojnie światowej
przez gen. Lamezana do remontu zamku - dop. J.W.] do miasta z Czechosłowacji.
Kiedy Niemcy przybyli w lipcu 1941 r., został szybko uznany za pełnoprawnego
obywatela niemieckiego, a jego syn zapisał się do gestapo. Kiedy w kwietniu
1943 r. zlikwidowano bóbreckie getto, gdzie większość rodziny była zamknięta
od czasu ich wypędzenia ze Świrza, syn Steitza pobił mojego ojca leżącego
w szpitalu i podpalił ten dom, co doprowadziło mojego ojca do utraty życia.
Następny dom należał do rzeźnika, który nazywał się „Kulawy Hersz”,
ponieważ miał jedną nogę krótszą od drugiej. Wciąż pamiętam, że miał klacz,
która go nienawidziła. Kiedy jego synowie zaprzęgali ją, obracała się dookoła, i widząc go na wozie, nie chciała ruszać z miejsca. Musieli posadzić ojca z tyłu
wozu i przykryć słomą. Po tym zabiegu klacz ruszyła do przodu! Rzeźnik miał
pięcioro dzieci - czterech synów i córkę. Jeden z synów przebywał w Armii
Czerwonej, a obecnie mieszka w Izraelu, córka przeżyła jako członek grupy partyzanckiej.
Dalej była starsza panna, pani Pundak, która sprzedawała kamień wapienny (wapno palone - dop. J.W.) potrzebny do bielenia ścian. Rolnicy, a także
biedni Żydzi, kupowali kamień wapienny przed wakacjami. Miała jednego syna
Itzche (Izak), który kupował jaja od rolników. Początkowo był członkiem podziemia, ale potem zniknął. Później dowiedzieliśmy się, że ultranacjonalistyczni
Ukraińcy zabili go.
Obok ostatniego rzędu domów była rodzina Nachuma Iry. Miała jednego syna, Izraela, i posiadała mały sklep wiejski. Rano, zanim poszedłem do
szkoły, dostawałem kieszonkowe 10 groszy, więc chciałem z moimi przyjaciółmi
kupić cukierki w sklepie Nachuma. On przez większość czasu angażował się
w poranne modlitwy, więc sprzedażą zajmowała się jego żona, ale musiała skon-
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sultować każdą sprzedaż z mężem, przerywając mu modlitwę. Raz, gdy czekaliśmy na resztę za kupione cukierki, przyszedł mężczyzna i chciał kupić parę
szelek. Podała cenę 180, on zaproponował jej 150 (może chodziło o 1,80 zł - dop.
J.W.). Krzyknęła: „Nachum, co mam robić, nie zarobimy na tym”. Krzyknął,
przerywając modlitwę: „Sprzedaj je, może on popełni błąd i da trochę więcej”.
Ilustruje to „walkę” o zarobek nawet dla marnego życia.
Świrz był miastem z ludźmi posiadającymi przydomki, takimi jak
„Mottel Kozioł”, „Szmuel Złoty
Ząb” i „Hersch Kaleka”. Pamiętam, że był człowiek o imieniu
Osaph, który zarabiał na życie wykonując różne prace. Jednym z jego zajęć było pomaganie grabarzowi. Gdy ktoś zmarł, musiał
obserwować ciało aż do pochówku
- obawiano się, że zajmie się nim
diabeł. Od czasu do czasu zakładał
na wakacje ubrania, futerkowe
kapelusze i udawał się do odległych miast, gdzie opowiadał
ludziom, że jest wnukiem wielkiego rabina i zbierał pieniądze. Mimo
to, że uprawiał różne zawody,
Osaph był wciąż bardzo biedny.
Był „Moishe nauczyciel”,
hebrajski i religijny nauczyciel
dzieci od trzech do dziesięciu lat. W
szkole miał cztery pokoje, w któJulia i Izydor Kartenowie przy torcie
rych mieszkał ze swoją żoną i
z okazji 80-lecia Izydora.
dziećmi. Getzel, szewc, w więkFotografia z archiwum redakcji.
szości naprawiał stare buty i jeśli
kiedykolwiek zrobił parę butów od podstaw, długo nie wytrzymały. Gdy zapytano
go, czy buty będą trwałe, gwarantował, że na krótkie ludzkie życie będą trwać
wiecznie!
Leizer krawiec był niskim mężczyzną i ludzie zwyczajnie nazywali go
„Garbaty Leizer”, ponieważ miał garb. Był głównym projektantem mody
w Miasteczku dla mężczyzn i chłopców. Problem polegał na tym, że miał tylko jeden styl, do którego nigdy nie było wystarczająco dużo materiału.
„Sholem”, lepiej znany jako „Polak”, był wyjątkowym charakterem.
Do dziś nie wiem, jak zarabiał na życie. Był „Cohenem”, co oznacza, że opuścił
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kapłaństwo i został uhonorowany w synagodze. Jego ostatnim nazwiskiem był
Kaplan i wszyscy mu ustępowali. Myślę, że miał też kogoś w Stanach Zjednoczonych, kto pomógł mu i jego żonie Sarze. Ona była odmienną od męża - utrzymywała niewielki sklep spożywczy i prowadziła gospodarstwo domowe. Cała rodzina bała się jej. Mieli jedną córkę, nie za piękną i niezbyt inteligentną.
Wyszła za mąż za jednego z młodych religijnych mężów z miasta - Osiasa (Oyzer). Zawsze było mi go żal. Nie miał zawodu, nie był profesjonalistą i nie prowadził handlu. Jedyną umiejętnością, jaką posiadał, to głośno modlił się w synagodze. Gdy przyszły święta, zatrzymywał się przy ambonie i przeprowadzał za
kilka złotych niektóre służby. Teściowa nie była zbyt dumna z niego i dawała mu
to odczuć. Czasem kradł jedzenie, bo był zawsze głodny.
Listonoszem był Polak, który wiedział, że wszyscy piszą za granicę,
zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. W jedną sobotę przyniósł specjalny list
z dostawą do domu Szolema i Sary, który wymagał potwierdzenia pisemnego. Ale
ponieważ był szabat, więc nikt w sztetlu nie zrobiłby czegoś takiego, aby pisać
w tym czasie. Broń Boże! Ale ciekawość rodziny była bardzo wielka, więc cały
dzień trzymali list w ręku, a listonosza karmili kiełbasą i chałką. W końcu poprosili go, aby otworzył mały kącik koperty, aby zobaczyć, co było w środku. Listonosz był zadowolony z picia i jedzenia i powiedział im, że sądzi, iż chodzi o pieniądze. Sara była pewna, że zawiera dolary ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy
szabas się skończył, otworzyli list, i odkryli, że list był prośbą brata o pieniądze,
który zbankrutował. Zwariowany Oyzer przez najbliższe kilka miesięcy krzyczał
o tej niespodziance: - Dużo nadziei i mało żywności!
---------------------------------[1] Sztetl w języku jidysz odnosi się często do małego miasteczka w Europie Wschodniej
z ludnością żydowską. Sztetl był osadą żydowską, różniącą się od nieżydowskich
chrześcijańskich sąsiadów religią, zabudowaniem, językiem i kulturą. W przypadku Świrza oznacza społeczność żydowską w najstarszej części tej miejscowości, zwanej przez
mieszkańców Miasteczkiem. Dop. J.W.
[2] W połowie XVI w. w Świrzu żyli pojedynczy Żydzi, zatem nie można mówić o starej
osadzie żydowskiej. W Świrzu w 1921 r. było 184 Żydów. W przeddzień II wojny
światowej prawdopodobnie było ich kilkuset. Natomiast Świrz i okolice zamieszkiwało
ok. 4000 chrześcijan. Dop. J.W.
[3] Rodzice Izydora wychowywali wnuka, Gersona, jako swojego syna po zabiciu
Shmuela. Tłumaczy to dlaczego autor liczy dziesięcioro dzieci w rodzinie. Gershon był
wśród tych, którzy zostali zabrani do Bełżca. Rizel (Rose) zmarła na szkarlatynę w wieku
trzech lat. (uwaga wydawcy)
[4] Przed 1941 r. rabin w Świrzu nazywał się Mordechaj Redlich. Zginął w Bełżcu wraz
synem Uri Langnerem. Za: (www.jewishgen.org/yizkor/bobrka). Dop. J.W.
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[5] Rodzina Sorgenów jak i Jaakowa (rzeźnicy w Świrzu) zginęła w przemyslańskim
getcie. Za: (www.jewishgen.org/yizkor/bobrka). Dop. J.W.
[6] Pająk w świrskiej synagodze był z XVIII w. Dop. J.W.

Cdn.

Tadeusz Śliwiak

Niebieski młyn
Nad głową dzieje się niebieski młyn
karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem
Każda barwa zaczyna się od bieli zim
każde ciepło na ziemi poprzedzone chłodem
Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek
nasze drogi w pobliżu arsenałów broni
Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek
coraz wyżej jesteśmy głową w nieboskłonie
Kiedyś gałąź ugięta oznaczała broń
dziś pod wiatrem się chyli tylko albo ptakiem
Pięść ściśnięta powoli odkształca się w dłoń
nóż staje się narzędziem a chorągiew znakiem
Nad głową dzieje się niebieski młyn
jego wiatr skrzydła rodzi i skrzydła niweczy
Ziemia warstwi się kredą zasług albo win
i czeka aż do końca ssak się uczłowieczy

Wiersz pochodzi z tomiku pt. Smuga nadziei (str. 127) przekazanego
redakcji przez p. Hannę Wietrzną. Autor, polski aktor i poeta, urodził się we Lwowie.
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Wystawa rolnicza w Przemyślanach
Dnia 14. grudnia (1872 r. - dop. J.W.) urządził oddział Galicyjskiego Towarzystwa
Gospodarskiego w Przemyślanach wystawę rolniczą, zarazem w tymże dniu miał
oddział posiedzenie, pozwólcie, że i z tych objawów naszego życia publicznego
dam wam małe sprawozdanie. Oddział Przemyślański, zawiązany świeżo w jesieni roku 1872, składał sie zrazu z 23 członków a już do dnia 14. grudnia wzrósł do
liczby 50 i przystąpił do działania raźno, urządziwszy wystawę rolniczą już na
dniu 14. grudnia, jak na nasz powiat bardzo świetną. Nadesłano na wystawę głównie z okolicy Przemyślan około 400 różnych okazów, z tych przeważały okazy
głąbiastych i ogrodowych produktów.
Wystawa była bardzo licznie zwiedzaną, a podnieść należy, że i włościanie byli bardzo zainteresowani wystawą i przystępowali do Towarzystwa rolniczego sami z własnej woli bez wszelkiej agitacji. Ze wszystkich okazów na wystawę dostarczonych najwięcej uwagi na siebie zwrócił len Rygajski z Chlebowiec
Swirskich i wyroby ręczne z tegoż lnu p. Edmunda Sandera. Drugim okazem
wielce uwagę zajmującym były kartofle p. Czajkowskiego Walerjana ze Świrza
i olbrzymie pastewne tak zwane amerykańskie, imponujące nadzwyczajną wielkością. Po kartoflach p. Czajkowskiego Walerjana zajmywaly niepoślednie miejsce kartofle p. Sandera Edmunda z Chlebowiec Świrskich tak zwane Heiligstetery, które w tym roku przyniosły 40, wyraźnie czterdzieście ziarn.
Z produktów zbożowych na wystawę dostarczonych bardzo się podobała
wyka różowa z Dobrzanicy p. Waligórskiego tak zwana Narbońska, z gatunku
pszenic najbielszą i co do jakości najlepszą była pszenica Sandomierka z Stanimierza p. Wincentego Górzyckiego. Bardzo piękną kolekcję fasoli dostarczył
p. Majewski Franciszek z Podhajczyk. Zupełny brak na wystawie okazał się: prosa, grochu, bobu, wyki czarnej, siemienia i konopi i wyrobów konopnych oraz
kartofli zwykłych, cebulek, rohanów (rzepak?) i innych. Komisja premiująca
ukonstytuowana z pp. Tretera Konstantego z Podlipiec, Edmunda Sandera
z Chlebowiec, Michała Sawrackiego z Wojciechowiec, Jana Świerzyńskiego
z Ciemierzyniec, Adolfa Waligórskiego z Dobrzanicy, przyznała medale następującym producentom: P. Edmund Sander z Chlebowiec Świrskich otrzymał medal
za len i wyroby lniane. Pan Walery Czajkowski z Świrza za kartofle i buraki pastewne. P. Adolf Waligórski z Dobrzanicy za żyto szampańskie. P. Fryderyk baron
Poten za mączkę kartoflaną i krochmal. P. Alfons Czajkowski za jęczmień kawalerski. Prócz udzielenia pięciu medali, przyznała komisja dziesięć listów pochwalnych różnym producentom, których nazwisk dokładnie nie pamiętam i dla
tego podać do wiadomości waszej nie mogę.
Z wyrobów skórzanych dostarczyła fabryka hr. Potockiego bardzo piękne
okazy, z tych jucht lakierowany podobno na wystawę powszechną do Wiednia
przeznaczonym będzie. Z surowych produktów ziemnych oglądałem kamień
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młyński z Tucznego, który nie rozumiem dla czego dotąd nie uzyskał zastosowania do młynów parowych; zdaje mi się, że ten kamień także na wystawę
powszechną do Wiednia wysłanym zostanie. Znawcy cenią kamień z Tucznego
jako najlepszy w kraju, wyroby z tegoż o kilkadziesiąt mil rozwożą.
Dnia 14. grudnia wieczorem urządził zarząd Towarzystwa pedagogicznego w Przemyślanach odczyty połączone z deklamacją i muzyką. Tegoż samego
dnia z rana było trzecie walne zgromadzenie oddziału Przemyślańskiego Towarzystwa pedagogicznego; mam sobie za obowiązek i o tem Towarzystwie dać
Wam małe sprawozdanie. Pomimo nader słabego uposażenia szkół w powiecie
Przemyślańskim, nauczyciele są po większej części bardzo gorliwymi w wypełnianiu swych obowiązków i garną się całą duszą ku wszelkiemu objawowi dążności polepszenia szkolnictwa w kraju. Oddział Przemyślański urósł w krótkim
czasie do liczby 100 członków, i pomimo ciężkiego niedostatku — szczególniej w
obecnym roku - nauczyciele powiatu Przemyślańskiego, przyjąwszy za zasadę
„mir bratni" i sumienne wypełnianie obowiązków, pomimo różnorakich przeszkód żyją po koleżeńsku, licznie gromadzą się
na konferencje nauczycielskie i z całym zapałem słuchają odczytów mających im bliżej
objaśnić niejedno z dziedziny nauki i badań
dydaktycznych.
Przyczynia się ku temu wielce i ta okoliczność, że tak inspektor okręgowy ks. Modest Zarzycki - Rusin, nader gorliwy w podniesieniu dobrobytu nauczycieli i pilny
pracownik na polu dydaktycznem, jako też
obecny przewodniczący oddziału pedagogicznego w Przemyślanach p. Bronisław
Zamorski - dalecy od niedorzecznej zawiści
narodowościowej - potrafili dotąd zachować harmonię i związek bratni pośród członków Towarzystwa pedagogicznego, a tem
Krzyż zbudowany z okazji
samem wpłynęli na rozwój nadspodziezniesienia pańszczyzny, Poluchów
wany tegoż. - Pomimo obelg miotanych na
Wielki. Fotografię pobrano
Towarzystwo, na prezesa tegoż i na insze strony www.wikiwand.com.
pektora szkół ks. Zarzyckiego w Stówie
i w Osnowie, Towarzystwo pedagogiczne rozwija się pomyślnie w Przemyślańskiem. Nieprzyjaciele oświaty mogą być najzupełniej przekonani, że oświata
w narodzie pomimo wszelkich możliwych przeszkód stawianych ze strony tych
ichmościów, podąży niepowstrzymanym torem naprzód - a gdy błyśnie w umy-
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słach ludu, jesteśmy pewni, ustanie nienawiść rodowa u nas tylko sztucznie wywołana, a na dowód mówię — pomimo że dotąd ani jeden ks. gr. kat. nie zapisał
się do Towarzystwa pedagogicznego - posiadamy bardzo wiele członków pośród
ludu bardzo gorliwych, uczęszczających pilnie na nasze zebrania.
Posiadamy również w naszym gronie bardzo liczny zastęp prawdziwej
inteligencji z powiatu - zarówno obywatele niezależni i zamożni, jako też wysoko postawieni urzędnicy, sędziowie, lekarze itd. garną się do instytucji, której
celem jest rozwijanie umysłowe ludu. To też Towarzystwo postarało się o wykazanie, że godne jest, by doń nie tylko nauczyciele, ale i ludzie niezależni należeli. Na wniosek przewodniczącego zarząd uchwalił urządzić odczyty publiczne, które w porozumieniu z inspektorem szkół i prezesem rady powiatowej wypadły bardzo pomyślnie. Zarząd uchwalił co dwa miesiące urządzać odczyty
publiczne; w tej mierze porozumiewa się z mężami nauki i poświęcenia - i spodziewa się tym sposobem doprowadzić do rzeczywiście pomyślnych rezultatów.
- Początek podobno najtrudniejszy, a wypadł dobrze.
Prof. Płachetko mówił „O harmonii we wszechświecie” i „O żegludze
w powietrzu” - a słuchało go przeszło 200 osób począwszy od najwyżej położonych w społeczeństwem naszem życiu aż do naszych poczciwych włościan. Po
wykładzie nastąpiły experymentacje z światłem elektrycznem i magnezjowem.
P. Malczewski Juliusz z Lipicy górnej - prezes oddziału Towarz. pedag. w Rohatynie - znakomity pianista - odegrał nam po mistrzowsku rapsodję Liszta i wielki
polonez Chopina - na zakończenie czyniąc zadość nieskończonym nawoływaniom - obdarzył nas prześlicznym mazurkiem Szopena, a trzeba wiedzieć że
p. Malczewski podążył o 8 mil do Przemyślan na otwarcie naszych odczytów, by
przy-czynić się swą grą do urozmaicenia naszego zebrania. Mięliśmy także
kwintet smyczkowy lubowników muzyki z Brzeżan, którzy bardzo dobrze wykonane uwertury z Łucji i Trubadura odegrali zupełnie bezinteresownie. Nadto
mieliśmy deklamację ruską „Szabla Atamańska” Kosteckiego, śpiew chóralny
ruski - a zakończył zebranie przemówieniem do publiczności przewodniczący
Towarzystwa pedagogicznego w Przemyślanach. Nadmienić mi należy, że c.k.
władze z największem poparciem były i są dla Towarzystwa pedagogicznego,
prezes rady szkolnej okręgowej i p. baron Lewartowski raczyli osobiście przybyć
z Brzeżan na otwarcie odczytów Towarzystwa pedagogicznego w Przemyślanach, c.k. inspektor ks. Zarzycki osobiście starał się o świetne urządzenie odczytów, niemniej c. k. starosta p. Madurowicz, prezes Rady powiatowej i okoliczni obywatele, c.k. urzędnicy sądowi i powiatowi i w ogóle cała inteligencja panowie i panie licznie i doborowo zgromadzeni uczestniczyli zebraniu. Kilku
księży gr. kat. po raz pierwszy pojawiło się na zebraniu. Delegat oddziału Brzeżańskiego p. dyrektor Szpetmański był także. Na drugi dzień wobec licznie zgromadzonego ludu za staraniem Tow. pedag. wzniósł się balon w powietrze, za co
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serdecznie dziękowano urządzicielom balonu, a zapytań było bez końca. (Gazeta
Narodowa, Lwów 28.12.1872)

Co dalej z polsko-ukraińskim dialogiem
historycznym? - wywiad A. Szychta (cz. II)
Jak można kwestionować legalność nekropolii uroczyście odsłoniętej przez
prezydentów Polski i Ukrainy, najwyższych przedstawicieli władz obu państw?
Przecież nie postawili jej w tajemnicy nieznani sprawcy, tak jak w wypadku
pomników UPA w Polsce.
Niestety, takich spraw jest coraz więcej. Przypominam, co się zdarzyło we Lwowie podczas wizyty ministra Witolda Waszczykowskiego. Szef MSZ chciał
odwiedzić muzeum – „Więzienie przy Łąckiego”. Odmówił jednak, gdy dowiedział się, że w tej placówce są ekspozycje, które mówią o trzech okupacjach
Lwowa – polskiej, wymienianej jako pierwszej, niemieckiej i sowieckiej. Podobne stwierdzenia padały, niestety, także w trakcie dyskusji na Forum. Wielokrotnie
zwracałem uwagę Wołodymyrowi Wjatrowyczowi, prezesowi ukraińskiego IPN,
oraz innym członkom ukraińskiego zespołu na fakt, że Polska nigdy nie okupowała Małopolski Wschodniej i Wołynia. Obszary, o których mówimy, wchodziły
w skład Rzeczypospolitej na mocy prawa międzynarodowego. Jednak na moje uwagi i zastrzeżenia nie było żadnej reakcji.
Zamiast dążyć do ustalenia i upowszechnienia czegoś, co określamy jako
prawdę historyczną, ukraiński Instytut Pamięci Narodowej prowadzi działania,
których nie mogę zaakceptować. Jest to zaprzeczenie idei, dla której powstało
Forum. Nie widzę sensu uczestniczenia w posiedzeniach, na których zamiast zajmować się autentycznymi problemami, będziemy debatować o kolejnych przypadkach fałszowania i wypaczania historii. Nie chcę także moralnie odpowiadać
za jakieś nieprzyjemne incydenty organizowane przez fanatyków. Choćby
ostatnio przed polską ambasadą w Kijowie członkowie nacjonalistycznej Swobody wygłaszali hasła, że z Banderą, Szuchewyczem oraz UPA i tak wejdą do Europy, czy się to będzie Polsce podobało, czy nie. Jeśli tak to wygląda i nie ma zdecydowanej reakcji władz, to nie widzę sensu dalszego uczestniczenia w pracach
takiego gremium.
Czy zanim nastąpiła eskalacja tych negatywnych zjawisk, próbował Pan ostrzegać, że taka sytuacja uniemożliwi rzeczowy dialog?
Próbowałem wprowadzić zasadę, że pracujemy tylko i wyłącznie jak profesjonalni historycy, nie realizujemy żadnych celów politycznych i propagandowych.
I co mnie spotkało na V Forum? Kiedy przyjechaliśmy do Czerkas, a było to trzy
dni po odsłonięciu mauzoleum na cześć członków Siczy Karpackiej na Przełęczy
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Wareckiej, gdy zwróciłem panu Wjatrowyczowi uwagę, że ja i moi koledzy jesteśmy zaniepokojeni takimi działaniami, otrzymałem odpowiedź, że zaczynam
mieszać politykę do historii, że polityzuję obrady Forum.
Czyli dokładnie odwrócił sytuację…
Ubrał się diabeł w ornat i na mszę dzwoni. Zarzut, że polityzuję był dla mnie
wprost niepojęty. I to z ust człowieka, który prowadzi cały czas politrobotę na polu nauk historycznych. Zauważyłem jednak coś gorszego. W trakcie ostatniego
spotkania po użyciu przez dr. Wjatrowycza kolejny raz terminu „polska okupacja” i moim proteście niemal natychmiast zaczęli takiej terminologii używać prawie wszyscy historycy ukraińscy. Czyli polityczne tezy kierownictwa ukraińskiego IPN są natychmiast
twórczo rozwijane. Autentycznie
przestraszyłem się, że ukraińscy historycy są już zglajszachtowani. Przestają racjonalnie myśleć i mieć własne
zdanie. Jest kierownik polityczny, który wyznacza kurs, a zadaniem reszty
jest jedynie pilnować, żeby z tego kursu nie zejść.
Czy na Ukrainie są jeszcze środowiska, z którymi możliwa jest rozmowa?
W tej chwili zostali już nieliczni
niezależnie myślący i działający historycy. Reszta albo zamilkła – i to
jeszcze mogę zrozumieć – albo w swojej neofickiej gorliwości zaczęła dołączać do chóru, który prowadzi zmasowaną akcję banderyzacji Ukraińców
Grupa Ukraińców z utworzonego
i ukraińskiej historii. W kuluarach
przez Niemców batalionu „Nachtigall”.
słyszałem, że dużą winę za to poNiektórzy z nich brali udział
nosimy także my, bo zamiast przez lata
w mordowaniu Żydów lwowskich.
wspierać, pomagać tym niezależnym,
myślącym samodzielnie historykom, byliśmy delikatni dla ideologów, a nawet
dawaliśmy takim ludziom stypendia, zaproszenia na debaty, konferencje i sympozja, miejsca w naszych mediach. A teraz dziwimy się, że pojawili się ludzie,
którzy nie ukrywają, że są współczesnymi banderowcami.
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Jaka jest zatem przyszłość polsko-ukraińskiego dialogu historycznego?
Sądzę, że ciągłe usprawiedliwianie niechęci naszych ukraińskich partnerów do
autentycznego historycznego dialogu będzie miało fatalne skutki. Nadal z wpływowych kręgów politycznych i medialnych można usłyszeć, że powinniśmy
wziąć pod uwagę wrażliwość ukraińskich kolegów, że nie mają jeszcze odpowiedniego poziomu wiedzy i warsztatu historycznego. Że to dziecięca choroba,
że to minie, że jak będziemy cierpliwi, to się zmieni i będą pozytywne efekty. A ja
mam całkowicie przeciwne zdanie. W kwestiach historycznych, tak jak we
wszystkich innych, jest nieprzekraczalna „czerwona linia”. Trzeba ją jak najszybciej wytyczyć, publicznie zaprezentować, a później – w wypadku naruszenia
– zdecydowanie reagować. Kiedy mówimy, że z Banderą Ukraina do Europy nie
wejdzie, to tę deklarację trzeba twardo egzekwować. Jak wszystko skończy się
tylko na deklaracjach, będzie to czytelny sygnał dla drugiej strony, że polskich
zapowiedzi nie należy brać poważnie. Przecież Polacy muszą nam pomagać
i wspierać nas! W pełni podzielam zdanie prof. Jana Żaryna, że Ukraińcy przyzwyczaili się, iż Polska to miękki partner. Kilka dni temu znany ukraiński liberalny i prounijny dziennikarz i komentator polityczny, przewodniczący ukraińskiej
części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, Witalij Portnikow, stwierdził,
że „Polska w obecnej sytuacji znacznie bardziej potrzebuje Ukrainy niż Ukraina
Polski”. W tej chwili trwa już „sprawdzanie” najnowszych polskich zapowiedzi
o niewpuszczaniu do naszego kraju osób o antypolskich poglądach i inicjatorów
antypolskich akcji. Prezes ukraińskiego IPN Wjatrowycz śmieje się z tych zapowiedzi, twierdząc, że w Warszawie nie ośmielą się wprowadzić dla niego zakazu
wjazdu do Polski. Szokujące są również słowa ambasadora Deszczycy, że ustąpią
w kwestiach upamiętnień i ekshumacji, gdy odbudujemy pomniki UPA w Polsce.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy mielibyśmy stawiać symboliczne krzyże
w miejscach zbrodni znajdujących się teraz na Ukrainie, a równocześnie zgadzać
się na budowę, a później dbać o pomniki ich morderców w Polsce.
Rozmawiał Aleksander Szycht (www.polska_zbrojna.pl)
Józef Wyspiański

Zdań kilka o Aleksandrze Cetnerze
Z opracowania Wł. Łozińskiego dowiadujemy się, że Aleksander Cetner,
właściciel Świrza, w r. 1664 r. brał udział, wraz z innymi dygnitarzami województwa ruskiego, w „samowoli i zdzierstwie”, ustanawiając prywatne myto
w Wołkowie, które „były klątwą i zgubą obrotu handlowego” tej prowincji. [1]
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W innym miejscu tej publikacji opisano zajście w sądzie ziemskim lwowskim, w sprawie sporu pomiędzy Aleksandrem Cetnerem i Franciszkiem Daniłowiczem (około 1615 r.): „Kiedy się wytoczył spór sąsiedzki między Cetnerem
a Daniłowiczem na sądach ziemskich lwowskich, Daniłowicz, przywiódłszy z sobą oddział swoich dworskich dragonów pod komendą kapitana Mari i ukrywszy
ich w pobliżu, wszedł do sali sądowej i począł lżyć Cetnera, który, jak sam powiada, „z rewerencji (szacunku - dop. J.W.) dla sądu odpowiedział modeste”
(wstyd?). Na to Daniłowicz wielkim głosem zawołał na swoich dragonów i wraz z
nimi rzucił się na Cetnera, nie zważając na powagę miejsca. Cetner zaledwie miał
czas skoczyć pod stół i tam się ukryć, a wtedy Daniłowicz i jego żołnierze, nie
mogąc go inaczej dostać, poczęli kłuć go sztychami szabel i byliby go niezawodnie na śmierć zakłuli, gdyby nie zbiegła się szlachta i nie powstrzymała
gwałtowników.
Tym razem jednak wybryk ten nie uszedł bezkarnie; trybunał skazał
Daniłowicza na rok i 6 tygodni wieży, na karę pieniężną 3 400 grzywien, z której
połowa miała się dostać Cetnerowi, i na opłacenie ran temuż zadanych, co według
taksy wyniosło 240 zł. Kapitan Mari skazany został in contumacia (zaocznie dop. J.W.) na infamię i na ścięcie, ale uciekł wcześnie i kara go nie dosięgła.
Daniłowicz zapłacił zaraz wszystko, co mu zapłacić dekret nakazał, i zaczął nawet
odsiadywać wieżę, ale na wiadomość o chorobie żony, za wiedzą i zezwoleniem
Cetnera pojechał do domu”. [2]
W celu uśmierzenia buntów chłopskich w roku 1648 szlachta halicka powołała korpus zbrojny, a jednym z dowódców chorągwi korpusu został Aleksander Cetner. [3]
Służbę wojskową rozpoczął w młodości. W 1620 roku podczas bitwy pod
Cecorą wzięty do niewoli przez Turków i następnie wykupiony dzięki wysiłkom
swojego brata Andrzeja.
W randze kapitana brał udział w wojnie ze Szwedami w latach 16261629. W 1632 roku podpisał się pod elekcją Władysława IV na króla. Za walki
z Tatarami i Kozakami otrzymał od króla nadania ziemskie. W 1641 roku nominowany na chorążego podolskiego. W 1647 roku wybrany na posła na Sejm.
W 1647 został rotmistrzem chorągwi pancernej.
W 1647 roku wraz ze swoimi ludźmi napadł i zabił dzierżawcę wsi Borynicze, co spowodowały długie procesy, jakie wytoczyły mu dzieci dzierżawcy.
W 1649 roku brał udział w obronie Zbaraża. Po 1649 roku został właścicielem
zamku w Świrzu, który rozbudował. W 1651 roku brał udział w bitwie pod Beresteczkiem, po której został kasztelanem halickim. W grudniu 1653 brał udział w
bitwie pod Żwańcem. Był członkiem konfederacji tyszowieckiej w1655. W 1658
roku skazany na banicję za napad z Dymitrem Jerzym Wiśniowieckim na jego
brata Konstantego Wiśniowieckiego. W 1660 roku brał udział w bitwie pod
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Cudnowem z Rosjanami. Następnie walczył przeciwko Iwanowi Brzuchowickiemu.
Jego żoną była Anna Zamoyska, dziećmi - Jan, starosta lwowski,
Aleksander, starosta trembowelski oraz córka Teresa (Zofia). Zmarł 25 grudnia
1675 roku. [4]
Zapewne po wyroku skazującym Aleksandra Cetnera na banicję, a na
pewno po bitwie pod Cudnowem, odbył podróż do Rzymu, ponieważ w 1660 r.
wpisał się w Padwie do księgi pielgrzymów: Aleksander Cetner, kasztelanic halicki, starosta szczurowski „peragrando Prouincias” (Provincias?). [5]
Gwoli przypomnienia niezbyt chlubnej działalności kasztelana halickiego, można zacytować fragment tekstu T. Kukiza, który ukazał się w biuletynie:
„Z innych dóbr (oprócz Podkamienia - dop. J.W.) A. Cetner nie płacił jednak
powinnych dziesięcin, dopuszczając do skazujących go wyroków. Obok licznych
wzmianek o zasługach wojennych Cetnera spotyka się jednaj w aktach trybunału
lubelskiego także wiele spraw karnych przeciw niemu o najazdy, gwałty, tudzież
nadużycia jego żołnierzy, nieraz wyroki na banicję.” [6]
----------------------------------------[1] Władysław Łoziński. Prawem i Lewem, t. I. Wyd. Literackie. Kraków 1960, str. 108.
[2] Tamże, str. 183-184.
[3] Tamże, str. 334.
[4] www.pl.wikipedia.org.
[5] Księgi nacji polskiej w Padwie. Wyd. St. Windakiewicz. Kraków 1888, str. 61. Nieco
wcześniej (w 1628 r.) przebywał w Padwie franciszkanin z prowincji ruskiej, Aleksander
Świrski.
[6] Tadeusz Kukiz. Obraz Matki Boskiej ze Świrza. Spotkania Świrzan nr 25, str. 30.
Akta Trybunału Królewskiego w Lublinie nie są jeszcze przetłumaczone.

Bronisław MJ Kamiński

Ukraińskie sąsiedztwo cz. II
Pozostaje nam do rozważenia gdzie w tym kontekście lokuje się znaczący liczbowo i zajmujący wielkie przestrzenie naród ukraiński? Jak to wytłumaczyć, że w Polsce zdobyto się na przebaczenie Niemcom zamordowania 6 mln
obywateli polskich, a nie wybaczono Ukraińcom zamordowania 100.000 ludzi?
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W kontekście całej historii polsko-niemieckiej właściwiej byłoby wyrazić to tak,
że wybaczono Niemcom, ale nie hitlerowcom. Jednak nie wybaczono Ukraińcom, mimo że we wrześniu 1939 r. 111 000 Ukraińców walczyło jako żołnierze
polscy w obronie Polski? Dodajmy, że Prezydent Polski na uchodźctwie w Londynie, na wniosek gen. Władysława Andersa odznaczył Krzyżem Virtuti Militari
gen. Pawła Szandruka, naczelnego dowódcę ukraińskich sił zbrojnych przy armii
niemieckiej, za bohaterstwo w kampanii wrześniowej w obronie Polski. Polska
prasa pisała, że gen. Szandruk to dowódca SS Galizien i że „oddziały ukraińskie”
brały udział w dławieniu powstania warszawskiego w sposób „wyjątkowo bestialski”, choć oddziały wojsk ukraińskich nie uczestniczyły w tłumieniu powstania.
W tym miejscu przerwałem pisanie tego tekstu i zwróciłem się do kilkudziesięciu osób o przeczytanie i udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak to wytłumaczyć? Odpowiedzi zaczęły nadchodzić natychmiast. Przytoczę tylko kilka
z nich, charakterystycznych dla tonu ogółu wypowiedzi:
1. Brawo, za trzeźwe spojrzenie na historię trzech narodów. Jak to się stało,
że Niemcom jesteśmy w stanie wybaczyć 6 mln zamordowanych naszych obywateli, a Ukraińcom 100 tys. nie możemy wybaczyć? No, właśnie! Wydaje się, że
przyczyną jest zależność ekonomiczna od Niemiec. Targowica zawsze miała mocną pozycję, tylko że tym razem jest skierowana na Zachód. Dla przykładu podam
zdarzenie, w którym osobiście uczestniczyłem. Na wrocławskim cmentarzu na
Osobowicach przy pomniku powstańców warszawskich odbywała się uroczystość poświecona kolejnej rocznicy tego wydarzenia. Otóż, wszystkie wypowiedzi,
a nawet recytacje wierszy poświęcone były rosyjskim zbrodniom związanym z powstaniem warszawskim. Padły nawet słowa, że Niemcy „walczyli rycersko”. Co
do Ukraińców, to sam pochodzę z miejscowości pod Lwowem i w mojej rodzinie
też byli Ukraińcy. Była nią moja ciocia, na której pomoc zawsze mogłem liczyć w
najcięższych chwilach, których mi nie brakowało po stracie rodziców. Nasz
stosunek do Niemców, na tle Ukrainy wydaje mi się zbyt merkantylny. Cieszę się ze
zdrowego i rzetelnego i nie obciążonego żadnymi uprzedzeniami spojrzenia na
nasze wschodnie relacje”.
2. Często zmagam się w dyskusjach z diametralnie odmiennymi ocenami Ukrainy.
Aspekt emocjonalny sprawia, że racjonalna ocena wydarzeń w historii jest często
niemożliwa. Wydaje mi się, że dużą rolę odegrała polityka w okresie PRL. Nazizm
był po II wojnie światowej powszechnie potępiony, podczas gdy stosunek PRL do
Wołynia, tego co się tam wydarzyło, był delikatnie rzecz ujmując, niejednoznaczny. Teraz wraca z nawiązką. W obecnej sytuacji geopolitycznej powinniśmy pochylić się nad wzajemnymi relacjami z Ukrainą.
3. Łatwiej nam wybaczyć najeźdźcy, aniżeli swojemu sąsiadowi. I druga sprawa:
na pogodzenie się z Niemcami mieliśmy 70 lat, a na szczerą rozmowę o konfliktach
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i faktach polsko-ukraińskich mamy 10 lat.
4. Polacy zawsze łaskawym okiem spoglądali na Zachód. Zachód kojarzy nam się
z postępem, poznawaniem życia itp. Wschód traktowaliśmy z wyższością i dlatego
tak łatwo oskarżać go o straszne zbrodnie, bo takich zbrodni dokonują tylko narody na niższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego. To spojrzenie odczuwamy także
w podręcznikach historii.
5. Ze strony ukraińskiej nie ma refleksji nad własną przeszłością, nie ma poczucia
winy, nie ma bazy do porozumienia. Mam odczucie, że wyciągnięta nasza ręka
traktowana byłaby z przymrużeniem oka, jako nasza słabość, to nie inspiruje do
refleksji. Z drugiej strony, nasz ton ostrzejszych rozliczeń zwiera szeregi na Ukrainie, to też nie prowadzi w dobrą stronę. Jaką drogą pójść? Nie wiem. Trudno
wskazać złoty środek. Brak refleksji po naszej stronie, to główny powód braku
pojednania. Czy można zrobić rachunki krzywd cofając się o stulecia? A kto jest
bez winy? Winy Stefana Czarnieckiego, a winy UPA? Czy gdyby Czarniecki był
mniej mściwy w swoich rajdach po terenach Ukrainy objętych powstaniem
Chmielnickiego, to czy UPA nie podjęłaby decyzji o eksterminacji Polaków? Nie
mam takiego odczucia. Myślę, że wojna, okupacja radziecka, doświadczenie
zagłady Żydów rozmiękczyło i rozpuściło moralne hamulce. Pojawił się ktoś, kto
pokazał: - idź i morduj. Tym kimś była UPA. I to musi być nazwane winą!
6. Niemcy oficjalnie przyznali się do zbrodni, zaś Ukraińcy zamiatają swoje czyny pod dywan, nie traktują mordów jako ludobójstwa, stawiają pomniki zbrodniarzom. Proszę sobie wyobrazić pomniki Hitlera w dzisiejszych Niemczech? Taki
pomysł nie przyszedłby do głowy żadnemu Niemcowi, a gdyby przyszedł komuś
choremu umysłowo, to nikt by go nie poparł. Banderowskie sposoby unicestwiania ludzi były wprost makabryczne. A to, co pan pisze, że Ukraińcy walczyli w
obronie Polski? Przecież byli jej obywatelami, więc bronili swojego kraju, czyż
nie? Dopóki Ukraińcy nie przeproszą za ludobójstwo, nie uznają UPA i jej przywódców za zbrodniarzy wojennych, dopóty nigdy nie będzie przebaczenia z naszej
strony.
7. Banderowcy zabili mi matkę, ojca i siostrę, przeżyłem bo ukryli mnie sąsiedzi
Ukraińcy. Pojechałem, żeby zobaczyć jak tam jest. Biednie, prawie jak dawniej,
ale ludzie dobrzy. Dzisiejsi młodzi Ukraińcy nie są niczemu winni. Tylko po co
budują pomniki Banderze? Trzeba się jakoś dogadać, ale trzeba powiedzieć sobie
prawdę. Też mamy swoje winy.
8. Zawsze trudniej wybacza się „swojemu” aniżeli obcemu. Ukraińcy to Słowianie, tak jak my i tworzymy wspólnotę. Nie należy oczekiwać na samo uzdrowienie,
trzeba uzdrawiać, nie czekając bezczynnie, należy wyciągnąć rękę do zgody. W jaki sposób to zrobić? Nie sposób zapomnieć przykrej historii, trzeba pamiętać,
że tak nie wolno postępować komuś, ale także i nam. Należy wybaczyć i nie rozdrapywać ran. Za zbrodnie UPA, Bandery, hitlerowców tylko oni odpowiadają, a nie
narody. Rozdrapywanie nie zaleczy ran, a doprowadzi do wielkich blizn niena-
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wiści. Wybaczmy, a sami poczujemy się lepiej.
Dawniej, dzisiaj i jutro
W tych kilku cytowanych wypowiedziach zawiera się przekaz żywych
polskich doświadczeń, przekonań, pretensji, ostrożności i oskarżeń. Czy znajdujemy dogłębne wytłumaczenie poruszającej nas historii? Czego zabrakło?
W spojrzeniu obiektywnym, z oddali, główną sceną wydarzeń była Ukraina. To
nie Ukraińcy szli na Polskę, Rosję, Tatarów i Turków, lecz wszyscy ciągnęli na
Ukrainę. Polska cofająca się pod wpływem ekspansji niemieckiej z zachodu,
poszukiwała przestrzeni na wschodzie. Militarna obecność Polski za ziemiach
ukrainnych powstrzymała najazdy islamskich Tatarów i Turków. Tatarzy zmarginalizowali Rosję, przez długi czas nawet ją zniewolili, mogli więc łatwo
opanować ukraińskie ziemie w okresie od XIII do XVI wieku. Poczucie spełniania misji na kresach w obronie przed ordą tatarską i Turcją to wielki epos narodowy Polaków, jeden z najdonioślejszych w strukturze naszej tożsamości
narodowej. Nie chodzi tylko o akcent religijny, lecz o ochronę kultury świata
chrześcijańskiego, tradycji i wartości przed inną cywilizacją, jaką niosły armie
Proroka w nieokrzepnięty świat Europy środkowo-wschodniej. Główny ciężar
wytrzymania naporu ze wszystkich stron spoczywał na Ukraińcach. Przetrzymali wszystkich. Aby przetrwać i rozwijać się, ludność ukraińska z pokolenia na
pokolenie musiała przekazywać sobie sposób życia w tych uwarunkowaniach.
Musieli wiec nauczyć się metod walki z każdym wrogiem – często bardzo bez-

Dzieci z ochronki w Dunajowie prowadzony przez siostry zakonne.
Fotografia sprzed 1939 r. Zdjęcie nadesłał p. Oleg Czugujewets.
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względnym - i tego nauczyli się Kozacy. Musieli także wypracować sposoby porozumienia się, z każdym przeciwnikiem - potrafili więc być pokorni, a także
trzeba było współżyć z napływającymi i osiedlającymi się tam ludźmi innych
narodowości, kultury, języka i religii – i wtedy trzeba było być silnym wewnętrznie, by zachować własną kulturę, język i religię.
Ten ukraiński tygiel i fenomen jest w polskim spojrzeniu zawężany tylko
do obszaru zachodniej Ukrainy, na zachód od Zbrucza i po północno-wschodnie
krańce Wołynia. Jest to jednak tylko fragment wielkiej Ukrainy. Kto z Czytelników widział Dniepr w Kijowie, patrzył w dal na Podolu, patrzył na twierdzę
w Kamieńcu Podolskim lub zawędrował aż po Morze Czarne, ten ma świadomość
wielkości, które muszą kształtować wyobraźnię i siły ludzi. Dopóki polskie rycerstwo kresowe potrafiło widzieć te cuda natury i rąk ludzkich, dopóki wyzwalało to w nich hymny modlitwy, śpiewu i okrzyk bojowy, na widok Tatarów lub
Turków – dopóty byli błogosławieństwem na tych stepach. Tatarzy i Turkowie
zostali powstrzymani, z ich chorągwi szyto ornaty na nabożeństwa dziękczynne.
Kiedy zwycięzcy osiedli, zaczęli zajmować uprawne ziemie, wprowadzać
pańszczyznę, zniewalać lud ukraiński i spychać szlachtę ukraińską, to stawali się
nieszczęściem tej ziemi. Pycha, wobec pokornego, ale wewnętrznie twardego
ludu ukraińskiego wytwarzała i pogłębiała przepaść. Doświadczenie ludzkie
i wielka mądrość wyrażają się w powiedzeniu, że pycha kroczy przed klęską,
a pokora idzie przed zwycięstwami. Prostą reakcją na pychę jest nienawiść.
Postępujący, późniejszy rozwój latyfundiów magnackich, pojawienie się potężnej kozaczyzny w połowie XVII wieku i wejście Rosji do wojen o podporządkowanie sobie Ukrainy stworzyło kocioł ukraiński, w którym już nikt nie panował nad wydarzeniami. Chaos, przemoc i brak widoków na pokojowe rozwiązania, zapewniające Ukraińcom utworzenie niepodległego państwa, doprowadziły do tragicznego finału w XX wieku.
Czy jest z tego jakieś wyjście? Zawsze jest jakieś wyjście i mądrzejszy
musi pierwszy ustąpić. A kto jest tym mądrzejszym, jak nie ten, kto pierwszy
rozpoznaje sytuację i może dokonać zmiany. Pycha, polska błędna pycha magnatów kresowych, naśladowana potem przez kresową polskość doprowadziła do
klęski. Wyjściem jest odbudowa zaufania. Przypomnijmy sobie w tym miejscu
zachowanie się naszych biskupów wobec Niemców w 1965 r. Trzej wielcy Wyszyński, Wojtyła i Kominek - postanowili, że przeprosimy Niemców za
wszystko cokolwiek złego i kiedykolwiek im wyrządziliśmy, przeprosimy i przebaczymy bez żadnych warunków. I poprosimy o przebaczenie i sami przebaczymy. Jeden z nich został świętym dla ludzkości, ziemi i nieba. Wybaczyliśmy
Niemcom jako narodowi, za błąd uległości wobec hitleryzmu, za uwierzenie
w hitleryzm, za popieranie tej ideologii z oportunizmu, strachu, ale także z pychy,
buty i chęci podporządkowania sobie innych narodów. Przeprosiliśmy Niemców
jako naród za nasze winy wobec nich. Hitlerowcom, jako sprawcom okrucieństw,
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sprawcom i wykonawcom zbrodni nie możemy wybaczać, bowiem to może
czynić tylko ktoś wyższy nad nami.
I tego samego oczekuje nasza narodowa historia i nasza godność i godność narodu ukraińskiego, ażeby bezwarunkowo przeprosić, przebaczyć i poprosić o przebaczenie za pychę naszych przodków i nasze własne błędy. Przeprosić
trzeba naród ukraiński, którego dziedzicami są dzisiejsze ukraińskie młode
pokolenia. Wybaczenie nie może jednak dotyczyć okrucieństw członków UPA,
bowiem to może rozpatrywać tylko ktoś wyższy nad nami. Chcemy, aby dla pokoleń obecnych i przyszłych nie były to przestępstwa „ukraińskie” i „polskie”,
ale tylko konkretnych sprawców. Dotąd nie znaleziono lepszej drogi do wzajemnego zaufania.. ■

Red. Poniższe wspomnienie zostało znalezione na stronie internetowej
(http://docplayer.pl/7504451) w opracowaniu pt. „Projekt edukacyjny
Jestem Rodzinnym Kronikarzem”. Był realizowany w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie w roku szkolnym 2013/2014. Głównym celem projektu było poznanie doświadczeń wojennych i przesiedleń
ludzi zamieszkujących miasto i gminę Dębno oraz podniesienie wiedzy na
temat rodzinnych stron. Wspomnienia spisała Kamila Banek.

Wspomnienia Władysławy Szozdy
Urodziłam się 15 sierpnia 1932 roku w Plenikowie w powiecie
Przemyślany w województwie Lwowskim. Mój ojciec nazywał się Paweł
Winiarski a mama Stefania z domu Lewko. Ojciec Pawła, Władysław był
wójtem na tym terenie a mój ojciec był w stopniu porucznika Wojska Polskiego. W 1939 roku rozpoczęła się wojna. Na nasz teren wkroczyły wojska radzieckie. Po wkroczeniu wojsk wszystkich oficerów Wojska Polskiego mających jakąś władzę wywożono w głąb Rosji na Syberię. Po pewnym
czasie zaczęto wywozić rodziny tych ludzi. Kiedy wojska przyjechały na
podwórko mojego dziadka Władysława, aby wywieść go na Syberię, mój
dziadek zmarł na zawał. Wtedy zabrali nam cały majątek. W tym samym
czasie trwały poszukiwania mojego ojca Pawła. Lecz on ukrył się we Lwowie. Nie przyjechał nawet na pogrzeb swojego ojca. Naszej rodziny nie
wywieziono.
Obserwowaliśmy, jak codziennie wojska radzieckie wkraczały na
nowe gospodarstwa i wywoziły cały majątek z rodzinami. Armia ukraińska
(UPA) mordowała Polaków. Nawet małżeństwa mieszane ukraińsko-
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polskie. Gdy żona była Polką a mąż Ukraińcem, to mordowali żonę. Połowa Polski [może Polski Kresowej – dop. red.] została wymordowana.
Członkowie UPA mordując Polaka cieli go piłą w brzuch mówiąc : „Tnij
pomału, bo to był dobry człowiek”. Patrzyłam na to wszystko. Miałam
wtedy 7 lat a pamiętam wszystko jak by to było wczoraj. Wielu znajomych
uciekało nocami. Niektórzy wyjechali na zachód. Gdy front przesunął się
na tereny rosyjskie wkroczyły wojska niemieckie. Rozpoczęła się akcja
niszczenia Żydów. Wojska niemieckie mordowały Żydów i Polaków. *1
Mieliśmy dwadzieścia hektarów. Mieliśmy duże gospodarstwo,
i w związku z tym, że dziadek był oficerem, mieliśmy służbę. Zarabiali
u nas biedniejsi ludzie. Miałam starszą siostrę i młodszego brata. Muszę

Kościół
w Cychrach.
Fotografia pobrana
z portalu gminy
Cychra.

wspomnieć, że dziadkowie mojej mamy na wschodzie w miejscowości
Pleników mieli hutę szkła, którą zniszczyły wojska rosyjskie [zapewne w
1914 r. – dop. red.]. Zrównali ją z ziemią. Nie narzekaliśmy na biedę, ale
ludzie mieszkający w sąsiedztwie byli biedni. Często głodowali. Mieli bardzo trudne warunki mieszkalne i, tak jak wcześniej wspominałam, byli
prześladowani przez UPA, wojska niemieckie i rosyjską partyzantkę.
Krótko po wkroczeniu wojsk niemieckich mój ojciec zadecydował,
że uciekniemy, wyjeżdżając na zachód. Pojechaliśmy do miejscowości
Wysoka obok Łaputa. Tam mieszkaliśmy dwa lata, ale nasz los odmienił
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się. Musieliśmy pracować (zarabiać) u innych ludzi. Tam urodziła się
jeszcze moja siostra i brat. *2
Gdy cofnął się front do Berlina, kazano nam wyjeżdżać na zachód
na gospodarstwa niemieckie. Mój Ojciec załadował nas na wagon, który
wiózł ludzi na zachód a sam pojechał na Śląsk szukać odpowiedniego
mieszkania. Transportem dotarliśmy w Poznańskie. Osiedlono nas w miejscowości Krobielewo - ówczesne województwo poznańskie. Ojciec dojechał do nas po dwóch tygodniach. W Krobielewie urodziło się jeszcze
czworo rodzeństwa. W sumie było nas dziesięcioro. W sąsiedztwie mieszkał ksiądz rosyjski, czyli pop. Bawiliśmy się z jego dziećmi. Ochrzcił
naszego brata Władysława, ponieważ urodził się w nocy i był chory, a księdza katolickiego w naszej miejscowości jeszcze nie było. Więc skorzystaliśmy z usług popa. Niedaleko nas była cerkiew. Ksiądz był u nas częstym
gościem na kolacjach. Ja i moje starsze rodzeństwo mamy ukończone
szkoły z maturami. Ojciec dbał o nasze wykształcenie. W Krobielewie
mieszkałam jeszcze kilka lat. W 1953 roku razem z mężem przeprowadziłam się do Cychr.
-------------------------*1 W Plenikowie ukraińscy nacjonaliści zamordowali 8 osób narodowości polskiej i jednego Ukraińca. Dane te jednak nie są pełne. Dop. red.
*2 Wioska Wysoka znajduje się koło Łańcuta. Dop. red.

Józef Wyspiański

Wykaz ofiar zbrodni popełnionych przez nacjonalistów
ukraińskich na osobach narodowości polskiej
w pow. Przemyślany (XXX)
Pan Władysław Broszko podał nazwisko ofiary napadu banderowskiej
zgrai w Ciemierzyńcach. Jest nią Władysław Broszko, lat ok. 30, który został
zastrzelony w swoim domu na początku sierpnia 1944 r. Ponadto przekazał okoliczności bestialskiego zamordowania Franciszka Broszko, któremu ukraińscy
bandyci ucięli język, obcięli uszy i wydłubali oczy. Podobno w takim stanie zakopali go w ziemi. Natomiast Stanisława Bojczuk miała przestrzeloną głowę,
ale wyzdrowiała.
W dawno wysłanym liście przez zmarłego już Michała Michaliszyna podana jest wiadomość o zamordowaniu przez banderowców w Krosienku radnego
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tej wioski - Andrzeja Michaliszyna (jest na zdjęciu w książce „Barbarzyństwa
OUN-UPA, str. 77). Wraz z nim zginęła jego żona i córka. Tragedia wydarzyła się
w lipcu 1944 r. Może uda się uzyskać pełne ich dane osobowe i poznać okoliczności zabójstwa. Andrzej Michaliszyn miał lat 67.
Ze względu na obecność w Krosienku znacznej liczby „agresywnych”
członków OUN i UPA, rodzina A. Michaliszyna opuściła wioskę, około maja
1944 r., a po przejściu frontu (25.07.1944 r.) wróciła na swoje gospodarstwo. W
takim przypadku mogła być zamordowana pod koniec lipca.
W dokumentach parafii grekokatolickiej w Uszkowicach jest Włodzimierz Myrosz, ur. w 1913 r. Możliwe, że jego wymienił we wspomnieniach
Antoni Gruszczyński (Spotkania Świrzan nr 126, str. 3).
Na stronie internetowej www.wolyn.org.index.php/component
/content/article/ znaleziono 5 informacji o zamordowaniu osób polskiego pochodzenia:
1. Na terenie powiatu Przemyślany: „Witam poszukuję informacji o zbrodniach
UPA w powiecie Przemyślany (wieś Chlebowce lub Chlebowice, Biskowice i Niedzieliska, z relacji świadka - mojej babci - torturowano tamtejszego księdza ściągając z niego skórę pasami oraz wymordowano mieszkańców wioski w bestialski
sposób) w roku 1945, dokładnie 9 maja 1945”. (http://www.genocide.pl.prv.pl)
2. W nocy z 16 na 17 maja 1944 r. we wsi Biała Przemyślany banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie i kościół oraz zamordowali 30 Polaków.
3. 28.05.1944 r. We wsi Chlebowice Świrskie pow. Przemyślany Ukraińcy
zmordowali 3 Polki, lat: 9, 28 i 31.
4. Maj 1944 r. We wsi Dusanów pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 4 Polaków.
5. 9.05.1944 r. Zamordowano w Niedzieliskach trzech Polaków, w tym 5-letnie
dziecko.
Ad.1. Biskowice nie znajdują się w pow. Przemyślany, choć może
chodziło o Żędowice bądź Wojciechowice. Podana data jest raczej nieprawidłowa, gdyż w tym czasie w Chlebowicach i Niedzieliskach nie było rodzin polskich.
Wymieniony ksiądz to zapewne proboszcz świrski Stanisław Kwiatkowski, który
został porwany przez bojówkę UPA 14.02.1944 r. Redakcja biuletynu stara się
nawiązać kontakt z autorem tej informacji.
Ad. 2. W podanym terminie miał miejsce napad upowców na Białe, choć
podana liczba osób zamordowanych jest mniejsza. Bardziej krwawy napad był
tydzień później. W Białej nie było kościoła.
Ad. 3. Nieznane są nazwiska osób zamordowanych z tej wioski z podaną
datą. Możliwe, że chodzi o osoby zabite wcześniej.
Ad. 4. Znanych jest 5 nazwisk ofiar napadu bojówki w maju 1944 r.,
wszyscy z rodziny Hermanów. W poprzednim napadzie, w marcu tego roku,
również poniosło śmierć 5 osób.

Str. 30 - SPOTKANIA ŚWIRZAN - Nr 132
Ad. 5. Chyba chodzi tu o troje członków rodziny Tereszczynów.
Na stronie www.genealodzy.pl p. Sławomir Jaworek potwierdził śmierć
Władysława Jaworka w Dobrzanicy, ale nie podał jego wieku.
Na cmentarzu w Żędowicach p. Zofia Czerniak odnalazła groby z następującymi nazwiskami: Tekla Jaremczuk lat 29, Makarewicz Michał, KubiszynMartynowicz (brak imienia) i Zadwórny Michał. Wszyscy zostali pogrzebani
w 1944 r., przy czym T. Jaremczuk w osobnym grobie a pozostali w wspólnym
z napisem, że zginęli. Pozostałych nie są znane dokładne daty ich urodzin i śmierci. Możliwe, że niektórzy z nich mogą być ofiarami banderowskich napadów, jak
choćby ostatni z wymienionych, zamordowany 14.04.1944 r. Informację powyższą przekazał p. Leopold Cyganik.
Pan Stanisław Skalski nadesłał fotografię
Michała Balickiego, ofiary bandyckiego napadu
ukraińskich nacjonalistów na Żędowice. Został
zamordowany 14.04.1944 r.
W biuletynie „Spotkania Świrzan” nr 6,
str. 10, znajduje się opis śmierci Polki (nie jest
znane jej imię) mającej za męża Ukraińca. Tragedia wydarzyła się w Krosienku w rodzinie Popadiuków. Polkę zamordował jej syn - Bohdan - na
wezwanie ukraińskiej bojówki nacjonalistycznej.
Jednak spotkała go kara, bo jej mąż w akcie rozpaczy zarąbał siekierą początkującego ludobójcę.
Tej zbrodni zaprzeczył Józef Szul, który
Michał Balicki z Żędowic
będąc w Krosienku dowiedział się prawdy. Bohdan
zamordowany 14.04.1944
rzeczywiście należał do bandy UPA, ale po jakimś
roku przez UPA.
czasie zrezygnował z pobytu w lesie i wrócił do
domu. Za zdradę został zastrzelony przez kolegę z
bandy. Zamiast matki ofiarą jest Bohdan Popadiuk.
Prof. A. Żaki podał w artykule o swoim ojcu (Spotkania Świrzan nr 17, str.
18) informację o zamordowaniu 14.05.1944 r. Żydówki ze Świrza o nazwisku
Pesza Tannenbaum. Dokonali tego policjanci z Romanowa, wezwani przez
Ukraińców z Kopania.
W książce I. Kartena (Survival in the forest. The Świrz camp) znajduje się
kilka nazwisk Żydów świrskich zamordowanych przez bojówki OUN-UPA. Jedną ofiarą była Rachel Kutten (brak wieku), która ukrywała się w lesie, ale wiosną
(chyba w maju) 1944 r. wyszła na skraj lasu, gdzie została złapana przez
banderowców i zabita przez Ukraińca z Kopania.
Druga ofiara to Izak Pundak, członek podziemia żydowskiego, zabity
w nieznanych okolicznościach przez bojówkę ukraińskich nacjonalistów. Nas-
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tępną to nieznana z nazwiska Żydówka (N.N.) ze Świrza. Została złapana przez
taką grupę, zabita i porąbana siekierą na kawałki.
Są jeszcze podane nazwiska innych Żydów, ale pochodzili z miejscowości nie należących do powiatu, oraz kilku o nieznanych nazwiskach. Ponadto
autor przedstawia okoliczności zastrzelenia redaktora Józefa Reichmana, losy
lekarza świrskiego Dawida Klingera i utratę ojca, Mosze Kartena, spalonego
żywcem w szpitalu bóbreckiego getta przez oprawców z niemieckiego oddziału Sonderdienst.
Przerażającą śmierć opisał p. Kazimierz
Mądrzak: Pomiędzy zakończeniem ul. Zielonej
w Przemyślanach a przepływającym potokiem,
znajdowały się domeczki tzw. „Sutycze”, zamieszkałe przez najbiedniejszą ludność żydowską. Zabudowania te zostały spalone przez Ukraińców zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich w lipcu 1941
r. Widziałem, jak w ogniu zginął żydowski staruszek
(Żyd, N.N.) zajmujący się handlem powrozów.
Ukraińcy trzykrotnie wrzucali go do płonącego
domu, z którego on uciekał. Wrzucony za czwartym
razem
już nie wrócił. Trudno sobie wyobrazić,
Mosze Karten ze Świrza.
jakie przeżył męki.”
Znane są szczegóły porwania Jana Kropa (lat 31) z Rozworzan. Na
początku kwietnia 1944 r. został pojmany na ulicy przez banderowców, ubranych
w polskie mundury wojskowe, zaprowadzony kilkaset metrów dalej i postrzelony
w głowę. Wieczorem ukraińscy bandyci zabrali rannego i wywieźli w nieznane
miejsce. Przy tej akcji zastrzelony został inny mieszkaniec wsi, nieznany z imienia Plebański. Wspomnienia przekazała p. Katarzyna Dobrowolska, córka Jana Kropy. Plebański został wpisany do wykazu ofiar w
miejsce osoby nieznanej.
Ponadto wymieniła dwie kobiety zamordowane przez ukraińskich bandytów:
jedną (N.N.) zamordował ukraiński mąż, a
drugą (N.N.) bojówka UPA zadźgała ogrodową haczką.
Porwany 2.04.1945 r. w Kimirzu
przez bojówkę UPA Kazimierz Czerniak ze
Świrza miał prawdopodobnie 32 lata.
Jan Krop z Rozworzan
Pan Kazimierz Antonów podał nazzamordowany w kwietniu 1944 r.
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wisko kolejnej ofiary ludobójstwa banderowców w Żeniowie. Jest nią jego
stryjna, Franciszka Antonów, lat ok. 40. Grupa ukraińskich nacjonalistów

zadała jej kilka ciosów nożem, od których zmarła z wykrwawienia. Dodał
ponadto, że Michaliszyna (Ignacego - dop. J.W.) ukraińscy bandyci wrzucili do płonącego domu. Chyba to było jesienią 1943 r. (Z innych dokumentów wynika, że Michaliszyn zginął w marcu 1944 r. - dop. J.W.)
Okolicznościach śmierci Ignacego Ostrowskiego (lat 48) w Rozworzanach podał jego syn Ignacy. Gospodarz
został porwany z domu 9.03.1944 r., wraz z
innymi mieszkańcami wioski, i zaprowadzony nad rzekę, gdzie wszyscy musieli się
rozebrać. Tam w czasie próby ucieczki przez
rzekę, został zastrzelony Ignacy. Po paru
dniach przyszła grupa nacjonalistów ukraińskich i zbiła wszystkich mieszkańców domu
Ignacego, nakazując opuszczenie gospodarstwa w ciągu 48 godzin.
Następną osobą zamordowaną w
Rozworzanach jest nieznana z nazwiska
kobieta, której ciało po zabiciu banderowcy
wrzucili do rzeki.
Pan Włodzimierz Wojtun podał okoliczności śmierci teściowej stryjka, Pelagii
Balasz (lat ok. 60), mieszkającej w Rozworzanach. Ponieważ bandyci ukraińscy nie
mogli znaleźć i zabrać jej zięcia, poderżnęli
Ignacy Ostrowski z Rozworzan,
Balasz gardło. Ponadto podał nazwisko kozamordowany 9.03.1944 r. przez
biety zamordowanej haczką (motyką),
bojówkę UPA.
Szumska, o której opowiedziała Katarzyna
Dobrowolska.
Ocenia się, że liczba osób zamordowanych w Rozworzanach wynosi
w przybliżeniu 15 - o 10 mniej niż sugerował jeden z jej mieszkańców (Magierowski). Dlatego ogólna liczba osób zamordowanych w tej wiosce (i w powiecie) zmniejszyła się o 10.
Na stronie www.jewishgen.org Salomon Speiser i Chayeh Kanner,
uratowani Żydzi z Glinian, podali nazwiska Żydów, których tamtejszy ukraiński
sąd „ludowy” pod przewodnictwem Faszkiewycza skazał na rozstrzelanie w lipcu
1941 r. Są to: Drescher (nauczyciel), Eichenholz, Arych Barer, Icek
Freindlich, Jehuda Hochberg i Zalman Lewin. Ponadto w schronie pod
Bogdanówką ukraińscy nacjonaliści zamordowali Nahuma Damma z rodziną
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i przyjaciółmi.

Na stronie www.stankiewicze.com/ludobójstwo1944 podano, że w nocy
z 6 na 7 maja 1944 r. w przysiółku Bogdanówka, należącym do wsi Połonice pow.
Przemyślany Ukraińcy zamordowali 9 Polaków. Dotychczas znane ofiary z tej
miejscowości to 7 osób, które zostały pozbawione życia w miesiącu kwietniu tego
roku. Dokładna data sugeruje nową liczbę ofiar, czyli 16, z czego 9 jest bezimiennych.
Pan Władysław Lisowski opisał okoliczności zabójstwa swoich dziadków, Katarzyny i Kacpra Winiarskich w Rozworzanach, co stało się w marcu
1944 r. Babcia została zastrzelona w łóżku, a dziadka bandyci wyprowadzili na
podwórko, wycięli na plecach krzyż na skórze, i powiesili go na drzwiach stodoły. Ponadto zastrzelili wujka Władysława, Michała Winiarskiego.
W wykazie ofiar napadów banderowców przez przypadek nie umieszczono nazwiska właściciela karczmy z Dobrzanicy, Leiba Strickera, któremu
miejscowi ukraińscy nacjonaliści najpierw odcięli brodę wraz z dolną szczęką,
a później zamordowali. Stało się to w lipcu 1941 r. Możliwe, że był jednym z 15
Żydów zamordowanych w tej wiosce. Taką liczbę podał p. Franciszek Madera.
W spisie rodzin parafii przemyślańskiej, prowadzonej po wojnie przez
ks. Piotra Stanoszka, znajduje się nazwisko osoby zmarłej, Józefa Mądrzaka
z Przemyślan, który zaginął 2 lipca 1941 r., a więc w czasie, gdy w mieście byli już
okupanci niemieccy. Redakcja stara się ustalić przyczyny i okoliczności jego
zaginięcia.
Natomiast w Siworogach w czasie wojny zmarło małżeństwo Walerii
(z domu Żuk) i Michała Stachowskich. On pochodził z Alfredówki i miał lat ok.
30 a jego żona ok. 25. Śmierć tak młodych osób jest wielce zagadkowa - może do
niej przyczyniła się ukraińska ręka. Na razie nie są wliczeni do ofiar napadów.
Uwzględniając nowe dane o skutkach napadów ukraińskich nacjonalistów, liczba ofiar w byłym powiecie przemyślańskim zwiększyła się w
porównaniu do opublikowanej w książce Zbrodnie OUN-UPA o kolejne osoby i wynosi łącznie 1606. W tym jest 1467 Polaków, 100 Ukraińców, 35
Żydów i czterech Rosjan. Zaledwie kilka osób z wykazu ofiar wyzdrowiało po
zadanych ranach. 300 osób nie jest znanych z nazwiska (Polacy i Ukraińcy).
Ponadto Niemcy, niekiedy pod wpływem ukraińskich donosów, zastrzelili przynajmniej 28 Polaków i czterech Żydów. Większość jest znana z
nazwiska. Lista ofiar napadów nie jest pełna i będzie uzupełniana w miarę
napływu kolejnych danych.
Redakcja biuletynu SPOTKANIA ŚWIRZAN nadal zbiera informacje o nowych, nieznanych dotychczas ofiarach napadów ukraińskich nacjonalistów, fotografiach zabitych Polaków jak również dane uzupełniające
(okoliczności morderstwa) do już znanych nazwisk. Nowe dane będą pu-
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blikowane w biuletynie.
Szczególnie brakuje danych o ofiarach z miejscowości leżących na
południu powiatu: Korzelice, Wojciechowice, Młynowce, Żędowice, Baczów, Meryszczów, Podusów, Nowosiółka i Dusanów.
Józef Wyspiański

Nauczyciele z niektórych szkół powszechnych
w pow. Przemyślany w 1926 r.
Nazwiska nauczycieli wypisano z 65. tomu księgi „Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”. Na pierwszym miejscu podano nazwisko
kierownika szkoły. W nawiasie podano liczbę klas. Inspektorem oświatowym w
powiecie był Jan Koneczny. W niektórych szkołach brak podpisów wszystkich
nauczycieli.
Alfredówka (1 kl.) - Piotr Kociołek.
Baczów (2 kl.) - Piotr Snyłyk, Maria Mutyk(?).
Białe (4 kl.) - Zdzisław Stańczewski, Romana Rysiewicz,
Franciszka Hanser, Mikołaj Nowakowski, Jadwiga Kowalska.
Błotnia (2 kl.) - Piotr Moroz, Teofila Czułowska, Józef Barliński.
Borszów (2 kl.) - Mieczysław Hanuszewski, Janina Nieświatowska,
Kazimiera Dziedzin.
Chlebowice Świrskie (3 kl.) - Stanisław Gintowt Dziewałtowski,
Kazimiera Kamińska.
Ciemierzyńce (2 kl.) - Roman Bazylewicz, Helena Strzelecka,
Michalina Wąsacz.
Czupernosów (1 kl.) - Józefa Bębnowicz.
Dobrzanica (1 kl.) - Zofia Kętrzyńska.
Dunajów (6 kl.) - Stanisław Kraus, Helena Kraus, Jadwiga Heino,
Kazimiera Ząbecka, Michalina Magoł, Helena Jelita
Misiewicz.
Gliniany (7 kl.) - Maria Drozdowicz, Waleria Rzepp, Janina Sobot,
Helena Hawlicka, Maria Dąbrowska, Leopold Cichoń.
Gliniany (6 kl.) - Leon Karolicki, Aleksandra Zielska, Klementyna
Hołowczak.
Hanaczów (4 kl.) - Leopold Petelak.
Jaktorów (2 kl.) - Kazimiera Schmidt, Stefania Schmidt.
Jasna (1 kl.) - Julia Stein.
Kimirz (2 kl.) - P. Koszulińska, Kazimierz Koszuliński.
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Kopań (2 kl.) - Franciszek Żółtański, Eudokia Sawicka.
Korzelice (2 kl.) - Tadeusz Kulpa, Janina Zaziemska, Olimpia Kulpa.
Krosienko (2 kl.) - Franciszek Jezuit, Karolina Jezuit, Julia Welichowska.
Krzywice (2 kl.) - Jan Szafran, Marta Szafran.
Kurowice 4 kl.) - Helena Diaczko, Helena Ichniowska.
Laszki Królewskie (2 kl.) - Antonina Haas, Helena Langner.
Łahodów (4 kl.) - Anna Giertler (zast.).
Łonie (1 kl.) - Piotr Szymków.
Majdan Lipowiecki (1 kl.) - Aleksander Komusiewicz.
Mazów (1 kl.) - Grzegorz Piotrowski.
Niedzieliska (1 kl.) - Mieczysław Birn.
Ostałowice (2 kl.) - Włodzimierz Turski.
Podusilna (2 kl.) - Leon Wojtczak.
Pogorzelce (2 kl.) - Paweł Wyspiański, M. Kociołek.
Przegnojów (3 kl.) - Michał Dyczkiewicz, Tacjana Dyczkiewicz.
Przemyślany (7 kl.) - Kazimierz Pękalski, Władysława Szczerbińska,
Roman Misiak, Maria Ostafińska, Maria Hübsch.
Przemyślany (7 kl.) - Joanna Ostafińska, karolina Schmidt, Kamila Prokopowicz, Maria Burkiewicz, Zofia Pękalska, Eugenia Klimaszewska,
Leonia Tęczarowska, Zofia Procajłowicz, Gabriela Stuglik(?),
ks. Wojciech Kośmider.
Siworogi (1 kl.) - Tadeusz Najzarek.
Słowita (4 kl.) - Marian Romaniszyn, NN Stefan, S. Michałowska, A.
Piekarska.
Świrz (4 kl.) - Leopold Żaki, Maria Żaki, Ludmiła Machaj, Leonia
Borysiewicz, Wanda Kmiecik, Stanisław Grabowski.
Tuczna (3 kl.) - Paweł Cel(?).
Turkocin (1 kl.) - Antonina Mańkowska.
Uniów (2 kl.) - Teodor Szczerbaty.
Uszkowice (2 kl.) - B. Jurneczko, Natalia Koroluk.
Wyżniany (3 kl.) - Franciszek Wyjatek, Katarzyna Wyjatek,
Franciszka Rędowicz, ks. J. Walter.
Zadwórze (5 kl.) - Leonard Dunicz, Elżbieta Porębska, Bronisława Skulicz,
Hermina Hein, Zofia G…
Żędowice (1 kl.) - Cecylia Laszka.
Redakcja skopiowała inne strony księgi z podpisami nauczycieli i uczniów ze szkół (39) znajdujących się na terenie powiatu przemyślańskiego. Jednak
brakuje kart z kilkunastu: Dusanów, Janczyn, Kosteniów, Lipowce, Meryszczów,
Peczenia, Pleników, Pletenice, Pniatyń, Podhajczyki, Poluchów Mały, Poluchów
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Wielki, Połonice, Połtew, Rozworzany, Stanimierz, Wiśniowczyk, Wojciechowice, Wołków, Wypyski, Zamoście i Żeniów. Możliwe, że niektórzy kierownicy szkół zrezygnowali z przyczyn politycznych, karty z podpisami znajdują
się w innych tomach lub w tych miejscowościach nie było placówek oświatowych.
Anna Dąbrowska

Lekarze pamięci
Laureaci Buzdygana 2016 pracują w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w
Żarach. Są okulistami. Po pracy oddają się swej pasji – interesują się historią
wojskowej służby zdrowia i pielęgnują pamięć o polskości Kresów. – Ich
doba wydaje się mieć więcej niż 24 godziny – mówi koleżanka z pracy.
Bracia Kopocińscy są nierozłączni. Łączy ich nie tylko ta sama data urodzenia, lecz także zainteresowania i praca. „Nawet kiedy jesteśmy osobno, pomysły mamy takie same”, mówi dr n. med. Zbigniew Kopociński. Do tego, jak na
bliźniaków przystało, są do siebie podobni. Jak opowiadają pracownicy 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, pacjenci, którzy idą na badania od jednego do drugiego, mają wrażenie, że trafili do tego samego lekarza.
Skoki i okulistyka

Bliźniacy razem byli w harcerstwie, wspólnie postanowili też zostać żołnierzami. „Wpłynęła na to rodzinna tradycja. Nasz dziadek, żołnierz
103. Kompanii Saperów, zdobywał Monte Cassino, drugi dziadek walczył
na Wołyniu”, opowiada dr n. med. Krzysztof Kopociński. Drugą inspiracją, jak mówi Zbigniew, była lektura „Żołnierza Polskiego”. „Po przeczytaniu artykułu „Skokami do gwiazdek” o Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych zamarzyliśmy o skakaniu w wojsku ze spadochronem”.
Poszli do liceum wojskowego we Wrocławiu, po nim jednak, zamiast Zmechu, wybrali Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Jako jej
absolwenci trafili do 15. Brygady Kawalerii Pancernej w Wędrzynie. „Zabezpieczaliśmy strzelania, leczyliśmy żołnierzy i ich rodziny”, wspomina
Krzysztof. Jednocześnie zrobili specjalizację z okulistyki w 111. Szpitalu
Wojskowym w Poznaniu.
Potem braci na siedem lat rozdzielono. Krzysztof służył w Opolu –
w 5. Batalionie Rozpoznawczym, podlegającym 10. Dywizji Zmechanizowanej, i w 10. Brygadzie Logistycznej, był na misji w Kosowie. Zbigniew
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trafił do 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, na
I zmianę do Iraku, a potem do 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Podczas służby w jednostkach bracia jeździli na poligony jako
zabezpieczenie medyczne. Tam nie drzemali jednak w sanitarce, lecz brali
udział w specjalistycznych szkoleniach. Dzięki temu ukończyli kursy płetwonurka, wspinaczki wysokogórskiej, narciarski, mają licencje pilotów
samolotowych oraz wymarzony w dzieciństwie tytuł skoczka spadochronowego.
Wspólną pracę rozpoczęli ponownie w 2005 roku w szpitalu w Żarach. Jak wspomina Zbigniew, kiedy tu przyszli, był tylko gabinet okulistyczny z wyposażeniem z lat sześćdziesiątych. „Odtworzyli od podstaw
pododdział okulistyczny, którym kierują, wyposażyli go też w nowoczesny
sprzęt” - wylicza Justyna Wróbel, rzecznik szpitala. Teraz w Żarach przeprowadzane są m.in. operacje usunięcia zaćmy, angiografia fluoresceinowa oraz leczenie AMD, czyli zwyrodnienia starczego plamki. „Jak na
czterdziestotysięczne Żary, pododdział jest dobrze wyposażony i wykonuje się tu takie same specjalistyczne zabiegi, jak w ośrodkach wojewódzkich”, podkreśla ppłk dr n. med. Leszek Robert, ordynator Oddziału Okulistycznego 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Oficer
razem z braćmi studiował na WAM-ie i do dziś z nimi współpracuje.

Zbigniew i Krzysztof Kopocińscy, laureaci „Buzdygana”,
nagrody za dodatkową pracę o charakterze społecznym.
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Ważny jest człowiek

„Lekarze nie uznają bylejakości, dla każdego pacjenta mają czas na
rozmowę i dokładne badanie”, podkreśla Wróbel. Jak dodaje ppłk Robert,
kiedy do braci przychodzi starsza osoba, pytają ją często o wojenne losy.
„Kopocińskich fascynuje człowiek i jego historia”, mówi oficer. Tak trafił
do nich m.in. kpr. Tadeusz Czubasiewicz „Wyrąb”, żołnierz zgrupowania
płk. Jana Piwnika „Ponurego”, oraz urodzony w 1918 roku Czesław Konarkowski, żołnierz 15. Pułku Ułanów. „Obaj kombatanci wiele lat chodzili do lekarzy i nikt nie zainteresował się ich przeszłością. Byli szczęśliwi, że wreszcie mogą nam opowiedzieć o swoich losach. Takie spotkania
motywują do działania, dzięki nim nasza praca to przyjemność” - mówią
bracia.
Lekarze interesują się też historią wojskowej służby zdrowia i w
2014 roku zorganizowali obchody siedemdziesięciolecia szpitala w Żarach. Jak opowiada Krzysztof, szpital powstał jako 8 Polowy Ruchomy
Szpital Chirurgiczny 2. Armii Wojska Polskiego. Z tej okazji bracia zaprojektowali tablicę poświęconą komendantom placówki i spisali jej historię.
Dzięki ich pomysłowi powstała maskotka szpitala, ośliczka Baśka. To też
nawiązanie do przeszłości, bo oślica faktycznie służyła we frontowym
szpitalu. Pluszowa Baśka ma rogatywkę z amarantowym otokiem służby
sanitarnej i torbę ze sprzętem medycznym. Ponadto w hołdzie lekarzom
i pielęgniarkom z Kresów, którzy tworzyli szpital, bliźniacy przygotowali
i przeprowadzili wniosek o nadanie mu honorowej nazwy „kresowy”. „Pamięć o Kresach jest dla nas ważna. To część naszej historii i tożsamości”,
podkreślają. Ich rodzina wywodzi się z miejscowości Krosienko pod Lwowem, a podczas II wojny światowej wielu krewnych zostało zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. „Dlatego Kopocińscy przyczynili się do postawienia na cmentarzu komunalnym w Żarach krzyża
upamiętniającego ludobójstwo na Wołyniu oraz do odsłonięcia tablicy
poświęconej pamięci Ukraińców, którzy w czasie rzezi nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom”, mówi Józef Tarniowy, prezes Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich, w którym
działają obaj bracia.
Jednym z ich najważniejszych przedsięwzięć było odnowienie na
wileńskim cmentarzu grobu ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza, byłego
komendanta 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie. „Dzięki zabiegom braci
renowację grobu sfinansowała Wojskowa Izba Lekarska”, wspomina
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Tarniowy. Bliźniacy od kilku lat organizują akcję „Światełko pamięci”,
polegającą na zbieraniu zniczy, które 1 listopada trafiają na polskie cmentarze na Kresach. Byli też m.in. inicjatorami odsłonięcia tablicy w hołdzie
dwóm żarskim lekarzom, walczącym w powstaniu warszawskim: płk. dr.
med. Jerzemu Rowińskiemu „Jurandowi” oraz mjr. lek. Zbigniewowi Badowskiemu „Dr. Zbigniewowi”.
„Ich doba wydaje się mieć więcej niż 24 godziny”, opowiada mgr
Wróbel. Jak dodaje, bracia to osoby nietuzinkowe, które warto docenić
i wyróżnić. „Dzięki nim mieszkańcy Żar, z których większość pochodzi z
Kresów, pamiętają o swoich korzeniach”, uważa Tarniowy. „Kresy, historia, dzieje wojskowej służby zdrowia to nasza pasja, na nią zawsze
znajdziemy czas, choćby kosztem snu”, mówi Zbigniew, a Krzysztof dodaje, że kiedy jest okazja zrobienia czegoś dobrego, to po prostu trzeba to
robić.
Red. Wspomnienie poniższe zostało znalezione w lokalnej prasie a napisane przez
rodzinę. Kazimierz Słabicki był synem Michała i Wiktorii Wrzeszcz. Mieszkał
w Chlebowicach Świrskich razem z rodziną Józefa Podhajeckiego, ożenionego
z siostrą Kazimierza.

Wspomnienie o Kazimierzu Słabickim
Mieszkaniec podoławskich Marszowic urodził się 20 kwietnia 1919 roku
w Chlebowicach Świrskich. W 1937 r., w wieku 18 lat, wstąpił ochotniczo do
Wojska Polskiego a we wrześniu 1939 uczestniczył w wojnie obronnej.
W czerwcu 1942 r. został wywieziony
na przymusowe roboty do Niemiec, a potem osadzony w obozie, z którego uciekł w
listopadzie tego roku. Po złapaniu przez
policję niemiecką, przewieziono go do
Bytomia, gdzie pracował przymusowo w
kopalni węgla aż do stycznia 1945, gdy
miasto zajęła Armia Czerwona. W lutym
1945 wstąpił do szkoły podoficerskiej
Ludowego Wojska Polskiego, w którym
służył do zakończenia wojny.
W marcu 1947 r. zawarł związek małżeński z Marią, z domu Słabicką,
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z którą przeżył w zwązku 63 lata. Wychowali czterech synów, doczekali się
siedmiorga wnuków i trojga prawnuków.
Był długoletnim członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej. Za zasługi wojenne posiadał szereg medali: „Za Udział w Wojnie
Obronnej 1939”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Za zdobycie Warszawy”,
„Za Odrę i Nysę”.

Pokłosie naszych publikacji
Po ukazaniu się artykułu o żołnierzach pochodzących z Chlebowic Świrskich („Spotkania Świrzan” nr 129, str. 11), Michale Zadwórnym i Szczepanie
Rury, pragnę jeszcze raz odnieść się do tych osób. Otóż rozmawiałem ze starszą
panią, która mieszkała w małym miasteczku o nazwie Kabaty. W 1945 r. miała 8
lat i dobrze pamięta ten wybuch w Herbach. Teren w okolicach Herb był kiedyś
strefą nadgraniczną i Niemcy w czasie wojny „naszpikowali” go różnymi minami. Ponadto znajdowało się wiele niewypałów oraz pocisków i bomb.
Żołnierze polscy rozminowywali ten obszar przez wiele tygodni.
Po kilku dniach pracy saperzy informowali miejscową ludność o zakazie wstępu na teren lasu i konieczności przebywania w domach.
Gdy w czerwcu 1945 r. nastąpił
wybuch zgromadzonej amunicji, to
w odległości 2 km wyleciały szyby w
niektórych oknach. Wielu mieszkańców udało się do lasu obejrzeć skutki
wybuchu. Na miejscu był bardzo
głęboki lej.
Wystawionym pomnikiem oPierwotna postać tablicy pamiątkowej
piekują się harcerze i młodzież
na grobie saperów w Herbach.
szkolna. Niekiedy odbywają się
Zdjęcie przekazał p. Piotr Rura.
uroczystości państwowe. (…)
Piotr Rura
Red. Pracownik IPN-u w Katowicach, p. Jan Kwaśniewicz, poinformował redakcję, że oprócz szeregowego Szczepana Rury i lejtnanta Mikołaja Rubcowa, znane są jeszcze dwa nazwiska polskich saperów poległych koło Herb.
Obiecał odszukać w wojskowych archiwach pozostałe nazwiska.
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Józef Wyspiański

Nowe nazwiska rewolucjonistów roku 1846
z pow. Przemyślany
O wyprawie na Narajów i aresztowaniu niektórych r ewolucjonistów
z pow. Przemyślany pisaliśmy już w kilku zeszytach biuletynu „Spotkania Świrzan”. Najpierw wymienił je prof. A. Żaki (nr 3, 4 i 5) a później powyższy autor
trzech zeszytach (nr 89, 90 i 102).
Nazwiskami osób aresztowanych w Galicji i przetrzymywanych w zamku Szpilberg zajął się J. Radimski i podał je na stronie www.sobotka.uni.wroc.pl
(Wykaz polskich więźniów politycznych w Szpilbergu 1839-1848). Wykaz został
sporządzony przy wykorzystaniu szpilberskich ksiąg metrykalnych oraz tajnych
aktów morawsko-śląskiego gubernium, złożonych obecnie w Archiwum Ziemskim w Brnie.
Na 191 skazańców 70 było pochodzenia szlacheckiego, czyli 36%. „Ten
tak wysoki procent nie dziwi nas oczywiście: wiemy przecież, że właśnie ta
warstwa polskiej ludności Galicji przede wszystkim brała udział w licznych próbach obalenia panowania austriackiego i pracowała gorliwie w tajnych związkach, rozsianych prawie po całej Galicji. Dlatego też skazańcy pochodzili z różnych galicyjskich powiatów, chociaż i tutaj można znaleźć kilka ośrodków ruchu
powstańczego, np. we wschodniej części Lwów i Przemyślany, w zachodniej
Przemyśl, Lisko i Brzozów” - wyjaśnia autor.
Z rejestru wybrano nazwiska 19 osób mających zajęcie w pow. Przemyślany. Wśród nich nie ma nazwisk rewolucjonistów z najniższych warstw
społecznych - chłopów i rzemieślników. Zapewne byli przetrzymywani w więzieniu lwowskim lub innym. Można sądzić, że również zostali zwolnieni w marcu
1848 r.
Skróty w poniższym wykazie oznaczają: arest. - aresztowny (z datą), ur. miejsce urodzenia, l. - wiek, rz.k., gr.k. - wyznanie rzymskokatolickie lub
grekokatolickie, kaw. - kawaler, mk. - miejsce pracy, zas. - zasądzony (ilość lat),
amnest. - objęty amnestią (z datą).
1. Areszt. 29. VII. 1847. Józef Franciszek Wysocki, szlachcic, ur. Czortków,
1. 29, rz.k., kaw., mandatariusz, mk. Uszkowice, pow. Przemyślany, zas. na 20 1.,
amnest. 24. III. 1848.
2. Areszt. 29. VII. 1847. Franciszek Michał Romański, szlachcic, ur. Czortków,
1. 29, rz.k., kaw., mandatariusz, mk. Uszkowice, pow. Przemyślany, zas. na 20 1.,
amnest. 24. III. 1848.
3. Areszt. 29. VII. 1847. Tomasz Chołodecki, szlachcic, ur. Bednarów, pow.
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Stanisławów, 1. 30, rz.k., kaw., właściciel gorzelni, mk. Białka, pow. Przemyślany, zas. na 15 1., amnest. 24. III. 1848.
4. Areszt. 29. VII. 1847. Zygmunt Pius Grochałowski (Grochowalski - dop.
J.W.), szlachcic, ur. Posuchów, pow. Brzeżany, 1. 25, rz.k., kaw., dzierżawca
majątku, mk. Kopań, pow. Przemyślany, zas. na 16 1., amnest. 24. III. 1848.
5. Areszt. 29. VII. 1847. Piotr Celestyn Domain, ur. Magierów, pow. Rawa
Ruska, 1. 23, rz.k., kaw., właściciel gorzelni, mk. Ostałowice, pow. Przemyślany,
zas. na 6 1., amnest. 24. III. 1848.
6. Areszt. 3. VIII. 1847. Roman Kulmatycki, ur. Sieniawka, pow. Cieszanów,
1. 26, gr.k., kaw., nauczyciel dom., mk. Przemyślany, zas. na 12 1., amnest. 24. III.
1848.
7. Areszt. 3. VIII. 1847. Aleksander Czepielewski, ur. Nowy Staw, pow.
Żółkiew, 1. 22, gr.k., kaw., pisarz, mk. Kurowice, pow. Przemyślany, zas. na 7 1.,
amnest. 24. III. 1848.
8. Areszt. 4. VIII. 1847. Leopold Alojzy Madejewski, ur. Ostrów, pow. Przemyśl,
1. 28, rz.k., kaw., urzędnik gospod., mk. Przemyślany, zas. na 10 1., amnest. 24.
III. 1848.
9. Areszt. 4. VIII. 1847. Karol Wysokiński, ur. Hanaczów, pow. Przemyślany,
1. 34, rz.k., kaw., rolnik, mk. Alfredówka, pow. Przemyślany, zas. na 10 1.,
amnest. 24. III. 1848.
10. Areszt. 4. VIII. 1847. Alojzy Krasiński, ur. Krosienko, pow. Przemyślany,
1. 24, rz. k., wdowiec, rolnik, mk. Biłka, pow. Przemyślany, zas. na 5 1., amnest.
24. III. 1848.
11. Areszt. 8. VIII. 1847. Ferdynand Paweł Chłopicki, szlachcic, ur. Kopań,
pow. Przemyślany, 1. 28, rz.k., kaw., gorzelany, mk. Ostałowice, pow.
Przemyślany, zas. na 10 1., amnest. 24. III. 1848.
12. Areszt. 8. VIII. 1847. Aleksander Pawlikowski, ur. Cząstkowa, Król. Pol.,
gr.k., kaw. (wiek nie podany), pisarz, mk. Kurowice, pow. Przemyślany, zas. na 8
1., amnest. 5. IV. 1848.
13. Areszt. 8. VIII. 1847. Mikołaj Karczewski, szlachcic, ur. Wołkowce, pow.
Czortków, 1. 24, rz.k., kaw., aptekarz, mk. Przemyślany, zas. na 6 1., amnest. 24.
III. 1848.
14. Areszt. 13. VIII. 1847. Karol Gruszewski, ur. Podlipce, pow. Złoczów, 1. 25,
rz.k., kaw., aktuariusz, mk. Przemyślany, zas. na 15 1., amnest. 24. III. 1848.
15. Areszt. 13. VIII. 1847. Jan Jakub Lisowski, szlachcic, ur. Kozowa, pow.
Brzeżany, 1. 44, rz.k., kaw., bez zatrudnienia, mk. Krosienko, pow. Przemyślany,
zas. na 15 1., amnest. 24. III. 1848.
16. Areszt. 13. VIII. 1847. Tomasz Szelengowski, szlachcic, ur. Jarosław, 1. 31,
rz.k., kaw., pisarz, mk. Kurowice, pow. Przemyślany, zas. na 12 1., amnest. 24. III.
1848.
17. Areszt. 13. VIII. 1847. Ignacy Potocki, szlachcic, ur. Stare Sioło, pow.
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Bóbrka, 1. 24, rz.k., kaw., aktuariusz, mk. Kurowice, pow. Przemyślany, zas. na 7
1., amnest. 24. III. 1848.
18. Areszt. 22. VIII. 1847. Andrzej Brezden, ur. Sołowa, pow. Przemyślany,
1. 38, gr.k., kaw., dozorca, mk. Kurowice, pow. Przemyślany, zas. na 5 1., amnest.
24. III. 1848.
19. Areszt. 22. VIII. 1847. Hryńko Mirosz, ur. Kimirz, pow. Przemyślany, 1. 29,
gr.k., kaw., na urlopie, mk. Kimirz, pow. Przemyślany, zas. na 5 1., amnest. 24. III.
1848.

Listy do redakcji
Szanowny Panie,
odnosząc się do Pana prośby
(chodziło o występowanie w Opolu
Lubelskim osoby o nazwisku Kopeć J.W.), uprzejmie informuję, że
udostępnienie danych z rejestru
mieszkańców
może nastąpić po
spełnieniu warunków odpowiedniej
ustawy. (…) Sekretariat UM,
Zbigniew Olender
<><><><><><><><><><><><><><>
Witam,
jestem zainteresowana książką
„Zbrodnie OUN-UPA” autorstwa pana
Józefa Wyspiańskiego. Uprzejmie
proszę o podanie warunków jej
nabycia. Z poważaniem
Krystyna Pająkowska
<><><><><><><><><><><><><><>
Szanowny Panie,
oczywiście uzyskanie informacji o
występowaniu nazwiska „Kopeć” w
rejestrze mieszkańców gminy Opole
Lubelskie nie wymaga składania
sformalizowanego wniosku. Wg stanu
na dzień dzisiejszy, interesujące Pana
nazwisko nosi sześciu mieszkańców
Opola Lubelskiego. Nazwisko „Kopeć”
występuje również w miejscowościach sąsiednich. (…)Sekretariat UM
Zbigniew Olender

Drogi Panie Józefie,
Przed tygodniem wróciłem z Głuchołaz, gdzie byłem na tygodniowych
wakacjach. Tam, w niedzielę, odbywał
się Festiwal Kultury Kresów, a wśród
organizatorów pojawił się Stanisław
Szul, przewodniczący rady miejskiej
Głuchołaz. Ponieważ pobliskie
Wierzbięcice były miejscem osiedlenia
wielu Polaków z Krosienka, zagadnąłem go o związki z Kopocińskimi.
Okazało się, że były takie, porozmawialiśmy chwilę, wymieniliśmy
adresy obiecując sobie kontakty.
Wspomniany festiwal zorganizowany był profesjonalnie, ze sporym
rozmachem. Były piosenki, skecze,
dania kuchni wschodniej; prowadził
profesjonalnie aktor z Krakowa. (…)
Serdecznie pozdrawiam
Bolesław Kopociński
<><><><><><><><><><><><><><>
Dzień dobry!
A propos Grochowalskich: Mój
pradziad Franciszek Nartowski z Narajowa odwiedził w Świrzu Wiktora
Grochowalskiego i jego żonę Różę z
domu Rozwadowską. Róża miała
siostrę Felicję Rozwadowską zamężną za Wiktorem Scholzem w Brzeżanach; ich syn w późniejszych latach
został mężem córki Franciszka. Wiktor
wprowadził Franciszka do domu
Stanków w Żędowicach.
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I jeszcze o Grochowalskim:
W powiecie Przemyślany, całkiem niedaleko od Narajowa, w Świrzu, poczmistrzował Wiktor Grochowalski, dużo
starszy od Franciszka Nartowskiego,
powstaniec z 1831 roku służący pod
gen. Czajkowskim, przesiąknięty
wschodnimi manierami i dlatego zwany Sadyk Paszą. Żona jego, Rozalia
po prostu Róża, córka Rozwadowskich z rohatyńskiego powiatu, dla
niego na wzór hurys haremowych,
tańczyła półnaga wschodnie tańce
przy brzęku bębenka.
W spisie z netu grób nr 4. Rozalia
z Rozwadowskich Grochowalska
(1833-1899) na cmentarzu brzeżańskim. Pozdrawiam
J. Lipińska
<><><><><><><><><><><><><><>
Dziękuje Panu za cenne informacje.
Czytając ten biuletyn odnalazłam
artykuł o mojej rodzinie. Otóż w części
- Wykaz ofiar popełnionych przez
nacjonalistów w pow. Przemyślany, na
str. 27 jest informacja o rodzinie
Marciniaków. Ten zamordowany Jan
Marciniak to brat mojego dziadka. Ja

znam tę historię i dalsze losy rodziny
Marciniaków. Bardzo jestem ciekawa
kim jest ten pan Stanisław Marciniak,
czy też jest kimś z mojej rodziny, czy
jeszcze żyje? Bardzo bym chciała
spotkać się z nim - jeżeli jest to
możliwe. Pozdrawiam
Renata Anioł
<><><><><><><><><><><><><><>
Szanowny Panie,
Ponieważ interesuje się Pan rejonem
Świrza i wydaje Pan od czasu do
czasu „Spotkania Świrzan”, może
zetknął się Pan z rodzina Kostkiewiczów, do której należał przed wojną
majątek Dusanów, powiat Przemyślany woj. tarnopolskie. Siostra mojej
babci wyszła za mąż za Stanisława
Kostkiewicza - oficera, który do spółki
ze swoim bratem (też oficer) kupili
majątek w Dusanowie. (…)
Może zna Pan kogoś, kto by jeszcze
pamiętał tamte czasy z tamtych stron,
mieszkał w tamtych stronach (??)
Bardzo będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie
Monika Młodzianowska
<><><><><><><><><><><><><><>

Dom Ludowy im. R. Traczewskiego w Słowicie.
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Szanowny Panie Józefie,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, zwracam się z prośbą o pomoc w uzyskaniu kontaktu z Franciszkiem Maderą, lub jego rodziną,
w związku z prowadzoną przeze mnie
i uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Ryczywole pracą projektową dotyczącą wsi Igrzyna, w której to przebywał Pan Franciszek w okresie powojennym (co zawarł w swoich wspomnieniach - „Spotkania Świrzan” nr 59
i nr 61). Za pomoc bardzo dziękuję.
Z poważaniem
Łukasz Markwitz
<><><><><><><><><><><><><><>
Józefie,
podsyłam w załączeniu mój artykuł
(Ukraińskie sąsiedztwo) napisany
kilka dni temu, 1 listopada 2017. Nie
wiedziałem, że gdy odłożę pióro
zacznie się wielka dyskusja wokół planowanej wizyty Prezydenta RP na Ukrainie.
W artykule wyraziłem swoje poglądy.
Mam dużo wypowiedzi w związku z
tym artykułem, na razie rozsyłanym
przeze mnie. Niebawem pojawi się w
druku. Kilku dzwoniło do mnie w taki
mniej więcej duchu: interesujący
artykuł, ale nie będę przepraszać UPA.
Wtedy odsyłałem ponownie do ostatniego akapitu artykułu, ale nie pomagało.
Posyłam do Ciebie do zapoznania
się. Jeśli chciałbyś go zamieścić w
Spotkaniach Świrzan, to tylko w
całości, bowiem fragmenty mogłyby
zniekształcić całe rozumowanie..
Oczywiście, nie wymagam zgadzania
się ze mną. Najserdeczniej pozdrawiam
Bronisław
<><><><><><><><><><><><><><>

Witam Panie Józefie,
bardzo dziękuję za wyczerpujące
informacje dotyczące rodziny
Wrzeszcz i za czas poświęcony na
przygotowanie danych ...
Dzięki Pana informacjom już dzisiaj
odnalazłem
miejsce pochówku,
a wcześniej zamieszkania Pawła
Wrzeszcza ur. w 1911 r. Zmarł w 2009
r. w wieku 98 lat i pochowany jest we
wsi Nawojów Łużycki, gm. Lubań.
Odnalazłem też dokumenty, których
potrzebowałem.... Tak więc dzięki
Pana pomocy uda się nam pomóc
ludziom i wyprostować trochę historię
(...) Jeszcze raz dziękuję, życzę
zdrowia i wszystkiego najlepszego.
Z poważaniem,
Jarosław Tymczyszyn
<><><><><><><><><><><><><><>
Szanowny Panie,
bardzo, bardzo serdecznie dziękuję
Panu za kolejny biuletyn. Znalazłam w
nim informację, w artykule o Obsadzie
szkolnictwa w pow. Przemyślany w r.
1901, że Bazyli Kamiński - mój pradziadek był nauczycielem w szkole w
Wypyskach. Mam pocztówki do
Bazylego Kamińskiego z 1904,1908 i
1913 r. od Jastrzębskich. Nauczycielem w Wypyskach w 1908 r. był też
Jan Kamiński. Bardzo dziękuję i życzę
w Nowym Roku wszystkiego najlepszego
Maria Hłubowska-Kruszelnicka
<><><><><><><><><><><><><><>
Dzień dobry, Panie Józefie,
dziękuję bardzo za przesłanie zeszytu
biuletynu oraz życzenia. (…) W 2018 r.
organizuję wycieczkę do Świrza i okolic. Powstała inicjatywa, aby na
cmentarzu w Świrzu umieścić tablicę
przy okazji tej wycieczki. Myślę, że
umieścimy ją na ścianie grobowca
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Pileckiej, który udało nam się naprawić. Mamy przygotowywany już tekst
napisu który umieścimy na tablicy. Po
nowym roku uzgodnimy treść poprzez
Gminę ze stroną ukraińską oraz zgodę
na jej montaż. Serdecznie pozdrawiam
Stanisław Żółtański
<><><><><><><><><><><><><><>
Szanowny Panie Redaktorze,
Dziękuję za pamięć i nadesłanie mi
mailem ostatniego zeszytu Spotkania
Świrzan (nr1/130 - styczeń 2018). W
korespondencji znalazłem odwołanie
się do dokumentu, który dotyczy Żydów z Przemyślan oraz postawy

Duchowieństwa
Greckokatolickiej
lwowskiej Metropolii wobec ukraińskich kolaborantów. Będę zobowiązany za nadesłanie mi tego i innych
materiałów, które dotyczą społeczności przemyślańskich Żydów. Szukam jakichś przekazów - relacji, w których znajdę odesłanie albo wzmiankę
na temat swoich Rodziców. Z wyrazami poważania
ADR
PS. Załączam list, którego Autor (z pisowni wnoszę, że polski język nie jest
dla tej osoby językiem ojczystym)
dziękuje Panu za otrzymany dokument.

INFORMACJE
Ukraiński film dokumentalny,
jaki powstanie, ma nosić tytuł „Operacja Hrubieszów” i być poświęcony wspólnej akcji WiN i UPA.
Ukraińskie media anonsują go jako
„dokument o braterstwie broni
Armii Krajowej i Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Premiera jest
planowana na październik 2018
roku.
W kontekście przygotowywanego
przez ukraińską kinematografię
„dokumentu” przypomnijmy, że
WiN prowadziła rozmowy z UPA,
zawierając z nią lokalne sojusze i
podejmując wspólne akcje, pomimo zakazu Delegatury Sił Zbrojnych oraz Komendanta Obszaru
Centralnego DSZ Jana Mazurkiewicza, ps. „Radosław”. (www.
kresy.pl)

+++++++++++
W związku ze stanem pryszczycy
wyłącza się z obszaru zapowietrzenia miejscowości w pow.
Przemyślany: Alfredówka, Hanaczów, Hanaczówka, Krościenko,
Kurowice, Laszki Królewskie,
Peczenia, Połonice, Połtew,
Poluchów Wielki, Rozworzany,
Solowa, Stanimirz,Turkocin i
Wyżniany. (Gazeta Lwowska z
dnia 14.02.1918 r.)
+++++++++++
Na stronie www.zaginieni.pl
znaleźliśmy 3 osoby zaginione
podczas trwania II wojny światowej. Są nimi: Marcin Szypółka, syn
Franciszka i Olgi z domu Zielińskich, urodzony w Przemyślanach
11.11.1889 roku. Ostatnio tamże
z a m i e s z k a ł y, k t ó r y w d n i u
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01.09.1939 roku został powołany
do wojska polskiego i zaginął,
dalszy los nieznany. Sąd Grodzki w
Strzelnie Zg. 18/47
Jan Wardzała, syn Jana i Marii z
Leżoniów, urodzony w Dąbrowie
Tarnowskiej 12.02.1899 roku.
Ostatnio zamieszkały w Przemyślanach, podczas wybuchu wojny
znajdował się we Lwowie jako
posterunkowy Policji Państwowej i
prawdopodobnie tam zginął w
1940 roku. Dalszy los nieznany.
Sąd Grodzki w Dąbrowie Tarnowskiej Zg. 52/47.
Stanisław Wyszyński, syn Pawła i
Tatiany z Jaworskich, urodzony w
Przemyślanach 15.05.1895 roku.
Ostatnio zamieszkały w Warszawie, jako oficer zawodowy zginał w
1939 roku, dalszy los nieznany.
Sąd Grodzki w Warszawie VII.
Zg.781/47.
+++++++++++
Fundacja Joachima Lelewela
wspólnie z redakcją „Kuriera
Galicyjskiego” ze Lwowa rozpoczęły prace nad filmem dokumentalnym o obronie Lwowa we
wrześniu 1939 r. Podobnie jak film
„Krew nas bruku. Grodno 1939”,
zrealizowany przez tę fundację, ma
zawierać sceny rekonstrukcyjne.
Ma być jednak dłuższy i trwać 50
minut.
+++++++++++
Powiat przemyślański: jaglicę
stwierdzono w gminach: Biała,
Borszów, Janczyn, Gliniany, Łonie,
Przemyślany, Wiśniowczyk, Słow-

ita i Zadwórze, razem 34 wypadków, co czyni 2,50% poborowych. Wole: 7 wypadków głównie
w gminie Ładańce, co czyni 0,50%
poborowych. Choroby powyższe
występują raczej sporadycznie, a
nie nagminnie. Celem zwalczania
jaglicy utrzymuje wydział powiatowy 2 ośrodki zdrowia: w Przemyślanach i Glinianach z poradnią
przeciwjagliczą, gdzie chorych na
jaglicę leczy się przymusowo. W
obu ośrodkach ruch chorych stale
wzrasta, ze względu jednak na
krótki okres działalności tej instytucji (od roku 1928) rezultat tej akcji
daje na razie słabe wyniki.
Na uwagę zasługuje gmina
Wiśniowczyk powiatu przemyślańskiego, gdzie gruźlica przybrała tak katastrofalne rozmiary, że
prawie wszyscy mieszkańcy gminy
są chorzy. (Rocznik Kresowy nr 1.
A. Ostanek. Sprawozdanie z poboru głównego rocznika 1913)
+++++++++++
26.01.2018 r. w Sejmie odbyło się
trzecie czytanie pakietu projektów
zmiany ustawy o IPN, w tym ws.
penalizacji banderyzmu w Polsce.
W głosowaniu większość posłów,
279 z 414, opowiedziało się za jej
przyjęciem.
W nowelizacji ustawy o IPN
zapisano definicję takich zbrodni.
Są to „czyny popełnione przez
ukraińskich nacjonalistów w latach
1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych
form naruszania praw człowieka
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wobec jednostek lub grup ludności”. Wskazano również, że taką
zbrodnią był udział ukraińskich
nacjonalistów w eksterminacji
Żydów i popełnione przez nich
ludobójstwo na obywatelach II RP
na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej.
+++++++++++
Eksterminacja inteligencji polskiej,
głównie profesorów wyższych uczelni we Lwowie, została przeprowadzona w nocy z 3 na 4 lipca 1941
roku. Ich aresztowania dokonano –
jak twierdzili Niemcy – na podstawie list proskrypcyjnych przygotowywanych przez ,,nikczemnych
studentów ukraińskich”, a zamordowani zostali z rozkazu Hansa
Krügera, późniejszego szefa gestapo w Stanisławowie. Ekipa
rozstrzeliwująca składała się z 5 –
6 nacjonalistów ukraińskich. Uczestniczyli oni przy aresztowaniach jako tłumacze, później jako
przewodnicy do miejsca kaźni,
w końcu jako mordercy. Jeden z

uczestników zbrodni – Walter
Kutschman - potwierdził, że listę
profesorów do rozstrzelania dostarczyli gestapo Ukraińcy. (Prof.
Cz. Partacz: Dążenia ukraińskich
integralnych nacjonalistów do
budowy totalitarnego państwa.
Materiały z konferencji zorganizowanej 8.07.2017 r. w Warszawie,
str. 129).
+++++++++++
Główka Mikołaj, rolnik, syn Marcina i Agnieszki, urodzony 9.7.
1914 r. w Dąbrowie, pow. Przemyślany i tam zamieszkały, został w
1939 r. zmobilizowany i wysłany
jako szeregowiec 53 p.p. na front,
skąd dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie zaginął bez wieści.
+++++++++++
Redakcja biuletynu nadal zbiera
dane o ofiarach napadów ukraińskich nacjonalistów w pow. Przemyślany w latach ostatniej wojny.
Zbiór prawdopodobnie ukaże się w
tym roku w postaci książki pt. Ludobójstwo OUN-UPA.

Osoby pragnące finansowo wesprzeć porządkowanie cmentarza
w Świrzu mogą wpłacić datek na konto Nowogrodzieckiego Towarzystwa
Gospodarczo-Społecznego, 59-730 Nowogrodziec, ul. Lubańska 42a;
mBank: 40 1140 2004 0000 3602 7504 7020. Konieczny dopisek - cmentarz
w Świrzu.

*********************************************
Spotkania Świrzan - biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Nr 132.
Zebrał, opracował i wydał - Józef Wyspiański. Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6,
tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl. Wydano w Lubinie, IV 2018 r. Druk
MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie - bez
ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja
nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

ISSN 2544-0012

