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Poczqtek lat 30. - polowa 40. jest
najbardziej tragicznq stron4 w historii
Ukrainy. W tym okresie ustala sig re2im
totalitarny' kt6rego nieodlqcznq czgsci4
stal sig masowy terror przeciwko
wlasnemu narodowi.

Represj e przybieraj1charakter masowy
po plenum lutowo-marcowym KC WKP (b)
1937 roku, na kt6rym J. Stalin oglosil, ze
kraj jest w niebezpieczefstwie ze wzglqdu
na sabotazyst6w, szpieg6w, dywersant6w.
Zadanie zostalo postawione i rozpoczEla
siq nowa najstraszniejsza fala terroru.
Dzisiaj to wydaje siq nierealne, ale
organom Scigania polecono opracowanie
planu represji. I tak 3 I lipca 1937 roku KC
WKP (b) zatwierdzil rozkaz Je2owa do
miejscowych organ6w NKWS wedlug
kt6rego powinno by6 poddanych represjom
268.950 os6b, z nich terminowo nalezalo
zlikwidowat, 75950. Na Ukrainie organy
NKWS rozpoczqly sumiennie wykonywa6
ten rozkaz. ZaczEly siq poszukiwania,
ujawnianie,,rozmaitych organizacji
kontrrewolucyjnych i blok6w", masowe
aresztowania niewinnvch ludzi.

Jak twierdzi historyk O. Bojko w ci4gu
1930 -1944 r. na Ukrainie ,,wyjawigno
ponad 100 r62nych,,centr6w",,,blok6w>>,
,,organizacji". Tylko w obwodzie
Zytomierskim od I paLdziernika 1937 roku
do 15 lutego 1938 roku wykryto i
zlikwidowano lg,,nacjonalistycznych
kontrrewolucyj nych or ganizacji" i 27 grup
powstafczych. Wedlu g zeznafi naczelnika
Zytomierskiego UNKWS M. Wiatkina
tylko w roku 1937 i czqS6 1938 w obwodzie
Zytomierskim poddano represjom ponad
20 tys. os6b i w wiqzieniach UNKWS
utrzymywalo siq nie mniej niz 3-4 tys.

W maju 1937 roku z centrum nadeszla
dyrektywa z poleceniem pilnego
rozpoczecia Sledztwa w sprawie ,,POW"
(Polska Or ganizacja Woj skowa). Czlonk6w
tej organi zacji nalezalo szukad wSr6d
kierownictwa partyjnego i pracownik6w
radzieckich obwodu i rejon6w, aresztowa6
wszystkich Polak6w, gd,zie by oni nie
pracowali 

- w fabrykach,
przedsiqbiorstwach, w kolchozach,
urzqdach i organizacjach. Operatywnie
ulozono listq Polak6w zamieszkalych na
Zytomiers zczyLnie. Po tym rozpoczqly siq
ogromne, masowe aresztowania w6r6d
ludnoSci polskiej.

Bazqpodstawowq,,POW" uwa2ano
rej on Potij iwski zamieszkaly przez bylych
uczestnik6w,,band" Sokolowskiego,
Turowskiego, tr ysyci, szczeg6lnie
mieszkaricy wiosek Dytyniec, Gorbuliw,
Potijiwka, Torczyn. W lecie 1937 roku w
tym rejonie zostalo aresztowanych 61 os6b.
WSr6d nich,,mitologiczni" dow6dcy
,,PQW" - bracia Adam i J6zef Pietrowscy,
W. Grygorenko, M. Bardasz, T. Bozek, S.
Zarycki, M. Krywonosow, K. Matwiejew,
S. Ogijczuk i inni. Sqd nad uczestnikami
,,POW" byl szybki a jego wyrok - okrutny.
Uchwal4 tr6jki przy .Zytomierskim
UNKWS 5 sierpnia 1937 r.26 osobom
wydano wyrok Smierci (rozstrzelanie),
kt6ry zostal wykonany 9 sierpnia 1937
roku o godzinie 12.00. JedenaScie os6b
dostalo l0 lat wiqzienia, inni - 8 lat. WSr6d
rozstrzelanych byl i 40 - letni mieszkaniec
wsi Torczyn Samuel Zarycki, kt6ry
pozostawil sierotami siedmioro dzieci,
najstarszy z kt6rych Mikolaj mial l5 lat, a
najmlodsza Wiera tylko kilka miesiqcy.

W celu poszerzenia geografii
dzialalno6ci,,POW" aresztowania byly
prowadzone i w innych rejonach obwodu.

W maju 1937 roku zostaNa wykryta i
zlikwidowana,,POW">>, kt6ra rzekomo
dzialala w rejonie Korostyszewskim.
Dow6dcami organizacji byli F. Kordyk i
ksiqdz S. Klemczyfski. F. Kordyk jakoby
jeszcze w 1922 roku zostal zaci4gniqty
przez wywiad polski w celu stworzenia
organizacji, a zadania konkretne ,,dostal"
przez ksiqdza w 1933 roku. Tre56 ich byla
standartowa zbieranie informacji
szpiegowskiej, dywersje i sabotaz w tylu
Armii Czerwonej, agitacja za
przyl4czeniem Ukrainy do Polski. 31
sierpnia 1937 roku przez uchwalq tr6jki
UNKWS na Smierd zostalo skazanych 29
os6b jako uczestnicy ,,PO'W", l0 dostalo
po dziesiqc lat wiqzienia i jeden - piqi lat.

Aresztowania wSr6d ludnoSci polskiej
trwaly nadal. W kwietniu-maju 1937 r.
Berdyczowski miejski Oddziat NKWS
aresztowal l3 os6b, a mianowicie W. \l--
Szatylo - Kulikowskiego, O. Mirowskiego,
A. Orlowsk4, I. D4browskiego,
W. Kozlowskiego, A. Gadomskiego,
O. Waselowskiego, A. Protasiewicza,
M. Jaworskq, M. Majborodq,
W. Kulakowskiego, J, D4browsk4,
J. Piotrowskiego. Wszyscy oni zostali
oskarzeni o przynaleLno!;t do ,,POW". Kim
2e byli ci ludzie? Wymienimy chocia2by
kilka nazwisk. W. Szatylo - Kulikowski -
ur. l89lr., Polak, bezpartyjny, obywatel
ZSSR, wyksztalcenie Srednie,,,planowik"
Berdyczowskiej piekarni.

Janina D4browska c. Kazimierza, ur.
1882 r., Polka, bezpartyjna, obywatelka
ZSSR, malo piSmienna, gospodyni
domowa.

Maria Majboroda c. Ludwika-ur. 1889
r., Polka, bezpartyjna, obywatelka ZSSR,
malo pi6mienna, gospodyni domowa.

Anela Protasiewi cz c. Wladyslawa - ur. \_r
1872 r., Polka, bezpartyjna, obywatelka
ZSSR, piSmienna, robotnica.

Dlatego, 2e aresztowani odrzucali
wszystkie oskarzenia co do przynaleznoSci
do organizacj i kontrrewolucyjnej, Sledczy
NKWS otrzymali rozporzqdzenie swoj ego
naczelnika Wiatkina ,,wybi6" z
aresztowanych potrzebne Swiadectwa. Po
tym na przesluchaniach zaczerlo siq okrutne
bicie niewinnych ludzi. Takim sposobem
6ledczy otrzymywali potrzebne im
zeznania w przynaleznoSci do ,,pOW,'
nieszczqsnych ludzi.

l2 sierpnia 1937 roku zgodnie z
uchwal4 tr6jki UNKWS dziesiqi wyilej
wymienionych os6b bylo zas4dzono na
rozstrzelanie, a dwoje - A. Protasiewicz i
J. Piotrowski wedlug decyzji narady
specjalnej NKWS ZSSR od l6 listopada
1937 roku byli skazani na 10 lat wiqzienia,
M. Jaworska - na 5 lat.



W czerwcu - sierpniu 1937 roku przez
Berdyczowski Oddzial NKWS zostali
aresztowani G. Wasylewski, W. Wroriski,
S. Werzbicki, P. Kulakowski, J. Piotrowski,
S. Jaworski jak uczestnicy ,,POW".
O r ganizacja byla zbudowana wedlug typu
o6rodk6w, kt6re istnialy pod szyldem
nielegalnych nadaj4cych drogq radiowq (i
to w6wczas) ko6ciol6w.,,Czlonkowie"
organizacji,,prowadzi li,, kontrrewolucyj n4
robotQ wSr6d ludno5ci wierz4cej.

Jak i w wypadkach poprzednich, z
pocz4tku wszyscy aresztowani odrzucali
oskar2enia pod swoim adresem, ale na
ostatnich przesluchaniach
zaprogramowane zeznania zostaly z nich
,,wybite". Wedlug decyzji tr6jki UNKWS
wszyscy oni dostali najwyilszqkarq, i 27

\ )istopada 1937 roku byli rozstrzelani.
- Y Apogeum w otwarci:u ;dzialalnosci"

,,POVy'" na Zytomierszczylnie stalo siq
aresztowanie 408 os6b na czele z l.
Topolskim. Sledztwo w tej sprawie
prowadzilo 4l wsp6lpracownik6w
organ6w NKWS. Sama sprawa liczy 28
tom6w. Przewa?na wiqkszoS6
aresztowanych, 86 os6b, byla
mieszkaricami Berdyczowa, 6l os6b -
rejonu Berdyczowskiego.

Z 408 aresztowanych - 342 byli
Polakami. 102 osoby - to pracownicy
berdyczowskich cegielni, garbarni i fabryki
,,Progres>1.

,,Dow6dcq" tej ,,organizacji" byl Iwan
Topolski, ur. 20.12.1896 r. Urodzony w
Berdyczowie, Polak, obywatel ZSRR,
bezpartyjny. Do rewolucji - student, potem

nauczyciel. Mial nieukoric zone
wyksztalcenie wyilsze (na jakiej uczelni

. ptudiowal nie wskazano). Wladal kilkoma
Ylqzykami europejskimi, a mianowicie

niemieckim, francuskim, angielskim,
polskim. Wedlug ostatnich 2r6del
archiwalnych wykladowca
Berdyczowskiego Instytutu
Pedagogicznego, wedlug innych danych -
nauczyciel szkoly Nr I m. Berdyczowa.
Zonaty, rodzina skladala siq z piqciu os6b:
Zona E. Topolska, c6rka Tetiana, syn
Leonid, siostra Krystyna.

29 marca 1938 roku I. Topolski zostal
aresztowany przez NKWS wedlug
oskar2enia, ze jest ,,agentem" wywiadu
polskiego. Jak i inni ,,uczestnicy" tej
sprawy nie wyznawal swojej winy, ale po
kilku przesluchaniach z,,priestrastijem"
zmuszony byl przyzna6 siq do ,,winy".
Przez tr6jkq Zytomierskiego UNKWS od
28 wrzeSnia 1938 roku I. Topolski zostal
skazany na wyrok Smierci, kt6ry byl
wykonany 4 paLdziernika 1938 roku. Na
43 roku zakoficzylo siq 2ycie czlowieka,
ojca dw6ch dzieci, kt6ry ,,zawinil" tylko

w tym, 2e byl Polakiem, znal jEzyki obce
a znaczy to - potencjalnie m6gl by6
szpiegiem.

W tej sprawie zwraca uwage fakt, 2e

w6r6d 408 aresztowanych bylo trzy
kobiety: A. Kry2anowska, M.
Kwiatkowska, S. Narwid. Kim byly te
przedstawicielki plci slabej? Aniela
Kry2anowska, (1895 - 1938), urodzona we
wsi Wielkie Nizg6rcy rejonu
Berdyczowskiego, mieszkanka
Berdyczowa, Polka, obywatelka ZSRR,
bezpartyjna, niepiSmienna, gospodyni
domowa. Miala rodzinq - mq2a, kt6ry
pgrcowal jako robotnik w cukrowni i troje
syn6w, najmlodszemu Jankowi bylo tylko
9 lat. Na przesluchaniu Aniela przyznala
siq ,,2e byla zaci4gniqta do ,,POW" przez
mieszkarica tej samej miejscowo6ci B.
Wowrowskiego w 1936 roku". Dlatego,2e
aresztowana nie umiala pisa6, to na
protokolach przesluchania zamiast niej
stawil podpis jej aresztowany ziomek
Tomaszewski. 43 - letnia kobieta, matka,
zostala oskar2ona o dzialalnoS6
kontrrewolucyjn4 i os4dzopa na 5mier6.

NastEpnq ofiarq tej ,,swawoli "stala siq
M. Kwiatkowska, 1890 1938,
mieszkanka wsi LeSna Slob6dka rejonu
Berdyczowskiego, Polka, obywatelka
ZSRR, niepiSmienna, bezpartyjna. Do
rewolucji chlopka - Sredniaczka, po
rewolucji kolchoZni ca. Mqiatka. Miala
troje dzieci. Syn Tymosz - 15 lat, c6rka
Hela - l3 lat, syn Bronislaw -12 lat.
Oskarzona o dzialalnoSd kontrrewolucyjn4.
M. Kwiatkowska byla jakoby czlonkini4
,,POW" i przygotowywala zbrojne
powstanie w celu obalenia wladz
sowieckich i ustanowienia na Ukrainie
re2imu faszystowskiego.

Dziwi absurd ich logiki: jak mogla
prosta kobieta zajmowat siq takimi
sprawami, majqc na rqkach troje dzieci,
gospodarstwo i mn6stwo klopot6w
rodzinnych. Kobieta - matka na 49 roku
2ycia zostala os4dzona do wy2szej miary
ukarania, rozstrzalu, a troje dzieci
przyrzeczone na sieroctwo. Ale komu
bolalo serce o te sieroty? Najwazniejsze
jest to, 2e ,,wr6g narodu" zostal ukarany.

S. Narwid, 1895 - 1938, urodzona we
wsi Krasnop6l rejonu Czudnowskiego w
rodzinie rolnika. Polka, obywatelka ZSRR,
bezpartyjna, malo piSmienna, gospodyni
domowa. Oskarzona o to,2e w 1936 roku

' byla czlonkini4,,POW". Wedlug zadania
kierownictwa ,,POW" i swego mal2onka
,,agenta" wywiadu polskiego F. Narwida
,,prowadzila" wywiadowczq robotq na
terytorium ZSRR na korzy6d Polski, atak2e
organizowala Polak6w na modlitwq. Oto
w czym ujawnila siQ dzialalnoSi

szpiegowska S. Narw id. Za wyhej ukazane
,,przestEpstwo" 43 - letnia gospodyni
domowa, jak i jej poprzedniczki, dostala
wyrok Smierci.

Wszyscy 408 aresztowani w tak zwanej
sprawie ,,POW> byli rozstrzelani 4
pa?dziernika 1938 roku. Buntuje siq
SwiadomoSd ludzka, sumienie: w jeden
tylko dziehbylo zamordowano niemal p6l
tysi4ca niewinnych ludzi! I w6r6d nichtrzy
kobiety - matki!... I nie drgnqla rqka
oprawcy.

Dopiero po 19 latach - l8 czerwca
1957 roku trybunal wojskowy
Przykarpackiego Okrqgu r ozpatrzyl protest
prokuratora wojskowego i polecil: uchwalq
tr6jki przy ?ytomierskim UMKWS z dnia
28 wrze5nia 1938 roku w stosunku do 408
os6b, osedzonych do kary Smierci vznac
za nieprawidlow4 i zamkn46 sprawq,
uznaj4c, i2 nie popelnily one przestqpstwa.

Nareszcie sprawiedliwoSi zwyc iE|ylo,,
i dzieciom, kt6re wyrosly sierotami,
powr6cono uczciwe imiq ich ojc6w i
matek, ale czy lilej im od tego i kto powr6ci
im ich najblizszych...

M. J. Lutaj,
m.Zytomierz.

Tlumaczyla z jqzyka ukrairiskiego
Larvsa Wermirtska.

. Tablica pami4tkowa na bylym
gmachu NKWS w Berdyczowie.

Zdjqcie W. Koriuka.



MUSIELI
PODPISAC
DONOSY
Rozmowa z Wiktorem Gaiewskim

- Panie Wikt orze, lak zPana wlasnych

doSwiadczeri wyglqdaly rePresje
stalinowskie?

- Represjonowali mojego ojca. C6z, takie

byly czasy. Represjom zostali poddani
wszyscy: kulacy, komsomolcy, inni ludzie.

Nie szukali kto jest winien a kto nie.

- Ile pan mial lat, kiedy w rodzinie pana

miala miejsce ta tragedia?
- Wla6nie poszedlem do pierwszej klasy.

Pamiqtam, Zetozdarzylo siq 3 grudnia 1937

roku o 5. 00 rano. Przyszlotrzechmerzczyn .

i zaaresztowali mojego ojca. Zabrali
wszystkie strzelby. Tato pracowal gajowym,

dlatego w domu byly strzelby. Siedzial
najpierw w wiqzieniu w Berdyczowie, a

potem go odprawiono do Archangielska. W
1938 roku ojciec zostal rozstrzelany w
Briariskich lasach.

- A jak obja5niono przyczyng aresztu,
jakie winy z rzucono pana ojcu?

- (Pan Gajewski gorzko siquSmiecha) A
czy chyba kto6 coS wyjaSnial? Zabrali i po

wszystkim. Ale my dogadywali siq, ze tatq

zabrali przez jego matkq, moj4 babciQ. Bo
ona posiadala sw6j las, spichlerz, ogr6d,
gospodarstwo, i kiedy chcieli to wszystko
zabra1 do kolchozu, to ona siq sprzeciwila.

Dlatego mozejego izabrall Amo2e jeszcze

dlatego, ze jesteSmy Polakami, a Polak6w
czqSciej zabierali.

- A jak potem wasza rodzina Lrylabez
ojca?

- Trudno zyliSmy. U naszych rodzic6w
byto lroje dzieci. Z rodzefrstwamam jeszcze

brata i siostrq. Bywalo tak, 2e chodziliSmy
po ludziach, prosili6my chleba. W szkole

nazylvano mnie synem,,wroga n319du" - i
nie mnie jednego. Takich jak ja bylo wielu.
Dobrze jeszcze,2eu mamy nie ,,opieczatali"
paszportu, nie napisali, ze jest zon4 ,,wroga
narodu" (wyprosila w kolchozie), wtedy
byloby jeszcze gorzej. Mama chodzila do

Zyd6w na zarobki. PamiEtam jak zarobila
palto dla dziewczynki. Tak my z siostrq po

kolei go nakladali6my do szkoty; ja z rana,

ona po pofudniu. A jednego razu poslala nas

do Koniwskiego. ,,Niech, - m6wi, - ten
pies was karmi, je|eli ojca zabll". To on dal

wiadro zyta.
- Kim byl Koniwski?

- Ich bylo hoje. A. Koniwski - gajowy,

jego syn I. Koniwski, M. KlYmenko -
,,wojenwied". To oni napisali namojego ojca.

To przeznich jego represjonowali.

- A sk4d pan o tym sig dowiedzial?
- OtrzymaliSmy list od ojca przed jego

rozshzelaniem. Napisal:,,Dziqkujcie naszym

s4siadom".
- Lcry niezwracaliScie do wladz,ieby

clowiedzied sip za co ojciec zostal
aresztowany?

- OczywiScie, zwracaliSmy siq. Ale nikt
nic nie powiedzial.W latach 50 matka nawet

jeZdzlla do Archangielska, 2eby znale26

.glogilq taty. AleL czy moLna bylo coS tam

znale26? Wiqzniow jak ps6w zrnrcano do
j ednej j arny. Za czas6w radzieckich kilka r azy
jeLdzllemdo rejonu, zeby dosta6 dokumenty

o rehabilitacji. Mama juz nie zyla. Ale nikt
mnie nie chcial wydai tych papier6w. To

m6wiono, 2e sq zagubione, to jeszcze coS

innego wymy6lali. Ale p62niej juL przy
obecnych wladzach dostalem dokumenty o

rehabilitacji ojca i wythnmaczono, dlaczego

nie oddali dokumentu wczeSniej. Jeszczezyli

winowajcy jego aresztu.

- Czy pan wiedzial kto winien w
tragedii pana rodziny? Jak Pan na to
reagowal?

- Na pocz4tku chcialem zemScii siq na

donosicielach. Ale potem spotykalem siq z

IGymenkai Koniwskim. Oni m6wili,2e ich
pr4rmusili podpisa6 donosy, inaczej ich by
samych bylo zabito. Takie to byly straszre

czasy, wszystkich represj onowali.

- Cry los ojca mial wplyw na dalsze

Zycie pana?
- Ja bym tak nie powiedzial. Po tym jak

syn Stalina trafil do niewoli niemieckiej, to

Stalin odwolal odpowiedzialno66 ojca za syna

i syna za ojca. A w latach 50 tato zostal
rehabilitowany.

- Czy wladze w jaki5 spos6b

, kompensowaly panu tak4 ogromnq stratg?

- Obiecali dodawai 20 proc. do
emerytury ale w to nie wierzq. Oni tylko
obiecujq lecz nie wykonuj4. Wtedy czasy

byly trudne, a teraz jeszcze trudniejsze.

- Dzigkujg panie Wiktorzezato,Ze pan
podzielil sig sw4 histori4 rodzinn4. Mamy
nadziejg,2e taki trudny los ominie waszych
potomk6w.

Ro an aw ial a Tetia n s B rac iu ti,
studentka Kijowskiego

U n iw e rsytetu S law isty czn eg o.

I(iktor Gajewski, s. kofilego (urodzony

01.03.1930). Pracowal jako robotnik w
przemyile papierniczym. Zamieszkaly w
os iedlu Miropol obw. Zytomierskiego.

MOJ
DZIADEK
ALBERT

O losie swego dziadka wiem bardzo
malo. Czekam na informacjg z roinych
izr6del. Mam nadzieje,2e niedlugo dostanE

dokladne dokumenty i wiadomoSci.
Pamiqtam jak bqdqc dzieckiem pytala

u swojej babci Zofii o swoim dziadku
Albercie. Ona ci4gle odpowiadala, 2e zgin$
na wojnie i to bylo wszystko. Zauwa|ylam,
2e co| tutaj nie tak,2e czegol babunia nie

chce do korica mi powiedzie6. Kiedy
rozpytywalam o nim, to babcia jakb

,,uciekala" od tego pytania, smutnie paryld<'" "

namego ojca, swego syna, i milczala. Potem
pokazano mi akt zgonu jej mal2onka Alberta
Ostaszewskiego. Tam byl okazany rok
Smierci 1943 i przyczyna zgonu - bardzo

dziwna choroba, a nie kula niemiecka.
Dziwilo mnie, ze dokument ten babcia
dostala po 10 latach po Smierci dziadka. W
domu mamy wiele zdjg6,na ktorych mozna
zobaczy 6 Alberta Ostaszewskiego. Niekt6re
z nich mialy z odwrotnej strony dziwne
napisy datowane 1937 rokiem. Tak, to w
1937 roku moj dziadek stal ,,wrogiem

Czlowieku,
zatrrymaj sig,

schyl glo\rye...
O losie swoich rodzic6w mnte

opowiadala moja babcia J6zia (na
zdjgciu). Ateraz chcq donie66 do naszych

czytelnik6w o zyciu prostej polskiej
rodziny za czas6w re2imu totalitarnego.



narodu", byl zabrany w nocy do NKWD i...
Nie wiem dokladnie co stalo siq dalej.

Takie straszne slowa ,,wr6g narodu".
Dobry wesoly, przyjanry, troskliwy - takim
zapamigtal swojego ojca m6j tato. Mial tylko
8 lat, kiedy dziadka zabrali. Po tej tragedii
zostal synem,,wroga narodu sowieckiego" i
w zwiqzlo; z tym mial duZo problem6w w
zyciu.

Moja babcia w malzefistwie byla bardzo
. szczESliwa. Trwalo to szczEScie rodzinne 14

lat. Do korica ?ycia nie tracila nadziei na
powr6t dziadka do rodziny. Ale nie doczekala
siE. Babcia miala w Polsce krewnych, kt6rzy
proponowali jej wyjecha6 na stale do Poiski.
Odpowiedi zawsze byla jednakowa: ,,Nie
ffiogQ, bo czekam na Alberta". Na temat
zaginionego mqza starala siqnigdy nie m6wi6,
nawet w swoim domu. Siostra stryj eczna mojej
babuni, kiedy przyjechala do Berdyczowa w

,. ,latach 70 - ch i zapytala o losie Alberta, to
V bub.i a bardzo cicho poprosila jq milcze6 i

nawetpodnioslapalec do ust. I to wszystko bylo
na wlasnym podw6rzu. Teraz to wydaje siq
nierealnym. Mam nadziej e, 2e takie czasy ni gdy
nie nast4ri4w zadnym paristwie, ze Polak albo
przedstawiciel innej narodowoSci nigdy nie
bqdzie ,,wrogiem narodu> w swoim kraju.

J eszcze nie mam protokolu przesluchania
oskarzonego Ostaszewskiego Alberta s.

Andrzeja, ale mydlq, 2e wkr6tce go dostanq.
Bardzo czekam na to.

Walentyna Kolesnik.

Rodzina Piotra i Anny Gut mieszkala
we wsi Satan6wka rejonu Grodeckiego
obwodu Chmielnickiego. W swym
malzeristwie Piotr i Anna mieli czworo
dzieci: dw6ch syn6w i tyle samo c6rek.
Stanislaw - urodzony w l9l2 r..; Tadeusz

- l9l 7 r.; J6zefa (moja babcia) - l9l8 r. ;
Maria - 1924 r. Do czas6w radzieckich

\-/ rodzina |yla bardzo dobrze. Posiadali
wielkie gospodarstwo: mlyn, ogromny
wiSniowy sad, doskonale wyposazony
budynek. Z przyjSciem re2imu
stalinowskiego zostal i r ozkriaczeni. Trafi I
ich los ka2dej rodziny - bieda i gl6d.

Zeby dad radg z karmieniem rodziny,
Piotr wziql kilka buraczk6w z cukrowni,
za co byl wyslany na Syberie (obw6d
Woroneiski) na trzy lata, gdzie pracowal
przy Scinaniu lasu. Tymczasem Anna
zostaje sama z czworgiem dzieci. Na
kobiece ramiona kladzie siq ogromny
ciq1ar wychowania i wyzywienia rodziny.

Tragiczny rok 1933 wytrzymala sama
b ez merila. Robila wszystko, 2eby nie umrzet
z glodu. Na polu kolchozowym zbierala
klosy i dostala zato trzy lata wiqzienia. Ale
Anna zostala zwolniona wczeSniej , bo
chorowala na straszn4 r-nigrenq.

Kiedy kobietq zaaresztowali i
prowadzili do NKWD, po drodze spotkala
swojego mgia, kt6ry wracal z wygnania.

W dzief swego powrotu do domu Piotr
dostaje zawiadomienie, ze powinien w
ci4gu 24 godzinwyjecha6 na odleglo66 100
km od rodzinnej wsi. W ten spos6b trafil
do Berdyczowa.Iyl..j udalo sig znale26
pracQ murarza i cie6li.

Po zwolnieniu z wiEzienia Anna z
dzieimi przyjechala do malzonka do
Berdyczowa. Ale i tutaj nie udalo siq
schowa6 od NKWD, bo juz od dawna trafili
do,,czarnego spisu" jako Polacy i katolicy.
Noc 23 listopada 1937 roku na zawsze
zostanie dla tej rodziny strasznym snem.
Do drzwi zapukali. Na pytanie Piotra,,Kto
to?" zabrzmiala odpowiedZ: <NKWD!".
Do mieszkania weszlo dwoje. Zapytali czy
tutaj mieszka Anna Gut i poprosili, 2eby
siq ubierala i szla za nimi. Na pytanie
dlaczego ma p6j56 w nocy z domu
powiedzieli, ze jutro wr6ci i nic z jedzenia
i ubrania brai nie potrzeba. Piotr i dzieci
widzieli Annq po raz ostatni w zyciu.

Martwil siE Piotr takile o swego syna
Stanislawa, kt6rego przed dwoma
tygodniami zabralo NKWD w Bialej
.Cerkwi. Po aresztowaniu 2ony i starszego
syna Piotr pisal niejeden raz listy do
Moskwy. Ale przychodzila jedna i ta sama
klamliwa odpowied2: ,,Osoba o kt6rq
pytacie zostalawyslana na dlugi termin bez
prawa korespondencj i". Na listy

adresowane do Stalina albo do Kalinina
przychodzila ta sama odpowiedZ.

Przez cale swoje Iycie moja babcia
J6zefanie wiedziala o losie swojej matki.
Tylko serce podpowiadalo, Le nie ma jej
juz w6r6d 2ywych. A o wszystkim stalo
siq wiadomo dopiero dwa lata temu, kiedy
ja - bqdqc studentkq Wylszego Instytutu
Nauk Religijnych w Gr6dku Podolskim -
pisalam pracQ magistersk4. Wtedy w
archiwum ZOU SBU znalazlem sprawQ
swojej prababci Anny Gut pod numerem
21155. W dokumentach m6wi siq, 2e
zostala aresztowana zgodnie artykufu 54-
l0 (propaganda antysowiecka i religijne
upodobania). Postanowieniem NKWD i
Prokuratury ZSRR z dnia20. I 2. I 938 roku
otrzymala wyrok Smierci i byla
rozstrzelana l6 stycznia 1938 roku.

Z tego czasu moja babcia J6zia (w
mal2eristwie Zawadzka) w dni zaduszne
kladzie kwiaty obok tablicy
pamiEtnikowej na gmachu bylego
pomieszczenia NKWD w Berdyczowie.
Na tej tablicy napisano: ,,Czlowieku!
Zatrzymaj siq... Schyl glowq... W tym
miejscu w latach 1937-1938 zamEczono
i pomordowano przez rezim totalitarny
setki naszych niewinnych rodak6w.
Wieczna im pamiq6!"

Irerta Zrwadzka.



Tte kosztuje 2ycie ludzkie? Mo2na powiedziet, - zaleLy od tego, kim jest ten

I cztowiek. Ale przed Panem wszyscy s4 r6wni. B69 daje iycie i tylko 869 ma
I prawo go odebrad. Kaidy czlowiek to jest wszechSwiat zbudowany przez naszego

Pana i nikthie ma prawa niszczy(,tego, co jestBoirc.Ale s4 tacy ludzie rkt6rzy zapominajQ

o swojej ludzko6ci i swojej Smiertelno6ci. To s4_rrwodzowie narod6w i czas6w", kt6rzy
pozoslawili po sobie Slad krwawy i straszny. Slady czas6w Stalina i dzi5 sq w wielu

duszach ludzkich. Nie zwaZajec na wietk4 odleglo5d w czasie ludzie nie zapomnieli o

wydarzeniach lat 30-tych ubieglego stulecia.
Represje stalinowskie nie ominply i naszego miasta. W wielu rodzinach polskich

oplakiwano swoich bliskich, kt6rzy zostali ukarani nie wiadomo z co.Przez dlugie lata

trwalo milczenie. Dzisiaj z pewno6ciq mo2na powiedzie6r 2e przeciwko ludno5ci polskiej

na Ukrainie toczyla sig walka, celem kt6rej bylo fizyczne wyniszczenie i wynarodowienie

grupy etnicznej Polak6w zamieszkalych na bylych terenach ZSRR.

Na przykladzie losu przeciptnych Polak6w chcemy opowiedzied o historii naszego

kraju z lat trudnych i czgsto niezrozumialych. ,rTakie byly czasy! "- m6wi4. Ale to nie

zn czy,ie nikt nie winien naszych nieszczg56. T9i"9st temat do polemiki. Jak kto uwain?

II)q
DO
NIEBA

bardzo zmeczonq i poL6lklq twarz. Corki
rntcl\y siq do niego zk'rzykiem: ,,Tato! Tato!

" Ale Dionizy nic nie powiedzial, tylko
pokazaN rqk4 w g6rq, co znaczylo - idq do

Nieba. Rodzina zostala odepchniqta przez
holnierzy od swojego ojca. Po2egna6 siq nie
dali. Z kaLdq chwil4 ogromny tlum ludzi,
krewni kt6rych byli wprowadzani do
wagon6w tracil spok6j. Nielu&kimi glosami
krzyczaly dzieci, plakaly kobiety. KaLdy
wolal swojego syna, brata, mal2onka, ojca.

NKWDzisci zrozumieli, 2e trzeba iak
najszybciej odprawia6 poci4g z wiq2niami-
Zostala dana komenda i wagony ruszyly.
Ludzie chwytali za wagony, ale zolnierze ich
bili po rqkach karabinami. Jak tylko poci4g
ruszyl, z wagon6w polecialy kartki papieru.
Kobiety i dzieci zplaczemrzuci\y siq zbierad

te papierki, ale im nie dano tego zrobit'-
Lolnierze odegnawszy od szyn krewnych
wiqzni6w, sami pozbierali wszystkie kartki.
Zadnanie trafila do r4k bliskich. +i

Od tej pory pani Stanislawa zostala siq

sama z dzie6mi. Jako wielodzietna matka
dostawala od paristwa dwa tysi4ca rubli na

miesiqc. Po aresztowaniu mqza zabranoiej
te pieni4dze, bo uznano jq za 2onq,,wroga
narodu". Przez dlugi czas nie mogla znale26
pracy. Udalo siq trafi6 do pracy tylko wtedy,
kiedy oszukala oddzial kadrow, powiedziala,
ze jest wdowq. Pracowala jako sprz4taczka
w fabryce mebli.'

O losie swojego mqza nie dowiedziala
siq nigdy. Zmar\a w 1965 r. W 1958 roku
Dionizy Galecki zostal rehabilitowany i
rodzina otrzymala akt zgonu, gdzie bylo
napisane, Le przyczyn4 Smierci byl parali2
serca. Dopiero w 1994 jego wnukowi
Eugeniuszowi udalo siE znale26 dokumenty
sprawy oskarzonego Dionizego Galeckiego.

Eugeniusz Galecki byl wzruszony
tragicznym losem swojego dziadka. Z
dokument6w stalo s iq j asne, 2e zarzttcono mu
winq, kt6rej nie bylo. Jakoby Dionizy

Dionizy Galecki (na zdjgciu z lewej)
urodzil siq w 1886 roku. W 1938 roku byl
juz niemlodym czlowiekiem. Posiadal wielk4
rodzinq, ktora skladala siq zzony Stanislawy
i siedmiorgadzieci. Pracowal w hucie fabryki
,,Progres" jako robotnik. Mial wielkie
do6wiadczenie w tej specjalizacji i zawsze

byl uwailany za doskonalego pracownika.
Ale w 1938 roku raptem robota zaczqla i36
2le. Pracowal jak i zawsze, wszystko robil
tak samo, ale caty czas pisali - 

popelnia
biedy. Dionizy nie m6gl zrozumiet co siq

dzieje. Jak nie stara siq w pracy, ale nie idzie
robota na dobre. Co nie zrobi, to
kierownictwo m6wi, 2e jest 2le.

Przychodzil do domu zatroskanY i
zasmucony. Opowiadal 2onie, 2e nie rozumie
co siq dzieje. Niedlugo dowiedzial siq, ze

zostal aresztowany przez NKWD naczelnik
cechu Pawlowski. Jeden za drugim zabierani
byli w nocy przez NKWDzistow znajomi i
koledzy z pracy. Stalo siq strasznie.
Oczekiwano w kazdym domu, 2e po kogoS
prryjdq. W kwietniu 1938 roku troje przyszlo
i po Dionizego. Powiedziel|2e go zabierajq
jako 6wiadka w jakiejS sprawie i ze do rana
powr6ci do domu.

Jeden z NKWDzist6w zobaczywszy tyle
dzieci w mieszkaniu pokrqcil wsp6lczuj4co
glow4. Najmlodsze dziecko mialo tylko dwa
lata. Nad ranem Dionizy nie powr6cil i nigdy
juz nie odwiedzil domu rodzinnego.'siedzial'
w berdyczowskim NKWD. Zona co dzieh
nosila do wiqzieniapaczki, a ich nie brali. O
przyczynie aresztu nikt nie wiedzial. Z
fabryki,,Progres" zaaresztowano duzo os6b.
I nikt nie wiedzial, za co ci ludzie siedz4 w

prowadzil wroge dzialalnoS6 w fabryce,l
szkodzil produkcji dla celow obronnych,wiqzieniu. Mowa szla o jakiejS szkodliwej

organizacji, ale konkretnie. nikomu niczego
nie wyjaSnili.
, Trzy miesi4ce potem, w sierpniu, na
podw6rko Galeckich przybiegl s4siad i
powiedzia\, 2e z dworca kolejowego
odprawiaj 4 duitq grupQ aresztowanych
robotnik6w z ,,Progresu". Pani Stanislawa i
starsze dzieci rntcily siq na dworzec. Tam
zebralo siq wielu ludzi, krewni kt6rych byli
w wiqzieniu. Ale blisko podej36 siq nie
udawalo, bo aresztowanych otoczono
NKWDzistami z broni4, a do wagon6w
wprowadzano ich przez ,,korytarz" ze
sluzbowych szczekajqcych psow
owczark6w. Wagony byli napchane lud2mi
jak beczki ze lledziami. Wiqzniowie wolali:
,,Otw6rzcie drzwi! Dusimy siq. Brakuje
powietrza! " Z tlumu ktoS krzykn4l: ,,Stalin
o wszystkim siq dowie! " Ale NKWDzisci
ze zloilci4 zamykali drzwi wagon6w, nie
zwahajqc na proSby aresztowanych.

Pani Stanislawa zobaczyla mqza. Mial

w6r6d ludnoSci prowadzil nacjonalistyczn4
dzialalno56, wywoluj4c niezadowolenie
istniejqcym ukladem spolecznym. Wchodzil
w sklad dywersyjno-powstafrczej organizacj i
cecha huty.

Wedlug tego oskarzenia tr6jka przy
Zytomierskim Zarzqdzie Obwodowym
NKWD 26.09.1938 roku postanowila
Galeckiego Dionizego s. Jana rozstrzela|.
Zgodnie z protokolem Nr 7 2dnia26.09.1938
r. rozstrzelanie odbylo siE 1.10.1938 roku.
Wedlug uzyskanych informacji, zwloki
zamordowanych w Zytomierskim NKWD
chowano w mogile masowej na starym
cmentarzu zydowskim przy ulicy Sieleckiej
w Zytomierzu. Na pewno tamznalazl swoje
miej sce zwykly Polak z Ber dy czowa Dionizy
Galecki i wiele innych niewinnych ofiar
systemu totalitarnego.

Ze sl6w Swiadk6w zapisala
Larysa Wermiriska.



K.rewnabfrail Eh p[6r:Mch
Bylo to 17 wrzeSnia 1939 roku. Robilam co5 w mieszkaniu, gdy nagle uslyszalam

przerafliwy krzyk babci: ,,Dzieci, chodfcie tu! ,,PrzeraileniwyskoczyliSmy na podw6rze:
jar mlodsza o rok siostra, Leokadia, i 6-letni braciszek Sta5. - Patrzcie - krzyczala
babcia wskazuj4c rgk4 na niebo od strony p6lnocy - to polskie samoloty.

Spojrzalam we wskazanym przez babciq kierunku. Po niebie plyngly biale jak
Iabpdzie samoloty. Bylo ich siedem. Lecialy nisko, powoli, cigiko, a silniki ich nie huczaly
lecz jgczaly, jak moja babcia, jak moje male serce przejpte zgrozq.

M6wil, 2e mial matkq w Warszawie.
Wszyscy oficerowie przebywali za
kolczastymi drutami, pod odkrytym niebem,
bezwy?ywienia. Spali na golej ziemi. Jeden
z oficer6w skar?yl siq mamie, 2e dal
pieni4dze jakiejS kobiecie, kt6ra podeszlado
koszar i prosil j4 o wypranie koszuli. Nie
widzial juL, tej nieuczciwej kobiety.

Pewnego dnia mama zauwaLyla dw6ch
mlodych 2yd6w,kt6rzy nie6li na kiju wiadro
ugotowanych ziemniak6w. Wyci4gnqly siq
po ten skarb rece przez kolczaste drtty, z
niejednej rqki spadly krople krwi.

Kiedy indziej zn6w mama widziala, jak
pqdzono jeric6w przez ulice miasta.
Naprzeciw jechal w6z z chlebem. Jeden p
oficer6w podskoczyl i pochwycil bochen
chleba. Enkawudysta podbiegl do biedaka i
uderzyl go kolb4 karabinu po ustach. Z
rozbitych warg posypaly siq zqby splamione
krwi4. Koledzy poci4gnqli nieszczESnika za
sob4.

Mama biegala do miasta codziennie i
przynosilajericom, co tylko mogla, ale miala
bardzo niewiele. Pewnego dnia wr6cila
zmartwiona, 2e pan Waclaw skar2yl siq na
silne b6le brzucha. S4dzila, Le zostanie
umieszczony w szpitalu, ale on, calujqc j4 w
rqkq na po2egnanie powiedzial: ,,Nas jutro

iu2 tu nie bqdzie, popqdzq nas pod
Smolerisk".

Nastqpnego dnia mama wczeSniej ni2
zwykle pobiegla do Nowogrodu. Zadnrtami,
rzeczywiicie nikogo nie bylo. Pozostala tylko
poz6lkla, wydeptana trawa i kolczasty drut,
jak cieri i symbol niewoli i cierpienia. Za
oknem szpitala stal maly polski chlopczyk,
urodzony na Ukrainie i wychowany w
miloSci do zierni swoich praojcow. StaS
plakal. Mama pobiegla do szpitala, by
odszukad pana Waclawa. Ale jego tam nie
bylo.

Gdzie spoczywaj4 zwloki Waclawa
Szumca? 869 jeden wie. Czy zostal
zamordowany w Katyniu, a moze dosiqgla
go kula enkawudzisty, gdy chory nie mogl
przebyt ostatniej swej drogi?

Jego koledzy zginEli w Katyniu. Jeric6w
przywoiono do lasu grupami i stawiano nad
ogromnym dolem z 261t4 glin4. Wiem z
p61niejszych dokument6w, ze prawie kaLdy
pytal: ,,Za co? " Padali na ziemiq z modlitw4
na ustach. Na orzelkach z ich czapek,jak na
bialych pi6rkach labqdzi z moich dzieciEcych
wyobrazef, pozostala krew.

Jadwiga Jakubowska,
Nowogr6d Wolyriski.

Babcia padla na kolana na z2gte Zytnie
pole. My, dzieci, za ni4. Wznoszqc wysoko
do nieba strudzone prac4 dlonie i wylewaj4c
strumienie lez blagala: ,,Bo|e
{Wszechmogqcy! Ty widzisz krzywdq mego
narodu, niewinne rozdarte cialo naszej
Polski, Zlituj siq nad ludem w obcej niewoli,
zachowaj przy 2yciu tych, co bronili swego
kraju". Modlila siq i plakala rozpaczliwie
cnrj4c strach, rozpacz i bezradno6i.

P atrzylam na lec4ce samoloty, a zdaw alo
mi siE, 2e to lec4 labqdzie, dumne w swej
czysto6ci i niewinnoSci, ulegle przemocy, nie
strachowi. Widzialam na ich piersiach
krwaw4ranq i krew rozlanqna ich pi6rkach.

Tego chyl4cego siq ku zachodowi slorica,
tej klqczqcej w polu z wyci4gnietymi do g6ry
rqkami i strasznego b6lu w sercu nie potrafiq
zapomnief . 

"Zdaje 
mi siq, 2e ten bol nie

opuSci,l mnie nigdy od tamtej chwili, wszedl
w krew, stal siq moim oddechem, cz4stk4
mego ?ycia.

Przy koricu wrzeSnia mlodziutka ciocia
Zosia wr6cila z malego miasteczka J arunia z
zapuchniqtymi od placzu oczami.
Przerywaj4c lkaniem swe opowiadanie
m6wila:

- Przechodzilam kolo przedszkola. Na
placu siedzialy na klodkach drewna dzieci,
male i bezradne, jak bezpi6re pisklqta
wyrzucone z gniazd. Tulily siq do siebie i
wszystkie plakaly. Dolecialy do mnie polskie
slowa: ,,Gdziejest teraz moja mamusia? "
Zroztmialam, 2e to s4 dzieci z Polski. Obok
stali milicjanci i krzyczeli, ie po polsku
m6wii nie wolno. Nie ulqklam siq zakazu.
Podeszlam do dzieci i odezwalam siq do nich
w jqzyku ojczystym. Rzucily siq do mnie jak
do matki ika2de m6wilo coS o sobie. Jedna
z dziew czynek owiniq ta byla w piqkn4 chu stq
w kwiaty. Nazywala siQ Madzia.
Powiedziala, 2e ma trzy lata. TatuS jej - jak
opowiadala - poszedl na wojnq, a matka
slysz4c strzaly i wybuchaj4ce pociski otulila
jq tq piqkn4 chustq, dala jej buleczkq,
polo?yla do l62eczka, chwycila karabin ze
Sciany, wybiegla i juz nie wr6cila...

To juz bylo ponad moje sily. Babcia
musiala mi podai lekarstwo na uspokojenie.

-I zn6w widzialam labqdzie zbroczone
krwia. Nikt nie rzucil poleglym bohaterom
kwiatka, tylko wietrzyk polny zadzwonrl
liliowymi dzwoneczkami ,,wieczne
odpoczywanie".

Nastqpnego dnia ciocia Zosia pobiegla
do Jaruni z koszem lakoci, ale polskich dzieci
juz tam nie bylo.

M6j brat ciqzko zachorowal.
Umieszczono go w szpitalu w Nowogrodzie
Wolyriskim. Mama wr6cila ze szpitala do
domu ledwie 2ywa, przebyla pieszo
trzyna6cie kilometr6w. Do trwogi o wlasne
dziecko dolqczyl siq b6l z powodu tego co
zobaczyla.

Na placyku w mie6cie bylo mn6stwo
polskich dzieci. Spiewaly po rosyjsku:

,,Spojomze, towariszczi, pielniu o

samom bolszom czielowiekie, o samom
biezstrasznom i silnom, o Stalinie piesniu
spojom".

Niewinne sieroty slawily zab6jca swych
rodzin, swego kraju. Co siq z wami stalo,
skowroneczki? Z Kowalskich zrobily siq
Kowalowy, z Bielawskich - Bielowy, z
Sokolowskich - Sokolowy, z Wolskich -
Wolkowy... Nauczono was nienawiSci do
kraju ojczystego, do wszystkiego co polskie...

Mama wr6cila pewnego dnia od Stasia
prawie nieprzytom na z rozpaczy :

- Na placu obok szpitala - opowiadala

- widzialam du2o polskich jeric6w,
oficer6w. Podeszlam do okna w szpitalu i
zaczqlam rozmawiae ze Stasiem po polsku.
Tlum wynqdzialych, wymEczonych ludzi
rzucil siq do mnie, aby cho6 dotkn46 tej, kt6ra
przem6wila do swojego synka w ich
ojczystym jEzyku. Wyci4gnqly siq rqce do
szpitalnego okna z polskimi monetami,
guzikami z orzelkier4.Kaidy chcial co6 dai
polskiemu dziecku. W oczach niekt6rych
Zolnierzy blysnqly lzy, 2e nie maj4 czym

, Stasia obdarowai. Du2o bylo lotnik6w w
ciemnych beretach, kulturalnych,
delikatnych, ze Sladami niedawnej
elegancji...

Najlepiej zapamiqtalam z opowiadari
mamy wysokiego blondyna, ftyzjera z
Warszawy. Nazywal siq Waclaw Szumiec.
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Dzisiaj faktycznie nie ma zadnej
narodowo6ci czy grupy etnicznej bylego
Zwiqzku Radzieckiego, kt6ra nie moglaby
wystawi6 rezimowi komunistycznemu
swojego rachunku krzywd. Razem z innymi
narodami imperium bolszewickiego gorzki
los podzielila i ludnoS6 polska. Poznanie
material6w archiwalnych, kt6re nie tak
dawno staly siq dostqpne dla badaczy, daje
podstawy stwierdza6, 2e represje stalinizmu
przeciwko polskiej mniejszoSci narodowej
na Ukrainie w latach 30. swojqbrutalno6ci4
i rozmachem wyr6znialy siq na tle calego
owego bezprawia i masowego terroru, przez
co wielkie straty poniosla polska ludno56.

Zwa2aj4c na to, o Polakach na Ukrainie
zaczas6w radzieckich niemal wcale nic siq
nie pisalo, tak w literaturze naukowej, jak i
w krajoznawczej. Sytuacja zaczqla siq
zmielliiab w latach ostatnich, kiedy
rozpoczqto badania do malo zbadanych
stron naszej historii narodowo6ciowej, a

takile do oceny ka2dej znich.
Ludno66 polska osiadla na ziemiach

ukrairiskich wiele wiek6w temu. W wieku
XIX z Kr6lestwa Polskiego na Wolyri,
Podole i innych region6w, z inicjatywy
polskich ziemian, a takhe wladz carskich,
zostali przesiedleni rolnicy, robotnicy
przemyslu porcelanowego, metalowcy.

Sytuacja Polak6w we wszystkie czasy
na prawym brzegu Dniepru byla zaleilna od
realnoSci politycznej tego czy innego
okresu. Przy wladzach carskich, kt6re
okrutnie gnqbily wszystkich nie-Rosjan,
stosunek do Polak6w pogarszal siq z
powodu ich stalego dq?enia do
przywr6cenia swojej paristwowoSci.
Skutkiem przeSladowafi ze strony caratu
byly nie tylko zeslania do Syberii, lecztak2e
i procesy asymilacyjne wSr6d ludno6ci
polskiej.,,Zataja6" swoje pochodzenie
narodowoSciowe Polak6w czqsto
przymuszaly powody gospodarcze, a

mianowicie zakaz kupienia ziemi.
Rewolucja PaLdziernikowa i .

zapoczqtkowane przez niq zasadnicze
zmiany w d,zied,zinie stosunk6w
narodowo6ciowych, wydawalo siq, powinne
byly sprzyja6 polepszeniu stanowiska
Polak6w. Ale problemy wydarzeri
rewolucyjnych na Ukrainie, a zwlaszcza

dramatyczny konflikt radziecko - polski
1920 r. zn6w spowodowaly, 2e ludnoS6
polska znalazNa siq w trudnym polozeniu.

,.Gl6wnym celem wladz bolszewickich
bylo wychowanie,,czerwonych Polak6w",
oddanych wladzy i jej ideologii. Radzieccy
Polacy, jak spodziewali siq tw6rcy tej
polityki, powinni byli wspiera6 i
wprowadza6 w Zycie wszystkie ich
poczqcia, powinni byd patriotami
s ocj ali styc znej oj czy zny.

Najwiqksze skupiska Polak6w byly na

Wolyniu, Podolu, KijowszczyLnie, w
drobnoszlacheckich wsiach mazurskich.
Swoiste zamkniqcie wobec innych,
nieufnoSd w stosunku do wladz,historycznie
cechuj4ce ludnoS6 polsk4, nie mogly nie
odbi6 siE na jej ilo6ciowej charakterystyce
w czasach radzieckich. I tak, wedlug danych
1920 roku na Ukrainie mieszkalo 117 tys.
Polak6w, lecz wedlug bardziej
szczeg6lowego przepisu ludnoSci 1923 roku
stwierdzono obecno66 230.67 | P olak6w. Za
rok do polskoSci przyznalo siq ju2 369.553
obywateli republiki. Og6lnoradziecki spis

ludnoSci, prowadzony w grudniu 1926 roku,
ukazal na Ukrainie 476.435 Polak6w, a

razem w Zwiqzku Radzieckim - 782.334.
OczywiScie, 2e te liczby nie pokazywaly
prawdziwej iloSci Polak6w na Ukrainie.
Materialy archiwalne, kt6re Swiadczq o
badaniu pracownik6w sowieckich polskich
wsi w latach 20., potwierdzaja" 2e zatajenie
przez ich mieszkaric6w swojego
pochodzenia narodowo5ciowego wcale nie
bylo do koica zwalczone. I proces
stanowienia to2samoSci narodow ej jeszcze

nie dobiegl korica. Smialo mo2na
przypuSci6, 2e w polowie lat 20. na
Ukrainie mieszkalo od 600 do 700 tys.
Polak6w.

Sytuacja z jEzykiem ojczystym wSr6d
ludnoSci polskiej nie byla najlepsza.
Wieloletnie prze6ladowania Polak6w w
czasach carskich, a mianowicie zakaz szk6l
polskich, zamieszkiwanie w Srodowiskach
obcojqzycznych, doprowadzilo do silnej
asymilacji. Wedlug rezultat6w
wspominanego sepisu 1926 roku tylko 44
proc. Polak6w ukrairiskich wladalo swoim
jqzykiem ojczystym.

Odpoczqtku lat20. -30 w historycznym

losie Ukrainy nastqpil okres wielkiej
tragedii, kt6ry jest zwiqzany z nasileniem
represji stalinowskich, odstqpstwem od
kursu poprzedniego w polityce
narodowoSciowej.

Z poczqtkiem natarcia stalinizmu na
Ukrainq, gdzie ofiarami stalo partyjno -
paristwowe kierownictwo i inteligencja
republiki, rozgorzala siq walka z polskim \-/:
,,nacjonal - bolszewizmem". WlaSnie takie
oskarzenie skierowano przeciw\o
dzialaczom kultury polskiej, partyjnym i
spolecznymh (na przyklad pisarz B.
Jasienski,, znany komunista T. D4bal,
dramatopisarz W. Wandurski), kt6rzy w
dyskusji o polskiej kulturze proletariackiej
zaprzeczali mozliwoSci jej stworzenie bez
mocnych wiqzi z ,,proletariatem Polski", a
tak?e wystqpili przeciwko sztucznego
wprowadzenia do jqzyka polskiego sl6w

,,radzieckiej rewolucyjn ej rzeczywistoSci".
W rejonach przygranicznych organy

GPU (DPU) prowadzily stale operatywne
obliczanie ,,nienadijnogo polskiego
kontrrewolucyjnego elementu". W
charakterystyce stanu politycznego okrqgu
Proskurowskiego za 1930 rok do szpieg6w,
kontrabandzist6w i dywersant6w zaliczono
348 os6b narodowo6ci polskiej. Organy
GPU (DPU) zafiksowaly niemalo'1-r
wypadk6w protestu i stawienia czola
przeciwko nienawisnym,,rozkulaczeniom"
i,,chlebozagotowkom".

Charakterystycznie, ze,,nieposluszne"
zachowanie ludnoSci polskiej wladze
wiqzaly z ,,s4siedzkimi wplywami
wrogimi", a takhe wplywem miejscowych
polskich ,,kulacko nepmanskich i
klerykalnych element6w". Wladze
komunisty czne zaprzeczaly propagowanej
przez katolickich duszpasterzy ideq
narodowoSciowej jednoSci wszystkich
Polak6w. Przeciwko koSciolowi
katolickiemu, kt6ry cieszyl siq w6r6d
ludnoSci polskiej wielkimi wplywami i
autorytetem, r ozp oczqto prawdziwq woj nq.
Jeszcze w 1928 roku na Ukrainie dzialal,o
284 parafri rzymskokatolickich, a prace
duszpasterskie podejmowalo ponad stu
ksiqzy. Nasilony atak na katolicyzm
przeprowadzono na pocz4tku lat 30., kiedy
organy karzqce organizowali! rozprawg z



ksiq2mi i aktywnymi wiernymr poprzez

areszty, zamykanie i niszczenie Swiqtyfi, a

iloS6 ksiq2y zmnieiszvla siq do 40' Zapiere

lat na Ukrainie nie pozostalo zadnego

koSciola dzialaj4cego, & kaplani byli
rozstrzelani, wygnani do zeslania.

W 1933 roku rePublikariskie GPU
(DPU) uczynilo pelny pogrom kadrowy
Kijowskiego Polskiego InstYtutu
Wychowania Socjalnego. Wedlug
material6w tej sprawy Instytut zostal
oskarzony o,,zanieczyszczenie obcymi,
wrogimi elementami, liniq oportunistycznq
brak pilno5ci partyjnej, prowadzenie przez

jego pracownik6w PodrYwajQcej,
kontrrewolucYjnej robotY".

Podobny los spotkal Instytut Polskiej
Kultury Proletariackiej przy Ukrairiskiej
Akademii Nauk, kt6ry jeszcze nie zd4?yt

\-zwla6ciwie rozwin46 swojej dzialalnoSci.

Instytut zostal rozformowany, a jego
kierownika, doS6 wplywowe go dzialacza

partyjnego i paristwowego B. Skarbka,

skazano na rozstrzelanie
Od polowy lat 30. antypolskie akcje

re2imu totalitarnego staly powszechne i
wyrahne. Od razu zmniejszono wydawanie
ksi4zek i gazet w jqzYku Polskim,
rozpoczqto masowe zamykanie polskich
szk6l narodowoSciowych i reorganizacjq
jednostek narodowoSciowo
administracyjnych. Podejrzenia i nieufno56

do obywateli narodowo6ci polskiej byly na

tyle wielkie, ze zwalniano ich z

przedsiqbiorstw przemyslu obronnego,
szczeg6lnie z takich jak Korosteri,
Greczany, Koziatyn, Szepet6wka i innych'
W 1935 roku zostal rozformowany polski

Marchlewski rejon narodowoSciowy'
Dodamy, ze ponad 20 podobnych jednostek

'.-.'administracyjnych przestaly istnie6 do

korica lat 30.

Osobliwie okrutnym bezprawiem byla

deportacja polskiej ludno6ci z rodzimych
miejsc zamieszkania, kt6ra w porz4dku
masowym rozpoczerl.a siq w 1935 roku.

Politbiuro KC KP (b) U podjqlo specjaln4

uchwalq z dnia23 stycznia pod tytulem ,,O
przesiedleniu ze strefy ptzygranicznej 8300

gospodarstw w zwiqzktt z dzialaniami
obronnymi i o przesiedleniu do zony
przygranicznej 4000 gospodarstw obwod6w

Kijowskiego i Czernihowskiego". Wedlug

tego dokumentu nie rokuj 4ca nadziei
ludno66 polska byla przeniesiona do

obwod6w Charkowskiego (2540
gospodarstw), Dniepropietrowskiego (3 800

gospodarstw), Donieckiego (3130
gospodarstw). Polak6w rozmieszczono we

wsiach i rejonach wymienionych obwod6w,

kt6re w sw6j czas najwiqcej ucierpialy od

glodu.
Do pocz4tku 1936 roku Pewna iloS6

rodzin polskich zosta\a przeniesiona do

wschodnich obwod6w UkrainY, a ich
domostwa zaj qli przesiedleficy narodowoSci

ukrairiskiej, ktorYch starano siq

przeksztalcid w skuteczne wspar.gie wladzy

komunistycznej. Wiosn4 1936 roku
ukrairiskie kierownictwo partyjno
paristwowe, maj4c rozkaz z MoskwY,
rozpoczglo jeszcze bardziej masowe

deportacje,,polskiego kontrrewolucyjno
nacjonalistycznego elementu" do

Kazachstanu. N.qcznie, z rejon6w
przy graniczny ch obwod6w Kij owskiego i
Winnickiego do wysiedlenia zatwierdzono

15.!m gospodarstw, w kt6rych blisko 80

proi. stanowili Polacy. Do tego celu zostaly

stworzone komisje specjalne. Cal4 robot4

przygotowawcz1, a obejmowala ona

wyznaczenie rodzin i wsi, skladanie
grafik6w dostarczania na stacje kolejowe i
odprawienia eszelon6w i wyznaczenie

odpowiedzialnych, rozrachunki zasob6w

fura2owych i in., obci4zono organy NKWS'
Do bezpoSredniej akcji przesiedlenia
wlqczone oddzialY wojskowe.

Skutkiem przesiedlenia ludnoSci polskiej

bylo znikniqcie z rejon6w przygtanicznych

catych osiedli. Wedtug danych archiwalnych,

naprzykadwe wrze6niu 1936 roku z rejon6w

Gorodnickiego i Jaruriskiego obwodu
Kdowskiego do Kazachstanu przesiedlono

1,6 tys. rodzin polskich (6,6 tys. os6b), w

skutek czego przestaly istnie6 12 rad
wiejskich, 26 futor6w, 15 kolchoz6w, 15

szk6l.
Deportacja Polak6w, jak mozna sadzid

wedlug sprawozdali NKWD, wYwolala
glqboki rozpaczi demoralizacjq ludzi. Wielu

z nich przerwalo pracQ tak w kolchozie, jak

i we wlasnych gospodarstwach, sprzedawali

majqtek. Niekt6rzy rolnicy wyrahali swoje

oburzenie i protest przeciwko akcji wladz,

pr6bowali ucieczek, PodPaleri.
Opr6cz wielkich deportacji ludnoSci

polskiej, kierownictwo stalinowskie
iozwinQlo krwaw4 rozprawQ w samych

regionach ich zamieszkiwania. W 1937-38

latach zostalo zabite tysi4ce os6b

narodowoSci polskiej. Jak informowala
gazeta zytomierska ,,Wilne Slowo" z 25

lipca 1992 r. tylko w 193 8 roku, przez kilka
dni w centrum obwodowym rozstrzelano

bez s4du i Sledztwa 1405 Polakow.

Ustali6 dzisiaj mniej wiqcej prawdziw4

liczbq Polak6w represjonowanych na

Ukrainie w tragicznych latach 30' ze

wzglqdu na 2r6dla jest spraw4 nielatw4,

dlatego opiniq badaczy siq r62niq.

Wedlug naszego zdania, r62nYm

formom rozpraw na Ukrainie do pocz4tku

II Wojny Swiatowej poddano okolo 150 tys'

Polak6w. To pozwala stwierdzad,2e polska

mniejszoS6 narodowa na Ukrainie prze?yla

prawdziw4 tragediq' Okrutne dzialanila

itulinir.u wyrwaly ich ze stalych miejsc

zamieszkania, pozbawily mozliwoSci
zaspokajania potrzeb narodowoSciowo -
kulturalnych i religijnych, skutkiem czego

nast4pilo zanikniqcie tozsamo5ci narodowej,

asymilacja.
Ukraina niezaleLna stwarza sprzyJ aJ 4c e

warunki do odrodzenia narodowego
wszystkich narodowo6ci, kt6re zamieszkuj q

jej terytorium. Tq szansQ wykorzystujq
Polacy, dla kt6rych nadaje siq mozliwoS6

uczyt dzieci jerzyka ojczystego, powstaj4

zespoly artystyczne, do potrzeb wiernych
powracajq siq i budujq siq nowe Swiqtyni

katolickie.
Henryk Stroriski,

doktor habilitowanY nauk
historYcznYch, m. TarnoPol



Jfani Antonina Orlowska ma

Y i"t 89 lat. Nie widzialam jej
r ju2 lat pie6. Tak sig uloZylo

iycie. Codzienne klopoty, praca i inne
sprawy nie pozwalaj4 na regularne
odwiedzanie znajomych. Wreszcie
jednak wybralam sig do pani Tosi. Na
progu ubogiego domkuo na
zabloconym podw6rku stoi przede
mn4 zgigta w p6l staruszka o siwych
wlosach. Zawsze staram sig na
twarzach ludzi starszych odnaleZd
Slady mlodo5ci. Jestem ciekawa, jak
wygl4dala interesuj4ca mnie osoba w
mlodym wieku. Pani Tosia ma
niebieskie jak za mlodo oczy,
blyszczqce dobrociq iprzyjaflni4. W jej
mieszkaniu znajduje sig jeden bardzo
ubogi pok6j. Stoi w nim l62ko, st6l i
szafa. Nad l62kiem znajduje sip obraz
Matki Bo2ej. Na Scianach wisz4
portrety pani Tosi z czasdw mlodoSci i
jej mp2a Kazika, ktriry nie wr6cil z
NKWD. Zabrali go w 1937 roku. Antonina i Kazimierz Orlowscv.

ffi
- MieszkaliSmy w Brodeckim,-

opowiada staruszka. - Kazik pracowal
w cukrowni. Byl bardzo dobrym
pracownikiem. Pelnil tez obowiqzki
stra2aka. Cukrownia miala swoj4 stra2
pozarne. Pracowali pod haslem ,jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego!"
Dwa tygodnie przed j ego
zaaresztowaniem pojechaliSmy do
Berdyczowa. Chcieli6my w mieScie
kupii dom. JeSlibym wied,ziala
w6wczas, ze stanie siq taka biada, to
nie wracalabym z Kazikiem do
Brodeckiego. MogliSmy przecieL
zostai w Berdyczowie u krewnych.

Pani Tosia wyciera lzE i m6wi
dalej. - Do mieszkaniaprzyszlo trzech
NKWDzist6w. Powiedzieli:
,,Kazimierz Orlowski? Jestescie
aresztowani." Pamiqtam, ze spytali
jeszcze czyja strzelba wisi na Scianie.
Kazik mial strzelbq, bo byl mySliwym.

- Pani Tosiu, co powiedzieli?
Czym Kazik zawinil - pytam.

- Nic. Nie mySlalam, 2e widzg go
przedostatni raz w swoim 2yciu.
Odprawili mgia najpierw do
Machn6wki, potem do Kozatina, stqd
do Berdyczowa i dalej do Winnicy.

Ostatni raz widzialam go w
Berdyczowie w wiqzieniu. Szedl pod
konwojem razem z jednym inzynierem.
Kazlk szedl r6wno, a inzynier byl taki
zmeczony,2e z trudem przesuwal nogi.

- Czy przyszla jakaS oficjalna
odpowiedZ na pytanie, za co
aresztowali pani mgta?

- Nie m6wili nic, bo nikt nie chcial
ze mnq rozmawiat. A aresztowali
Ka,zika, bo byl Polakiem i jego ojciec
pracowal u ziemianina w ekonomii.

- Jak pani dowiedziala sigr Ze mq2
ju2 nie Lyje?

- Pojechalam do Winnicy z nadziejq
spotkania . Zebralam paczkq, 2eby mu
przekazali, ale oddali j4 z powrotem.
Okazalo siQ, 2e Kazika w tym
wiqzieniu ju? nie bylo. Gdzie
odprawili, nikt nie chcial powiedzie6.
Usiadlam pod bramq i zaczglam
plakai. Wtedy to przechodzit obok

, naczelnik wiqzienia. Spytal:
,,Dziewczyno, czemrt placzesz?"
Odparlam, 2e nie wiem nic o swoim
mQzu. Spytal o jego nazwisko i za
chwilq powiedzial:,,JesteS mloda,
ladna, wychodZ za mq|."

Potem byla wojna. Pani Tosia nie

tracila jednak nadziei na powr6t
malzonka. Kiedy przyszli Niemcy,
byla w transporcie ewakuacyjnym. W
Winnicy podczas okupacj i niemieckiej
rozkopali mogilE z zamordowanymi
podczas stalinowskich represji. Po
piqciu latach rozpoznanie zwlok bylo
niemozliwe. Rozpoznawano wiqc po
ubraniach, wywieszonych specjalnie w
tym celu. Kobiety. z Brodeckiego
opowiadaly Tosi, 2e widzieli pelisq
Kazlka.

Mieszka teraz Staruszka w starym
domku, kt6ry naleilal kiedyS do jednej
z iej si6str. Obok, na tym samym
podw6rku mieszka siostrzenica.
Pomaga cioci w gospodarstwie, robi
zaktpy. Pani Tosia modli siq za
zdrowie wszystkich ludzi, za pok6j na
ziemi, za to, 2eby nie wr6cily czasy
takie, jak za Stalina.

Larysa Wermiriska.

P. ^S. Rozmowa ta odbywala siq w
1995 roku. Miesiqc p6lniej pani
Antonina Orlowska odeszla z tego
iwiata. l(ieczny odpoczynek racz dat
jej Panie, a iwiatloic wiekuista
niechaj jej iwieci!



Itffi$I$YN
,,Bohaterstwo 2olnierzl m jedn4 miarg, przelan4 krew ma jeden kolor' Nie ma

lepszych lub gorszych czyn6w oraz lepszych lub gorszych iolnierskich cmentarzy

1no;rt oroy.h. w maju kaZdego roku kwitn4 takie same czerwone maki na wszystkich

poLch bitewnych , gdzie lala sig polska krew. Pragniemy, aby ta tak oczywista prawda

iyla wsp6lna dla wvystkich Srodowisk kombatanckich i docierala w swej nieskazitelnej

ciynnoSci do mlodziliy polskiej, by byla wyrazem naszej patriotycznej dojrzalosci,

widomym przyczynkiem do historii naszych sil zbrojnych" - general Edward Laricucki

Te slowa generala brYgadY Edwarda

tr-aricuckiego, wypowiedziane przed
kombatantami Woj ska Polskiego, dLwiqczq
jak 6wiadectwo PatriotYzmu oraz

bohaterskiej slawy zolnierza, jak okrutny
rachunek wolnoSci, zakt6r1zaplacono krwia
ludzk4. Symboliczne pomniki i tablice
'pamiqtnikowe wskazujq nam miejsca
bojowych walk i dzialah, wzywajq nas do

skladania wieric6w i kwiatow na groby tych,

co oddali swoje ZYcie za wolno66 i
niepodlegloSd naszej ojczyzny i tej ziemi w

kt6rej s4 pochowani. Musimy stale o tym
pamiqta6 i przekazywa6 mlodemu pokoleniu.

,,Za waszq i nasz4 wolno56" - Pod tYm

haslem rozpoczqly jednostki Wojska
Polskiego sw6j bojowy szlak ze wschodu dla

walki zfaszyzmem w II Wojnie Swiatowej.

Do walki z okupantem szli tak poborowi jak

i ochotnicy, mqzczyzni i kobiety, czEsto

ojciec z synami, przedstawiciele roznych
narodowoSci. Na przyk\.ad w I Korpusie
Pancernym Woj ska Polskiego, sformowanym

na ziemi Berdyczowskiej, walczylo 754

Rosjan, 152 Ukrairic6w, 89 Bialorusin6w,

216 Zyd6w i 54 os6b innej narodowoSci.

R6zne losy spotkaly tych ludzi...
Na Zytomi erszczyinie w osadzie Rudnia

Gorodnica powiatu Trojanowskiego
zamieszkiw ala rodzina Oksiukowskich. Po

wyzwoleniu miejscowoSci spod okupacji
hitlerowskiej, ju2 w styczniu 1944 roku
starszych meiczyznpowolano do wojska, na

front zachodni. Powolany zostal i ojciec
rodziny Wincenty Oksiukowski, urodzony w
1898 roku. Skierowany byl do Wojska
Radzieckiego, uczesbr iczyl w wielu walkach,
zostalranny, trafil do szpitala, wyleczyl siq i
skierowano go do I Armii Wojska Polskiego,
kt6ra brala udzial w dzialaniach bojowych
pod Warszaw4. Tu byl ranny po raz drugi,
zn6w trafil do szpitalu i l l marca 1944 roku
zmarl od poniesionych ran. Zostal
pochowany na cmentarzu wojskowym w
Warszawie. Syn Wincentego, Antoni
Oksiukowski (na zdjpciu), urodzony w 1925

roku, 2 kwietnia 1944 r. teL zostal powolany
do wojska. 5 kwietnia 1944 go bYlo
skierowano na wsch6d Rosji w okolice
Kazania. Przebywajqcych z Ukrainy

poborowych rozlokowano w lesie, w
ziemiankach. To byly rezerwowe pulki
szkoleniowe. Parq miesi4ce p62niej wybrano

Zofn\erzy Polak6w, i transPortem
wojskowym rzucono na Zach6d'. Na

Bialorusi, w Bobrujsku, wagonY z
2oLnierzami polskimi odlqczono od
transportu z uzbrojeniem i skierowano do

Zytomierza, gdzie na Bogunii formowano z

Polak6w ze wschodu i polskiej Partyzanki
jednostki Wojska Polskiego. Antoni
Oksiukowski (na zdjqciu) trafil do pulku

ciqzkich moLdzierzy 6. Dywizji Piechoty

Wojska Polskiego. W skladzie tej dywizji
w alczyl o Warszawq, Bydgo sz cz, Kolobrzeg
i inne polskie i niemieckie miasta, a2 do tr-aby.

Ale nie wiedzial pan Antoni, ze obok niego

w bitrvie o Warszawqwalczy jego ojciec, nie

wiedzial,ze jest ranny, nie wiedzial , 2e zmarl

w szpitalu wojskowym i pochowano go w

Warszawie. Dowiedzial siq o tym, ze ojciec

zgins,dziqki listowi matki z domu, lecznie
bylo wiadomo gdzie jest pochowany.

Po wojnie pan Antoni wr6cil do domu

rodzinnego . Zostal odznaczony Ktzy2em
Walecznym, Krzyhem Kombatanckim,
Odznak4 Weterana Walki o NiepodlegloS6,

Odznakq Honorowq Korpusu i innymi. W
marcu 1963 roku, zrodzin4przeprowadzil siq

do nowego miejsca zamieszkania, do osiedla

Gryszkowcy rejonu Berdyczowskiego.
Pracowal w miejscowej gospodarce jako

kowal przezkilka dziesi4tk6w lat. Caly czas

marzyl o znalezieniu grobu ojca. Problemy

zyciowe nie pozwalaly odwiedzid Polski.

Mogila zaginionego ojca zostala odnaleziona

przezsyna pana Antoniego, Witolda, ktory po

studiach wyjechal w celu naukowym do

Krakowa i Warszawy. W maju 1992 roku, po

tylu latach, pan Antoni odwiedzil mogilq

swego ojca, ustanowil na niejl"rzyL i napis w
jqzyku polskim. Taki jest los dw6ch 2olnietzy,

ojca i syna, kt6rzy walczyli o jedn4 sprawQ'

,,za w aszqi naszq wolno66".

Boleslaw Puchalski.

LISTY DO REDAKCJI

Szanowna redakcio!
Dziqki iyczliwoici ksiqiy: W tr oziriskiego i B. Mickiewicza otrzymalem dwa pisemka

,,Mozaiki Eerdyczowskiej". Wszystko w nich jest bardzo ciekawe i uimuiqce, ale same

gazetki - jak2e'malego formatu! Pan Walenty Grabowski w swoim artykule pod tytulem

l,szczeiliwej drogi!; siusznie podkreila, i2 nale2y pisat o doli i niedoli naszych Rodak6w,

kt6rzy pomarli iglodu w 1933 roku, oraz tych pomordowanych w 1937 roku. Wlainie
prr"i 60 tot trwalo grobowe milczenie na temat ofiar krwawego terroru stalinowskiego

w polowie lat 30.

Na poczqtku czerwca bie2qcego roku w Polsce hucznie obchodzono pamiqt
pomordbwanych w Katyniu. A o tych rozstrzelanych w 1937 ani slowa. Ai do czasu

,,pieriestrojki" nikt w iwiecie nie slyszal o Polakach zamieszkalych w bylym Zwiqzku

iowieckim. Przed wojnqw Polsce malo kto o nich wiedzial. W 1937 roku ogromny i
ponury gmach wiqzienia w Zytomierzu byl przepelniony. Co noc slychac bylo strzaly'..

A gdzie grzebano ofiary? Gdzie ich miejsce pochowku? Dokladnie jeszcze nie

wiadomo. Niech pani Larysa Wermiriska i w dalsz.ym ciqgu pisze artykuly na ten tragiczny

temat. I dziqki jej za to.

Z powaianiem

1995 r.

E Niediwiedzki, Northampton, Wielka Brytania
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Kiedy wysiadlam z poci4gu w Plaszowie
- na przedmieSciach Krakowa, nogi same
poniosly mnie na to miejsce, gdzie w koricu
maja 1944 roku nasza rodzina -mama ztr6jkq
dzieci - glodna, przygnqbiona, oczekujqca
niewiadomego losu, przebywala w
drewnianych barakach. Czego mo2na bylo
oczekiwai od hitlerowskich oprawc6w,
kt6rzy wyrzucili nas ze stron ojczystych i
wygnali nie wiadomo za co na poniewierkq,
do niewoli faszystowskiej? Drewniane
prycze, staita sloma, pluskwy, kt6re noc4
gryzly zmeczonych i glodnych ludzi...

Duzo widzialy te drewniane baraki
obozowe. Gdyby tak umialy opowiada6... A
teraz na tym miejscu pomnik kamienny -
stella, gdzie wyrzeZbiono postacie mqczenni-
k6w - pelne nienawi5ci do morderc6w
oblicza, zaciSniqtepiq6ci... I napis: W holdzie
mqczennikom pomordowanym przez
hitlerowskich ludob6jc6w w latach 44-45.

Taki los m6gl spotkat i naszqrodzinq, i
mnie. Ale 869 uratowal. I dlatego ten
poranny dziefi 18. IV 1996 r. rozpoczglam
od modlilwy, tu2 obok mogily ofiar. I tu mogq
dai Swiadectwo wielkiego oczyszczenia
duszy iprzebaczenia.

Verzeien SiE uns, bitte\ Przeb aczcie nam,
prosimy - takie napisy widzialam na
witraLach niemieckich koSciol6w.
Przebaczcie nam - wolaty do mego serca oczy
moich gospodarzy - J6zefa i Ketchie Braun,
kiedy na zaproszenie tego mal2eristwa i ich
dzieci go6cilam u nich w koricu 1992 roku.
AprzecieLpracowalam u nich jako l2-letnia
robotnica (Zwangsarbeiterin), wziEta do
Niemiec przemocQ. To i tak bylo jeszcze
wielkie szczEScie: chociaz ciqzko praco-
walam, to mialam przecie2 kawalek chleba.

Ach, terazrozumiem glqbokie znaczenie
modlitwy Jezusowej: Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj... Kiedy6
zapytalam m4 strapion4 matkq Emiliq
Pawluk: Czy bqdq kiedy6 jadla ziemniaki
(dawali nam tylko brukiew i l0 deka
czarnego chleba, kt6ry oddawaliSmy z
bratem malej siostrzyczce Wlodzim ierze).

Ale Boza OpatrznoSd czuwala nad
naszym losem i dala mo2liwo56 prze2ycia,
by dai Swiadectwo wielkiej milo6ci tam,
gdzie kr6lowala nienawi66. 869 zlitowal siq
nad nami i pozwolil, by przygamqla nas w
ten ciq2ki czas mala wioska Dornmershausen,
polozona w5r6d 96r Hunsriick'u, ktore
przypomin aly nasze Karpaty. Schylam nisko

glowq przed drog4pamiqciq dobrej kobiety
Maks-Anny, jak jq nazywano. Zawsze
modlila siq. Na cudze, zniewolone dziecko,
jakim wtedy bylam, od razu zwr6cila
uwagQ. Na kazdym kroku odczuwalam jej
pomoc. A bylo mi nielekko. Na male plecy
zwalila siq i praca w polu, i w domu, gdzie
bylo czworo malych dzieci. Musialam
cii2ko harowa6, a jak czemu5 nie moglam
sprosta6, to mnie bito, i wyzywano. Du must
nur arbeiten - m6wila Frau Ketchie. A jak
nie zdq2ylam, lub zranilam rqkq? - wtedy:
Du nicht arbeitest - du sollst nicht essen! I
wyrzucano mnie za drzwi. W takich
chwilach na pomoc przychodzil m6j dobry
Aniol Str62: Anna Birkenheier (Maks-
Anna). Wolala mnie do siebie, chociaz sama
ze starqmatk4nie mialy co jeS6. Pamiqtam,
jak zimowym wieczorem siedziala z
posinialymi ustami, ciEzko dysz4c i
przesuwajqc pomalutku paciorki r62ahca,
albo wl6czkowala dla mnie sweterek.

Teraz, kiedy analizujq fakty tego
nielekkiego czasu - domy6lam siq, dlaczego
przychodzil do mojej gospodyni stary pastor,
siadal na lawce imrlcz1c,pnyglqdal mi siq.
Moje gorece 2yczenie - byd obecnq na
nabozefistwie niedzielnym w koSciele
rzymsko-katolickim - spelnilo siq. Tam, u
st6p Pana Jezusa i NajSwiqtszej Matki,
zlo?ylarnwszystkie swoje troski. I tak zrobilo
mi siq l2ej na sercu. Ale niebawem
uslyszalam: - Ty nie moilesz chodzi6 do ko-
Sciola. To tylko dla Niemc6w. Te slowa
przekazala mi gospodyni. A teraz, przed
Swiqtami Bo2ego Narodzenia 1992 roku, 80-
letnia Katharine Braun daje mi sw6j
modlitewnik, torebkE, i m6wi: ld? z moim
mQzem do koSciola, bo ja ju2 nie zdqzE.
MySlq, ze wszystko zrozumiala ta bardzo
chora kobieta, wsparta na kulach. Jak tylko
przest4pilam pr6g ich domu, dala mi
najpiqkniejsze swoje suknie, najlepsze
obuwie, i powiedziala: - Nasz dom - tw6j
dom. Ty na czas go6einy czlonek naszej
rodziny. I nie zamykala przede mne Ladnej
szuflady, zadnych drzwi. ByliSmy w tym
czasie - 1,5 miesiqca - jako jedna rodzina.
PrzedBo2ym Narodzeniem odwiedzil nasze

, mieszkanie mlody pastor. Posadzili mnie moi
gospodarze pomiqdzy sob4, jako
krewniaczkq, i wszyscy przyjqliSmy
Komuniq Swiqta. I bylo tak uroczyScie, tak
radoSnie, jak gdyby aniol przelecial przez
naszq izdebkq. Hen J6zef sam przyozdobil

choinkq, ja sprzqtalam i robilam ostatnie
przygotowania do Swi4tecznej wieczerzy.
Cicha noc, Swiqta noc... Na pocz4tku Herr
J6zef opuScil glowq, zaczerwienil siE, i
niepewnym glosem wydusil z siebie:

- Ty nie zloScisz siE na mnie?
- Za co?

Ze wojowalem przeciw wam.
- Wcale siq nie gniewam. To byl rozkaz

Hitlera. Nie denerwujcie siq daremnie.

. Podni6sl do g6ry swe niebieskie oczy, a
na jego twarzy zal6nil u6miech:

-O, gut, gut!
Pan Braun duzo opowiadal, jak w

ro|nych niebezpiecznych sytuacjach
pomagala mu Boza OpatrznoSi, jakwr6cll z
niewoli jako jeniec do domu.

- Na trzech skrzyzowaniach dr6g
postawilem krzy2e. Stojqdo dzisiaj. Na calej,
naszej ulicy wymoScilem asfaltem drogq do
koSciola.

Do koSciola poszliSmy du2o wczeSniej
przed nabozeristwem, by w ciszy
podziqkowa6 Fanu Bogu zanasze zbawienie.
Jakie bylo moje zd,ziwienie, kiedy w
rozmowie, ten byty wojak powiedzial ,2e na
poczqtku wojny budowal drewniane baraki
w Brandenburgu. Zpocz1tku dla radzieckich
jeric6q potem - dla ofiar cywilnych. W tym
wlaSnie obozie przebywali6my wiosn6 1944
roku. Oni szli na Wsch6d, my - na Zach6d...

To wszystko bylo potrzebne; by teraz
m6c poda6 sobie rQce, w Heilige Markus
Kigerie, i z glqbi serca poczu6, w jakq
glqbokq przepa3d zaprow adzity ludzi pokusy
szatana. I wym6wii to jedyne Jezusowe
slowo:

- Frieden. Pok6j.
Jaroslawa Pawluk (na zdjgciu)

Lubar, Ukraina.



KOMBATANCI Z

L.Ti* wiadomo, jaki odsetek
l\ formowanej na terytorium

I \ ZSRR 2olnierzy Armii Berlinga
stanowili obywatele Zwi1zku Radzieckiego.
Op16cz <<importowanych>> z Armii
Radzieckiej dow6dc6q byla w niej grupa
tolnierzy, podoficer6w i oficer6w, obywateli
ZSRR pochodz4cych z teren6w na wsch6d
od przedwojennych polskich granic -gl6wnie
radzieckich Polak6w. Do polskiego wojska
szli chqtnie, nikt nie pytal ich o obywatelstwo.
Problemy zaczgly siq dopiero po wojnie. Ich
rodziny zostaly co najmniej pargset
kilometr6w na wsch6d od polskiej granicy'
a oni sami stanqli przed bardzo trudnym
wyborem: zostad w Polsce? Wr6ci6?

Ci, co wr6cili i mieszkaj4 obecnie w
ZSRR, iyje w na o96l bardzo trudnych
warunkach. Oczekujq wsparcie od Polski,
ale nie mogQ go otrzymywad - tak stanowi4
polskie przepisy. I chod niechgtnie m6wiq o
t5rm wprost - czuj4 sig pokrzywdzeni. Nie
mogq zrozumie6, dlaczego oni - byli Zolnierze
Wojska Polskiego! - traktowani s4 gorzej nii
inni polscy kombatanci. Nie majq szans na
pomoc z Polski.

. Klopoty z powrotem

Julian Galicki pochodzi z Karwinowki w
okolicach Zytomierza. Gdy na przelomie lat I 943

i 1944 przez Zytomierszczymgprzeszedl front
radziecko-niemiecki, zostal wezwany do Armii
Radzieckiej.

- W lutym 1944r. zostalem wyslany w gl4b

Zwiqzkl Radzieckiego, do szkoly mlodszych
dow6dc6w. Byli wSr6d nas i inni Polacy.
Wiedzieli, ze formuje siq polska armia. Ja

przedtem nic o tym nie slyszalem. Skierowali6my
do dow6dztwa list z pro6bq o wyslanie nas

wlaSnie do polskiego wojska - opowiada.
Ale Armia Radziecka nie chciala ich oddai.

Obiecali powolanie specjalnego, polskiego
batalionu... w skladzie jednego z radzieckich
pulk6w.

- Akurat j ed en z znlnierzyj echal do Moskwy.
DaliSmy mu list i powiedzieli6my: idZ do polskiej
ambasady - m6wi Julian Galicki. - Za trzy czy
cztery dni przyjechal przedstawiciel zMoskwy i
wszystkich Polak6w skierowano najpierw do

Sum. Ja ostatecznie trafilem do szkoly
motocyklist6w - zwiadowc6w, a p62niej - do

batalionu zwiadowc6w korpusu pancernego
Wojska Polskiego, kt6ra formowala siq w
okolicach Berdyczowa.

Pan Galicki przezWarszawq i Poznafi ruszyl
na Berlin, ale z rozkazu Stalina zamiast do
niemieckiej stolicy jego oddzial musial ruszyd
na Wroclaw, a potem Drezno i Budziszyn.
Podczas wojny doszedl do stopnia sier2anta, a

ju2 powojnie, po szkole oficerskiej, zostal kapi-
tanem.

Wojna siq skoriczyla, pozostal w Polsce. -
Bylo mi dobrze, ale na Ukainie zostala cala moja
rodzina - opowiada. - Pisalem do nich listy, nie
dochodzity. Listy od nich nie docieraly do mnie.
W 1947 roku napisalem pro6bq o zwolnienie i o
zgodq na powr6t do ZSRR - odm6wiono mi.

a

ZYTOMIERSZCT,,YT,I{Y
Ponownie napisalem w 1949 r. Wreszcie
pojechalem do Ambasady Radzieckiej. Okazalo
siq, ze nadal jestem obywatelem ZSRR i nie
mo2na mnie iatrzymad w Polsce.

W ten spos6b wr6cilem. DziS mieszkam w
Osykowie kolo Berdyczowa. - Prawdziwe
klopoty mialem dopiero po powrocie... -

przyznaje.

. Z Wojska Polskiego do Armii Radzieckiej

Prezes Stowarzyszenia Weteran6w Wojska
Polskiego Zytomierszczyzny, Zygmunt
Wqglowski, slu2yl w l3 Pulku Artylerii
Samochodowej, wchodzqcym w sklad I Armii
WP. Doszedl do stopnia porucznika i dow6dcy
baterii. W 1947 roku wyslano go do Moskwy,
do Akademii Broni Pancernej. W 1949 roku
polscy dow6dcy uznali, ze jego obecnoSi w Woj-
sku Polskim trzeba ostatecznie sformalizowad i
zaproponowali mu zmianq obywatelstwa.

- Musialbym wyst4pi6 do Rady Najwy2szej
ZSRR o rezy gnacjqzobywatelstwa radzieckiego
- opowiada pan Wqglowski. - A to byloby bardzo

niebezpieczne. Nie wiem, czy nie trafilbym za

Ural... Szkoda mi te2 bylo mojej matki, bo ojciec
przed wojn4 byl represjonowany.

Pozostal wiqc w ZSRR, przeniesiony do

Armii Radzieckiej, w kt6rej slu?yl jeszcze2Olat.

Podobny los spotkal wielu Polak6w z ZSRR,
sluz4cych w Wojsku Polskim.

Do niedawna w Polsce nie slyszalo siq o tym,
ze do formowanej w ZSRR armii Berlinga trafiali
Polacy, mieszkaj4cy na wsch6d od
przedwojennej polskiej granicy.
Nieprzypadkowo kilka jednostek formowano w
okolicy Zytomierz4 i Berdyczowa, czyli w
najwiqk szym skupisku ludno6ci polskiej na

wsch6d od Zbrucza. Czasami ich droga do
polskich jednostek naznaczona byla
przeszkodami, tak, jak w przypadku pana

Galickiego. Czasami przeciwnie - poszukiwano
ochotnik6w. Polak6w wysylano ich do
formowanych wla6nie batalion6w, pulk6w i
dywizji. Po wojnie ich losy byly r62ne. Na o96l
przez jakii; czas slu2yli w Wojsku Polskim. W
wiqkszo6ci zmuszeni byli wr6ci6 do ZSRR.

Na ZytomierszczyLniezostalo ich ju2 bardzo

niewielu. 
-Wedtug 

danych na maj, jestnas2T0
- m6wi Zygmunt Wqglowski, przewodnicz4cy

Stowarzyszenia Weteran6w Wojska Polskiego

Zytomierszczyzny. - Jeszcze piqd lat temu bylo
360...

. Dwie grupy kombatant6w
Polscy weterani na Zytomiers zczyinie dzielq

siq na dwie grupy. Piqciu bylo przed 1939 r.

obywatelami Rzeczpospolitej, walczyli w
szeregach Wojska Polskiego w kampanii
wrzesniowej. W tutejszej organizacji takich
wlaSnie kombatant6w jest piqciu. Pozostali caly
czas byli obywatelami Zwiqzku Radzieckiego.

Podczas zeszlorocznego <telemostu>
Warszawa-Kij6w (ze strony polskiej organizowal
go Polsat, ze strony ukrairiskiej prywatna
telewizja (l+l)) przedstawiono jednego z
polskich kombatant6w z Lytomierza, kt6ry
stwierdzil, ze dawni zolnierze Armii Berlinga sq

juz Polsce niepotrzebni,i po prostu siq ich
dyskryminuje. Tym bardziej potrzebna okazala

siQ niedawna wizyta szefa Urzqdu ds.
Kombatant6w i Os6b Represjonowanych, min.
Jacka Taylora, w Zytomierzu (pisaliSmy o tym
w <Mozaice>). - To byla bardzo wailna wizyta,
zostala u nas bardzo dobrze przyjEta - m6wi
Roman Petrangowski, wiceprzewodnicz4cy
Zytomierskiej Rady Obwodowej.

Piotr Ko6cir[ski
(dziennikarz <Rzeczpospolitej>).

2000 r,



PIERWSZY
PANGERNY

Na pocz4tku maja 1943 roku w organie Zwi4zkupatriot6w
<<Wolna Polska>> nr 10 ukazal sip komunikat o utworzeniu
<Polskiej Dywizji im. Tadeusza Ko6ciuszki>>. Ten historyczny
dokument zatytulowany duZymi czcionkami umoiliwil polskim
tulaczom odnalezienie drogi w polskim mundurze, z rosyjskim
karabinem, z ziemi radzieckiej do potskiej.

W dniach 12-13 pa2dziernika 1943 roku I Dywizja piechoty
im. Tadeusza KoSciuszki stoczyla sw6j pierwszy zwyciqski b6j
na ziemi bialoruskiej pod Lenino i okryla niesmierteln4 chwal4
2olnierza Ludowego wojska Polskiego. czap szybko przesuwal
wskaz6wki zegaru. Polscy tulacze i ochotnicy z Syberii,
Kazachstanu, szukali mo2liwoSci walki w jednostkach Wojska
Polskiego. Powstaje potrzeba formowania nowych oddzial6w.
Zgodnie z rozkazem generala Zygmunta Berlinga i dyrektywq
Sztabu Generalnego Armii czerwonej w pierwszych dniach ripca
1944 roku przyst4piono do formowania oddzial6w I Korpusu

Pancernego Wojska Polskiego. l. Korpus Pancerny mial by6
formowany na terenie obwodu Zytomierskiego w rejonie
Berdyczowa w terminie do 5 wrzeSnia 1944 roku. Dow6dztwo i
sztab korpusu formowano w Berdyczowie, a poszczeg6lne
jednostki w rejonie Berdyczowa, w okolicznychwioskach i lasach:
Agatowka - 2. brygada pancerna, Skragliwka - 3. brygada
pancerna, Osykowo - 4. brygada pancerna, Gryszkowce - 2. pulk
moldzierzy, Polowieckie - 24. pulk artylerii pancernej, Terechowa
- 6. batalion lqczno5ci, Cha2yh - 27. pulk artylerii pancernej i 15.
warsztatypolowe, tr-ysa G6ra - l. brygadapiechoty zmotoryzowanej.
9 sierpnia 1944 roku zostal wydany w Lublinie przez naczelnego
dow6dcq Wojska Polskiego rozkaz przyjazdu tych jednostek do
kraju. Na nowe miejsce rozlokowania I korpusu pancernego zostala
wyznaczona ziemia chelmska. l7 sierpnia odjechaly brygady
pancerne, a 20 sierpnia odjechaly resztajednostek.

.Przegrupowanie jednostek korpusu ze stacji kolejowej
Berdycz6w do Chelma odbyla siq bez zakl6ceri. 8 wrzeSnia 1944
r. na stanowisko dow6dcy l. Korpusu Pancernego zostal
wyznaczony general J. Kimbar. Jednostki korpusu na Ziemi
Chelmskiej byly rozlokowane w miejscowo6ciach: Rodzan6w -
2. brygada pancerna, Klitno - 3. brygada pancerna , Zawad6wka -
4.brygadapancerna, Sawin - l. brygada piechoty zmotoryzowanej,
Jan6w - 2. pulk mo2dzterzy, lasy Zawad6wki - 15 batalion saper6w,
LeSniacz6wka - 27. pulk artylerii pancernej, lasy Wolki
Czulczyckiej - 24. i 25. pulki artylerii pancernej, Nowina - 2.
batalion motocyklist6w, Sztab Korpusu, 14. i 15. warsztaty polowe
i 26. pulk artylerii przeciw-lotniczej - w Chelmie.

Ziemia Chelmska byla rejonem rozlokowania Korpusu
Pancernego przed wyruszaniem w b6j. I Drezderiski Korpus
P an c e rny b yl naj w i qks zym zmotory zowan o -p anc ernym zw iqzki em
taktycznym LWP w okresie II Wojny Swiatowej. Przebyl liczqcy
ponad 2150 km szlak bojowy spod Berdyczowa na Ukrainie, gdzie
powstal, przez ziemie polskie na obszar III Rzeszy, biorqc aktywny
udzial w rozgromieniu hitlerowskich Niemiec. Ten bohaterski
szlak wyznaczaj4 takie nazwy jak Chelm Lubelski, Warszawa,
Krzy2, MySlib6rz, OleSnica, Boleslawiec, Nysa Lu2ycka,Niesky,
Budziszyn, Drezno, Mielnik. Historia L Korpusu Pancernego to
zaledwie l6 miesiqcy, ale slawa i bohaterstwo 2olni erzy-
pancerniak6w wyrosla wla6nie w tym czasie. PiEknym, niejako
historycznym podsumowaniem bojowego dorobku I Korpusu Pan-
cernego, byl udzial jego przedstawicieli w slynnej Paradzie
Zwyciqstwa w Moskwie. Za bojowe zaslugi i wykazane mqstwo
w walce z faszyzmem korpus zostal wyr62niony radzieckim
orderem Czerwonego Sztandaru oraz pol ski m Krzy Lem Grunwaldu
III klasy i nadaniem imienia <Drezderiski>.

Nasz 2olnierski trud pragniemy przekazat dla potomnych.
JesteSmy juz weteranami walki i pracy. Patrzymy w przyszloile z
poczuciem odpowiedzialnoSci za perspektyw4 naszego
najwiqkszego skarbu - jakim jest mlode pokolenie, kt6re nie
zaznalo okrucieristwo wojny. Pamiqtaj4c o Smierci bliskich
towarzyszy broni, trudu wojennym, m6wimy: <Nigdy wiqcej
wojny!>

O tym wla6nie rozmawiali6my na VIII Zlocie Kombatant6w
l. Drezderiskiego Korpusu Pancernego, kt6ry odbyl siq w latem
tego roku na goScinnej Ziemi Chelmskiej, w 55. rocznicq
zakohczenia II Wojny Swiatowej. W zbiorze starych i czqsto juz
zatarty ch fotografi i, dokument6w historyc zny ch widzimy tylko
cz4stkq z 10.500 2olnierzy l. Korpusu pancernego. przyjrzycie
siE tym chlopcom, co przed piq6dziesiqt piqciu laty wojnq wygrali
i tym, kt6rzy do2yli i po 55. latach ciqzkiej pracy gotowi sq w
kaLdej chwili odda6 wszystko dla dobra swojej Ojczyzny.

Boleslaw Puchalski.



WSPOMNIENIA O PRZESIEDLANIU POLAKOW
Z MARJANOWKI DO KAZACHSTANU

w L936ROKU
Urodzilem siq w L926 roku we wsi

Marjan6wka na Marchlewszczylnie, 12 km
od obecnego. Dowbysza, na Kijowszszyilnie
ter az Zytomier szczy Znie.

. Marchlewszczyznaprzed 1935 roku byla
polskim rejonem. W szkolach nauczano

ywane miasteczkami: Kamienny Br6d.
rchlewsk, Byk6wka i Marjan6wki, gdzie

wujenka Lunia Piekarska.
Z powodu przesiedleri w 1935 roku

polskie szkoly zamieniono na ukrairiskie.
pozamykano koScioly i kaplice,
Marchlews zczyzna zostala przemianowana
na rejon Szczorski, a Marchlewsk (Dowbysz)
na Szczorsk. W szkolach ukrairisliici
zwiqkszono liczbq godzin wykladowych
jEzyka rosyjskiego. Z koScielnych wieZ i
kuplr. zdej mowan o krzy Le.

Rozpocz4l siq wrzesieri 1936 roku.
Poszedlem do szkolyukrairiskiej, do czwartej
klasy. Chodzilem do niej bardzo
nieregularnie, poniewa L duilo chorowalem.

14 wrze6nia 1936 roku - zapamiqtalem
ten dzieri na cale 2ycie. W drugiej polowie
dnia na podw6rze przed nas2d chat4
podjechala bryczka zaprzEhonaw dwa silne
l.oli.., Wysiadlo zniej trzech nieznajomych
ludzi (milicjant6w z NKWD) i jeden itrtopiec
z naszej.,klasy. Ten chlopiec pytal nawet
An-ie: dlaczego nie chodzq-cio szkoly.
Milicjanci weszli do chaty. Zawiadomiii
rodzic6w, 2eby siq zbierali, wykopali z
grz4dki ziemniaki, spakowali owoce, wziqli
ze sobe krowq. Od rodzic 6w zarz4d,ili
okazania paszport6w, kt6re im odebrali. Na
pytanie, dlaczego wysiedlaj4 powiedzieli, ze
to jest rozkaz z Moskwy. 

-Jeden z nich
powiedzial, 2e to wyjdzie nam na dobre,
poniewaz ,,btrLtazyjna polska ma napai6 na
ZwiqzekRadziecki i zabral nas do p-ansnei
niewoli." Gdy odjechali matk a'zaczqli
plaka6, a ja bardzo siq zasmucilem,-Le
porzuc.Q swoj4 szkolq- Nastqpnego dnia
zac.zqliimy energicznie szykowa6 siq do
wyjazdu, bo ustalono Scisly-termin - 5 dni.
KopaliSmy resztki ziemniak6w, zebraliSmv
pozostale warzyyai owoce, wtozyliSmyje do
.r$yfi, pakowaliSm y rzeczy. Najtrudrii63sza
byla ostatnia noc - 17 wrzefinia-1936 roku.
Rodzice prawie nie spali, ci4gle chodzili po
pustych pokojqgh. Nazajutrz, 19 wrzeSnia, pbd
nasz dom podjechaly trzy wozy. Rodziie i
s4siedzi, ktlrzy pozostawali- w wiosce.
pomogli nam zaladowa6 nasze pakunki,
przywiqzali do ostatniego wozu krowq. piei
zostal. N.astqpil czas poLegnania. Krewni i
l4sre.d.zr_zggnah nas 2yczqc nam szczqSliwej
drogi i plakali. Gl6wnym naszym Lycieniem
bylo, aby powr6cii zn6w na-Ukriine. po
godzinie dziewiqtej wyruszyliSmy w
kierunku stacji kol-ej6wej-Raduiino, kt6ra
le2ala.n.iedaleko granica z polsk4. Dlugo
patrzyli6my na samotny pusty dom i sad_
dop6ki nie zaslonil ich jai.

20 wrzeSnia 1936 roku przybyli6my do
Radulina, gdzie zaladowano naj do poci4gu.
.Stl*a zostal podzielony na trzy .rEfri,
.bydtec4, towarow4 i mieszkaln4. W czq6ci
bydlqcej (nie wiem ile wagon6w) lnajdowily
:ie, $o.*y,,_ 

c i e I qta, kozy,.kury kaczki, gqsi i
lndykl. W towarowej, w zamkniqtych
wagonach, zlo2ono wiqksze rzeczy, me-ble,
zebrane plony rolne i 2ywnoS6. W czqSci

przeznaczonej dla ludzi porobiono w
wagonach dwupiqtrowe nary, na kt6rych
spaliSmy. Poci4g bylbardzo dlugi, ci4gnqlo
go dwie lokomotywy.

dzieci w jqzyku polskim, uczono r6wniez
jqzyk6w:. rosyjskiego, ukraifskiego i
niemieckiego. W okolicznych wsiich:
Jablon6wka, Dragah, Jawne, Czwarte,
Jalysz6w zamieszkiwala gl6wnie ludno6i
polska. Na terenie Marchlewszczyzny byly
tylko dwie wsie ukrairiskie i jedna riieniiecti.
-Do rejonu nale2aly tak2e du2e wsie.

21 wrzelnia wyruszyli6my w drogE.
P_rzeV Koziatyn dojechali6my do Kijowa.
Trwalo to bardzo dlugo, podobno z powodu
nieporozumieri na kolei. 22 wizelnia
przekroczyliSmy Dniepr. MijaliSmy
Browary, Bachmacz, Konotop, penzq,
Syzrari. Na kazdej z du|ych stacji poci46;
zatrzymywal siq na 6-8 godzin. postoje te
byly potrzebne, aby karmi6 Zywy inwentarz
i.zgromadzii odpowiednie zapasy wody na

9el:ra {.ggq. Nareszcie pr2ejechali6my
Yolge, Min4l tydzien. po Ufie Laczynal siq
Kazachstan. Mij ali5my TajnczE Kokczetaw,
Bgrowojg, Szortandy, aL dotarliSmy do
Akmoliriska. Tu czternastodniowa podr62
kolejq siq zakoriczyNa. W ci4gu dnia
rozladowano nasz transport. W czasie
rozladunku rozbito nam skrzynie z odzieilqr.
Wieczorem bylo bardzo zimno. Grzali6mv
s.iq pyy ogniskach. Nasze rueczy na miejsc'e
dowieziono traktorami a-inwenlarz
popqdzono drog4. Rankiem, 9 paldziernika,
ci qzar6wka mi zaw ieziono nas do oddalonego
o 40 km osiedla.

dawn i 
-ej_. 

dz ialaly fab ryki p o-rce I any i 
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szkla. Mie6cily siq w nich koScioly i-kaplice.
W Marchlewsku wszystkie sprawy biilqee
zalatwiano siq w jqzyku polskim. Tabliciki
na drzw.iach tez byly polskie. Ukazywal siq
dziennik polski,,Marchlewsiczyzna
Radziecka". -

M6j ojciec, Wladyslaw, w 1930 roku
w.st4pil do kolchoz-u w Marjan6wce. Byl
,,Sredniakiem". Mial jedn4 -szkapE, 

wo2,
krowq i inne zwierzEta domowe.^posiadal
kilka kawalk6w ziemi rozrzuconej^w lesie,
w krzakach. W kolchozie pracowal do66
dobrze, zostal wiqc skierowanv doZytomierza na kurs aktvwist6w
kolchozowych. Kolchoz w latactr tg:: -

wszystko, co tylko nadawalo siq do spozycia:
trawq, jagody,-zielsko (pokrzywe i inne ;, a
nawet korq z drzew. tr apano jehe, szczury i
mne zwlerzQta.

W latach 1934-1935 zaczqly siE
przesiedlenia. pierwszych przesiedl6fic6w
skierowano na Now4Zi-emiq, nastqpnych do
obwodu Donieckiego. Dziadekl t5abcia
Zieliriscy z trzem{ mlodszymi dzie6mi
pojechali do .rejonu Bialoukrairiskiego,
natomiast do opuszczonych przez
przesiedleric6w domostw sprbwadzbno z
Doniecczyzny Ukrairic6w (kwa szczenko,
Dratowyj i innych). W koficu 1935 roku i
y1oln4 1936 roku z innych wsi rejonu
(Slob6dka Czarniecka) pierwsi przesiediericy
pojechali do-p6lnocnego Kaiachstanu, w
okolice stacjikolejowej Tajncza. Tam zosiali
umleszczenr w osadach specjalnych o
1up9r.ac! l-13, byty one przeznaczone dla
Polak6w i Niemc6w zzaciodnich obwod6w
ZSRR. Pojechala tam z rodzin4 moja

Na nowym osiedlu mieszkali polacy i
Nierncy. Niemc6w bylo wiEcej ni2 polak6w.
Przesiedlono ich kilka tygodni wczelniej z
rejonu Emilczyriskiego. Na starym osiedlu
mieszkali Rosjanie. Bylo teZ kilka rodzin
ukrairiskich i bialoruskich. Nowe osiedle
polozone bylo o jeden metr ni2ej od starego,
przez co bylo. zalewane kaildej wiosny w
czasie wylew6w rzeki lszym. 

-W 
powOAZ

ginqly kury, czasem nawet Swinie I owce.
Ludzie ratowali siq wchodzqc na dachy
domostw. Stare osiedle nigdy nie zostalo
zalane. Mieszkali tam Rosjan ie przywiezieni
tu w 1932 roku ze wschodnich brzeg6w
Bajkalu, dlatego nazywano -ich
,,zabajkalcami".

Wiosn4 1940 r. do 27. osiedla
zawieziono Polak6w. Byly to rodziny
polskich Zolnierzy, kt6rzy walczyli
przeciwko Armii Czerwonej w czasie jej
wk r aczania na Zacho dnie Kresy Ul<r ainy. ii.
Osiedle bylo oddalone o 7 kilometr6w od
naszego. Tam znajdowal siq szpital i naszych
chorych wozono tam na leczenie.

W koricu 1940 r. przywieziono do nas
ludzi z Moldawii. Rozmieszczono ich w
kolchozie.

W l94l zn6w siq zagq6cilo. Do kazdego
osiedla dowozono Niernc6w znadWolsil z
Kaukazu. Potem pojawili siq CzeczEni i
Ingusi. Polsko-niemieckie osiedle stalo sie
f{eaacjo.nalistyczne. Mozna bylo naliczyi
18 r62nych narodowoSci. W kaidympokoju
mieszkalo po dwie rodziny.

Feliks Murzanowski,
Wolodar - Wolyriski.



. ,9to-wai.niejsze programy Tetewizji Polonia (podajemy czas ukraifiski, czyli
pof!\l *1 godzina - na wrzesiefi-ipatdziernik 200i roki. uwaga! podane godziiry
emisjj seriali mogq w_poszczeg6lnych tygodniach zmieniad si[ o kilka miiut.

w dalszym ci4gu Polonia moile by6 doskonatym zr6dlem iniormacji z polski - i.
plogrlTep,.w.kt6rym moZemy poznad aktualne polskie seriale, czy te|- ;,telenowele".
Wciq2 jednak brak nowoSci. 

-

. Jak zwykle,-polecamy stale programy informacyj ne, a zwraszcza ,,wiadomosci"
codziennie kilkakotnie rano (m.in. podcias programu ,Xawa czy heibata,, od 7.00,
praktycznie co p6l go{ziny), gl6wne - o 20.30, brai ,,Teleekspress" o 1g.00. w niedziele

- transmisja Mszy Swiqtej,,zazwyczaj okolo 14.00. specjalne programy dla dzieci
zawsze yiqgzo.re.m,. po ?0..09. Tym razem polecamy tez ,,Wlrrui@nldie., program o
Internecie dla dzieci i mlodzie2v.

. y dalszym ci4gu nadawan! lest najbardziej popularny w polsce serial ,,Na dobre
inazle -.w soboty_o 7.00 i 18.30-Na ekanach Sqdqgo$cii dwie popularne telenowele
,,Zlotopolscy" i ,,Klan",_codziennie o 9.15, l Z.l0 i o 2t.OO. Ten pi'erwszy pojawia siq w
czwartki i pi4tki, ten drugi - w poniedzialki, wtorki. i srody. w nieoiiete o t2.bs
powtarzani s4,,Zlotopolscy".

Polecamy te2 inne seriale -,,Rzeka klamstwa" w soboty o 14.10 i 21.05; ,,Doktor
lt{ul*" w poniedzialki o 14.05, ,,Plebania" we wtorki o 13.10, ,,droga,,w-sobotu o
t9.20.

w niedziele o 21.00 bEdzie w dalszym ci4gu emitowany interesu4cy talk-show

'wiecz6r z-Jagielskim"._?olecamy w poniedziarki ciekawy progrur',,ojczyzna-
polszczyzna" prof. Jana Miodka o 14.55,'zabawny,,Dziennik r\r'o-1g.25 w i,ieariete
(znakomita parodia wiadomo6ci autorstwa znanego satyryka Jacka Fedorowicza).

Radio bytomierz
'_co miesi4c, w ka":2d4pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mozna
$:tug p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomiei;n.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Po--Polgki w Zytomie.zu,,il. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <polonia> -
przewodnicz4cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy @12) 22-16-36.. Zwi1zek Polak6w na Ukrainie,.Oddzial w Zytomierzu -
prezes Walentyn Grabowski
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonist6w Zytomie rszczyzny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierzul. Klosowskiego, l0 m 238.
Ter. (22) 37 -3 6-7 5 ; 25 -86-7 B
. Tow_arzys two Ku ltury p o I ski ej na 2y to mier szczy znie
im. J. I. Kraszewskie,go, przewodn iczqcy Jerzy Baginski,
tel. domowy @12) 37 -89-97 .
. ZrzeszenieMlodzie?y polskiej w Zytomierzu-
przewodni czqca Swietiana Grei, tet.i ze-tq-gg, zl-qo-+6.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. ZwiqzekPolak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
p...1.^r..T9lit<s P_aszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. puszkina 46,
tel. (04143) 2-50-30, 2-23-79.
I{!"r w jgzyku polskim w bytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. 6w. Jana z Dukli -codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.

Yr"u. $lvujgzlczne - czpsciowo w.igzyku polskim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. Ko6ci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie g.00 i 19.00.. KoSci6l6w. Barbarv -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13,00, 1g.00.. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym idormatorze.
lYszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich
organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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