Nr 1
5 (51)

NASZE DROGI
Czasopismo Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
ROK XVI

wrzesień – październik 2009
Wydanie specjalne. 70. rocznica II wojny światowej

SPIS TREŚCI
II wojna światowa. Niemiecko-sowiecka napaść na Polskę........................................... 2
17 IX 1939...................................................................................................................... 5
Zachować od niepamięci................................................................................................. 8
Przedstawiciele nauki miasta Lwowa............................................................................. 9
Echa II wojny światowej................................................................................................ 20
Adam Bajcar. Druga wojna światowa przez pryzmat własnych doświadczeń ............... 21
Jan Ostaszczuk. Kościół katolicki w czasie II wojny światowej . .................................... 27
Ludwik Wojsławski. Jak to było (1939-1940)............................................................... 32
Zbigniew Zwarycz. 1 września, 17 września, 22 września 1939 rok................................ 34
Wrzesień 1939 roku. Lwów i Ziemia Lwowska pod jarzmem hitlerowskiego
i stalinowskiego totalitaryzmu...................................................................................... 36
Krystyna Angielska. Wojna oczyma dziecka ............................................................... 37
Czesław Baran. Gorzka sól........................................................................................... 38
Maksym Biełousenko. Zmyć piętno sowieckich rządów............................................... 41
Wspomnienia................................................................................................................ 43
VII Zjazd EUWP........................................................................................................... 44
Okładka 1–4 str. Kombatanci II wojny światowej. Uroczystości w Warszawie 18 IX 2009.
Kolorowa wkładka: 1 str. – 1 IX 2009. Uczczenie miejsc pochówków żołnierzy września.
2–3 str. –Konferencja w Kijowie. 4 str. – VII Zjazd EUWP.
Sponsorzy Czasopisma – Senat RP
za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Redaktor naczelny
Teresa Dutkiewicz
Redaktor techniczny
Igor Staruńko
Korekta
Maria Iwanowa
Współpraca – Elżbieta Korowiecka, Krystyna Angielska, Marek Gierczak, Walenty Wakoluk
Zdjęcia – archiwalne, Teresa Dutkiewicz, Julia Łokietko
Adres redakcji: 79005 Lwów, a/c 6651
Do użytku wewnętrznego na prawach rękopisu
Drodzy Czytelnicy!
Zachęcamy do nadsyłania korespondencji z życia Waszego środowiska
oraz materiałów o tematyce dotyczącej historii Waszego regionu
Treść materiałów drukowanych w Czasopiśmie nie zawsze odpowiada poglądom redakcji
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów oraz zmiany tytułów otrzymywanych tekstów,
zachowując styl wypowiedzi autorów

2

II WOJNA ŚWIATOWA
NIEMIECKO-SOWIECKA NAPAŚĆ NA POLSKĘ
d wiosny 1939 r. trwały tajne kontakty niemiecko-sowieckie w sprawie
zawarcia układu o nieagresji między obu
państwami, 23 sierpnia doszło do podpisania porozumienia, nosi ono nazwę paktu
Ribbentrop-Mołotow, od nazwisk minis
trów spraw zagranicznych III Rzeszy i
Związku Radzieckiego. Jawna część układu – „traktat o nieagresji” zakładał także
neutralność na wypadek konfliktu między
sygnatariuszem a państwem trzecim. W
ściśle tajnym protokóle do tego układu
przewidziano podział sfer wpływów na
obszarze Polski i państw bałtyckich. W odniesieniu do Polski, granica ta przebiegać
miała mniej więcej wzdłuż linii rzek Nar
wi, Wisły oraz Sanu.

O

Kilka miesięcy przed agresją na Polskę Niemcy prowadziły antypolską propagandę. Wojnę zapowiadały także prowokowane przez Niemców incydenty graniczne, którymi obciążano stronę polską.
29 sierpnia władze polskie ogłosiły pełną
mobilizację. Bezpośrednim pretekstem do
działań zbrojnych miała być kolejna niemiecka prowokacja, 31 sierpnia 1939 r.
dokonano sfingowanego napadu na niemiecką radiostację w Gliwicach. Niemcy
wykorzystali do tej akcji więźniów obozów koncentracyjnych, których przebrali
w polskie mundury.
W piątek, 1 września 1939 r. o godzinie
4.45 bez formalnego wypowiedzenia woj
ny, armia niemiecka zaatakowała Polskę.

Orędzie
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu
Warszawa 1 IX 1939 r.
Obywatele Rzeczypospolitej!
Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa
polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii.
W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich państwa w głębokim przeświad
czeniu, że cały naród w obronie swej wolności, niepodległości i honoru skupi się dokoła
wodza naczelnego i sił zbrojnych, oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już
nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich.
Cały naród polski, pobłogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną
sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa.
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki
Hitler dążył do uznania wojny polskoniemieckiej jako konfliktu regionalnego,
obciążając całą winą za zaistniałą sytuację
stronę polską. Jednak po przystąpieniu do
wojny, 3 września, Wielkiej Brytanii i Francji (zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami sojuszniczymi) konflikt ten nabrał wymiaru ogólnoeuropejskiego, a po przystąpie
niu kolejnych państw – światowego. Rozpo-

częła się II wojna światowa. Faktycznie jednak sojusznicy zostawili Polskę bez pomocy.
Armia niemiecka należała do najlepiej
wyposażonych na świecie. Przewaga wroga okazała się druzgocąca w sile ognia oraz
w ilości i w jakości sprzętu wojskowego.
Mimo bohaterskiej postawy żołnierzy już
3 września armie polskie musiały wycofać
się z pierwszej linii obrony. Przez siedem
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dni dzielnie broniła się polska załoga na
Westerplatte w Gdańsku. 8 września
pierwsze jednostki niemieckie dotarły pod
Warszawę. Stolicę opuściły najwyższe
władze państwowe z prezydentem Ignacym Mościckim. Obroną Warszawy kierował jej prezydent Stefan Starzyński, pełniący także funkcję cywilnego dowódcy. 9
września rozpoczęła się największa bitwa
kampanii wrześniowej, zwana bitwą nad
Bzurą. Trwała ponad tydzień i początkowo Polacy odnosili sukcesy, zostali jednak
pokonani przez przeważające siły wroga.
Rosnąca z każdym dniem przewaga
niemiecka odbierała Polakom inicjatywę,
zmuszając ich do obrony. Zorganizowany

opór został złamany. Większość oddziałów
walczyła aż do wyczerpania amunicji, a na
stępnie próbowała przedostać się do Warszawy. Stolica skapitulowała dopiero 28
września. Następnego dnia poddała się
twierdza Modlin. Do 2 października walczyły polskie jednostki na Helu. Ostatnia
wielka bitwa stoczona została przez armię
gen. Franciszka Kleeberga pod Kockiem w
dniach 2–5 października 1939 r.
17 września w nocy, w trybie pilnym
wezwano do Komisariatu Spraw Zagranicznych w Moskwie polskiego ambasadora Wacława Grzybowskiego. Przedstawiono mu notę ministra Wiaczesława Mołotowa.

Nota ministra Wiaczesława Mołotowa

Moskwa 17 IX 1939 r.

Wojna niemiecko-polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W
ciągu dziesięciu dni operacji wojskowych Polska straciła wszystkie swoje okręgi przemy
słowe i ośrodki kulturalne. Warszawa, jako stolica Polski, już nie istnieje. Rząd polski
uległ rozkładowi i nie okazuje przejawów życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego
rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty, zawarte pomiędzy
ZSRR a Polską. Pozostawiona własnemu losowi i pozbawiona kierownictwa Polska stała
się łatwym polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych i niespodziewanych akcji, mogą
cych stać się groźbą dla ZSRR. Dlatego rząd radziecki, który zachowywał dotychczas
neutralność, nie może w obliczu tych faktów zajmować nadal neutralnego stanowiska.
Rząd radziecki nie może również pozostać obojętny na fakt, że zamieszkująca tery
torium Polski pokrewna ludność ukraińskiego i białoruskiego pochodzenia jest bezbron
na i została pozostawiona własnemu losowi.
Rząd radziecki polecił wobec powyższych okoliczności Naczelnemu Dowództwu Ar
mii Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę
życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.
Rząd radziecki zamierza równocześnie podjąć wszelkie środki mające na celu uwol
nienie narodu polskiego od niszczącej wojny, w którą wepchnęli go nierozsądni przywód
cy i umożliwienie mu życia w pokoju.
Odpowiedź ambasadora Wacława Grzybowskiego
na notę Wiaczesława Mołotowa
Moskwa 17 IX 1939 r.
Żaden z argumentów użytych w nocie dla usprawiedliwienia uczynienia z układów
polsko-radzieckich świstków papieru nie wytrzymuje krytyki. Według moich wiadomości
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głowa państwa i rząd przebywają na terytorium Polski. Suwerenność państwa istnieje,
dopóki żołnierze armii regularnej walczą. To, co nota mówi o sytuacji mniejszości naro
dowych, jest nonsensem. Wielokrotnie w naszych rozmowach mówił pan o solidarności
słowiańskiej. Gdzie się podziała wasza solidarność słowiańska?
W czasie I wojny światowej terytoria Serbii i Belgii były okupowane, ale nikomu nie
przyszło na myśl uważać z tego powodu zobowiązań wobec nich za nieważne. Napoleon
wszedł do Moskwy, ale póki istniała armia Kutuzowa uważano, że Rosja również istnie
je. Warszawa się broni, państwo polskie istnieje.
W ten pokrętny sposób władze w Mos
kwie starały się uzasadnić decyzję o zaatakowaniu wschodnich granic Rzeczypospolitej. Mimo protestów ambasadora Grzybowskiego i nieprzyjęcia przez niego wspomnianej noty – około godziny 4.00 rano
pierwsze jednostki armii sowieckiej wkroczyły na terytorium państwa polskiego. Niczym nie sprowokowana agresja sowiecka
gwałciła liczne umowy międzynarodowe,
w tym traktat ryski z 1921 r. i polsko-so
wiecki pakt o nieagresji z 1932 r.
Wiadomość o sowieckiej nocie i napaści na Polskę zaskoczyła najwyższe władze
Rzeczypospolitej, przebywające wtedy na
Pokuciu. Granica wschodnia była w praktyce bezbronna. Włączenie się do walk nowego agresora pogłębiało dramatyzm sytuacji,
w jakiej znalazła się Polska. Naczelny wódz
marszałek Edward Rydz-Śmigły, wobec
sprzecznych informacji o postępowaniu
czerwonoarmistów, 17 września wydał rozkaz, aby z wojskami sowieckim nie walczyć
bez wyższej konieczności. Świadomość
nieodwracalnej klęski militarnej przesądziła
decyzję o ewakuacji z kraju najwyższych
władz państwowych, celem dalszej organizacji walki z najeźdźcami, ale już poza granicami okupowanego kraju. W nocy z 17 na
18 września 1939 r. prezydent Ignacy

Mościcki, naczelny wódz marszałek Ed
ward Rydz-Śmigły oraz rząd Rzeczypos
politej przekroczyli granicę polsko-rumu��
ńską. Jednak władze rumu����������������
ń���������������
skie, wbrew zawartym porozumieniom, internowały Polaków, uniemożliwiając im w ten sposób
sprawowanie funkcji państwowych.
Dlatego też w zgodzie z konstytucją
kwietniową 1935 r., aby zachować ciągłość
władzy, internowany prezydent Mościcki
wyznaczył swojego następcę, którym został
Władysław Raczkiewicz, były minister i
marszałek senatu. Powierzył on misję tworzenia nowego rządu gen. Władysławowi
Sikorskiemu, a następnie przekazał mu także obowiązki naczelnego wodza.
Siedzibą rządu na wychodźstwie był
początkowo Paryż, potem miejscowość
Angers, a po kapitulacji Francji – Londyn.
Rząd ten został uznany przez państwa koalicji antyhitlerowskiej. Zadaniem rządu
była łączność z narodem, czynne popiera
nie jego oporu wobec okupantów, organizowanie walki zbrojnej przeciwko Niemcom u boku Francji i Anglii, a w przyszłości – po zwycięstwie nad III Rzeszą –
współorganizowanie nowego powojennego ładu oraz budowa silnej i demokratycznej Polski.
Inf. wł.
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towarzyszenie Wspólnota Polska w
dn. 19 września br. zaprosiło kombatantów z Białorusi i Ukrainy do Warszawy na uroczyste obchody 70. rocznicy ag
resji Rosji sowieckiej na Polskę.
Przed Domem Polonii na Krakowskim
Przedmieściu w uroczystej scenerii uczest
nicy uroczystości wysłuchali przemówień
przedstawicieli Rządu Polskiego nawiązują
cych do tych wydarzeń.
Maciej Płażyński, prezes Stowarzysze
nia Wspólnota Polska powiedział m.in.:
„Niepodległa Polska musi mieć pewien ka
non symboli i pojęć niepodważalnych, bę
dących poza politycznym bieżącym sporem,
będących częścią państwowej doktryny.
Debata nad sposobem prowadzenia
polityki wobec Rosji powinna być oczy
wiście ważną częścią polskiej debaty poli
tycznej, ale ocena agresji z 17 września
1939 r. represji wobec ludności polskiej,
zbrodni katyńskiej, utraty suwerenności po
wojnie musi być w polskiej polityce pryn
cypialna i konsekwentna. Tak jak nikt w
Izraelu nie toczy sporu o Holokaust.
W polskiej polityce historycznej skie
rowanej na zagraniczną opinię publiczną
zbrodnia katyńska ma wyjątkowe znacze
nie. Jest symbolem i skrótem opisu agresji z
17 września 1939 r., eksterminacji ludności
pod okupacją sowiecką i chęci skomu
nizowania Polski przez sowiecką Rosję. To
zrozumiałe, że za granicą trudno przebijać
się z szerokim przekazem. Dla nas, w
Polsce, ten przekaz musi być jednak dużo
głębszy. Do miejsc dla nas symbolicznych
trzeba więc dopisać obronę Grodna, he

roizm mieszkańców broniących swego mia
sta przed armią najeźdźców. Nie ma żad
nego powodu, by postać młodego obrońcy
Grodna Tadka Jasińskiego nie miała swoje
go miejsca w podręcznikach naszej historii.
Był on półsierotą, wychowankiem Zak
ładu Dobroczynności. We wrześniu 1939 r.,
mając ledwie 13 lat, jak wielu jemu podob
nych, stanął w szeregu ochotników – ob
rońców Grodna przed sowiecką nawałą. 21
września, w czasie sowieckiego natarcia,
próbował zwalczać czołgi butelkami z kok
tajlem Mołotowa. Schwytany przez żołnierzy
Armii Czerwonej został skatowany i przy
wiązany do pancerza czołgu w charakterze
żywej tarczy. Zginął od kul obrońców*.
Generał Władysław Sikorski w 1941 r.
w rozmowie z ocalałymi obrońcami Grod
na stwierdził: „Jesteście nowymi orlętami.
Postaram się, żeby wasze miasto otrzymało
Virtuti Militari i tytuł Zawsze Wiernego!”.
Słowa generała zobowiązują do pamięci
również dziś.
Spory o historię są również sporami o
stale budującą się tożsamość. Nie ukształ
towała się ona tu, teraz i na zawsze. Jest do
robkiem pokoleń. Świetnie, że po latach po
wstało Muzeum Powstania Warszawskiego,
że buduje się muzeum polskich Żydów, a w
70. rocznicę wybuchu wojny rozpoczął się
na Westerplatte nowy etap tworzenia Mu
zeum II Wojny Światowej. Polska, która
buduje swoją tożsamość w znacznym stop
niu w oparciu o własną martyrologię, musi
umieć pokazywać symbole tej martyrologii.
Brakuje mi w tym ważnym przekazie odkry
wania własnej historii, a przez to tożsamości
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Muzeum Kresów. Brakuje instytucji w no
woczesny sposób pokazującej kulturalne
dziedzictwo ziem będących przez wieki częś
cią Rzeczypospolitej, na których nie tylko
toczyła się nasza historia, ale kształtowała
się też nasza kultura. Korzenie milionów
obecnych mieszkańców Polski są stamtąd,
miliony naszych rodaków tam pozostały. Do
dziś obrażają się, jeśli ktoś mówi na nich Po
lonia. Są Polakami, którzy pozostali tam,
gdzie żyli od wieków. To Polska zmieniła
granice.
„Wspólnota Polska” podejmie się tru
du organizowania takiej placówki nie skie
rowanej przeciw komuś, skierowanej na
nas. Dobrym początkiem jest tworzone
przez Fundację Kresy – Syberia, przy na
szym i Senatu wsparciu, Wirtualne Muzeum
Kresy-Syberia.
Na uroczystości obecni byli prezesi
wszystkich oddziałów Stowarzyszenia
Wspólnota Polska.
Słuchając wystąpień, każdy z wetera
nów wracał myślą do tych dni dawnych,
które zmieniły bieg historii.
Nastąpiła uroczystość wręczenia od
znaczeń państwowych kombatantom obroń
com Wschodnich Kresów Rzeczypospolitej.
Dekoracji dokonał przedstawiciel Kan
celarii Prezydenta RP, wręczając im Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ze
łzami w oczach przyjmowali znak pamięci
ze strony ich Ojczyzny – Rzeczypospolitej
Polskiej. Przechodnie – warszawiacy i goś
cie miasta, zatrzymywali się. Na ich twa
rzach też widoczne było wzruszenie. Wśród
odznaczonych z Ukrainy byli: Stanisława
Kalenowa, Stanisław Kawałek, Romuald
Garliński, Anna Lewicka. Niestety komba
tanci z Białorusi narazie nie mogli odznaczeń
zabrać do swych domów – jest zakaz prezydenta Łukaszenki wwożenia odznaczeń

innych państw na Białoruś. Pozostają narazie na przechowanie w Polsce.
Następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej Tadeuszowi Jasińskiemu
oraz otwarcie nadzwyczaj ciekawej wystawy Andrzeja Krzysztofa Kunerta „17 IX
1939 – „Oswobożdienije” umieszczonej
przed Domem Polonii.
Paweł Kukiz po raz pierwszy publicz
nie wykonał swój nowy utwór Polsza nie
zagranica – wstrząsającą piosenkę nawią
zującą do tamtych tragicznych wydarzeń.
Zespół Sześć złotych ze Lwowa wykonał
piosenkę Deszcz, jesienny deszcz (solo Ma
rek Gierczak). Te dwie piosenki wystarczyły,
aby przed Domem Polonii osoby co najmniej pięciu pokoleń odczuły tragizm wrześ
niowych dni 1939 r. i lat II wojny światowej.
Wkrótce potem nastąpiła rekonstrukcja
historyczna boju o polską placówkę wojsko
wą na Kresach Wschodnich na Krakowskim
Przedmieściu. Weterani w zamyśleniu po
strzegali wydarzenie. Młodzież i dzieci rea
gowały różnie – spokojnie patrząc jakby z
politowaniem na scenerię, w oczach dzieci
było zaskoczenie, zdziwienie i nawet strach.
Przypomniał mi się wówczas fragment wier
sza Krystyny Angielskiej Rocznica
... W tamten pamiętny wrzesień byłeś
małym skrzatem,
więc nie pamiętasz strachu, zaskoczenia,
ostrożnie się chowałeś za plecami taty,
obcymi były dla cię bóle i cierpienia.
Kiedy bomby padały, siedziałeś w piwnicy
i nie bałeś się wcale, bo nie rozumiałeś,
że niebo rozjaśnione blaskiem błyskawicy
było pełne demonów, co z nieba spadły...
Po inscenizacji nastąpił nie rzucający
się w oczy, ale wzruszający moment – łus
ki po ślepych kulach zbierali starsi ludzie
i dzieci. Jedni na pamiątkę dawnych wy
darzeń, drudzy po prostu jako ciekawostkę.
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Krakowskie Przedmieście. Weterani II wojny światowej z Białorusi i Ukrainy przed Domem Polonii

Oby dla tych drugich była to rzeczywiście
tylko i wyłącznie ciekawostka. Na zakoń
czenie goście zostali zaproszeni do ogródku Domu Polonii, gdzie przy poczęstunku
można było podzielić się wspomnieniami,
wrażeniami dnia z gospodarzami uroczys
tości. Słowa podziękowania były kiero
wane pod adresem wszystkich pracow

ników Stowarzyszenia Wspólnota Polska
w Warszawie na czele z M. Płażyńskim.
Wracając z uroczystości, nasi weterani z wdzięcznością wspominali Lilię Lubo
niewicz i Michała Dworczyka, którzy
szczególnie serdeczną troską otoczyli ich
po przyjeździe do Warszawy.
Ludwika Wierzbicka

* Ostatnie chwile małego bohatera zachowały się we wspomnieniach grodzieńskiej nauczycielki
Grażyny Lipińskiej:
Na tym dalekim czołgu plama. (...) Nagła straszna pewność – odtworzenie przeszłości: Głogów! (...)
Chłopczyk ma pięć ran od kul karabinowych (wiem – to polskie kule siekają po wrogich czołgach) i silny
upływ krwi, ale jest przytomny. W szpitalu otaczają go siostry, doktorzy, chorzy. – Chcę do mamy – prosi
dziecko. Nazywa się Tadeusz Jasiński, ma 13 lat, jedyne dziecko Zofii Jasińskiej, służącej, nie ma ojca,
wychowanek Zakładu Dobroczynności. Poszedł na bój, rzucił butelkę z benzyną na czołg, ale nie zapalił,
nie umiał... Wyskoczyli z czołgu, bili, chcieli zabić, a potem skrępowali na czołgu. Danka sprowadza matkę.
Nie pomaga transfuzja krwi. Chłopiec coraz słabszy, zaczyna konać. Ale kona w objęciach matki i na skraw
ku wolnej Polski, bo szpital wojskowy jest ciągle w naszych rękach. Matka umierającego chłopca zrozpaczona i jednocześnie pobudzona czynem synka, szepce mu: - Tadzik, ciesz się! Polska armia wraca! Ułani z
chorągwiami! Śpiewają...
Grażyna Lipińska, Jeśli zapomnę o nich...
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ZACHOWAĆ OD NIEPAMIĘCI
Lipiec we Lwowie w 1944 r.
W lipcowym słońcu droga bez końca
i kurz, i piach.
Obcy odeszli, obcy nadeszli,
matka we łzach.

... Rola zorana, pieśń pochowana
pod ziemią śpi.
Krzyże za nami, krzyże przed nami
czarne od krwi.
Jadwiga Jamrozówna

1 września 2009 r. minęło 70 lat od momentu, który rozpoczął nową kartę w dziejach Polski, Europy i całego świata. Był to początek II wojny światowej. 23 sierpnia
1939 r. Hitler ogłosił: „Wojna ma być wojną wyniszczenia”. Celem polityki niemieckiej
wobec Polski była zagłada całego narodu.
Kolejnym decydującym momentem był dzień 17 września 1939 r. W dniu tym Polska padła ofiarą innej napaści – ze strony Rosji sowieckiej, która zajęła wschodnie ziemie Rzeczypospolitej.
Początkiem likwidacji wszystkiego, co polskie, było nieubłagane prześladowanie
inteligencji polskiej. Objawami tej akcji, które uzyskały największy rozgłos, były podstępne aresztowania w listopadzie 1939 r. niemal wszystkich profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie oraz w lipcu 1941 r. profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Elementem upamiętnienia ofiar ludobójstwa i zbrodniczej działalności z okresu II
wojny światowej jest Księga Strat Osobowych Mariana Walczaka. Celem tej Księgi było
podsumowanie wyników badań, dotyczących strat osobowych polskiego środowiska naukowego poniesionych podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939–1945 r.,
przypomnienie społeczeństwu tragicznych wydarzeń ówczesnych dni i lat oraz oddania
hołdu bohaterom, którzy musieli oddać życie za niepodległość Polski i Polaków.
Wiedzę o zbrodniach z okresu 1939–1945 r. jesteśmy zobowiązani ujawniać – zarówno ku pamięci, jak i ku przestrodze. Naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o
niżej wspomnianych męczennikach dla przyszłych pokoleń i przekazać młodemu pokoleniu Polaków testament naszych przodków, którzy dziś są na wiecznej warcie.
Osoby niżej wymienione – obywatele miasta Lwowa. Polegli oni na wojnie lub
zginęli na skutek terroru z nią związanego, będąc ofiarami bezpośrednich działań eksterminacyjnych w obozach, łagrach, więzieniach.
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Przedstawiciele nauki miasta Lwowa

„Imiona Wasze zostały zapisane w Niebiesiech”
Ł. K. 10.20

ielu naukowców uczestniczyło w wojnie w 1939 r. Po zajęciu terenów wschodniej
Polski przez Armię Czerwoną dostali się do niewoli, byli internowani w obozie jenieckim w Kozielsku. Zamordowani przez służby NKWD w zbiorowej egzekucji w Katyniu i w
Charkowie w kwietniu lub maju 1940 r.

W

Baranowski Bolesław, ur. 30 XI. 1911 r., mgr chemii, asystent na Politechnice Lwowskiej (podporucznik kawalerii).
Belohlavek Roman Władysław, ur. 26.VI.1892 r., dr praw, prof. w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie (kapitan rezerwy).
Dreifner Hubert Karol, ur. 3.XII.1909 r., inż., chemik, asystent w Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Lwowskiej (podporucznik artylerii).
Gucwa Witold Józef, ur. 14.VI.1909 r., dr, adiunkt Katedry Chemii Fizjologicznej Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (podporucznik rezerwy).
Hetper Władysław Benedykt, mgr matematyki, asystent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (oficer rezerwy).
Kaczmarz Stefan Maria, ur. 1895 r., dr, doc. matematyki Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie i Politechniki Lwowskiej (porucznik rezerwy).
Kałuski Roman, mgr, chemik, asystent Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (oficer rezerwy).
Kopniak Zdzisław Tadeusz, dr, asystent Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie (porucznik rezerwy).
Michalski Stanisław Wojciech, ur. 1900 r., dr, adiunkt Akademii Weterynaryjnej we
Lwowie (porucznik rezerwy).
Sadowski Tadeusz, ur. 1906 r., dr, adiunkt Katedry Chemii Fizjologicznej Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (porucznik rezerwy).
Thienel Zenon, ur. 1904 r., inż., adiunkt Katedry Budowy Kolei Żelaznych Politechniki
Lwowskiej (porucznik rezerwy).
Tkaczyk Stanisław, asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (oficer rezerwy).
nocy z 3 na 4.VII.1941 r. osoby niżej wymienione zostały aresztowane na podstawie
wcześniej przygotowanej listy proskrypcyjnej naukowców lwowskich, rozstrzelane
przez specjalny oddział policji niemieckiej na stoku Wzgórz Wuleckich we Lwowie.
Boy-Żeleński Tadeusz, dr medycyny, od września 1939 r. prof. i kierownik Katedry Literatury Francuskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pisarz, krytyk literacki i teatralny, tłumacz arcydzieł literatury francuskiej na język polski.
Cieszyński Antoni, ur. 1882 r., dr, prof. stomatologii i kierownik Katedry Dentystyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W
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Dobrzaniecki Władysław, ur. 1879 r., dr medycyny, doc. chirurgii Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, ordynator Oddziału Chirurgicznego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie.
Grek Jan, ur. 1875 r. (z żoną Marią), dr medycyny, prof. w Klinice Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Okresowo prezes i sekretarz stały Lwowskiego
Towarzystwa Lekarskiego.
Grzedzielski Józef Jerzy, ur. 17.V.1901 r., dr medycyny, doc. w Klinice Okulistycznej
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Hamerski Edward Wiktor, ur. 1897 r., dr medycyny, prof. internistyki i epidemiologii
Akademii Medycyny Weterynaryjnen we Lwowie. Czynny prof. chorób wewnętrznych
i zakaźnych w Instytucie Weterynaryjnym we Lwowie.
Hilarowicz Henryk, ur. 22.VIII.1890 r., dr medycyny, prof. w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Komornicki Władysław, ur. 1911 r., ks., prof. nauk biblijnych i języka greckiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Krukowski Włodzimierz s. Antoniego, ur. 19.IX.1887 r., inż. elektryk, prof. pomiarów
elektrotechnicznych Politechniki Lwowskiej oraz kierownik Laboratorium Elektrotechnicznego. Od 1939 r. pełnił funkcję prorektora Politechniki ds. nauki. Od 1934 r. był członkiemkorespondentem Akademii Nauk Technicznych (od 1936 r. członkiem czynnym), od 1937 r.
członkiem Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Był czołowym polskim elektrotechnikiem, wybitnym specjalistą techniki licznikowej, wzorów i pomiarów. ). Najbardziej znanym patentem Krukowskiego był licznik elektrolityczny o elektrodzie specjalnej; do 1939 r.
działało w Europie ponad milion takich liczników.
Longchamps de Berier Roman Józef s. Bronisława, ur. 1883 r., dr praw, prof. prawa
cywilnego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członek korespondent PAU, Sędzia
Trybunału Konstytucyjnego. W 1939 r. był rektorem Uniwersytetu. Zginął wraz z trzema
synami (Bronisławem – 25 lat, Zygmuntem – 23, Kazimierzem – 18).
Łomnicki Marian Antoni s. Jakuba, ur. 1881 r., dr, prof., kierownik Katedry Matematyki
Politechniki Lwowskiej, współtwórca znanej w świecie lwowskiej szkoły matematycznej.
Mączewski Stanisław s. Józefa, ur. 1892 r., dr medycyny, doc. ginekologii i położnictwa
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie.
Nowicki Jerzy s. Witolda, dr, asystent Zakładu Higieny Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie.
Nowicki Witold Walerian, ur. 1878 r., dr medycyny, prof. anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członek czynny PAU od 1930 r., prezes Lwowskiej Izby
Lekarskiej.
Ostrowski Tadeusz, ur. 1881 r. (z żoną Jadwigą, 59 lat), dr medycyny, prof. i kierownik
Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Pilat Stanisław, ur. 1881 r., chemik, dr filozofii, prof. i kierownik Katedry Technologii
Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej. Stworzył światowy ośrodek badań w
dziedzinie technologii nafty.
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Progulski Stanisław s. Stanisława, (z synem Andrzejem, inż. 29 lat) ur. 17.IX.1874 r., dr
wszech nauk lekarskich. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza pracował na stanowisku adiunkta, a od 1938 r. prof. tytularnego. Kierował lwowskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w 1931 r. pełnił funkcję sekretarza Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Pediatrów Polskich we Lwowie.
Rencki Roman, ur. 1867 r., dr medycyny, prof. i kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Reymanowa Maria, lat 40, pielęgniarka.
Ruff Stanisław, ur. 14.XI.1872 r. (z żoną Anną, 55 lat i synem Adamem, inż., 30 lat), dr
wszech nauk lekarskich, chirurg. Pracował w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Lwowskiego pod kierunkiem Ludwika Rydygiera (do 1904), następnie był ordynatorem oddziału
chirurgicznego Szpitala Lwowskiej Gminy Izraelickiej oraz współpracował z oddziałem chirurgicznym Lwowskiej Polikliniki Powszechnej
Sieradzki Włodzimierz, ur. 1870 r., dr medycyny, prof. i kierownik Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; w latach 1924–1925 rektor Uniwersytetu.
Sołowij Adam, ur. 1859 r. (z wnukiem Adamem Miejsowiczem), dr położnik-ginekolog,
prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie.
Stożek Eustachy, ur. 1912 r., inż., asystent Politechniki Lwowskiej.
Stożek Włodzimierz, ur. 1883 r. (z synem Emanuelem), dr filozofii, prof. matematyki,
kierownik Katedry Matematyki na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej.
Verulani Kazimierz, ur. 1889 r., inż., dr, prof. i kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej
Politechniki Lwowskiej.
Waigel Kasper, ur. 1880 r. (z synem Józefem, lat 33), dr matematyki, prof. i kierownik
Katedry Miernictwa Politechniki Lwowskiej, jej rektor w latach 1929-1930, członek Akademii Nauk Technicznych.
Witkiewicz Roman, ur. 1886 r., dr, inż., profesor i kierownik Katedry Pomiarów Maszyn
Politechniki Lwowskiej.

P

amiętam, jak 4 lipca 1992 r. w Katedrze Lwowskiej celebrowana była przez ks. bp. Rafała Kienickiego uroczysta Msza św. żałobna z okazji 51. rocznicy męczeńskiej śmierci
profesorów lwowskich. Wzniesione zostały gorące modły za tych, którzy żyjąc według praw
Bożych, złożyli ofiarę swego życia z prośbą, aby krew przelana była dla nich nagrodą wieczną za poniesioną ofiarę.
W ten słoneczny lipcowy poranek w znak pamięci krwawej nocy lipcowej 1941 r. na
stokach Wzgórza Wuleckiego w miejscu ich stracenia stanął postawiony przez państwa Cydzików skromny brzozowy krzyż będący godłem chrześcijaństwa, znak męki Chrystusa.
Dwa wieńce na krzyżu z biało-czerwonymi szarfami „W hołdzie pomordowanym profe
sorom młodzież lwowska”, „Profesorom lwowskim zamordowanym 4.VII.1941 składa hołd
społeczeństwo Lwowa”. Krzyż bez tabliczki z nazwiskami. Krzyż jako symbol.
... Tylko w polu biały krzyż
nie pamięta już
kto pod nim śpi...
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Ich imiona są w naszych sercach. Wiązanki polnych kwiatów ułożone na postamentach
niewykonanego pomnika, zapalone świece, znicze. Poświęcenie krzyża i cicha, serdeczna modlitwa wszystkich pokoleń Polaków we Lwowie „Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie”.
ielu z uczonych straciło życie na skutek warunków stworzonych przez wojnę i okupację, zmarło lub zaginęło bez wieści w latach 1939–1945.
Abraham Władysław, ur. 10.X.1960 r., dr, historyk, prof. prawa kościelnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, członek PAU. Studiował w Krakowie i w Berlinie.
Jego dorobek naukowy ma podstawowe znaczenie dla mediawistyki polskiej. Został wywieziony w głąb ZSRR i tam zmarł w 1943 r.
Allerhahd Maurycy, ur. 28.VI. 1868 r., prawnik, od 1917 r. prof. prawa egzekucyjnego i
procedury cywilnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członek
Towarzystwa Naukowego we Lwowie, członek Komisji Kodyfikacyjnej RP i Trybunału Stanu. Był współtwórcą polskiej procedury cywilnej i autorem cennych prac naukowych z dziedziny prawa. Zamordowany w obozie hitlerowskim w Janowie k. Lwowa w sierpniu 1942 r.
Artwiński Eugeniusz, ur. 1892 r., lekarz, dr medycyny, prof. neurologii i psychiatrii na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Nie mogąc znieść trudów
życia okresu okupacji, zmarł we Lwowie 10 września 1944 r.
Auerbach Herman, matematyk, dr, prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zamordowany przez gestapo we Lwowie w lipcu 1941 r.
Auerbach Marian, ur. 1882 r., filolog klasyczny, dr, doc. Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Autor Gramatyki łacińskiej. Zamordowany we Lwowie w lipcu 1941 r.
Augustyn Zbigniew, dr, adiunkt w Katedrze Fizjologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Zginął śmiertelnie ranny odłamkiem bomby podczas bombardowania Lwowa 25 czerwca 1941 r.
Badian Jan, botanik, dr, doc. fizjologii roślin Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
sekretarz Lwowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zamordowany we
Lwowie w 1942 r.
Bartel Kazimierz, ur. 3.III.1882 r. we Lwowie, matematyk, dr, prof. i kierownik Katedry
Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej. W latach 1926–1930 był trzykrotnie premierem, dwukrotnie wicepremierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej i ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego; był także posłem na sejm, a w latach 1937–1939 senatorem. 2.VII 1941 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu. Rozstrzelany
20 lipca 1941 r. we Lwowie bez rozprawy sądowej.
Bartoszewicz Kazimierz, prof. budownictwa ogólnego Politechniki Lwowskiej. Zmarł
na początku 1945 r.
Bednarski Adam, dr, prof. okulistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł
11 kwietnia 1941 r.
Bernacki Ludwik, ur. 1880 r., dr historyk, dyrektor Biblioteki Ossolińskich we Lwowie.
Związany z Biblioteką 30 lat, przyczynił się wydatnie do jej rozwoju. Zmarł w przededniu
wkroczenia radzieckich wojsk okupacyjnych do Lwowa w 1939 r.
Bieńkowski Zygmunt, asystent w Katedrze Chemii Fizjologicznej Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie. Zginął na wojnie w 1939 r. we Lwowie.

W
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Blaustein Leopold, ur. 1905 r., dr filozofii, psycholog, członek Towarzystwa Naukowego
we Lwowie. Pracował naukowo w zakresie psychologii opisowej. Uwięziony przez gestapo
zmarł w 1944 r. w obozie zagłady w Treblince.
Blumenfeld Tadeusz, asystent Wydziału Prawnego Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Zamordowany przez policję hitlerowską.
Bratro Emil, ur. 1878 r., dr, prof. budowy dróg i tuneli Politechniki Lwowskiej, członek
Akademii Nauk Technicznych. Zmarł we Lwowie 21 grudnia 1944 r.
Charewiczowa ze Strzeleckich Łucja, ur. 12.VIII.1897 r., doc. historii średniowiecza
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Prowadziła badania naukowe z zakresu dziejów
Lwowa. Od 1931 r. była kustoszem Muzeum Historycznego Lwowa. Aresztowana w lipcu
1943 r., przewieziona do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince, gdzie zginęła
zamordowana 17 grudnia 1943 r.
Chmielowiec Alfons, ur. 1891 r., inż., dr, doc. statyki i teorii mostów Politechniki Lwowskiej. Zmarł w trudnych warunkach okupacyjnych 1940 r.
Chwistek Leon, ur. 1884 r., dr, prof. logiki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
historyk sztuki. Aresztowany przez władze ZSRR, zmarł w 1944 r.
Czarnocki Łukasz, lekarz weterynarii, pracownik Akademii Weterynaryjnej we Lwowie.
Zamordowany po wkroczeniu Niemców do Lwowa w 1941 r.
Czortkowicz Samuel, antropolog, asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Zginął zamordowany we Lwowie w 1942 r.
Dadleż Józef Rajmond, dr, doc. toksykologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Zamordowany przez Niemców w 1943 r.
Dubanowicz Edward, ur. 6.I.1881 r., dr, prof. prawa politycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł 18 października 1943 r.
Dunicz Jan Józef, ur. 3.V.1910 r., mgr polonistyki i dr muzykologii, starszy asystent w
Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uwięziony przez gestapo w Warszawie w 1944 r. Zginął w obozie Dora-Nordhausen 3 kwietnia 1945 r.
Dworzak Ludwik, dr, doc. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
profesor tytularny prawa karnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Lwowie. Aresztowany
7.X.1939 r., osadzony w więzieniu w Kijowie. Przepadł bez wieści.
Eherman Ludwik Tadeusz, ur. 14.1 V. 1885 r., inż., prof. maszynoznawstwa Politechniki
Lwowskiej, konstruktor silników spalinowych i wysokoprężnych, członek Akademii Nauk
Technicznych. Zmarł w kwietniu 1945 r.
Fic Urban Atanazy, ur. 1901, ks. dominikanin, dr, prof. egzegezy biblijnej i archeologii
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zginął od bomby lotniczej we Lwowie 2 listopada 1943 r.
Fischer Adam Robert, ur. 7.VI.1889 r., prof. emologii i etnografii Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Zmarł 22 grudnia 1943 r.
Franke Marian, ur. 21.III. 1877 r., dr medycyny, prof. i dziekan Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, kierownik Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, wykładowca Państwowych Kursów Medycznych we Lwowie. Zmarł we Lwowie 12 września 1944 r.
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Frankl Stanisław, ur. 15.I.1903 r., ks., prof. teologii dogmatycznej Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, rektor Seminarium Duchownego we Lwowie. Aresztowany przez
gestapo 27.I.1942 r. Po uprowadzeniu go z więzienia, zmarł w klasztorze oo. Reformatorów
26 czerwca 1944 r.
Fuchs Zygmunt, dr, doc., kierownik Laboratorium Aerodynamicznego Politechniki
Lwowskiej. Zginął we Lwowie w 1942 r.
Fuliński Benedykt, ur. 21.XI.1881 r., dr, prof. zoologii i anatomii zwierząt na Wydziale
Rolniczo-Leśnym Politechniki Lwowskiej oraz zoogeografii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł we Lwowie 2 marca 1942 r.
Gajewski Stefan, prof. chirurgii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Zmarł
w pierwszych miesiącach okupacji radzieckiej w 1939 r.
Gąsiorowski Napoleon, ur. 1876 r., dr, prof. bakteriologii Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Zmarł 2 marca 1941 r.
Gerstmann Adam, ur. 13.XII 1873 r., ks. Prof. teologii moralnej Uniwersytetu Jana Ka
zimierza we Lwowie, jego rektor w latach 1927–1928 i 1932–1933. Zmarł we Lwowie
25 lipca 1940 r.
Gizelt Adolf, dr, prof. fizjologii i farmakologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa został umieszczony w getcie, następnie wraz
innymi Żydami zamordowany w obozie Janowskim.
Głąbiński Stanisław s. Jana, ur. 25.II.1862 r, prawnik, ekonomista, dr, prof. Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, dziekan Wydziału Prawa i rektor uczelni. W latach 1904–1918
poseł na Sejm Galicyjski, 1928–1935 – senator, minister i wicepremier w rządach II Rzeczypospolitej Polskiej. Aresztowany przez władze radzieckie, zmarł w 1943 r. na terenie ZSRR.
Godlewski Emil s. Emila, ur. 12.VIII.1875 r., dr medycyny, prof. embriologii i biologii na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członek czynny PAU, członek Papieskiej Akademii Umiejętności. Zmarł po ciężkich przejściach okupacyjnych 25
kwietnia 1944 r.
Gotlieb Wojciech, ur. 1884 r., dr, lektor, nauczyciel języków obcych Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie. Zmarł we Lwowie 3 maja 1941 r.
Grabowski Łucjan Kazimierz s. Maksymiliana, ur. 19.V. 1871 r., dr, prof. astronomii i
geodezji wyższej na Politechnice Lwowskiej, wieloletni kierownik Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego PL, członek PAU i TNW. Zmarł we Lwowie na skutek trudnych
warunków okupacyjnych w 194 l r.
Grajewski Stefan, dr, prof. Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Aresztowany i uwięziony przez gestapo, zginął we Lwowie 12 listopada 1941 r. w nieznanych okolicznościach.
Gruder Leon, doc. okulistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł w 1941 r.
Grzymalski Wiesław, prof. rysunku zdobniczego i dekoracji wnętrz Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Zmarł we Lwowie w 1941 r.
Hauswald Edwin, ur. 8.III.1868 r., dr, prof. budowy maszyn Politechniki Lwowskiej, specjalista w zakresie maszynoznawstwa i organizacji przemysłu, członek Akademii Nauk
Technicznych. Zmarł z wycieńczenia we Lwowie 8 marca 1942 r.
Hecht Stanisław, asystent Zakładu Anatomii Patologicznej Lwowskiego Państwowego
Instytutu Medycyny. Więziony we Lwowie z powodu pochodzenia żydowskiego, zastrzelony w 1944 r.
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Hetper Stanisław, dr, filozof i logik, doc. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, zginął w obozie w 1940 r.
Hubicki Stanisław, prof. inżynerii leśnej Politechniki Lwowskiej. Zmarł w czasie okupacji w nieznanych okolicznościach.
Jacob Marian Mojżesz, ur. 15.XI.1900 r., dr, prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Zamordowany w 1944 r.
Jaglarz Jerzy, ks., prawnik-kanonista, asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zamordowany w więzieniu.
Jałowy Bolesław, ur. 11.IX. 1906 r., dr, prof. i kierownik Zakładu Histologii i Embriologii
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zginął zamordowany 1 października 1943 r.
Jarecki Kazimierz Wiktor, ur. 1878 r., prof. tytularny filologii starofrancuskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zamordowany 18.XII. 1939 r.
Josse Franciszek, ur. 1861 r., doc. Politechniki Lwowskiej. Wywieziony do Kazachstanu
gdzie zmarł 13 grudnia 1941 r.
Jougan Władysław Alojzy, ur. 1855 r., ks., prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł w więzieniu w 1942 r.
Kessler Jakub, ur. 1904 r., orientalista, asystent Seminarium Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zginął w getcie w 1942 r.
Klimek Stanisław, ur. 1903 r., doc. antropologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jako oficer rezerwy brał udział w wojnie z Niemcami w 1939 r. Poległ w bitwie pod
Ożarowem w 1939 r.
Kmietowicz Franciszek Ksawery, ur. 1892 r., lekarz, doc. fizykoterapii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł w 1940 r.
Kochanowski Cyryl Józef, ur. 1860 r., inż. leśnik, prof. użytkowania lasów Politechniki
Lwowskiej. Zastrzelony w 1942 r.
Kochanowski Stanisław Marian, ur.1871 r., germanista i romanista, prof. Akademii
Handlu Zagranicznego we Lwowie. Zmarł z głodu w 1942 r.
Korowicz Henryk, ur. 1888 r., dr, prof. ekonomii politycznej Katedry Ekonomii Handlu
Zagranicznego we Lwowie, jej rektor w latach 1931–1939. Aresztowany przez gestapo i
zamordowany 12 lipca 1941 r.
Kotowicz Władysław, ur. 1872 r., dr., prof. filologii Dalekiego Wschodu Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, członek PAU od 1927 r., zmarł w 1944 r.
Kotula Rudolf, ur. 1875 r., dr, kustosz, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie,
teoretyk w dziedzienie bibliotekarstwa. W 1940 r. został wywieziony do Kazachstanu i tam
zmarł w październiku 1940 r.
Kowalski Edmund Szymon, ur. 1859 r., lekarz, doc. balneologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł w styczniu 1942 r.
Kozłowski Leon Tadeusz, ur. 1892 r., dr filozofii, prof. archeologii Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie (1921–1939 ), członek PAU, legionista. Aresztowany i w 1940 r.
wywieziony do Moskwy. Zmarł w 1944 r.
Kozłowski Stanisław Franciszek, ur. 1902 r., inż., doc. projektowania zakładów energetycznych Politechniki Lwowskiej, Dyrektor Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie. Zabity we Lwowie w październiku 1941 r.
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Kwiatkowski Łukasz, dr, doc. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Poległ w powstaniu warszawskim w 1944 r.
Kwiatkowski Stefan, ur. 1898 r., dr medycyny, doc. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł we Lwowie w styczniu 1944 r.
Kwietniewski Kazimierz, ur. 1873 r., zoolog, oceanograf, prof. anatomii porównawczej
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł na skutek trudnych warunków okupacyjnych w 1942 r.
Laniewski Alfred, sędzia, st. asystent Zakładu Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Aresztowany przez NKWD we Lwowie, przepadł bez wieści.
Lenczowski Józef, dr, doc. w Klinice Ginekologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1940 r. przepadł bez wieści.
Leszczyński Roman, ur. 1876 r., dr, prof. tytularny dermatologii i wenerologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prezes Towarzystwa Dermatologicznego. Aresztowany i
wywieziony. Zmarł w Archangielsku w marcu 1940 r.
Lewicki Kazimierz, ur. 1903 r., dr historii, adiunkt Państwowego Archiwum we Lwowie,
asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Zginął w walce z Niemcami 17 września
1939 r.
Lutman Tadeusz Eugeniusz s. Franciszka, ur. 1905 r., dr, historyk, pracował bibliotekarzem
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie, badacz w dziedzinie historii gospodarczej, członek Międzynarodowego Komitetu Historycznego od 1934 r. W 1942 r. aresztowany
przez gestapo i uwięziony, osadzony w obozie koncentracyjnym w Majdanku, w 1944 r. przekazany do Dachau Mauthausen-Gussen, tam zginął podczas powstania 5 maja 1945 r.
Łazoryk Emil Roman s. Jana, ur. 1897 r., inż., prof. i kierownik Katedry Statyki i Budownictwa Żelaznego i Żelbetonowego na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. W
1945 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony do Krasnodonu, gdzie po miesięcznym
pobycie w więzieniu w lutym 1945 r. zmarł.
Machalski Renee, lekarz weterynarii, asystent Katedry Anatomii Patalogicznej Akademii
Medycyny Weterynarnej we Lwowie. Posiadał polski dowód osobisty i paszport francuski. Zatrzymany przez patrol policji niemieckiej i uznany za szpiega, został natychmiast rozstrzelany.
Malsburg Karol Ignacy, ur. 1856 r., zootechnik, prof. hodowli na Wydziale RolniczoLeśnym Politechniki Lwowskiej, Akademii Medycyny Weterynarnej we Lwowie, prezes
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, członek Akademii Nauk Technicznych. Zmarł we
Lwowie w grudniu 1942 r.
Małachowski Roman, ur. 1887 r., prof. chemii organicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, badacz w dziedzinie struktury i mechanizmu przemian związków organicznych.
Zginął w powstaniu warszawskim w 1944 r.
Maślak Eugeniusz, dr weterynarii, adiunkt Katedry Anatomii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Jako oficer rezerwy brał udział w wojnie z Niemcami w 1939 r.,
dostał się do niewoli radzieckiej, zginął bez wieści.
Matakiewicz Maksymilian August Antoni s. Antoniego, ur. 1875 r., dr, inż., prof. budownictwa wodnego, rektor (1919–1920) Politechniki Lwowskiej, prezes Akademii Nauk
Technicznych (1930–1933). Zmarł we Lwowie w lutym 1940 r.
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Mazurkiewicz Karol, ur. 1881 r., ks., dr, doc. historii Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. W październiku 1941 r. aresztowany przez gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, stracony w komorze gazowej w 1942 r.
Mendys Michał Teodor, ur. 1892 r., dr filozofii, członek Towarzystwa Naukowego we
Lwowie. Zginął w powstaniu warszawskim 1944 r.
Nadolski Otto s. Antoniego, ur., 1880 r., dr nauk technicznych, prof. budownictwa wodnego
Politechniki Lwowskiej, jej rektor w latach 1926–1927, 1933–1936. Zmarł w grudniu 1941 r.
Narajewski Stanisław s. Jana, ur. 1860 r., ks., dr, prof. teologii moralnej Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie. Jego rektor w latach 1922–1923, trzykrotny dziekan, i prorektor. Zmarł nagle we Lwowie w lutym 1943 r.
Nechay Wiktor Paweł s. Ernesta, ur. 1895 r., dr geolog, geograf, asystent Katedry Geologii i Paleontologii Politechniki Lwowskiej, członek Komisji Fizjograficznej i Towarzystwa
Geograficznego. Aresztowany przez NKWD, zginął w 1940 r.
Niemczycki Stanisław Tadeusz s. Jana, ur. 1872 r., dr, prof. chemii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, jej rektor w latach 1923–1927. Po wkroczeniu Niemców do
Lwowa został usunięty z uczelni i mieszkania. Zmarł we Lwowie na ulicy 12 maja 1943 r.
Ochsenhoft Markus, ur. 1913 r., lekarz, asystent Zakładu Anatomii Patologicznej Lwowskiego Państwowego Instytutu Medycznego. Zamordowany przez hitlerowców we Lwowie
w 1943 r.
Opolski Zdzisław, ur. 1884 r., dr, geograf, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego. Zamordowany w lipcu 1941 r.
Ostern Paweł, dr, doc. biochemii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Latem 1943 r. aresztowany przeze gestapo we Lwowie, zginął w więzieniu 19
sierpnia 1941 r.
Pawłowski Antoni Teodor, ur. 1859 r., matematyk, ekonomista, inicjator i organizator
Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, prof. Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie
i jej pierwszy rektor. Doc. w dziedzinie ubezpieczeń na Politechnice Lwowskiej. Zmarł we
Lwowie w 1942 r.
Pazdro Zbigniew Walenty s. Jana, ur. 1873 r., dr praw, prof. administracji i polskiego
prawa administracyjnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, kilkakrotny dziekan Wydziału Prawa i Umiętności Politycznych. Zmarł we Lwowie 13 września 1939 r.
Quest Robert, ur. 1874 r., dr medycyny, doc. pediatrii Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Zmarł 17 września 1942 r.
Raczyński Aleksander, ur. 1872 r., dr praw, ekonomista, doc. prawa gospodarczego,
działacz polityczny i państwowy. Zmarł 18 grudnia 1941 r.
Rodeld Zdzisław, dr, chemik, asystent Zakładu Chemii Ogólnej Politechniki Lwowskiej.
Zginął bez wieści.
Rudniański Stefan, ur. 1887 r., filozof, prof. historii filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zginął w czasie ewakuacji Lwowa, zamordowany przez wkraczający oddział operacyjny SS w czerwcu 1941 r.
Ruzamski Marian, ur. 1899 r., asystent Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, artysta malarz. W marcu 1943 r. został aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince, następnie do Bergen-Belsen, gdzie zmarł na biegunkę głodową w 1945 r.
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Ruziewicz Stanisław, ur. 1889 r., dr filozofii, prof. matematyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, w latach 1932–1933 dziekan
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w
1939 r. – rektor Akademii Handlu Zagranicznego. Uwięziony przez gestapo i rozstrzelany
we Lwowie w 1941 r.
Rylski Jan, minerolog i petrograf, asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Zmarł w czasie ewakuacji w 1939 r.
Schauder Julian Paweł, ur. 1896 r., dr, prof. matematyki Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Zamordowany przez hitlerowców we Lwowie w 1943 r.
Schmierer Zygmunt, dr, asystent Katedry Filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, przedstawiciel pokolenia najmłodszych filozofów lwowskich, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w 1943 r.
Schramm Hilary Paulin, ur. 1857 r., dr medycyny, prof. chirurgii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członek PAU od 1931 r. Zmarł we Lwowie 11 listopada 1940 r.
Skibniewski Stefan, ur. 1871 r., ks. prałat, prof. filozofii chrześcijańskiej Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł we Lwowie w 1941 r.
Skurski Rudolf, dr adiunkt Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Zginął podczas bombordowania Lwowa 25 czerwca 1941 r.
Smereka Jan, doc. filologii klasycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł
we Lwowie 25 sierpnia 1943 r.
Smolka Franciszek, prof. tytularny papirologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł we Lwowie 29 listopada 1942 r.
Sternbach Ludwik, matematyk, dr, asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Popełnił samobójstwo w drodze ze Lwowa do obozu zagłady w Bełżcu w sierpniu 1942 r.
Tatarczuk Stanisław, inż., dyrektor Instytutu Technologicznego we Lwowie. Zginął w
obozie koncentracyjnym w Stutthofie na początku 1945 r.
Thullie Maksymilian, ur. 1853 r., dr, prof. budowy mostów Politechniki Lwowskiej, członek Akademii Nauk Technicznych i Towarzystwa Naukowego. Zmarł we Lwowie 1 września 1939 r.
Treter Mieczysław, ur. 1882 r., dr, doc. historii sztuki na Politechnice Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł w 1943 r.
Urich Emil, filolog klasyczny i germanista, lektor języka łacińskiego na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. Zamordowany w lutym 1942 r.
Wachlowski Zenon, dr, doc. prawa politycznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Aresztowany przez władze radzieckie w 1940 r. i wywieziony, przepadł bez wieści.
Warder, doc. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zamordowany we Lwowie w
lipcu 1941 r.
Wasiutyński Aleksander, ur. 1859 r., inż. komunikacji, prof. budowy linii kolejowych
Politechniki Lwowskiej, prezes Akademii Nauk Technicznych. Zmarł w 1944 r.
Wątorek Karol Michał, ur. 1875 r., dr inż., prof. i kierownik Katedry Budowy Kolei Żelaznych Politechniki Lwowskiej. Zmarł we Lwowie w lutym 1944 r.
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Wezberg Zygmunt, ur. 1872 r., prof. mineralogii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł 30 marca 1945 r.
Wisłocki Władysław Tadeusz, ur. 1887 r., dr, bibliotekarz dyplomowany bibliograf, historyk-słowianoznawca, długoletni kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie.
Po zajęciu Lwowa przez hitlerowców został aresztowany i zamordowany 11 lipca 1941 r.
gasły życia najlepszych synów nauki polskiej zdmuchnięte zbrodniczym podmuchem
okrucieństwa i wojny. Lecz popioły rozwiane żarzą się nieujarzmianym, niezniszczalnym płomieniem pamięci naszego narodu, pokonując bariery życia i śmierci, bariery czasu.
Nie zrealizowane zostały dwa projekty pomników ku czci pomordawanych profesorów w
swoim czasie zatwierdzone przez odpowiednie władze miasta Lwowa. Pozostały tylko resztki
postamentu pierwszego pomnika, nie ma dziś brzozowego krzyża. W innym miejscu stoi żelaz
ny krzyż, gdzie na tablicy napisane są nazwiska ofiar w języku polskim i języku ukraińskim.

Z

Krystyna Angielska
Wzgórza Wuleckie
W dni lipcowe na Wzgórzach Wuleckich
Wiatr wygrywa nokturny Chopina.
Właśnie te, które znali od dziecka,
gdy płynęły spod ręki matczynej.
Gra nokturny ku czci nocy owej,
tej ostatniej nocy ich życia,
gdy profesorowie ze Lwowa
pożegnali się z miastem o świcie.
Gdy na wzgórzach Monte Cassino
przekwitają już czerwone maki,
łzy Chopina wraz z muzyką płyną –
marsz żałobny brzmi w sercach lwowiaków.

Ostatnio został ogłoszony kolejny konkurs na projekt pomnika. Polsko-ukraińskie jury
jednogłośnie przyznało pierwsze miejsce projektowi prof. Aleksandra Śliwy z Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Pomnik ma powstać z inicjatywy mera Lwowa Andrija Sadowoho i
prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Władze Wrocławia na budowę pomnika przekażą
kwotę w wysokości 900 tys. złotych, pozostałą kwotę pokryje Lwowska Rada Miasta.
Otwarcie pomnika planowane jest na 4 lipca 2010 r.
Opr. Jadwiga Kuczabińska (Czerniowce), Teresa Dutkiewicz
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Echa II wojny światowej

M

iędzynarodowa Sesja Popularno-Naukowa poświęcona 70. rocznicy II wojny
światowej odbyła się 3 października br. w Kijowie dzięki finansowemu wsparciu
Stowarzyszenia Wspólnota Polska pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Konsulatu RP w Kijowie. Organizatorzy – Stowarzyszenie Wspólnota Polska (Warszawa) oraz Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie.
Na Sesję zostali zaproszeni i przybyli do Domu Polskiego prezesi wraz z przedstawicielami organizacji członkowskich FOPnU z dziesięciu obwodów Ukrainy:
obwód kijowski: Kijów, Browary, Boryspol, Fastów, Biała Cerkiew;
obwód winnicki: Winnica, Bar, wieś Sutyski, Koziatyn, Kalinówka, Tulczyn;
obwód czerkaski: Czerkasy, Humań, Smiła;
obwód chmielnicki: Połonne; Nowoselica
obwód żytomierski: Żytomierz, Różyn, Emilczyno, Malin, Nowograd Wołyński,
Berdyczów
obwód tarnopolski: Hałuszczyńce;
obwód charkowski: Charków;
obwód zakarpacki: Użgorod.
obwód lwowski: Lwów, Drohobycz, Mościska;
obwód sumski: Sumy, Lebiedin.
W Sesji uczestniczyło ponad 90 osób. Po śniadaniu dwoma autokarami uczestnicy z
Domu Polskiego udali się do Opałkowej Chaty, gdzie otwarcia Sesji dokonał Edward Dobrowolski kierownik wydziału konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie, po czym
głos zabrała Emilia Chmielowa prezes FOPnU, przedstawiając prelegentów.
Jako pierwszy z referatem Druga wojna światowa 1939-45 przez pryzmat własnych
doświadczeń wystąpił doc. Adam Bajcar (Warszawa) – publicysta, członek Towarzystwa Polska-Ukraina i Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy.
Następnie dr Iwan Kozłowski (Lwów) z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego
imienia Iwana Franki, Instytutu Integracji Europejskiej, kierownik Działu Krajów Unii
Europejskiej przedstawił referat Wizja ukraińskiego historyka.
Dr Jan Ostaszczuk (Kijów) w swym referacie poruszył temat Kościół katolicki w
okresie II wojny światowej.
Prof. Ludwik Wojsławski (Charków) podzielił się sierocymi osobistymi przeżyciami z okresu II wojny światowej oraz podjął temat działań wojennych na północy ZSRR.
Zbigniew Zwarycz (Lwów) opowiedział o losach swojej rodziny podczas II wojny
światowej i przeżyciach osobistych powiązanych z wywózką na Syberię.
Obecni z ogromnym przejęciem słuchali wykładów, które były różnorodne i nadzwyczaj ciekawe.
Po przerwie na kawę wszyscy uczestniczyli w otwarciu wystawy poświęconej II
wojnie światowej, a która przybyła z Warszawy dzięki staraniom Stowarzyszenia Wspól
nota Polska, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Ambasady i Konsulatu RP w
Kijowie. Otwarcia wystawy dokonali Jacek Kluczkowski Ambasador RP w Kijowie,
Emilia Chmielowa prezes FOPnU, Stanisław Kostecki prezes ZPU.
Inf. wł.
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Adam Bajcar

Druga wojna światowa
przez pryzmat własnych
doświadczeń
mojej pamięci niespełna dziesięciolet
niego chłopca utrwaliły się szczególnie
mocno zdarzenia z pierwszych dni tej wojny,
która przyszła tak nagle do naszego miasta. Z
rodzinnego podwórka na Lewandówce, lwow
skim przedmieściu o znanych tradycjach lot
niczych, obserwowaliśmy w słoneczne przed
południe 1 września 1939 r. lecące z zachodu
samoloty, przekonani, że to nasza eskadra.
Wkrótce spadły bomby na otoczenie Dworca
Głównego i dotarły z miasta wieści o zabitych.
Ojciec wspominał nieraz własne przeżycia z
pierwszej wojny światowej, zwłaszcza uciecz
kę z niewoli rosyjskiej i ponowne jego wy
słanie na front włoski, gdzie został ranny.
Chcąc uchronić rodzinę przed skutkami nowej
wojny, w przygotowującym się do obrony
mieście, wybrał schronienie u krewnych w
sąsiedniej wsi Biłohorszcze (dziś w granicach
Lwowa). I tutaj po raz pierwszy zobaczyliśmy
uzbrojonych Niemców. Weszli do domu, by
zaaresztować mężczyzn, gdyż jak się później
okazało strzelano do nich z pobliskiego lasu.
Nie zapomnę owej dramatycznej sceny po
żegnania z ojcem. Tych mężczyzn uratował
Niemiec, mieszkający w pobliżu, zaświadcza
jąc o ich niewinności.
Oblężony przez wojska niemieckie
Lwów bronił się 10 dni i trwałby w tym oporze
zapewne dłużej, gdyby drugi napastnik nie
uderzył na Polskę od wschodu. Miasto nie
skapitulowało przed Niemcami, lecz dowo
dzący jego obroną gen. Władysław Langner,
przekazując 22 września Lwów armii sowiec
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kiej, nie mógł przewidzieć, jak tragiczny los
spotka oficerów, osadzonych w obozie jeńców
w Starobielsku. Ogromnym szokiem dla nas
okazało się zetknięcie z tą jakże odmienną
cywilizacyjnie armią. Przez nasze przedmieś
cie przewaliło się bezładne zbiorowisko za
niedbanych krasnoarmiejców z dominującym
nad nimi wielbłądem.
Prawie tydzień dłużej trwała obrona War
szawy, załoga Helu skapitulowała dopiero
2 października, natomiast gen. Franciszek
Kleeberg dowodził w ostatniej bitwie, którą w
dniach 25 października Samodzielna Grupa
Operacyjna Polesie stoczyła w rejonie Kocka.
Terytorium Polski stało się łupem wojennym
najeźdźców, którzy dokonali nowego rozbioru
kraju. Prezydent Rzeczypospolitej i rząd pol
ski zdołali jednak w momencie najazdu
sowieckiego opuścić kraj, a we Francji sfor
mułowały się wkrótce nowe władze. Siedzibą
rządu emigracyjnego z gen. Władysławem Si
korskim na czele zostało miasto Angers, w
historycznej Andegawenii.
Polska pozostawała więc nadal w sojuszu
wojennym z Wielką Brytanią i Francją, które
3 września wypowiedziały wojnę Niemcom.
Front zachodni zastygł jednak na wiele
miesięcy wzdłuż granicznych fortyfikacji linii
Maginota. Natomiast nowym terenem zacię
tych walk stało się pogranicze Finlandii,
zaatakowanej 30 listopada przez Związek So
wiecki, który za cenę dotkliwych strat na tym
zimowym froncie uzyskał korektę granicy
państwowej wokół Wyborga. Była to kolejna
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realizacja sowieckiej ekspansji terytorialnej,
której ofiarami stały się latem 1940 r. Litwa,
Łotwa i Estonia (w oparciu o układ Ribbent
rop-Mołotow), a także Rumunia, zmuszona
do oddania Besarabii (utworzono tu Mołdaw
ską SRR).
Wojsko Polskie utworzone we Francji
osiągnęło w kwietniu 1940 r. liczbę 85,5 tys.
żołnierzy, w tym 9,5 tys. w lotnictwie. Od
działy te mogły się wkrótce włączyć do walki
u boku sprzymierzonych. Kiedy 9 kwietnia
Niemcy zaatakowały Danię (zajętą bez oporu)
i Norwegię, gdzie rozgorzały walki, w składzie
wysłanego do fiordów korpusu ekspedycyj
nego znalazły się oddziały francuskie, bry
tyjskie i polskie. W bitwie o Narwik odzna
czyła się Samodzielna Brygada Strzelców
Podhalańskich, pod dowództwem gen. Zyg
munta Szyszko-Bohusza. Wojska sprzymie
rzonych zmuszone były jednak ewakuować
się z północnej Norwegii na początku czerwca.
W dniu 10 maja nastąpił zmasowany atak
niemiecki na Belgię, Holandię i Luksemburg z
zamiarem oskrzydlenia Francji. W tym nie
spodziewanym uderzeniu miała się sprawdzić
zastosowana przez najeźdźcę taktyka Blitz
kriegu. Po totalnym zbombardowaniu przez
Luftwaffe śródmieścia Rotterdamu skapitu
lowała 15 maja Holandia, a 28 maja Belgia.
Do 4 czerwca sprzymierzeni, tracąc całe uz
brojenie i sprzęt bojowy, ewakuowali pod
Dunkierką do Wielkiej Brytanii około 340 tys.
żołnierzy. Niemcy przełamali obronę francus
ką na linii Sommy i 14 czerwca zajęli Paryż.
W walkach tych uczestniczyło kilka polskich
jednostek wojskowych. Francja, przeciw któ
rej wystąpiły również faszystowskie Włochy,
poniosła klęskę i podpisała 22 czerwca akt
kapitulacji. Większa część kraju ze stolicą i
całym wybrzeżem atlantyckim dostała się pod
okupację niemiecką. W strefie nie okupowanej
zaczął funkcjonować rząd kolaborancki marsz.
Petaina w Vichy. Kontynuację walki ogłosił
jednak gen. Charles de Gaulle, stając w Lon
dynie na czele Komitetu Wolnych Francuzów.

Po klęsce Francji zapowiedzią niemiec
kich przygotowań do inwazji na Wyspy Bry
tyjskie stały się zmasowane naloty Luftwaffe.
Od lipca do końca października 1940 r. toczyła
się powietrzna bitwa o Anglię, w której ak
tywny udział wzięły polskie dywizjony myś
liwskie 302 i 303. Wejście do wojny Włoch
otworzyło nowe pola walk na Bałkanach i w
Afryce. Wojska włoskie, które uderzyły z Al
banii na Grecję (28 X), zostały wnet zmuszone
do odwrotu. W grudniu wojska brytyjskie
wyparły Włochów z zajętej przez nich części
Egiptu oraz z libijskiej Cyrenajki. W lutym
1941 r. przyszli im z pomocą Niemcy, przerzu
cając do Trypolitanii korpus ekspedycyjny
pod dowództwem gen.Rommla. Brytyjczycy
pokonali wojska włoskie w Afryce Wschod
niej, wyzwalając Abisynię (Etiopię).
Niemcy, Włochy i Japonia zawarły 27
października 1940 r. pakt trzech, do którego
przystąpiły kolejno Węgry, Rumunia, Sło
wacja i Bułgaria, a także na dwa dni Jugo
sławia, gdzie jednak obalony został 27 marca
1940 r. proniemiecki rząd. Niemcy wpro
wadzili wówczas swoje wojska przez Rumunię
do Bułgarii i 6 kwietnia uderzyli ze wszystkich
stron na Jugosławię, wsparci przez wojska
włoskie i węgierskie. Zaledwie jedenaście dni
trwał opór Jugosławii, do końca kwietnia
Niemcy zajęli niemal całą Grecję, natomiast
Kretę opanował w ciągu kilkunastu dni (do
1 czerwca) desant powietrzny.
Zaistniała groźba usadowienia się Niem
ców na Bliskim Wschodzie, blisko źródeł ropy
naftowej. Wojska brytyjskie zajęły więc wspól
nie z oddziałami Wolnej Francji w czerwcu
1940 r. Irak, a w lipcu Syrię i Liban (podległe
rządowi Vichy). Na Dalekim Wschodzie woj
ska japońskie wtargnęły w głąb Chin, zajmując
całą wschodnią część kraju z głównymi mias
tami. Chińska armia Czang-Kai-szeka nie była
w stanie powstrzymać tej ofensywy. W walce z
najeźdźcą rozrastały się komunistyczne od
działy partyzanckie, tworząc Chińską Armię
Czerwoną.
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Z chwilą wybuchu wojny rozpoczęła się
bitwa o szlaki morskie. Do końca 1941 r.
Niemcy zatopili 1017 statków handlowych
państw sprzymierzonych i neutralnych, tracąc
przy tym tylko 53 okręty podwodne. W maju
1941 r. osaczony został na Atlantyku i znisz
czony niemiecki pancernik Bismarck, który
wcześniej zatopił brytyjski krążownik liniowy
Hood, dumę Royal Navy. W bitwach morskich
brały udział polskie jednostki.
Drugi etap wojny nastąpił wraz z napaś
cią niemiecką na ZSRR, 22 czerwca 1941 r.
Chciałbym przywołać znów własne wspom
nienia z tamtych dni. Zapamiętałem paniczną
ucieczkę wygłodniałych żołnierzy sowiec
kich, którym matka wynosiła chleb i jakiś na
pój. Nasze przedmieście zajęli Niemcy, wjeż
dżając na kilku motocyklach. Zatrzymali się
koło naszego domu i rozdawali dzieciom
cukierki. Prezentowali się znakomicie. Wkrót
ce dotarła do nas wieść o wymordowaniu
przez NKWD, tuż przed opuszczeniem
Lwowa, kilku tysięcy ludzi uwięzionych w
Brygidkach, na Łąckiego i Zamarstynowskiej.
Wejście Niemców przyjmowano początkowo
z wyraźną ulgą, mając świeżo w pamięci rep
resje władzy sowieckiej, w szczególności
ciągłą groźbę wywózki. Nie mogliśmy przy
puszczać, że w tych pierwszych dniach z rąk
nowego okupanta na Wzgórzach Wuleckich
zginie kwiat polskiej nauki i kultury.
Wehrmacht odniósł niebywały sukces na
froncie wschodnim dzięki użyciu szybkich
grup pancernych, które zamknęły armie so
wieckie w kilku wielkich kotłach. Już w
końcu sierpnia front dotarł do Smoleńska,
Homla i Kijowa. W wojnie przeciw ZRRR
wzięły udział Włochy, Węgry, Rumunia, Sło
wacja i Finlandia. Pamiętam świeżą kwaterę
żołnierzy słowackich na lwowskim Cmen
tarzu Janowskim, po której nie pozostał ślad.
Ofensywa niemiecka została zatrzymana na
przedpolach Moskwy, gdzie grudniowe prze
ciwnatarcie sowieckie odsunęło front od za
grożonej stolicy na odległość do 300 km.

Zamknął się jednak pierścień blokady wokół
Leningradu i cała Ukraina znalazła się w
rękach niemieckich. Latem 1942 r. Niemcy
podjęli ofensywę w kierunku Kaukazu, a z
nad Donu podeszli pod Stalingrad.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowiec
kiej powstała możliwość zorganizowania
Armii Polskiej w ZSRR. Na jej czele stanął
zwolniony z sowieckiego więzienia gen. Wła
dysław Anders. Tworzoną z niemałym trudem
armię zasilali odzyskujący wolność zesłańcy i
więźniowie łagrów. Zimą 1942 r. oddziały
polskie rozmieszczono w Kazachstanie, Uz
bekistanie i Kirgizji, skąd do sierpnia zostały
one ewakuowane do Iranu wraz z liczną wy
siedloną ludnością cywilną. W sumie wypro
wadzono wówczas z „nieludzkiej ziemi” po
nad 111 tys. ludzi. Jednostki wycofane z
ZSRR trafiły, już pod nazwą Armii Polskiej
na Wschodzie, najpierw do Iraku, gdzie
ochraniały tamtejsze pola naftowe. W lipcu
1943 r. wyłoniono z niej 2. Korpus, przerzu
cony pół roku później na front włoski.
Zbrojną ekspansję kontynuowali Japoń
czycy. W lipcu 1941 r. rozpoczęli okupację
francuskich Indochin. Niespodziewany atak
japońskiego lotnictwa na bazę marynarki
amerykańskiej Pearl Harbour na Hawajach,
rankiem 7 grudnia 1941 r. wywołał wojnę
z USA, Wielką Brytanią, Australią i Kanadą.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy wojny
wojska japońskie zdobyły Hongkong, Filipiny,
Malaje, Singapur, Holenderskie Indie Wschod
nie (dzisiejsza Indonezja), część Nowej Gwi
nei i niektóre wyspy Oceanii, weszły też do
Syjamu i zajęły Birmę. Japońska flota doznała
jednak wkrótce niepowodzeń w bitwach mor
skich, zwłaszcza w pobliżu Midway (w czerw
cu 1942 r.).
W Afryce Północnej działania wojenne
toczyły się ze zmiennym powodzeniem wal
czących stron. W kampanii afrykańskiej brała
udział Brygada Strzelców Karpackich, która
po klęsce Francji (w 1940 r.) przeszła z Syrii
do Palestyny pod dowództwo brytyjskie,
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zapisując się dzielnie w walkach pod Tobru
kiem. W listopadzie 1942 alianci dokonali
inwazji na wybrzeżu Maroka i Algerii, lądując
w rejonie Casablanki, Algieru i Oranu. Wojska
francuskie, podległe tutaj rządowi Vichy,
przeszły na stronę sprzymierzonych. Niemcy
i Włosi zareagowali na to zajęciem nieokupo
wanej części Francji i części Tunezji. Ostatnie
oddziały niemiecko-włoskie w Afryce skapi
tulowały 13 maja 1943 r.
Punktem zwrotnym wojny okazała się bit
wa stalingradzka, zakończona 2 lutego 1943 r.
zniszczeniem okrążonej armii Paulusa. Wojska
radzieckie przeszły następnie do ofensywy na
szerokim froncie od Woroneża do Kaukazu
(ok.1500 km), przerwały blokadę Leningradu i
wyrównały linię frontu na zachód od Moskwy
(koło Wiaźmy). W lipcu 1943 r. rozgorzała
wielka bitwa czołgów w rejonie Kurska, gdzie
wojska niemieckie podjęły jeszcze jedną próbę
natarcia. W wyniku kontrofensywy Sowieci
odzyskali Orzeł i Charków, a jesienią wyszli
nad Dniepr pod Kijowem. Niedaleko Smo
leńska rzucono 12 i 13 października do boju
Kościuszkowców, narażając ich na duże straty
w bitwie pod Lenino.
Kiedy umilkły walki w Afryce, wojska
sojusznicze przystąpiły do szerokiej operacji
desantowej na Sycylii i w południowych Wło
szech. W lipcu 1943 r. upadł reżim Musso
liniego i władzę przejął rząd marszałka Bado
glio, który podpisał układ rozejmowy oraz
wypowiedział Niemcom wojnę (13 paździer
nika). Reakcją niemiecką była okupacja
Włoch, a także zajmowanych przez nie ob
szarów na Bałkanach, czemu towarzyszyło
rozbrajanie i internowanie żołnierzy włoskich.
Niemcom udało się uwolnić Mussoliniego,
który w północnych Włoszech utworzył kad
łubowe państwo faszystowskie.
Rok 1943 oznaczał ciężkie doświadczenia
dla narodu polskiego. Pod okupacją niemiecką
działały rozbudowane struktury podziemnego
państwa z rosnąca w siłę Armią Krajową,
którą utworzono w lutym 1942 r. w oparciu o

działające już wcześniej konspiracyjne orga
nizacje zbrojne. W kwietniu 1943 odkryte
zostały masowe groby oficerów polskich w
Katyniu. Wstrząsające informacje o tej zbrod
ni NKWD odnajdywaliśmy w okupacyjnej
Gazecie Lwowskiej. Następny ciosem była
wieść o śmierci gen. Władysława Sikorskiego
4 lipca, w gibraltarskiej katastrofie lotniczej.
Cztery dni wcześniej aresztowany został
przez gestapo gen. Stefan Grot-Rowecki,
komendant Armii Krajowej.
Dopełnieniem owych nieszczęść, jakie
spadły na Polskę, stała się konferencja zwo
łana w Teheranie na przełomie listopada i
grudnia 1943 r. z udziałem wielkiej trójki –
Churchilla, Roosevelta i Stalina. Ustalono na
tym spotkaniu termin utworzenia drugiego
frontu, wstępnie uzgodniono założenia poli
tyki wobec pokonanych Niemiec oraz sprawy
związane z wojną przeciw Japonii, lecz
istotnym tematem konferencji była kwestia
polska. To właśnie tutaj przywódcy trzech
mocarstw decydowali o przyszłych granicach
Polski, m.in. o przynależności Lwowa, bez
wiedzy Polaków.
Operacje wojenne w 1944 r. przybliżały
coraz wyraźniej zwycięstwo nad Niemcami.
Dawała znać o sobie rosnąca przewaga mi
litarna antyhitlerowskiej koalicji. Naloty dy
wanowe lotnictwa alianckiego obracały w
ruinę kolejne miasta niemieckie, biorąc odwet
za wcześniejsze zniszczenia dokonane przez
Luftwaffe, zwłaszcza w bombardowanych
często miastach angielskich. Nasilały się dzia
łania zbrojne ruchu oporu na terenach okupo
wanych przez Niemcy. W kilku bitwach sto
czonych na Lubelszczyźnie i na Kresach
sprawdzała się siła Armii Krajowej. Wojna
partyzancka na dużą skalę toczyła się w Jugo
sławii, gdzie zasłynął jako dowódca Broz-Tito.
Francuski ruch oporu stoczył walkę w masywie
Vercors, w której uczestniczyli Polacy.
Armia Czerwona, prowadząc ofensywę
na terenie Ukrainy i Białorusi, weszła na zie
mie II Rzeczypospolitej. Walczono zażarcie
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o Tarnopol i wiosną front zatrzymał się na
wschód od Lwowa. Późnym wieczorem poja
wiały się coraz częściej nad miastem sowiec
kie samoloty i rozpoczynało się kolejne bom
bardowanie w niezwykłej scenerii rozświet
lanego sztucznie nieba. Bomby spadały nie
jednokrotnie na naszą Lewandówkę, położoną
w sąsiedztwie terenów kolejowych z Dwor
cem Głównym. W naszym domu kwaterowali
wówczas niemieccy żołnierze z pobliskich
stanowisk artylerii przeciwlotniczej. Jeden z
nich, który powrócił świeżo z Kassel, opo
wiedział nam o tym, jak zastał doszczętnie
zbombardowane swoje miasto. W dwa dni po
odejściu tych Niemców przeżyliśmy w środku
dnia kilka ataków bombowych nisko lecących
eskadr sowieckich.
W lipcu przełamany został front pod
Brodami i Lwów znalazł się w bezpośrednim
zasięgu walk. Do miasta wdarły się czołgi
uzyskując wsparcie Armii Krajowej w trzy
dniowych walkach ulicznych. Pamiętam ak
cję AK na naszym przedmieściu i śmierć mo
jego kolegi, Zbyszka Adamka, w tej potyczce.
Realizując operację „Burza”, Armia Krajowa
miała już wtedy za sobą dramatyczne do
świadczenia z Wilna, gdzie po jej wydatnym
zbrojnym wkładzie w wyzwolenie miasta,
zaczęło się wkrótce polowanie NKWD na
uczestników tych walk.
Na położoną na uboczu Lewandówkę
weszła ogromna masa wojska, tym razem le
piej odzianego. Niektórzy pytali o drogę na
Berlin. Dzielili się nawet z nami zdobytą w
pobliskiej chłodni żywnością. W trzy dni póź
niej pojawiło się u nas w domu kilku enka
wudzistów w skórzanych kurtkach. W trakcie
dokładnej rewizji zabrali aparat fotograficzny
i natrafili na moje materiały o lotnictwie
zbierane z różnych gazet i publikacji, głównie
niemieckich. Zapamiętałem jedno zdanie,
które wtedy wyrzekł odprowadzający mnie z
tym całym bagażem: „będziesz ty mieć za to”.
Na szczęście udało mi się uciec z posterunku,
gdzie zgromadzono już wiele zatrzymanych

osób. Wkrótce dowiedzieliśmy o aresztowaniu
17-letniego kuzyna Tośka, który za AK trafił
na kilka lat za krąg polarny. Na Syberię
wywieziono naszą kuzynkę Marysię z ro
dziną. Takie okazały się nasze nowe kontakty
z władzą radziecką.
W tym czasie toczyły się ciężkie walki w
Normandii, gdzie rozpoczęta 6 czerwca 1944 r.
wielka aliancka operacja inwazyjna stworzyła
długo oczekiwany drugi front. W kampanii
włoskiej 2.Korpus Polski, dowodzony przez
gen. Andersa, wsławił się w maju zdobyciem
Monte Cassino, co otwierało drogę na Rzym.
Na wzgórzach Normandii, w decydującej bit
wie, stoczonej od 8 do 22 sierpnia pod Falaise,
ważną rolę odegrała 1.Dywizja Pancerna pod
dowództwem gen. Stanisława. Maczka, bloku
jąca odwrót głównym siłom niemieckim. Woj
ska sprzymierzonych lądowały wtedy w rejo
nie Tulonu i Cannes. Uderzenie amerykańskie
w kierunku objętego powstaniem Paryża do
prowadziło 25 sierpnia do wyzwolenia stolicy
Francji. Natomiast walcząca samotnie od 1
sierpnia powstańcza Warszawa nie uzyskała
podobnego wsparcia. Front wschodni zatrzy
mał się na dłużej nad środkową Wisłą i Narwią.
Ofensywa sowiecka skierowała się w
stronę Karpat i na Bałkany. Wraz z nią doszło
23 sierpnia do przewrotu antyfaszystowskiego
w Rumunii, a 9 września obalony został pro
niemiecki rząd w Bułgarii. Armie tych państw
wystąpiły przeciw Niemcom, podobnie jak
nieco później Finlandia, po zawarciu z ZSRR
układu o zawieszeniu broni (19 września). W
końcu sierpnia wybuchło powstanie na Słowa
cji, które objęło wprawdzie znaczną część kraju
(z ośrodkiem w Bańskiej Bystrzycy), lecz po
zbawione znaczącego wsparcia poniosło klęs
kę. Jesienią wojska sowieckie weszły nad
środkowy Dunaj, pomogły armii jugosłowiań
skiej wyzwolić 20 października Belgrad, a pod
koniec grudnia okrążyły w Budapeszcie silny
garnizon niemiecki, wspierany przez oddziały
węgierskie. Parę dni wcześniej, 22 grudnia,
powstał w Debreczynie nowy tymczasowy rząd
Węgier.
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Front zachodni przesunął się jesienią z
Belgii na niziny południowej Holandii, rozcięte
wielkimi rzekami. W dniach 17–26 września
przeprowadzono tutaj operację powietrznodesantową pod kryptonimem Market-Garden,
z zamiarem opanowania mostów na Renie i
Mozie. W zaciętej walce toczonej koło Arnhem
uczestniczyła 1 Samodzielna Brygada Spado
chronowa, którą dowodził gen. Stanisław So
sabowski. Operacja skończyła się niepowodze
niem, przynosząc wielkie straty. Natomiast
pancerniacy gen. Maczka wyzwolili belgijską
Gandawę i holenderską Bredę, a wkraczając
później do Niemiec, uwolnili łączniczki z
Powstania Warszawskiego, zesłane do obozu
w Oberlangen. Kilkanaście lat temu wędrowa
łem z tymi dzielnymi kombatantkami bojowym
szlakiem dywizji, poczynając od Normandii.
W połowie grudnia wojska niemieckie
podjęły przeciwnatarcie w belgijskich Arde
nach, przełamując z zaskoczenia obronę
wojsk sprzymierzonych. Dopiero po zlikwido
waniu głębokiego do 100 km włamania alian
ci mogli wkroczyć do Niemiec i sforsować 24
marca 1945 r. Ren, co pozwoliło im okrążyć i
zmusić do kapitulacji znaczne siły niemieckie
w Zagłębiu Ruhry. W połowie kwietnia wojs
ka brytyjsko-amerykańskie osiągnęły Łabę w
rejonie Magdeburga. W tym czasie wojska
sowieckie zdobyły Wiedeń.
Główne uderzenie nastąpiło jednak w
styczniu 1945 r. na wschodzie, kiedy armie
sowieckie rozpoczęły wielką ofensywę w
Polsce. Uwolniono niemal bez walki Kraków,
przemysłowe miasta Górnego Śląska, zabyt
kowy Toruń. Natomiast znaczne zniszczenia
spowodowały walki w Poznaniu, gdzie do 23
lutego broniła się załoga niemiecka na
Cytadeli. Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego
przełamali umocnienia Wału Pomorskiego i
zdobyli 18 marca Kołobrzeg, walcząc o każdą
ulicę. Przy zdobywaniu Gdańska, w końcu
marca, spalone zostało całe historyczne cent
rum miasta z jego cenną zabudową. Zniszcze
niu uległo wiele miast, które Armia Czerwona

traktowała jako niemieckie, chociaż miały
one być wkrótce przyznane Polsce. Ogłoszony
twierdzą Wrocław broniony był przez trzy
miesiące i uległ zniszczeniu w 70 procentach.
W ruiny przekształciły się zabytkowe śród
mieścia takich historycznych miast, jak
Elbląg, Głogów i Nysa.
Wydarzeniem politycznym, które zadecy
dowało o przyszłości wielu narodów Europy,
stała się konferencja wielkiej trójki w Jałcie, w
dniach 4-11 lutego 1945 r. Przyjęte tutaj decyz
je doprowadziły w konsekwencji do podziału
kontynentu na strefy wpływów, uzależniając
kraje na wschód od linii Lubeka-Triest od
dominacji sowieckiej. System jałtański utrwalił
w nich na blisko pół wieku władzę komunistów.
Zadecydowano tu ostatecznie o losie
Polski, której wschodnią granicę przesunięto
na linię Curzona. Niemcy podzielono na
strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską,
francuską i sowiecką. Ponadto uzgodniono
przystąpienie ZSRR do wojny z Japonią.
Finałem działań wojennych była operacja
berlińska, rozpoczęta 16 kwietnia, w której
obok Armii Czerwonej uczestniczyły oddziały
Wojska Polskiego. W ciągu tygodnia opano
wano w bezpośrednim szturmie Berlin przy
udziale 1. Dywizji Piechoty im.T. Kościuszki
i innych jednostek polskich. W dniu 3 maja
1.Armia WP wyszła nad Łabę w rejonie San
dau. 2. Armia WP stoczyła wcześniej kilku
dniową zacięta bitwę pod Budziszynem (na
Łużycach) z niemieckimi siłami pancernymi,
nacierającymi z rejonu Sudetów na pomoc
Berlinowi. Następnie wzięła udział w operacji
praskiej, docierając do Mielnika nad Łabą. Na
froncie zachodnim 1. Dywizja Pancerna pod
dowództwem gen. Maczka zakończyła swój
szlak bojowy w Wilhelmshaven, przyjmując
6 maja kapitulację tej ważnej bazy niemieckiej
marynarki wojennej. W dniach 8 i 9 maja do
wództwo Wehrmachtu podpisało w Berlinie
bezwarunkową kapitulację.
Zakończyła się wojna w Europie, lecz wal
czono jeszcze w wielu miejscach na Dalekim
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Wschodzie z zaciekle broniącymi się Japoń
czykami. Dobiegały właśnie końca kilkumie
sięczne walki na Filipinach, kiedy Amerykanie
wylądowali w lutym 1945 r. na japońskiej
wyspie Okinawa. W maju zdobyto Rangun i
wyzwolono Birmę.
Ostatni szczyt wielkiej trójki zebrał się w
Poczdamie w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia,
w pałacu Cecilienhof. Stany Zjednoczone
reprezentował po śmierci Rooosevelta prezy
dent Harry Truman, a Winstona Churchilla
zmienił w toku obrad nowo wybrany premier
brytyjski Clement Attlee. To tutaj wyznaczono
granicę zachodnią Polski na Odrze i Nysie
Łużyckiej oraz omówiono szczegóły wysied
lenia Niemców z Polski, Czechosłowacji i
Węgier. Wezwano do bezwarunkowej kapitu
lacji Japonię, co zostało odrzucone przez rząd
premiera Suzuki.
Bomby atomowe zrzucone przez lotnict
wo amerykańskie 6 sierpnia na Hiroszimę i
9 sierpnia na Nagasaki złamały opór Japonii,
której 8 sierpnia wypowiedział wojnę Związek
Sowiecki. Wojska radzieckie wkroczyły do
Mandżurii, gdzie w dwa tygodnie rozbiły ja
pońską armię kwantuńską. Kapitulacja Japo
nii nastąpiła 15 sierpnia. Licząca blisko milion
żołnierzy armia japońska w Chinach skapitu

lowała 9 września, natomiast przed końcem
października złożyły broń wszystkie garnizo
ny japońskie, rozrzucone na wyspach Pacyfiku
i w południowo-wschodniej Azji.
Druga wojna światowa, która zaczęła się
od napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę,
trwała więc ponad sześć lat. Zginęło w niej 55
milionów ludzi. Polska okupiła tę wojnę stratą
6 milionów ludzi oraz blisko 2/5 majątku
narodowego. Utracono bezpowrotnie wiele
cennych dóbr kultury, a znacząca część dzie
dzictwa narodowego znalazła się poza grani
cami przesuniętego terytorialnie państwa.
Moja rodzina podzieliła los wielu roda
ków z Kresów, chociaż Lwów dawniej raczej
nie utożsamiał się z tym obszarem. Opuści
liśmy nasze miasto w połowie kwietnia 1946 r.,
jednym z ostatnich transportów, obserwując
wcześniej, jak zmieniało się gwałtownie jego
oblicze. Po tygodniowym tułaniu się w byd
lęcych wagonach powitał nas wielkanocny
Wrocław, straszliwie doświadczony przez woj
nę. Stopniowo odnajdywaliśmy szerszą rodzi
nę, rozrzuconą po całym odzyskanym Śląsku,
od Bytomia po Bolesławiec. Spotykało tu się
jeszcze nielicznych Niemców, czekających na
swoje wysiedlenie. Wielka wędrówka ludów w
powojennej Europie dobiegała końca.

Jan Ostaszczuk

Kościół katolicki
w czasie II wojny światowej
całej tysiącletniej historii Ukrainy chyba żadne z wydarzeń dziejowych nie
zaważyło na obliczu Kościoła katolickiego w
takim stopniu, jak sowiecki komunizm oraz II
wojna światowa. Po rewolucji październikowej
zostały zlikwidowane diecezje w Kamieńcu

W

Podolskim i Żytomierzu, a w 1946 r., po wcieleniu do ZSRR ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, archidiecezja we Lwowie i diecezja
w Łucku.
Te wspólnoty religijne, które przeżyły i
formalnie zostały zalegalizowane przez reżim
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komunistyczny, latami musiały ograniczać się
do ściśle prywatnej sfery, o ile w systemie ideo
logicznej kontroli i indoktrynacji totalitarnej w
ogóle mogła być o tym mowa. Liczba księży
na danym terenie była ściśle „reglamentowa
na” przez władze sowieckie. Często bywało
tak, że jeśli w jakiejś parafii umierał ksiądz, to
władze nie zgadzały się na mianowanie nowego. Na ziemiach obecnej Ukrainy nie było też
ani jednego seminarium duchownego. Kap
łanów kształcono w jedynym oficjalnie działa
jącym seminarium na terenie ZSRR – w Rydze
bądź też w podziemiu na Litwie.
Należy odnotować zainicjowaną wówczas – a trwającą kilkadziesiąt lat do chwili roz
padu Związku Sowieckiego erę zaniku struk-
tur organizacyjnych lokalnego Kościoła rzymskokatolickiego, martyrologię duchowieństwa i
wiernych oraz świadomą dewastację świątyń ze
strony zmieniających się okupantów. Bez
obawy błędu wolno wyrazić pogląd o bezprzy
kładnej w skali historii eskalacji zbrodni, prze
śladowań, zniszczeń a zwłaszcza niemal totalnej likwidacji społeczeństwa polskiego, wywo
łanych 1 IX 1939 r., a trwających do późnych
lat 80-tych XX stulecia.
Ukraina przez wiele lat pozostawała pod
panowaniem komunizmu. Centralna i wschodnia jej część w wyniku walk z okresu sprzed
wojny polsko-bolszewickiej i samej wojny,
stała się Ukraińską Socjalistyczną Republiką
Radziecką. Dzisiejsza zachodnia część Ukrai
ny, od Bugu po Zbrucz, po radzieckiej agresji
na Polskę w 1939 r. trafiła w skład USRR.
Wyjątkiem były północna część Bukowiny,
która przed wojną należała do Rumunii,oraz
Zakarpacie, przed wojną czechosłowackie,
później węgierskie – do USRR weszły w 1940
i 1945 r.
Polityka bolszewików była prosta: reli
gię, „opium dla ludu”, trzeba zniszczyć. Przed
wojną prowadzono z jednej strony politykę
systematycznego zamykania cerkwi i kościo
łów, z drugiej zaś — propagandowego, antyreligijnego oddziaływania na społeczeństwo.

Działania takie były szczególnie nasilone
w stosunku do Kościoła katolickiego. Wiązało
się to z próbą przekonania Polaków mieszkają
cych na Ukrainie do idei komunizmu. W latach
1925–1935 istniał nawet autonomiczny polski
rejon, tzw. radziecka marchlewszczyzna.
Zamykano kościoły, księży aresztowano,
wywożono do łagrów lub skazywano na
śmierć. Wywoływało to protesty miejscowych
Polaków. Organy bezpieczeństwa skarżyły się,
że podczas Bożego Narodzenia czy Wielkanocy Polacy świętują, a nie pracują. Wobec fiaska
pomysłu stworzenia zalążka radzieckiej Polski
w 1935 r. rozpoczęły się zakrojone na szeroką
skalę represje wobec naszych rodaków – i ostateczna rozprawa z Kościołem katolickim.
Po wybuchu wojny zapanował tam szcze
gólnie ostry terror, który można porównać z
holocaustem (szoa – katastrofą).
Polacy rozmieszczeni byli niejednakowo;
w województwie białostockim stanowili 66,9%,
w wileńskim 59%, w lwowskim 57,7%, w nowogródzkim 52,4%, w tarnopolskim 49,3%, w
stanisławowskim 22,4%, w wołyńskim 16,6%,
poleskim 14,5% mieszkańców.
Na północy przewagę miał język biało
ruski wśród innych tam występujących (rosyj
ski, niemiecki, litewski). W województwach:
wołyńskim, lwowskim, stanisławowskim i
tarnopolskim podczas spisu w 1931 r. ludzie
określali swój język jako ruski lub ukraiński.
Znaczny procent mieszkańców kreso
wych województw stanowili Żydzi, przeciętnie
10% ogółu ludności. Ludność polska miesz
kała głównie w miastach i miasteczkach. Na
wsiach białoruskich i ukraińskich ostoją pol
skości były dwory, kościoły rzymskokatoli
ckie i klasztory.
Podział według języka pokrywał się w
zasadzie z podziałem według wyznania.
Wierni kościoła rzymskokatolickiego sta
nowili w województwie wileńskim 62,5%, bia
łostockim 61,7%, lwowskim 46,3%, nowo
gródzkim 40,2%, tarnopolskim 36,7%, stanis
ławowskim 16,6%, wołyńskim 15,7%, poles-
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kim 11,1%. Na Kresach działała Metropolia
Wileńska, w skład której wchodziły: archidiecezja wileńska, diecezje łomżyńska i pińska
(614 parafii, 1051 kapłanów) oraz metropolia
lwowska obejmująca archidiecezję lwowską,
diecezję przemyską oraz łucką (935 parafii i
1666 kapłanów w 1937 r.).
W metropolii wileńskiej działało ponadto
30 domów zakonnych męskich (454 zakonników) oraz 77 domów żeńskich (810 zakonnic); w metropolii lwowskiej 90 domów męs
kich (1078 zakonników) oraz 495 domów żeń
skich (3 992 zakonnic).
Znaczna część wiernych Kościoła rzym
skokatolickiego była wywieziona do łagrów
śmierci. Ponieważ podróż trwała nieraz kilka
tygodni, w nieopalonych wagonach, w lutym
1940 r. ludzie zamarzali (stąd nazwa „białe
krematoria”), a ginęli z gorąca w czerwcu. Polacy stanowili większość deportowanych –
52%, Żydów było 30%, Ukraińców i Białoru
sinów 18% (wg obliczeń polskiego MSZ w
Londynie). Rejestry prowadził też Kościół.
Wg biskupa Jałbrzykowskiego z archidie
cezji wileńskiej w latach 1939–1941 wywie
ziono 485 000 wiernych narodowości polskiej.
Gdy po wybuchu wojny z Niemcami rząd
londyński wystarał się o zwolnienie obywateli
polskich przebywających na zesłaniu w
ZSRR, z armią Andersa miało wyjść z Kraju
Rad 100 000 Polaków. Obszar, na którym or
ganizowało się wojsko polskie, miał bardzo
niezdrowy klimat.
Panowała duża śmiertelność, więc ok.
2 000 zmarło zanim w dwu rzutach w kwietniu i lipcu 1942 r. udało się tej grupie dotrzeć
do Iranu. Sposobem wyniszczenia mieszkań
ców Kresów były aresztowania. Więzienia
były przepełnione, a więźniowie ginęli od kul
i z nędzy.
W ciągu miesiąca bardzo rozbudowana
państwowość sowiecka na okupowanych tere
nach polskich przestała istnieć. Władze so
wieckie uciekając, pędziły na wschód resztę
swoich więźniów. Około 50 000 aresztowa

nych, przeważnie Polaków, zamordowano w
celach lub na dziedzińcach więziennych. Og
romna liczba zginęła od kul i z wyczerpania w
drodze, podczas ewakuacji więzień. Żadna
grupa narodowa nie została pominięta, głównie
byli to jednak Polacy.
Niemcy, wkraczając na dawne Kresy
Wschodnie, zastali tam po dwu latach rządów
stalinowskich zupełnie odmienne społeczeń
stwo polskie. Było ono pozbawione warstw
wyższych – „bez głowy” jak to określił jeden
z badaczy. Sowieci oszczędzili tylko nauczycieli i niektórych uległych im pisarzy. Byli
potrzebni do działalności propagandowej i
oświatowej, gdyż funkcjonowały szkoły podstawowe i średnie, a nawet wyższe, naturalnie
z zupełnie zmienionymi programami, podręcz
nikami w duchu marksistowsko-leninowskim
i językiem rosyjskim, ukraińskim lub białorus
kim. Wszyscy wraz z nauczycielami akademickimi posiadali obywatelstwo radzieckie.
Niemcy na zdobytych terenach prowadzili
politykę odmienną. Dla nich nauczyciel, uczony polski – to wrogowie. Przykładem jest lik
widacja profesorów krakowskich, lwowskich
czy stanisławowskich. Bezpośrednio po wkroczeniu do Lwowa 3. VII. 1941 r. aresztowali i
rozstrzelali profesorów uczelni lwowskich,
wybitnych uczonych polskich. Było to dążenie
do biologicznej degradacji narodu polskiego i
zniszczenia jego kultury.
Ludność terenów opanowanych przez
UPA szukała schronienia w większych mias
tach, w kościołach i klasztorach. Takim miejscem np. było sanktuarium maryjne w Podkamieniu. 13. III 1944 r. dokonano tam zbiorowego mordu bez oglądania się na sakralny charakter świątyni. Opis tragicznych wydarzeń, w
których zginęło około 2 tysięcy osób, znajduje
się na pamiątkowej tablicy wmurowanej we
wrocławskim kościele Św. Wojciecha, gdzie
po wojnie umieszczono cudowny obraz Matki
Bożej z Podkamienia. Zwraca uwagę szcze
gólne okrucieństwo, z jakim traktowano du
chownych katolickich.
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W diecezji łuckiej przed wojną było 169
parafii, około 370 000 wiernych. Pracowało
tam 244 księży rzymskokatolickich i 21 księży
obrządku wschodniego. W 1944 r. władze so
wieckie kazały biskupowi Szelążkowi opuścić
Łuck i wyjechać za Bug. Ponieważ tego nie
uczynił, 4. VIII. został aresztowany. Był jednym z najstarszych więźniów świata, ukończył
80 rok życia. Na skutek starań Stolicy Apostolskiej zwolniony z kijowskiego więzienia,
15. V. 1946 r. został przymusowo wydalony do
centralnej Polski.
Z 244 księży represjonowanych było
188, zginęło tragicznie 51. Wyjechać do Polski jako „ekspatrianci” musiało 79. Los innych
nie jest znany.
W sposób niezwykle okrutny mordowano
zwłaszcza księży, ginęli wraz z wiernymi.
Ze 169 parafii istniejących w 1939 r. nie
przerwanie czynna do 1989 r. była tylko jedna
parafia w Krzemieńcu. Tak przestała istnieć
diecezja łucka. Dopiero teraz z wolna się odbudowuje. Czynione są też starania, aby uczcić
męczenników. Toczy się proces beatyfikacyjny w sprawie O. Ludwika Wrodarczyka.
Ta ogromna nienawiść władzy sowiec
kiej towarzyszyła Polakom nawet wówczas,
gdy swoje miasta i wsie musieli opuścić. Aby
zatrzeć ślady polskości i rzymskiego Kościoła,
pozostawione tam świątynie dewastowano,
palono, równano z ziemią bez względu na ich
wartość artystyczną. Ziemię kresową Polacy
opuszczali w popłochu, jedynie uchodząc z
życiem, węzełkiem i świętym obrazem.
Ocalały niektóre przedmioty kultu, wy
wiezione z narażeniem życia przez ekspatrio
waną ludność. Dziś, po długich staraniach,
znaleziono ich ponad 200. Są rozsiane po całej
Polsce, przypominają o kresowych świątyniach,
które w wielu wypadkach już nie istnieją.
Likwidacja polskich kapłanów i zniszcze
nie świątyń obrządku łacińskiego obliczona
była na złamanie ducha oporu Polaków, iden
tyfikujących zwłaszcza na Kresach II Rzeczypospolitej wartości religijne z narodowo-pat

riotycznymi. Tak więc ofiarą masowych mor
dów padło w latach 1939–1945 łącznie 35 kap
łanów archidiecezji lwowskiej, a 16 innych
doświadczyło różnorodnych szykan i cierpień.
Archidiecezja lwowska obrządku łaciń
skiego terytorialnie mieściła sięw granicach
Małopolski Wschodniej złożonej z trzech wo
jewództw: lwowskiego, stanisławowskiego i
tarnopolskiego na południowo-wschodnich
rubieżach II Rzeczypospolitej. Według danych
statystycznych z 1939 r. do Kościoła rzymsko
katolickiego należało 1 079 108 wiernych, w
przeważającej większości narodowości polskiej. Pod względem administracji kościelnej,
archidiecezja obejmowała 28 dekanatów i 416
parafii. Skład personalny duchowieństwa na
dzień 5 XI 1939 r. zamykał się wielkością
rzędu 805 kapłanów. W latach II wojny świa
towej zarówno liczba wiernych jak i ducho
wieństwa ulegała zmianie już to wskutek na
pływu uciekinierów do centralnej Polski, już
to wskutek eksterminacji. Na czele lokalnego
Kościoła stał od 1923 r. arcybiskup metropolita dr Bolesław Twardowski (1864–1944),
wspomagany od 1933 r. przez biskupa pomocniczego – dr Eugeniusza Baziaka (1890–
1962). Podeszły wiekiem i schorowany metropolita zmarł 22. XI. 1944 r. we Lwowie jeszcze
przed zakończeniem działań wojennych, ale
zanim to nastąpiło, wystarał się u Piusa XII o
koadiutora z prawem następstwa. Nominacja
ta miała miejsce 1. III. 1944 r. dla bp. Baziaka.
Faktyczne rządy w archidiecezji lwowskiej
objął on 22. XI. 1944 r., czyli w dniu śmierci
metropolity. W rządach archidiecezją uczestni
czyła również Kapituła Metropolitalna, licząca
w 1939 r. dziewięciu kanoników gremialnych.
W dotychczasowej literaturze przedmiotu
przyjęto za początek eskalacji mordów lud
ności polskiej na omawianym obszarze – w
tym duchownych rzymskokatolickich – prze
łom lat 1943–1944.
W tym kontekście już w sierpniu tegoż ro
ku doszło do spotkania lwowskiego metropoli
ty łacińskiego abp. Bolesława Twardowskiego
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z metropolitą greckokatolickim abp. Andrzejem Szeptyckim. Arcybiskup rzymskokatolicki
prosił swego rozmówcę o interwencję na rzecz
położenia kresu fali masowych mordów popeł
nianych na ludności polskiej. Ten jednak wy
raził wówczas swoją bezradność, gdyż sprawcy owych ekscesów nie okazywali posłuszeń
stwa pasterzowi cerkwi greckokatolickiej. Po
ruszony wówczas problem powrócił z nową
siłą w 1943 r. Wówczas to abp Twardowski,
30. VII. 1943 r. skierował pierwszy list do metropolity Szeptyckiego w nadziei na jego pomoc w zażegnaniu krwawych wydarzeń na
terenie archidiecezji lwowskiej. Pismo to zapo
czątkowało dłuższą wymianę listów trwającą
między obu hierarchami do 8. III. 1944 r. Cha
rakterystyczny jest ton, a nade wszystko poziom
argumentacji, używany we wspomnianych pismach. Abp Szeptycki odpowiadając 18. VII.
1943 r. metropolicie Twardowskiemu przesłał
mu dwa listy pasterskie traktujące o jego reakcji na ówczesne wydarzenia; prawdopodobnie
były to: Nie zabijaj z 21. XI. 1942 r. oraz Posła
nie do duchowieństwa i wiernych greckoka
tolickiego archidiecezji lwowskiej z 10. VIII.
1943 r. Domagał się zarazem od metropolity
lwowskiej rzymskokatolickiego Lwowa bądź
innych polskich biskupów analogicznych dokumentów, które osądzały i łacińskiej archidie
cezji lwowskiej w duchu kultywowania i po
głębiania zasad wiary oraz moralności katoli
ckiej. Tego typu taktyka przyniosła nader po
zytywne owoce; był zatem pewien, że wierni
należący do lwowskiego Kościoła lokalnego
nie mogą być obarczani winą za rzekome
zbrodnie względem Ukraińców, tak duchow
nych, a tym bardziej świeckich. Głosem peł
nym bólu dodawał: „[...] Jakże więc w takich
warunkach wyglądałby mój apel do prześla
dowanych, wylękłych moich diecezjan o za
przestanie mordów na wiernych obrządku
greckokatolickiego, gdy jednocześnie nie kto
inny, ale właśnie oni sami niepewni dnia ani
godziny są tępieni i mordowani. Wasza Eks
celencja razem ze mną widzi równie dobrze zło

i grozę obecnej chwili i nie wątpię, że widzi
także różnicę w położeniu bratnich narodów
zamieszkujących tę ziemię [...]”. Nie omieszkał
zapewnić Szeptyckiego o podjęciu wszelkich
dostępnych środków w religijnym oddziaływa
niu na wiernych, aby ci mimo wydarzeń wojennych nadal kierowali się ewangelicznym przy
kazaniem miłości Boga i bliźniego.
Szeptycki zakwestionował skojarzenie,
jakoby mimo wydania listu pasterskiego Nie
zabijaj, jego przesłanie nie dotarło jak wy
kazały do wszystkich adresatów, bowiem nie
identyfikują się oni z systemem wartości wyz
nawanych przez unickiego metropolitę. Z
tego, jego zdaniem wypływał wniosek, jakoby
uznawał on za sprawców masowych mordów
polskiego społeczeństwa właśnie Ukraińców,
grzeszących nieposłuszeństwem względem
swego pasterza. Z nieskrywaną pełną irytacji
pasją, również przestrzegały przed niena
wiścią względem ukraińskiej ludności. Żądał
również zamieszczenia wspomnianych wyżej
swoich wypowiedzi w polskim tłumaczeniu
na łamach Gazety Lwowskiej. Zanim abp.
Twardowski zdążył zareagować, otrzymał ko
lejny list podpisany przez abp. Szeptyckiego z
13. IX. 1943 r. Tym razem władyka niejako
odbijając piłkę przystąpił do kontrataku,
oskarżając Polaków o zamiary popełnienia
szeregu morderstw politycznych na gruncie
lwowskim z polecenia podziemnych organi
zacji warszawskich. Co więcej, przytaczał
przykłady z chełmszczyzny i Podlasia mówią
cych o rzekomych kilkuset ofiarach po stronie
ukraińskiej, jakie padły z rąk polskich.
Obaj hierarchowie duchowo i wszelkimi
sposobami starali się o pokojowe rozwiązanie
konfliktów między dwoma wielkimi bratnimi
narodami – ukraińskim i polskim.
Konsekwencją niemal 70-letniej sowie
tyzacji jest nie tylko katastrofa gospodarcza,
lecz także głębokie rany w świadomości spo
łecznej: psychiczne i duchowe. Brak szacunku
dla godności człowieka, zanik norm mo
ralnych, zdeformowana świadomość, to cechy
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charakterystyczne „nowego człowieka” (homo
sovieticus), ukształtowanego przez system ra
dziecki.
Przed II wojną światową na Ukrainie zachodniej (na terenach obecnej archidiecezji
lwowskiej i diecezji łuckiej) istniało ok. 1300
świątyń katolickich, z czego z działań wojennych ocalało 13. Przed rokiem 1939 posługę
duszpasterską spełniało tam ponad 1000 kap
łanów, a po latach komunizmu tylko 8.
„Niejednokrotnie wątpiłem w sens swojej
pracy i myślałem, kto przyjdzie na moje miejs

ce, gdy umrę” – mówił bp Jan Olszański z
Kamieńca Podolskiego. Wspominał, jak jeden
z jego kolegów księży napisał kiedyś pełen
zwątpienia list do ojca Pio, włoskiego charyzmatyka, w którym przedstawił swoją sytuację i
pytał, co księża mają robić i jaka jest przyszłość
Kościoła na Ukrainie. List ten oczywiście nie
mógł być wysłany pocztą. Zawieźli go do
Włoch polscy kolejarze. Po kilku tygodniach
kapłan otrzymał od o. Pio tylko krótki gryps:
„Trwajcie!”
I Kościół wytrwał!

Ludwik Wojsławski

Jak to było (1939-1940)
ZSRR przed 70 laty poziom świado
mości i wiedzy jedenastoletniego osie
roconego chłopca kształtowały szkoła, dom
dziecka, w ograniczonym zasięgu prasa i radio
(„szczekaczka”). Nam wmawiano (w skrócie):
Kraj Rad – pierwsze w dziejach ludzkości
państwo robotników i włościan znajduje się w
otoczeniu kapitalistycznym; kapitaliści, w
pierwszym rzędzie faszyści niemieccy i samu
raje japońscy, nie porzucili zamiaru zrównać z
ziemią nasz kraj: na straży w ZSRR stoi silna i
dobrze uzbrojona Armia Czerwona.
„… От тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней…”

W

1 września Niemcy zaatakowały Polskę.
Tu żadnej niespodzianki już nie było. Polityka
niemiecka od marca 1938 r. (Austria, Sudety,
Czechy i Morawy, Klajpeda) nie pozostawiała
żadnych wątpliwości. Po paru dniach Anglia i
Francja wypowiedziały wojnę Niemcom.
Rozpoczęła się druga wojna światowa.

17 września nowe zaskoczenie. Wojska
radzieckie wkroczyły do Polski ze wschodu.
Uzasadnienie: rząd polski porzucił kraj na
pastwę losu. Rząd radziecki zmuszony wziąć
pod opiekę naszych przyrodnich braci –
ludność Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia
łorusi. Na koniec września Ribbentrop i Mo
łotow podpisali w Moskwie jeszcze jeden uk
ład O przyjaźni i granicy.
W październiku 1939 r. ZSRR po kolei
podpisał układy o wzajemnej pomocy z Łot
wą, Estonią i Litwą. Litwa otrzymała w pre
zencie Wilno z polskimi terenami. Na mocy
tych układów Związek Radziecki rozmieścił
w krajach nadbałtyckich swoje jednostki wojskowe, pododdziały lotnictwa i marynarki
wojennej.
Inaczej układały się stosunki z Finlandią.
Żeby odsunąć nieco granicę na zachód od
Leningradu, ZSRR zażądał od Finlandii części terytorium Przesmyku Karelskiego, oferując
w zamian dwukrotnie większy obszar w
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lasach Karelii. Strona fińska nie przyjęła tej
propozycji. Rozmowy stanęły na niczym.
W prasie rozpoczęła się wielka nagonka
polityki fińskiej. Zaczęły się prowokacje na
granicy i 30 listopada 1939 r. wojska radziec
kie przekroczyły granicę Finlandii od Zatoki
Fińskiej do Morza Barentsa. Za kilka dni w za
jętym fińskim miasteczku Terioki (ob. Zielenogorsk obw. Leningradzki) była proklamowana
Finlandzka Ludowo-Demokratyczna Republi
ka. Sformowano odpowiedni rząd i zadekla
rowano formowanie fińskiej Armii Ludowej,
która przy pomocy Armii Czerwonej zwolni
Finlandię od białofinów (tak teraz nazywano
legalne władze Finlandii). Delegacja samopro
klamowanej republiki udała się natychmiast do
Moskwy, załatwiła sporne kwestie graniczne i
podpisała z ZSRR układ o wzajemnej pomocy.
Ale wszystko to zostało tylko na papierze.
Finlandia stawiła zaciekły opór. Trzy
miesiące w warunkach mroźnej zimy Armia
Czerwona „gryzła” na Przesmyku Karelskim
fortyfikację tzw. Linii Mannerheima, co w
końcu się jej udało.
Różnica możliwości militarnych stron
walczących z jednej strony oraz sytuacja mię
dzynarodowa z drugiej spowodowały, że 12
marca 1940 r. ZSRR i Finlandia podpisały w
Moskwie traktat pokojowy. Oprócz Przesmy
ku Karelskiego z miastem Wyborg ZSRR
otrzymał obszary na północny zachód i pół
nocny wschód od jeziora Ładoga.
Informacja o stratach Armii Czerwonej
była szokująca – 50 000 zabitych i 20 000 ran
nych.
Nadeszła kolej działać Niemcom. W kwiet
niu 1940 r. oni okupowali Danię i Norwegię. 10
maja 1940 r. armia niemiecka zaatakowała
państwa neutralne Belgię, Holandię, Luksemburg, otoczyli fortyfikacje Linii Maginota i
wdarły się do Francji. Wkrótce armie belgijska
i holenderska zostały zmuszone do kapitulacji.
Wojska brytyjskie otoczone w rejonie Dun
kierki w ciężkich warunkach ewakuowały się
1
2

morzem do Anglii. Pozostawiona sam na sam z
Niemcami Francja nie potrafiła oprzeć się natarciu Wermachtu i 22 czerwca 1940 r. zmuszona była na podpisanie rozejmu z Niemcami.
Z kolei uaktywnił się Związek Radziecki.
Na początku lipca odebrał Rumunii Besarabię i
na dodatek Bukowinę Północną. Prawie jedno
cześnie Armia Czerwona faktycznie okupowała
kraje nadbałtyckie. W przebiegu kilku tygodni
utworzono tam rządy prokomunistyczne, prze
prowadzono zmiany ustrojowe i na przełomie
lipca-sierpnia Litwę, Łotwę i Estonię wcielono
do ZSRR jako republiki związkowe.
W ten sposób przy końcu lata 1940 r. na
kontynencie europejskim zostały tylko dwie
potęgi militarne – Niemcy i ZSRR.
Refleksje i komentarze
Na dwunasty dzień od napadu Niemiec
na ZSRR 3 lipca 1941 r. w odezwie radiowej
Stalin m.in. powiedział:
…Пакт о ненападении есть пакт о
мире между двумя государствами. Именно
такой пакт предложила нам Германия в
1939 г. Могло ли Советское правительство
отказаться от такого предложения? Я ду
маю, что ни одно миролюбивое государство
не может отказаться от мирного соглаше
ния с соседней державой, если во главе этой
державы стоят даже такие изверги и
людоеды, как Гитлер и Риббентроп …1
Co to? Naiwność? Czy usiłowanie po
kazania podpisanie paktu jako akcję spon
taniczną?
Naprawdę już od wiosny 1940 r. Stalin
szuka kontaktów z Niemcami. O tym m.in.
świadczy usunięcie na początku maja ministra
spraw zagranicznych Litwinowa, który jak
wiadomo był przeciwny takim kontaktom. Op
rócz tego Litwinow Żyd z pochodzenia nie pa
sował do rozmów z niemieckimi przywódcami. Nowym ministrem mianowano Mołotowa.
Natomiast opublikowany już po wojnie ofi
cjalny dokument Фальсификаторы истории
(историческая справка)2 był bardziej szczery:

Сталин И. В. О Великой Отечественной Войне Советского Союза – Алма-Ата: КазОГИЗ, 1943. – 109 с.
Фальсификаторы истории (историческая справка). – Москва, Госполитиздат, 1952. – 80 с.
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… Заключая советско-немецкий пакт
ненападения в августе 1939 р. Советский
Союз ни на минуту не сомневался, что
рано или поздно Гитлер нападет на СССР.
Такая уверенность Советского Союза вы
текала из основной политической и военной
установки гитлеровцев…
…Поэтому первая задача Советского
Правительства состояла в том, чтобы со
здать „восточный” фронт против гитле
ровской агрессии, … и организовать таким
образом барьер против беспрепятственно
го продвижения немецких войск на Восток…
Pod wyrażeniem „ukształtowanie frontu
wschodniego” rozumiało się przestawienie gra
nicy ZSRR na zachód od linii Leningrad-

Mińsk-Kamieniec Podolski – rzeka Dniestr do
linii Wyborg-Morze Bałtyckie-Kowno-Biały
stok-Brześć-Lwów-Czerniowce-rzeka Prut.
Z zacytowanych fragmentów możemy
wnioskować, że głównym kierunkiem rozmów
radziecko-niemieckich na Kremlu w sierpniu
1939 r. był podział sfer wpływu.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że w
Rosji dzisiejszej dość często padają głosy us
prawiedliwiające politykę Stalina w tym okresie. Tak w audycji telewizyjnej RTV1 i radio
Echo Moskwy w toku dyskusji jeden z uczestni
ków powiedział, że Stalin tylko zwrócił Związ
kowi Radzieckiemu odebrane Rosji ziemie w
1918 r.
Komentować to nie ma sensu.

Zbigniew Zwarycz

1 września,
17 września,
22 września 1939 rok

T

e daty w pamięci polskich rodzin zapa
miętane są jak straszny sen. Dla naszej ro
dziny te daty też zapisały się tragicznie.
Dla mnie, jako małego dziecka, najwięcej
pamiętny był 1 września 1939 r. Nasza rodzina
mieszkała w Winnikach pod Lwowem. Do nas
w gościnę przyjechał mamy brat Karol Winow
ski z synem Ryszardem. Wujek był oficerem
Wojska Polskiego, miał rangę majora. Kiedy
ogłoszono, że niemieckie wojsko przekroczyło
granicę Polski i weszło na tereny Polski, wujek od razu zebrał się i wyjechał do jednostki
wojskowej, a syn Ryszard parę dni był jeszcze
u nas. Potem przyjechała jego matka i zabrała
go. Na długie lata ślady po nich zaginęły.
W 1943 r. ojciec wszedł do mieszkania,
trzymając w rękach Gazetę Lwowską, podał

mamie i powiedział: „Przeczytaj tutaj”, uka
zując miejsce. Kiedy mama przeczytała, w
domu zaczął się płacz. Okazało się, że wojska
niemieckie rozkopały groby katyńskie i jednym z zamordowanych jeńców był Karol Wi
nowski, brat mamy. To była pierwsza wojenna
ofiara w naszej rodzinie.
We wsi Siemianówka k/Szczerca mieszkał
mamy brat Franciszek Winowski, dzierżawił
młyn w Siemianówce. Jednego jesiennego
dnia 1943 r. jechał rowerem z Siemianówki
do Szczerca. Kiedy przejeżdżał obok pola z
pszenicą, wyskoczyli z pszenicy uzbrojeni bandyci i strzelając z automatów, zabili Franciszka.
To była druga ofiara wojny w naszej rodzinie.
Mamy siostra Helena Fedak mieszkała
na wsi. Rano ciocia wstała, aby uporać się z
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krową i kiedy wyszła z mieszkania, została
napadnięta przez nieznanych mężczyzn. Ciocia zaczęła wołać o ratunek. Z mieszkania
wyszła jej córka Cesia, którą też zabrano do
pobliskiego lasu. Cesia była przywiązana do
drzewa, a jej matka była strasznie mordowana, miała złamane nogi, ręce, wykłute oczy,
odcięty nos, uszy, piersi, a potem powieszono
ją na drzewie. To wszystko widziała córka,
która była przywiązana do drzewa i cały czas
krzyczała, prosząc o pomoc. Po dwóch dniach
odnalazł ich leśniczy. Teraz Cesia mieszka we
Wrocławiu. To ona opowiedziała o śmierci
swojej matki. To była trzecia ofiara wojny w
naszej rodzinie.
Syn wujka Karola zamordowanego w
Katyniu był w 1940 r. osądzony na 15 lat ka-

torgi i wysłany na Syberię. Jako 15-latek taki
straszny wyrok otrzymał za napisanie wiersza
przeciwko Stalinowi. W 1943 r. Rysiek został
zwolniony na mocy układu Sikorskiego i
dostał się do wojska Andersa, gdzie był adiutantem generała. Pod Monte Cassino ciężko
ranny przez dłuższy czas był w szpitalu. Potem osiedlił się w Nowym Jorku. To była czwarta ofiara wojny. Zmarł nagle w 2001 r.
W 1946 r. już po wojnie naszą rodzinę
zesłano na Syberię. Nad rzeką Angarą przeby
waliśmy około dwóch lat. Ciężka robota w lesie, głód – wszystko wycierpiała moja matka.
Ale czworo dzieci uratowała i szczęśliwie
wróciliśmy do Lwowa. Opisałem to w książce
W syberyjskiej szkole.
Taki jest bilans początku 1939 r. dla
naszej rodziny.

D

r Iwan Kozłowski zgodnie z tytułem w swoim referacie wyraził pogląd ukraińskiego
historyka na wydarzenia związane z II wojną światową. Niestety, tekst referatu Autora
nie został przesłany do redakcji.

Spotkanie Polaków w Opałkowej Chacie
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Wrzesień 1939 roku
Lwów i Ziemia Lwowska pod jarzmem hitlerowskiego
i stalinowskiego totalitaryzmu

P

od tym tytułem 23 września br. we Lwowie odbyła się Konferencja, której
współorganozatorami były Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza NAN Ukrainy, Narodowy Uniwersytet
Lwowski im. Iwana Franki, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Stowarzyszenie
Wspólnota Polska, Lwowskie Wydawnictwo Kameniar.
W Konferencji uczestniczyli wybitni uczeni polscy i ukraińscy. Akademik NAN
Ukrainy Jarosław Isajewycz, dyrektor IU im. I. Krypiakewycza we słowie wstępnym
poruszył temat Ukraińcy i Polacy: osiągnięcia i trudności w drodze pokonania stereo
typów. Wygłoszonych zostało szereg referatów o nadzwyczaj ciekawej, trudnej tematyce: Wołodymyr Trofymowycz, Lilia Trofymowycz Polska w strategicznych planach
ZSRR w 1939 r.; Wojciech Włodarkiewicz (Polska) Militarne aspekty obrony Lwowa we
wrześniu 1939 r., Wołodymyr Baran Przyłączenie Ukrainy Zachodniej do USRR:
przegląd źródeł archiwalnych, Mykoła Łytwyn Lwów w okresie działań wojennych we
wrześniu 1939 r. Andrzej Kunert (Polska) wygłosił dwa referaty: Pierwszy i ostatni.
Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” oraz IV rozbiór Polski, okupacja sowiecka,
polskie podziemie. Lwów 1939–1941. Mychajło Szwahulak mówił o „ukraińskim spo
łeczeństwie w obliczu zagrożenia wojny”, Jan Żaryn (Polska) – Polacy we Lwowie podczas
pierwszej sowieckiej okupacji w 1939 r. Ołeh Pawłyszyn poruszył temat Percepcja
mieszkańców Lwowa jesienią 1939 r. w do władzy sowieckiej.
Rozumienie i podejście do tych wydarzeń często się różniły, ale prelegenci i uczestnicy Konferencji podczas dyskusji starali się dojść do pewnego konsensusu.
Inf. wł.

Sala Lustrzana. Od lewej: Emilia Chmielowa, prezes FOPnU, L. Luboniewicz, M. Dworczyk, przedsta
wiciele Stowarzyszenia Wspólnota Polska (Warszawa), R. Dzięciołowski, wiceprezes Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie, J. Żur, konul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
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Wojna oczyma dziecka

iałam 5 lat, gdy rozpoczął się ten strasz
ny kataklizm. Niektóre zdarzenia
zatarły się w pamięci, inne wciąż powracają.
Mieszkaliśmy na Sygniówce, zachodniej dzielnicy Lwowa, w niewielkim domku
z ogródkiem pełnym kwiatów, za domem
drzewa owocowe. Cisza, spokój, ptaszki
śpiewają. Codziennie rano z pobliskiej prywatnej piekarni Szajowskiego przynoszono
nam świeże chrupiące kajzerki i rogaliki.
Żyliśmy w dostatku, pogodnie i wesoło. Za
domem mieliśmy z bratem o 2 lata młodszym
piaskownicę, huśtawkę, konika na biegu
nach. Niedaleko, po drugiej stronie Gródec
kiej z lotniska wylatywały ogromne żelazne
ptaki – samoloty, co szczególnie podobało
się braciszkowi. Trwało ciepłe, pogodne
lato. Zdawało się, że tak będzie zawsze.
Pewnego wieczoru, na samym początku
września, podbiegłam do okna, bo coś tam
błysnęło i zawołałam zachwycona do mamy:
„Mamusiu, popatrz, tyle świeczek na niebie
jak na Boże Narodzenie”. Mama podeszła i
zdziwiona popatrzyła jak po niebie płynęły
na spadochronach duże światła – reflektory.
Zawołała męża, ale nie było czasu na do
mysły, gdyż nagle rozległ się huk spada
jących bomb. Ojciec zorientował się od
razu, zgasił światło. „To wojna” – powie
dział. Ostatnio o niej mówiono, ale nie spo
dziewano się jej tak prędko, a nawet wielu
ludzi nie wierzyło w taką możliwość.
Ponieważ nasza dzielnica znajdowała
się niedaleko lotniska z jednej strony, a z drugiej szereg torów kolejowych wiódł do
dworca głównego – bombardowania były
szczególnie intensywne. Jeszcze do dnia dzi
siejszego na murze domu są widoczne zace
mentowane ślady dziur od odłamków. Na
stępnego dnia ludzie zaczęli zaklejać okna

paskami papieru, bo w wielu domach popę
kały szyby. Bombardowania trwały codzien
nie, w nocy i w dzień. Początek i zakończenie
nalotów ogłaszały syreny. Gdy tylko „zawy
ły”, chowaliśmy się z mamą w piwnicy.
Jakoś po odwołaniu nalotu przybiegła
do nas sąsiadka i powiedziała, że ze zbombardowanej w pobliżu piekarni „Merkury”
ludzie wynoszą workami mąkę, że jej mąż
już tam poszedł. Ojciec także szybko poszedł
i zdążył przynieść worek mąki. Było to dobrodziejstwem dla nas, bo ze sklepów już
poczęły znikać produkty.
Pewnego popołudnia, gdy odwołano
alarm, ojciec wyszedł do ogrodu, by zoba
czyć wyrządzone szkody i jakiś zabłąkany
odłamek szrapnela zranił go w czoło. Zabrano go natychmiast do szpitala i zrobiono
operację.
Znaleźliśmy się w krytycznej sytuacji –
żadnych zapasów żywności, pieniądze w
banku przepadły, bo banki były zamknięte,
ojciec w szpitalu. Dobrze, że mama miała
rodzinę w Przemyślanach (miasteczko 50
km od Lwowa), która miała niewielki folwarczyk. Siostra i brat mamy pomagali jej
jak mogli.
Gdy ojciec wrócił ze szpitala, we
Lwowie były już wojska sowieckie, które
wkroczyły do Lwowa 17 września. Byli to
tak zwani „pierwsi sowieci”, bo „drudzy
sowieci” przyszli dopiero w 1944 r., gdy
Niemcy już cofali się, przegrywając wojnę.
Ojciec jeszcze przed wojną przeszedł
na emeryturę, był starszy od mamy o 30 lat,
gdy zaczęła się wojna miał ponad 60 lat.
Teraz zaczął szukać jakiejkolwiek pracy, bo
nie było z czego żyć. Po dłuższych poszukiwaniach został stróżem w jakiejś fabryce.
Ojciec – przedwojenny sędzia, cieszył się,
że w ogóle ma pracę.
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W czerwcu 1941 r. rozpoczęła się wojna niemiecko-rosyjska. Wtedy dla nas, dzieci, jak zresztą dla wszystkich rozpoczął się
najgorszy czas.
Mama zajęła się drobnym handlem –
we Lwowie kupowała papierosy i czekoladę,
a w Przemyślanach rodzina pomagała jej to
sprzedać, bo widocznie na prowincji było
trudniej o takie towary. A za zarobione pie
niądze mama przywoziła mąkę, krupy, cu
kier, oliwę. Do Przemyślan jechało się
pociągiem, a Ukraińcy w niemieckich mundurach robili obławy. Zatrzymywali pociąg
między stacjami, kazali wszystkim wysia
dać, ustawić się szeregiem. Kto umiał mó
wić po ukraińsku – wracał do wagonów,
resztę, czyli Polaków, rozstrzeliwano. Tak
zabito ciocię mojej koleżanki. Uciec nikomu się nie udawało, ponieważ policjanci
mieli niemieckie owczarki. Mamie szczęś
liwie udawało się unikać łapanek. Ale pewnego razu, było to późną jesienią, była ła
panka na dworcu Podzamcze. Wtedy ludzi
wywozili do pracy do Niemiec. Wszystkich
ludzi zapędzono do dworcowej piwnicy.
Małe okienka tej piwnicy wychodziły na
trotuar. Mama była niewysoka, drobna,
szczupła. Zdjęła płaszcz, poprosiła męż

czyzn, by ją podsadzili do okienka i w ten
sposób wydostała się na ulicę. Na szczęście
przechodniów wystraszonych łapanką pra
wie nie było, więc mamie udało się wrócić
do domu.
Jedyną radością dla dzieciaków były
święta. Jakim cudem udawało się mamie
przygotować coś smacznego – nie pamiętam.
Ale na wigilię była ryba, pierogi, gołąbki,
makownik, piernik i strucla, a na następne
dni pieczona gęś przywieziona z Przemyślan.
Drzewko skromniej przybrane, bo nie było
na nim cukierków, czekoladek, ale były jab
łuszka i orzechy, które ojciec pozłacał i po
srebrzał farbą, jaśniało wieczorami blaskiem
świeczek. Szkoda, że święta trwały tak krótko. A jaka piękna była szopka w kościele!
W lipcu 1944 r. niemieckie wojska
zaczęły wycofywać się ze Lwowa. Znów za
częły się bombardowania, tym razem były
to sowieckie samoloty. A wkrótce na głów
nych gmachach miasta pojawiły się czerwone flagi. Dla mieszkańców Lwowa zaczął
się nowy okres prześladowań – tym razem
wywożono Polaków na Sybir.
Zakończenie wojny nie było dla lwo
wiaków radosnym dniem, bo Lwów przestał
należeć do Polski.
Krystyna Angielska

Gorzka sól

grudniu 1938 r. miałem ponad pięć
lat. Rodzice moi przeprowadzają się
na stałe z Gródka Jagiellońskiego do Lwo
wa. Zamieszkaliśmy na nowym osiedlu w
jednym z szeregowych domków zbudo
wanych przez władze miasta w peryferyjnej
dzielnicy – Sygniówce. Osiedle usytuowano
między jedną z głównych ulic Lwowa –
Gródecką a Lasem Białohorskim w pobliżu
lotniska.
Ostatnia sierpniowa niedziela 1939 r.
Ojciec urządza obiecaną mi wycieczkę na

W

sąsiednie lotnisko. Wycieczka zrobiła na
mnie ogromne wrażenie. Następnego dnia
pojawia się jej owoc: nowe, powstające pod
oknami naszego domu – wyposażone w
hangary i wieżę kontrolną „lotnisko”, które
go wygląd i przeznaczenie było oczywiste
tylko dla budowniczego.
Tę krzątaninę i twórczą pracę przerywa
nagle huk lecącej na niskim pułapie eskadry
samolotów z czarnymi krzyżami na skrzyd
łach. Eskadry siekącej kulami z pokładowej
broni maszynowej. Pomiędzy bawiącymi się
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na ulicy w pobliżu domów dziećmi powstaje
ogromne zamieszanie. Podwórka wypełniają
się przerażonymi głosami przywołujących
swe dzieci matek. Słychać krzyki przestra
szonych, uciekających do domów dzieci.
Gdzieś w pobliżu z przeraźliwym wyciem i
gwizdem spadły pierwsze bomby. Czeluście
ziemskiego piekła rozwarły swe podwoje.
Miasto i życie w nim zostały sparaliżo
wane. Nie działają wodociągi, elektrownia i
komunikacja miejska. Chaos, przestraszeni
mieszkańcy naszego osiedla nie wiedzą,
gdzie się ukryć przed bombardowaniami.
Część ukrywała się w piwnicach. Moi ro
dzice z sąsiadami w czasie bombardowania
chronili się w pobliskim lesie. Ponieważ naloty i bombardowania wciąż trwały, rodzice
i sąsiedzi postanowili opuścić domy i udać
się do Zimnej Wody – podmiejskiej miejsco
wości odległej o siedem kilometrów od
naszego miejsca zamieszkania. Byle dalej
od tego piekła. Maszerując lasem, zbliża
liśmy się do celu naszej wędrówki. Tuż
przed Zimną Wodą, na skraju lasu mężczyźni
postanowili odpocząć. Jednak kobiety kategorycznie się temu sprzeciwiły i nakazały
dalszy marsz. To Opatrzność nad nami
czuwała! Wkrótce po naszym wyjściu z lasu
usłyszeliśmy ryk motorów i serie z broni automatycznej. Leśną ścieżką pędziły niemieckie patrole na motocyklach, ostrzeli
wując wokół wszystko z automatów.
W Zimnej Wodzie zatrzymaliśmy się u
znajomych. Po nocach słyszeliśmy przeraź
liwe rżenie mułów, których używali Niemcy
jako siły pociągowej do przemieszczania
dział przeciwlotniczych. W miejscowości
tej przebywaliśmy kilka dni, aż do wyczerpania się środków na utrzymanie.
Z tamtego okresu mocno utkwiło w mej
pamięci pewne wydarzenie. Nasi znajomi
mieszkali przy samym lesie. Któregoś dnia
podczas naszego pobytu u nich usłyszeliśmy

kanonadę z dział lotniczych. Wybiegliśmy z
mieszkania i nad lasem na niskiej wysokości
ujrzeliśmy polski wojskowy dwupłatowiec.
Do niego prowadzony był artyleryjski wraży
ogień. W którymś momencie samolot, chy
bocząc się na skrzydłach, począł gwałtownie
opadać w dół. Artyleria zamilkła. Moment
kompletnej ciszy i rozdzierającego serce
żalu. Jeszcze jeden moment wyczekiwania,
nagle nasz polski samolot stanął na ogonie i
błyskawiczną świecą umknął spod ognia
nieprzyjaciela. Jaka ulga! Świadkowie tej
krótkiej, ale jakże dramatycznej sceny z ra
dości bili brawa.
Byliśmy już znowu od kilku dni w do
mu, gdy pewnego dnia, a mianowicie 17
września rozpętała się strzelanina z moź
dzierzy. Jeden z pocisków eksplodował w
naszym ogrodzie w pobliżu schodów wiodą
cych do domu. Zniszczył szczepkę posa
dzonej wiosną jabłoni i ogłuszył ulubionego
psa – białego szpica Mirtka przebywającego
w budzie. To wydarzenie zapoczątkowało
odsłonę kolejnego aktu dramatu. Siedemnastego września wkroczyła do Lwowa Armia
Czerwona. Teraz zaczęło brakować wszystkiego, a kupno czegokolwiek wymagało dłu
giego wyczekiwania w ogonkach i nierzadko
kończyło się fiaskiem. W domu najbardziej
dokuczliwym problemem tego okresu był
brak soli. Z próbą zaradzenia temu wiąże się
następna historia.
Nieopodal naszego osiedla był węzeł
dworca towarowego. Wśród sąsiadów ro
zeszła się wieść, że ponoć na torach stoją
rozbite wagony z solą bydlęcą. No cóż sól
jest solą! Więc moja mama wraz z kilkoma
sąsiadkami postanowiły się „zaopatrzeć” w
to nieosiągalne dobro. W chustkach na gło
wach, uzbrojone w torby beztrosko ruszyły
po zdobycz. „Słona informacja” okazała się
prawdziwą. Panie napełniły swoje „juki”
solą i zaczęły zmierzać w drogę powrotną.
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Nagle zza wagonu wynurzył się czerwonoarmiejec w czubaryku na głowie (spiczasta
czapa z czerwoną gwiazdą pośrodku) i kie
rując w stronę kompletnie zaskoczonych kobiet zarepetowany karabin z otwartym bagnetem, wrzasnął na cały głos: „brasaj i
udiraj”! (rzuć i uciekaj). Przerażone panie
rzuciły swój „skarb” i w panice uciekły.
Moja mama relacjonując to wydarzenie
stwierdziła, że bała się uciekać, ponieważ
właśnie dlatego mógł do niej strzelić, więc
udając odważną, oddalała się powoli z miejsca przestępstwa. W pewnej chwili oglądnęła
się za siebie i ujrzała, że wartownik odszedł i
zniknął za wagonami. Wówczas jakiś zu

pełnie nieracjonalny, niekontrolowalny impuls zmusił ją do powrotu. Pobiegła w stronę
porzuconego pakunku i umieściwszy go na
plecach biegiem dotarła niezauważona przez
strażnika do domu. Dopiero w domu poczuła,
że cała drży, a nogi ma jak z waty. Uzmys
łowiła sobie bowiem, na co się narażała,
gdyby żołnierz zauważył ją po raz wtóry. W
taki pozornie zabawny sposób machina wo
jenna włączała do swojego śmiertelnego
tańca każdego z nas.
Nawet obecnie, po tylu latach od tego
wydarzenia na samą myśl, co mogło spotkać
moją matkę, ściska mnie za gardło dawny
dziecięcy lęk o nią.
Czesław Baran

Echa wojny
Niejedno pokolenie
kończy żywot brzemienny –
ci, co się urodzili
na Kresach przedwojennych.
Wciąż żyją wspomnieniami
lat szczęśliwej młodości,
gdy pełni sił i wiary
kroczyli ku przyszłości.
Przyszli z zachodu Niemcy,
a sowieci ze wschodu.
Nastały straszne czasy –
śmierci, nieszczęść i głodu.
Zniszczyli nam dzieciństwo,
młodość okaleczyli,
odebrali ojczyznę,
wszystko, co sercu miłe.
Wrogom wybaczyć każesz,
Panie zbyt miłosierny,
nie każdy to potrafi,
bo w sercu ostre ciernie.
Wtedy w lasach Katynia
ktoś męża, syna stracił,
ktoś nadaremnie czekał,
lecz ojca nie zobaczył.

Krystyna Angielska

Ojczyzna już nie tutaj,
ojczyzna – za granicą,
wspomnienia w głębi serca
nie wołają, a krzyczą.
Tak wielu ludzi żyło
w niepewności, rozpaczy,
czyja to, Boże, wina?
Czy łatwo to wybaczyć?
Bo ta ziemia sześć wieków
przesiąkła polską chwałą,
a teraz – w obcych rękach
i co nam pozostało?
Wielu lwowian umarło
z dala od swego miasta,
i wielu z nich prosiło
o lwowskiej ziemi garstkę.
Tyle lat upłynęło,
stulecia też przeminą,
lecz pamięć będzie trwała,
lecz pamięć nie zaginie.
Wrzesień 2009
W 70. rocznicę rozpoczęcia
II wojny światowej
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Zmyć piętno sowieckich rządów
List do redakcji Rzeczpospolitej

27.10.2009

17 września 1939 roku Armia Czerwona zbrodniczo, naruszając wszystkie
podpisane w poprzednich latach umowy o nieagresji, wtargnęła na ziemie suwerennej
Polski. Rozpoczęła się systematyczne niszczenie polskiej państwowości, w którym to
procederze brały udział wszystkie instytucje i organy władzy sowieckiej. Ku mojemu
ubolewaniu w tych wstrząsających działaniach, łamiących ludzkie życiorysy i życie,
brał również udział mój dziadek Izaak Naumowicz Franc, etatowy pracownik operacyjny
NKWD ZSRR.
Ja, jego wnuk, mieszkam na Ukrainie; mój kraj po dziś dzień nosi na sobie piętno
sowieckich rządów, które rzeszom ludzi, w tym Polakom, przysporzyły ogromnych
cierpień. Marzy mi się, by zmyć to piętno z mojego kraju, by znikł zeń na zawsze cień
sowieckich rządów. Na razie jednak cień ten jest stale obecny; nie przemija, nie odchodzi
w przeszłość. Wielu obywateli dawnego Związku Sowieckiego zbyt mało wie o przeszłości
swojego kraju, zbyt często wspominają oni ZSRR jako oazę stabilizacji, pomyślności i
spokoju. Tak, w latach 70. i 80. może rzeczywiście można było dojść do takiego prze
konania, ale za jaką cenę kupiliśmy tę pomyślność? Nigdy nie potrafiłem traktować
tamtych czasów z nostalgią, wiedząc, ile osób pozbawił życia moloch sowieckiego
państwa. Niedawno zaś dowiedziałem się o przeszłości swojego dziadka...
Wierzę w Boga, należę do wiernych Cerkwi, wiem, że nie ma mowy o odpuszczeniu
grzechów bez rzeczywistej przemiany: skruchy, zadośćuczynienia pokrzywdzonym i
chęci poprawy. Mój dziadek nie jest już w stanie nic zmienić ani swojego losu, ani osób,
którym złamał życie. Ja również nie jestem w stanie im pomóc, mogę jednak przeprosić – w imieniu własnym, a przede wszystkim dziadka Izaaka Franca, zastępcy dowódcy
Zarządu Kontrwywiadu NKWD w obłasti drohobyckiej w latach 1940–1941. Proszę
potomków obywateli II RP wszystkich narodowości, w wywózkach których brał udział
mój dziadek: spróbujcie wybaczyć. Żyjemy w niedoskonałym świecie; ludzie niejedno
krotnie krzywdzą innych, żywiąc przekonanie, że służą „większemu dobru” i uspra
wiedliwiając siebie tą wiarą. Nieraz poniewczasie uświadamiają sobie, co uczynili, a
jednak nie są w stanie wyrwać się z systemu, którego cząstkę stanowią, mimo głosu
sumienia, czyli Boga odzywającego się w duszy. Niesie ich nurt, w który niegdyś
wstąpili – z nieświadomości, z naiwności albo z nadziei na korzyści materialne – i z
którego nie są już w stanie się wydobyć.
Nie wiem, co czuł mój dziadek, stykając się z obywatelami II RP, których „z czy
stym sumieniem” poddawał represjom – wiem natomiast, jak dramatyczne okazały się
te represje dla ich ofiar. W latach 1940–1941 po ziemiach [wschodnich] II RP przeto
czyły się cztery fale wysiedleń. Dziadek otrzymał oficjalne podziękowania od władz
ZSRR za udział w pierwszej z nich, najbardziej masowej: deportacji osadników wojsko

42
wych i pracowników służby leśnej wraz z rodzinami 10 lutego 1940 roku, kiedy to walec
represji zmiażdżył 140 tys. osób. Dziesiątki tysięcy mężczyzn, kobiet, starców i dzieci w
ciągu niespełna doby zostały wysiedlone bez uprzedzenia i niemal bez bagażu do
Kazachstanu, Archangielska, Nowosybirska czy Omska i w innych kierunkach. W 586
wydzielonych „specposiołkach” przez NKWD czekał ich głód, chłód, choroby i
katorżnicza praca. Śmiertelność była w tej grupie znacznie wyższa niż u reszty ludności
ZSRR. Nawet funkcjonariusze NKWD poruszeni byli warunkami, w jakich znaleźli się
polscy deportowani. Wysiedlenie oznaczało również konfiskatę całego dorobku ich
życia. W drodze do miejsc osiedlenia i na katordze padali ofiarą szyderstw
funkcjonariuszy. Wielu z nich zdobywało się jednak na sprzeciw, odruch buntu, żądało
umożliwienia im powrotu, a nawet restytuowania państwa polskiego.
Przez blisko dwa lata, aż do chwili ataku Wehrmachtu, komunistyczne władze ZSRR
bezwstydnie rabowały członków wszystkich warstw społecznych przedwojennej Polski
pod pretekstem „redystrybucji majątku narodowego”. Ścigały wszystkich obywateli
państwa, których skazano na likwidację, bez względu na ich orientację polityczną i
religijną, [szczególnie zaś] wykształconych, zdolnych do samodzielnych ocen i do sprze
ciwu wobec dyktatury. Aresztowano ich, rozbijano rodziny – na Ukrainie Zachodniej
miało to miejsce aż do połowy 1941 roku – i rozstrzeliwano. Zabójstwa w Katyniu
najwyraźniej stanowią jedynie wierzchołek koszmarnej, przytłaczającej nas po dziś
dzień góry lodowej.
Z pewnością wielu represjonowanych rzeczywiście nie było przychylnie nastawio
nych do ZSRR, szczególnie po „ciosie w plecy” zadanym przez Moskwę 17 września
1939 roku. Nie wolno jednak zapomnieć, że nie byli oni przecież przeciwnikami ZSRR od
urodzenia, byli obywatelami suwerennego państwa, którym wolno zachowywać sympatię
lub nieprzychylność dla każdego kraju ościennego i nie jest to w żadnym razie
przestępstwem. Władze komunistyczne zaliczyły ich jednak wszystkich do kategorii
nieprzejednanych wrogów, oskarżając ich (formalnie lub nie zaprzątając sobie głowy
zbędnymi formalnościami prawnymi!) o przygotowywanie aktów terrorystycznych i
dywersyjnych, szkodnictwo lub działania szpiegowskie na rzecz nieistniejącej już Polski,
Francji, Niemiec czy Rumunii – i zsyłając na katorgę. Według danych Stowarzyszenia
„Memoriał” w latach 1940–1941 [służby ZSRR] deportowały około 400 000 osób, czyli
ok. 3 proc. wszystkich obywateli II RP, którzy znaleźli się pod rządami ZSRR. Z obłasti
drohobyckiej, w której służył mój dziadek, wysiedlono 18 tysięcy osób. Do chwili
wybuchu wojny, w 20-letniej historii ZSRR jedyne bardziej intensywne represje miały
miejsce w okresie kolektywizacji.
Jakim żalem przejmuje myśl, że musiało do tego dojść.
Proszę was o modlitwę, o siłę pozwalającą przebaczyć tym, którzy sprawili tak
wiele cierpienia wam i waszym bliskim.
Z wyrazami głębokiego szacunku dla obywateli demokratycznej Polski,
Maksym Biełousenko, Donieck, Ukraina
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wieku 87 lat 2 października br. zmarł w Warszawie Marek Edelman. Był ostatnim z żyjących przywódców powstania w getcie
warszawskim.
Dokładna data urodzin Marka Edelmana nie jest znana. Przyjęto,
że przyszedł na świat 1 stycznia 1922 r. Urodził się w Homlu, w rodzinie
żydowskiej związanej z Bundem – socjalistyczną organizacją żydowską
popularną wśród robotników. Jego ojciec zmarł, gdy Marek Edelman
miał kilka lat. Chłopiec z matką pod koniec lat 20. przeprowadzili się do
Warszawy. Po śmierci matki w 1934 r., Edelman sam zarabiał na swoje
utrzymanie.
Podczas okupacji Edelman zaangażował się w działalność Żydow
skiej Organizacji Bojowej, był jednym z jej założycieli. Podczas powstania, po samobójstwie Mordechaja Anielewicza, został ostatnim przywódcą bojowników ŻOB
podczas walk. „Ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc
podporządkowaliśmy się tej umowie” – mówił Hannie Krall w książce Zdążyć przed Panem Bo
giem, wyjaśniając motywy zaangażowania się w skazaną na klęskę walkę. Edelman był w grupie
kilkunastu uczestników powstania, którym udało się kanałami opuścić teren getta. Przez kilka
miesięcy ukrywał się, potem brał też udział w Powstaniu Warszawskim.
Po wojnie Edelman nie wyjechał z Polski, w 1946 r. na stałe zamieszkał w Łodzi, został
kardiologiem. Razem z prof. Janem Mollem – pionierem leczenia zawałów serca w Polsce –
opracował metodę przeprowadzania operacji kardiologicznych w stanie rozległego zawału.
„Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując
Jego chwilową nieuwagę” – tak tłumaczył Edelman swoje posłannictwo lekarza w rozmowie
z Hanną Krall. W 1968 r. podczas antysemickiej nagonki Marek Edelman został zwolniony z
pracy w szpitalu wojskowym. W tym samym roku z powodów politycznych nie przyjęto jego
pracy habilitacyjnej. Po interwencji Józefa Cyrankiewicza Edelman dostał posadę w jednym
z łódzkich szpitali miejskich. W 1971 r. wprowadził w Polsce rewolucyjną metodę leczenia
schorzeń sercowych polegającą na połączeniu krążenia żylnego z tętniczym. W 1968 r. pracę
straciła także żona Edelmana, Alina Margolis, również lekarka. Ona zdecydowała się wraz z
dziećmi na emigrację do Francji, Edelman postanowił nie ruszać się z Łodzi. Zapytany, dlaczego
w 1968 r. nie wyjechał z Polski, odpowiedział: „Co to, ktoś mi będzie narzucał, co ja mam robić
i gdzie ja mam jechać?”. To pytanie powtarzało się często na wieczorach autorskich Edelmana,
który czasem odpowiadał: „Ktoś przecież musiał zostać z tymi wszystkimi, którzy tu zginęli”.
Marek Edelman w działalność opozycyjną zaangażował się w połowie lat 70. W styczniu
1976 r. był jednym z sygnatariuszy Listu 101 intelektualistów przeciwko zmianom konstytucji,
skierowanego do władz PRL, działał w Komitecie Obrony Robotników, potem w Zarządzie Zie
mi Łódzkiej NSZZ Solidarność. W grudniu 1981 r. został internowany. Wypuszczono go po paru
dniach, po interwencji intelektualistów z Zachodu.
Do 1989 r. Edelman uczestniczył w podziemnym ruchu solidarnościowym, przewodniczył
Komisji ds. Mniejszości Narodowych przy Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie, brał
też udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989–1993 był posłem na Sejm, działał w
Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach 90. Edelman zaangażował się w sprawy wojny
domowej w krajach byłej Jugosławii, w 1993 r. udał się z konwojem pomocy humanitarnej
do Sarajewa, w 1999 r. wystosował apel o rozpoczęcie interwencji NATO w Kosowie, który
opublikowały najpoważniejsze zachodnie dzienniki. Pytany o to, co jest najważniejsze w życiu
odpowiedział: „W zasadzie najważniejsze jest samo życie. A jak już jest życie, to najważniejsza
jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. I już nie wiadomo, co jest najważniejsze”.
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VII Zjazd
Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych

(Pułtusk, 23–25 października 2009)
Domu Polonii w Pułtusku odbył się
VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował
list do uczestników zjazdu, który odczytał
Minister Kancelarii Prezydenta Mariusz
Handzlik. W Zjeździe uczestniczyło blisko
60 delegatów reprezentujących 36 orga
nizacje polonijne z 27 krajów Europy.
Prezydent Tadeusz Adam Pilat zrela
cjonował działalność EUWP za minioną ka
dencję. Podtrzymując stały kontakt z orga
nizacjami członkowskimi w obszarze wew
nętrznym, wszelka działalność EUWP prze-

W

kazywana była w Listach informacyjnych –
Życie polonijne w Europie i Świecie oraz
przeprowadzania konferencji, kursów, kon
kursów czy też turniejów sportowych. Reda
gowane były przez Prezydenta organizacji.
Informację zewnętrzną prowadził Roman
Śmigielski, który stale aktualizował i uzu
pełniał stronę internetową www.euwp.org .
W swym sprawozdaniu Prezydent
EUWP zawiadomił, że przedstawiciele organizacji byli gośćmi honorowymi festiwali, konkursów i igrzysk polonijnych.
Fundowane były specjalne nagrody EUWP
czy też Puchary Fair Play.

Na sali obrad
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Prezydium Zjazdu. Od lewej: Roman Śmigielski, Tadeusz Adam Pilat, Helena Miziniak

Prezydent i członkowie Sekretariatu
brali udział w walnych zebraniach, zjazdach, kongresach i jubileuszach organizacji członkowskich EUWP.
EUWP była organizatorem dwóch
najważniejszych europejskich konferencji
polonijnych: Monitor 2009 w Londynie i
Przyszłość szkoły polonijnej w Malmö.
Prezydent EUWP i członkowie Sekreta
riatu wzięli też udział w kilku ważnych
międzynarodowych konferencjach. Uczest
niczyli w ich przygotowaniu, zasiadali w
radach programowych i wygłaszali odpo
wiednie referaty.
Konferencja Monitor 2009
odczas obrad Rady Prezesów EUWP w
Berlinie w listopadzie 2008 r. jednym z
głównych tematów była problematyka
nowej polskiej emigracji zarobkowej w Unii
Europejskiej. Stwierdzono, że choć odbywa
się wiele różnych narad i konferencji po
święconych tej tematyce, to brak jest wi
docznych rezultatów tych poczynań. Brak
jest spojrzenia całościowego i ciągłego mo
nitorowania problematyki. Jan Mokrzycki,
prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej
Brytanii, zaproponował zorganizowanie
przez Europejską Unię Wspólnot Polonij

P

nych konferencji spełniającej oczekiwania
środowisk polonijnych i instytucji zajmu
jących się problemami emigracji zarobkowej. Sekretariat EUWP postanowił podjąć
sprawę, zaznaczając jednocześnie koniecz
ność ciągłości tej inicjatywy, zatem coro
cznego powtarzania konferencji przy zachowaniu ciągłości gremium i założeń.
W dniach 19–21 czerwca odbyła się w
Londynie Konferencja Monitor 2009 po
święcona problemom nowej emigracji za
robkowej do krajów Unii Europejskiej. W
konferencji udział wzięło 58 uczestników,
w tym 14 delegatów reprezentujących polskie placówki dyplomatyczne i 38 delega
tów reprezentowało organizacje członkow
skie EUWP i środowiska nowej emigracji.
Konferencja sfinansowana została w
dużej mierze przez brytyjskie związki zawodowe, przy czym MSZ sfinansował w
całości koszty uczestnictwa delegatów pla
cówek dyplomatycznych. Obrady podzie
lone zostały na sesję brytyjską, sesję euro
pejską oraz na pracę w pięciu zespołach
problemowych. Na zakończenie obrad Tadeusz Pilat i Roman Śmigielski przedstawili dokument końcowy konferencji, który
uczestnicy przyjęli i podpisali. Podkreślono
następujące sprawy:
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długofalowe inwestowanie w oświatę polonijną,
znajomość języka kraju zamieszkania jako warunek integracji na rynku pracy,
wykorzystywanie w jak najszerszym zakresie funduszy Unii Europejskiej,
szkolenia dla organizacji polonijnych w zakresie zdobywania środków na dzia
łalność pomocową,
członkostwo w związku zawodowym jako obrona przed patologiami występu
jącymi na europejskich rynkach pracy,
scalanie działalności tzw. „starej” Polonii z nową emigracją zarobkową,
rola kościoła katolickiego jako ostoi Polskości,
wspomaganie lokalnych programów socjalnych,
monitorowanie przez służby konsularne przestrzegania przez miejscowe instytucje unijnych i lokalnych przepisów socjalnych i pomocowych.

Uczestnicy wyrazili przekonanie o
konieczności dalszych corocznych spotkań
przedstawicieli wszystkich władz, instytucji oraz organizacji polskich i polonijnych zaangażowanych w sprawy nowej
emigracji, jak i szerokiego udziału przedstawicieli środowisk polonijnych w szerokim spektrum dyskusji na ich temat.
Uczestnicy konferencji zaapelowali do
wszystkich instancji tak w Polsce, jak i krajach zamieszkania Polaków, a w szczegól
ności do administracji państwowej, samorzą
dowej, związków zawodowych, związków
pracodawców o współdziałanie na rzecz tej
integracji, o zwalczanie patologii i o działanie
na rzecz równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia społecznego, tak aby
Unia Europejska stała się na prawdę naszym
wspólnym domem.
Konferencja
Przyszłość szkoły polonijnej
dniach 9–11 października 2009 r.
odbyła się w Szwecji, w Malmö,
międzynarodowa konferencja polonijna
p.t. Przyszłość Szkoły Polonijnej, zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot
Polonijnych, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Konsulat Gene
ralny RP w Malmö.

W

W środowiskach polonijnych zaistniała
potrzeba szerokiej dyskusji i współdziałania
wszystkich podmiotów zaangażowanych w
oświatę polonijną spowodowana strukturalną
i programową reformą zaproponowaną
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dodatkowymi czynnikami były: kryzys finansowy, który dotknął wszystkie kraje,
nadchodzące wieści o likwidowaniu pol
skich szkół oraz fakt, że tysiące polskich
dzieci i młodzieży nadal pozbawionych jest
dostępu do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Dotychczas wszelkie
zmiany zaproponowane przez MEN dyskutowane były w poszczególnych krajach lub
placówkach oświatowych. Konferencja w
Malmö stała się punktem przełomowym w
procesie konsultacyjnym.
Na konferencję przybyli delegaci z jede
nastu krajów północnej Europy: Belgii, Da
nii, Francji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec,
Norwegii, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii.
Na konferencję przybyli: Katarzyna
Hall, Minister Edukacji Narodowej, Jan
Borkowski wiceminister Spraw Zagranicz
nych, Marek Borowski przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za
Granicą, Joanna Fabisiak, wiceprzewodni
cząca Sejmowej Komisji Łączności z Po-
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lakami za Granicą, Tadeusz Sławecki, wice
przewodniczący Sejmowej Komisji Edu
kacji, Nauki i Młodzieży, Barbara BorysDamięcka, członek Senackiej Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji
Kultury, Maciej Płażyński prezes Stowa
rzyszenia Wspólnota Polska, Michał Czyż,
Ambasador RP w Królestwie Szwecji.

Obrady prowadził EUWP – Tadeusz
Adam Pilat.
Dokument końcowy konferencji został
sporządzony przez Sekretarza Generalnego
EUWP Romana Śmigielskiego. Po przedyskutowaniu i naniesieniu poprawek uczestnicy przyjęli tekst dokumentu, w którym
wskazali m.in. na następujące potrzeby:

•
•

stworzenia specjalnych jednolitych programów kształcenia,
opracowania specjalnych podręczników dla polskich dzieci zamieszkałych za
granicą,
• utworzenia efektywnego systemu wspierania oświaty polonijnej i oświaty polskiej za granicą,
• zawierania dwustronnych umów międzynarodowych regulujących kwestię
nauczania w języku polskim za granicą,
• stworzenia skutecznego monitoringu stopnia realizacji przez kraje osiedlenia
zobowiązań edukacyjnych dotyczących nauki języka ojczystego, a wynikających
z regulacji Unii Europejskiej i Rady Europy,
• wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu
języka polskiego na odległość,
• opracowanie i wdrożenie standardów przygotowania merytorycznego i metodycznego nauczycieli pracujących w szkołach za granicą,
• zwiększenia dostępności systemu certyfikowania znajomości języka polskiego.
Uczestnicy konferencji:
• podkreślili zarówno odpowiedzialnośś rodziców za kształcenie dzieci w języku
ojczystym, jak i odpowiedzialność Państwa Polskiego za udzielenie pomocy
różnym formom oświatowym,
• wyrazili uznanie dla nowo opracowanej, nieobligatoryjnej „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą” oraz grupy polskich i
polonijnych ekspertów, którzy ją opracowali,
• uznali za podstawową sprawę zachowania zasady sprawiedliwości przy podziale
środków oraz konieczność ewolucyjnego wprowadzania wszelkich zmian,
• wielokrotnie wyrazili głębokie uznanie dla pomysłu i sposobu zorganizowania
konferencji oraz konieczność organizowania w przyszłości dalszych konsultacji tego typu.
Konferencję zakończyły wystąpienia
poseł Joanny Fabisiak, senator Barbary
Borys-Damięckiej i przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za
Granicą Marka Borowskiego, który zap
rosił uczestników na przyszłoroczną kon
ferencję do Warszawy.

P

o wysłuchaniu sprawozdania Prezydenta za okres trzyletniej kadencji wywią
zała się żywa dyskusja, przeważająco na
temat szkolnictwa. Podczas dyskusji Teresa Konopielko (Rosja) i Teresa Dutkiewicz
(Ukraina) wyraziły zdziwienie i żal, że nikt
zza wschodniej granicy nie został zapro
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szony na Konferencję w Malmö. Szkolnictwo polskie na Wschodzie posiada problemy zupełnie odrębne od poruszanych w
Szwecji, również warte jest uwagi i podję
cia odpowiednich decyzji.
Delegaci udzielili absolutorium ustę
pującym władzom.
Gośćmi Zjazdu byli m.in.: sekretarz sta
nu w MSZ Jan Borkowski, przewodniczący

Jan Borkowski, sekretarz stanu w MSZ

sejmowej Komisji Łączności z Polakami za
Granicą Marek Borowski, wiceprzewod
nicząca tej komisji Joanna Fabisiak, prze
wodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łacznosci z Polakami za Granicą
Andrzej Person, prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Polska marszałek Maciej Płażyń
ski, dyrektor Departamentu Współpracy z
Polonią MSZ Maciej Szymański, doradca
prezydenta RP Michał Dworczyk i dyrektor
TV Polonia Bogdan Milczarek.

P

odczas sesji wyborczej dokonano
wyboru prezydenta EUWP, komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie składu sekretariatu. Na podstawie tajnego głosowania na
Prezydenta EUWP wybrany został ponow

nie Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji.
Wiceprezydentem został Aleksander Zając
z Niemiec, a sekretarzem generalnym Roman Śmigielski z Danii. W nowowybranym
Sekretariacie EUWP zasiada również hono
rowy prezydent EUWP Helena Miziniak z
Wielkiej Brytanii.
Sekretarzami zostali: Bożena Bog
dańska-Szadai z Węgier, Emilia Chmie
lowa z Ukrainy i Edward Trusewicz z
Litwy, a zastępcami członków sekretariatu: Wojtek Tuszyński z Wielkiej Brytanii
i Marek Seroczyński z Bułgarii.
Delegaci nie przyjęli zgłoszonych pro
jektów nowego statutu i zlecili komisji sta
tutowej – w poszerzonym składzie – opracowanie jednego wspólnego projektu.
W sesji progarmowej mówiono m.in. na
temat przyszłości szkół polonijnych, nowej
emigracji do krajów UE, sytuacji Polaków
na Białorusi. Delegaci wyrazili swe pełne
poparcie dla Związku Polaków na Białorusi
prowadzonego przez Andżelikę Borys.
W przyszłym roku EUWP planuje
zorganizować m.in. konferencję Monitor
2010 poświęconą problemom nowej emigracji zarobkowej, konferencję oświatową
oraz Młodzieżowe Forum Katyńskie.
Europejska Unia Wspólnot Polonij
nych jest strukturą integrującą organizacje
Polaków zamieszkałych poza granicami
kraju – na obszarze kontynetu europej
skiego. Została założona w 1993 r. przez 6
organizacji. Obecnie zrzesza 44 organizacje
czlonkowskie z 31 państw europejskich.
Na VII Zjeździe w poczet członków
EUWP przyjęto dwie nowe organizacje:
Niezależną Organizację Europejskiej Mło
dzieży Polonijnej (NOEMP) oraz Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czar
nogórze.
Inf. wł.

