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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW,
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT
Zbrodnia w Starych i Nowych Święcianach

Niemcy upoważnili Litwinów do rozstrzelania podejrzanych o komunizm.
Litwini wykorzystali to, aby się zemścić na Polakach ze Starych i Nowych
Święcian. Zebrano około 1500 Polaków głównie inteligencję i ich rozstrzelano. Między innymi dwóch księży w tym mego prefekta, który do 1937
r. uczył religii w Turmoncie – Ks. Jan Naumowicz. Pisze autor artykułu
„Żołnierz 24 Dryświackiej Brygady AK Czesław Wieliczko – ps. „Scyzoryk” na stronie 3.
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Wojenne święta Bożego Narodzenia
1943

Za ścianą sąsiad – ukraiński nauczyciel, chodzący na co dzień w wyszywanej koszuli. Dzieliły nas tylko drzwi od przedpokoju, które tata na wszelki
wypadek przed Nowym Rokiem zabarykadował szafą. Całą noc czuwaliśmy w napięciu. I znów o północy wybuchła strzelanina, ale tym razem
był to salut noworoczny Niemców. Może gdyby wiedzieli, że nadchodzący
1944 rok będzie ostatnim rokiem ich panowania na Wołyniu, nie witaliby
go tak uroczyście. Tak zapamiętało w swojej pamięci dziecko przeżywające tragiczne wydarzenia 1943 r. na przedmieściach Łucka . Są tam również
inne wspomnienia a wszystko na stronie 6.

Świąteczne prezenty pod choinkę z kresowej półki
W okresie przedświątecznym tradycyjnie poszukujemy dla naszych bliskich i przyjaciół stosownych prezentów. Podsumowując miniony rok polecamy pasjonatom Kresów bardzo interesujące pozycje związane z tą tematyką , wszystko na stronie 15. Natomiast na stronie 25 w artykule „BYLI,
SĄ. CZY BĘDĄ….?”, znajduje się świąteczny prezent dla „Czytelników
KSI” od wydawnictwa Impuls z Krakowa.

Boże Narodzenie 2012

Wes łych Świąt
Problem „Akcji Wisła” w Syberyjskie gwiazdy trzySejmie !
mane w łapach białych tyGdy nadal trwa cisza wokół projektów w sprawie ustanowienia dnia „11Lipca Dniem Pamięci Męczeństwa grysów
Kresowian”, pojawia się projekt -Sejmowej Komisji
Mniejszości Narodowej – dotyczący potępienia przez
Sejm RP „Akcji Wisła”. Blok tematyczny poświęcony
tej sprawie na stronach 28-40.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kresowianie
na świecie"

W dniach 11-13 listopada w Opolu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kresowianie
na świecie", zorganizowana przez Wydział Ekonomii
i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz niedawno
powstałe w tym mieście Towarzystwo Naukowo-Społeczno- Kulturalne Polonia-Kresy. Więcej na 41 stronie.

…”Jest Akademia, zwie się
Dublany, na cały ona słynie
świat…

O Dublanach na podstawie lektury fragmentów wspomnień Józefa Dubiskiego (udostępnionego przez Stanisława Dubiskiego mieszkającego w Kanadzie), prezentowanych na łamach KSI, zebrał i ułożył na stronie 12
Piotr Strzetelski

Antypolonizm

W bieżącym wydaniu kolędy i pastorałki
www.ksi.kresy.info.pl

Określenia antypolonizm w kontekście wyniszczenia
biologicznego Polaków wielokrotnie używali niemieccy naziści w okupowanej Polsce. Hans Frank w podsumowaniu swojej wypowiedzi na temat przebiegu akcji
AB w Generalnym Gubernatorstwie stwierdził: "Nadal
będziemy stać na stanowisku zdecydowanie antypolskim.." Tak rozpoczyna swój artykuł na stronie 20
Aleksander Szumański
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Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, gdy
wracamy myślą do przyjaciół będących daleko od
nas. Polacy w Afryce stanowią cześć polskiej diaspory. Wielu ratując życie przybyło z Syberii. Od Polski
dzieli ich powietrzna odległość około 12 tysięcy kilometrów i 16 godzin lotu. Do swego domu a Johannesburgu zaprasza Barbara Kukulska i nie byłoby w
tym nic dziwnego, gdyby nie czarny kolor skóry Mikołaja, ale i to nie powinno budzić wątpliwości! – jesteśmy przecież na Czarnym Lądzie. - Strony 55-56

Niezwykła praca podyplomowa

Na studiach podyplomowych „ Totalitaryzm- Nazizm- Holokaust”, prowadzonych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym
w Krakowie, pod kierunkiem prof. dr. Wacława Długoborskiego powstała ciekawa praca, zatytułowana
„Zapomniana zbrodnia w Dobromilu i Solankach
dobromilskich” (salinie w Lacku)” – dzisiaj tereny
Ukrainy, która została popełniona przez NKWD w
ostatnich dniach czerwca 1941 r., tuż przed wkroczeniem na ten teren wojsk niemieckich. Więcej na
stronie 22.

Sukces rodaków

Nasza wspólna interwencja, przyczyniła się do uratowania kwartalnika „Rodacy” wydawanego na Syberii
od 15 lat dla ponad 400 tyś. Polaków. Periodyk przekazywany z rąk do rąk funkcjonuje jako jedyny kontakt z
słowem pisanym w języku polskim na odległej Syberii.W rezultacie burzy, jaką Program Pomost rozpętał
MSZ w końcu przyznało dotację kwartalnikowi. Przynajmniej na ten rok byt „Rodaków” jest pewny. Widać,
że wspólne działania przynoszą zamierzony efekt. Całość na stronie 53
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Grudniowa kartka z kalendarza
Samoobrony Kresowej
Bogusław Szarwiło
Samoobrony

kresowe to polskie
ochotnicze formacje wojskowe istniejące na przełomie lat 1918 i 1919
na północno-wschodnich obszarach
przyszłego odrodzonego Państwa
Polskiego. W ich skład wchodziły:
Samoobrona Wileńska, Samoobrona Grodzieńska i Samoobrona Mińska, powstałe niezależnie od siebie.
Samoobrony powstawały spontanicznie od jesieni 1918 na terenach
Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny
i Mińszczyzny w celu powrotu tych
obszarów do Państwa Polskiego. Jak
mawia przysłowie, historia lubi się
powtarzać , na tych samych terenach
w czasach II wojny światowej i po
jej zakończeniu, Polacy ponownie
zostali zmuszeni do tworzenia samoobrony. Okazało się, że nie tylko
okupant niemiecki okazał się wrogiem ale i partyzantka sowiecka na
Nowogródczyźnie wobec jej mieszkańców zachowywała się nie lepiej.
Rabunki i grabieże mieszkańców
wsi stanowiących zaplecze oddziałów akowskich i rodziny żołnierzy
AK były na porządku dziennym. Sytuacja, która się wytworzyła w 1943
r. zmusiła dowództwo AK do podjęcia odpowiednich środków mających
na celu obronę miejscowej ludności i
własnych szeregów przed wrogą akcją Sowietów. . Właśnie wtedy rozpoczęto organizację samoobrony
i własnych oddziałów partyzanckich. Jednym z pierwszych były
oddziały samoobrony sierż. Władysława Miszczuka „Stryja” i plut.
pchor. Czesława Zajączkowskiego
„Ragnera”, z których w maju 1943 r.
Komenda Okręgu utworzyła oddział
nr 312.

siły przeznaczone do jej likwidacji (ponad 1.400 żołnierzy i funkcjonariuszy NKWD + 3 czołgi),
świadczą, iż stanowił on realne zagrożenie dla instalowania władzy
komunistycznej na anektowanych
przez ZSRR terenach Polski.
Poległ wraz z kilkoma żołnierzami 3
grudnia 1944 r., okrążony pod Niecieczą z 30-osobowym oddziałem

Czesław Zajączkowski urodził się
on w Wilnie w 1917 r. Przed wojną
ukończył Wyższą Szkołę Techniczną w Warszawie. Pracę zawodową
rozpoczął przed wojną w Urzędzie
Powiatowym w Lidzie w Wydziale
Architektury. Założył rodzinę. Żona
Bronisława urodziła mu dwójkę
dzieci: córkę i w 1944 r. syna, który
urodził się na placówce partyzanckiej. Czesław Zajączkowski pochodził z wojskowej patriotycznej rodziny .Jego ojciec, major WP, brał
udział w obronie Warszawy, został
ranny i zmarł zimą 1940 r. Jego
wujek był pułkownikiem medycyny wojskowej. Kuzyn ojca, Witold
Zajączkowski jako admirał flotylli
rzecznej bronił Helu. Podczas wojny
Czesław pracował w Wydziale Dróg
i Mostów w Urzędzie Powiatowym
Lidzie. Aktywnie działał w polskiej
konspiracji. Pełnił obowiązki szefa
łączności Obwodu Lida. W 1943 r.
poszedł do lasu, otrzymał stopień
podporucznika.[4]
Początkowe działania były bardzo
ostrożne i głęboko zakonspirowane.
Oddział spędzał dzień w stodołach, a
w nocy wychodził na akcje, zasadzki
i patrole. Siłami członków konspiracji zorganizowano nocne warty we
wsiach powiatu lidzkiego. Jednostki
partyzanckie Okręgu Nowogródzkiego AK stoczyły dziesięć potyczek
z oddziałami sowieckimi Zgrupowania Baranowickiego, występując
przeważnie w obronie ludności miejscowej. Potwierdza to „Historia oddziału ″Iskra″ Brygady im. Kirowa”,
w której czytamy, że „[...] początkowo z żywnością nie było kłopotów

/ Ppor. Czesław Zajączkowski ps. "Ragner", dowódca IV batalionu 77 pp AK, a następnie
Zgrupowania "Południe" na Nowogródczyźnie. [4]

/ Ppor. "Ragner" (drugi z prawej) z grupą swoich żołnierzy. Pierwszy z prawej plut. Stanisław Tobota "Ojciec". [4]

[...]. Ale po zjawieniu się w rejonie
działania band białopolskich [...] z
zaopatrzeniem w żywność powstały
problemy, gdyż żywność zdobywaliśmy często w walce zbrojnej [...].”
Od grudnia 1943 roku na terenie
Okręgu Nowogródzkiego Armii
Krajowej zaistniał stan regularnej wojny sowiecko-polskiej, który trwał mniej więcej do czerwca
1944 roku, tj. do czasu gdy obie
strony konfliktu w obliczu zbliżającego się frontu, skupiły się na działaniach przeciwko Niemcom. Tak więc
okręg został zmuszony do prowadzenia walki z dwoma wrogami. Oddział „Ragnera” skutecznie wykonał
postawione przed nim zadanie likwidacji wrogich grup sowieckiej partyzantki i „czerwonych” band w południowej części powiatu lidzkiego.
Działania te prowadził wykonując
jednocześnie akcje bojowe przeciwko niemieckim siłom okupacyjnym.
Troska o ludność i obywatelskie podejście do mieszkańców bez względu na narodowość i wyznanie sprawiły, że „Ragner” stał się dowódcą
bardzo popularnym wśród mieszkańców Ziemi Lidzkiej. Jego podkomendni oceniają, że ponad 30%
„Ragnerowców” – to prawosławni
ochotnicy. „Ragner” stał się jednym
z najbardziej znienawidzonych przez
sowietów dowódców nowogródzkiej
AK. Walki z „czerwoną partyzantką” i Niemcami prowadzone były
w latach 1943 – 1944 ze zmiennym
natężeniem. Początkowo walczono z
obydwoma wrogami, okresowo zimą
na 1944 r. „Ragner” ograniczył akcję przeciwko Niemcom – chroniąc
ludność przed represjami, by wiosną
1944 r. ponownie podjąć działania
antyniemieckie. Przesuwający się
front doprowadził do zawieszenia
broni z partyzantką sowiecką. Batalion „Ragnera” ruszył do Wilna po
drodze atakując wycofujące się niemieckie kolumny. Spóźnił się jednak
i nie wziął udziału w akcji „Ostra
Brama”. Podzielił los większości
wileńsko – nowogrodzkich oddzia-
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łów AK, rozbrojony przez Armię
Sowiecką. Sam „Ragner” z garstką
wypróbowanej partyzanckiej kadry
zdołał uniknąć aresztowania i powrócił na tereny nadniemeńskie. Ppor.
„Ragner” wraz z grupką kadry i żołnierzy IV batalionu powrócił na teren
placówki 311 już na przełomie lipca
i sierpnia 1944 r. W Bieńkiewiczach
dołączył do niego sierż. W. Grabowski „Żyd” z częścią swego plutonu.
W pierwszej połowie sierpnia 1944
r. oddział „Ragnera” przeszedł na
tereny nadniemeńskie, w rejon Niecieczy i Bielicy. Tu ponownie podjął
pracę niepodległościową w warunkach okupacji sowieckiej. Zbrojny
opór przeciwko reżimowi komunistycznemu trwał na terenach anektowanych przez Związek Sowiecki.
Tam, na ziemiach utraconych, był
świadectwem przywiązania mieszkańców Kresów do Polski i ich aktem protestu przeciw kolejnemu podziałowi naszego kraju. Na polecenie
Komendy Nowogródzkiego Okręgu
AK uporządkował organizację w południowej części powiatu lidzkiego
(utworzył 5 „ośrodków” konspiracyjnych), koordynował też działalność kilku oddziałów partyzanckich
i dyspozycyjnych. Przeciwstawiając
się bezprawnym działaniom sowieckim, godzącym w ludność polską,
podjął szereg poważnych uderzeń
odwetowych w sowiecką administrację i siły bezpieczeństwa. Utrzymał
się w terenie do początków grudnia
1944 r. Ze względu na popularność
wśród ludności, połączoną ze skutecznością działania – stał się jednym
z najzacieklej tropionych dowódców
polskiej partyzantki. W drugiej połowie 1944 r. stał się najgroźniejszym
przeciwnikiem Sowietów na terenie
dzisiejszej Białorusi. Sowieci mówili
o nim „czort w oczkach” (diabeł w
okularach), a o jego oddziale „biała
śmierć”. Do akcji przeciw niemu
rzucono olbrzymie siły Wojsk Wewnętrznych NKWD.
Zainteresowanie
najwyższych
władz sowieckich tą grupą, a także

osłonowym przez funkcjonariuszy
NKWD. Niestety nikt nie wie, gdzie
sowieci ich pochowali. Generał –major Kisielew naczelnik wewnętrznych wojsk NKW Białoruskiego
Okręgu po akcji napisał:
: „W rezultacie przeprowadzonych
operacyjno – wojskowych działań,
przeprowadzenia rzędu skutecznych
operacji i bojowych spotkań, rozbity został jeden z głównych sztabów i
zadana wielka porażka białopolskim
formacjom bandyckim nazywanym
Nadniemeńskim
Zgrupowaniem
„Południe”. Zabity dowódca i organizator białopolskiej bandycko - powstańczej formacji, jeden z głównych
przywódców terrorystyczno – dywersyjnej działalności, organizator
przeciwdziałania i oporu wobec zamierzeń partii i władz w szeregu rejonów grodzieńskiego obwodu, „RAGNER”.
Po śmierci "Ragnera" resztkami
jego oddziałów dowodził 19-to letni prawosławny chłopak - "Laluś".
Walczył z sowietami do maja 1945
r., gdy został osaczony przez oddziały NKWD w Kazimierowie około
Lidy. Bronił się i ostatnią kulą odebrał sobie życie. Ale walka trwała
dalej. Podjął ją por. Aleksander Radziwonik "Olech", który jeszcze 4
lata nie dawał spokoju ani NKWD,
ani MSW, ani bolszewickim aktywistom. W maju 1949 r. pułk wojsk
wewnętrznych okrążył mały już oddział "Olecha" pod Biersztami. Nikt
z akowców nie poddał się, wszyscy
zginęli. Ale i to był nie koniec.(…)
Jan Gryncewicz walczył z sowietami
do stycznia 1954 r. Był schwytany
i otrzymał karę śmierci. A ostatnie
strzały tej 10-letniej wojny (1944
-1954) były oddane 26 kwietnia
1954 r. na jednej z kolonii niedaleko od Niemna. Ostatnim AK-owcem
był Wacław Ozim. W 1944 r. był zabrany do LWP i w składzie dywizji
kościuszkowskiej bił Niemców. Miał
sowieckie i polskie nagrody za odwagę na froncie. Po wojnie wrócił do
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domu. W 1946 r. nie mogąc pogodzić
się z nowymi porządkami wstąpił do
AK. Walczył z sowietami najdłużej,
bo aż 8 lat. Trzy razy był w kotle
enkawudzistów, raz nawet był złapany, ale zawsze uchodził z życiem.
Bardzo długo na niego polowano i
nareszcie go otoczyli w jednym z domów. Zostawało albo zginąć w walce, lub oddać się w ręce NKWD. On
wybrał pierwsze, został zabity serią z
karabinu maszynowego. Jeszcze kilka lat temu pogląd na AK u komunistów i białoruskich nacjonalistów był
jednakowy. Ale czasy zmieniły się i
teraz białoruskie antykomunistyczne
organizacje coraz bardziej rozumieją, że AK na Kresach walczyło nie
przeciwko białoruskiemu narodowi,
a przeciwko władzy radzieckiej i wywodziło się z miejscowej ludności.
Kwiaty na grobach "ragnerowców"
w Niecieczy jeszcze raz potwierdzają, że pamięć o nich nie zginęła nad
Niemnem.

Wiadomości i zdjęcia pochodzą z
n/w źródeł:
1] Ppor. Czesław Zajączkowski ps.
„Ragner” i Zgrupowanie „Południe”.
http://podziemiezbrojne.blox.
pl/2008/03/8222Cziort-w-oczkach8221-czesc-10.html
2] IPN- Likwidacja ppor. Czesława
Zajączkowskiego „Ragnera” przez
Wojska Wewnętrzne Białoruskiego
Okręgu NKWD - Kazimierz Krajewski http://www.ipn.gov.pl/portal/
pl/351/4465/Likwidacja_ppor_Czeslawa_Zajaczkowskiego_8222Ragnera8221_przez_Wojska_Wewnetrzne.html
3]Na straconych posterunkach za jałtańską granicą Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski
http://www.rp.pl/artykul/367646.
html?print=tak&p=0
4] "Ragner" i "Ragnerowcy" Aleksander Sieminow
http://pawet.net/zl/zl/1997_26/6.
html
/ Partyzancka kwatera „Ragnerowców” na cmentarzu w Niecieczy, 1944 R. Źródło: Rzeczpospolita

Żołnierz 24 Dryświackiej Brygady AK
Czesław Wieliczko – ps.„Scyzoryk”
folwarku Waszkiszki z ojca Stanisława i matki Jadwigi z Dymitrewiczów gmina Smolwy z siedzibą
w Turmoncie pow. Brasław woj.
Wileńskie.

Mieszkaliśmy w samym cyplu północnej Polski 0.5 km od granicy
Litewskiej i 3 km od granicy Łotewskiej. Granice te były sztucznie
ustanowione szczególnie z Litwą,
za granicą której zostały całe rodziny jak np: dwie rodzone siostry

Miejscowość Waszkiszki położona była przy torach kolejowych
przy słynnej trasie Warszawa - Petersburg za czasów carskich. W
tym czasie st. kolejowa Turmont
była stacją graniczną z Łotwą.

ojca zamieszkałe w Jeziorasach o
Litewskiej nazwie Zarasaj, co Polacy zamienili zaraz po swojemu
na „Zarasraj". Etnicznie to wyglądało tak, że po stronie Litewskiej,
aż do Jezioras ok 30 km nie było
żadnego Litwina. A i dalej prze-

Urodziłem się 19 maja 1925 r. w
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ważali Polacy, którzy w okresie
międzywojennym poddawani byli
przymusowej litwinizacji poczynając od zmiany nazwisk np.: naszych krewnych Mieszkowskich
zmieniono na Mieszkauskas, a Józefowiczów na Józefowiczus. Jedyna rodzona siostra mojej mamy
w czasie I wojny wyszła za mąż
za Kaczyńskiego weterynarza w
wojsku carskim. Po wojnie pojechała z mężem do jego rodzinnych
posiadłości koło Kłajpedy i tam
już nazywali się Kaczynskas. Tam
cała rodzina uległa przymusowej
litwinizacji i dzieci siostry mojej
mamy dzisiaj wstydzą się przyznać, że ich bliscy krewni są Polakami. W okresie międzywojennym
panował represyjny szowinizm litewski, a głoszonym powszechnie
hasłem było zawołanie „Musu Yilnius Lenkas Giwacja" Wilno nasze
-Polak żmija i taki stosunek Litwinów do Polaków panuje do dzisiaj
czego dowodem są coraz częściej
publikowane paszkwile na temat
Armii Krajowej na Wileńszczyźnie o czym można by dużo pisać.
Wracając do życiorysu to w 1939
r. ukończyłem szkołę powszechną 6 kl. w Turmontach, a 7 kl. w
Duksztach. l września miałem rozpocząć naukę w gimnazjum, ale
wybuch wojny temu przeszkodził.
Wybuch wojny młodzież witała
z pełnym entuzjazmem. Uroczyście z orkiestrą żegnano rezerwistów wyjeżdżających do swoich
jednostek. Tragicznie zabrzmiała
wiadomość 17 września o wkroczeniu Armii Czerwonej Byłem
świadkiem wycofywania się naszych wojsk na Łotwę oraz przelotu wielu szkolnych samolotów
z Lidy i Wilna, które lądowały
w Dyneburgu w Łotwie. Pierwsze oddziały sowieckie pokazały
się już po 20 września. Jakież, to
było zdziwienie i szok na widok
tych oberwańców w postrzępionych szynelach i karabinach na
sznurkach. Po wkroczeniu na-

tychmiast silnie obsadzono granice Litewsko - Łotewską łącznie
z ciężką bronią ( w naszym lasku
stała okopana artyleria). Chodziło
o wywarcie presji na rządach krajów przybałtyckich i ustanowienie
swoich wpływów. Sprzeciwiła się
temu tylko mała Finlandia, z którą
rozpoczęto później kompromitującą wojnę. Po pewnym czasie w
naszym większym domu - dworku
zakwaterowano pogranicznikow z
zielonymi otokami. Do nas przychodził starszyna, który na ich zaopatrzenie kupował barany i inne
produkty płacąc rublami w cenach
jakie obowiązywały w złotówkach, a więc praktycznie darmo,
gdyż za ruble nic kupić nie było
można.
Przychodząc nie omieszkał agitować do ojca mówił - ty Pomieszczyk ty eksploatujesz ludzi, Bo
ojciec na stałe zatrudniał parobka, służącą i pastucha, w okresie
sianokosów i żniw zatrudnionych
było więcej. Po raz pierwszy od
niego usłyszałem na czym ma polegać komunizm. „że budziem robotać po ważmożności, a połuczać
po potrebności". Nie wiem, jak
by to dalej się skończyło, gdyby
nie nagły zwrot, gdyż na skutek
dogowaru niewielki pasek Wileńszczyzny wraz z Wilnem został
przydzielony Litwie jeszcze jak
nazywaliśmy Śmietonowskiej od
nazwiska Prezydenta
W początkach listopada 1939 r.
nagle władze sowieckie wycofały
się, a wkroczyły wojska litewskie
umundurowane na przyzwoitym
poziomie. Śmiesznie tylko wyglądali policjanci z czerwonymi
czapkami za co ich szybko nazwano „kałakutasami", co po polsku
znaczy indyki.
Pierwsze moje spotkanie z takim
kałakutasem przeżyłem na stacji
kolejowej w Turmoncie, gdzie
pojechałem w swojej czapce gimnazjalnej, na której przypięty był
powszechnie używany znaczek w
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kształcie koła z wyciśniętą otwartą
książką w środku. Policjant zerwał
mi czapkę zerwał znaczek uważając widocznie to za godło Polskie
i podeptał.
Litwini zaczęli swe rządy od wydawania nowych paszportów i litwinizowania nazwisk Wieliczko
zamieniono na Wieliczkas mimo,
że narodowość mimo silnej presji wpisano Lankas, czyli Polak .
Wielu uległo i dało sobie wpisać
narodowość Litewską. W szkołach wprowadzono język litewski
mimo to, że po stronie polskiej,
było tylko kilka wsi litewskich u
okolicach Dukszt i Ignalina . Poprawiło się trochę zaopatrzenie w
podstawowe artykuły jak sól, cukier. Rządy Śmietonowskie trwały
tylko do czerwca 1940 r. W czerwcu wojska sowieckie wkroczyły
na teren całej Litwy. Prezydent
Śmietono zdążył wyjechać do Niemiec. Po pewnym czasie ogłoszono, że ludność Litwy dobrowolnie
życzy sobie przyłączenia do ZSRR
i zaczęły się rządy komunistyczne,
bo większa część Wileńszczyzny
już w 1939 r. została wcielona
do Białoruskiej Republiki ZSRR.
Po otwarciu granicy z Białorusią
dowiedzieliśmy się, jak wyglądają rządy komunistyczne . Na wsi
zaczęto rządy od rozkułaczenia i
dzielenia Pańskiej ziemi. Całą inteligencję Polską pod byle pretekstem zaczęto aresztować i wysyłać
do łagrów. Masowe wywózki zaczęły się w lutym 1941 r. i trwały
do czasu wybuchu wojny z Niemcami tj. 22 czerwca 1941 r. Typowaniem ludzi do wywózek zajmowali się Żydzi i miejscowe lumpy,
którzy teraz sprawowali władzę,
bo chociaż, była to Litewska Republika - to jak już podawałem
poprzednio w najbliższej okolicy
nie było żadnego Litwina miejscowego pochodzenia . Stan ten trwał
do czasu wybuchu 22 czerwca
1941 r. wojny z Niemcami . Mimo
wielkich umocnień i ogromnej ilo-
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ści sprzętu bojowego, jaki ruscy
ustawili na granicy z Niemcami,
a byłem tego świadkiem, gdyż
mieszkając przy kolei widziałem
jak codziennie szły transporty z
ciężkim sprzętem, czołgi, artyleria
i masy wojska - ta ofensywa niemiecka była tak szybka, że już w
końcu czerwca zjawiły się pierwsze oddziały Niemieckie. Zaskoczenie było tak wielkie, że Sowieci nie zdążyli wycofać transportów
z ludźmi przygotowanymi do wywózki na „biełyje niedźwiedzi".
Byłem świadkiem, jak na stacji
kolejowej w Turmoncie zostało 8
wagonów już załadowanych kiedy
nadjechali Niemcy, ludzie rzucili
się do nich, jak do wybawców zaczęli ich ściskać i całować. Początek okupacji niemieckiej uważany
był powszechnie, jako wybawienie
od komunizmu. Przez prawie dwa
tygodnie niewielkie grupki wojsk
sowieckich starały się przemykać
lasami i polami. Litwini znowu
podnieśli głowy tworząc paramilitarne oddziały Szaulisów , które
oczyszczały teren z elementów komunistycznych. Na szczeblu gminnym i powiatowym wprowadzono
z powrotem administrację litewską,
gdyż Niemcy tym się nie zajmowali. Litwini teraz byli bardziej bezwzględni i represyjni w stosunku
do Polaków. Grupa Polaków pod
kierownictwem Józefa Siderkiewicza chciała utworzyć własną administrację w Turmoncie. Na wieść
o tym przybyła z Jezioras grupa
Szaulisów, którzy aresztowali Polaków między innymi nauczyciela
Chorańskiego, byłego legionistę, i
całą grupę około 20 osób wyprowadzili na łąkę za miasteczkiem i
rozstrzelali. Był to pierwszy grupowy mord dokonany na Polakach
przez Litwinów. W 1943 r. dokonano większego mordu w Święcianach. Tam w zasadzce zrobionej przez partyzantów sowieckich
zginął niemiecki Londrad. Niemcy
upoważnili Litwinów do rozstrzelania podejrzanych o komunizm.
Litwini wykorzystali to, aby się
zemścić na Polakach ze Starych i
Nowych Święcian. Zebrano około
1500 Polaków głównie inteligencję
i ich rozstrzelano. Między innymi
dwóch księży w tym mego prefekta, który do 1937 r. uczył religii w
Turmoncie – Ks. Jan Naumowicz .
Mimo tych represji życie towarzyskie wśród młodych zaczęło
odżywać szczególnie , że zaczęły
powstawać zalążki konspiracyjne
AK. Ja miałem bliskiego kolegę z
ławy szkolnej i z za miedzy Miariana Bejnara. Za jego pośrednictwem
nawiązałem bliską znajomość z
jego stryjem Edwardem Sidorkiewiczem, który mieszkał w Zengiszkach w Białym Domku stąd przybrał sobie pseudonim „Rooseveld”.
Edward bardzo mnie polubił chociaż był dużo starszy. Często nas
do siebie zapraszał na przyjęcia,
które tam często się odbywały dla
zatarcia spotkań konspiracyjnych.
Na tych przyjęciach spotykałem
nieznajomych panów Michała, Janusza, Zygmunta, Adama. Później
dowiedziałem się, że tymi panami byli oficerowie „Wachlarza”
pr. cichociemny Adam Boryczka
„Brona” , „Tońko”, kpt. Jan Smela
cichociemny z-ca dowódcy V-tego
odcinka „Wachlarza”, por Zygmunt
Augustowski „Ślepowron" „Lanca"
i por Michał Białokur. Oprócz nich
byli tam miejscowi, których znałem - ppor. Wacław Sidorkiewicz,

/ Od lewej Jerzy Bernhardt, Czesław Wieliczko, Marian Bejnar i Mirosław Reszko

ppor. Henryk Natałko, jego brat
pchor. Czesław Natałko awansowany na ppor. Po kilku wizytach zostałem zwerbowany do konspiracji
i 24.III.43 r. złożyłem przysięgę na
ręce ppor Wacława Sidorkiewicza
w majątku Staciuny. Natychmiast
skierowano nas na przeszkolenie
strzeleckie i minerskie. W szkoleniu uczestniczyli z naszej grupy
Jan Szuksztul - „Sikora”, Wacław
Dudo „Mocny” Marian Befhar
„Starzec”, Daniel Bogdanowicz
„Danek". Szkolenia odbywały się
w Bagiszkach u Wacława Dudy, a
w dni cieplejsze w lesie bagiszkowym lub karolinowskim. Zostałem
przydzielony do 6-go Patrolu Minerskiego w 24 Ośrodku Dywersyjnym Obwodu Brasławskiego.
Komendantem Obwodu był „Szarek" „Michał" por. Michał Białokur
, zastępcą Komendanta - „Sosna"
„Sęk" ppor. Stanisław Wołkowski.
Dowódcami 24 Ośrodka Dywersyjnego Turmint II byli kolejno por.
cc „Brona" Adam Boryczko potem
przyjął „Ślepowron”, Zygmunt
Augustowski a następnie do końca
był ppor. „Bem” Wacław Sidorkiewicz, a zastępcą „Kłosowski”
Henryk Natałko. Dowódcą patrolu
minerskiego był „Maczuga” Paweł Bogdanowicz, a zastępcą jego
brat „Burza” Witold Bogdanowicz.
Żołnierzami patrolu byli: „Sikora”
Jan Szuksztyl, „Starzec” Marian
Bejnar , „Danek” Daniel Bogdanowicz, „Mocny” Wacław Dudo, i ja
- „Scyzoryk” Czesław Wieliczko.
Teoretycznie na szkoleniu minerskim poznaliśmy materiały dywersyjne jak trotyl, plastyk, kieszenie zapalające itd. ale były to
tylko eksponaty, które miały być
dostarczone z Centrali, ale było
z tym bardzo trudno. Na co dzień
polecono nam przygotowywać kliny dębowe, które po odpowiednim
umocowaniu na szynach miały
powodować wykolejenie pociągu.
Ryzykowne próby, jakie poczyniliśmy na torach nie dały rezultatu,
gdyż Niemcy dysponowali bardzo
ciężkimi parowozami, po przejechaniu których pozostały drzazgi.
Robiliśmy też z drutu stalowego
zaostrzone pojedyncze kolczatki,
które wyrzucano na drogi. Miały

one powodować przebicie opon,
ale przy miękkiej nawierzchni dróg
jaka tam istniała, też nie przynosiła
znaczących rezultatów.
Nie będę opisywał wszystkich wypadów, gdyż były one mało efektywne. Największym efektem, jaki
osiągnął nasz Ośrodek Dywersyjny, było założenie kieszeni zapalającej w transporcie beczek z benzyną załadowanych do węglarek.
Na stacji kolejowej w Duksztach
kolejarz, który należał do nas założył kieszeń zapalająca w środku
transportu. Kieszeń ma zapalnik
chemiczny, który działa po określonym czasie. Transport z beczkami zaczął się palić l km przed st.
kolejową Turmont. Do dzisiaj mam
ten widok w oczach. Działo się to
późnym wieczorem w końcu grudnia 1943 r. przy zamarzniętej już
ziemi. Był to widok nie do opisania. Beczki z benzyną po rozgrzaniu unosiły się w górę co najmniej
na 200 m i w powietrzu wybuchały
tworząc ściany ognia. W beczkach
wysadzone było przeważnie jedno dno z czego ludność okoliczna
skorzystała i skrzętnie pozbierała.
Rano na miejscu wypadku widziałem poskręcane szyny, wytopione
dziury w ziemi, pogięte od temperatury części wagonów. Ruch na
trasie wstrzymany był przez kilka
dni . W miarę nasilania się akcji dywersyjnych na kolei Niemcy zaczęli organizować ochronę pod nazwą

Sztycpunktów . W dużym domu, w
którym swego czasu kwaterowali
pogranicznicy sowieccy teraz zajęli Niemcy organizując ochronę
kolei. Sztycpunkt miał 10 Niemców i 6 Ukraińców zwerbowanych
z sowieckich jeńców. Na patrol
szło zawsze dwóch Niemców i jeden Ukrainiec. Stosunki wzajemne
układały się dość dobrze, a ja zostałem obarczony dodatkową pracą
wywiadowcy. Niedługo zaczęli budować sobie bunkier o jakieś 200
m od zabudowań i na wiosnę 44 r.
przenieśli się do bunkra .
W marcu 1944 roku skierowano nas na kurs podoficerski, który prowadził podchorąży później
ppor. Czesław Natałko. Uczestniczyli w nim „Starzec” Marian
Bejnar, „Scyzoryk” Czesław Wieliczko, „Danek” Daniel Bogdanowicz, „Muszkieter” Henryk Klut,
„Atos” Jerzy Łachman, „Żółw”
Adolf Sidorkiewicz. Kurs trwał
do chwili mobilizacji do akcji
„Burza”. Przygotowania do akcji
„Burza” zostały przyspieszone z
powodu zbliżającego się frontu,
w czerwcu przy spokojnej nocy
słychać już było pomruki artylerii.
Każdy z nas musiał sobie przygotować czapkę połówkę , opaskę
białoczerwoną, plecak , menażkę i
inne przybory .
Wreszcie nadszedł czas 6 lipca
1944 r. „Burza” przyjechał na rowerze z zawiadomieniem o mobi-

lizacji i wymarszu wieczorem z
umówionego miejsca. Dodatkowo
przekazał mi rozkaz nawiązania
kontaktu z Ukraińcami ze Sztycpunktu w celu zwerbowania ich
do wyjścia . O zmroku zebraliśmy
się w Karolinowie. Była to chwila podniosła na którą czekaliśmy.
Kadra oficerska Bem, Kłosowski,
Nurt mieli oryginalne mundury
wojskowe z 39 r. Kilku podoficerów też wyglądało imponująco.
W nocy wyruszyliśmy w celu dołączenia do 24 Dryświackiej Brygady . Było nas około 80-ciu. Ja z
Bejnarem zostaliśmy wyznaczeni
jako szperacze. Ruch wojsk niemieckich był bardzo nasilony ze
względu na bliskość frontu. Nocą
dotarliśmy do lasu Witoldowego i tam zapadliśmy na dniówkę.
„Bem" otrzymał informację o niemożności dalszego marszu i wydał
rozkaz o czasowym rozwiązaniu
oddziału. Szczegółów nie podaję .
Ponowna zbiórka naszego Oddziału odbyła się 8 lipca 1944 r.
W tym dniu dołączyła do nas drużyna uzbrojona Polaków z Łotwy.
Trzeba tu powiedzieć, że w Łotwie
istniała bardzo silna organizacja
AK. Mimo prowokacyjnej wpadki, w wyniku której aresztowano
przywódców organizacji w tym
Franka Czechowicza, którzy zostali rozstrzelani, polonia łotewska
miała pełną swobodę działania w
okresie międzywojennym, istniały

/ Odznaczenia pana Czesława Wieliczko
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tam szkoły Polskie - Gimnazjum w
Dyneburgu, silne było harcerstwo.
Było to wynikiem tego, że w 1920
r. Wojska Polskie po zdobyciu Dyneburga i dalszych okolic mimo
poważnych strat wspaniałomyślnie
podarowały te tereny Łotyszom.
Tej nocy dołączyła do nas grupa z
Grytun.
Po dniówce w lesie ruszyliśmy w
kierunku frontu. Nie mieliśmy taboru, więc cały wojskowy dobytek
dźwigaliśmy na barach i w rękach.
Noc była tak ciemna, że musieliśmy
trzymać się jeden drugiego żeby
się nie pogubić. Tak dotarliśmy na
mały półwysep wśród bagien w lesie majątku Pasamanie w pobliżu
wsi Czeberaki. Było to tak blisko
frontu, że odłamki artyleryjskie
ścinały gałęzie nad głowami. Przesiedzieliśmy tam 10 i l l lipca. Oddział zajmował stanowiska obronne. 11 lipca łącznik zawiadomił, iż
we wsi mówią, że w lesie znajduje
się około 5000 Wojska Polskiego.
W nocy z l l na 12 lipca Niemcy
zaczęli się wycofywać. Zahaczyli o
naszą linię obronną, wywiązała się
strzelanina. Niemcy wpadli w panikę i za¬wrócili w kierunku frontu,
a tam przywitała ich nawała ogniowa w wyniku czego ponieśli duże
straty. Rano już ich nie było .
Po nawiązaniu kontaktu z dowództwem radzieckim wyszliśmy z lasu.
Gdy wchodziliśmy do wsi Czeberaki, żołnierze radzieccy witali
nas bardzo serdecznie i owacyjnie.
Strzelali w górę, krzyczeli „Priwiat wam Polaki, wy pomagli nam
pierełamać front". Zjawił się łazikiem jakiś generał, który też nam
podziękował i na zapytanie gdzie

chcemy iść - gdy powiedzieliśmy,
że chcemy do swojej Brygady powiedział „idzicie kuda wam udobna". Po krótkim postoju i ugaszeniu
pragnienia, gdyż przez trzy dni nie
mieliśmy dostępu do wody pitnej,
ruszyliśmy na poszukiwanie Brygady .
Wszystkie drogi i dróżki były zapchane wojskiem. Wyglądali szaro
w rubaszkach, ale znacznie lepiej
niż w 1939 r. Do Brygady dotarliśmy nazajutrz późnym wieczorem.
Zastaliśmy ją w lesie miedzy wsią
Nowiny, a majątkiem Mejszty.
Nasz oddział przeorganizowano
na 4 Kompanię. Ciągle dołączały
nowe oddziały, które po mobilizacji nie zdążyły się połączyć. 15
lipca ruszyliśmy dalej Zatrzymaliśmy się przed lasem na łące koło
Karaluńce. Z-ca dowódcy Brygady
zarządził przegląd, gdyż dowódca Wawrzecki z pocztem wyjechał
wcześniej na rozmowy z generałem Czerniachowskim. Ustawiliśmy się w czworobok . Dowódca
powiedział, że idziemy dołączyć
do całego zgrupowania Wileńskiego, które zdobywało Wilno, a my
w drugim rzucie mobilizacyjnym
dołączamy teraz. Nagle od wsi zobaczyliśmy, jak w naszym kierunku
biegnie gęsta tyraliera i zaczynają
nas okrążać. Dowódca krzyknął
chłopcy spokojnie nie strzelać, to
jakaś pomyłka. Tyraliera skośnookich, jak my nazywaliśmy Kałmuków była coraz bliżej, zaczęto
krzyczeć ..brasaj aruzje”. Było
to straszne przeżycie, zdobyczną
broń, którą tak każdy cenił, nagle
każą nam rzucać na ziemię. Zaczęliśmy z trzaskiem rzucać przed sie-

bie broń. Zgrupowali nas w kolumnę i pognali do wsi. Tam na koniu
czekał jakiś pułkownik, któremu
usiłował zameldować się dowódca
z protestem.
Po rozbrojeniu gnano nas pod bardzo silnymi konwojem przez całą
noc
Rano, 16 -go w niedzielę
zatrzymano nas na piaszczystym
wzniesieniu . Były to jakieś nieużytki rolne porosłe gdzieniegdzie
niskimi krzakami lub drzewkami.
Dołem w odległości około 0,5 km.
płynęła rzeka Dzisna. Był pogodny, upalny dzień. Spiekota dokuczała niesamowicie. Pozwolono
gasić pragnienie wodą z rzeki, ale
po wodę mogło wychodzić z obozu
jednocześnie tylko czterech żołnierzy z dwoma wiadrami, oczywiście
pod konwojem . Głodni i spragnieni przebyliśmy na tym pustkowiu
przez dzień i noc. W poniedziałek nad ranem, około godz. 3-ciej,
pobudka i wymarsz w nieznane.
Po południu przygnali nas do wsi
Janule, położonej nad jeziorem
Opsa. Umieścili całą brygadę w
dużej stodole, ogrodzonej trzema
rzędami drutu kolczastego. Tam
przesiedzieliśmy do 22 lipca. Przez
cały ten czas Z-ca d-cy Brygady
por „Topór" czynił usilne starania
o wypuszczenie brygady z zadrutowanego obozu i umieszczenie w
obozie niestrzeżonym. Dał słowo
oficerskie, że żaden żołnierz obozu
nie opuści . Na skutek tych interwencji, obóz przeniesiono do wsi
Kupczcie. Strzegliśmy go sami
oczywiście bez broni. Przydzielono też oddzielną stodołę dla każdej Kompanii. Tego dnia późnym
wieczorem wrócił D-ca Brygady

„Wawrzecki" z adiutantem oraz
D-ca Obwodu Brygady „Lach".
Komendantem obozu był kapitan
radziecki. Był on obecny przy każdym apelu i capstrzyku a nieraz
wizytował obóz w różnych porach
dnia Po wybuchu Powstania Warszawskiego, zwracaliśmy się do
niego z prośbą o skierowanie nas
na pomoc Powstańcom. 13 sierpnia w niedzielę rano „Kamandir"
zawiadomił, że po południu nastąpi wymarsz do stacji kolejowej w
Czarnym Brodzie skąd pojedziemy
pod Warszawę. Wiedzieliśmy, że to
ma być Kaługa .
W czasie Mszy, którą każdej niedzieli odprawiał ks. Kapelan Stanisław Bohtkiewicz /tej niedzieli było
dwóch czy trzech księży/, wielu z
nas przystąpiło do spowiedzi i komunii. Po obiedzie wymarsz. Wyruszył z nami ze wsi tylko Komendant
i Starszyna . Ale po drodze zaczęli
do nich dołączać żołnierze. W niedługim czasie utworzył się pełny
konwój. Dowódca Brygady wydał
tajny rozkaz „Rozwiązuję Brygadę,
uciekać, przybierać nowe pseudonimy i zgłaszać się w jednostkach
konspiracyjnych”. Rozpoczęły się
nieliczne ucieczki. Następnego
dnia w południe zatrzymano nas w
lesie koło Karaczunki. Rozpoczęły
się masowe ucieczki . Wieczorem
udało się uciec „Starcowi" i mnie.
W nocy dotarliśmy do Waszkiszek ,
gdzie radośnie powitali nas rodzice
. Przez kilka miesięcy ukrywaliśmy
się w bunkrze zrobionym w stodole.
Wychodziliśmy tylko w nocy, aby
rozprostować kości. Kolega Bejnar
miał dobrze, bo mógł na okrągło
spać, wstawał jak moja mama albo
siostra dała sygnał, że przychodzi
zjedzeniem . Od księdza Aktanorowicza z parafii Smołwy siostra
wystarała się „oryginalne" metryki odmładzające nas o dwa lata. W
między czasie dowiedziałem się,
że mój szkolny kolega Aleksander Pietkun, jest zatrudniony na
wysokim stanowisku dyspozytora
ruchu /dispieczer/, który kierował
ruchem pociągów na trasie Dyneburg - Wilno. Podlegały jemy
wszystkie służby ruchu.
Przez
jego rodziców, którzy mieszkali w
Turmoncie nawiązałem z nim kontakt. Odpowiedź była krótka, parę
butelek dobrego samogonu i zagrycha i wszystko będzie załatwione.
Dojazd do Święcian nie był prosty,
szły tylko transporty wojskowe.
Pozostawał parowóz i szuflowanie
węgla. Przez 60 km drogi trzeba
było wsypać do pieca około 20 ton
miału, gdyż Sowieci tylko na takim
jeździli. Na miejscu załatwił mnie
stanowisko spiszczyka wagonów, a
Marian został strełecznikiem czyli zwrotniczym. Ja znalem dobrze
rosyjski język w mowie, bo za są-

siadów mieliśmy starowierców i
od dzieciństwa byłem osłuchany.
Pisać po rosyjsku nie umiałem i
musiałem opanować alfabet rosyjski w ciągu jednej nocy, gdyż raporty z obrotu wagonów należało
wypełniać po rosyjsku. Na tym stanowisku prze¬pracowałem do lipca
1945 r. ponieważ dłuższe przebywanie stawało się niebezpieczne,
gdyż NKWD coraz natarczywiej
szukało byłych partyzantów. Pamiętam na wiosnę 1945 r., którejś
nocy zastukał do mojej kwatery
patrol NKWD. Weszli, kazali dać
dokumenty ubierać się i iść z nimi.
Trzech bojców z bagnetami na karabinach pognała mnie do NKWD.
Przechodząc koło stacji kolejowej
ktoś musiał mnie widzieć i przekazać kol. Pietkunowi. W momencie kiedy byłem na przesłuchaniu
i śledczy mi wmawiał, że „Ty był
w lesu" ja zaprzeczałem mówiąc,
że byłem za młody, powołując się
na moją metrykę w tym momencie
zadzwonił telefon, jak się okazało w mojej sprawie. Dzwonił kol.
Pietkun w mojej sprawie ponieważ
nie stawiłem się do pracy na swoją
zmianę. On to wykorzystał i z tupetem nakrzyczał na tego NKaWuDzistę, że przez zatrzymanie mnie
zatrzymuje cały ruch pociągów, a
była to jeszcze wojna . Podobno
puścił mu taką wiązankę, że ten
zbaraniał, w trakcie jeszcze rozmowy położył moje dokumenty
na brzeg biurka, a ja nie czekając
wziąłem dokumenty i wyszedłem.
Kosztowało to dużo strachu i kilka
butelek. Po tym incydencie zaczęliśmy się starać o kartę repatriacyjną na wyjazd do Polski. Po wielu
staraniach i formalnościach udało
nam się z Bejnarem wyjechać tzw.
transportem walizkowym. Do Polski wyjechaliśmy 30 sierpnia 1945
r.
Czesław Wieliczko – odznaczenia
1) Dwukrotnie odznaczony Medalem Wojska nadanym przez MON
w Londynie 15-VIII-1948r. na rewersie, którego jest napis Polska
Swojemu Obrońcy.
2) Krzyż Armii Krajowej nadany
przez Prezydenta Polski na uchodźstwie w Londynie 15-X-1970r.
3) Krzyż Partyzancki
4) Srebrny Krzyż Zasługi
5) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Ponadto:
- Patent Weterana
- Odznakę Weterana
- Odznakę za udział w akcji Burza
- Honorową Odznakę Okręgu Wileńskiego
P/w materiał jak i zgodę na jego
publikację od autora pozyskał Maciej Prażmo.
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Wigilię 1943 roku niczym nie
przypominała ciepłych i rodzinnych
świąt z lat przedwojennych. Tragedia jaka dotknęła rodziny polskie
na Kresach, zwłaszcza na Wołyniu
zgasiła radość z wesołej nowiny,
że Bóg się rodzi. Ponad tysiąc wsi,
kolonii i osad polskich spalonych w
czasie minionych miesięcy, zrównanych z ziemią i ponad 50 tysięcy
dzieci, kobiet, starców i mężczyzn
okrutnie zamordowanych, wszystko
to kładło się cieniem na zbliżające
się święta. Co prawda obficie padający śnieg przykrył, tysiące nie
pogrzebanych ciał, leżących wokół
pogorzelisk, rozwłóczonych po polach i zagajnikach, ale pamięć była
żywa. Ci, którzy ocaleli, z trwogą
zasiadali do Wieczerzy Wigilijnej
nie wiedząc jak wielu z nich jej nie
dokończy.
Barbara Krawczyk wspomina:
Armatniowska szosa! Biegaliśmy
tam codziennie. Jej zarośla były
naszą kryjówką, wysokie nasypy
– amfiteatrem, z którego bezpiecznie oglądaliśmy wszystkie, kolejne
odsłony wojennego spektaklu. ……
jechały nią, szukając schronienie
w Łucku, wozy pełne uchodźców
ze spalonych przez banderowców
wsi polskich. Opowieści ocalonych
z rzezi uświadamiały nam pełną
grozę toczącej się wokół wojny domowej. Czekałam i wierzyłam w to
mocno, że kiedyś zobaczę uciekających nią Niemców. Nigdy jednak nie
przyszło mi do głowy, że najpierw
sama chyłkiem wyjadę z Armatniowa moją ukochaną szosą na zawsze.
(…) Pierwsze zetknięcie z uzbrojonymi banderowcami przyśpieszyło
naszą przeprowadzkę, tym bardziej
że wreszcie uzyskaliśmy własny
kąt – pokój z dużą, ale ślepą kuchnią. Było to mieszkanie zbyt małe
dla naszej czteroosobowej rodziny,
mieściło się jednak w centrum, a
nie na dość niebezpiecznych przedmieściach miasta, za rogatkami,
gdzie zatrzymywała się większość
uciekinierów z polskich wsi. Mimo
że mieszkaliśmy w śródmieściu, tuż
za naszą ulicą rozciągały się błonia, aż do Styru. Za rzeką, naprzeciwko nas, była banderowska wieś
Rowańce, a więc znów niepokojące sąsiedztwo. Pomyśleliśmy o tym
dopiero zimą, kiedy Styr zamarzł i
dokonano napadu na przedmieście
Łucka – Barbarówkę. Na razie jednak nic nie mogło zmącić naszej radości z faktu posiadania mieszkania,
które umożliwiło nam wy-niesienie
się z Armatniowa. (…) Cieszyłam
się z pobytu w Łucku. (…) W tym
czasie banderowcy panoszyli się w
terenie już jawnie i mordowali ludzi
w biały dzień. Straciło życie wiele
osób, przeważnie kobiety, które wyprawiały się do okolicznych wsi po
żywność.
Nie było dnia, aby Styrem nie płynęły trupy pomordowanych, czasem z bochenkiem chleba na piersiach.
Powoli urządziliśmy się w nowym,
małym mieszkanku, upychając po
kątach wszystko to, co udało się wywieźć z Armatniowa. Było ciasno,
ale mnie to nie przeszkadzało. Nareszcie odetchnęłam, pozbyłam się
mdlącego strachu, jaki nękał mnie
od kilku miesięcy. Co to za rozkosz
spać znowu we własnym łóżku, w
dodatku spać spokojnym, głębokim
snem, a nie jak zając pod miedzą,
nasłuchujący szczekania psów, w
każdej chwili gotowy do ucieczki.
Rozkoszowałam się spokojem, a nie

Zbliżały się kolejne, wojenne
Święta Bożego Narodzenia 1943 roku
Bogusław Szarwiło
wiedziałam, że to tylko chwilowa
ulga, bo zepchnięta na dno pamięci groza tamtych wołyńskich nocy
powracać będzie do mnie kosmatym, dławiącym lekiem przez długie,
długie łata. Przypomni mi ją czasem
łuna słońca zachodzącego krwistą
czerwienią, kiedy indziej odległe
szczekanie psów we wsi albo chybotliwe cienie gałęzi drzew w sadzie,
oświetlone blaskiem księżyca. (…)
Zbliżały się kolejne, wojenne Święta
Bożego Narodzenia 1943 roku. Wigilijny stół był skromniutki. Nie było
ryby, pierogi bez sera, z samych
kartofli i tylko barszcz z uszkami z
armatniowskich prawdziwków smakował jak dawniej. W nocy zbudziła
nas strzelanina. Strzelano gdzieś
koło rogatek miasta, na Barbarówce. Byłyśmy przekonane, że to
Niemcy wiwatują na cześć świąt; w
tamtej stronie były też ich koszary.
Uspokojeni wróciliśmy do łóżek,
a rano poraziła nas straszna wiadomość. Banderowcy napadli na
przedmieścia Łucka, gdzie schroniła
się większość uchodźców z polskich
wsi. W okrutny sposób zamordowali
kilkadziesiąt osób, w tym naszą znajomą Witkę z niemowlęciem. Byłyśmy tam na modlitwie różańcowej,
ale tego, co wdziałam, nie chcę i nie
mogę, nawet po tylu latach, opisywać. W niektórych domach banderowcy zostawili kartki z zapowiedzią
równie krwawego Nowego Roku. I
znów wrócił tamten strach. Zamarznięty Styr, a za nim, o rzut beretem,
banderowska wieś. Za ścianą sąsiad
– ukraiński nauczyciel, chodzący
na co dzień w wyszywanej koszuli.
Dzieliły nas tylko drzwi od przedpokoju, które tata na wszelki wypadek
przed Nowym Rokiem zabarykadował szafą. Całą noc czuwaliśmy
w napięciu. I znów o północy wybuchła strzelanina, ale tym razem
był to salut noworoczny Niemców.
Może gdyby wiedzieli, że nadchodzący 1944 rok będzie ostatnim rokiem ich panowania na Wołyniu, nie
witaliby go tak uroczyście. Zaraz
po Nowym Roku odbył się pogrzeb
ofiar napadu. Szły nieprzebrane tłumy ludzi, niosąc trumny zbite z prostych, nieheblowanych desek, często
podwójne na znak, że leżą matka z
niemowlęciem. Taką właśnie trumnę
podwójną miała Wikcia i jej maleńkie dziecko. Nad otwartą zbiorową
mogiłą kazanie wygłosił ksiądz Bukowiński, żegnając zarówno tych,
których za chwilę miał pochować,
jak i tych, którym nie dane było spocząć w poświęconej ziemi: potopionych w bagnach, spalonych bądź po
prostu porzuconych w lesie. Upłynęło wiele lat, a ja ciągle nie mogę
tego pogrzebu zapomnieć. (…)Pod
koniec lutego 1944 roku na armatniowskiej szosie niedaleko Kotowa
wpadł w banderowską zasadzkę i
został śmiertelnie ranny dowódca I
Ukraińskiego Frontu gen. Watutin.
Po jego śmierci akcja tępienia banderowców przybrała na sile. Zapełniali oni więzienie w Łucku, skąd
większość z nich wywożono do łagrów lub sądzono na miejscu, wykonując wyroki śmierci. Jedna z takich
egzekucji odbyła się w centrum mia-

sta. Powieszono dwóch przywódców
najbardziej krwawych oddziałów.
Przyszły tłumy ludzi. Od czasu napadu na Barbarówkę nie było w Łucku
takiego zgromadzenia. Poszła tam
też i mama, ale mnie zamknęła w
domu, uważając, że takie wrażliwe
dziecko jak ja, nie powinno uczestniczyć w, bądź co bądź, makabrycznym widowisku. Tylko, że ja nie byłam już wrażliwym dzieckiem. (…)
Nie wiem, ale od dawna jej we mnie
nie było. Ciemną nocą, bo siódma
rano czasu moskiewskiego na Wołyniu to była ciemna noc – szłam do
szkoły, nakładając drogi tylko po to,
aby popatrzeć na dwóch powieszonych morderców, żółtych w blasku
reflektorów, podświetlających szubienice. Wisieli tam ku przestrodze
trzy dni, a ja przez wszystkie te dni
szłam do szkoły okrężną drogą. I z
satysfakcją oglądałam prowadzone
z więzienia kolumny banderowców,
wywożonych do łagrów. Nie było
we mnie żalu i współczucia, tylko
mściwa radość, że oto skończyło się
wreszcie ich panowanie, że dosięgła
ich kara za męczeńską śmierć Adasia, Edka, Tarabów i tysięcy innych,
nieznanych mi z imienia i nazwiska.
Odwet, z jakim spotkali się banderowcy ze strony władz radzieckich,
był z pewnością okrutny, ale jak
mówi przysłowie „na rozpaczliwe
choroby, rozpaczliwych trzeba lekarstw”. [1]
Ewa Siemaszko: Na przedmieściach
Łucka w Wigilię 1943 roku Ukraińcy wymordowali ponad 100 osób.
Mniej więcej tyle samo Polaków
zginęło w powiecie kowelskim, w
czterech położonych obok siebie koloniach. Tam UPA zaatakowała z samego rana w pierwszy dzień świąt,
gdy miała się rozpocząć pasterka. [2]
Stanisław Żurek : We wsi Dworzec
pow. Równe „partyzanci ukraińscy”
zamordowali 35 Polaków podczas
wieczerzy wigilijnej, uchodźców z
okolicznych wsi i kolonii. We wsi Kotłów pow. Złoczów upowcy zamordowali 7 rodzin polskich podczas
wieczerzy wigilijnej, 35 Polaków.
Wieczorem, przy silnej zadymce, ruszyliśmy do Kotłowa. Szło nas dziesięciu. W szkolnym budynku znaleźliśmy pomordowanych. Siedem
rodzin: kobiety, dzieci, starcy i młodzi mężczyźni. Naliczyłem trzydzieści pięć osób. Widok był makabryczny: długi, zastawiony wigilijnymi
potrawami stół cały był poplamiony
krwią. Szczególnie utkwił mi w pamięci opłatek przesiąknięty krwią.
Głowy niektórych pomordowanych
tkwiły w miskach z potrawami. /.../
Od cudem ocalałego starca dowiedzieliśmy się, że wspólny wieczór
wigilijny miał być wieczorem pożegnalnym: wszyscy pomordowani zaraz po świętach mieli opuścić
wieś i przenieść się do miasta. /.../
Tam były pomordowane młode
dziewczęta i jakże okrutnie... jedną
powieszono za włosy na drzwiach i
rozpruto jej brzuch, a drugiej z kolei
ręce przybito gwoździami do stołu, a
stopy – do podłogi. Albo ten maleńki
chłopczyk... powieszony za genitalia
na klamce... ((Franciszek Sikorski:
Iwa zielona, Wrocław 1984, s. 189
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– 190 i 202). (…) We wsi Kruhów
pow. Złoczów upowcy zamordowali
18 Polaków i 2 Ukraińców goszczących u Polaków podczas wieczerzy
wigilijnej. Na ich mogile jest napis:
„Bohaterska mogiła Polaków poległych 24.XII.1943 roku”. Rannych i
poparzonych zostało ponad 30 osób
(H. Komański, Sz. Siekierka: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w
województwie tarnopolskim 1939
– 1946; s. 502). (…). W miasteczku
Ołyka pow. Łuck „powstańcy ukraińscy” zamordowali 42 Polaków
podczas wieczerzy wigilijnej; w
jednym domu 37 Polaków w wieku
od 1 roku życia do 73 lat, w drugim
5-osobową rodzinę (ojciec miał obcięte ręce i rozpłataną głowę, matka
została zmasakrowana, dwaj synowie lat 7 i 9 mieli odrąbane palce
a 6-miesięczną córkę udusili sznurkiem (Siemaszko..., s. 583 – 584).
(….) We wsi Wołochy pow. Brody
podczas wieczerzy wigilijnej na
dom rodziny Żeglińskich dokonała napadu bojówka banderowska;
uprowadziła i zamordowała 2 Polaków oraz 1 Ukraińca, zięcia jednego z Polaków: po kilku dniach odnaleziono ich zmasakrowane zwłoki
w lesie. (…) We wsi Zazdrość pow.
Trembowla upowcy napadli na majątek ziemski i zamordowali podczas
wieczerzy wigilijnej 4 Polaków: zarządcę i 3 pracowników. [4]
Nie wszędzie jednak bohaterowie z
OUN-UPA, specjaliści od mordowania bezbronnej ludności, święcili swoje zwycięstwo. Były miejsca
i sytuacje które pozostawiły inny
obraz w historii tamtych trudnych i
dramatycznych dni. Byli też ludzie,
godni miana bohaterów, dzięki którym udało się uratować wiele bezbronnych i bezradnych rodaków.
Pamięć o nich również nie powinna
zaginąć.
Ryszarda Bujalski: „Już w końcu
1942r. łucki inspektorat AK zorganizował w Torczynie odcinek pod
kryptonimem „Alians”. Dowódcą
odcinka został Witold Goleniewicz,
„Smoliński”, a jego zastępcą nieznany z nazwiska „Olsza”. Zorganizowano dwa pododcinki: „Bąki”,
pod dowództwem Jana Wasilewskiego „Sowy” obejmujący samo
miasteczko Torczyn” oraz „Bary”,
który obejmował okoliczne wsie.
Można przypuszczać, że w skład
tego pododcinka wchodziły placówki samoobrony z kol. Jamki, i kol.
Usickie Budki. Stan osobowy odcinka dochodził do 65 ludzi w połowie
1943 roku. O bojowej działalności
oddziałów tego odcinka nie wiadomo zbyt wiele. W marcu 1943 roku
Niemcy nakazali ukraińskiej pomocniczej policji zdać otrzymaną broń.
Spowodowało to masową ucieczkę
do „lasu” prawie wszystkich Ukraińców z bronią w ręku. W praktyce
oznaczało to wzmocnienie oddziałów UPA na Wołyniu o 4000 dobrze
uzbrojonych i przeszkolonych w akcji eksterminacyjnej ludzi. Wówczas
to Siedlecki zgłosił swój oddział do
pracy w policji pomocniczej. Niem-

cy propozycję przyjęli, dając im na
początek 4 karabiny. W taki sposób
oddział Siedleckiego stał się polską
policją pomocniczą i zaczął pełnić
służbę w Torczynie. Niedługo potem, jak wspomina Siedlecki, zjawił
się w Torczynie niejaki Ochman,
który dobrze mówił po polsku.
Przywiózł ze sobą 22 karabiny dla
nas, żądając przed ich wręczeniem
podpisania deklaracji, że broń nie
może być użyta przeciwko polskiej
organizacji podziemnej. Deklarację taką Władysław Siedlecki podpisał i został wyznaczony komendantem placówki Torczyn. Każdy z
członków grupy otrzymał karabin
i zezwolenie na noszenie broni.
Więcej informacji zachowało się
na temat działalności półlegalnego
oddziału Władysława Siedleckiego, który począł się organizować w
1942 roku. W skład jego oddziału,
jak pisze Siedlecki, wchodziło początkowo 11 ludzi: Czesław i Zygmunt Bychawscy, kpr. pchor. Karol Gabryel, Czesław Jakubowski,
Franciszek Kołożyński, Czesław i
Władysław Mikołajewscy, Mieczysław Wadowski i Czesław Wiśniewski.
W Wigilię 1943 roku, jak pisze
Władysław Siedlecki, banderowcy napadli na Torczyn. W wyniku
tego napadu toczyła się zażarta 3
godzinna walka, a banda zastała
rozbita. Na polu walki znaleziono
16 zabitych. Spalił się dach plebani
i dwa domy. Część policji nie brała
udziału w walce, rozproszyła się i
pochowała w różnych miejscach.
To była ostatnia akcja – potyczka
oddziału AK z Torczyna z bandą
UPA. [5]
Innym przykładem jest sytuacja
jaka powstała w powiecie kowelski w okolicy wsi Zasmyki będącej
ośrodkiem samoobrony polskiej.
Ośrodek ten był solą w oku band
OUN-UPA działających na tym terenie. Było wiele wcześniejszych
planów i prób likwidacji tego polskiego gniazda przez Bulbowców
(rezunów). Tak na tym terenie Polacy nazywali wszystkie nacjonalistyczne bandy ukraińskie. W skład
zasmyckiego ośrodka samoobrony
wchodziły takie wsie jak Radomle,
Janówka, Lublatyn i Stanisławówka. W każdej z nich były samodzielne oddziały samoobrony. Boże
Narodzenie miało być okazją do likwidacji tych wszystkich wsi przez
skoncentrowane siły ukraińskich
nacjonalistów. Zebrano ponad dwa
tysiące zaprawionych w boju rezunów, nie licząc czerni grabiącej
majątek po zamordowanych.
Waldemar Szarwiło (lat 6): Ta
wigilia była inna od poprzednich
jakie pamiętam. Wieczorem przyszli do domu partyzanci, na wartę
powiedział tata. Nikt mi nic nie powiedział, ale wiedziałem, że coś się
święci. Usłyszałem tylko, że „ jak
przyjdą to z Zadyb”. Domyślałem
się, że chyba chodzi o Bulbowców,
bo o nikim innym od bitwy pod
Gruszówką raczej się nie mówiło.
W kuchni na podłodze pościelo-
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no kilka snopków słomy na której
mieli spać ci co nie są na zewnątrz
domu. Na dworze było bardzo zimno dlatego wartowano dwójkami.
Nie było tradycyjnego kolędowania a i na pasterkę nikt się nie
wybierał, chociaż miała być nie o
północy a rano. Dokładnie nie pamiętam kiedy mnie sen zmorzył ale
wydawało mi się, że trwało to nie
tak długo. Mama szarpała mnie za
ramię i mówiła, ze musimy uciekać.
Za oknem było ciemno ale było
słychać huk wystrzałów. Zerwałem
się szybko, bo w domu poza mamą
nie było nikogo. To nasi strzelają,
zapytałem? Tylko tata, odpowiedziała mama, nakładając mi ciepłe
ubranie. Gdzie partyzanci? Pomyślałem biegnąc do drzwi. Nie wiedziałem, że już był świt i zeszli do
domów. Dom nasz znajdował się
za wsią ( dlatego był placówką) i
po wyjściu chcieliśmy uciekać tam
gdzie więcej domów, ale tato krzyczał „na Zasmyki, na Zasmyki….”.

Sam leżał na ziemi strzelając przed
siebie. Nie miałem kiedy popatrzyć,
bo mama ciągnęła energicznie za
rękę, ale zauważyłem, że nic prócz
mgły nie było widać. Była biała jak
mleko i w nią się zatopiliśmy. [6]
Bogumił Szarwiło: Wszyscy spodziewali się napadu Bulbowców w
nocy. Kiedy noc upłynęła spokojnie
doszliśmy do wniosku, że pogłoski
były przesadzone. Każdy chciał jak
najszybciej iść do domu by przed
śniadaniem jeszcze oporządzić
wszystko w obejściu. Pomyliliśmy
się jednak, atak nastąpił i to z kilku kierunków. Był moment, że wydawało się, że są wszędzie i to nas
zaskoczyło. Jedynym wolnym kierunkiem ucieczki zdawały się być
Zasmyki i wszyscy tam się skierowali. Na skraju wsi udało się dopiero stworzyć linię obrony. Zaczęliśmy się zbierać i tworzyć w miarę
zorganizowaną grupę bojową. Bitwa trwała kilka godzin i były dla

nas bardzo trudne momenty, głównie dla tego, że przeciwnik był lepiej uzbrojony. Pomoc samoobrony
z Zasmyk , Lublatyna, Zielonej i
w końcu oddziału partyzanckiego
AK z Kupiczowa zmieniły jednak
sytuację, Bulbowcy zaczęli uciekać. Rozbiliśmy wspólnymi siłami
zgrupowanie które miało urządzić
rzeź Batynia, Radomla, Janówki,
Stanisławówki i oczywiście Zasmyk. Tam już jechał Pop ukraiński
mający odprawić mszę dziękczynną
za pokonanie Polaków. Gorzkie to
jednak było zwycięstwo, bo zginęło
blisko 50 osób cywilnych i w tym
kilku z samoobrony. Spłonęło też
blisko połowa domów w Radomlu i
Janówce. Nie mniej plan całkowitej
zagłady Polaków na tym terenie nie
udał się Bulbowcom i więcej się nie
powtórzył.[7]
[1] Fragment wspomnień Barbary
Krawczyk - Gorzki kraj lat dziecinnych... opublikowanych przez:
Fundację Moje Wojenne Dzieciń-

stwo, 1999
http://www.mojewojennedziecinstwo.pl/pdf/02_krawczyk_gorzki.
pdf
[2] (Jedni Ukraińcy spalili dom,
drudzy uratowali życie-Piotr Zychowicz
http://www.rp.pl/artykul/777365.html?print=tak&p=0
[3] Piekło polskich dzieci - Ewa
Siemaszko http://www.nawolyniu.
pl/artykuly/pieklo.htm

[4] Wigilie Polskie na Kresach Południowo-Wschodnich 1939 – 1946
- Stanisław Żurek
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/wigilie_polskie.html
[5] Fragment opracowania : Ryszarda Bujalskiego - „Torczyn”
Za: http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/torczyn_parafia.html
[6] [7] Wspomnienia rodzinne autora.

Nacjonalistyczne podziemie ukraińskie
na Wołyniu w latach 1941-1944
Utworzenie Ukraińskiej Powstańczej Armii
Władysław Filar
W

pierwszych miesiącach wojny niemiecko-sowieckiej OUN-B przystąpiła z rozmachem do
tworzenia organów władz administracyjnych, samorządowych i
policji na terenach zajmowanych
przez wojska niemieckie. Dążono
do ścisłej współpracy z Niemcami i zawarcia sojuszu wojskowo-politycznego, czego wyrazem
było ogłoszenie Aktu 30 czerwca 1941 r. Po odrzuceniu przez
Niemcy próby utworzenia u boku
Niemiec rządu ukraińskiego i rozwiązaniu rządu Jarosława Stecki,
rozpoczęły się represje i masowe
aresztowania członków OUN-B.
W środowisku nacjonalistów ukraińskich nastąpiło rozczarowanie i
zamieszanie. Poczynania władz
niemieckich zmusiły kierownictwo OUN-B do zmiany taktyki
dalszego działania. W tej złożonej sytuacji w końcu września i
na początku października 1941 r.
w Zboiskach (w pobliżu Lwowa)
odbyła się I Konferencja OUN-B
pod przewodnictwem Mykoły Łebedia. Przyjęto na niej następujące
decyzje:
1.
zreorganizować OUN i
przestawić podstawową jej część
na nielegalne formy pracy;
2.
nie wchodzić z Niemcami
w konflikty i nie prowadzić otwartej propagandy antyniemieckiej;
3.
wykorzystać wszystkie
możliwości legalnej działalności,
przenikając do urzędów, organizacji, przedsiębiorstw w miastach i
centrach przemysłowych .
Zgodnie z powyższymi postanowieniami OUN-B przeszła do
podziemia, koncentrując swoją
działalność zimą 1941-1942 na
pracy agitacyjno-propagandowej
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wśród mas ukraińskich oraz organizowaniu ideowo-politycznego i
wojskowego szkolenia kierowniczych kadr. Do wszystkich terenowych ośrodków OUN-B przesłano instrukcję, aby „(...) w ciągu
najbliższych zimowych miesięcy
skierować działalność na polityczne i organizacyjne opanowanie i

przyciągnięcie społeczno- -nacjonalistycznego aktywu Ukrainy,
a przez niego - narodowych mas
ukraińskich dla sprawy walki o
niepodległość ukraińskiego narodu na ziemi ukraińskiej” . Podkreślano przy tym, że „(...) bieżący
etap organizacji pracy jest etapem
mobilizacji i przygotowania ukra-

ińskich rewolucyjnych sił do przyszłej walki o niepodległe, soborne
państwo ukraińskie”. Szczególną
uwagę zwrócono na umacnianie
wpływu w ukraińskich formacjach
policyjnych pozostających w służbie niemieckiej.
Końcowe miesiące 1941 i początek 1942 r. przyniosły zmiany sto-
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sunku Niemców do ludności ukraińskiej. Wojna wymagała dużych
środków i sił ludzkich, źródłem
których miała być Ukraina. Erich
Koch na mityngu w Łucku 19 marca 1942 r. powiedział otwarcie:
„Najważniejszym zadaniem niemieckiego kierownictwa w danym
momencie jest po pierwsze dostar-
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czyć chleb dla walczącego frontu
i pracującej ojczyzny. Po drugie
- dostarczyć do Niemiec tyle roboczej siły, ile potrzeba dla wyprodukowania broni do osiągnięcia
ostatecznego zwycięstwa”. Bezwzględnie ściągano nakładane na
ludność kontyngenty zboża, a 14
stycznia 1942 r. w Reichskommisariacie Ukraina ogłoszono nabór
ochotników do pracy w Niemczech. Chociaż miał on odbywać
się na zasadach dobrowolności,
to dla poszczególnych rejonów

wyznaczono limity, zgodnie z jakimi na wieś przypadało średnio
40-50 osób w wieku 18-45 lat. W
rejonach utworzono urzędy pracy, tzw. Arbeitsamty, prowadzące
obowiązkową rejestrację ludności
w wieku 14-60 lat i organizujące
wywóz robotników do pracy w
Niemczech . Represje okupanta
niemieckiego nasilały się. Coraz
częściej okupacyjne władze niemieckie sięgały do karnych ekspedycji, paląc całe wsie i zabijając
ich mieszkańców.

W 1942 r. na Wołyniu rozwijały
działalność następujące organizacje ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego: „Poliśka Sicz”
UPATarasa Borowcia „Bulby”,
OUN-B i OUN-M. W drugiej połowie 1942 r. w południowej części Wołynia pojawiła się jeszcze
jedna organizacja pod nazwą Front
Ukraińskiej Rewolucji (FUR),
działająca pod kierownictwem Tymosza Basiuka „Jaworenki”, która
na swoim terenie uzyskała znaczne wpływy .
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Stosunek tych organizacji do okupanta niemieckiego oraz taktyka walki o niepodległą Ukrainę
różniły się. W pierwszej połowie
1942 r. szczególną aktywność
przejawiały oddziały „Poliśkiej
Siczy” UPA Tarasa Borowcia, które w zasadzie w pełni kontrolowały północno- wschodnie rejony
Wołynia i broniły wiejską ludność
ukraińską przed rabunkiem ekonomicznym i uciskiem ze strony
okupanta niemieckiego. W drugiej
połowie 1942 r. UPA Borowcia

skierowała ostrze swojej walki do
zwalczania partyzantów sowieckich (których oddziały zaczęły
pojawiać się w lasach północnego
Wołynia) i nierzadko, przeciwko
Polakom pracującym w gospodarce rolnej i leśnictwie.
W sprawie podjęcia walki z niemieckim okupantem w obronie
poddanej represjom ludności
ukraińskiej kierownictwo OUN-B
w pierwszej połowie 1942 r. zajmowało stanowisko wyczekujące.
Często poddawano ostrej krytyce
działalność oddziałów Borowcia.
Część członków kierownictwa
OUN-B (przede wszystkim tzw.
grupa galicyjska) uważała przechodzenie „od konspiracyjnych
do powstańczych form walki” za
przedwczesne. Przeważała opinia,
że nie należy jeszcze tworzyć regularnej armii, a działania partyzanckie uważano za prowokację.
Wśród członków kierownictwa
OUN-B nie było w tym czasie jednomyślności w sprawie organizowania samo¬
obrony i rozwijania zbrojnego partyzanckiego oporu. Znany działacz nacjonalistyczny M. Prokop,
analizując proces przechodzenia
„od konspiracyjnych do powstańczych form walki”, zwraca uwagę
na dwie taktyki w podejściu do
rozwiązania tego problemu: „wołyńską” i „galicyjską”. Podaje, że
członkowie Krajowego Kierownictwa OUN-B na Wołyniu: D.
Klaczkiwśkyj, R. Wołoszyn i J.
Buseł opowiadali się za aktywnym rozwijaniem zbrojnego oporu
na Wołyniu i Polesiu już wczesną
wiosną 1942 r.. Ale ich propozycje
nie zostały przyjęte przez Centralne Kierownictwo (przebywające
przez cały czas okupacji niemieckiej w Galicji).
Kierownictwo OUN-M również
nie śpieszyło się do zbrojnej konfrontacji z Niemcami, nie wierząc
w jej powodzenie. Będąc przeciwnikiem masowego wystąpienia
przeciwko Niemcom, melnykowcy nie negowali jednak konieczności przygotowań do powstańczych
form walki. Stąd też OUN-M
przychylnie odnosiła się do działalności UPA Tarasa Borowcia, a
jej przedstawiciele nawiązywali
z nim ożywione kontakty. Już 3
sierpnia 1941 r. rozmowy zakończyły się podpisaniem umowy o
wzajemnej współpracy i pomocy
między Głównym Dowództwem
UPA „Poliśka Sicz” Borowcia i
Prowodem Ukraińskich Nacjonalistów (PUN) Andrija Melnyka. Od
tego czasu istniała ścisła współpraca bulbowców z melnykowcami tak w sferze wojskowej, jak i
politycznej. Natomiast stosunki
OUN-M z OUN-B zaostrzały się
coraz bardziej i narastała wzajemna wrogość.
Jeśli idzie o stosunek OUN-M do
Niemców, to do maja 1942 r. polegał on na lojalności i dążeniu do
przyjaznego współistnienia z władzami okupacyjnymi. Nawet po
represjach Niemców wobec członków tej organizacji w Kijowie w
lutym 1942 r. wierzono w możliwość współpracy . Kierownikiem
OUN-M na terenie Ukrainy był w
tym czasie Ołeh Kandyba „O. Olżycz”. Od wiosny 1942 r. działał
tu Inspektorat nr II, który obejmował Wołyń, Polesie i część Podola
. OUN-M na Wołyniu miała zauważalny wpływ wśród ludności
szczególnie w powiatach: krze-
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mienieckim, dubieńskim i włodzimierskim.
W pierwszej połowie 1942 r. OUN-M przejawiała małą aktywność na
terenie Ukrainy, ale już od sierpnia
działalność jej znacznie wzrosła. Na
terenie Wołynia prowadzono liczne
kursy przygotowania wojskowego
i sanitarnego. Głównymi ośrodkami szkolenia i organizacyjnego
przygotowania melnykowców były
rejony: Równego, Łucka, Dubna i
Krzemieńca. W lipcu-sierpniu 1942
r. przeprowadzono tam piętnaście
kursów szkoleniowych; w każdym
uczestniczyło po około 150 ludzi.
Działalnością tą kierowało kierownictwo Inspektoratu nr II w składzie:
Ałeksyj Babij „Arijeć” (komendant
inspektoratu) oraz A. Baranowśkyj
i O. Jaceniuk „Wołyneć” . Już w
sierpniu 1942 r. w skład przeszkolonych oddziałów OUN-M wchodziło w powiecie krzemienieckim 67
pełnych i 24 niepełne bojówki oraz
dwa zagony szybkiego reagowania,
ogółem około 450 ludzi .
Wiosną 1942 r. walka przeciwko
administracji niemieckiej na Wołyniu i Polesiu w obronie ludności
poddanej ostrym represjom zaczęła
przybierać na sile. Największą aktywność przejawiały oddziały partyzantki sowieckiej oraz „Poliśkiej
Siczy” Borowcia. Taki rozwój wydarzeń, a także układ sił, był niekorzystny dla OUN-B i groził jej pozostaniem w tej walce daleko w tyle.
W tej sytuacji, w kwietniu 1942r.
pod Lwowem odbyła się II konferencja OUN-B, na której dokonano
oceny dotychczasowej działalności
i przyjęto szereg decyzji mających
na celu przygotowanie zbrojnego
powstania. W uchwałach konferencji mówi się o „bliskiej możliwości walki zbrojnej o państwo
ukraińskie”. Uznano, że jednym z
ważnych zadań OUN jest „tworzenie i rozbudowa własnych politycznych i wojskowych sił” . W przyjętych decyzjach zawarte zostały m.
in. następujące wskazówki:
1.
nie przeszkadzać Niemcom w prowadzeniu wojny przeciwko Związkowi Sowieckiemu, ale w
celu przeciągnięcia na swoją stronę
mas ukraińskiego narodu rozwinąć
propagandę antyniemiecką;
2.
za podstawę działalności
praktycznej OUN przyjąć walkę
antysowiecką. Oznaczało to istotne
zmiany w taktyce OUN-B. Punktem wyjściowym nowej taktyki
było potwierdzenie legalności Aktu
30 czerwca jako „(...) historycznie
prawdziwą, rewolucyjną i polityczną manifestację woli całego ukraińskiego narodu życia własnym państwowym życiem”. W ten sposób
kierownictwo OUN-B wyraźnie
dało do zrozumienia, że jest „(...)
podczas wojny jedynym zorganizowanym czynnikiem ukraińskiej polityki niepodległościowej”.
Rdzeniem programu przyjętego na
Konferencji była „(...) idea Niepodległego Sobomego Państwa Ukraińskiego, która jest koniecznością i
odwiecznym dążeniem ukraińskiej
nacji”.
W nowej taktyce OUN-B na uwagę
zasługują dwa istotne elementy. Po
pierwsze, w uchwałach podkreślano
konieczność uwzględnienia bliskiej
możliwości walki zbrojnej, co stanowiło zmianę taktyki działania.
Uważano bowiem, że za wcześnie
jest na zbrojne wystąpienia. Miały
one nastąpić dopiero po rozbiciu
Związku Sowieckiego i osłabieniu
Niemiec. Podejmując na wiosnę
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1942 r. decyzję o rozwijaniu zbrojnego oporu wobec okupantów na
Wołyniu i Polesiu, kierownictwo
OUN-B podkreślało, że „(...) taktyka nie powinna pałętać się w ogonie i dopuszczać do wyprzedzenia
siebie przez żywiołowe występowanie mas” . To oznaczało, że od
tego czasu Krajowy Pro- wid OUN-B na Wołyniu pod kierownictwem
Dmytra Klaczkiwśkiego otrzymał
zgodę na przejęcie kontroli nad
żywiołową działalnością mas oraz
tworzenie zbrojnego podziemia w
celu obrony miejscowej ludności i
przygotowania bazy do organizacji
przyszłej armii. Po drugie, potępiając okupacyjną politykę Niemiec na
Ukrainie i nie wykluczając zbrojnego wystąpienia przeciwko okupantowi, jedno¬znacznie podkreślono,
że głównym frontem walki OUN-B
pozostaje „(...) front z moskiewskim
imperializmem pod jaką maską on
by nie występował (białogwardziści, bolszewicy, słowianofilstwo
itp.)” . W ten sposób niejako odsuwano walkę zbrojną przeciwko
okupantowi niemieckiemu na czas
nieokreślony, ograniczając się w zasadzie do krytyki reżimu okupacyjnego, zapowiadając jednocześnie
zdecydowaną walkę przeciwko sowieckim partyzantom.
Na II Konferencji rozważano
również problem stosunków polsko-ukraińskich. W uchwałach
stwierdzono, że OUN-B stoi na stanowisku „(...) złagodzenia stosunków polsko-ukraińskich w obecnej
sytuacji międzynarodowej i wojny
na platformie niepodległych państw
i uznania i poszanowania prawa
narodu ukraińskiego na ziemiach
zachodnio-ukraińskich”. Jednocześnie podkreślano, że OUN-B będzie
kontynuować „(...) walkę przeciwko
szowinistycznie nastawionym Polakom oraz ich apetytom do zachodnio-ukraińskich ziem kosztem odsunięcia Ukraińców” .
Na początku 1942 r. na Wołyniu i
Polesiu zaczęły powstawać pierwsze banderowskie bojówki wiejskiej
samoobrony, tworzone przeważnie
przez kierowników miejscowych
komórek OUN-B. Ich organizacja
przebiegała w dwóch zasadniczych
kierunkach: w niektórych rejonach
tworzono tzw. Widdiły Osobływoho
Pryznaczen- nia (WOP), a w innych
powstawały tzw. Samooboronni
Kuszczewi Widdiły (SKW). Zadaniem sformowanych bojówek była
obrona miejscowej ludności „przed
swawolą niemieckich, bolszewickich i polskich grabieżczych band”.
W ten sposób rozpoczął się proces
formowania zbrojnego podziemia
OUN-B na Wołyniu, a organizacyjne
ujęcie tego ruchu spoczywało w rękach Dmytra Klaczkiwśkiego „Kłyma Sawura”. Tworzone WOP i SKW
początkowo były słabe. Działalność
na większą skalę rozwinęły dopiero
w połowie 1943 r., wykonując zadania ochrony zaplecza UPA, uczestnicząc wspólnie z oddziałami UPA w
akcjach bojowych, a jednocześnie
stanowiąc także jej rezerwę. Włączając stan osobowy SKW do walki
zbrojnej u boku lepiej wyszkolonych
oddziałów UPA, dążono do realizacji
idei „uzbrojonego narodu” w zmaganiach o niepodległość Ukrainy.
Wiosna 1942 r. była zatem dla
OUN-B okresem, w którym dokonano reorganizacji sił i zmiany taktyki, wprowadzono wiele nowych
elementów do programu i przystąpiono do formowania zbrojnego
podziemia OUN-B na Wołyniu i Po-

lesiu. W ciągu wiosny i lata 1942 r.
żywiołowo tworzone bojówki ujęto
w określone formy organizacyjne.
W taki sposób obok istniejących
już na Wołyniu oddziałów Tarasa
Borowcia, zbrojnych oddziałów
OUN-M i sowieckich oddziałów
partyzanckich powstawały bojówki,
grupy zbrojne, SKW i WOP podległe OUN-B. W październiku 1942
r. na terenie powiatu sameńskiego
zorganizowano pierwsze oddziały
wojskowe OUN-B: „Ostapa” pod
dowództwem Serhija Kaczynśkoho
i „Dowbeszky” pod dowództwem
Iwana Perehijniaka. Kolejne oddziały utworzono w rejonie Kołek,
Pustomyta i Krzemieńca. Jednak
Centralne Kierownictwo OUN-B w
dalszym ciągu zajmowało wyczekujące stanowisko w sprawie podjęcia walki z niemieckim okupantem. Utworzone oddziały otrzymały
rozkaz prowadzenia walki z Niemcami tylko wtedy, gdy będzie to
nieodzowne. Ich działalność ograniczała się do napadów na folwarki
(będące pod zarządem niemieckim),
składy żywnościowe i inne obiekty
przemysłowe, a także na Polaków.
Warto w tym miejscu zauważyć,
że w tym czasie na terenie Wołynia
rozpoczęły się morderstwa początkowo pojedynczych osób, a później
całych polskich rodzin. Na jesieni
1942r. na Wołyniu i Polesiu miały
już miejsce liczne antyniemieckie
akcje zbrojne przeciwko administracji niemieckiej, lecz podejmowane z
inicjatywy miejscowych bojówek
OUN-B. Wzmogły się także zabójstwa Polaków pracujących w administracji rolnej i leśnej oraz ich rodzin, przy czym zabójstwa Polaków
rozszerzyły się stopniowo na polską
ludność wiejską. Wydarzenia ostatnich miesięcy 1942 r. wskazywały
wyraźnie na rozwój tego procesu.
Na początku grudnia 1942 r. odbyła się Konferencja Wojskowa
OUN-B z udziałem M. Łebedia, I.
Kłymiwa „Łehendy”, wojskowego referenta Prowodu OUN-B D.
Hrycaja „Duba”, „Perebijnisia”,
wojskowych referentów krajowych
prowodów OUN-B: W. Iwachi- wa
„Soma”, M. Medwidia „Kruka”,
„Karpowycza”, Ł. Pawłyszyna
„Wowka”, „Ihora” i innych działaczy. Głównym celem konferencji
była ocena aktualnych wydarzeń
i wypracowanie stanowiska oraz
strategii OUN-B odpowiadającej
rozwijającej się sytuacji politycznej
i wojskowej. Wszyscy uczestnicy
narad okazali pełne zrozumienie i
solidarność w sprawie konieczności
tworzenia sił zbrojnych. Uwzględniając rozwój sytuacji na Wołyniu,
postanowiono niezwłocznie przystąpić do tworzenia powstańczej
armii. Przyjęto uchwałę, że czas
„(...) kiedy Niemcy i bolszewicy
walczą z sobą trzeba wykorzystać
dla szerokiej pracy dla utworzenia
sił zbrojnych OUN”. W uchwale
podkreślano, że „(...) cała ludność
zdolna do służby wojskowej powinna stanąć pod sztandarami OUN do
walki przeciw śmiertelnemu wrogowi bolszewickiemu. Członkowie
OUN mają zająć dowódcze stanowiska w przyszłych wojskowych
formacjach” . Już w grudniu 1942
r. Centralny Prowid OUN-B wydał
Krajowemu Prowodowi na Wołyniu
rozkaz przeorganizowania istniejących drobnych grup zbrojnych oraz
bojówek i „zorganizowania szeroko zakrojonej samoobronnej walki
zbrojnej narodu ukraińskiego”. W
ten sposób uczyniono decydujący

krok do utworzenia UPA i stopniowego doprowadzenia do zrealizowania idei „Rewolucji Narodowej”.
Zgodnie z przyjętymi decyzjami
w 1943 r. na Wołyniu intensywnie rozbudowywano banderowskie
oddziały wojskowe. Na początku
stycznia działały tu już grupy bojowe: „Dubowoho” (I. Łytwynczuk),
w powiecie sameńskim, „Jaremy”
(N. Semeniuk) w rejonie Kołki-Stepań, „Dorosza” w lasach pustomyckich. W lutym 1943 r. Centralne
Kierownictwo OUN-B wydało oficjalne zezwolenie na rozbudowę oddziałów wojskowych na Wołyniu .
Na początku 1943 r. na terenach
Wołynia i Polesia, kontrolowanych
przez nacjonalistów ukraińskich,
zaczęła niebezpiecznie dla nich rozszerzać się działalność sowieckiej
partyzantki. Zimą z 1942 na 1943
rok dobrze uzbrojone oddziały zaczęły przemieszczać się ze swoich
baz na Białorusi na południe, i nie
napotykając na opór ze strony Niemców, opanowały znaczne tereny powiatów: pińskiego, kobryńskiego,
brzeskiego, kowelskiego, sameńskiego, kostopolskiego oraz część
łuckiego i rówieńskiego. Zbiegło
się to z porażką Niemiec pod Stalingradem, cofaniem się na froncie
wschodnim i zbliżaniem się Armii
Czerwonej. Ta sytuacja musiała zaniepokoić kierownictwo OUN-B i
wymagała określenia kierunku dalszego działania. Od 17 do 21 lutego
1943 r. we wsi Terebeże (lub Wałujki) koło Oleska, pow. Złoczów
odbyła się III Konferencja OUN-B.
Oceniając sytuację międzynarodową i możliwość zwycięstwa Związku Sowieckiego w wojnie z Niemcami, postanowiono przejść od
metod konspiracyjnych do otwartej
walki przeciwko władzy niemieckiej, wskazując jednocześnie na nieodzowność walki z powracającymi
na Ukrainę Sowietami. Liczono, że
walka przeciwko obu okupantom
doprowadzi do „(...) zdobycia dla
narodu ukraińskiego i dla jego narodowowyzwoleńczej walki niezależnej pozycji na zewnętrzno politycznym odcinku”, a po uwolnieniu
Ukrainy od niemieckiego okupanta
(bez pomocy Moskwy) powstanie
rząd ukraiński, który mógłby być
uznany przez Wielką Brytanię i
Stany Zjednoczone.
W dokumencie podsumowującym
konferencję oświadczono, że „(...)
organizatorem i kierownikiem
walki wyzwoleńczej narodu ukraińskiego jest Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów-Niepodległościowców Państwowców”. Takie
stwierdzenie rozwiało wszelkie
wątpliwości co do przewodnictwa
w walce o niepodległość Ukrainy,
i przekreślało dążenia do objęcia
kierownictwa ze strony innych niepodległościowych organizacji, a
przede wszystkim przez OUN-M.
III Konferencja przyjęła więc kierunek na połączenie wszystkich nacjonalistycznych sił wokół OUN-SD i przejścia do otwartej walki
nie tylko przeciwko bolszewikom,
ale także okupantowi niemieckiemu. Nie wszyscy delegaci popierali
decyzję skierowania walki zbrojnej
przeciwko Niemcom i partyzantce sowieckiej. Przeciwko takiemu
rozwiązaniu występowali zwłaszcza Roman Szuchewycz i Dmytro
Klaczkiwśkyj. Według nich walka
zbrojna powinna być skierowana w
pierwszym rzędzie nie przeciwko
Niemcom, którzy ponoszą porażki
na frontach, lecz przeciw partyzan-
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tom sowieckim i Polakom, gdyż to
oni stanowią największe zagrożenie dla planów utworzenia niepodległej Ukrainy . Takie stanowisko
nie przekreślało prowadzenia walki
przeciwko Niemcom, ale odsuwało
ją na dalszy plan, natomiast wyraźnie ukierunkowywało działania
przeciwko Polakom.
Z powyższego wynika, że na konferencji omawiano także sprawę
polską w tym problem usunięcia
ludności polskiej z Wołynia. Nieco światła przynosi ocena sytuacji
na Wołyniu na początku 1943 r.,
jaką podaje Petro Mirczuk w opracowaniu „Ukrajinśka Powstanśka
Armija 1942-1952”. Komentując
po III Konferencji artykuł organu
podziemia ukraińskiego „Ideja i
Czyn” o postawie „polskiego elementu na Północno-Zachodnich
Ziemiach” i zagrożenia ze strony
Polaków, autor pisze: „W takiej
sytuacji [zagrożenia ze strony Polaków-W. F.] prowid ukraińskiego
podziemia przyznaje słuszność
krytycznym uwagom o nierealności jednoczesnego przejścia do
masowego zbrojnego sprzeciwu na
wszystkich terenach i daje krajowym prowodam wolna reke w wyborze form walki odpowiednio do
miejscowej sytuacji [podkreślenie
- W. F.]. A jeśli idzie o Polesie, jak
widać z podanej sytuacji, potrzeba
jest niezwłocznego przejścia do
zbrojnej partyzantki W podobnym
położeniu jak Polesie był również
sąsiedni Wołyń”. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że
na III Konferencji podjęto decyzję
o rozpoczęciu eksterminacji ludności polskiej, z tym tylko, że nie na
wszystkich terenach jednocześnie.
Można przypuszczać, że w sprawie
rozwiązania problemu polskiego
nie było jednomyślności. Przyjęto
kompromisowe rozwiązanie dające
wolną rękę Krajowym Prowodom
OUN-SD w wyborze form walki,
w zależności od sytuacji. Wykorzystała to opcja radykalna, a realizację jej założeń rozpoczął Dmytro
Klaczkiwśkyj („Kłym Sawur”) na
Wołyniu i Polesiu. Miał ku temu
sprzyjające warunki. Centralne
Kierownictwo OUN-B, w którym
przewagę mieli wprawdzie zwolennicy „taktyki galicyjskiej”, ale
w obawie utraty inicjatywy w przywództwie walki o
niepodległą Ukrainę przyzwolili na taki
rozwój wydarzeń. A potem było już
za późno - lawina masowych rzezi
przetoczyła się przez cały Wołyń i
nic nie było w stanie jej powstrzymać.
Tekst i tabele pochodzą z książki:

Skany Andrzej Łukawski
C.D.N
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Mirosław Reszko – pseudonim „Żbik”,

żołnierz Armii Krajowej na Wileńszczyźnie cz.2
Tekst autorstwa Emilii Niecieckiej, udostępniony przez Mirosława Reszko,opracowanie dla KSI
Maciej Prażmo.

Mirosław Reszko, Zimna Woda, 1910-2007 roku:
„My walczyliśmy, wy pracujcie …”
Partyzantka sowiecka podpisała rozejm z siłami polskimi dopiero po
wkroczeniu Armii Krajowej do miasta. Skutkowało to tym, że Polacy
walczyli z tymi siłami, które dodatkowo wsparte były przez Litwinów
podległych Niemcom.
Po wygranej nad Niemcami – 17 lipca, Sowieci aresztowali komendanta okręgu (Wilka) wraz z licznymi
oficerami, spotykając się z nimi pod
pozorem kontynuacji rozmów na temat stworzenia polskiego korpusu.
Internowani AKowcy w większości
nie zgodzili się na wstąpienie do armii
Berlinga, za co zostali wywiezieni do
Kaługi. Tam, przez kilka lat karczowali lasy będąc pod dowództwem
Armii Czerwonej. Oficerowie zostali
aresztowani, osadzeni i przewiezieni
do Riazania.
Po działaniach wojennych batalion
Mirosława wycofał się do miejscowości położonej na południe, w odległości 40 km od Wilna. Kiedy informacje
o rozbrajaniu przez Sowietów żołnierzy Armii Krajowej dotarły do przełożonych Mirosława, dowódca podniósł
alarm o godzinie 3:00 nad ranem.
Żołnierze błyskawicznie spakowali
cały sprzęt i kolumną skierowali się w
stronę Puszczy Rudnickiej. Na jednej
z leśnych dróg nagle batalion Mirosława został wyprzedzony przez 120
amfibii „Pamiętam, specjalnie liczyłem” – wspomina „Żbik”, na każdej z
nich ciężki karabin maszynowy i czterech żołnierzy razem z kierowcą. Jednakże Sowieci nie zwrócili najmniejszej uwagi na Polaków, zaraz potem
jak ostatnia amfibia zniknęła za zakrętem, dowódca batalionu wydal rozkaz
by zejść z drogi i umykać przez las
na przełaj. Wreszcie, po niemałych
trudach ucieczki batalion dotarł do
rzeki, przez którą się przeprawił. Bród
tworzył półkole, za którym znajdowała się ściana lasu. Wedle wydanego
rozkazu żołnierze przyczaili się pomiędzy drzewami z Bronia gotowa do
strzału - wiadomo było, że radzieckie
amfibie zawrócą się i dotrą do rzeki po
śladach. Po pewnym czasie nad rzeka
pojawił się łazik z kilkoma oficerami
w środku. W odpowiedzi na to z lasu
ukazał się kapitan Bolesław Wasilewski pseudonim „Bustomiak” – „Czego chcecie?!” – zapytał po polsku, po
czym machnął ręką na znak by wszyscy żołnierze by wszyscy żołnierze

wyłonili się półkolem z gąszczy, na co
jak wspomina Mirosław – „Rosjanie
zaklęli szpetnie, czego nie będę powtarzał i odpowiedzieli – otoczyliście
nas ze wszystkich stron - po czym zawrócili bez jednego strzału”.
Batalion dalej ruszył w las, był jednak
śledzony z powietrza przez radziecki
dwupłatowiec PO-2, popularnie zwany „kukuruźnikiem”. Dwóch pilotów
wychylało się i patrzyło w dół latając
tuż nad czubkami drzew, prawdopodobnie przekazując droga radiową
pozycje batalionu. Kapitan Wasilewski był przedwojennym mistrzem w
strzelaniu, przykląkł i wystrzelił pojedynczą kule z karabinu typu Mauser. Trafił prawdopodobnie w silnik,
ponieważ samolot natychmiast stanął
w płomieniach i runął: „ Myśmy na
ten wrak nie trafili, więc nie wiem czy
piloci przeżyli, ale kapitan dostał takie brawa, że szkoda gadać, ten jeden
jedyny raz byłem świadkiem takiej
sceny”.
W lesie batalion spędził kolejne trzy
doby, posilając się skromnymi racjami żywnościowymi. Po tym czasie
cała grupę zebrał major Maciek Kalenkiewicz pseudonim „Kotwicz”.
Ponieważ major nie widział już sensu
dalszej walki, powiedział do zebranych: „Słuchajcie chłopcy dalej taka
walka nie ma już sensu, bez artylerii, bez samolotów nic nie zrobimy,
wracać do domów, zamelinować się,
schować bron i czekać następnych
rozkazów!”. W tamtym czasie Mirosław był przeziębiony, miał wysoką
gorączkę. W jego batalionie, służyło
jeszcze dwóch starszych kuzynów,
którzy nakazali mu powrót. Utworzyła się 60-cio osobowa grupa, nad która przewodnictwo przejął porucznik
„Wir” dowódca kompanii saperów.
„Żbik” z sentymentem i uśmiechem,
wspomina pewne zabawne wydarzenie. Od dwóch tygodni ani on, ani nikt
z jego kolegów nie miał w ustach kawałka chleba, a więc zaraz po wyjściu
z Puszczy Rudnickiej, po dotarciu do
pierwszej kolonii opowiada: „Najedliśmy się tego chleba ile tylko mogli,
co dom to raz świeże, a raz zsiadłe
mleko i wszyscy na zmianę biegaliśmy do wychodków”.
W mirę upływu czasu i drogi, żołnierze rozdzielali się na mniejsze grupki i w ten sposób Mirosław trafił do
gospodarstwa, gdzie dostał cywilne
ubranie, a stamtąd do miejscowości
Bieniakonie, która znajdowała się 56
km od Wilna. Tereny te były mu znakomicie znane, ponieważ jego ojciec
przyjmował tam pacjentów podczas
swojej praktyki. W Bieniakoniach
„Żbik” trafił do domu swojej byłej
niani, gdzie ukrył mundur. Stamtąd
w pojedynkę, szesnastoletni żołnierz
ruszył na piechotę do Wilna, gdzie
zatrzymał się w swoim rodzinnym
domu.
***
Pod koniec 1944 roku Mirosław wrócił do Wilna do matki i sióstr. Zaczął
szukać pracy, ponieważ w tym czasie
po powstaniu wileńskim miasto było
zniszczone, a żywność dostępna w
niewielkich ilościach była bardzo

/ Mirosław Reszko

droga. Udało mu się znaleźć pracę,
poprzez znajomych, jako pomocnik
inżyniera, który rozbudowywał i remontował fabrykę obuwia. Dzięki
temu Mirosław dostał zameldowanie
w Wilnie, a także otrzymywał kartki
żywnościowe na dostępne w sklepach
produkty. Niestety już w styczniu
1945 roku otrzymał wezwanie z wojennej komendy sowieckiej. Powód
wezwania nie był podany, a rocznik
Mirosława nie podlegał jeszcze pod
obowiązkowa służbę, dlatego cała ta
sytuacja była dziwna i zaniepokoiła
zarówno Mirosława, jak i jego rodzinę. Okazało się, że poza nim wezwanie dostało jeszcze około 60-ciu
innych chłopców, o różnym poziomie
wykształcenia. Niektórzy z nich, mieli
ukończone jedynie dwie klasy szkoły
podstawowej, a ludzie tacy jak Mirosław, którzy skończyli szkołę podstawową i mieli możliwość skorzystania
z tajnego nauczania, byli uznawani za
ludzi wykształconych.
Na tamtych terytoriach utworzono
Obywatelską Organizację Przeciwlotniczą, do której wezwanie dostał
Reszko. Rekrutów skierowano na
ponad 70-cio godzinny kurs, tzw. minerski, gdzie musieli zapoznać się ze
wszystkimi rodzajami broni, amunicji, pociskami przeciwlotniczymi, itp.
Głównym zadaniem tego kursu było
nauczenie ich w jaki sposób należy
broń rozbroić, jak jest zbudowana,
i jak rozłożyć ja na części pierwsze.
Wykłady odbywały się w języku rosyjskim i prowadzone były przez
dwóch Polaków – instruktorów, którzy mając pojecie, jak trudną i niebezpieczną sprawą jest rozbrajanie
wszelkiego rodzaju pocisków i min,
starali się przekazać, jak najwięcej
i jak najdokładniej swoja wiedzę.
Młodzieńców w późniejszym czasie chciano podzielić na dwie grupy.
Mieli zostać umundurowani i skoszarowani, jedna grupa miała oczyszczać
miasto z niewybuchów, które wciąż
pozostawały na jego terenie, druga
zaś miała rozbrajać teren powiatu.
Mirosław nie wyobrażał
sobie być żołnierzem w sowieckim
wojsku, dlatego próbował wszelkimi
dostępnymi mu sposobami uwolnić
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się od tego obowiązku. Poprosił o pomoc jednego z instruktorów – Polaka,
który poradził mu, żeby udał się do
Urzędu Repatriacyjnego i próbował
wyjechać do centralnej Polski, bo to
była jedyna droga ucieczki, jaka mogła uratować go od grożącej śmiercią
służby. W krótkim czasie załatwił sobie kartę repatriacyjną, wizę wjazdową do Polski i razem ze swoim przyjacielem – Bohdanem Fursewiczem
udał się w podróż. Zostawił matkę,
siostrę Hannę, która w tym czasie
siedziała w wiezieniu na Łukiszkach
oraz siostrę Barbarę, która zajmowała
się kasą w Spółdzielni Fryzjerskiej i
wyruszył do centralnej Polski.
13 marca 1945 roku ósmym transportem ewakuacyjnym w wagonie towarowym wyjechał z Wilna. Razem
z Bohdanem Fursewiczem dotarli
po około 2 tygodniach do Warszawy. Mieszkała tam najstarsza siostra
mamy Mirosława – Jadwiga Michalska. Kamienica jego cioci mieściła
się przy ulicy Noakowskiego 12,
naprzeciwko Politechniki Warszawskiej. Niestety okazało się, że dom
jest pusty, gdyż pani Jadwiga wraz z
mężem wyjechała z Warszawy do wsi
Chabówka za Nowym Targiem, gdzie
przed wojną spędzali wczasy letnie.
Jej syn, starszy od Mirosława o 5 lat,
dostał się na Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie. W Warszawie poza Jadwigą Michalską, ani Mirosław, ani
Bohdan, nie mieli żadnych innych
znajomych, ani rodziny, dlatego wybrali się w dalsza podróż do miejscowości Płońsk, gdzie mieszkali rodzice

Fursewicza. Jego ojciec Władysław
był oficerem i zarówno Komendantem Straży Pożarnej w Płońsku. Należał również do Narodowych Sił
Zbrojnych i spełniał tam funkcje dowódcy placówki. Ze względu na partyzancka historię obu mężczyzn od
razu zostali oni wciągnięci do narodowych Sił Zbrojnych przez ojca Bohdana. Mirosław podjął się drobnych
prac m. in. robił damskie torebki, a
Bohdan wrócił do szkoły. Niestety
Mirosław nie miał takiej możliwości,
ponieważ mimo tego, iż mieszkał u
życzliwych mu ludzi, musiał jakoś na
siebie zarabiać.
W Narodowych Siłach Zbrojnych
obaj trafili do grupy Witolda Grzebskiego pseudonim „Motor”, która to
zwalczała agentów Urzędu Bezpieczeństwa, posterunki milicji, działaczy partyjnych, itp. Każdy z członków, prowadził normalne, codzienne
życie. Cała działalność była w pełni
zakonspirowana, natomiast rozkazy
dokładnie wskazywały na czas, miejsce i rodzaj danej akcji. Tego typu
operacje miały miejsce kilka razy, a
jedna najbardziej zapamiętana przez
Mirosława, odbyła się w Sońsku.
Znajdował się tam posterunek milicji
obywatelskiej. Atak miał być przeprowadzony przez około 10-cio osobowa
grupę. Podczas marszu na miejsce
działacze Narodowych Sił Zbrojnych
rozmawiali ze sobą, zapoznawali się.
W tym czasie Mirosław nawiązał znajomość z Henrykiem Jabłońskim, rolnikiem mieszkającym pod Płońskiem,
który to specjalnie z myślą o tej akcji

/ Mirosław Reszko
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/ Mirosław Reszko

odwołał swój ślub. Wywołało to niemałe zdumienie jego współtowarzyszy. Po dotarciu na miejsce milicjanci
zostali rozbrojeni, ale głównym celem tej operacji było zabranie listy ze
spisem ludności, która miała zostać
aresztowana. Lista ta została zdobyta,
natomiast jej posiadacz – zgładzony,
przed Bohdana Fursewicza pseudonim „Dan”.
Kilka miesięcy później Mirosław
otrzymał wiadomość, że jego mama
wraz z siostrami przyjeżdża do Polski
do miejscowości Konin koło Poznania. Po otrzymaniu depeszy z informacją, że kobiety są już na miejscu,
wyruszył na spotkanie z rodziną.
Ponieważ Konin był małą miejscowością, nieobfitująca w wiele miejsc
pracy, Mirosław razem z siostra Barbarą i kolegą ukrywającym się pod
pseudonimem „Mariusz Sokołowski”, przybyłym z Wilna z rodzina
Reszko, udali się do Kamiennej Góry

w Sudetach Środkowych, w poszukiwaniu zatrudnienia. Pani Barbara
dostała pracę na dworcu kolejowym,
a z tytułu wysiedlania z tych terenów
Niemców otrzymała również mieszkanie.
Mirosław wrócił do Wrocławia, gdzie
znów podjął się dalszej nauki i w 1947
roku zdał maturę. W planach miał
dostanie się do Marynarki Wojennej
bądź też lotnictwa. W tym celu pojechał do Dęblina do oficerskiej Szkoły
Lotniczej Wojska Polskiego. Stamtąd,
z grupa kilkunastu osób został przewieziony na badania do Warszawy do
Centralnego Instytutu Badań Lekarsko-Lotniczych. Ze względu na fakt,
iż Mirosław miał zbyt cienkie błony
bębenkowe w uszach, jak stwierdzono po badaniu, przy locie samolotu w
dół, kiedy narasta ciśnienie, błony te
mogły mu popękać, dlatego jego kandydatura została odrzucona. Powrócił
do Wrocławia. Pozostała mu jeszcze

Marynarka Wojenna, lecz na rekrutację musiał czekać cały rok. Aby nie
stracić tego roku we Wrocławiu zapisał się na kurs Kierowników Gorzelni
Rolniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył go z dyplomem
Technika Gorzelnianego, którego nigdy nie wykorzystał.
Nadszedł wrzesień 1948 roku. W
tym czasie Mirosław dowiedział się,
że jego dowódca z Narodowych Sił
Zbrojnych Witold Grzebski pseudonim „Motor” mieszkający i studiujący we Wrocławiu został aresztowany.
W późniejszym czasie okazało się,
że Urząd Bezpieczeństwa zaaresztował jeszcze kilku polskich żołnierzy
– współpracowników Mirosława.
Barbara Reszko wspomina: „ Któregoś pięknego dnia w połowie września wracam z pracy do domu, mama
otwiera mi drzwi. Patrzę jakiś dwóch
obcych typów w mieszkaniu – panowie czekają na Mirka”. Miało to

miejsce w mieszkaniu rodziny Reszko, na pierwszym Pietrze przy ulicy
Wybrzeże Konrada 8 we Wrocławiu.
Obie siostry pana Mirosława doskonale zdawały sobie sprawę, że zaraz
po powrocie – ich brat zostanie aresztowany. W związku z tym – będąc
obserwowane przez funkcjonariuszy
– zaczęły głowić się, w jaki sposób
mogą go ostrzec. Kobiety błyskawicznie wystawiły na palnik wielki garnek. Szum wody zagłuszył delikatnie
otwierane drzwi balkonowe. Barbara
zaczęła rzucać pomidorami w okna
obok mieszkających, życzliwych sąsiadów. Wreszcie, ktoś z nich wyjrzał
przez okno. Siostra Mirosława czym
prędzej zawiadomiła o zaistniałej sytuacji, prosząc sąsiadów o zejście na
parter. Na dole mieszkała ich znajoma
– Zosia. Miała ona ostrzec brata Barbary. Jednakże plan się nie powiódł.
Sparaliżowana strachem dziewczyna
z parteru nie potrafiła pomóc.
Po paru godzinach nerwowego oczekiwania nastał wieczór. Do drzwi zadzwonił dzwonek. Barbara, czym prędzej rzuciła się so wejścia mieszkania,
ale została powstrzymana przez funkcjonariuszy, którzy sami otworzyli
drzwi. Po tym przykrym wydarzeniu
nastąpiła dokładna, brutalna rewizja
mieszkania. Wysypano zawartość
wszystkich szuflad, sprawdzano każda szafkę – trwało to do godziny 5 nad
ranem. Do samego końca, cała rodzina miała nadzieję, że na tym koniec.
„Pan pójdzie z nami” – oznajmili
funkcjonariusze zagadką pozostawiając gdzie i na jak długo.
Wszystkie dane Mirosława łącznie
z jego adresem zostały przekazane Urzędowi Bezpieczeństwa przez
Henryka Jabłońskiego – uczestnika
akcji rozbrajania milicji w Sońsku.
Człowiek ten nie wytrzymał tortur
stosowanych przez funkcjonariuszy

podczas śledztwa, w ten sposób ujawnił dane kilku innych działaczy Narodowych Sił Zbrojnych – nie tylko
„Żbika”. Podczas rewizji mieszkania
funkcjonariusze odnaleźli listy, które
Mirek pisał do swojego przyjaciela Bohdana Fursewicza – działacza
młodzieżowej organizacji „Odpluskiwacze”. Został zabrany i przewieziony do Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu, gdzie spędził kilka dni
bez świadomości ciążących na nim
zarzutów. Następnie pociągiem został
przetransportowany, razem z ośmioma innymi zatrzymanymi, skuty w
kajdany z obstawą z Urzędu Bezpieczeństwa, do Warszawy. Na miejscu
został odstawiony na ulice 11 listopada, gdzie mieścił się Wojewódzki
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Była to niedziela, zatem urząd był zamknięty. Razem z Mirosławem został
przewieziony z Wrocławia jego przełożony z Narodowych Sił Zbrojnych
– Witold Grzebski. Posiadał on przy
sobie większą ilość gotówki, dlatego
więźniowie uprosili pilnujących ich
funkcjonariuszy, aby za te pieniądze
kupić żywność, zmęczeni i głodni
po całodziennym czekaniu na klatce
schodowej urzędu.
Pod budynek podjechał samochód,
więźniów wyprowadzono i wsadzono
do środka auta – jak wspomina Mirosław – rosyjskim sposobem, czyli
pierwszy siadał plecami do kierujących z rozwartymi ugiętymi nogami,
kolejny siadał plecami między tymi
nogami i tak dalej. Służyło to temu,
aby żaden z zatrzymanych nie mógł
poderwać się na równe nogi, w rogach
natomiast siedzieli uzbrojeni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa.
cdn.

Boże Narodzenie na punkcie etapowym PUR
w Głubczycach w świetle sprawozdań
archiwalnych
Arkadiusz Szymczyna
Archiwa państwowe stanowią dla
badaczy cenne źródło informacji.
W swoich zbiorach posiadają dokumentację opisującą różną problematykę, w tym m.in. przesiedlenie
ludności polskiej z Kresów Wschodnich na teren Ziem Odzyskanych.
Jedno z takich archiwów mieści się
w Opolu. Wśród wielu dokumentów
są też takie, które opisują proces
formowania się nowych struktur
administracji państwowej na ziemi
głubczyckiej oraz działalność punktu etapowego Państwowego Urzędu
Repatriacyjnego.
Po zakończeniu działań wojennych sowietyzacja życia była coraz
silniej odczuwana przez społeczeństwo. Wielu z naszych rodaków,
którzy zostali przetransportowani z
Kresów nie mogło się z tym pogodzić. Największe wartości i tradycje
były komunizowane i upartyjniane,
a pisane comiesięczne sprawozdania silnie ubarwiane. Podobnie
było z uroczystościami okolicznościowymi i świętami. Między innymi tradycje bożonarodzeniowe
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były prymitywnie przekształcane w
spotkania propagandowe mające na
celu zjednać sobie przychylność i
poparcie ludności kresowej.
Według sprawozdania z grudnia 1945 roku na punkt etapowy w
Głubczycach przyjechało 18 transportów z Kresów Wschodnich (razem 440 osób). Największa liczba
osiedleńców dotarła w okresie Świąt
Bożego Narodzenia. W Wigilię
przyjechały 3 transporty: z Tarnopola, Kołomyi oraz Wilna. Natomiast
26 grudnia przyjechał transport
Ustrzyki – Łobozew, a także uciekinierzy z Radymna. Kierownik
punktu etapowego Zofia Kowalczyk
pisała: „wieczorem w Wigilię Bożego Narodzenia urządzono Gwiazdkę
dla repatriantów. W pokoju ustawiono ładnie przystrojoną choinkę. W
uroczystości wzięło udział ponad
50 repatriantów, w tym 15 dzieci.
Wieczór rozpoczęto przemówieniem, w którym podkreślono, że jest
to pierwsza Wigilia po ukończeniu
działań wojennych, pierwsza polska
Wigilia na Ziemiach Odzyskanych,
którą przed wiekami wydarła nam

zaborcza ręka Niemca. Przemówienie zakończone zostało życzeniami
dla wszystkich, którzy walczyli za
wolność, za Polskę i życzeniami
dla obecnych na punkcie repatriantów, by przyszłą Wigilię spędzili
w rodzinnych domach, by pilnie i
szczerze pracowali na odzyskanej
połaci kraju, na którą są zwrócone
oczy wszystkich, by przodowali w
pracy, a bodźcem do niej byłby interes Polski.
Po tradycyjnym przełamaniu się
opłatkiem podano barszcz, rybę
z konserw, którą bezinteresownie
dostarczył kierownik miejscowego „Społem”, pierogi i łamaniec z
makiem. Podczas Wigilii rozdano
repatriantom bułki, ciastka, cukier,
jabłka, a mężczyznom papierosy. Po
zakończeniu uroczystości odśpiewano pod choinką iskrzącą świeczkami – kilka starych kolęd. Na twarzach wszystkich widać było radość
i wzruszenie, repatrianci cieszyli
się, że o nich pamiętano, zapomnieli
choć na chwilę o swej tułaczce”.
W grudniu 1946 roku na punkcie
etapowym zameldowano na nocleg

53 osoby. 23 grudnia przyjechały
dwa wagony z przesiedleńcami z
lwowskiego i tarnopolskiego. W
okresie Świąt Bożego Narodzenia
przebywało na punkcie 35 osób.
Zofia Kowalczyk pisze: „w myśl
okólnika urządzono dla repatriantów przebywających na punkcie etapowym skromne święta. 24 grudnia
przygotowano Wigilię złożoną z kilku tradycyjnych potraw i około godziny 17.00 zaproszono 56 osób do
sali, w której stała pięknie przystrojona choinka. Po spożyciu skromnej wieczerzy i odśpiewaniu kolęd
rozdano repatriantom bułki, ciastka,
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a dzieciom cukierki. Radość była
ogromna, cieszyło się zwłaszcza
25 dzieci. Ta radość bijąca z twarzy
repatriantów była najlepszym wynagrodzeniem za trud włożony w
urządzenie świąt”.
Źródło: Archiwum Państwowe w
Opolu, sygn. 23, k. 4-5. Sprawozdanie z działalności PUR Oddział
w Głubczycach za miesiąc grudzień
1945; Ibid., k. 54. Sprawozdanie z
działalności PUR Oddział w Głubczycach za miesiąc grudzień 1946
roku.
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…”Jest Akademia, zwie się Dublany, na
cały ona słynie świat…
na podstawie wspomnień Jana Pirożyńskiego i Celeiny Tarnawskiej-Busza
Zebrał i ułożył Piotr Strzetelski
Wprowadzenie

Do napisania poniższego artykułu
o Dublanach skłoniła mnie lektura
fragmentów wspomnień Józefa Dubiskiego (udostępnionego przez Stanisława Dubiskiego mieszkającego
w Kanadzie), prezentowanych na
łamach dwóch kolejnych numerów
KSI, tj. wrześniowego i październikowego 2012 roku. Autor w sposób bardzo interesujący przedstawił
swój dwuletni pobyt w Dublanach
opisując dość dokładnie kulisy pisania i obrony pracy doktorskiej oraz
historie związane z szeroko pojętym
„bytowaniem” wychowanków tej
prześwietnej Szkoły Rolniczej. Natomiast ja na podstawie wspomnień
Jana Pirożyńskiego oraz Celiny Tarnawskiej-Busza, które ukazały się
w Londynie 26 lipca 1970 roku w
tygodniku „Wiadomości”, chciałbym przedstawić Państwu historię
powstania Akademii Dublańskiej
oraz codzienne życie i warunki studiowania osób, które spędziły tam
kilka lat swojego życia.

GENEZA I HISTORIA AKADEMII DUBLAŃSKlEJ

Na ziemiach polskich zagadnienie
szkolenia rolniczego pojawia się po
raz pierwszy w zaborze austriackim
we Lwowie. W roku 1816 "Gazeta
Lwowska" ogłasza artykuł pt. "O
przemyśle i gospodarstwie wiejskim w Galicji, tudzież o środkach
podniesienia onychże", w którym
autor zalecił utworzenie "Instytutu Ekonomicznego Galicyjskiego".
Można uznać, że był to pierwszy
projekt stworzenia wyższej szkoły
rolniczej w Galicji. Częściową realizacją tego projektu było utworzenie
Katedry Ekonomii czyli Gospodarstwa Wiejskiego w liceum lwowskim. Dotrwała ona do roku 1850.
Powstałe w roku 1845 Galicyjskie
Towarzystwo Gospodarskie (GTG)
od samego początku swego istnienia dążyło do utworzenia szkoły
rolniczej niższego typu, służącej do
kształcenia ekonomów. Kształcenie
licznych obywateli ziemskich GTG
uważało za rzecz mniejszej wagi
...„gdyż już ze swego stanowiska

(obywatele) mają sposobność nabycia potrzebnych wiadomości do
przyszłego zawodu...".
Szkoła taka powstała w Łopusznej,
majątku Alfreda hr. Potockiego w
roku 1848 jako szkoła 3-letnia, jednak już po roku przestała istnieć. Z
dziesięciu uczniów, przyjętych na
pierwszy kurs trzech miało ukończone studia wyższe, dwóch ukończone gimnazjum, pięciu umiało
ledwie pisać i czytać. Eksperyment
szkolny w Łopusznej nie został jednak zmarnowany, wykazał wyraźnie
potrzebę szkoły wyższego typu i odtąd wysiłki Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego idą już w tym
właśnie kierunku.
Po przezwyciężeniu licznych trudności zebrano wreszcie drogą składek sumę 31 623 złotych reńskich
i 1 listopada 1853 roku zakupiono
za 44 294 złr folwark Dublany pod
Lwowem. 9 stycznia 1856 roku
nastąpiło uroczyste otwarcie prymitywnie urządzonego zakładu naukowego z udziałem prezesa GTG
Leona ks. Sapiehy i namiestnika dla
Galicji Agenora hr. Gołuchowskiego. Zakład poświęcił arcybiskup
lwowski.
Pierwszy okres tzw. Szkoły Dublańskiej był okresem borykania
się z przeciwnościami zarówno natury finansowej jak organizacyjnej
i programowej. Zakupiony majątek
w stanie zaniedbania daleki był od
gospodarstwa pokazowego jakiego
wymagała nowo powstała szkoła.
Jedynie dzięki ofiarności obywateli
utrzymanie szkoły było możliwe.
Sam prezes GTG Leon ks. Sapieha
pokrywał niedobory szkoły przez
wiele lat. To dzięki jego wielkiej ofiarności w latach Powstania
Styczniowego 1863 roku i zaraz po
jego upadku, szkoła mogła funkcjonować nadal. Dopiero po roku 1870
wzrastają dotacje rządowe, a sejm
krajowy przeznacza rocznie 10000
złr. subwencji.
W tym czasie szkoła przechodzi
przez okres eksperymentalny walcząc jednocześnie z brakiem pomieszczeń i urządzeń. Różnorodny
materiał uczniów nie pozwalał na
ustalenie programu, stawiając na-

uczycieli w trudnym położeniu.
Stan ten uległ znacznej poprawie po
roku 1877, gdy szkoła przeszła pod
zarząd krajowy. Wtedy to ustalił się
całkowicie typ uczelni wyższej, a
warunkiem przyjęcia był egzamin
dojrzałości. Powstały potrzebne budynki i urządzenia. Dnia 2 czerwca
1888 roku został uroczyście poświęcony nowy budynek szkolny
zaopatrzony w nowoczesne środki
naukowe, laboratoria i muzea, zaś 1
listopada 1894 roku otwarto pierwszy internat zwany domem zakładowym. W dalszym ciągu powstawały
kolejne budynki i urządzenia, a to:
gorzelnia, stacja meteorologiczna,
stacje ochrony roślin i oceny nasion,
chemiczna stacja kontrolna i wiele
innych. Folwark otrzymał nowoczesne wzorowe budynki i inwentarze.
Powstał ogród botaniczny, a na bogatych torfowiskach dublańskich
stacja zagospodarowania i eksploatacji torfu. Następuje okres największej świetności Akademii Dublańskiej. Wysoki poziom naukowy
tej najstarszej na ziemiach polskich
uczelni rolniczej ściągal studentów
nie tylko z Galicji i Królestwa Polskiego, lecz również z Czech i całego państwa rosyjskiego.
Do grona wybitnych profesorów,
którzy kształtowali w tym czasie
wysoki poziom Akademii Dublańskiej należy zaliczyć następujące
postaci:
* Juliusz Au (1842-1888) - wybitny
ekonomista, autor wielu publikacji z zakresu ekonomiki rolnictwa
i statystyki rolnej. Od roku 1878
rozpoczął pracę jako profesor Akademii Rolniczej w Dublanach, gdzie
redagował Roczniki Szkoły Dublańskiej.
* Emil Godlewski (1847-1930),
botanik, chemik rolny, twórca polskiej szkoły fizjologii roślin.

Położył ogromne zasługi w badaniach nad chemią rozwoju białka i
nad nitryfikacją. Prowadził badania
nad absorpcyjnymi właściwościami
ziemi ornej oraz nad wzrostem oddychaniem organizmów roślinnych.
Był współodkrywcą procesu oddychania beztlenowego u roślin. Badał
także gospodarkę wodną roślin, a w
1884 ogłosił własną teorię ruchu
wody w roślinach.
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* Jan Gwalbert Pawlikowski
(1860-1939)

- „Niczego nie odbierając dokonaniom Pawlikowskiego na /.../ różnych polach, można /.../ powiedzieć,
że jego największe zasługi wiążą się
z ochroną przyrody, i sprawiedliwie
należy mu się miano ‘pioniera’ jej
ruchu w Polsce” – pisze prof. Jacek
Kolbuszewski.
Urodził się w Medyce w zamożnej
rodzinie ziemiańskiej o tradycjach
artystycznych i społecznikowskich.
Na UJ studiował historię, geografię i historię literatury, w Wiedniu
prawo, z którego doktoryzował się
w Krakowie w 1885 r. Studia rolnicze odbył w Halle, Wiedniu i Dublanach. Szczególnie ważne były
jego badania dotyczące technologii
i nawożenia upraw, które w znacznej mierze zwiększyły wydajność
rolnictwa. W 1891 roku został profesorem znakomitej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, gdzie
szefował Katedrze Ekonomii Społecznej, wykładał także m.in. skarbowość, politykę agrarną, prawo
rolne, ekonomikę rolnictwa. We
Lwowie założył w 1902 r. Szkołę
Nauk Politycznych, wykładał także
na uniwersytecie w tym mieście. A
była to zaledwie jedna z wielu form
jego aktywności. Jego działalność
społeczna była nie do przecenienia.
Udostępnił publicznie wielkie zbiory książek – we Lwowie zbudował
pawilon-czytelnię z 26 tysiącami
woluminów z rodzinnej kolekcji,
nierzadko prawdziwych rarytasów.
Później ofiarował je Ossolineum.
Swą emeryturę w całości przekazywał studenckiej Bratniej Pomocy w
Dublanach. Społecznie pracował w
Galicyjskim Towarzystwie Gospodarskim, gdzie w latach 1897-99
pełnił funkcję wiceprezesa; oprócz
niej był także sędzią konkursów rolniczych i organizatorem kształcenia
nauczycieli kursów rolniczych. Zasiadał również w zarządzie Towarzystwa Kółek Rolniczych, które
propagowało współpracę chłopów
i upowszechniało nowoczesną wiedzę rolniczą. W latach 1899-1905
był prezesem rady nadzorczej
lwowskiego Banku Parcelacyjnego,
który udzielał kredytów na wykup
ziemi przez polskie chłopstwo, aby
nie przeszła w obce ręce. Wspierał
też amatorski ruch teatralny w Prze-

myślu i okolicach. Jego wkład w
kulturę narodową najtrwalszy wyraz
zyskał w badaniach dorobku Juliusza Słowackiego, za które nadano
mu godność członka Polskiej Akademii Umiejętności. Od wczesnej
młodości pasjonował się taternictwem. Towarzyszem jego wypraw
był m.in. Adam Asnyk. Był również
prekursorem taternictwa i jednym z
wybitnych działaczy Towarzystwa
Tatrzańskiego. Był nie tylko teoretykiem, ale również czołowym
działaczem ruchu obrony przyrody.
Zmarł w 1939 roku we Lwowie.
Pochowano go na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w
Zakopanem.
* Józef Mikułowski-Pomorski
(1868-19350, profesor chemii rolnej, polityk.

Ukończył Szkołę Realną w Warszawie, a potem studia na wydziale rolniczym Politechniki w Rydze.
Od 1893 roku zajmował stanowisko
asystenta w Krajowej Galicyjskiej
Wyższej Szkole Rolniczej. Zorganizował tam chemiczno-rolniczą
stację badawczą i doświadczalną.
Z początkiem XX wieku rozpoczął
pracę w Akademii Rolniczej w Dublanach. Tam w latach 1906-1911
był jej dyrektorem. W 1911 roku
przeszedł do pracy w Warszawie,
gdzie w latach 20-tych był rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Zaangażował się w życie polityczne Królestwa Polskiego. Był wicemarszałkiem w Tymczasowej Radzie Stanu, W rządzie
Jana Kucharzewskiego (1917-1918)
pełnił funkcję wicepremiera i ministra rolnictwa. Rada Regencyjna
powołała go do Rady Stanu w której
został wybrany na wicemarszałka.
W latach 1922-1923 i 1926 był ministrem wyznań religijnych i oświe-
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cenia publicznego. Zmarł w 1935 i
został pochowany na warszawskich
Powązkach.
* Kazimierz Miczyński (18681918).

Można powiedzieć, że był on właściwym twórcą i reformatorem
Dublan. Studiował na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był agronomem i
gleboznawcą, wykładał rolnictwo i
hodowlę zwierząt w Akademii Rolniczej w Dublanach. Pełnił funkcję
dyrektora uczelni od 1911 do 1914 r.
W 1936 roku pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w
roku 1918
* Marian Raciborski (1863 –
1917),

Był wspaniałym naukowcem oddanym bez reszty pracy, gorącym patriotą i wielkim społecznikiem. Był
nie tylko wielkim uczonym, ale również wybitną osobowością - doskonałym pedagogiem i wychowawcą
oraz człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i niezwykle przyjacielskim. Botanik, jeden z pierwszych
w Polsce paleobotaników, pionier
ruchu ochrony przyrody w Polsce.
Był twórcą wielu odmian pszenicy,
min. sławnej "Hanki dublańsklej".
Botaniką interesował się od dziecka.
Mając 14 lat odnalazł w Dębnikach
stanowisko pochodzącej z Ameryki
moczarki kanadyjskiej. Po ukończeniu szkoły realnej trafił do pracowni Józefa Rostafińskiego. W latach
1881-1891 studiował nauki przyrodnicze i medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Bonn
i Monachium, gdzie w 1893 roku
pełnił funkcję asystenta w Instytucie Fizjologii Roślin. Swoją wiedzę
poszerzał też w Strasburgu, Bonn,
Wrocławiu i Tybindze. Zaczął również wtedy publikować liczne artykuły naukowe. Po zakończeniu studiów został adiunktem w Ogrodzie
Botanicznym w Krakowie. W latach
1896-1900 prowadził badania flory
wyspy Jawy. Prowadził tam badania nad paprociami jawajskimi i
pasożytami trzciny cukrowej, które przyniosły mu międzynarodowe
uznanie. Następnie po powrocie do
kraju w latach 1900-1909 był kierownikiem katedry Akademii Rolniczej w Dublanach. Przekazał bogate zbiory muzealne zgromadzone
na Jawie krakowskiemu Muzeum
Etnograficznemu. Część jego krajowych zbiorów zakupił dla Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie Włodzimierz
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Dzieduszycki. W roku 1912 został
profesorem botaniki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dyrektorem
Ogrodu Botanicznego w Krakowie,
zaś w roku 1913 utworzył Instytut
Botaniczny. Po wybuchu I Wojny
Światowej zaangażował się w działalność polityczną, popierając czyn
zbrojny Józefa Piłsudskiego. Zmarł
w 1917 roku w Zakopanym i tam
został pochowany.
* Seweryn Krzemieniewski (1871
- 1945). Był botanikiem i rektorem
Uniwersytetu Lwowskiego. Początkowo studiował nauki medyczne
na Uniwersytecie Warszawskim, a
potem nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lata
1900-1902 spędził w Akademii Rolniczej w Dublanach jako asystent
w Katedrze Botaniki, a następnie
jako profesor botaniki. Kierował też
Stacją Doświadczalną Botaniczno-Rolniczą we Lwowie. Na początku
lat 20-tych XX wieku pełnił funkcję
dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a później w latach 30-tych rektora Uniwersytetu
Lwowskiego. W okresie sowieckiej
okupacji Lwowa 1939-1941 nadal
prowadził działalność naukową. Od
1941 roku pracował jako karmiciel
wszy zdrowych w Instytucie Badań
nad Tyfusem Plamistym i Wirusami
prof. Rudolfa Weigla we Lwowie,
dzięki czemu - tak jak i inni tam
zatrudnieni - uniknął niemieckich
represji wobec Polaków. W 1944
osiadł w Krakowie, gdzie pracował
w Instytucie Odo Bujwida, a krótko przed śmiercią podjął wykłady z
anatomii i fizjologii roślin na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działał
również w Polskiej Radzie Ochrony
Przyrody. Począwszy od roku 1937
pełnił funkcję prezesem Polskiego
Towarzystwa Botanicznego. Zainicjował powstanie rezerwatu flory stepowej w Krzywczycach pod
Lwowem. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Krakowie
w 1945 roku i został pochowany na
cmentarzu Rakowickim.
Żoną Seweryna Krzemieniewskiego
była od 1899 Helena Józefa z Choynowskich, botanik, mikrobiolog,
jego wieloletnia współpracownica,
po II wojnie światowej profesor
Uniwersytetu Wrocławskiego.
* Helena Krzemieniewska (1878–
1966). (foto z żoną)

W roku 1919 objęła stanowisko
zastępcy profesora botaniki na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Następnie była
starszym asystentem w Ogrodzie
Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownikiem Działu
Mikrobiologii Gleby w Instytucie
Badawczym Leśnictwa w Krakowie. W czasie wojny podobnie jak
jej mąż pracowała w szpitalu jako
wolontariuszka oraz brała udział w
akcji szczepień przeciw ospie i tyfusowi. Po wojnie podjęła pracę w
Katedrze Fizjologii Roślin Uniwer-

sytetu Wrocławskiego gdzie stworzyła własną Szkołę Fizjologów i
Mikrobiologów.
* Kazimierz Ajdukiewicz (1890 –
1963).

W roku 1908 po zdanym egzaminie
dojrzałości podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Lwowskiego pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego.
Poza filozofią studiował także fizykę i matematykę. Z chwilą wybuchu
I wojny światowej został powołany do armii austriackiej, gdzie brał
udział w walkach na froncie austriacko-włoskim. Został odznaczony Srebrną Odznaką Waleczności za
uratowanie żołnierzy porażonych
gazem bojowym. W czasie II wojny
światowej przebywał we Lwowie.
Wkrótce po wojnie przeniósł się do
Warszawy, gdzie był kierownikiem
Katedry Logiki II Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł nagle na serce. W
1963 roku.
Okres rozkwitu Akademii Dublańskiej trwał aż do pierwszej wojny
światowej, która rozproszyła po
świecie liczne zastępy dublańczyków. W roku 1919 w odrodzonej
Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął
się nowy okres, kiedy dawna Akademia Rolnicza staje się Oddziałem
Rolnym Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej.

DUBLANY WE WSPOMNIENIACH BYLYCH
WYCHOWANKÓW
Dublany leżą 8 km na północny
wschód od Lwowa na pochyłości
wału idącego od pagórków grzybowickich ku stronie południowo
wschodniej. Wał ten jest odgrodzony od południa żyzną doliną nadpełtwiańską, od strony zaś północnej ciągną się rozległe torfowiska,
dawniej moczary, od Brzuchowic i
Grzędy aż po Jaryczów i Zadwórze.
Najbliższe okolice Dublan są mało
zalesione, jedynie od strony południowej leży mały lasek „Maliniak".
Cały obszar wynosi około 387 ha.
Stosunkowo nieduża odległość od
Lwowa ułatwiała komunikację.
Najprostszy dojazd do Dublan był
pociągiem ze stacji Lwów-Podzamcze do stacji Dublany-Laszki. Stamtąd do zakładu było już tylko około
3 km. Poza tym wprost ze Lwowa
można było dojechać końmi lub
dojść pieszo przez rogatkę żółkiewską, Zniesienie, Zboiska i Malechów. Ostatni etap drogi od głównej
szosy prowadził przez aleję brzozową i mały lasek złożony przeważnie
z brzóz i świerków, podszyty malinami. Za tym właśnie maliniakiem
roztaczał się piękny widok na całość
Dublan. Widoczne były trzy wielkie

gmachy:
- pierwszy ustawiony bokiem do
drogi, po prawej stronie – to internat,
- drugi, stojący frontem do drogi - to
główny gmach Akademii, mieszczący sale wykładowe i muzea,
- trzeci, to budynek stacji doświadczalnej mieszczącej laboratoria
usytułowany był z tyłu za głównym
gmachem.
Na lewo od drogi wśród zieleni
ukryta była mała kapliczka, a dalej wśród drzew i ogrodów - domki profesorskie. Droga prowadziła
dalej do zabudowań folwarcznych,
przed którymi rozchodziła się w
dwie strony, na lewo do wsi, na prawo do dalszych zabudowań gorzelni, elektrowni, składu, czworaków
i wreszcie na pola. Za folwarkiem,
wsią i polami rozciągał się od strony północnej szeroki pas torfowisk,
za którymi na horyzoncie widniały
wieże kościoła w Kulikowie.

NAUKA I PROFESOROWIE
Czasy, które są tu opisywane to lata
1921 do 1929. Rok pierwszy i drugi
studiów był kontynuowany we Lwowie z małymi wyjątkami wspólnie
z oddziałem Lasowym. Wykłady i
ćwiczenia odbywały się częściowo
w budynku głównym Politechniki,
częściowo w budynku Filii przy ulicy Nabielaka, zaś ćwiczenia z miernictwa na sąsiednich ulicach lub
na wzgórzach wuleckich. Zajęcia
prowadzone były przez wybitnych
profesorów, którzy w sposób bardzo
interesujący, a czasem wręcz bardzo
oryginalny zachęcali studentów do
nauki.
Profesor Edward Sucharda miał
bardzo interesujące wykłady z chemii, a przykrości zaczynały się dopiero w czasie egzaminów, przy których był bezwzględny, zaś terminy
ich wyznaczał na godzinę 5-tą rano
w laboratorium na Politechnice.
Urodzony w 1891 roku w Brzeżanach, był postacią wyjątkową. W
czasie obrony Lwowa w listopadzie 1918 roku kierował warsztatami saperskimi, zaś w okresie
hitlerowskiej okupacji Lwowa był
wykładowcą na Państwowych Technicznych Kursach Zawodowych i
uczestnikiem tajnego nauczania na
Politechnice Lwowskiej. Tuż przed
wybuchem wojny w latach 19381939 był ostatnim rektorem Politechniki.
Wykładowca fizyki profesor Zygmunt Klemensiewicz był zapalonym taternikiem i alpinistą. W roku
1913 wydał pierwszy polski podręcznik taternictwa. Uprawiał również narciarstwo, był doświadczonym turystą-narciarzem. Zajmował
się także fotografią, w tym fotografią
górską. W dwudziestoleciu międzywojennym był wiceprezesem PZN.
W czasie wojny trafił do obozu w
Starobielsku. W 1913 roku otrzymał
stypendium fundacji Carnegie-Curie
na wyjazd do Instytutu Radowego w
Paryżu, gdzie pracował aż do wybuchu I wojny światowej pod kierunkiem Marii Skłodowskiej-Curie.
Zapoznał się tam z zagadnieniami i
techniką pomiarów promieniotwórczości. W czasie II wojny pracował
w Instytucie Pasteura. Wywieziony
podczas jednej z deportacji sowieckich do Kazachstanu (1940-1942),
przez Iran i Egipt dotarł do Wielkiej
Brytanii, gdzie przebywał w latach
1944–1956. Na emigracji był członkiem założycielem Polskiego Towa-
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rzystwa Naukowego na Obczyźnie.
Po powrocie do Polski w roku 1956
został profesorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Botanika wykładana była przez
profesora Dezyderego Szymkiewicza, którego egzaminy były dość
charakterystyczne, gdyż trzeba było
do nich zasiadać po kilka razy, ale
kartek egzaminacyjnych (za 3 złote) profesor nie zabierał. W 1905
roku za udział w strajku studenckim został relegowany z uczelni.
Był uczniem profesora Władysława Szafera. Był przewodniczącym
lwowskiego oddziału Ligi Obrony
Praw Człowieka i Obywatela. Ze
Lwowa wyjechał wiosną 1944 roku,
przed ponownym zajęciem miasta
przez Armię Czerwoną. Po wojnie
(1946) objął Katedrę Ekologii Roślin i Klimatologii UJ. Jednocześnie
był dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie. Był
autorem pierwszego polskiego podręcznika ekologii roślin.
Profesor Benedykt Fuliński wykładający zoologię i anatomię na
wykładach i przy egzaminach był
bardzo miły.
Sławne były egzaminy z ekonomii
u dr Leopolda Caro, które odbywały
się w jego prywatnym mieszkaniu
przy ulicy Akademickiej 21, a na
które musiało się przyjść w nienagannym wizytowym stroju.
Profesor Julian Tokarski egzaminował w muzeum petrograficznym
wśród tysięcy kamieni i minerałów
różnego kształtu i koloru. Jeśli kto
nie potrafił wkraść się w łaski laboranta przygotowującego magiczną
tacę do egzaminu to trudno było
przebrnąć przez ten labirynt.
Zaciszną przystanią w której zatrzymywali się studenci pomiędzy
wykładami była cukiernia Engla
naprzeciwko budynku Politechniki.
Ściągały tam gromady młodych ludzi, szczególnie do tylnego pokoju,
gdzie bufet prowadziła znana z urody "pani majorowa", córka właściciela.
Trzeci i czwarty rok studiów odbywało się już w Dublanach. Tam, od
razu ulegało się czarowi tej uczelni,
na której panowała atmosfera umiłowania rolnictwa i starej tradycji.
Siedemdziesiąt lat istnienia uczelni
oraz wielkie przywiązanie do niej
byłych jej wychowanków dało się
najbardziej odczuć przy okazji zjazdu jubileuszowego 70-lecia Akademii Dublańskiej w roku 1926.
Trzy zasadnicze działy nauki:
produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, organizacja i ekonomia gospodarstw prowadzone były przez
nie byle jakle siły fachowe, jak prof.
Karol Malsburg, światowej sławy
hodowca zwierząt i twórca jednej
z teorii hodowlanych oraz prof.
Karol Różycki, którego nazwisko
spotyka się w zagranicznych dziełach traktujących o żywieniu zwierząt. Katedrę uprawy roli i roślin
piastował prof. Henryk Gurski,
organizacji i ekonomiki - senior grona prof. Stefan Pawlik, a po jego
śmierci prof. Henryk Romanowski. Chemia rolna i gleboznawstwo
spoczywały w godnych rękach prof.
Jana Żółcińskiego, znanego gleboznawcy rosyjskiego, który przybył
z uniwersytetu kijowskiego. Technologię rolniczą wykładał prof.
Adolf Joszt, a maszynoznawstwo
rolnicze prof. Tadeusz Gołogórski.
Na wykłady weterynarii dojeżdżał
prof. Zygmunt Markowski, rektor
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/ Dublany - dom mieszkalny słuchaczów Akademii
Lwowskiej Akademii Medycyny
Weterynaryjnej.
Po ukończeniu czterech lat studiów
i przedstawieniu pracy dyplomowej
abiturienci zasiadali do egzaminu
końcowego by w razie pomyślnego
wyniku otrzymać dyplom i tytuł inżyniera rolnika.
Warunki nauczania w zakładzie dublańskim były wręcz rodzinne, co
powodowało iż stosunki pomiędzy
studentami a gronem profesorskim
były bardzo serdeczne. Jednak nie
ma na świecie uczniów, którzy by
nie podpatrzyli i nie wykorzystywali pewnych śmiesznostek swych
wychowawców. Prof. Malsburg był
nazywany przez studentów "Marmurkiem". Mówił głosem cichym,
często chrząkając i miewał wiele
charakterystycznych powiedzonek,
które powszechnie naśladowano.
Prof. Różycki znany był z wygodnego trybu życia. Wraz z małżonką - panią Niną - tworzył bardzo
miły dom, w którym gościło wielu
studentów. Charakterystyczną parę
tworzyli również państwo Żółcińscy. Ona była śpiewaczką operową,
on również obdarzony pięknym basem, występowali chętnie przy nadarzających się okazjach. Oboje wyróżniali się nieco ekscentrycznym
ubiorem, znane były różnokolorowe
fantazyjne stroje profesorowej i karakułowy kapelusz profesora. Powszechnie zwany przez studentów

"Iwanem Piotrowiczem" używał na
wykładach wielu rusycyzmów. Prof.
Gurski był niezwykle przyjacielski
w stosunku do studentów, odznaczał
się wieloma charakterystycznymi
odruchami, które były doskonałym
tematem licznych karykatur. Prof.
Pawlik wykładał bardzo interesująco wplatając niezliczone anegdoty
i historie ze swego bogatego życia,
zaś prof. Joszt był człowiekiem wysokiej kultury i elegancji, odznaczał
się ciętym dowcipem.

ŻYCIE W DUBLANACH
Życie codzienne koncentrowało się
głównie w budynku internatu, dwupiętrowym gmachu o przeszło 100
pokojach, zajmowanych pojedynczo lub po dwóch. Pierwsze piętro
po stronie prawej stanowił tzw. „babiniec" czyli mieszkania studentek.
W bocznym skrzydle internatu były
kuchnie, sala jadalna oraz sala na zebrania i zabawy studenckie. Władzę
samorządową w internacie stanowiła komisja kwaterunkowa, do której
obowiązków należało przestrzeganie porządku i przydzielanie mieszkań kolegom. Umeblowanie było
więcej niż skromne, łóżko żelazne
z siennikiem wypchanym słomą,
stół, krzesło, umywalka z miednicą, dzbankiem i wiadrem oraz lampa naftowa (elektryczność nie była
jeszcze w tym czasie doprowadzona

do internatu). Kuchnia pozostawała
przeważnie we własnym zarządzie
studentów, którzy na zebraniu koleżeńskim wybierali kierownika i
magazyniera.
Na osobną wzmiankę zasługuje
służba internatowa. Na jej czele stał
pan Karst, stróż moralności i jak głosił jeden z poematów dublańskich
…”dziewcząt siepacz i wróg alkoholu…". Miał on dwóch pomocników, z którymi na zmianę pełnili
służbę na portierni przez całą dobę.
Godzin zamykania bramy przestrzegano bardzo sumiennie, na czym
najgorzej wychodzili koledzy zajmujący pokoje parterowe, których
dość nisko umieszczone okna stanowiły dogodne wejście dla spóźnionych kolegów. Pan Karst był postacią reprezentacyjną, występował za
czasów Akademii w czamarze, a w
latach dwudziestych w mundurze za
złoceniami i białych rękawiczkach.
On jedyny z Polaków przetrwał w
Dublanach wojnę i okupację. Zmarł
w bardzo podeszłym wieku. Służbę
osobistą studentów stanowiło czterech służących opłacanych indywidualnie - Michał Hołówka, Michał
Federaszczuk, Jan Gapa i Mikus.
Przeszli oni również do historii dublańskiej. W babińcu usługiwała
Amelka odznaczająca się rzadką
zaletą dyskrecji. Służący związani
byli z życiem internatu i przeżywali
wszelkie troski i radości studentów
z wielką wyrozumiałością znosząc
wybryki swoich „panów".
Sławne tradycje dublańskie miały
następujące kluby: „Monte Carlo”,
„Kacze Pióro” i „Klub Niebieskiej
Wstążki”, do których należeli prawie wszyscy studenci. Przy każdej
okazji śpiewało się tradycyjne pieśni dublańskie, sięgające dawnych
czasów. Jedne śpiewane na melodie
poloneza były poważnym hymnem,
”Myśmy tutaj zgromadzeni agronomi dublańczycy
Niechaj nam się wino pieni w
kryształowej tej szklanicy…”
inne były dość frywolne:
…”Jest Akademia, zwie się Dublany, na cały ona słynie świat,
Każdy dublańczyk stale pijany i płci
nadobnej zawsze rad...
Dublany, Dublany, sławna dziura
w kraju.
Kto tam rok przemieszkał pójdzie
wprost do raju...
Ważne wydarzenia upamiętniano
okolicznościowymi poematami. Jeden z nich pióra nieodżałowanego
Tadzia Jaglarza, opiewający romantyczną przygodę dwóch kolegów,
zaczynał się od słów:
…”Niech fantastycznie lutnia nastrojona wtóruje myśli posępnej
i smutnej tak oto biadają dwaj
wdowcy samotni, którzy doznali
porażki okrutnej...".
Piękne okolicznościowe strofy śpiewano w okresie egzaminów na melodię walca z „Fausta":
…”Kwiatki powiedzcie mi czy
zdam, czy nie…
Kwiatki powiedzcie mi skrycie, czy
będą pytać o życie..."
po udanym zaś egzaminie:

/ Dublany-figura w lasku

…"Kwiatki, powiedzcie mi, czy mi
się śni że się już uczyć nie trzeba, co
to podglebie i gleba...".
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Do tradycji należały zabawy studenckie, urządzane kilka razy w
ciągu roku w reprezentacyjnej sali
internatu. Zjeżdżało wówczas ze
Lwowa mnóstwo gości, dla których,
szczególnie dla pań, przeznaczone
były pokoje do odpoczynku. Zabawy te trwały z reguły do rana i
cieszyły się zasłużoną dobrą opinią.
Częstymi gośćmi w Dublanach byli
artyści ze Lwowa. Gwiazdy operetki: Marysia Korabianka, Mela
Grabowska, Wacek Sowiński z żoną
Wandą Kowalską znaną pianistką,
Maria Truszówna, znana skrzypaczka. Należeli oni do częstych gości.
Czyż można zapomnieć tak wielu
spośród studentów, którzy zapadli
w pamięć wszystkim - „Macek"
- Tadzio Jaglarz - grubasek, wesołek i niezrównany kompan; „Sira"
- Józek Ciemnołoński - ulubieniec
wszystkich, szczególnie koleżanek,
śpiewający przy gitarze smętne rosyjskie romanse; "Anglik" – Tadzio
Dudziński - postrach służby internatowej i żelazny student; Kazik Nalepa - klasyczny typ dublańczyka, czy
też Emil Wollman - nieprzejednany
wróg kobiet.
Tradycyjny bal dublański odbywał
się każdego karnawału w Kasynie
Miejskim przy ulicy Akademickiej
13 we Lwowie, w salach udekorowanych krytymi słomą pawilonami,
zbożem i narzędziami rolniczymi.
Bale te miały zasłużoną sławę i skupiały śmietankę towarzyską Lwowa
i ziemiaństwa Małopolski Wschodniej. Nie sposób przy tej okazji nie
wspomnieć znanych lwowskich wodzirejów, jak chociażby dr Liebhardta i dr Zahradmnika, jak również
niezapomnianego woźnego Kasyna
- Władysława Patraszewskiego, który zawsze mówił wierszem.
Wyjazdy do Lwowa były częste.
Przy szczególnych okazjach odbywały się wynajętymi we wsi wozami drabiniastymi wymoszczonymi
słomą. Zdarzało się też, że można
było zabrać się powozem, który
przywiózł któregoś z profesorów.
Punkt zborny był przed cukiernią
Bienieckiego przy ulicy Hetmańskiej. Bardziej regularną, codzienną
komunikacją była kolej. Do stacji
odjeżdżało się sprzed Akademii tak
zwanym omnibusem, dużą sześcioosobową bryką z dorobioną budą,
coś w rodzaju wozu cygańskiego.
Studenci zresztą maszerowali bardzo często pieszo do stacji lub nawet aż do Lwowa.
Pisząc o życiu w Dublanach nie
można pominąć „spraw honorowych", które powstawały przy każdej okazji. Dwóch „smutnych panów" z kodeksem Boziewcza było
stale w pogotowiu. W związku z
tym popularne były ćwiczenia szermierki, ale do pojedynków rzadko dochodziło. Jednak jeśli już do
nich doszło to odbywały się one w
Lwowskim Klubie Szermierzy lub
w maliniaku. Do tradycji należały
równie zwyczaje oblewania wodą
przechodzących pod oknami internatu i inne podobne żarty. Ofiarami
ich byli przeważnie nowo przybyli.
Na osobną wzmiankę zasługują
wycieczki, łączące cele naukowe,
turystyczne i towarzyskie. Odbywały się w czasie letnich wakacji z
udziałem niektórych profesorów i
chętnych studentów, a miały na celu
zwiedzanie większych i mniejszych
gospodarstw oraz ważniejszych
obiektów rolniczych. Wyjeżdżano
na Pomorze, Śląsk, Wileńszczyznę,
Powszechną Wystawę Krajową do

Poznania. Wycieczki do fabryki wódek J. A. Baczewsklego odbywały
się pod kierownictwem prof. Joszta i
miały charakter naukowy, który jednak w fazie końcowej zmieniał się
na bardzo towarzyski. Upamiętnia
je za- improwizowany dwuwiersz
prof. Joszta:
…”Baczewskiemu Dublany sąsiad
nazbyt bliski Wiski
– byśmy miast Scouveraina pili jakieś whisky".

UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM
Życie społeczne i polityczne rozwijało się w Dublanach od czasów
najdawniejszych. Pod panowaniem
austriackim przybierało charakter
mniej lub więcej zakonspirowany.
W końcowych latach XIX wieku
młodzież dublańska brała udział w
organizacjach zarówno narodowych
jak i socjalistycznych, wspólnie z
młodzieżą Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej. Duży wpływ na
kształtowanie się niepodległościowej myśli politycznej mieli działacze tacy jak Szczepanowski, Jarczewski i Wolski. Przed pierwszą
wojną światową młodzież dublańska
brała udział w ruchu sokolim i strzeleckim zasilając szeregi walczących
o niepodległość. Przykładem może
być generał Marian Żegota-Januszajtis i generał Dąb-Biernacki. W
okresie niepodległości odżywa Koło
Rolników Dublańczyków, którego
początki sięgają roku 1865. Koło
Rolników prócz pomocy koleżeńskiej wydawało skrypty i pomoce
naukowe, organizowało wakacyjne
praktyki i wycieczki. Członkowie
Koła prowadzili akcję oświatową w
sąsiednich wsiach, szerząc wiedzę
rolniczą wśród drobnych rolników.
Koło brało również czynny udział w
życiu organizacyjnym Politechniki
i w życiu politycznym lwowskiej
młodzieży akademickiej. Na burzliwych wiecach Bratniej Pomocy
dublańczycy zasiadali głównie w
szeregach prawicowych, którym
przewodził wówczas student Zdzisław Roehr, późniejszy mąż Wandy
Roehr, córki prof. Juliana Tokarskiego.

ZAKOŃCZENIE
Kilkuletni pobyt w Dublanach, pomimo pozornie lekkiego i wesołego
życia, był okresem poważnej i wytężonej pracy, która nie poszła na
marne. Nabyta wiedza fachowa i
podstawy ideowe spowodowały, że
dublańczycy, gdziekolwiek ich los
rzucił stanowili element wartościowy, w wielu wypadkach przodujący.
Według wiadomości, które zdołano zebrać, dwudziestu kolegów,
którzy w dwudziestych latach XX
wieku studiowało w Akademii Dublańskiej, jeszcze w latach 80-tych
ubiegłego wieku zajmowało kierownicze stanowiska w różnorakich
katedrach uniwersyteckich, zarówno w Szkole Glównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie jak też w
Wyższych Szkołach Rolniczych
w Krakowie, Lublinie, Gdańsku,
Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i
Wrocławiu. Węzły koleżeństwa i
przyjaźni zawiązane w Dublanach
przetrwały ciężką próbę czasu. Chociaż dublańczycy, znacznie rozproszyli się po całym świecie, zawsze
stanowili zwartą i zżytą rodzinę.
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Prezenty
pod
choinkę
z
kresowej
półki
Redakcja.
Mimo, że bardzo wielu ludzi w
naszym kraju chętnie ogłosili by
„Kres Kresomanii” jak to napisał
jeden z redaktorów naczelnych prasy ogólnopolskiej, to jednak tak się
nie dzieje. Na rynku wydawniczym
w ostatnim czasie zaobserwować
można prawdziwy wysyp książek
związanych z tematyką kresową.
Wynika to nie tylko z faktu że, co
siódmy Polak ma kresowe korzenie,
ale odradzaniem się świadomości
narodowej młodego pokolenia. Anonimowy internauta napisał: "urodziłem się na "ziemiach odzyskanych"
ale chyba bliższe mi są "ziemie utracone". Od niedawna zaglądam na
fora kresowiaków ale powala mnie
na kolana sentyment za tamtymi ziemiami. Czasami wyziera niemal ze
wszystkich wpisów na forach. Jeśli WY stamtąd, MY stąd i NASZE
DZIECI nie będziemy przypominać
tego co TAM i WTEDY zaszło to pewnego dnia okaże się, że Polska leży
między Wartą i Wisłą”. Zacytujemy
jeszcze inną anonimową internautkę; „Jedźcie na Kresy. Zrozumiecie,
jakim fenomenalnym projektem była
RZECZPOSPOLITA. (…)Tak więc,
nie rozumiejąc rzeczywistej fascynacji tak wielu osób Kresami, z czasem
chciałam to jakoś pojąć, przekonać
się, o co w tym wszystkim chodzi.
(…)Mimo że nie uprawiam swojego
pierwszego zawodu historyka, coraz
bardziej ciągnęło mnie w tamtą stronę, gdyż miałam jakieś wewnętrzne
przeświadczenie, że nie można zrozumieć istoty polskiej historii, samej
polskości - bez Kresów. Gdy więc
już mogłam – pojechałam. Niezbyt
daleko, bo na Wileńszczyznę.(…)
Zrozumiałam wagę i tajemnicę Kresów. Zrozumiałam, na czym polegał
nieprawdopodobny projekt, jakim
była RZECZPOSPOLITA. Projekt
nie wymyślony przez jakieś grono
„mędrców”, projekt realizowany
nie odgórnie, a w sposób naturalny,
przez ludzi tkwiących w POLSKIEJ
KULTURZE i w KATOLICYŹMIE.
Chcący ze wszystkich swoich sił ten
projekt realizować. Widzący w jego
realizacji najgłębszy sens”.
Zamiast komentarza zacytujemy
jeszcze słowa Jana Pawła II
„Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym
wspólne dobro Ojczyznę ”.
Stanisław Srokowski pisarz:
Gdy słyszę słowo "Kresy", natychmiast budzi się moja ciekawość,
otwieram się i widzę przed oczami
wyobraźni, mówiąc biblijnymi słowami, krainę mlekiem i miodem płynącą. Zdrowe, przyjemne ukłucie serca, radość, że ktoś jeszcze tym żyje,
bo od Kresów nie można uciec. Wiedzą o tym wszyscy wrażliwi, czujący
i myślący ludzie. Istotnie, tragedie
wypłynęły z całą ostrością w czasie
II wojny światowej, ale one nie mogą
przesłonić Kresów, jako wielkiego
dziedzictwa historii, miejsca oświeconego, które można jedynie porównać do starożytnej Grecji,…(…) Żaden inny skrawek polskiej ziemi tak
nie obrodził talentami jak właśnie
Kresy. Jest coś takiego jak duch czasu i duch miejsca.
Przez ponad pół wieku ograbiano
nas z wiedzy o prawdziwej historii
wielkiej Rzeczypospolitej, czas na
odrobienie tych strat. Zbliżające się
www.ksi.kresy.info.pl

święta Bożego Narodzenia i koniec
roku skłania nas do pewnych podsumowań i przypomnienia naszym
czytelnikom książek które ukazały
się w minionym okresie i które po
przeczytaniu polecaliśmy. A są to:
Czarna Księga Kresów – autor
Joanna Wieliczko- Szarkowa . Andrzej Nowak napisał do tej pozycji
wstęp” Elegia o Kresach”. Przypomnimy fragment: Tak, tych Kresów,
które były, już nie ma. Przynajmniej
na żadnej współczesnej mapie. Można przedstawiać Kresy jako miejsce
wielkiej i nieskończonej cywilizacyjnej pracy albo scenerię przygody
międzycywilizacyjnego spotkania;
można je zobaczyć – jak uczynił to
choćby Henryk Sienkiewicz – jako
arenę rycerskich walk toczonych na
przedmurzu. Można je wspominać
jako „kraj lat dziecinnych” – raj
utracony. (…) Najpierw, kiedy odpadały od Rzeczypospolitej ziemie
najdalej na wschód i południowy-wschód wysunięte, po wojnach z Rosją i Turcją w XVII wieku nazywano
je raczej terminem „avulsa” – ziemie
oderwane, których odzyskanie jest
oczywistym politycznym obowiązkiem. W drugiej połowie XVIII wieku
przyszło jednak tragiczne doświadczenie rozbiorów. Cała Rzeczpospolita została wymazana z mapy. To
była druga faza przeżycia kresu – już
nie w przestrzennym tylko, ale także
czasowym znaczeniu.

Pocztówki z Kresów -przedwojennej Polski- Piotra Jacka Jamskiego. Czytelniczka napisała: Kresy
Wschodnie fascynują mnie już od
dawna. To stamtąd, a konkretnie
z Lwowa, pochodzi rodzina mojego dziadka, której jednak nigdy nie
miałam okazji poznać. Śpiewność
wschodniej odmiany języka polskiego pamiętam ze starych filmów i
piosenek. Kresy… takie swojskie, a
jednak obce. Niby osobne państwa,

wspomnieniami dorosłych. Znajdzie
więc czytelnik w tej książce szkice
z życia w austro-węgierskiej Galicji
i w przedwojennym Lwowie oraz
bogatą galerię typów tarnopolskich
i lwowskich. Usłyszy wojenną historię rodziny, która we wrześniu 1939
roku zostaje rozdzielona. Ojciec autorki ginie w Katyniu, matka zostaje
wywieziona do obozu pracy w Kazachstanie. Dzięki układowi Sikorski-Majski dołącza w 1941 roku do
formującej się armii polskiej. Przemierza Bliski Wschód, piaski Iraku
i Palestyny, osiągając coraz wyższe
stopnie wojskowe, by na koniec
dotrzeć do Londynu. A tymczasem
w Polsce pod okupacją sowiecką
pozostaje ciągle jej jedyne dziecko,
które straciła z oczu, gdy miało 18
miesięcy... Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch urodziła się w 1938 roku we
Lwowie. Wojnę przeżyła w Polsce.
Od 1946 roku mieszka za granicą:
początkowo w Anglii, następnie w
Argentynie, gdzie ukończyła inżynierię chemiczną, a obecnie w USA.
Po przejściu na emeryturę wstąpiła
ponownie na uniwersytet i w 2010
roku obroniła pracę doktorską z historii średniowiecza.

a wciąż mam wrażenie, że to cały
czas Polska. Niemniej jednak przez
ostatnie pół wieku oddaliły się od
nas. Żyją własną historią i własnymi

sprawami. A mimo to wciąż żal mi
tych ziem, tych ludzi, tego kawałka
ojczyzny na których wyrośli Mickiewicz i Słowacki. Urok wschodnich
rubieży można teraz poznać dzięki
przepięknie wydanemu albumowi
„Pocztówki z Kresów przedwojennej
Polski”. (…)Poruszająca podróż po
przedwojennych wschodnich kresach
Polski. Książka przepięknie wydana,
z zachwycającymi zdjęciami i opisami tamtejszych ludzi, ich kultury,

zwykłego niezwykłego życia. Książka-album, doskonała na prezent.
Ucieczka z Sybiru -Władysławy
Pawłowskiej. Jest to historia niezwykła, napisało ją życie. Główną bohaterką jest młoda kobieta, Władysława
Pawłowska, która wiosną 1940 r., w
czasie tzw. drugiej deportacji została
wywieziona z Brodów do Linijewki
w północnym Kazachstanie. Obok
wielu różnych bohaterów występuje tu jeszcze jeden , mały Jędruś, do
którego tęsknota i miłość skłoniła
Władysławę do niezwykłej ucieczki
z Sybiru. Zesłanie, sowieckie więzienie, głód, upodlenie nie przeszkodziły głównej bohaterce wrócić z powrotem na rodzinną ziemię.

Zauważyliśmy również kilka nieznanych nam pozycji które również
mogą być interesujące. Są nimi: Ślady na Piasku- autor: Ewa Krystyna
Hoffman-Jędruch .
Empik: Z Tarnopola do Argentyny
Kresowa rodzina w wojennej zawierusze. Ślady na piasku to saga kresowej rodziny, lecz również historia
wielu rodzin dotkniętych tym samym
losem. Autorka, urodzona tuż przed
wojną we Lwowie, przeplata wydarzenia widziane oczami dziecka ze
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Czerwone niebo nad Wołyniemautor: Iskra Kozińska Barbara. Bellona: Jest to książka wartościowa z
kilku względów. Jej Autorka, aczkolwiek z racji wieku nie uczestniczyła bezpośrednio w opisywanych
zdarzeniach, zna je bardzo dobrze z
relacji uczestniczących w nich członków swej najbliższej rodziny - ziemiańskiej rodziny Kozińskich, zamieszkałej na Kresach "od zawsze";
stąd jej wartości dokumentalne. Są i
wartości inne - humanistyczne i artystyczne. Autorka mocno podkreśla
to, co łączy, a nie to, co dzieli narody
polski i ukraiński. Uwidacznia się to
w jej głębokim uznaniu i podziwie
dla bogactwa kultury ukraińskiej
- jak choćby w cytowaniu ukraińskich pieśni, opisywaniu obyczajów,
szczegółów ubioru, i ukazywaniu
i podkreślaniu postaw bohaterów
książki.
Obecnie polecamy dwie bardzo interesujące książki pani Teresy Siedlar
– Kołyszko; „Od Smoleńska po
Dzikie Pola” i „ BYLI, SĄ. CZY
BĘDĄ…?”, które przybliżamy naszym czytelnikom w artykule:

BYLI, SĄ. CZY BĘDĄ …?
Trwanie Polaków na ziemiach
wschodnich I Rzeczypospolitej” w
bieżącym wydaniu KSI.
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Sylwetka bohatera OUN-UPA
Dymitra Kupiaka
Redakcja

Od października do grudnia 1969

roku w miejscowości Krasne koło
Lwowa, odbywał się publiczny
proces sądowy grupy nacjonalistycznych bandytów – członków
banderowskiej bojówki SB (Służby
Bezpieczeństwa), która wykonywała funkcje represyjne oraz zajmowała się masową zagładą ludności
cywilnej. Bronisław Szeremeta w
swoim opracowaniu „Watażka –
jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia” miedzy innymi napisał:
O zbrodniach OUN-UPA, dokonanych na ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu,
panuje uporczywe milczenie. A
przecież jak Polska długa i szeroka,
wszyscy wiedzą o tej zbrodni potwornego ludobójstwa. Żyją jeszcze
świadkowie tych zbrodni, którym
udało się uciec spod siekiery, noża
czy kuli bestialskich rizunów, lecz
nasze elity starają się te zbrodnie
przemilczeć, zatuszować i wtrącić
w zapomnienie. Redaktorzy między innymi „Gazety Wyborczej”, a
także polskojęzyczni pseudo historycy, starają się je wytłumaczyć i
usprawiedliwić, by rzekomo w ten
sposób, nie poruszając drażliwych
spraw, doprowadzić do pojednania
obu narodów. Jest to pomysł absurdalny, ponieważ nie można budować pojednania, przez zapomnienie
a często negowanie popełnionych
zbrodni.
Naród polski pragnie
pojednania i przyjaźni z narodem
Ukraińskim, ale nie z jego ludobójczym marginesem, jakim była faszystowska organizacja OUN-UPA.
Zbrodnie ich powinny zostać ujawnione, napiętnowane i potępione, a
żyjący jeszcze przywódcy ukarani.
Nie można dopuścić do tego, aby
ich następcy rozpalali nienawiść do
polskości i Polaków. Nie ukarane
zbrodnie powodują nowe zbrodnie,
a ukrywający zbrodnie i zbrodniarzy, uważani są za ich wspólników,
których żadne aspekty polityczne w
przyszłości nie będą mogły usprawiedliwić. Nasze rządzące elity powinny wziąć to pod rozwagę.
Słowa te zostały napisane w 2000
roku i o dziwo jak są nadal aktualne. Po drodze najpierw Senat RP
a teraz w listopadzie b.r. sejmowa
Komisja Mniejszości Narodowych i
Etnicznych przyjęła projekt uchwały w sprawie potępienia zbrodniczej akcja "Wisła”. Wszystko w
przededniu 70 rocznicy „Rzezi Wołyńskiej” która później rozlała się
jak powódź na ościenne województwa. Potomkowie pomordowanych
nie mogą doczekać się właściwego
osądu i potępienia „Ludobójstwa
na Kresach Wschodnich” ze strony
władzy i elit politycznych. W tym
czasie pogrobowcy OUN-UPA próbują od nowa pisać historię o której
nasze państwo ciągle zapomina albo
pozwala pisać innym. Aby uchronić
pamięć od fałszu musimy przypominać nagą i drastyczną prawdę. Niżej
przedstawiony materiał ma właśnie
taki charakter. Prezentujemy jedną
z sylwetek bohaterów OUN-UPA
zaprezentowaną przez Bronisława
Szeremetę w/w opracowaniu.

/ Dymitr Kupiak

Ukraiński nacjonalista Dymitr
Kupiak urodził się w 1918 roku we
wsi Jabłonówka, pow. Kamionka
Strumiłowa, woj. tarnopolskie,
gdzie oprócz Rusinów mieszkali
Polacy,
stanowiący
niewielki
procent jej mieszkańców. Od
dzieciństwa wychowywany był w
duchu nienawiści do Polaków i
wszystkiego, co polskie. Rozwinęła
się ona i pogłębiła, gdy w 1938 roku
wstąpił do OUN (Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów). Jako
aktywny członek organizacji znalazł
się w tymże roku w więzieniu,
uwolniła go stamtąd w 1939 roku
wojna. Zakonspirowany w czasie
okupacji sowieckiej, zaczął działać
od lipca 1941 roku, kiedy
Małopolskę Wschodnią zajęły
wojska niemieckie, przepędzając
Sowietów.
Występując
pod
pseudonimem „Sławko Weslar”,
ogłosił we wsiach Stary Milatyn i
Jabłonówka rejonu Busk, tzw.
„samostijnu
Ukrainu”
i
zorganizował w nich ukraińską
policję. Dokonywała ona aresztowań
Polaków i tych Ukraińców, którzy
współpracowali
z
reżimem
sowieckim. Kupiak, ze swym bratem
Michałem, zaaresztowali byłego
prezesa kołchozu w Jabłonówce –
Jana Zierskiego z synem Michałem i
przez dwa tygodnie poddawali ich
tak ciężkim torturom, że Zierski
zmarł. W tym czasie Kupiak
aresztował również dwóch Żydów,
Grzegorza Karawana i Majora
Hacfrajda,
mieszkańców

ps. „Klej”

Jabłonówki. Na rozkaz Kupiaka
aresztowano
też
sołtysa
w
Niesłuchowie, Łukasza Karasiuka
oraz Stefana Szewcowa, Mikołaja
Szostaka, Jana Romanowa i
Michała
Antonowa,
których
trzymano i torturowano na
posterunkach policji w Starym i
Nowym Milatynie. Sołtysa Starego
Milatyna,
Prokopa
Prystupę
torturował osobiście Kupiak. W
latach 1941-43 Kupiak przebywał w
Busku, gdzie pełnił funkcję
wojskowego referenta i referenta SB
rejonowego kierownictwa OUN w
Busku. Jesienią 1943 roku na rozkaz
kierownika
SB,
krajowego
kierownictwa OUN – Grzegorza
Pryszlaka ps. „Mikuszka” i
„Sirnyk”, zorganizował bojówkę SB
i stanął na jej czele pod pseudonimem
„Klej”, grasując w latach 1944-45
na terenie Kamionki Strumiłowej i
Buska. W skład bojówki wchodziło
20 banderowców: Dymitr Kupiak
(„Klej”),
Michał
Pociłujko
(„Nesytyj”), Bogdan Czuczman
(„Kruk”), Włodzimierz Olijnyk
(„Gołodomor”), Andrzej Moroz
(„Bajrak”),
Paweł
Czuczman
(„Benito”),
Stefan
Czuczman
(„Bereza”), Jarosław Iwanow
(„Pyłyp”),
Paweł
Łuciów
(„Panok”),
Michał
Kupiak
(„Generał”),
Piotr
Smaga
(„Zajeć”),
Grzegorz
Berbeka
(„Burmyło”), Wasyl Romaniszyn
(„Hajduk”),
Jan
Szewczuk
(„Stałewyj”), Michał Horbacz
(„Zełenyj”), Michał Martyniuk
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(„Rak”), Paweł Olijnyk („Igor”),
Iwan Bakun („Połkownyk”), Olga
Jurkowska („Pcziłka”), Sławka
Falińska („Osyka”). Z bojówką
Kupiaka „Kleja” współpracowali:
Grzegorz Wilk („Grzyń”), Leon
Pociłujko („Łewko”, „Jastrub”) i
inni. Na podstawie dokumentów i
materiałów z procesu sądowego
przeprowadzonego w listopadziegrudniu 1969 roku w Krasnem na
pięciu pojmanych wspólnikach
stwierdzono, że watażka tego
oddziału SB Dymitr Kupiak winny
jest napadów, mordów, grabieży i
podpaleń jak wymienione poniżej:
W kwietniu 1944 roku dokonał w
Busku
napadu
na
rodzinę
Czuczmanów.
Za
to,
że
przechowywali Żydów w czasie
okupacji niemieckiej z rąk jego
bandy zginęli: Emilia Czuczman,
Iwan Czuczman i jego żona Natalia.
W opinii świadka Falińskiej
Susabowskiej, napad ten miał
charakter czysto rabunkowy. Iwan i
Natalia Czuczman mieszkali na
peryferiach
miasta,
sąsiedzi
nazywali ich sobotnikami. Krążyły
pogłoski, że w czasie wojny
przechowywali u siebie Żydów, za
co otrzymali wiele cennych rzeczy.
W zabójstwie tym i grabieży brał
udział Bogdan Czuczman, sąsiad i
krewny zamordowanych. W okresie
tym bazą Kupiaka były lasy w
okolicach Pobużan i Jabłonówki, a
więc rodzinne strony przywódcy
bandy. W maju 1944 roku dokonał
on ze swoją bandą napadu na wieś
Kupcze. Zabili tam trzech Polaków:
Włodzimierza Sołtysa, Eugeniusza
Kotowskiego i Eugeniusza Sołtysa,
po czym zagrabili ich majątek.
Świadek Smaga, były członek
bojówki Kupiaka zeznał: „Z
Pobużan pojechaliśmy do wsi
Kupcze, dokąd przybyliśmy o
zmierzchu.
Zatrzymaliśmy
się
niedaleko tej wsi i nasz watażka
„Klej”
ogłosił,
że
mamy
przeprowadzić we wsi akcję – zabić
jakiś Polaków. Podzielił nas na kilka
grup i każdej wyznaczył zadanie do
wykonania. Sam Kupiak, ja i jeszcze
kilku poszliśmy mordować jedną
rodzinę, a reszta została wysłana
przez Kupiaka do innej chałupy.
Nasza grupa wraz z Kupiakiem
otoczyła jedną z chałup, do której
wtargnął Kupiak z innymi, ja
zostałem na zewnątrz. Po chwili
usłyszałem strzały, po których
wezwano mnie do wnętrza. Gdy
wszedłem, zobaczyłem przy świetle
gazowej lampy dwa trupy, leżące na
podłodze. Mnie podali worek
wypełniony zagrabionymi rzeczami
i kazali zanieść do furmanki.
Kupiak, „Pyłup” (Iwanow) i inni
bandyci także przynieśli worki
wypełnione zagrabionymi rzeczami.
Inna grupa po zabójstwie i grabieży
też przyniosła worki z zagrabionymi
rzeczami i wszyscy pojechaliśmy do
wsi Nowosiółki. W czasie drogi
powrotnej z rozmowy z Kupiakiem
zrozumiałem, że ludzie we wsi
zostali zamordowani dlatego, że byli
Polakami. Oto zeznania drugiego
świadka – Jana Maksimowa, w
sprawie mordu we wsi Kupcze:

„Mieszkałem w Kupczu z żoną i
dwojgiem nieletnich dzieci. W tym
czasie spłonęła chata mego wujka,
tj. brata mojej mamy, Włodzimierza
Sołtysa, który ze swą córką
Katarzyną i jej mężem Eugeniuszem
Kotowskim i czteroletnią wnuczką
został bez mieszkania. Pozwoliłem
im zamieszkać w mojej nowo
zbudowanej chałupie, wszyscy byli
Polakami. W połowie maja 1944
roku, około północy, usłyszałem
straszliwe
łomotanie
do
zewnętrznych drzwi. Przez okno
zobaczyłem kilku uzbrojonych
mężczyzn. Gdy otworzyłem drzwi,
wszedł uzbrojony bandyta i kazał
oddać klucze do mojej nowej
chałupy. Zabrał podane klucze i
wyszedł. Po chwili usłyszałem
dobiegające
stamtąd
odgłosy
strzałów. Następnie usłyszałem
wielki gwar i ruch na podwórzu, a
potem wszystko ucichło. Rano
zaszedłem do mojej chałupy i na
podłodze w pokoju i w kuchni
zobaczyłem trupy Sołtysów i
Kotowskiego. Cały majątek tej
rodziny został zagrabiony”. W
czerwcu 1944 roku, Kupiak napadł
na wieś Żeniów koło Glinian,
porwał
ślusarza
Wasyla
Czarkowskiego, zawiózł go do lasu,
gdzie po bestialskich torturach,
zamordował. W tym samym czasie
Kupiak wysłał innych bandytów do
wsi Zamościce, gdzie zatrzymali
Michała
Szulgę,
komendanta
gliniańskiej Straży Pożarnej oraz
Marię Chochułę, którą podejrzewali
o
łączność
z
partyzantami.
Wykonując rozkaz Kupiaka, Szulgę
zabili na miejscu, ponieważ stawiał
im opór a Chochułę przywieźli do
wsi Połoniczna, gdzie zmarła w
wyniku nieludzkich tortur. W dniu
15 sierpnia 1944 roku na rozkaz
Kupiaka jego podkomendni zabili
Karolinę Fabiańską i Oleksego
Michajłowa, którzy jechali ze wsi
Grabowa do Buska. Następnego
dnia ci sami oprawcy zamordowali
sołtysa wsi Pobużany – Grzegorza
Przystańskiego
i
jego
żonę
Katarzynę. W tymże miesiącu
Kupiak ze swoimi wspólnikami
zatrzymał we wsi Bogdanówka w
pow.
Złoczowskim
Oleksego
Rupentala i zawiózł go do
Połonicznej. Więzień zmarł w
wyniku zastosowanych typowych
dla oprawców tortur. W dniu 17
sierpnia 1944 roku, Kupiak
przeprowadził bandycki napad na
przysiółek Wodaje, należący do wsi
Grabowa. Na jego rozkaz podpalono
stodołę, w której ukryli się: Michał
Woźniak,
Helena
Bułkowska,
Helena Gryszczuk, Włodzimierz
Seniuk,
Maria
Babijczuk,
piętnastoletnia Stefania Babijczuk,
Eugeniusz Seń, troje dzieci w wieku
od sześciu do ośmiu lat oraz Józef,
Kazimierz i Bolesław Bułkowscy.
Do uciekających z płonącej stodoły
bandyci strzelali z karabinów
maszynowych: Seń, Babijczuk i
Bułkowski zostali zabici, natomiast
ranionemu Michałowi Woźniakowi
udało się uciec, reszta spłonęła w
stodole. Przy tym wszystkim bandyci
wydłubali Babijczukowi oczy a
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Seniowi odrąbali ręce. Zeznania
świadka Smagi o napadzie na wieś
Wodaje tak opisują te wydarzenia:
„W kilka dni po zabójstwie
Fabiańskiej i Michajłowa, Kupiak
poprowadził naszą bojówkę i leśną
bandę „Sołowija” na chutor Wodaje
koło wsi Grabowa. Ktoś doniósł, że
ludzie przeznaczeni do likwidacji
skryli się w jednej stodole. Na rozkaz
Kupiaka, Bogdan Czuczman i inni
próbowali się wedrzeć do stodoły,
ale drzwi były zamknięte od
wewnątrz. Wówczas watażka kazał
otworzyć ogień z automatów, ale
ludzie wewnątrz milczeli. Wtedy na
rozkaz Kupiaka jego brat Michał
„Generał” zapalił z rakietnicy
słomianą strzechę. W stodole
podniósł się krzyk i płacz kobiet i
dzieci. Kupiak rozkazał strzelać do
uciekających ze stodoły. Wyskoczyło
kilku mężczyzn, ale zostali zabici.
Kobiety i dzieci spłonęły w stodole.
Winą ich było to, że byli Polakami.”
Dnia 18 sierpnia 1944 roku, Kupiak
zorganizował zasadzkę na szosie
lwowsko – kijowskiej, między
wsiami Angielówką i Wierzblanami
koło Buska. Do zasadzki tej
przyłączył się jeszcze oddział UPA
„Wilczura”. Ostrzelali oni tam i
rozpędzili kolumnę ludzi zmobilizowanych do Armii Czerwonej.
Czterech z nich zatrzymano i na
rozkaz
Kupiaka
zastrzelono.
Podczas akcji bandyci ostrzelali
jadący
wojskowy
samochód
ciężarowy,
zabili
przy
tym
zdemobilizowaną z armii Janinę Kot
i czechosłowackiego żołnierza
Wienczysława Mymrę. Zagrabili ich
rzeczy a okrwawione pieniądze, po
umyciu z krwi, Kupiak przywłaszczył
sobie. Zeznania świadka Polityły,
uczestnika minionych zdarzeń,
należącego do leśnego oddziału
UPA, który odbył wyrok za inne
przestępstwa: „Wiosną 1944 roku ja
z częścią oddziału UPA „Bohuna”
wracaliśmy z Jabłonówki przez las
niedaleko miejsca przebywania
bojówki SB „Kleja” i usłyszeliśmy
straszliwe
krzyki.
Chcieliśmy
podejść do grupy bandytów, którzy
stali w kole i nogami kopali leżącego
człowieka, ale nas przepędzili. Jak
się później dowiedziałem, ofiarą był
żołnierz ze szturmowego oddziału
(istrebitelnoho batalionu), którego
w ten sposób torturowano i
zamordowano. Kupiak do swej
bandy wybrał najokrutniejszych,
bez żadnych skrupułów bandytów,
dla których zamordowanie dziecka
było drobnostką, nie mówiąc o
kobietach czy starcach. W zasadzce
na
szosie
kijowskiej
byłem
świadkiem, jak Kupiak zmył w
kałuży krew z zabranych od
zamordowanych pieniędzy i zabrał
sobie”. Dnia 19 sierpnia 1944 roku,
na rozkaz Kupiaka, jego wspólnicy i
podlegli
mu
zbrodniarze
zamordowali we wsi Jabłonówka
następujące osoby: Hannę Wilk,
Piotra Dedoruka, jego żonę
Franciszkę, ich dwie córki – Marię i
Emilię oraz rodzinę Wojciecha
Jasińskiego, tj. jego żonę Marię i
syna Piotra. W sierpniu 1944 roku
Kupiak dokonał również napadu na
wieś Wierzblany. Otoczył tam,
ostrzelał i podpalił chałupę
Włodzimierza
Trojana.
Uciekających z płonącej chałupy:
Włodzimierza, jego ojca i krewną
Agatę
Trojan
zabili.
Żona
Włodzimierza – Anna z dwojgiem
dzieci, Janem i Stachem skryła się w
chałupie sąsiadów. Dymitr Kupiak,
Włodzimierz Olijnyk i Paweł
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Czuczman wtargnęli do tej chałupy i
zamordowali Annę i Stacha a Jana
zranili.
W sierpniu 1944 roku
Kupiak ze swoją bojówką dokonał
napadu na wieś Czuczmany
Zabłotne, gdzie w celu rabunkowym
zamordował
Bolesława
Maksymiszyna i jego brata
Eugeniusza z żoną Michaliną.
Zeznania łączniczki Kupiaka Sławki
Falińskiej ps. ”Osyka” obecnie
Susabowskiej. „Uczestnicząc w
bojówce
Kupiaka
„Kleja”
dowiedziałam się od niego, Michała
Pociłujki i Bogdana Czuczmana, że
ich bojówka zamordowała rodzinę
Maksymiszyna i jego brata z żoną.
Przed wojną i w czasie wojny
Maksymiszyn posiadał w Busku
sklep. Na początku 1944 roku, z
rodziną i bratem, wyjechał do wsi
Czuczmany Zabłotne i zabrał ze
sobą swój majątek ze złotem, futrami
i innymi cennymi rzeczami. Wszyscy
wiedzieli,
że
był
bogatym
człowiekiem i dlatego Kupiak
postanowił go zamordować, by
zagarnąć jego majątek. Kto brał
udział w tym zabójstwie, nie wiem.
Później, kiedy z Kupiakiem
wyjechałam do Polski, posiadał on
karakułowe
futro,
zrabowane
rodzinie Maksymiszynów. W ogóle
były trzy futra, jedno z nich należało
do żony Bolesława. Futra te Kupiak
sprzedał w sklepie komisowym we
Wrocławiu. Pociłujko i Michał
Horbacz opowiadali mi, że po
zamordowaniu rodziny zabrali
złoto, dolary i inne cenne rzeczy,
które przywłaszczył sobie Kupiak,
zamiast podzielić się z innymi, jak
się wcześniej umówiono. Wszystko
to
świadczy,
że
rodzinę
Maksymiszynów zamordowano w
celu grabieży.” A tak przedstawia te
same
zdarzenia
świadek
Włodzimierz Pałyga: „W czasie
niemieckiej okupacji Bolesław
Maksymiszyn posiadał w Busku
własny sklep komisyjny. Wszyscy
wiedzieli, że dorobił się on wielkiego
majątku. W czasie, gdy nastała
druga sowiecka okupacja, Bolesław
Maksymiszyn z żoną, czteroletnią
córką i staruszką matką oraz z
bratem Eugeniuszem i jego żoną,
przeniósł się z Buska do wsi
Czuczmany Zabłotne. Przez jakiś
czas mieszkał w moim domu, później
u Łukasiewiczów i w końcu
zamieszkał u Włodzimierza Kokora.
Kiedy rodzina Maksymiszynów
mieszkała u nas, ich matka
opowiadała, że Kupiak groził jej
synom, iż zostaną ukarani, jeśli
wstąpią do Armii Czerwonej. Z
Buska rodzina Maksymiszynów
zabrała najcenniejsze swoje rzeczy.
Przy końcu sierpnia 1944 roku do
chałupy
Łukasiewicza,
gdzie
mieszkał wtedy Bolesław z żoną,
córką i matką, wszedł Kupiak z
kilkoma
bandytami
i
kazał
Bolesławowi iść z nim do
Bołożynowa, wioski oddalonej o
kilka kilometrów. W drodze, za
naszą
wsią,
Kupiak
kazał
Bolesławowi maszerować przodem
przed nim i strzelił mu w tył głowy.
Po tym morderstwie wrócił z
bandytami do wsi, zabrał brata
Eugeniusza i zamordował w lesie, w
którym zabił już jego brata
Bolesława. Bandyci po raz trzeci
wrócili do wsi, wezwali żony
Bolesława i Eugeniusza i powiedzieli
im, że za wioską czekają na nie ich
mężowie.
Niczego
nie
podejrzewając, obie niewiasty
poszły z bandytami, a żona
Bolesława wzięła ze sobą także

małą córeczkę. Za wsią wszystkie
zostały zamordowane. Tego samego
dnia „Klej” zamordował matkę
Maksymiszynów, Marię. Pasła ona
w polu krowę. Kupiak podszedł do
niej z mieszkańcem wsi Iwanem
Petrycą, który też był członkiem
bandy i kazał jej, by zaprowadziła
ich
do
domu
leśniczego.
Odpowiedziała, że jest nietutejsza i
nie zna drogi do leśniczówki. Z
początkiem stycznia 1945 roku
Kupiak
dowiedział
się,
że
mieszkanka wsi Bołożynowa, Maria
Omeluch nosiła do aresztu paczki
żywnościowe
swemu
mężowi.
Rozkazał
więc
Michałowi
Horbaczowi ps. „Zełenyj” i
Jarosławowi
Iwanowowi
ps.
„Pyłyp” zamordować ją. Obaj
wtargnęli nocą do chaty, pobili ja i
poranili w głowę z pistoletu. Kiedy
bandyci wyszli, kobieta po pewnym
czasie oprzytomniała i boso uciekła
do sąsiedniej wsi Angielówka, gdzie
znalazł ją ojciec i zawiózł do
szpitala. Tam ją odratowano. Dnia 3
stycznia 1945 roku, Kupiak ze swoją
bandą rozprawił się z mieszkańcami
wsi Wierzblany koło Buska.
Zamordował tam Hannę Pałygę i jej
ciężarną córkę Olgę Bedrij za to, że
ich krewni – Izydor Pałyga i Hilary
Bedrij, siłą wzięci do bandy UPA,
uciekli z niej i wstąpili do sowieckiej
armii. Kupiak i Bogdan Czuczman
„Kruk” wtargnęli do ich chałup i
obie zastrzelili. W dniu 17 lutego
1945 roku bojówka SB z Kupiakiem
na czele dokonała mordu we wsi
Grabowa. Ofiarami ich byli:
inspektor oświaty rejonu Busk –
Konstanty Naczas i jego żona,
nauczycielka – Maria. Oprócz tego
zatrzymano Katarzynę Polityło,
którą uduszono i wrzucono do
studni, po czym bandyci odjechali z
ich zrabowanym mieniem. Zeznania
świadka Falińskiej Susabowskiej:
„Na początku 1945 roku bojówka
Kupiaka zamordowała małżeństwo
Naczasów, Konstantego i Marię,
którzy mieszkali we wsi Grabowa.
Przyczyną zabójstwa było to, że
Konstanty
Naczas,
inspektor
rejonowego
oddziału
ludowej
oświaty w Busku darzył sympatią
władzę sowiecką i występował
przeciwko
ukraińskim
nacjonalistom. Także jego żona
Maria, nauczycielka ze wsi
Grabowa nie darzyła sympatią
ukraińskich
nacjonalistów.
O
zabójstwie tym dowiedziałam się od
Michała Pociłujki „Niesytoho”.
Zeznania córki Naczasów – Lidii
Poroniuk, tak charakteryzują to
wydarzenie: „Na całe życie w mojej
pamięci pozostało, jak tego wieczora
rodzice mnie kąpali. Nagle do
pokoju weszło kilku bandytów.
Jeden z nich wydał mi się bardzo
wysokiego
wzrostu,
zaczął
rozmawiać z ojcem a potem strzelił
do niego. Ojciec upadł, w pokoju
zgasła
lampa.
Bardzo
się
przestraszyłam
i
zaczęłam
krzyczeć”. Zeznania ojca Marii
Naczas, Tomasza Sosnowskiego:
„Bandyci weszli do naszej chałupy i
kazali podać wieczerzę. Po
wieczerzy powiedzieli, że mają
sprawę do nauczycieli i weszli do
drugiego pokoju, gdzie mieszkała
córka Maria, z mężem i dzieckiem.
Mojej żony do tego pokoju nie
wpuścili. Po kilku minutach oddali
pięć strzałów i natychmiast wyszli.
Jeden z nich kazał zabrać dziecko.
Kiedy z żoną weszliśmy do pokoju,
córka i jej mąż leżeli martwi. Córka
miała kilka ran w głowie, jej mąż

tylko jedną”. W dniu 20 lutego 1945
roku na rozkaz Kupiaka jego
podwładni zamordowali Hannę
Bogomołową, kierowniczkę młyna w
Jabłonówce za to, że nie zgodziła się
dawać im mąki, oraz dwóch
Polaków, którzy wtedy przejeżdżali
obok młyna z drewnem z lasu.
Zaprowadzili ich do pobliskiego
lasu i tam zamordowali. Także w
lutym 1945 roku, Kupiak ze swoją
bojówką zatrzymał we wsi Lisko
przewodniczącego wiejskiej Rady,
Michała Hnatyszyna, zaprowadził
go do opuszczonego gospodarstwa i
osobiście zastrzelił. W tym czasie
Bogdan
Czuczman,
Jarosław
Iwanow i inni na rozkaz Kupiaka
wymordowali
całą
rodzinę
Hnatyszyna, żonę, córkę Bognę i
rodziców
–
Józefę
Zarębę,
Włodzimierza Zarębę i Paraskę
Hajłasz. Mienie ich podobnie jak
innych pomordowanych wzbogaciło
konto szefów bandy. Zeznania
świadka Falińskiej Susabowskiej:
„Grzegorz Pryszlak „Mikuszka
posłał mnie z pocztą do Kupiaka i
prosił, abym będąc we wsi Lisko
dowiedziała się o jego matkę, która
mieszkała w Nowosiółkach. We wsi
Lisko zatrzymałam się u jakiegoś
gospodarza, spotkałam się z
Kupiakiem i oddałam mu pocztę. W
tym czasie w bojówce Kupiaka
widziałam
Andrzeja
Moroza,
Włodzimierza
Olijnyka,
Jana
Szewczuka i jeszcze kilku innych.
Dowiedziałam się tam też, że pytał o
mnie przewodniczący wiejskiej
Rady, Michał Hnatyszyn, co mnie
bardzo zaciekawiło i zaniepokoiło.
Od gospodarzy dowiedziałam się, że
on często jeździ do rejonu, gdzie
spotyka się z przedstawicielami
sowieckiej władzy i wraca późno do
domu. Pisemnie zawiadomiłam o
tym Kupiaka. Po przyjeździe
Kupiaka i Moroza, opowiedziałam
im o Mikołaju Hnatyszynie i
prosiłam, by wyjaśnili, dlaczego
Hnatyszym interesuje się moją
osobą. Kupiak obiecał mi to
wyjaśnić. Razem z Morozem i
Kupiakiem udałam się do chałupy
Hnatyszyna. Hnatyszyn zobaczył
nas przed domem i bardzo się
wystraszył. Po krótkiej rozmowie,
Kupiak kazał Morozowi pilnować
Hnatyszyna, a mnie odprowadził do
gospodarza, u którego mieszkałam i
powiedział,
że
rozmowa
z
Hnatyszynem nie ma żadnego sensu.
Zapytał przy mnie Hojnicza, czy jest
tu w pobliżu pusty dom, w którym
można by swobodnie porozmawiać.
Ten wskazał mu jakiś budynek.
Następnego dnia dowiedziałam się
od gospodarza, że Hnatyszyn został
zamordowany, a oprócz niego
zamordowano jeszcze jego żonę,
dorosłą córkę i innych dorosłych
mieszkańców wsi. Przy pierwszym
spotkaniu po tych wydarzeniach
Kupiak powiedział mi, że on
zastrzelił Hnatyszyna i resztę
członków jego rodziny, a następnie
wszystkie trupy zakopali w kupie
gnoju. Uczyniono to dlatego, aby
wyglądało, że cała rodzina
wyjechała do miasta. Ponieważ w
chałupie były ślady krwi i wszystko
mogło się wydać, bandyci zabili na
podwórzu krowę i jej krwią oblali
mieszkanie.
Cały
majątek
Hnatyszyna rozgrabiono”. Zeznania
świadka Cyganko; „Wiem, że
Kupiak mordował ludzi, którzy nie
chcieli wstąpić do jego bandy i
grabił ich majątek. Znam osobiście
Olijnyka. On torturował ludzi. To
okrutny kat, niczym nie ustępuje
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Kupiakowi”. Zeznania świadka
Koszela, byłego członka bandy
OUN-UPA, który odbył karę w innej
sprawie:
„Bojówka
Kupiaka
„Kleja” zaj-mowała szczególne
stanowisko
wśród
innych
nacjonalistycznych band. Jemu
podporządkowane były bojówki
„Czarnoty”, „Wilczura” i inne.
„Klej” był nie tylko okrutnym
człowiekiem, ale i sadystą, który na
widok ludzkiej krwi i męczarni
odczuwał zadowolenie. Wśród
bandytów krążyły o nim tak straszne
pogłoski, że my, z innych band
baliśmy się nie tylko jego, ale
każdego jego wspólnika”. Zeznania
oskarżonego Pawła Czuczmana:
„Kupiak nie był człowiekiem, a
tylko bydlakiem, jego bali się
wszyscy bardziej niż dzikiego
zwierzęcia.
Pamiętam,
jak
zamordował jednego ze swoich
podwładnych o nazwisku Moroz.
„Kruk” podejrzewał, że Moroz
namawia mnie do opuszczenia
bojówki i doniósł o tym Kupiakowi.
Kupiak zarządził dla wszystkich
zbiórkę, kazał położyć się na ziemię
twarzą w dół i leżącemu Morozowi
strzelił w potylicę, a następnie
powiedział, że tak będzie z każdym,
kto zechce uciec”. Zeznania
oskarżonego Andrzeja Moroza: „W
Zachodniej części Ukrainy oprócz
miejscowych były także bojówki SB
bezpośrednio
podporządkowane
OUN. Bojówki te dokonywały
najbardziej okrutnych mordów na
ludności. Bojówka Kupiaka była
właśnie taką bojówką. W naszej
bojówce wszyscy wiedzieli, że
Kupiak zastrzelił braci Pociłujków,
Piotra i Michała za to, że chcieli
uciec z jego bojówki. W marcu 1945
roku
członkowie
oddziału
„Sołowija” zatrzymali żołnierzy
buskiego szturmowego batalionu,
Oleksego Zawieruchę i Stefana
Koszela. Przyprowadzili ich do
miejsca postoju bojówki Kupiaka,
znajdującej się w jabłonowskim
lesie,
gdzie
ich
straszliwie
torturowano, a następnie uduszono
w taki sposób, że leżącym na ziemi
kładli drągi na szyję i nogami gnietli
do ziemi. Zeznania świadka Smagi,
byłego członka bandy OUN:
„Widziałem,
jak
jednemu
żołnierzowi, nie pamiętam, kto to
był Koszel, czy Zawierucha, „Kruk”
i „Pyłyp” położyli gruby drąg na
szyi, na końcu tego drąga stanęli
nogami i w ten sposób go udusili”.
Na początku 1945 roku bojówka
Kupiaka wspólnie z bojówką Diżaka
„Czarnoty” dokonali napadu na
wieś
Czuczmany,
gdzie
zamordowano:
Włodzimierza
Kokora, żonę Jarosławę i ich dzieci,
Bogdana 6 lat, Zenona 4 lata i
jednoroczną
Marię,
siostrę
Jarosławy Kokor, Marię Czuczman i
jej dziecko. Majątek ich ograbiono a
chałupę spalono. Zeznania świadka
Włodzimierza Pałygi: „Rodzina
Włodzimierza Kokora mieszkała w
sąsiedztwie. Wieczorem tego dnia
odwiedziłem ją. W domu obecni byli
Kokor, jego żona Jarosława, troje
dzieci, Bogdan, Zenon i Maria a
także siostra Jarosławy z maleńką
córeczką Hanusią. Nagle do chałupy
wtargnęło trzech bandytów. Gdy się
dowiedzieli, że jestem sąsiadem,
kazali mi opuścić mieszkanie.
Poszedłem do swego domu i ukryty
obserwowałem. Słyszałem kilka
strzałów, a potem bandyci wynosili
rzeczy i ładowali je na sanie, którymi
przyjechali. Wyprowadzili krowę,
jałówkę, a potem zapalili wszystkie
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budynki. Na drugi dzień cała wieś
przychodziła oglądać spalone ciała.
Na drzewie bandyci zostawili na
dużym papierze napis: „Kto pójdzie
służyć do Czerwonej Armii, tego
rodzinę spotka to samo”. W marcu
1945
roku
Grzegorz
Wilk
przyprowadził do lasu Marię
Baraniec, mieszkankę Jabłonowskiej
Kolonii za to, że kilka razy chodziła
do Buska bez zezwolenia i że na jej
podwórzu zatrzymywali się żołnierze
szturmowego batalionu. Torturowali
ją, a później Kupiak kazał Morozowi
ją zabić. Ten zaprowadził ją w krzaki
i strzelił do niej z pistoletu. Po
jakimś czasie ranna Baraniec
oprzytomniała i wyszła zakrwawiona
z krzaków. Pociłujko i Wilk złapali
ją i z powrotem zawlekli w krzaki,
wrzucili do rowu, gdzie Wilk dobił ją
strzałem z pistoletu i przykrył
gałęziami. W dniu 28 marca 1945
roku Kupiak ze swą bandą zatrzymał
we
wsi
Wierzblany
przewodniczącego wiejskiej Rady,
Piotra Pałygę, zaprowadził do lasu i
tam zamordował. W dniu 4 kwietnia
ze swą bandą wspólnie z oddziałem
„Sołowija” zorganizował napad na
Busk, gdzie zamordowano 9 osób.
Zginął wtedy żołnierz szturmowego
batalionu Stanisław Jurdyga, jego
żona Stefania, ich osiemnastoletnia
córka Jarosława i czternastoletni
syn Mieczysław, Marian Mieżwiński,
jego żona Maria i ich dzieci- córka
Julia i siedmioletni syn Antoni, a
także kobieta w podeszłym wieku
Julia Kuczyńska. Kupiak ze swymi
bandytami, Olijnykiem, Pociłujką,
Horbaczem
i
Bogdanem
Czuczmanem wtargnął najpierw do
mieszkania rodziny Jurdygów i po
dokonanym mordzie udał się do
mieszkania
Julii
Kuczyńskiej.
Olijnyk strzelił do niej dwa razy,
ponieważ jeszcze żyła, dobił ją
Czuczman. Wszystko zagrabili, a
cenne rzeczy ze złota oddali
Kupiakowi. Zeznania świadka
Falińskiej
Susabowskiej:
„W
kwietniu 1945 roku, bojówka
Kupiaka zamordowała rodzinę
Stanisława Jurdygi zamieszkałego
w Busku przy ulicy Szaszkiewicza.
Zostali zamordowani: Stanisław
Jurdyga, jego żona Stefania, córka
Jarosława i syn Mieczysław. O
morderstwie tym opowiadał mi
Kupiak i Bogdan Czuczman, który
chwalił się, że osobiście zamordował
żonę i córkę. Wiem, że w tym
napadzie brali udział także Olijnyk,
Michał Kupiak, brat watażki i inni
członkowie jego bojówki. Cały
majątek rozgrabiono”. Zeznania
świadka Jana Sosnowskiego: „Gdy
weszliśmy do mieszkania Jurdygi
zobaczyliśmy na podłodze ciała
zamordowanych, ich głowy były
rozszarpane kulami, z ran ciekła
jeszcze krew. Na łóżku w drugim
pokoju leżały ciała ich dzieci, córki i
syna, ściany były obryzgane krwią,
a rzeczy porozrzucane po całym
pokoju”. Wiosną 1945 roku Kupiak
dostał jakąś truciznę i chciał
wypróbować jej działanie. Kazał
swym wspólnikom, Michałowi
Pociłujce i Jarosławowi Iwanowowi
złapać kogoś i przyprowadzić do
jabłonowskiego lasu. Bandyci
przyprowadzili
niewidomego
człowieka, którego Kupiak po biciu i
katowaniu zmusił do wypicia
podanej trucizny, ten po męczarniach
zmarł. W dniu 27 kwietnia 1945
roku,
grasując
na
terenie
wymienionych wcześniej powiatów,
Kupiak wraz z innymi bojówkami
SB i oddziałami OUN-UPA wziął

udział w napadzie na miasto
Radziechów, gdzie zabito dwóch
ludzi a czterech raniono. Zeznania
świadka Falińskiej Susabowskiej:
„Na rozkaz Kupiaka w kwietniu
1945 roku zamieszkałam we wsi
Połoniczna. W kilka dni potem
bojówka „Kleja” poszła wykonywać
pilne zadanie. Po trzech dniach
wrócili z rannym Stefanem
Czuczmanem. Kupiak mi opowiadał,
że jego bojówka z innymi bandami
UPA uczestniczyła w napadzie na
miasto Radziechów, że był wielki
bój, w którym został ranny Stefan
Czuczman i leczył się około dwóch
tygodni”. W maju 1945 roku,
Olijnyk i Moroz razem z innymi
bandytami bojówki przebywali w
okolicach wsi Zadwórze, na linii
kolejowej Krasne-Lwów. W tym
czasie przyjechał ze Lwowa kapitan
sowieckiej
armii
Borys
Wierchopietrowski
z
elektromechanikiem Eugeniuszem
Machowskim i jego córką, Marią.
Wszyscy zakwaterowali się u
gospodarza Kaliny. O fakcie tym
dowiedział się Kupiak i razem z
Olijnykiem, Morozem i innymi
bandytami wszedł do chałupy
Kaliny,
żeby
aresztować
przyjezdnych ze Lwowa. W chałupie
rozbroili Wierchopietrowskiego, a
Pociłujko z innymi bandytami
zatrzymał Machowskiego. Obu
zaprowadzili
do
jednego
z
opuszczonych w tej wsi gospodarstw.
W pustej chałupie Kupiak i Olijnyk
pobili bestialsko kapitana, rozebrali
do
bielizny
i
powiesili.
Machowskiego zaprowadzili do
stodoły, gdzie Pociłujko go
zastrzelił. W tym czasie córka
Machowskiego była w ogrodzie i
zbierała kwiaty. Z bukietem kwiatów
wróciła do chałupy Kaliny. Tu
bandyci chwycili ja i zaprowadzili
do chaty, gdzie wisiał kapitan.
Ściągnęli z niej odzież i powiesili
obok pierwszej ofiary. W maju 1945
roku banda Kupiaka zatrzymała
również we wsi Zadwórze Marię
Kaszczak. Po przeprowadzonym
przesłuchaniu, Kupiak dał znak
Olijnykowi, by ją zamordował.
Olijnyk zarzucił ofierze skórzaną
pętlę, której koniec przerzucił sobie
przez plecy i podciągnął do góry
tak, że ofiara zawisła na pętli.
Potrzymał tak przez pewien czas i
rzucił na ziemię. Ponieważ dawała
oznaki życia to inni bandyci dobili
ją i wrzucili do rzeczki. Zeznania
świadka Tomczyszyna: „Pewnego
dnia we wsi Zad-wórze zobaczyłem
Kupiaka, którego dobrze znałem. W
jego towarzystwie było trzech
innych bandytów, którzy prowadzili
Marię Kaszczak, mieszkankę naszej
wsi. Bandyci dokądś ją zaprowadzili
i po kilku dniach jej ciało znaleziono
w rzeczce. Były na niej ślady pobicia
i znaki od pętli na szyi. W naszej wsi
wszyscy bardzo bali się Kupiaka,
ponieważ wiedzieli, że po nim
pozostawały tylko trupy i spalone
budynki”. Zeznania oskarżonego
Olijnyka: „Dymitr Kupiak dał mi
znak, żeby ją zadusić, w tym
momencie stałem z tyłu za nią.
Czuczman, „Kruk” podał mi
skórzaną pętlę, którą nosił zawsze
ze sobą dlatego, żeby nią dusić
ludzi. Z tyłu rzuciłem pętlę na szyję
Marii Kaszczak, koniec pętli
przerzuciłem sobie przez plecy i
pociągnąłem do góry, aby oderwać
ofiarę od ziemi. W takiej pozycji
ciało Marii trzymałem kilka chwil i
gdy poczułem, że nie daje znaku
życia rzuciłem na ziemię.” W dniu 3

czerwca 1945 roku, Kupiak ze swoją
bandą i oddziałem UPA Iwana
Diżaka „Czarnoty” dokonał napadu
na wieś Humniska koło Buska.
Zamordowano tam Teodora Jaśków,
jego żonę Katarzynę, Marię
Łukasiewicz i Annę Hołotę,
kierowniczkę mlecznej zlewni, którą
uduszono i wrzucono do studni.
Zeznania poszkodowanej Anny
Moskwy, matki uduszonej: „Z moim
mężem zobaczyliśmy zwłoki naszej
córki Anny koło studni. Na czole
była wielka rana, na szyi ślady po
pętli, a na całym ciele ślady
ciężkiego
pobicia”.
Zeznania
świadka Falińskiej Susabowskiej;
„Kupiak opowiadał mi, że latem
1945 roku ze swoją bojówką we wsi
Humniska
zabił
małżeństwo
Jaśkowych.
Powodem
tego
zabójstwa było to, że Teodor Jaśków
pracował w rejonowym finansowym
oddziale miasta Busk i Kupiak
obawiał się, że ten codziennie
jeżdżący do pracy człowiek, może
informować władzę o sytuacji w
rejonie jego działania”. Dnia 5
czerwca 1945 roku, Kupiak na czele
swej bandy i bandy UPA Diżaka
„Czarnoty” dokonał napadu na
wieś Sokole, w pow. Kamionka
Strumiłłowa. W czasie napadu
zostali
zamordowani:
radna
rejonowej Rady w Busku, Julia
Dusan, Marta Kucak i jej córki,
Maria Kucak, Olena Bakun i Teofila
Bakun (mężowie Oleny i Teofili
służyli w sowieckiej armii),
Anastazja Dusan i jej córka
Anastazja, Anastazja Wołoszyn i jej
syn Iwan, Andrzej Sacharewicz,
jego żona Maria i ich dzieci, Iwan i
Anastazja oraz Jakub Wołoszyn. W
sumie
16
osób.
Majątek
pomordowanych
zagrabiono.
Relacja
świadka
Anastazji
Sacharewicz: „We wsi Sokole
mieszkam od urodzenia. W 1944
roku mieszkałam w sąsiedztwie
rodziny Andrzeja Wołoszyna, który
był moim krewnym. Gdy latem 1944
roku przechodził tędy front, całe
gospodarstwo Wołoszyna spłonęło.
Jego rodzina zamieszkała u mnie.
Niedługo
potem
Wołoszyna
powołano do sowieckiej armii. Na
początku czerwca 1945 roku, późno
wieczorem, kiedy my tj. ja, żona
Andrzeja Anastazja i ich córka w
wieku trzynastu- czternastu lat,
przygotowywałyśmy się do snu (syn
Iwan Wołoszyn lat 15 spał w
stodole),
niespodziewanie
do
chałupy wtargnęło kilku uzbrojonych
bandytów. Jeden z nich zwrócił się
do żony Wołoszyna Anastazji, że ma
do załatwienia z nią pewną sprawę.
Zaprowadził ją w towarzystwie
innych bandytów do drugiego
pokoju i zamknął drzwi. Po chwili
usłyszałam strzał. Zrozumiałam, że
ją zamordowali. Dziewczynka, Ola
zaczęła
płakać.
Ubłagałam
bandytów, by ją wypuścili z chałupy.
Obie wybiegłyśmy i ukryłyśmy się w
sadzie. Widziałam jak bandyci
weszli do stodoły, znaleźli tam syna
Iwana, przyprowadzili do pokoju,
gdzie leżała martwa matka i tam go
zamordowali. Rano weszłam do
chałupy i zobaczyłam, że martwa
Anastazja siedziała na podłodze
oparta o piec, strzelili jej w twarz.
Obok leżał trup jej syna, w ustach
miał pełno ziemi, co by oznaczało,
że przed śmiercią go torturowali.
Matkę i syna zabili za to, że jej mąż
a jego ojciec służył w sowieckiej
armii.” Relacja poszkodowanego
Wasyla Sacharewicza: „Kiedyś
mego ojca, Andrzeja, spotkali
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bandyci watażki Kupiaka i kazali
mu zdejmować buty, które niedawno
sobie kupił. Ojciec posprzeczał się z
nimi i w końcu im powiedział, że
cudzymi butami nie wywojują swojej
samostijnej Ukrainy. Bandyci to
zapamiętali, ponieważ po kilku
dniach przyszli i zabili ojca, matkę,
brata Iwana i siostrę Anastazję.” W
dniu 23 czerwca 1945 roku, Kupiak
na czele swojej bandy i leśnej bandy
OUN-UPA „Sołowija” dokonał
napadu na wieś Grabowa, gdzie
wymordowano 4 rodziny. Zginęli z
rąk oprawców: Maria Sosnowska i
Katarzyna Domarecka, których
mężowie służyli w szturmowym
batalionie
(istrebitelnym
batalionie), Anna Sobaszek, mąż jej
służył
w
sowieckiej
armii,
sześćdziesięcioletni Jan Młot, Julia
Smaga, Oleksy Sosnowski, Paweł
Bałandiuk, Emilia Soroka, Jan
Soroka i ośmioletni chłopiec sierota. W sumie 11 osób. Majątek
ich wzbogacił konto bandytów. Na
rozkaz Kupiaka w czerwcu 1945
roku zatrzymano mieszkankę wsi
Czanyż Joannę Pałygę i dostarczono
do miejsca postoju bandy Kupiaka,
znajdującego się w okolicach
jabłonowskich lasów, gdzie Kupiak
z Olijnykiem, Pociłujką i Bogdanem
Czuczmanem
poddali
ją
przesłuchaniu
i
bestialskim
torturom, a w końcu udusili pętlą.
Zeznania
świadka
Falińskiej
Susabowskiej: „Latem1945 roku
przebywałam z bojówką Kupiaka w
lesie koło wsi Jabłonówka. Byłam
obecna przy zabójstwie Janki
Pałygi, którą do lasu przyprowadził
Bogdan
Czuczman,
Stefan
Czuczman i Jarosław Iwanow. Ona
pochodziła ze wsi Czanyż, ale
mieszkała we Lwowie, gdzie uczyła
się na jakichś kursach. Ponieważ
przyprowadzili ją z boku szosy
prowadzącej z Czanyża do Buska,
przypuszczam, że zatrzymali ją na
tej szosie. W oddzielnym namiocie
przesłuchiwali ją Dymitr Kupiak i
Michał
Pociłujko,
później
przyprowadzili
ją
do
mnie.
Słyszałam jak ona tłumaczyła, że
jest niewinna i prosiła żeby ją
wypuścili. Gdy przyszła do mnie,
była bardzo wystraszona. Potem
weszli do namiotu „Kruk”,
„Gołodomor” i „Klej” tj. Dymitr
Kupiak, który zwrócił się do tych
dwóch i powiedział: „no tak
wyprowadźcie ją chłopcy”. Wtedy
Bogdan Czuczman i Włodzimierz
Olijnyk wzięli Jankę pod ręce i
poprowadzili do lasu. Za nimi
poszedł Kupiak, Pociłujko, Stefan
Czuczman
i
Iwanow.
Gdy
wyglądnęłam z namiotu zobaczyłam,
jak „Kruk” i „Gołodomor” ciągnęli
Pałygę za włosy do rowu, który był
niedaleko. Po pewnym czasie
usłyszałam strzał, który świadczył,
że ją zabili. Bogdan Czuczman
opowiadał mi, że Jankę Pałygę
najpierw dusili, a ponieważ dawała
znaki życia dobili ją strzałem z
pistoletu”. Dnia 19 sierpnia 1945
roku, Kupiak ze swoją bandą
dokonał napadu na wieś Czuczmany
Zabłotne,
gdzie
zostali
zamordowani:
sołtys
Stefan
Gonczar, jego żona Maria i dwie
córki Julia Łukasiewicz i Anna
Ruda, Maria Borucka i jej syn
Teodor, Maria Spodarek i Justyna
Przysiężna. W sumie 8 osób.
Majątek
zamordowanych
rozgrabiono. W nocy z 26 na 27
sierpnia 1945 roku, Kupiak ze swą
bandą napadł na wieś Czanyż.
Zamordowano tam 11 osób, wśród

których
Kupiak
osobiście
zamordował dwie kobiety. Majątek
zamordowanych rozgrabiono. Po
napadzie na wieś Czanyż, Kupiak
przygotowując się do ucieczki za
granicę, udał się do Lwowa i
zatrzymał się w mieszkaniu Iwana
Falińskiego. W tym czasie odwiedził
to mieszkanie Bogdan Moroz,
mieszkaniec miasta Buska, kolega
Kupiaka, który wcześniej był także
członkiem bandy. Obaj dobrze się
znali.
Kupiak
zaproponował
Morozowowi, by z nim wyszedł na
ulicę i namówił go do odwiedzenia
Cmentarza Łyczakowskiego; tam go
zastrzelił i zabrał jego osobiste
dokumenty, które oddał Olijnykowi.
Kupiak
polecił
Andrzejowi
Morozowowi
„Bajrakowi”
zdobywać dokumenty do legalizacji
członków band OUN-UPA. Zeznania
świadka Falińskiej Susabowskiej:
„Przy końcu września 1945 roku,
przed moim wyjazdem do Polski,
odwiedził mnie we Lwowie przy
ulicy Łyczakowskiej 19, Bogdan
Moroz, mój sąsiad z Buska. W tym
czasie był u mnie Dymitr Kupiak,
przygotowujący się do ucieczki za
granicę. Obaj dobrze się znali.
Kupiak zaproponował mu, żeby
wyszedł z nim na ulicę, ponieważ ma
pewne sprawy z nim do omówienia
Po upływie niecałej godziny Kupiak
wrócił i powiedział, że zabił
Bogdana Moroza na Cmentarzu
Łyczakowskim, ponieważ obawiał
się, żeby ten nie oddał go sowiecki
władzom bezpieczeństwa. Przed
ucieczką Kupiaka do Polski, kiedy z
nim przebywałam we Lwowie,
zjawiła się krewna Kupiaka i
przywiozła wyroby ze złota, dolary,
futra i wiele innych, cennych rzeczy,
które dla niego przechowywała.
Wszystko to zabrał on ze sobą, gdy
uciekł za granicę. We Wrocławiu,
przy mnie, sprzedał jedno futro za
10000
zł.
Kupiak
był
najokrutniejszym ze wszystkich
bandytów,
jakich
poznałam.
„Zlikwidować kogoś” było znanym
w bandzie wesołym powiedzonkiem
Kupiaka. Zabójstwa były ich
codziennym
zajęciem.
O
zlikwidowaniu człowieka Kupiak
decydował sam. Mordował ludzi nie
sprawdzając,
czy
donosy
i
podejrzenia są prawdziwe. Często
mówił, „my nie mamy czasu
sprawdzać,
czy
donosy
są
prawdziwe, im więcej będzie
zabójstw, tym pokorniejsza i bardziej
posłuszna
będzie
ludność.
Samostijnu Ukrainu można zdobyć
tylko terrorem”. Kupiak to bandyta,
karierowicz
i
grabieżca.
Górnolotnymi hasłami o Ukrainie i
narodzie ukraińskim maskował tylko
zaspokojenie żądzy wzbogacenia
się.” W październiku 1945 roku
Kupiak z dokumentami ekspatrianta
na nazwisko Władysław Brodziak,
wyjechał do Polski, zabierając ze
sobą zagrabione złoto, dolary i inne
cenne mienie pomordowanych przez
niego ludzi.(…) W Lubawce został
on zaangażowany do pracy w
fabryce tekstylnej jako księgowy.
Szybko zdobył zaufanie dyrektora
fabryki i całego środowiska.
Wstąpił do PPS i został sekretarzem
związku
Zawodowego
Pracowników Tekstylnych. Był
nawet konfidentem UB, ale tu nie
zdążył
popisać
się
swoimi
„umiejętnościami”, gdyż wkrótce
zaczął mu się palić grunt pod
nogami. W kwietniu 1946 roku
pojechał służbowo do Wałbrzycha,
gdzie w hotelu natknął się na
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
Polaka
ze
wsi
Pobużany.
Rozpoznany, uciekł do Lubawki.
Spotkanie to i wiadomość o
zlinczowaniu
rozpoznanego
banderowca-ludobójcy na ulicy
Wałbrzycha, wystraszyły go do tego
stopnia, że natychmiast uciekł do
Czechosłowacji. Stamtąd przez
Niemcy i Anglię uciekł do Kanady
gdzie osiedlił się w Toronto. (…)W
1991 roku w Kanadzie, w Toronto
ukazały się jego wspomnienia w
książce zatytułowanej „Spohady
nerozstrilanoho” („Wspomnienia
nierozstrzelanego”). Jest to swego
rodzaju historia walk ukraińskich
nacjonalistów o „samostijność”,
zawiera jednak zbyt wiele kłamstw,
aby być za taką uważana. Miałem
okazję poznać jej treść i zdumiony
jestem
zawartymi
w
niej

kłamstwami i urojeniami Dymitra
Kupiaka i historyków, którzy
pomagali w jej napisaniu. Ten
ludobójca, który z zimną krwią
pozbawiał życia bezbronne kobiety,
dzieci i starców, przedstawia się
jako wierzący i bardzo religijny
człowiek. Często odwołuje się do
Boga z podziękowaniem za wyjście
cało z opresji, tj. możliwość
ucieczki za granicę. (…)We wsi
Krasne koło Buska, pow. Kamionka
Strumiłowa, woj. tarnopolskie, w
miejscowym
Domu
Kultury
odbywał się od października do
grudnia 1969 roku, publiczny
proces
sądowy
grupy
nacjonalistycznych bandytów –
członków banderowskiej bojówki
SB (Służby Bezpieczeństwa), która
wykonywała funkcje represyjne

oraz zajmowała się masową
zagładą ludności cywilnej. Na
ławie oskar-żonych zasiadło pięciu
banderowców:
Włodzimierz
Olijnyk ps. „Gołodomor”, Andrzej
Moroz ps. ”Bajrak”, Paweł
Czuczman ps. „Benito”, Stefan
Czuczman ps. „Bereza” i Leon
Pociłujko ps. ”Jastrub”. Bojówka
SB krajowego OUN (Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów), pod
kierownictwem Dymitra Kupiaka
ps. „Sławko Weslar” i „Klej”, w
latach 1944-45 zabiła ponad
dwustu ludzi, przeważnie bezbronne
kobiety, dzieci i starców. Znaczną
ich ilość zakatował i rozstrzelał
sam Kupiak „Klej”. Ponadto
spaliła kilkanaście wsi z tysiącami
budynków. (…)Wielka szkoda, że na
ławie oskarżonych nie zasiadł

super-bandyta i prowodyr Dymitr
Kupiak „Klej”…..
Zakończenie
Po długim oczekiwaniu, w lipcu
1995 roku otrzymałem list od
Ministerstwa
Sprawiedliwości
Kanady, Sekcji Zbrodni Przeciwko
Ludzkości i Zbrodni Wojennych,
datowany 26 czerwca 1995 roku,
o następującej treści: „Uprzejmie
dziękujemy za list z dnia 12 maja
1992 roku, który nam został
przekazany
przez
Ambasadę
Kanadyjską
w
Warszawie.
Postępowanie
przeciwko
p.
Kupiakowi zostało zamknięte ze
względu na śmierć podejrzanego.
Raz jeszcze dziękujemy bardzo
za Pańskie zainteresowanie i

poparcie dla naszej pracy.”
I tak śmierć ludobójcy i zbrodniarza
wojennego (popełnił samobójstwo)
uwolniła Rząd Kanadyjski od
prowadzenia kłopotliwego śledztwa
w wyjaśnieniu prawdy, które w
końcu potwierdziłoby przykry
fakt, że na terytorium Kanady,
przez ponad pół wieku, znalazł
schronienie tak groźny zbrodniarz
wojenny.
Fragment:
Opracowania
Bronisława Szeremety pt. „Watażka
– jego zbrodnie i zakłamane
wspomnienia”
http://www.irekw.internetdsl.pl/
watazka.html

Działanie nacjonalistycznej, faszystowskiej
partii OUN-UPA, niezgodne z art. 13 konstytucji RP, bagatelizowane przez władze III RP
Bożena Ratter
Działanie

nacjonalistycznej, faszystowskiej partii OUN-UPA,
niezgodne z art. 13 konstytucji RP,
bagatelizowane przez władze III RP
Największy na świecie zbiór relacji
ocalonych z Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach dostępny jest w
Polsce.
Historia tego niezwykłego przedsięwzięcia rozpoczęła się w Warszawie. W Tygodniku Powszechnym z
2003 roku opisuje to zdarzenie Tomasz Potkaj:

„Inicjatywa wyszła ze środowiska
kombatantów z 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w połowie lat
80. Impulsem był wywiad prasowy,
w którym pewien profesor historii Uniwersytetu Warszawskiego
stwierdził, że AK na Wołyniu mordowała niewinne kobiety i dzieci.”
Nie dziwi „niewiedza” profesora
skoro jeszcze w 1978 roku władze
PRL wespół z bratnim krajem rad
umieściły w Katyniu po polsku i
rosyjsku fałszywy napis: Ofiarom
faszyzmu – polskim oficerom rozstrzelanym przez hitlerowców w
1941 roku.
Podobnie jest ze stanowiskiem Władysława Bartoszewskiego wobec
KL Warschau, niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Warszawie,
w którym zgładzono kilkadziesiąt
tysięcy Polaków. Autorytatywnym
wypowiedziom przeczą jednak zachowane dokumenty niemieckie,
polskie i wspomnienia rodowitych
warszawiaków, którzy po wojnie
zapalali znicze w tunelu.
Wracam do zbrodni dokonanej
przez faszystów ukraińskich. Tomasz Potkaj pisze: „Wtedy zrozumieliśmy, że jeśli sami nie zbierzemy dokumentacji losu Polaków
na Wołyniu, nikt tego nie zrobi, a
pamięć po ofiarach zbrodni nigdy
nie będzie uczczona - opowiadał
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Andrzej Żupański, przez wiele lat
sekretarz i przewodniczący Okręgu
Wołyńskiego Światowego Związku
Żołnierzy AK. - Rozesłaliśmy, więc
apel do naszych członków w Polsce
i w ciągu kilkunastu kolejnych miesięcy mieliśmy kilkaset spisanych
świadectw.
Ze świadectw tych powstała broszura "Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej
na Wołyniu 1939-45", wydana w
1990 r. (autorzy: Jan Turowski i
Władysław Siemaszko). Dalsze prace przez kolejne 10 lat prowadził
Siemaszko z córką Ewą. W poszukiwaniu dokumentów i relacji Siemaszkowie przeczesywali archiwa,
czytali akta procesowe sądzonych
po wojnie członków UPA, docierali
do świadków. Dlaczego to zrobiliśmy? - Bo naszym obowiązkiem
było danie świadectwu prawdzie,
skoro nikt inny nie chciał tego zrobić.
Ewa Siemaszko od początku określa
zbrodnie popełnione na Polakach
mianem ludobójstwa (zgodnie z definicją Konwencji ONZ z 1948 r.) i
nie przyjmuje do wiadomości żadnych innych słów, jakimi określa się
tę zbrodnię. „
I tak powstała monumentalna praca
„ Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołynia. Tom 1-2.” (Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko).
Autorzy zebrali, uporządkowali i
poddali weryfikacji olbrzymi materiał źródłowy. Na jego podstawie
ustalili ponad 19 tysięcy nazwisk zamordowanych Polaków. Znaczenie
przygotowanej pracy jest olbrzymie
i to z punktu widzenia zarówno naukowego jak i politycznego. Stanowić może rzeczową, oparta na
faktach, konkretną podstawę do dalszych rozważań.
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
we Wrocławiu od 1990 roku zajmuje się badaniem i dokumentowaniem
zbrodni dokonanej na ludności Pol-

skiej w czasie II Wojny Światowej
na Kresach Południowo–Wschodnich przez Ukraińców z Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i
tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii
(UPA). W tym zakresie od samego
początku bardzo ściśle współpracowaliśmy z Główną Komisją Badania
Zbrodni, a następnie z Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (IPN) –czytamy na stronie Stowarzyszenia. Prokuratorzy
prowadzący śledztwa w tym zakresie
jednoznacznie ustalili w oparciu o
prawo polskie i międzynarodowe, że
ukraińscy nacjonaliści dopuścili się
zbrodni ludobójstwa na bezbronnej
ludności polskiej. Wydawany przez
Stowarzyszenie periodyk Na Rubieży stanowi archiwum zeznań świadków.
Władysław i Ewa Siemaszkowie
oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów udokumentowali zbrodnie
popełnione na Polakach w 1721
wsiach, osadach i miasteczkach
Wołynia - mniej więcej w połowie
ówcześnie istniejących jednostek
administracyjnych. Świadkowie pochodzą z różnych środowisk i mają
odmienne doświadczenia – sprzed
wojny, z rzezi dokonywanej na ich
oczach w domach rodzinnych, z opowieści usłyszanych od świadków zagłady ich bliskich, z walk toczonych
w obronie ludności cywilnej, wreszcie z czasów powojennych.
Bo do dzisiaj żyją świadkowie oraz
oprawcy, którzy stosunek do tamtych
wydarzeń mają podobny do składanych w zeznaniach. Czytam w Tygodniku Powszechnym: „Sądzony po
wojnie przez sowiecki sąd Ohorodniczuk-Nikołaj Kwilkowśkij zeznał
podczas śledztwa: "12 lipca 1943 r.
rano razem z grupą UPA liczącą około 20 ludzi wszedłem w czasie Mszy
do kościoła (w Porycku) iwanickiego
rejonu, gdzie w ciągu 30 minut wraz
z innymi zabiliśmy obywateli narodowości polskiej. W czasie tej akcji
zabito 300 ludzi, wśród których były

dzieci, kobiety i starcy. Po zabiciu
ludzi w kościele udałem się z grupą
do położonej w pobliżu wsi Radowicze oraz polskich kolonii Sadowa i
Jeżyn, gdzie wziąłem udział w masowej likwidacji ludności polskiej.
W wymienionych koloniach zabito
180 kobiet, dzieci i starców. Wszystkie domy spalono, a mienie i bydło
rozgrabiono". Inny członek UPA,
Arsenij Bożewśkij, opowiadał przed
sądem: "W lipcu 1943 r. nasz oddział
przybył do byłej posiadłości hrabiego Koszewskiego, gdzie mieszkało
około 100 Polaków, których zlikwidowaliśmy bezlitośnie przy użyciu
broni palnej i białej. Zlikwidowaliśmy całe rodziny nie oszczędzając
starców, kobiet i dzieci. Dzieci płakały, kobiety-matki prosiły, aby pozostawić ich dzieci przy życiu. Ale
nie zwracaliśmy na te prośby uwagi i
zabijaliśmy je używając do tego broni i noży".
Archiwum zgromadzone w Polsce nie jest, więc tylko archiwum
Ludobójstwa, ani pamięci o Ludobójstwie, ani wywiadów na temat
doświadczenia Ludobójstwa…”Jest
tym wszystkim jednocześnie, ale
także czymś znacznie więcej. To archiwum ludzkich egzystencji, dające
wgląd w doświadczenia graniczne –
w granice człowieczeństwa i bycia
człowiekiem" – to sformułowanie
dr Piotra Filipkowskiego(Polskie
Towarzystwo Historii Mówionej,
IFiS PAN) odnoszące się do zbioru
potocznie zwanego Archiwum Spielberga doskonale odnosi się do relacji
z Ludobójstwa dokonanego przez faszystów ukraińskich na Polakach, ludobójstwa do dzisiaj niepotępionego
przez wolne i nowoczesne władze III
RP.
W obliczu posiadanej wiedzy niezrozumiałe jest stanowisko rządzących,
którzy deklarują chęć potępienia Akcji Wisła, a nie potępiają ludobójstwa
dokonanego przez faszystów, nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. To
podobno nie 1978 rok !.Są dostępne
dokumenty.
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Akcja Wisła to przesiedlenie, któremu towarzyszyły odszkodowania,
gdy tymczasem Polacy przesiedlani zza Buga nie otrzymywali takiej
pomocy. Nie mieli jej Ci, którzy
cudem uniknęli rzezi na Wołyniu,
stracili majątek, wsparcie zamordowanej rodziny a często stawali się
inwalidami. Tak więc, przesiedlani
Ukraińcy byli w sytuacji uprzywilejowanej, przesiedlani w inne rejony
Polski mogli wrócić na ojczyste ziemie po 1956 roku, co nie jest do dzisiaj możliwe w przypadku Polaków
wypędzonych z Kresów. Często nie
wracali, choć bardzo tęsknili, bo w
nowych miejscach mieli lepsze warunki bytowania.
Dotacja na działalność kulturalną w
Polsce, w 2012 roku, dla mniejszości
narodowych białoruskiej, czeskiej,
ukraińskiej, łemkowskiej, litewskiej,
niemieckiej, ormiańskiej, romskiej,
rosyjskiej, tatarskiej, słowackiej, żydowskiej i kaszubskiej (tylko na naukę języka kaszubskiego około 1 120
000 zł) wyniosła ponad 14 milionów
zł. Na edukację zaś mniejszości narodowych rządzący przeznaczyli ponad 270 milionów zł, o 20 % więcej
niż w roku poprzednim.
Natomiast rządzący redukują środki wsparcia Polakom, którzy zostali
skazani na pobyt na ziemiach, które
po II wojnie światowej Polsce zabrano. Przestają działać polskie szkoły,
Radio Lwów we Lwowie, tak bardzo polskie radio, w jakże polskim
niegdyś mieście, gdy tymczasem w
Polsce, na wydanie gazety w języku
ukraińskim przeznacza się 420 000
zł. Na wydanie gazety, która nierzadko szkaluje nas, Polaków. Z pieniędzy polskiego podatnika dotowana
jest gazeta, która gloryfikuje tych,
którzy puszczali z dymem polskie
wsie i mordowali bezbronną ludność
polską.
W naszej konstytucji, art. 32, jest zapis, że wszyscy wobec prawa są równi, cóż to za równość!
Bożena Ratter
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ANTYPOLONIZM

ALEKSANDER SZUMAŃSKI
Określenia

antypolonizm w kontekście wyniszczenia biologicznego Polaków wielokrotnie używali
niemieccy naziści w okupowanej
Polsce. Hans Frank w podsumowaniu swojej wypowiedzi na temat
przebiegu akcji AB w Generalnym
Gubernatorstwie stwierdził: "Nadal
będziemy stać na stanowisku zdecydowanie antypolskim..".
Niepodległość Polski. Mołotow
nazwał ją „potwornym bękartem
traktatu wersalskiego”. Stalin mówił o niej jako „ o, przepraszam za
wyrażenie - państwie”, a dla J.M.
Keynesa, teoretyka współczesnego
kapitalizmu była „ekonomiczną niemożliwością, której jedynym przemysłem jest żydożerstwo”.
Lewis Namler uważał, że jest „patologiczna”, E. H. Carr nazwał ją
„farsą”. David Lloyd George mówił
o „defekcie historii” , twierdząc, że
„zdobyła sobie wolność nie własnym wysiłkiem, ale ludzką krwią”
i że jest krajem, który „narzucił innym narodom tę samą tyranię”, jaką
sam przez lata znosił. Polska powiedział, jest „pijana młodym winem
wolności, które jej podali alianci”,
i „uważa się za nieodparcie uroczą
kochankę środkowej Europy”. W
1919 roku Lloyd George powiedział, „że prędzej oddałby małpie
zegarek, niż Polsce Górny Śląsk”,
zaś w 1939 roku oświadczył, „iż
Polska zasłużyła na swój los”.
Adolf Hitler nazywał ją „państwem, które wyrosło z krwi niezliczonej ilości pułków, państwem
zbudowanym na sile i rządzonym
przez pałki policjantów i żołnierzy,
śmiesznym państwem, w którym sadystyczne bestie dają upust swoim
perwersyjnym instynktom, sztucznie poczętym państwem, ulubionym
pokojowym pieskiem zachodnich
demokracji, którego w ogóle nie
można uznać za kulturalny naród,
tak zwanym państwem, pozbawionym wszelkich podstaw narodowych, historycznych, kulturowych,
czy moralnych”.

Źródła antypolonizmu należy upatrywać w polityce germanizacji i rusyfikacji prowadzonej przez zaborców. Otto von Bismarck, premier
Prus i późniejszy kanclerz Rzeszy,
powiedział o Polakach:
"Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia.
Współczuję sytuacji, w jakiej się
znajdują. Jeżeli wszakże chcemy
przetrwać, mamy tylko jedno wyjście – wytępić ich".
Według późniejszej teorii niemieckiej - nazistowskiej Polacy należą
do kategorii podludzi niezdolnych
do samodzielnego rządzenia.
Zbieżność tych uczuć, a także sposobów ich wyrażania, jest oczywista. Rzadko – jeżeli w ogóle kiedyś – kraj, który właśnie uzyskał
niepodległość, bywał przedmiotem
równie krasomówczych i równie
nieuzasadnionych zniewag. Rzadko
– jeżeli w ogóle kiedyś – brytyjscy
liberałowie bywali równie beztro-

scy w formułowaniu opinii, lub dobieraniu sobie towarzystwa. Kiedy
wybuchła I wojna światowa, jeden
ze współpracowników Józefa Piłsudskiego zapisał: „nikt na całym
świecie Polski nie chce”. Premier
brytyjski Herbert Asquith mówił
krótko przed wojną wybitnemu
pianiście i orędownikowi sprawy
polskiej na Zachodzie Ignacemu
J. Paderewskiemu: „nie ma żadnej
nadziei na przyszłość dla Ojczyzny
Pana”. Oznaczało to, że w chwili wybuchu wojny sprawę polską
uważano w Europie za wewnętrzny problem zaborców, Rosji, która
z Francją i Wielką Brytanią znalazła się w obozie ententy, oraz walczących z tym sojuszem państw
centralnych – Niemiec i Austro-Węgier. Niezależnie od tego, dowództwa wojujących ze sobą na
ziemiach polskich armii państw
zaborczych chciały zapewnić sobie
przychylność Polaków.
Rosjanie wydali odezwę, w której
odwołali się do odwiecznej, rzekomo wspólnej walki Słowian z agresją germańską i obiecywali zjednoczenie ziem polskich „swobodnych
w wierze, języku i samorządzie”.
Deklaracja nie miała najmniejszej
wartości, a wydał ją stryj cara Mikołaja II – Mikołaj Mikołajewicz –
wódz naczelny armii rosyjskiej.
Jeszcze bardziej ogólnikowe obietnice składały państwa centralne,
ograniczając się do wezwania do
walki ze wschodnim barbarzyństwem. Z tej trudnej sytuacji zdawali sobie sprawę przywódcy
dwóch głównych polskich obozów
politycznych, z których narodowodemokratyczny
reprezentował orientacje antyniemiecką, a
irredentystyczny – antyrosyjską.
Dmowski poparł państwa ententy,
które walczyły z Niemcami. Liczył
na zjednoczenie wszystkich ziem
przez Rosję, w następstwie czego
Polska miałaby szansę odzyskania
niepodległości. Wybuch wojny nie
wpłynął jednak na zmianę polityki
rosyjskiej wobec Polaków, którzy
zarówno przez administrację carską, jak i elity polityczne byli uznawani za część społeczeństwa rosyjskiego. Opanowanie Królestwa
Polskiego przez państwa centralne
w sierpniu 1915 roku nie zmieniło stosunku władz rosyjskich do
polskich aspiracji. W tej sytuacji
Dmowski, którego działania w Rosji nie przyniosły rezultatów wyjechał na zachód, gdzie aż do rewolucji lutowej (1917) bezskutecznie
starał się zainteresować władze
francuskie i brytyjskie sprawą polską.
Józef Piłsudski natomiast, zgodnie
z przedwojennymi deklaracjami
stanął po stronie państw centralnych, nie wykluczał jednak zmian
kierunku działania w przyszłości. Zorganizowane i dowodzone
przez Piłsudskiego oddziały strzeleckie za zgodą Austrii i Niemiec
na początku sierpnia 1914 roku
wkroczyły na teren Królestwa Polskiego, aby wywołać powstanie
przeciw Rosji. Próba ta zakończyła
się fiaskiem, żołnierze Piłsudskiego
nie zyskali poparcia społeczeństwa
polskiego, które wezwanie do wal-

ki o niepodległość przyjmowało
obojętnie, a bywało, że niechętnie.
Akcję niepodległościową strzelców
potępił biskup kielecki Augustyn
Łosiński.
Antypolonizm z antysemityzmem
powiązał także Edmund Osmańczyk w wydanej w 1947 roku
książce Sprawy Polaków. Używany także m.in. przez Jana Józefa
Lipskiego w analogicznym kontekście w latach Solidarności. Na początku lat 90. termin antypolonizm
pojawił się w polskiej publicystyce
prawicowej i skrajnie prawicowej
jako odpowiedź na oskarżenia o
antysemityzm ze strony środowisk
żydowskich. Określenie zyskało
popularność w trakcie sporu o pogrom w Jedwabnem.
Obecnie termin antypolonizm
wszedł do obiegu językowego,
używany jest powszechnie w prasie, pojawia się w oficjalnych dokumentach polskiego Sejmu i Episkopatu.
Dyrektywa nr 1306 Ministerstwa Propagandy Rzeszy z dnia
24.10.1933 roku nakazywała oficjalne traktowanie Polaków jako
podludzi - "Nawet dojarka musi
mieć jasność sytuacji, że polskość
jest równoznaczna z niższą ludzką
wartością". Niemieccy naziści po
wyniszczeniu części narodu polskiego planowali z reszty uczynić
niewolników. Niemieccy naziści
dokonali w tym celu na terenie
okupowanej Polski szeregu zbrodni, w których uczestniczyła SS oraz
Wehrmacht.
Przykładem jest Generalny Plan
Wschodni, w którym planowano
wyniszczenie i wysiedlenie większości miejscowej ludności słowiańskiej Zamojszczyzny.
Antypolonizm nabiera szczególnie niebezpieczny wymiar obecnie, blisko 70 lat od zakończenia II
wojny światowej. Atak na Polskę i
Polaków trwa, również z udziałem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
promującego za granicą książkę
utwierdzającą stereotyp Polaków
jako antysemitów i szmalcowników
- informuje "Rzeczpospolita". Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zamiast zabiegać o jak najlepszy wizerunek Polski za granicą, nakazało
naszym placówkom dyplomatycznym promowanie anglojęzycznej
książki „Inferno of Choices" (Piekło
wyborów). Dominującym tematem
opracowania jest nasz antysemityzm, a bohaterami – szmalcownicy
i Polacy szabrujący żydowskie majątki.
Na stronie internetowej Światowego
Kongresu Żydów został zamieszczony artykuł Menachema Rosensafta, nowojorskiego prawnika, wzywający Amerykanów pochodzenia
żydowskiego do bojkotu Polski,
polegającego na wstrzymaniu wydawania dolarów w Polsce, ponieważ nie została dotąd rozwiązana
kwestia restytucji w Polsce mienia
żydowskiego.
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Szef tej organizacji Michael Schneider uważa jednak, że najpierw
należy prowadzić w tej sprawie rokowania z polskim rządem, czyli
domyślnie dopiero potem bojkotować Polskę .
Sekretarz generalny Światowego
Kongresu Żydów mówi, iż jego organizacja docenia fakt okazywania
przyjaźni przez polski rząd Izraelowi, licząc, że rząd Polski usiądzie do
stołu i rozpocznie rokowania o sposobie restytucji przejętego mienia,
lub wypłaty ofiarom Holocaustu i
ich spadkobiercom odpowiedniego
odszkodowania.
Mamy nadzieję na szybkie i pomyślne decyzje rządu polskiego w
sprawie uchwalenia odpowiedniej
ustawy o restytucji mienia żydowskiego w Polsce, tym bardziej, iż
problem ten wisi nad Polską od czasu zakończenia II wojny światowej
– przekonuje Schneider.
Takie argumenty przedstawił oficjalnie Światowy Kongres Żydów.
Stanowisko tej wpływowej organizacji poparł również rząd Stanów
Zjednoczonych wzywając oficjalnie
polskie władze do restytucji mienia żydowskiego w kwocie przekraczającej 65 miliardów dolarów
amerykańskich. Całkowicie zostały
zignorowane ustalenia, iż restytucja
mienia pozostawionego w Polsce
przez osoby, które później otrzymały obywatelstwo amerykańskie
została uregulowana przez układ z
16 lipca 1960. Stroną zobowiązaną
do zaspokojenia roszczeń obywateli amerykańskich wobec rządu
polskiego, pochodzących sprzed tej
daty jest rząd amerykański.
Antypolonizm (także: polonofobia) – termin określający zbiorowo
wszelkie postrzegane jako prawdziwe lub rzekome uprzedzenia i
postawy wrogości wobec Polaków.
Historycznym odpowiednikiem antypolonizmu jest polakożerstwo,
określenie używane w XIX wieku
wobec antypolskiej polityki Otto
von Bismarcka. W szerszej perspektywie antypolonizm mieści się w
antyslawiźmie, rasistowskim nastawieniu wobec wszystkich Słowian.
Termin antypolonizm używany jest
sporadycznie od początku XX wieku (pojawia się m.in. w pracy prof.
Franciszka Bujaka „La question Juive en Pologne” z 1919) przez analogię do antysemityzmu.
Antypolonizm często opiera się na
stereotypach etnicznych, prowadzących do zachowań dyskryminacyjnych i odbieranych jako krzywdzące np. przekłamania historyczne w
rodzaju „polskich obozów koncentracyjnych”. Posługujący się tym
terminem publicyści, politycy i duchowni sięgają po niego najczęściej
w kontekście incydentów, znamionujących niechęć do Polaków (Polish jokes, stereotypowe zdania o
Polakach w zagranicznych mediach.
Polish jokes (ang. dosł. "polskie
żarty") – popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych, dowcipy o Polakach, w których są przedstawiani
jako osoby głupie i pijące duże ilości alkoholu.
Początki antypolonizmu zorganizowanego na szeroką skalę i będącego
wyrazem państwowej polityki wiążą się z rządami króla Prus Fryde-

ryka II i carycy Rosji Katarzyny II;
swoje dążenia do rozbioru ziem polskich starali się uzasadniać poprzez
upowszechnianie "czarnej legendy"
o Polsce jako kraju wyjątkowej
anarchii i fanatyzmu religijnego;
korzystali przy tym z wystąpień
niektórych czołowych postaci życia
intelektualnego ówczesnej Europy (np. Wolter, odpowiednio przez
nich wynagradzany, cynicznie wysławiał rozbiór Polski jako "pomysł
geniusza"); antypolonizm cechował
także niektórych poetów rosyjskich
- A. Puszkin w liście do J. Chitrowa (1830) sugerował, że wojna z
Polakami powinna być walką na
wyniszczenie, a były dekabrysta A.
Bestuzew (piętnował "zdradę warszawską" (powstanie listopadowe) i
wyrażał nadzieje, że "krew zaleje na
zawsze polskich panów"; antypolonizm państw zaborczych znajdował
wyraz w próbach odpowiedniego
kształtowania świadomości Polaków w poszczególnych zaborach, w
fałszowaniu i oczernianiu polskiej
historii i tradycji; swoisty typ antypolonizmu uzasadnianego racjami
postępu zaprezentował F. Engels w
liście do K. Marksa:
"[...] im więcej rozmyślam nad historią, tym jaśniej widzę, ze Polacy
są narodem skazanym na zagładę,
którym można tylko dopóty posługiwać się jako narzędziem, dopóki
sama Rosja nie zostanie wciągnięta w wir rewolucji agrarnej. Od tej
chwili Polska nie będzie miała żadnej racji bytu […]"; angielski historyk i pisarz T. Carlyle przedstawiał
rozbiory Polski jako akt ,"boskiej
sprawiedliwości", a "zanarchizowanej" Polsce przeciwstawiał Rosjan, którzy potrafią rozkazywać i
słuchać rozkazów.
Kampania antypolska prowadzona
przez zaborców napotykała silne
i nierzadko skuteczne działania
ze strony polskich środowisk na
Zachodzie, m.in. wykłady i publicystyka Adama Mickiewicza, wielostronna działalność dyplomatyczno - polityczna Hotelu Lambert
pod kierownictwem księcia Adama
Czartoryskiego, publicystyka L.
Klaczki.
Stanowczy glos w obronie praw
Polski zabierali liczni, wybitni
twórcy i uczeni (P.J. Béranger,
G.G. Byron, W. Hugo, J. Michelet,
A. Musset), także w społeczeństwach państw zaborczych, ale tu
należeli oni do wyraźnej mniejszości (m.in. A. Odojewski, A.
Hercen, R. Wagner, F. Raurner); w
końcowych dziesięcioleciach XIX
w., zwłaszcza po klęsce Francji w
wojnie z Prusami 1871, sympatie
propolskie na Zachodzie znacznie
przygasły, a do wybuchu I wojny
światowej zdecydowanie panowały tezy antypolonijne , lansowane
przez państwa zaborcze; I wojna
światowa przyniosła ożywienie
sympatii propolskich i polemiki z
antypolonizmem w krajach zachodnich (m.in. liczne wystąpienia I.J.
Paderewskiego, J. Conrada); sprawę niepodległości Polski poparł
prezydent USA T.W. Wilson; równocześnie jednak pojawił się tzw.
antypolonizm żydowski - część
Żydów niemieckich i amerykańskich, zaniepokojona możliwością
powstania niepodległego państwa
polskiego, zdominowanego przez
katolicką większość, rozpoczęła gwałtowną kampanię antypol-
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ską, upowszechniając kłamstwa o
rzekomych pogromach Żydów w
Polsce; kampania prowadzona w
czasie I wojny światowej, była w
różnych formach kontynuowana
w następnych latach; nie pomogły
otwarte sprzeciwy wyrażane na
forum międzynarodowym przez
niektórych polskich patriotów pochodzenia żydowskiego lub Żydów - polonofilów (S. Askenazy,
W. Feldman, B. Lauer, E. Deiches,
H. Feldstein, B. Segel).
Powstanie Polski w 1918 roku i
zakończenie kształtowania jej granic po zwycięskiej wojnie z Rosją
Radziecką w 1920 zdecydowały o
charakterze antypolonizmu w następnych dziesięcioleciach; był on
integralnie związany z antypolskimi, rewizjonistycznymi działaniami ZSRR i Niemiec weimarskich,
a później III Rzeszy; ZSRR pozostawał wierny ukształtowanej
przez W. Lenina maksymie:
"Polska Niepodległa - Polska Niebezpieczna"; weimarskie Niemcy
realizowały politykę wytyczoną
w 1922 przez kanclerza Rzeszy J.
Wirtha i szefa sztabu Reichswehry H. von Seeckta; jej głównym
celem było znikniecie Polski z
mapy; w kwestii antypolonizmu
rząd Niemiec mógł liczyć na poparcie większości narodu nastawionego rewizjonistycznie, gdyż
w publicystyce niemieckiej tego
okresu Polska była konsekwentnie
przedstawiana jako "państwo sezonowe" (Saison Staat).
W latach dwudziestych do działań
antypolskich dołaczyła Komunistyczna Partia Polski. Jesienią
1939 roku została uformowana
główna baza kolaborantów (m.in.
W. Wasilewska, J. Borejsza, J.
Różański, S.J. Lec), którzy pomimo antypolskiej polityki ZSRR
(wywózki polskiej ludności na
Sybir, zbiorowe mordy - Katyń,
Starobielsk, Ostaszków, Miednoje) podjęli współpracę z władzą
radziecką; w 1943 roku doszło do
wyraźnego nasilenia antypolonizmu na Zachodzie, rozwijanego
głównie poprzez lewicowe środowiska intelektualne, infiltrowane przez radzieckie agentury;
po wykryciu zbrodni katyńskiej
dyplomacja i wywiad radziecki
starały się kreować obraz Polski
jako "anachronicznego kraju feudalnego", pełnego reakcjonistów,
nacjonalistów, faszystów i antysemitów; konsekwentnie fałszowano
obraz Powstania Warszawskiego;
wśród intelektualistów zachodnich pojawiły się glosy ostrzegające przed kłamstwami o Polsce,
m.in. G. Orwell już we wrześniu
1944roku protestował przeciwko

"podłej i tchórzowskiej postawie"
prasy brytyjskiej wobec powstania
w Warszawie i pisał o upadku moralnym brytyjskich dziennikarzy,
którzy stali się "liżącymi buty propagandystami oraz H.G. Wells.
Zajecie Polski w 1944 przez wojska radzieckie sprzyjało dalszemu
rozwijaniu na skalę międzynarodową propagandy antypolonizmu;
Polaków znów ukazywano jako reakcjonistów, antysemitów i nacjonalistów, którzy chcą za wszelką
cenę skłócić aliantów dla swych
egoistycznych i anachronicznych
interesów.
Tymczasem już w lipcu i sierpniu
1920 roku sołdaci bolszewiccy
wymordowali dwa tysiące osób
przeprowadzając typowo rosyjski
pogrom Żydów. Nie były to przypadki, ale wykonywane na rozkaz
masowe zbrodnie ludobójstwa.
Na polecenie premiera rządu W.
Lenina – Rewolucyjna Rada Rosji wydała dyrektywę podpisaną
przez Lwa Trockiego, aby za każdego komunistę straconego przez
władze polskie Czeka rozstrzeliwała stu polskich zakładników.
Podobnie zresztą zachowywali się
Niemcy w czasie okupacji Polski
1939 – 1945. Natomiast za każdego sowieckiego lotnika zabitego
w Polsce, lub państwach Europy
Czeka miała rozstrzeliwać 50 zakładników.
Sowieccy dowódcy, m.in. Stalin,
Tuchaczewski, Budionny, Woroszyłow, Jakir stosowali masowy
terror wobec Polaków na zdobytych latem 1920 roku wschodnich
województwach Rzeczypospolitej.
Żołnierze sowieccy dopuszczali
się masowych morderstw, gwałtów, grabieży wobec bezbronnej
ludności, kobiet, dzieci, księży.
Palone były domy, kościoły synagogi.
Przemarsz sowieckiej I Armii Konnej marszałka Siemiona Budionnego przez Małopolskę Wschodnią
po Lwów i Zamość przez galicyjskie miasteczka był największym
pogromem Żydów w całej historii
Polski: m.in. w Czortkowie, Brodach, Zbarażu, na Lubelszczyźnie,
w Tarnopolu, Stryju, Brzeżanach,
czy stolicy polskiego Wołynia w
Łucku. Kilka tysięcy Żydów zamordowano, kilkanaście tysięcy
zostało rannych, każde miasteczko
zostało obrabowane przez czerwonych kozaków. Owe pogromy
Żydów odbywały się za aprobatą
dowódców Frontu Południowego
i sowieckiej I Armii Konnej. Byli
to czołowi komunistyczni antysemici, a zarazem późniejsi najwyżsi

przywódcy na Kremlu: Józef Stalin, oraz marszałkowie Woroszyłow, Żukow, Budionny.
Zbrodnię ludobójstwa i barbarzyństwa Armii Czerwonej potwierdził
słynny pisarz sowiecki, a w 1920
roku komisarz polityczny Izaak
Babel, który jako ideowy komunista nie mógł pogodzić się z okrucieństwem. Pisał jak bolszewicy
prowadzili wojnę dokonując pogromów Żydów tradycyjnych dla
Rosji:
„…straszne pogłoski. Jadę do
miasteczka. Zgroza, niewymowna
rozpacz. Wczoraj byli tu Kozacy.
Urządzili pogrom. Rodzina Dawida Zyka. W mieszkaniu leży starzec o wyglądzie proroka, nagi,
chrypiący astmatycznie, starucha
z rozpłatanym gardłem, dziecko
z odrąbanymi palcami, niektórzy
jeszcze dyszą, słodkawy i mdlący
odór krwi, wszystko splądrowane,
chaos, matka nad zarżniętym synem, zgięta w kłąb staruszka, cztery trupy w szopie, krew pod czarną
brodą, pławią się w krwi…”
„…Żydzi na placu; jeden, który
zniósł tortury i uszedł z życiem,
chce mi wszystko pokazać, zastępuje go inny, jakiś dryblas. Rabin
ukrył się, po jego domu też buszowali, aż do wieczora nie wychylał
się z dziury. Piętnaścioro zabitych: 70-letni Icek Galer, Dawid
Zyk – 45-letni szames, jego żona i
15-letnia córka, Dawid Trost, rzezak, jego żona. Ładna, najpierw ją
zgwałcili. Jasny księżyc, po tamtej
stronie muru ci ludzie nadal żyją.
Jęki zza ściany. Wynoszą zwłoki;
mieszkańcy w ciągłym strachu,
panika. Co najbardziej uderza - to
obojętność naszych żołnierzy, obdzierają trupy, gdziekolwiek przyjdą. Opowiadają, że najważniejszy
rabin mieszka w Bełzie. Powyrzynali rabinów. Trzeba zgłębić duszę naszych żołnierzy, wszystko to
straszne bestie z zasadami…”
„…tuż przed moimi oknami kilku
Kozaków rozstrzeliwało za szpiegostwo dla Polaków starego Żyda
ze srebrną brodą. Starzec skowytał
i wyrywał się. Wówczas Kudria z
plutonu karabinów maszynowych
wziął go za głowę i wetknął ją sobie pod pachę. Żyd przycichł i rozkraczył nogi. Kudria prawą ręką
wyciągnął kindżał i zarżnął starca
ostrożnie, tak żeby się nie zabryzgać. Puknął potem w zamknięta
okiennicę. Jak się kto interesuje
– powiedział – to może sobie pochować. Nie ma zakazu. I Kozacy
skręcili za róg. Poszedłem za nimi
i zacząłem brodzić po Beresteczku. Miasto w ruinie, zupełnie.
Niezwykle ciekawe miasto. Polska

kultura. Stara zamożna, osobliwa
żydowska osada. Ulica Szkolna,
9 synagog, wszystkie półrozwalone…”.
lzaak Babel (wg zapisu Rabinatu Odeskiego nazywał się Isaak
Maniewicz Bobel) pochodził z
zamożnej, kupieckiej rodziny żydowskiej, mieszkającej w Odessie.
Został stracony z rozkazu Stalina
w 1940 roku.
Innego komunistę, wówczas „ludowego komisarza spraw wojskowych”, Lwa Trockiego nie okrucieństwo pogromu Żydów raziło,
ale fakt, ze mordy sowieckie pod
Lwowem zaważyły na losach wojny.
Oceniał:
„Gdyby Stalin, Woroszyłow i
analfabeta Biudionny nie prowadzili własnej wojny w Galicji, a
Czerwona Konnica znalazła się na
czas w Lublinie, Armia Czerwona
nie doznałaby klęski.

lat w imię proradzieckiego i prorosyjskiego serwilizmu fałszowano historię Polski, osłabiano
świadomość narodową kolejnych
pokoleń, manipulowano treścią
podręczników historii, książek historycznych i publicystyki.
Od kampanii po marcowej w 1968
roku doszło do znacznego pogorszenia stosunków polsko-żydowskich; szczególnie drastyczne rozmiary przybrał antypolonizm w
niektórych środowiskach żydowskich w Ameryce, gdzie wydano
wiele publikacji deformujących
obraz Polaków, przedstawiając ich
jako naród kolaborantów hitlerowskich, szmalcowników, grabieżców mienia, morderców Żydów,
przemilczających prawdę o pomocy Polaków dla Żydów w czasie
wojny.

Zapiski Izaaka Babla są wstrząsającym dokumentem historycznym:
oto zbrodnie ludobójstwa w Katyniu w 1940 roku poprzedziło takie
samo sowieckie ludobójstwo 20
lat wcześniej – latem 1920 roku.

Towarzyszyły im kłamstwa w licznych filmach i serialach telewizyjnych (m.in. „Holocaust”, „Shoah”,
„Wybór Zofii”, „Wichry Wojny”,
„Lista Schindlera”, „Shtetl”);
obecnie niewiele zmieniło się w
obrazie Polski i Polaków także w
państwach ościennych, zwłaszcza w Rosji i pozostałych krajach
dawnego ZSRR; w Rosji przejawia się antypolonizm kompensacyjny (antypolonizm nieczystego
sumienia) - świadomość krzywd
wyrządzonych Polakom skłania
liczne wpływowe postaci rosyjskiego życia do poszukiwania
możliwości oskarżania Polaków o
ich domniemane zbrodnie z przeszłości (np. Michaił Gorbaczow
zalecał szukanie kontr-Katynia);
dochodzi do skrajnych przejawów
antypolonizmu (m.in. w wystąpieniach A. Żyrinowskiego), który
także staje się główną bronią przeciwko mniejszościom polskim na
Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Po wejściu w życie w 1953 roku
porozumienia RFN - Izrael o odszkodowaniach dla Żydów coraz
częściej podejmowano działania
dla "przyczernienia" obrazu Polaków (w stosunku do Żydów w
czasie II wojny światowej) i równoczesnego wybielenia Niemców,
a w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych coraz częściej
upowszechniano oszczerstwa o
„polskich obozach koncentracyjnych", w których zginęły miliony
Żydów; popularyzacji antypolonizmu sprzyjał fakt, że Polska przez
kilka dziesięcioleci nie miała
własnych, suwerennych rządów,
zainteresowanych obroną polskiej godności i polskich interesów narodowych, a uzależnieni
od ZSRR, komunistyczni politycy
partycypowali w piętnowaniu własnego narodu; przez kilkadziesiąt

Tymczasem działający w Polsce
Żydowski Instytut Historyczny
zatrudnia pracowników „naukowych”, którzy przekazują:
Polacy są winni Holocaustu i morderstwa 3 milionów Żydów, tak
twierdzi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” dr Alina Cała pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a dyrektor
tego instytutu prof. Paweł Śpiewak stwierdził w podobnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, iż
Polacy wymordowali 120 tysięcy
Żydów.
Tymczasem placówki dyplomatyczne kierowane przez Radosława Sikorskiego kolportują za granicą antypolskie propagandowe
wydawnictwa.
Ten tekst ukazał
się również w „Warszawskiej Gazecie” listopada 2012 r.

W II wojnie światowej na rozkaz
Stalina NKWD wymordowała
około 25 tysięcy jeńców – oficerów Wojska Polskiego. Tymczasem takie samo komunistyczne
barbarzyństwo miało miejsce latem 1920 roku, tylko na mniejsza
skalę. Wówczas to Sowieci po raz
pierwszy rozstrzeliwali masowo
bezbronnych jeńców – oficerów
Wojska Polskiego m.in. w Białymstoku, Kolnie i Chorzelach na
Kurpiach.

Zostań korespondentem Kresowego Serwisu Informacyjnego
i skontaktuj się z nami:
Redakcja - Bogusław Szarwiło redakcjaksi@kresy.info.pl
Dział "Barwy Kresów" - Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl
www.ksi.kresy.info.pl
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Na

studiach podyplomowych
„ To t a l i t a r y z m - N a z i z m - H o l o caust”, prowadzonych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie,
pod kierunkiem prof. dr. Wacława
Długoborskiego powstała ciekawa
praca, zatytułowana „Zapomniana
zbrodnia w Dobromilu i Solankach
dobromilskich” (salinie w Lacku)”
– dzisiaj tereny Ukrainy, która została popełniona przez NKWD w
ostatnich dniach czerwca 1941 r.,
tuż przed wkroczeniem na ten teren wojsk niemieckich.
Autorem tej niecodziennej pracy jest ksiądz dr Jacek Waligóra,
pochodzący z Bielska-Białej, pracujący jako proboszcz w parafii
Niżankowice na Ukrainie, który
szczegółowo przedstawia opis tej
mało znanej zbrodni, dokonanej

plicy, zbudowanej w okresie międzywojennym dla górników. Tam
je zabito, a jedna spośród ofiar
została przez sowieckich morderców ukrzyżowana na ścianie
tej kaplicy. Jednocześnie NKWD
dokonało masakry w więzieniu w
Dobromilu. Mordowano więźniów
na dziedzińcu, na schodach i w
celach. Część z nich rozstrzelano,
część zabito tępymi narzędziami.
Jedno z miejsc kaźni urządzono
w więziennej drewutni. Oprawca
rozbijał ofiarom głowy 5-kilowym
młotem. Katem był miejscowy
współpracownik NKWD pochodzenia żydowskiego o nazwisku
Grauer lub Kramer. Naczelnik
więzienia, podczas tej masakry,
zwrócił się do oficera NKWD
Aleksandra Malcewa, by więźniów
zabijać tylko bronią palną. – Jeżeli
tak mówisz, to jesteś taki sam jak
oni – miał on odpowiedzieć, po-

pracy podyplomowej, który z żalem mówi: „Niestety Polska nie
bardzo interesuje się tą masakrą. A
przecież tam zginęło tylu naszych
rodaków. Nie wolno nam o nich
zapominać”. Uroczystości żałobne
są organizowane, 26 czerwca, w
każdą rocznicę masakry.
A. C. Oświęcim
Od redakcji: Dobromil miasto na
zachodniej Ukrainie, w obwodzie
lwowskim, w rejonie starosamborskim nad Wyrwą, około 5 km od
granicy z Polską. 6000 mieszkańców według szacunków z 2006 r..
W 1921 r. Dobromil liczył 5386
mieszkańców, z czego 2119 Żydów. Był miastem powiatowym
województwa lwowskiego, siedzibą sądu powiatowego i innych
urzędów i instytucji państwowych.
Po 17 września 1939 r. Dobromil
znalazł się w części zajętej przez
ZSRR.

czym wyciągnął z kabury pistolet
i zastrzelił go. Ocenia się, że w
sumie w Dobromilu i pobliskiej
kopalni soli zamordowano około
1000 osób. Kiedy Armia Czerwona w 1944 r. ponownie wkroczyła
na te tereny, o tym, co stało się w
"Salinie", nie wolno było mówić.
Na terenie kopalni powstało sanatorium dla gruźlików, a wspomnianą kaplicę, gdzie mordowane
były kobiety, zamieniono na stołówkę. Dopiero po 1990 r. miejscowi Ukraińcy postawili tam
pomniczek. Obecnie pomysłodawcą polsko-ukraińskiego upamiętnienia wspólnych ofiar sowieckiej
zbrodni jest ks. Jacek Waligóra,
pracujący w pobliskiej parafii Niżankowice, autor tej niezwykłej

Stanisław S. Nicieja w swoich
opowieściach o Kresach pisze:
„Dobromil, miasteczko położone w dolinie rzeki Wyrwy, miało
wyjątkowego pecha po wojnie.
Gdy geodeci poszli ze swymi
urządzeniami wykreślać w myśl
wytycznych konferencji w Jałcie
granicę, nie mieli jasności, komu
przyznać Dobromil – Polsce czy
ZSRR. (…)Patrząc dziś na mapę
południowowschodniej
Polski,
łatwo zauważyć, że na południe
od Przemyśla granica państwowa
załamuje się nagle i wbija klinem
ku zachodowi, przecinając dwukrotnie linię kolejową Przemyśl
– Ustrzyki, tak że jej odcinek Hermanowi-ce – Niżankowice – Dobromil – Chyrów – Krościenko

/ Przedwojenny ratusz w Dobromilu (http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobromil_(obw%C3%B3d_
lwowski)

jest wyjątkowo uciążliwy dla obu
stron, dla Ukraińców i Polaków.

Niezwykła praca podyplomowa
Adam Cyra

przez sowiecki system totalitarny.
Ponad 71. lat temu, w więzieniu
w Dobromilu i pobliskiej kopalni
soli, kaci z NKWD rozstrzelali i
zamordowali młotami kilkuset Polaków i Ukraińców. Szczególnie
drastyczna była masakra więźniów
w kopalni soli "Salina" pod Dobromilem (obecnie na terytorium
Ukrainy). Już 22 czerwca przybyły tam pierwsze ciężarówki ze skazańcami - Polakami i Ukraińcami.
Skrępowanych drutem mężczyzn
Sowieci ustawiali nad głębokim
szybem, zabijając ich uderzeniami
młota w tył głowy. Ciała wrzucali
na dno szybu. Przed egzekucją na
terenie kopalni NKWD oddzieliło
mężczyzn od kobiet, które zostały
zaprowadzone do pobliskiej ka-

(…) Był to i jest do dziś bodaj
najbardziej idiotycznie wytyczo-

ny odcinek graniczny na świecie.
Pocięto tam w poprzek kordonami,
drutami kolczastymi szosy, drogi polne, ścieżki, a nawet groble.
Prowadzono różne śledztwa historyczne w tej sprawie, chcąc wyjaśnić, jak to się mogło stać, kto był
sprawcą tego kuriozum. (…)Tym
sposobem Dobromil zamiast w
polskich Bieszczadach znalazł się
w ukraińskich. Na zmianę trudno
liczyć”.

/ Z art. „Dobromil – miasteczko w letargu” Autor: Stanisław S. Nicieja
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120107/REPORTAZ/653361868

Banderowcy wchodzą na scenę polityczną
Ukrainy
BOHDAN PIĘTKA
Współcześni banderowcy w akcji.
Członek OZ „Swoboda” atakuje
przy pomocy środków chemicznych
ukraińską policję podczas zamieszek na Placu Europejskim w Kijowie 4 lipca 2012 roku, po uchwaleniu przez Radę Najwyższą Ukrainy
ustawy o statusie języka rosyjskiego. Fot. Associated Press.
28 października 2012 roku odbyły się wybory do Rady Najwyższej
Ukrainy. Przeciętny konsument
polskojęzycznych mediów mógł się
dowiedzieć jedynie o domniemanych nadużyciach rządzącej Partii
Regionów (która nie jest lubiana
przez polskie media, więc oczywiste, że były nadużycia). Dowiedział
się także o zajęciu drugiego miejsca
przez hołubioną w polskich mediach „Batkiwszczynę” byłej premier J. Tymoszenko i o wyrażeniu
zatroskania o stan demokracji na
Ukrainie (z powodu domniemanych nadużyć) przez prezydenta B.

Komorowskiego. Nie dowiedział
się jednak, że wybory te znacząco
przemeblowały scenę polityczną
Ukrainy. Wszystkie komentarze
kończyły się na tym, że trzecie i
czwarte miejsce zajęły dziwaczna partia UDAR i Komunistyczna
Partia Ukrainy. Rzadko i oględnie
wspominano o tym kto zajął piąte
miejsce, a jeżeli już wspominano to
tak, żeby odbiorca medialnego szumu nie zorientował się o co i kogo
chodzi.
Piąte miejsce w wyborach ukraińskich zajęło Ogólnoukraińskie
Zjednoczenie „Swoboda” – spadkobierca i kontynuator nacjonalistyczno-faszystowskiej tradycji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Formacja ta zdobyła 10,44 proc.
głosów i 38 mandatów poselskich
(25 z listy krajowej i 13 w okręgach
jednomandatowych), po raz pierwszy przekraczając próg wyborczy i
stając się tym samym jedną z głów-
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nych sił politycznych Ukrainy. Na
OZ „Swoboda” głosowało ogółem 2
129 906 wyborców i to nie tylko we
wschodniej części kraju (dawnych
polskich Kresach Wschodnich),
gdzie dotychczas miała największe
poparcie, ale także w stołecznym
Kijowie. Tym samym marsz po władzę, zapowiedziany przez kierownictwo neobanderowskiej formacji
przy okazji wygrania przez nią wyborów lokalnych we wschodnich
obwodach Ukrainy w 2010 roku,
stał się faktem. Zajęcie miejsca piątej siły politycznej w kraju jest tylko
etapem tego marszu. Cel ostatecznym – czego nie ukrywają przywódcy OZ „Swoboda” – stanowi zdobycie władzy w całym kraju.
Nie ulega wątpliwości, że „Swoboda” jest faktycznym zwycięzcą
tegorocznych wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Nie można
oprzeć się refleksji, że wejście neobanderowców na główną scenę polityczną Ukrainy jest m.in. zasługą
wszystkich polskich rządów i prezydentów po 1989 roku, uznających
za swój priorytet „wspieranie Ukrainy” jako „strategicznego partnera”
Polski na Wschodzie. Rezultatem
tej jednostronnej miłości są liczne
pomniki Bandery i Szuchewycza
we wschodnich obwodach Ukrainy,
neobanderowska frakcja w ukraińskiej Radzie Najwyższej i coraz
potężniejsze neobanderowskie lobby w Polsce, dyktujące władzom w
Warszawie politykę wobec Ukrainy,
w tym, przede wszystkim politykę
historyczną.
Czym faktycznie jest OZ „Swoboda”? Partia ta powstała w 1989 roku,
a więc w okresie gorbaczowowskiej
piereiestrojki w ZSRR. Po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy (24
sierpnia 1991 roku) oficjalnie ogłoszono powstanie późniejszej „Swobody” w dniu 13 października 1991
roku (formalna rejestracja nastąpiła
16 października 1995 roku). Do 24
lutego 2004 roku obecna „Swoboda” nosiła nazwę Socjal-Nacjonalistyczna Partia Ukrainy. Warto zwró-

cić uwagę na tę nazwę nawiązującą
wprost do nazwy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP), przywołującą nie
tylko ideologię banderowską, ale
wprost ideologię hitlerowską – ideologię narodowego socjalizmu.
Przywódcą partii był od początku
Ołeh Tiahnybok (ur. 1968), wówczas student medycyny, który nigdy
nie krył swoich skrajnie nacjonalistycznych i neonazistowskich poglądów. Wśród twórców Socjal-Nacjonalistycznej Partii Ukrainy,
oprócz różnych grup nacjonalistycznych o proweniencji neobanderowskiej, byli również członkowie kół
weteranów sowieckiej inwazji w
Afganistanie. W moim przekonaniu
są oni tropem wiodącym wprost do
sowieckich służb specjalnych. Jaki
interes miały te służby w restytucji
ruchu neobanderowskiego, zważywszy na antyrosyjskie oblicze
nacjonalizmu ukraińskiego? Nie
wiem, ponieważ funkcjonariusze
KGB, a obecnie FSB mi się nie
spowiadają. Pragnę tylko zwrócić
uwagę, że mimo antyrosyjskiego i
antysowieckiego oblicza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (w
tym zamachu na konsulat ZSRR
we Lwowie w 1933 roku) była ona
początkowo wspierana przez służby
specjalne ZSRR. Do tradycji rosyjskich służb specjalnych (jeszcze z
okresu caratu) należy też tworzenie
różnych ruchów rewolucyjnych i
ekstremistycznych celem kreowania
polityki wewnętrznej. Oczywiście
nie chcę przez to powiedzieć, że
poszlaki udziału służb specjalnych
ZSRR w powstaniu Socjal-Nacjonalistycznej Partii Ukrainy świadczą o
tym, że OZ „Swoboda” jest obecnie
wspierana przez służby specjalne
Rosji. Dowodów na to nie mam i
wydawałoby się to nielogiczne ze
względu na jej wspomniane antyrosyjskie nastawienie. Niemniej jednak na Wchodzie niczego wykluczyć się nie da.
O ideologii OZ „Swoboda” trudno raczej wnioskować z oficjalnie

głoszonych haseł, wśród których
mamy m.in.: system prezydencki, wybieralność sędziów, walkę z
korupcją, „derusyfikację” kraju i
uniezależnienie od Rosji, likwidację
autonomii Krymu, likwidację rosyjskiej bazy wojskowej w Sewastopolu, wyjście Ukrainy ze Wspólnoty
Niepodległych Państw i inne wcale
jeszcze nie tak skrajne postulaty.
O ideologii OZ „Swoboda” należy
wnioskować z kilkudziesięciu pomników upamiętniających postacie Bandery i Szuchewycza oraz
Ukraińską Powstańczą Armię, które
zdobią dzisiaj rządzone przez „Swobodę” wschodnie obwody Ukrainy.
O ideologii OZ „Swoboda” należy
wnioskować z wypowiedzi jej lidera, który przy okazji celebrowania 102. rocznicy urodzin Stepana
Bandery w Uhrynowie Starym powiedział, że „Tylko narodowa rewolucja jest w stanie zbudować na
Ukrainie ustrój społeczny, który będzie odpowiadał większości obywateli kraju” i że rewolucja ta będzie
„krwawa i bezlitosna w stosunku
do wrogów Ukrainy” (nawiązanie
wprost do proklamacji „rządu” J.
Stećki z 1941 roku głoszącej, że
„władza nasza będzie okrutna”)
O ideologii OZ „Swoboda” świadczy już sama fryzura pana Tiahnyboka, wzorowana na fryzurze
Heinricha Himmlera (tzw. SS-Militarfason). O ideologii tej można też
wnioskować z wypowiedzi pozostałych liderów, jak Mychalczyszyna
(„uznajemy kult siły w służbie idei.
Idea ukraińskiej nacji przewiduje
priorytet Ukraińca przed innymi
ideami – życie i zdrowie Ukraińca
ponad wszystkie inne względy”),
Nowożeńca (specjalizującego się
w organizowaniu ataków na polskie grupy przybywające do Huty
Pieniackiej) i innych. Liderzy OZ
„Swoboda” wielokrotnie powtarzali też żądania rozszerzenia granic
obecnego państwa ukraińskiego, w
tym m.in. o 19 powiatów znajdujących się na terenie województw
podkarpackiego, małopolskiego i

lubelskiego.
Nie ulega zatem wątpliwości, że
mamy do czynienia z groźnym ruchem neobanderowskim i neonazistowskim oraz – o czym wytrwale
milczą polskie media – skrajnie antypolskim. Nie ulega też wątpliwości, że ruch ten dostał wiatru w żagle
po tzw. Pomarańczowej Rewolucji,
którą wspierały liczne zastępy emisariuszy i polityków z wszystkich
głównych partii politycznych Polski.
I tu dochodzimy do kwestii zasadniczej. Jak zareagowały elity polityczne Polski na fakt wejścia OZ „Swoboda” na główną scenę polityczną
Ukrainy? Wydawałoby się, że ze
strony wszystkich partii politycznych reprezentowanych w Sejmie
powinny paść słowa co najmniej
zaniepokojenia. Może nawet Sejm
powinien przyjąć uchwałę wyrażającą dezaprobatę dla odradzania się
tendencji neobanderowskich i neonazistowskich na Ukrainie. A jaką
mamy reakcję?
Ano taką, że prezydent RP dzwoni
do prezydenta Ukrainy i poucza go
w sprawie standardów demokratycznych. Cokolwiek by nie sądzić o
Wiktorze Janukowyczu, to jednak w
kontekście sukcesu OZ „Swoboda”
nie można nie zauważyć, że to nie
on stanowi na Ukrainie zagrożenie
dla podstawowych standardów już
nie tyle demokratycznych, co cywilizacyjnych. Mamy taką reakcję, że
z obozu rządzącego w Polsce wychodzi inicjatywa potępienia przez
Sejm operacji „Wisła”, uporczywie
nazywanej za neobanderowską propagandą akcją „Wisła”. Mało tego.
Uchwała ta ma iść znacznie dalej
niż uchwała Senatu z 1990 roku,
ponieważ operacja „Wisła” ma zostać uznana za pogwałcenie „podstawowych praw człowieka”, co
oznacza, że żyjący jeszcze weterani
Wojska Polskiego mogą być ścigani
za udział w ludobójstwie, a weterani UPA staną w aureoli niewinnych
ofiar. Projekt uchwały został przyjęty 8 listopada 2012 roku jednomyśl-

nie przez sejmową komisję mniejszości narodowych i etnicznych,
której przewodniczącym jest Myron
Sycz – poseł Platformy Obywatelskiej oraz działacz Związku Ukraińców w Polsce. Jednomyślnie, to
znaczy, że za projektem głosowali
posłowie Platformy Obywatelskiej
oraz Prawa i Sprawiedliwości. Ekspertami komisji byli prawnik Piotr
Fedusio i historycy Jewhen Misyło, Roman Drozd, Bohdan Halczak
i Grzegorz Motyka. Z wyjątkiem
Grzegorza Motyki wszyscy pozostali są Ukraińcami i działaczami
Związku Ukraińców w Polsce, znanymi ze swojego probanderowskiego nastawienia.
Uchwała ta – jeśli zostanie podjęta
przez Sejm – będzie ze strony elit
politycznych Polski plunięciem w
twarz dla środowisk kresowych na
70. rocznicę „tragicznych wydarzeń
na Wołyniu” oraz prezentem dla
pana Ołeha Tiahnyboka. Nie muszę
dodawać, że prezentem pożądanym,
idącym po linii forsowanej przez
niego polityki historycznej.
Dla tych, którzy jeszcze nie rozumieją jakie są źródła takiej postaw
głównych sił politycznych Polski
zacytuję pana Zygmunta Berdychowskiego: „trzeba rozmawiać
o nowych instytucjach prawnych,
trzeba podpisać nowy traktat, trzeba
oswajać Polaków, Niemców, Słowaków, wszystkich tych, którzy tworzą
Unię Europejską, że w niedalekiej
przyszłości Europa musi być jednym państwem” (cyt. za: „Kurier
Galicyjski” nr 17 z 14-27 września
2012 r.). Jednym państwem, w którym – czego już pan Berdychowski
nie dodał – nie będzie miejsca nie
tylko na polskie stocznie, huty czy
rolnictwo, ale także na polską politykę historyczną. W tym jednym
europejskim państwie „starsi i mądrzejsi” – że użyję określenia z repertuaru redaktora Michalkiewicza
– wyznaczyli bowiem Polsce pozycję przedmiotową, a nie podmiotową.

Otwarcie na nowe...MSZ chce zmian w
mediach polonijnych.
Zofia Wojciechowska
Ministerstwo

Spraw Zagranicznych od przyszłego roku być
może jedyny dysponent środków
na wsparcie działalności Polaków
poza granicami ogłosił już swój
konkurs. Nowy Polan Współpracy
z Polonią i Polakami zakłada realizację celów i priorytetów wyznaczonych przez min. R. Skorskiego. W tym roku przez środowiska
polskie szczególnie na wschodzie
przetoczyły się przeróżne burze spowodowane przez pomysły
MSZ. Do dziś nie wiadomo jak
zamknie się bilans tegorocznej
działalności finansowanej przez
resort min. Sikorskiego. Wszyscy
pamiętamy co działo się jeszcze
niedawno a Radiu Lwów, wiele
tytułów już zniknęło z polskiej
sceny za wschodnią granicą. Dziś
w sprawie mediów polskojęzycznych resort planuje doprowadzić

www.ksi.kresy.info.pl

do konsolidacji tytułów tak, by
te małe zostały wchłonięte przez
większe. W ramach nowego podejścia do polityki polonijnej chce
też w większym stopniu wspierać
Polaków na Zachodzie.

dłem finansowania poszczególnych redakcji, chciał się dowiedzieć jak najefektywniej wydawać
pieniądze tak, by przynosiły one
również efekt dla kraju... a przede
wszystkim dla polityki rządu.

Plany te to efekt w/w przejęcia
przez ministerstwo środków na
współpracę z Polonią i Polakami
za granicą, które wcześniej były
w dyspozycji Senatu. 12 listopada
mija termin na składanie wniosków w konkursie „Współpraca z
Polonią i Polakami za Granicą”, za
pośrednictwem którego MSZ chce
rozdysponować 52 mln zł.

„Nie chcielibyśmy dofinansowywać drobnych biuletynów w
nakładzie 100, 200 egzemplarzy, które są rozdawane pod kościołem” – mówił na spotkaniu
z dziennikarzami wiceminister
spraw zagranicznych Janusz Cisek. Takie informacje podje Kurier
Galicyjski i PAP

Zamiar zmian w mediach polonijnych jak argumentuje minister Janusz Cisek to konsekwencja analizy medioznawczej na ich temat
zleconej przez MSZ. Resort, który
niejednokrotnie jest jedynym źró-

Ministerstwo chciałoby, aby większe tytuły, które mają nakład kilka
tysięcy egzemplarzy, wchłonęły
mniejsze, które mogłyby wychodzić dalej, ale jako dodatki (np.
wkładki regionalne). „Wtedy dofinansowanie, które pójdzie z na-

szych źródeł, zapewni zatrudnienie
dla tych dziennikarzy (mniejszych
tytułów – PAP), ale też szerszą
dystrybucję ich przekazu, nie tylko w bardzo wąskim wycinku da-
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nego miasta, czy rejonu, ale też w
wymiarze ogólnopaństwowym” –
podkreślił wiceminister.
– Chcielibyśmy wspierać te pod-

1 grudnia 2012 - strona 23

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
swoje macki. Polonia jednak też
zastanawia się - Czy jednak pomoc w promowaniu naszej kultury
i inwestowanie w edukację może
być pułapką? Czy wspieranie
polskich ośrodków kultury, nawet
jeżeli nie wszystkich, jest chytrze
zaplanowaną interwencją, aby zbić
na tym kapitał polityczny i osłabić
nasz patriotyzm? Pojawiają się
także głosy, że hojność polskiego
MSZ jest może dla wielu pułapką,
ale nie dla tych, którzy widzą w
kulturze i edukacji jedyną drogę,
aby poprawić relacje z krajem i
aby zwiększyć znaczenie Polonii
w USA ?

mioty, które rokują realizacje
określonych celów polskiej polityki zagranicznej i (...) doprowadzić
do sytuacji, w której media – jeśli
otrzymują na swoją działalność
pieniądze – będą realizować nieco
szerszy zakres zadań – dodał Cisek. Co oznacza ów szerszy zakres
działań - możemy się tylko domyślać.
Od dziś w/g MSZ Sposobem na
unowocześnienie mediów polonijnych ma być przenoszenie
treści do internetu. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych chciałoby,
aby powstało kilka portali w poszczególnych krajach, które będą
przekazywać informacje Polakom
mieszkającym np. na Białorusi,
czy Ukrainie. Biorąc po uwagę, że
w Polsce na 13 mln ludzi w wieku
50 + aż 10 mln możemy określić
wykluczonymi cyfrowo takie działanie budzi pewne zastanowienie.
Co stanie się z Polakami z Białorusi, Ukrainy i innych części dawnych Rzeczypospolitej ? jak wielu
z nich jest wykluczonych cyfrowo?
Resort chce też, by redakcje polonijne nie były w stu procentach
finansowane z polskiego budżetu.
Jak zaznaczył Cisek podmioty,
które funkcjonują na Wschodzie w
bardzo małym stopniu korzystają z
miejscowych źródeł i to powinno
się zmienić. Wszyscy chcieliby-

śmy by Polacy jako mniejszość
narodowa np. na Ukrainie mogli
ciszyć się takim wsparciem jakie
nasz rząd udziela organizacjom
ukraińskim działającym w Polsce,
ale w jakim stopniu jest to możliwe ? a także czy mogą tego dokonać same organizacje bez wsparcia
instytucjonalnego ze strony MSZ ?
a może warto by MSZ zdeklarował
konkretne działania polityczne i
dyplomatyczne umożliwiające pozyskanie takich funduszy od rządu
Ukrainy...
MSZ w ramach nowego podejścia
do polityki polonijnej nie chce się
ograniczać do wspierania tylko naszych rodaków mieszkających na
Wschodzie. Resort chciałby, aby
w tegorocznym konkursie wzięły
też udział organizacje pozarządowe, które będą przedstawiać projekty dla Polaków mieszkających
np. na Wyspach Brytyjskich, czy
w innych zachodnich krajach. Zatem co stanie się z zapisem 6 art
Konstytucji RP ? nakładającemu
obowiązek opieki państwa nad
Polakami za granicami kraju? czy
starczy funduszy na zabezpieczenie potrzeb tych najbardziej
potrzebujących? czy będzie można było resztę środków- bardzo
nikłych w stosunku do potrzeb
polskiej diaspory - to 2.60 zł na
jednego członka- rozdysponować
na projekty wspomagające tych,

którzy opuścili Polskę szukając
dostatniego życia.
Nie dawno w środowisku polonijnym eksplodowała sensacyjna wiadomość, że polskie MSZ
udzieliło wsparcia finansowego
wielu polskim, kulturalnym instytucjom, wydawnictwom, programom radiowym i szkołom działającym na terenie USA . Informacja
ta wywołała wielkie poruszenie. Z
dwóch powodów. Po pierwsze– to
zawsze, Polonia,- jak sama mówi
o sobie- fundowaliśmy granty i
wysyłaliśmy pieniądze do Polski.
Teraz zatem dla wielu Polonusów
pomoc od jeszcze do niedawna
biednego kraju
odebrana została jako policzek. Po
drugie – każda ingerencja rządu
polskiego w świat polonijny tradycyjnie wywołuje sporo podejrzeń.
Bo niby dlaczego pieniądze te nie
zostały spożytkowane na biedne,
polskie dzieci na Białorusi czy w
Kazachstanie? – zapytują czujni i
podejrzliwi. A w ogóle jak dokonano selekcji? Z pewnością rząd
polski czegoś chce – prawdopodobnie kontroli nad naszym życiem. Tradycyjna podejrzliwość
podpowiada gotowy scenariusz.
MSZ rozdaje granty tu i tam, ale
nieprzypadkowo i nie za darmo.
Za pieniędzmi idą więc odpowiednie wpływy. Rząd polski, jak
za czasów komuny, znowu chce
rozciągnąć na nasze środowisko

Ponad 20 mln zł zaplanowano na
edukację Polonii i Polaków za
granicą.Jaka cześć z tego funduszu dotyczy szkół i edukacji na
wschodzie- minister Cisek nie
podał. Resort dyplomacji chce
m.in. utworzyć katedrę studiów
polskich na Cambridge University
lub King’s College w Londynie.
Pierwsze rozmowy w tej sprawie
już się odbyły. Według informacji
przekazanych przez Ciska już od
roku akademickiego 2013/2014
mogą zostać uruchomione takie
studia.
– Gdyby się to udało, to mielibyśmy w Londynie oraz w związku
z katedrą studiów polskich na Uniwersytecie Columbia, która posiada już środki w wysokości 4 mln
dol. (...) możliwość budowy elit
polskich w dwóch najważniejszych
krajach anglosaskich” – zwrócił
uwagę Cisek. MSZ dofinansowuje też Polish Research Center w
Londynie. Uniwersytet Jagielloński otrzymał na ten cel 1,2 mln zł
i uruchomił studia uzupełniające
skierowane zarówno do Polaków
jak i Anglików. Już w sierpniu minister Cisek podróżując po USA
deklarował 22 mln $ na wsparcie
polonijnych projektów. Deklaracja
ta spowodowała pewne poruszenie
i niedowierzanie w środowiskach
Polonii. W Nowym Dzienniku wydawanym w Nowym Jurku znalazł
się obszerny artykuł na ten temat (
* patrz zdjęcia prasowe)
Obecnie ministerstwo czeka jeszcze na projekty, których efektem
miałoby być ułatwianie powrotów
do kraju osób, które wyjechały po
otwarciu granic w związku wejściem Polski do UE. Na wspieranie powrotów do ojczyzny zaplanowano ponad 5 mln zł.

mówił też, że jednym z efektów
działań w ramach współpracy z
Polonią i Polakami za granicą ma
być budowanie elit polonijnych i
lobby propolskiego. W tym celu
MSZ chce zwrócić uwagę na potomków emigrantów, którzy nie
mówią w języku polskim, ale uzyskali wyższy status społeczny i
mogą czuć sentyment do naszego
kraju. Resort chciałby doprowadzić do połączenia klubów absolwenckich i studenckich, w którym
działają tacy ludzie w sieć o charakterze globalnym.
W tegorocznym konkursie MSZ
chce też wesprzeć budowę projektu Polonia Networking System w
Stanach Zjednoczonych. Chodzi
o wskazanie na mapie USA okręgów wyborczych, w których istotną część populacji stanowią nasi
rodacy i pokazanie jakie decyzje
(ważne z naszego punktu widzenia) podejmowali wybrani z nich
kongresmeni. – To może być baza
(informacji przydatnych – PAP)
do kolejnych wyborów – podkreślił Cisek. Sam projekt wydaje się
nowatorski, jego realizatorzy to
przede wszystkim młodzi ludzie.
Wiele pozytywnych aspektów tego
projektu mogliśmy poznać podczas rozmowy z przedstawicielami
organizacji z Chicago i Toronto.
Wszystkie te plany wydają się
bardzo ambitne ale czy mają faktyczne odbicie w rzeczywistych
potrzebach środowisk polskich?
Polska boryka się z wieloma problemami dotyczącymi częstotliwości przepływu internetu.Jesteśmy jeszcze pod tym względzie
mało konkurencyjni w porównaniu z cenami UE. Dobra jakość
usług, dostępność, wysokość odpłatności a także trudności techniczne to bariera łatwego dostępu - w jaki sposób przełożyć to na
zmianę filozofii działaczy polskich
za wschodnią granicą?
Zmiany- czy na lepsze - czy jednoczące Polonią z Polakami w kraju
i tymi pozostającymi nie z własnego wyboru po drugiej stronie
- wschodniej granicy. Zmiany tak
nagłe...spowodowały wiele komplikacji w 2012 roku - jak zatem
będzie dalej, w 2013 roku ? wiele
pytań.
Źródło:Kurier Galicyjski, PAP,
Nowy Dziennik USA, Magazyn
Polonia Chicago

Jak podje Kurier Galicyjski: Cisek

Program POMOST w Radiu Wnet
Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !
Program POMOST to autorski program Zofii Wojciechowskiej. W audycji POMOST są Wasze sprawy - to
zapis historii Kresów, zawiera pamięć o mieszkańcach
wiosek, losy polskich uciekinierów ocalałych z rzezi wo-

łyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich, przesiedleńców z wielu regionów Polski. Jest to pamięć trudna
ale tym bardziej warta ocalenia. Audycja powstaje przede
wszystkim dla Was. Zawiera informacje o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, mających wpływ na rozwój świadomości społecznej. Program jest adresowany
do Polaków na wschodzie i Polonii. Razem z Kresowym
Serwisem Informacyjnym walczymy o sprawy Polaków.
Naszą misją jest ustanowienie Dnia Męczeństwa Kresowian. To od Państwa zależy czy Program Pomost będzie
nadawany. Program potrzebuje wsparcia finansowego.
Zwracam się do moich słuchaczy by zechcieli wesprzeć
audycję. Program Pomost jest społeczną inicjatywą pod-
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jętą w 2009 roku przez mazurskie Stowarzyszenie ZD.
Emisja Programu Pomost jest w internetowym Radio
Wnet w środę o godzinie 13 .
Można nas słuchać i czytać nasze relacje na stronie
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
Program Pomost potrzebuje wsparcia finansowego.
Wszystkich słuchaczy zapraszam do współpracy!
Mój program można wesprzeć
wpłatą na konto z dopiskiem -Program Pomost
BS 29 8848 0008 0000 5034 1000 0001

www.ksi.kresy.info.pl
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BYLI, SĄ. CZY BĘDĄ …?

Trwanie Polaków na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej.
Redakcja

Na samym początku warto zauwa-

żyć, że o ile o Kresach II RP pojawiło się i pojawia ostatnio sporo
książek, to ziemiach wschodnich
I Rzeczypospolitej raczej spotykamy mało. Pięknym wyjątkiem są
tytuły jakie można znaleźć dzięki
wydawnictwu Impuls z Krakowa.
Mamy olbrzymią przyjemność
właśnie w okresie przedświątecznym zaprezentować i polecić naszym czytelnikom dwie pozycje
autorstwa Teresy Siedlar – Kołyszko.

„Od Smoleńska po Dzikie
Pola” i „BYLI, SĄ.
CZY BĘDĄ…?”
Te dwie książki trzeba czytać razem. Stanowią one bowiem w zasadzie jedną książkę. Tej historii
nie uczą w naszych szkołach a nasze media opiniotwórcze nie kwapią się do prezentowania losów
naszych rodaków pozostających
na ziemi swoich przodków dawnej
Rzeczypospolitej. Teresy Siedlar
– Kołyszko jako dziennikarka Polskiego Radia rozpoczęła na jego
antenie prezentowanie serii reportaży z dawnych Ziem Wschodniej
Rzeczypospolitej. Przemieszczała
się po ogromnych przestrzeniach
byłej Rzeczpospolitej, robiąc
nagrania dla swoich reportaży.
Urzeczona śladami polskości zaraziła się Kresami i pozostała im
wierna. Chociaż sama twierdzi,
że „Ja nigdy nie jeżdżę na Kresy,
a na dawne ziemie Rzeczypospolitej, wielkiej królewskiej Rzeczypospolitej…” Jest to tym bardziej
godne podkreślenia, że w odróżnieniu od innych autorów zajmujących się tą problematyką, nie ma
ona kresowych korzeni. Zawsze
podkreśla z dumą, że urodziła się
w Krakowie i jest krakowianką z
dziada pradziada. Na pytanie skąd
ta „kresowa pasja” odpowiada
krótko, przecież jestem Polką a to
wszystko to moja historia. Swoje
reportaże kresowe Teresa Siedlar-Kołyszko najpierw zamieszczała
w nowojorskim „Nowym Dzienniku”. Później korzystając z pomocy
m.in. Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie rozpoczęła wydawanie książek złożonych ze zgromadzonych, zaadaptowanych na
papier kresowych reportaży.
Swoimi publikacjami zainicjowała proces uświadamiania Polakom
żyjącym w wolnym świecie, że za
wschodnią granica Polski wciąż
żyją ich rodacy, o których nie wolno zapominać. Przemierzyła dawne ziemie historycznie polskie,
związane z wielkimi postaciami
polskiej kultury i naszą narodową
historią, odnajdując nie tylko ślady ale i strażników polskiej pamięci. Wspomina o tym już na samym
wstępie pierwszej z wymienionych pozycji „Od Smoleńska po
Dzikie Pola”.

www.ksi.kresy.info.pl

Wędrując, docierałam na pola walk
i wielkich zwycięstw, byłam pod
Kłuszynem, Kircholmem i Orszą,
byłam pod Połonką i Chocimiem.
Stawaliśmy tam wspólnie i wspólnie
zwyciężaliśmy, dzięki wspólnemu
wysiłkowi zwyciężyliśmy Krzyżaków
pod Grunwaldem, trzykrotnie Moskwę pod Orszą i dwa razy Turków
pod Chocimiem.

/ Twierdza Chocimska

Te pola bitewne pozostały tam, daleko, dziś poza granicami, pozostały też groby. Kości oraz wspólnie
przelana krew użyźniły niewspólną
już ziemię. Daleko poza granicami
pozostały gniazda rodzinne wielkich wodzów, uczonych, pisarzy
i wieszczów narodowych, wirtuozów i kompozytorów. Widziałam
ich domy rodzinne lub ślady po
nich. Byłam tam, gdzie urodzili się
Kościuszko i Piłsudski, Traugutt i
Emilia Plater, Chodkiewicz, Żółkiewski i Jan III Sobieski, Mikołaj
Rej, Karpiński i Śniadeccy, Niemcewicz, Orzeszkowa i Iwaszkiewicz, Paderewski, Szymanowski,
Karłowicz i Moniuszko, Konwicki, Jasienica, Vincenz i Miłosz.
Wreszcie oni – wieszczowie narodu- Słowacki i Mickiewicz. (…) W
kilkunastoletniej wędrówce byłam
na wszystkich chyba cmentarzach,
a nawet na miejscach, gdzie kiedyś
one były. (…) Rzeki, mury, kamienie, domy, drzewa, pola bitew –
wreszcie wszystko zostało tam, w
nie naszej ziemi i wśród obcych.
Wszystko odeszło, umarło. Czy
tylko tyle pozostało po wielowiekowej spuściźnie? Otóż nie ! Pozostali Oni – Spadkobiercy Wielkiej Królewskiej Rzeczypospolitej.

Od Smoleńska po Kudak i dalej
wzdłuż Dniepru, Bohu i Dniestru
aż po Czarne Morze, na wielkich
byłej Rzeczypospolitej istnieją
czysto polskie wioski, mieszkają
spadkobiercy laudańskiej szlachty, nadberezyńskich zaścianków,
rycerzy osadzonych na rubieżach
przez kolejnych królów, dla obrony granic. (…) Wszędzie, na każdym cmentarzu i w każdym miejscu
pamięci, spotkać możesz ich ślady.
Biało – czerwone chorągiewki na
mogiłach akowców pod wołającą
o pomstę do nieba ruiną kościoła w Graużyszkach i tablica upamiętniająca ich walkę wmurowana
w oszmańskim kościele. Zawsze
świeże kwiaty w kwaterze żołnierskiej na Rossie i niedawno odrestaurowany cmentarz żołnierski w
Kobryniu. Biało – czerwone kwiaty zatknięte za bramę nieczynnej
katedry ormiańskiej we Lwowie i
msza święta za duszę pułkownika
Wołodyjowskiego w Kamieńcu.
(…)…….. Przetrwali. Świadomi

swego dziedzictwa, są żywym dowodem istnienia i spadkobiercami
Wielkiej Królewskiej Rzeczypospolitej.

przez nieprawdopodobnie zdewastowany i obrabowany cmentarz
katolicki, na jego skraju ukazał
się odnowiony, duży biały grobowiec, wokoło obsadzony nagietkami i groszkiem. W progu stała
młodziutka siostra Estera i zapraszała do środka. – Grobowiec hrabiów Komorowskich – mówi. – My
mieszkamy na drugim piętrze.
Kiedy go odkryłyśmy, był już bardzo zdewastowany, rozkopany,
rozpruty. Złożyłyśmy doczesne
szczątki tej rodziny w piwniczce,
ksiądz poświęcił .Nad piwniczką
zrobiłyśmy niewielką kaplicę dla
wiernych, bo w Smoleńsku nie ma
w ogóle kościoła, a jest dużo katolików.(…) Tu w Smoleńsku jest
kościół…..Do tej pory znajduje się
w nim archiwum. Tu zbędny jest
chyba jakikolwiek komentarz a to
tylko jeden z prezentowanych obrazów. Autorka przesiąknięta trylogią Sienkiewicza gorąco reaguje
na wszystkie miejsca związane z
wydarzeniami i miejscowościami uwiecznionymi przez pisarza.
Na stronach jej książki często też
spotykamy bohaterów sienkiewiczowskich powieści. Wprawdzie
imć pan Zagłoba bezlitośnie obszedł się z Witebszczanami, ale ja
po pobycie w grodzie nad Dźwiną
o polskich mieszkańcach Witebska
i Witebszczyzny mam zgoła odmienne zdanie.(….) ..w Witebsku
mieszka tysiąc sześciuset trzynastu
Polaków, ale w tym biurze, w którym się dowiedziałam, usłyszałam,
że tak naprawdę jest ich dwa razy
tyle. Przecież przez lata wpisywano Polakom inną narodowość do
paszportu, przeinaczano, oszukiwano.(…) Nawet wicemer Witebska od spraw ekonomicznych jest
Polakiem .
Ilu z naszych rodaków słyszało o
Witebsku? Chyba tylko ci co czytali trylogię Sienkiewicza. Lata
milczenia na temat naszej historii
narodowej na wschodzie zrobiły
swoje. Obecne społeczeństwo zadawala się tym co jest tu i teraz.
Po części trudno się temu dziwić
bo współczesna walka o byt, to pogoń za przyszłością kosztem przeszłości. Trzeba czasem samemu
uczestniczyć w takich wydarzeniach jak nasza autorka, aby coś
więcej zrozumieć i odczuć.

I ja w sto trzydzieści lat potem
usłyszałam w tej samej żytomierskiej katedrze śpiewaną tę samą
pieśń, i to trzy jej zwrotki, ale już
z innym zakończeniem. Kilkunastotysięczny tłum żytomierskich
Polaków, zebranych w katedrze
i na placu przykatedralnym na
mszy świętej za Polskę, śpiewał
całą mocą i ile sił w piersiach
„Ojczyznę wolną pobłogosław,
Panie”.
Tak podniosłe chwile nasze społeczeństwo przeżywało ostatnio w
czasach prawdziwej Solidarności
w przededniu uzyskania prawdziwej niepodległości. Nasi rodacy
z dala od współczesnej macierzy
siłę czerpią z tęsknoty i nadziei,
że ich ojczyzna o nich nie zapomni. Autorka przypomina nam; Są
takie miejsca na ziemi, do których
musi się wracać. Są takie miejsca
szczególne, w których każdy Polak czuje się bardziej zespolony
ze swoją historią, czuje jej ciężar,
ale też czerpie z niej moc i ,chyląc
głowę w hołdzie wielkim przodkom naszym, przejmuje niejako
odpowiedzialność za tę, o której
wielkość i wolność walczyli nasi
przodkowie. A słowa te napisała
będąc w Chocimiu. Nic dziwnego, że tak napisała bo każdego z
czytelników zaskoczy żywa historia i patriotyzm naszych rodaków.
Oni pamiętają ,że są to historyczne tereny polskie i uparcie na nich
trwają. To oni mówią; Przecież
nasza Rzeczpospolita rozciągała
się nie tylko po Dniepr, ale nawet
za Dnieprem jeszcze były tereny
do niej należące. W świadomości
tamtejszych Polaków tamte tereny nie przestały być Rzeczpospolitą.

/ Pałac Potockich w Tulczynie

/ Kościół katolicki – parafia barska w Barze
na Podolu

To zapowiada przedsmak wspaniałej wędrówki i opowieści o losach tych rodaków o których zapomniano. Tego się nie czyta, to się
pochłania, czasem z łezką w oku
innym razem ze zgrozą. Opisane sytuacje i obrazy są szokujące
nie tylko dla miłośników Kresów.
Prowadził ksiądz Wojtek i zaprowadził wprost na stary cmentarz.
Na moje pytanie, dlaczego akurat tak idziemy, ksiądz odpowiedział; - Czy ja Pani nie mówiłem,
ze siostry mieszkają w grobowcu?
I rzeczywiście, kiedy przeszliśmy

/ Wnętrze Katedry w Żytomierzu
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W tym miejscu rodzi się pytanie
jakie zawarła autorka w tytule drugiej w/w książki; „BYLI, SĄ. CZY
BĘDĄ…?”. W słowie od autora czytamy: „Przetrwali wszystko – wywozili ich do Kazachstanu, na Kołymę
i Sybir. Wracali na ziemię przodków,
na Inflanty i Żmudź, Wileńszczyznę,
na Polesie, Żytomierszczyznę, na
ukochane Podole. Niszczeni, wynaradawiani, odradzali się od korzeni.
Przetrwali. Świadomi swojego dziedzictwa, są żywym dowodem istnienia
i spadkobiercami wielkiej królewskiej
Rzeczypospolitej. Byli, są i będą. Tak
im dopomóż Bóg i Święty Krzyż”.
Autorka wędrowała po dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej,
przezwyciężając ogromne trudy, a
nawet niebezpieczeństwa i na własne
oczy widziała spontaniczne odradzanie się polskości, entuzjazm i upór
kresowiaków w walce o ruiny kościołów by wreszcie po kilku dziesięcioleciach barbarzyńskiej pustki, mieć
się gdzie modlić, modlić po polsku.
Że byli wiem, że jeszcze są również
wiemy, ale czy będą...? Kto powinien
zadbać aby byli? A jeśli nie będą, kto
ten śmiertelny grzech - wynaradawiania Polaków – przyjmie na siebie?
Kto odpowie za tę zbrodnię na żywym wciąż Narodzie Polskim przed
Bogiem, Polską, Historią. Kto?... To
pytania które same wyłaniają się ze
stron tej publikacji i krzyczą.

Czytamy :My tu, proszę Pani, zawsze
byli. Tu byli rodzeni ojciec i matka, tu
z tej wioski byli dziadkowie i pradziady nasze, bo tu żyli Polacy, tu podobnież dawno temu Polska była.(…) Ja
się nazywam Stanisława Janiszewska,
a ja Stanisława Sawicka, Czernecka
Wincentyna, Palikowska Stanisława……..
To słowa mieszkańców wsi Niwa w
województwie żytomierskim jakie
autorka usłyszała między innymi na
spotkaniu jakie jej zorganizowano
(…) Stał tam przy drodze jakiś szałas
z gałęzi, ledwie pokryty też gałęziami
i ksiądz powiedział, że to wasza kapliczka, że tam się modlicie, że tam
odprawia mszę świętą. (…) W jakim
języku się modlicie? – W Jakimże? W
polskim, tylko w polskim, znaczy się.

Każdy rozdział jest osobną opowieścią o konkretnym miejscu.
Autorka zazwyczaj rozpoczyna go
od spotkania z księdzem, rozmowy
na temat dziejów parafii, miejscowości. Interesują ją nie tylko kwestie polityczne, stara się również
zorientować w obecnej sytuacji
ludności, w ich obyczajach, pracy.
Autorka przedstawia każdą odwiedzaną miejscowość. Właściwie są to
dosłownie przytoczone rozmowy z
tubylcami, podsumowane tylko refleksjami autorki. Jakie to refleksje
warto samemu się z tym zapoznać.
O…przejechać się konno po tych
naszych, podolskich polach bezkresnych, hen! Od Czeczelnika do
Obodówki, wśród tych złotych pól
naszych i żeby jeszcze był wiatr, gorący, stepowy . (…) Odprawiana po
polsku msza święta rozbrzmiewa w
kościele. Niosą się pod sklepienie
tej ogromnej świątyni, czysto, jasno
wyraźnie wypowiadane przez lud
Boży słowa;.(…) Wielkie, głębokie
wzruszenie ściska za gardło, któryż
to już raz doznaję uczucia, wędrując
po dalekich Kresach Rzeczypospolitej. To tu w obcym dziś kraju, zdajemy sobie szczególnie sprawę z wielkości Rzeczypospolitej, czujemy się
autentycznie Polakami związanymi
z naszą przeszłością, naszą historią
i naszą kulturą, która te wszystkie
cuda przez wieki Tam budowała. I
one, i ten lud Boży śpiewający po
tylu latach po polsku dają dowody,
że i tu, w dalekiej puszczańskiej okolicy, była wielka Rzeczpospolita.
Autorka dużo uwagi poświęca kwestii polskiego Kościoła. Wiara i
przywiązanie do niego, mimo prześladowań, były spoiwami łączącymi
Polaków w tych trudnych czasach.
W latach 90-tych wiele kościołów
odbudowano - ogromnym wysiłkiem parafian i ofiarnych księży. Język polski był tam obecny zawsze:
modlono się po polsku, często nawet nie posługując się tym językiem
na co dzień.

trwał on właśnie jako język święty.
Polskie modlitewniki pochodzące
jeszcze z XIX wieku były przechowywane w rodzinach z największą
czcią. A teraz? Niestety, często nowi
księża nie znając i nie rozumiejąc
miejscowych potrzeb, narzucają w
Kościele język ukraiński czy białoruski kosztem języka polskiego, co
wzbudza zrozumiałe emocje i oburzenie wśród parafian. Głównym
zagrożeniem dla polskości na dawnych Kresach stał się Kościół rzymskokatolicki. Zwłaszcza na terenach
Ukrainy i Białorusi. Na Litwie i w
Mołdawii Kościół nadal podtrzymuje polskość. Autorka z rozpaczą
w swojej książce relacjonuje: "Latem 2006 roku na Brasławszczyźnie
(Białoruś) tamtejsze Polki z płaczem mówiły: "Ksiądz Biskup Sławomir powiedział: Ja was proszę,
abyście modlili się po białorusku,
nie tylko proszę, a nakazuję!". To
jednak nie jedyny problem pisze Teresa Siedlar- Kołyszko. W Gródka
na Podolu, który jak pisze autorka,
jest dziś prawie miastem polskim,
Polaków jest sześćdziesiąt procent,
powstała dziwna sytuacja. Polska
ufundowała szkołę:
..pokryła wszystkie koszty związane z budową i… przekazała szkołę.
Komu? Powinna była przekazać
ją od wieków mieszkającym tu Polakom. Ale nie stało się tak, oj nie
stało. Przede wszystkim dyrektorem
została Ukrainka, a więc na pewno
nierozumiejąca , nieczująca polskiej
świadomości, polskiej tradycji, zachowań, a przede wszystkim historii….Zaprowadziła swoje porządki.
Szkoła miała być cała po polsku,
dziś są tylko lekcje polskiego, a
wszystkie inne przedmioty wykłada się po ukraińsku.(…) Napis na
szkole jest krótki : „Szkoła”.(…)
Mimo wszystko polskość nasza nie
tylko się obudziła, ale się rozwija, a
Polacy mogą głośno powiedzieć: jesteśmy Polakami i tu mieszkamy jak
nasi ojcowie i ziady.

/ Szkoła w Gródku Podolskim

Dzieci, z którymi rozmawiałam, mówią śliczną, śpiewną polszczyzną, a
nazywają się Kuncewicze, Mickiewicze, Sienkiewicze, Bohatyrowicze,
Doroszkiewicze lub Zaborowscy,
Zbarascy, Bielscy, Barscy, Niżyńscy, Wołoszynowscy, Jastrzębowscy,
Krasnopolscy, Wiśniewscy i Kamińscy. Przetrwali wszystko, wywozili
ich do Kazachstanu, na Kołyme i Sybir. Wracali na ziemię przodków, na
Inflanty, na Żmudź, Wileńszczyznę,
na ukochane Polesie i czarnoziemne
Podole. Niszczeni, wynaradawiani,
odradzali się od korzeni. Przetrwali. Świadomi swego dziedzictwa, są
żywym dowodem istnienia i spadkobiercami Wielkiej Królewskiej Rzeczypospolitej.

dającej szanse na studia w Polsce.
Ciągle jednak brakuje funduszy na
odbudowę szkół, brakuje nauczycieli języka polskiego i historii. W
wielu miejscach problemem jest
również nadal nieprzyjazna postawa lokalnych władz. Polskość, o
którą z takim poświęceniem zabiegają nasi rodacy na dawnych Kresach, w naszej bezpiecznej rzeczywistości wielu, zwłaszcza młodym
ludziom, wydawać się może nieco
śmieszna a nawet zbyt patetyczna,
dlatego warto nie tylko przeczytać
w/w książki ale i polecić innym.
Razem z autorką będziemy mieli
możliwość odwiedzenia wsi i miasteczek na Litwie, Ukrainie, Białorusi, a nawet w Naddniestrzu!

/ Machówka - tu odbyła się bitwa między Jaremą Wiśniowieckim a Krzywonosem

/ Odwiedziny we wsi Golubin

To po polsku babcie i matki uczyły
dzieci modlitw, śpiewały stare polskie pieśni maryjne i kolędy - prze-

Reportaże Teresy Siedlar-Kołyszko
są, pełne wrażliwości i pochylenia
się nad losem rodaków, żyjących
w biedzie, poniżeniu i strachu, ale
pamiętających pacierz po polsku.
Mimo, że jej relacje są może trochę sentymentalne, oparte głównie
na relacjach tych osób, które akurat
napotkała na swojej drodze, ale pełne ciepła i uroku. Dzięki nim wielu rodaków ma szansę uświadomić
sobie, że Kresy Rzeczypospolitej
to nie tylko Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna, Wołyń czy Małopolska Wschodnia, ale również te
ziemie, które po Traktacie Ryskim
zostały za Dźwiną, Berezyną, Zbruczem, Wilią, Horyniem i Słuczą.
Autorka nie ukrywa zachwytu nad
stanem polskości na tych terenach

/ Szałas we wsi Niwa
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" Byli są. Czy będą.." - już sam
tytuł wyraża troskę autorki o Polaków żyjących na dawnych Kresach. Historie tych rodzin to ciągłe
powstania, wojny ,wywózki na Sybir i do Kazachstanu - i zawsze, za
wszelką cenę, powroty do domu.
Największego spustoszenia dokonał
tu jednak komunizm - wiele zabytków z czasów I Rzeczypospolitej
przetrwało zabory, powstania i wojny, by w efekcie zostać bestialsko
zniszczone przez "wyzwolicieli".
Większość Polaków została wywieziona z rodzinnych miejscowości, a ci którzy pozostali przeszli
prawdziwe piekło. Kościoły były
celowo niszczone, hańbione, często
zakazywano wszelkich obrzędów
religijnych, obchodzenia świąt i
przyjmowania Sakramentów Św.
Za polski język i wychowanie można było nawet trafić do więzienia.
Dlatego historie mieszkańców tych
ziem są obrazem nie jednej tragedii. Często księża, z którymi spotykała się autorka przyznawali, że w
najgorszej kondycji jest pokolenie
średnie - to które samo nie pamięta
przedwojennych, polskich czasów, a
wychowywało się już w sowieckiej
rzeczywistości. Szansą są młodzi,
którzy mogą już swobodnie mówić
po polsku, często mają możliwość
uczęszczania do polskiej szkoły,

Niezwykle frapująca jest wizyta
u imama białoruskich Tatarów,
który mówi piękną polszczyzną i
opowiada o bardzo interesującym
przenikaniu się różnych kultur i
wierzeń na terenach zachodniej
Białorusi. Należy zaznaczyć, że
Teresa Siedlar-Kołyszko niczym
najlepszy podróżnik, potrafi barwnie i plastycznie opisać jazdę po
bezdrożach dawnego ZSRR. Warto w tym miejscu zauważyć, że
postawę samej autorki wobec napotykanych osób i ich problemów.
Stara się nie wchodzić w miejscowe spory ani jednoznacznie oceniać działań np. hierarchii. Pozwala po prostu wypowiedzieć się na
łamach swojej książki wszystkim
zainteresowanym stronom tak,
aby czytelnik sam mógł wyciągnąć swoje własne wnioski (choć
nie kryje się ze swą wielką niechęcią do dawnej władzy sowieckiej.
Koronnym przykładem jest Litwa,
gdzie pomimo nieprzychylności
władz, polskość kwitnie. Rozwija się nie tylko ruch kulturalno-oświatowy, ale także skauting czy
organizacje sportowe. Polacy na
Wileńszczyźnie wykazują się niezwykłą przedsiębiorczością jeżeli
chodzi o zagospodarowanie sił narodowych. Podobnie dzieje się w
niektórych miejscach na Ukrainie
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czy Białorusi, głównie w niedużych miastach gdzie Polacy stanowią znaczącą siłę. Tak więc na
pytanie postawione przez autorkę
w tytule można jak najbardziej
odpowiedzieć, że Polacy będą
obecni nadal na kresach. Niestety w mniejszej liczbie, lecz za to
lepiej zorganizowani, sprawniejsi,
a przede wszystkim, mówiący ciągle w ojczystym języku. Najbardziej porusza i zafascynuje fakt,
że ludzie ci prawie nigdy nie tracą
pogody ducha i kochają tą swoją wymarzoną Polskę, miłością
prawdziwą i gorącą. Kochają oj-

czyznę, której my często nie doceniamy. Naprawdę warto zapoznać
się z książkami Teresy Siedlar-Kołyszko, bo nawet jeśli nie możemy
odbyć podróży fizycznej na kresy,
dzięki jej książkom mamy możliwość choćby na podróż mentalną.
Na zakończenie tego materiału zachęcającego do zapoznania się z
w/w pozycjami warto zacytować
wiersz jaki autorka usłyszała na
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.
Od Niemna brzegów nieśmy miłą
wieść,

Że Orzeł Polski nadal tutaj mieszka,
I Naród Polski nadal tutaj jest,
By pielęgnować sady swego
wieszcza.
Autorstwa wspaniałego człowieka
i odważnego Polaka, fizyka, trochę
poety, nieżyjący już Franka Witowicza, który usłyszała pani Teresa
Siedlar – Kołyszko podczas swoich wypraw. Rozmawialiśmy z
autorką która tak ukochała Kresy.
Powiedziała nam; O tę polskość to
i Rzeczpospolita nie bardzo dba...
Mnie bardzo boli nierówne traktowanie Polaka zza Sanu i Buga i

tego mieszkającego nad Sekwaną
czy Potomakiem...

Oficyna Wydawnicza Impuls z
okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dla czytelników
Kresowego Serwisu Informacyjnego ogłasza promocyjną sprzedaż
w/w książek przez księgarnię

wysyłkową
http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/byli-sa-czy-beda,602.html i http://www.
impulsoficyna.com.pl/katalog/od-smolenska-po-dzikie-pola,733.
html
Każdy z zamawiający w tym okresie po dopisaniu do zamówienia
hasła "czytelnik KSI" uzyska rabat w cenie zakupu wysokości 20
%..
Książki na dzień dzisiejszy są w cenach; 1. Byli, są. Czy będą...?-28,80
zł. i Od Smoleńska po Dzikie Pola
- 20 zł.

Z Zamojszczyzny do KL Auschwitz
Adam Cyra

A kcję wysiedlania mieszkańców

Zamojszczyzny rozpoczęto siedemdziesiąt lat temu - w nocy z
27 na 28 listopada 1942 r. - wysiedleniem mieszkańców wioski
Skierbieszów i pięciu innych sąsiednich wsi. O tych wydarzeniach pisze obszernie Helena
Kubica, starszy kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, w swojej książce, zatytułowanej „Deportacja i zagłada w
KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943”.

Publikacja ta ukazała się kilka lat
temu staraniem oświęcimskiego
Muzeum najpierw w języku polskim, a potem została przetłumaczona na język angielski. Książka
ta niewątpliwie jest jakąś formą
zadośćuczynienia potrzebie zachowania w pamięci tragicznych
losów tej ludności i jednocześnie
przeciwwagą oraz naukowym
protestem zakłamywania prawdy
historycznej o „wysiedleniach
rzekomo tylko Niemców” i „polskich obozach koncentracyjnych”.
Tragedia ludności Zamojszczyzny wiązała się z szeroko zakrojoną polityką okupanta germanizacji ziem wschodnich, które
były traktowane jako niemiecka
przestrzeń życiowa. Polityka
ta znalazła odzwierciedlenie w
Generalnym Planie Wschodnim
(Generalplanost), który przewidywał w perspektywie 20-30 lat
nie tylko germanizację, lecz także
wysiedlenie i eksterminację biologiczną około 50 milionów Słowian, w tym przede wszystkim
Polaków, Rosjan, Białorusinów
i Ukraińców oraz skolonizowa-
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nie znacznych obszarów Europy
środkowej i wschodniej przez
osadników niemieckich.
W pierwszej kolejności miały
być zgermanizowane ziemie polskie. W latach 1942-1943, kiedy
rozpoczęto szeroko zakrojoną realizację tych planów, zgotowano
niebywałą gehennę mieszkańcom
Zamojszczyzny, która dotychczas
jest mało znana. Na ogólną liczbę 600 wsi wysiedlono, spalono i
spacyfikowano 297, wypędzając
z nich około 110 tys. Polaków, w
tym około 30 tys. dzieci i powodując wśród wysiedlonych bardzo
dużą śmiertelność.
Publikacja Heleny Kubicy stanowi istotny wkład w dopełnienie
wiedzy o roli KL Auschwitz w
realizacji hitlerowskiej polityki
eksterminacyjnej nie tylko wobec
Żydów i Cyganów, lecz również
Polaków. Naród Polski, po Żydach i Cyganach był bowiem najbardziej prześladowanym i wyniszczanym narodem Europy.
Praca liczy 300 stron tekstu, w

tym zawiera imienne wykazy tabelaryczne 1300 Polaków wraz
z ich losami, deportowanych w
trzech transportach z Zamojszczyzny do KL Auschwitz (z czego
obóz przeżyło tylko około dwadzieścia procent), a także liczne
fotografie i reprodukcje dokumentów. Opracowanie to, ukazujące historię wysiedlonych mieszkańców Zamojszczyzny poprzez
ich indywidualne losy, stanowi
doskonały materiał edukacyjny,
służący upowszechnianiu wiedzy
o nazistowskim wypędzaniu Polaków z tego regionu.
Wspomniany Skierbieszów znany
był jeszcze sprzed wojny z tego,
że do siódmego roku życia wychowywał się w tej miejscowości
prezydent Ignacy Mościcki. Do
tej miejscowości, nazajutrz po
wysiedleniu jej polskich mieszkańców, 28 listopada 1942 r.,
wśród osiedleńców niemieckich
przybyła również wielodzietna
rodzina Kőhlerów, w której przyszedł na świat 22 lutego 1943 r.
Horst Kőhler, były prezydent
Niemiec.

Rodzina Kőhlerów zajęła gospodarstwo Józefa Węcławika, który
miał okazały dom z gankiem w
centrum wsi. Część wysiedlonej
rodziny Józefa Węcławika została przywieziona 13 grudnia
1942 r. do KL Auschwitz, gdzie
zginęli: jego syn Antoni Węcławik (ur. 1904 r.), którego żona
Marianna (ur. 1912 r.) pobyt w
KL Auschwitz przeżyła; zginął
także brat Józefa – Jan Wacławik
(ur. 1885 r.) – przedwojenny wójt
Skierbieszowa z żoną Anną (ur.
1887) i synem Antonim (ur. 1923
r.); przeżyła jedynie ich najmłodsza córka Salomea Węcławik
(po mężu Kanikuła), obecnie zamieszkała na Dolnym Ślasku. W
czasie pobytu w obozie Birkenau
w Brzezince otrzymała tylko raz
wiadomość od ojca i brata. Było
to 6 stycznia 1943 r. Na malutkiej
karteczce ojciec napisał, że dają
sobie radę. Brat zginął jeszcze w
tym samym miesiącu. Skrupulatni
Niemcy odnotowali w akcie zgonu, że było to 14 stycznia 1943
r., o godz. 14.00. Wkrótce zginął
również jej ojciec - w jakich okolicznościach, Salomea nie wie do
dzisiaj.
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Wysiedlenie mieszkańców Zamojszczyzny było starannie przygotowanym przez niemieckich nazistów procesem depopulacji oraz
germanizacji jednorodnych etnicznie i rdzennie polskich ziem,
co miało dać początek totalnej
germanizacji. Zapowiedź deportacji co tydzień trzech pociągów z
wysiedlonymi do KL Auschwitz,
selekcje i rozdzielanie rodzin,
uśmiercanie w komorach gazowych przenoszą niewątpliwie na
wyższy etap proces ludobójstwa
narodu polskiego. Ta specyfika
postępowania niemieckiego okupanta wobec mieszkańców Zamojszczyzny była zjawiskiem bez
precedensu wobec jakichkolwiek
innych – poza Żydami i Cyganami – grup etnicznych i stanowi oczywisty dowód, jak groźby
nazistów odnośnie totalnej eksterminacji narodu polskiego były
bliskie realizacji.
A.C. Oświęcim
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Skąd biorą się hasła
Bożena Ratter
Aktualnie

w Warszawie odbywa
się 6 Festiwal Filmów Rosyjskich
pod nazwą „Sputnik nad Polską”.
W latach 50-dziesiątych, gdy
pierwszy radziecki sputnik krążył
po orbicie, uczniowie polskich
szkół poznawali masowo kinematografię radziecką. Wszystkie
klasy udawały się obowiązkowo
do kina na filmy ideologiczne i
filmy muzyczne z ludową muzyką,
baletem i śpiewem. W czasie tegorocznego festiwalu będzie można
obejrzeć film „Niech żyje Meksyk” Siergieja Einsteina, twórcy
propagandowego filmu Pancernik
Potiomkin. Czy przed projekcją
widzowie dowiedzą się o losie reżysera?
Stalin był twórcą iluzji, genialnym
kuglarzem i mistrzem w ferowaniu
skazujących wyroków. Były dwa
typy rzeczywistości, przedstawionej przez państwo oraz całkiem
innej, codziennej. W świecie paranoi żyli nie tylko jego najbliżsi współpracownicy skazywani
wraz z rodzinami na śmierć czy
łagry, ale i rodzina. Siostra żony
Stalina skazana na 10 lat wiezienia, jej mąż rozstrzelany. Aresztowano także żonę syna Stalina a
narzeczony córki Stalina, reżyser
filmowy trafił do obozu pracy. Nic
nie potrafiło wstrzymać Stalina
przed szafowaniem wolnością i
życiem współobywateli. Pragnąc
chronić się przed niezadowoleniem przywódcy wiodącej partii,
najznakomitsi ludzie nauki i kultury podpisywali wierno poddańcze listy do przywódcy. Na nic,
polowanie na „czarownice” miało
wzmocnić kontrolę nad prasą i radiem. Lidia Rusłanowa, popularna
śpiewaczka, której piosenki nadawane były przez radio od świtu
do zmierzchu, znana z piosenki
„Katiusza”, została skazana na 10
lat więzienia. Ulubiona aktorka
Stalina, najpierw była nagrodzona
przez niego a w 1947 roku skazana
na 25 lat więzienia za zakochanie
się w Amerykaninie. Gdy reżyser
Siergiej Einstein zaprezentował
drugą część swojego filmu Iwan
Groźny, Stalin rozpoznał siebie w
roli krwawego tyrana i zareagował
błyskawicznie. Jedynie śmiertelny
atak serca uchronił reżysera przed
gniewem sowieckiego przywódcy.
(wg dokumentalnego filmu)
Całe szczęście, że obecnie nie grozi śmierć czy więzienie, Robert
Duvall zagrał w filmie „Stalin”
rolę zbrodniarza, który ma na sumieniu 60 mln ofiar. Amerykański
aktor nie bał się reakcji i insynuacji, że bohater jest mu bliski w
poglądach. Może do niego powinien zwrócić się Antoni Krauze

szukający aktora do roli Prezydenta w filmie o katastrofie w Smoleńsku?
Z okazji 120 rocznicy urodzin i 70
rocznicy tragicznej śmierci Brunona Schulza, w Warszawie odbywa
się Festiwal Schulzowski pod honorowym patronatem Marszałka
Senatu RP Bogdana Borusewicza.
W Międzynarodowym Festiwalu
Brunona Schulza w Drohobyczu
wykład wygłosił również Adam
Michnik. Odbywają się wykłady, panele prezentujące postać w
różnych kontekstach, koncerty i
przedstawienia teatralne. Andrzej
Chciuk, wypędzony z Kresów i zamieszkały w Australi pisał książki
o Drohobyczu. I pisał w nich również o Brunonie Schulzu.
„Jednym z największych przeżyć
dla Brunona Schulza w jego dziecięcych latach była wizyta w Śniatyńce u Tarnowskich…Był pod
Drohobyczem majątek Tarnowskich z pięknym dworem, schowanym w drzewach dużego parku
jak wiewiórka w dziupli. Wybrał
się tam Bruno dzięki uprzejmości
starego Zuckerberga- sam mi to
opowiadał.” A stary Zuckerberg
chciał, aby mały chłopiec zobaczył obrazy Grottgera, bo „mnie
mówił jeden ze starostwa, że tam
u hrabiów Tarnowskich był kiedyś
Grottger, wielki malarz, i malował obrazów o powstaniu, jak to
Moskali nasi bili w Kongresówce
czterdzieści lat temu i od nas stąd
tyż szli”. ..Za mały był wówczas
Schulz, by w zbiorach Tarnowskich rozpoznać dzieła mistrzów,
nie słyszał zresztą o nich. A były
tam na pewno obrazy Grottgera,
Rodakowskiego i Chełmońskiego,
starszego Gottlieba, zdaje się, że
i Sięmiginowskiego, którego Jan
III Sobieski posłał na studia na
Zachód, był ze zbiorów dzikowskich Tycjan, był i Rembrandt.
Największe wrażenie wywarł na
Schulzu Grottger, którego potem
gruntowniej studiował. Wydaje się
też, że pomimo innej tematyki i
techniki można w grafikach Schulza dostrzec jakąś wspólną tonację
z Grottgerem.” Po powrocie ze
Śniatynki Bruno się rozchorował,
gorączkował, zrywał się w nocy.”
Może wyjaśnienie jego reakcji na
kontakt ze sztuką jest w tym, co
jako starszy już, opowiadał Chciukowi: „Przeżycie artystyczne, odczucie piękna, podnoszące nas w
górę, jest chyba jeszcze rzadsze
niż przeżycie ekstazy religijnej.
Czytałem wiele modlitw żydowskich, katolickich, po prostu by
wiedzieć, o co ludzie się modlą,
zresztą modlitwa to też utwór literacki i dzieło sztuki. Ale nigdzie

nie natrafiłem na modlitwę, która prosi o spłynięcie na nas największej łaski, łaski przeżywania
dzieła sztuki, jako najwyższej rozkoszy.” Bruno Schulz już, jako
znany pisarz i malarz wybrał się
do Śniatynki w 1939. Z przyjściem
bolszewików okoliczne chłopstwo
rozkradło wyposażenie pałacu, ale
„stała się rzecz, którą Schulz, rozczarowany do komunizmu zapisał
na konto NKWD, które jeździło po
okolicznych wsiach i bijąc chłopów po mordzie wymusiło zwrot
zrabowanych rzeczy”.
Czekam na Międzynarodowy Festiwal Luminarzy Nauki i Kultury
ze Lwowa pod patronatem, co najmniej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tymczasem
23 listopada 2012r., w Warszawie,
w Instytucie Biochemii i Biofizyki
przed tablicą upamiętniającą polskich profesorów zamordowanych
na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, zebrała się grupka pamiętających. Tablicę ufundował profesor
Wacław Szybalski, odznaczony w
2011 roku Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej
i badawczej w dziedzinie biotechnologii i genetyki oraz za działalność dydaktyczną. 22 listopada, z
okazji rocznicy wyzwolenia Lwowa nie odbyła się w Warszawie
żadna konferencja polsko ukraińska, nie został odczytany list od
władz miasta czy Państwa, nie
było koncertu, nie wspomniały o
tym wydarzeniu media.
W książce Jerzego Michotka jest
taki fragment: „Jestem obłożony
stertą książek dotyczących Lwowa. Nie zostało ich dużo. Zapewne mieszka na Mokotowie pewien
pan. Nie zaryzykuję wymienienia
nawet jego imienia. Naprawiał
kiedyś coś u mnie w domu i po wypiciu paru kieliszków rzekł, wskazując leżącą na stole książkę: -To
było w spisie książek, przeznaczonych w czterdziestych latach do
spalenia. To znaczy – poprawił się
– do skonfiskowania. Sam to robiłem, jak miałem 16 lat. Mówili mi,
że to burżuazyjne, antynarodowe
broszury. Zakłamana propaganda
kapitalistyczna na szkodę proletariatu polskiego.”
To wtedy komunistyczne władze
podzieliły naród polski, wyklęły
i skazały na pogardę elitę, uczyły
nienawiści młodocianych. Obca
im była tolerancja. 11 listopada
2012 roku w Marszu Niepodległości brali udział potomkowie elity
polskiej z Wilna, Lwowa, Grodna, Drohobycza, Buczacza. Po raz
drugi zostali nienawistnie wyklu-
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czeni przez spadkobierców powojennej władzy.
A jak było z tolerancją we Lwowie
opisuje Jerzy Michotek:
„A z tą tolerancją, Ojcze miałeś
rację. Leży oto przede mną wypowiedź angielskiego podróżnika
Roberta Bargrave, który był we
Lwowie w roku 1651 i tak pisze
(cytuję za Stefanem Mękarskim
„Lwów-Karta z Dziejów Polski”,
str. 18) o uprzywilejowanym stanowisku Żydów: Żydzi są tu poborcami ceł i dopuszczani do różnych
innych czynności urzędowych nad
chrześcijanami nie tylko w dzielnicach przez siebie zamieszkałych.
Są oni tak uprzywilejowanie, że w
sporach między Żydem a chrześcijaninem nie stawiają się przed
sędziami chrześcijańskimi, lecz
przed żydowskimi cakam’ami; ta
potworna („horrid”) zgoda na to ze
strony Polaków ściągnie na nich
brzemię największych klęsk, jak
mór, ogień, miecz, niewola, które doprowadzają do prawdziwego
spustoszenia. No i mimo tej horrid
- zgody czy horrid - tolerancji był
ten Lwów przez 599 lat zdrów”.
Z innego polskiego miasteczka,
leżącego obecnie na terenie Ukrainy, miasteczka Buczacz, pochodzi
nie tylko rodzina Zygmunta Freuda ale i Szymon Wiesenthal. W
Buczaczu przeważali Żydzi: sześć
tysięcy wobec dwóch tysięcy Polaków i tysiąca Ukraińców.
We wspomnieniach obywatela
polskiego, Szymona Wiesenthala,
w rozdziale „Łgarstwo” znajduje
się uzasadnienie dla hasła „antyfaszyzm” płynącego z ust komunistów.
„Komuniści wzięli antyfaszyzm
w dzierżawę. Częściowo wiąże
się to z ich historyczną rolą. Spośród wszystkich kierunków politycznych Hitler najgwałtowniej
zwalczał bolszewizm I odwrotnie - największy opór we Francji,
Niemczech i Austrii stawiali mu
komuniści, przynajmniej, jeśli
potraktować go w proporcji do
liczebności w społeczeństwie. W
ślubnym podarunku Stalin wydał Hitlerowi wiele niemieckich
i austriackich Żydów, będących
komunistami…Niewątpliwie jednak nieproporcjonalnie wielu komunistów zamknięto w obozach
koncentracyjnych… Nie przypadkiem zdominowali po wojnie
organizacje byłych więźniów politycznych. W dodatku obozy te
znajdowały się przede wszystkim
w Polsce, a ponieważ co piąty Polak przez jakiś czas był więziony,

przeto rola obozowych związków
koleżeńskich w życiu politycznym Polski była szczególnie duża.
Korzystały nie tylko z politycznego, ale i finansowego poparcia ze
strony państwa…Odwdzięczały
się one uchwaleniem rozmaitych
lewicowych rezolucji, dostrzegały niebezpieczeństwo neonazizmu
wyłącznie tam, gdzie życzyli sobie
tego komuniści.. Antyfaszyzm stał
się trwałym składnikiem komunistycznej propagandy”.
Dziwne, minęło tyle lat a słowa
Szymona Wiesenthala brzmią jakoś swojsko. To język tych, którzy
chcą mieć monopol na władzę. I
jeszcze jeden fragment:
„Proces zbrodniarzy niemieckich
z Majdanka trwał bardzo długo,
świadkowie –esesmani starali
się składać zeznania odciążające, „wspólna dla nich wszystkich
–z jednym tylko wyjątkiem była
niezwykle słaba pamięć” nawet w
stosunku do, nazwanego cynicznie
„dożynkami”, morderstwa dokonanego na 15 tysiącach żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci
otoczonych zaporą na łące.”
Dopiero zeznania polskiego lekarza, dr Jana Nowaka i Henryki
Ostrowskiej, wywiezionej na Majdanek z Warszawy, zmieniły przebieg procesu oskarżonych o ludobójstwa dokonywane w Majdanku.
„Na widok swych dawnych prześladowców świadek ze zdenerwowania nie mogła wydobyć głosu”,
ogłoszono, więc przerwę. Po zażyciu środków uspokajających „pani
Ostrowska powiedziała, że ze
względu na znajomość języka niemieckiego skierowana została do
pracy w magazynie…Znajdowały
się tam również puszki z cyklonem B, oznaczone trupią główką,
używane do zagazowywania”. No
cóż, „adwokat dr Bock wystąpił
z wnioskiem o aresztowanie pani
Ostrowskiej i uniemożliwienie jej
powrotu do Warszawy, jako podejrzanej o współudział w morderstwie, ponieważ wydawała puszki
z cyklonem dla komór gazowych”.
O tej „monstrualnej bredni” pisała prasa światowa. Szkoda, że
krajowa prasa nie nazywa tak
równie kuriozalnych zachowań,
młodzi z lekkim piórem ale bez
głębszej znajomości zagadnienia
piszą dyktowane im slogany. Być
może dyktują Ci, którzy boja się
Szymona Wiesenthala, który mówił: "Wszystko w życiu ma swoją
cenę, wina nie może zostać odpuszczona, lecz jedynie zniesiona
przez pokutę".
B. R.
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Golgota Wschodu
Andrzej Łukawski
Gdy

Sanktuarium
Golgoty
Wschodu Narodu Polskiego na Jasnej Górze jest w zasadzie ukończone pod względem budowlanym, to zaczynają pojawiać się
inne zamiary co do przeznaczenia
tego miejsca.
Ostatnim patronem tej sprawy był
śp. prezydent Ryszard Kaczorowski.
To on - po śmierci ks.Peszkowskiego w roku 2007 - prowadził z
Londynu kwestę wśród Polonii ...
łącznie Paulini otrzymali stamtąd
na ten cel ponad 3,0 mln dolarów.
Jak czytamy w listach do serwisu:
... teraz, kiedy prezydenta Kaczorowskiego zabrakło, pojawić się
miał u Paulinów "sponsor", który
pieniądze może dać, ale .. "żadnej
Golgoty Wschodu ..."
Wiadomość o tym, że takie miejsce powstaje, poszła w świat .. ks.
Peszkowski mówił o tym publicznie - na konferencjach prasowych
także..
".. i nikt nam już tego nie zabierze"
W dalszej części listu czytamy:
.. ludzie w Polsce i na świecie wiedzą i czekają ...
Golgota Wschodu jest ważnym
elementem tożsamości Narodu
Polskiego - elementem, który nie
podlega przedawnieniu ...
Sanktuarium na Jasnej Górze ma
być światowym centrum modlitewnym za polskie ofiary Golgoty Wschodu oraz miejscem, gdzie
funkcjonowałby instytut naukowo-badawczy i dokumentacyjny
tych spraw ..
Miejsce to ma być własnością Narodu Polskiego.
Jeśli więc dzisiaj rzeczywiście
może być problem finansów, to
trzeba to temu Narodowi to powiedzieć ....
pytanie jest:
kto ma to powiedzieć i w jakiej
formie...?
W tej sprawie są też bieżące przemyślenia.
Gdby więc Środowisko Kresowian
- skupione w różnych organizacjach - uznało, że to jest również
jego sprawa, trzeba by się spotkać,
aby wspólnie zastanowić, jak to
miejsce URATOWAĆ.

Fundacji Golgota Wschodu grozi likwidacja
Z Anną Pietraszek, reżyserem,
członkiem Fundacji Golgota
Wschodu, rozmawia Izabela Kozłowska (Nasz Dziennik).
- W październiku 2007 roku zmarł
założyciel Fundacji - ks. prałat
Zdzisław Peszkowski, co spowodowało, że trzeba było brnąć w
formalnych sprawach spadkowych. Musieliśmy
też znaleźć
nową siedzibę dla Fundacji Golgota Wschodu, następnie wszystko przenieść. Były to straszne
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kłopoty, szczególnie finansowe.
Kiedy Fundacja zaczęła się na
nowo konstytuować, zginęła w katastrofie smoleńskiej pani Teresa
Walewska, profesor Politechniki
Warszawskiej, członek Fundacji.
Była ona najbardziej żywiołową
organizatorką. W chwili jej śmierci wiele dokumentów znajdowało
się w jej mieszkaniu, a wiadomo w tamtym okresie rodzina nie miała głowy, by zajmować się nimi.
Teraz wszystko się unormowało.
Tak więc nasza Fundacja przeszła
jakby dwa trzęsienia ziemi. Mamy
siedzibę na Starym Mieście w Warszawie, na tyłach katedry, gdzie
bardzo pięknie odtworzyliśmy
mieszkanie śp. ks. Peszkowskiego.
Znajduje się w nim jego księgozbiór, wszystkie bezcenne pamiątki. Niestety czynsz jest bardzo duży
i raczej nie ma żadnych szans, by
uznano tę siedzibę za dobro kultury i zdjęto z nas opłatę.
Rozważają Państwo zmianę lokalu?
- Owszem, gdybyśmy otrzymali
jakąś korzystną lokalizację, na
lepszych warunkach i w łatwo dostępnym dla społeczeństwa punkcie, to moglibyśmy zmienić obecną
siedzibę. Mamy jednak nadzieję,
że uda się wywalczyć jakiś upust
u władz miejskich. Przeprowadzka pociągnęłaby za sobą znowu
ogromne koszty i oddaliła nas od
odwiedzających...
Ile miesięcznie kosztuje utrzymanie Fundacji? Skąd pochodzą
środki?
- Przede wszystkim od sponsorów
i dobrych ludzi. Sami próbujemy w
jakiś sposób wypracowywać gremia osób, które są z nami, naszych
przyjaciół. Dlatego zachęcamy
wszystkich do współpracy. Miesięcznie potrzebujemy ok. 5 tys. zł.
Te środki absolutnie rozwiązywałyby nasze problemy.
Jakie działania są podejmowane,
by Fundacja Golgota Wschodu nie
została zapomniana?
- Chwytamy się różnych pomysłów.
7 października br. odbędzie się
bardzo uroczysty Apel Jasnogórski
w intencji Golgoty Wschodu, tych,
którzy zostali dotknięci cierpieniami zsyłek. Jednocześnie chcemy upamiętnić rocznicę śmierci
ks. prałata Peszkowskiego. Przypomnimy jego postać. Chcemy
dotrzeć do jak największej liczby
osób, by uzmysłowiły sobie niezwykłość postaci ks. Peszkowskiego, który był pierwszym w
powojennej Polsce głoszącym
publicznie „Apel pojednania i
przebaczenia” do Rosjan i całego świata. Miało to miejsce na
terenie Lasu Katyńskiego w 1995
roku. Wydarzenie to było transmitowane satelitarnie, dzięki czemu
kilkadziesiąt milionów osób miało
możliwość jego obejrzenia. Postać
ks. prałata Peszkowskiego jest celowo odsuwana w zapomnienie, a
nawet pamięć o nim jest burzona,
wręcz zakłamywana, szargana.
Przypisywane mu są jakieś niedobre elementy życiorysu, które są
nieprawdą, dokumenty IPN jednoznacznie ukazują piękno i niespotykaną odwagę tej postaci.
Teraz, kiedy Fundacja stanęła

znów na nogi, pojawiły się kolejne
problemy. Chcielibyśmy rozprowadzić wiele książek o dużym nakładzie, które ksiądz prałat zdążył
wydać za życia, a poświęconych
Golgocie Wschodu. Niestety dużym problemem jest kolportaż,
borykamy się także z ogromnymi
problemami finansowymi, dlatego
każdy sponsor jest dla nas dobrym
aniołem.
Dlaczego tak ważne jest dla Polski, by Fundacja Golgota Wschodu przetrwała?
- Fundacja przede wszystkim
ma bardzo ważne cele. Nie tylko
upamiętnia osobę śp. ks. prałata
Peszkowskiego, ocalałego cudem
od śmierci z Katynia. Postaci,
która nie bała się głosić prawdy
o zbrodni katyńskiej i o Golgocie Wschodu. Przede wszystkim
naszym celem jest edukacja, upowszechnianie informacji o tym,
co Polska wycierpiała na Golgocie Wschodu. Chcemy docierać
szczególnie do młodych pokoleń,
których wiedza historyczna jest
stale ograniczana. Podkreślamy,
iż w momencie, kiedy patrzymy na
Katyń, jest on jakby pryzmatem,
przez który widać całą rozległą
martyrologię Polski na Wschodzie. Katyń, Miednoje, Charków
to są tysiące pomordowanych polskich oficerów. Pozwolono im z
obozów wysyłać do rodzin kartki,
co było celowym działaniem. W
ten sposób NKWD uzyskało adresy do rodzin, bliskich i wszystkich
osób powiązanych z naszymi oficerami. Wszystkie te osoby, całe
wielopokoleniowe rodziny zostały
zesłane na Sybir. Mówiąc "Katyń",
widzimy ludobójstwo na polskich
oficerach, co za tym jeszcze szło
- jest przemilczane. Ta perwersja
oszustwa bolszewickiego wykorzystująca jakiekolwiek informacje,
szczególnie o bliskich pomordowanych oficerów, spowodowała
masowe zsyłki. Prawie 2 mln ludzi
cierpiało w tych strasznych zsyłkach na Wschód. Tylko niewielu z
nich udało się powrócić do kraju,
ci, którzy przeżyli w wielkim exodusie, przez Iran dotarli na Zachód. Wielu z nich nigdy nie powróciło do Ojczyzny. Byli skazani
na wygnanie z Polski. Ci, którym
udało się powrócić, narażeni byli
całe życie na represje, postponowani społecznie...
__
Środowiska Katyńskie, Kresowe
i Sybiraków czeka nie lada zadanie w przezwyciężeniu trudności
i przeciwstawienia się zakładaniu
"kagańca" na ww. środowiska. Nie
da się
pozbawić narodu historii nawet jeżeli jest ona niezbyt wygodna dla
rządzących. Józef Piłsudski kiedyś
powiedział:

Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości, ten nie
jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do
przyszłości.

Te jakże trafne słowa nie docierają jednak do wymieniających
się władz. Nie ważne czy władzę
w kraju sprawuje lewica. centrum

czy prawica, bo problem wschodu
jak był, tak pozostał nierozwiązany. Co prawda od czasu do czasu
pojawiają się jakieś lakoniczne i
bardziej pozorowane działania niż
rzetelna i oparta na badaniach źródłowych analiza faktograficzna ale
to i tak nie załatwia problemu.
Najbardziej bolesnym dla wielomilionowej populacji Polaków o
kresowych korzeniach jest "celowe zapominanie i przemilczanie" przez władze ludobójstwa
dokonanego przez OUN-UPA na
Kresach.
Chroniczny brak a raczej zerowa
skuteczność przedstawicieli Kresowian w Sejmie RP nie ułatwia
wyłożenia na "stół prawdy" kart
kresowych.
Nie wierzę, że na 460 posłów nie
ma żadnego z kresowym rodowodem. To raczej nie jest możliwe w
kraju, którego 1/3 mieszkańców
mieszkała przed wojną na Kresach
a jednak...
Kresy, Wołyń, ludobójstwo muszą
być na "cenzurowanym" w naszym
parlamencie skoro ich nie słychać.
Słychać jest i to coraz głośniej o
potępieniu "Operacji WISŁA" w
wyniku której rozbito siły UPA w
liczbie 1500 ludzi (17 sotni), oraz
uwięziono 2 900 aktywnych lub
domniemanych członków OUN.
Niemal równolegle, władze ówczesnego ZSRR przeprowadziły
Akcję „Z” (Zachód), w wyniku
której z terenu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
wysiedlono na wschód ponad 76
tysięcy Ukraińców, oskarżonych o
sprzyjanie UPA.
Dwa państwa, w tym samym okresie podjęły działania mające na
celu likwidację oddziałów OUN-UPA a więc cos na rzeczy było i
skandalem dzisiaj jest to, że działają w Sejmie jakieś siły zmierzające do potępienia likwidacji tych
formacji zbrojnych.

Misja przeciwko Polsce, w
duchu nienawiści do Polski
czyli

Komisja Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, obradująca pod przewodnictwem posła Mirona Sycza
(PO), przewodniczącego Komisji,
zrealizowała następujący porządek dzienny:
– dyskusja na temat charakteru akcji „Wisła” i jej wpływu
na współczesne relacje polsko-ukraińskie;
– podjęcie inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie akcji
„Wisła”.
Kim jest Poseł Platformy Obywatelskiej Miron Sycz ...????
Miron Sycz, ukr. Мирон Сич,
Myron Sycz (ur. 3 stycznia 1960 w
Ostrym Bardzie) – polski polityk
ukraińskiego pochodzenia, działacz Związku Ukraińców w Polsce, nauczyciel, samorządowiec,
poseł na Sejm VI i VII kadencji.
Życiorys z Wikipedii
Jest synem Ołeksandra Sycza,
członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów od 1938 oraz
strzelca w kureniu "Mesnyky"
Ukraińskiej Powstańczej Armii,
skazanego w 1947 przez polski
sąd na karę śmierci za działalność
w UPA, złagodzoną w tym samym
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roku na karę 15 lat pozbawienia
wolności.
Miron Sycz ukończył studia na
Wydziale Matematyki Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Odbył również studia podyplomowe w zakresie europejskiej
administracji samorządowej i rządowej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.
W latach 1984–1990 był kierownikiem internatu i nauczycielem
w Liceum Ogólnokształcącym w
Górowie Iławeckim. Jest założycielem Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w
Górowie Iławeckim, w którym
od 1990 do 2007 pełnił funkcję
funkcję dyrektora, następnie został honorowym dyrektorem tej
placówki. W latach 1998–2007
zasiadał w sejmiku warmińsko-mazurskim trzech kadencji, zajmując w nim od początku stanowisko przewodniczącego. Jest
współorganizatorem ukraińskich
inicjatyw kulturalnych na Warmii
i Mazurach, był także delegatem
na Światowe Forum Ukraińców
w Kijowie. Od 1999 przewodniczył jednocześnie radzie społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego w
Górowie Iławeckim.
Był członkiem PZPR, z której
wystąpił przed 1989. Po 1990
działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, Unii Wolności i Partii Demokratycznej. W
wyborach parlamentarnych w
2001 był kandydatem UW do Sejmu, a w wyborach w 2005 kandydatem PD do Senatu. Od 2006
pozostaje związany z Platformą
Obywatelską. W wyborach parlamentarnych w 2007 z listy PO
uzyskał mandat poselski, otrzymując w okręgu elbląskim 9075
głosów. W Sejmie objął funkcję
wiceprzewodniczącego Komisji
Mniejszości Narodowych i Etnicznych, grup parlamentarnych
polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej oraz delegacji Sejmu do
Zgromadzenia Poselskiego Sejmu
RP i Rady Najwyższej Ukrainy.
Należy również do Stowarzyszenia Ordynacka. Biuro poselskie
otworzył w Bartoszycach. W 2010
został przewodniczącym PO w powiecie bartoszyckim. W wyborach
w 2011 z powodzeniem ubiegał się
o reelekcję, dostał 8884 głosy. W
VII kadencji Sejmu objął funkcję
przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Gdy 8 milionowa populacja rodaków z kresowymi korzeniami czci
zbrodnie dokonane przez OUN-UPA na Kresach, poseł Sycz
jest honorowym patronem tańców
i hulanek pod nazwą: Festiwalu
Ekołomyja. To czwarta edycja festiwalu którego termin "przypadkiem" pokrywa się z obchodami
"Krwawej Niedzieli na Wołyniu.
Patronat honorowy imprezy:
- Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
Komitet Honorowy imprezy:
- Kazimierz Plocke - Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
- Miron Sycz Poseł na Sejm RP.
Patronat medialny: Polskie Radio
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Olsztyn, TVP Olsztyn
Gdy próbowałem interweniować
dowiedziałem się, że festiwal ma
charakter edukacyjny dla młodzieży ale gdy zapytałem dlaczego
akurat w lipcu, kiedy to szkoły nie
pracują a dzieciaki są na wakacjach - nastała cisza.

Order za Zasługi II stopnia (Ukraina,2007)

Należy spodziewać się, że polski
parlamentarzysta niebawem zostanie uhonorowany za aktywność w
potępianiu "Operacji Wisła".
Jakie będą dalsze losy Rzeczypospolitej w której parlamencie brak miejsca
i czasu na potępienie rzezi dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów.
Kim są parlamentarzyści blokujący
już cztery wnioski w sprawie ustanowienia 11 lipca dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Marszałek Kopacz wielokrotnie
oświadczała, że nie ma w Polskim
Sejmie czegoś co potocznie nazywa
się sejmową zamrażarką. Co wobec
powyższego dzieje się z projektami:

Misja przeciwko Polsce, w duchu nienawiści do Polski...?
Przypadek to czy

Ciekawe, czy też zupełnie przypadkowo Poseł Polskiego Parlamentu Sycz był odznaczany m.in:
Order za Zasługi III stopnia (Ukraina, 2001)

* Druk nr 327 wniesiony przez PSL
Warszawa, 11 czerwca 2012 r.
Ewa Kopacz Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 33 regulaminu
Sejmu niżej podpisani posłowie
wnoszą projekt uchwały:
- w sprawie ustanowienia dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian.
Order za Zasługi I stopnia (Ukraina, 2009)

* Druk nr 470 wniesiony przez PiS
Warszawa, 31 maja 2012 r.
Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu
niżej podpisani posłowie wnoszą
projekt uchwały:
- w sprawie ustanowienia 11 lipca
dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
* Druk nr 536 wniesiony przez Solidarną Polskę.
Warszawa, 11 czerwca 2012 r.
Ewa Kopacz Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 33 regulaminu
Sejmu niżej podpisani posłowie
wnoszą projekt uchwały: - w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

* Druk nr 582 wniesiony przez
SLD
Warszawa, 3 lipca 2012 r.
Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 33 regulaminu
Sejmu niżej podpisani posłowie
wnoszą projekt uchwały:
- w sprawie ustanowienia dnia 11
lipca Dniem Pamięci Męczeństwa
Kresowian.
W tłumaczeniu http://www.segodnya.ua/blogs/korotkovblog/
Blog-Dmitriya-Korotkova-A-tytozhe-za-reznyu-i-pogromy.html
Wiesława Tokarczuka czytamy
m.in:
1 listopada 2012 r., 17:30
Oleh Tjahnybok i "Swoboda" weszły
do parlamentu

Czy ty
także jesteś za rzezią i pogromami?
Blog Dmitrija Korotkowa:

Poparcie dla "Swobody" w wyborach okazało się "żetonem" opozycyjnie nastrojonej inteligencji
Oddanie głosu "Swobodzie", aby
pomóc jej dostać się do parlamentu - to najbardziej popularne hasło
krążące w sieci w przededniu 28
października. Wezwanie zostało
wysłuchane - "Swoboda" otrzymała 10% głosów. A większość z tych,
którzy na nią głosowali, aż do teraz
nie może zrozumieć, dlaczego i na
kogo głosowali.
Jeszcze przed wyborami jeden z
sondaży wykazał, że 41% zwolenników "Swobody" należy do zwolenników Unii Celnej z Rosją. Absurd?
Ale nie mniej absurdalne wyglądają
głosujący na nią zwolennicy Unii
Europejskiej. "Swoboda" nie ukrywa, że jest przeciwko jakiejkolwiek
integracji. Ale nie o to chodzi. Informacje na temat wybrania "Swobody" do Parlamentu w telewizji
"Euronews" ilustrowane były nie-

sławnymi kadrami, na których Tjahnybok wzywa do walki z "Żydami i
Moskalami".
A przecież to właśnie telewizja "Euronews" w swoim czasie wykreowała Ukrainie wizerunek kraju "pomarańczowej rewolucji"! Tak, lider
"Swobody" powiedział to jeszcze w
2004 roku, ale potem nigdy nie odżegnał się od swoich słów - więcej
nawet, już po wyborach 2012 roku,
w istocie potwierdził, że jego partia jest partią antysemicką. Także
pierwszej nazwy swojej partii - Socjal-Nacjonalistyczna (odwrócony
narodowy socjalizm) - nigdy się nie
wyrzekł.
Do tego wszystkiego pozostaje dodać, że "Swoboda" jako ideologiczna spadkobierczyni OUN-UPA nie
może być akceptowalna w Polsce,
a właśnie Polacy są głównymi lobbystami ukraińskiej euro-integracji.
I za tym wszystkim głosowaliście?
Czy naprawdę jesteście gotowi brać
"na noże" ludzi tylko za "nieprawidłowy" wpis w dowodzie osobistym,
który Tjahnybok chce przywrócić?
[Chodzi o informację o narodowości w dowodzie osobistym, przywrócenie takich wpisów domaga się
"Swoboda". Najpierw wpisy w dowodach, a potem opaski z "gwiazdą
Dawida"?!]
Jest czymś paradoksalnym, ale wielu głosujących na socjal-nacjonalistów teraz uzasadnia swój wybór
tym, że "Swoboda" mimo wszystko
nigdy nie zdobędzie władzy i nie
spełni swych obietnic. Innymi słowy, ci, którzy głosowali na nacjonalistów mieli nadzieję, że inni będą
głosować przeciwko nim. Tym razem takich było 10%. A jeśli w 2015
roku będzie ich 51%?

Czy nadal mamy milczeć nad
Golgotą Wschodu ..???

Posiedzenia Komisji Mniejszości
- Operacja Wisła
Redakcja - Stenogram z posiedzenia Komisji
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Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, obradująca pod przewodnictwem posła Mirona Sycza (PO), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek
dzienny:
– dyskusja na temat charakteru akcji „Wisła” i jej wpływu na współczesne relacje
polsko-ukraińskie;
– podjęcie inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie akcji „Wisła”.
W posiedzeniu udział wzięli: Małgorzata Omilanowska podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze współpracownikami, Józef Różański
dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wraz ze współpracownikami, Grażyna Płoszajska radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Paweł Łukasiewicz doradca ekonomiczny w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, Łukasz Kamiński prezes Instytutu Pamięci Narodowej wraz ze współpracownikami, Adam Siwek naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wraz ze współpracownikami, Wojciech
Prokocki starosta powiatu bartoszyckiego, Roman Szewczyk starosta powiatu koszalińskiego, Bogdan Wankiewicz starosta powiatu wałeckiego, dr hab. Roman Drozd rektor
Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. Grzegorz Motyka kierownik Zakładu Dziejów
Ziem Wschodnich Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Bohdan Halczak wiceprzewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce,
kierownik Zakładu Historii Idei i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii Uniwer-
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sytetu Zielonogórskiego, dr Eugeniusz Misiło dyrektor Archiwum Ukraińskiego, Piotr
Fedusio właściciel Kancelarii Adwokackiej Piotr Fedusio z siedzibą w Gdyni, Piotr Tyma
prezes Związku Ukraińców w Polsce wraz ze współpracownikami, Stefan Hładyk prezes
Zjednoczenia Łemków, Jan Niewiński prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego wraz ze
współpracownikami, Tadeusz Samborski prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz stały doradca Komisji dr Lech Nijakowski.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Beata Machul-Telus i Jolanta
Osiak – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych oraz Łukasz Grabarczyk –
legislator z Biura Legislacyjnego.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie wszystkich posłów przybyłych
na to posiedzenie. Witam również posłów, którzy nie są członkami tejże Komisji, ale z
racji tematu chętnie przybyli, aby uczestniczyć w tym posiedzeniu. Miło jest mi państwa
poinformować, że na posiedzeniu Komisji obecna jest z nami minister kultury i dziedzictwa narodowego, pani Małgorzata Omilanowska. Witam serdecznie panią minister.
Witam również serdecznie pana Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie, panie prezesie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dzisiaj
reprezentuje pan dyrektor Józef Różański. Pan minister Karpiński dojdzie prawdopodobnie jeszcze. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
Drodzy państwo, w dniu dzisiejszym z racji też i tematów przybyli na nasze posiedzenie
eksperci, których chcę powitać. Mianowicie witam serdecznie pana profesora Romana
Drozda rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku. Witam serdecznie pana profesora Grzegorza Motykę. Witam pana Eugeniusza Misiłę, który właśnie jest autorem najnowszej
pozycji książkowej, ostatnio wydanej „Akcja «Wisła» 1947. Dokumenty i materiały”.
Myślę, że pan profesor też przyniósł ze sobą przynajmniej jeden egzemplarz, żeby pokazać. Czy może już nie ma? W trakcie? Witam serdecznie również pana mecenasa Piotra
Fedusię, który dzisiaj będzie m.in. mówił o aspektach prawnych akcji „Wisła”. Witam
serdecznie, panie mecenasie.
Drodzy państwo, jest mi miło poinformować państwa, że dzisiaj na posiedzenie tejże
Komisji przybyło kilku starostów z tych powiatów, do których przesiedlono najwięcej
mieszkańców w ramach akcji „Wisła”. Witam serdecznie pana starostę bartoszyckiego
Wojciecha Prokockiego. Witam serdecznie, panie starosto. Witam pana starostę koszalińskiego Romana Szewczyka. Witam serdecznie starostę z Wałcza, pana Bogdana Wankiewicza.
Drodzy państwo, witam również wszystkich przybyłych na to dzisiejsze posiedzenie,
w tym byłych posłów, członków też Komisji. Witam serdecznie pana posła Mirosława
Czecha. Witam pana posła Samborskiego. Witam serdecznie prezesa Związku Ukraińców
w Polsce, pana Piotra Tymę. Witam szefa Zjednoczenia Łemków, pana Stefana Hładyka.
Witam również pana profesora Bohdana Halczaka z Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie wszystkich państwa, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejsze posiedzenie Komisji, bo i temat, który jest przewidziany, rzeczywiście jest interesujący, a wzbudza wiele uwagi i wiele emocji. Drodzy państwo, to właśnie 65 lat
temu 28 kwietnia 1947 r. rozpoczęła się akcja „Wisła”, która miała na celu przesiedlenie
ludności cywilnej z Polski południowo-wschodniej. Ta operacja trwała do końca lipca,
a tak w zasadzie nawet do końca roku 1947. Stąd też w tę rocznicę spotykamy się tutaj
na posiedzeniu Komisji, aby porozmawiać o aspektach prawnych, ale też w następstwie
porozmawiać o wpływie na współczesne relacje polsko-ukraińskie akcji „Wisła”. Drodzy
państwo, akcja „Wisła” miała na celu – o czym twierdzą te dokumenty zebrane w książce
pana profesora Misiły – doprowadzenie do całkowitej asymilacji ludności ukraińskiej.
Podkreślam raz jeszcze, cywilnej ludności ukraińskiej.
Wydaje się, że po 65 latach Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a na pewno Komisja powinna rozmawiać na tematy trudne i w tym roku, i też – w wyraźny sposób chcę to podkreślić – w roku następnym, kiedy będziemy właśnie obchodzili 70 rocznicę wydarzeń
wołyńskich. Z pewnością Sejm nie powinien uciekać od tych problemów. Tym bardziej,
że dotyczy to obywateli Rzeczypospolitej. Z tego też względu, drodzy państwo, dzisiaj
obecni są eksperci, których zaraz poproszę o zabranie głosu, a jednocześnie chcę państwa
poinformować, że po naszej dyskusji podejmiemy próbę przyjęcia wniosku do Sejmu
Rzeczypospolitej w formie uchwały, którą państwo mają przed sobą. Pragnę też państwa
poinformować, że w 1990 r. Senat Rzeczypospolitej podjął taką uchwałę podobnej treści,
potępiającą akcję „Wisła”.
Pragnę też państwa poinformować, że IPN postanowił wszcząć śledztwo w sprawie
zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludności, popełnionej w 1947 r. Panie prezesie, dziękuję bardzo za taką informację. Zdaje się też, że
państwo kopię tego postanowienia mają przed sobą.
Wobec tego, żeby nie przedłużać, bo temat z pewnością będzie budził wiele dyskusji
i emocje, co raz jeszcze podkreślam, bardzo proszę w tej chwili o zabranie głosu pana
profesora Romana Drozda. Panie profesorze, proszę uprzejmie.
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. Roman Drozd:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwólcie, że zanim przejdę do konkretnego
tematu związanego z akcją „Wisła”, kilka słów na temat wydarzeń ją poprzedzających.
Otóż w lipcu 1944 r. doszło do podpisania porozumienia między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem sowieckim, dotyczącego nie tylko przejmowania terenów zajętych przez Armię Czerwoną, ale również dotyczącego kwestii przyszłej granicy
polsko-radzieckiej. Oczywiście, ustalenie nowej granicy, która mniej więcej przebiegała
wzdłuż przyjętej tzw. linii Curzona czy też, mówiąc obrazowo, mniej więcej tak, jak
mamy do czynienia w dniu dzisiejszym.
Oznaczało to również kwestię stosunku czy opracowania polityki narodowościowej wobec ludności, która znajdowała się na terytorium państwa polskiego w nowych granicach.
We wrześniu 1944 r. dochodzi do podpisania porozumień między PKWN – oczywiście,
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całkowicie podporządkowanym władzom sowieckim – a republikami radzieckimi na temat – jak to się mówiło – wymiany ludności czy – jak w dokumentach dokładnie zapisano
– ewakuacji. Wymiana rozpoczęła się 15 października 1944 r. i właśnie Polskę mieli opuścić Litwini, Białorusini i Ukraińcy, a z kolei do Polski z tych republik radzieckich mieli
przybyć Polacy, jak i również ludność żydowska, która do 17 września 1939 r. miała obywatelstwo polskie. W 1945 r. rozpoczęło się z kolei przesiedlenie ludności niemieckiej z
tych terenów, które przypadły nowej Polsce.
Te przesiedlenia ludności dały możliwość nowym władzom komunistycznym, które
przejmowały władzę w Polsce, do zbudowania Polski bez mniejszości narodowych, czyli
do przekształcenia jej w państwo bez mniejszości, w państwo jednolite pod względem
narodowościowym. I faktycznie, dokumenty i osoby, które zajmują się polityką narodowościową, wskazują, że taki był cel ówczesnych władz komunistycznych. Mówimy
przede wszystkim, że jeśli chodzi o ludność ukraińską, to ludność ukraińska – mimo początkowego przesiedlenia się – już z początkiem roku 1945 zaczęła unikać wyjazdów na
Ukrainę radziecką i faktycznie w połowie roku 1945 załamało się to przesiedlenie. Zresztą wynikało to również z faktu zawarcia porozumienia między podziemiem ukraińskim a
podziemiem polskim poakowskim, co – oczywiście – tutaj łagodziło wzajemny konflikt
i to powodowało, że ludność niechętnie wyjeżdżała do Związku Radzieckiego, oczywiście, zdając sobie sprawę z tego, co ją tam czeka. Bo mimo, że obiecywano ludziom, że
otrzymają gospodarstwa indywidualne, to było rzeczą wiadomą, że trafią, oczywiście, do
gospodarstw państwowych, sowchozów czy też kołchozów.
Ta niechęć do wyjazdu spowodowała, że polskie władze komunistyczne w porozumieniu
z władzami sowieckimi starały się tę ludność przymusić do wyjazdu i takim przykładem
zastosowania już bezpośredniego przymusu jest wrzesień roku 1945, kiedy trzy dywizje
Ludowego Wojska Polskiego skierowano bezpośrednio do wysiedlania ludności ukraińskiej. Akcja ta, z jednej strony, spowodowała wzrost konfliktu i rozbudowę – myślę, że
inni eksperci też na ten temat będą mówić – oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii
właśnie w Polsce, ale spowodowała też, że ostatecznie Polskę opuściło niecałe 500 tys.
Osób.
Oczywiście, powstał problem. Co zrobić z ludnością ukraińską, która pozostała, która
uniknęła wyjazdu? Z dokumentów wynika, że władze terenowe... M.in. Ministerstwo
Informacji donosiło też do władz zwierzchnich, że społeczna opinia publiczna domaga
się wysiedlenia tej reszty ludności ukraińskiej, która pozostała. Również w kręgach wojskowych pojawiły się poglądy, że pozostałą część ludności należy wysiedlić na ziemie
zachodnie i północne Polski, gdzie – cytuję – nawet mówiono wręcz o jej asymilacji. Z
początkiem roku 1947 rozpoczęły się przygotowania do nowej akcji wysiedleńczej. Z
tym, że prowadzono też rozmowy ze stroną sowiecką, czy zgodziłaby się ona przyjąć
pozostałą ludność ukraińską. Te rozmowy zakończyły się niepowodzeniem, bo świadczy
o tym chociażby sam fakt akcji „Wisła” i wysiedlenia ludności ukraińskiej na ziemie
zachodnie i północne Polski. Ale, według szacunków, według spisów przeprowadzonych
przez wojsko, w Polsce na początku 1947 r. przebywało około 20-21 tys. osób narodowości ukraińskiej, czyli to jest ta grupa, która miała pozostać w Polsce, która uniknęła
wyjazdu na Ukrainę radziecką. Zaczęły się tworzyć poglądy, co z tą ludnością zrobić.
Rozpoczęto przygotowywanie planów do jej wysiedlenia na ziemie zachodnie i północne
Polski. I tutaj, oczywiście, historycy też się zastanawiają, czy to wysiedlenie miało się
odbyć jesienią roku 1947, czy – tak, jak się to stało – wiosną roku 1947.
Na pewno tym momentem nie tyle, co przełomowym, ile przyspieszającym decyzję o
podjęciu wysiedlenia Ukraińców w ramach akcji „Wisła” była śmierć generała Świerczewskiego w Jabłonkach 28 marca 1947 r. Kilkanaście godzin później zbiera się Biuro
Polityczne Polskiej Partii Robotniczej, na którym to posiedzeniu podejmuje decyzję, by
w ramach akcji represyjnej wobec ludności ukraińskiej, co podkreślam... Nie mówiło
się tam o walce z podziemiem ukraińskim, o jego likwidacji, tylko o akcji represyjnej
wobec ludności ukraińskiej, decyzji o jej wysiedleniu i osiedleniu w rozproszeniu na
ziemiach zachodnich i północnych. I faktycznie, od tego momentu mamy bardzo szybki
– kolokwialnie rzecz ujmując – proces przygotowywania całej akcji. 24 kwietnia 1947 r.
Prezydium Urzędu Rady Ministrów podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wysiedlenia
ludności ukraińskiej. 28 kwietnia, czyli – jak widzimy – w zasadzie miesiąc po śmierci
Świerczewskiego, specjalnie do tego powołana Grupa Operacyjna „Wisła” podejmuje
działania na rzecz deportacji, bo tak to należy nazwać, ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne. Oczywiście, nie będę tutaj omawiał samego procesu przygotowania
tej akcji, przebiegu tej akcji i samego osiedlenia.
Oczywiście, po podjęciu decyzji pojawił się właśnie argument, że akcja „Wisła” jest
przeprowadzana dlatego, że ludność ukraińska stanowi zaplecze dla ukraińskiego podziemia, że je popiera i w związku z tym, że oddziały UPA mogą działać w oparciu o zaplecze
ludności ukraińskiej, a tego dowodem jest również zabójstwo czy – przepraszam – śmierć
generała Świerczewskiego, taką akcję należy przeprowadzić, gdyż zagraża ona i ludności
polskiej, i integralności terytorialnej państwa polskiego. Taki był oficjalny argument podany na usprawiedliwienie, dlaczego ta akcja została przeprowadzona.
Z analizy dokumentów faktycznie wynika, że akcji „Wisła” jakby przyświecały dwa cele.
Jeden doraźny, który też pojawia się w dokumentach, to faktycznie potrzeba likwidacji
podziemia ukraińskiego, ale samą tą potrzebą nie można wytłumaczyć akcji. Dlaczego
w takim razie akcję wysiedleńczą objęto ludność z terenów, gdzie podziemie ukraińskie
nie działało? Chociażby tutaj mogę mówić o terenach zachodniej Łemkowszczyzny. Dlaczego akcją wysiedleńczą objęto osoby lojalne wobec nowej władzy? Mam tutaj na myśli
i członków Polskiej Partii Robotniczej, i kombatantów Armii Czerwonej czy Ludowego
Wojska Polskiego. Z dokumentów wynika również, że jeśli chodzi o województwo lubelskie, przeprowadzono też wysiedlenie oficerów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
i ich rodzin. To by wskazywało na to, że akcja „Wisła” nie miała na celu tylko aspektu
militarnego likwidacji podziemia ukraińskiego, ale również ten aspekt perspektywiczny,
który przejawia się w dokumentach.
Historycy zajmujący się badaniem polityki narodowościowej są zgodni, że chodziło właśnie o asymilację tejże ludności celem przekształcenia Polski w państwo jednolite, w
monolit narodowy. Zresztą w instrukcji z 10 listopada 1947 r., kiedy de facto mamy
zakończoną masową deportację ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”, mówi się
wprost, że zasadniczym celem akcji „Wisła” jest asymilacja nowych osadników w śro-
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dowisku polskim. Wyraźnie jest to podkreślone. Mówi się nawet, że jeżeli na ziemiach
zachodnich znajdzie się element inteligencki, taki należy osiedlać osobno i z dala od
osad pozostałych rodzin ukraińskich. Zresztą o tym, że cel akcji „Wisła” wynikał właśnie
też z polityki narodowościowej, świadczy także fakt tego typu, że opracowano dokładne
zasady osiedlania rodzin ukraińskich w dużym rozproszeniu.
Początkowo rodziny podzielono na kategorie A, B, C pod względem lojalności wobec
państwa polskiego. I teraz wybaczą mi państwo kilka szczegółów. Rodziny z kategorią
A, B i C nie mogły być osiedlane razem, tylko po jednej rodzinie w danej miejscowości,
rodziny z kategorią C do pięciu w danej miejscowości. Odsetek ludności ukraińskiej w
danej gromadzie – nie powiecie, a w danej gromadzie – nie mógł przekroczyć 10%. Tutaj
widzimy ogromne rozproszenie tej ludności na ziemiach zachodnich i północnych.
Oczywiście, zasady te nie zostały dotrzymane ze względu na liczebność Ukraińców, którzy zostali objęci akcją wysiedleńczą, bo de facto wysiedlono nie 20-21 tys. osób, jak
początkowo sądzono, ale właśnie wysiedlono ponad 140 tys osób. Robiono to nie tylko
do końca lipca 1947 r., bo wysiedlenia będą trwały jeszcze później, w następnych miesiącach. Ostatni transport, który był też zaliczany do akcji „Wisła”, przybył dokładnie
z Chełma w roku 1952, kiedy wysiedlono 34 rodziny, które samowolnie powróciły do
swych gospodarstw i 34 rodziny, które wcześniej nie podlegały wysiedleniu. Niejako
przyjmujemy, że to jest ostatni transport z ludnością ukraińską, który przybył na ziemie
zachodnie i północne Polski. Oczywiście, trudno tutaj mówić, aby te wysiedlenia ludności w okresie 1948-1952 motywować walką z podziemiem ukraińskim, które de facto już
tutaj nie istniało.
W związku z tym, że rozproszenie ludności było tak wielkie, władze też zabroniły organizowania ludności własnego życia religijnego, własnego życia kulturalnego, życia
narodowego. Zgodnie z tą instrukcją, która mówiła, że celem akcji „Wisła” jest asymilacja osadników z akcji „W”. Zresztą podkreślano, żeby nie nazywać ich Ukraińcami,
tylko osadnikami „W” lub z akcji „W”. To, oczywiście, powodowało, że, z jednej strony,
ta cała machina propagandowa przedstawiała Ukraińców jako tę ludność, która zagraża
Polsce, bowiem zastosowano tutaj wyraźnie zasadę odpowiedzialności zbiorowej.
Chciałbym podkreślić jedną rzecz. A mianowicie, jeżeli przyjmiemy aspekt typowo militarny, no to faktycznie mamy do czynienia z zastosowaniem zasady odpowiedzialności
zbiorowej. Dlaczego bowiem wysiedlono osoby, które z podziemiem ukraińskim nie były
w ogóle związane, chociażby z racji zamieszkiwanego terenu czy też lojalności wobec
państwa polskiego? To jest jedna rzecz. Czyli mamy tutaj jakby usprawiedliwianie zasady odpowiedzialności zbiorowej, na co – mam nadzieję – nie może być w państwie demokratycznym zgody. Jeżeli z kolei przyjmiemy ten aspekt typowo narodowościowy, to jest
też uderzenie w całą grupę ludności po to tylko, żeby przekształcić czy zbudować Polskę
bez mniejszości narodowych, czyli tak de facto rozwiązać problem narodowościowy w
Polsce. To dotyczyło nie tylko ludności ukraińskiej, ale wszystkich grup mniejszościowych zamieszkujących wtedy państwo polskie.
Na zakończenie pozwolę sobie stwierdzić, że od roku 1952 następuje pewne złagodzenie
polityki narodowościowej w stosunku w zasadzie do wszystkich grup mniejszościowych
w Polsce z wyjątkiem ludności żydowskiej, gdzie z kolei jest ograniczanie jej życia religijnego, kulturalnego i w pewnym sensie także narodowego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana profesora
Grzegorza Motykę. Jednocześnie prosiłbym panów ekspertów, gdyby mogły być krótsze
wypowiedzi z racji tej, że z pewnością jest wiele osób, które chciałyby zabrać głos. Ale
pierwszy głos mógł być taki dłuższy.
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. Roman Drozd:
Nie byłem pouczony. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie profesorze, proszę uprzejmie.
Kierownik Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk dr hab. Grzegorz Motyka:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dotykamy dzisiaj problemu, który bardzo często jest dyskutowany w debacie historycznej i nierzadko w sposób burzliwy, kontrowersyjny. Nie chciałbym, także z braku czasu, wygłaszać jakiegoś specjalistycznego referatu. Tym bardziej, że mój przedmówca, profesor Drozd, jak gdyby zwalnia mnie z tego
obowiązku, przedstawiając pewną podstawową garść informacji na ten temat.
Chciałbym się skupić na jak najkrótszej odpowiedzi na trzy pytania, które, moim zdaniem, najczęściej w tej debacie się pojawiają. Po pierwsze, czy operacja „Wisła” była
absolutnie konieczna do likwidacji UPA? Czy całkowite wysiedlenia ludności cywilnej
były koniecznej do likwidacji UPA? Po drugie, czy chodziło tylko o zniszczenie partyzantki, czy też o coś więcej? I wreszcie trzecie pytanie, nie zawsze poruszane, ale zawsze
de facto obecne, chociażby w tle. Jak się ma akcja „Wisła” do wcześniejszych rzezi wołyńskiej i rzezi galicyjskiej?
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pierwsze, to bez wątpienia na terenach powojennej
Polski, na terenach południowo-wschodniej Polski działało kilkanaście oddziałów UPA i
jest poza dyskusją, że obowiązkiem państwa – niezależnie od tego, jakie by ono nie było
– było zwalczanie tej partyzantki. Tutaj wszyscy są zgodni, że państwo było zobowiązane
do zniszczenia podziemia ukraińskiego.
Problem tylko polega na tym, że jeżeli przyjrzymy się bardzo uważnie postępowaniu
ówczesnych władz, to okaże się, że właściwie do początku 1947 r. – wbrew takiej często
podkreślanej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej propagandowej wersji o priorytetowości tego zwalczania – zwalczaniu podziemia ukraińskiego poświęcano stosunkowo
niewiele miejsca. Na plan pierwszy była wysunięta zawsze kwestia zniszczenia podziemia poakowskiego, podziemia polskiego, wreszcie zniszczenia Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Działalność UPA-OUN była z punktu widzenia polskich komunistów kłopotem, ale nie problemem. Uważano, że wysiedlenia ludności ukraińskiej na Ukrainę
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doprowadzą do samoczynnego wymarcia tego problemu. Widać wyraźnie, że kwestii
zwalczania tego podziemia nie poświęcano należytej uwagi. Najbardziej jest to widoczne
zimą 1946/1947, kiedy zaistniały warunki, które były wręcz idealne do przeprowadzenia
wielkiej operacji przeciwpartyzanckiej. Zawsze wykorzystywali to Sowieci na Ukrainie
zachodniej czy na Litwie do prowadzenia takich operacji, natomiast w Polsce przeciwko
UPA takiej operacji nie prowadzono, ponieważ wtedy władze były zajęte – w cudzysłowie – kampanią wyborczą do Sejmu, czyli fałszowaniem tych wyników, więc gros sił
władzy i Urzędu Bezpieczeństwa skierowano przeciwko polskiemu podziemiu właśnie.
Jeśli zdecydowano się wiosną 1947 r. na całkowite wysiedlenia ludności ukraińskiej, to
dlatego, że choć to znowu nie była jedyna metoda do zwalczania i zniszczenia podziemia
ukraińskiego, ale to była najłatwiejsza metoda. Wystarczy porównać doświadczenia z
tego samego okresu, dotyczące innego problemu – procesu zwalczania podziemia polskiego, które cieszyło się równie silnym poparciem ludności cywilnej, a przecież nie
doprowadzono do zniszczenia tego podziemia poprzez całkowite wysiedlenia ludności
czy na Ukrainie sowieckiej, czy na Litwie, czy w wielu innych miejscowościach i regionach, gdzie tego typu zniszczenie podziemia nie odbywało się za pomocą całkowitych
wysiedleń ludności. W związku z tym podkreślę, że było to najłatwiejsze z punktu widzenia komunistów. Oni jednocześnie nie przejmowali się kwestią, że w ten sposób stosują
odpowiedzialność zbiorową, bo tę odpowiedzialność stosowali właściwie codziennie, nagminnie, także wobec obywateli polskich polskiej narodowości. Patrzyli tylko – można
powiedzieć – z punktu widzenia technokratycznego. Będzie to najprostsze rozwiązanie.
Przypomnę też, że ostatecznie podziemie ukraińskie zostało zniszczone już po samej
akcji „Wisła”, już po wysiedleniach i przede wszystkim podstawową rzeczą, która była
konieczna do zniszczenia tego podziemia, była stała obecność wojska na tym terenie,
czego wcześniej, przed wysiedleniami, w takiej skali, w takim natężeniu nigdy nie było.
Przechodzę teraz do drugiego pytania. Czy chodziło tylko o zniszczenie podziemia?
Moim zdaniem, nie. Wydaje mi się, że tego typu operacja, zakrojona na tak szeroką skalę, nawet z tego technokratycznego punktu widzenia nie ma sensu, gdyby chodziło tylko
o zniszczenie partyzantki. Gdyby tak było w istocie, to komuniści zdecydowaliby się na
tego typu wysiedlenia, ale znacznie bardziej ograniczone – w tych regionach, gdzie ta
partyzantka rzeczywiście była silna. Pan profesor Drozd już o tym wspominał. W Beskidzie Niskim Łemkowie UPA de facto nie popierali. Tam podziemie ukraińskie było słabe.
Naprawdę, tam wysiedlenia nie były potrzebne.
Co więcej, kiedy uważnie się wczytujemy w korespondencję dotyczącą wysiedleń, a także tego, co było później, to widać wyraźnie, że chce się wysiedlić wszystkich, którzy
mają korzenie ukraińskie albo w ogóle przeszkadzają po prostu władzy. Proszę pamiętać, że w czasie akcji „Wisła” wysiedlano także Polaków z tego terenu, a zapędy UB
były jeszcze większe. Sam widziałem dokument, z którego wynikało, że w lutym 1947
r. urzędnicy UB proponowali, aby wysiedlić 7 tys. mieszkańców Urzędowa na Lubelszczyźnie, ponieważ uważano, że to miasteczko tak przesiąkło poakowskim podziemiem,
że właściwie najlepiej byłoby wysiedlić ich wszystkich na Mazury. We wrześniu 1947 r.,
a więc już po zakończeniu akcji „Wisła”, w dokumentacji, która jest znana, kiedy planowano przesiedlenie kolejnych kilku tysięcy osób, władze nawet nie ukrywają, że chodzi
o ludzi absolutnie lojalnych. Dlatego w instrukcjach, które przesyłają, wyraźnie piszą:
„Proszę pamiętać, że to są nasi ludzie. Muszą wyjechać przymusowo, ale nie pod lufą
karabinu. Jeżeli opóźnią się zbiory, proszę dać im czas, żeby mogli te zbiory spokojnie
zebrać. To są nasi ludzie. Oni są oddani władzy. Nie chcemy ich zrazić. Chcemy ich tylko
wysiedlić.”.
Wydaje mi się, że teza, że chodziło o wynarodowienie mniejszości ukraińskiej, w tym
momencie jest najbardziej prawdopodobna. Decyzja taka zapadła w momencie, kiedy
władze Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na początku 1947 r. czy na
przełomie lat 1946 i 1947 odmówiły dalszego przyjmowania Ukraińców na swoje terytorium. To tym samym oznaczało i nie trzeba było tego pisać wprost: „Panowie, to jest
już wasz problem. My nie rościmy sobie do tych ludzi żadnych praw”. To oznaczało, że
polscy komuniści mogą rozpocząć proces polonizacji tej mniejszości. Dlatego – powtórzę – te wysiedlenia były tak szerokie, tak dogłębne, obejmujące ludzi nie tylko na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, ale odpowiedzialności zbiorowej, gdzie podstawowym kryterium była już czysta przynależność narodowa, bo nawet – powtórzę – w tych
rejonach, gdzie UPA czy podziemia ukraińskiego nie było, to kryterium było wiążące.
I ostatnia rzecz, już bardzo krótko mówiąc. Jak się ma kwestia wysiedleń ludności ukraińskiej do rzezi wołyńskiej? Przez wiele lat w PRL starano się przedstawić taki ciąg
przyczynowo-skutkowy, z którego wynikało, że: „Oto coś nacjonaliści ukraińscy rozpoczęli na Wołyniu i my, władza ludowa, władza komunistyczna, szczęśliwie ten problem
wreszcie zamknęliśmy. To, czego się nie udało rozwiązać II Rzeczypospolitej, my w
1947 r. ostatecznie rozwiązaliśmy”. Przez wiele lat starano się przekonać społeczeństwo,
że akcja „Wisła”, że w ogóle zniszczenie podziemia były ogromnym sukcesem władzy
ludowej.
Gdy spojrzymy jednak na proces podejmowania ówczesnych decyzji, to widać wyraźnie,
że kwestia rzezi wołyńskiej nie miała na ówczesnych komunistów żadnego wpływu. Dla
nich ona po prostu nie istniała. Dla nich było ważne tu i teraz. Fakt, że tu jest jakiś kłopot
na tym terenie oraz świadomość, że tej mniejszości ukraińskiej, jeżeli się pozostawi ją
na tym miejscu, trzeba dać pewną swobodę kulturalną, zapewnić pewne prawa językowe,
czego polscy komuniści nie chcieli w 1947 r. dawać, sprawiały, że to skłaniało ich do
wysiedleń. Kwestia rzezi wołyńskiej była dla nich nieistotna. Była co najwyżej ważna
tylko dla wykorzystania propagandowego.
Dzisiaj ta relacja często jest wyrażana w taki sposób, że wiele osób werbalizuje obawę,
że potępiając akcję „Wisła”, tym samym stawiamy znak równości pomiędzy wysiedleniami i rzezią wołyńską albo przynajmniej mówimy, że w jakiś sposób umniejszamy
cierpienia Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Nie lekceważyłbym takich obaw,
ale nie ukrywam, że ich nie podzielam. Dla mnie nazwanie rzezi wołyńskiej ludobójczą
czystką etniczną, a akcji „Wisła” co najmniej nieuprawnionym zastosowaniem zbiorowej
odpowiedzialności i jednocześnie zbrodnią komunistyczną w rozumieniu ustawy o IPN
nie jest postawieniem znaku równości pomiędzy tymi wydarzeniami. Te wydarzenia mają
– co wynika nawet z tego krótkiego opisu, który przedstawiłem państwu – inną klasyfikację prawną. Dla mnie nazwanie akcji „Wisła” właśnie zbrodnią jest po prostu nazwaniem
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innego zła złem. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę teraz o zabranie głosu pana profesora Eugeniusza Misiłę. Proszę, proszę.
Dyrektor Archiwum Ukraińskiego dr Eugeniusz Misiło :
Dziękuję bardzo. Chciałbym wyjaśnić, że – oczywiście – nie jestem profesorem
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dzisiaj tak.
Dyrektor Archiwum Ukraińskiego dr Eugeniusz Misiło :
Ale dziękuję. Może kiedyś dostąpię tego zaszczytu. Proszę państwa, ponieważ przedmówcy, moi koledzy mówili już o genezie, o pewnych niuansach akcji „Wisła”, ograniczę się do informacji na temat akcji „Wisła” w kontekście dokumentów i dostępności
tych dokumentów, czy to ze zbiorów IPN, czy też z innych archiwów polskich, z którymi
miałem do czynienia przez ostatnie kilkanaście lat, gromadząc materiały do swoich książek. Pierwsze wydanie mojej książki o akcji „Wisła” ukazało się w 1993 r., więc minęło
już jedno pokolenie od tamtego czasu i uznałem, że w momencie, kiedy otworzyły się
podwoje archiwów IPN, najwyższy czas, żeby uzupełnić te wcześniejsze ustalenia i badania o nowe dokumenty, wówczas niedostępne dla wszystkich historyków w Polsce, bez
względu na – powiedziałbym – często tutaj przypisywany podział narodowościowy czy
też inny.
Chciałbym podkreślić, że dzisiaj nie ma problemu z dostępem do dokumentów dotyczących akcji „Wisła”. Wszystkie dokumenty, które jeszcze w tamtych czasach, kiedy zaczynałem gromadzić materiały, w końcu lat 80. XX w., były tajne czy opatrywane klauzulami „udostępniać wyłącznie za zgodą szefa archiwum wojskowego”, dzisiaj są dostępne,
odtajnione. Kwestią pierwszorzędną są, oczywiście, czas i możliwości finansowe badacza, który spotyka się przede wszystkim z ogromem dokumentów. Trzeba dokonywać
ich selekcji, a przede wszystkim wykonywać kopie. To jest problem numer jeden dzisiaj.
Powiedziałbym, że problemem znacznie ważniejszym jest ocena tego, co zdołały zgromadzić instytucje, które w jakiś sposób były odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Wisła”, jak też realizację polityki narodowościowej po jej zakończeniu. Oczywiście, dokumentów jest masa. Postanowiłem do swojej ostatniej publikacji
wybrać to, co najistotniejsze. Każda z nich jest w jakimś sensie subiektywna, ale muszę
powiedzieć i chciałbym to podkreślić, a przede wszystkim w jakiś sposób dać odpór
tym, którzy twierdzą, że taka instytucja jak IPN jest niepotrzebna, że gdyby nie pomoc
– młodych szczególnie – pracowników, archiwistów IPN – i tutaj, korzystając z okazji
obecności pana prezesa, chcę to podkreślić – to powstanie tej książki, bez względu na
jej ocenę ostateczną ze strony historyków polskich czy ukraińskich, byłoby niemożliwe.
Pozwoliłem sobie na końcu zamieścić podziękowanie dyrekcji oraz archiwistom IPN w
Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie i innych oddziałów, w których prowadziłem badania, podkreślając, że bez ich życzliwej i perfekcyjnej pracy odnalezienie i opublikowanie
tych dokumentów byłoby nierealne. „Wszyscy dowiedliście, że problematyką badania
stosunków polsko-ukraińskich, nawet tych najtragiczniejszych i najboleśniejszych, można zajmować się bez uprzedzeń, w sposób naukowy i profesjonalny. Dziękuję wam w
imieniu własnym i Ukraińców z pokolenia akcji «Wisła».” To jest moja ocena instytucji,
która w tej chwili gromadzi i przechowuje wszystkie – można by powiedzieć – najważniejsze dokumenty dotyczące akcji „Wisła”, przede wszystkim dokumenty Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, które od momentu rozpoczęcia operacji odpowiadało już
za nadzór, za realizację, a przede wszystkim za represje stosowane wobec Ukraińców.
Tutaj mamy przede wszystkim na myśli obóz koncentracyjny w Jaworznie.
W świetle dokumentów, które zgromadziłem, nie ma wątpliwości co do tego, kto był
odpowiedzialny personalnie, jak też – powiedziałbym – politycznie i prawnie za podjęcie decyzji o wysiedleniu Ukraińców. Decyzja BP KC PPR, o której profesor Drozd
wspominał, podjęta nazajutrz po śmierci generała Świerczewskiego, czyli 29 marca 1947
r., została przyjęta w chwili, kiedy nie było wiadomo, kto jest sprawcą zabójstwa Świerczewskiego. To nie ulega dzisiaj, w świetle dokumentów odnalezionych i publikowanych, najmniejszej wątpliwości.
Wszystkie trzy komisje powołane przez sztab generalny, Państwową Komisję Bezpieczeństwa i zarząd informacji skłaniały się nawet ku tezie, iż organizatorem i wykonawcą
zamachu na Świerczewskiego było podziemie polskie, z wyraźną nawet sugestią, żeby
nie sugerować się tym, iż zamach miał miejsce w Bieszczadach, co by – oczywiście –
wskazywało i obciążało odpowiedzialnością podziemie ukraińskie. To jest kwestia w
tej chwili numer jeden, czyli rząd, a wcześniej Biuro Polityczne ukryły przed społeczeństwem polskim – pomimo, oczywiście, rozpętania kampanii antyukraińskiej – że
śmierć Świerczewskiego była pretekstem, ponieważ nie byli znani sprawcy, a po drugie,
przygotowania do wysiedlenia Ukraińców trwały już co najmniej od trzech miesięcy.
Oczywiście, do przeprowadzenia akcji czy podjęcia takiej decyzji śmierć Świerczewskiego nie była konieczna, ale w momencie, kiedy ona – można powiedzieć – zaistniała,
wykorzystano ją z całą bezwzględnością. To jest jedna z istotnych rzeczy.
Druga rzecz jest taka, że w świetle dokumentów w procesie przygotowań do operacji
nie kierowano się siłą i liczebnością podziemia ukraińskiego. Oczywiście, podziemie
ukraińskie było istotnym elementem, głównym pretekstem do tego, żeby dokonać – można też takiego słowa użyć, cytując dokumenty – wojskowej czystki czy ostatecznego
rozwiązania problemu ukraińskiego w Polsce. Tutaj cytuję pierwszy z dokumentów podstawowych, tj. projekt operacji „Wschód”, a potem „Wisła”, którego pierwsze zdanie
właśnie brzmi: „Rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce”. Głównym kryterium w przygotowaniach czy to sztabu generalnego, PKB, czy to MPB była ludność.
Przy doborze sił, kalkulacji jednostek wojskowych, które miały przeprowadzić operację
„Wisła”, kierowano się przede wszystkim liczebnością ludności ukraińskiej zamieszkałej
w pierwszym rejonie przewidzianym do deportacji.
Natomiast aspekt wojskowy nie miał żadnego znaczenia. Co więcej, w pierwszych dokumentach przygotowanych przez PKB, a konkretnie przez generała Mossora, np. w dokumencie liczącym kilkanaście stron i około ośmiu załączników, kwestii wojskowej, kwe-
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stii UPA poświęca się dwa, trzy zdania. Znacznie więcej uwagi poświęca się np. kwestii
wyłapania ukraińskiej inteligencji i duchownych. To jest druga rzecz.
Trzecia rzecz to uzgodnienia, czyli odpowiedzialność państwa polskiego za przeprowadzenie operacji „Wisła” w świetle dotychczasowych ustaleń, które sugerują, że taką
decydującą rolę odegrała Moskwa. Muszę powiedzieć, że dołożyłem wszelkich starań,
żeby odnaleźć jakikolwiek dokument potwierdzający tę rolę Moskwy, czyli to, że decyzja
przyszła ze Związku Radzieckiego, z Moskwy, od Stalina czy kogokolwiek. Publikuję
tutaj depeszę ambasadora sowieckiego w Warszawie. Publikuję korespondencję wiceministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego z ministrem spraw zagranicznych
Ukrainy Manuilskim, z której wynika, że informacja o przeprowadzeniu akcji „Wisła”
– o jej zamiarze, o wysiedleniu i o metodach – przyszła z Warszawy. Co więcej, udało
mi się odnaleźć ówczesnego attaché wojskowego przy ambasadzie polskiej, pułkownika
Juliusza Bardacha, później znanego prawnika, który złożył relację naświetlającą kulisy
przekazywania głównych dokumentów strony polskiej, w jego przypadku – dla ministra
obrony narodowej marszałka Bułganina, z informacją o zamiarze wysiedlenia Ukraińców.
Uwzględnić trzeba, oczywiście, fakt, że wszystkich dokumentów nie znamy, a przede
wszystkim nie dotarliśmy do wszystkich dokumentów z archiwów sowieckich pomimo
tego, iż do Moskwy wyjeżdżało kilka ekspedycji polskich historyków, które w czasach
tzw. pieriestrojki poszukiwały dokumentów nie tylko dotyczących represji na obywatelach polskich i podziemiu polskim, ale również dokumentów dotyczących akcji „Wisła”.
Te poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem.
W świetle dotychczasowych ustaleń powiedziałbym, nie ma żadnego istotnego dokumentu wskazującego czy potwierdzającego, że decyzja o wysiedleniu Ukraińców i przeprowadzeniu akcji „Wisła” nie zapadła w Polsce. Moim zdaniem, w mojej ocenie, była to
decyzja suwerenna, podjęta przez BP KC PPR.
Bardzo istotną częścią dokumentacji związanej z akcją „Wisła” jest dokumentacja dotycząca represji. Mam tu na myśli obóz w Jaworznie, który w publikacjach nazywam obozem koncentracyjnym, cytując też dokumenty wojskowe. To jest słownictwo używane
w dokumentach wojskowych Grupy Operacyjnej „Wisła” czy poszczególnych dywizji,
które posługują się terminem „zsyłać Ukraińców powracających z wysiedlenia” – którzy powracają czy podejmują próbę powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania –
„aresztować i wysłać do obozu koncentracyjnego”. To jest terminologia używana przez
ówczesne władze i wojsko wobec ludności cywilnej.
Udało się odnaleźć pełną dokumentację obozu, czyli księgi obozowe. Po wielu latach
odnalazłem je w Olsztynie, potem zostały przekazane do Katowic i w tej chwili się znajdują w oddziale IPN w Katowicach. Udało się odnaleźć dokumentację dotyczącą osób
skazanych. Część z osób więzionych – ponad 500 na około 4 tys. Ukraińców – została
skierowana pod sąd do Krakowa, gdzie ci ludzie byli sądzeni i skazywani.
Nie udało się odnaleźć dokumentacji specjalnej grupy śledczej MBP, która została na
polecenie Biura Politycznego wysłana do Jaworzna i która prowadziła brutalne przesłuchiwania każdego więzionego tam Ukraińca. Podkreślę, że w tej liczbie znajdowało
się ponad 800 kobiet i ponad 100 dzieci, jak również – można powiedzieć – ówczesna
elita ukraińska, nieliczna już, czyli duchowni, lekarze, nauczyciele. Tutaj zwracam się
do pana prezesa IPN. Myślę, że uda się odnaleźć dokumentację tej grupy śledczej. Tym
bardziej, że jej szef, do niedawna żyjący, podporucznik Józef Bik vel Bukar był odpowiedzialny również za śmierć i represje stosowane wobec członków podziemia polskiego.
Myślę, że to jest też taki element wspólny, który łączy tragiczny los ukraińskiej ludności
cywilnej i tragiczny los Polaków i Ślązaków – trzeba powiedzieć – więzionych w tym
obozie, a później młodocianych więźniów, żołnierzy AK, którzy trafiali do Jaworzna, już
po zwolnieniu stamtąd Ukraińców, po to, żeby pracą odpokutować za swoją działalność
niepodległościową.
Jest znana już i opracowana pełna dokumentacja Ukraińców skazanych na karę śmierci
i pozostałe wyroki wydane przez wojskowy sąd grupy operacyjnej. To są 173 osoby. W
większości, wszyscy zostali straceni. Na mocy specjalnej instrukcji prokuratora naczelnego Wojska Polskiego część z nich rozstrzelano już tego samego dnia. Była to tajna instrukcja, napisana odręcznie, polecająca właśnie wykonywanie natychmiastowych wyroków na Ukraińcach, pozbawiając ich w ten sposób elementarnego prawa do korzystania z
prawa łaski. Jest znana, oczywiście, dokumentacja wszystkich pozostałych sądów. Część
z nich IPN już opracował. Nazwiska osób skazanych są dostępne w bazie IPN, również
łącznie z aktami śledczymi, które w tej chwili są wykorzystywane przez rodziny ubiegające się o ewentualnie pośmiertną rehabilitację.
W tym kontekście trzeba powiedzieć, że Ukraińcy, ofiary represji stalinowskich – tutaj
mam na myśli osoby więzione w Jaworznie, osoby skazane przez wojskowe sądy czy to
GO „Wisła”, czy Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Szczecinie, Koszalinie – są jedyną kategorią obywateli Rzeczypospolitej,
którzy są pozbawieni prawa do rewizji tych wyroków. Pomijam ich zasadność, ale na
mocy ustawodawstwa przyjętego już po 1989 r. żaden z Ukraińców skazanych czy za
przynależność, czy za współpracę, czy za udzielanie pomocy UPA, czy też w związku z
akcją „Wisła” nie ma dzisiaj prawnej możliwości ubiegania się już nie tylko o rewizję
wyroku, uchylenie wyroku, ale w sensie jakichkolwiek procedur w związku z tym, że nie
przewiduje tego ustawa z 1991 r. o uznaniu za nieważne wyroków sądów wydanych w
związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Tak, już kończę,
bo czas goni.
Chciałbym podkreślić jeszcze, że jest cała grupa dokumentów, która ukazuje politykę
państwa polskiego po akcji „Wisła”, czyli te dokumenty, które rzeczywiście podkreślają,
jakie były intencje władz ówczesnych, wysiedlających Ukraińców. Że ich głównym celem
nie było zwalczanie UPA, tylko, tak naprawdę, asymilacja, wynarodowienie tej ludności,
doprowadzenie do tego, żeby oni się spolonizowali. Oczywiście, temu miał służyć m.in.
zakaz powrotów, który był konsekwentnie i w sposób radykalny egzekwowany przez
ówczesne władze. Na podstawie tajnej dyrektywy, rozkazu generała Mossora dowódcy
GO „Wisła”, każdy Ukrainiec powracający do poprzedniego miejsca zamieszkania był
aresztowany i wysyłany do obozu w Jaworznie. Wszyscy, którzy wracali już po 1949 r.,
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byli ponownie wysiedlani i poddawani represjom policyjnym. Oczywiście, koronnym
takim momentem jest dekret z 1949 r., który miał na celu prawne usankcjonowanie akcji
„Wisła”, de facto uniemożliwiając powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania, użytkowanie i odzyskanie ziemi, odzyskanie domów, z których tę ludność wysiedlono.
Myślę, że jednym z takich ostatnich, najistotniejszych i ujawnionych w trakcie ostatnich
badań dokumentów jest zamysł, który został zrealizowany. To jest centralna kartoteka
Ukraińców w wieku powyżej 14 lat, w której zarejestrowano, do której zapisano całą
ludność wysiedloną w czasie akcji „Wisła”. Taka centralna kartoteka znajdowała się w
III Departamencie MBP oraz w wojewódzkich i powiatowych urzędach bezpieczeństwa
na miejscu nowego osiedlenia i na miejscu poprzedniego zamieszkania. Myślę, że dobrze
by było zwrócić się z zapytaniem do pana prezesa IPN, czy są jakieś ślady wskazujące na
zniszczenie tej kartoteki, czy też jej losy. Do kiedy ona istniała, prawda? Czy Ukraińcy,
którzy byli zarejestrowani w tej kartotece, a było to – powiedziałbym – ponad 100 tys.
osób, mogą dzisiaj poznać prawdę, jaki jest los tej wiedzy zgromadzonej przez ówczesne
organa bezpieczeństwa?
O kontekście prawnym nie będę mówił, bo tutaj już kolega to powie. Dziękuję serdecznie
i jeszcze raz panu prezesowi i pracownikom IPN za udostępnienie dokumentów.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo i właśnie poproszę teraz pana mecenasa Piotra Fedusię, żeby zwrócił
uwagę na aspekty prawne. Panie mecenasie, proszę uprzejmie.

nia”... No i mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy ludność jest zmuszana do opuszczenia
swych domostw czy to przemocą, czy groźbą bezprawną. Ta bezprawność wynika z tego,
iż działania te, przymuszające, zmuszające do zmiany miejsca zamieszkania, były oparte
na uchwale Komitetu Centralnego partii oraz PRM, czyli organów, które nie miały w
zakresie swoich kompetencji prawa do podejmowania tego typu decyzji.
Na koniec chciałbym jeszcze wskazać na to, iż na pewno ta ocena prawnokarna jest
trudna, ale musi być wolna od emocji. Jej należy się podjąć i doprowadzić do końca,
ponieważ z uzyskanych przeze mnie informacji, przynajmniej tych, które znajdują się
na stronach IPN prowadzonych przez pion prokuratorski, wynika, iż tam dostrzega się
znamiona przestępstwa w zachowaniach funkcjonariuszy państwa radzieckiego, gdy dochodzi do przesiedleń, wysiedleń ludności polskiej na Ukrainie. Mówię o czasach wojny
i po wojnie na terenie państwa polskiego, gdzie mamy bardzo zbliżone stany faktyczne.
Tam dostrzega się bezprawność i przekroczenie uprawnień, natomiast w tej sytuacji, w
przypadku akcji „Wisła”, jest to trudne do uchwycenia. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Drodzy państwo, rozpoczynamy dyskusję. W tej dyskusji można też – jak rozumiem – zadawać pytania obecnym na posiedzeniu gościom, w
tym ekspertom. Są do naszej dyspozycji.
Drodzy państwo, najpierw pozwolę sobie na początek tej dyskusji zaprezentować państwu projekt uchwały Sejmu, do czego mielibyśmy zmierzać w sprawie akcji „Wisła”.

Właściciel Kancelarii Adwokackiej Piotr Fedusio z siedzibą w Gdyni Piotr Fedusio:
Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym się w tym miejscu odnieść z racji wykonywanego zawodu i postawionego przede mną zadania do jednej kwestii – do kwestii prawnokarnej oceny akcji „Wisła”, a ściślej, samego procesu decyzyjnego akcji „Wisła”, czyli decyzji ówczesnych władz państwa komunistycznego o jej
przeprowadzeniu. Nie chodzi mi tutaj o to, by kwestionować ówczesny porządek prawny
i stan prawny en bloc, w całości, a takie zakusy istniały, choć nie u mnie, bo tego typu
czynności sprowadzają całą dyskusję na ślepy tor i do niczego nie prowadzą. Stanu prawnego ówczesnego, z 1947 r., to i sądy nie kwestionują, i państwo polskie nie uchyliło en
bloc w całości przepisów ówcześnie obowiązujących.

„65 lat temu przeprowadzono w Polsce akcję «Wisła». Ponad 140 tys. obywateli Państwa
Polskiego wyrwano z małej ojczyzny w Polsce południowo-wschodniej i rozproszono na
Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wysiedlono tysiące niewinnych osób narodowości
ukraińskiej, jak również osoby nie odczuwające takiej przynależności, w tym część Łemków.

Natomiast przy ocenie prawnokarnej chodzi tutaj o to, czy ta decyzja o przeprowadzeniu
akcji „Wisła” była zgodna z ówczesnym prawem, a ściślej, czy została podjęta przez organ uprawniony. Czy istniały podstawy prawne do powołania tego organu, do określenia
jego składu? Jakie ten organ miał kompetencje? Czy te decyzje mieściły się w zakresie
jego kompetencji? Bo jeśli odpowiemy na te pytania, to będziemy wówczas w stanie
stwierdzić, czy miało miejsce naruszenie prawa i czy doszło do popełnienia przestępstwa,
a w konsekwencji, czy doszło do popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni komunistycznej w rozumieniu ustawy o IPN.

Na szczególne potępienie zasługuje osadzanie blisko 4 tys. wysiedlonych w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie – często bez żadnych dowodów winy, w oparciu jedynie o
kryterium narodowe. W obozie panowały niezwykle ciężkie warunki, osadzonych poddawano torturom.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia akcję «Wisła», jednocześnie wyrażając nadzieję,
że proces pojednania między naszymi narodami będzie postępował, a bolesna historia
będzie przestrogą przed łamaniem praw człowieka na świecie.”

W mojej ocenie, mogłyby tu wchodzić w grę przynajmniej dwa przestępstwa. Pierwsze to
jest przestępstwo nadużycia władzy, czyli przekroczenie uprawnień. Drugie to przestępstwo stosowania przemocy i groźby bezprawnej w celu zmuszenia ludności ukraińskiej
do określonego zachowania, tj. do opuszczenia swych domostw i miejsc zamieszkania.
Wskazuje się, przynajmniej w literaturze historycznej, iż podstawą do przeprowadzenia
deportacji była, po pierwsze, uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej
Partii Robotniczej z 29 marca 1947 r. i z kwietnia 1947 r., gdzie mowa jest o tym, by „w
ramach akcji represyjnej przesiedlić ludność ukraińską” i mówi się o przymusowym wysiedleniu. W konsekwencji na polecenie KC PPR Prezydium Rady Ministrów 24 kwietnia
1947 r. podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu akcji przesiedleńczej ludności ukraińskiej. Wiemy, kto podjął te decyzje o przesiedleniu.
W tym kontekście należałoby ustalić, czy BP KC PPR – jeżeli stało się to z inicjatywy
jego członków, a PPR miała wpływ na ówczesną politykę władz – czy to Biuro Polityczne miało takie kompetencje. I tutaj chciałbym wskazać, iż KC PPR nie był organem
konstytucyjnym. Nie był to organ władzy. To organ stricte partyjny – tak, jak dzisiaj
organ każdej innej partii, która funkcjonuje w obecnym porządku prawnym. Natomiast
biuro partyjne miało wpływ na to, co robią organy władzy państwowej. Zachowanie jego
członków należałoby i można by rozpatrywać w kategoriach sprawstwa polecającego i
sprawstwa kierowniczego, bo przestępstwo popełnia nie tylko ten, kto je wykonuje, ale
też ten, kto je poleca i nim kieruje.
Natomiast jeżeli chodzi o uchwałę Prezydium Rady Ministrów, to wchodziłoby tutaj w
grę przestępstwo przekroczenia władzy. Kodeks karny z 1932 r. stanowi, że urzędnik,
który przekracza swą władzę lub nie dopełni obowiązku, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Mamy odpowiednik w dzisiejszym k.k. Śp. pan profesor Juliusz Makarewicz, który jest twórcą k.k. z 1932 r., napisał w ten sposób: „Urzędnik
przekracza swą władzę w rozumieniu tego przepisu, gdy wychodzi poza dozwolone przepisami lub wyznaczone istotą urzędowania granice”.
I trzeba by odpowiedzieć na pytanie o to, czy PRM i KC PPR miały kompetencje do
podjęcia takiej uchwały. W świetle moich ustaleń, opartych na dokumentach opublikowanych również przez siedzących tutaj – jeszcze nie profesora – pana Misiłę i pana Motykę,
jak też wynikających z literatury z zakresu ustroju państwa polskiego, okazuje się, iż
taki organ i o takim składzie, jak PRM... No nie było aktu prawnego, który by powoływał do życia ten organ – o takim składzie i o takich kompetencjach. W związku z tym
ciało to i osoby wchodzące w skład tego organu kolegialnego wyszły poza zakres swoich
kompetencji. One ich w ogóle nie miały. Nie mogły podjąć decyzji, a pomimo tego, na
podstawie tej decyzji, przesiedlenia dokonano. Osoby te były funkcjonariuszami państwa
komunistycznego i ich zachowanie, w mojej ocenie, wyczerpuje znamiona przestępstwa
przekroczenia uprawnień czy – jak to kiedyś mówiono – nadużycia władzy.
Druga rzecz. W uchwałach tych i w dokumentach je poprzedzających, jak też i następnych wynika z założenia, jaki charakter mają mieć te przesiedlenia, wysiedlenia, deportacje. Mowa jest tam ciągle o przymusowym wysiedleniu. W ówcześnie obowiązującym
porządku prawnym, również w k.k. z 1932 r., który obowiązywał w 1947 r., mowa jest o
tym, iż „kto przemocą lub groźbą bezprawną zmusza inną osobę do określonego działa-
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że akcja «Wisła» była naruszeniem podstawowych praw człowieka. W jej czasie zastosowano właściwą dla systemów totalitarnych
zasadę odpowiedzialności zbiorowej, która nigdy nie może być podstawą polityki demokratycznego państwa.

Na drugiej stronie jest też uzasadnienie, które odzwierciedla to, co przed chwilą powiedzieli nam eksperci. Pozwolę sobie ostatni akapit tego uzasadnienia państwu przedstawić.
„Rzeczpospolita Polska wspiera dziś zachowanie i rozwój tożsamości narodowej mniejszości narodowych i grup etnicznych. Chroni ich dziedzictwo kulturowe oraz wspiera
upamiętnianie osób i wydarzeń ważnych dla wspólnot mniejszościowych. Senat RP w
swojej uchwale z dnia 3 sierpnia 1990 r. potępił akcję «Wisła», dlatego szczególnie ważne jest oficjalne potępienie akcji «Wisła» również przez Sejm RP.”
Szanowni państwo, jako pierwszy w dyskusji głos zabierze pan profesor Bohdan Halczak
z Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Proszę uprzejmie, panie profesorze.
Wiceprzewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce, kierownik Zakładu Historii Idei i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Bohdan Halczak:
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Prosiłbym bardzo o niedługie wypowiedzi, bo sytuacja wyniknie taka, jak z poprzednim
posiedzeniem innej komisji, że ktoś kolejny wejdzie i każe nam opuścić tę salę. Proszę.
Wiceprzewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce dr hab. Bohdan Halczak:
Postaram się. Proszę państwa, chciałem podkreślić, że akcja „Wisła” była jedną z wielu
czystek etnicznych, które miały miejsce po II wojnie światowej w Europie. Taką czystką
etniczną była też akcja depolonizacji Ukrainy przeprowadzona przez ukraińskich komunistów oraz Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Tutaj ukraińskich komunistów stawiam na pierwszym miejscu, bo, moim zdaniem, ich rola była większa. Niemniej jednak
akcja „Wisła” była trochę nietypowa. Dlaczego? Te czystki etniczne najczęściej miały
charakter dosyć dziki, żywiołowy. One były przeprowadzane na podstawie jakichś rozkazów ustnych. Mało jest stosunkowo dokumentów. Natomiast akcja „Wisła” była przeprowadzana przy pomocy bogatej dokumentacji, więc rzeczywiście to jest wyjątkowa
sytuacja. Ta dokumentacja dotycząca akcji „Wisła” jest niesłychanie bogata i ona jest
stopniowo gromadzona, prawda?
Proszę państwa, chciałem podkreślić to, o czym już mówili moi poprzednicy, że w świetle tej dokumentacji akcji „Wisła” się po prostu obronić nie da. Chociaż współcześnie
w Polsce występują tendencje do obrony tejże akcji, to właściwie nie wiadomo, jak jej
bronić. Niektóre argumenty są śmieszne, np. sugerowanie, że Wojsko Polskie było niezdolne do pokonania UPA bez akcji „Wisła”. Biorąc pod uwagę, że w walkę z UPA było
zaangażowanych w 1947 r. ponad 20 tys. żołnierzy, a liczebność wszystkich sił UPA nie
przekraczała wtedy w Polsce 2 tys., no to, proszę państwa... A do tego jeszcze dodatkowo
wspomagające oddziały czechosłowackie i radzieckie. W tej sytuacja byłaby to straszliwa kompromitacja polskiej armii, czy my tego chcemy, czy nie chcemy. Druga sprawa.
Pamiętajmy o tym, że z podziemiem ukraińskim poradziła sobie armia czechosłowacka i
to bez wysiedleń. W tej sytuacji musielibyśmy uznać wyższość armii czechosłowackiej
nad armią polską.
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Dalej. Proszę państwa, mówi się o tym, że Ukraińcy wystąpili przeciwko państwu polskiemu. No dobrze, ale co było tym państwem polskim? Pamiętajmy, że w Polsce trwała
wojna domowa pomiędzy komunistami i antykomunistami reprezentowanymi głównie
przez siły poakowskie. No to przypuśćmy, że Ukraińcy chcieliby być lojalni wobec Polaków. Pozostaje pytanie: Wobec kogo? Czy wobec tych z lewicy, czy wobec tych z prawicy, którzy – nawiasem mówiąc – do siebie strzelali? Niestety, do sił rządowych nie tylko
Ukraińcy w tym czasie strzelali.

Natomiast sformułowanie „jak również osoby nie odczuwające takiej przynależności”
będzie również zawierało osoby narodowości polskiej, które również ucierpiały. Osobiście znam kilka przykładów – mogę te osoby wymienić imiennie – gdzie deportowano
stricte osoby narodowości polskiej za to tylko, że najmitą, czyli parobkiem, jak się mówiło w ówczesnych czasach, takim służącym w gospodarstwie, był chłopak Ukrainiec. Nota
bene jeden z takich Polaków z podgorlickiej Moszczenicy, uwięziony, zginął w obozie
koncentracyjnym w Jaworznie. To są fakty. Dlatego w konsekwencji proponuję to.

Proszę państwa, czasem można spotkać się z opinią: Gdyby nie akcja „Wisła”, to co by
było teraz? A może by się Ukraińcy wynarodowili? Pamiętajmy o tym, że w Czechosłowacji też istniała mniejszość ukraińska. Nawiasem mówiąc, o podobnej liczebności
– gdzieś około 100 tys. ludzi. Współcześnie na Słowacji narodowość ukraińską deklaruje
trochę powyżej 9 tys. ludzi. Natomiast podczas ostatniego spisu narodowość ukraińską
w Polsce zadeklarowało blisko 50 tys. ludzi. Proszę państwa, z tego wniosek, że akcja
„Wisła” się okazała jakoś dziwnie mało skuteczna.

W uzasadnieniu dwa razy tutaj jest użyte słowo „Łemko”. Proponuję również to pominąć.

Pamiętajmy również o jeszcze jednym. Z punktu widzenia Ukraińców mieszkających
w Polsce sytuacja jest taka. Kiedyś naszych przodków wysiedlono. Zapukali żołnierze
do drzwi, kazali się pakować i wynosić, zamieszkać tam, gdzie kazano i tyle. Proszę
państwa, to nie zostało jakoś jednoznacznie przez państwo polskie potępione. Państwo
polskie się od tego jednoznacznie nie odcięło. Nadal spotykamy się z groźbami, z pogróżkami ze strony niektórych sił. Nikt z nas nie może mieć pewności, że pewnego dnia
znowu do nas gdzieś nie zapukają i ze względu na bezpieczeństwo państwa nie każą się
nam gdzieś wynosić. Mało tego, ten precedens może być niebezpieczny i dla Polaków, bo
np. jeżeli jakaś partia polityczna uzna, że przedstawiciele innej partii politycznej są niebezpieczni dla państwa polskiego, może np. na tej podstawie ich wysiedlić. Są po prostu
rzeczy, których robić nie można i tyle.
Mówi się tutaj, że akcja „Wisła” była odwetem za rzeź wołyńską. Pomijam to: Dlaczego
za rzeź wołyńską, a nie za depolonizacyjną politykę komunistów ukraińskich, którzy bynajmniej Polaków nie kochali? Dlaczego akurat tylko za to? Ale problem polega na tym,
że takich odwetowych akcji po prostu robić nie wolno. Pamiętajmy o tym, że kiedy padły
oskarżenia po ostatniej wojnie na Bałkanach wobec Serbów o przeprowadzanie czystek
etnicznych, międzynarodowe śledztwo stwierdziło, że owszem, były takie czystki, ale
Chorwaci dopuścili się także czystek etnicznych i dowódca naczelny armii chorwackiej
Ante Gotovina poszedł, niestety, do więzienia. Bronił się tym, że to były tylko działania
odwetowe, że tych czystek było mniej, ale – niestety – trybunału międzynarodowego to
nie zainteresowało. Czystka etniczna to jest czystka etniczna. Nawet najbardziej usprawiedliwiony odwet, jak stwierdził trybunał międzynarodowy, tego po prostu nie usprawiedliwia. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę, kto z państwa chciał zabrać głos? Proszę, pan
Stefan Hładyk.
Prezes Zjednoczenia Łemków Stefan Hładyk:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, trudno mi tutaj coś dołożyć jeszcze do tej dyskusji po tak świetnych wypowiedziach osób utytułowanych. Niemniej jednak pozwolę
sobie zwrócić uwagę na kilka sformułowań i kilka problemów. Otóż, cały czas tutaj, w tej
dyskusji, przewija się tzw. słowo miękkie „wysiedlenie”. Jest zasadnicza różnica między
wysiedleniem, bo jeśli ktoś jest wysiedlony, przesiedlony, ewakuowany, to są elementy
tymczasowości. Natomiast ta operacja... Mam jeszcze zastrzeżenie co do słowa „akcja”,
bo to była stricte operacja wojskowa i tutaj trzeba byłoby to nazwać w ten sposób, że to
była jednak operacja „Wisła”, ponieważ tutaj były działania wojskowe. Operacja miała
charakter ściśle deportacyjny i nie bójmy się użyć słowa „deportacja”.
Pozwolę sobie przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2002 r. Konsultowałem tę sprawę, która przechodziła przez moje ręce od 1998 r. Ona dotyczyła Pawła
Dziubiny z Gładyszowa. Sprawa dotyczyła uznania za nieważne orzeczenia Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach wydanego dla gromady Gładyszów w odniesieniu konkretnie, imiennie do pana Pawła Dziubiny. Otóż NSA w wyroku z 2002 r.
rozszerzył sam od siebie interpretację korzystnego nota bene wyroku, efektem czego jest
zwrot mienia zagarniętego bezprawnie i z naruszeniem prawa oraz stwierdził, że sama
operacja, wywózka oraz sposób utraty mienia miały znamiona deportacji. Sam zainteresowany, poszkodowany nie wnosił o to, niemniej jednak NSA, analizując tę sprawę, użył
tego stwierdzenia i tak to należałoby określać. To jest sprawa jedna.
Natomiast w kontekście wypowiedzi moich przedmówców pozwolę sobie zwrócić jeszcze uwagę na rzecz taką, że działania BP PPR oraz PRM to były działania organów
niekonstytucyjnych, bo nie dość, że – nie padło tutaj to słowo – rozszerzenie uprawnień
niewątpliwie tutaj nastąpiło, ale również trzeba zwrócić uwagę, że te organy nie miały
umocowania konstytucyjnego w ówcześnie obowiązującej konstytucji.
Natomiast co do samego projektu uchwały, która – jak sądzę – będzie przyjęta przez
Komisję, jak również uchwalona przez Sejm, to pozwolę sobie stwierdzić i tutaj wnieść
propozycję pewnych zmian co do sformułowań użytych w tej uchwale. Otóż, na samym
początku – będę to czytał – „65 lat temu przeprowadzono (...) akcję «Wisła». Ponad
140 tys. obywateli Państwa Polskiego wyrwano z małej ojczyzny w Polsce południowo-wschodniej i rozproszono na Ziemiach Zachodnich”. Zgoda. „Wysiedlono tysiące
niewinnych”. Tysiące to jest 7 tys., 8 tys., 9 tys., a 10 tys. to już jest dziesiątka. Proponowałbym tutaj dziesiątki tysięcy, żeby to było spójne ze „140 tys. Obywateli.”
„Wysiedlono dziesiątki tysięcy osób narodowości ukraińskiej przynależnych do różnych
ukraińskich grup etnograficznych, jak również osoby nie odczuwające takiej przynależności”. Skreślić, pominąć, dodać. Skreślić słowa „w tym Łemków”. Jestem Łemkiem.
Nie chciałbym specjalnego tutaj wyróżnienia. Natomiast pozwolę sobie zauważyć, że
akcja „Wisła” przerwała również proces dochodzenia do ukraińskiej świadomości narodowościowej. Tenże sam proces dotyczył różnych ukraińskich grup etnicznych Podlasia,
Chełmszczyzny, które tutaj nie są wymienione. Nie odczuwam specjalnej potrzeby jako
prezes największej łemkowskiej organizacji, żebyśmy tutaj byli szczególnie wymienieni.
Sądzę, że takie sformułowanie będzie pojemne, spójne.
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Proszę państwa, natomiast chcę stwierdzić, że akcja „Wisła” nakreśliła negatywny stereotyp Ukraińca, który trwa do dzisiaj. Udało się w bólach uchwalić ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych, która funkcjonuje. W oparciu o tę ustawę mogą m.in.
funkcjonować nazwy dwujęzyczne w miejscowościach obligatoryjnie bądź tam, gdzie
są przeprowadzane tzw. konsultacje. I cóż się dzieje, proszę państwa, dzisiaj? Jakie są
nastroje? W gminie Uście Gorlickie, gdzie pojawiło się obecnie siedem takich tablic,
część tablic jest zamazywana, a pojawiają się napisy „Ukraińskie świnie, won!”. To jest
skandaliczne, ale to są fakty. To są również skutki akcji „Wisła”, czyli negatywny stereotyp Ukraińca utrwalany konsekwentnie przez dwa pokolenia. W moim przekonaniu i odczuciu, przez jedno pokolenie demokratycznej Polski za mało zrobiliśmy w tym zakresie,
żeby temu przeciwdziałać. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kto z państwa chciał zabrać jeszcze głos w
dyskusji? Może pan Piotr... Ach, przepraszam. Pan poseł Wiesław Suchowiejko. Proszę
uprzejmie, panie pośle.
Poseł Wiesław Suchowiejko (PO – spoza składu Komisji):
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie jestem członkiem Komisji, ale jako że
jestem posłem z Pomorza Środkowego, z powiatu szczecińskiego, gdzie leży przecież
Biały Bór. Jak przypuszczam, miejscowość większości z państwa doskonale znana, w
której to 10% – jak się ocenia – mieszkańców to mniejszość ukraińska, w tym także moi
wyborcy, więc postanowiłem pojawić się tutaj na posiedzeniu Komisji. Bardzo dziękuję
panu przewodniczącemu za to szczególne zaproszenie. Chciałbym też zabrać głos na
temat uchwały, która jest tu dzisiaj procedowana, ale zanim to uczynię, chciałbym też
powiedzieć mojemu przedmówcy, że przynajmniej mnie do tej pory nie są znane tego
typu sytuacje, o których pan wspomniał na końcu swojej wypowiedzi. Tam społeczność
ukraińska i polska, przynajmniej według mojej wiedzy, funkcjonuje i współżyje... No,
nie chcę powiedzieć, że we wzorowy, ale w zadowalający, jak myślę, obie strony sposób
i chciałbym, żeby tak było wszędzie, ale, no cóż, wszystko przed nami.
Natomiast, jeżeli chodzi o uchwałę, znajdujemy tutaj sformułowania, które – przyznam –
budzą moje wątpliwości. Chodzi mi o formę niedokonaną pewnych czasowników, którą
tu znajduję w pierwszym i drugim zdaniu: „przeprowadzono”, „rozproszono”, „wysiedlono”. Wiemy przecież wszyscy, jak sądzę – nikt z nas tutaj chyba wątpliwości nie ma – na
mocy jakich decyzji to się stało. W dostępnych nam tu dzisiaj materiałach znajdujemy
w uzasadnieniu postanowień sformułowania, które – myślę – mogłyby znaleźć się tutaj,
w tekście tej uchwały. Zaproponowałbym takie sformułowanie w drugim zdaniu: „Ponad 140 tys. obywateli Państwa Polskiego, na mocy decyzji państwa komunistycznego,
wyrwano z małej ojczyzny w Polsce południowo-wschodniej”, itd. To jednak konkretni
ludzie, konkretne organy, konkretne decyzje stały za tym. Proponowałbym umieszczenie
tego w tej uchwale, ponieważ bez tego to za tę akcję „Wisła” jest odpowiedzialny jakiś
mityczny „ktoś”. To się stało, a ja chciałbym, żebyśmy jednak w tej uchwale co nieco
więcej w tej sprawie powiedzieli. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, tylko chcę podkreślić, że my jeszcze jesteśmy w zasadzie w punkcie pierwszym, czyli dyskusji na temat charakteru akcji „Wisła”. Będziemy przechodzić do punktu drugiego – podjęcia inicjatywy uchwałodawczej. Pozwoliłem
sobie przedstawić proponowaną treść uchwały jeszcze w tym punkcie, żeby państwo w
tej dyskusji też brali pod uwagę to, że taka inicjatywa jest i co ona może, oczywiście,
zawierać. Proszę, pan Piotr Tyma.
Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, na wstępie chciałbym nawiązać do wystąpień
ekspertów i dodać od siebie kilka refleksji, które – myślę – rozszerzą to nasze pojmowanie akcji „Wisła” i konsekwencje, jakie deportacja niosła ze sobą dla obywateli polskich
narodowości ukraińskiej. Problem likwidacji skutków akcji „Wisła” pojawiał się jako
postulat artykułowany bądź to przez organizacje ukraińskie, bądź poszczególne osoby
od chwili odwilży lat 50. w Polsce. Te postulaty można by sprowadzić, tak naprawdę,
do postulatów, które pojawiają się dzisiaj także w naszej dyskusji, tj. przede wszystkim
zasądzenia przymusowego charakteru akcji „Wisła”.
W latach 50. i 60. w środowisku ukraińskim bardzo ważnym aspektem, który był podnoszony, było umożliwienie powrotów na ziemie rodzinne. Dlatego, że dla społeczności
mocno związanych z małymi ojczyznami ten element był bardzo ważny dla zachowania
tożsamości językowej i kulturowej. Myślę, że na ten aspekt akcji „Wisła” powinniśmy
też patrzeć, mówiąc o samych decyzjach politycznych, technologii przeprowadzenia akcji „Wisła”, jakie były konsekwencje dla obywateli polskich narodowości ukraińskiej.
Wobec społeczności lokalnych o różnym stopniu tożsamości językowej i kulturowej zastosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Wysiedlano wszystkich bez względu na
stopień utożsamiania się nie tyle z podziemiem ukraińskim, ile z narodem ukraińskim.
To rozproszenie miało później wpływ na tożsamość, wybory tożsamościowe poszczególnych osób. Rozproszenie także ma wpływ na możliwości zachowania języka i kultury
przez mniejszość ukraińską w obecnych czasach
Druga rzecz, która warta jest tutaj podkreślenia, w mojej ocenie, to są sposoby i działania zastosowane przez władze komunistyczne odnośnie do zacierania śladów obecności
ukraińskiej na terenach pograniczna. Dlatego ważne jest to, o czym wspomniał pan przewodniczący Hładyk – podkreślenie obecności mniejszości ukraińskiej na terenach, skąd
się ona wywodziła. Bardzo często w trakcie posiedzeń Komisji, a także posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jesteśmy w stanie wska-
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zać pewien dualizm, który ma miejsce w Polsce do dnia dzisiejszego, tzn. mniej jest
problemów w relacjach pomiędzy społecznością większościową na Ziemiach Północnych
i Zachodnich, gdzie ludność ukraińska znalazła się w następstwie akcji „Wisła”, niż na
terenach, skąd ta ludność się wywodzi. Kwestia napisów dwujęzycznych, ich niszczenia
czy pojawienia się agresywnej tzw. mowy nienawiści skierowanej przeciwko mniejszości
ukraińskiej, to jest głównie właśnie teren, skąd ludność ukraińska została wysiedlona.
Jak państwo wiedzą, w latach 70. proponowano, aby na terenie, skąd wysiedlono Ukraińców, dokonać totalnej zmiany nazw topograficznych, by w żaden sposób nie wskazywały
one na obecność na tym terenie przedstawicieli mniejszości ukraińskiej. Tego nie zrealizowano w odniesieniu do założeń, ale w przypadku części miejscowości te zmiany nastąpiły.
Także ten cały proces niszczenia instytucji kultury, instytucji życia religijnego był prowadzony do lat 80. w Polsce. Myślę, że warto by było, korzystając z obecności historyków,
ekspertów, wspomnieć o takim jednym przypadku. Otóż jedna z cerkwi bieszczadzkich
została wysadzona w powietrze przez saperów Ludowego Wojska Polskiego w roku 1985,
czyli ten proces zacierania ukraińskich śladów obecności trwał prawie że do końca PRL i
skutki tego procesu – zarówno samej deportacji w 1947 r., jak i tych działań prowadzonych
do lat 80. – dla mniejszości ukraińskiej są do dziś odczuwalne.
I dlatego też, dziękując za podjęcie tej inicjatywy, chciałbym podkreślić jej znaczenie właśnie przede wszystkim dla naszej społeczności, ale także dla unormowania tych relacji
w miejscach, gdzie nadal występuje takie czarno-białe widzenie przeszłości Polaków i
Ukraińców czy konfliktu polsko-ukraińskiego. Z przykrością muszę stwierdzić, że w odniesieniu do kwestii historycznych, w tym także akcji „Wisła”, gdy spojrzymy na fora
internetowe czy publikacje, które się pojawiają, zwłaszcza na terenie tzw. pogranicza polsko-ukraińskiego, tego typu wystąpień, jakie dzisiaj mieliśmy tutaj okazję wysłuchać, jest
nadal niewiele. I to, o czym wspomniał pan profesor Halczak, próby usprawiedliwiania
akcji „Wisła”, próby poszukiwania – że tak powiem – miękkich określeń do nazwania tej
deportacji trwają do dnia dzisiejszego. Niebawem w Uniwersytecie Warszawskim będzie
konferencja ukrainoznawcza, w trakcie której wystąpi osoba, która dowodzi, że akcja „Wisła” była koniecznością, więc nie jest to tylko kwestia historyczna. To jest kwestia, która do
nas powraca po wielu latach. Powraca m.in. dlatego, że przez wiele lat instytucje państwowe nie miały pomysłu czy też nie wykazywały należytego zaangażowania w to, by wszelkie
nieścisłości, niejasności, znaki zapytania związana z tą deportacją wyjaśnić.
Stąd na koniec chciałbym podziękować przede wszystkim panu prezesowi IPN za obecność
w symbolicznym dla Ukraińców miejscu dawnego obozu w Jaworznie i podjęcie współpracy, czego owocem jest m.in. publikacja wydana wspólnie przez IPN i Związek Ukraińców
w Polsce – publikacja na temat duchownych grekokatolickich i prawosławnych więzionych
w COP w Jaworznie, którą pozwoliłem sobie przekazać do sekretariatu Komisji. To jest dla
nas nowa jakość i wydaje mi się, że w tym kierunku powinniśmy iść. I wszczęcie śledztwa w sprawie akcji „Wisła”, i pojawienie się kilku nowych, ważnych publikacji, w mojej
ocenie, to dowód na to, że temat ten wymaga publicznego omawiania. Bardzo byśmy byli
wdzięczni za przyjęcie przez Sejm RP uchwały potępiającej w sposób jednoznaczny to, co
stało się w 1947 r. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę, pan przewodniczący Eugeniusz Czykwin.
Poseł Eugeniusz Czykwin (SLD):
Panie przewodniczący, szanowni państwo, inicjatywa naszej Komisji – mam nadzieję, że
koleżanki i koledzy posłowie ją poprą – jest kolejną próbą – tak, jak pan prezes Tyma wspomniał – jakiegoś symbolicznego wyrażenia poprzez przyjęcie uchwały przez Sejm potępienia, a jednocześnie jakiejś moralnej satysfakcji dla tej ludności, która ucierpiała w wyniku
przestępczej akcji, której władze ówczesnego państwa polskiego dokonały. Jeszcze tylko w
uzupełnieniu powiem, o czym informował pan przewodniczący Sycz, że Senat podjął taką
uchwałę. Chcę przypomnieć, że w 2007 r. nasza Komisja także taką inicjatywę zgłosiła.
Wówczas nie było politycznej woli uchwalenia tej uchwały przez cały Sejm. Nasza Komisja taką uchwałę podjęła. Chcę przypomnieć, że tam, w tych sformułowaniach, na co zwracał uwagę pan Hładyk, znalazły się słowa o deportowaniu z ziem ojczystych tej ludności.
Oczywiście, to jest bolesna rana. Może i następne pokolenia będą emocjonalnie do tego
problemu się odnosić. Sądzę też, że chociaż może to nie jest tematem dzisiejszej dyskusji,
ale może warto byłoby, ponieważ takie było zadanie i prośba, by eksperci nasi mówili o
konkretnym problemie... Chcę państwa natomiast poinformować, że nie tylko ta inicjatywa w Sejmie nie znalazła dotychczas zrozumienia wśród większości parlamentarzystów.
W 70. rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym
Podlasiu grupa posłów zgłosiła uchwałę o treści proponowanej w formie – bym powiedział
– bardzo delikatnej, w której proponowaliśmy, żeby Sejm wyraził żal. Takie było sformułowanie. Żal, że państwo polskie przy użyciu swego wojska i policji w chrześcijańskim kraju
zburzyło w ciągu niespełna półtora miesiąca 140 też chrześcijańskich świątyń, dokonując
ich zbezczeszczenia, profanacji świętości, itd. Jeśli by państwo zajrzeli do stenogramu z
posiedzenia komisji do spraw kultury, jaka dyskusja na ten temat tam się odbyła, to może
byłoby łatwiej zrozumieć, jak jeszcze w dużej części społeczeństwa polskiego, bo przecież
w jakimś sensie jesteśmy jego reprezentacją, te tematy wywołują emocje i napięcia.
Powiem tylko dwa zdania, bo w historiografii polskiej chyba nie otwarto jeszcze tak poważnej debaty, dyskusji na temat tego, dlaczego tak się dzieje. Otóż, w moim prywatnym
przekonaniu, ciągle jeszcze duża część polskiego społeczeństwa ma zachowany ten syndrom myślenia o wschodnich swoich sąsiadach, wynikający z tego historycznego – no,
może innego słowa należałoby użyć – imperialnego myślenia. Tak, jak inne narody imperialne ówczesne traktowały swoich sąsiadów. Otóż już od czasów, kiedy Kazimierz Wielki
włączył Ruś Halicką do Polski... To był pierwszy taki moment, kiedy w obszarze państwa
znalazła się ludność ruska. Dziś mówilibyśmy, że ukraińska, białoruska czy łemkowska,
ale rozumiejąc to, używamy innego słowa. Ta ludność i ta kultura były traktowane jako coś
obcego, gorszego. Dążono do jej jakby wchłonięcia i ograniczenia jej ortodoksji. To, co ona
niosła jako prawosławna, a później jeszcze jako unicka było tylko postrzegane i dotychczas
jest raczej na zasadzie jakiegoś takiego tubylczego naśladownictwa, rzemieślniczego, bo
to Polska była tym nosicielem cywilizacji zachodniej, łacińskiej, a schizmatycka, ruska
część miała podlegać wchłonięciu, skatolicyzowaniu i zasymilowaniu. Ale to jest tylko
na marginesie tego. Tak staram się dla siebie tłumaczyć, dlaczego jeszcze ciągle tak
oczywista sprawa, jak akcja „Wisła” wywołuje tak duży sprzeciw.
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Natomiast do pana mecenasa miałbym też pytanie, bo dostaliśmy informację o wszczęciu
postępowania. Jeśli prokuratorskie postępowanie – jak rozumiem – zakończyłoby się
stwierdzeniem, że była to zbrodnia ludobójstwa, to czy również wykonawcy tej akcji,
czyli realizatorzy bezpośredni, wykonujący te polecenia, rozkazy, będą mogli być pociągani do odpowiedzialności za udział w przestępstwie ludobójstwa?
Nie mam może zbyt wiele czasu, więc mogę tylko dopowiedzieć jedną uwagę. Państwo
znają moje stanowisko od dawna i popierałem zawsze taką próbę uchwały. Natomiast
do pana Tymy mam jednak uwagę, bo pan użył takiego sformułowania, że zastosowano
tę akcję do tej ludności, która utożsamiała się z narodem ukraińskim. Otóż, z moich
doświadczeń, szczególnie z Chełmszczyzny, z południowego Podlasia, wynikałoby, że
prawdopodobnie tożsamość tych ludzi, którzy zostali objęci tą akcją, w naszym rozumieniu współczesnym... Oni bardzo często się zastrzegali i bronili się, że oni byli wysiedlani
dlatego, że byli prawosławni, że to było kryterium wyznaniowe, że na ich terenach nie
działało – tak, jak tu już było mówione – podziemie ukraińskie i raczej chyba... Nie wiem.
Może któryś z panów ekspertów o tym wie, ale mnie się wydaje, że to raczej była granica
wpływów zadekretowana jeszcze przez radziecką partię komunistyczną. Wysiedlano tam,
gdzie Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy miała swój obszar. Jeśli chodzi o ludność
prawosławną Białostocczyzny, ponieważ tam z kolei myśmy mieli być – że tak powiem –
pod wpływami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, to może właśnie to rozgraniczenie powstrzymało rozszerzenie tej akcji na ludność Białostocczyzny.
Nie mogę się też powstrzymać od pewnej uwagi krytycznej wobec IPN. Dlaczego w tym
kontekście? Jak państwo wiedzą, na Białostocczyźnie to porozumienie o wymianie ludności
miało bardzo ograniczony zakres, ale jeśli chodzi o rolę wymuszającą, zmuszającą ludność
białoruską do wyjazdów na tereny republiki białoruskiej, czyli Związku Radzieckiego, to
głównym argumentem była działalność poakowskiego podziemia, które stosując terror, zastraszając tę ludność, dopuszczając się zbrodni... I tu właśnie z kolei ukłon w stronę IPN i
podziękowanie za to, że śledztwo prokuratury oddziału w Białymstoku stwierdziło, że to
była zbrodnia ludobójstwa. Chyba pierwszy raz takiego użyto stwierdzenia. Chodzi o to,
że portret sprawcy tych czystek, jak powiedziałbym, bo dokonywano mordowania kobiet i
dzieci, palenia wsi, jeszcze do 2010 r. – konkretnie wielki portret dowódcy tego oddziału
Romualda Rajsa ps. Bury – wisiał w czytelni oddziału IPN w Białymstoku. Dopiero na
moją bardzo emocjonalną reakcję pracownicy go tam zmienili. To tylko na marginesie, bo
to nie dotyczy omawianego tematu.
Panie przewodniczący, może bym też coś dodał, bo uważam, że powinniśmy użyć tego
słowa w naszym projekcie. Napisałbym o deportowaniu, bo takie chyba byłoby określenie
najbardziej adekwatne do tego, co się stało. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie, pan poseł Mirosław Czech i będziemy przechodzić formalnie do realizacji punktu drugiego, czyli podjęcia inicjatywy uchwałodawczej Komisji w
sprawie akcji „Wisła”, ale najpierw pan poseł Czech. Proszę uprzejmie.
Członek Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Czech:
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, z pewnym rozrzewnieniem
niejako słucham tej dyskusji, dlatego że wspomnienia mnie niosą ku latom 90., gdy przez
dwie kadencje byłem posłem i członkiem Komisji, gdzie również próbowaliśmy nie tylko podejmować inicjatywy w sprawie potępienia przez Sejm akcji „Wisła”, ale również
rozwiązać kwestie szczegółowe dotyczące osób więzionych w COP czy ustawy reprywatyzacyjnej, spraw związanych z kwestiami własnościowymi Kościoła prawosławnego i Kościoła greckokatolickiego, itd. Wspomnieniem niesiony, pomyślałem sobie po wypowiedzi
pana przewodniczącego Eugeniusza Czykwina, że Senat w 1990 r. potępił akcję „Wisła”,
natomiast Sejm nie uczynił tego z bardzo prostego powodu. Dlatego, że wszyscy generałowie najważniejsi w latach 80., ale też i na początku lat 90., tzn. generał Jaruzelski, generał
Florian Siwicki, generał Czesław Kiszczak, brali udział albo w akcji „Wisła”, albo też w
deportacjach na terytorium Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Była więc
zbudowana szczelna ściana i nie można było w żaden sposób się przebić. Nie udało się
nawet takiemu autorytetowi, który był zaangażowany przecież w te sprawy, jak pierwszy
przewodniczący i twórca sejmowej Komisji, czyli pan minister Jacek Kuroń. Jak sądzę,
pańska inicjatywa, za którą bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję pewnej determinacji w
tym, aby problematyki akcji „Wisła” nie zapomnieć w kontekście państwa polskiego i w
kontekście Sejmu właśnie, aby ją potępić... Ta determinacja zasługuje na najwyższe uznanie, biorąc pod uwagę cały kontekst, w którym się ona pojawia.
Chciałem tu jeszcze jedną rzecz podkreślić, że bardzo w tej kwestii wspierać będzie państwa działalność IPN, który niejako wznawia śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej,
jaką była akcja „Wisła”. Niewątpliwie, biorąc pod uwagę powojenne dzieje krajów uznanych kiedyś za demokracje ludowe, deportacja ludności ukraińskiej była sprawą jednak
wyjątkową. To znaczy, że dokonano tej deportacji wewnętrznej, rozproszonej. Była to, z
punktu widzenia dzisiejszych kategorii praw człowieka, zbrodnia w najczystszym – przepraszam za wyrażenie – wydaniu. Nie ma deportacji bardziej podkreślającej właśnie odpowiedzialność zbiorową i to przestępczą odpowiedzialność zbiorową niż akcja „Wisła”,
gdzie ona spełnia wszystkie kryteria z książkowej wręcz definicji. Dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz determinacji.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie pośle. Drodzy państwo, jesteśmy tym sposobem w punkcie drugim
– podjęcie inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie akcji „Wisła”. Państwo posłowie
mają przed sobą projekt tejże uchwały. Były uwagi w dyskusji. Szanowni państwo, były
uwagi dotyczące słów „deportacji”, „dziesiątków tysięcy”, ale też i pewne zapisy, które
zaraz pani sekretarz mi tutaj zaproponuje. Natomiast chciałem się odnieść do propozycji
dotyczących Łemków. Otóż, problem polega na tym, że... Dziękuję bardzo panu prezesowi Stefanowi Hładykowi za taką opinię. Tworząc projekt też mieliśmy pewnego rodzaju
uwagi i zastanawialiśmy się, jak umieścić tę grupę etniczną. W końcu uznaliśmy, że jednak
ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym precyzuje,
że jest prawnie taka grupa etniczna. Stąd też z tego względu uznaliśmy, że warto by było
zapis taki umieścić i to w formie – jak państwo zauważyli – dosyć delikatnej. „Wysiedlono
tysiące” – „dziesiątki tysięcy” – „niewinnych osób narodowości ukraińskiej, jak również
osoby nie odczuwające takiej przynależności, w tym część Łemków”.
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a wobec tego czytam:

Prezes Zjednoczenia Łemków Stefan Hładyk:
To jest pojemne, panie przewodniczący.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Mówię, jaka była nasza argumentacja. Możemy nad tym jeszcze się zastanawiać. Na pewno
w głosowaniu w końcu to rozstrzygniemy. Natomiast też chcę tu podkreślić i na początku
o tym mówiłem, że minęło 65 lat. Niewiele osób już pamięta te losy i to jest moment, w
którym warto by było taką rozmowę i próbę podjęcia takiej uchwały podjąć. Stąd też najważniejsze dla nas wydawały się słowa, że Sejm potępia akcję „Wisła”. Słowo „potępia”
było tym słowem kluczowym, aczkolwiek wszystkie słowa zawarte w tej uchwale są z
pewnością ważne.
Jak zrozumiałem, pierwsza część brzmi: „65 lat temu przeprowadzono w Polsce akcję «Wisła». Ponad 140 tys. obywateli Państwa Polskiego na mocy decyzji władz komunistycznych” – taka była propozycja – „wyrwano z małej ojczyzny w Polsce południowo-wschodniej i rozproszono na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wysiedlono dziesiątki tysięcy
niewinnych osób”. Na razie stop. Te poprawki, jak rozumiem, nie budzą wątpliwości. Proszę, pani przewodnicząca Pietraszewska.
Poseł Danuta Pietraszewska (PO):
Nie mam do tego zastrzeżenia, natomiast można by jeszcze prościej, a to samo. „ 65 lat
temu decyzją władz komunistycznych przeprowadzono w Polsce akcję”. Myślę, że stylistycznie byłoby to lepiej, tak?
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dobrze. Wobec tego poprosiłbym jeszcze pana z Biura Legislacyjnego, żeby nam podpowiedział, jakie formuły możemy tutaj zastosować i przystąpimy do procedowania. Proszę
uprzejmie.
Legislator Łukasz Grabarczyk:
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, pozwolę sobie odpowiedzieć
na pytanie pana przewodniczącego za sekundę. Natomiast pierwszą taką ogólną uwagę
chciałbym zgłosić do propozycji projektu. Otóż, zgodnie z regulaminem Sejmu, obok
uchwał Sejm może podejmować rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia. W art. 69 regulaminu Sejmu w ust. 2 czytamy, że oświadczenie jest to akt zawierający stanowisko w
określonej sprawie. Oczywiście, tutaj pod rozwagę Wysokiej Komisji pozostawiam zadecydowanie, czy projekt tutaj procedowany będzie miał formę uchwały, czy będzie to
oświadczenie.

„65 lat temu decyzją władz komunistycznych przeprowadzono w Polsce akcję «Wisła». Ponad 140 tys. obywateli Państwa Polskiego wyrwano z małej ojczyzny w Polsce południowo-wschodniej i rozproszono na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wysiedlono dziesiątki tysięcy niewinnych osób narodowości ukraińskiej, jak również osoby nie odczuwające
takiej przynależności, w tym część Łemków.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że akcja «Wisła» była naruszeniem podstawowych
praw człowieka. W jej czasie zastosowano właściwą dla systemów totalitarnych zasadę odpowiedzialności zbiorowej, która nigdy nie może być podstawą polityki demokratycznego
państwa.
Na szczególne potępienie zasługuje osadzenie blisko 4 tys. wysiedlonych w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie – często bez żadnych dowodów winy, w oparciu jedynie o kryterium narodowe. W obozie panowały niezwykle ciężkie warunki, osadzonych poddawano
torturom.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia akcję «Wisła», jednocześnie wyrażając nadzieję,
że proces pojednania między naszymi narodami będzie postępował, a bolesna historia będzie przestrogą przed łamaniem praw człowieka na świecie.”
Poseł Danuta Pietraszewska (PO):
Panie przewodniczący, jeszcze jedna uwaga. Mam taką propozycję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Pani przewodnicząca Pietraszewska jako polonistka na pewno...
Poseł Danuta Pietraszewska (PO):
„W jej czasie zastosowano…”. Jakoś razi mnie to sformułowanie: „Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej uznaje, że akcja «Wisła» była naruszeniem podstawowych praw człowieka. W jej
czasie zastosowano…” – to jest dość niezręczne jednak.
Poseł Eugeniusz Czykwin (SLD):
„W czasie realizacji”.
Poseł Teresa Hoppe (PO):
„W czasie tej akcji”.

Natomiast w odpowiedzi na drugie pytanie o to, która z tych form byłaby odpowiedniejsza,
jest to również kwestia merytoryczna. Pozostawiam ją państwu do oceny. Dziękuję.

Poseł Ryszard Galla (niez.):
„W czasie akcji”.

Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Wobec tego czy ktoś jeszcze z państwa miałby uwagi do treści? Bo na
propozycję, którą przedstawiła pani przewodnicząca Pietraszewska i która wynikła w trakcie dyskusji – jak rozumiem – sprzeciwów nie ma. Czy jakieś inne uwagi ewentualnie
panowie posłowie mają? Nie widzę. Szanowni państwo, skoro nie ma innych uwag, treść
taką poddam pod głosowanie. Jeszcze raz pozwolę sobie.... Dobrze. Kto wobec tego z pań i
panów posłów jest za podjęciem... Proszę, proszę, pan z Biura Legislacyjnego.

Poseł Danuta Pietraszewska (PO):
Tak. Albo „w czasie trwania tej akcji zastosowano”.

Legislator Łukasz Grabarczyk:
Panie przewodniczący, jeśli można prosić o jeszcze jedno...

Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za podjęciem tej
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. (8) Kto jest przeciwny? (0) Kto się wstrzymał? (0)

Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Aha, sprecyzować czy...

Stwierdzam, że przy 8 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i braku wstrzymujących się
Komisja przyjęła projekt uchwały, rekomendując ją Sejmowi.

Legislator Łukasz Grabarczyk:
Nie, nie. Odczytanie testu całej propozycji.

Szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim członkom
Komisji za odwagę, za determinację, za obecność, za zrozumienie powagi sprawy. Chciałem podziękować ekspertom za wypowiedzi krótkie, ale dosyć treściwe. Chciałem podziękować wszystkim zaproszonym za obecność na tym posiedzeniu. Tym sposobem zamykam
posiedzenie Komisji. Dziękuję serdecznie państwu. Zapraszam na kolejne posiedzenie.

Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Okay. Dziękuję bardzo. Przy czym, szanowni państwo, rozumiem, że jest taka wola, zgoda,
żeby to była uchwała, a nie oświadczenie, tak? Dziękuję bardzo. To mamy jasność sprawy,

Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Czy jest zgoda, aby była taka poprawka – „w czasie trwania tej akcji”? Sprzeciwów nie
słyszę. Wobec tego taki zapis Komisja przyjmuje. Czy są inne uwagi? Czy są uwagi dodatkowe ze strony Biura Legislacyjnego? Nie ma. Dziękuję.

Dzień drugi
Biuletyn nr:
1152/VII
Komisja:
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /nr 27/
Data: 09-11-2012
Mówcy: Poseł Ryszard Galla /niez./
Przewodniczący poseł Miron Sycz /PO/

sze spotkanie. Myślę, że będzie krótkie.
Proszę uprzejmie o zabranie głosu pana przewodniczącego Ryszarda Gallę.

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, obradująca pod przewodnictwem posła Mirona Sycza (PO), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:
– wniosek w sprawie wyboru przedstawiciela Komisji w pracach nad projektem uchwały w
sprawie akcji „Wisła”.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Beata Machul-Telus, Jolanta Osiak
– z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Łukasz Grabarczyk – legislator z Biura
Legislacyjnego.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie wszystkich państwa. Stwierdzam, że jest
kworum.
Porządek dzisiejszego posiedzenia: rozpatrzenie wniosku o wybór przedstawiciela Komisji w
pracach nad komisyjnym projektem uchwały w sprawie akcji „Wisła”.
Drodzy państwo, oczywiście chcę przeprosić za zaistniałą sytuację. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji wyleciała nam z głowy ta część programu, że tak to określę – stąd to nagłe dzisiej-

www.ksi.kresy.info.pl

Poseł Ryszard Galla (niez.):
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Myślę, że im więcej będziemy mieli tych procedur
ustawodawczych, tym bardziej będziemy doskonali.
Chciałbym zaproponować pana przewodniczącego Mirona Sycza na sprawozdawcę projektu
uchwały, dotyczącej akcji „Wisła”.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Czy są inne propozycje? Nie widzę zgłoszeń.
Wyrażam zgodę. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to oznacza, że wybraliśmy sprawozdawcę Komisji.
Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie Komisji.
źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/MNE-26
i
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/MNE-27
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Listy protestacyjne w sprawie poselskiego
projektu potępienia "Operacji Wisła"
Bielsko-Biała 20 listopada 2012r.
Od Członków Ruchu „POROZUMIENIE POKOLEŃ KRESOWYCH”: Czesław Buczkowski z Bielska-Białej, Wiesław Buczkowski z Bielska-Białej, Andrzej Łukawski z Warszawy, Artur Parypa z Katowic,
Sławek Parypa z Siemianowic Śląskich i Tadeusz Wolczyk z Chełma				
DO: PAŃ POSŁANEK I PANÓW POSŁÓW VII KADENCJI SEJMU RP
Protestujemy przeciwko propozycji Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Mirona Sycza aby
Sejm RP podejmował uchwałę potępiającą Operację "Wisła" z 1947 r. Operacja ta była następstwem
Eksterminacji Kresów Wschodnich i Małopolski Wschodniej II RP dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA, policję ukraińską oraz SS-Galizien, w latach 1939-1945 i późniejszego kontynuowania zbrodniczej działalności przez OUN-UPA na terenach południowo – wschodniej Polski - po zakończeniu wojny, w latach 1946-1947. 		
Wymieniona eksterminacja to zamordowanie około 200 tysięcy polskich obywateli, w tym ogromnej liczby kobiet i dzieci, okaleczenie wiele tysięcy Polaków, którzy trwale stracili zdrowie na skutek ran i doznanych traum, spalenie ponad 4,5 tysiąca przysiółków, wsi i osad, zagrabienie mienia wielkiej wartości oraz
trwałe usunięcie śladów polskości. 			
O ogromie i niespotykanym bestialstwie tego ludobójstwa piszą prawie wszyscy polscy historycy, że
wymienimy – uznane na Zachodzie – dwutomowe dzieło Władysława i Ewy Siemaszko: „LUDOBÓJSTWO dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”, Wydanie
III, Warszawa 2008. Dr Lucyna Kulińska napisała, że zbrodnię tą cechował „(...)bezmiar sadystycznego
okrucieństwa, które(...)każe postawić kresową zagładę Polaków na równi z najokrutniejszymi przykładami ludobójczego barbarzyństwa w dziejach świata” ["Dzieci Kresów-III", wydanie I, str 469].
Do ofiar tych zbrodni trzeba doliczyć około milion uciekinierów ratujących się przed okrutną rzezią;
uciekający Kresowianie utracili cały swój dobytek, zostali skazani na tułaczkę, poniewierkę i upokorzenia. Na nich – w przeciwieństwie do przesiedleńców Operacji „Wisła”- nie czekały gotowe zagrody z
zabudowaniami, nie podstawiano im ciężarówek dla załadowania dobytku; wielu z nich uciekało w tym
co mieli na sobie, nie osłaniało ich wojsko, nie wypłacano im zapomóg pieniężnych na zagospodarowanie
(przywilej ten przysługiwał tylko rodzinom ukraińskim objętym Operacją Wisła), prawie wszędzie czyhała na nich śmierć. 			
Ale operacji Wisła mogło nie być, gdyby po zakończeniu wojny w 1945 r., oddziały zbrojne OUN złożyły
broń, bądź odeszły z bronią z terytorium Polski. Stało się inaczej – oddziały nadal prowadziły prywatną
wojnę z władzami Polski, terroryzowały i mordowały funkcjonariuszy państwa oraz ludność cywilną,
niszczyły i rabowały mienie, siały powszechny postrach. Oddziały zbrojne OUN-UPA wykorzystywały
do tej walki doskonałe zaplecze w środowiskach ludności pochodzenia ukraińskiego - w tym dysponowały gęstą siecią bunkrów. Zaplecze dawało schronienie oddziałom, zaopatrywało w żywność, odzież itp.,
przekazywało cenne informacje. Z tego zaplecza wychodziły niepostrzeżenie oddziały UPA i dokonywały
napadów, które powodowały, że w latach 1946-1947, mieszkańcy żyli nadal w strachu: czy zdołają przeżyć sami i ochronić rodzinę, zebrać plon i zabezpieczyć go przed odebraniem, ochronić zagrodę przed
spaleniem, itp. 			
Mamy własne doświadczenia z tego okresu. My, nasi rodzice i rodzeństwo przeżyliśmy eksterminację
rodzinnej wsi, dokonaną 18.03.1944r., przez pododdziały UPA, które tego dnia zamordowały 63 osoby,
w tym 16 dzieci. [Tadeusz Wolczyk: „Tarnoszyn w ogniu” Wydanie 2, Chełm 2009]. Ratowaliśmy się
ucieczką w regiony gdzie nie działała UPA. Powrót z tej uciekinierki w latach 1945-1947- dla stałego zamieszkania w rodzinnej wsi, był niemożliwy, gdyż w okolicach grasowały nadal bandy UPA, stanowiące
śmiertelne zagrożenie. Dopiero po przeprowadzeniu Operacji „Wisła” osiedliśmy na stałe w rodzinnych
stronach. 				
Według dokumentów zebranych przez Stowarzyszenie SUOZUN we Wrocławiu, po roku 1945 do 1947,
ukraińscy ludobójcy zamordowali w południowo-wschodnich powiatach dzisiejszej Polski, około 12 tysięcy bezbronnej ludności polskiej i około 2 tysiące żołnierzy WP [„NA RUBIEŻY” ISNN 1230-4387, Nr
123/2012, str. 5 - „Jak Pan ocenia Akcję „Wisła”]. 		
Dokonując okrutnej eksterminacji Kresów w latach 1939-1945 i kontynuując zbrodniczą działalność w
latach 1945-1947 nacjonaliści ukraińscy z OUN-UPA realizowali Uchwałę OUN podjętą na Kongresie
w 1929 r., uzupełnioną uchwałą OUN Bandery z 1941 r. Głównym celem tych działań było „całkowite
usunięcie wszystkich okupantów z ziem ukraińskich”, a za okupantów uznano wszystkich stale na nich
zamieszkujących nie-Ukraińców. W języku ukraińskim „usuwanie” oznacza „doprowadzenie do nieistnienia” Celem strategicznym zaś było (...) zbudowanie jednonarodowego państwa ukraińskiego na wszystkich ukraińskich terytoriach etnograficznych.(...)chodzi o państwo o obszarze 1.200.000 km2, sięgające
od Krynicy w Krakowskiem na zachodzie, do granic Czeczenii na wschodzie.(...)”[doc. dr hab. Wiktor
Poliszczuk: „Ludobójstwo nagrodzone”,Toronto 2003, str. 25]. 					
Bandycka działalność zbrojna OUN-UPA w latach 1945-1947, w granicach Polski, była kontynuacją
realizacji celu strategicznego OUN, czyli oderwania z obszaru Polski i przyłączenia do Ukrainy tzw „Zacurzonia”(„Chełmszczyzny”, „Zasania” i „Łemkowszczyzny”). 			
Operacja Wisła przerwała to pasmo zbrodni OUN-UPA i choćby tylko z tego względu trzeba ją uznać za
konieczną. Potwierdzają to również historycy:				
Oto opinia Ukraińca, politologa, wybitnego historyka-badacza, znawcy nacjonalizmu ukraińskiego i historii Kresów – doc. dra hab. Wiktora Poliszczuka: „(…)Pogłębione studia nad tym tematem prowadzą do
wniosku, że(...) przesiedlenie w ramach akcji „Wisła” było koniecznością mającą na celu zaprowadzenie
spokoju na terenie Polski przez władze polskie (…) Nie ulega wątpliwości, że działania OUN i UPA na
terenie „Zakurzonia” stanowiły bezpośrednie niebezpieczeństwo nie tylko wobec osób sprzeciwiających
się tej działalności, ale też całości granicy państwa polskiego będącego podmiotem prawa międzynarodowego, które w 1947 r. miało ustalone w drodze rozmów międzynarodowych południowo-wschodnie
granice państwa.” [ dr hab. Wiktor Poliszczuk: „Akcja Wisła – próba oceny”, Toronto 1997, str. 46-47].
Przytaczamy również opinię uczestnika walk OUN-UPA, historyka ukraińskiego Lwa Szaniawskiego:
„Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że pod względem wojskowym niemożliwe było likwidowanie
politycznych i wojskowych struktur OUN-UPA bez wysiedlenia ludności ukraińskiej z terenów objętych
działaniami tych struktur” [ prof. Edward Prus: „UPA Armia Powstańcza czy kurnie rizunów”, Wrocław
1994, s. 111].
Tego samego zdania jest zdecydowana większość polskich historyków – badaczy historii Kresów; odwołujemy się do bogatej Bibliografii: prof. dr hab. Bogumiła Grotta: "Działalność nacjonalistów ukraińskich
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej", Wydawca: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
Warszawa 2010.					
A to opinia ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka (Kawalera Orderu Orła Białego ), na temat operacji
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"Wisła": "Nie można lekceważyć tych głosów które mówią: gdyby nie podjęto tych drastycznych decyzji,
to byłoby jeszcze więcej ofiar po obu stronach. Przecież zagony UPA, działały po tej stronie w "Zakurzońskim Kraju". "Wisła": przyspieszyła koniec działalności UPA. Pamiętajmy co się działo". [„NOWINY”
nr 82 (15728) z 26-28 kwietnia 2002 r.]. Powyższa ocena pochodzi od człowieka o wielkim autorytecie i
który sam był świadkiem wielu wydarzeń. W latach II wojny światowej działał we Lwowie, był zaangażowany w pomoc Żydom. Przypominamy, że zbrodnie ludobójstwa na polskiej ludności Kresów Wschodnich i Małopolski Wschodniej II RP, dokonane przez formacje zbrojne OUN-UPA, policję ukraińską i
SS-Galizien nie zostały dotychczas ujawnione, rozliczone ani potępione. Również sprawcy tych zbrodni
nie zostali potępieni - przeciwnie oni są heroizowani na bohaterów Ukrainy; nawet stawia się im pomniki. Najwyższe władze Ukrainy podniosły do rangi święta państwowego obchody 65 rocznicy Operacji
“ Wisła”. W kwietniu 2012 r., prezydent Ukrainy wydał rodakom „instrukcję” jak Ukraińcy powinni
obchodzić tę rocznicę. W „instrukcji” obchody te nazwano żałobnymi..? [http://www.istpravda.com.ua/
short/2012/04/17/81362/ - tekst w gazecie ukraińskiej]. Takie określenie sugeruje, że w czasie operacji
Wisła masowo ginęli cywile..? Jest to bezczelnością, tym bardziej, że przesiedlanych przeprowadzano
na koszt państwa, przydzielano im ziemię, zabudowania, wypłacano bezzwrotne zapomogi pieniężne na
zagospodarowanie (czego nie otrzymywali Polacy przesiedlani na Ziemie Zachodnie).
Wniosek Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Mirona Sycza (syna członka UPA, skazanego
prawomocnym wyrokiem za zbrodnie) aby Sejm RP podejmował uchwałę potępiającą Operację "Wisła",
poprzedzony uroczystymi obchodami pod patronatem Prezydenta Ukrainy - jej 65 rocznicy, to realizacja
"Uchwały Krajowego Prowodu OUN”, podjętej w Kanadzie 22.06.1990 r. Cytujemy jeden fragment
tej uchwały: „Ważne jest także w obecnej chwili postawienie na porządku dziennym tzw Akcji Wisła.
Dążyć aby stanęła ona na forum polskiego parlamentu i żeby sami Polacy ją potępili jako ludobójczą.
Inicjatorem tej sprawy nie może być Mokry, lecz ktoś z Polaków. Przeznaczyć na to 15-20 tyś. USD. Gdy
to już się stanie to wieść o tym z odpowiednim komentarzem w językach obcych powinna obejść cały
świat”. [Cytowany fragment - str.3/4 załącznika pt: „Fragmenty "UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWODU OUN z 22.06.1990 r.”, zawartego w pliku: „Uchwała OUN z 22.06.1990r...”]			
Są w Polsce (w organach władzy, w IPN, w mediach publicznych, itp.) wpływowe osoby, które chcą za
wszelką cenę wybielić OUN-UPA i ich czyny zbrodnicze, a przesiedleńczą akcję „Wisła” utożsamić ze
zbrodnią. Chodzi też o to aby niewiedza w tym temacie utrwalała się; nad tym czuwają żyjący wśród
nas sympatycy OUN, wspierani hojnie dolarami USA z funduszu „Niepodległej Ukrainy”. Okłamują i
przekształcają fakty historyczne. Współcześni nacjonaliści ukraińscy ze zbrodniarzy robią bohaterów,
a próbują też robić z nich ofiary. Nacjonalizm ukraiński, który zdaniem znawczyni historii Kresów: (...)
jest jednym z najstraszniejszych i najokrutniejszych w dziejach ludzkości [dr L. Kulińska: "Dzieci Kresów-III", Wydanie I, str 465], nadal zagraża Polsce. Uzyskanie w najnowszych wyborach 12% poparcia
przez partię „Swoboda”, jest nie tylko wymowne, ale groźne. A nasze władze nie reagują – są ślepe..?
Panie Posłanki i Panowie Posłowie.
15 lipca 2009 roku Sejm Rzeczypospolitej Polski przyjął przez aklamację uchwałę “W sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich" (M.P. z 2009, nr 47, poz. 684). Zobowiązuje ona władze
publiczne wszystkich szczebli do upamiętniania masowych mordów dokonanych na naszych Rodakach
przez ukraińskich nacjonalistów. Głosi ona ponadto: "Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń". Jest to zadanie dla
wszystkich władz publicznych w imię lepszej przyszłości i porozumienia narodów naszej części Europy,
w tym szczególnie Polaków i Ukraińców" . Niestety, władze naszego państwa, notorycznie uchylają się od
realizacji przywołanej tu uchwały. Sejm RP również uchyla się od ustawowego uchwalenia dnia 11 lipca
(rocznica “krwawej niedzieli” na Wołyniu) Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Nadal eksterminacja
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej jest w Polsce tematem Tabu. Nie mówią o niej władze ani media publiczne, nie uczy się o niej w szkołach, nie obchodzi rocznic, nie odnajduje zbiorowych mogił, nie
otwiera cmentarzy, nie buduje pomników – jak dla zbrodni Katyńskiej...
Były poseł do parlamentu europejskiego, dr Andrzej Zapałowski, stwierdził kiedyś w wywiadzie, że władze naszego państwa prowadzą wobec Ukrainy politykę "NA KOLANACH".
I coś w tym jest, bo trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie, że o zbrodni Katyńskiej mówi się – od wielu
już lat, nieomal codziennie, nie szczędzi się starań i środków na jej pełne wyjaśnienie i upamiętnienie,
a prawdę o – wielokrotnie większej i okrutniejszej zbrodni ludobójstwa na Kresach - „zamiotło się pod
dywan” i tam uporczywie trzyma..?			
Panie Posłanki i Panowie Posłowie!
Czy nie czas aby ten stan przerwać? Pierwszym krokiem do tego jest odrzucenie wniosku Komisji Mniejszości... o potępienie Operacji Wisła, a następnym uchwalenie ustawy uznającej 11 lipca - „Dniem Pamięci
Męczeństwa Kresowian”. I tak dalej; należy zmierzać do całkowitego ujawnienia, rozliczenia i upamiętnienia omawianego ludobójstwa. Nie jesteśmy wrogami Ukraińców ani ich państwa. Tak się składa, że
obie rodziny, które reprezentujemy, uzyskały w 1944 r. - w momencie śmiertelnego zagrożenia ze strony
UPA - skuteczną pomoc od sprawiedliwych sąsiadów - Ukraińców. I to sprawiedliwi Ukraińcy zasługują
na piedestały pomników oraz tytuły bohaterów Ukrainy, a nie sprawcy bestialskiego ludobójstwa. Należy
dążyć aby sprawców tych zdjąć z piedestałów i ukarać, a tam gdzie się już nie da– przynajmniej potępić.
To bardzo dziwne, że przedstawiciele władz najwyższych RP nie rozumieją tego iż na kłamstwach nie
zbuduje się przyjaźni z Ukrainą. Władze RP winny zdjąć „nakaz milczenia” z tematu zbrodni na Kresach
i podjąć niezbędne rozmowy z władzami Ukrainy, tym bardziej, że władze tego kraju wszystkiemu zaprzeczają i tolerują odradzający się nacjonalizm. Finansujemy Związek Ukraińców w Polsce (w 2011 r.,
otrzymał 1.590.000 zł.), ignorując fakt, że na łamach jego gazety -„Nowiny”, drukuje się nacjonalistyczne
- wrogie Polsce i Polakom treści. Nie możemy przymykać oczu na odradzający się nacjonalizm ukraiński,
bo – jak napisała dr Lucyna Kulińska: (...)Skazując na zapomnienie dramat polskiej ludności kresowej, nie
tylko odcinamy te od zbiorowej wiedzy historycznej ludzkości, nie tylko dajemy oprawcom przyzwolenie
do wejścia na pomnik chwały, ale godzimy się na powtórzenie zrealizowanego z powodzeniem scenariusza! [dr L. Kulińska: "Dzieci Kresów", j.w., str 469; podkreśl. Nasze].		
Załącznik: plik „Uchwała OUN z 22.06.1990”		
Czesław Buczkowski- czesbucz@op.pl; Wiesław Buczkowski- tel: 604475903; Andrzej Łukawski- andrzej.lukawski@btx.pl ; Artur Parypa - artpar@wp.pl; Sławek Parypa - job1316@wp.pl ; Tadeusz Wolczyk - tel: 513762701, Dwór Biniszewicze, 14.11.2012r.
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Dwór Biniszewicze, 14.11.2012r

PANI EWA KOPACZ
MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W związku z przyjęciem przez sejmową Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych projektu uchwały w sprawie potępienia zbrodniczej akcja "Wisła" zdecydowanie protestujemy przeciwko
wykorzystywaniu przez przewodniczącego sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych posła Mirona Sycza funkcji publicznej i konstytucyjnych organów państwa do podejmowania działań mających na celu rehabilitację własnego ojca, który był zaangażowany w ludobójczą działalność Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, do wybielania tych zbrodniczych formacji
wbrew prawdzie historycznej i ustaleniom historyków polskich i ukraińskich.
Aleksander Sycz był członkiem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) od 1938 roku
(walczył z państwem polskim w okresie II RP), w czasie wojny i po jej zakończeniu mordował bezbronną
polską ludność cywilną jako strzelec jednej z najokrutniejszych sotni Miasniki w Ukraińskiej Powstańczej
Armii (dowódca Iwan Szpontak, ps. Żeleźniak). Przeciwko tym formacjom w 1947 roku była przeprowadzona akcja "Wisła". Aleksander Sycz był więźniem obozów w Jaworznie i Krakowie, skazanym przez
polski sąd na karę śmierci za popełnione zbrodnie.
W 2001 roku w Warszawie historycy ukraińscy i polscy, uczestnicy IX i X międzynarodowego
seminarium historycznego na temat stosunków polsko-ukraińskich w latach drugiej wojny światowej,
wypracowali wspólne stanowisko w sprawie akcji "Wisła".
1.
Mimo zakończenia wojny, ustalenia granicy między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i wstrzymania akcji przesiedlenia ludności ukraińskiej do Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej, podziemie ukraińskie kontynuowało działalność na terenach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej. Polegała ona na podejmowaniu różnego typu akcji przeciwko państwu polskiemu.
Działalność ta znajdowała wsparcie wśród mieszkającej tam ludności ukraińskiej.
2.
W związku z działalnością podziemia ukraińskiego na omawianych terenach władze państwa
polskiego podjęły decyzje polityczno-militarne w celu zachowania integralności terytorialnej, kierując na
ten teren jednostki Wojska Polskiego.
3.
Podstawowym celem operacji "Wisła" była likwidacja podziemia ukraińskiego i zapewnienie
spokoju na południowo-wschodnich obszarach Rzeczypospolitej. Przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu operacji "Wisła" nie miała znaczenia orientacja polityczna ówczesnych władz polskich.
(…) Aby pozbawić OUN i UPA zaplecza, dokonano przesiedlenia obywateli narodowości ukraińskiej
oraz rodzin mieszanych na ziemie północne i wschodnie.
Stronę ukraińską reprezentowali: prof. Wołodymyr Baran (Łuck), doc. Jurij Buchało (Równe), doc. Ihor
Cependa (Iwano-Frankowsk), doc. Wołodymyr Dmytruk (Łuck), doc. Ihor Iliuszyn (Kijów), prof. Wiktor
Kolesnyk (Łuck), prof. Kostiantyn Kondratiuk (Lwów), doc. Mykoła Kuczerepa (Łuck), prof. Stanisław
Kulczyćkyj (Kijów), doc. Jurij Kyryczuk (Lwów), prof. Jurij Makar (Czerniowce), mgr Witalij Makar
(Czerniowce), prof. Stepan Makarczuk (Lwów), doc. Wiktor Matijczenko (Równe), mgr Wiktoria Oniszczuk (Łuck), prof. Wołodymyr Serhijczuk (Kijów), prof. Jurij Sływka (Lwów), prof Mychajło Szwahulak
(Lwów), prof. Wołodymyr Trofymowycz (Ostróg), prof. Bohdan Zabrowarnyj (Łuck), Jewhen Stachiw
(Nowy Jork).
Międzynarodowe seminaria „Polska-Ukraina: trudne pytania” były organizowane na przemian
w Polsce i na Ukrainie. Stały się miejscem dialogu polsko-ukraińskiego.
Nie ma żadnych przesłanek, aby sadzić, że uchwala Sejmu przyniesie coś dobrego w stosunkach
polsko-ukraińskich. W 1990 r. akcję "Wisła" potępił polski Senat. Nie spotkało się to z odzewem ze strony
ukraińskiej, wręcz przeciwnie, ułatwiło antypolską propagandę głoszoną przez środowiska postbanderowskie, w tym przez skrajną neofaszystowska partię "Swoboda". Po sukcesie wyborczym Tiahnyboka
może powrócić sprawa rewizji granicy polsko-ukraińskiej, a uchwała sejmowa tylko ułatwi narastanie
nastrojów rewizjonistycznych na Ukrainie. Uznanie akcji "Wisła" za zbrodnie jest bowiem przyznaniem
się, że OUN-UPA po wojnie słusznie walczyła o oderwaniem od Polski "polskich ziem południowo-wschodnich" - 19 powiatów.
Przyjęcie przez Sejm RP uchwały potępiającej akcję"Wisła" w brzmieniu proponowanym przez
Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych otworzy drogę do żądania odszkodowań od Polski. Należy przypomnieć, że w 2007 roku Światowy Kongres Ukraińców zwrócił się do Rady Europy, Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych o wywarcie wpływu na rząd Rzeczypospolitej Polskiej z powodu odmowy potępienia, przeproszenia i wypłaty
odszkodowań za akcję "Wisła".
						
Z poważaniem.
					
Aleksandra Biniszewska,
prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie
Ewa Szakalicka,
Federacja Organizacji Kresowych
druh Zbigniew Okorski,
prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie
Do wiadomości:
Prezydium Sejmu RP
____________________________________________________________________________________
L.dz.138/2012
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Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

"Dzień dobry,
Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie,
zwracam się do Was z W związku z przyjęciem przez sejmową Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych projektu uchwały w sprawie potępienia operacji "Wisła".
Zdecydowanie protestuję przeciwko wykorzystywaniu przez przewodniczącego sejmowej Komisji
Mniejszości Narodowych i Etnicznych posła Mirona Sycza funkcji publicznej i konstytucyjnych organów państwa do podejmowania działań mających na celu rehabilitację zbrodniczej organizacji, a przez to
pośrednio własnego ojca, który był zaangażowany w ludobójczą działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, do wybielania tych zbrodniczych formacji wbrew prawdzie
historycznej i ustaleniom niezależnych historyków.
Dowody zbrodniczości OUN-UPA poznałem dzięki badaniom historyków, w szczególności polecam Państwu lekturę opracowania naukowego historyka kanadyjskiego pochodzenia ukraińskiego, Johna Paula
Himki, który udowadnia ponad wszelką wątpliwość, na podstawie tysięcy dokumentów archiwalnych,
współudział OUN-UPA w Holokauście Żydów.
W załączniku do tego e-maila znajduje się polski tekst opracowania naukowego "The Ukrainian Insurgent
Army and the Holocaust", którego angielski oryginał znajduje się na Academia.edu http://www.academia.
edu/1071581/The_Ukrainian_Insurgent_Army_UPA_and_the_Holocaust
Jeśli w sprawie popełnienia przez UPA ludobójstwa na polskich wieśniakach na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej mogą być podejmowane pełne fałszu próby przedstawienia go jako "konfliktu etnicznego" o
ziemię, to sprawa mordowania Żydów przez UPA jest "papierkiem lakmusowym" wykazującym jednoznacznie jej nieludzki, antysemicki i zbrodniczy charakter oraz całkowitą zależność UPA od faszystowskiej ideologii OUN.
Z wyrazami szacunku, Wiesław Tokarczuk.
____________________________________________________________________________________
Kresowy Ruch Patriotyczny
Porozumienie Organizacji Kresowych i Kombatanckich
		Pani
		
Ewa Kopacz
		
Marszałek Sejmu
		
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek

Szanowna Pani Marszałek,
Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu wyraża stanowczy protest przeciw Uchwale Komisji
Mniejszości Narodowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie "Akcji
Wisła", która została jednogłośnie przyjęta. Przewodniczący sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych,
Miron Sycz, wykorzystuje swoje stanowisko w celu przeprowadzenia rehabilitacji zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz własnego ojca, Ołeksandra,
który był wojakiem tej organizacji. Był członkiem najbardziej krwawej sotni Żeleźniaka. Ojciec Mirona
Sycza za zbrodnie przeciwko Polsce został skazany przez polski Sąd na karę śmierci. Wyrok ten, w drodze
łaski, zamieniono mu na karę 15 lat więzienia. Każda władza jest zmuszona bronić swoich, w okrutny
sposób mordowanych, obywateli. W 1947 roku, gdy Europa już zapominała o wojnie, sotnie banderowskie, wspierane przez ludność pochodzenia ukraińskiego na terenach naszych wschodnich województw
dalej mordowały bezbronnych Polaków, dążąc jednocześnie do oderwania od Polski dziewiętnastu polskich powiatów. Operacja "Wisła" została przeprowadzona w obronie polskiej ludności i obronie granic
Rzeczypospolitej Polskiej, likwidując działalność banderowską na obszarach południowo wschodnich
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Polski. Zbrodnicze podziemie ukraińskie zostało pozbawione zaplecza logistycznego przez przesiedlenie
ludności na tereny północne i zachodnie Polski. Przesiedlona ludność otrzymała dobrze zagospodarowane
obiekty poniemieckie i pieniądze. Polacy wypędzeni z Kresów pozostawili tam swoje majątki i utracili
cały dorobek swojego życia. 				
Zbliża się 70 rocznica ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich, gdzie w okrutny sposób Organizacja
Ukraińskich nacjonalistów i tzw. Ukraińska Powstańcza Armia wymordowała ponad 200 tys. Polaków.
Mordowano też Czechów, Rosjan, Żydów, Ormian i Ukraińców, którzy nie chcieli brać udziału w zbrodni
pomagając Polakom. Tych szlachetnych i odważnych Ukraińców powinniśmy stawiać za wzór do naśladowania.
Kresowianie domagają się postawienia pomnika ofiar ludobójstwa w Warszawie i nie mogą otrzymać
zgody, gdyż poprawność polityczna bierze górę nad prawdą historyczną.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którego Pani jest Marszałkiem, od lat nie może podjąć uchwały ustanawiającej dzień 11 lipca "Świętem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą
Armię”.
Sejmik Województwa Opolskiego z naszej inicjatywy podjął cztery bardzo ważne dla Kresowian uchwały.
Pierwsza dotyczyła potępienia ludobójstwa Polaków na Kresach przez OUN-UPA, druga potępiła uhonorowanie przez byłego już Prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenkę, sprawców ludobójstwa na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej. Trzecia uchwała dotyczyła ustanowienia 11 lipca Świętem Pamięci Ludobójstwa na Kresach i wzywała Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia proponowanej uchwały.
Niestety. Sejm nie zdecydował się na podobny krok, za który Kresowianie byliby wdzięczni. 24 kwietnia
2012 roku Sejmik naszego województwa przyjął przez aklamację czwartą ważną uchwałę ustanawiającą
w naszym województwie dzień 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Pytam Panią Marszałek - kiedy Sejm Rzeczypospolitej zdobędzie się na taką
odwagę i odrzuci poprawność polityczną, przyjmując tylko prawdę historyczną w myśl naszego hasła
"Żeby Prawda była Prawdą"?							
Wielką szkodę i ból środowisku kresowemu wyrządził Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując
uchwałę potępiającą operację "Wisła". Uchwała ta doprowadziła do występowania z roszczeniami finansowymi środowiska ukraińskiego. Polityka poprawności przynosi tylko szkody. 		
Dzisiaj na Ukrainie dochodzi do głosu nacjonalistyczna, faszystowska, antypolska partia "Swoboda" Olega Tiahnyboka wprowadzając do parlamentu 37 swoich członków. Nasze środowisko kresowe zwraca się
do Pani Marszałek z prośbą o zablokowanie uchwały potępiającej operację "Wisła". Gorąco o to Panią
Marszałek prosimy.
								
								
Z poważaniem
Witold Listowski
Prezes Stowarzyszenia
____________________________________________________________________________________

Stanowczo protestujemy przeciw Uchwale Komisji Mniejszości Narodowych Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8.11.2012 r. w sprawie akcji ,,Wisła”. (Uchwała jednogłośnie przyjęta – w załączeniu).
Upłynęło już 70 lat od banderowskiego ludobójstwa na ponad 200 tys. obywateli polskich, mieszkańcach
Kresów Wschodnich II RP: Polakach, Żydach, Rosjanach, Czechach, Ormianach, Romach i innych mniejszościach narodowych. Ponadto wg szacunków ukraińskich historyków prof. Witalija Masłowskiego ze
Lwowa i dra hab. Wiktora Poliszczuka z Toronto, UPA, a w szczególności służba bezpeki zamordowała
co najmniej 80 tys. szlachetnych Ukraińców, którzy nie akceptowali zbrodni ludobójstwa lub udzielali
pomocy zagrożonym sąsiadom. Nadmieniamy, że polskie ofiary to w zdecydowanej większości dzieci,
kobiety i starcy.
Niestety względy wielkiej imperialnej polityki sprawiły, że najokrutniejsze w naszej historii zbrodnie tego
ludobójstwa do dziś pozostają nieukarane ani niepotępione.
Wręcz odwrotnie, sprawców tej zbrodni – Banderę, Szuchewycza, Klaczkijśkiego i szefa okrutnej bezpeki
Łebedia – gloryfikuje się jako bohaterów narodowych Ukrainy. Ich pomniki są masowo wznoszone na
Ukrainie i nie tylko, zaś ulicom i placom nadaje się ich imiona.
Na Ukrainie dynamicznie rosną w siłę organizacje o faszystowsko-nazistowskim rodowodzie nawiązu-
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jącym do ideologii D. Doncowa. Wysuwa się roszczenia terytorialne wobec sąsiadów. Wszystko to spotęgowane ukraińskim integralnym szowinizmem, antysemityzmem i antypolonizmem, stanowi poważne
zagrożenie.
Przypominamy, że od lat 30. ub. wieku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była członkiem faszystowskiej międzynarodówki i do dnia dzisiejszego od tego się nie odcięła. Niestety, władze polskie nie
chcą tego dostrzec i nie reagują na te groźne zjawiska.
Pani Marszałek, rzecz zdumiewająca, do jakiego stopnia postawa władz polskich rozzuchwaliła pogrobowców Bandery, Szuchewycza, Klaczkijśkiego i Łebedia, że w swej Uchwale mają czelność powoływać
się na prawa człowieka.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż wielu wybitnych badaczy ukraińskich uznaje zasadność
operacji ,,Wisła”. Wystarczy przytoczyć słowa jednego z nich, historyka, politologa i prawnika dra hab.
Wiktora Poliszczuka:
…gdyby nie istnienie i zbrodnicze działania OUN-UPA nie byłoby przymusu w trakcie wymiany ludności i nie byłoby operacji ,,Wisła”… Jedyną [jej] przyczyną było działanie
struktur Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery, dążącej do oderwania od państwa polskiego jej południowo-wschodnich terytoriów.
Należy przy tym pamiętać, że struktury OUN-UPA-SKW składały się z obywateli państwa polskiego. Stąd
też legalność ich zwalczania, stąd też zasadność umieszczania podejrzanych o udział lub współdziałanie
z OUN-UPA w obozie w Jaworznie … Operacja ,,Wisła” podjęta została w stanie wyższej konieczności. Winę za przymus w przesiedlaniu ludności ukraińskiej na Ukrainę oraz podjęcie decyzji o operacji
,,Wisła” ponosi OUN Bandery, do której ukraińska mniejszość narodowa w Polsce winna kierować swe
ewentualne pretensje.… brak jest podstaw do tego, aby władze RP potępiły operację „Wisła”, która była
wymuszona zbrojną akcją OUN-UPA, zagrażającą stabilizacji państwa polskiego. Brak jest też podstaw
do żądania wyrównania szkód materialnych przede wszystkim dlatego, że wartość otrzymanych przez
przesiedlonych gospodarstw przewyższała wartość mienia pozostawionego.
		
W związku z powyższym wnosimy o nieprocedowanie Uchwały z dnia 8 listopada
2012 r. Naszym zdaniem wymaga tego poszanowanie prawdy historycznej oraz polska racja stanu.
			

Z wyrazami szacunku

				
Przewodniczący KRP
				
Jan Niewiński
Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r.
___________________________________________________________________________________

Ks. Tadeusz isakowicz
Dołączam się do powyższych protestów, gdyż jako reprezentant mniejszości ormiańskiej domagam się
potępienia owych zbrodniarzy, którzy w latach 1944 r. i 1945 wymordowali w okrutny sposób polskich
Ormian w Kutach nad Czeremoszem i w Baniłowie na Bukowinie oraz w wielu innych miejscach na
dawnych Kresach Wschodnich II RP.
Tablicę w języku polskim i ukraińskim ku czci tych bohaterów poświęciłem 3 maja br. w Kaplicy Wołyńskiej w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie k. Starachowic. Szkoda, że Państwo do
tej pory nie złożyliście wieńców pod tą tablicą.
Szkoda też, że pan poseł Miron Sycz do tej pory nie zapalił zniczy na grobach niewinnych ofiar pomordowanych przez kureń UPA "Mesnyky", którego aktywnym członkiem był jego ojciec.
A może przyszedł wreszcie czas, aby naprawić te zaniedbania?
z poważaniem
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
reprezentant mniejszości ormiańskie w KWRiMN i proboszcz parafii ormiańskokatolickiej dla Polski południowej
____________________________________________________________________________________
Romuald Drohomirecki
Olsztyn listopad 2012 r.
Prezes Zarządu Głównego
Warminsko-Mazurskiego
Stowarzyszenia
Polskich Dzieci Wojny
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w Olsztynie
ul Kopernika 39
Wszystkie Kluby Poselskie
Warszawa ul. Wiejska 4/6/8

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu
Protest przeciwko potępieniu operacja "Wisła" przez Sejm RP
PROTEST
Zarząd Główny Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
ul. Kościuszki 35 B-E, 50-011 Wrocław tel. 71 337 53 59
Kancelaria Sejmu
Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
Członkowie i rodziny pomordowanych Polaków zrzeszone w Stowarzyszeniu Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu z wielkim zaniepokojeniem, a wręcz ze zgrozą dowiedzieliśmy się o projekcie uchwały Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której przewodniczącym jest
poseł Miron Sycz w sprawie potępienia „zbrodniczej akcji Wisła”
To dzięki operacji Wisła w 1947 roku przerwano nieustające mordy na bezbronnej ludności polskiej,
głównie kobiet i dzieci.
Według badań i ustaleń Stowarzyszenia UOZUN od 1939 r. do 1947 r. na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej II RP, organizacje ounowsko-banderowskie zamordowały około 200 tys. Polaków, głównie na wsiach.
Po zakończeniu wojny w 1945 r. do 1947 r. w powiatach południowo-wschodnich obecnego państwa polskiego, banderowska UPA zamordowała ponad 12 tysięcy cywilnej ludności i w walkach z rebeliantami
zginęło ponad 2 tys. polskich żołnierzy.
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) na podstawie prowadzonych śledztw
jednoznacznie potwierdziła, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojne formacje dopuściły
się ludobójstwa, w rozumieniu prawa międzynarodowego, na bezbronnej ludności polskiej w czasie drugiej wojny światowej.
Mimo zakończenia wojny i ustalenia granic pomiędzy Polską, a Związkiem Radzieckim, rebelia upowska
na niektórych terenach w dalszym ciągu mordowała bezbronną ludność.
Wśród ludności ukraińskiej ugrupowania banderowskie miały odpowiednie schronienie i zaopatrzenie
materialne oraz osobowe. Dążeniem ich było oderwanie od Polski ziem południowo-wschodnich.
W celu przerwania dalszego przelewania krwi i utrzymania integralności kraju, zapadła decyzja przesiedlenia obywateli narodowości ukraińskiej na ziemie zachodnio-północne zwana operacją „Wisła”.
Szanowna Pani Marszałek, my rodziny pomordowanych i wszyscy kresowianie, którzy doświadczyli różnych okrucieństw w czasie wojny i po wojnie od okupantów niemieckich, sowieckich, a w szczególności
od ukraińskich faszystów współpracujących z hitlerowcami, doskonale wiemy co to znaczy przesiedlenie
z rodzinnych stron, bo sami tego doświadczyliśmy. Nam ocalałym od banderowskich noży i siekier nikt
nie pomagał w ucieczce, ani nie mieliśmy żadnej opieki.
Teraz dowiadujemy się, że poseł Miron Sycz jako przewodniczący sejmowej Komisji Mniejszości Narodowej i Etnicznej, domaga się potępienia operacji „Wisła”, a tym samym dąży do rehabilitacji OUN-UPA.
Należy podkreślić, że jego ojciec Aleksander Sycz był członkiem OUN i należał do najbardziej ludobójczej sotni UPA Iwana Szpontaka, ps. „Żeleźniak”.

Przemoc agresja i mordy
Każda przemoc i agresja wobec niewinnych ludzi jest PRZESTĘPSTWEM. Każde zabójstwo człowieka
jest, ZBRODNIĄ.
Zjawiska te występują z różnych powodów i w różnym nasileniu, ale zawsze godne są potępienia.
Jedynym usprawiedliwieniem tych zjawisk jest obrona własna, lub patriotyczna obrona suwerenności i
terytorium własnego społeczeństwa. Na ten temat powinno powstać niezależne, od środowisk polityczno-nacjonalistycznych, MIĘDZYNARODOWE PRAWO.
Ono, dopiero było by wykładnią, co i jak ocenić.
Z ogromnym niepokojem odebrałem wiadomość o powołaniu w Polskim Sejmie, Specjalnej Komisji,
której celem jest udowodnienie, że „ AKCJA WISŁA” była zjawiskiem przestępczym. Zupełnie pomijając
fakt, że była ona jedynym, jak na owe czasy sposobem, na przerwanie ciągłości morderstw dokonywanych
na ludności polskiej przez UPA na wschodnich terenach. Natomiast bardzo dziwnym jest to, że do chwili
obecnej w Polskim Sejmie, nikt nie podjął żadnego starania w kierunku uznania za LUDOBÓJSTWO,
MORDÓW DOKONYWANYCH PRZEZ HORDY ZWYRODNIAŁYCH, UKRAIŃSKICH BANDYTÓW Z POD ZNAKU UPA, NA KRESACH – nie tylko na Polakach, ale Żydach i Ukraińcach.
Sam pochodzę z Wołynia gdzie w 1943 r. mając 10 lat, przeżyłem straszliwą tragedię, kiedy na moich
oczach, rozjuszona banda Ukraińców, kolbami i tępymi narzędziami, zamordowała mego ojca. Sam cudem uszedłem z życiem. Widziałem dziesiątki ludzkich ciał, DZIECI KOBIET I STARCÓW, bestialsko
pomordowanych, Polaków, Żydów i tych Ukraińców, którzy nie podzielali bandyckiej taktyki i chronili od
śmierci innych. Swego czasu wnioskowałem, aby z polskiej inicjatywy, ustanowione zostało odznaczenie:
„ORDER SUMIENIA”.
Dla uhonorowania tych, Ukraińców, którzy narażając siebie i rodzinę na śmierć, ratowali życie innych,.
Ze strony Polskiej Władzy nie było odpowiedzi. Natomiast ze strony zaprzyjaźnionych Ukraińców były
sygnały, że rodziny takich osób, które otrzymają ten order, mogą być szykanowane nawet w dalszych
pokoleniach. Widząc jasno, co jest „grane”, zaniechałem starań w tym kierunku. Polskie Społeczeństwo,
doskonale zna historyczną prawdę i wobec takich „wyczynów” jak warcholstwo, przepojonych nienawiścią do Polski, mniejszościowych grup, jest oburzające.
Przecież żyją w Polsce, jedzą polski chleb i mają więcej przywilejów niż Polacy. A sprawa ustanowienia
dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian? Nie znajduje poparcia w śród Posłów Polskiego
Sejmu, dlaczego? Z racji pracy społecznej, w śród Małoletnich Ofiar Drugiej Wojny Światowej („POLSKIE DZIECI WOJNY”, które od 10 lat czekają na odpowiednią ustawę).
Mam kontakt z osobami w podeszłym już wieku. Wielu z nich wyraża pogląd, że planowanie zamachu
na Polską Władzę jest desperackim objawem społecznego buntu, na to, co od dłuższego czasu dzieje się
w Polsce, że ludzie są już u kresu wytrzymałości i w każdej chwili może dojść, (Co nie daj Boże) do nie
przewidywalnych, krwawych zjawisk. Takich jak: rozboje czy zamachy zdesperowanych samobójców.
Ponadto wszyscy mają nadzieję, że ta UNIA niedługo się rozpadnie.

Po operacji „Wisła” Aleksander Sycz był więziony w Jaworznie i Krakowie i skazany przez polski sąd na
karę śmierci za popełnione zbrodnie.

Przedstawiłem w dużym skrócie słowa i poglądy, ludzi w starszym wieku, z mego otoczenia. Oni z przeżytych lat wyciągnęli już wnioski i mają o wiele więcej doświadczenia niż młodzi. Jednocześnie w imieniu
wszystkich Kresowian, oraz wielotysięcznej rzeszy członków Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia
Polskich Dzieci Wojny.
PROTESTUJĘ PRZECIW FAŁSZOWANIU FAKTÓW HISTORYCZNYCH I BEZ PODSTAWNIE SZKALOWANIA POLAKÓW !!!!!!!

W związku z tym pytamy się Panią Marszałek czy w wolnym państwie demokratycznym powinien taki
poseł o jednoznacznych faszystowskich ounowsko-banderowskich poglądach przewodniczyć komisji sejmowej ? Dla nas Polaków jest to upokarzające.

Romuald Drohomirecki

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia UOZUN
Szczepan Siekierka
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Kresowianie na świecie"
Redakcja

W dniach 11-13 listopada w Opolu odbyła się Międzynarodowa
Konferencja Naukowa "Kresowianie na świecie", zorganizowana
przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz
niedawno powstałe w tym mieście

polskim dziedzictwie wschodnim
pogranicza europejskiej cywilizacji.
Na przykład dr Barbara Leonowicz-Babiak z Dortmundu zwróciła uwagę na działalność byłych
Kresowian w Zagłębiu Ruhry w
Niemczech, dr Julia Dziwoki z Częstochowy powiedziała o realizacji

Sapiehów Kenii, pod Kilimandżaro.
To właśnie w ich kopalni znaleziono
kiedyś siedem największych rubinów świata. Jak wyjaśnił podczas
wykładu "Kresowiacy w Afryce
Wschodniej po II wojnie światowej" dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
dr Hubert Chudzio z Uniwersyte-

4-5 tys. osób. W sumie w Afryce
w latach 1942-1952 istniały 22
polskie osiedla. Ich mieszkańcy
mieli tam swoje instytucje kulturalne, szkoły, szpitale, świetlice,
biblioteki, nawet media - radio
i prasę. Działało też około 140
drużyn zuchów i harcerzy. Mieszkańcy polskiego osiedla Tengeru
pochodzili głównie z małopolski
wschodniej - woj. stanisławowskiego, lwowskiego i tarnopolskiego - oraz Wołynia. Swą tęsknotę za ojczyzną wyrażali np.
w nazewnictwie ulic w polskich
osiedlach. W Tengeru były np.
ul. Wileńska czy Lwowska. Kresowianie z Afryki zabierali głos,
gdy na arenie międzynarodowej
zapadały ważne dla Polski decyzje, np. po konferencji w Jałcie
w lutym 1945 roku. "W Tengeru
zorganizowano zebranie protestacyjne przeciwko odebraniu ziem
wschodnich
Rzeczypospolitej.
Wzięło w nim udział około 3 tys.
osób. Uchwalono na nim też jednogłośnie rezolucję w tej sprawie
skierowaną do narodów sprzymierzonych" - powiedziała Anna
Hejczyk z Centrum Dokumentacji
Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.
Po 1947 r. Polacy z tego regionu Afryki wyjechali głównie do
Wielkiej Brytanii, ale też Kanady, USA czy Australii. "Ledwie
trzy tysiące Polaków wróciło do

/ Foto: Sławoj Dubiel

Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne Polonia-Kresy.
Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa
Opolskiego Józef Sebesta oraz rektor Politechniki Opolskiej prof. dr
hab. inż. Marek Tukiendorf oraz
rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Stanisław Nicieja. Na
konferencję „Kresowianie na świecie” przyjechało wiele znanych osobistości z Francji, Belgii, Stanów
Zjednoczonych, Holandii, Niemiec
i Danii. Obrady konferencji toczyły się w sali Urzędu Marszałkowskiego bo wszystkim wiadomo, że
samorząd województwa opolskiego od wielu lat wspiera działanie,
które przyczyniają się do pielęgnowania wiedzy o Kresach. Moderatorką konferencji była prof. Maria
Kalczyńska, kierownikiem Katedry
Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym PO.
W tym miejscu warto wspomnieć,
że idea powstania Towarzystwa Polonia-Kresy powstała rok temu po
prezentacji książki „Kresowianie
na Śląsku Opolskim” pod redakcją
właśnie prof. Marii Kalczyńskiej,
wieloletniej badaczki losów ludzi,
którzy wywodzą się z Kresów.
Zresztą rodzina pani Marii pochodzi z Wilna, a jej męża – ze Lwowa. Trafnie zauważył Konstanty
Czawaga z Kuriera Galicyjskiego,
który zamieścił obszerny artykuł o
w/w konferencji. Lokomotywą bloku historycznego konferencji był
referat prof. Marii Barbary Topolskiej z Zielonej Góry, która mówiła
o Kresach i Kresowiakach, jako o

www.ksi.kresy.info.pl

/ Prof. Maria Barbara Topolska (Fot. Konstanty Czawaga)

ciekawego projektu Stowarzyszenia
Kresy-Syberia w Australii. Ks. dr
Paweł Melczewski zaprezentował
„kresowiana” w zbiorach Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej, która znajduje
się w Poznaniu. Można tam znaleźć też współczesną polską prasę
z Ukrainy. Do szeregu egzotycznych można było zaliczyć słowo
o. Roberta Wawrzenieckiego OMI,
który opowiadał czym zajmowali
się przedstawiciele kresowego rodu

tu Pedagogicznego w Krakowie,
Kresowianie najpierw w latach
1940-1941 byli wywożeni na
Syberię, a później - po układzie
Sikorski-Majski z 1941 r. - z armią generała Andersa dotarli do
Iranu. Stamtąd trafili m.in. do
Afryki Wschodniej, głównie do
trzech krajów - Kenii, Tanzanii i
Ugandy. Najwięcej z 18 tys. Polaków, którzy dotarli do Afryki, zamieszkało w osiedlu Tengeru pod
Kilimandżaro. Liczyło ono ok.

kraju" - dodał Chudzio. Dziś ślad
po Polakach na Czarnym Lądzie
znaczą wybudowane przez nich
kościoły, a także pozostałe tam
cmentarze, w Ugandzie i Tanzanii
jest ich sześć. Kresowianie trafili
także na kontynent australijski.
Dr Julia Dziwoki z Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie
doliczyła się 11 stowarzyszeń i
organizacji, w których odnalazła
ślady Kresowian. W latach 19471954 do Australii trafiło 50 tys.
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Polaków. Australijscy Kresowianie i ich potomkowie zorganizowali muzeum wirtualne, które
gromadzi pamiątki obrazujące
tułaczkę Sybiraków. Zebrano w
nim do tej pory 972 świadectwa
- relacje Sybiraków. Jest też ściana pamięci, sale wspomnień i ponad 8 tysięcy eksponatów - zdjęć
i dokumentów. Kto z obecnych
na sali wie o Montresor, że to jest
miejsce pamięci o Kresach? – zapytała wprost Agata Kalinowska-Bouvy, polska poetka i dziennikarka z Paryża. „Pamiętajmy o
Kresach o Kresowiakach – wzywał dr Zbigniew Kostecki z Niemiec. – Za 15-20 lat ich już nie
będzie. Dlatego musimy historię
naszą pielęgnować, przekazać pamięć”. Dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. Politechniki Opolskiej
dokłada wszelkich starań, ażeby
upamiętnić wybitnych przedstawicieli światowej techniki, którzy urodzili się w Stanisławowie
i Lwowie. Pomagają mu w tym
młodzi naukowcy. Aleksandra
Ziółkowska-Boehm z USA stara się zachować pamięć poprzez
swoje książki. „Moimi bohaterami są ludzie z Kresów, które przeminęły z wiatrem czasu – powiedziała. – Zginął ten świat. Sięgam
po współczesność. Mam satysfakcję, że robię coś sensownego. Jest
to mój malutki wkład w pamięć o
Kresach”. W trakcie konferencji
można było obejrzeć dwie wystawy poświęcone pamięci o Kresach.
Wystawę „Kaźń Profesorów
Lwowskich. Wzgórza Wuleckie
1941” zorganizował Oddział IPN
z udziałem uczniów jednego z
liceum na Śląsku. Inna wystawa
na sali Urzędu Marszałkowskiego
została poświęcona Kresowianom
w Politechnice Opolskiej. Młoda
opolanka Milena J. Kalczyńska 13
listopada przedstawiła wystawę
fotografii „Pamiętnik wileński”.
Podczas konferencji prezentowano również „Kalendarz Kresowy”
wydany przez „Kurier Galicyjski” i dodatek „Polak Mały” ze
Lwowa. Wieczorem 12 listopada
w Filharmonii Opolskiej odbyła
się uroczysta promocja książki
Andrzeja Skibniewskiego „Rubinowa broszka” wraz ze spektaklem słowno-muzycznym „Z
kresowego kuferka – Lwów”. Po
spektaklu poproszono o zabranie
głosu obecną na sali znaną polską
aktorkę teatralną, radiową, filmową i telewizyjna Martę Lipińską, która w 1940 roku urodziła
się w Borysławiu. Ze słów babci
pamięta, że mieszkali też na Zielonej we Lwowie, a na spacery w
wózku jeździła z nią na spacery
na Pohulankę. „Te pieśni słyszałam w domu – powiedziała Marta Lipińska. – To śpiewała moja
mama, to śpiewała moja babcia.
(…)W dużym kufrze przyjechało z nami troszkę porcelany ze
Lwowa i przyjechały obrusy haftowany przez moją mamę. To
jest wszystko co mam z tamtych
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Spotkanie
w Barkowie
Karolina Waniewska Aleksandra Bagińska
„Nawet, jeśli z całych sił wzrok
wytężysz, chcąc zobaczyć, co jest
za horyzontu liniami, nie zobaczysz
i tak świętego Marcina, którego dziś
wspominamy.

swojego pana, więc daje mu tylko
połowę, tą, która do niego należała.” - Tymi słowami ks. Tomasz Partyka rozpoczął niedzielne kazanie
podczas obchodów Święta Niepod-

Mężny żołnierz, co nieraz okrucieństwa widział chwile, miał silne
ramiona, i odważne serce, żebraka płaszczem okrywa, i nie okrada

ległości 11 listopada w Barkowie.
Msza nie była tylko wspomnieniem
nękanej Polski podczas zaborów i
Obchodem święta Marcina, ale też

/ Wystawa w urzędzie marszałkowskim (Fot. Konstanty Czawaga)

stron, ale to co mam w sercu tego
nikt nie zmieni i nikt mi tego nie
zabierze”.
Organizatorzy i uczestnicy uważają, że dyskusje rozpoczęte na
konferencji powinny trwać nadal. „Kresy każdy niesie z nas w
sercu – powie

/ Marta Lipińska pragnie odwiedzić małą ojczyznę. (Fot. Konstanty Czawaga)

działa prof. Maria Kalczyńska.
– Będziemy mówić o Kresach,
dopóki sił nam starczy, dopóki
będzie taka potrzeba. Będziemy organizować różne przedsięwzięcia. Materiały konferencji
zostaną opublikowane. W tym
roku był było na nutę lwowską,
ale w przyszłym postaramy się
przygotować tematy wileńskie.
Takie przedsięwzięcia i zamiary
na przyszłość są przyjmowane z
wielką sympatią przez środowiska kresowe zarówno w kraju jak
i zagranicami.
Wszystkich
zainteresowanych szczegółami kierujemy
na strony w/w Kuriera Galicyjskiego;
http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/reportage/1362-kresowianie-na-wiecie
jak również: http://wyborcza.
pl/1,91446,12844035,Opole__
Konferencja_poswiecona_Kresowianom_z_Afryki.html
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Ziemia Cmentarna z Katynia, Smoleńska, Miednoje, Bykowni, wraz
z Aktami Przekazania. Msze swoją obecnością zaszczycili ks. proboszcz Eugeniusz Walentynowicz
CM z parafii Żmigród, ks. Bernard
Świst z dekanatu Prusice, ks. Andrzej Majchrzach z Powidzka, ks.
Tadeusz Kosior dziekan i proboszcz
z parafii Strupina , ks. Kazimierz
Czuchoła ze Skokowej oraz inni
księża. Nie zabrakło przedstawicieli
OSP Barkowo i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie wraz z sztandarami.
Po uroczystej mszy i procesji nastąpiło przejście do Domu Kultury
w Barkowie . Czekała tam wystawa przygotowana przez członków
TMKK z zdjęciami z Lewacz. Został przedstawiony reportaż oraz
prezentacja o życiu i kulturze mieszkańców dawnych Lewacz. Swoją
historię podczas wojny opowiedział
pan Ryszard Kłosiński ze Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej we Wrocławiu .
Mówił o swoich przeżyciach, jako
ośmioletni chłopiec i o tym jak wraz
z rodzicami i bratem uczestniczyli w
działaniach podejmowanych przez
oddział partyzancki „Wujka Bomby”. Przemawiał również Andrzej
Patuszyński o swojej pracy jako

uroczystością nadania przez Profesora Henryka Słowińskiego Odznaki Honorowej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej jako
wotum dla Obrazu Matki Boskiej
Królowej Polski z Lewacz i Urny z
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prezesa Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej. Andrzej Rudnicki- mieszkaniec Barkowa zaprezentował multimedialny pokaz historii
Lewacz i swojej rodziny . Na końcu
mieszkańcy ugościli wszystkich ciepłym poczęstunkiem.
„ Nigdy nie byłem na Wołyniu,
pewnie nie mam prawa przywoływać wspomnień chwile, ale Polska
tam była i tam nadal żyje. Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia, po
Lewaczach tylko cmentarz został i
w tych nielicznych żyjących wspomnienia.” – Te słowa z kazania
ks. Tomasza nigdy nie opuszczają
mieszkańców Barkowa oraz ludzi

związanych z Wołyniem .
Więcej informacji o kresach można znaleźć na stronie internetowej:
www.kresowanie. info

ziemią z Cmentarza w Lewaczach.
Na ręce księdza proboszcza Mariusza Grzesiowskiego została też
przekazana przez przedstawicieli
Rajdu Katyńskiego i wice Prezesa
TMKK Andrzeja Patuszyńskiego
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Michał to młody człowiek, który
niedawno wrócił ze służbowego wyjazdu do Rosji. Po tygodniu trudnej
pracy był czas na weekend. Większość pomyślałaby: „Wreszcie czas
na słodkie lenistwo w hotelu, z piwkiem i pilotem od telewizora w ręku.”
Nic z tego! Michał miał inne plany.
Pojechał do Katynia, a potem na miejsce katastrofy polskiego samolotu.
Poświecił swój wolny czas i pieniądze, by odwiedzić miejsca tak ważne
dla Polaków.
Niektórzy Czytelnicy powiedzą:
„Ależ to przecież była i jest Rosja,
po co nam ten tekst na stronach kresowych?”
Przypominam więc, że rzeczywiście
przed II wojną światową już dawno
nie należało to do Polski, ale w czasach I RP istniało województwo smoleńskie i te ziemie były najbardziej
na wschód wysuniętymi terenami
Rzeczpospolitej - czyli jej kresami.
Poza tym Czytelnicy powinni pamiętać o tych zbrodniach dokonanych
przez sowietów, zwłaszcza, że zginęło tam wielu Kresowiaków, a ich
rodziny były wywożone w głąb Rosji
i gnębione.
A.- Dlaczego tam pojechałeś?
M.- Jako podróżnik zwiedzam
wszystko, co mogę w danej okolicy,
mam już to we krwi, ale w to miejsce
przywiodła mnie nie tylko zwykła ciekawość i pociąg do geografii i historii.
Czułem, że muszę tu przyjechać dla
moich przodków -i dla tych ze strony
mamy, i dla tych ze strony taty, którzy na Kresach żyli, umierali, a także
ginęli. Jeden pradziadek zginął z rąk
władzy radzieckiej jako „wróg ludu”,
a po drugim ślad zaginął. Nie chcę
być patetyczny, ale jestem Polakiem
i historia Polski nie jest mi obojętna.
A.- Jakie były pierwsze wrażenia z
Katynia?
M. -Najpierw muszę powiedzieć, że
trudno było tam trafić i znaleźć w
Internecie jakieś dokładne wskazówki dojazdu i informacje na ten temat.
Na szczęście po żmudnych poszukiwaniach znalazłem konkretną nazwę
tego miejsca (polskie strony podają nazwę Katyń – a to jest oddalona
miejscowość). Na rosyjskiej stronie
dowiedziałem się, że jest to „Memoriał Katyński”.
Po zwiedzeniu czułem niedosyt. Nie
ma się tu wrażenia odwiedzania zbiorowej mogiły tak wielu ludzi, bestialsko i niesłusznie pozbawionych życia.
Czułem się jakbym odwiedzał zwykły
cmentarz, a takim on nie jest. Czułem,
że za mało to miejsce mówi....
A.- Dlaczego?
M.- Las Katyński- Memoriał Katyński to bardzo duży obszar. Jednak tylko niewielka jego część jest zagospodarowana i udostępniona. Niewielkie
muzeum, które tam można zwiedzić
ma niewiele eksponatów i prawie nie
daje wyjaśnień. Gdy zwiedza się na
przykład Auschwitz to ogarnia człowieka przerażenie, a tu po prostu spokój wśród umarłych.
A. - O jakich eksponatach myślisz?
M.- Mogłoby ich być wiele- chociażby wydobyte przy ekshumacji szczątki
ubrań, mundurów, odznaczeń, listów i
innych osobistych przedmiotów znalezionych przy zwłokach, mogły być
także pistolety, z których strzelano do
więźniów, mogłaby być zainscenizowana sala przesłuchań i wyroków,
mogłyby być wielkie tablice ze zdjęciami ofiar – głównie te z odkrycia
zbiorowych mogił -dołów, gdzie ich
zakopywano, jak i te pamiątkowe z
domowych archiwów, gdy ci ludzie
jeszcze żyli. Ponadto można by było

Katyń i Smoleńsk

Wywiad z Michałem Budzińskim przeprowadziła Anna Małgorzata Budzińska.
Zdjęcia Michała Budzińskiego
wykorzystać nowoczesną technikę do
multimedialnej prezentacji. Można by
wyświetlać fragmenty filmu „Katyń”
- możliwości jest wiele by przemówić do wyobraźni. Ja jestem dorosły,
jestem Polakiem i znam ten tragiczny
kawałek historii, ale dla obcokrajowców, dla kolejnych pokoleń to miejsce
może już niewiele mówić. Przecież
nawet tutejsi mieszkańcy nie za bardzo wiedzą kto dokonał tej zbrodni!
Przez wiele lat byli karmieni bajeczką
o hitlerowskich mordach tutejszych
ofiar.
A. -Jak więc dokładnie wygląda Katyński Memoriał?
M.- Na szczęście las pozostał lasem,
nie zabudowano tego terenu, co mogło się zdarzyć, bo w pobliżu , tuż
obok wyrosły już osiedla domków
letniskowych. Od parkingu idziemy
obok cerkwi, przez skromne dwuczęściowe muzeum.

dąc w stronę Placu Żałobnego mijamy zdawkowe informacje na plakatach wyłącznie w języku rosyjskim.

Na Placu Żałobnym stoi wagon, którym przywożono więźniów, a za Portalami aleja rozdwaja się na część rosyjską i polską.

A.- Co jeszcze zrobiło na tobie największe wrażenie przy zwiedzaniu
polskiej części?

Dochodzimy główną ścieżką do Zespołu Ołtarzowego, przy którym odbywają
się uroczystości. Ściana tego ołtarza pokryta jest nazwiskami ofiar – nazwisko
przy nazwisku wyryte w metalowej płycie. Efekt piorunujący!

M. - Chyba ten mur z tysiącami
danych wyrytych na metalowych
tabliczkach. Idzie się drogą wokoło
polskiego cmentarza wzdłuż muru a na nim bezkresne rzędy tabliczek
nagrobnych - nazwiska, nazwiska
i wciąż nazwiska naszych rodaków....!

Po bokach tego placu zaznaczono symboliczne groby, są też tablice:

Wchodząc na część polską rzuca się
w oczy duży napis na bruku: Polski
Cmentarz Wojenny Katyń.
Wzruszające jest też miejsce ze
znakami wiary: krzyż katolicki,
prawosławny, gwiazda żydowska
i półksiężyc islamski - te symbole
mówią, że ginęli tu różni ludzie.
A.- A jak wygląda rosyjska część
tego cmentarza?
M.- Rosyjska część jest o wiele skromniejsza. Zbudowano tam
ścieżkę na pomoście, a po obu stronach są tylko zaznaczone miejsca
zbiorowych mogił. Jest tam zadziwiająco pusto, choć teren jest znacznie większy niż część polska.

Druga część to według mnie nieporozumienie – w części rosyjskiej przedstawiono historię Smoleńska łącznie z
propagandą socjalistyczną, co właściwie gloryfikowało tamte czasy. Plakaty w stylu: ”kobiety na traktory” szokowały i były nie na miejscu.

Mijamy polskie orły i tablice pamiątkową w trzech językach oraz symbole
czterech wyznań.
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Z tyłu pokazano symboliczne doły
śmierci. Na końcu , już za ogrodzeniem jest las z dołami, skąd ekshumowano zwłoki.
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do jednego z miejsc eksterminacji polskiej
A.- Spotkałeś tam Polaków? Czy w ogóle
Oj, maluśki, maluśki
elity przywódczej w latach II wojny świadużo było zwiedzających?
M.- Widziałem tylko Polaków, którzy przyjechali z Białorusi.

A. - Byłeś też na miejscu katastrofy polskiego
samolotu na wojskowym lotnisku Siewiernyj
w Smoleńsku?
M - Tak, odwiedziłem i to miejsce.
A – Jak wygląda?
M. Właściwie nic szczególnego w krajobrazie. Jest to tuż obok głównej drogi na Moskwę
i obok osiedla bloków mieszkalnych. Przy
drodze jeszcze jest brzoza z lekko obciętymi
gałęziami. Znaczną część lasu wycięto. Nie
ma tam już szczątków samolotu, teren jest
ogrodzony, sporo drzew w pobliżu a kwiaty
i znicze ludzie kładą pod wszystkimi brzozami. Jest też upamiętniający kamień z tablicą
ku czci Polaków na czele z Prezydentem RP.

A – Jakie wrażenia?
M. – Stało się to miejscem pielgrzymek
Polaków, wybudowano drogę i miejsce dla
autobusów. Tyle osób zginęło, człowieka
ogarnia smutek i zaduma, że nad ich grobami wybuchła kolejna wojna polsko- polska
i niektórzy próbują na ich śmierci zdobyć
władzę. Po trupach do celu... Wszyscy ci
ludzie, którzy tu zginęli raczej by byli przerażeni, tym co się w Polsce wyprawia wokół
ich śmierci. Chyba ich dusze w końcu chcą
już odpocząć.
A. - Czy towarzyszył ci ktoś w tej wyprawie?
M.- Tak, był to Rosjanin ze Smoleńska, taksówkarz, który mnie tam zawiózł. Był to
bardzo sympatyczny , uczynny i uśmiechnięty człowiek.
A. - Uważasz, że warto było poświecić sobotę na to zwiedzanie, czy jednak była to
strata czasu?
M.- Oczywiście, że warto było.
A.- Dziękuję za te opowieści i zdjęcia
http://katyncrime.pl/Zbrodnia,katynska,516.html :
Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec
narodu polskiego. W stosunkach polsko-sowieckich lat 1917-1991 Katyń jest momentem kulminacyjnym. „Zbrodnia Katyńska" jest pojęciem umownym, odniesionym
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towej, najwcześniej odkrytego - lasu katyńskiego pod Smoleńskiem.
Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord
dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego,
których - po wkroczeniu Armii Czerwonej
do Polski 17 września 1939 r. - wzięto do
niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu
Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca
1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy
około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych
wcześniej w obozach specjalnych NKWD w
Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz
7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach
zachodnich obwodów republik Ukraińskiej
i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska:
Ofiarami zbrodni byli oficerowie Wojska
Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, artyści, przedstawiciele wolnych zawodów, nauczyciele,
urzędnicy państwowi)[3], którzy po agresji
ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR
z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku
w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy
wojenni. Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP),
Straży Granicznej i Służby Więziennej.
Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys.
osób cywilnych, policjantów i oficerów bez
statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na
terenie okupowanych przez ZSRR Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny ofiar zbrodni przebywające na tych
terenach – ok. 22–25 tys. rodzin (ponad 60
tys. osób)[4] – wysiedlono w kwietniu 1940
roku do Kazachstanu na podstawie uchwały
Biura Politycznego KC WKP(b) z 2 marca
1940 roku podjętej na wniosek Ławrientija
Berii i Nikity Chruszczowa.Ofiary zbrodni
katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w
przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach (prawdopodobnie m.in.
Kuropaty na Białorusi]). Rozstrzeliwań
dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w
1943 roku ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_
polskiego_Tu-154_w_Smole%C5%84sk
Katastrofa polskiego samolotu wojskowego w Smoleńsku (również katastrofa smoleńska[1]) – katastrofa lotnicza, do której
doszło w Smoleńsku dnia 10 kwietnia 2010
roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego . Zginęło w niej 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwieRyszard
Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i
Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP,
pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni,
przedstawiciele ministerstw, organizacji
kombatanckich i społecznych oraz osoby
towarzyszące, stanowiący delegację polską
na uroczystości związane z obchodami 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga
samolotu.
Była to druga pod względem liczby ofiar
katastrofa w historii lotnictwa polskiego i
największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił Powietrznych RP. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych
na pokładzie
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Oj, maluśki, maluśki, maluśki
Jako rękawicka
Alboli tez jakoby, jakoby
Kawałecek smycka.
Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by
siedzieć było w niebie,
wsak Twój Tatuś kochany, kochany
nie wyganiał Ciebie.
Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły
prześliczne janioły,
a tu lezys sam j eden, sam jeden
jako palec goły
Tam wciornaska wygoda, wygoda,
a tu bieda wsędzie,
ta Ci teraz dokuca, dokuca.
ta i potem będzie.
Tam kukiołki jadałeś, jadałeś
z carnuską i miodem,
tu się tylko zasilać, zasilać
musis samym głodem
Tam se w niebie spijałeś, spijałeś
słodkie małmazyje,
a tu się Twa gębusia, gębusia
gorzkich łez napije.
Hej, co się więc takiego, takiego
Tobie, Panie, stało,
zeć się na ten kiepski świat, kiepski świat
przychodzić zachciało.
Cóż Ci oddam panie, mój Panie,
Chyba me piosnecki,
Albo też te moje, te moje
lipowe skrzypecki.
______

Mędrcy świata
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.
Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
Ku Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.
Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?
Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.
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Warszawiacy ofiarowali na hospicjum ponad 15 tysięcy zł

Warszawiacy kochają Wilno!
Redakcja

/Materiał nadesłany przez Michała
Pawlika z http://www.warszawa.pl/
Każda dzisiejsza msza w warszawskim Kościele Wizytek obfitowała
ofiarnością warszawiaków. W koszykach wolontariuszy lądowały
monety oraz banknoty o wszystkich
nominałach.
Msze święte odbywały się o godzinach 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 i
17:00
Każda z nich kończyła się słowem
jakie do zgromadzonych kierowała
siostra Michaela.
Każde Jej słowa były inne, ale każde były ciepłe, przepełnione miłością do ludzi, miłością do pracy i
miłością do misji jaką ma do wypełnienia w Wilnie.

Jak Jej udało się to hospicjum przygotować do pracy?
To wszystko udało się dzięki ludziom dobrej woli i olbrzymiego
serca.
To dzięki miłości jaką obdarzamy
swych bliźnich i uczuciom jakie
żywimy do naszych rodaków na Litwie.
Warszawiacy też mają olbrzymie
serca i kochają wilniaków.
Dziś, tylko w Kościele Wizytek,
ofiarowali
Funtów angielskich 5
Litów litewskich 273
EURO 85

Było wzruszająco, ciepło , serdecznie, a hojność nas Warszawiaków
zdumiała i zachwyciła naszych gości z Wilna !!
Księdzu profesorowi Seniukowi,
siostrom Wizytkom, kwestującym
wolontariuszom Krysi Chomicz,
Ewie Ziółkowskiej , Michałowi
Pawlikowi, paniom z Uniwersytetu
Otwartego UW - Katarzynie Lubryczyńskiej Cichockiej Kasi Kozak,
Dominice Romańczuk) a przede
wszystkim wspaniałym, wrażliwym
i niezwykle hojnym ofiarodawcom
WIELKIE PODZIEKOWANIA w
imieniu siostry Michaeli i naszych
Wileńskich Przyjaciół.
Dzisiejsze wydarzenie odnotowały
dwie telewizje.
W polskiej telewizji będzie można
zobaczyć program telewizyjny z
udziałem siostry Michaeli, który będzie wyemitowany w przyszła niedzielę (2 grudnia) w TVP INFO w
programie "Kościół z bliska"
W pierwszym na Litwie polski portalu multimedialnym Wilnoteka.lt
Zobacz informację o hospicjum
Poniżej zdjęcia z niedzieli.

/ Siostra Michaela

Tam właśnie Siostra Michaela, która
od lat pomaga nieuleczalnie chorym
ludziom, zbudowała pierwsze na Litwie hospicjum i od stycznia przyszłego roku przyjmie pierwszych
pensjonariuszy.

Złotówek 14 893,12
Czyli razem (po średnich kurach
NBP)

15 595,24 zł
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Wyjazd na cmentarze i miejsca
zbiorowych mogił na Wołyniu w
dniach 17 – 21 października 2012r.
Była to moja druga podróż na Wołyń w tym roku.
Po pierwszym wyjeździe, który odbył się w dniach 19 – 24 maja byłam
bardzo zadowolona z wyjazdu, ponieważ odwiedziłam miejsca związane z moimi rodzicami i dziadkami.
Jednocześnie czułam pewien niedosyt, ponieważ nie odwiedziłam
miejsca urodzenia mojej mamy tzn.
kolonii Mokre, mimo, że leżała ona
bardzo blisko miejscowości istniejącej do dziś o nazwie Moczulanka

Moje refleksje
po odbytej podróży na Wołyń

i cmentarza w Moczulance gdzie
byliśmy w maju br.
Przed wyjazdem zastanawiałam się
także nad dość późnym terminem
wyjazdu i w związku z tym z warunkami pogodowymi, jakie mogą
nas spotkać.
Ostatecznie w wyjeździe uczestniczyło 4 osoby, pojechaliśmy samochodem osobowym w dniu 17 października późnym wieczorem.
Granicę w Zosinie przekroczyliśmy
już o brzasku, bez większych problemów i bez kolejek.
Wszystko wskazywało na to, że będzie to podróż udana, że pomodlimy
się i zapalimy znicze na grobach
osób nam bliskich oraz na innych
miejscach, gdzie spoczywają mieszkańcy Wołynia i że ONI czuwają
nad naszą podróżą.
Do Równego dojechaliśmy po południu, jak zwykle byliśmy serdecznie
przywitani przez proboszcza parafii po wezwaniem Piotra i Pawła w
Równem ks. Władysława Czajkę
oraz siostry, które zajmowały się
nami z wielką troskliwością.
Po posiłku i zakwaterowaniu zwiedzaliśmy Równe, a wieczorem
uczestniczyliśmy we mszy świętej,
która również odprawiona była w
naszej intencji, następnie zgodnie z

tradycją zapaliliśmy znicze przy tablicach na placu kościelnym.
Następnego dnia wcześnie rano wyruszyliśmy w dalszą podróż.
Dojechaliśmy do Moczulanki i tu
znowu miła niespodzianka, droga
w stronę cmentarza w znacznej części została wysypana drobnymi kamykami i prawie do samego cmentarza dojechaliśmy samochodem.
Nasza ekipa uporządkowała cmen-

odczytać.
Ja na krótki czas opuściłam ten
cmentarz, gdzie też są pochowani
moi przodkowie i gdzie w Moczulance 15.08.1917r. urodził się mój
tata Marian Chodorowski.

tarz, zapaliliśmy znicze, zmówiliśmy modlitwę, a panowie
uczestniczący w wyjeździe spisali
wszystkich, którzy są pochowani na
tym cmentarzu i napisy dają się

gdzie 04.04.1924r. urodziła się moja
mama Antonina z Boczkowskich.
Miejscowości Mokre już nie ma, ale
Pan Wołodia z Moczulanki, który
urodził się w 1956r. dobrze zna te

Pojechałam podwieziona przez
mieszkańca Moczulanki wozem
konnym do byłej kolonii Mokre,
gdzie mieszkali moi dziadkowie i

okolice i pokazywał miejsca, gdzie
stały budynki, gdzie była jedna ze
studni, pozostały również zdziczałe
drzewa owocowe.
Obecnie teren ten jest nieużytkiem i
to raczej niebezpiecznym, ponieważ
studnia, którą widziałam jest całkowicie odkryta i raczej samemu nie
warto tam przebywać.
W tych okolicach jest również dużo

zwierząt typu: wilki, łosie, rysie,
dziki, widzieliśmy takie ślady.
Na tym terenie są w ziemi wielkie
kamienie, które pamiętają byłych
mieszkańców Mokrego.
Było dla mnie wielkim wzruszeniem to, że mogłam spacerować po
tych miejscach przy bardzo pięknej
i słonecznej pogodzie.
Oczywiście tradycyjnie też nabrałam ziemi z tego miejsca, aby rozsypać na grobach rodziców i dziadków.
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Po powrocie na cmentarz w Moczulance i po zakończeniu tam prac
oraz nabraniu ziemi do woreczków,

bo takie zadanie mieli nasi Panowie
uczestniczący w wyjeździe pojechaliśmy do Lewacz i na cmentarz w
Lewaczach.
Miejscowość Lewacze również nie
istnieje, są tylko resztki fundamentów.
Pan Jan Rudnicki uczestnik wyjazdu urodził się w miejscowości Lewacze, a Pani Zofia Maciąg na tym
cmentarzu ma pochowanych przodków, najprawdopodobniej i moi
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twę, zapaliliśmy znicze i uprzątnęliśmy mogiłę. Wieczorem wróciliśmy na nocleg do Równego.
W czasie naszej podróży mieliśmy
przepiękną pogodę, co pozwoliło
nam na odwiedzenie wszystkich
miejsc, które chcieliśmy wszyscy
wspólnie odwiedzić przed świętem
zmarłych, aby zmówić modlitwę i
zapalić tam znicze.
Ziemia z miejsc naszego pobytu
również została pobrana oraz spisani zostali zmarli pochowani na
cmentarzach.
Pomimo, że była to moja druga podróż, to również z wielkim wzru-

przodkowie tam spoczywają, ale
jeszcze szukam potwierdzenia.
Miałam możliwość usłyszenia ciekawych rzeczy dot. tej miejscowości (była to parafia mojej mamy)
oraz widziałam radość pana Janka
z możliwości odwiedzenia miejsca
urodzenia.
Obserwowałam to przy wyjeździe
na Wołyń w maju br. i teraz, że
wszystkim nam przebywającym w
tych stronach ubywa lat, a ludziom
tam urodzonym szczególnie.
Na cmentarzu tym pomodliliśmy
się, zapaliliśmy znicze i wykonaliśmy prace porządkowe.
Panowie również nabrali ziemi z
cmentarza i spisali z tabliczek imiona i nazwiska osób, które tam spoczywają. O zachodzie słońca wyruszyliśmy w drogę powrotną do
Równego.
Następnego dnia również wcześnie
rano wyruszyliśmy w trasę.
Byliśmy na cmentarzu w Potaszni,
też zmówiliśmy modlitwę oraz za-

Gdyni, a potem do majątków niemieckich w okolicy Węgrowa pod
Grudziądzem. Historia pani Krystyny jest zupełnie inna. Urodziła
się we Lwowie, ale rodzina często
się przeprowadzała. W 1940 roku
Sowieci wywieźli ich wraz z grupą
300 tys. Polaków do Kazachstanu.
- Sześć lat spędziliśmy na zesłaniu.
W 46 roku wróciliśmy do Polski na
ziemie odzyskane - mówi grudziądzanka. - Drogi wszystkich kresowiaków na Pomorze były trudne
i zawiłe. Ich bogate i różnorodne
losy to odzwierciedlenie losów
Polaków i mieszkańców naszego
regionu. Chcemy o tym mówić i
pisać. Kresowiaków jest sporo na
naszym terenie Zdaniem grudziądzan, w naszym województwie

drugą najliczniejszą grupą etniczną zaraz po rdzennych mieszkańcach Kujaw i Pomorza, mogą być
właśnie kresowiacy. - Tutaj były
kierowane transporty. Wielu nawet
nie wie, że pochodzi z terenów dzisiejszej Ukrainy, albo jego dziadkowie kiedyś mieszkali na Kresach - mówi Józef Sikorski. A tych,
którzy mają tę świadomość jest
niestety coraz mniej. - I do nich
chcemy dotrzeć, aby podtrzymać
pamięć o kresowiakach - mówi
pani Krystyna. - Dlatego prosimy
wszystkich mieszkańców województwa pochodzących z Kresów
o kontakt z nami. Chcemy porozmawiać, przeprowadzić wywiady,
zbadać nieodkryte losy rzeszy Polaków zza Buga. Nie chcemy roz-

Teresa Bielicz z domu Chodorowska

Następnie pojechaliśmy na zbiorową mogiłę na Rudni Łęczyńskiej
(miejscowość nie istnieje), również
zmówiliśmy modlitwę, zapaliliśmy
znicze i uprzątnęliśmy to miejsce.
W mojej wsi, w której kiedyś
mieszkałam w Ligocie Wielkiej
koło Łagiewnik była Pani, która
uczestniczyła w tych tragicznych
wydarzeniach
w 1943r., jako
dziecko, znicz na tej mogile postawiłam w jej imieniu, ponieważ ona
już nie żyje.
Po zakończeniu prac wyruszyliśmy
do Niemili również na zbiorową
mogiłę (miejscowość nie istnieje),
gdzie urodziła się mama Ryszarda
Marcinkowskiego i są tam pochowanych jej krewni.
Tam również zmówiliśmy modli-

Redakcja

Słowa te wypowiedział w wywiadzie udzielonym Jerzemu Rosie
Stanisław Srokowski. Zgadzamy się
z autorem tych słów w całej rozciągłości i z satysfakcją obserwujemy
odradzanie się tej pamięci zarówno
u samych Kresowian jaki i u ich
potomków. Mimo, że wielu mówi o
tak zwanym „ostatnim dzwonku” bo
z roku na rok ubywa świadków minionego czasu, to ostatnio aktywność środowisk kresowych jednak
bardzo wzrosła. Najważniejsze w
tym jest, że nie są to tylko spotkania ziomków przy herbatce. Znaleźli na ten przykład w lokalnej
gazecie „Moje Miasto Grudziądz”
artykuł; Łukasza Ernestowicza
„Chcą napisać książkę o mieszkańcach województwa pochodzących z Kresów”. Poniżej przy-

współuczestnikom wyjazdu za
możliwość odbycia tej podróży w
okresie przed dniem Wszystkich
Świętych oraz za wiele ciekawych
informacji i wrażeń, które zdobywam przy każdym wyjeździe.
Mam nadzieję, że 70 rocznica tragedii na Wołyniu, która będzie obchodzona w 2013r. będzie dla mnie
i dla wszystkich chętnych okazją
do uczestniczenia w wyjeździe na
Wołyń.

paliliśmy znicze ( podróż na miejsce, gdzie znajduje się cmentarz
odbyliśmy wozem konnym, gdzie
zawiózł nas pan Pawlak mieszkaniec sąsiedniej wsi Jackowicze.

Duch Kresów
Narody, które zapominają o swoich
dziejach, ślepną, głuchną i giną,
ponieważ nie potrafią się identyfikować z własną historią i nie są w
stanie obronić własnej egzystencji,
jako życia w godności i harmonii
ze światem. Pamięć jest więc oddechem, który przywraca życie. Bez
pamięci wszystko umiera, a my tracimy rozeznanie, kim jesteśmy, skąd
się wywodzimy i ku czemu zmierzamy.

szeniem i z wielką radością ją odbyłam.
Do Polski wyjechaliśmy 21 października bardzo wcześnie rano i
przy pięknej słonecznej pogodzie
szczęśliwie dojechaliśmy do domu.
Sądzę, że należę do tych szczęśliwych osób, które mogły odwiedzić
i stąpać po ziemi swoich przodków,
a moje odwiedziny i modlitwa oraz
zapalone znicze w miejscach, gdzie
mieszkali moi znajomi i ich rodziny
odbieram, jako posługę dla ludzi,
którzy nie mogą już tam pojechać.
Przy okazji dziękuję TMKK Koło
Zasłuczanie z Wrocławia oraz

taczam fragmenty :
Każdy z nas ma własną historię - mówią o sobie kresowiacy. Trzeba je zebrać w jedną całość i
zostawić potomnym. Aby nie zapomnieli. Łączy ich jedno. Wszyscy
pochodzą albo mają korzenie po
wschodniej stronie Bugu. Dzieli
ich wiele, bo ich losy są różnorodne- I ta nasza różnorodność jest
najpiękniejsza - mówią zgodnie
Krystyna Borucińska i Józef Sikorski, grudziądzanie, którzy chcą
opublikować książkę o mieszkańcach naszego regionu, pochodzących z Kresów. Jak bardzo bogaty
może być materiał na publikację
pokazują losy samych pomysłodawców. Przesiedlali ich Niemcy,
wywozili Rosjanie. Pan Józef był
małym chłopcem, kiedy razem z
rodziną został przesiedlony na
Zachód. - Mieszkałem na Wołyniu
we wsi Kąty niedaleko Krzemieńca. Naszą miejscowość napadały
bandy Ukraińskiej Powstańczej
Armii - wspomina kresowiak. - Pamiętam wielki niepokój tuż przed
wywózką. Zdenerwowanie wśród
rodziny, koczowanie poza domem.
I w końcu obraz wielkiej łuny bijącej od płonącej wsi. Józef Sikorski,
jego rodzina i sąsiedzi mieli sporo
szczęścia. Byli przygotowani na

atak UPA. Zorganizowali samoobronę. - Kobiety i dzieci schroniły się w kościele za
bitym deskami. Mężczyźni walczyli
i odparli atak - wspomina. Kiedy
zbliżał się front Niemcy podjęli decyzję o wywózce ludności cywilnej
z okupowanych terenów. Do jednego z transportów załadowano
Sikorskich. Koleją dojechali do

/ Krystyna Borucińska wraz z Józefem Sikorskim chcą stworzyć książkę o mieszkańcach regionu pochodzących z Kresów.
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drapywać ran. Po porostu opisać
życie. Historie ludzi zbierzemy w
całość i zostawimy potomnym. Aby
nie zapomnieli skąd pochodzą ich
dziadkowie..
Mieliśmy wielką przyjemność rozmawiać zarówno z panią Krystyną jak i panem Józefem. Już mają
znaczne ilości materiałów i nadal
je zbierają. Józefem Sikorskim
prezesuje lokalnemu kołu kresowemu i z tego powodu trudno go
zastać w domu. Przy okazji warto
powiedzieć, że posiada znaczne
zasoby materiałów o swojej rodzinnej miejscowości Kąty. Mamy
nadzieję, że w przyszłości podzieli
się swoją wiedzą z naszymi czytelnikami. Budujące jest właśnie
takie działanie zapobiegające zanikaniu tożsamości kresowej. Na
stronie igryfino.pl znalazł się inny
artykuł TWS
„Moja pasja – to pisanie” . Zaintrygował nas już sam wstęp:
Mieszkamy obok siebie. Mijamy
się na schodach. Spotykamy na
ulicy. Mówimy sobie lub nie mówimy „dzień dobry” i znikamy
za drzwiami swojego mieszkania.
I jak w tej piosence - znamy się
tylko z widzenia, lecz o sobie niewiele lub nic nie wiemy. A szkoda. Może warto? Obok często żyją
bardzo ciekawi ludzie.
Latami przechodziliśmy obok sie-

bie nie wiedząc nic o sobie nawzajem. Bohaterem artykułu jest pan
Włodzimierz Świderski którego
opowieść byłaby ciekawa i długa,
jak pisze autor, ale jak zmieścić ponad siedemdziesiąt lat życia w tak
niewielu słowach? Państwo Świderscy z trzyletnim synem, uciekając przed bandami ukraińskimi,
żegnali na zawsze swoją wołyńską
rodzinną ziemię. Długo trwającą
podróż w bydlęcych wagonach zakończyli w Bobrownikach. Potem
los rzucił ich na ziemię poznańską
do miasta Sarbia. (…)Propozycja
pracy przygnała nas do Gryfina.
Był rok 1969.(…) -Moja przygoda
z pisaniem zaczęła się od żartu.
Koledzy i znajomi nieraz prosili,
żebym coś napisał. Powstawały
wiersze z uśmiechem, okolicznościowe. Powoli wciągałem się w to
pisanie. Po przejściu na emeryturę
miałem sporo czasu. Poszperałem
po szufladach. Przepisywałem, porządkowałem i dzięki sponsorom
udało mi się wydać tomik wierszy
nieżyjącego już ojca, Mieczysława
Świderskiego. Pisanie wciągało
mnie coraz bardziej.
Wydałem
następne tomiki jak „Z życia wzięte”, „Erotyki z pobudek czystych”,
wiersze z cyklu „Rozmaitości”
wraz z pozycjami „Wspomnienie z
Wołynia” i „Wołyń – ziemio mych
wspomnień”. Uzbierało się tego
siedem tomików. Można je znaleźć

w bibliotece gryfińskiej, w Czarnkowie i Sarbii.

Wspomnienia dla pana Włodzimierza są bardzo ważne. Mijają lata,
ale wspomnienia powracają i czasem są tak wyraźne, jak by to było
wczoraj... -Minęło trochę lat, a
ja wciąż widzę nasze konie - piękne, z rozwianymi grzywami. Słyszę
ich rżenie, czuję radość tamtych
dni. Czuję zapach rozkołysanych
wiatrem drzew. (…) Wśród tych
wszystkich myśli pojawia się tęsknota za nieznaną rodzinną ziemią i
gdy wschodni wiatr przyniesie melodię ukraińskich dumek, pan Wło-

dzimierz bierze akordeon i gra, i
gra…Pojawiają się kolejne publikacje – monografie, zbiory wspo-

mnień. Kresowiacy przypominają
w nich o sobie i swoich bliskich.
Każda z tych historii to osobny
dramat ludzi rozdzielonych przez
powojenne podziały, rozrzuconych po świecie, często mających
za sobą wielkie dramaty związane
z przesiedleniami. Mówić o nich,
znaczy dla nas nie zapominać i oddać należne im miejsce w historii.
Na zakończenie warto jeszcze raz
zacytować Stanisława Srokowskiego: Pamięć jest podstawową kategorią poznawczą, w której prawda
poszukuje sama siebie, istoty życia

i swoich rozlicznych odbić, stając
się niezbywalną wartością każdego indywidualnego ludzkiego losu
i życiodajną tkanką każdego narodu.
Z grudziądzkimi kresowiakami
można się skontaktować pod nr
tel. 56/46-51-758 lub napisać list
zaadresowany: Krystyna Borucińska, ul. Śląska 35, 86-300 Grudziądz.
ŹRÓDŁA;
Duch Kresów mnie nie opuszcza Jerzy Rosa
http://www.goniec.net/goniec/inne-dzialy/wywiady/duch-kresow-mnie-nie-opuszcza.html
Autor: Łukasz Ernestowicz- Chcą
napisać książkę o mieszkańcach
województwa pochodzących z
Kresów
h t t p : / / w w w. m m g r u d z i a d z . p l /
artykul/chca-napisac-ksiazkeo-mieszkancach-wojewodztwapochodzacych-z-kresow
http://igryfino.pl/artykul/Moja-pasja-----to-pisanie__1035
h t t p : / / w w w. m m g r u d z i a d z . p l /
artykul/chca-napisac-ksiazkeo-mieszkancach-wojewodztwapochodzacych-z-kresow
http://igryfino.pl/artykul/Moja-pasja-----to-pisanie__1035

Rocznica śmierci „Tajnego Biskupa
ze
Złoczowa”!
Stanisław Wodyński
26 grudnia mija 20-ta rocznica
śmierci Tajnego Biskupa ze Złoczowa ks. Jana Cieńskiego.

Zmarł po, długim i pełnym nieustannego
dawania świadectwa
wierności Chrystusowi życiu, w

Ukrainie. Działał w straszliwych
warunkach rozszalałego w ZSRR,
programowego ateizmu, Jak pierwsi
chrześcijanie - wystawiony był na
groźbę utraty życia , nieustannego
prześladowania, przy użyciu tajnej policji, terroru komunistycznych
aparatczyków, komsomolskich chuliganów. Do tego dochodziła nienawiść „siostrzanego”, sterowanego z
Kremla kościoła prawosławnego.
Postacią , … działającego w jak
najgłębszej konspiracji cichociemnego Pana Boga, byłem zafascynowany od dzieciństwa. Już przez to,
że ochrzcił mnie w 1943 r. zaraz
po urodzeniu się nas, mnie i mojej siostry Marysi w złoczowskim
szpitalu. Rodzinny bowiem przekaz
głosił, że tylko ja dostąpiłem tego
zaszczytu, bo ze względu na to,
że moja bliźniaczka słabo jakoś
wyglądała – ochrzczono ją zaraz po
urodzeniu zwykłą wodą . Ważność
tego chrztu nie była nigdy, przez nikogo kwestionowana, ale ja się do
dzisiaj z nią z tego powodu przekomarzam. Potem już przez to, że
w ciągu dziesięcioleci kontaktów
ze Stanisławem Cieńskim, byłym
pracodawcą mojego ojca , zawsze
najważniejszą informacją było, co u
jego młodszego brata księdza Jana
w Złoczowie słychać ? Wiadomości
o jego heroicznym trwaniu na posterunku, krzepiły rozsianą w wyniku
wypędzenia, po całej Polsce złoczowską diasporę. Podtrzymywały,
tlące się nieśmiało iskierki nadziei,
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wieku 87 lat. Proboszczem w Złoczowie był 54 lata. A przez prawie
dwa dziesięciolecia - wyświęconym
w najgłębszej tajemnicy katolickim arcypasterzem na Sowieckiej

że chyba nie do końca i nie nieodwołalnie wszystko jest stracone,
jeśli ksiądz Jan tam jest. W w1988 r.
„Tygodnik Powszechny” zamieścił
krótką wzmiankę o nim z okazji
jubileuszu 50lecia jego kapłaństwa.
Potem w rubryce „kościół na świecie” ukazała się jeszcze informacja
o przydzieleniu mu do pomocy ks.
Ludwika Marko .
Pierwszy raz do rodzinnego miasta
pojechałem w 1999 r. i od razu
przyrzekłem sobie, że muszę o
nim światu rozgłosić, wtedy to powstał „Tajny Biskup ze Złoczowa”
, którego publikacją w Internecie
rozpocząłem swoją kresową publicystykę. Prze długie lata był to najobszerniejszy artykuł o jego działalności, został nawet umieszczony
na oficjalnej stronie Archidiecezji
Lwowskiej , potem ukazały się inne

teksty, innych autorów, praca magisterska na KUL-u, „Święty w za
dużych butach” w TP, następnie poruszająca książka pod redakcją ks.
prof. Józefa Wołczańskiego „Wytrwać I Przetrwać Jak Bóg Daje „
Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej
1917-1991. Ale najważniejsze jest
to, że rozpoczął się wstępny proces
zbierania świadectw
heroiczności ks. Jana Cieńskiego dla rozpoczęcia procedury wyniesienia
go, poprzez beatyfikację na ołtarze.
Wielokrotnie później, podróżując z
jego bratankiem Tadeuszem Cieńskim po Ukrainie spotykaliśmy
ludzi, którzy byli przeświadczeni o
jego świętości . Opowiadali o tym,
jak był szykanowany, jak z pozoru
bardzo zgryźliwy , emanował wielkim ciepłem i dobrocią. Mieliśmy
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kilkakrotnie okazję rozmowy z siostra, która należała do tych sióstr
sercanek, które na 3 miesiące przed
jego śmiercią zostały do Złoczowa
do jego pielęgnacji skierowane z
Krakowa. Osobiste świadectwa pełne są opowieści ważnych i mniej
ważnych, a nawet anegdot np. o
tym , jak komunistyczna władza
… w celu uniemożliwienia księ-

dzu rozdawania komunii św. Poleciła, tamtejszemu odpowiednikowi „ Sanepidu” - przeprowadzić
postępowanie mające dowieść ,iż
komunikanty stanowią zagrożenie
epidemiologiczne dla … jakże
sterylnych warunków bytu w kraju rad. Wychodzący ze skóry, gorliwy urzędnik sanitarny w końcu
oświadczył , iż hostia zarekwirowana księdzu do badania – jest
najczystszym produktem żywnościowym jaki zna w ZSRR.
Ksiądz biskup Jan Cieński nie miał
też lekko zaraz po śmierci, mimo
iż jego pogrzeb przerodził się w
prawdziwie ekumeniczną manifestację oddawanego mu szacunku ,
o czym mówi jego bratanek Tadeusz .
Ks. Biskup Jan Cieński był młodszym bratem mojego ojca, czyli
moim stryjem.
Kiedy pierwszy raz byłem na Ukrainie w 1995, razem z moim synem
Janem pojechaliśmy do Złoczowa,
gdzie także zaszliśmy na cmentarz,

odwiedzić grób stryja Jasia. Ku
mojemu dużemu zdziwieniu zobaczyłem że jego grób był zwykłym
kopczykiem ziemi z zatkniętym w
nim krzyżem. Kiedy zacząłem dochodzić przyczyny, dowiedziałem
się, że władze kościelne, czyli ówczesny biskup lwowski Jaworski
nie chciał pogodzić się z faktem że
przed nim był na tamtych terenach
inny biskup i poddawał w wątpliwość twierdzenia o sakrze biskupiej
księdza Jana.
W rok później przeniosłem się do
Wrocławia z Kanady, gdzie od wielu lat mieszkałem. Postanowiłem
wtedy zająć się sprawą grobowca
stryja Jana. Napisałem więc do
sekretariatu ks. Prymasa Glempa,
domagając się w imieniu rodziny
i wiernych ze Złoczowa, by zostały
usunięte przeszkody w postawieniu
odpowiedniego grobowca, na którym oczywiście umieszczony by był
wyraz “biskup”, na co jak napisałem nie chciał się zgodzić biskup
Jaworski.

/ Siostry Sercanki z Krakowa i Tadeusz Cieński bratanek ks .biskupa w Złoczowie .

Po jakimś czasie otrzymałem odpowiedź od sekretarza Prymasa,
ks. Dziuby, w której pisze on, że nie
ma żadnej dokumentacji stwierdzającej że ks. Cieński “i inne osoby”
otrzymały sakrę biskupią. Mocno
oburzony, napisałem już bezpośrednio do ks. Prymasa, że nic mi
nie wiadomo o “innych osobach”
i przedstawiłem mu wiele faktów
znanych nie tylko w naszej rodzinie,
ale także wśród innych kapłanów,
że mój stryj bez żadnej wątpliwości
sakrę otrzymał. Zaznaczyłem też,
że ponieważ wiadomo iż ks. Cieński wyświęcał kapłanów, więc nie
może być żadnej wątpliwości że był
biskupem.
W nie długim czasie otrzymałem od
ks. Dziuby krótką notkę, w której
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pisał, że “jest moralna pewność”,
że ks. Cieński otrzymał sakrę biskupią.
Rozumie , że ta korespondencja
otworzyła drogę do postawienia
grobowca na cmentarzu złoczowskim.
Opowiadała mi siostra Sercanka,
która opiekowała się ks. Biskupem
w czasie ostatnich miesięcy jego
życia o perypetiach związanych
z jego pogrzebem. Otóż kiedy ks.
Biskup zmarł, ona pojechała do
Przemyśla poprosić tamtejszego
biskupa o wypożyczenie tiary, którą chciała założyć na głowę zwłok
wystawionych w kościele złoczowskim. Kiedy jednak ks. Bp (a może
już kardynał) Jaworski dowiedział
się o tym, ostro ją skrytykował za
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podjęcie takiego kroku bez pytania
go o pozwolenie i nakazał jej natychmiast tę tiarę usunąć z głowy
zmarłego. Siostra tego polecenia
nie wykonała. Jakiś czas później
widziałem video z tego pogrzebu i
zwróciłem uwagę na tę tiarę. Bez
wątpienia był to jedyny raz, kiedy
na jego głowie spoczęła ta oznaka
godności biskupiej.
Na koniec mógłbym dodać jak wiele kłopotów miał mój kuzyn Włodzimierz Pruszyński z Wrocławia,
siostrzeniec biskupa Cieńskiego,
kiedy starał sie w ostatnich latach
ciężko już chorego wuja-biskupa
załatwić mu jakąś opiekę. Kołatał
do licznych przedstawicieli władz
kościelnych z prośbą o zorganizowanie kogoś kto mógłby zająć się
nim, ale natrafiał na ogólny brak
zainteresowania tematem. Dopiero
na kilka miesięcy przed jego zgonem, przyjechały do Złoczowa siostrzyczki Sercanki z Krakowa.
Obecnie po latach, okoliczności i
sam przebieg jego konsekracji na
biskupa wyłaniają się nie tylko ze
wspomnień, ale też i dokumentów.
Wcześniej podjęto próbę powierzenia Zachodniej Ukrainy mianowanemu na ten urząd ks. biskupowi
Wojciechowi Olszowskiemu, którego jednak … jak się tylko Sowieci
zorientowali, że jest nominowany
natychmiast deportowano do Polski. Dlatego dalsze działania przebiegały w atmosferze najściślejszej
tajemnicy. Mając upoważnienie
papieża Jana XXIII do dokonania
aktu konsekracji prymas ks. Kard.
Stefan Wyszyński wskazał na ks.
Jana Cieńskiego, kapłana ,którego
cechy osobowości, siła charakteru
,walory moralne – szczególnie do
tej funkcji predestynowały. Jednak, aż przez pięć kolejnych lat
szukano sposobu wyświecenia go
na biskupa. Stało się to 30 czerwca 1967 r. Przebywający w Polsce,
pod pretekstem odwiedzin w Krakowie brata, przyszły biskup ukrywając się przed wścibską esbecją
przybył do Gniezna, o czym papieża Pawła VI zawiadomił ks. kard.
Stefan Wyszyński słowami, cytuje
za P. Raina:
„ W warunkach ścisłej dyskrecji poinformowałem przybyłego z
ZSRR Nominata, kapłana Jana C. o

Pójdźmy wszyscy
do stajenki...
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do J e z u s a i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.
Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.
Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
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dwie natury różne sobie.
O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali.
O Jezu, nasze kochanie,
czemu nad niebios mieszkanie
przekładasz nędzę, ubóstwo,
i wyniszczasz swoje Bóstwo?
Miłości to Twojej dzieło
z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami,
poniżasz się między nami.
Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.
niech Cię kochamy nad życie;
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy.
Święta Panno, Twa przyczyna
niech nam wyjedna u Syna,
by to Jego narodzenie
zapewniło nam zbawienie.

Bóg się rodzi
Bóg się rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż masz, niebo, nad ziemiami?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano;
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decyzji Stolicy Apostolskiej. Kandydat wysuwał wiele trudności i obaw
,gdyż jest człowiekiem sumiennym,
wielkiej kultury duchowej, a nad
to wiele już ucierpiał” pro Nomine Jesu”. Obawiał się też ,że Jego
konsekracja nie da się utrzymać
w tajemnicy i wtedy praca Jego
duszpasterska i podróże po terenie całej ZSRR będą udaremnione.
Prosiłem, GO, aby zaufał Duchowi
Św., by wyraził zgodę na konsekrację, co po długim namyśle uczynił,
podkreślając” jeśli taka jest wola
Stolicy Apostolskiej. Na prośbę bp.
Cieńskiego, prymas określił kanoniczny charakter jego jurysdykcji:
”biskup sufragan Sedi datus- Vacante Metropolitana Leopoliensi
ritus latini” Boży projekt zniszczenia imperium szatana osiągnął
swój cel . Ukraina w 1991 r. uzyskała ,jak to oni tam nazywają „
samostanowienie” , a pieśń” Szcze
ne wmerła Ukraijna” stała się hymnem państwowym . Wprawdzie
większość … współczesnych ks.
Biskupowi Janowi Cieńskiemu
jego prześladowców - znalazła się
znowu w kręgach decydentów samorządowych i państwowych, ale
teraz oni to zajmują pierwsze ławki ,podczas uroczystości kościelnych w świątyniach. Złoczowski
kościół, który przez 50 lat był, w
rzeczywistości twierdzą obleganą
przez bezbożnych materialistów,
spod znaku sierpa i młota – przetrwał jednak zwycięsko. 20 lat
po śmierci swojego arcypasterza
prowadzi nowoczesne duszpasterstwo , parafia ma bardzo ciekawą
i żywą stronę internetową z cotygodniową transmisją Mszy Św. ,
rozwija różnorodne formy oddziaływania, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży , przychodzi z pomocą
potrzebującym . Poza , w doskonałym stanie utrzymanym kościołem
pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny , tamtejsza wspólnota dysponuje, przywróconym do dawnej świetności
Kolegium Pijarskim w którym
mieszczą się sale katechetyczne,
kancelaria parafialna, mieszkają
księża, jest nawet rekreacyjny basen kąpielowy . Tego wszystkiego
by nie było ,żeby nie natchniony
upór Tajnego Biskupa ze Złoczowa
ks. Jana Cieńskiego !

Ubodzy! Was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
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AKTUALNE PROBLEMY MEDIÓW

POLSKOJĘZYCZNYCH NA LITWIE część 2
Redakcja

24 listopada 2012 r. w Warszawie,

ul. Wiejska 6, w gmachu Senatu RP,
odbyła się konferencja poświęcona
aktualnym problemom polskojęzycznych mediów na Litwie.

Konferencja podzielona była na trzy
panele.

Panel I.

Kulturotwórcza, edukacyjna i promocyjna rola mediów.
Zmiany na Litwie po pierwszej
konferencji w dniach 15-18.04.2012
r.
Moderator - poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca
sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu
Paneliści - Walenty Wojniłło, „Wilnoteka", Romuald Mieczkowski,
kwartalnik „Znad Wilii", dr Barbara Giza, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Spraw Zagranicznych prof. Stefan
Pastuszka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Podczas konferencji poruszono pro-

blemy techniczne i nowinki rozwiązań współczesnej telewizji, radiofonii
i telekomunikacji mających istotny
wpływ w rozwoju współczesnych
mediów ich nośników i sposobu przekazu. Dużo uwagi poświęcono też
roli internetu w systemie współczesnych mediów i środków przekazu.
Mówiono o języku polskim jako ojczystym narzędziu porozumiewania
się ale też poruszono problemy języka mniejszości narodowych w życiu
prywatnym i przestrzeni publicznej.
W wyniku analiz, badań i wyliczeń
statystycznych stwierdzono ostrą
konkurencję ze strony mediów rosyjskojęzycznych i w związku z
zaistniałą sytuacją, rozmawiano o

"uatrakcyjnieniu" programowo i technologicznie mediów polskojęzycznych w celu zainteresowania nimi
mniejszości Polskiej na Litwie.
Generalnie to dostrzeżono pewne

pozytywne zmiany w odniesieniu
do problemów mediów poruszanych
podczas części pierwszej a to świadczy o dużej dawce optymizmu na
przyszłość.
Szkoda że konferencja nie odnosiła
się do podobnych problemów mediów na całych dawnych Kresach,
bo przecież Białoruś i Ukrainę też
zamieszkuje mniejszość Polska o
podobnych jak na Litwie potrzebach
dotyczących mediów.
Zdaniem KSI, ta selektywność nie
służy dobrze sprawie obowiązków
macierzy wobec rodaków zamieszkujących te tereny.
O ile sprawa zaspokojenia parcia
na "polskość" młodzieży polskiego

pochodzenia na Litwie jest na dzień
dzisiejszy zaspokojona (o tym było na
konferencji), o tyle sprawa polskości
na Kresach ale w Polskich mediach
jest obszarem do natychmiastowego
zagospodarowania.
Media w Polsce zbyt mało czasu
poświęcają Polakom na Kresach..
Zdaniem Kresowego Serwisu Informacyjnego reprezentowanego przez
Andrzej Łukawskiego i Federacji
Organizacji Kresowych reprezentowanej przez Ewę Szakalicką, media
Polskie muszą jak najszybciej tą medialną pustkę zagospodarować.
Potrzeby Polonii na Kresach są takie
same a więc czas na ich upodmiotowienie mówiła Ewa Szakalicka.
Bezcenne były liczne rozmowy z kategorii "kuluarowych" a to wskazuje
na fakt celowości oraganizowania
tego typu przedsięwzięć.
Na żywo i beż skrępowania kablami
mikrofonowymi można było wymienić się informacjami i problemami
związanymi z niełatwą przecież robotą dziennikarską.
Na pewno działa to w obie strony a
wszystko w celu wypracowania skutecznej metody na media dla Polonii.

Należy mieć nadzieję, że kolejne
konferencje odbędą się z udziałem
kolegów dziennikarzy Polskich z Białorusi i Ukrainy.
W Kresowym Serwisie informacyjnym informowaliśmy czytelników o
problemach m.in. z Radiem Lwów i
właśnie na tego typu konferencjach
można wypracować metodykę działania mediów mających na celu zapobieganie w przyszłości groźbom
zamykania stacji czy redakcji.
Zbyt mało uwagi poświecono na
sposób finansowania mediów, bo w
czasach kryzysu jest to niezmiernie
ważne. Na rynku reklam każda złotówka jest przed jej wydaniem wielokrotnie oglądana a więc do wpływów
z reklam należy podchodzić ostrożnie. Pozostaje sponsor lub dotacja ze
strony Polski ale po pozbawieniu Senackiej Komisji możliwości rozdziału
środków pomocowych dla Polonii,
zbyt różowo to dzisiaj nie wygląda.
Można zastanawiać się nad sensem
przekazania rozdziału tych środków
do MSZ ale to już materiał na inny
artykuł.

Panel II.

Telewizja i internet - media o największej dynamice rozwoju technologicznego i największym wpływie
na świadomość społeczną
Moderator - senator Barbara Borys-Damięcka, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Emigraqi i Łączności
z Polakami za Granicą
Paneliści - Witold Graboś, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dr
Wiktor Sęga, Urząd Komunikaqi
Elektronicznej Przemysław Kurczewski, EMITEL Sp. z o.o.
Janusz Kosiński, INEA. S.A.

Panel III

Swobodne posługiwanie się językiem mniejszości narodowych w
życiu prywatnym i publicznym. Dostęp do informacji w języku mniejszości oraz posiadanie własnych
środków masowego przekazu. Czy
za pomocą proponowanych przekazów trafiamy do grupy docelowej
Moderator - prof. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Paneliści - Romuald Mieczkowski,
kwartalnik „Znad Wilii", Mieczysław Sokołowski, Ministerstwo
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SUKCES RODAKÓW
Zofia Wojciechowska
Wiecie Państwo, że Program Pomost jest słuchany na dalekiej Syberii? Odnotowaliśmy sukces: udało się pomóc tamtejszym Polakom.
Interwencja Programu Pomost,
przyczyniła się do przyznania 20
tysięcy złotych dotacji dla kwartalnika „Rodacy”. Pismo ukazuje
się od 15 lat i jest przeznaczone
dla ponad 400 tysięcy Polaków
zamieszkujących ten region Rosji.
Kwartalnik był finansowany za pośrednictwem Senatu Rzeczpospolitej. W tym roku kwestię wspierania Polonii przejęło Ministerstwo

Spraw Zagranicznych i w związku
z tym funkcjonowanie pisma stanęło pod znakiem zapytania.
MSZ uznało, że pismo „Rodacy”
nie realizuje misji, jaką powinny
wykonywać publikacje wspierane
ze środków budżetowych.
Od marca tego roku trwały interwencje Programu Pomost. Dzięki staraniom autorki programu,
wydawcy pisma Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej
"Polonia" Republiki Chakasji, publikacjom w mediach oraz interpelacjom i działaniom podjętym

przez naszych słuchaczy i czytelników udało się uzyskać fundusze
na wydanie miesięcznika "Rodacy". Razem z redakcją i Polakami
z Syberii zwróciliśmy się z prośbą
o interwencję m. in. do posła Adama Kwiatkowskiego z PiS (członka sejmowej Komisji Łączności z
Polakami za Granicą). Poseł złożył interpelację w tej sprawie do
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej Ewy Kopacz. W rezultacie
burzy, jaką Program Pomost rozpętał ministerstwo w końcu przyznało dotację kwartalnikowi. Przynajmniej na ten rok byt „Rodaków”
jest pewny. Widać, że wspólne

działania przynoszą zamierzony
efekt.
Przypomnijmy, że Polacy mieszkający na Syberii stracili ostatnio
swoją audycję w lokalnej stacji
radiowej Radia Minusińsk. Okazało się, że zabrakło środków na
zakup czasu antenowego. W efekcie z eteru zniknął program nadawany od kilkudziesięciu lat. Cena
półgodzinnej emisji to 50 złotych.
Czas antenowy kupiła mniejszość
niemiecka.
Zapraszam do odsłuchania audycji
Program Pomost, której gościem
był dr Sergiusz Leończyk, redaktor naczelny kwartalnika „Rodacy”
wydawanego na Syberii. Od wielu
miesięcy razem z Nowym Dziennikiem NY , „Magazynem Polonia”
i innymi mediami polonijnymi
prowadzimy cykl pt. Debata Polonijna. Dziś dzielimy się wspólnym
sukcesem. Mamy wspólne radości
i wspólne troski. Pragnę poinformować, że to od Państwa zależy,
czy Program Pomost nadal będzie nadawany. Audycja powstaje
przede wszystkim dla Was. Zawie-

ra informacje o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach. Program
jest adresowany do Polaków na
Wschodzie i do Polonii. Walczymy
o Wasze sprawy.
Zwracam się do Czytelników i do
słuchaczy, by zechcieli wesprzeć tę
audycję. Program Pomost jest społeczną inicjatywą podjętą w 2009
roku przez mazurskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci. Program Pomost potrzebuje wsparcia finansowego. Można go wesprzeć wpłatą
na konto:

BS 29 8848 0008 0000
5034 1000 0001
z dopiskiem – Program Pomost
Składamy wyrazy serdecznego podziękowania darczyńcom za wpłaty
na rzecz funkcjonowania Programu
Pomost. Pieniądze zostaną przeznaczone zgodnie z celem określonym przez szlachetnych ofiarodawców na rozwój audycji

Liceum dla Polonii ze Wschodu
Redakcja
I. O szkole
Kolegium Św. Stanisława Kostki
mieści się na warszawskim Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1. W
szkole uczy się młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu, która
pochodzi głównie z niezamożnych
rodzin. Jest to obecnie największe liceum polonijne w Polsce, a
uczniowie wywodzą się m.in. z takich krajów jak Ukraina, Białoruś,
Kirgizja, Turkmenistan czy Kazachstan. Absolwenci Kolegium trafiają
do najlepszych warszawskich uczelni wyższych, co potwierdza ranking
warszawskich liceów z 2012 r. Aktualnie szkoła znajduje się w tragicznej sytuacji finansowej.

II. Przyczyna istniejące problemu
Zanim pojawiły się problemy finansowe szkoła była finansowana
przez Ministerstwo Edukacji (70%)
i Senat RP (30%). W 2011 r. zmieniły się reguły finansowania i w
tej chwili brakuje 30% środków,
które dotychczas przekazywane
były przez Senat. W wakacje 2011
r. musiał zostać przeprowadzony
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remont pomieszczeń znajdujących
się w internacie, aby dostosować je
do polskich i unijnych przepisów. Z
powodu kosztów remontu i utrzymania młodzieży na stancji, a także
zaprzestaniu finansowania przez dotychczasowych Sponsorów znaleźliśmy się w dramatycznej sytuacji.

345 Warszawa
Tytułem:
Darowizna na kształcenie młodzieży ze Wschodu

Liceum
Ogólnokształcące
Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW. Uczy się

niż wszystkie. Jest nią

w nim (i zamieszkuje w internacie)
ok. 80 uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu. Młodzież, która przyjechała do nas w tym roku
z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi,

Nr konta:

86 1240 6175 1111 0010 4598
7860

III. Możliwości rozwiązania Kontakt:
Tel: 535 050 590
problemu
Aby liceum mogło normalnie funkcjonować brakuje obecnie około
40.000 zł miesięcznie. W związku z
tym trwają poszukiwania Darczyńców i Sponsorów, którzy zechcieliby wspierać szkołę regularnie. Dlatego bardzo prosimy o kontakty do
osób pracujących w firmach i wpłaty na konto Fundacji Dla Polonii:
Fundacja Dla Polonii
Ul. Wspólna Droga 29 lok. 2, 04-

Email: michal.osiej@fundacjadlapolonii.pl

Jedna parafia = edukacja
jednego ucznia polskiego po-

chodzenia ze Wschodu

Pomóż niezamożnym młodym Polakom ze Wschodu zdobyć wykształcenie w szkole katolickiej!
W Warszawie, w parafii św. Anny w
Wilanowie znajduje się szkoła inna
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wolnej kwocie. W zamian Mecenas
otrzyma informacje o uczniu, o jego
postępach w nauce, zainteresowaniach i wybranych studiach. Każdy
z takich wspieranych uczniów będzie wiedział, że opiekują się nim
darczyńcy z danej Parafii.
Kontynuujmy
najszlachetniejsze
tradycje kultury polskiej i katolickiej!
Wpłat na kształcenie i utrzymanie uczniów można dokonywać na
konto (z dopiskiem: MECENAT
SZKOLNY):

Warszawa Nr konta: PEKAO SA 86 1240 6175 1111
0010 4598 7860

zwrócą podwójnie zainwestowane w nich zaufanie i
dary serca.

Fundacja „Dla Polonii”
Młodzi ludzie, angażując się www.witajciewdomu.pl
KRS: 0000423252 ul. Wspólw przyszłości w życie spo- www.fundacjadlapolonii.pl
Kazachstanu, Kirgizji, Rosji, Li- dzin na to nie stać. Szkoła utrzymutwy, Gruzji i Armenii, pochodzi z je się z subwencji oświatowej Mini- na Droga 29 lok.2, 04-345 łeczne i rodzinne w Polsce,
niezamożnych polskich środowisk,
a nauka w naszej szkole i polska
matura jest dla nich życiową szansą i spełnieniem marzeń ich ojców
i dziadków.
Projekt kształcenia zdolnej młodzieży polskiego pochodzenia ze
Wschodu realizuje Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców od
2003 roku. Sześć roczników maturzystów studiuje na studiach bądź
już ukończyło studia. Większość z
nich wiąże swoją przyszłość z Polską, która stała się dla nich drugą ojczyzną. Ich rodzice i oni mają Kartę
Polaka lub się o nią starają.

sterstwa Edukacji narodowej, która
jednak nie pokrywa wszystkich potrzeb związanych z ich kształceniem
i utrzymaniem. Dlatego tak ważna jest pomoc Ludzi dobrej woli,
Przyjaciół szkoły i Dobroczyńców,
którzy rozumieją i czują, że trzeba
pomagać młodzieży ze Wschodu.
Zwracamy się z gorącą prośbą do
wspólnot parafialnych – do naszych
Rodaków zagranicą, którzy znają
smak życia z dala od Ojczyzny - o
pomoc w dofinansowaniu wyżywienia, kształcenia i zamieszkiwania w
internacie uczniów ze Wschodu.

Dawniej zostali pozbawieni perspektyw i możliwości. Teraz warunki życia w krajach zamieszkania pozbawiają ich często szans na godne
życie, na przyszłość dla ich dzieci.

MECENAT PARAFIAN

Potomkowie zesłańców, setek tysięcy Polaków wywiezionych na Syberię, do Kazachstanu, dzieci tych,
którzy oparli się sowietyzacji, uparcie trwając na ziemi ojców, walczą
o utrzymanie tożsamości narodowej. Niektórym udaje się wrócić do
Polski.
Wiążą z tym wielkie nadzieje.
Niestety w ostatnim czasie szkoła znalazła się w bardzo trudnym
położeniu finansowym, z przyczyn
niezależnych (zmiany organizacyjne w dysponowaniu środkami na
placówki polonijne w kraju i zagranicą). Byt placówki jest zagrożony.
Nie pozwólmy naszym uczniom
rozstać się w ten sposób z Polską!
Uczniowie ze Wschodu nie płacą za
naukę i za utrzymanie w internacie
oraz na szkolnej stancji, gdyż ich ro-

Piękna praktyka mecenatu jest mocno zakorzeniona nie tylko w historii
Polski, ale również – naszej Szkoły, która przejęła sztandar i tradycje
przedwojennego Męskiego Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki. Od początku historii Szkoły (od
1908 r.) zawsze uczyła się tu grupa
zdolnej, ale ubogiej młodzieży, która otrzymywała tę możliwość dzięki
finansowej opiece ze strony bogatych i często arystokratycznych rodzin pozostałych uczniów. Po 1920
r. do Szkoły przybyła duża grupa
młodzieży z Kresów. Dziś kontynuujemy te tradycje, ucząc młodzież
polską ze Wschodu, która również
potrzebuje podobnego mecenatu.
Mecenat szkolny polega na opiece
nad jednym konkretnym uczniem i
pomoc w dofinansowaniu jego pobytu w Polsce poprzez comiesięcznie wpłaty darowizny na pokrycie
kosztów utrzymania w internacie i
koszty kształcenia. Potrzebna kwota
to 1000 zł, która może pochodzić ze
składek grupy parafian, bądź mogą
być to indywidualne wpłaty w do-
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SYBERYJSKIE GWIAZDY TRZYMANE
W ŁAPACH BIAŁYCH TYGRYSÓW
Zofia Wojciechowska
Na terenie Afryki w wyniku dzia-

łań wojennych II Wojny Światowej pojawiło się kilkadziesiąt
tysięcy polskich uchodźców, zarówno żołnierzy jak i cywilów. Do
miasteczka Oudtshoorn w latach
1945 -1946 przybyło z Syberii
blisko 500 Polskich Dzieci
Ogółem w latach 1942-1943 rozmieszczono w Afryce Wschodniej
( Kenia, Uganda, Tanganika) ponad 13 tyś. Polaków, a w Afryce
Środkowej i Południowej ( Północna Rodezja, Południowa Rodezja i Unia Południowej Afryki) ok.
5 tyś. Polaków. Łącznie znalazło
się tam ponad 18 tyś. Polaków. W
takich krajach jak Uganda, Tanganika i obie Rodezje liczba Polaków dwukrotnie przewyższała
liczbę ludności białej mieszkającej
tu przed 1939 rokiem. Było to wydarzenie bez precedensu w historii
kontynentu afrykańskiego.
W ciągu kilku lat istnienia osiedli
polskich w Afryce dzięki aktywności samych uchodźców, wytrwałym zabiegom rządu polskiego i
brytyjskiego, udzielonym kredytom brytyjskim, pomocy przekazanej dla Polaków – stworzono
bogatą tkankę życia społecznego,
o której marzyć tylko mogli rodacy w kraju i uchodźcy przebywający w innych państwach. Powstały
szkoły podstawowe, zawodowe i
średnie. Zorganizowano sieć bibliotek i domów kultury. Działało
harcerstwo, Ymca i liczne stowa-

rzyszenia społeczne, a nawet partie publiczne. W Nairobi ukazywał się profesjonalnie wydawane
pismo „ Polak w Afryce”. Na dużą
skalę rozwinięto akcję wydawniczą, prawie każde osiedle miało
własny periodyk.
Największym zgrupowaniem Polskich Sił Zbrojnych, jakiekolwiek
przebywało na kontynencie afrykańskim był 2 Korpus Polski gen.
Władysława Andersa. Polscy wojskowi obok dwóch krajów Egiptu i
Libii przebywali także na południu
Afryki.
Rozsiedlenie polskich osadników
w Afryce trwało do lat 50 ubiegłego wieku. Spośród kilkunastu tysięcy Polaków tylko 20 % uchodźców powróciło do kraju. Znaczne
grupy wyjechały do USA, Australii i Kanady. Większość udała się
do Wielkiej Brytanii, odbywało
się to często w ramach łączenia
rodzin.
W Oudtshoorn Dom Polskich
Dzieci funkcjonował do 1947
roku. Spora grupa dzieci pozostała w Afryce Południowej przez
lata zabiegała a zajecie znaczącego miejsca w społeczeństwie tego
kraju. Wielu odniosło autentyczny
sukces. Inżynier Mirosław Masojada stał się cenionym budowniczym, a jego konstrukcje służą
po dziś dzień mieszkańcom Durbanu i innych miejscowości RPA.
Imponujące sukcesy w biznesie
osiągnęli dwaj Oudtshoorniacy

Henryk Komar i Stefan Adamski.
Mieszkańcy uchodźczego osiedla
nadal stanowię jedną „wielką rodzinę”, doskonale władają językiem polskim czynnie uczestniczą
w życiu polonijnym.
Obecnie Polacy mieszkający z
Afryce działają skupieni wokoło kilku organizacji. Najstarszą
z nich jest Zjednoczenie Polskie
w Johannesburgu, prowadzone z
wielkim oddaniem przez prezes
Barbarę Kukulską. Polacy maja
też swoje pismo „ Widomości
Polonijne”. Zjednoczenie inspirowało całe grupy Polaków do społecznego działania. W 1978 roku
została założona w Johannesburgu
Rada Polonii Afryka Południe. W
1990 roku powstała placówka dyplomatyczna, a w rok później Ambasada RP w Pretorii. Organizacja
Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu nie angażuje się w działalność jakiejkolwiek partii politycznej, jednocześnie broni interesów i
dobrego imienia Polaków w kraju
i na obczyźnie. Celem organizacji
jest utrzymanie narodowej, kulturowej i społecznej.
Z wielkim szacunkiem i sentymentem odnoszę się do spotkań
z Panią Prezes Barbarą Kukulską.
Pogodna z uśmiechem przyjaźni
zawsze gotowa wesprzeć dobrym
słowem. Miałam wielki zaszczyt
zaprzyjaźnić się z nią podczas
Światowego Forum Mediów Polonijnych, Basia Kukulska była
gościem audycji Program Pomost. Organizacja Zjednoczenie
współpracuje ze wszystkimi organizacjami polskimi działającymi w Afryce: Związkiem Sybiraków, Stowarzyszeniem Polskich
Kombatantów, Stowarzyszeniem
Lotników Polskich, Klubem Polskiego Biznesu, Zespołem Tańca
Ludowego „ Orzeł Biały”, Stowarzyszeniem Techników Polskich,
Szkołą Polską im. Jana Pawła II,
Radą Parafialną przy kościele w
Norwood, Biblioteka Polską z siedzibą w Norwood, Zakonem Sióstr
Służebniczek w Lyndhurst oraz z
Fundacją Dziedzictwa Polskiego
w RPA i Radą Polonii Afryka Południe. Zjednoczenie Polskie kultywuje tradycje przez prowadzenie imprez polonijnych z okazji
świat narodowych i jubileuszy a
także uroczyście obchodzi święta
państwowe i religijne.
Szczególne znaczenie dla każdego
Polaka mają Święta Bożego Narodzenia. Obchodzone z dala od
kraju łączą w sobie tradycje przywiezione z rodzinnych stron i kraju w który obecnie mieszkają, gdy
spytałam Basię Kukulską - prezes
Zjednoczenia Polskiego w RPA
- jak żyją tam odpowiedziała mi:
zwyczajnie i bardzo po polsku. W
2011 roku organizacja obchodziła
30 lecie odsłonięcia pomnika Ofiar
Katynia- pierwszego pomnika na
świecie postawionego w publicz-
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nym miejscu. Pomnik ten znajduje
się w miejskim Parku Melrose w
Johannesburgu. Z inicjatywy prezes Barbary Kukulskiej w 2006
roku powstał Związek Sybiraków
w Południowej Afryce. Dziś związek liczy ok. 300 członków- to
dawni uciekinierzy z i ich rodziny,
którzy z syberyjskiej ziemi przywieźli wspomnienie kraju ojczystego.
źródło informacji; Polskie Jubileusze w Południowej Afryce. Barbara Kukulska. Zbiór publikacji
jakie ukazały się na łamach "Wiadomości Polonijnych" pod redakcja B. Kukulskiej
Święta Bożego Narodzenia to
szczególny czas, gdy wracamy
myślą do przyjaciół będących
daleko od nas. Polacy w Afryce
stanowią cześć polskiej diaspory.
Mieszkają w Afryce Wschodniej,
Środkowej i Południowej. Na
kontynencie afrykańskim w wyniku działań wojennych pojawiło
się kilkadziesiąt tysięcy polskich

uchodźców zarówno żołnierzy jak
i cywilów.
Polscy osadnicy i polskie dzieci
znalazły się na afrykańskiej ziemi, wielu z nich mieszka tam do
dziś. W 2013 roku Zjednoczenie
Polskie w Johannesburgu będzie
obchodzić swoje 65 lecie.
Gościem specjalnej audycji Programu Pomost we wrześniu była
prezes organizacji Zjednoczenie
Polskie w Johannesburg , pani Barbara Kukulska. Wracam do chwil
spędzonych z Basią. Wspólne rozmowy na Światowym Forum Me-
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diów Polonijnych, serdeczne wzajemne wsparcie. Wizyta w pałacu
prezydenta RP na konferencji poświęconej społecznej aktywności
polskich samorządów i organizacji
NGO to także czas refleksji.
Dziś za oknem na Mazurach jesienna słota. Choć i u nas nie ma
śniegu to jednak brak kwitnących
przedziwnych roślin, większość z
nich zapewne ma kwiaty. Może w
afrykańskim ogrodzie Basi Kukulskiej znowu owocuje avocado
? bo przecież taka jest rzeczywistość, tam w Afryce. U nas w Polsce w sadzie ogrodnicy okrywają
drzewka jabłoni by nie zmarzły
zimą. .. Ale wszędzie już niedługo
jak w każdym z polskich domów
tak i w Afryce Południowej pojawi
się Gwiazdka.
Zapraszam do posłuchania audycji
nagranej w Programie Pomost na
specjalne życzenie Barbary Kukulskiej. Dziękuję Basi za zaufanie i przyjaźń.

red. Zofia Wojciechowska
tel 518921104
NASZE STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie
lone Dzieci

Zie-

Można wesprzeć
wpłatą na konto z dopiskiem -Program Pomost

BS 29 8848 0008 0000 5034
1000 0001
publikacje w Radio Wnet
www.radiownet.pl/etery/program-pomost
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
POD KRZYŻEM POŁUDNIA
Barbara M.J.Kukulska – Johannesburg RPA
Polacy piszą nadal listy po
polsku, kartki tradycyjne z życzeniami. Kochają Afrykę i Polskę, mówią o sobie – mamy serce rozdarte na pół. Mają dwie
ojczyzny.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
W Południowej Afryce to już pełnia
lata, lata upalnego, lata z katastrofalnymi burzami, potokami deszczu i
wyładowaniami atmosferycznymi w
postaci silnych grzmotów piorunów.
Piorunów, które trzęsą ziemią wraz z
domami, potrafią być niebezpieczne
dla żywych istot, ale wzniecają też
dziwne uczucia uniesienia i zachwytu
niewyobrażalnego piękna i niebotycznej siły.
Kaskady deszczu i wodospady wody
potrafią w ciągu paru minut zamienić
kolorowy ogród w wezbrane jezioro,
a spokojną ulicę poza parkanem domu
we wzburzoną rwącą rzekę, niosącą
zniszczenie dla mieszkańców, których
domy usytuowane są poniżej ulicy.
Johannesburg, rozległe miasto rozrzucone malowniczo na wzgórzach, położone jest na wysokości około 1700
m n pm w zagłębiu złóż złota i bogatych rud metali. Założone w roku 1886
przez poszukiwaczy złota, jest największym miastem w Republice Południowej Afryki. Tu skupia się przemysł, biura projektowe, oraz ośrodki
handlowe. Znajduje się tu też największy port lotniczy, skąd można dotrzeć
do najdalszych zakątków świata.
Od Polski dzieli nas powietrzna odległość około 12 tysięcy kilometrów,
jednak aby dotrzeć do kraju naszego
dzieciństwa i młodości musimy odbyć
wielogodzinną podróż samolotami z
przesiadką w którymś z miast euro-

pejskich czy arabskich. Nie ma bezpośredniego lotu i podróż wydłuża się do
co najmniej 16 godzin. Uciążliwa jest
podróż, ale leci się wzdłuż południka
bez zmiany czasowej, co jest korzystne
dla naszego zegara biologicznego.
Ma to też swoje inne walory, gdyż
różnice czasowe w porównaniu do
krajów europejskich są niewielkie i to
my o godzinę wcześniej niż Polacy w
kraju siadamy do stołu wigilijnego po
wypatrzeniu pierwszej gwiazdki, która
ukaże się na niebie.
Okres przedświąteczny tu w Johannesburgu nie odbiega zasadniczo od
atmosfery miast europejskich, ta sama
gorączka zakupów, pośpiech i nadzwyczaj pięknie udekorowane bogato zaopatrzone sklepy przyciągające
klienta różnokolorowymi witrynami.
Niezmiennie po tylu latach pobytu
w Afryce wzbudza zdziwienie, że tu
gdzie drzewa iglaste są rzadkością, w
ten niezwykły czas świąt chrześcijańskich głównymi dekoracjami są nasze
choinki, jak dobrze znane nam polskie
świerki czy sosny.
W dużym kompleksie sklepów w olbrzymim holu wita przechodniów
święty Mikołaj. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie czarny kolor skóry Mikołaja, ale i to nie powinno budzić wątpliwości! – jesteśmy przecież
na Czarnym Lądzie.
Święty Mikołaj spełnia wspaniale
swoje obowiązki, dorosłych zachęca
do zrobienia zakupów, a dzieciom rozdaje cukierki i na królewskim fotelu
pozuje wraz z nimi do zdjęć. Dzieci z
oczami jaśniejącymi ze szczęścia piszczą z radości i przejęcia, rozkoszując
się tą iluzoryczną chwilą jako największym wydarzeniem w ich dziecięcym
świecie. Nastrój świąteczny potęgują
kolędy, których specyficzna melodyka
choć śpiewana w języku angielskim,
czy afrykaans jednak dociera do wnę-

trza duszy i wywołuje miłe odczucia.
Ulice miasta udekorowane są świątecznie już w pierwszych dniach listopada. Stacje benzynowe z zawieszonymi girlandami lampek świecącymi
wszystkimi kolorami tęczy, a obsługa
stacji poubierana w czapki mikołajowe
spod których z hebanowych twarzy jaśnieją białe zęby w uśmiechu. Jednak
tu klienta może spotkać zawód, gdyż
choć benzynę serwuje święty Mikołaj nie daje jej w podarunku i tak jak
zawsze trzeba zapłacić niebagatelną
sumę za pełny zbiornik.
Na skrzyżowaniach ulic, gazeciarze
sprzedają prasę tak jak zawsze podchodząc do kierowców, jednak rozwesela widok uwijających się Murzynów
w ubraniach Mikołajów, ocierających
pot z czoła w pełnym skwarze afrykańskiego lata.
Do niezwykle relaksujących po trudach życia w cywilizowanym świecie,
należą safarii - urlopy spędzane z dala
od miast w Parkach Narodowych, czy
prywatnych Parkach, gdzie na wolności żyją dzikie zwierzęta afrykańskie.
W grudniu jeżdżąc autem na całodniowe safarii po buszu afrykańskim,
można zaobserwować grupy zwierząt
ochraniających swoje małe.
Parę razy byliśmy świadkami narodzin
antylopy, kiedy to wszystkie ciocie i
babcie ze stada otaczały kręgiem młodą rodzącą matkę, aby dać jej wsparcie
i ochronę przed niebezpieczeństwem
czyhającym zaledwie kilka metrów.
Wielką atrakcją i niemniej smakowitym kąskiem jest dla drapieżników
osłabiona matka z ledwo stojącym na
nogach baby.
Dlatego wręcz wzrusza taka solidarność stada antylop, które nie odstępują
młodej matki przez kilka dni. Również
mocarne słonie stwarzają dla swoich

pociech komfortowe warunki na przetrwanie i ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Młode lewki w ramionach
matki i ciotek psocą jak łagodne domowe kotki, czasem tylko szczerząc zęby
i pokazując pazury, gdy matka strofuje
swoje kocięta.
Noc wigilijna w buszu to noc pełna tajemnic związanych z naszymi
chrześcijańskimi świętami, ale także z
tym odradzaniem się natury wciąż na
nowo. Tam też są narodziny do nowego życia, życia pełnego walki o przetrwanie.
Tak naprawdę to Wigilia świąt Bożego
Narodzenia nie znana jest szerzej poza
tradycjami polskiej kultury. Tu uroczyście obchodzi się pierwszy dzień świąt
i dla dzieci i domowników jest to czas
próby silnej woli w oczekiwaniu na
prezenty, które złożone są pod udekorowaną choinką parę dni wcześniej.
Okazały pieczony indyk obłożony
pomarańczami stanowi clou programu
potraw świątecznych, a potem na słodko nieodłączny pudding.
Jednak w gronie Polaków, choć to już
minęło tyle lat od wyjazdu z Polski,
ciągle przeważają tradycje polskiej wigilii z dwunastoma specjalnymi potrawami podawanymi tylko w ten jeden
dzień w roku. Jakże byłam przed laty
rozczarowana, gdy jako najważniejszą potrawę przygotowałam karpia
w galarecie. Karpia, którego trudno
zdobyć, trzeba specjalnie zamawiać
od hodowców stawów rybnych, karpia
tradycyjnie udekorowanego jajkami,
marchewką, ogórkami na podłużnym
półmisku. Aby przyrządzić wigilijnego
karpia zadałam sobie wiele trudu, aby
tu z dala od Polski na naszym stole wigilijnym były tradycyjne polskie potrawy. Jakie było moje smutne zaskoczenie, gdy w parę minut po postawieniu
galarety z karpiem na stole wigilijnym,
w skwarny wieczór, karp zaczął pływać w rosole...
Wspaniale natomiast udają się zupa
grzybowa, czy rybna, pierogi z grzybami, czerwona kapusta, a także śledź w
śmietanie.
Najbardziej jednak oczekiwaną w naszej polskiej rodzinie jest potrawa z
maku przygotowana z miodem i suszonymi owocami z dodatkiem świeżych
pomarańczy. Nie możemy doczekać
się na ten punkt kulminacyjny Wigilii, nie tylko z powodów smakowych
tej tradycyjnej potrawy, ale również
dlatego, że po tym następuje przerwa
w posiłku i najradośniejsza chwila nie
tylko dla milusińskich, ale dla wszyst-

Strona 56 - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 grudnia 2012

kich, którzy czują się trochę dzieckiem
w ten jeden magiczny wieczór roku.
Nawet Seniorka Polonii, która dożyła
stu jeden lat, każdego roku swego długiego życia, intensywnie przeżywała
urok polskiej tradycyjnej Wigilii. W
tej szczególnej chwili pod wpływem
czaru wieczoru i świecącego lampkami drzewka, młodniała i w jej schorowanych oczach budził się zachwyt nad
tym co trwa wiecznie i nie podlega regułom upływającego czasu.
Ta niepowtarzalna chwila wieczoru
wigilijnego wyzwala marzenia za tym
co nieosiągalne, przywodzi w obrazach chwile z dzieciństwa i domu rodzinnego, który choć już dawno nie
istnieje, jednak w tę szczególną wieczorną godzinę zamienia się w dom
nie tylko snów i marzeń o przeszłości,
ale nagle pojawia się właśnie tu, gdzie
jesteśmy razem z rodziną.
Nie jest ważne, czy jesteśmy na innym
kontynencie, na lądzie, gdzie o tej porze roku słońce oślepia swoimi promieniami, a gwiazdy z innych konstelacji
na granatowym niebie utkanym jak
gobelin otaczają księżyc, przepływający po niebie jak zaczarowana łódź...
Nie to jest ważne, co nas otacza, ale
to co nosimy w swoim sercu, to kim
jesteśmy. Bo choć nasze życie pełne
jest doświadczeń i często jest zaprzeczeniem naszych marzeń, to w ten
jeden wieczór wigilijny patrząc w
rozgwieżdżone niebo pod Krzyżem
Południa mamy łączność z całym
światem ludzi wypatrujących tej
pierwszej gwiazdki i w sercu rodzi
się nadzieja na jasną przyszłość i
pojawia się wewnętrzna siła dająca
poczucie bezpieczeństwa i nadziei
na przyszłość.
http://www.radiownet.pl/publikacje/w-programie-pomost-rozmowy-z-afryka
foto; Zofia Wojciechowska
-- zdjęcia z Afryki Google -Rezerwat przyrody/Zoo - Masai Mara Safari
Rambutan, dojrzewając zmieni kolor na czerwony.
Jackfruit, czyli owoc drzewa bochenkowego. To największe owoce
świata rosnące na drzewach - ważą
do 36 kg.
Opracowanie: Zofia Wojciechowska
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igilie spędzaliśmy we Lwowie
nie tylko w ścisłym gronie rodzinnym. W naszej jadalni przy ul. Jagiellońskiej 4 zasiadaliśmy do stołu
wigilijnego w towarzystwie siostry
mojej Mamy Wisi (Ludwisi), Stasi,
opiekunki naszego domu, dozorcy
kamienicy p. Michała, który przychodził z synem Józkiem – zalotnikiem Stasi. Nie przypominam
sobie o rzucaniu kutii na sufit, ale
pamiętam, iż sporo wspominało się
o tym zwyczaju. Mieliśmy gramofon firmy Edison i w skupieniu słuchaliśmy kolęd w wykonaniu chóru
Dana. Byłem domowym „niejadkiem”, ale po „opłatku” barszczyk

Gdy Miastu to w kwiatach, to w bujnyj zileni,
To het zasypany liściami złutymi,
To w śniegu i lodzi bajkowu si mieni...
Taj wcionż ty syrdeczny naszy krajubrazy
Przyd przymrużunymi jawiu si
uczami,
Byz przerwy i wciongli, pu tysiency
razy,
Wułany
pamnieńciu,
sercym,
wspumniniami...
A skoru ni mogim na my własny
oczy
Krajubrazów Miasta kiedy chcem
zubaczyć -

"Estetyka miasta", "Historiografia
urbanistyki i architektury dawnego
Lwowa", "Cuda architektury" czy
"Najstarsze widoki Lwowa". Wolny
czas spędzał przeważnie w górach;
był wieloletnim członkiem Klubu
Turystów Górskich i PTTK.
Witold Szolginia zasłużył się przede
wszystkim pisaniem - i w bałaku, i
w polszczyźnie literackiej - wierszy
o Lwowie i lwowiakach. Jego utwory, zebrane w tomy: "Krajubrazy
syrdeczny", "Kwiaty lwowskie" i
(w antologii wielu autorów, w tym
Witolda Szołgini) „Semper fidelis",
przywracają obraz dawnego Lwowa

Choć autor wbrew swojej woli musiał opuścić ukochany Lwów i przez
długie lata żyć poza jego granicami,
nigdy nie wyrzekł się krwi prawdziwego lwowianina, która płynęła
w jego żyłach. W jednej ze swoich
książek podkreśla: "Byłem, jestem i
do końca mego życia będę rzeczywistym, prawdziwym, na Górnym
Łyczakowie urodzonym lwowianinem. Nikt mnie z tej godności i
z tego obowiązku nie zwolnił. Nie
wyrzekłem się, nie wyparłem, nie
zapomniałem i nie zmieni tego faktu, owej dozgonnej przynależności
do Lwowa, ta okoliczność, że muszę, choć ciągle nader ciężko mi to

MOJE LWOWSKIE ŚWIĘTA
BOŻEGO NARODZENIA

ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW
mi zwykle smakował. Otwieraliśmy
okno z którego roztaczał się widok
na ul. Legionów, pięknego fragmentu Lwowa, gdzie uprzednio mieszkaliśmy. Drzewko zawsze było oryginalne, kupowane na Krakidałach,
ubierane wyłącznie przez Mamę. Ja
wieszałem bombki, Tata zakładał
na drzewku lampki, czyli „klawe
urządzenie – elektryczne oświetlenie”. Mama przy opłatku życzyła
mi abym wreszcie zmądrzał, Tacie,
aby mi grywał do snu na mandolinie (czasami zapominał), gdy ja
trwałem w oczekiwaniu, nie mogąc
zasnąć. Nie śpiewaliśmy za wiele
kolęd słuchając co nam w Radiu
Lwów zaśpiewa Włada Majewska
i co powie Untenbaum w rozmowie
z Aprikozenkrantzem. Pamiętam,
iż raz, jeden z nich powiedział do
drugiego, że nie może już dłużej
rozmawiać, bo się umówił z Finkelsteinową na wigilię, bo ausgerehtent
stary Finkelstein szedł pojechać
za interesami. Tata był ginekologiem – położnikiem, z czego moja
Mama nie zawsze była zadowolona,
w przeciwieństwie do Stasi i cioci
Wisi – Ludwisi. W czasie wigilii w
1938 roku, gdy starsi rozmawiali o
Anglii i Francji, zabrałem głos: „widziałem dzisiaj w Ogrodzie (Ogród
Jezuicki) jak się dwa psy połączyły,
przyszedł ogrodnik i zaczął biedne
psy okładać kijem. Wyobraźcie sobie co się w takiej Anglii musi dziać
– skonstatowałem”.
Przy wigilijnym stole Tata nie opowiadał nam o swoich pacjentkach,
natomiast Mama czytała bardzo
często wiersze Szołgini i Juliusza
Słowackiego. Zapamiętałem taki:
Lat już kilkadziesiunt jak woda
spłynełu,
A z nimi to wszystku, co niesi nam
życi;
Pół wieku już przeszłu ud czasów
minełu,
U chtórych furt myślim, dumam,
marzym skryci...
Lwów... To Miastu cudny, z synnegu marzenia,
Śliczności niezwykłyj, ni du upisania W myj tensknyj pamnieńci wciongli
si udmienia,
Furt inszy - dnim, nocu, wiczorym
i z rania...
A tagży na wiosny, latym, w jesiń,
w zimi,
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Tu spraw, dobry Boży: naj mi si ni
zmroczy
Nigdy pamińć o nich - pamińć,
skarb tułaczy...
Wiersze Juliusza Słowackiego nie
były pisane bałakiem, a szkoda
przecież wieszcz urodził się w Krzemieńcu.
Witold Szolginia całe swoje życie
spędził na przekazywaniu prawdy
o wielkości i świetności "tamtego
Lwowa", który po II wojnie światowej pozostał poza granicami naszej
Ojczyzny. Jego nostalgiczne wiersze, pisane zarówno bałakiem, jak
i polszczyzną literacką, oraz wspaniałe, cykliczne książki o Lwowie
dostarczają wzruszeń i wiedzy o
Mieście Semper Fidelis
Urodził się 11 marca 1923 roku we
Lwowie. W latach 1929-1935 pobierał pierwsze nauki w Publicznej
Szkole Powszechnej Męskiej im.
Świętego Antoniego. W 1939 roku
uzyskał w VI Państwowym Gimnazjum im. Stanisława Staszica tzw.
małą maturę. Następnie kontynuował naukę w tzw. Szkole Średniej,
którą w 1941 roku ukończył ze stopniem celującym. Podczas okupacji niemieckiej zajmował się m.in.
sprzedawaniem gazet, a także zatrudniał się jako goniec w urzędzie
skarbowym. Brał udział w redagowaniu i kolportażu prasy podziemnej. W 1944 roku rozpoczął studia
u polskich jeszcze profesorów na
Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. W maju 1946 roku
został wraz z rodzicami ekspatriowany ze Lwowa. Swoje studia kontynuował wówczas na Politechnice
Krakowskiej, gdzie w 1950 roku
uzyskał dyplom magistra inżyniera
architekta. Rok wcześniej ożenił się
z warszawianką Wandą Izert, późniejszym kustoszem w Bibliotece
Narodowej. W swoim domu z niesłychanym pietyzmem pielęgnował
najszlachetniejsze lwowskie tradycje i wartości. W zawodzie pracował
ponad 40 lat. Osiągnął stanowisko
docenta w Instytucie Kształtowania
Środowiska w Warszawie. Prowadził różnorodne prace badawcze,
jak również działalność popularyzatorską z dziedziny urbanistyki,
architektury i budownictwa. Jest
autorem m.in. encyklopedii "Architektura i budownictwo", książek

z jego zabytkami i mieszkańcami.
We wstępie do pierwszego z nich
poeta wspomina moment, w którym zaczął pisać swoje nostalgiczne
utwory o Lwowie:
"Zaczęło się to pewnego grudniowego wieczora w połowie lat pięćdziesiątych, kilka dni przed Wigilią
Świąt Bożego Narodzenia. Siedziałem wówczas przy biurku, coś tam
sobie pisząc - i w pewnej chwili,
chwili namysłu nad dalszym tokiem
mojej pracy, machinalnie spojrzałem w okno. Za jego lekko oszronionymi szybami bladą czerwienią
zachodzącego na horyzoncie słońca
dogasał zimowy dzień. Z szybko
ciemniejącego, pokrywającego się
niskimi chmurami nieba zaczynał
prószyć drobny śnieg. I wtedy, dokładnie w tym właśnie momencie,
to się zaczęło. Sam nie wiem, jak
mam określić ów niezapomniany,
do dziś ostro się w mojej pamięci
rysujący moment. Olśnienie? Wizja? Trans? Jakże nieporadny jest
nasz język, gdy chcemy nazwać coś,
co mimo iż tak niematerialne, tak
nieuchwytne, tak ulotne - przecież
niesie w sobie wielki ładunek emocji, nastroju, wzruszenia. Mówiąc
krótko: raptownie, zaskakująco nagle straciłem poczucie miejsca, w
którym się znajdowałem, znikł mój
malutki pokoik do pracy - pojawiło
się zaś tamto, jedyne na całym świecie miejsce: mój Dom rodzinny w
moim rodzinnym Mieście. Z takim
samym, dokładnie takim samym zimowym wieczorem za oszronionymi szybami okna wychodzącego na
ulicę Łyczakowską... Do głębi poruszony tą nagłą wizją - od razu, z
miejsca, z jakiegoś niepojętego nakazu napisałem wówczas przy tym
moim biurku pierwszy w mym życiu wiersz: „Wigilia”. Wigilia oczywiście tamta, sprzed lat, w Domu
rodzinnym - jednakże również z
odniesieniami do mojej ówczesnej
warszawskiej rzeczywistości. (...)
Za tym moim pierwszym, najpierwszym lwowskim w treści i formie
wierszem poszły potem dość szybko
następne. Wszystkie również lwowskie w swej treści, czterowersowe i
dwunastozgłoskowe w formie oraz
bałakowe w stylu...".
Czytając przytoczony wiersz, możemy poznać piękno i melodyjność
gwary lwowskiej ulicy.

przychodzi, żyć z dala od niego. Nie
oddychać jego powietrzem, nie chodzić jego ulicami".
Ta tęsknota za Lwowem sprawiła,
że zaczął on pisać urokliwe książki o swoim ukochanym mieście,
by przybliżyć innym jego piękno i
wartość. Andrzej W. Kaczorowski
w tekście "Pamięć, skarb tułaczy...",
zamieszczonym w ósmym tomie
"Tamtego Lwowa" Witolda Szołgini, pisze o autorze, że "odkrywanie
lwowskiej Atlantydy, utraconych
'korzeni i popiołów'" stało się najświętszą misją jego dni i nocy, sensem istnienia z dala od Wysokiego
Zamku i ukochanych Bernardynów,
testamentem wreszcie dla następnych pokoleń Polaków polskiego
Lwowa już nie znających".
Wspomnienia związane z drogim
mu miastem zawarł Witold Szołginia w "Domu pod żelaznym lwem",
"Pudełku lwowskich wspomnień
pełnym" oraz cyklu książek zatytułowanym "Tamten Lwów", którego
napisał osiem tomów. Noszą one następujące tytuły: "Oblicze miasta",
"Ulice i place", "Świątynie, gmachy,
pomniki", "My, Lwowianie", "Życie
miasta", "Rozmaitości", "Z niebios
nad Lwowem", "Arcylwowianie".
Stały się one dla "wyojczyźnionych" szczególnie bliskie i ważne.
O "Domu pod żelaznym lwem" Kaczorowski pisze: „To była w latach
milczenia lwowska biblia, dekalog
lwowskiej wiary, katechizm lwowskiego dziecka, które na wygnaniu osiągnęło wiek zgorzkniałego
starca, a ta książka przywróciła mu
siły młodzieńca” - napisał w swym
'Alfabecie lwowskim' Jerzy Janicki. Książka Witolda Szołgini była
„pierwszą kroplą, która wydrążyła
szczelinę w niewzruszonej dotąd
skale cenzury”, a gdyby nawet nic
innego Ślipunder (tak bałakowo
lwowscy przyjaciele nazywali autora) nie napisał, „Dom pod żelaznym
lwem” daje mu i tak prawo do miana lwowskiego Homera". Szołginia, prawdziwy Larousse wiedzy o
Lwowie, jak go wielu nazywało, w
swych dziełach językiem wyjątkowo lekkim, barwnym i opisowym
z pietyzmem wspomina ukochane
miasto z jego wielkimi i małymi
sprawami. W jego książkach ten
stary, dawny Lwów po prostu żyje!
Kaczorowski podkreśla: "W całej
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swej twórczości był perfekcjonistą i
podkręcał tempo pracy nad opisem
kolejnych fragmentów Miasta Zawsze Wiernego i ludzi z nim związanych; wydawało się, że tej pracy
nie ma końca - jeszcze święci „W
niebiosach nad Lwowem”, jeszcze
„Arcylwowianie”... Podobnie jak
bezgraniczna i totalna była miłość
Witolda Szołgini do „tamtego Lwowa” - aż po ziemski kres jego wędrówki. W najtrudniejszych czasach
był niezrównanym pokrzepicielem
lwowskich serc - dopóki biło jego
serce. Przywołajmy tutaj fragment
"Tamtego Lwowa", w którym autor
opisuje Wały Hetmańskie:
"Najpierw trochę informacji o nazwie tej zielonej śródmiejskiej promenady. „Wały” - już wiadomo:
nazwa pochodzi od odcinka otaczających dawny Lwów wałów obronnych, na którym owa promenada
powstała. Dlaczego jednak „Hetmańskie”? Od stojącego na nich
ongiś najstarszego „cywilnego” chociaż nie, lepiej: świeckiego (nie
kościelnego) pomnika lwowskiego, postawionego jeszcze w końcu
XVIII wieku dla uczczenia hetmana
Stanisława Jabłonowskiego - przyjaciela króla Jana III Sobieskiego,
towarzyszącego mu w jego wojennych wyprawach oraz jak on lwowianina... Za co jednak aż pomnik?
Za skuteczną obronę przed ostatnim już w dziejach Lwowa tatarskim najazdem na to miasto w roku
1695 oraz za wiele innych jeszcze
dla niego przysług i dobrodziejstw.
(...) Wzrok kogoś patrzącego z ulicy Hetmańskiej przy wschodnim
obrzeżu Wałów Hetmańskich ku
przeciwległej ulicy Legionów przy
ich obrzeżu zachodnim penetruje tę
przestrzeń swobodnie, nie napotykając na żadne wizualne przeszkody
w postaci gęściejszej zieleni. Nic to
jednak urody owym Wałom nie ujmuje - są bardzo piękne w swej wykwintnej prostocie wielkomiejskiego bulwaru z zieloną promenadą na
swej osi. Jest to niewątpliwie drugi,
obok niedalekiej ulicy Akademickiej z jej topolową aleją, salon miasta. - Nie będziemy się tu spierać,
który piękniejszy...".
Strażnik Miasta i Grobów Witold
Szołginia należał do grona założycieli warszawskiego Towarzystwa
Miłośników Lwowa w 1988 roku,
do roku 1994 był wiceprezesem
i członkiem pierwszego Zarządu
Oddziału, organizatorem wielu prelekcji na tematy lwowskie. Warto
przypomnieć, że od 1989 roku przez
siedem lat, aż do śmierci, w każdy
niedzielny poranek w radiowej Trójce w cyklu "Krajobrazy serdeczne"
głosił gawędy o Lwowie, przybliżając słuchaczom wielkość i uroki
miasta. Oprócz pisania zajmował
się także tworzeniem grafik, które
w plastyczny sposób oddawały klimat jego wierszy. Kolekcjonował
również pamiątki lwowskie, które
dały początek „Kolekcji Leopolis"
w warszawskim Muzeum Niepodległości. W jego mieszkaniu w Warszawie od lat spotykała się diaspora
lwowska z niezapomnianym Henrykiem Vogelfängerem - Tońkiem
z Wesołej Lwowskiej Fali, jego
szkolnym przyjacielem Andrzejem
Hiolskim, Adamem Hollankiem,
Janem Parandowskim, Jerzym Janickim czy Jerzym Michotkiem na
czele, tworząc nieformalne Koło
Literacko-Artystyczne. W środowisku tym Szolginię uznawano
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za lwowskiego "guru", chodzącą
encyklopedię Lwowa, zawsze dokładnego i nieomylnego w sprawach lwowskich, a przy tym człowieka o niezwykłej szlachetności,
uczciwości i etycznej czystości. W
całym życiu był człowiekiem niezwykle delikatnym, skromnym, a
nawet nieśmiałym. Nie potrafił się
przepychać łokciami, obcy był mu
zgiełk i blichtr tego świata, nie znosił targowiska próżności w obcym,
niekiedy barbarzyńskim otoczeniu,
w jakim przyszło mu trwać. Wysoko cenił sobie tradycyjne lwowskie
wartości - dom i rodzinę. Najdalszy
od politycznego koniunkturalizmu,
oportunizmu i moralnego relatywizmu, był człowiekiem głębokiej

wiary wyniesionej od św. Antoniego
i Matki Bożej Ostrobramskiej, spod
lwowskich kapliczek, i przeżywanej
dyskretnie w mokotowskiej parafii
św. Michała" - dodaje Andrzej W.
Kaczorowski.
Zmarł 30 czerwca 1996 roku w Warszawie i 3 lipca został pochowany
na cmentarzu Powązkowskim. Podczas pogrzebu tego zasłużonego dla
Lwowa człowieka Adam Hollanek
powiedział:
"Żył najszlachetniej, najgodniej jak
tylko można. Cudowny, jakże uczony druh, wspaniały mąż i ojciec,
żywy pomnik Polaka, takiego, jakim by się bardzo pragnęło zostać,

ale zostać trudno. Z nikim nie skłócony, etycznie absolutnie czysty".
Wspominany często Kaczorowski
w swojej pracy o Szołgini pisze z
kolei:
"Był jednym z ostatnich w długim
szeregu bene merentes dla „tamtego Lwowa” - i kolejnymi tomami
bujnej, nostalgicznej twórczości, i
latami prowadzonej na różnych polach niezmordowanej działalności
na rzecz miasta swej młodości, sam
zyskał w pokoleniu „wyojczyźnionych” ten zaszczytny tytuł.
Arcylwowianinem był dla przyjaciół i dla nieznajomych, którzy od
dawna w najprzeróżniejszy sposób

oddawali mu hołd za wszystko, co
napisał i co zrobił, by ocalić dla siebie i potomnych wierną pamięć o
sześciu wiekach polskiego Lwowa.
Witold Szolginia – „primus inter
pares lwowskich wygnańców” - był
lwowskim encyklopedystą, jak to
barwnie określił Jerzy Janicki, jeden
z jego najbliższych kolegów:
„Absolutny rebe”.
Po papiesku nieomylny w kwestiach lwowskich. Arbiter leopoliensis wszystkich sporów obszaru
zamkniętego rogatkami Łyczakowa
i Zamarstynowa. Arcylwowiak i arcyłyczakowianin. Posiadł ogromną
wiedzę o Lwowie i z każdym dzielił

się nią jak chlebem - choćby odpowiadając na niezliczone telefony z
pytaniami o leopolitana, czy korespondując z rodakami rozsianymi
po kraju i świecie. „Lwowiak, lwowianin i lwowianista”.
„Był strażnikiem Miasta i Grobów”
- jakże trafnie! - nazwał go w dedykacji na jednym z tomów swej poezji Zbigniew Herbert.
Literatura, źródła, cytaty:
Piotr Czartoryski - Sziler „Nowy
Dziennik”
Aleksander Szumański http://aleksanderszumanski.pl

Dawne tradycje świąteczne na Kresach
Redakcja

pierogi z drożdżowego ciasta (ta-

kierkami, batonikami, chałwą itp.

galicyjsko - hiszpańskiej i rzym-

świata. Cały adwent skupiał się na

marmoladą z suszonych gruszek,
konfiturami, surowymi jabłkami,
słodkim twarogiem itp. przysmakami. Pieczono także kruche ciasteczka, wycinane foremkami o
najrozmaitszych kształtach. Te ciasteczka to też tradycja. Podawano
je głównie do herbaty słodzonej w
filiżance lub szklance, choć pito ją
także jeszcze na rosyjską modłę z
prykuską (dla niewtajemniczonych
wyjaśniam, że pito ją z kawałeczkiem cukru w ustach, dolewając
do szklanki esencji z czajniczka i
wrzątku z samowara lub czajnika).
Ciasteczkami tymi ubierano także
choinki. Na Wigilię gospodynie
przygotowywały wieczerzę z dań
postnych, to znaczy bezmięsnych.
Zwyczaju przyrządzania i podawania ryb (karpia) nie znano, mimo że
z ich zdobyciem nie było kłopotu.
Obowiązkowo był śledź marynowany lub w oleju - symbol postu.
Była zupa grzybowa lub (częściej)
barszcz czerwony, taki niby-bigos z
kiszonej kapusty, ale tylko z grzybami i okraszony olejem, kluski z
makiem lub makiełki, na deser kisiel z żurawinami. Stół wigilijny,
przykryty obowiązkowo białym,
lnianym obrusem, pod którym leżało sianko - nie był więc zbyt obficie
zastawiony. W izbie, w której spożywano wieczerzę wigilijną, stała
(częściej wisiała u pułapu) choinka
z jodełki lub małej sosenki, pięknie
wystrojona, głównie ozdobami wykonanymi przez dzieci, ciasteczkami kruchymi domowego wypieku,
jabłkami, kolorowymi cukierkami,
bombkami z wafelków (które później można było zjeść), świeczkami
i innymi dziecięcymi cudnościami.
Po wieczerzy, którą zawsze rozpoczynał ojciec rodziny "łamiąc się"
opłatkiem po kolei i przestrzegając
starszeństwa ze wszystkimi domownikami (z życzeniami zakończonymi obowiązkowo tradycyjnym "Daj Boże za rok doczekać"),
w wielu domach przy zapalonych
na choinkach świecach śpiewano
kolędy, także te żartobliwe z kantyczki, znane i śpiewane od pokoleń. Gwiazdkowych prezentów niestety, nie znano. Ale dzieci do lat
10-12 rano po przebudzeniu z wielkimi emocjami i nadziejami sięgały pod poduszkę, gdzie znajdowały
paczuszki z różnymi łakociami: cu-

cież codziennie mówiono krótką
modlitwę na zakończenie wieczornego, obowiązkowego pacierza.
Byłby to więc z jego strony wyraz
rażącej niewdzięczności, gdyby w
Wigilię nie obdarował tych dzieci. Do starszych dzieci aniołki nie
przychodziły, bo one (te dzieci, nie
aniołki) były zbyt przemądrzałe i
twierdziły, że to rodzice podkładają
im te "gościńce". Dobre sobie, rodzice... W same Święta nie składano wizyt. To były bardzo rodzinne
święta. Odwiedzano się wzajemnie i goszczono krewnych, a także
przyjaciół w okresie od Bożego
Narodzenia do Trzech Króli. W
tym też okresie można było się spodziewać - często konkurencyjnych
- zespołów kolędników, których
po występie należało obdarować
ciastami i drobnymi datkami pieniężnymi. Po okresie świątecznym,
gdy już każdy wypisał na drzwiach
wejściowych święcona kredą litery: K + M + B i pokropił święconą
wodą wszystko, co było do pokropienia (nie wiadomo, czy ksiądz
przyjedzie po kolędzie) - rozpoczynały się zapusty, obecnie zwane
z cudzoziemska karnawałem. To
czas zabaw tanecznych, kuligów i
wesel, a także objadania się trochę
na zapas tak, aby można było łatwiej znieść okres Wielkiego Postu.
"Szaleństwa" te kończył Popielec
z tradycyjnym śledziem, choć prawdę mówiąc - potraw mięsnych
nie jadano tylko właśnie w środę
popielcową, wszystkie piątki i w
czasie ostatniego tygodnia przed
Wielkanocą. W tych dniach żywiono się potrawami jarskimi, okraszanymi olejem oraz nabiałem (mleko
i jego przetwory, jajka) .[1]

licyjskie nakazywały post od 1
grudnia, a nawet od świętego Marcina. Post, czyli wstrzemięźliwość
względem pewnych pokarmów np.
mięs. Obchodzono go w poniedziałki, środy i piątki, ale z czasem
był praktykowany tylko w zakonach. Natomiast w Polsce ukształtował się pod wpływem praktyk
ascetycznych benedyktynów i cystersów. Niegdyś zwany "czterdziestnicą". W średniowieczu było
to oświadczenie gotowości na
przyjęcie Pana, jakie składali: król,
prymas i przedstawiciele stanów zapalając świece i kładąc ją na
siedmioramiennym
świeczniku.
Powszechne było uczestnictwo we
mszy świętej, specjalnym nabożeństwie wotywnym zwanym roratami. "Msza ku czci Najświętszej
Maryi Panny znana była w Kościele katolickim już XIII w. Nazwa
pochodzi od pierwszych słów hymnu śpiewanego na rozpoczęcie nabożeństwa. Rorate coeli desuper,
czyli Spuśćcie rosę niebiosa"[85].
Na msze chodzono wczesnym rankiem około godziny szóstej, zabierając ze sobą świeczkę w kolorowym, prześwitującym pudełku.
Pudełka nosiły nazwę lampionów,
a zapalano je dopiero w kościele.
Dzieci robiły je w domu z bibuły i
tektury, w środku ostrożnie umieszczając małą świeczkę. Idąc ścieżkami i drogami do kościoła nie lada
wyczynem było zachować odwagę,
bowiem wieś kresowa w owym
czasie miała słabo rozwiniętą sieć
lamp drogowych. "Dopiero kiedyśmy wyjechali podciągnęli elektrykę, do tej pory - ani bieżącej wody,
ani elektryczności; lampą naftową
świeciliśmy” - wspomina informatorka. Poza tym czuje się przejęcie,
gdy kresowiacy opowiadają o tym
jak ksiądz zapalał kolejną świecę.
Bywało, że w domu na stole gościł
taki sam wianek z czterema świeczkami, wówczas to od ognia świecy
na ołtarzu zapalano lampion i próbowano ogień przynieść do świeczki na wianuszku. Często jednak
wypaliła się świeczka nim dotarło
się do domu lub ogień zgasł. Doniesiony był oznaką pomyślności w
nadchodzącym roku. Gdy paliły się
już cztery ramiona stojaka w kościele wiadomo było, że już wnet
narodziny Dzieciątka - Zbawiciela

istotę grudnia. Oczekiwanie na Wigilię, Boże Narodzenie. "Polska
przeżywa głęboko radość nocy betlejemskiej, łącząc po swojemu stare wierzenia z nowymi. Wilia, wieczerza o charakterze sakralnym,
jest tak mocno związana z nami
uczuciowo, że w oczach wielu Polaków przesłania właściwe święto.
Staje się treścią, miast wstępem.
Potrawy spożywane w czasie Wigilii, ich sposób przyrządzania, ich
kolejność są tradycyjne, symboliczne, niezmienne". Nazwa zaś
Wigilia pochodzi od łacińskich
słów "vigiliare" - czuwać oraz "vigilia" co oznacza czuwanie, straż
nocną, wartę. W potocznym rozumieniu słowo Wigilia kojarzy się z
dniem poprzedzającym Boże Narodzenie, głównie zaś ze zwyczajami
i obrzędami oraz oczywiście z uroczystą wieczerzą. Jednak w kościele katolickim określa się tym słowem każdy dzień poprzedzający
ważniejsze święta. Boże Narodzenie obchodzone jest jako święto narodzenia Chrystusa już od IV wieku n.e. Pierwsze wzmianki o tym
święcie pochodzą prawdopodobnie
z 345 roku. Jest to data pierwszego
pojawienia się święta w rzymskim
kalendarzu chrześcijańskim, z tego
okresu również pochodzi hymn kościelny o narodzeniu Jezusa jak
również pierwsze znane przedstawienie Świętej Rodziny. Dopiero w
VI wieku do liturgii świąt Bożego
Narodzenia wprowadzono obrzędy
i rytuały dla poprzedzającego je
dnia wigilijnego. W pierwszych
wiekach chrześcijaństwa obchody
całego cyklu były obchodzone w
dniach, w których jak przypuszczano urodził się Jezus. Ostatecznie
jednak hierarchowie kościoła wybrali 24 grudnia dniem Wigilii, z
postem, modłami i oczekiwaniem
na święto, zaś 25 grudnia jako narodziny Mesjasza. W rodzinach
polsko-ukraińskich w zależności,
którą tradycję się pielęgnowało
ubierało się choinkę w grudniu (obrządek chrześcijański) bądź w
styczniu (obrządek prawosławny).
Przygotowania
do
"Godnych
Świąt", gdyż tak je również nazywano rozpoczynają się wielkim
sprzątaniem, robieniem zakupów,
przygotowywaniem ozdób na choinkę i przyzdabianiem domu. Poza

Adwent i Boże Narodzenie kie kulebiaki) z różnym słodkim Był to "gościniec" od osobistego skiej. Liturgia pierwotnie nadała oczekiwaniu, cudownym nadejściu
nadzieniem: makiem, jagodami, aniołka - stróża, do którego prze- mu charakter pokutny. Synody ga- Pana. Owo oczekiwanie stanowi
na Wołyniu.
Co pozostało z dawnych tradycji
związanych z świętami Bożego
Narodzenia? Ile tego pozostało w
naszych rodzinach? Warto zatem
zapoznać się ze wspomnieniami
które prezentujemy poniżej. Nie w
każdym domu z kresowymi korzeniami pozostały w pamięci
W
okresie Adwentu postu zbyt ściśle
nie przestrzegano. Nie urządzano
jednak zabaw i wieczorków tanecznych ani wesel, podobnie jak
w innych regionach kraju. Tradycji Świętego Mikołaja nie znano.
Okres ten wypełniony był pracą
głównie w obejściach i w domach.
Mężczyźni zajmowali się ręczną
młocką zboża, przygotowaniem
opału, naprawą sprzętu domowego i narzędzi, uprzęży, ogacaniem
pomieszczeń dla zwierząt, zabezpieczaniem chochołami młodych
drzewek owocowych przed mrozem w sadach itp. Gospodynie natomiast przędzeniem lnu, konopi i
wełny, szyciem i naprawą odzieży,
darciem pierza na poduchy i pierzyny (to na posag dla córek!), dzierganiem rękawic, skarpet i swetrów
z wełny, wyszywaniem i szydełkowaniem. Dzieci przygotowywały ozdoby choinkowe ze słomki i
kolorowej bibułki, dorabiając do
zakupionych gotowych główek
aniołków ich bajeczne różnokolorowe stroje. Przygotowywano się
również do nadchodzących Świąt
i zapustów, jak nazywano okres
karnawału. Bito wieprze i bukaty,
wyrabiano różne wędliny, solono
słoninę, peklowano mięso, wędzono szynki i kiełbasy. W ostatnim
zwykle tygodniu przed Świętami
gospodynie były już zajęte świątecznymi wypiekami. Ponieważ
okres świąteczny i "półświąteczny"
(tzw. święte wieczory w dniach powszednich) trwał dwa tygodnie tj.
od Wigilii do Trzech Króli - świątecznego pieczywa musiało wystarczyć na cały ten czas, zwłaszcza gdy rodzina była liczna. W
tym okresie trzeba było tylko upiec
świeży chleb na bieżące potrzeby.
Świąteczny chleb zwany bułką wypiekano z drożdżowego, niesłodzonego ciasta pszennego. Oczywiście wypiekano także pieczywo
cukiernicze i to w dużych ilościach
i rodzajach. Przede wszystkim

Adwent i Boże Narodzenie
na Kresach Południowo
Wschodnich.
Adwent to czas przygotowania duchowego do Bożego Narodzenia.
Miał być okresem powagi i skupienia, licznych modlitw, zaprzestania
śpiewów i tańców, ogólnego wyciszenia. Liczy się od niedzieli po św.
Andrzeju do Bożego Narodzenia. Z
języka łacińskiego adwent oznacza
przyjście - "adventus". Podaje się,
że wywodzi się z dwóch tradycji:
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tym kupowało się, a częściej przynosiło się z lasu dorodną choinkę, a
później dzieci przygotowywały jej
przybranie, z papieru bibułkowego,
z papierków po cukierkach, ze złotka, z orzechów i słomy. Tradycja
stawiania choinki narodziła się w
Alzacji, gdzie ubieranie drzewka
było nawiązaniem do rajskiego
drzewa. Na choinkę trafiły również
jabłka, bombki robione ze słomy,
motylki z bibułki i wielkie strojne
łańcuchy, przede wszystkim jednak
świece. Kupowano również papier,
na którym były gotowe podobizny
pasterzy, aniołków i baranków przyklejano je na tekturę, przewiązywano wstążką i zawieszka była
gotowa. Dom przystrajano starannie najróżniejszymi kwiatami z kolorowego papieru, girlandami, gałązkami świerku i wstążeczkami.
Na sam czubek drzewka przymocowywano gwiazdę, obklejoną złotkiem, na pamiątkę gwiazdki świecącej nad żłobkiem, w którym
urodził się Chrystus. W niektórych
domach funkcję gwiazdy przejmował aniołek chroniący domowników od zła i zapewniający dobrobyt. Na wsi do tradycji należało
zabicie świni. Świniobicie oznaczało dostatek i powszechnie dawało do zrozumienia sąsiadom, że
w tym domu jest głowa rodziny ojciec i że są oni majętni. W latach
po wojnie wiele rodzin nie miało
ojców, synów i mężów zdziesiątkowała ich wojna i losy powojenne. Z
mięsa wieprzowego można było
wyrabiać przeróżne potrawy. Np.
jelita wypychane kaszą gryczaną z
mięsem i krwią - zapiekane, odpowiednio przyrządzone było nie lada
przysmakiem. Jednak była to potrawa nie postna, z tego względu smakowano jej w inne dnie bożonarodzeniowe. Póki pole było we
władaniu gospodarzy - każdy był
panem "samego siebie" - przynoszono wtedy snop zboża, "króla"
do domu i stawiano z kącie naprzeciw pieca. "Król" był symbolem
zbłąkanego włóczęgi, zagubionej
duszyczki, której przyjście wyobrażano sobie nieraz jako przyjście Pana. Zawsze też wokoło tegoż snopa rozścielano na ziemi
siano; dzieci bawiły się na nim,
wyglądając za okno w poszukiwaniu pierwszej gwiazdki, zdarzało
się iż czasem także spały. Sianko
było symbolem miejsca, w którym
urodził się Jezus, na sianie w ubogim Betlejem. "W niektórych domach rozrzucano (słomę) po całym
mieszkaniu i chodzono po niej
przez cały okres świąt. Następnie,
w zależności od gospodarza, wnoszono jego podstawowe narzędzia
pracy. Dzieci natomiast stawiały
swoje zeszyty i książki, by - jak
wierzono - nauka w szkole była
przez to łatwiejsza". Przedtem jednak, przed wieczerzą miały miejsce
kuligi i strzelania z moździerzy.
Kuligi organizowali gospodarze,
zazwyczaj jeden z nich wyciągał
sanie i zbierał dzieci sąsiadów, robiąc tym mnóstwo radości i wrzawy. Dzieci jedno za drugim przyczepiały się saneczkami do
wielkich sań i pędziły po śniegu. W
tym czasie młodzież strzelała z
moździerzy, co było możliwe dzięki odszukanym wcześniej "patronom" (nabojom z broni oddziałów
niemieckich, używanych podczas
II wojny światowej). Nieraz zdarzało się, że chłopcy nieświadomi
czyhającego niebezpieczeństwa,
suszyli na piecu proch. Można się
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tylko domyślać jak to się kończyło.
Gdy dzieci siedziały przy oknie
cierpliwie oczekując pierwszej
gwiazdki, gospodyni krzątała się
po kuchni kończąc przygotowywać
wigilijne potrawy. I takim sposobem na stole zagościł barszcz z
uszkami, pierogi z kapusta i grzybami, gołąbki z kaszy gryczanej i
tartych ziemniaków, wnoszono kapustę z grochem podawaną z chlebem, kluski z makiem, kasza jaglana z suszonymi owocami oraz
opiekany i pieczony karp z sosem
grzybowym. Ze słodkiego jadła
pieczone były ciasto piernikowe,
placek krajany - makówka, makowiec, jabłecznik, sernik z rodzynkami, babka drożdżowa, ciasteczka
pełne bakalii i lukru, pierniki i
pączki. Na ukraińską wigilię
oprócz wymienionych wyżej pokarmów podawano buchty, czyli
kluski drożdżowe gotowane na parze wraz z sosem z jagód. Tak w
rodzinach polskich, jak i polsko-ukraińskich ważną rolę odgrywała
kutia, będąca i dziś najważniejszą
rytualną potrawą. Wyrabiana jest z
pszenicy i specjalnego syropu, zawierającego miód, mielony mak,
rodzynki i orzechy włoskie, oraz
inne bakalie. Wszystko to popijano
kompotem z suszu owocowego.
Należało bowiem spróbować każdej potrawy, choćby odrobinę, a
wszystkich powinno być tradycyjnie dwanaście, tyle ile było apostołów. Na stole poza uroczystym jadłem, stały świece i mały biały
talerzyk z opłatkiem - białym i niebieskim lub zielonym: "Organista
lub kościelny chodził po domach i
rozdawał, jakąś tam ofiarę się dawało". Pod śnieżnobiałym obrusem
widniało sianko, a na nim dodatkowe przykrycie dla "zbłąkanej duszyczki". Kiedy już wypatrzono
pierwszą gwiazdę, był to jak mówiono czas by rozpocząć kolację
wigilijną. Cała rodzina zbierała się
razem i rozpoczynały się modlitwy,
które w wypowiadanych na głos
słowach, jednoczyły i sprawiały, że
każdy jej członek czuł się złączony
nierozerwalnie z domem. Zmawiano "Ojcze Nasz", "Zdrowaśkę"
oraz modlitwę za zmarłych (Wieczne Odpoczywanie), zwracając się
w kierunku obrazu Matki Boskiej,
który obowiązkowo musiał zawsze
wisieć na ścianie. Wszyscy klękali,
głowa rodziny brała opłatek i dzieliła pomiędzy wszystkich domowników, zostawiając kawałek dla
wędrowca. Składano sobie wzajemnie życzenia pomyślnego i
zdrowego roku. "Dzielenie się
opłatkiem sięga pogańskiego zwyczaju łamania się pieczywem obrzędowym w celu zawarcia lub odnowienia pobratymstwa, jest także
echem form kultu i życia wspólnotowego pierwszych chrześcijan".
Tym sposobem przystępowano do
wieczerzy. Wigilia była okazją wykazania większego szacunku do
zwierząt, zwłaszcza bydła i koni.
Po kolacji najczęściej "ojciec szedł
do stajni i koniom, krowom dawał
tego opłatka niebieskiego. Życzył
im tak: żeby zdrowe były i żeby
krowy dużo mleka dawały". Ponadto istniało takie przeświadczenie
małych dzieci, że zwierzęta mówią
ludzkim głosem. "Tak mówili i my
latali potem w nocy za ojcem do
stajni i my słuchali, a potem gadali:
- Tato, czemu one nic nie mówią? One mówią tylko wy nie słyszycie". Stołu nakrytego pysznościami
nie szczędzono, jednak po dniu po-

stu ciężko było się opanować i nie
skończyć na obżarstwie. Czas po
kolacji poświęcano na rozmowy i
śpiewanie kolęd. Otwierano wówczas kantyczki (dosyć duże książeczki z kolędami) i grano, śpiewano "Cichą noc", "Zjawiło nam się",
"Bóg się rodzi", "Przybieżeli do
Betlejem", "W żłobie leży", czekano na Boże Narodzenie. Po wieczerzy nie sprzątano stołu, zostawał
takim jakim zostawili go domownicy. Tylko łyżki związywano powrósłem, by rodzina się razem trzymała. Pozostałe pokarmy i opłatek
pozostawiano do rana dnia następnego. Przyjmowano, że dusze
zmarłych krewnych przybierają postać wędrowców lub zwierząt, po
to by móc zasiąść za stołem i w tę
szczególną noc pobyć ze swoimi
bliskimi. "Zamiast wieczerzy wigilijnej dawni Słowianie mieli stypę
zaduszną". Prawdopodobnie w taki
sposób można argumentować pozostałości takich wierzeń. Tymczasem zaczynał się wieczór praktyk
magicznych. Potrząsano przede
wszystkim drzewka owocowe, by
lepiej rodziły, były zdrowe i by robactwo od niech odgonić. Noszono
także w portfelu okazałą łuskę z
karpia, jako talizman pomnażający
pieniądze. Innym przesądem dość
żywotnym w "półświatku kresowym" była wiara, choć słabnąca, w
przemienienie wody w wino. Tak
oto donosi jedna z informatorek:
"My latali i czerpali, czerpali wodę
i wina nie było. Pytamy się: - Tato?
Kiedy będzie wino? - A jak wy pójdziecie spać". Powszechnie znane
było również myślenie, mówiące o
zapowiedziach roku następnego,
wierzono bowiem że przybycie do
domu chłopca miało zwiastować
udany, pomyślny rok, zaś młodej
dziewczyny wręcz przeciwnie. Istniał jednak sposób, by zapewnić
sobie szczęście - wystarczyło umówić się z chłopcem i zaprosić go do
siebie w wigilijny poranek. Nie
obyło się oczywiście bez prezentów, choć były dużo skromniejsze
niż dziś. Przynosiło je Dzieciątko.
Dzieci bardzo czekały na podarunki i choć dostawały zazwyczaj
symbolicznie: ładnie owinięte kostki cukru bądź soczyste jabłka. Ludzie z miasta i bogatsza cześć wsi

zostawiała pod choinką okazalsze
prezenty, jak zawinięte w kolorowy
papier lalki, samochodziki i "przytulanki". Co najważniejsze stawiano na duchowe zbliżenie się rodziny do siebie i wspólne świętowanie
Narodzenia Pańskiego. Najdłuższy
dzień w roku, obfitujący w niezliczone obrzędy i zwyczaje - kończył
się o północy. Kto mógł śpieszył
wówczas na pasterkę, czyli świąteczną mszę świętą, która była radowaniem się i oczekiwaniem
przyjścia Jezusa Chrystusa. "W
Polsce celebruje się pasterkę od
średniowiecza. Na nabożeństwie
tym zawsze bywały tłumy. I tak jest
po dzień dzisiejszy. [...] Jak Polska
długa i szeroka, w miastach i na
wsi, w noc Bożego Narodzenia,
wielkie rzesze wiernych wypełniają wszystkie kościoły". Ta msza
święta, powodowała poprzez modły i śpiewy wstępowanie w wiernych dobrego ducha - oto narodził
się nasz Pan - widniały napisy na
ołtarzu. Dla pewności sprzyjającego roku młodzież wyczyniała psoty, figle, dając się jak najbardziej
we znaki gospodarzom domostw
sąsiednich. Bywało, że malowali
okna wapnem lub bazgrali kredą,
nie jeden dom miał w ten sposób
zasłonięte okna. Jak podaje informatorka: "Zamazali okna, a oni
spali i spali, ciemno i ciemno, a nie
wstawali, bo myśleli, że to noc. Tak
samo wzięli wyrwali taki jeden wychodek i na rzekę puścili i popłynął". W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, najważniejsze
święto całego cyklu czas płynął
spokojnie, w skupieniu i atmosferze powagi. Dzień spędzano na odwiedzaniu się nawzajem, odpoczywając przy suto zastawionych
stołach lub prowadząc pogawędki.
Wyczekiwano też kolędników, którzy już przed pasterką, w wigilie
rozpoczynali swe harce. A chodziła
ich po domach niezliczona ilość.
"Chodzenie po kolędzie" trwało od
drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, do 2 lutego - święta Matki
Boskiej Gromnicznej. W zależności od miejsca kolędnicy inaczej się
zwali, różnili się ubiorem, akcesoriami i repertuarem. "To chodzenie
połączone zawsze jest z wypraszaniem darów, a początki zwyczaju
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sięgają średniowiecza, znany jest
niemal w całej Europie [...] Jak
chodzą grupy dziecięce, to są najczęściej bez przebrania, rekwizytów, śpiewają kolędy i proszą o
wsparcie w postaci smakołyków
świątecznych lub pieniążków. W
samych początkach "chodzenia po
kolędzie" wodzono ze sobą żywe
zwierzęta lub przybierano maski
zwierzęce, a wszystko to dla dobrego urodzaju i pomyślności w hodowli. Wówczas śpiewano piosenki z konikiem, koza, krową w
tekście.
Np. Gdzie koza chodzi tam żyto
rodzi
Gdzie stąpnie nogą, tam żyto rośnie
kopą,
Gdzie koza nie chodzi, tam się nie
rodzi.
Bardziej popularne jest chodzenie z
gwiazdą, symbolizującą "gwiazdę
betlejemską".
Z gwiazdą najczęściej chodzą mali
chłopcy. Jest ona kolorowa, na wysokim drążku, oświetlona i kręcąca
się. W ciemne grudniowe wieczory ukazująca się w oknach domów,
gwiazda zawsze przyjmowana jest
z wielką radością, a grupka chłopców niosąca ją z niekłamaną życzliwością. Kolędnicy na odchodnym
wyśpiewują swe podziękowania i
powinszowania dla gospodarzy:
Za kolację dziękujemy
Zdrowia szczęścia winszujemy
Na ten Nowy Rok".
Gdzieniegdzie "chodzono z kozą",
były to obchody urządzane na
Nowy Rok. W święto Trzech Króli
przestawiano "Herody" i "Draby".
Grupka młodzieży obchodziła wieś,
chodząc od domu do domu i wykrzykując życzenia. W skład drużyn chodzących z kozą wchodziła
oczywiście koza, ale również Diabły, Anioły, Król i Śmierć. Najwięcej wrzawy robiły Diabły, częstokroć kradnąc co im w ręce wpadło.
Koza co chwilę potrząsała swoją
ruchomą dolną szczęką zakończoną okazałą bródką i tupała, becząc
w niebogłosy. Oprócz głowy, złożonej z ociosanego, drewnianego
klocka z przymocowanymi do niego rogami, koza trzymała ogromny
worek, za którym się chowała i do
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którego wrzucała otrzymane datki.
"Draby" są z kolei przestawieniem
zakrawającym na jasełka. Tworzyli je chłopcy o zdolnościach recytatorskich, bowiem pokaźne były
ich pokazy odtwarzające wędrówkę Trzech Króli i spotkanie przez
nich Króla Heroda. Dialogi były
bardzo rozbudowane, nie obyło się
wiec w niektórych momentach bez
pomyłek i improwizacji. Oto ich
fragment: "Wolność, czy nie wolność. Niechaj wolność będzie. Do
waszego domu król Herod przybędzie!" - wypowiadał pośpiesznie Żołnierz. Po czym król Herod
siadał na krześle (tronie) z tyczką
w dłoni (berło). "Jestem królem
Herodem, trzymam to berło. Kto
mi to berło wyrwać zdoła, temu się
krew poleję z czoła". Oprócz Króla
Heroda i Trzech Króli chodziły w
"Drabach": Żołnierze, Anioł, Mały
Jezus, Dziad, Żyd - Rabin oraz
Śmierć.Za odegranie jasełek chłopcy otrzymywali szklankę śliwowicy, wiśniówki lub innego wina robionego przez gospodarzy. Czasem
dostawali pączki, jajka, kawałek
ciasta zdarzało się, że wręczano
im pieniądze. W Boże Narodzenie
w kącie kościoła tworzono szopki
betlejemskie ze żłobkiem. Były to
zwykle naturalnych rozmiarów postacie: Józefa i Maryi oraz Jezusa
w żłobku, wśród siana obecne były
także zwierzęta takie jak baranek,
koń, krowa oraz pasterze wpatrujący się w nowonarodzonego. Historia żłobka sięga 1223 roku, kiedy to
święty Franciszek z Asyżu urządził
pierwsze misterium bożonarodzeniowe, w skalnej grocie w Greccio.
To wydarzenie zapoczątkowało
piękną tradycję budowania monumentalnych szopek w świątyniach
franciszkańskich i w całym kościele katolickim. Noc z 31 grudnia
na 1 stycznia zwano Sylwestrem i
obchodzono go hucznie. Sylwester
"od imienia papieża Sylwestra II,
który godność tę sprawował w X
wieku, także w 999 roku - ostatnim
roku tysiąclecia. Według przepowiedni Sybilli i innych dawnych legend w roku 1000 miał nastąpić koniec świata. Powiadano, że w tym
właśnie roku w lochach Watykanu
obudzi się uwięziony tam przez papieża Sylwestra I, ziejący ogniem
potwór - smok Lewiatan i swym
ognistym oddechem spali niebo i
ziemie". Ludzie wiec oczekując
wszelkiego zła, które zstąpi na ziemie, we wrzawie i z popłochem
szukali kryjówek. Gdy wybiła północ, a smok się nie ukazał - zapanowała radość. Od imienia papieża
ów wieczór świętuje się jako Sylwester. Ta pora była także punktem
granicznym, oddzielającym stary
rok od nowego. Była czasem, gdy
wyczyniało się najrozmaitsze psoty
i figle - czasem niezwykle wyszukane, jednak istniał nie pisany zakaz obrażania się i trzymania urazy.
Z tego powodu młodzież nawykła
do bezkarnych żartów. Chłopcy zabielali okna domów, wypuszczali
bydło i konie oraz zatykali kominy
wiązanką grochowiny. Przekonani o ich możliwościach - ludzie,
sprzątali podwórka z narzędzi rolniczych i wszelkiego ruchomego
dobytku, bowiem zdarzały się kradzieże. "Ale nie takie jak dziś, o
wziął a potem my znajdywali nasze
sierpy u sąsiada. My powiadali, że
robili zbytki". Poza tym wszystko
co było w obejściu chowano, nawet
wiadro, głęboko od studni. Smarowano klamki farbą, smarem do wo-

zów, a czasem nawet obornikiem i
odchodami zwierzęcymi. Wypisywano też, najczęściej na drzwiach
panien na wydaniu, "że kawalerów
nie mają, że grozi im staropanieństwo". Pamiętano również o tym by
nie być nikomu winnym nieoddania, tak więc starano się oddać długi, wszelkie pożyczone rzeczy ich
właścicielom. Już od rana składano sobie życzenia: "Na szczęście,
na zdrowie na ten nowy rok, żeby
wam rodziła pszenica i groch, żeby
wam się kury i kaczki chowały, a
by my drugiego, lepszego roku doczekali". Zwyczaj kazał by każdej
spotkanej dziś osobie życzyć najlepszego, właściwe zaś życzenia
wypowiadano zaraz po dwunastej.
Miały one gdzieniegdzie charakter
recytatorski, rymowany, czasem
osobisty przeważnie jednak formuła: "Wszystkiego najlepszego"
funkcjonowała w każdym domu,
kamienicy, czy bloku - bez względu na to czy spędzało się Sylwestra z rodziną, czy przyjaciółmi na
prywatce. O północy strzelano z
wykonanych własnoręcznie moździerzy bądź puszczano gotowe,
kupowane w okolicznym sklepie
petardy i fajerwerki. Na śniadanie
jadano chleb z białym serem, popijany kawą zbożową, a na obiad
serwowano pierogi lub "gołąbki z
kartofli". Na kolację nie jedzono do
syta, gdyż "uczta sylwestrowa czeka". Kolacja składała się z kaszy na
gęsto, a do tego maślanka i kwaśne
mleko. Niektórzy bawili się na zabawach publicznych, inni na prywatkach (domach kancelaryjnych)
- gdzie za wstęp, musiało się płacić. Każdy przynosił co miał, jeden
kiełbaski z musztardą, drugi ogórki,
chleb, sałatkę jajeczną i ciasta. Ich
to przynoszono całe blachy, było
tam i jabłeczniki i pierniki, pączki,
serniki, makowce. Popijano winem
własnej roboty oraz obowiązkowo
gorzałką, którą nie jeden porządnie
się opił. Tańczono, śpiewano, grano
ma skrzypcach, akordeonie i bębnie. Czynności tego wieczoru były
podobne lub tożsame z czynnościami wykonywanymi w Wigilie
i Boże Narodzenie, chociażby obwiązywanie drzewek owocowych
było zwyczajem noworocznym jak
i bożonarodzeniowym. O godzinie
czwartej, piątej odbywała się msza
zwana "podziękowaniem" za rok
poprzedni, podczas której ksiądz
czytał statystyki: ile osób umarło,
ile się urodziło. Wymieniał ile dobrego wydarzyło się w poprzednim
roku, a ile złego. Było to zestawienie całego roku kościelnego jaki
wieś miała za sobą. [2]
1] Fragment art.: Wołyń moich
przodków - dawne tradycje- Bolesław Szpryngiel
Zielona Góra, luty 2008 r. (tekst nadesłany do redakcji serwisu "Wołyń naszych przodków...")
http://www.nawolyniu.pl/wspomnienia/tradycje.htm
2] Fragment z pracy magisterska
Agnieszki Kapłon
ZWYCZAJE I OBRZĘDY MIESZKAŃCÓW PRZYBYŁYCH DO
KĘDZIERZYNA-KOŹLA Z POLSKICH KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
http://www.kresykedzierzynkozle.
home.pl/page52.php

Zagadka o Lwowie

Redakcja

Jan Baczmański napisał do nas : przesyłam wiersz o
Lwowie nieznanego autora. Wiersz ten dotarł do mnie
z Kanady z zapytanie czy nie wiem kto go napisał. Niestety dotychczas nie udało mi się ustalić kto jest jego autorem. Może nasi czytelnicy pomogą nam w tej sprawie
czytając niżej prezentowany utwór.

ZADUMA O LWOWIE
W cichym zakątku serca mego jak w kasecie video
Mam zamknięte wspomnienia.
Było, przeszło, minęło...
Kiedy zasnąć nie mogę, co dość często się zdarza
To wówczas w mej pamięci tę kasetę odtwarzam.
I wracam oczami duszy, do lat gdy byłem młody,
Do miasta, które kiedyś nazwano „Lwim Grodem”,
Którego panoramę dokładnie pamiętam,
A które kojarzy się z dumnym słowem „orlęta”
I słyszę sygnaturkę, tę z kościoła Marcina,
I basowy dźwięk dzwonów ojców Bernardynów,
W uszach brzmią mi kuranty starych lwowskich zegarów
Oraz znajomy „bałak” naszych lwowskich „batiarów”
I skikam do „balonu” na rogu Balonowej
Aby się nie spóźnić do ciotki „Bańdziuchowej”,
I nucę sobie piosenkę; prosta, niewinna taka...
„Jestem lwowski chłopaka i po lwowsku bałakam”.
Piękny Lwowski „bałaku”! Moja Lwowska mowo
Soczysta, dźwięczna, śpiewna, w której każde słowo
Ma swoistą melodię.
Z niej właśnie wyrasta
Miłość do tego uroczego miasta.
By tę mowę zrozumieć, należy się zgodzić,
Że najpierw Lwowiakiem trzeba się urodzić.
Bo co to znaczy „kinol”, albo też przylipka
Co to takiego „meszty”, co dla dziecka „pypka”,
Kto to jest „Pindula”, kto „hojda Maryna”
Co to „Łyta”, „łachmyta”, a co „kataryna”?
Co to znaczy „si łachować”, co to znaczy „katulać”,
Co to „dać komuś facki”, co to „wymagulać”?
Co to jest „furdygarnia”? Co to „mantełepa”
Co to jest „kołotuszka”, co to jest „łepeta”?
I już naprawdę z rzędem podaruję konia
Temu, co mi wyjaśni, co to „kacamonia”
Wszystko to nagle mi we śnie ożywa.
W ustach czuję smak „kwargli” i lwowskiego piwa,
I smak „ćmagi” zwyczajnej – tej od Baczewskiego
I smak Kulikowskiego chlebusia – świeżego.
Przed oczyma mam place, znajome ulice,
Kolumnę z Mickiewiczem, Szprechera kamienicę,
Cerkiew świętego Jura, kaplicę Boimów
Kościół świętej Elżbiety, Kościół Bernardynów
Rynek z graniastą ratuszową wieżą
I lwy, które w podcieniach kamienne kły szczerzą.
Tuż za Mickiewiczem, biała z alabastru
Smukła postać Madonny królowała miastu.
Uwieńczona gwiazdami, oświetlona mocą...
Kiedy o tym myślę... oczy mi się pocą.
„Wesoła Lwowska fala”, gazeta „Wiek Nowy”,
Kopiec Unii Lubelskiej na wzgórzu zamkowym,
Na Wysokim Zamku kwitnące kasztany
I wróble ćwierkające na wałach nad ranem.
Ciastka od Zaleskiego, wino u Atlasa,
Flaczki u Teliczkowej, chałwa Kawurasa,
Koszerny „gęsi pipek” u Jojny na rynku
I szczupak po żydowsku w każdym lwowskim szynku.
I te lwowskie „binie” - to znaczy dziewczęta Wesołe i zalotne. Każda uśmiechnięta,
A nogi? Nogi długie aż po samą szyję Takich nóg nie widziałem, tak jak długo żyję.

„Szpilała” na harmonii marsza Radeckiego,
A obok Mińci w policyjnym czaku
Lolu – wariat wymyślał ludziom od „Żydłaków”,
Jakaś „krasna małanka” w cieniu pod kasztanem
Kręci „na koromyśle” romans ze swym ułanem.
Baba z koszykiem w ręku, a na tym koszyku
Precle nanizane na gładkim „patyku”.
No i powietrze czyste. Takie „mahoniowe”
Woniejące, pachnące. Czym? - po prostu Lwowem.
Wszyscy mieszkańcy miasta czuli się związani
Z tym miastem, zwyczajni, z jego tradycjami.
Polacy, Żydzi, Niemcy, Rusini, Ormianie,
Cała ta mieszanina – to byli Lwowianie.
Rusinów było mało, za to Żydów wielu,
Co to byli za Żydzi?! - Dziś nie ma takich Żydów...
może w Izraelu?
Lisie lub kunie czapki, „pejsate, brodate”,
„Białe szkarpetki”, mycki, klotowe „chałaty”
A w szabas lub w żydowskie święta
Połowa wszystkich sklepów bywała zamknięta.
Położony w kotlinie, na niewielkich wzgórzach
Lwów wśród zielonych lasów po prostu się nurzał...
Tylko rzeki nie było. Była Pełtew mała,
Lecz niestety, ta rzeczka fatalnie „waniała”.
Za to był „Kaizerwald” i Czartowska Skała”
Biłohorskie lasy, były Lesienice
I ze swą Gorgonową słynne Brzuchowice;
A woda? Kałabania, Stawki za Zamarstynowem
I bardzo duże stawy, ale pod Janowem.
I tak się we śnie przez cały czas łudzę
Aż do momentu, w którym wreszcie się obudzę,
By uświadomić sobie, że tam Ukraina,
Że miast biało-czerwonej – flaga żółto-sina...
I kiedy o tym myślę: łza się w oku kręci.
Bo nigdy nie wykreślę Lwowa z mej pamięci.
Gdzie te lwowskie „batiary” - gdzie Lwowskie
dzieci?
Ich kości rozrzucone są po całym świecie.
Na Kołymie, Sybirze, w stepach Kazachstanu,
Na bezdrożach Iranu, wśród cedrów Libanu,
Pod Narwikiem, w Tobruku, pod Monte Casino,
Pod Arnheim, pod Berlinem i pod wsią Lenino,
Za Lwów placili życiem. Taka była cena
A na ich grobie często krzyża nie ma...
Katyń, Twer i Miednoje – ta droga krzyżowa
Tych najlepszych z najlepszych, także tych ze Lwowa.
A Żydzi? Wszystkich Żydów Lwowskich
Wymordowali Niemcy w Lasach Podjanowskich.
Resztę mieszkańców Lwowa, którzy pozostali
Ruscy z ich rodzinnego miasta po prostu wygnali
Pardon. Nie wygnali lecz repatriowali.
Myślę że kiedy umrę, wówczas moja dusza
Jak gołąb przycupnie na gzymsie ratusza
I na Lwów z góry będzie spoglądała
I będzie czekała, czekała, czekała...
Aż do momentu, w którym byśmy chcieli.
By Lwów znów był Polski, znów „Semper Fidelis”
I wyobrażam sobie, że wtedy „w try miga”
W mej duszy się odezwie lwowski „batiaryga”,
I może wtedy moja dusza biedna
U Pana Boga to sobie wyjedna,
I że dobra Bozia, być może się zgodzi,
Żebym Lwowiakiem znowu się urodził.

Ślepa Mińcia na stołku koło Sobieskiego
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IKONA CZY RUSKI OBRAZ?
- CZYLI JAK OSWOIĆ INNOŚĆ

Anna Małgorzata Budzińska- tekst i część zdjęć
Zdjęcia z Moskwy – Michał Budziński
P okazałam pewnej kobiecie ikonę. Prychnęła pogardliwie:
-O ruski obraz! Nasze ładniejsze- powiedziała.
„Ruski”. To słowo odmieniane przez wiele
przypadków jest w Polsce okryte złą sławą.
Dlaczego je nadużywamy? Nasi rodzice,
którzy po wojnie przyjechali z Kresów w
różne regiony Polski też bywali nazywani
„Ruskami” z racji śpiewnego akcentu i pochodzenia.
Zastanówmy się... „ruski obraz”, hm...czy o tym pierwszym obrazie też byśmy
tak powiedzieli?

Tutaj mamy prawosławną ikonę – Matka Boża
typu Eleusa, czyli czuła. Matka i Syn stapiają
się w uścisku w jedno ciało, są jednością.

/ M.B. Kairska- koptyjska

W tej koptyjskiej ikonie Matka Boża i Jezus
mają egipskie rysy twarzy.

/ M.B. Częstochowska- katolicka

Wielu by się oburzyło:
- Ależ nie, to nie ruski obraz to nasza
Matka Boska Jasnogórska, a nie żaden
ruski obraz!
Nie ma co się oburzać. Ten nasz cudowny
obraz pierwotnie był ikoną. Gdybyśmy
zdjęli z niego te złote suknie, które
przeważnie prawie go zakrywają, to
pod warstwą metalu zobaczylibyśmy
obraz malowany na desce według reguł
ikonograficznych. To Matka Boża typu
Hodegetria, czyli wskazująca drogę.
To Chrystus jest naszą Drogą i to Jego
wskazuje nam Matka.

To nie są ani ruskie, ani polskie, ani egipskie
obrazy. Ikony to historia świata i zbawienia
napisana kolorami. Obrazy te zmieniały się
w formie, ale nie w treści. Wciąż coś nam
opowiadają i czegoś chcą nauczyć. Uczą nas nie
tylko wiary.
Myślę, że ikony chcą nas również przestrzec
przed walkami na idee. Chcą nas nauczyć
współistnienia pomimo różnic. Nie chodzi
tu o prozelityzm, o namawianie do sztucznej
jedności, ani o walkę w stylu: „Moja racja jest
mojsza” - nie!
Ikony nam mówią:
-Powstajemy w różnych miejscach świata,
malują nas różni ludzie, różnie jesteśmy czczone
przez wiernych , a przecież wszystkie w równym
stopniu przekazujemy wiarę i miłość.
Gdy przechadzamy się ulicami Moskwy
zachwycają nas barwne, złocone sylwetki
cerkwi z charakterystycznymi kopułami.
Kształt tych kopuł ma znaczenie symboliczneprzedstawiają gorejące płomienie wiary,
podobnie jak płomienie świec, są też symbolem
Ducha Świętego.

Spacerując po starym Kairze na próżno

Katolickie kościoły Wrocławia- i te
stare i najnowsze, przeważnie biją w
niebo strzelistymi wieżami i oknami
zakończonymi ostrołukami. To też ma
swoja wymowę. Ludzie budują wysokie
wieże chcąc zbliżyć się do Niebios, lub
żeby ich modlitwy szły prosto do Boga.
Jednak nie ma w tych kościołach starych
ikon, niewiele jest starych obrazów w ogóle.
Najpierw sami Niemcy tworząc Festung
Breslau burzyli nawet kościoły, a potem
po wojnie nie brakowało także naszych
rodaków, którzy z nienawiścią niszczyli
wszystko co „szwabskie”, lub rabowali i
sprzedawali. Na szczęście uratowało się
jednak wiele obrazów Michaela Willmanna
i innych.

/ M.B. Włodzimierska- prawosławna
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będziemy wypatrywali rzucających się w
oczy kościołów koptyjskich. Przeważnie są
one wciśnięte w ciąg domów mieszkalnych
ulicy.

Niesamowite wrażenie sprawiają zagubione
na egipskiej pustyni klasztory. Ich kościoły
nie są okazałe, nie są wielkie, ani wysokie,
nie mają wielkich kopuł ani strzelistych wież,
a mimo to robią ogromne wrażenie. Tam, na
środku pustyni, gdzie dotrzeć można jedynie
na piechotę lub samochodem terenowym, bo
brak jest dróg, tam gdzie bezkresne niebo
styka się z bezkresem pustyni, tam na tym
bezdrożu można zapomnieć o doczesnym
świecie i pogrążyć się w modlitwie. Nie na
darmo pierwsi chrześcijanie upodobali sobie
pustynie Egiptu na pustelnicze życie.

Dzisiaj w Betlejem...
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.

Prawosławny Krzyż jest ośmioramienny, ma
prostą poprzeczkę górną i skośną poprzeczkę
na dole:

Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...
I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad królami,
Uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...
___

Gdy się Chrystus
rodzi...

Dopiero w środku odkrywamy ich modlitewny
charakter i piękne wyposażenie. Oczywiście
są wyjątki- na przykład kościół Zwiastowania
NMP (zw. Zawieszonym gdyż jest on
zbudowany na murach obronnych Kairu), a
także kościół św. Jerzego są dobrze widoczne.

Natomiast katolicki Krzyż jest czteroramienny
jak koptyjski, jednak jego ramiona nie są
równe:

Gdy się Chrystus rodzi
i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności
promienistej brodzi;
Aniołowie się radują,
pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.
Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
czym prędzej pobiegli,

No tak, można zachwycać się każdym domem
Bożym. Strzeliste wieże gotyckich kościołów,
złocone kopuły cerkwi, czy wyłaniające się z
obłoków piasku pustyni koptyjskie klasztorywszystkie są piękne, a najważniejsze, że
wszystkie spełniają swą rolę- gromadzą ludzi
na modlitwie.
Podobnie jest z krzyżami. Nieważne czy ma
poprzeczkę, czy nie, nieważne czy ramiona
krzyża są równe, czy nie, nieważne szczegóły
kształtu, krzyż jest krzyżem i wiemy co
symbolizuje.
Krzyż koptyjski jest prosty, wszystkie ramiona
przeważnie ma równe, z charakterystycznym
zakończeniem:

Bo się narodził Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel,
Gloria, gloria....
O, niebieskie Duchy
i Posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej,
co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy,
ledwo od strachu żyjemy,
Gloria, gloria...
Szanujmy każdy Święty Krzyż, bo jest
symbolem Męki Pańskiej i naszego zbawienia.
Porównaliśmy tutaj trzy elementy związane
z trzema kościołami chrześcijańskimi: ikony,
architekturę i znaki krzyża. To wspaniale, że
się różnią, a jednocześnie są podobne- służą
Bogu i ludziom.
Musimy się wyzbyć uprzedzeń i obawy przed
innością. Wyrzućmy ze słownika obraźliwe
słowa typu „ruskie”, „szwabskie” itp.
Nie wahajmy się wstąpić do kościoła innego
wyznania, czy obrządku, bądźmy otwarci na
innych i szanujmy ich tradycje.
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Idźcie do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski,
on osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria...
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Ponad

70 lat temu, w lutym 1940
roku, Rosjanie zorganizowali pierwsza wielka deportacje obywateli polskich, zamieszkałych na wschodnich
obszarach II Rzeczypospolitej. W ciągu następnych pięciu miesięcy na Syberię zostało wywiezionych ok. 300
tysięcy Polaków. Mieli tam pozostać
do końca życia, ale niespodziewany
wybuch wojny niemiecko-sowieckiej
zweryfikował te plany.
Latem 1941 r. zapadła decyzja o
utworzeniu armii gen. Andersa. Dla
tysięcy polskich rodzin zesłanych w
głąb ZSRR otworzyła się szansa wyrwania z syberyjskiej pułapki. Drogi
ewakuacji wiodły do Indii, Persji – a
stamtąd – 18 tysięczna społeczność
Sybiraków – trafiła do…. Afryki, co
jest stosunkowo mało znanym epizodem.

gicznego, którą kierował dr Hubert
Chudzio. Celem misji była dokumentacja i renowacja istniejących
tam trzech największych polskich
cmentarzy w Tengeru (Tanzania),
Koji i Masindi (Uganda). O ile dwa
z nich zachowane były w dobrym
stanie, o tyle nekropolia w Koji była
bardzo mocno zdewastowana. Stąd,
podczas rozmów uczestników misji
UP z salezjaninem ks. Ryszardem
Józwiakiem, narodziła się idea jej
odbudowy. Środki na ten cel przekazali przede wszystkim sami Sybiracy (a także ich znajomi, w tym
pracownicy UP) – dawni mieszkańcy osiedla Koja, mieszkający obecnie w Polsce, ale także w Kanadzie,
USA, Wielkiej Brytanii, czy Australii. Idea uzyskała również wsparcie
ze strony Urzędu ds. Kombatantów i

Szkoła imienia Polskich
Sybiraków w afrykańskiej
Koji

Zofia Wojciechowska

nii. Pracami budowlanymi kierował
polski ksiądz, salezjanin, Ryszard
Józwiak, który w nieodległym Namugongo prowadzi ośrodek dla chłopców z ulicy.
W związku z intencją zachowania
cmentarza w dobrym stanie na dalsze
lata, narodziła się idea wybudowania
w Koji szkoły imienia Polskich Sybiraków. Byłby to żywy pomnik, świadczący o losach polskich Sybiraków
na Czarnym Lądzie, a także krok w
przyszłość w sferze stosunków polsko-ugandyjskich. Pierwsze wpłaty
na budowę szkoły zadeklarowali już
obecni na uroczystościach polscy
Sybiracy z kraju, a także z Australii i
Kanady.

W Afryce Polacy założyli 22 osiedla
na terenie Tanzanii i Ugandy. Część
z naszych rodaków mieszkała tam
aż do pierwszej połowy lat 50-tych
XX wieku. Warunki życia w obozach
były trudne. Zdecydowana poprawa
nastąpiła dopiero z czasem. Mimo to,
wiele osób zmarło, nie doczekawszy
się powrotu do Europy. Po polskich
osiedlach pozostały cmentarze.
Do tych miejsc w Afryce dotarł dr
Hubert Chudzio wraz z grupą studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2009 r. do
Afryki Wschodniej wyruszyła misja
naukowa z Uniwersytetu Pedago-
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Osób Represjonowanych oraz Rady
Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Przedstawiciele tych instytucji – dr Jan Ciechanowski oraz prof.
Andrzej Kunert swoją obecnością
uświetnili uroczystość otwarcia odbudowanego cmentarza. W wyniku
podjętych działań Polacy dokumentowali nagrobki, porządkowali i odnawiali polskie nekropolie pozostałe
po Sybirakach. Udało się im również
odwiedzić jeszcze żyjących zesłańców, którzy mieli w swym życiorysie
"afrykański" epizod.
UGANDA. Na Półwyspie Koja nad
brzegiem Jeziora Wiktorii w Ugandzie został wczoraj poświęcony pol-

ski cmentarz odnowiony z inicjatywy i za pieniądze Sybiraków m.in. z
naszego kraju.
Na nekropolii postawiono 97 betonowych symbolicznych krzyży.
Odnowiono pomnik znajdujący się
w centralnym punkcie cmentarza,
alejkę główną, wyremontowano mur
otaczający nekropolię. Spoczywa na
nim prawie stu Polaków zmarłych po opuszczeniu Syberii - w polskim
osiedlu, które w latach 1942-1948 istniało w Koji. Na odbudowę nekropolii złożyli się Sybiracy, potomkowie
zesłańców i ich przyjaciele z Polski,
Australii, Kanady i Wielkiej Bryta-

W dniach 28 października – 6 listopada 2012 roku w Ugandzie gościła
misja Uniwersytetu Pedagogicznego.
Pracownicy Instytutu Historii oraz
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń zorganizowali
w Namu- gongo pod Kampalą międzynarodową konferencję naukową:
„Polscy Sybiracy w Afryce Wschodniej w latach 1942-1952”. Wzięło w
niej udział ponad 40 osób z czterech
kontynentów. W sesji między innymi
czynnie uczestniczyli ministrowie:
prof. Andrzej Kunert (Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa) oraz dr
Jan Ciechanowski (Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych).
Powodem wyjazdu do Ugandy było
uroczyste otwarcie cmentarza pol-
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skich Sybiraków w Koji, którego
odbudowę zainicjowali w 2009 r.
pracownicy UP.4 listopada 2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia odbudowanego polskiego cmentarza w Koji
nad Jeziorem Wiktorii w Ugandzie.
Nekropolia ta jest jedyną pozostałością po istniejącym na tym terenie w
latach 1942–1951 polskim osiedlu
(ok. 3 tys. mieszkańców). Koja była
jednym z 22 ośrodków w Afryce
Wschodniej i Południowej, w których
schronienie po opuszczeniu Związku
Sowieckiego znalazła polska ludność
cywilna (w liczbie ok. 18 tys.). W
osiedlach dobrze funkcjonowało polskie szkolnictwo, prężnie rozwijało
się harcerstwo, kwitła polska kultura.
Dziś ślad po Polakach na Czarnym
Lądzie znaczą wybudowane przez
nich kościoły, a także pozostałe tam
cmentarze.
Sześcioosobową misję UP w składzie: dr Hubert Chudzio, dr Adrian
Szopa, mgr Anna Hejczyk, mgr Alicja Śmigielska, mgr Mariusz Solarz i
student Krzysztof Śmigielski gościł w
Ugandzie ks. Ryszard Józwiak. Piękne
przyjęcie wysłannikom UP przygotowała także ambasada polska w Nairobi, na czele z ambasadorem Markiem
Ziółkowskim i panią konsul Katarzyną Jaworska. W konferencji i otwarciu cmentarza w Koji wzięli udział
Sybiracy (10 osób), byli mieszkańcy
Koji. Przyjechali z Polski, Kanady i
Australii. Uroczystej Mszy Świętej
przewodniczył kardynał Emmanuel
Wamala. Uroczystość uświetniły występy dzieci z miejscowych szkół oraz
orkiestry i grupy akrobatycznej z salezjańskiego ośrodka w Namugongo.
Minister Jan Ciechanowski odznaczył
medalem „Pro Memoria” dr. Huberta
Chudzio.
źródło informacji Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
foto; Archiwum UP
Pahlevi. Dzieci po wyjściu z sowieckiej Rosji., foto: fot. PR
Generał Władysław AndersWładysław Anders, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Kutia i nie tylko wigilijne potrawy kresowe
Redakcja

Kuchnia kresowa jest chyba jednym

z najbardziej złożonych kulinarnych
zjawisk. Znajdziemy tu wpływy tradycji litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej, a także tatarskiej. Dociekliwi
badacze doszukali się również nieco
galicyjskich akcentów. Bez kuchni
kresowej nie byłoby dzisiaj wielu lubianych i cenionych przez smakoszy
potraw, m.in.: kutii, gołąbków, kołaczy, kołdunów, chłodników, oładków, kwaszenin, cepelinów, solianek
i wielu innych. Kuchnia kresowa
jest typową kuchnią włościańską, jej
potrawy nie należą do szczególnie
wykwintnych, są raczej oszczędne,
ale z całą pewnością nie odnosi się
to do ich smaku. Wigilia tuż, tuż. Za
kilka dni podzielimy się opłatkiem i
usiądziemy przy wigilijnym stole...
Stole zastawionym postnymi, aczkolwiek bardzo smacznymi potrawami.
Będzie wyczekiwany cały rok karp,
czerwony barszcz z uszkami, kapusta
z grzybami, śledzie w najróżniejszych
odsłonach, piernik i makowiec. Na
samą myśl cieknie ślinka...

Grzegorz Russak:
Na Kresach w dniu wigilijnym pan
domu polował a gospodyni szykowała
wieczerzę, aby na stole nie zabrakło :
zupy migdałowej z ryżem i rodzynkami, a druga, jaka komu się podoba:
barszcz z uszkami albo zupa rybna z
farszem lub grzybowa z łazankami,
szczupak na szaro w sosie z cytryną i
rodzynkami, okoni posypanych jajami, oblanych masłem, szczupaka na
żółto, zimnego, w całku, z szafranem i
rodzynkami, karpia całego na zimno w
rumianym sosie z rodzynkami, pasztetu z chucherek we francuskim cieście,
lina w galarecie, karasi smażonych z
czerwoną kapustą, kremu śmietankowego, galarety albo kisielku, suszeniny ze śliwek, wisien i gruszek, zamiast
chleba: strucle na migdałowym lub
makowym mleku – powinny leżeć
całe z jednego i drugiego końca stołu. Na północnych krańcach Podlasia
charakterystyczną potrawą wigilijną
były łamańce podawane do mleczka z
maku zwanego aguompieniem.
Na Kresach Wileńskich na stole wigilijnym nie mogło zabraknąć rolmopsów śledziowych na sposób wileński,
smażonych śledzi, a uszka do barszczu
były smażone, nie gotowane, podawano również grzyby w cieście, a na deser do wigilijnego kompotu pierniki,
makowce i dużo bakalii z suszonymi
owocami i południowymi. Pani pan
domu obowiązkowo, a goście na dobrą wróżbę, musieli skosztować kiślu
owsianego. Na Kresach Lwowskich
opłatek smarowano miodem, podobnie jak na Podhalu, a na zakończenie
Wigilii powinien był być podany strudel ciągniony galicyjski.[1]

Elżbieta Kuźma:
Na Kresach gotowano na wieczerzę
wigilijną zupę migdałową z ryżem i
rodzynkami oraz zupę rybną z farszem. Podawano także przyrządzone
na zimno szczupaki lub karpie w rozmaitych sosach, a także liny w galarecie i karasie smażone z czerwoną
kapustą. Zamiast chleba wypiekano
ogromne strucle na mleku migdałowym albo makowym, które układano
na końcach stołu. (…)Pewne jest jed-

nak, że trudno znaleźć w Europie kraj,
w którym tradycje i potrawy wigilijne
są tak zróżnicowane i tak pieczołowicie przekazywane z pokolenia na pokolenie. [2]

Janina Kołodenna z Tłumacza:
Smak świątecznych potraw jest czymś,
czego się nie zapomina. Nigdy. Zawsze musiała być zupa z suszonych
grzybów, barszcz czerwony z uszkami
i pierogi z kapustą i grzybami. Nie
mogło zabraknąć też śledzia w occie i
oleju, łamańców z makiem, kutii, makówek domowego chleba, kompotu z
suszonych jabłek i śliwek i oczywiście
słodkości. (…).. nie zawsze był u nas
karp. Kiedy była bieda, to nie mogliśmy sobie na niego pozwolić. Poza
tym, nikt za bardzo za tą rybą nie
przepadał, więc nie było tragedii, gdy
karp nie pojawiał się podczas Wigilii.

[3]

Z wileńskich wspomnień Tadeusza Konwickiego:
„Kiedy mówi się o wileńskiej Wigilii, wszyscy na pierwszym miejscu
wymieniają kutię. A ja kutii nie jadłem. Nie wiem jak gdzie indziej, ale
w mojej okolicy kutii nie było. Myślę,
że to potrawa bardziej z południa,
bardziej z Ukrainy niż z Wileńszczyzny. Prawdziwi, jak ja, wilnianie jedli
podsytę ze śliżykami. Podsyta to nic
efektownego, bo to taka polewka na
tartym maku i miodzie. A śliżyki to
coś w rodzaju profitrolek. Takie cienkie wałeczki ciasta pocięte bardzo
drobno, wielkości, bo ja wiem, powiedzmy, paznokcia. Były też kisiele.
Pamiętam, że były dwuwarstwowe.
Pierwsza warstwa z białego kisielu,
owsianego, a druga z żurawin”. Po-

dobnie wspomina znakomity
aktor Gustaw Lutkiewicz:

„Na Boże Narodzenie nam, dzieciom,
najbardziej smakowały śliżyki, bardzo
chrupkie, które wrzucało się do mleka
makowego. Był karp taki i owaki, śledzie, pierożki z grzybami, barszcz, no
i kisiel, koniecznie żurawinowy. Kutii
mama nie robiła”. [4]

Barszcz czerwony z uszkami
Według tradycji powinien być postny, klarowny i czysty. Przygotowywany jest z esencjonalnego wywaru
warzywnego, czerwonych buraków
i przypraw (ziela angielskiego, liści laurowych, pieprzu, majeranku,
czosnku). Czasem dodaje się także
suszone grzyby lub wędzone śliwki.
Pod koniec gotowania barszcz zakwasza się sokiem z cytryny, octem
lub zakwasem. Barszcz z reguły podaje się z uszkami, ale może także
stanowić dodatek do pasztecików lub
krokietów.
Do garnka wlewamy litr wody i gotujemy w niej wywar z warzyw. Dodajemy pokrojone w talarki buraki, liść
laurowy, majeranek, ziarenka pieprzu
i ziela angielskiego. Do innego garnka wlewamy wodę (0,5l) i gotujemy w
niej do miękkości suszone grzyby. Gotowe wywary przecedzamy przez sito i
wlewamy do jednego garnka. Na koniec dodajemy do barszczu pozostałe
składniki i przyprawiamy do smaku.
Całość doprowadzamy do wrzenia.
Podajemy z uszkami.[5]

Pierożki do barszczu
To malutkie, zawinięte pierożki z nadzieniem (głównie z suszonych grzybów, ale także pieczarek czy grzybów
z kapustą). Uszka nie występują w
roli odrębnego dania. Podaje się je z
wigilijnymi zupami: barszczem lub
grzybową.
Składniki ilość porcji: 8
Ciasto: 200 g mąki, 120 g masła, 1
jajko, 1 łyżka kwaśnej śmietany, 1/2
łyżeczki soli
Farsz: 40 g suszonych grzybów, namoczonych, 2 jajka, 1 łyżka masła, 1
cebula, posiekana, 1 łyżka bułki tartej,
1 łyżka posiekanej natki pietruszki, sól
i pieprz do smaku
Przygotowanie: 1 godz | Gotowanie:
30 min | Czas dodatkowy: 1 godz,
chłodzenie
1. Mąkę przesiać na stolnicę i wysiekać z masłem. Dodać jajko, śmietanę
i sól, siekać dalej nożem, aż ciasto zacznie się łączyć. Następnie szybko zagnieść ręką, ale nie wyrabiać! Uformować kulę i wstawić do lodówki na
godzinę.
2. W tym czasie przygotować farsz.
3. Grzyby (namoczone wcześniej)
ugotować w niewielkiej ilości wody.
Odcedzić a wywar zachować do zupy
lub sosu. Grzyby posiekać.
4. Jedno jajko ugotować na twardo.
Obrać i posiekać.
5. Na maśle podsmażyć cebulę. Dodać posiekane grzyby i chwilę razem
smażyć, cały czas mieszając, aby dobrze odparowały. Odstawić do przestygnięcia.
6. W misce wymieszać przestudzone
grzyby z posiekanym jajkiem, surowym jajkiem, bułką tartą, natką pietruszki. Doprawić solą i pieprzem.
Farsz powinien być dość suchy - jeśli
nie jest, można dodać odrobinę więcej
bułki tartej.
7. Piekarnik rozgrzać do temperatury
200 stopni C. Lekko natłuścić blaszkę.
8. Na stolnicy oprószonej mąką rozwałkować cienko ciasto i wykrawać
krążki - najlepiej od literatki, ale
mogą być też większe - od szklanki. Na
każdy krążek nakładać farsz i zlepiać
pierożki przyszczypując brzegi. Układać na blaszce.
9. Piec przez 20 minut, aż będą rumiane. Podawać do barszczu lub zupy
grzybowej.
Rada: Nadzienie można również
przygotować z pieczarek. Przed pieczeniem warto posmarować wierzch
pierożków roztrzepanym jajkiem, ładnie się wtedy przyrumienią.[6]

Kutia - kresowa potrawa wigilijna
Kutia (albo kucja) to przysmak typowo kresowy, dziś popularny w całej
Polsce. Kutia była bardzo powszechnie znana na Litwie, Rusi i Podlasiu,
no i zrobiła jednak większą karierę
jako symbol tradycji niż śliżyki i kisiel
owsiany. Nie ma jednak powodu, aby
wszystkie te trzy potrawy nie spotkały
się na jednym świątecznym stole.
Moja rodzina ma swoje korzenie na
Kresach, czyli terenach należących do
dzisiejszej Ukrainy. To właśnie stamtąd, "zza Buga" jak mówi moja Babcia, wywodzi się tradycja przyrządzania na wigilijną wieczerzę kutii. Jest
to potrawa typowo wschodnia, a jej
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zachodnią granicę stanowiła kiedyś
Wisła. Dalej na zachód praktycznie
nie znano kutii. Tymczasem jest to
jedna z najdawniejszych jadanych
w Polsce wigilijnych potraw. W zamierzchłej przeszłości spożywano
ją na stypach zadusznych, zatem jej
obecność podczas Wigilii jest reliktem dawnych obrzędów ku czci zmarłych, odprawianych przed wiekami w
dzień zimowego przesilenia. Bardzo
stara tradycja nakazuje, że muszą
być trzy podstawowe składniki kutii:
zboże, mak i miód. Zboże uznawano
za ziarno boskie, miód był wyrazem
słodyczy, zaś mak - symbolem spokoju
i spoczynku. Część kutii podrzucano
w górę, ku niebu, aby zapewnić ziemi
urodzaj. W domu trzymano ją w garnku na "pokuciu", czyli w kącie izby,
najczęściej na stole pod obrazami
świętych. Stała tam przez całe Święta, aby móc służyć za pokarm duchom
zmarłych przodków.

1 duża marchewka, ½ pietruszki, 1/8
selera, sól, 4 szklanki wody, ½ słodkiej śmietanki, maggi, 3 łyżeczki mąki,
chrzan Wasabi, 20 uszek z farszem
rybnym
PRZYGOTOWANIE:
Oczyścić głowę karpia ( usuwając
oczy , krew , mięso ze skrzeli ) .Umyć
dokładnie mięso ryby . Włożyć wszystko do garnka . Dodać warzywa . Lekko osolić ( ok. ½ łyżeczki ) . Gotować
na małym gazie 40 minut . Przecedzić
.Obrać białe mięso z ryby .Rozrobić mąkę z odrobiną zimnej wody i
wlać do zupy- zagotować . Dodać do
zupy śmietankę . Doprawić odrobiną
maggi i chrzanem Wasabi . Można
włożyć kilka plasterków ugotowanej
marchewki dla dekoracji . Jeżeli zupa
nie musi być dietetyczna to można
dodatkowo doprawić pieprzem , a do
gotowania dodać kawałek pora i cebuli , ziele angielskie i liść laurowy
– doda to zupie smaku . Mięso kar-

Przepis na kutię: 2 szklanki pszenicy,
2 szklanki maku, 1,5 szklanki miodu,
1 szklanka rodzynków, garść migdałów lub orzechów włoskich
Pszenicę zalewamy wodą i zostawiamy na całą noc. Następnego dnia
gotujemy do miękkości - może to potrwać nawet kilka godzin. Pszenicę
odcedzamy i zostawiamy do ostygnięcia. Mak zalewamy wrzątkiem i zostawiamy na kilka godzin. Następnie
odcedzamy i gotujemy w wodzie i mleku (w proporcjach pół na pół - ja gotowałam w szklance wody i szklance
mleka). Ugotowany mak odcedzamy i
mielimy (mój był mielony czterokrotnie w maszynce do mięsa na najmniejszych oczkach). W misce mieszamy
pszenicę ze zmielonym makiem, dodajemy wcześniej sparzone wrzątkiem
rodzynki (ważne, by były miękkie). Do
tego dodajemy miód - dałam gryczany. Na koniec wrzucamy sporą garść
posiekanych migdałów lub orzechów
włoskich. Wszystko razem mieszamy
i wstawiamy do lodówki na co najmniej kilka godzin. Do kutii można
dodać też inne bakalie - daktyle, figi,
a nawet skórkę pomarańczową (trzeba uważać, by nie było czuć goryczy).
To bardzo słodka potrawa, więc je się
zazwyczaj symboliczną ilość, aby jak
mówi stara tradycja, w nadchodzącym roku towarzyszyło nam szczęście.

pia rozdrobnić i użyć jako farszu przy
robieniu uszek i podawać je w zupie
rybnej .Jeśli mięsa z ryby zostanie po
zrobieniu uszek to również dodać je
do zupy .[8]

[7]

Wigilijna zupa z karpia rodem z kresów
SKŁADNIKI:1 głowa karpia, okrojone w czasie sprawiania karpia kawałki
mięsa przy skrzelach, ogon, kawałek (
tak z 10 cm )czystego fileta z karpia,

Gołąbki z kartoflami i hreczką główka kapusty
2 kg ziemniaków
4 cebule
250 g kaszy gryczanej a olej, czosnek,
sól i pieprz
1. Kapustę obgotowywać w osolonej
wodzie, zdejmując kolejno liście. Na
liściach ściąć nożem grubsze części.
2. Ziemniaki obrać, umyć, zetrzeć na
tarce albo w malakserze, wycisnąć
sok.
3. Kaszę prażyć na dwóch łyżkach oleju przez ok. 3 minuty bez przerwy mieszając. Osobno zagotować 4 szklanki
wody, posolić i wsypać do niej kaszę
gryczaną. Gotować aż zgęstnieje ok.20 minut. Dobrze jest odstawić kaszę na godzinę pod przykryciem, żeby
się "zapociła".
4. Cebulę drobno pokroić, podsmażyć
na oleju na złoto. Wymieszać z ziemniakami i kaszą. Doprawić solą, pieprzem i czosnkiem.
5. Farsz wykładać na liście, zawijać
gołąbki.
6. Gołąbki układać w naczyniu lub
garnku, zalać do połowy wodą, zagotować, wstawić do piekarnika i dusić
przez ok. 1-1,5 godziny. Te gołąbki
wyśmienicie smakują z sosikiem (po
lwowsku podlewką) z suszonych grzybów.[9]

Wigilijny kompot z suszu
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Zapach kompotu z suszu kojarzy się
z Bożym Narodzeniem. Mimo, że na
świąteczny stół coraz częściej trafiają
inne napoje, to jego smaku żaden z
nich nie może zastąpić.
Kompot z suszu jest tradycyjną polską potrawą świąteczną. Podawany
był na zakończenie wieczerzy wigilijnej. Przyrządza się go bardzo łatwo z
suszonych owoców, wody oraz przypraw. Można używać owoców według
własnego uznania: jabłek, gruszek,
śliwek, fig, moreli i rodzynek. Do
kompotu nadaje się również pigwa.
Doprawia się cukrem, cynamonem,
imbirem, gałką muszkatołową i goździkami. Do ciepłego kompotu można
dodawać plastry cytryny lub pomarańczy. Ma kolor brązowy, a smak i
aromat suszonych owoców. Mimo, że
przyrządzenie kompotu jest bardzo łatwe, zajmuje trochę czasu. Owoce zalane wodą muszą odstać co najmniej

2 godziny. Zaleca się zacząć przygotowanie go dzień wcześniej zalewając
owoce, bo im dłużej kompot stoi, tym
staje się smaczniejszy. Po wypiciu
kompotu możemy jeszcze kilkakrotnie zalewać pozostałe na dnie garnka
owoce wodą do czasu aż kompot zachowa smak i aromat. Kompot podaje
się albo w salaterkach wraz z owoca-
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mi albo w dzbanku jako napój. Należy
podczas przelewania kompot przecedzić. Kompot z suszu wspomaga trawienie, co jest atutem po świątecznym
przejedzeniu. Prócz tego syci, gasi
pragnienie oraz pomaga uporać się z
następstwami zatrucia alkoholowego.
Gotowało się go z ususzonych jesienią
owoców, najczęściej jabłek, gruszek i
śliwek – w szczególności węgierek. W
każdym gospodarstwie rosły drzewa
owocowe, więc przyrządzanie kompotu z suszu było tradycją, która z
czasem przekształciła się w tradycję
wigilijną.
Przepis: Wigilijny kompot z suszonych
owoców
Składniki: Suszone owoce (na 5 litrów
wody ok. 2 kg owoców) Przyprawy
(imbir, cynamon, gałka muszkatołowa, goździki) Woda Cukier lub miód
Owoce, przyprawy, cukier lub miód
można dodawać według uznania.

Sposób przyrządzenia :
Owoce dokładnie wypłucz, a następnie zalej wodą, tak aby znajdowała
się około 3 cm nad owocami. Całość
odstaw na minimum 2 godziny, aby
owoce napęczniały. Następnie dolej
wody i gotuj przez 20 minut dodając
przyprawy, cukier lub miód.[10]

Studzienina

( na pierwszy dzień Bożego Narodzenia ustawiana na środku stołu.)
Składniki:1 golonka wieprzowa, 2
skrzydła z indyka, 2 udka z kurczaka,
marchewka, pietruszka, cebula, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie,
sól, pieprz.
1. Mięso należy starannie umyć,
włożyć do wrzącej, posolonej wody,
dodać liść laurowy, ziele angielskie
i pieprz ziarnisty. Gotować na najmniejszym ogniu 4 godz. Następnie
wrzucić warzywa, czosnek i spróbować, czy wywar jest smaczny. Gotować jeszcze pół godziny.
2. Gdy mięso będzie całkowicie miękkie (włókna powinny się łatwo rozłączać), wyjąć je, obrać z kości, skóry
i tłuszczu, pokroić. Wywar przecedzić.
3. Pokrojone mięso układać w niewielkich miseczkach i zalewać wywarem. Udekorować pokrojoną w
plasterki marchewką i zieloną natką
pietruszki. Odstawić w chłodne miejsce do zastygnięcia.
4. Zdjąć tłuszcz, który zebrał się na
wierzchu. Wyjąć galaretkę z miseczek
i poukładać do góry dnem. Podawać z
cytryną, octem lub chrzanem.[ 9]

mleka, 1 laska wanilii, 50 g orzechów
włoskich, 50 g orzechów laskowych,
50 g migdałów, 100 g masła, 250 ml
miodu, 3 żółtka, 100 g cukru.
Przesiekać mąkę z masłem, dodać
żółtko, śmietanę i cukier. Zagnieść
ciasto, zawinąć w folię i odłożyć do
lodówki. Mak przepłukać i osączyć.
Zagotować mleko z wanilią, wrzącym
zalać mak i gotować na małym ogniu
około 40 minut. Ponownie osączyć i
trzykrotnie przepuścić przez maszynkę do mięsa. Sparzyć migdały i obrać
ze skórki. Migdały i orzechy drobno
posiekać. Stopić w rondelku masło,
dodać miód, zmielony mak, posiekane
orzechy i migdały, wymieszać i zestawić z ognia. Utrzeć żółtka z cukrem,
wymieszać z ostudzonym makiem.
Ciasto rozwałkować i podziurkować
widelcem, aby po upieczeniu dało się
połamać w podłużne wąskie ciasteczka. Upiec na złoty kolor, połamać według naciętych linii. Pojęcie „kuchnia
polska” w prawie każdym regionie
Rzeczypospolitej co innego znaczy, a
dawniej te różnice były daleko większe niż dziś. Masę makową przełożyć
do miski i obłożyć dokoła upieczonymi śliżykami. [4]

Babka kresowa

Kisiel owsiany

Składniki: 10 dag mąki gryczanej, 20
dag masła, 20 dag cukru, 4 jaja, 10
dag migdałów (w tym kilka gorzkich)
Wykonanie: Masło utrzeć z cukrem do
białości i dodawać po łyżce mąki i po
jednym żółtku, stale mieszając. Wsypać migdały obrane z łupinek i posiekane. Następnie delikatnie mieszając,
powoli dodawać ubitą na sztywno
pianę z białek. Wlać ciasto do przygotowanej formy i piec 30 minut.[11]

500 g płatków owsianych, 2 łyżki mąki
pszennej, 2 kromki razowego chleba,
20 g drożdży, 4 łyżki oleju, sól, cukier.
Płatki wymieszać z mąką, dodać pokruszony chleb i drożdże, zalać 1,5
litra ciepłej wody. Gdy wszystko rozmięknie, wymieszać dokładnie i odstawić na dwie doby w temperaturze
pokojowej. Po dwóch dniach płatki
przecedzić i przepłukać na sicie, używając do tego pół litra wody. Dodać
olej, doprawić solą do smaku. Gotować na wolnym ogniu przez 30 minut,
stale mieszając, najlepiej drewnianą
łyżką. Kisiel jest gotowy, gdy kropla
upuszczona na talerzyk zastyga. Po
ugotowaniu przelać do miseczek. Po-

Wileńskie śliżyki z makiem
ciasto:120 g mąki, 50 g masła, 1 żółtko, 1 łyżka śmietany, 1 łyżka cukru pudru masa makowa: 300 g maku, 1 l
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dawać na ciepło lub na zimno. Przed
podaniem posypać cukrem.[4]
1]Wigilia w polskiej tradycji i obyczaju - Grzegorz Russak
http://www.polonia.org/wigiliatradycja.htm
2] Elżbieta Kuźma-Bogactwo polskiej
Wigilii
http://www.polonianet.be/site/index.
php?q=pl/kultura/bogactwo-polskiej-wigilii
3] Jak obchodziło się święta na Kresach- Hanna Spinalska
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/
jak_obchodzilo_sie_swieta_na_kresach_120476.html
4] Łakocie spod kresowej choinki Piotr Bikont
http://www.rp.pl/artykul/410407.html
5]http://www.niam.pl/pl/przepisy_kulinarne/2914-barszcz_czerwony_wigilijny_z_uszkami
6] http://allrecipes.pl/przepis/7528/piero-ki-do-barszczu.aspx
7]http://www.wolnetempo.pl/2011/12/
kutia-kresowa-potrawa-wigilijna.html
8] http://www.gotujmy.pl/wigilijna-zupa-z-karpia-rodem-z-kresow-,przepisy,52630.html
9] http://www.polskatimes.pl/artykul/486675,wigilia-po-polsku-na-kresach,id,t.html
10] Wigilijny kompot z suszu - Katarzyna Poloczek
http://kuchnia-polska.
wieszjak.pl/napoje-itrunki/208217,galeria,Wigilijnykompot-z-szuszu.html
11] http://kuchnia.gery.pl/babka-kresowa-wigilia-podlasie.html
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Obyczaje wigilijne według opowiadań
ks. Wilhelma Thimela z Nasiedla
w powiecie głubczyckim

Arkadiusz Szymczyna
Tradycje

bożonarodzeniowe od
wielu lat są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Każdy region różni się swoim folklorem i
obyczajami, a społeczność lokalna
niejednokrotnie reprezentowana
jest przez zlepek wielu kultur. W
ten sposób przetrwał m.in. obyczaj wigilijny. Jedną z osób, która
opisała ten obyczaj dla przyszłych
pokoleń był ks. Wilhelm Thimel z
Nasiedla w powiecie głubczyckim.
W swoich wspomnieniach pisał: […] „Od niepamiętnych lat
ludność ziemi głubczyckiej szczególnie zaś katolicy obchodzą
święta Bożego Narodzenia bardzo
uroczyście. Na dzień przed urodzeniem się Chrystusa obchodziło
się Wigilię. Przez cały dzień wigilijny, aż do kolacji obowiązywał
bardzo ścisły post co oznaczało,
że każdy mógł najeść się do syta
raz na cały dzień. Wieczorem, gdy
pojawiła się pierwsza gwiazda na
niebie, cała rodzina zasiadała do
wspólnej kolacji. Ale nie była to
zwykła kolacja, gdyż na nią przygotowywano aż 12 potraw, tyle
ilu było przy Jezusie apostołów.
Zgodnie ze zwyczajem cała izba
wyścielona była słomą, a pod obrus wkładało się siano. Stół był
zastawiony wieloma przysmakami
m.in.: białym barszczem, sosem
grzybowym, śledziami, pierogami
z kapustą, serem, grzybami i ziemniakami, łazankami, kompotem,
kutią, bigosem owocowym, rybą,

zupą jarzynową i owocową oraz
grochem z kapustą. Zanim rozpoczęto posiłek odmawiano wspólnie modlitwę, a najstarszy członek
rodziny błogosławił wszystkim i
łamał się z nimi opłatkiem. Po modlitwie gospodyni domu wpędzała
wszystkie dzieci pod stół i kazała
im głośno krzyczeć oraz naśladować głosy kur a sama wychodzi na
podwórko i spogląda na niebo. Jeżeli niebo jest pochmurne to oznaczało, że krowy będą miały dużo
mleka, jeśli zaś niebo było gwiaździste to oznaczało, że kury będą
się dobrze niosły. Dzieci natomiast
wpędza się pod stół dlatego, żeby
na wiosnę kwoki dobrze na grzędach siedziały. Na Wigilię sprzątaniem zajmują się dziewczęta.
Śmieci, które zostają po sprzątaniu panny wynoszą przed dom. W
którą stronę wiatr śmieci powieje,
to z tej strony przyjdzie kawaler.
Aby w polu był urodzaj gospodarz
w kącie stawia snop zboża, a wynosi go dopiero po Nowym Roku.
Nim go wyniesie wykrusza z niego
ziarno, które następnie wrzuca do
worka ze zbożem do wiosennego
siewu. Po tych ceremoniach każdy mógł się zabrać do jedzenia,
ale miał obowiązek przynajmniej
skosztowania każdej z potraw.
Gdy wszyscy się już nasycili, gospodyni sprząta nakrycia ze stołu,
a pozostałych resztek nie wyrzuca,
gdyż stanowiły one pożywienie
dla rodziny przez pozostałe dni
świąteczne.

Anioł pasterzom mówił
Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan waszego stworzenia.
Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znależli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.
Taki Pan chwały wielkiej,
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.
O dziwne narodzenie,
nigdy niewysławione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
Panieństwa swojego.
Już się ono spełniło,
co pod figurą było:
Arona różdżka ona zielona

Tak się już utarło, że w noc
wigilijną krowy i woły rozmawiają ludzkim głosem o swoim gospodarzu. Razu pewnego śmiały i
ciekawy gospodarz postanowił posłuchać taką rozmowę. Przed północą zaczaił się w stajni i czekał,
aż zwierzęta zaczną rozmawiać.
W pewnej chwili usłyszał „wiesz
bracie jestem pewien, że za dwa
dni odwieziemy swego gospodarza na cmentarzu, a nie jak zwykle
na pole”. Gospodarz tak się tym
przejął, że jeszcze tej nocy zmarł
ze zmartwienia. Od tej pory cała
rodzina wierzyła, że zwierzęta
mówią ludzkim głosem.
Na święta przygotowuje się również choinkę, którą przystraja
się kolorowymi świecidełkami i
papierkami. Pod choinką dzieci
otrzymują od rodziców różne prezenty. Przez całą Wigilię domownicy śpiewają kolędy na cześć
przyjścia Chrystusa na świat. Z
rana, w pierwszy dzień świąt w
każdym domu zjawiają się kolędnicy, którzy składają wszystkim
życzenia i śpiewają wesołe kolędy. Każdy gospodarz wynagradza
kolędników pieczywem, jajkami,
a co bogatsi pieniędzmi. Kolędnicy kolędują przez dwa kolejne
dni świąt, a wszystko co dostaną
składają do wspólnego worka,
aby na zakończenie Starego Roku
urządzić huczną zabawę, na którą
zapraszają panny z okolicznych
wsi. Od wczesnych godzin po-

stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca.
Słuchajcież Boga Ojca,
jako wam Go zaleca:
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
w raju wam obiecany,
Tego wy słuchajcie.
Bogu bądź cześć i chwała,
która byś nie ustała,
jako Ojcu, tak i Jego Synowi
i Swiętemu Duchowi,
w Trójcy jedynemu.

Do szopy
Do szopy, hej pasterze,
Do Szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.
Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.
Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
Witajmy swego Pana;
wdzięczności złóżmy dług.
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rannych w Nowy Rok kolędnicy
rozpoczynają obchód wszystkich
domów we wsi. Tego dnia muszą
odwiedzić wszystkich i złożyć im
życzenia i posypać izbę zbożem.
Kolędnicy chórem wykrzykują „na
szczęście na zdrowie na ten Nowy
Rok, niech wam się gospodarzu
urodzi pszenica i groch, a w stajni w każdym kątku po cielątku”.
Gospodarz przyjmuje z wielką radością życzenia i zaprasza kolędników do domu i częstuje tym co
ma najlepszego. Kolędnicy kolędują aż do rana następnego dnia, a
następnie wszyscy idą do kościoła,
aby się pomodlić o szczęśliwy rok
i urodzaj. Tego popołudnia nikt nie
kładzie się spać, ponieważ mówiono „kto w Nowy Rok po południu
odsypia ten kąkolu i ostu nigdy ze

Ref.: Śpiewajcie...
O Boże niepojęty, kto
pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.
Ref.: Śpiewajcie...
Jezuniu mój najsłodszy,
Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
racz wziąć na własność mnie.
Ref.: Śpiewajcie...

Wśród nocnej ciszy...
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie, Przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali, Z wielkiej radośc1.
"Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy,

swego pola nie wypieli, a zboże
będzie wyłożone i z kosą będzie
trudno się za nie zabrać”.
Warto, aby młode pokolenia
kultywowały tradycje bożonarodzeniowe swoich dziadków, które
tak silnie wrosły w obraz polskich
katolików.
Od redakcji: rzeczywiście warto
poznać tradycje z zachodnich rubieży obecnej Rzeczypospolitej
i może nawet porównać z tymi z
Kresów Wschodnich.
Źródło: Archiwum Powiatowego
Muzeum Ziemi Głubczyckiej,
Obyczaje ziemi głubczyckiej według opowiadań
ks. Wilhelma Thimela.

Czekali, a Tyś tej nocy Nam się objawił".
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną,
Chleba i wina.

Bracia, patrzcie jeno
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje,
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
Rzućmy budy, warty, stada,
Niechaj nimi Pan Bóg włada,
A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem.
Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim
miga!
Pewnie do uczczenia Pana swego ściga.
Krokiem śmiałym i wesołym
Spieszmy i uderzmy czołem
Przed Panem w Betlejem.
Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
Dziecię, Boga świata w żłobie zobaczymy,
Patrzcie jak biednie okryte,
W żłóbku Panię znakomite
W szopie przy Betlejem.
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Historia lwowskiej piosenki
Arkadiusz Szymczyna
Początków lwowskiej piosenki
należy szukać w odległej przeszłości na lwowskich przedmieściach. Źródłem melodycznym
piosenek były polskie melodie
ludowe pochodzące z różnych zakątków naszego kraju oraz ludowe i popularne melodie czeskie,
węgierskie, ruskie i żydowskie Z
czasem jednak zaaklimatyzowały
się i wymieszały tworząc codzienny obraz peryferii Lwowa. Na
przedmieściach Lwowa śpiewano
także rozmaite melodie zasłyszane
przez żołnierzy w okresie służby
wojskowej odbywanej w wielonarodowościowym wojsku austriackim. Większość jednak piosenek
ulegała z czasem modyfikacji.
Innym źródłem materiału melodycznego, z którego czerpał

lwowski folklor miejski, była XIX
wieczna opera i operetka (szczególnie wiedeńska). Teatr muzyczny w większości miast monarchii
austro–węgierskiej był bardzo
popularny. Melodie zasłyszane w
trakcie przedstawienia były przenoszone na ulice i modyfikowane
dźwiękowo i językowo.
Obok opery i operetki ważną
rolę odegrały liczne knajpy, tancbudy, ogródki kawiarniane i rozrywkowe, tingel-tangle, w których
rozbrzmiewały melodie Lannera,
Kalmana, Straussów, Lehara. Tu
rozwijali swoją twórczość piosenkarze rewiowi i kabaretowi
występując w ogródkach i lokalach rozrywkowych. Pisali oni
własne teksty podkładając pod
oryginalne lub modyfikowane

uliczne melodie,
albo
wykonywali pastisze, tj.
parodie znanych
piosenek i szlagierów utrzymane w plebejsko
– miejskim stylu.
Twórcy operowali jednak gwarą miejską, co
doprowadziło do
tego, że zaczęto
śpiewać piosenki
w sposób dzisiaj
nam znany.
Oryginalna
lwowska piosenka uliczna najbujniej rozwijała
się przed I wojną światową. Związane było to z
tym, że Lwów stał się stolicą Galicji, w którym kwitła kultura. W
tym okresie rozwijało się szybkim
tempem życie teatralne i muzyczne, a opera i operetka lwowska
przeżywała okres swojej świetności. Liczne ogródki i lokale rozrywkowe dostarczały lwowianom
weny piosenkarskiej i stwarzały
dogodną okazję do układania coraz to nowych piosenek. W tym
okresie nabrała rozgłosu działalność batiarów, czyli książąt przedmieścia z Józefem Marynowskim
na czele.
Twórcy piosenek czerpali swoje tematy z życia codziennego.
Wiele piosenek powstało na fali
słynnych procesów i afer kryminalnych jakie miały miejsce we
Lwowie oraz aktualnej sytuacji w
Galicji (np. zbliżającej się wojny).
Wśród melodii wówczas powstałych piosenek przeważały ulubione polki, walce, marsze, których
motywy czerpano z niezliczonych
ilości utworów tanecznych, należących do repertuaru rozmaitych
zespołów orkiestrowych czy solowych muzyków zatrudnionych
w lokalach, a odtwarzane przez
„szafograje”. Szczególnym powodzeniem cieszył się sztajer.
Piosenki były wykonywane
przez solistów lub zbiorowo w
knajpie, w parkach, w domu podczas różnego rodzaju zebrań towarzyskich przy akompaniamencie harmonii, skrzypiec, gitary
lub mandoliny. Śpiewali je kabareciarze zatrudnieni w lokalach
rozrywkowych, a także żebrzący
domokrążcy. Piosenki stanowiły
repertuar zespołów chórowych,
orkiestr dętych: kolejarskich, wojskowych, czy też strażackich.
Do najwybitniejszych twórców
piosenki kabaretowej i humorystów pierwszych lat XX wieku
należeli: Ludwik Halski, Ludwik
Lawiński i Józef Bielak.
Po I wojnie światowej życie we
Lwowie uległo zmianom. Miasto
unowocześniło się, a mieszkańcy
zaczęli ulegać różnym modom. W
tym okresie widoczny jest regres
lwowskiej piosenki. Związane to
było z tym, że zlikwidowano stałą operę i operetkę, a wielu wybitnych przedstawicieli kultury i
sztuki przeniosła się do Warsza-
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wy. Miasto utraciło swoją stołeczną pozycję.
Dopiero w latach trzydziestych
lwowska piosenka przeżywa swój
rozkwit. Stało się to w wyniku
świadomych zabiegów zmierzających do utrwalenia miejskiego
folkloru, jego piosenki i gwary.
Duża zasługa w tym młodych
piosenkarzy kabaretowych, którzy opracowywali nowe, aktualne
słowa, utrzymywane w gwarze
miejskiej, zarówno do dawnych
lwowskich melodii, jak również
do nowych i bardziej modnych.
Szczególnie ważną rolę w
procesie odradzania się piosenki
lwowskiej odegrała stała, cotygodniowa audycja niedzielna, nadawana przez lwowską rozgłośnię
Polskiego Radia. Początkowo była
realizowana w formie teatrzyku „Nasze Oczko” w reżyserii
Wiktora Budzyńskiego, a następnie przerodziła się w cykliczną
audycję „Łętki Lwowskie”. Od
października 1932 roku audycja
nosiła nazwę „Wesoła Lwowska
Niedziela”, a od 1933 roku „Na
Wesołej Lwowskiej Fali”. Dopiero na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej nazwę
audycji zmieniono na „Gospoda
pod Lwem”.
Punktem centralnym audycji
były słynne dialogi Szczepka Migacza w wykonaniu Kazimierza
Wajdy i Tońka Tytyłyty w wykonaniu Henryka Vogelfängera.
Obaj wykonawcy stworzyli nowy
typ batiara; pozbawionego dawnej zadziorności i zawadiactwa,
pełnego fantazji, głęboko patriotycznego, poczciwego, dobrego,
niezwykle uczuciowego w stosunku do swojego miasta. Nie
byli to już królowie przedmieścia
siejący jedynie postrach i pochodzący z nizin społecznych.
Do innych ważnych postaci
„Na Wesołej Lwowskiej Fali” należeli: Strońć (Wilhelm Wind),
Aprikosenkranz
(Mieczysław
Monderer), Utenbaum (Adolf
Fleischer), piosenkarki: Włada
Majewska, Zofia Terné, Stefania
Zielińska, Luba Miszkiewiczówna, Ewa Stryjowska-Wyklukówna
oraz chór „Eriana” pod kierunkiem Jana Ernsta.
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Piosenka 1:
Hula sy ulicu,
giżdży sobi sztajir,
a tu z moju Mańku
idzi jakiś frajer.
Ja du niegu idym,
bić gu nie chcym wcali
i tylku bałakam,
by si frajir spalił.
Ja du niegu grzeczni:
Naj si pan odwali!
A un obcysowu
mnie po mordzi smali.

Cicha noc, święta noc
Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.
Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina święta
wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud.

Gdy śliczna Panna

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili,
Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli
Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
o mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje
Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,
dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę

Lulajże, Jezuniu...
Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, matulu, z płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...
My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
Lulajże, Jezuniu...

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.

Narodził się nam Zbawiciel ...

Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,
Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.

Narodził się nam Zbawiciel.
Jezus Chrystus. Odkupiciel,
w Betlejem, żydowskim mieście,
z Panny Maryi czystej.

Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci,
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!

Maryja, Panienka czysta,
porodziła Jezu Chrysta;
Tegoż w pieluszki powiła
a do żłobu włożyła.

Jezus malusieńki...

Gdy pasterze w nocy paśli,
stanął przy nich Anioł jasny.
Widząc taką jasność Boską,
bali się trwogą wielką.

Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki.
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,

Rzekł im anioł: "Nie bójcie się,
ale się z tego weselcie!

Jak on mni uderzył,
to ja gu pugłaskał,
jegu stacja ratunkowa,
a mni dziad putaskał.
Siedzy w furdygarni,
ali hunurowu,
frajir we szpitalu
z ruzwalonu głowu.
Z ruzwalonu głowu
i odbitu nerku,
a ja z moju Mańku
żyji na wiaderku.

narodził się Zbawiciel wam,
Który nazwan Chrystus Pan".
Tedy Anieli śpiewali
a wielkim głosem wołali.
"Chwała Bogu z takiej łaski
w niebie na wysokości!"

Piosenka 2:
Jóźku Czuchraj, klawy pan,
kupił sobi fortypian.
Ży ni umiał na nim grać,
zgasił lampy, poszyd spać.
A ty Jóźku nie buńdź frajir,
weź harmonii, zagraj sztajir,
a dziewczyny z całej wsi
bedu w tobi kochać si.
Źródło: J. Hubela, Z. Kurzowa,
Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939
r., Kraków 1989.

za wami pośpieszymy.
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.

Chwała, chwała, Chryste, Tobie
z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,
żeś się dla nas tak uniżył,
a lud swój wyswobodził.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości.
Że posłany, nam jest dany
Emanuel w niskości.

Przybieżeli do Betlejem...

Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
"Chwała na wysokości".
Witaj, Panie, cóż się stanie

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Ref: Chwała na wysokości,
chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

Że rozkosze niebieskie,
Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie.
"Miłość moją to sprawiła,
By człowieka wywyższyła,
Pod nieba empirejskie".

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie, z serca ochotnego, o Boże!
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.
I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.
Poznali Go Mesjaszem być prawym,
narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
i z całego serca wszyscy kochamy.

W żłobie leży...
W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

Ach ubogi żłobie
Ach ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie,
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.
Zbawicielu drogi,
Jakżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi
Czyżeś nie mógł Sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?
Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.

My zaś sami z piosneczkami

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

tenie Polskiego Radia Katowice niedzieli na poniedziałek.
(UKF 102,2 MHz) w każdą Audycje archiwalne do pobraniedziele o godz. 8.10.
nia na stronie PR Katowice:
www.radio.katowice.pl
Dla Polaków za oceanem po- i Swiatowego Kongresu KresoLwowska Fala - autorska auwtórka audycji o 1.00 w nocy z wian: www.kresowianie.com
dycja Danuty Skalskiej na an-
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
WOLNA TRYBUNA
Było, minęło i nie wróci, czyli
wspomnienie z „Białych Kresów”.

Gdzieś na Kresach, może na Wołyniu, czy na Podolu, a może jeszcze w
innym miejscu zdarzyło się to , czego
się nie zapomina. Śnieg padał od miesiąca i przymarzał trzaskając nocą na
traktach i drogach. Zasypane chaty z
małymi okienkami , pomalowanymi
w zaczarowane mroźne zagadkowe
kwiaty drzemały w śnieżnej pościeli.
Dzieci każdego poranka chuchając w
mroźne okienka, wypatrywały zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Nie łatwo było wychuchać kółeczko do podglądania tego co działo się
na zewnątrz. Mroźne zaczarowane
kwiaty na szybach okien szczelnie
zakrywały zewnętrzny świat, mimo,
że w izbach wesoło huczał w grupkach ogień skacząc po wsadzonych
do paleniska drwach. W wigilię jednak
,mimo wcześnie zapadłych ciemności
, wszystkie okna domów błyszczały
światłem od zmierzchu do samego
rana. Taki dzień zdarzał się raz w roku
i mimo ,że na dworze szalała zawieja
i nie widać było nawet na dwa kroki,
to musiało być jasno w każdym domu.
Te buchały ciepłem i zapachem świeżo
pieczonego chleba i ciasta. Żaden wędrowiec nie mógł zabłądzić tego dnia i
nocy, bo przy każdym stole czekało na
niego wolne miejsce. Stoły, nawet tam
gdzie wcześniej zaglądała stara znajoma bieda, tego dnia stwarzały wrażenie obfitości jak te snopy uginające
się pod ciężarem kłosów, stojące w
kątach izby. Najpierw gwar a później
kolędy wymykały się przez uchylane
od czasu do czasu drzwi domostw. Na
długo przed północą, w śród nocnej ciszy, rozdzwoniły się drogi wiodące do
najbliższego kościoła. Słychać było
janczary i pojedyncze dzwonki i parskające konie, w tumanach pary, ciągnące sanie po skrzypiącym od mrozu
śniegu. Znikający i wyłaniający się w
śród śnieżnej zamieci sznur rozkołysanych latarni zbliżał się do kościoła.
Woźnice w baranicach i długich kożuchach podjeżdżali i podjeżdżali, a
para z chrap końskich buchała kłębami
tworząc jakby chmury. Konie okrywane ciepłymi derami zostawały, a pielgrzymi wchodzili do kościoła, który
jaśniał jak nigdy i huczał wesoła nowiną. Bóg się rodził. Pasterka na Kresach
to niespotykana uroczystość o potężnej
mocy i sile, na którą przybywano nawet z bardzo dalekich miejscowości. A
jak gruchnęła kolęda , to wydawało się,
że za chwilę strop kościoła spadnie na
głowy. Słychać był prawdziwą radość
z cudu narodzenia, a siła tego uczucia
była wielka. Nikt nie skąpił głosu i nie
stał obojętnie obok żłóbka.” Kolęda
płynęła za kolędą, dla chwały na wysokości. Dziś już nie ma takich pasterek
i tej magii wigilijnej. Co było minęło i
nie wróci. Wszystko pozostało na Kresach.
Bogdan Lwow
__

Wigilia na Kresach
Któryś z mądrych ludzi powiedział,
słowo zapisane ma szansę przetrwania,
i trzeba przyznać, że miał rację. Poniżej prezentuję tego najlepszy przykład,
czyli losy artykułu o p/w tytule.
W latach siedemdziesiątych, a dokładniej w grudniu 1974 roku od
swojej szefowej Leonardy Tykockiej, kierującej oddziałem Trybuny
Mazowieckiej w Siedlcach dostałem
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polecenie odnalezienia człowieka,
który ma ciekawe przeżycia związane z Wigilią i świętami Bożego Narodzenia. Najlepiej gdyby jego wspomnienia dotyczyły czasów okupacji.
Dostałem informację, ze wywiad,
jaki z nim przeprowadzę ukaże się w
świątecznym numerze gazety, na eksponowanym miejscu. Lubiłem i lubię
rozmawiać z ludźmi, szczególnie z
takimi, którzy mają bogate przeżycia
i chcą o nich opowiedzieć. A jeszcze
gdy te przeżycia dotyczą okresu okupacji czy wojny, to pani Leonarda nie
mogła zlecić takiego tematu innemu
współpracownikowi redakcji. Znała
bowiem moje zainteresowania, potwierdzane organizowaniem spotkań w
Powiatowym Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim z akowcami i pisarzami
podejmującymi tematykę wojenną Cezarym Chlebowskim, Bronisławem
Trońskim, Wojciechem Żukrowskim i
innymi.
Znaleźć człowieka...
O redakcyjnym zadaniu powiedziałem
mojemu przełożonemu - wiceprzewodniczącemu Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim Lucjanowi Maraskowi - prosząc
o pomoc w znalezieniu odpowiedniego
kandydata na bohatera mojego artykułu. Zaproponował mi Stanisława
Jankowskiego, leśniczego z Holenderni koło Sterdyni, którego okupacyjne
przeżycia warte są książki a nie tylko
artykułu w partyjnej gazecie. Tu chcę
zrobić małą odskocznię od tematu, by
zaproponować komuś z lokalnych literatów napisanie takiej książki. Jestem
przekonany, że byłaby to wartościowa i
ciekawa książka, jak życie jej bohatera.
Ale już wracam do tematu. Wiedziony
ciekawością poznania kresowiaka i
jego drogi od Wilna - o wyzwolenie
którego walczył w akowskiej operacji
„Ostra Brama” - do leśniczówki w
Holenderni, chciałem umówić się na
spotkanie wyjaśniając jego cel. Pan
Stanisław nie bardzo miał ochotę mówić o swoich przeżyciach, wymawiając
się pilnymi obowiązkami przy wyrębie
drzew. Pomógł, jak zawsze Lucjan i
następnego dnia zajechałem kultową
dziś Warszawą M-20 do leśniczówki.
w Holenderni. Do dziś mam w oczach
bajkową scenerię oszronionych wiekowych sosen otaczających drewniany stylowy budynek leśniczówki, a w
ustach smak kiełbasy z dzika i dereniowej nalewki.
Cztery okupacje
Najpierw ja musiałem odpowiedzieć
na serię pytań, zanim dopuścił mnie
do głosu uroczy i gościnny gospodarz.
Wypytywał, kim jestem, gdzie pracuję
skąd znam Maraska -że za mnie poręczył, gdzie mieszkam i kim są moi
rodzice. Odpowiedzi zadowoliły pana
Stanisława i sam zaproponował bym
teraz ja zadał pytania, które mnie interesują, zastrzegając żebym pisał tak,
jak on na nie odpowie, bez żadnego
ubarwiania bądź dodawania. Oczywiście zgodziłem się i zapewniłem, że
może mi zaufać, bo nie zdążę przesłać
tekstu do autoryzacji. Pan Jankowski
okazał się trudnym rozmówcą już przy
pierwszym pytaniu, które brzmiało tak:
Jaką wieczerzę wigilijną zapamiętał
pan najbardziej z czasów okupacji?
- A której okupacji? - odpowiedział jak
najbardziej poważnie pan Jankowski.
- Jak to której? Okupacja była tylko
jedna, niemiecka – odparłem niezrażony.
- Nie kochanieńki! Ja przeżyłem cztery
okupacje, to o której będziemy rozma-

wiać? – zapytał pan Stanisław. W tym
momencie moja historyczna wiedza
wyniesiona ze szkoły została skutecznie zweryfikowana przez leśnika, który
kontynuował rozpoczęty wątek.
- Urodziłem się na Litwie. Wiosną
1919 roku Litwę zajęło Wojsko Polskie,
przepędzając stamtąd Armię Czerwoną. Jednak latem 1920 roku ofensywa
Tuchaczewskiego spowodowała, że
Rosjanie znów zajęli Wilno. Ale już
jesienią tegoż roku generał Żeligowski
na czele dywizji litewsko-białoruskiej,
złożonej z Polaków pochodzących z
Wileńszczyzny zajął stolicę Litwy i tereny przekazane temu państwu przez
Sowietów. W 1939 roku w Wilnie byli
Niemcy. W 1940 Armia Radziecka. W
1941 znowu Niemcy i w 1944 znowu
Armia Radziecka. To policz sobie kochanieńki, ile ja okupacji przeżyłem.
Chleb od Stalina
- Ale jeśli chcesz wiedzieć, którą wieczerzę wigilijną do dziś pamiętam, to ci
powiem. Było to w grudniu 1943 roku
- kontynuował pan Stanisław. - Uciekaliśmy przed aresztowaniem po akcji na
Wilno, w której najpierw walczyliśmy
ramię w ramię z radzieckimi żołnierzami o wyzwolenie mojego miasta, by
od nich uciekać gdy rozpoczęli aresztowania i wywózki na Sybir naszych
oficerów. Przez puszczę Rudnicką , Nabolicką do Puszczy Białowieskiej szliśmy we trzech. Nocami, omijając wsie
i skupiska ludzkie, żywiąc się tym co las
leśnikowi może dać, a więc ziarnkami
szyszek, pędrakami, jagodami. Po kilkunastu dniach i nocach wymęczeni
i głodni dotarliśmy do Białegostoku,
a tam na dworcu kolejowym stał radziecki eszelon, z którego żołnierze
rozdawali mieszkańcom miasta chleb.
Po krótkiej naradzie zdecydowaliśmy
się i my podejść do wagonu. Młody
żołnierz z czerwoną gwiazdą na furażerce zobaczył nas i przywołał gestem
do wagonu - „Bierij starik, eto podarok od towariszcza Stalina” – zwrócił
się z uśmiechniętą twarzą do mnie”.
Na samo słowo o Stalinie zadrżałem. Z
wycieczenia i głodu wyciągnąłem jednak rękę po żołnierski razowy chleb i
do dziś nie mogę sobie tego wybaczyć
- zakończył swoją relację pan Jankowski.
Został na półce
Zapisałem wiernie wszystko co mi powiedział i zadowolony wysłałem materiał do redakcji, dołączając zdjęcia z
prac leśnych, które przy okazji zrobiłem, dowieziony dwukółką przez mojego gospodarza na polanę, gdzie robotnicy leśni wycinali chore drzewa. Mój
artykuł nie ukazał się ani w świątecznym numerze Trybuny Mazowieckiej,
ani w późniejszych wydaniach. Za to
zdjęcia posłużyły redakcji do ilustracji
artykułu o zwalczaniu szkodników leśnych, napisanego przez moją szefową.
W/w artykuł napisał : WACŁAW
KRUSZEWSKI , który został opublikowany dopiero 23 grudnia 2011 r.
w Życiu Siedleckim . Można by powiedzieć, że został podobnie jak wiele
znanych nam filmów czy reportaży
„półkownikiem” ( nie mylić z pułkownikiem). Obecne pokolenie 20 nawet nie ma pojęcia co to jest cenzura,
chociaż czasami można mieć wrażenie,
że jej duch jeszcze się błąka po naszym
wolnym już kraju. Mimo wszystko
dziś śmiało można przypomnieć nie
jedną wcześniej zakazaną w publikacjach wigilię. Dlatego na zakończenie
zaprezentuję wspomnienie polskiego
dziecka z republiki syberyjskiej Komi
z głębi syberyjskich lasów. Było zimno

i zewsząd otaczała nas biel.…….. Na
pierwsze Boże Narodzenie (1941) mój
kolega przyniósł do naszej izby choinkę z lasu. Z zeszytów szkolnych wydzieraliśmy kartki; z pociętych pasków
zrobiliśmy łańcuchy, a z całych kartek
postacie aniołków. Drzewko stroiliśmy po kryjomu. Oczywiście, nie było
wieczerzy wigilijnej. Świętowaliśmy
śpiewaniem kolęd - tylu, ile pomieściła
dziecięca pamięć. W dzień Bożego Narodzenia przyszedł nasz enkawudzista
i zniszczył nam choinkę. Czasem uciekaliśmy na kwartał nr 99, do rodziców
i starszego rodzeństwa. Dzieci 11-12.
letnie skradające się po śniegu przez
bory i lasy, by przez kilka godzin pobyć
z bliskimi... Wreszcie nasi "opiekunowie" zrozumieli, że polskich dzieci nie
da się zrusyfikować.
__
CIERPIENIA I ŁZY NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
s. Teresa Chromik
Fragment pochodzi z książki autorstwa Moniki Bachowskiej
Komentarz do p/w z mojej strony jest
zbędny, ale warto przy naszym wigilijnym stole przez chwilę pomyśleć o
tych trudnych czasach i rodakach którzy to przeżywali, a nie wszyscy przeżyli.
Jacek Szum-Borkowski
__

"Wiarygodność to rzecz najważniejsza" Korzenie von Olszewskiego
Wola ostatnia Alfreda von Olszewskiego, grafa w Warmątowicach, z
15 marca 1909 roku: „choć słowa te
kreślę po niemiecku przed pruskim
notariuszem, dziś czuję się Polakiem
i ulgę sprawia mi wyznanie powrotu
do wiary i tradycji przodków. Sprawa
w tym wielka i zasługa Henryka Sienkiewicza i książek jego, które obudziły
sumienie moje i ducha narodowego.
Dziś, gdy krzyżacka buta powraca z
nową siłą, gdy ruguje się Słowian z
ojcowizny, ja sam jestem przedmiotem szykan ze strony władz i niechęci sąsiadów moich. Przeto wolą moją
jest by dzieci do roku 30 swego życia
złożyły 3 egzaminy: z języka, kultury
i historii Polski, przed egzaminatorem
wiarygodnym i przeze mnie ustanowionym. Życzeniem moim jest, by
córka przyjęła wiarę katolicką. W razie
niespełnienia warunków moich postanawiam majątek mój, to jest dobra wsi
Warmątowice (287 ha) z dochodem
rocznym marek 12927 i drugi majątek, 140 ha z dochodem 5834 marek,
nadto pałac w Warmątowicach z parkiem 8 ha, wart milion marek w złocie,
zapisać Henrykowi Sienkiewiczowi,
nobliście. Żywię nadzieję, że po śmierci mojej, choć część majątku zgromadzonego przez ród Olszewskich
na Śląsku powróci nad Wisłę i przyczyni się do odrodzenia narodowego
ducha.” W testamencie było jeszcze
życzenie, aby pochowano go według
rzymskokatolickiego obrządku i nad
grobem zagrano mu pieśń „Jeszcze
Polska nie zginęła”(słowa tej pieśni
zamieszczone są w niemieckim tekście
testamentu po polsku). 2 października
2012 roku do Żywca (woj. śląskie), na
pogrzeb arcyksiężnej Marii Krystyny
Habsburg przyjechali potomkowie
Habsburgów-„najbardziej wpływowej i najstarszej europejskiej dynastii.
Tak licznie przedstawiciele arystokracji europejskiej ostatni raz zjechali do
naszego kraju w kwietniu 1933 roku,
kiedy to odbył się pogrzeb jej dziadka,
arcyksięcia Karola Stefana Habsburga
Lotaryńskiego, polonofoba, który z pa-
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sją grał Chopina” (RP 13-14 października 2012). Dziadka Marii Krystyny
urzekły krajobrazy i polska kultura
do tego stopnia, iż nauczył się języka
polskiego i uparcie go używał w obecności Prusaków. Jego dzieci również
musiały zacząć uczyć się języka i historii polskiej. Gdy wybuchła II wojna
światowa ojciec Marii Krystyny, Karol
Olbracht , osobisty więzień Himmlera,
był katowany i łamany psychicznie by
podpisał volkslistę. Tortury spowodowały paraliż i utratę wzroku, lecz nie
złamały arcyksięcia. Karol, brat Marii
Krystyny służył w dywizji generała
Stanisława Maczka. Kazimierz, przyrodni brat, walczył pod Narvik a w
1942 roku został sekretarzem polskiej
misji w Gibraltarze. Matka Marii Krystyny „robiła nasłuchy i tłumaczyła
przemówienia z londyńskiej radiostacji dla łączników Armii Krajowej”. Po
wojnie, ludowe władze PRL zmusiły
rodzinę Habsburgów do opuszczenia
Polski bezpowrotnie. Powrót Marii
Krystyny do ukochanej ojczyzny nastąpił dopiero w 2001 roku. Wdzięczne
władze Żywca zaprosiły ją do Polski i
ofiarowały apartament w Zamku (będącym przed wojną własnością rodziny). Upominam się o lekcje historii dla
posłów i senatorów wybranych demokratycznie i służących nam wszystkim.
W niedzielnej audycji Lwowskiej
Fali wysłuchałam wypowiedź Ireny
Kuleszy, wieloletniego redaktora naczelnego Gazety Lwowskiej, osoby
szczególnej, bo kawał życia przepracowała we Lwowie i na pewno ma
dobre spojrzenie na potrzeby Polaków
za wschodnią granicą. Jak mówi Pani
Irena, „sytuacja, która zaistniała jest
skandaliczna, kolejna decyzja, która
pozbawia Polaków na Kresach dostępu do polskiego słowa, do polskich
mediów. Oni już raz byli pozbawieni
polskich mediów, przez 50 lat komuny,
od 1939 do 1989 roku.” Z przerażeniem słucham o pomysłach decydentów z Warszawy, o narzucaniu polskim
dziennikarzom na wschodzie, o czym
i jak mają pisać, przypomina to czasy
stalinowskie. A propozycja senatora by
polskie gazety miały dodatki w języku
ukraińskim, litewskim, rosyjskim czy
białoruskim jest dla mnie niezrozumiała, przecież tymi językami posługują
się wszystkie inne środki przekazu u
naszych wschodnich sąsiadów. Znacznie więcej mam zaufania do Polaków z
Kresów, którzy jeszcze przed I wojną
światową posiadali wiedzę i doskonałą znajomość kilku języków, umożliwiającą im współpracę z luminarzami
światowego biznesu, nauki i kultury i
co nie zwalniało ich z obowiązku posługiwania się piękną polszczyzną,
czego nie można powiedzieć o niektórych współczesnych "luminarzach".
Gazeta polska na wschodzie powinna
służyć zachowaniu i pielęgnowaniu
czystego języka polskiego, polskiej
tradycji i kultury, propozycja decydentów z Warszawy wygląda na sabotaż,
na kolejny cios zadany naszym rodakom, Polakom, którzy nie z własnej
woli znaleźli się poza terenem III RP.
W 1931 roku, w Siemianowicach na
Śląsku, istniało gimnazjum żeńskie
im. Marii Konopnickiej. Do szkoły
uczęszczały panienki z bogatych i ubogich domów, którym szkoła udzielała
wielkiego wsparcia w postaci dożywiania, opieki lekarskiej, finansowania
wycieczek itp.. Dziewczęta otrzymywały w gimnazjum staranne wykształcenie z nauk ścisłych i humanistycznych, nauce towarzyszyła dbałość o
tężyznę fizyczną. Nie tylko ćwiczenia
na szkolnym boisku, które pełniło
również rolę kortów tenisowych, ale
wycieczki w góry i oczywiście krajo-
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znawcze. A więc Kraków, Podlasie czy
Kartuzy to były lekcje historii, geografii, kultury i miłości do kraju. Nauka
języka polskiego i niemieckiego w tej
szkole to edukacja na całe życie a czasami ratunek. Dzięki perfekcyjnej znajomości niemieckiego udało się ustrzec
rodzinę przed zesłaniem do obozu a
nawet dotrzeć do niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Gross Rosen z
paczką zawierającą ciepłe skarpety dla
zesłanego do kamieniołomów brata.
Ukończenie gimnazjum pomogło w
znalezieniu dobrej pracy, zatrudnienie
w Hucie „Zgoda” nie wymagało bycia
w „układzie” i nie zawierano wówczas
umów śmieciowych. Pracodawca w
tamtych czasach znał pojęcie integracji. Polegała ona na wspólnych wyjazdach pracowników do Krakowa, na
Polesie, Podlasie, do Wilna. Bo na Śląsku mieszkali Polacy, z różnymi korzeniami, ale Polacy, żywo zainteresowani siłą i dobrobytem kraju i obywateli.
Otrzymane w hucie apanaże zezwoliły
na wynajęcie mieszkania u zamożnych
Ślązaków o korzeniach niemieckich,
którzy swą lojalność względem Polski
przepłacili życiem w niemieckim obozie koncentracyjnym gdyż nie chcieli
podpisać volkslisty. Po wojnie, w III
RP, bogactwo języka polskiego w pismach przygotowywanych przez referenta wydziału oświaty, absolwentkę
gimnazjum w Siemianowicach, nastręczało problemy czytającemu szefowi,
trzeba było się tłumaczyć z użytego
słowa „ predestynowany”. Zgadzam
się z tytułem „wiarygodność to rzecz
najważniejsza”, dlaczego więc odpowiedzialni za media, edukację i Polskę
są tak niewiarygodni w swych poczynaniach? Jakie oni mają korzenie?
Bożena Ratter
___

LIST DO REDAKCJI

Szukam informacji o rodzinie z wioski Kąty gmina Szumsk powiacie
Krzemieniec
Witam!
Nazywam się Krzysztof Sieński. Pisze
tego maila gdyż mam wielką do Państwa prośbę. Jestem potomkiem rodziny z Kresów i szukam jakichkolwiek
informacji o rodzinie, miejscowości,
wydarzeniach, okolicy, gminie, powiacie w której żyli moi bliscy. Moja
mama urodziła się w marcu 1940 r. w
województwie wołyńskim, powiacie
Krzemieniec, gmina Szumsk, w wiosce Kąty. Nazywa się Rozalia Sieńska
z d. Suchodolska. Miała dwoje rodzeństwa, ale niewiele starszego, tak więc
praktycznie nic nie pamiętają. Babcia
zmarła w 1985 r. Dziadek w Kątach
był stolarzem, został wzięty w 1943
przez Niemców do przewożenia ich
furmanką i już nie wrócił. Później babcia dowiedziała się że został zabity.
Mama z wujkiem jak byli młodzi nie
słuchali wspomnień babci, a teraz nic
prawie nie wiedzą, a chcieliby wszystko. Ja teraz i dla nich i dla siebie szukam tych strzępków informacji o tym
wszystkim co się działo i miejscach.
Sporo czasu spędziłem na szukaniu w
interncie informacji o wydarzeniach z
1943 i 44 w tamtych okolicach. Znalazłem trochę faktów, ale pozostaje w
dalszym ciągu "głód informacji". Przeczytałem również książkę pana Feliksa
Jasińskiego pt. "Kroniki zagłady parafii Kąty. Proszę Państwa o jakąkolwiek
pomoc dotyczącą tych miejsc. Byłbym
niezmiernie wdzięczny za jakieś relacje, wspomnienia, pamiętniki, może
jakieś zdjęcie czy też mapa/szkic jak
wyglądała wieś. Może jakiś adres mailowy do potomka tych ludzi co tam
mieszkali. Jednym słowem cokolwiek

Państwo macie na temat wsi Kąty, parafii, gminy Szumsk. Ewentualnie rodzina babci i dziadka żyła w pobliskiej
wsi - Stara Huta.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof Sieński tel. 781 943 535
krzysiek197717@wp.pl

OD REDAKCJI
Kierujemy najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne zarówno do
naszych czytelników jak i autorów
nadsyłanych tekstów. Tym pierwszym
życzymy miłej lektury mimo, że są tu
i teksty smutne dla naszej historii narodowej. Staramy się jednak aby pamięć
o wydarzeniach czasem zapomnianych nie umknęła z naszej narodowej
świadomości, szczególnie w chwilach
tak podniosłych jak święta Bożego Narodzenia. Nie zapominamy również o
„Barwach Kresów” czyli o tym wszystkim co tworzyło podwaliny naszej kultury narodowej. Inne narody zazdroszczą nam naszej tradycji i tego jak o nią
mimo wszystko dbamy. Wszystkim
autorom współpracującym z KSI serdecznie dziękujemy za wytrwałość w
poszukiwaniach tak ciekawych materiałów jakie przez cały miniony rok
dzięki nim publikowaliśmy. Mamy nadzieję, że Nowy 2013 Rok nie będzie
gorszy od minionego, a może nawet
lepszy w propagowaniu historii naszych Kresów Rzeczypospolitej. Warto zauważyć, że przybywa nam pasjonatów i tym sposobem krąg wiedzy
również się poszerza. Tradycyjnie zapraszamy tych wszystkich co chcą lub
mają coś do powiedzenia w sprawach
z przymiotnikiem „kresowy” w tle.
Musimy odzyskać Kresy, nie tyle terytorialnie bo to nie możliwe ale mentalnie. Ogromna spuścizna, scheda kresowa musi znaleźć się we właściwym
miejscu naszej zbiorowej narodowej
świadomości. Historia Kresów to podstawa naszej dumy narodowej, którą w
perfidny sposób wydzierano kartka po
kartce w minionym systemie a i teraz
spadkobiercy tego myślenia próbują
to nadal czynić. Warto jednak wyraźnie powiedzieć, że mamy w naszych
działaniach wielkie wsparcie nie tylko
od samych kresowian ale i rodaków
którzy pamiętają o swojej narodowej
historii związanej z Kresami. Faktem
jest, że ci co dziś wieszają się u klamki
Wspólnej Europy zapominają, że nasz
kraj był w dziedzinie integracji europejskiej prekursorem. Przed wiekami
nasza wielka Rzeczpospolita królewska była nie jednokrotnie gwarantem
cywilizacyjnego rozwoju Europy, o
bezpieczeństwie nie wspominając. Byliśmy forpocztą cywilizacji zachodnio
europejskiej i dzięki temu Kresy rozwijały się i piękniały, co jeszcze dziś
dostrzec można. Bogactwo Kresów
powstało dzięki Polsce i Polakom. Nie
wolno nam o tym wszystkim milczeć,
dlatego musimy o tym pisać i utrwalać
w pamięci nie tylko obecnych pokoleń.
Z takim zamiarem wejdziemy za tym
w Nowy Rok 2013.

SZUKAM INFORMACJI
Witam, Szukam informacji o sytuacji
w Równem po wkroczeniu Sowietów
we wrześniu 1939 r. Piszę artykuł o W.
J. Śliwińskim, działaczu harcerskim,
pracowniku kuratorium, cenzorze we
wrześniu 1939 r. Jednym z pierwszych
aresztowanych i wywiezionych. Może
macie Państwo jakieś informacje na
ten temat. Z poważaniem. M. Misczuk
Kontakt przez redakcję KSI

INFORMACJE
Informuję wszystkich naszych sympatyków, że dnia 23.09.2012 Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich zmienił nazwę na "Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu".

______

ZAPROSZENIA
Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystą konferencję. Będziemy tam z czytelnikami KSI i słuchaczami Programu Pomost. Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty. Temat nawiązuje do kulturowego dziedzictwa stanowiącego dziś polską tradycję. Konferencja pt. Tradycja a współczesność w obrzędowości bożonarodzeniowej
środowisk polskich w krajach Europy Wschodniej i na Syberii ", na którą przybędą Polacy z zagranicy jest
przygotowywana przez Fundację „Dziedzictwo nasze”. Celem fundacji działającej w Węgorzewie jest : Ochrona
dziedzictwa kulturowego dawnych i współczesnych grup etnicznych obszaru Polski i dawnych ziem kresowych.
Edukacja kulturalna ukierunkowana na poznawanie i utrwalanie tożsamości lokalnej i regionalnej. Wszyscy wiemy jak dużą rolę odgrywa świadomość, tu szczególnie istotne jest uświadamianie młodemu pokoleniu jego miejsca
i roli w ogólnonarodowym dziedzictwie kulturowym, a także wkładu tego dziedzictwa regionalnego do skarbnicy
kultur narodowej i światowej – w przeszłości i współcześnie. Wzmocnienie poczucia zakorzenienia mieszkańców
regionów pogranicznych w swojej malej ojczyźnie.
Mazurskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci współpracujące z Fundacją i jako twórca Programu Pomost przygotowuje
świąteczny program z konferencji oraz specjalny wykład. Zapraszam na konferencję zaplanowaną w dniu 15 grudnia
a także relacje ze spotkania . Opowiemy o polskich dzieciach, które z Syberii trafiły do Oudtshoorn w Afryce.

" Syberyjska gwiazda na afrykańskim niebie ". W trakcie konferencji przekażemy życzenia świąteczne naszym
rodakom. Liczymy także na dyskusję, która będzie poświęcona informacjom na temat wspólnot polskich i polonijnych w Europie Wschodniej i na Syberii.
___
Szanowni Państwo!
Tradycyjnie jak co roku spotykamy się w gronie członków i sympatyków Klubu "Samborzan" Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Oświęcimiu na "OPŁATKU KRESOWYM".
Spotkanie planowane jest w dniu 12 stycznia 2013 r. o godz. 15.00 w Hotelu "Kamieniec" w Oświęcimiu, ul. Zajazdowa 2. Koszt udziału w spotkaniu 35.- zł.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmuje W. Paluch za pośrednictwem adresu e-mail : wlodzimierz.paluch@gmail.com lub: samborzanieoswiecim2010@gmail.com oraz telefonicznie: 609808529, 338422551 do dnia 4 stycznia
2013 r.
Z kresowym pozdrowieniem
Włodzimierz Paluch
Klub Samborzan
___
Dyżury poselskie Posła na Sejm RP Adama Kwiatkowskiego dla Polonii
- Internetowe dyżury poselskie dla Polonii odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 17.00 do 19:00
czasu warszawskiego. Wszystkie osoby zainteresowane rozmową z Posłem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy:adam.
kwiatkowski@sejm.pl
- Dyżury w Punkcie Poselskim Posła Adama Kwiatkowskiego w Chicago w siedzibie Centrali Radia Maryja odbywają się w
poniedziałki od godziny 5 p.m. do 7 p.m. oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 10 a.m. – 12 p.m. z możliwością osobistej rozmowy z Posłem przez Internet za pomocą Skype`a.
Pełną informację na temat działalności poselskiej Pana Posła Adama Kwiatkowskiego można znaleźć na stronie Sejmu RPhttp://
www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=208&type=A
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej www.adamkwiatkowski.pl
W razie dodatkowych pytań lub spraw, które są istotne dla Państwa prosimy o kontakt.
W imieniu Pana Posła przekazuję serdeczne pozdrowienia.
Z poważaniem,
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Adama Kwiatkowskiego
Al. Waszyngtona 30/36 03-910 Warszawa tel. +48 22 870 12 86
www.adamkwiatkowski.pl
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