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ZBRODNIE W NALIBOKACH
Posiedzenie Komisji Mniejszo- Wspomnienia z Wołynia
ści Narodowych i Etnicznych. 6 W 70 rocznicę „Rzezi Wołyńskiej” w każdym numerze KSI I KONIUCHACH
tego roku będziemy starali się publikować wspomnienia
grudnia 2012 i stenogram
byłych mieszkańców, świadków opisywanych wydarzeń. We wsi Koniuchy na Nowogródczyźnie w czasie wojny miesz6 grudnia w Sejmie, pod przewodnictwem Mirona Sycza z
Platformy Obywatelskiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych mające na celu głosowanie projektu uchwały potępiającej "Operację Wisła" (w
oryginalnej pisowni w druku Sejmowym nr. 904 "Operacja
Wisła"..... Strona 27

2013 rokiem ważnych rocznic
narodowych historii Polski
W tym roku przypada 150 rocznica Powstania Styczniowego
1863 – 1864 zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji, największego polskiego powstania narodowego. Równie ważną jest 70 rocznica „Rzezi Wołyńskiej” w 1943 r. dokonanej
przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA na ludności
polskiej.... Strona 24

Kilka słów o Kuroniu
W jednym wywiadzie Jacek Kuroń powiedział; „ Jestem
szczęśliwy, że Lwów jest nareszcie ukraiński ”. No i Ukraińcy
odwdzięczyli się jemu pamiątkową tablicą. A oto wspomnienie gaździny Bigosowej: „J. Kuroń w ośrodku ZMP, później
harcerskim, na Głodówce czerwone szmaty góralskim dzieciom wiązał i przekabacał na komunistyczną stronę – z niejakim Czuło, kierownikiem, z pistoletem ....Strona 21
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Pierwsze z nich poniżej: Konflikt polsko-ukraiński dalej się
zaostrzał. Żaden z Polaków nie ryzykując utraty życia w
niewypowiedzianych męczarniach, nie mógł wychylić nosa
poza granice miasta. Napłynęło bardzo dużo uciekinierów
z bliższych i dalszych wiosek. Przynosili oni ze sobą straszne opowieści o tej wielkiej tragedii ....strona 4

kało kilkuset Polaków. Sprzeciwiali się oni cyklicznym rabunkom i napadom partyzantki komunistycznej. Według źródeł
żydowskich, by zastraszyć okoliczną ludność, bojownicy z
oddziałów Jacoba Prennera ("Śmierć faszystom") i Shmuela
Kaplinsky'ego ("Ku zwycięstwu") tzw. Litewskiej Brygady
wymordowali wszystkich mieszkańców Koniuch....Strona 15

Fałszowania historii w audy- NIEWYDARZONA UCHWAŁA
cji TVP Lublin, przy udziale
W artykule będzie mowa przede wszystkim o szkodliwej dla
przedstawicieli IPN
polskiej racji stanu uchwale Senatu z 3 VIII 1990 r., potępiaGdy w niedzielę, 9 września 2012r., około godz. 18 włączyłem telewizor na programie TVP – Lublin, usłyszałem
nazwę wsi Wierzbica pow. Tomaszów Lub. Zorientowałem
się, że jest to audycja historyczna o „Akcji Wisła” przeprowadzonej w Polsce w 1947r. Później dowiedziałem się, że
audycję zatytułowano: "Z Archiwum IPN - Akcja Wisła”.
Audycję prowadzili: Grzegorz Motyka, Mirosław Zajączkowski i Rafał Wnuk. Już na początku oglądania usłyszałem, że Wierzbica została spalona przez Wojsko Polskie
– co nie jest prawdą, gdyż byłem świadkiem tamtych wydarzeń, mieszkałem wtedy w Uhnowie, znam też relacje
innych świadków[01]. Następnie usłyszałem, że przyczyną
podjęcia decyzji o Akcji Wisła była śmierć generała Karola....Więcej na stronie 13.
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jącej operację „Wisła”. Ale najpierw krótko o samej operacji.
Operacja ta, nazywana często akcją, była ostatnim zespołem
działań militarnych i administracyjnych państwa polskiego w
1947 r. .... Strona 20

IKONA CHRZTU PAŃSKIEGO

Przedstawiam kolejny typ ikony, która zainteresowała mnie i
namalowałam ją. Święto Chrztu Pańskiego to jedno z 12 najważniejszych świąt prawosławia. Obchodzone jest w kościołach wschodnich 6 stycznia według kalendarza juliańskiego, a
według przyjętego na zachodzie kalendarza gregoriańskiego
19 stycznia. Jest to Święto Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego ( Bogojawlenije)- Bóg ukazał się naraz w Trzech Osobach:
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Spójrzmy na ikonę.
Przeczytajmy na stronie 43
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5 Dywizja Strzelców Syberyjskich.
Lekcja
historii
z
zapomnianej
półki.
Bogusław Szarwiło
Tego nie uczono mnie na lekcjach
historii a i dziś śmiem wątpić czy
temat ten znajduje się programach
nauczania. Pokolenie wykształcone
w czasach PRL-u poznawało historię w sposób wybiórczy i zgodnie
z założeniami polskiej partii robotniczej, dbającej o dobre imię wielkiego brata ze wschodu. Takie czasy
i taka nauka historii. Tylko dzięki
wiedzy pozyskanej w domu bardzo
wielu z nas wiedziało o zbrodniach
w Katyniu i zesłańcach na odległą
Syberię. Powszechnie znaną tajemnicą była też wiedza, że ziemia
rosyjska jest przesiąknięta polską
krwią w bardzo wielu miejscach
znanych i jeszcze więcej nieznanych. Milcząca, delikatnie mówiąc,
niechęć do sowietów była jednak
głęboko zakorzeniona szczególnie
w pokoleniach okresu międzywojennego. Propagandowa przyjaźń
do Związku Sowieckiego wpajana
najmłodszemu pokoleniu Ludowej
Polski zderzała się z pamięcią starszych pokoleń i często prowadziła
do międzypokoleniowych sporów.
Wszystko dlatego, że młodzież nie
miała dostępu do prawdy i pełnej
wiedzy o historii stosunków polsko-sowieckich. Dziś nadszedł czas na
odrabianie tych strat i mimo upływu
lat od bardzo wielu wydarzeń, na
prawdziwe lekcje historii. Poniżej
jedna z nich.

5 Dywizja Strzelców Syberyjskich
zorganizowana została na Syberii
latem 1918 roku. Jej dzieje zaczęły
się w lipcu tego roku, kiedy to Wydział Mobilizacyjny w Moskwie w
obliczu nieudanej akcji formowania
oddziałów polskich w europejskiej
części Rosji, postanowił przenieść
całą tę akcję na Syberię. W tym
celu wysłał tam mjr. Waleriana
Czumę, kpt. Romualda Walikowskiego i por. Edwarda Dojana-Miszewskiego, którym powierzył kierowanie organizowaniem wojska
polskiego na Syberii. Po przyjeździe do Ufy, gdzie zastano organizujące się już polskie kompanie,
mjr Czuma przystąpił do formowania dywizji. Prawie jednocześnie
powstał w Omsku Polski Komitet
Wojenny, który w dniu 23 lipca
1918 roku zawarł z dowództwem
Korpusu Czechosłowackiego, zajmującego wschodnią Rosję i Syberię, umowę zapewniającą z jego
strony pomoc przy organizacji polskiej dywizji. Komitet ten stworzył,
w celu koncentracji i formowania
oddziałów polskich całą sieć organizacyjną tworząc delegatury i stacje zborne we wszystkich większych

miastach Syberii i Wschodniej Rosji. Rolę organów werbunkowych
przejęły więc ekspozytury polskiego Komitetu Wojennego utworzone
we Władywostoku, Chabarowsku,
Czycie, Irkucku, Krasnojarsku,
Tomsku, Omsku, Tobolsku, Kurganie, Jekatierynoburgu, Tiumeniu,
Ufie, Orenburgu, Bugulmie i w Samarze. Mjr Czuma zajął się przede
wszystkim skoncentrowaniem oddziałów. Jako punkt koncentracji
wybrany został Belebej w guberni
Samarskiej. W połowie sierpnia
1918 roku mjr Czuma przeniósł
główna kwaterę dowództwa wojsk
polskich z Ufy do Bugurusłania.
Dzięki dobrej organizacji do końca
września napłynęło wielu ochotników, z których sformowano 1 pułk
strzelców, jeden szwadron 1 pułku
ułanów, jedną baterię 5 pułku artylerii polowej i batalion szkolny. W
tym samym czasie, we wrześniu
1918 roku bolszewicy rozpoczęli na
całym froncie ciągnącym się od
Kazania do Samary ofensywę przeciwko oddziałom rosyjskim i czechosłowackim broniącym linii Wołgi. Po upadku Kazania i Symbirska
oraz wzięciu Samary dowództwo
wojsk polskich zmuszone zostało w
październiku 1918 roku do ewakuacji znajdujących się w trakcie organizacji podległych sobie oddziałów
z
Bugurusłania
do
Nowo-Mikołajewska położonego
nad rzeką Ob. Pozostała jedynie
grupa płk. Rumszy w składzie: 1
pułku strzelców, szwadronu ułanów
i jednej baterii. Grupa ta odeszła
na front z Ufy 1 listopada 1918
roku i walczyła na nim do wiosny
1919 roku, osiągając wiele zwycięstw i okrywając się sławą bojową, 1 maja 1919 roku grupa powróciła do Nowo-Mikołajewska,
który stał się centrum organizacji
wojsk polskich. Pod koniec grudnia
1918 roku liczebność organizowanej energicznie dywizji osiągnęła
8.000 żołnierzy. W związku z koniecznością rozstrzygania wielu
spraw natury nie tylko wojskowej,
lecz i politycznej oprócz dowództwa i sztabu 5 Dywizji Strzelców
utworzone zostało w kwietniu 1919
roku Dowództwo Wojsk Polskich
we Wschodniej Rosji i na Syberii.
Dowódcą tych wojsk został awansowany w międzyczasie przez gen.
Hallera płk. Czuma, zaś dowódcą 5
Dywizji Strzelców mianowany został płk Kazimierz Rumsza. Dowództwo nad tymi formacjami, podobnie jak nad wszystkimi wojskami
znajdującymi się na Syberii objął
szef francuskiej misji wojskowej
gen. Pierre Janin. Stan osobowy 5
Dywizji Strzelców osiągnął w tym
czasie 770 oficerów i przeszło
10.000 podoficerów oraz żołnierzy.
Pierwsza połowa 1919 roku przeszła dla dywizji w sposób stosunkowo spokojny, co pozwoliło na dokończenie jej organizacji i
intensywne szkolenie oddziałów.
Jednak niepowodzenia adm. Aleksandra Kołczaka na rozległym
froncie wojny domowej powoli zaczęły wciągać do walk z bolszewi-

kami oddziały polskie. Organizujące się coraz liczniejsze bolszewickie
oddziały partyzanckie zaczynały
zagrażać liniom komunikacyjnym,
a bolszewicka armia regularna coraz bardziej i agresywniej nacierała na froncie. Sytuacji militarnej
nie zdołały polepszyć wypady 1, 2 i
3 pułku piechoty na południe od
Nowo-Mikołajewska. Pod wpływem zachodzących wydarzeń gen.
Janin wydał swoim wojskom rozkaz
ogólnej ewakuacji na wschód, wyznaczając rolę straży tylnej 5 Dywizji Strzelców, która miała posuwać
się tuż za oddziałami czechosłowackimi. Wykonując polecenia zawarte w rozkazie Dowództwo Wojsk
Polskich zorganizowało ponad 60
pociągów w składzie kilkudziesięciu wagonów każdy i zbudowało 3
pociągi pancerne. Gdy 14 listopada 1919 roku upadł Omsk front antybolszewicki zaczął się rozpadać.
Dodatkową komplikację stwarzała
sytuacja na jedynej linii kolejowej
Oms-Nowo-Mikołajewsk, po której
poruszały się bez jakiegokolwiek
planu setki pociągów z transportami wojskowymi. Czechosłowacy,
pod kontrolą których znajdowała
się cała linia kolejowa na wschód
od Nowo-Mikołajewska, widząc że
od bolszewików przedziela ich jeszcze polska dywizja, nie spieszyli się
z ewakuacją i przeprowadzali ją
bardzo powoli. Odbiło się to tragicznie na losach 5 Dywizji Strzelców. Posuwająca się szybko przed
siebie armia bolszewicka, uzupełniana przez oddziały partyzanckie,
nie powstrzymywana przez cofające się w panice siły adm. Kałczaka,
poważnie zagroziła wojskom polskim. Równocześnie czechosłowackie transporty blokując całkowicie
linię kolejową postawiły oddziały
polskie w położeniu bez jakiegokolwiek wyjścia. Płk Czuma zaczął
wysyłać na wszystkie strony depesze z prośbami o przyspieszenie
ewakuacji. Nie przyniosło to jednak żadnego pozytywnego skutku.
Czechosłowacy widząc niezdecydowanie gen. Janina, który nie wydał żadnego stanowczego rozkazu,
nie tylko, że nie przyspieszyli ewakuacji, lecz jeszcze wstrzymywali
na stacjach wysyłane poprzednio
na wschód polskie pociągi sanitarne i zaopatrzeniowe. W związku z
tym posuwanie się polskich transportów odbywało się w iście żółwim tempie. Tylna straż dywizji pod
dowództwem kpt. Józefa Werobeja
musiała w związku z tym staczać
coraz częstsze i coraz krwawsze
walki z nacierającym wrogiem. Po
przeprowadzonych na stacjach Litwinowo i Tatarska bojach, straż
tylna stoczyła uporczywy 3-dniowy
bój z regularnymi oddziałami bolszewickiej 5 Armii, która posuwając się szybko bitymi traktami, coraz
silniejszym
pierścieniem
otaczała tylną straż dywizji. Beznadziejność sytuacji pogłębiał katastrofalny stan linii i całego ruchu
kolejowego, zatarasowanie torów
oraz panika w oddziałach rosyjskich. Ciągnące się pod Krasnojar-
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skiem na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów pociągi 5 Dywizji
Strzelców, nie mogły w ciągu kilku
dni wjechać na stację i dopiero po
wielu zabiegach udało się im przejechać przez to miasto. Przeciwnik
odciął jednak 8 transportów niszcząc przed nimi tory kolejowe.
Ostatni akt wysiłków dywizji w celu
dalszego marszu na wschód rozpoczął się pod stację Klukwiennaja w
dniu 9 stycznia 1920 roku. Wtedy
właśnie Czechosłowacy zatrzymali
polskie pociągi, gdyż na stacji stało
już 17 ich pociągów. Paromiesięczne, ogromne wyczerpanie fizyczne i
psychiczne, syberyjskie mrozy, ciągły brak paliwa, niemożność dalszego posuwania się transportów
przez wrogą postawę Czechosłowaków, z którymi w żaden sposób
nie można było dojść do porozumienia wszystkie te czynniki odebrały optymizm i wiarę w możliwość dalszego marszu na wschód.
W tej dramatycznej sytuacji polskie
dowództwo zwołało na naradę
wszystkich dowódców oddziałów.
Podjęto decyzję o zwróceniu się po
raz ostatni do gen. Janina i dowódcy Korpusu Czechosłowackiego
gen. Jana Syrovy z prośbą o przepuszczenie choćby tylko 22 polskich transportów. Syrovy nie przychylił się do polskiego wniosku
odmawiając stanowczo i brutalnie
jego realizacji. Okoliczności te
skłoniły ostatecznie płk. Czumę do
wysłania delegacji mającej nawiązać pertraktację z bolszewikami.
Na decyzję taką wpłynęła także sytuacja, w jakiej znalazły się oddziały tylnych transportów, stawiające
ostatkiem sił słaby opór 27 i 30 dywizji bolszewickiej. W dniu 10
stycznia 1920 roku realizując zawarte warunki kapitulacyjne, oddziały 5 Dywizji Strzelców złożyły
broń. Z kapitulacją zgodzić nie
chciała się część oficerów i żołnierzy. Samodzielnie sformowali oni
drobne oddziały i mimo wielu przeszkód ze strony Czecho Słowaków
oraz zbuntowanych oddziałów
adm. Kołczaka, a także pomimo
mrozów, głodu i epidemii tyfusu dotarli do Irkucka. Tutaj pomoc zorganizował płk. Rumsza i wyznaczył
jako punkt zborny dla wszystkich
Charbin. Do miasta tego napływały drobne oddziały i pojedynczy oficerowie i żołnierze, z których sfor-

mowano batalion. Dzięki usilnym
staraniom Misji Polskiej na Syberii
z gen. Antonim Baranowskim i Wysokim Komisarzem Józefem Targowskim na czele, która przybyła w
tym czasie z Polski przez Amerykę
do Charbina udało się zorganizować powrót batalionu do kraju na
angielskim okręcie. Okręt przybył
do Gdańska 1 lipca 1920 roku po
trwającej 2,5 miesiąca podróży
przez Suez i Gibraltar. Niestety do
naszych czasów nie przetrwała w
zasadzie dokumentacja wytworzona przez kancelarię 5 Dywizji
Strzelców Syberyjskich, gdyż najprawdopodobniej w momencie kapitulacji została ona bądź zniszczona, bądź też przejęta przez
bolszewików. Jedynie samodzielny
Oddział Murmański tej dywizji pozostawił niewielki liczący 11 jednostek archiwalnych zespół. [1]

TRAGICZNE LOSY BYŁYCH ŻOŁNIERZY 5 DYWIZJI SYBERYJSKIEJ
W archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
(SWAP) natknąłem się na bardzo
interesujący dokument sporządzony
przez płk. Pawła Aleksandrowicza,
attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Tokio (Japonia),
omawiający losy żołnierzy polskich
z 5 Dywizji Syberyjskiej, którzy po
poddaniu się 2 stycznia 1920 r. na
stacji kolejowej Klukwiennaja znaleźli się w bolszewickiej niewoli.
Niestety, na dokumencie nie ma adnotacji, kiedy został sporządzony.
Z treści wnioskować można, że dokument powstał już po podpisaniu
polsko-bolszewickiego traktatu pokojowego w Rydze w 1921 r. Adresatem był prawdopodobnie Wydział
Narodowy Polskiego Komitetu
Ratunkowego w Ameryce, którego
centrala funkcjonowała w Chicago. Dokument opublikowany został
w pierwszym numerze „Weterana”
(organu prasowego SWAP), który ukazał się bez daty dziennej w
październiku 1921 roku w Chicago.
Przytaczam go w całości.
Teofil Lachowicz
Losy byłej 5 Dywizji WP po poddaniu się pod Krasnojarskiem 2
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stycznia 1920 roku
Po poddaniu się b. 5 Dywizji Syberyjskiej pod Krasnojarskiem 2
stycznia 1920 roku, wojsko pozostawało jeszcze przez czas pewien
w eszelonach. Wkrótce okazało się,
że bolszewicy nie maja żadnego zamiaru dotrzymania umowy kapitulacyjnej. Naprzód zarządzono spis
wszystkich oficerów, po otrzymaniu
tego spisu oficerowie zostali aresztowani i internowani w obozie. Potem podzielono żołnierzy na inteligentnych i nieinteligentnych. Tych,
którzy należeli do pierwszej kategorii, zamknięto również w obozie.
Gdy w ten sposób odgrodzili ich
sprzed oczu świata, gdy sadzili, że
już protesty, skargi i jęki nie przedostaną się na zewnątrz, wtedy
dopiero rozpoczęły się znęcania i
prześladowania. Wszyscy pułkownicy i oficerowie wyższych rang zostali wtrąceni do więzienia, wszyscy oficerowie i żołnierze, którzy
należeli do batalionu szturmowego,
oraz wszyscy, którzy przyjmowali
udział w wyprawach przeciw bolszewikom, zostali z rozporządzenia
czerezwyczajki bez sądu rozstrzelani. Wobec nędznego odżywiania
się, prawie wszyscy oficerowie
wtrąceni do więzienia zachorowali na tyfus głodowy lub plamisty.
Władze bolszewickie nie okazywały
im żadnej pomocy lekarskiej. Nawet rodzinom nie pozwolili odwiedzać ich i pielęgnować w chorobie.
Przynoszona żywność bardzo rzadko oddawali uwiezionym. Zwykle
zjadała ja warta więzienna. Nic też
dziwnego, że prawie wszyscy, którzy zachorowali na tyfus, umarli.
Niektórzy dostali pomieszania zmysłów lub kończyli życie samobójstwem. W ten sposób wymarli pułkownicy: Kinic, Siedlecki, Sawicki,
Skirgiełło-Jacewicz, Nowakowski,
kapitan Doliński, kapitan Dubaj,
porucznik Łongłowicz, porucznik
Zakrzewski, pułkownik Rymszewski, kapitan Dubicki, inżynier Dąbrowski i wielu, wielu innych. Sam
dowódca WP na Syberii, pułkownik
Walerian Czuma, również chorował na tyfus plamisty, lecz wyzdrowiał. Zostali rozstrzelani: kapitan
Darowski, porucznik Edward Nar,
obydwaj bracia Jaczyniec, porucznik Fedorowicz, porucznik Brzeziński, porucznik Kutkowski oraz
kilkudziesięciu podoficerów i szeregowych ze szturmowego batalionu i
straży polowej. Sierżant Wiśniewski
powiesił się w więzieniu, sierżant
Józef Wróbel zastrzelił się. Można
by stronice całe zapełnić nazwiskami tych, którzy wymarli, zostali roz-
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strzelani lub sami się na życie swoje
targnęli. W końcu kwietnia pozostałych przy życiu oficerów wysłano do
Omska, gdzie ich doszczętnie obrabowano z rzeczy osobistych, bielizny, ubrania i pieniędzy, po czym
wysłano ich do Tuły. Według wiadomości z Tuły, są tam i inni głodni,
obdarci, musza ciężko pracować i
przenosić dużo cierpień moralnych.
Dodało im nieco otuchy obcowanie z jeńcami polskimi z frontu zachodniego. Żołnierze inteligentni
oraz niektórzy oficerowie pozostają
w obozie koncentracyjnym w Krasnojarsku. Z żołnierzy pozostałych
utworzono tzw. Jenisejska Robocza
Brygadę, która zmusili do ciężkich
robót w Andżerskich kopalniach węgla lub w lasach miedzy Aczyńskiem
i Krasnojarskiem. Wśród nich gorliwie prowadzona jest propaganda
bolszewicka, lecz z bardzo znikomymi rezultatami. Ogółem z dwunastu
tysięcy wojska, które wyruszyło z
Nowonikołajewska, pozostaje w niewoli nie więcej nad pięć do sześciu
tysięcy. Los pozostałych następujący: około dwóch tysięcy przebiło sie
po poddaniu dywizji i wyjechali do
kraju, około trzech do trzech i pół
tysiąca wymarło od tyfusu, głodu i
różnych innych chorób oraz zostało
rozstrzelanych. Reszta od tysiąca
do tysiąca pięciuset rozbiegła się
i ukryła po wsiach i lasach. Wielu z nich zdołało już przedrzeć się
do Polski, inni przedostają się na
wschód do Mandżurii lub Mongolii a stamtąd do Charbina, gdzie
już nimi opiekują się władze polskie. Również rozpaczliwy jest los
rodzin wojskowych oraz Polaków
cywilnych. Musza znosić oni ciągłe
rewizje, masowe areszty, więzienia
i rozstrzeliwania. Szczególnie silne
represje były w maju ub.r. w związku z wykryciem przez bolszewików
rzekomego spisku w Torgaszynie.
Rozstrzelano wtedy wielu Polaków – z góra 60 osób. Potem były
znów represje w sierpniu i wrześniu.
I znów dziesiątki naszych biednych
rodaków zostało rozstrzelanych
lub wtrąconych do więzienia. Jak
okropna jest sytuacja i jak ciężkie są
warunki życia dla naszych rodaków
na Syberii świadczy fakt następujący: żona pułkownika b. 5 Dywizji
Kogutnickiego pozostała w niewoli
z maleńkim dzieckiem. Przez kilka
miesięcy nieszczęśliwa kobieta mężnie borykała się z niedola. Nareszcie
straciła nadzieje na wyrwanie się z
tego piekła. Wiec aby przynajmniej
dziecku dać możność powrotu do
kraju, uprosiła jakiegoś uczciwego
Rosjanina, któremu władze bolsze-

wickie wydały pozwolenie na wyjazd do Władywostoku, aby zabrał
jej dziecko ze sobą, bo od dziecka
dokumentów dopytywać się nie
będą. Sama zaś otruła się. Dziecko
zostało zaś szczęśliwie dowiezione do Władywostoku i tam oddane
pod opiekę Komitetu Ratunkowego.
Wkrótce wraz z innymi sierotami
polskimi przyjedzie do Ameryki,
aby się nieco odżywiło i okrzepło,
zanim będzie mogło być oddane do
rąk rodziny. Inne żony wojskowych
były szczęśliwsze: żona pułkownika
Wojtkiewicza, żona porucznika Bryca, kapitana Bronikowskiego, kobieta-lekarz panna Hurynowicz oraz
jej siostra powychodziły fikcyjnie za
maż za oficerów austriackich, znajdujących się w niewoli, i przy ewakuacji tych że przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż wyjechały wraz
z nimi z Syberii. W ten sam sposób,
podając się za jeńców austriackich
lub niemieckich, zdołało wyjechać
kilkuset naszych żołnierzy. Byli to ci,
którzy przedtem rzeczywiście służyli
w armii austriackiej lub niemieckiej.
Niektórzy przedostali się przez lasy
i góry do Mongolii i po kilku miesiącach tułaczki, przebywszy pieszo,
konno lub na wielbłądach około 3
tysięcy wiorst, dostali się nareszcie
do Harbina. Inni za pieniądze kupili
sobie fałszywe dokumenty i pozwolenia na wyjazd do Mandżurii. Ale
to są tylko szczęśliwe wyjątki. Olbrzymia większość żyje w okropnej
nędzy bez możności wydostania się
z niewoli. Zimne urzędowe spra-

wozdania jeńców, którzy powrócili z
tego piekła, dają tylko słabe pojęcie
o tym, co się tam dzieje. Wspomnienia przeżytych cierpień są tak ciężkie, że powracający nie zawsze maja
odwagę, aby je poruszać opowiadaniem. Obawiają się przy tym, aby
bolszewicy nie mścili się na pozostałych w niewoli za rozgłoszenie o
nich tej straszliwej prawdy. Okropny jest wygląd powracających. Obdarci, wynędzniali, bez kropli krwi
w pożółkłych twarzach, podobni są
raczej do trupów z grobu powstałych. U każdego w przygasłych źrenicach czai się lęk i obłęd. Długie
miesiące przejdą, zanim staną się
oni znów normalnymi ludźmi. Podpisanie przez władze sowieckie pokoju z Polska da wkrótce możność
władzom wojskowym okazania tym
nieszczęśliwym większej pomocy,
zabezpieczenia ich na razie od głodu i zimna, zanim nastąpi możność
odesłania ich do kraju. Brak jednak
na te akcje funduszów. Wobec ciężkich warunków, w jakich znajduje
się obecnie nasza Ukochana Ojczy-

zna, nie można liczyć na większą
pomoc z kraju. Tylko Wychodźstwo
Polskie w Ameryce, znajdujące się
stosunkowo w najlepszych warunkach, może podążyć z pomocą.[2]
Komentarz do tej lektury pozostawiam czytelnikom. Sądzę jednak, że
nie wolno nam zapomnieć o ofiarach poniesionych przez naszych
rodaków , chcieli zapobiec rozlewającej się „czerwonej zarazie”. Nie
udało się, skutki znamy za autopsji.
1] 5 Dywizja Strzelców Syberyjskich -Jacek Woyno „MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW
POLSKICH FORMACJI WOJSKOWYCH W ROSJI (1914-1920) ”
http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b25/b25_6.pdf
2] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ
- TRAGICZNE LOSY BYŁYCH
ŻOŁNIERZY 5 DYWIZJI SYBERYJSKIEJ
http://zeslaniec.pl/49/
Aleksandrowicz.pdf

/ Gen.bryg. Walerian Czuma
/ pociag pancerny - ponizej
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Wspomnienia z Wołynia
Redakcja

W 70 rocznicę „Rzezi Wołyńskiej”

w każdym numerze KSI tego roku
będziemy starali się publikować
wspomnienia byłych mieszkańców,
świadków opisywanych wydarzeń.
Pierwsze z nich poniżej:
Konflikt polsko-ukraiński dalej się
zaostrzał. Żaden z Polaków nie ryzykując utraty życia w niewypowiedzianych męczarniach, nie mógł
wychylić nosa poza granice miasta.
Napłynęło bardzo dużo uciekinierów z bliższych i dalszych wiosek.
Przynosili oni ze sobą straszne opowieści o tej wielkiej tragedii jaka
rozgrywała się na naszych ziemiach.
Metody mordów były niewypowiedzianie bestialskie. Napa-dano ludzi
najczęściej w czasie snu. Na ogół w
tych celach broni palnej nie używano. Mordowano nożami, siekierami,
kosami i tym podobnymi przedmiotami. Dzieci jak owieczki bezbronne
zarzynano na oczach matek. Wiązano ręce drutem kolczastym i wrzucano niejednokrotnie żywcem do
studni, rzek, jezior i bagien. Mordowano w kolejności, kazano patrzeć
matkom na mękę i śmierć własnych
dzieci lub odwrotnie. To był po prostu niespotykany w dziejach obłęd.
Ludobójców opanował jakiś amok
niszczenia wszystkiego co polskie.
Zdarzały się jak wspomniałem małżeństwa mieszane. Kazano mężom
Ukraińcom mordować własne żony
Polki i wówczas pod presją zbrodniarzy pasowano ich na banderowców. Jednym z symptomów nadchodzącego nieszczęścia był moment
usypania przez nacjonalistów kopca
ziemnego z prawosławnym krzyżem.
Według obiegowych opinii, i to jest
prawdopodobne, kopiec miał znaczyć, że wszystko co polskie ma być
zniszczone i zakopane a nad wszystkim panuje prawosławna Ukraina
usymbolizowana ich podwójnym
krzyżem. Pierwszym sygnałem w naszym regionie było wymordowanie
Polaków na północ od Równego i
Kostopola w osadzie Janowa Dolina. Do dziś eksploatowane są tam
kopalnie bazaltu. Węgrzy duszą i
ciałem byli za Polakami. W związku
z tym pomagali nam w miarę swoich możliwości. Pomoc i przyjaźń
wyrażała się w tym, że kiedy Polacy
chcieli pod ochroną Węgrów przenieść się do miasta ze wsi, Węgrzy
nigdy takiej pomocy nie odmówili.
Spełniali też rolę konwojentów przy
sprowadzaniu pomordowanych. Ponadto w sprzyjających sytuacjach
można było czasem zaopatrzyć się
w węgierską broń, a to było bardzo
dużo. Zdarzało się też, że Węgrzy
wykonywali na mordercach akcje
odwetowe za mord na Polakach. Co
dziwniejsze, zewnętrznie patrząc na
tę sprawę, Węgrzy w tej kwestii musieli mieć dużą swobodę, ponieważ
bez bodaj cichej zgody Niemców na
tego rodzaju przedsięwzięcia nie byłyby one możliwe. Pierwszy masowy
mord miał miejsce we wsi Tajkury,
w której dane mi było przyjść na
świat. Wieś oddalona od Zdołbunowa 5-6 km, leżąca na uboczu od
główniejszych traktów. Pewnego
poranka dowiedzieliśmy się, że kilka rodzin Polaków tam mieszkających zostało wymordowanych. Nie
oszczędzono nikogo. Zginęli wszyscy tj. od dziecka w kołysce do naj

starszego mieszkańca. Spływające
wiadomości tej sprawy były wstrząsające. Siekierami rozłupywano głowy i ćwiartowano ludzi jak bydło.
Nie mogliśmy pojąć, skąd mogło
się wziąć tyle bestialstwa. Szczególnie w tym krwawym dziele wyróżnił
się jeden z miejscowych. Wskutek
działań polsko-węgierskich, ten
zbrodniarz został złapany przez
Węgrów i wożony był w klatce po
ulicach miasta ze swoim katowskim
toporem, który miał przywiązany do
rąk. W tej sytuacji resztki Polaków
pilnujących jeszcze swoich sadyb,
szybko zabrały się do miasta. Okoliczni banderowcy zorientowali się,
że Polacy w tym rejonie uciekli im
spod noża, spowodowali prowokację we wsi Kopytków. W tej wiosce
m.in. mieszkały trzy rodziny moich
kuzynów ze strony matki: Kowalacy,
Glińscy oraz Kralowie. W kilka dni
po wyjeździe ich i innych Polaków
do Zdołbunowa, banderowcy wywiesili odezwy do Polaków nawołujące do powrotu. Mówiono w nich,
że tego rodzaju ekscesy były wielkim
nieporozumieniem, że Polacy mogą
wracać do swoich domostw, że nie
grozi im ze strony Ukraińców żadne
niebezpieczeństwo. Niektórzy dali
się na tę akcję prowokacyjną nabrać, w tym również ciotka Glińska,
jej dorosła córka z mężem i dwoje
dzieci nieco młodszych ode mnie.
Na szczęście głowa domu, wujek
Kowalak i ich najstarsza córka Wikta pozostali u nas. Drugiej czy trzeciej nocy stało się nieszczęście. Wymordowano wszystkich powyżej lat
12, dlatego też moi najmłodsi kuzyni
ocaleli. Z ich relacji znamy przebieg
tej strasznej nocy. Późną nocą obudził domowników łoskot wyłamywanych drzwi. Banderowcy wdarłszy
się do środka poprzykrywali czy też
kazali się przykryć pierzynami. Dorosłych, tj. ciotkę i jej zamężną córkę, położyli na podłodze, po czym
do leżących zaczęto strzelać. Należy
nadmienić, że młoda mężatka była
w ostatnim miesiącu ciąży. Po oddaniu strzałów zaczęto dobijać leżących bagnetami mówiąc przy rym
„mech i ja umoczę bagnet w polskiej
krwi”. Męża ciotecznej siostry usiłowano zamordować w nieco inny
sposób. Morderca odwróciwszy go
do siebie tyłem strzelił w kierunku
głowy z najbliższej odległości. Na
szczęście nie trafił dobrze, pocisk
przeszedł rozrywając policzek powodując duże krwawienie, dawało
to pozory strzału śmiertelnego. Wychodząc z domu mordercy podpalili
domostwo. Cioteczny szwagier, o
którym mowa, pomimo krwawienia
nie stracił przytomności i wyczołgał
się za strefę ognia. To samo zrobiły
dzieci. Nie pamiętam, w jaki sposób dowiedzieliśmy się o tym, co się
stało. W każdym razie przy pomocy
wojsk węgierskich, chyba w tym samym czasie sprowadziliśmy do Zdołbunowa szczątki popalonych ofiar i
zorganizowaliśmy im katolicki pogrzeb. Jak wspomniałem wcześniej
byłem w tym czasie ministrantem i z
tego względu miałem ułatwiony dostęp do naszego kościoła. Kościelny
(zakrystianin) wysługiwał się nami
przy dzwonieniu dzwonami z wieży świątyni przed nabożeństwami,
oczywiście między

sobą rywalizowaliśmy o dostęp do
dzwonów. Była to bowiem duża frajda podjeżdżać do góry trzymając
się sznura dzwonu. W trakcie pogrzebu moich kuzynów największy
dzwon chłopcy oddali w moje ręce.
Trudno dziś powiedzieć o natłoku
moich myśli przy biciu dzwonami.
Na samym odprowadzaniu szczątek
pomordowanych ludzi na cmentarz
niosłem krzyż i pod tym krzyżem powiedziałem sobie, że jeśli tylko będę
miał okazję dopełnię prawa odwetu
za tę zbrodnię. Częściowo udało mi
się tę moją młodzieńczą przysięgę
wypełnić na przełomie lat 1946-47.
Z tych dni zapomniałem o jednym,
o moim postanowieniu w sprawie
odwetu powiedziałem jednej z uratowanych kuzynek Frani Kowalakowej. Przy okazyjnym spotkaniu z nią
po trzydziestu siedmiu latach, każde
z nas opowiadało jak się nasze losy
ułożyły. Ja m.in. opowiadałem jej o
moim udziale w ZWM-owskiej grupie operacyjnej, o walce z rodzimym
podziemiem i banderowcami. Jakaż
była moja przyjemność, kiedy ona
zapytała mnie czy udział w walkach
z nacjonalizmem ukraińskim wypływał ze złożonej przysięgi pod krzyżem w czasie pogrzebu jej matki.
Odpowiedziałem twierdząco na jej
pytanie i ze zdziwieniem zapytałem,
skąd ona o tym wie. Odpowiedziała
mi wówczas, że ja jej o tej przysiędze powiedziałem. Byłem z tego po
trzydziestu siedmiu latach bardzo
rad, że i ona o tym pamiętała. Bo
cóż może być piękniejszego jeśli o
przyrzeczeniu po tylu latach można było powiedzieć, że się słowa
dotrzymało. W tym przypadku nie
chodzi być może o to co robiłem, nie
zawsze mogło być humanitarne, ale
chodzi o to, że jest dobrze jeśli człowiek jest wierny samemu sobie, jest
wierny danemu sobie słowu, swemu
przyrzeczeniu, czy postanowieniu.
Jak wielkie jest przywiązanie ludzi
ze wsi do ziemi i własnego dobytku
może świadczyć następujący fakt. W
kilka dni po omawianym pogrzebie
kuzyn z tej samej wsi Kopytków –
Kazik Gliński, nie bacząc na grożące niebezpieczeństwo, wybrał się na
wieś ze swoją koleżanką, bo coś im
trzeba było przynieść ze wsi. Poszli i
nie wrócili, wszelki ślad po nich zaginął. Do dzisiaj nie wiadomo w jakich okolicznościach zostali zamordowani. Reakcją na bezpardonowe
mordy dokonywane na ludności
polskiej przez Ukraińców była organizacja tak zwana Samoobrona. Samoobrony powstały tam, gdzie były
duże skupiska Polaków. Ciekawostką jest fakt (ale fakt wytłumaczalny),
że Niemcy w kilku przypadkach sami
dawali niewielkie ilości broni na poszczególne wsie, żeby Polacy bronili
się sami. Prawdopodobnie taki fakt
wykorzystali odpowiedni ludzie z
ZWZ, a później AK, i w oparciu o
trzydzieści karabinów otrzymanych
od Niemców rozbudowali w Zasmykach samoobronę dywizji partyzanckiej. Dzisiaj wiadomo, że losy
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
z oczywistych względów nie mogły
zależeć od tego, czy hitlerowcy dadzą te trzydzieści karabinów czy też
nie. Natomiast dla mnie nie ulega
wątpliwości, że ten moment mógł
być właściwie wykorzystany, stąd
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być może utrzymująca się legenda
na ten temat. Prawdą jest jednak, że
czasowe miejsce postoju 27 dywizji
nieopodal Kowla specjalnie przez
Niemców niepokojone nie było, jest
to jeden z dziwów spraw wołyńskich.
Tego typu miejska organizacja samoobrony powstała w Zdołbunowie.
Jednym z jej szefów był ojciec mego
kolesia senior Olczak. Konspiracyjne kontakty Olczaka, jak pamiętam,
zaczęły się wcześnie. Pamiętam jak
jeszcze przed rozkręceniem zasadniczych działań organizacyjnych wpadli do Olczaka ludzie z Generalnej
Guberni. Wykorzystywali oni w tym
celu pociągi robotnicze tak zwane
Bauiensty. Zatrudnieni w nich byli
Polacy zza Buga. Te rzekomo towarzyskie spotkania były osłonięte
mgłą tajemnicy. Dziś mam realne
podstawy domyślać się, że najprawdopodobniej był to okres organizacji zbrojnej prolondyńskiej na
Wołyniu, a nawet działań słynnego
po wojnie Wachlarza. Na początku
u Olczaków usiłowano przede mną
tego rodzaju sprawy ukryć, ale kiedy zorientowano się, że nie da rady
po prostu po rozmowie dopuszczono
mnie do niektórych spraw i tak się
zaczęła moja skromniutka pomoc w
tym zbożnym dziele. Wykorzystywano mnie prawie zawsze w parze z
Wackiem. Nosiliśmy jakieś karteczki
do różnych ludzi w mieście. Pośredniczyliśmy w przenoszeniu większej
ilości gotówki okupacyjnej, którą na
jakiejś zasadzie wymieniono na rajschmarki, tj. na pieniądze, które były
w obrocie III Rzeszy. Kombinacja
wymienna była niezbędna ze względu na to, że za te pieniądze dużo
łatwiej kupowano broń od Węgrów,
czy też czasem od Niemców. Zdarzały się też co prawda wypadki sporadyczne, że tu i ówdzie rozbrajano
pojedynczych Niemców, podejrzenia
w zasadzie nie padały na Polaków, a
raczej na Ukraińców lub też na konspirację radziecką, która w czterdziestym trzecim roku była już dość
żywa. Można mieć mieszane uczucia
w związku z tym, ale w tego typu
robocie nie było i nie będzie sentymentów. Trzeba jasno powiedzieć,
że na Wołyniu nie było większych
kłopotów ze zdobyciem broni, było
wiele źródeł zaopatrzenia. Co nieco odnajdywali ludzie z 1939 roku,
trochę przybywało z pól bitewnych
roku 1941, część dokupywano i tak
szło. Dowodem łatwości zdobycia
uzbrojenia może być fakt, że i my z
moim Wackiem wspomogliśmy się w
hand-granaty z handlu między kolegami. Były to niemieckie granaty
z drewnianą rączką i w użyciu bardzo bezpieczne. Posiadanie takiego
uzbrojenia dawało szczeniacką pewność siebie. Nie braliśmy pod uwagę
konsekwencji w razie wykrycia „naszego uzbrojenia” przez Niemców,
ale jakoś się udawało. Granaty te
nazywaliśmy między sobą tłuczkami
z uwagi na ich zewnętrzną podobiznę do zwykłego tłuczka, którym
nasze mamy rozgniatały ziemniaki.
Pewnego razu zimą chciałem się
dostać z jednego krańca miasta na
drugi. Będąc już wycwaniaczonym
wyrostkiem chyba zbyt pewnym siebie, postanowiłem nagle nie iść piechotą a podjechać przejeżdżającymi
chłopskimi saniami. Rzecz polegała

na tym, że przejeżdżający chłop był
na pewno Ukraińcem i dlaczego nie
miałem pokazać „kto w mieście rządzi”. Tak więc nie namyślając się
wskoczyłem na te sanie bez pytania
i zacząłem jechać. Chłopu taka bezczelność z mojej strony wcale nie
odpowiadała, więc też bez namysłu
zdzielił mnie przez łeb batem, którego koniec boleśnie zahaczył o moją
chudą szyję. Nie namyślając się
długo spod kapoty wyciągnąłem ten
„tłuczek” i zdzieliłem nim chłopa w
plecy. Chłop jak zobaczył w moim
ręku granat, jak podciął konie, to
miałem trudności z zeskoczeniem
na potrzebnym mi zakręcie drogi. Jakoś nie przyszło mi do mego
durnego łba, że chłop mógł sanie
skierować w rejon posterunku żandarmerii, ale widocznie miał on lepszego pietra niż ja. Pamiętam taki
fakt, że pewnego razu, w końcowym
okresie okupacji wjechało kilka furmanek z partyzantami radzieckimi
na nasz rynek, poczynili zakupy i
odjechali. Niemcy ich nie niepokoili
i taką samą postawę zachowali partyzanci. Niemcy nie czuli się gospodarzami, stąd i przestraszyć ich było
stosunkowo łatwo.
Jest powiedzenie – okazja czyni złodzieja. Pewnego razu na tej zasadzie zadziałaliśmy z Wackiem. Szliśmy zimą, późnym popołudniem
robiło się już ciemno, w kierunku
ulicy Szewczenki przechodziliśmy
koło baraku niemieckiego firmy
Todtt, była to firma wykonująca pracę na rzecz Wehrmachtu, specjalizująca się w robotach budowlano-ochronnych. Idąc zajrzeliśmy pod
niedokładnie opuszczoną zasłonę,
patrzymy a wewnątrz siedzi drzemiąc staruszek Niemiec. Jedno spojrzenie na siebie wystarczyło – zaczęliśmy łomotać w ramę okienną.
Staruszek tak się przeraził, że trzymana fajka w ustach wypadła mu,
bo zaczął robić przekomiczne miny
ze strachu. Podrygiwał na siedzeniu, unosił do góry nogi i ręce, przeraźliwie przy tym wrzeszcząc. Nie
czekając na dalsze efekty baletowe
dziadka (być może ducha winnego)
daliśmy nura z tego miejsca. Nie powiem, żeby taki numer mógł się nam
nie spodobać. Wiedzieliśmy gdzie
mieszkają niemieccy kolejarze i muszą mieć podobnego „mojra”, toteż
nie obyło się bez kopania lub rzucania kamieniami w ich drzwi. Kopaliśmy wtedy kiedy można było szybko
się schować, kiedy takiej możliwości
nie było, rzucaliśmy z ukrycia kamieniami. Przedsięwzięcie było o
tyle bezpieczne, że byliśmy święcie
przekonani, że płoszony szkop gonić
wieczorem nie będzie. Sztuka polegała tylko na tym, że przed naszym
atakiem musieliśmy się upewnić czy
przypadkiem nie widać patroli niemieckich, bo wtedy mogło być łyso.
Zastanawiam się dzisiaj czy te nasze
wygłupy z Niemcami, były uwarunkowane tylko elementem instynktu
patriotycznego i chęci odwetu w wymiarze dostępnym dla nas. Chcąc
być szczerym muszę powiedzieć, że
były to też normalne ciągoty do swawolenia. Przy tym należy zaznaczyć,
że określona część moich rówieśników miała w miarę normalne życie,
czego wyrazem była nauka na tajnych kompletach. Gwoli ścisłości
muszę powiedzieć, iż wiem o pobieranej nauce w warunkach konspiracji, ale były to przypadki nieliczne,
ponieważ moi koledzy ministranci –
Krzeszowcy w takiej nauce udziału
nie brali. Z drugiej strony wiem na
pewno, że moja była nauczycielka
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pani Korzeniowska dość często
składała wizyty w lepszych domach.
Bardzo chętnie na te komplety przychodziły dzieci i młodzież naszej
miejskiej śmietanki. Wydaje mi się,
że w warunkach naszego miasteczka
tego typu pobieranie nauki było
uwarunkowane statusem majątkowym rodziców. Wniosek taki wyciągam w oparciu o fakt, że przecież
Krzeszowcy mieli się za swego rodzaju inteligencję, ale żyli bardzo
skromnie, ponieważ sama matka
miała na utrzymaniu dwóch dorastających synów. Z przedstawionego
okresu mego życia pozostała mi niezła umiejętność właściwego a i pożytecznego dla mnie znajdowania
się w różnych środowiskach ludzkich. Umiejętność dostosowania się
niejednokrotnie była i jest mi przydatna w życiu. Mówiąc mniej poważnie, bawiło mnie to nieraz i dogadzało mojej próżności, że brano
mnie za skromnego, dobrze ułożonego chłopca z biednej rodziny a ja
miałem się przecież za niezłego
urwipołcia. W tym jedno mnie pociesza, że w zasadzie (poza nielicznymi chyba wyjątkami) prawie nigdy nie uważałem siebie za
„biednego krewnego” w stosunku
do tak zwanych lepszych środowisk.
Nie wspomniałem do tej pory o kwestii żydowskiej w naszym mieście.
Żydów jak we wszystkich ośrodkach
miejskich na Wołyniu było dużo. Nosili w swojej psychice stygmat pogodzenia się z nieuchronnością swego
losu w Zdołbunowie. Wywożono ich
na miejsce straceń w godzinach
przed-południowych. Jadąc odkrytymi samochodami ciężarowymi w
asyście dwóch ukraińskich policjantów zdobywali się tylko na to, żeby
pomachać nam na pożegnanie rękoma. Wywożono osobno kobiety i
dzieci i osobno mężczyzn. Przecież
Polacy w podobnej sytuacji rozpirzyli by w drobny mak tych policjantów i samochód – oni jednak na to
nie mieli siły woli, oni po prostu
chyba duchowo pogodzeni byli ze
swoim nieuchronnym fatum. Zorientowałem się w jakiś czas potem, że
ich postawa była wynikiem wpływów religijnych. Co bardziej przedsiębiorczy Żydzi mieli jednak na terenie getta kryjówki. Widocznie
liczyli, że po zdjęciu ochrony uda im
się umknąć śmierci. Niemcy dość

długo trzymali ochronę i metodycznie przeszukiwali wszystkie potencjalne miejsca mogące służyć ukryciu się. Niejednokrotnie widzieliśmy
wyprowadzanych pojedynczo Żydów na stracenie. Jako jedną z
ostatnich (jeśli dobrze pamiętam)
widziałem znajomą młodą Żydówkę
prowadzoną na rozstrzelanie. Wspominam o tym dlatego, że wobec ciągłego zagrożenia osobistego i ciągłych ataków zbrodni popełnianych
na ludności Zdołbunowa, po prostu
jakoś przyzwyczailiśmy się do tego,
a w odniesieniu do tej młodej Żydówki coś we mnie drgnęło, może
dlatego, że była prawie moją rówieśnicą. Dziś trudno sobie taką znieczulicę wyobrazić, ale tak faktycznie
było. W tym czasie bywałem czasem
na dworcu jako czyścibut i zorientowałem się, że istnieje realna szansa
jazdy pociągiem do Kowla. Pomyślałem sobie, że jak front stoi w
miejscu, to w ciągu trzech dni mogę
pojechać do Kowla i przywieźć trochę towaru, który miałem zamiar
sprzedać po wejściu armii radzieckiej i byłby świeży grosz, umożliwiający jakiś start w nowych warunkach.
O
swoim
zamiarze
powiedziałem Wackowi, za dzień czy
dwa Wacek powiedział mi, że gdybym był zdecydowany jechać, to żebym przed wyjazdem skontaktował
się z jego ojcem. Po ceregielach z
matką wyjazd był uzgodniony. Poszedłem do Olczaka seniora, ciekawy będąc czego ode mnie chce. Po
raz pierwszy w życiu ktoś w zasadzie
obcy poważnie ze mną przeprowadził rozmowę. Po tej rozmowie u Olczaków wszyto w moją kurtkę na
plecach między warstwę watoliny
kawałek jedwabiu zapisanego malutkimi cyferkami. Zrozumiałem
wtedy, że to już nie żarty, że mam
wykonać zadanie, którego by się i
dorosły nie powstydził. Na zakończenie rozmowy pan Olczak powiedział, że dobrze znany mi miejscowy
Ukrainiec Prychodźko pragnie mnie
zobaczyć. Zbytnio zdziwiony tą sugestią nie byłem. Za wiedzą pana
Olczaka w czasie pracy czyścibuta
na dworcu kolejowym w Zdołbunowie, niejako przy okazji obserwując
ruch pociągów właśnie temu Prychodźce składałem relacje, które go
interesowały. Łatwo było mi tę funkcję wykonywać, gdyż z młodszym

jego bratem uczęszczaliśmy razem
do szkoły, przed wojną i za tak zwanych pierwszych sowietów. Przekazywanie informacji w zasadzie odbywało się przez młodszego brata.
Olczak współpracował blisko z
miejscowym ogniwem radzieckiej
konspiracji. Przechowywał zbiegłych z obozów jeńców, których po
kilku dniach bocznymi drogami
przeprowadzano na kontaktowe adresy do Równego. Szczegóły tego
działania znam stąd, gdyż dwa lub
trzy razy szedłem w roli „świecy”
przed tymi mężczyznami. W razie
zatrzymania miałem prawdziwe wytłumaczenie, gdyż w Równem (12
kilometrów od Zdołbunowa) mieszkała jedna z moich starszych sióstr,
Jula. Przyjąłem na siebie obowiązek
dostarczenia również jego przesyłki
do Kowla. Byłem niezmiernie zdziwiony, kiedy podano mi adres kontaktowy. Brzmiał on, ul. Maciejowska, numeru nie pamiętam, a
nazwisko Melnyk. Toć to on i jego
żona byli gospodarzami domu, w
którym mieszkała moja najstarsza
siostra. Ciekawe i pokrętne były
drogi konspiracji. Sprawa polegała
na tym, że po pomyślnym przyjeździe do Kowla miałem się zameldować u pewnego pana w dzielnicy
starego Kowla, tj. za wiaduktem w
rejonie dworca, ten człowiek miał
mnie zaprowadzić do wsi Zasmyki,
tam dopiero miałem powiedzieć, że
przyjechałem ze Zdołbunowa od
Olczaka z wiadomością wszytą na
plecach. Na tym moje zadanie w
tym zakresie kończyło się. Wyobraźnia zaczęła mi podpowiadać
mnóstwo przeszkód w wykonaniu
tego polecenia. Okazało się potem,
że wykonanie tego polecenia nie
nastręczało najmniejszych trudności. Nie trzeba dodawać, że czułem
się wtedy bardzo dorosły i ważny.
W przeddzień wyjazdu, tj. od razu
po wszyciu mi tego kawałka materiału, poszliśmy z Wackiem do naszego miejskiego parku, aby „po
męsku” pożegnać się. Chyba podskórnie czuliśmy, że minie sporo
czasu zanim się znowu zobaczymy.
Miałem wówczas z sobą świeże pudełeczko tytoniu (paliliśmy już wtedy – chyba dla dodania sobie dorosłości) wyciągnąłem ten tytoń,
zrobiliśmy skręty i sztachnęliśmy
się dymkiem. W pewnym momencie

powie-działem, że tego tytoniu sam
więcej palić nie będę. Następnego
papierosa z tego tytoniu zapalimy
wtedy, jak wrócę z Kowla. Pożegnaliśmy się dość szybko, był to
środek zimy na przełomie roku
1943/44. Udało mi się dotrzymać
słowa danego Wackowi, bowiem po
wielu perypetiach wróciłem do
Zdołbunowa tracąc wszystko po
drodze z wyjątkiem tego pudełeczka
tytoniu. Następnego dnia w godzinach rannych wyjechałem do Kowla. Dojechałem na miejsce w godzinach wieczornych zupełnie gładko.
Po pół godzinie drogi byłem u siostry w domu. Następnego dnia
przed południem zameldowałem się
na starym Kowlu pod wskazanym
adresem i otrzymałem wiadomość,
że do Zasmyk będę mógł dostać się
następnego dnia. Zgodnie z umową
byłem we właściwym czasie na ulicy Brzeskiej i z przewodnikiem, po
godzinie czy trochę więcej, idąc
przez Lublatym znalazłem się w Zasmykach. Byłem bardzo ciekawy
jak wyglądają polscy partyzanci?
Pierwsze straże, które spotkaliśmy
nie różniły się niczym specjalnym
od innych ludzi, jakich udało mi się
kilka razy przypadkowo widzieć.
To, co w pobliżu sztabu zobaczyłem, to naprawdę, mówiąc dzisiejszym językiem, była olbrzymia
bomba. Proszę sobie wyobrazić, po
tylu latach różnych doznań i opinii
na temat Polski i jej przyszłości,
nagle znalazłem się w innym świecie. Rzecz nie do wiary zobaczyłem
polskie mundury, było to przeżycie
którego nie sposób opisać. Przysta-

nąłem i chłonąłem oczami ten wytęskniony widok. Dla tego samego
warto było ryzykować, by się najeść kawałkiem Polski. Nie dane mi
było długo kontemplować, ponieważ mój przewodnik zawołał mnie
do jednego z domków, w którym
dopełniłem rozprucia mojej kurtki i
oddania poczty. Po wykonaniu tego
zadania, czy też inaczej, po załatwieniu tej sprawy zacząłem się
rozglądać za towarem. Trudności w
tym zakresie nie miałem, gdyż był
duży ruch między Chełmem a Kowlem, bo-wiem polscy kolejarze często jeździli i przywozili różne towary, a że ja hurtownikiem nie byłem,
wobec tego z zakupami nie miałem
kłopotów. Tymczasem plany moje
pokrzyżowały nieprzewidziane wypadki. Będąc już gotowym do drogi
dowiedziałem się o ofensywie wojsk
radzieckich. Czekaliśmy wszyscy z
niecierpliwością na wejście Armii
Czerwonej, ale jak to często bywa
na wojnie nadzieje rzadko się spełniają. Tak było w moim przypadku.
Natarcie radzieckie na kierunku
mego powrotu zatrzymało się w rejonie polesko-wołyńskiej rzeki Stochód. Nadzieje wszystkich, a szczególnie moje zaczęły blednąć.
Fragment wspomnień Kazimierza
Panów:
Zdołbunowskie wspomnienia Spowiedź bez konfesjonału Moje wojenne dzieciństwo, Tom 4
Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo,
2001.

/ Panorama Zdołbunowa widok z początku XX wieku
com/zdolbunow0.php3
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Z DZIEJÓW ZIEMI LWOWSKIEJ
Jan Baczmański

Tworzona obecnie

nowa historia
Ukrainy przez tamtejszych nacjonalistów celowo przekłamuje
historyczne fakty i stara się wykazać, że ziemie na Kresach Południowo wschodnich były od wieków pod okupacją Polski. Poniżej
pragnę przedstawić chociaż tylko
niektóre zapiski historyczne, które udowadniają, ze Lwów i ziemie
na Kresach od wieków prawnie
należały do Polski.
Pisemne wzmianki o Lwowie pochodzą z 1256 roku. To znaczy, że
w tym czasie Lwów już istniał. Najnowsze badania archeologiczne z
1996r, wykazały, że już w V wieku
była tam osada słowiańska.
W połowie XIII wieku /1253r/
władzę na tym terenie objął Daniel Halicki i koronuje się na króla
Rusi , tworząc królestwo Ruskie. .
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W 1272r przenosi stolicę królestwa
Ruskiego z Chełma do Lwowa, które nie miało jeszcze takiej nazwy..
Na cześć ślubu swojego syna Lwa z
węgierską królową Konstancją, nadaje miastu nazwę..Lwów. Buduje
tam twierdzę, wokół której szybko
rozbudowuje się miasto.
Po latach /1323r/, rządzenie przejmuje jeden z potomków Daniela,
Jerzy II, Bolesław. W 1331 r. książę
Halicki zawiera formalny sojusz z
królem Polski, umocniony ślubem
z córką wielkiego księcia Gedymina
/dziada Jagiełły/- Eufemią. Książę
Jerzy II, Bolesław był też, po kądzieli i po mieczu prawnukiem księcia Konrada Mazowieckiego.
W 1338r Książę Halicki podpisuje układ przewidujący, że w razie
bezpotomnej śmierci Jerzego II,
Bolesława władzę nad jego księ-

stwem przejmie król Polski.
W 1340 r ostatni książę z dynastii
Halickich Jerzy II, Bolesław zostaje
otruty przez swoich bojarów.

/ Kazimierz III Wielki

Po jego śmierci król Polski Kazimierz III Wielki, przyłącza całą
Ruś Halicką do Polski, nie w wyniku podboju ale na zasadach
spadku po zmarłym Jerzym II,
Bolesławie Halickim, i zbrojnie
rozprawia się z bojarami. Lwów
przyłączony do Polski od tamtej
pory przezywa swój złoty okres.
Ziemie Wołyńskie natomiast
przyłączone zostały do Polski w
1560 roku, dobrowolnie na życzenie tamtejszej szlachty ruskiej i
polskiej.
Powyższe fakty historyczne wykazują, że ziemie na Kresach od
wieków należały prawnie do Polski i nie były pod żadną okupacją .
Warto też cofnąć się trochę wstecz
i to do zapisów nie polskich ale do
kronikarza ruskiego Nestora z
roku 981. Tam znajduje się pierw-
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sza wzmianka o terenach, na których położony był obszar późniejszego księstwa halickiego:
” poszedł Włodzimierz na Lachów
i zajął im grody, ich Przemyśl,
Czerwień i inne grody mnogie,
które i do dziś są pod Rusią”.
To oznacza, ze w tamtym okresie
ziemie te należały do Lachów a
potem znalazły się pod okupacją
Rusi.
W XVI – XVII wieku na Kresach
wybuchały różne powstania narodowowyzwoleńcze pod przywództwem Muchy, Boruli, Nywajki, a
potem Bohdana Chmielnickiego.
Mimo tych powstań , napadów turecko-tatarskich i najazdu szwedzkiego, Lwów aż do rozbiorów w
XVIII wieku zawsze był Polski.
W czasie tych napadów na ziemie
lwowskie, za każdym razem miasto
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było rabowane i palone. Było tak w
1438 i 1498 roku podczas najazdu
wojsk tatarsko-tureckich, w 1648
i 1655 w czasie oblężenia Lwowa
przez wojska kozackie pod przewodem B.Chmielnickiego. Ponowne
napady wojsk turecko –tatarskich w
latach 1672, 1675 i w 1695 a także wielkie pożary Lwowa w latach
1479,1494,1511 i 1527 dokonywały
wielkich zniszczeń miasta. W 1704
r. najazd szwedzki, zdobycie i obrabowanie Lwowa. Za każdym razem
po takich zniszczeniach miasto podnosiło się z gruzów, odbudowywało
się i powstawało piękniejsze, nowocześniejsze.
Wszystkie najazdy na Lwów zawsze
przechodziły przez miasta i wsie
przylegające. Mieszkańcy byli mordowani lub brani w jasyr przez barbarzyńców.
Kresy przez 600 lat rozwijały się pod
względem politycznym, społecznym
i gospodarczo-kulturowym w ramach naturalnego rozwoju wielonarodowej Polski – w wyniku stapiania
się Polski z Litwą i Rusią.
Podczas I rozbioru Polski w 1772
r, Lwów i południowa część Małopolski przechodzi pod panowanie
Austrii, /a następnie Austro-Węgier/.
Lwów zostaje ogłoszony stolicą Galicji i Lodomerii.
Zahamowany został ten dynamiczny rozwój miasta i dopiero w połowie XIX
wieku zaczyna rozwijać się przemysł
naftowy i buduje się kolej żelazną.
Trzeci rozbiór Polski w 1795 roku
wymazuje Rzeczpospolitą z map
Europy i następuje utrata niepodległości na 123 lata. Jednak Lwów i
Galicja zachowuje swoją autonomię,
czego nie było w pozostałych zaborach. Przyczynił się do tego głównie kryzys Cesarstwa, które już po
wojnie z Francją nie powróciło do
dawnej potęgi. Duża zasługa była też
polskiego arystokraty Agenora Gołuchowskiego, który od 1849 r zostaje
premierem Austrii.
Mimo początkowego zastoju gospodarczego jaki nastąpił po I rozbiorze,
Lwów zaczyna powoli się rozwijać i
odbudowywać. Warto przypomnieć,
że już w 1776 roku następuje otwarcie stałego miejskiego teatru, w 1784
przekształcono Akademię Jezuicką
na Uniwersytet i otwarto bibliotekę,
w 1785 założono pierwsze gimnazjum akademickie, w 1817 powstaje
słynne Ossolineum a w 1844 następuje otwarcie Akademii Technicznej.
Są też inne osiągnięcia, w 1853 wynaleziona lampę naftową, w 1858
roku miasto otrzymuje oświetlenie
gazowe, w 1861 następuje uroczyste otwarcie linii kolejowej Lwów
– Kraków, w 1880 uruchomiono
tramwaj konny a w 1894 Lwów
ma już tramwaj elektryczny, w 1883
roku pojawia sie też łączność telefoniczna.
W 1900 roku następuje otwarcie teatru opery /Wielkiej/ - jednego z najładniejszych w Europie.
W tym
czasie Lwów był jedynym miastem
w świecie, gdzie znajdowały się rezydencje trzech biskupów katolickich obrządku; łacińskiego, grekokatolickiego i ormiańskiego.
W ramach otrzymanej autonomii na
tych terenach mieszkańcy Galicji
mogli prowadzić działalność polityczną oraz rozwijać własną kulturę,
co dla Polaków w zaborze rosyjskim
było wówczas nieosiągalne.
W chwili rozpoczęcia I wojny światowej Polacy wciąż byli poddanymi
różnych monarchów, dlatego też byli
wcielani do różnych armii walczących przeciwko sobie. W szeregach

armii austriackiej służyło w tym czasie 220 tysięcy żołnierzy polskiego
pochodzenia, w armii niemieckiej
110 tysięcy, a w rosyjskiej 55 tysięcy.
Kresy stały się polem bitwy i tereny te przechodziły z rąk do rąk co
za każdym razem było związane z
ogromnym zniszczeniem miast i wsi
.
Kiedy Rosjanie ruszyli z ofensywą
już 3.IX.1914r wojska carskie zajęły
Lwów i cześć Galicji . Lwów zostaje
odbity przez wojska niemiecko-austriackie 3.VI.1915r. Rosjanie cofając się pozostawiają za sobą spaloną
ziemię. Znowu płoną miasta i wsie,
podpalono też tamtejsze rafinerie.
Na przełomie lutego i marca 1917
roku w wyniku zajść rewolucyjnych
w Piotrogrodzie przestało istnieć jedno z największych państw Rosja carska, a władzę przejmują bolszewicy
tworząc Związek Radziecki. Jednak
wojna trwa nadal. Dopiero ponoszone straty na froncie zmuszają bolszewików do zawarcia pokoju.
Dla Lwowa i Galicji wojna kończy
się dopiero 3.III.1918 r, kiedy to w
Brześciu Litewskim, już Rosja Radziecka zawiera traktat pokojowy z
Niemcami i Austrią.
Pod koniec I wojny rozsypuje się
imperium Austro-Węgierskie i powstaje szereg państw jak Czechosłowacja, Polska, Litwa i inne. Datę odzyskania niepodległości przez Polskę
przyjmuje się 11 listopada 1918 rok.
Jeszcze przed zakończeniem I wojny
28.XI.1917r w Kijowie proklamowana była Ukraińska Republika Ludowa, która opanowana przez ukraińskich socjalistów w porozumieniu
z Rosją Radziecką już 30.XII.1917r
tworzą Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką . W tej sytuacji
nowe państwo ukraińskie /radzieckie/, pogrążyło się również w wojnie
domowej.
Ukraińcy pozostający pod zaborem austriackim byli wcielani do
armii austriackiej. Niektóre pułki z
przewagą Ukraińców były też pod
dowództwem ukraińskim. Ukraińcy wiedząc, że nie mogą liczyć
na austriacką pomoc w utworzeniu
drugiego państwa ukraińskiego /na
terenach pod zaborem austriackim/ ,
zaczęli przygotowywać się do zbrojnego przejęcia władzy. Już od lutego
1918r, sprzyjające Ukraińcom, austriackie dowództwo przerzuciło do
Galicji Wschodniej szereg oddziałów wojskowych, w których przeważający procent narodowościowy
stanowili Ukraińcy. Natomiast pułki
z liczebną przewagą Polaków były
wysyłane do Galicji Zachodniej i
Czech.
7 października 1918r warszawska
Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski i chęć zjednoczenia
jej wszystkich przedrozbiorowych
ziem. 28.X.1918r, powstała w Krakowie, pod przewodnictwem Wincentego Witosa, Polska Komisja
Likwidacyjna dla zaboru austriackiego. Tym samym Galicja Wschodnia
została już oderwana od Wiednia.
Polska Komisja Likwidacyjna oparta
o polski rząd warszawski po objęciu
władzy cywilnej w Krakowie zamierzała w najbliższym czasie przenieść
się do Lwowa.
W tej sytuacji Ukraińcy postanawiają przyspieszyć działania. Punkt
ciężkości ukraińskich poczynań
przeniósł się do Lwowa. Postanowiono przy pomocy działających
jeszcze władz austriackich ściągnąć
do Lwowa pozostające poza miastem pozostałe pułki z przewagą
Ukraińców i wszystkich ukraińskich

żandarmów z terenu Galicji Zachodniej. 31.X.1918r, obecni w mieście
oficerowie ukraińscy zbierają się na
naradę i postanawiają przejąć zbrojnie władzę we Lwowie. Ukraińcy
mieli w tym czasie we Lwowie ok.
1500 żołnierzy i oficerów, a 3.XI
przybywają tam 3 sotnie Legionu
Ukraińskich Strzelców Siczowych
a następnie oddziały ochotników ze
Złoczowa, Kamionki Strumiłowej
i Rawy Ruskiej zwiększając siły
ukraińskie do 2300 żołnierzy. W rękach Ukraińców były wszystkie po
austriackie zapasy karabinów i amunicji, podczas gdy liczba polskich
wojskowych przebywających we
Lwowie sięgała zaledwie kilkuset.
Nocą 1 listopada 1918r w godz. 2 –
4.00, Ataman Witowskij, dowódca
wojsk austriacko-ukraińskich wyprowadza wojsko z koszar i zajmuje
wszystkie ważniejsze obiekty i instytucje we Lwowie.
!.XI.
ogłoszono też utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej z
siedzibą we Lwowie.
W odpowiedzi, w zachodniej części
miasta powstały spontanicznie dwa
polskie punkty oporu z bardzo nieliczną początkowo i słabo uzbrojoną
załogą skupioną w szkole im. Henryka Sienkiewicza, gdzie znajdował się
batalion kadrowy WP pod dowództwem kpt. Zdzisława Trześniowskiego

i Dom Akademicki z niewielką grupą żołnierzy POW. Polacy powołują
Naczelną Komendę Obrony Lwowa
na czele z kpt. Czesławem Mączyńskim. Tu rozpoczynają się pierwsze
walki obronne. Za broń chwycili
mężczyźni i kobiety, dorośli i dzieci.
Przez długie trzy tygodnie trwają
ciężkie walki o każdą ulicę i każdy
dom. Oddziały polskie w dobrze zorganizowanej obronie odpierały liczne ataki Ukraińców, przechodząc do
kontrataków . Dopiero kiedy 20 listopada przybywa odsiecz z Przemyśla pod dowództwem ppłk. Michała
Karaczewicza-Tokarzewskiego, następuje radykalna zmiana.

Ppłk. Tokarzewski przyprowadza do
Lwowa 140 oficerów,1228 żołnierzy,
8 armat, 79 wozów i 507 koni. Zaraz
z marszu oddziały polskie przystępują do ataku. W dniu 22 listopada
Ukraińcy w obawie przed okrążenie
wycofują się ze Lwowa i już rano na
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wierzy lwowskiego ratusza zawisła ,
biało-czerwona flaga Polska.
W początkowym okresie walk, siły
Obrońców Lwowa liczyły zaledwie
około tysiąca ludzi a liczba ta wzrosła w późniejszym czasie do 6022
żołnierzy, w tym jedna czwarta to
uczniowie do 17 lat / 22,8%/
Ukraińcy po wycofaniu okrążają
miasto i ponownie rozpoczynają ataki dużymi siłami, jednak Lwowa już
do końca nie udaje im się ponownie
zdobyć. Rozpoczął się nowy etap
wojny, kilkumiesięczne oblężenie
miasta, pozbawionego często wody,
energii elektrycznej i zaopatrzenia.
W tych miesiącach okoliczne wsie
były ograbiane i mordowane . Sokolniki / pod lwowska wieś/, po raz
drugi jest ograbiana i palona a wielu mieszkańców za stawiany opór i
pomoc Obrońcom Lwowa zostaje
zamordowana.
W tych pierwszych dniach samotnej walki o Lwów i Rzeczpospolitą,
władze polskie dopiero się tworzyły w zachodniej części Małopolski.
Większość ziem polskich znajdowała się jeszcze pod zaborami. W tych
trzech tygodniach walk o Lwów w
kraju następują zasadnicze zmiany.
Dopiero 14 listopada po
przejęciu steru państwa przez Józefa
Piłsudskiego w szybkim tempie organizowana jest odsiecz dla Lwowa.
W nocy 24 na 25 listopada do
Lwowa przybywa dowódca Armii
Wschód gen. Tadeusz Rozwadowski i przejmuje dowodzenie obroną
Lwowa. W szybkim tempie zorganizowano nowe pułki do obrony Lwowa z przybyłych nowych żołnierzy
i licznych ochotników z sąsiednich
miast i wsi.
Kolejne wzmocnienie obrońców
Lwowa przybywa pod dowództwem
gen. Jana Romera tj. Grupa Operacyjna „Bug”.

Jednak dopiero przybycie do Polski
Armii Hallera

w kwietniu 1919 r wzmacnia na tyle
siły polskie aby mogły przystąpić do
ofensywy.
Oddziały ukraińskie otaczające
Lwów wycofują się kończąc półroczne oblężenie miasta.
Wojska polskie opanowały Borysławsko – Drohobyckie Zagłębie
Naftowe i wypierają Ukraińców aż

za rzekę Zbrucz, która stała się granicą państwową.
21.IV.1920r, zostaje zawarta w
Warszawie umowa miedzy Polską
a Ukraińską Republiką Ludową /
z Symonem Petlurą/. W umowie
tej określono wyraźnie, że Polska
uznaje istnienie Ukraińskiej z Republiki Ludowej i zrezygnowała
roszczeń do ziem sięgających granic Polski z 1772r, a Ukraina uznała granicę na Zbruczu i przyznaje
się Polsce Zachodni Wołyń. Ukraina nie rościła w tym czasie pretensji do Małopolski Wschodniej .
W części tajnej powyższej umowy
była też konwencja wojskowa,
która rozpoczynała współpracę
militarną obu krajów przeciw bolszewikom.
W tym czasie kiedy dogorywały walki z Ukraińcami na północy trwały już walki o wyzwolenie
tamtych ziem z pod okupacji Rosji
, zagarniętych w rozbiorach Polski.
!6.IV.1919r rozpoczyna się ofensywa
wojsk polskich celem odbicia Wilna
i innych terenów.
W walkach na południowo wschodnich rubieżach Polski wojska polsko-ukraińskie wspólnie uderzają na
bolszewików i zajmują Kijów. Jednak po niedługim czasie wzmocnione siły Armii Czerwonej kontratakują i zmuszają sprzymierzone siły do
odwrotu. Lwów ponownie staje do
obrony miasta do walki stają mieszkańcy i dawni Obrońcy Lwowa..
Siły nieprzyjaciela były zbyt silne i
Lwów zostaje zajęty.
W tej obronie Lwowa walczyli również dzielnie dawni Obrońcy Lwowa
pod dowództwem kpt. Bolesława
Zajączkowskiego w słynnej bitwie
pod Zadwórzem , zwanej polskimi
Termopilami.
Tam też do ostatniego naboju a potem na bagnety 330 żołnierzy bohatersko powstrzymywało przez kilka godzin całą armię bolszewicką,
uniemożliwiając im dalszy marsz
na Lwów. W walce tej zginęło 318
oficerów i żołnierzy. Nie zginęli na
marne, bo siły polskie mogły się w
tym czasie przegrupować
i zająć
obronne pozycje. Armia Czerwona
w tej ofensywie zatrzymana została
dopiero pod Warszawą. Słynna bitwa
warszawska zwana „Cudem nad Wisłą” rozbija bolszewików i zmusza
ich do panicznego wycofywania.
Pogrom ten zmusza Rosję Radziecką
do ustępstw i do wycofania swych
wojsk z terenów ziem polskich okupowanych po rozbiorach.
Walki toczone w wojnie bolszewickiej przez Polskę przeciw Rosji Radzieckiej o kształt granicy wschodniej i utrzymanie niepodległości
trwały od 1919 do 1921 r.
Przynależność do Polski także innych ziem /wg granic do 1939r/ ,
od Wilna po Lwów, została uznana
też w polsko – rosyjskim /w tym
Ukrainy Radzieckiej/ - traktacie
pokojowym zawartym w Rydze
18.III.1921 r. a następnie przez
Radę Najwyższą 4 mocarstw w Paryżu 15.III.1923 roku.
Tak więc ziemie wschodnie na
Kresach /nawet te w granicach do
1939r/, obecnie często nazywanymi
przez nacjonalistów ukraińskich,
litewskich czy białoruskich jako
ziemie okupowane przez Polskę –
z punktu widzenia prawa międzynarodowego należały prawnie do
Polski, bo były ustalone w wyniku
kompromisu między państwami.

www.ksi.kresy.info.pl

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Byłem partyzantem otwartym na śmierć

(dla KSI pozyskał Maciej Prażmo)
Pan Józef Rusak – obecnie mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego,
prezes lidzbarskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Jeden z ostatnich żyjących partyzantów znających osobiście Łupaszkę, Inkę i innych.
Już wkrótce w KSI bogaty wojenny
życiorys bohatera – skromnego niezłomnego żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego.

Miałem świadomość nietrwałości
wszystkich zjawisk, bezwzględnie wszystkich. My tez jesteśmy
takim zjawiskiem, czyli i nas. I
to nie jest nam wpajane, my się
tego na pamięć nie uczymy, my
tego doświadczamy. Śmierć jest
końcem, ale i początkiem. Życie
jest wieczne, tylko zmienia swoja
formę, które są nietrwałe. Więc
jestem otwarty na śmierć.

Będąc w partyzantce, odchodzili w czasie akcji koledzy i przyjaciele. Czułem, że śmierć jest
obecna bardzo w moim życiu. Nie
odrzucałem jej, akceptowałem
ją. Czułem, że mogę z nią być,
że mogę być przy ludziach odchodzących. Oni nas żywych potrzebowali. To była taka wymiana
energii. Byłem obecny przy kilku
śmierciach osób mi bliskich. I
muszę powiedzieć, że to było dla
mnie mistyczne doświadczenie.
Ma się wtedy pewność, że śmierć
jest tylko formą przemiany. Jeśli
tylko pozbędziemy się lęku i na
chwilę otworzymy na to, co nam
życie przynosi, a m. in. przynosi
nam także śmierć, to gwarantuję,
że nawet jeżeli to będzie bardzo
bolesne doświadczenie, to równocześnie da nam wiarę i poczucie,
że wszystko ma sens, bardzo głęboki sens. To bardzo ważne, żeby
tego doświadczyć. Bez sensu
(celu) nie da się żyć.
Czas i wydarzenie biegną ciągle do przodu. Nadchodzi starszy wiek życia, a co za tym idzie,
zaczyna się patrzeć na życie i na
śmierć już z innej płaszczyzny.
To, co kiedyś wyglądało bardzo
pięknie, wartościowe, traci swój
blask, pozostawia pustkę, niepokój, lęk nie tyle przed śmiercią,
co przed przyszłością. Pojawiają
się choroby, dolegliwości, niezadowolenie z życia. Pojawia się
zrozumienie i przekonanie, że
jednak śmierć ma sens. Ktoś nawet powiedział tak: „Śmierć nie
boli.” A cierpienie i ból nie jest
nikomu przyjemne. I teraz nasuwa
się pytanie: co trzeba zrobić, od

/ Józef Rusak gobelin ścienny - prezent dla partyzanta AK

czego zależy, aby mieć podejście
do śmierci fizycznej? Otóż punktem wyjściowym do osiągnięcia
takiego stanu jest prawdziwa i
żywa wiara w Jezusa Chrystusa.
Taka wiara, która powoduje w nas
to, abyśmy w tym życiu zostali

wyrwani ze śmierci duchowej i
ożywieni przez Chrystusa. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy
w Panu umierają.
Żołnierz 5 Wileńskiej Brygady
AK
Józef Rusak

Nie zapomnij wydrukować bieżącego
numeru Kresowego Serwisu
Informacyjnego i przekazać go
Kresowianom którzy jeszcze nie mają
dostępu do Internetu. To nie tylko
Twoja gazeta, to gazeta która łączy
wszystkich Kresowian
www.ksi.kresy.info.pl
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Ks. bp Antoni Adamiuk

kapłan, patriota i nauczyciel
Arkadiusz Szymczyna

„Byśmy nie dali się zniewolić przez
kłamstwa,
nie szli na żadne kompromisy z ideologią nienawiści,
byśmy zło dobrem zwyciężali”
(A. Adamiuk, kazanie – Opole,
20.10.1987)
Antoni Adamiuk był dla wielu z
nas wzorem do naśladowania, autorytetem życia duchownego, nauczycielem i patriotą. Człowiekiem,
któremu przypadł „los wygnańca,
nieoszczędzonego przez historię,
wojny i totalitaryzm”.

Jego postawa wobec wydarzeń tak
wiele znaczących dla historii Polski,
jakimi były: odzyskanie niepodległości w 1918 roku, wojna polsko
– ukraińska i polsko - bolszewicka,
okres II wojny światowej, czasy reżimu stalinowskiego i propagandy
antykościelnej, a następnie początki
III Rzeczypospolitej, stała się nie
tylko dla katolików drogowskazem,
który określał wartości etyczno –
moralne jakimi należy kierować się
w życiu prywatnym, rodzinnym i
społecznym. Jego wiara oraz umiłowanie Ojczyzny, szacunek dla
pokoleń walczących o wolność, budujących etos „Solidarności”, daje
przykład młodzieży i świadectwo
temu, że możliwe jest wspólne życie
w poszanowaniu ludzkiej godności,
bez uprzedzeń, w wierze i miłości,
tolerancji religijnej oraz w duchu
polskiego patriotyzmu.
Antoni Adamiuk urodził się 18
grudnia 1913 r. w Old Forge w Pensylwanii (USA). Jego matka Józefa (z domu Krzyżanowska) wraz z
ojcem Andrzejem przyjechała do
Ameryki „za chlebem”. Po roku
mały Antoni z matką i rodzeństwem
przyjechał do Maksymówki oddalonej o 7 km od Zbaraża (woj. tarnopolskie). Ojciec, który musiał
pozostać w Stanach Zjednoczonych
i dołączył do całej rodziny dopiero
po zakończeniu I wojny światowej
(koniec 1920), przeszedł długą drogę zawirowań wojennych. Antoni
jako dziecko był świadkiem walk
pomiędzy żołnierzami austriackimi i rosyjskimi. Pomimo młodego
wieku zapamiętał także, że do obu
walczących ze sobą armii wcieleni

byli Polacy, którzy przy boku zaborców walczyli o niepodległość Polski. W 1915 r. linia frontu pomiędzy
wojskami austriackimi i rosyjskimi
przebiegała obok jego domu rodzinnego w Maksymówce. W swoich
wspomnieniach opisywał nielicznie
zapamiętane wydarzenia z wojny
polsko – ukraińskiej i polsko - bolszewickiej.
Szkołę podstawową ukończył w
Maksymówce (1921 – 1925), a następnie w latach 1925 – 1933 kontynuował naukę w II Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego w Tarnopolu.
Po maturze wstąpił do Seminarium
Duchownego we Lwowie. Studia
teologiczne na Uniwersytecie Jana
Kazimierza ukończył stopniem magistra teologii (1934 – 1939), by
18 czerwca 1939 roku w katedrze
lwowskiej otrzymać święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Pierwszą parafią duszpasterską młodego księdza
(od 1 sierpnia 1939) był Busk.
W okresie II wojny światowej
ks. A. Adamiuk był wikarym oraz
katechetą w Busku, aż do 30 maja
1944 r., kiedy to został przymusowo ewakuowany i musiał opuścić
Kresy. Ten okres późniejszy biskup
zapamiętał bardzo dobrze i do końca swojej posługi duszpasterskiej
często powracał wspomnieniami do
swoich parafian z Buska, Kresów,
do walk z Niemcami, okupacji sowieckiej, rzezi banderowców i momentu przymusowych przesiedleń.
Busk w okresie wojny był zamieszkały przez ludność narodowości polskiej (katolicy), ukraińskiej
(grekokatolicy) i żydowskiej (wyznawcy judaizmu). Poza kościołem
parafialnym, w którym proboszczem był ks. Wojciech Stuglik, a
katechetą ks. Leon Bolesławski,
ks. Adamiuk prowadził katechezę i
odprawiał nabożeństwa w okolicznych miejscowościach, w których
znajdowały się kościoły filialne
(Żuratyn, Pietrycze, Grabowa i Maziarnia). Serdeczność i szczerość,
jaką obdarzał swoich wiernych ks.
A. Adamiuk, pozostała w pamięci
wielu parafian. W tym okresie nawiązał wiele znajomości i przyjaźni,
które po wojnie nadal były podtrzymywane.
Lata spędzone w Busku to czas
walki z Niemcami, Sowietami i bandami UPA. W swoich wspomnieniach często nawiązuje do wydarzeń
o charakterze politycznym, powraca
do kwestii odpowiedzialności polityków za swój kraj i losu okupowanych narodów. Staje się krytykiem biernej postawy mocarstw
koalicji antyhitlerowskiej, które nie
dostrzegały tragicznego losu narodów Europy Środkowowschodniej
po decyzjach podjętych w Jałcie i
Poczdamie.
We wrześniu 1939 r. ks. Adamiuk
przeżył wraz ze swoimi rodakami
bombardowanie Buska przez samoloty hitlerowskie (pierwsze bomby
spadły na miasto 6 – 7 września).
Następnie był świadkiem licznych
rozstrzeliwań i łapanek. Po prze-

/ Ks. Antoni Adamiuk podczas kazania

jęciu władzy przez Sowietów był
aresztowany i prześladowany. W
1940 r. NKWD przesłuchiwało go
jedenastokrotnie. Był także świadkiem aresztowań i wywózki na
Sybir swoich rodaków oraz mordu
niewinnej ludności i dzieci przez
nacjonalistów z OUN-UPA.
Pomimo grożącego mu niebezpieczeństwa nawiązał kontakty z
polskim podziemiem, organizacjami walczącymi o wolność i niepodległość. Pomagał we wspólnym
przygotowaniu dzieci polskich i
ukraińskich do Pierwszej Komunii
Św. (około 200 dzieci), zaopatrywał w prowiant chorych, którzy byli
wyznania grekokatolickiego, pomagał materialnie najuboższym, ludności narodowości żydowskiej oraz
uciekinierom z obozu jenieckiego
w Busku. Współpracował z księżmi
narodowości ukraińskiej oraz organizował spotkania konspiracyjne ze
swoimi parafianami.
W okresie okupacji sowieckiej
w Busku żołnierze Armii Czerwonej urządzili w zabudowaniach
folwarcznych obóz dla jeńców polskich. Przebywało w nim około
1000 żołnierzy, a wśród nich byli
oficerowie, którzy brali udział w
wojnie polsko – bolszewickiej w
1920 r. Jeńcy pracowali przymusowo przy budowie nowej drogi z
Lwowa do Kijowa, która przebiegała przez Busk. Ciężkie warunki
pracy oraz głód powodował śmierć
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żołnierzy i epidemię chorób zakaźnych. Jesienią 1940 roku wszyscy
jeńcy zostali wywiezieni na Sybir, a
wraz z nimi kapelan o. Brunon Woźny, który był bernardynem.
Ogromne trudności w tym okresie
przeżywał Kościół. Po wkroczeniu
Rosjan do miasta i otwarciu szkoły
zakazano nauki religii. Zabroniono
także działalności organizacjom katolickim i akcjom katolickim. Kapłanów szykanowano i często wzywano na przesłuchania. Ks. Adamiuka
wraz z proboszczem Wojciechem
Stuglikiem, z którym łączyła go serdeczna przyjaźń, zostali usunięci z
plebanii i wikarówki. Zamieszkali
razem na przedmieściu w jednym
pokoju (na plebanii został utworzony szpital dla rannych żołnierzy, a
następnie oddział zakaźny dla chorych na tyfus). O swoim proboszczu Adamiuk tak napisał: „Był dla
mnie życzliwy, dzielił się bogatym
doświadczeniem duszpasterskim, a
równocześnie w każdej sprawie pytał mnie o zdanie. W czasie prawie
5-letniej pracy nigdy nie było między nami najmniejszego nieporozumienia. Był dla mnie przyjacielem,
a ja starałem się odwdzięczyć głębokim szacunkiem”.
Działalność zbrodnicza żołnierzy
sowieckich i NKWD w Busku była
widoczna na każdym kroku. Kiedy
wybuchła wojna między ZSRR i
Niemcami (czerwiec 1941), Armia
Czerwona cofała się w pośpiechu,

a wielu żołnierzy dezerterowało i
poddawało się. W piwnicach, gdzie
przetrzymywano aresztantów, odnajdywano zwłoki bestialsko zamordowanych więźniów. Podobny
los spotkał więźniów Lwowa, Złoczowa i wielu innych miejscowości.
Jesienią 1941 r. powracający z niewoli jeńcy radzieccy, którzy przeżyli trudy obozów stali się „obiektem
litości” ludności cywilnej, która zabierała z ulicy do domów leżących
na wpół wyczerpanych żołnierzy.
Ceną, jaką zapłacili cywile za udzielenie pomocy, był rozprzestrzeniający się tyfus i dur brzuszny (około
1000 chorych osób). W wyniku
epidemii zmarło 200 osób. Zagrożenie chorobą zakaźną nie zniechęciło do dalszej pracy ks. Adamiuka.
Codziennie sprawował obowiązki
duszpasterskie spowiadając, udzielając komunii św. i odwiedzając
chorych. Od września 1941 r. prowadził zajęcia katechetyczne na
terenie parafii oraz prowadził tajne
nauczanie młodzieży w szkole handlowej i gospodarczej. W pracy pomagali mu nowi wikarzy, ks. Michał
Damm oraz ks. Aleksander Jęczalik,
z którym wspólnie pracował aż do
wiosny 1944 r.
W maju 1942 r. ks. Antoni przeszedł operację zapalenia wyrostka
robaczkowego. Wspomina: „operację przeprowadzono mi w szpitalu
w Kamionce Strumiłowej już po
pęknięciu wyrostka. Stan był niemal
beznadziejny, nastąpiło zapalenie
otrzewnej, zapalenie okostnej żeber,
wreszcie zastrzyk glukozy danej
poza żyłę doprowadził do operacji
ręki. Po sześciotygodniowym pobycie w szpitalu wróciłem do Buska”.
Wiosną 1942 r. Niemcy w rejonie Buska rozpoczęli wywózkę
ludności cywilnej do obozów koncentracyjnych. Coraz bardziej była
też widoczna działalność ukraińskich nacjonalistów walczących o
niepodległość Ukrainy. Rozpoczęły
się masowe mordy na Polakach.
Ks. Adamiuk przez długi czas był
chroniony przez ludność ukraińską,
gdyż pomagał im w ciężkich chwilach i otaczał opieką duszpasterską
ich dzieci. Jego wcześniejsza postawa i ogromny autorytet uchronił go
przed śmiercią.
Po powrocie ze szpitala jego praca
w parafii była bardzo ciężka. Wraz z
innymi księżmi spowiadał po 12 –
14 godzin dziennie. Groziło mu także śmiertelne niebezpieczeństwo.
Zawiść odsuniętego przez parafian z
Buska ukraińskiego księdza Kupczy
doprowadzić miała do zamordowania Adamiuka przez banderowców
z Sokala. Uprzedzony przez znajomych opuścił w ostatniej chwili
Busk.
Przyjechał do Tarnowa gdzie
został serdecznie przyjęty w Kurii
Biskupiej przez wikariusza kapitulnego ks. prałata Bulędę. Wraz z
innymi księżmi archidiecezji lwowskiej podjął pracę duszpasterską
jako rezydent w parafii powiatu
brzeskiego - Strzelce Wielkie (diecezja tarnowska). Proboszczem tej
parafii był ks. kanonik Stefan Kamionka, który otoczył go troskliwą
opieką. W tym też okresie nowo
mianowany wikary nawiązał kontakt z władzami Armii Krajowej
oraz Batalionów Chłopskich, w celu
udzielenia pomocy uchodźcom z
Buska. Pracę katechetyczną jako
nauczyciel religii podjął od września 1944 r. we wszystkich szkołach
parafii Strzelce Wielkie, Strzelce
Małe oraz Dąbrówka. Jego wsparcie
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materialno – duchowe zapamiętało
wiele osób, które były w tym okresie prześladowane i walczyły o
wolność Polski. Swoją posługę w
diecezji tarnowskiej prowadził do
30 maja 1945 r.
Po opuszczeniu parafii w Strzelcach Wielkich 1 sierpnia 1945 r.
ks. Adamiuk przyjechał do Kurii
Biskupiej we Wrocławiu. W tym
samym dniu złożył podanie na ręce
wikariusza kapitulnego z prośbą o
skierowanie go do pracy duszpasterskiej do parafii św. Krzyża w
Bytomiu. Początkowo wybór tej
parafii podyktowany był tym, że
dość liczna grupa wiernych z Buska osiedliła się w Bytomiu. Ostatecznie jednak ks. Antoni wyjechał
na Śląsk Opolski do Głubczyc.
Ogromne znaczenie dla późniejszej pracy duszpasterskiej księdza
A. Adamiuka miały też przeżycia rodzinne. Pod koniec wojny z
Sybiru powróciły jego matka oraz
siostra z synkiem. Natomiast ojciec nie wytrzymując trudu wojny
umarł z głodu. Brat walczący w
Armii Andersa umarł na tyfus w
Buzułuku (miasto w europejskiej
części Rosji, obwodzie orenburskim, położone nad rzeką Samarą),
a szwagier został zamordowany
przez Sowietów w Katyniu.
We wrześniu 1945 r. ks. Antoni
Adamiuk uzyskał od biskupa Józefa Nathana z Branic jurysdykcję
dla ołomunieckiej części Śląska
Opolskiego i podjął wyzwanie pracy duszpasterskiej z przesiedleńcami.
Ks. A. Adamiuk osiedlił się w
Głubczycach i został katechetą
w tutejszym gimnazjum i liceum.
Uczył także religii w szkołach
podstawowych oraz w szkole rolniczej w Klisinie. Jego tygodniowy wymiar pracy wynosił ponad
40 godzin. Mimo wielu obowiązków duszpasterskich ks. Adamiuk
pracował w następnych latach jako
nauczyciel propedeutyki, filozofii i
historii. Mieszkał u franciszkanów,
a następnie u sióstr Notre Dame.
Prowadził też posługę duszpasterską w Szonowie i Klisinie. Po wysiedleniu ks. Golli otrzymał 4 lipca
1946 r. nominację na wikariusza
substytuta parafii Szonów i ex currendo Klisino.
Aktywność ks. Adamiuka związaną z integracją autochtonów i
ludnością napływową z Kresów
Wschodnich została doceniona
przez głubczyckie społeczeństwo
oraz Kurię Biskupią w Opolu.
W sierpniu 1946 r. administrator
apostolski ks. bp B. Kominek zle-

cił objęcie obowiązków dziekana
dekanatu głubczyckiego ks. Antoniemu Adamiukowi. W momencie
objęcia tej funkcji dekanat głubczycki liczył 19 parafii, w skład
których wchodziło 34 wsie. Na
terenie dekanatu znajdowało się 26
kościołów i 3 kaplice publiczne.
Ponadto urządzone były trzy kaplice prowizoryczne. Cztery kościoły i jedna kaplica były całkowicie
zniszczone. Większość obiektów
kościelnych poważnie była uszkodzono podczas działań wojennych.
W tym okresie pogorszył się
stan zdrowia ks. Adamiuka. Administrator apostolski bp B. Kominek zwrócił się nawet do głubczyckich franciszkanów z prośbą,
„aby zechcieli odciążyć choćby w
najskromniejszej mierze księdza
dziekana Adamiuka w udzielaniu
lekcji. […] Jest tak przepracowany, że grozi mu gruźlica”.
Mimo słabego zdrowia ks.
Adamiuk nadal prowadził aktywny tryb życia, nauczając religii,
współpracując z młodzieżą oraz
pomagając szykanowanym za poglądy polityczne.
W Decretum Reformationis dla
dekanatu głubczyckiego z maja
1948 r., ks. bp B. Kominek pisał „[...] Stwierdzam naocznie,
że wierni i ich duszpasterze żyją
na ogół na tym terenie, poważnie przez wojnę zniszczonym, w
warunkach trudnych, niemal misyjnych. Tak wierni, jak i kapłani wspólnym wysiłkiem dążą do
utrwalenia na Ziemi Odzyskanej
ducha Chrystusowego, jak również
ducha narodowego polskiego. [...]
W szczególności wyrażam słowa
uznania dla ks. dziekana A. Adamiuka za gruntowne poznanie rozległego dekanatu, za niezmordowaną pracę na jego terenie przy tak
licznych zajęciach w szkole i przy
tak wątłym zdrowiu”.
12-letni pobyt Adamiuka w
Głubczycach zaowocował nie
tylko poprawą życia moralnego
wiernych i pogłębieniem wiary,
ale także nawiązaniem wielu przyjaźni oraz pomocą najuboższym i
prześladowanym. W swoich wspomnieniach pisał: „ze wzruszeniem
wspominam te lata, bo doznałem
tam od ludzi i wspaniałej, bezkompromisowej młodzieży wiele zaufania i życzliwości”.
16 lipca 1957 r. biskup opolski
Franciszek Jop mianował go diecezjalnym wizytatorem i referentem nauczania religii przy Kurii
Biskupiej w Opolu, a następnie od
11 grudnia 1957 konsultorem die-

cezjalnym. W związku z podjętymi przez bpa F. Jopa nominacjami
i nowymi obowiązkami dla ks. A.
Adamiuka zamieszkał on w Opolu
przy pl. Katedralnym. Były kanclerz Kurii Biskupiej w Opolu ks.
Alojzy Sitek pisze, że biskup opolski darzył ks. Adamiuka wielkim
zaufaniem, stąd powierzano mu
dalsze obowiązki i ważne stanowiska. Należy tu wymienić: stałe
delegacje, by w razie nieobecności
biskupa mógł udzielać jurysdykcji, jaką posiada wikariusz generalny (8 stycznia 1958 r.), objęcie
funkcji referenta do spraw sztuki kościelnej i budownictwa kościelnego oraz przewodnictwo w
komisji kurialnej do powyższych
spraw (28 marzec 1958 r.), objęcie
obowiązków wykładowcy katechetyki i pedagogiki w Wyższym
Seminarium Duchownym (17 października 1958 r.), nominacja na
egzaminatora posynodalnego (25
października 1958 r. z przedłużeniem od 9 listopada 1967 r.).
Ks. Adamiuk został też członkiem Diecezjalnej Komisji Katechetycznej (9 marca 1959) oraz
kanclerzem Kurii Biskupiej w
Opolu (29 lipca 1961 r. do nominacji na biskupa). Od 24 lutego 1962
r. piastował obowiązki kapelana
bpa F. Jopa (funkcja prałata). Dekretem z 13 września 1969 r. ks. A.
Adamiuk został diecezjalnym referentem do spraw misji parafialnych
oraz rekolekcji.
Ojciec św. Paweł VI, przychylając się do próśb bpa F. Jopa, powołał dotychczasowego kanclerza
Kurii Biskupiej w Opolu do godności biskupa pomocniczego. Tytularna stolica Adamiuka wyznaczona przez papieża mieściła się w
Ala Miliaria (Algieria).
5 lipca 1970 roku ks. bp Franciszek Jop uroczyście konsekrował
ks. A. Adamiuka na biskupa pomocniczego. Hasłem posługi zostały słowa modlitwy „Bądź wola
Twoja”. W uroczystościach brali
udział biskupi: Ignacy Tokarczuk
z Przemyśla, Jan Nowicki z Lubaczowa, Wacław Wycisk oraz Wincenty Urban z Wrocławia. Biskup
opolski F. Jop w swojej odezwie
z czerwca 1970 r. pisał: „nasza
radość płynie stąd, że wybór kandydata na to stanowisko dokonany przez Ojca Świętego padł na
kapłana, odznaczającego się gorliwością, ożywioną miłością do
Chrystusa i Kościoła, cieszącego
się powszechnym uznaniem i szacunkiem”.
Od tego momentu większość

/ Ks. A. Adamiuk z grupą dziewczynek przystępuj ących do I Komunii św. na tle budynku Sióstr S zkolnych de Notre Dame w Głubczycach - rok 1950.
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/ Pierwsza Komunia św. w parafii Głubczyce - 8 czerwc a 1952 r. Ks. A. Adamiuk i Zofia Idziak.

czasu Adamiuk poświęcał na wizytacje w parafiach, udzielanie sakramentu bierzmowania, udział w
uroczystościach kościelnych, katechezę oraz pomoc internowanym
i prześladowanym przez władze
PRL.
Lata 1970 – 1980 były okresem
częściowego złagodzenia polityki władz wobec Kościoła katolickiego. Utworzono m. in. diecezję
opolską (1972), powołano do życia
przedstawiciela PRL przy Watykanie, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy państwem a
Kościołem, pozwolono na budowę
nowych obiektów sakralnych. Największym jednak wydarzeniem,
które m.in. zapoczątkowało powolny rozpad bloku sowieckiego,
był wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. Rok później nowo
wybrany papież przyjechał ze swoją pierwszą pielgrzymką do kraju,
rozwijając w Polakach poczucie
narodowej więzi. Te lata należą
również do okresu, w którym Kościół katolicki popierał niejawnie
środowisko opozycji demokratycznej w Polsce. Do tego grona należał także bp Antoni Adamiuk.
W swoich kazaniach biskup nawiązywał do okresu wojny i pracy
duszpasterskiej w Busku, do tradycji narodowych i wydarzeń z dziejów historii Polski.
11 lipca 1970 r. bp Adamiuk
został mianowany wikariuszem
generalnym, a rok później bp F.
Jop zlecił opiekę nad nowo powołanym Diecezjalnym Ośrodkiem
Kształcenia Organistów wchodzącym w skład Referatu Nauczania
Chrześcijańskiego.
13 czerwca 1975 r. z okazji obchodzonych imienin bpa A. Adamiuka kard. Karol Wojtyła napisał:
„Ekscelencjo, Najczcigodniejszy
Księże Biskupie. Ewangelizacja
stanowi samo życie Kościoła i
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jego zasadniczą działalność, która
wyprasza i zarazem wypracowuje
ludzki wzrost dla Bożego siewu na
wzór tych, którzy sieją we łzach, a
zbierają w radości. Postępują oni
naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew. Z powrotem przychodzą wśród radości przynosząc
swoje snopy. Na Dzień Imienin
składam gorące życzenia, aby trud
ewangelizacji owocował i przyniósł radość. Łączę wyrazy braterskiej czci”.
Na początku lat 80. sytuacja w
Polsce uległa gwałtownym zmianom. Po fali strajków latem 1980
r. zostało podpisane w Gdańsku
porozumienie, dające zgodę na
utworzenie Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” z Lechem Wałęsą na
czele. Masowe strajki robotników,
zapaść gospodarcza i niepowodzenia polityczne aparatu partyjnego
oraz fiasko rozmów idei porozumienia narodowego (W. Jaruzelski,
J. Glemp i L. Wałęsa) doprowadziły do wprowadzenia 13 grudnia
1981 r. stanu wojennego. Władzę
w państwie przejęła Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego z W.
Jaruzelskim na czele.
Ogromną rolę w walce z komunizmem odegrał w Polsce Kościół
katolicki. Wybór Polaka na papieża
oraz skryta działalność polityczna
duchownych umożliwiły aktywne
wsparcie opozycji „solidarnościowej” i zintensyfikowanie działań
o charakterze charytatywnym. W
tym okresie Ojciec św. odwiedził
Polskę dwa razy (1983 i 1987), a
jego wizyty miały ogromne znaczenie duchowe, społeczne, jak i
polityczne. Karol Wojtyła stał się
największym autorytetem naszych
czasów, a Kościół w Polce odegrał
rolę mediatora w rozmowach pomiędzy rządem, a opozycją.
W okresie „Solidarności” i stanu
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/ Okolicznościowa odznaka.

wojennego działalność duszpasterska bpa Adamiuka związana była
z udzielaniem pomocy represjonowanym, internowanym i zamykanym w więzieniach działaczom
NSZZ „Solidarność”. Bp Adamiuk
uważał, że Kościół nie powinien
iść na żaden kompromis z władzą
komunistyczną i namawiał do bojkotu wyborów. Sam był inwigilowany i wielokrotnie przesłuchiwany przez Służby Bezpieczeństwa w
Opolu.
Były kanclerz Kurii Biskupiej
w Opolu Alojzy Sitek wspomina:
„z biskupem Adamiukiem przyszło
mi pracować przez ponad 35 lat.
A więc szmat czasu. Był moim, że
się tak wyrażę, serdecznym przyjacielem. Nie mieliśmy wobec siebie tajemnic. Razem pracowaliśmy
zwłaszcza w okresie stanu wojennego tworząc opolski komitet pomocy osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom”.
1 maja 1981 r. odbyła się na stadionie miejskim w Raciborzu uroczysta msza za Ojczyznę, w której
brało udział 30 tys. osób. Mszę
koncelebrował bp A. Adamiuk.
Uczestnicy nabożeństwa wspominali: „Jego kazania, niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju,
ściągały rzesze wiernych, ale też i
niewierzących uczciwych patriotów, którzy mieli okazję wysłuchać
słów prawdy wielkiego biskupa.
On miał odwagę głosić ją w czasach ciężkich dla polskiego narodu
i świadomie narażał się na szykany
i prześladowania”.
3 maja 1981 r. w opolskim amfiteatrze biskup powiedział: „Bez
Boga musi się zrodzić zło i zrodzi-

ło się, ale w atmosferze zła ludzie
żyć nie mogą i dlatego nastąpiła
reakcja, zryw najpierw klasy robotniczej, a później całego narodu.
Rozpoczęły się strajki, które objęły cały kraj. Powszechne żądanie nie tylko poprawy warunków
bytu, ale i to przede wszystkim
żądanie prawdy, sprawiedliwości,
wolności, poszanowania godności ludzkiej i oparcia życia osobistego, rodzinnego, społecznego,
gospodarczego i politycznego na
zasadach nauki Chrystusowej, która jest jedyną podstawą szczęścia
ostatecznego i wiecznego. […]
Mogą być i bezpartyjni, i partyjni. Mogą być tu też i niewierzący.

Wszyscy jednak mamy budować
nasz wspólny dom, naszą Ojczyznę”.
Biskup A. Adamiuk był bardzo związany z „Solidarnością”,
„traktował ruch solidarnościowy
jako pierwsze odrodzenie wolnej
myśli w narodzie polskim, zniewolonym obcą i polską komuną”.
Dlatego też brał częsty udział w
uroczystościach
okolicznościowych, w których koncelebrował
msze lub wygłaszał kazania m. in.
26 marca 1981 w siedzibie MKZ
w Opolu przy ul. Reymonta odprawił mszę św. w intencji członków
„Solidarności”, na Górze Świętej
Anny z inicjatywy Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” przy organizacyjnym
współudziale NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz
NSZZ „Solidarność” Rzemiosła
celebrował mszę z okazji I rocznicy podpisania porozumień społecznych w Gdańsku, Szczecinie
i Jastrzębiu, w której uczestniczyło 10 tys. osób (31 sierpnia 1981
r.), odsłonił i poświęcił pomnik
św. Katarzyny patronki kolejarzy
oraz poświęcił sztandar Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
na terenie ZNTK w Opolu (10
października 1981 r.), poświęcił
krzyż, Grotę św. Barbary i sztandar NSZZ „Solidarność” z okazji
Dnia Górnika z inicjatywy Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy Kopalni Skalnych Surowców
Drogowych (5 grudnia 1981 r.),
przewodniczył mszy koncelebrowanej w kościele parafialnym w
Łambinowicach z okazji wyprowadzenia z ukrycia sztandaru NSZZ
„Solidarność” pracowników „Cel-

py” (8 lipca 1989 r.).
W roku 1982 zmarł w Głubczycach ks. Franciszek Kalisz, a funkcję proboszcza przejął ks. Michał
Ślęczek. Wiadomość o śmierci ks.
Kalisza bardzo dotknęła bpa Adamiuka. Z ks. Kaliszem łączyły go
serdeczne więzy. Ks. Adamiuk
podkreślał, że zawsze lubił przyjeżdżać do Głubczyc, do swoich
parafian, znajomych i rodziny.
Chętnie brał udział w uroczystościach sakramentu bierzmowania.
Był zawsze z młodzieżą i jej pomagał.
W maju 1988 r. wojewoda opolski
Kazimierz Dzierżan wystosował
pismo do ordynariusza Diecezji
Opolskiej ks. bpa Alfonsa Nossola,
w którym prosił, aby biskup wydał
stosowne zarządzenie A. Adamiukowi w związku z jego szkodliwą
dla państwa działalnością prowadzoną w obiektach sakralnych.
Według wojewody w kazaniach
ks. bp A. Adamiuk „potępiał ustrój
państwowy oraz jego władze. […]
Zarzucał, że w Polsce nie szanuje
się człowieka i nie prowadzi dialogu ze społeczeństwem, szykanuje i
prześladuje obywateli za przekonania religijne i polityczne, nie realizuje postanowień sierpniowych”.
K. Dzierżan uważał również, że
A. Adamiuk nawoływał do bojkotu wyborów, pochodów ulicznych
i akademii organizowanych przez
władze państwowe, a usprawiedliwiał przy tym strajki robotników
organizowane w zakładach pracy.
Ciekawostką jest, że ten sam
wojewoda rok później, 18 czerwca
1989 r. wystosował pismo do ks.
Antoniego z okazji 50-lecia święceń kapłańskich, składając jubila-

/Tablica pamiątkowa poświęcowna ks. A. Adamiu kowi. Kościół parafialny Narodzenia NMP w G łubczycach - 25 maja 2011 r..JPG

towi „szczere uznanie i szacunek
za długotrwałą i owocną pracę na
niwie duszpasterskiej”. Wojewoda
podziękował także za „społeczne zaangażowanie i gorące serce
włożone w budowę i rozwój województwa opolskiego, w tworzenie
i krzewienie kultury narodowej,
polskiego słowa w społeczeństwie,
więzi duchowej Opolan ze swoją
Macierzą”.
Ks. bp A. Adamiuk był także
członkiem Komisji Katechetycznej
d/s Trzeźwości oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Funkcję tę bardzo sobie cenił i chętnie uczestniczył w obradach komisji.
2 stycznia 1989 r. bp Antoni
Adamiuk złożył rezygnację ze
sprawowanego urzędu kościelnego
na ręce Ojca św. Procedura ta jest
przyjęta przez Kościół dla kapłanów kończących 75 rok życia. Z
tej okazji Episkopat Polski z prymasem Polski Józefem Glempem
oraz sekretarzem bpem Bronisławem Dąbrowskim złożyli bpowi
A. Adamiukowi serdeczne podziękowanie za wieloletni trud w pracach episkopatu.
W 1991 r. emerytowany biskup
poświęcił w Grodźcu urnę z ziemią katyńską, a w 1993 r. odbyła
się wzruszająca uroczystość w filharmonii opolskiej, w której jego
rodacy ze Wschodu wpisali go na
listę członków Towarzystwa Miłośników Lwowa. Warto również
wspomnieć, że bp A. Adamiuk
jako wspaniały katecheta opracował „Mały Katechizm”, „Historię
Biblijną” oraz „Katechizm” dla
dorosłych (w sumie ok. 3 mln egzemplarzy).
W ostatnich latach swojego życia bp A Adamiuk starał się pomagać kapłanom i księżom opolskim.
Jednak ciężka choroba uniemożliwiała mu w pełni wykonywanie
obowiązków kapłańskich.
15 lipca 1999 r. biskup przyjął z
rąk oficjała, ks. prałata Piotra Kołoczka, sakrament namaszczenia
chorych, a następnie przed samą
śmiercią z rąk kanclerza kurii ks.
prałata Gerarda Strzeduły. Po północy dnia 25 stycznia 2000 r. bp
Antoni Adamiuk zmarł w obecności abpa Alfonsa Nossola, księży
i sióstr zakonnych. Miał 87 lat i
zmarł jako najstarszy biskup w
Polsce.
W swoim testamencie napisał,
że wszystkie rzeczy osobiste przekazuje do Schroniska św. Brata
Alberta. Prosił, aby pogrzeb był
skromny, a jego ciało złożono na
Górze Świętej Anny (28 stycznia
2000 r.). Biskup żył bardzo skromnie, więc nie pozostawił po sobie
żadnego majątku.

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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Mirosław Reszko – pseudonim „Żbik”,
żołnierz Armii Krajowej na
Wileńszczyźnie. Część III.
Tekst autorstwa Emilii Niecieckiej, udostępniony przez Mirosława Reszko,opracowanie dla KSI
Maciej Prażmo.

/ Mirosław Reszko, Zimna Woda, 19-10-2007 roku: „My walczyliśmy, wy pracujcie …”

Zatrzymanych przywieziono do wię-

zienia w Płońsku, które w tamtym
czasie zajęte było przez rolnicze
spółdzielnie Samopomoc Chłopska
(wcześniej używane przez Niemców,
jako więzienie). Opróżniono kilka cel
z narzędzi i tam osadzono Mirosława
wraz z innymi zatrzymanymi. Odtąd
pilnowali ich żołnierze z Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast miejscowym komendantem
wiezienia został robotnik rolny nazwiskiem Rogowski, analfabeta. Pani
Barbara wspomina go, jako człowieka
bardzo wyniosłego, wyglądającego
na Ukraińca. Za każdym razem, gdy
siostra Mirka przyjeżdżała do Płońska, żeby podarować bratu jakąś paczkę spożywczą, Rogowski wszystkim
czekającym kobietom kazał ustawiać
się na podwórzu. Sam przechadzał się
wśród nich obserwując każda bardzo
dokładnie, wymachując szpicrutą.
Na szczęście pani Basia nie zwróciła
jego uwagi – bardziej interesowały go
paczki.
Rodzina wyżej – wcześniej (przyp.
M. Prażmo) wspomnianego Witolda
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Grzebskiego przywoziła mu wielkie podarki wypchane papierosami i
czekoladą. Ludzie ci, nie chcieli dać
wiary słowom Barbary, która przekonywała ich o bezsensowności karkołomnych wysiłków zdobycia tych
rzeczy, albowiem tak drogie towary
przeważnie nie przechodziły przez
ręce naczelnika Rogowskiego. Po
wyjściu żołnierzy z więzienia okazało się, że miała rację. Po pierwszym
przesłuchaniu Mirosław Reszko opowiada następująco: „Przyszedł taki
moment, gdy wołają mnie osobiście
do celi. Widzę siedzącego faceta w
mundurze z czerwonymi beretkami
na kołnierzu, - Acha prokurator – i
on do mnie tymi słowy – Słuchajcie
Reszko – Słucham panie prokuratorze
– A skąd wy wiecie, że ja jestem prokurator? – Poznaję po mundurze – A
to taki cwany jesteście? – Ano taki”.
Była to pierwsza styczność „Żbika”
z ówczesnym polskim wymiarem
sprawiedliwości. Po wstępnych przesłuchaniach, Mirosława kolejny raz
przewieziono do nieistniejącego dzisiaj więzienia w Warszawie przy ulicy

11 listopada na Pradze: „Trafiłem do
celi gdzie było 8-9 osób, więźniowie
jak to więźniowie: A skąd? A co? A
jak? Coś tam powiedziałem i na tym
koniec. I wyobraź sobie, że tam spotkałem - w życiu później nigdy nie
widziałem nikogo takiego, człowieka
mniej więcej mającego 50 lat, nazwiska nie pamiętam, ale jak zaczęliśmy
rozmawiać na temat tortur, to on dopiero mi pokazał! Uniósł koszulę. Nie
miał pępka. Tam gdzie człowiek ma
pępek, on miał wielką bliznę na całym
żołądku”.
Mężczyźnie temu przyczepiono druciana klatkę przewiązaną pasami wokół brzucha. Do klatki wpuszczono
szczura, który wgryzał się w ciało.
„To było chyba najgorsze z tego, co
widziałem” – wspomina Mirosław.
Śledztwo Mirosława Reszko trwało
11 miesięcy: „Nie bili mnie na szczęście, ale ot taka głupia rzecz: podnieście ręce do góry, no to podniosłem
i trzymam, ale po jakimś czasie ręka
zaczyna słabnąć i czujesz, jak powoli opada. Wyżej! No to jeszcze jeden
wysiłek, aż w końcu ręka chlap! I
wisi, bolało strasznie”. Podczas toczącego się śledztwa doszło do konfrontacji z osobą, która ujawniła prawdę
o działalności „Żbika” – Mirosław
został wpuszczony do celi, w której
drzwi otwierały się do wewnątrz, po
ich zamknięciu okazało się, że stał za
nim wyżej wspomniany Henryk Jabłoński. Kapitan Reszko doskonale
pamięta tą scenę: „ Zobaczyłem go
stojącego w długim płaszczu, głowa spuszczona, taki szary na twarzy,
obity, przestraszony, pomyślałem
sobie wtedy – jak ten bidak musiał
się wycierpieć. Czy spotkałem go po
wyjściu z więzienia? Tak, oczywiście,
nawet wiem gdzie mieszka, pretensji żadnych nigdy nie miałem i mieć
nie mogłem, widać po nim było, że
przeszedł bardzo dużo”. Padło pytanie – czy to jest „Ten Reszko?” –Tak
– natychmiastowa odpowiedź. Wobec
sytuacji, w której śledczy mieli świadka oraz dowody w postaci listów do
Bohdana Fursewicza, dłużej nie było
sensu się wypierać, więc Mirosław
przyznał się do swojej działalności.
Paradoksalnie wybawiło go to od trudów ciężkiego śledztwa – nikt nie bił,
bo nie było sensu. Na przesłuchania
chodził – śledczy zwykle pytali się
go o towarzyszy broni. Rozmowy z
funkcjonariuszami nie były tak przykre i ciężkie, żeby specjalnie utkwiły
mu w pamięci.
Pozostała część grupy, która wzięła
udział w napadzie na posterunek milicji w Sońsku również została ujęta:
„Oni wiedzieli wszystko: kto? gdzie?
kiedy? Kogo rozstrzelał, z jakiej broni, wiedzieli wszystko doskonale”,
jeszcze raz podkreśla Mirosław. Po
11-stu miesiącach śledztwa, które
miało na celu postawienie zarzutów
wszystkim, którzy napadli na posteru-

nek, w sierpniu 1949 roku doszło do
rozprawy. Więźniów samochodami
przewieziono do Rejonowego Sądu
Wojskowego mieszczącego się na
ulicy Koszykowej w Warszawie. Nie
był to zatem często stosowany „proces kiblowy”, który to odbywał się
w celi więziennej. Sędzia i ławnicy
zajmowali krzesła lub prycze, natomiast oskarżony siadał na sedesie.
Często wynik takiego procesu był
znany jeszcze przed jego rozpoczęciem. Mirosław czekał ze strażnikiem
pomieszczeniu obok sali rozpraw. Po
pewnym czasie nerwowego oczekiwania oskarżonych wreszcie wpuszczono na sale rozpraw.
W procesie pozwolono uczestniczyć
także rodzinom oskarżonych, jednakże kategorycznie nie wolno było się
do siebie zbliżać ani rozmawiać. Niektórzy z żołnierzy mieli nawet adwokatów. Jednakże z opowiadań Mirosława wynika, że niestety niewiele to
znaczyło. Ponieważ w tamtym czasie
obrońcy często nie byli dopuszczani
do głosu albo do akt sprawy, zatem
praktycznie nie mieli możliwości
obrony. Za takiego adwokata trzeba
było dużo zapłacić, lecz jak podkreśla
Mirosław było to: „zawracanie głowy
i strata dużych pieniędzy”. Prokurator
przeczytał akt oskarżenia 10-ciu osobom, oprócz akcji z Sońska niektórzy
mieli jeszcze inne zarzuty. Sędzią
całej grupy był Mieczysław Widaj w
tamtym czasie w stopniu majora, później awansowany do stopnia pułkownika. Postać bardzo znana, lecz jak
wspomina Mirosław, w ogóle przez
niego nie zapamiętana: „Sala była
duża, gdy później po latach obejrzałem jego twarz w gazecie ledwo go
poznałem”.
Żadnych pytań oskarżonym nie zadawano, po próbie obrony podjętej
przez adwokatów polegającej na przekonaniu sądu, np.: o młodym wieku skazanych, udano się na naradę.
Cała rozprawa trwała kilka godzin.
Mirosław pamięta napiętą atmosferę, jaka panowała, gdy wsłuchiwał
się w żądania wysokich wyroków i
akty oskarżenia wyczytywane kolejno przez prokuratora. Jego własny
brzmiał tak: „W okresie od maja 1945
roku (daty bliżej nie ustalono) do 25
września 1948 roku tj. do dnia zatrzymania, na terenie Wrocławia brał
udział w nielegalnym związku NSZ
usiłującym przemocą zmienić ustrój
Państwa Polskiego. […] w nocy z
dnia 01 na 02 czerwca 1945 roku w
Sońsku, uzbrojony w automat PPSz,
wspólnie z innymi członkami NSZ
brał udział w gwałtownym zamachu
na posterunek MO. […], posiadał i
przechowywał przy sobie bez prawnego zezwolenia władz zdatną do
użytku broń palną …”. I tak: „Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego
w Warszawie, w składzie: Mieczysław Widaj – przewodniczący składu
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sędziowskiego, Karol Talakiewicz –
ławnik [… ], w dni u 19 sierpnia 1949
roku skazany na 6 lat więzienia […],
5 lat pozbawienia praw publicznych
i obywatelskich, praw honorowych
wraz z przepadkiem całego mienia”.
Mirosław wspomina: „Rękawy od
kamizelki mogli mi zabrać”. Z tego
powiedział przesiedział 20 miesięcy
już po rozprawie aż do końca, wyrok odsiadywał w Warszawie przy
ulicy 11 listopada na Pradze: „A tak
się akurat złożyło, że zgodnie z orzeczeniem sądu podziemnego rozkaz
rozstrzelania dostał mój do dziś wielki przyjaciel pan Bohdan Fursewicz, i
on dostał aż 15 lat, z czego odsiedział
9,5 roku, wyobrażasz sobie?”.
Wiezienie, do którego trafili skazani,
było podzielone: górne piętro dla tzw.
więźniów śledczych, czyli dla tych,
których ciągle przesłuchiwano. Mirosław również tam siedział, bardzo
często strażnicy robili tzw. kipisz.
Więźniów wyprowadzano z cel, które
następnie skrupulatnie przeszukiwano, następnie osadzonym zmieniano
cele oraz towarzyszy. Miało to na celu
kontynuacje śledztwa – do cel wpuszczano tzw. „kapusiów”, którzy wzywali klawisza chcąc porozmawiać
ze „specem” tj. oficerem specjalnym
czyli szefem więziennych donosicieli
po to by przekazać mu informacje na
temat osadzonych. Jednakże wśród
nich zdarzali się ludzie prawi, jak
wspomina kapitan Reszko, wchodząc
do nowej celi witali się z osadzonymi
następującymi słowami: „Słuchajcie
panowie, „spec” kazał obserwować
o tego pana.” Nic nie gadajcie, nic o
nim nie mówcie, bo ja to wszystko
będę musiał powtórzyć. Pojęcia nie
macie, jakie są metody, jakie są tortury, ja tego na pewno nie wytrzymam,
wole nic nie wiedzieć”. Takich przypadków jednak było bardzo mało, według opowieści Mirosława Reszko:
„Ze dwa może jeden na kilkanaście
miesięcy”.
Barbara Reszko – prześladowana
przez UB porzuciła studia oraz pracę
i uciekła z Wrocławia do Warszawy.
Ułatwiło jej to chodzenie na widzenia
do jej brata. Wyglądało to w następujący sposób: przez środek baraku
przechodziły dwie zapory z siatek
metalowych po jednej stronie stali
więźniowie, po drugiej odwiedzający,
natomiast przez środek przechodzili
strażnicy. Czas widzenia był oczywiście ograniczony do 10-15 minut.
Wchodzili wszyscy razem i ustawiali się naprzeciwko siebie. Rozmowa
była utrudniona ze względu na panujący hałas, wygląd więźniów, jak
wspomina pani Basia, był dla odwiedzających szokujący. Ogolone głowy,
zsiniali, mizerni, zmarznięci, odziani
w drelichy i drewniane chodaki, nawet w zimę. Było to doświadczenie
bardzo przykre, upokarzające.
W każdej celi, jednego z osadzonych
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robiono odpowiedzialnym za czystość i porządek, był to tzw. starszy
celowy. Osoba ta miała obowiązek
przy każdym otwarciu drzwi zameldować wchodzącemu numer celi,
ilość więźniów lub powód ich nieobecności (przesłuchanie, izba chorych). Osadzeni musieli ustawić się

szli do celi pana Mirosława. Najpierw
atmosferę podgrzało małe źdźbło
słomy z siennika leżące na środku
celi, później okazało się, że któryś z
więźniów nie domył do końca łyżki
spoczywającej w szafce na naczynia.
To jeszcze bardziej zdenerwowało
strażników, którzy postanowili ukarać

od najniższego do najwyższego. W
wiezieniu na Pradze więźniowie sami
decydowali o tym, kto zostanie starszym celowym. Za każdym razem,
gdy Mirosław zmieniał celę to właśnie jego wyznaczano na te funkcję.
Łączy się z tym jedna, krótka historia:
każda cela, co pewien czas była kontrolowana pod względem czystości.
Pewnego dnia funkcjonariusze przy-

winowajcę trzydniowym pobytem w
karcerze. Osoba odpowiedzialna za
pozostawienie brudnej łyżki nie przyznała się do winy, zatem wtrącony do
karceru został starszy celowy – Mirosław Reszko. W karcerze ciemno –
nie widać własnej ręki przed oczami,
bardzo zimno – człowiek pozostaje
kompletnie nagi, usiąść ani się położyć nie sposób – na podłodze kałuża

lodowatej wody. W tych warunkach
Mirek spędził 3 doby: „Jak to całe
bractwo wsiadło później na tego winnego, to szkoda gadać! Wszystko zależy od charakteru człowieka”.
Mirosław Reszko, wówczas nie nosił juz pseudonimu „Żbik” – tylko
„Sambuś”. Nadano mu taki przydomek z powodu jego włosów – ogolone do skóry odrastając kręciły się jak
wełna, jak u „murzynka Bambo”. Z
funkcją starszego celowego pełniona przez „Sambusia” łączyły się też
więzienne dylematy dnia codziennego. Jako przykład można tutaj podać
tzw. „dzień paczkowy”. W celi osób
dziesięć, natomiast paczkę żywnościową (uprzednio dokładnie sprawdzona pod kątem kontrabandy przez
funkcyjnych), otrzymują tylko dwie
osoby, a zatem pojawia się dylemat i
podzielone zdania: co robić? Dzielić
się wszystkim? Czy zostawiać sobie
swoje paczki? Mirosław rozmawiał
ze swoimi towarzyszami i przekonywał ich, by dzielić się wszystkim
i sprawiedliwie rozdawać zawartość
wszystkich paczek każdemu więźniowi: „Ty będziesz jadł i patrzył jak ktoś
głoduje? Mimo buntów, w każdej celi
zawsze mi się to udawało” – wspomina „Sambuś”.
Więzienne wyżywienie nie było zbyt
rozmaite – chleb grubo krojony - 20
dkg, miał wystarczyć na cały dzień,
z rana gorzka kawa, natomiast na
obiad, przeważnie zupy. Zupy różne,
z różnych rzeczy robione, np. rybne:
wcześniej wypatroszony dorsz wrzucony do kotła razem z głową, do tego
kluski z mąki. Co było najgorsze?
Suszona kapusta – poszatkowane na
maszynie wiórki, które kruszą się dotknięte. Po ugotowaniu „obrzydliwy
zapach, potworny, jakby ktoś miał
torsje”, konsystencja mazi nawet w
głodzie, nie wszyscy potrafili to zjeść.
Co było najlepsze? Dorsz z beczki za-

lany wodą z octem w całości o lekko
kwaskowym smaku. Więźniowie patroszyli ryby, oddzielali skórę i głowy.
Do mięsa dodawali cebulę pokrojoną
zaostrzonym trzonkiem łyżki, całość
marynowali przynajmniej dobę: „A
potem do chleba! Pycha!”.
Witold Teske był z zawodu pilotem.
Pracował w „LOT”cie, od czasu do
czasu latał po Europie (między innymi do Szwecji). Przewoził ze sobą
różnego rodzaju kontrabandę, aż w
końcu został złapany. Prywatnie trenował boks, niezwykle silny i sprawny, dobrze zbudowany, raz nawet
stanął w obronie pozycji starszego
celowego „Sambusia” tłukąc dotkliwie innego więźnia kryminalnego,
próbującego podważyć jego pozycję.
Śledztwo Witolda prowadził kapitan
Guzik, który nosił na tamten czas
modne półbuty męskie podwójnie
podkuwane o twardej grubej podeszwie. Oficer ten usadzał więźnia na
taborecie z wyciągniętymi nogami,
a sam kopał go rantem buta po kościach piszczelowych. Po tego typu
przesłuchaniach Witold Teske wracał
do celi z zakrwawionymi nogami. Po
podniesieniu spodni okazało się, że
jego skóra zwisa z piszczeli, a sama
goła kość sterczy na zewnątrz. Takie
metody stosował tylko Guzik. Student
politechniki znalazł jednak sposób na
oficera UB. Rozpruł ręcznik, którym
obwiązywał sobie nogi, nitkami robiąc pętle z tyłu na łydce.
Pewnego razu, już po wyjściu z więzienia, załatwiając sprawy służbowe
na warszawskiej Pradze Mirosław,
zobaczył naczelnika śledczych kapitana Guzika. Szedł, niosąc dwuletnie
dziecko na ręku: „Zmierzyłem go
wzrokiem, pomyślałem o cholera! I
poszedłem w swoja stronę. Nie wiem
czy mnie poznał”.

drewnianej podłodze, głowami do
ściany obok siebie. Tak się akurat złożyło, że sąsiednia cela była celą śledczą – przesłuchiwano tam więźniów:
„Pamiętam taka noc, nie mogłem
zasnąć. Słyszę jakąś rozmowę, ale
poszczególnych słów nie rozumiem.
Uderzenia. Liczę. Z początku tylko
lekkie syki, później nieludzki głos i cisza, dalej chlust wiadro wody i znowu,
i znowu. Skończyłem liczyć. 366”. W
tej wypowiedzi Mirosław opowiada o
jego współtowarzyszu z celi – rolniku
z okolic Ostrołęki, nazwiska niestety nie pamięta. Mężczyzna lat około
40, bardzo silny i potężny, gdy kucał
jedna ręką obejmował stojącego Mirka pod kolanami, by chwile później
wstając unieść jego 85 kilogramowe
ciało. Gospodarz ten, został oskarżony, z tzw. artykułu „wiedział, a nie powiedział”, tzn. jeśli któryś z rolników
zobaczył lub pomógł przechodzącemu oddziałowi partyzanckiemu i nie
doniósł o tym władzom, a te z kolei
mu to udowodniły, to był oskarżany
właśnie z w/w artykułu. Po przesłuchaniu, gospodarza na kocu do celi
wniosło 4 ludzi, każdy z ich trzymając za róg koca. Rolnik leżał plecami
do góry, włosy mokre od karku przez
plecy i pośladki, aż do samych pięt –
granatowe pręgi jeden przy drugim:
„Pić, dajcie pić”. Mirosław Reszko razem ze współtowarzyszami podawali
pobitemu kawę z przerobionego hełmu niemieckiego. Ten ledwo wsadził
głowę do środka – pił językiem, jak
pies. Rolnika wreszcie złamano, ale
nie biciem. Obiecano mu wolność w
zamian za informację - ktoś przecież
musiał zająć się gospodarstwem, wyżywić rodzinę, która sama nie poradzi
sobie z ciężką pracą na wsi. Oczywiście nie wypuszczono go. Jego dalsze
losy pozostały nieznane. …

Więźniowie spali mocno ściśnięci na

cdn.

Jubileuszowe wydanie „Gońca Kresowego”
Redakcja

Nasz czytelnik Kazimierz
Niechwiadowicz przesłał nam
kilka słów o „Gońcu Kresowym” wydawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna
i Wilna Oddział w Białymstoku. Zgodnie z naszą zasadą,
wszystko co zawiera przymiotnik „kresowy” jest publikowane. Korzystamy też
z okazji i składamy serdeczne
gratulacje zespołowi redakcyjnemu szanownego „jubilata”. Naszym czytelnikom,
szczególnie tym związanym
z ziemią grodzieńską i wileńską polecamy to interesujące
wydawnictwo.
Jubileuszowe wydanie „Gońca
Kresowego” 3/2012 (70) wraz z
płytą CD z kolędami.

dlapokolen.pl)
- Konferencja w Wilnie pt. „Polacy Litewscy czy Polacy na Litwie” (...)
- Republika Pawłowska- przyjazna dla odwiedzających
- Jak szybko mija czas... (24 lata
TPGiW w Białymstoku)
- Nie było miejsca dla Cie
bie. Kolędy. Muzyczny prezent
dla czytelników „Gońca Kresowego”. Wykonawcy: polonijny
chór „Społem” z Mińska, chór
„Cantate Domino” z Grodna.
Wszystkie pieśni są bardzo dobrze opisane jeżeli chodzi o ich
pochodzenie i autorów.
- Polski desant pod Arnhem i
Direl (1944)

- Polska Macierz Szkolna w
Grodnie
- Relacja z XI Zjazdu Lidzian
- Nauczycielom z Białorusi
- Białoruś 2012
- Grodno opisane przez Zygmunta Glogera
- Z księgarskiej półki
- Tableau II – redaktor naczelny
„Gońca Kresowego” Aleksander
Miśkiewicz
- Rocznica śmierci Adama Mickiewicza
- Po wyborach parlamentarnych
na Litwie

Kontakt do redakcji: ul. Świętojańska 22, 15-277 Białystok,
W tym numerze m.in. są:
- 11 listopada 2012 (Tabelau)
dyżury w każdy czwartek pod
- Jagiellonowie
nr tel. 085 73 23 770 w godz.
- kalendarz na 2013 rok
10-14
- Wspomnienie lata – wakacje
- Polska Grodzieńszczyzna - Pa- w Polsce dzieci z Białorusi
e-mail: tpgiwbial@wp.pl
mięć dla pokoleń (www.pamiec-
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Fałszowania historii w audycji TVP Lublin,
przy udziale przedstawicieli IPN
Tekst Tadeusza Wolczyka, oficera WP w stanie spoczynku wysłany do Oddział IPN w Lublinie i
Telewizji Polskiej SA Oddział w Lublinie				
Gdy w niedzielę, 9 września 2012r.,

około godz. 18 włączyłem telewizor
na programie TVP – Lublin, usłyszałem nazwę wsi Wierzbica pow. Tomaszów Lub. Zorientowałem się, że
jest to audycja historyczna o „Akcji
Wisła” przeprowadzonej w Polsce
w 1947r. Później dowiedziałem się,
że audycję zatytułowano: "Z Archiwum IPN - Akcja Wisła”. Audycję
prowadzili: Grzegorz Motyka, Mirosław Zajączkowski i Rafał Wnuk.
Już na początku oglądania usłyszałem, że Wierzbica została spalona
przez Wojsko Polskie – co nie jest
prawdą, gdyż byłem świadkiem tamtych wydarzeń, mieszkałem wtedy
w Uhnowie, znam też relacje innych
świadków[01]. Następnie usłyszałem,
że przyczyną podjęcia decyzji o Akcji Wisła była śmierć generała Karola
Świerczewskiego – co jest fałszem.
W audycji podkreślano, że Akcja
Wisła to polska zbrodnia na ludności
pochodzenia ukraińskiego – to ewidentne kłamstwo. Mówiono jeszcze
o Pawłokomie ale również subiektywnie, w duchu oskarżania Polaków
i pomijania tła historycznego przyczyn odwetu.
Odnośnie Wierzbicy.
Na wstępie wyjaśnię dlaczego w
1947 r. mieszkałem w Uhnowie.
Pochodzę z Tarnoszyna, który do
1945 r. był siedzibą gminy w powiecie Rawa Ruska (obecnie gm.
Ulhówek, pow. Tomaszów Lub). W
dniu 18 marca 1944 r, pododdziały
zbrojne UPA - sotnie “Horomenki” i “Jastruba”, wsparte 1 czotą z
Ulhówka, dowodzone przez Mirosława Onyszkiewicza, ps. "Orest",
dokonały eksterminacji Tarnoszyna.
„Banderowcy” napadli nocą i do
rana zamordowali 63 osoby, w tym
23 kobiet i 16 dzieci. Zginął wtedy
mój Dziadek – Józef Wolczyk, lat
74, reszta rodziny ocalała, dzięki pomocy sąsiada – Ukraińca. Po szybkim pochówku Dziadka musieliśmy
uciekać, podobnie jak większość z
tych co przeżyli. Zatrzymaliśmy się
w Janowicach nad Dunajcem, gdzie
– dzięki solidarności rodaków, przeżyliśmy cały rok.		
Wiosną 1945 r. postanowiliśmy
wrócić do rodzinnych stron. Niestety – mimo że upłynął rok od
zakończenia wojny, powrót do Tarnoszyna był niebezpieczny, dlatego
zamieszkaliśmy na krótko w Jarczowie, a później w Uhnowie. Stacjonował tam oddział WP, co zapewniało bezpieczeństwo. Spotkaliśmy
krewnych i znajomych z Tarnoszyna i okolicznych wsi, którzy z tych
samych powodów osiedlili się w
Uhnowie; nawet ci, których domy
na wsi ocalały.
W czerwcu 1947 r., zostałem zaproszony przez kolegę -Władka, z
którym dzieliłem szkolną ławkę w 6
klasie Szkoły Podstawowej w Uhnowie, do Poddębiec, gdzie mieszkał
z rodzicami. Byli grekokatolikami
i 15 czerwca obchodzili Zesłanie
Ducha Świętego. Poddębce leżą
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w odległości ok. 2 km od Wierzbicy. Nocowałem u nich. Rano – 16
czerwca zbudziła nas wystraszona
matka kolegi. Usłyszałem wtedy odgłosy wystrzałów, a ojciec Władka
poinformował, że to w Wierzbicy i
dla naszego bezpieczeństwa musimy być w domu; widziałem wtedy
dymy nad Wierzbicą. Około południa odgłosy strzelaniny ustały, ale
wieś płonęła. Mój kolega, wraz ze
swoim ojcem, odprowadzili mnie
do Uhnowa, gdzie mieszkałem.
A oto jak doszło do pożaru Wierzbicy i co odkryto.
W dniu 15 czerwcu 1947 r. około
południa, przechodziła przez Wierzbicę kompania WP maszerująca do
Uhnowa. W czasie przemarszu zauważono świąteczną „oprawę” domostw i ich otoczenia ale nie było
widać mieszkańców wsi– ani jednej
osoby... Pierwszy pluton zatrzymał
się pod zamkniętym sklepem; wymuszono na właścicielu (mieszkał
w tym samym domu) otwarcie sklepu; żołnierze kupowali papierosy
i oranżadę. W tym czasie nadbiegł
środkiem drogi, boso, kilkunastoletni chłopiec, z zawieszonymi na
ramieniu butami. Chłopca zatrzymano zadając mu pytania, jednak
milczał jak niemowa. Zwolniony,
pobiegł dalej. Żołnierz przesłuchujący chłopca zameldował dowódcy
plutonu, że dzieje się coś dziwnego:
wymarła wieś, biegnący chłopiec –
jego zdaniem, to informator - sygnalista; grozi im niebezpieczeństwo.
Wojsko ruszyło w dalszą drogę.
Tylko kapral Puto, który wcześniej
odszedł od sklepu pozostał we wsi;
zauważono, że rozmawia z jakąś
dziewczyną, jednak przed dojściem
do Uhnowa dogonił swój pododdział. Zwierzył się wtedy koledze,
że jest umówiony z dziewczyną na
wieczór.
Wieczór - 15 czerwca 1947 r., dowódca batalionu w Uhnowie, na
odprawie kadry oficerskiej poinformował, że zatrzymany „Szumraj” z
sotni „Szuma” zeznał, iż jego sotnia
- dowodzona przez Iwana Szpontaka, kwateruje we wsiach: Kornie,
Teniatyska, Mosty i Wierzbica. Powyższe potwierdziły zeznania Wołoszynowicza -„Czajka”. Następnie
przedstawił zadania na 16 czerwca
1947 r. Rozkazał dowódcom kompanii pierwszej i operacyjnej zarządzić alarm dla swoich pododdziałów, o godz. 1.00 i 1.30 przerzucić
je samochodami w rejon Wierzbicy,
otaczając wieś. Następnie o 5 rano,
dwoma plutonami dokonać przeszukania wsi celem zatrzymania członków UPA, bądź innych osób posiadających broń.		
Tuż przed północą 15 czerwca,
dowództwo batalionu dowiedziało
się, że kapral Puto został w Wierzbicy zabity lub ciężko ranny. Zameldował o tym jego kolega który
towarzyszył mu w wieczornej „wyprawie” do tej wsi, na umówioną
randkę z dziewczyną. Powiedział,
że gdy kapral rozmawiał z dziew-

czyną, on siedział w pewnej odległości pod jabłonią, gdzie zasnął.
Obudził go krzyk dziewczyny -„nie,
o Boże, nie!”. Chwycił za broń, ale
kapral już leżał na ziemi, a dwóch
napastników ciągnęło dziewczynę
do zabudowań. Było za późno i niebezpiecznie więc wycofał się. Przed
północą dotarł do Uhnowa i zameldował o wszystkim dowódcy plutonu.
16 czerwca 1947r.- zgodnie z rozkazem, pododdziały wojska okrążyły
wieś i zaległy. Tuż przed świtem,
od strony wsi do mostu na Sołokiji
zbliżyła się grupa mężczyzn. Dowódca patrolu ochraniający most
zapytał: „Stój. Kto idzie?” Przystanęli, a jeden z nich oddał serię z
pistoletu maszynowego. Żołnierze
odpowiedzieli serią z rkm. Jeden z
grupy upadł, pozostali rozbiegli się
i wycofali do wsi. Od strony granicy rosyjscy pogranicznicy zaczęli
oświetlać rakietami swój teren.
Po upływie około pół godziny, rozległa się kanonada i trwała długo.
Nierozpoznany oddział UPA starał się wydostać z okrążenia, po
przeciwnej stronie wsi ale musiał
zawrócić pod ostrzałem żołnierzy.
Żołnierze nie mogli jednak podążyć w pogoni bo teren otwarty, brak
osłony, a od strony wsi strzelano zza
budynków, opłotków i innych osłon;
z wieży cerkiewnej strzelano z broni maszynowej. Po pewnym czasie
żołnierze WP unieszkodliwili punkt
ogniowy na tej wieży. W trakcie tej
wymiany strzałów pojawił się dym
i płomienie, które gwałtownie się
rozprzestrzeniały po krytej słomą
zabudowie. Mieszkańcy wybiegali
z domów ratując mienie. Dowodzący WP wydał rozkaz aby przerwać
ostrzał; Wierzbicę trawił pożar.
Po około trzech godzinach, wyznaczone plutony WP weszły do wsi.
Przeszukania domostw i ich obejść
oraz oględziny zgliszcz nie dały rezultatu – broni nie znaleziono, osób
podejrzanych i ofiar strzelaniny też
nie. Zgromadzono mieszkańcówosobno kobiety z dziećmi i oddzielnie mężczyzn. Na pytania, kto strzelał, wszyscy milczeli, tylko jeden z
mężczyzn w podeszłym wieku powiedział: „Nie wiecie kto? - przeklęci partyzanci”. 		
Wieczór – 16 czerwca 1947r., wojsko wyszło z Wierzbicy ale nie
opuściło terenu. Następnego dnia
przyjechał dowódca pułku i żądał
dowodów: gdzie banderowcy, gdzie
broń? Zagroził dowódcy batalionu
że jeśli nie przedstawi dowodu, iż
we wsi byli „upowcy” to odda go
pod sąd za spalenie Wierzbicy. Żołnierze podjęli bardziej szczegółowe przeszukiwania. Nagle, jeden z
żołnierzy zauważył zmianę i wskazując ręką powiedział do kolegi:
„wczoraj było tu pogorzelisko po
stodole, a dziś jest dół, leć po dowódcę plutonu”. Po usunięciu spopielałej warstwy ukazały się zwęglone belki stropu bunkra, w którym
znaleziono, dwudziestu dwóch,
nie dających oznak życia, uzbrojonych mężczyzn. Wkrótce znale-

ziono jeszcze dwa takie schrony, a
w każdym z nich trupy mężczyzn z
bronią. W ostatnim, wśród zwłok
uzbrojonych mężczyzn, odkryto
zwłoki w polskim mundurze - był
to kapral Puto; miał głowę rozbitą
siekierą. 			
Nie znam przyczyny śmierci 62 (wg
innej wersji 72) uzbrojonych mężczyzn, których zwłoki znaleziono
w trzech bunkrach Wierzbicy? W
Uhnowie mówiono różnie: że ukryli się pod presją mieszkańców aby
uniknąć zagłady wsi, inni, że pożar
odciął im drogę wyjścia z bunkrów,
jeszcze inni, że popełnili zbiorowe
samobójstwo? O ofiarach wśród
ludności nie mówiono, bo ich nie
było.
Kapral Puto został pochowany na
cmentarzu w Uhnowie. Uczestniczyłem w tym pogrzebie wraz z innymi uczniami mojej i innych klas
„uhnowskiej” Szkoły Podstawowej.
Tak było w Wierzbicy i dziwne, iż
prowadzący audycję w TVP nie
wspomnieli o tym, że w tej wsi
istniały bunkry, będące kryjówką
oddziałów zbrojnych OUN-UPA,
a pożar wybuchł od strzelaniny
w trakcie walki i że były ofiary.
Dziwne też, że przedstawiciele IPN
oskarżają żołnierzy zamiast bandytów z OUN-UPA?[02] Bo tylko tak
można zakwalifikować oddziały
zbrojne UPA, które w 2 lata po zakończeniu wojny, nie złożyły broni
lecz prowadziły prywatną wojnę
z władzą PRL, terroryzowały ludność, siały postrach i zniszczenie.
Ludność ukraińska również doznała
wielu krzywd od OUN-UPA. Musiała oddawać kontyngent, udzielać
schronienia ukrywającym się upowcom, młodzi mężczyźni byli nadal
zmuszani do służby w oddziałach
zbrojnych UPA. Znam przypadek z
ul. Pańskiej w Uhnowie, gdzie za
karę odmowy takiej służby rozstrzelano „winowajcę”, jego siostrę i rodziców. Wiosną 1946 r. oddział UPA
napadł na ludność ukraińską, zebraną na stacji kolejowej w Lubyczy
Królewskiej, czekającą na wyjazd
do ZSRR, w ramach akcji przesiedleńczej. Strzelano do nich i były
ofiary ale ich liczba nie jest znana.
Wiadomo, że zabito członków komisji przesiedleńczej. Spalono też
zgromadzone tam – przeznaczone
do wywozu, mienie przesiedleńców. Podobny napad miał miejsce
w drugi dzień świąt wielkanocnych
w 1946 r. Oddział UPA starał się
rozpędzić około 1500 osób narodowości ukraińskiej oczekujących
(wraz ze sprzętem gospodarskim,
zwierzętami i innym mieniem) na
transport kolejowy - w ramach akcji przesiedleńczej do ZSRR. W tym
przypadku w obronie napadniętych
stanęli żołnierze WP, którzy odparli
atak. Wśród żołnierzy były jednak
ofiary śmiertelne oraz ranni. Oba
ataki na stacje kolejowe miały miejsce w odległości 7 km od Wierzbicy.
Wprawdzie sieć bunkrów w dyspozycji OUN-UPA była dosyć gęsta,
to jednak istniała możliwość, że
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„bojówkarze” z OUN-UPA, napadający w Lubyczy na swoich braci –
przesiedleńców, korzystali również
z bunkrów wierzbickich. Dobrze
zamaskowane i wyposażone bunkry
dawały możliwość nagłego napadania i szybkiego „znikania” pododdziałów zbrojnych UPA. Napady te
powodowały, że dwa lata od zakończenia wojny, mieszkańcy żyli nadal
w strachu: czy zdołają przeżyć sami
i ochronić rodzinę, zebrać plon i zabezpieczyć go przed odebraniem,
ochronić zagrodę przed spaleniem,
itp. Gdy w 1946 r. spędzałem wakacje u babci doświadczyłem tego, że
nie było co jeść bo „upowcy” zabierali od niej żywność; brali wszystko
co zauważyli i nie można było zaprotestować.
			
		
Dochodzimy do konkluzji.
Główną przyczyną wprowadzenia
„Operacji Wisła” był fakt, że na
południowo-wschodnim obszarach
Polski – 2 lata po zakończeniu wojny, działały obce - wrogie Polsce
siły, zagrażające życiu jej obywatelom i destabilizujące ogólną sytuację w kraju.
W tym stanie rzeczy najwyższe organy państwa musiały zareagować.
W związku z tym, że struktury terenowe państwa polskiego – na tych
obszarach, były jeszcze słabe, istniała konieczność zaangażowania
Wojska do ochrony obywateli i prowadzenia walki z bandami. Walka ta
była utrudniona właśnie z powodu
tego, że OUN-UPA miały zaplecze
w tych miejscowościach w których
dominowała ludność pochodzenia
ukraińskiego, czego przykładem
jest Wierzbica.
Teza głoszona w trakcie audycji, iż
główną przyczyną tej operacji była
śmierć gen. Karola Świerczewskiego w marcu 1947 r., jest niedorzeczna i nie będę jej komentował.
A oto opinia Ukraińca, politologa, wybitnego historyka-badacza,
znawcy nacjonalizmu ukraińskiego
i historii Kresów – 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.” [03]
Przytoczę również opinię uczestnika walk OUN-UPA, historyka ukraińskiego Lwa Szaniawskiego: „Należy zgodzić się ze stwierdzeniem,
że pod względem wojskowym
niemożliwe było likwidowanie po-
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litycznych i wojskowych struktur
OUN-UPA bez wysiedlenia ludności ukraińskiej z terenów objętych
działaniami tych struktur”[04].
Tego samego zdania jest zdecydowana większość polskich historyków – badaczy historii Kresów;
nie będę ich wymieniał – odwołuję
się do Bibliografii[05] Pawłokoma.
Wieś w pow. brzozowskim. Austriacy opuszczając Galicję po pierwszej wojnie światowej, władze nad
Lwowem przekazali Ukraińcom. W
wyniku tego działacze ukraińscy z
Jewgenem Petruszewiczem na czele ogłosili niepodległość Zachodnio-Ukraińskiego Państwa. Zaczęli
tworzyć struktury administracji i
policji w miastach i wsiach. W tej
sytuacji, jesienią 1918 r. rozpoczęła
się wojna polsko-ukraińska. Wojna zakończyła się pod koniec maja
1919 r. zwycięstwem Polski. W
miejscowościach, w których większość mieszkańców stanowili Ukraińcy ze zrozumiałych względów,
rozbudzona nienawiść do Polaków
pogłębiała się. Z chwilą powołania w 1929 r., w Wiedniu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN), działacze OUN - głosząc
hasła niepodległej Ukrainy, korzystali z pomocy Niemców. Ujawniło
się to bardzo mocno po uderzeniu
Niemiec na ZSRR. Niemcy władzę lokalną oddali Ukraińcom i
ukraińskiej policji. W powiatach
południowo-wschodnich stosunki
narodowościowe uległy dalszemu
pogorszeniu. Złe nastawienie do
polskiej mniejszości narodowej w
Pawłokomie ujawniło się bardzo
szybko we wszystkich aspektach
życia w czasach okupacji. Nie sposób w bardzo krótkim zarysie te
wydarzenia przedstawić. Uczynił
to dr Zdzisław Konieczny, historyk
z Przemyśla, w książce pt.: „Był
taki czas – u źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie”, Przemyśl
2005 oraz dr Lucyna Kulińska w
opracowaniach: ”Pawłokoma -I ”i
„Pawłokoma - post scriptum (II)”
, Kraków 2007 r. W podsumowaniu cz. I, dr Kulińska pisze: „W tym
dramacie naprawdę nie chodzi o
przepraszanie. Ważne jest tylko
potępianie przez nas tego czynu - odwetu czy nie – nieważne.
Przyznanie, że metody takie, choć
skuteczne, jak wykazał przykład
ukraiński, są absolutnie niedopuszczalne. I tak chyba myśli całe
nasze społeczeństwo. Tak zachowuje się naród psychicznie zdrowy. Polacy, mimo świadomości
złożonych przyczyn nieszczęścia,
jego wyjątkowości nie mają żadnych wątpliwości, że mordowanie
ludności cywilnej jest złem i musi
być napiętnowane. Nikt u nas
na szczęście nie wpadnie na tak
obłąkany pomysł, by sprawców
i inspiratorów mordów nazywać
bohaterami, stawiać im pomniki
i panteony chwały i gloryfikować
w szkolnych podręcznikach. I to
jest podstawowa różnica między
naszym i ukraińskim społeczeństwem. Bo to jest złem, po prostu,
i żaden najbardziej chwalebny cel
nie usprawiedliwi tak drastycznych środków.” 		
W pełni
się z tą wypowiedzią zgadzam.
W audycji podkreślano, że Akcja
Wisła to polska zbrodnia na ludności pochodzenia ukraińskiego.
Ciekawe do jakiej zbrodni zaliczają autorzy audycji – eksterminację
Kresów Wschodnich i Małopolski
Wschodniej, dokonaną przez policję
ukraińską i jednostki bojowe OUN-

-UPA w latach 1939-1946; chodzi
o zamordowanie około 200 tysięcy
i okaleczenie wiele tysięcy Polaków (zbrodnię tą cechował bezmiar
sadystycznego
okrucieństwa[06]),
wypędzenie około 1 miliona mieszkańców Kresów, spalenie ponad 4,5
tysiące przysiółków, wsi i osad, o
zagrabienie mienia wielkiej wartości oraz trwałe usunięcie śladów polskości; Jeśli do tego dodamy, że w 2
lata po zakończeniu wojny OUN-UPA nadal niszczyła, rabowała i
mordowała mając za cel poszerzenie granic Ukrainy o „Zacurzonie”
i „Zasanie” - wykorzystując do tej
walki silne zaplecze zlokalizowane w środowiskach ukraińskich na
rdzennie polskich ziemiach, to dopiero ukazuje się prawdziwa przyczyna decyzji wprowadzającej akcję
„Wisła”, oraz nielicznych przypadków odwetu, jak Pawłokoma.
Pytanie: dlaczego – mimo że żyjemy od 1989 roku w wolnej i demokratycznej Polsce, TVP podobnie
jak inne media publiczne zupełnie
zapomniały o jednej z największych
i najokrutniejszych[5] zbrodni ludobójstwa w XX wieku dokonanej
przez OUN-UPA w trakcie eksterminacji Kresów wschodnich... Dlaczego nie nadajecie audycji poświęconych pamięci tych 200 tysięcy
ofiar? Wielu Kresowian i ich następców nie zna miejsca pochówku swoich najbliższych na Ukrainie i mają
ogromne trudności w ich odszukaniu
(zatarte ślady polskości). Dlaczego
nie zainteresujecie się faktem, że z
rąk „gierojów”z OUN-UPA zginęło
kilkadziesiąt tysięcy narodowości
ukraińskiej. To byli ci którzy ostrzegali, pomagali w ucieczce, udzielali schronienia Polakom (Żydom,
Ormianom, Rosjanom, Czechom),
nie oddawali kontyngentu, uchylali się od służby w UPA, bądź w
inny sposób narazili się OUN-UPA.
Jako chłopiec dziesięcioletni wraz z
młodszą siostrą i matką przeżyłem
rzeź i pożogę mojej miejscowości,
dzięki sąsiadowi Ukraińcowi, śp.
Maksymowi Bida, który ukrył nas w
swoim mieszkaniu, a miesiąc potem
został rozstrzelany przez swoich rodaków. O takich – sprawiedliwych
Ukraińcach powinno się mówić, bo
to prawdziwi bohaterowie, a nie o
tych którzy doprowadzili do zbrodni,
bądź pomagali w ich spełnieniu.
Podejrzewam, że zarówno w TVP
jak i w IPN są 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,
przekształcają fakty historii współczesnej, jak i tej z przeszłości, w której ich przodkowie - na miarę swoich
możliwości, uczestniczyli. Czyżby
osoby te, realizowały w skrytości
postanowienia "Uchwały Krajowego Prowodu OUN z 22.06.1990 r.”[07]
podjętej w Kanadzie przez frakcję
OUN Bandery? nakazującej jak
współcześnie należy prowadzić politykę wobec Polski i Polaków? Przytaczam fragmenty tej Uchwały:
„ (...)Eliminować wszelkie polskie
próby zmierzające do potępienia
UPA za rzekome znęcanie się jej na
Polakach. Wykazywać, że UPA nie
tylko nie znęcała się nad Polakami,
ale przeciwnie, brała ich w obronę
przed hitlerowcami i bolszewikami. Polacy byli tez w UPA.. Mordy,

którym zaprzeczać nie można, były
dziełem sowieckiej partyzantki lub
luźnych band, z którymi UPA nie
miała nic wspólnego, pomniejszanie
roli wyzwoleńczej UPA w skali europejskiej jest niedopuszczalne. Wszelkimi siłami dążyć do tego, żeby w
różnych naszych kontaktach z Polakami strona polska przyznawała, że
były też przykłady palenia wsi ukraińskich i mordowania Ukraińców
przez AK, wykazywać podobieństwo
między UPA i AK, podkreślając wyższość pod każdym względem UPA
nad AK. Wymuszać na Polakach
przyznawanie się do antyukraińskiej
akcji, potępienia przez nich samych
pacyfikacji i rewindykacji przed
wojną i haniebnej operacji Wisła po
wojnie. Wszystkie te akcje przyniosły wiele cierpień i krwi narodowi
ukraińskiemu. (…) Kupować audycje w polskim radiu oraz miejsca w
polskich gazetach. Wchodzić do polskich zespołów redakcyjnych. Dyskusje prowadzić w duchu heroizmu
UPA i nie kwestionowanej ukraińskości Ukrainy Zacurzońskiej ze
stolicą w książęcym grodzie Przemyślu.(...)Najpilniejsze zadanie na najbliższą przyszłość: doprowadzić do
tego żeby władze polskie jednostronnie przyznały (złożyły deklarację),
że względem samodzielnej Ukrainy
nie wysuwają i nie będą wysuwać
w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych, a tym samym zrzekają się wszelkich pretensji do ziem
utraconych na wschodzie w wyniku
sowieckiej inwazji dokonanej na
okupowane przez Polskę terytoria
ukraińskie 17 września 1939r. Takie oświadczenie jeśli będzie, należy
silnie rozpropagować w różnych językach obcych. (...)Gdy zaś do tego
już dojdzie, to my odczytamy owo
jednostronne oświadczenie: tak, wy
nie macie roszczeń terytorialnych i
mieć nie możecie, ale my je mamy.
Polacy bowiem zdają sobie sprawę,
że okupują część historycznych i
etnograficznych ziem ukraińskich,
a nic odwrotnie. Zatem będzie rzeczą sprawiedliwą dla ukraińskiego
pojednania zwrócenie Ukraińcom
ziem, które są przez nas nazywane Ukrainą Zacurzońską. Wtedy,
gdy te dwa fakty zestawić, to świat
nam, a nie Polsce przyzna rację.
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.(...)Podnieść, że sami Polacy oddają hołd bohaterskiej UPA,
prekursorki Solidarności i potępiają
komunistyczną Akcję Wisła, znęcanie się nad ukraińską ludnością.
Wykazywać ukraińskość Zacurzonii
zgodnie z granicą nakreśloną przez
OUN-UPA. W tym celu prowadzić
propagandę na rzecz historyczności i etnograficzności ziem ukraińskich okupowanych obecnie przez
Polskę, a o które z taką determinacją z komunistyczną władzą polską
walczyła UPA – razem z patriotycznymi siłami polskimi WIN.(...)
Stanowczo rozprawiać się z anty-ukraińskimi poglądami na historię działalności UPA – E. Prusa, W.
Hryniewieckiego, J. Sobiesiaka, H.
Cybulskiego, ks. Kuczyńskiego,(...)
J. Turowskiego, Siemaszki i J. Sereta. Najlepiej robić to piórem samych
Polaków, wśród których znajdą się
osoby sprzedajne (obiecać wysokie
honoraria i stypendia zagraniczne).
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Wskazane jest opanowanie niektórych polskich pism,(…) Dążyć
wszelkimi środkami i sposobami do
odbudowania ukraińskiego charakteru Zacurzonii, podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem
nie zrezygnuje i w odpowiednim
momencie o nie się upomni. Jeżeli
Polacy będą się upierać, to Ukraina
względem nich użyje siły zbrojnej.
(...)Nigdy nie zależało nam na sile
Polski i teraz nie zależy, wręcz przeciwnie, na jej osłabieniu wewnętrznym i międzynarodowym. Zależy
nam na tym, żeby w Polsce istniała
słaba służba wewnętrzna (i kierowana przez ludzi nam życzliwych) i
słaba, nieliczna armia. Zależy nam
także na rozbiciu narodu polskiego
i osłabieniu Solidarności. (...)Głosić
prawdę bardziej znanych wydarzeń
dziejowych (Grunwald, Wiedeń,
Warszawa 1920, Monte Casino) Polacy odegrali w nich rolę drugorzędną!(...)”
To co głoszą niektórzy przedstawiciele IPN i politycy, dziwnie współgra z treścią zacytowanych wyżej
fragmentów Uchwały OUN. Niezrozumiałe jest dlaczego TVP im
to umożliwia? Polska Telewizja
publiczna powinna przerwać kilkudziesięcioletnie milczenie i zacząć
ujawniać „zamiecione pod dywan”
sprawy związane z eksterminacją
Kresów Wschodnich II RP. To się należy zamordowanym w liczbie około
200 tysięcy Polakom i ich potomkom. Należy się też tym wygnanym
z Kresów. Tymczasem o tej zbrodni
społeczeństwo polskie – zwłaszcza
młodzież nic nie wie. Historii Kresów nie uczy się w naszych szkołach
wcale, bądź uczy na „faktach” celowo zakłamanych.
Przyczynił się do tego – oprócz milczących mediów - Pan Grzegorz
Motyka z IPN, który wydał i rozprowadził do szkół - z zafałszowaną historią. Wykazał to prof. Józef
Wysocki na kilkudziesięciu stronach
opracowania pt: „UWAGI do TEKI
EDUKACYJNE IPN. STOSUNKI
POLSKO-UKRAIŃSKIE 19391945” ,Wrocław 2008 r. Pan Motyka
jest bardzo przychylnie nastawiony
do nacjonalistów z OUN-UPA a
bardzo surowo ocenia naszych partyzantów i żołnierzy[02]. Ma dziwny
sposób postrzegania i analizowania
faktów w swoich pracach. Dostrzegał to dr hab. Wiktor Poliszczuk, który napisał między innymi: „(...)Można śmiało powiedzieć, że wszystkie
publikacje tego autora stanowią
obronę faszystowskiej OUN-UPA.
Dla G. Motyki najważniejszym
autorytetem jest Łew Szankowśkyj, organizator i uczestnik napadów na oddziały Wojska Polskiego
we wrześniu 1939 r.(...)„ Główną
metodą G. Motyki jest uogólnianie
jednostkowych incydentalnych, sytuacyjnych, nie mających podłoża
ideologicznego czy politycznego,
faktów i wydarzeń, traktowanie ich
jako istoty sprawy, przy jednoczesnym pomijaniu faktów i wydarzeń
rzeczywiście istotnych, masowych
mających podłoże ideologiczne i polityczne. Taka metoda nie ma nawet
charakteru politycznego, a propagandowy. Występująca u G. Motyki
niezdolność odróżnienia nieistotnego od istotnego dyskwalifikuje go
jako pracownika naukowego”(...)
„To wszystko świadczy, że autor nie
przedstawia istoty zorganizowanego
nacjonalizmu ukraińskiego frakcji
OUN Bandery, udając, że nie wie
co się działo na Wołyniu od marcu
1943 r, w Halicji, nie zauważa re-

aliów OUN Bandery.(...)” Ale takie
twierdzenie pozwala mu uwolnić
OUN Bandery od odpowiedzialności
za ludobójstwo na ludności polskiej
Wołynia i Halicji. Postawa G. Motyki nie jest postawą naukowca, ale
perfidnego obrońcy zbrodniczych
struktur OUN Bandery”[08].
Powstaje pytanie: Dlaczego Pan
Grzegorz Motyka stał się głównym
ekspertem w TVP, a pomija się prace wybitnych polskich znawców historii Kresów, jak: a) profesorowie:
Bogumił Grott, Ryszard Szawłowski, Adolf Kondracki, Tadeusz Piotrowski, Czesław Partacz, Paweł
Wieczorkiewicz, Edward Prus, śp.
Józef Wysocki i inni, b) specjaliści,
praktycy – badacze: jak: Władysław
i Ewa Siemaszko, ks. bp Wincenty Urban, ks. Józef Wołczański, i
inni, c) doktorzy historii – badacze,
prezentowani już w treści niniejszego listu: dr Zdzisław Konieczny, dr
Lucyna Kulińska, śp. dr hab. Wiktor Poliszczuk - wybitny badacz
ukraiński. 			
Czy znajdą się odważni – konsekwentni ludzie w kierownictwie TVP
i w IPN, którzy spowodują rozpoczęcie procesu ujawniania prawdy o
ludobójstwie OUN-UPA na Kresach
i kiedy to nastąpi? Jeśli odpowiedź
będzie negatywna, proszę napisać
dlaczego?
__
[01] – bezpośrednie relacje d-cy plutonu, uczestnika tych wydarzeń śp.
płk. Kazimierza Masiowskiego i śp.
Pawła Dymytra Buśko - mieszkańca Wierzbicy, „chłopca z butami
na ramieniu”– sygnalisty UPA
(wysiedlony w akcji „Wisła”, powrócił do Wierzbicy, był zatrudniony
w tamtejszym PGR), oraz obserwacje własne.
[02] - http://www.rp.pl/artykul/9133,612424-UPA-to-nie-partyzanci---to-bandyci.html – 		
wywiad z Ewą Siemaszko: „UPA
to nie partyzanci, to bandyci”.
[03] - dr hab. Wiktor Poliszczuk:
„Akcja Wisła – próba oceny”, Toronto 1997, str. 46-47.
[04] – Edward Prus: „UPA Armia Powstańcza czy kurnie rizunów”, Wrocław 1994, s. 111
[05] - prof. dr hab. Bogumiła Grott:
"Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II
Rzeczypospolitej", Wydawca: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2010.
[06] – dr L. Kulińska: „Dzieci Kresówtom III”, Wydanie I, str.
469, oraz - http://forumemjot.wordpress.com/2012/07/06/135-metodzameczania-polakow-przez-uonupa-dr- aleksander- korman/
[07] - dr hab. Wiktor Poliszczuk,
pt: "Manowce polskich historyków", Toronto 1999. Załącznikiem
do tej książki jest tekst: „Fragmenty
UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWODU OUN z 22.06.1990 r.” Dotyczą stosunku do Polski i Polaków.
Tekst jest pisany na maszynie z ukraińskimi literami.
[08] - dr hab. Wiktor Poliszczuk:
”Ludobójstwo nagrodzone” Toronto
2003, str.129-130.
Z poważaniem - Tadeusz Wolczyk
/red. / do chwili wydania numeru
odpowiedzi nie nadeszły.		
				
			

www.ksi.kresy.info.pl

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

ZBRODNIE W NALIBOKACH
I KONIUCHACH

ALEKSANDER SZUMAŃSKI
We wsi Koniuchy na Nowogródczyźnie w czasie wojny mieszkało
kilkuset Polaków. Sprzeciwiali się
oni cyklicznym rabunkom i napadom partyzantki komunistycznej. Według źródeł żydowskich,
by zastraszyć okoliczną ludność,
bojownicy z oddziałów Jacoba
Prennera ("Śmierć faszystom") i
Shmuela Kaplinsky'ego ("Ku zwycięstwu") tzw. Litewskiej Brygady
wymordowali wszystkich mieszkańców Koniuch. Nie oszczędzili starców, kobiet i dzieci. Zabili
wszystkich. Napad miał miejsce
- według różnych źródeł - w styczniu lub kwietniu 1944 roku. Według autorów polskich, wieś była
nieufortyfikowana, zaś chłopi dysponowali zaledwie kilkoma starymi karabinami. Mimo to napad
został przedstawiony przez morderców jako "wybitna akcja bojowa". Prawo międzynarodowe pozostawia mieszkańcom możliwość
samoobrony. Mordy na dzieciach,
starcach, kobietach i nieuzbrojonych mężczyznach traktuje jako
zbrodnię ludobójstwa (genocide)
www.genocide.pl
Zbrodnia dokonana 29 stycznia
1944 roku – masakra dokonana
na co najmniej 38 polskich mieszkańcach (mężczyznach, kobietach
i dzieciach; najmłodsze miało 2
lata) we wsi Koniuchy (dziś na
terenie Litwy, dawniej w II Rzeczypospolitej, w województwie
nowogródzkim w powiecie lidzkim) przez partyzantów sowieckich – Rosjan, Litwinów, Żydów.
W czasie pogromu we wsi spalono
większość domów, oprócz zamordowanych, co najmniej kilkunastu
mieszkańców zostało rannych, a
przynajmniej jedna osoba z nich
zmarła następnie z ran. Przed
atakiem wieś zamieszkana była
przez około 300 polskich mieszkańców, istniało w niej około 60
zabudowań. Partyzanci sowieccy wcześniej często rekwirowali
mieszkańcom wsi żywność, ubrania i bydło, dlatego też tutejsi
mieszkańcy powołali niewielki
ochotniczy oddział samoobrony.
W sprawie masakry w Koniuchach
prowadzone jest śledztwo IPN.
Dotychczas ustalono, że napadu
dokonały sowieckie oddziały partyzanckie stacjonujące w Puszczy
Rudnickiej: „Śmierć faszystom”
i „Margirio”, wchodzące w skład
Brygady Wileńskiej Litewskiego
Sztabu Ruchu Partyzanckiego oraz
„Śmierć okupantowi”, wchodzący
w skład Brygady Kowieńskiej. Do
oddziałów tych należeli Rosjanie i Litwini, większość oddziału
„Śmierć okupantowi” tworzyli
Żydzi i żołnierze Armii Czerwonej zbiegli z obozów jenieckich.
Oddział żydowski liczył 50 ludzi,
zbiegłych z getta, a oddziały rosyjsko-litewskie około 70 osób.
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Dowódcami byli Jakub Penner i
Samuel Kaplinsky.
Według jednego z napastników,
Chaima Lazara, celem operacji
była zagłada całej ludności łącznie
z dziećmi jako przykład służący
zastraszeniu reszty wiosek.
Według ustaleń Kongresu Polonii
Kanadyjskiej, będących podstawą
wszczęcia śledztwa, liczba zabitych była większa (ok. 130).
Atak na Koniuchy i wymordowanie w niej ludności cywilnej był
największą z szeregu podobnych
akcji prowadzonych w 1943 i
1944 przez oddziały partyzantki
sowieckiej w Puszczy Rudnickiej i
Nalibockiej (np. masakra ludności
w miasteczku Naliboki).
W maju 2004 w Koniuchach odsłonięto pomnik pamięci ofiar,
zawierający 34 ustalone nazwiska
ofiar.
W powojennych opracowaniach,
na podstawie m.in. relacji żydowskich uczestników ataku na wieś
Koniuchy (np. Izaaka Chaima i
Chaima Lazara) często podawano informacje o zamordowaniu
wszystkich 300 mieszkańców, a
także o walkach z oddziałem niemieckich żołnierzy (w innych źródłach litewskiej policji).
Jednak późniejsze opracowania
nie potwierdziły obecności Niemców czy policjantów w wiosce, a
także zakwestionowały tezę, że
zginęli wszyscy mieszkańcy wsi
(część z mieszkańców uciekła z
masakry i przeżyła wojnę). Informacja stwierdzająca, że wymordowani zostali wszyscy polscy
mieszkańcy wsi Koniuchy pojawiała się także w ówczesnych
meldunkach struktur Polskiego
Państwa Podziemnego.
Historia znana i nieznana... Z historykiem Leszkiem Żebrowskim
rozmawia Monika Rotulska (źródło - Nasza witryna):
Sprawa zbrodni popełnionej w
1944 r. w Koniuchach była Panu
znana już przed czteroma laty. W
wywiadzie z września 1997 r., jaki
opublikował tygodnik "Nowe Państwo", wspominał Pan o tej tragedii. Od kiedy wiedział Pan o tym
mordzie?
- Tak, znam tę sprawę co najmniej
od 1996 roku. I nie jest to rzecz
wyjątkowa, bo takich wydarzeń (o
różnej skali) było znacznie więcej.
Problem polega jednak na tym,
że historycy, zajmujący się losem
Kresów podczas II wojny światowej, nie stosują podejścia całościowego. Mamy zatem liczne już
publikacje o Armii Krajowej na
tamtych terenach, które w ogóle
nie są konfrontowane z olbrzymią
historiografią amerykańską, wy-

tworzoną przez autorów żydowskich, w której te same wydarzenia opisywane są zupełnie inaczej.
Gdy nałożymy na to historiografię
sowiecką (obecnie rosyjską), białoruską, ukraińską i litewską to
okazuje się, że każda społeczność
tam wówczas mieszkająca, ma zupełnie inną historię...
Polacy widzą Kresy przez pryzmat Armii Krajowej i Delegatury
Rządu. Była to przecież integralna
część II RP i te instytucje traktowane były przez Polaków jako organy polskiej państwowości, działające w podziemiu. Dla Sowietów
była to już jednak "Zachodnia
Białoruś" i "Zachodnia Ukraina" i
dla nich najważniejsza była działalność ich partii komunistycznej
oraz sowieckiej partyzantki.
Ukraińcy (na Kresach Południowo-Wschodnich) mieli ORGANIZACJĘ
UKRAIŃSKICH
NACJONALISTÓW ( OUN) i
UKRAIŃSKĄ POWSTAŃCZĄ
ARMIĘ (UPA) , a także stworzyli Dywizję SS Hałyczyna i liczne
pułki policyjne. Litwini i Białorusini patrzą na to jeszcze inaczej.
W konfrontacji postaw i celów
poszczególnych narodowości wychodzą natomiast konflikty. Dla
Litwinów, części Białorusinów i
Ukraińców AK była organizacją
wrogą. My zaś wiemy, czym była
litewska SAUGUMA (lit. "Saugumo") i jak krwawą kartę zapisała
na Kresach UPA.
(Po agresji Niemiec na ZSRR 22
czerwca 1941, na obszarze Litwy
powstał tajny Tymczasowy Rząd
Litewski, który powołał swoje
agendy rządowe. Był wśród nich
Departament
Bezpieczeństwa
Państwowego kierowany przez
Vytautasa Reivytisa. W jego skład
wchodziło wielu członków tej instytucji jeszcze z czasów niepodległej Litwy. Jednakże po zajęciu
kraju przez wojska niemieckie
Rząd Tymczasowy został rozwiązany 5 sierpnia. Niemcy zostawili
natomiast jego agendy policyjne
i bezpieczeństwa wewnętrznego,
włączając je w system okupacyjnych władz. Departament Bezpieczeństwa Państwowego został
przekształcony w litewską policję bezpieczeństwa (Saugumę),
bezpośrednio podporządkowaną
Kripo (niemiecka policja kryminalna).
Sauguma ściśle współpracowała z
Sipo i SD (Sonderdienst – niemiecka policja pomocnicza), pełniąc
różne zadania. Przede wszystkim
dostarczała niemieckim strukturom bezpieczeństwa informacje
wywiadowcze dotyczące polskiego i komunistycznego ruchu oporu
oraz organizacji innych mniejszości narodowych zamieszkujących
na obszarze okupowanej Litwy.
Jej funkcjonariusze wchodzili tak-

że w skład antypartyzanckich jednostek, działających w północnej
części Generalnego Gubernatorstwa i na Litwie. Specjalne sekcje
(Komunistų-Žydų Skyrius) zwalczały komunistów i prowadziły
prześladowania ludności żydowskiej, przygotowując listy proskrypcyjne osób przeznaczonych
do eksterminacji. Poszukiwały też
Żydów zbiegłych z getta, a następnie przekazywały ich Niemcom
lub litewskim formacjom kolaboracyjnym, jak np. Ypatingasis
būrys (tzw. „strzelcy ponarscy”).
Szczególną aktywność przejawiała taka sekcja w okręgu wileńskim, na czele której stał Juozas
Bagdonis. Działalność skierowana
przeciwko Żydom najbardziej była
rozwinięta w II poł. 1941 roku,
później na plan pierwszy wysunęła
się walka z komunistami i polskim
podziemiem, a pod koniec okupacji także z coraz silniejszą sowiecką partyzantką).
Na to wszystko nakłada się działalność żydowskich grup przetrwania i żydowskiej partyzantki. Była ona szczególnie silna na
Kresach Północno-Wschodnich.
Sowieci wcielali Żydów w skład
swych brygad partyzanckich, traktując ich jak swoją "własność". Z
publikacji historyków żydowskich
w USA i w ogóle na Zachodzie
oraz z bardzo licznych wspomnień
wynika jednak, że Żydzi uważali
się za partyzantów żydowskich, a
nie sowieckich. Z ich czynów społeczność żydowska w świecie jest
dumna do dzisiaj.
Dopiero przez ten pryzmat należy
śledzić los polskich Kresów pod
okupacją: początkowo sowiecką,
następnie niemiecką i ponownie
(od 1944 roku) sowiecką.
Jak trafił Pan na ślad tej zbrodni?
- Od kilku lat otrzymuję od przyjaciół z Zachodu książki, artykuły
i opracowania, dotyczące historii
1939-1945. Było to dla mnie szokujące: Armia Krajowa we wspomnieniach żydowskich (a nawet
w opracowaniach naukowych)
przedstawiana jest jako organizacja "nazistowska i faszystowska",
a określenie "the nazi-AK" chyba
już nikogo w nich nie szokuje.
Ludność polska tych ziem określana jest językiem rewolucyjnym,
jako "biali Polacy".
Było w nich równocześnie bardzo
dużo informacji, które nie miały
żadnego odzwierciedlenia w historiografii polskiej. Np. o sprawie
okrutnego wymordowania oddziału AK por. Stanisława Burzyńskiego "Kmicica" w sierpniu 1943
roku przez sowiecką brygadę Markowa: było dla mnie niepojęte,
jak jeden z autorów żydowskich
podkreślał z chlubą, że w tej brygadzie "służyło wielu żydowskich
młodzieńców" i że "żona Markowa
była Żydówką". Proszę wyobrazić

Kresowy Serwis Informacyjny

sobie takie wtręty w publikacjach
polskich - z pewnością zostałyby
one określone jako antysemickie.
O Koniuchach pisał Isaac Kowalski w swych monumentalnych,
kompilacyjnych pracach oraz w
pamiętniku o partyzantce żydowskiej, Chaim Lazar i wielu innych...
Kiedy zapoznał się Pan z innymi
relacjami potwierdzającymi przebieg wydarzeń?
- W kolejnych publikacjach anglojęzycznych, które otrzymywałem,
były potwierdzenia popełnionej
tam zbrodni. Okazuje się, że już
w 1962 r. w księdze pamiątkowej
Hrubieszowa zawarte są wspomnienia jednego z żydowskich
partyzantów, Israela Weissa, który
napisał wprost, że wioska "została całkowicie spalona". Ostatnio
powrócił do tych wydarzeń Rich
Cohen w popularnej książce "The
Avengers", wydanej w Nowym
Jorku.
Najbardziej niezwykłe w tych publikacjach jest to, że zbrodnia - dla
której trudno znaleźć odpowiedniki - nie tylko nie została przez tych
autorów w jakikolwiek sposób
potępiona czy nawet przemilczana (bo trudno przecież uwierzyć,
że można chwalić się popełnioną
zbrodnią). A jednak oni wprost
szczycą się tym, jak jakąś prestiżową akcją przeciwko Niemcom.
Użył Pan słów: "szczycą się tym"
- wybaczy Pan, ale wydaje mi się
rzeczą wprost niepojętą szczycić
się zbrodnią ludobójstwa. Jak to
możliwe, że w Stanach Zjednoczonych - państwie demokratycznym
- komuś w ogóle może przyjść do
głowy coś takiego?
- W USA historią lat 1939-1945
w Europie zajmują się przede
wszystkim autorzy żydowscy;
oni zajmują się przede wszystkim
Holokaustem a nie wojną jako
taką. Jest to w jakiś sposób zrozumiałe, że wszystko sprowadza
się do Holokaustu. Mówił o tym
kilka dni temu historyk z USA,
Peter Novick, w wywiadzie dla
"Gazety Wyborczej": "Być może
w USA istnieje kilku nieżydowskich historyków zajmujących
się Holokaustem, ale to wyjątki
- zdecydowana większość z nas
to Żydzi". Choć to przesada, bo
nieżydowskich uczonych od tego
okresu jest sporo, to nic dziwnego, że także historia polskich Kresów jest przedstawiana wyłącznie
z tego punktu widzenia. Do czasu
ukazania się świetnej książki Tadeusza Piotrowskiego "Poland's
Holocaust" w 1998 roku, literatury
w języku angielskim na ten temat
nie było.
Decydują o tym przede wszyst-
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kim fałszywe stereotypy: Polacy
byli źli, bo nie pomagali Żydom, a
Żydzi przecież potrzebowali pomocy. Prawda jest taka, że żadna chyba
inna społeczność nie pomagała tak
Żydom, jak Polacy. To udowodnił
ostatnio historyk Gunnar S. Paulsson
na podstawie dogłębnych studiów o
Żydach ukrywających się w Warszawie.
Oczywiście, nie wszyscy pomagali. Byli bowiem i "szmalcownicy",
i degeneraci, rabujący i mordujący
Żydów dla zysku. Ale ci sami ludzie mordowali i rabowali Polaków,
a działo się to w tym samym czasie.
Jeśli zaś Żydzi w miarę często padali
ofiarą degeneratów (a każda wojna i
okupacja sprzyja ich aktywności) to
przede wszystkim, choć nie zawsze,
dlatego, że byli bardziej bezbronni.
Znane są też przykłady, że Żydzi padali ofiarą innych Żydów (także dla
zysku), a rola policji żydowskiej, czy
żydowskich konfidentów to także
rzecz haniebna. Nikt ich jednak nie
nazwie... antysemitami.
Pamiętając o tym kontekście można
zrozumieć, że pacyfikacja polskiej
wsi, w której "partyzanci" zamordowali - według wspomnień - aż 300
osób, w tym kobiety i dzieci, może
być ukazywana jako "akcja bojowa",
jako kara wymierzona "polskim faszystom". A tym można się „szczycić”.
Tak naprawdę nie jest znana dokładna data mordu w Koniuchach
dokonanego na miejscowej ludności
cywilnej.
- Niestety, w tej chwili nie. Proszę
pamiętać, że w Polsce nie prowadzono do 1989 roku żadnych badań
tego typu i nie dbano o to także po
1989 r. Po prostu w kraju mało kto
zaglądał do literatury i pamiętników
żydowskich. Społeczność kresowa,
przesiedlona do "Polski Ludowej",
nie mogła się organizować jako
zwarte środowiska, nikt nie zbierał
dokumentów i relacji. Po 1989 roku
cały nacisk poszedł na odtwarzanie
historii AK, stosunki z Sowietami,
czyli na to, co było dla historyków
"owocem zakazanym". A martyrologia ludności cywilnej jest - niestety rzeczą wtórną. Gdyby w Koniuchach
doszło do jakiejś walki partyzantki
sowieckiej z AK, mielibyśmy raporty, meldunki, wspomnienia. Była to
jednak mała, bardzo biedna wieś, położona na skraju Puszczy Rudnickiej.
Relacje partyzantów żydowskich, że
wieś była ufortyfikowana i wspaniale uzbrojona, należy włożyć między
bajki, bo - po pierwsze, nie zostałaby ona przez nich zdobyta, po drugie
zaś, napastnicy musieliby ponieść
ogromne straty. A nic o tym nie wiadomo.
Z "partyzantami" z Puszczy Rudnickiej zetknął się w lipcu 1944 r. m.in.
prof. Czesław Zgorzelski i swe wrażenia opisał we wspomnieniach, wydanych przed kilku laty ("Przywołane z pamięci", Lublin 1996):
"Już zbliżaliśmy się do zabudowań,
gdy zza ogrodzenia wyłonił się (...)
pan Edward, (...) ostrzegł, że w pobliżu krąży banda (rzekomo partyzantów sowieckich) z Puszczy
Rudnickiej: dziwacznie poprzebierani - w łachmanach, ale i w futrach,
niektórzy z kolczykami w uszach,
uzbrojeni w pistolety, nie wyglądali

wcale na partyzanckie wojsko sowieckie. Przeszli tędy właśnie przed
godziną". Tak mniej więcej wyglądali napastnicy.
Także Witold Aładowicz ps. "Bogdaniec" z Rudnik bardzo źle ich wspomina (na łamach "Naszego Dziennika" z 13-14 stycznia br.).
Zapewne zbrodnia w Koniuchach
dlatego nie jest powszechnie znana,
że to przypadek jednostkowy...
- Niestety, nie. Tu także widać zaniedbania historiografii polskiej, że
nie potrafiła tych spraw nagłośnić.
Choć coś się już jednak dzieje w
tym zakresie. Weźmy przykładowo
kapitalną monografię Okręgu Nowogródzkiego AK, której autorem jest
Kazimierz Krajewski ("Nów" - "Nowogródzki Okręg Armii Krajowej",
Warszawa 1997 r.). On pisał przecież
tam również o Koniuchach. Podał
także inne przypadki morderstw, popełnianych na polskiej ludności cywilnej, przez oddziały działające w
ramach sowieckiej partyzantki.
Jest też świetna praca Zygmunta Boradyna o stosunkach polsko-sowieckich na Nowogródczyźnie w latach
wojny ("Niemen - rzeka niezgody.
Polsko-sowiecka wojna partyzancka
na Nowogródczyźnie 1943-1944").
Sprawa analogiczna do zbrodni w
Koniuchach to pacyfikacja Naliboków 8 maja 1943 roku. Tam również
oddziały partyzantki sowieckiej (o
mieszanym składzie narodowościowym) zamordowały 128 osób, w
tym kobiety i dzieci. Wydarzenie to
powinno być powszechnie znane od
1950 r., gdy Komisja Historyczna
Polskiego Sztabu Głównego w Londynie wydała monumentalną pracę
pt. "Polskie Siły Zbrojne w drugiej
wojnie światowej" (tom 3: "Armia
Krajowa"). O tym wydarzeniu wiemy znacznie więcej. Są świadectwa
świadków (uczestników i ofiar!),
liczne publikacje, dokumenty, które
potwierdzają fakt pacyfikacji.
Może to były zatem "akcje aprowizacyjne", przeprowadzane z głodu przecież partyzanci sowieccy, w tym
i żydowscy, musieli mieć żywność?
- To są bardzo skomplikowane
sprawy. Oczywiście, że partyzanci, niezależnie od tego z jakich byli
ugrupowań, musieli się gdzieś zaopatrywać. Ze strony polskiej były
zresztą cały czas podejmowane próby unormowania tej sytuacji, aby
uniknąć pospolitych rabunków i
grabieży. Przedstawiciele AK podpisywali nawet porozumienia z partyzantką sowiecką, rozgraniczając
"strefy wpływów" i sposoby zdobywania żywności. W jednym z takich dokumentów ze strony polskiej
pojawia się nawet żądanie (już w
czerwcu 1943 roku), aby Sowieci nie
wysyłali na takie akcje Żydów, bo
oni nie tylko grabią, ale też gwałcą
kobiety (a nawet dzieci) i mordują
polską ludność.
Swego czasu w paryskich "Zeszytach
Historycznych" (zeszyt 86 z 1986 r.)
opublikował swe wspomnienia Anatol Wertheim, szef sztabu żydowskiego zgrupowania dowodzonego przez
Simchę Zorina. Trudno tam znaleźć
jakiekolwiek opisy konkretnych akcji bojowych przeciwko Niemcom,
same ogólniki. Są natomiast soczyste opisy "śniadań" i uroczystości
"weselnych", które polegały na tym,
że żydowscy partyzanci udawali się

z bronią do wsi, a ich "komandir"
Zorin "żeniłsia" z jakąś upatrzoną
wcześniej dziewczyną. "Wesele"
trwało trzy dni, aż Zorin znudził się
i powracał do swej bazy.
Jaki był późniejszy stosunek mieszkańców takiej wsi do żydowskich
partyzantów, Wertheim oczywiście
nie pisze, ale możemy sobie wyobrazić nastroje po najeździe takich "gości".
Zorinowcy służyli zresztą zdobytą żywnością nawet Moskwie. Jak
wspomina Wertheim: "Jedzenia było
pod dostatkiem, a nawet gromadziły
się zapasy. Jeszcze w dniu połączenia się z Armią Czerwoną wyciągnęliśmy z jeziora kilkaset zatopionych
worków z mąką. (...) Nadwyżki
jedzenia posyłaliśmy nawet do Moskwy. Raz w tygodniu lądował na
polowym lotnisku w puszczy samolot: przywoził gazety i materiały propagandowe, a zabierał z powrotem
samogon, słoninę i kiełbasy własnego wyrobu". To wszystko było przecież zdobywane siłą na okolicznej,
polskiej ludności. Czy potrzebne
były im aż takie zapasy, i czy nadmiar kiełbas i słoniny musiał trafiać
aż do Moskwy?
Powróćmy może do sprawy Naliboków. Jak to się stało?
- Wersje są, jak zwykle, sprzeczne,
szczególnie w konfrontacji świadków
polskich i żydowskich. Z tego co wiemy, Sowieci usiłowali podporządkować sobie tę miejscowość, choć była
ona silną placówką Armii Krajowej.
Gdy 8 maja 1943 r. wkraczała do niej
sowiecka brygada, obecny akurat
(na urlopie) w Nalibokach białoruski
policjant oddał jeden strzał, trafiając
sowieckiego komisarza. Naliboki
zostały w drastyczny sposób spacyfikowane. Bezpośredni świadek - żołnierz AK Wacław Nowicki, opisał to
w swych wspomnieniach, wydanych
w Polsce ("Żywe echa", Warszawa 1993). Twierdzi on, że najgorsi i
najbardziej okrutni byli partyzanci z
żydowskiej grupy Tuvii Bielskiego,
zwani potocznie "Jerozolimą".
O żydowskich uczestnikach tej akcji
w 1993 r. na Zachodzie zrobiono nawet film "dokumentalny", w którym
występują sprawcy i również szczycą się przeprowadzoną akcją bojową przeciwko "białym Polakom".
I zawsze jest jakieś "uzasadnienie"
- Polacy byli wrogo nastawieni, nie
dawali się obrabowywać z żywności i wszelkich innych dóbr. Punkt
widzenia zależy zatem od różnych
okoliczności.
Czy także strona żydowska potwierdza taki przebieg wydarzeń?
- Nie, przedstawia to całkiem inaczej.
Np. Sulia Wołożyńska-Rubin oraz
jej mąż Boris Rubiżewski-Rubin,
partyzanci Bielskiego, twierdzą, że
to polscy mieszkańcy tej miejscowości napadali na Sowietów i Żydów,
w związku z tym Żydzi postanowili położyć "raz na zawsze" kres ich
działalności. Twierdzi też, że zabito
wówczas 130 osób.
Ale Tuvia Bielski nic o tym nie pisze
w swych wspomnieniach...
- No tak, nie pisze także nic o swym
haremie.
Pan chyba żartuje, jakim haremie?
- "Jerozolima" Bielskiego nie była
zgrupowaniem partyzanckim, był to
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raczej "obóz rodzinny". Nie miała ona
dobrej opinii nawet u ortodoksyjnych
komunistów. Zastępcą Bielskiego był
przez pewien czas przedwojenny komunista - Józef Marchwiński (żonaty
z Żydówką Ester, która była w obozie
Bielskiego).
Zostawił niepublikowane wspomnienia i opisał w nich "Jerozolimę" w codziennym życiu:
"Bielskich było czterech braci, chłopów rosłych i dorodnych i nic też
dziwnego, że mieli powodzenie u
niewiast w obozie. Byli to mołojcy
do wypitki i miłości, nie mieli jednak
ciągotek do wojaczki.
Najstarszy z nich (dowódca obozu)
Tewie Bielski zarządzał nie tylko
wszystkimi Żydami w obozie, lecz
dowodził również dość licznym i
ślicznym "haremem" - niby król Saud
w Arabii Saudyjskiej. W obozie,
gdzie rodziny żydowskie kładły się
często na spoczynek z pustymi żołądkami, gdzie matki przytulały do wyschniętych piersi głodne swoje dzieci,
gdzie błagały o dodatkową łyżkę ciepłej strawy dla swoich maleństw - w
tymże obozie kwitło inne życie, był
też inny, bogaty świat!"
Bielski i jego świta nie narzekali na
złe warunki, na okupację. Posiadając
złoto i kosztowności swoich ziomków, mogli prowadzić wystawny tryb
życia. W ziemiankach braci Bielskich
i najbliższego ich otoczenia, stoły uginały się od wytrawnych potraw i napojów, a liczne grono pięknych kobiet
stale otaczało Tewie Bielskiego i jego
trzech budrysów.
Piękności te nie znały głodu i niedostatku. Były zawsze ślicznie ubrane a
na ich rękach i szyjach lśniły blaskiem
drogie klejnoty i kamienie, nie zbrukały też zbożną pracą swych białych
rączek. (...)
Patrycjat Bielskiego jaskrawie odcinał się od plebsu żydowskiego, zamieszkującego obóz. Biedota żydowska ziemianki Bielskiego nazywała
"carskimi pałacami".
Bielski uzyskał posłuch wśród swych
"poddanych", rządząc twardą ręką,
tłumił zdecydowanie wszelkie odruchy buntu i niezadowolenia wśród
mieszkańców obozu. Izrael Kesler
został zamordowany za to tylko, że
"ośmielił się głośniej wyrażać swoje
niezadowolenie z postępowania Bielskiego i jego braci".
Fajwel Połonecki zginął już po wkroczeniu Armii Czerwonej, bo chciał
zabrać wóz ze swoim skromnym
dobytkiem (z zawodu był kowalem),
uratowanym przez białoruskich chłopów. Bielskim zaś wszystkie wozy
były potrzebne do zabrania własnych
rzeczy, nagromadzonych podczas
działania "Jerozolimy".
Inny komunista Benedykt Szymański (z sowieckiej "Brygady im. Stalina") także nie oszczędził Bielskiego:
"Oddział ten nie miał dobrego konta,
więc nic dobrego o nim napisać nie
mogę. A konto było niedobre wyłącznie z winy Bielskiego jako dowódcy.
Przyjmował chętnie ludzi ze złotem i
walutami, natomiast nie kwapił się z
przyjmowaniem biedoty, a bez broni
to i mowy nie było".
Ale trzeba zachować umiar w ocenach - jest faktem, że Bielski uratował
kilkaset osób (w tym kobiety i dzieci),
którzy byli mu za to wdzięczni.

Każda wojna ma swoje ciemne strony. Dotychczasowe dyskusje toczą
się jednak całkowicie jednostronnie,
tworzy się więc obraz, że to Polacy
mordowali wszystkich naokoło. Tak
to widzą Rosjanie, Litwini, Białorusini, Ukraińcy i oczywiście Żydzi.
Jest to wynikiem przede wszystkim
naszych zaniedbań - historiografia
w języku polskim nie ma żadnego
praktycznego znaczenia, bo jest w
świecie całkowicie ignorowana.
Ogromne znaczenie ma oczywiście
fakt, że do 1989 roku rzetelne badanie tych spraw było prawie niemożliwe.
O Nalibokach wspomniał Pan w
swojej książce "Paszkwil Wyborczej", a więc w 1995 roku. Czy o tej
tragedii pisał jakiś historyk?
- Oczywiście, można na ten temat
znaleźć sporo publikacji, gdzie ten
fakt jest wspominany.
Stosunki polsko-żydowskie należą
do bardzo skomplikowanych.
Czy w ogóle możliwe jest poznanie
prawdy o tamtych czasach?
- Pełnej prawdy nie dowiemy się
już nigdy. Działa tu na niekorzyść
upływ czasu, dokumenty są zdekompletowane, pozostali nieliczni
świadkowie. Ale mimo wszystko nie
można zaniechać obecnie całościowych badań, aby starać się wyjaśnić
wszystko to, co jest jeszcze możliwe.
Problem leży jednak w tym, że nie
ma żadnej wyspecjalizowanej instytucji, która powinna to robić. Dlatego też jesteśmy zaskakiwani takimi
wydarzeniami, często wyrwanymi z
kontekstu, które mają świadczyć o
zachowaniu się całej nacji, np. Polaków czy Żydów.
Do tego dochodzą niczym nie
uprawnione sądy, wygłaszane "ex
cathedra". Np. Miles Lerman, były
przewodniczący Rady Muzeum Holokaustu z USA, w jednym ze swych
naukowych referatów napisał:
"żydowscy partyzanci byli zwykle
pierwszymi ochotnikami w najbardziej niebezpiecznych akcjach. Fakty
dowodzą, że Żydzi odgrywali pierwszoplanową rolę w partyzantce i walczyli odważnie w większości partyzanckich grup w całej Europie. (...)
Nasze centrum rozwiniętych badań
nad Holokaustem wdraża już specjalne projekty badawcze, rozpoczyna organizowanie sympozjów i konferencji
historycznych w celu udokumentowania i rozpowszechnienia wiedzy o
tych faktach na cały świat".
Stąd bierze się m.in. fala publikacji
o ogromnej roli partyzantki żydowskiej i takie wydarzenia, jak Naliboki czy Koniuchy mogą być przedstawiane w zupełnie innym świetle.
Strona polska powinna cierpliwie,
choć stanowczo wyjaśniać, jak było
naprawdę. Ale muszą to być przede
wszystkim publikacje w języku angielskim i napisane w odpowiedniej
formie, rozpowszechniane przez
polskie instytuty za granicą, placówki dyplomatyczne. Najlepiej,
aby były to prace niezależnych historyków, wykładających w USA,
choć takich chyba nie ma...
Trzeba też stanowczo reagować na
wszelkie publikacje o "polskich
obozach koncentracyjnych" czy
"nazistowskiej Armii Krajowej".
Polacy muszą pisać książki i artykuły na ten temat po angielsku - a
praktycznie nikt tego nie robi. Po-

www.ksi.kresy.info.pl

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
nadto, trzeba mieć dostęp do tamtych mediów, a wiadomo, jakie to
trudne.
Inaczej te określenia przylgną do
nas na zawsze i nasi następcy będą
masowo wstydzić się swej przeszłości. Jesteśmy normalnym narodem
europejskim i mamy swoje ciemne
i jasne karty. Podobnie jak inni, w
tym i Żydzi.
We wspomnianym wywiadzie dla
"Nowego Państwa" powiedział
Pan: "o takich rzeczach dziś się nie
mówi. Polacy z Kresów nie mają
swego lobby, nie ma kto ich bronić
i przypominać ich losu. Kogo zresztą obchodzą?". Czy uważa Pan, że

aby dziś jakąś sprawą zajął się pion
śledczy IPN konieczny jest lobbing?
- Coś w tym jest. Środowiska kresowe są dziś rozproszone, proszę
pamiętać, że mieszkańcy tamtych
ziem, po 1945 roku przesiedleni do
"Polski Ludowej", są już dziś w podeszłym wieku. Ich wspomnienia i
jakiekolwiek publikacje przechodzą bez większego echa, choć są
to rzeczy fascynujące nie tylko dla
historyków. Nie powstają opracowania w rodzaju żydowskich "ksiąg
pamięci", nastawionych głównie
na martyrologię. Dużo spraw jest
zresztą wyciszanych, bo nakłada
się na to obecna polityka. Słyszymy
wokół, że nie powinniśmy zadraż-

niać stosunków z Ukrainą, Litwą
czy Żydami. Dlatego też co jakiś
czas pojawiają się "afery" typu: wileńska Armia Krajowa oskarżana o
ludobójstwo, brak możliwości rehabilitacji żołnierzy AK na Białorusi,
którzy dowiadują się, że byli elementem "antysowieckim" i wyroki
wobec nich były całkowicie słuszne.
Na to nakładają się dyskusje i publikacje ukraińskie, z których wynika,
że to jakoby Polacy pacyfikowali
Ukraińców od 1942 roku... I oczywiście sprawy żydowskie. Przecież
Jedwabne to tylko wierzchołek góry
lodowej. Lada chwila będzie coś następnego.
Dlaczego dopiero teraz zaintereso-

wały się tym organa do tego powołane, jak Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu?
- Myślę, że gdyby solidnie podejść do
tragicznych wydarzeń okresu II wojny światowej, to wszyscy prokuratorzy w Polsce mieliby co robić. Przecież nawet nie wszystkie zbrodnie
niemieckie są do dziś wyjaśnione. A
ludobójstwo na Kresach? Tu nie chodzi tylko o partyzantkę sowiecką czy
UPA. Trzeba też równolegle prowadzić śledztwa w sprawach z września
1939 roku na terenach zagarniętych
przez Armię Czerwoną. Tam zginęły
tysiące ludzi z rąk różnych rewolucyjnych band. Ich uczestnicy zajmowali później odpowiedzialne funkcje

Nowy podwójny numer
„Wołynia i Polesia”

Przemysław Bibik
W

sprzedaży dostępny jest już
kolejny, podwójny numer kwartalnika „Wołyń i Polesie” (nr 76-77),
który od niespełna dwudziestu
lat porusza tematykę stosunków
polsko-ukraińskich i eksterminacji ludności polskiej na Kresach,
dokonanej podczas drugiej wojny
światowej przez członków OUN-UPA. Liczący aż dwieście trzydzieści sześć stron biuletyn, podobnie jak wszystkie poprzednie,
powstał pod redakcją emerytowanej polonistki i prezes oświęcimskiego Koła Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Haliny
Ziółkowskiej-Modły, pochodzącej
z Równego na Wołyniu.
W najnowszym numerze na szczególną uwagę zasługują dwa obszerne artykuły Bohdana Piętki.
W pierwszym z nich wyjaśnia on
genezę i opisuje przebieg pogromów lwowskich na ludności żydowskiej z lipca 1941 roku.
Już na wstępie autor pisze, iż:
„Pogromy lwowskie […] są łączone przez wielu historyków z tzw.
masakrami więziennymi NKWD
w czerwcu 1941 roku […]
Należy […] podkreślić, że upatrywanie genezy pogromów lwowskich w masakrach więziennych
NKWD i zaangażowaniu Żydów
po stronie sowieckiej jest drogą
całkowicie fałszywą”. Według
Piętki:
„Genezy pogromów lwowskich
należy […] upatrywać tylko i
wyłącznie w programie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z 1929 roku, który zakładał
stworzenie jednolitego etnicznie,
totalitarnego i faszystowskiego państwa ukraińskiego i usunięcie w drodze eksterminacji
wszystkich „obcoplemieńców”,
w tym przede wszystkim Polaków i Żydów”.
W drugim artykule – zatytułowanym „Operacja Wisła była konieczna” – Bohdan Piętka odniósł
się do przypadającej w tym roku
65. rocznicy operacji „Wisła” i oficjalnych ocen prezentowanych na
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jej temat w Polsce i na Ukrainie.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
artykuł ten powstał przed przyjęciem przez sejmową komisję
mniejszości narodowych i etnicznych skandalicznego projektu
uchwały potępiającej operację
„Wisła”.
W związku z tym jego publikacja
w bieżącym numerze „Wołynia i
Polesia” jest tym bardziej aktualna. Autor zwraca przede wszystkim uwagę na celowe przekłamania funkcjonujące w Polsce i na
Ukrainie zarówno odnośnie terminologii (akcja „Wisła” zamiast
operacja) jak i liczby oraz narodowości osób objętych wysiedleniami (znajdowali się wśród nich
m.in. Polacy z rodzin mieszanych
oraz Łemkowie i Bojkowie, którzy
nie są Ukraińcami). Wychodząc
z krytycznej oceny uchwały Senatu z 1990 roku oraz powołując
się m.in. na Wiktora Poliszczuka
i Lucynę Kulińską autor dowodzi,
że operacja „Wisła” była w pełni
uzasadnioną operacją antyterrorystyczną, mającą na celu obronę
integralności terytorialnej państwa
polskiego oraz bezpieczeństwa
ludności polskiej na ziemiach południowo-wschodnich. Odpowiedzialność za jej przeprowadzenie
spada wyłącznie na OUN-UPA.
„Nie było innego sposobu – pisze
Piętka – żeby położyć kres faszystowskiemu szaleństwu rozpętanemu przez fanatyków otumanionych
ideologią Dmytro Doncowa. Temu
szaleństwu można było położyć
kres tylko radykalnymi metodami. To przeciwnik – zbrodniarze i
faszyści z OUN-UPA – zmusił do
wyboru takich metod […]”.
A zatem – jak konkluduje autor –
„Operacja „Wisła” była […] skutkiem zbrodni popełnionych przez
faszystowski
ultranacjonalizm
ukraiński, a nie polską zbrodnią na
narodzie ukraińskim”.
Feliks Budzisz w artykule pt.
„Z rodu Anhellich” przybliża czytelnikom sylwetkę Zygmunta Jana
Rumla – symbolu męczeństwa

ludności polskiej Kresów, dowódcy wojskowego, komendanta VIII
Okręgu Wołyń BCh, oficera Armii
Krajowej, poety, autora m.in. poematu „Rok 1863” i wiersza

wany za bohatera. Pisze Kuroń,
że przeszłość należy oceniać sprawiedliwie. Dziwna jest ta Kuronia

w sowieckim aparacie okupacyjnym,
wielu z nich porobiło kariery w PRL.
Do tego należy oczywiście dodać
zbrodnie komunistyczne, popełnione po 1944 roku. Kto i kiedy to
ogarnie? Dziś walka toczy się już
nie tyle o sprawiedliwość, bo te
sprawy zamyka nieubłagany upływ
czasu (choć mamy przykłady skazywania osób kolaborujących z Niemcami - nazistami, nawet w wieku
powyżej 90 lat), ile o zwykłą pamięć. Historia ma być nauczycielką
życia. Ale czego nas nauczy, jeśli jej
nie poznamy?
Tekst ukazał się w „Warszawskiej
Gazecie” 21 grudnia 2012 r.
dość dobry obraz osób reprezentujących ową mniejszość narodową. Czytając tygodnik „od deski
do deski” nie spotkałem osoby,
która by miała pogląd zbliżony do
liberalnego, lub w ogóle zgodny z
polską ideologią polityczną. „Bohaterowie” tygodnika, to wierni
przyjaciele, lub nawet wyznawcy
nacjonalizmu ukraińskiego, by nie
powiedzieć następcy tak zwanej
piątej kolumny”. Na dużą uwagę
zasługują również wspomnienia
Jadwigi Grusiewicz z d. Rusieckiej z kolonii Czesnówka w pow.
Horochów na Wołyniu 1935-1945,
a także tekst Romana Janisław-

zatytułowanego „Dwie matki”,
który podczas masowych mordów
ludności polskiej na Wołyniu jako
parlamentariusz Rządu Rzeczypospolitej, błagający litości dla tysięcy dzieci polskich, ich rodziców,
staruszków został wraz z dwoma
kolegami w lipcu 1943 roku, zatrzymany przez UPA i zamordowany przez rozerwanie końmi.
Warto również wspomnieć, o tekście Haliny Ziółkowskiej-Modłej.
W artykule pt. „Kilka słów o Kuroniu” redaktor naczelna „Wołynia i Polesia”, prezentuje pro
ukraińską działalność urodzonego
we Lwowie, polskiego polityka i
historyka, działacza Unii Wolności – Jacka Kuronia, który jak możemy przeczytać: „zabierał głos w
organizowaniu szkół ukraińskich i
stawiania pomników Ukraińcom,
angażował się w sprawy upamiętnienia miejsc pochówku żołnierzy
UPA, petlurowców a także Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Przez 10
lat wspomagał działania Związku
Ukraińców w Polsce o przyznanie
odszkodowań dla byłych więźniów obozu w Jaworznie”. Trzeba
zauważyć, że autorka nie ocenia,
lecz przytacza pro ukraińskie słowa, gesty i poczynania Kuronia.
W sposób zdecydowany sygnalizuje jednak, że praktycznie zapomniał on lub nie chciał pamiętać o
zamordowanych przez OUN-UPA
Polakach i ich rodzinach. Swój artykuł Ziółkowska-Modła kończy
gorzkimi, skłaniającymi do refleksji słowami: „Tyle współczucia
i sympatii dla Ukraińców, a dla
rodzin Polaków zamordowanych
przez OUN-UPA nie ma współczucia A o wypędzeniu Polaków
z naszej, polskiej zabranej nam
Ziemi nic Kuroń nie wiedział? I
taki człowiek przez pewną grupę
naszego społeczeństwa jest uzna

sprawiedliwość.”
W omawianym numerze także
m.in.: Adam Cyra pisze o umiesz
czonym na cmentarzu w Kwaśniowie koło Olkusza krzyżu,
będącym ostrzeżeniem przed totalitaryzmami i ludobójstwem,
na którego ramionach widnieją
nazwy dwóch jakże ważnych dla
Polaków miejsc: „Auschwitz –
Katyń”. Antoni Mariański w tekście pt. „Obłuda, fałsz czy jeszcze
coś innego?” poddaje analizie zawartość merytoryczną „Naszego Słowa” – organu prasowego
mniejszości Ukraińskiej w Polsce:
„Lektura tego pisma dała mi już
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skiego pt. „Kilka słów o Równem
(1937-1939)” przybliżający historię tej miejscowości. Ponadto „Biblioteka Kresowiaka” poleca m.in.
wydaną w tym roku publikację Józefa Wyspiańskiego pt. „Zbrodnie
OUN-UPA”. Książka ta oparta jest
na relacjach świadków i zawiera
opisy okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminach: Przemyślany, Gliniany, Dobrzanica,
Dunajów, Janczyn, Kurowice, Pohorylce, Świrz i Zadwórze.
Kontakt z redakcją:
tel. 609-066-082
e-mail: wolynipolesie@poczta.fm
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Kresy odległe, a jednak wciąż tak bliskie
Piotr Strzetelski – Kraków
Pomimo tego, że urodziłem się w

Krakowie, to jednak samo wypowiedzenie słowa Kresy przenosi
moją myśl i pamięć nad Dniestr,
Słucz, Pinę, na stoki Czarnohory,
do Zbaraża, Kobrynia, Buczacza i
Brodów, do Kamieńca Podolskiego, Kałusza, Halicza, Uścia Zielonego, Mariampola i Jezupola, do
Czerniowiec, Sambora i w końcu
do Wilna i Lwowa - tych wspaniałych miejsc które znam jedynie z
historii lektur oraz z nielicznych
opowiadań mojego ojca i dziadka, gdyż nasze wspólne korzenie
sięgają właśnie tych terenów.
Kresy, niby tylko przebrzmiały
szczegół historyczny, a jednak
nie tylko ja reaguję na to słowo
ciągle żywo. Kresy jednoznacznie
kojarzą mi się z tymi obszarami,
które znajdowały się dawniej na
wschodnim obrzeżu Rzeczypospolitej. Samo słowo kresy można wywieść ze staropolskiego
określenia granicznych stanowisk
wojskowych strzegących Podole i
Ukrainę przed najazdami Tatarów
i napadami hajdamaków, gdzie
służba była tam pełniona według
tak zwanej „kresy”, czyli kolejności. W odległej tradycji ziemie
od Krakowa po Lwów stanowiły
„Rzeczpospolitą Królewską”, natomiast ziemie wysunięte bardziej
na wschód nazywano „ziemią hetmańską” i przez to - kresową.
Zofia Kossak-Szczucka w powieści „Pożoga” tak pisała o kresach
południowo-wschodnich, na których spędziła lata młodości:
„…Kresy… Bogate, stare, piękne słowo. Jest w nim obszar i
przestrzenność, bezkres równin
falujących, oddalenie od świata
i wicher stepowy. Dla każdego
z tamtej strony zawiera w sobie
treść ojczystej ziemi, jej barwę,
kształty i woń"...
Z kolei Stanisław Zdziarski w
opracowaniu z roku 1898 na temat zapomnianego kresowego
żołnierza i poety, uczestnika Powstania Listopadowego - Maurycego Gosławskiego, tak opisuje
tereny dawnych kresów – Podola:

…”tam czuje się człowiek swobodnym, wesołym jak leśny ptak,
a oko goni ciągle w przestrzeń
niezmierzoną wonną, świeżą,
młodą, co go nowym życiem napoić potrafi, nucąc do ucha tajemniczą pieśń. A pieśń ta prawi
bez wytchnienia jakiś dziw nad
dziwy. Oto jeden krajobraz. Szmat
ziemi na kształt równiny stepowej, bujną trawą pokryty, wśród
której pstrzą się polne kwiaty,
w dali na wyniosłości widnieje
ciemny las. A dołem przewija się
modra wstęga rzeki, nad którą
pochyliły się płaczące wierzby
potrząsając srebrzystymi włosy,
a dalej tam dalej kilka krzaków
głogu i kaliny, a tam przepaścisty jar. Wszędzie uroczysta cisza,
ani szmeru liści nie usłyszysz.
Wszystko zda się śnić”...
Sam poeta Maurycy Gosławski
w znanym kresowym wierszu pt.
„Dumka” tak z sentymentem wyrażał swoją tęsknotę za tą ziemią:
...Gdyby orłem być!
Lot sokoła mieć!
Lotem orłem lub sokołem
Unosić się nad Podolem,
Tamtym życiem żyć.
Droga ziemia ta, myśl ją moja
zna!
Tam największe szczęście moje,
Tam najpierwsze niepokoje,
Tam najpierwsza łza!
Tam bym noc i dzień,
Jak zaklęty cień
Krążył nad nią jak wspomnienie,
Pierś orzeźwiał, czerpał tchnienie
Z tamtych lubych tchnień...
(Maurycy Gosławski – „Dumka”
– fragment)
W obszernej literaturze XVIII i
XIX wieku kształtował się bardzo silny mit etosu rycerskiego,
ukazujący wzorce sarmackiej
fantazji i odwagi, niezwykłych
bohaterskich czynów, które były
związane właśnie z pograniczem
polski. Prawdopodobnie słowa
"Kresy" użył po raz pierwszy
Wincenty Pol w poemacie, pt.

„Mohort” powstałym jeszcze w
latach 1840-1852. Używając tego
słowa miał on na myśli czasy, gdy
Korona jako część Rzeczypospolitej Obojga Narodów sięgała po
Zaporoże, Sicz, i Połtawę oraz
po Dzikie Pola, ogarniając także
Kijów i Czernichów. Poeta sugestywnie scharakteryzował życie
i obyczaje kresowych żołnierzy.
Tytułowy bohater to ostatni rycerz dawnej Rzeczypospolitej
niezłomnie trwający na swym posterunku:

centego Pola wzbudziło wręcz
istny entuzjazm zarówno wśród
czytelników jak i ówcześnie żyjących pisarzy, poetów i krytyków sztuki. Nie szczędzili Polowi pochwał wybitni pisarze jak
Zygmunt Krasiński, Aleksander
Fredro, Seweryn Goszczyński,
Kornel Ujejski, Władysław Syrokomla czy w końcu sam Józef

Ignacy Kraszewski. Stało się tak
dlatego, że w tym wspaniałym
rapsodzie rycerskim autor pokazał prawdziwy "kodeks miłości
ojczyzny". Nawet sam wielki
Henryk Sienkiewicz powiedział,
że postać Mohorta jest …”posągiem tego, co w tradycji było dobrym, a posągiem tak wspaniałym, że trudno oderwać od niego

…”Bo trzeba wiedzieć, choć nie
było wojny
Przecież na kresach rzadki dzień
spokojny.
Humańskiej rzezi pamięć była
świeża,
A bojaźń dżumy trzymała żołnierza
I dniem, i nocą na czacie granicznej;
Bo potrzeba wielka, a człek nie
był liczny.
….
Tam na dwór jakiś Tatarzy napadli
Na nadgraniczu i cerkiew złupili,
To znów Kozacy nam tabun ukradli,
Czeladź uwiedli i wioskę spalili,
Czasem i łotry od multańskiej
dziczy
Wtargnęli, siłą dostawszy języka,
Czasem też nasi, tak, na ochotnika
Ruszyli sobie na odwet ku Siczy”…
Wincenty Pol – „Mohort” (fragmenty)
Wydane w roku 1855 dzieło Win-
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oczu"….
Nie były to pochwały przypadkowe, skoro pomiędzy trylogią Henryka Sienkiewicza, szczególnie
zaś Ogniem i mieczem, a poematem Wincentego Pola dostrzec
można wyraźne powinowactwo.
Od tego czasu słowo Kresy zaczęto wprowadzać na stałe do
kanonu najważniejszych pojęć
dla świadomości narodowej i
politycznej Polaków – w nauce,
publicystyce czy w końcu literaturze. Definitywnie przyjęto,
że pisane dużą literą KRESY to
nazwa geograficzna obejmująca
różne ziemie dawnego pogranicza
uznane powszechnie za obszar
polskiej swojskości. Początkowo,
geograficznie Kresy utożsamiały się z obszarem tzw. Ziem Zabranych, czyli obszaru pomiędzy
granicą Królestwa Polskiego a
granicą Rzeczypospolitej sprzed
1772 roku. Dopiero po 1918 roku
kresami stały się ziemie położone wzdłuż całej granicy wschodniej, z dwoma najważniejszymi
ośrodkami – Wilnem i Lwowem,
których wcześniej za kresowe
nie uważano. Należy pamiętać,
że Kresów nie można traktować jako jakichś peryferii, bardzo odległych od centrów życia
umysłowego. O istotnej roli tych
terenów przekonują nas choćby
osiągnięcia różnych naukowców
i badaczy z dwóch najważniejszych ośrodków akademickich:
Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie oraz Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie.
Słowo kresy, jak podaje słownik
języka polskiego, oznacza "część
kraju leżącą blisko granicy - inaczej pogranicze". W pamięci
współczesnego Polaka Kresy kojarzone są z dawnymi wschodnimi
terenami Rzeczypospolitej, z czasów sprzed II wojny światowej. Te
Kresy są już nieuchwytne i ulotne. Zarazem dawne, gdyż zostały
utracone bezpowrotnie. Dopiero
teraz zaczynamy je cenić i tęsknić za nimi. Są tak wyidealizowane, iż stają się czymś na kształt
Raju Utraconego. Po II wojnie
światowej , w wyniku splotu różnych okoliczności historycznych
wielu Polaków znalazło się poza
granicami historycznej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej.
Losy naszych rodaków w krajach
byłego Związku Radzieckiego to
bardzo smutna karta w historii
Narodu Polskiego. Pomimo jednak nieubłaganego upływu czasu
i zmian pokoleniowych polskość
i świadomość przynależności do
Tego Narodu są dla Polaków z
krajów wschodnich , czyli dawnych Kresów, podstawą poczucia
własnej godności i stanowią tę
esencję, która spaja nas wszystkich w jeden Naród Polski.

Józef Piłsudski w swoich pismach
i przemówieniach bardzo często
wypowiadał się na temat znaczenia Kresów dla polskiego życia
zbiorowego. W jednym z nich
czytamy:
"Wszystkie narody, wszystkie
państwa mają swoje Kresy. Nieszczęśliwy i zmienny jest los grodów i siół kresowych. Gdy wicher się zrywa, wstrząsa przede
wszystkim posadami ich budowli. Gdy chmura się zbierze, ostry
grad siecze przede wszystkim
właśnie ziem kresowych jamy.
Gdy grzmią pioruny, przede
wszystkim tu w wieżyce i domy
uderzają... A jednak głębokie jest
w tym szczęście. I nie szczęście
z dumy wielkiego cierpienia i
wielkiej ofiary, i nie szczęście ze
zwiększonej rozkoszy mocowania
się z dolą i zwyciężania własnymi siłami losu – lecz głębokie
szczęście, rzewne i ciche, nawet
dziecięco naiwne, płynące z wiary w idealne pierwiastki własnej
kultury."
Ta wypowiedź wyrażała mądrą,
prawdziwą i głęboką miłość Piłsudskiego do Kresów oraz głęboką o nich wiedzę. Kresy znał
bowiem Piłsudski na wiele różnych sposobów. Tam przecież
spędził dzieciństwo oraz młodość. Walcząc skutecznie o Kresy
nie szczędził swego żołnierskiego trudu, a w swych działaniach
politycznych bardzo mocno o nie
zabiegał. Czytał wreszcie literaturę romantyczną, a szczególnie
ukochał poezje Juliusza Słowackiego. Miał zatem prawo do upominania się o wartość Kresów dla
życia polskiego. To stało się podstawą działań, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w
1918 roku, podjęte zostały przez
Piłsudskiego celem związania
tych terenów z całością organizmu państwowego – Polski.
Obecnie obserwuje się stale rosnące zainteresowanie problematyką Kresową wśród Polaków
zarówno w kraju jak i za granicą.
Upadek komunizmu w Polsce
w 1989 roku pozwolił nawiązać
zerwaną więź z ziemiami za Bugiem. Kraj i ziemie nam zabrane
powoli zaczęły coraz głośniej mówić o sobie i upominać się o dawnych ich mieszkańców. Najpierw
oczywiście odrodził się polski
Kościół na Wschodzie. Od ponad
20 lat wolności, której doświadczamy w Nowej Polsce, zarówno
sami wygnańcy z Kresów jak i ich
potomkowie, społecznie organizują różnego rodzaju zjazdy, tworzą różnego rodzaju stowarzyszenia i fundują pamiątkowe tablice.
Wspólnie porządkują zapomniane
cmentarze, by ich dawną pamięć
przywrócić dla potomnych. Na

/ Pomnik Maurtycego Gosławskiego w Stanisławowie

rynku księgarskim pojawiają się
coraz liczniejsze książki o ziemiach utraconych. Nie tylko pojawiają się nowe tytuły ale wznawiane są również przedwojenne
wydawnictwa o Podolu, Wołyniu,
o Wilnie i o Lwowie. Organizowane są również liczne wystawy
i okolicznościowe odczyty, które
mają przybliżyć obraz kresów.
Starszym mają przypomnieć kraj
młodości, a młodym pokazać, że
tam była Polska. Dla wielu starszych osób, pochodzących stamtąd, są to sprawy bardzo ważne i
wciąż żywe. Dla innych, zwłaszcza młodych, to już tylko historia,
która często, na skutek powiązań

rodzinno-genealogicznych, jest
na nowo odkrywana. I tylko szkoda, że brak jest do tej pory jasnej
i zdecydowanej polskiej polityki
wschodniej. Brak jest ciągle pieniędzy na pomoc i ratowanie stale tam niszczejącego polskiego
dziedzictwa kulturalnego. Szkoda, że ani polski rząd ani polski
prezydent nie potrafią, a może
wręcz nie chcą wziąć w opiekę
tamtejszych Polaków. Szkoda,
gdyż Kresy - ta ziemia - pomimo,
że tak daleka jednak jest bardzo
bliska sercu każdego Polaka.

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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Nie będziemy kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by stały za drzwiami

NIEWYDARZONA UCHWAŁA
Feliks Budzisz

W artykule będzie mowa przede

wszystkim o szkodliwej dla polskiej racji stanu uchwale Senatu z
3 VIII 1990 r., potępiającej operację „Wisła”. Ale najpierw krótko
o samej operacji. Operacja ta, nazywana często akcją, była ostatnim zespołem działań militarnych
i administracyjnych państwa polskiego w 1947 r. Celem jej było
położenie kresu krwawej depolonizacji, rozpoczętej przez OUN-UPA w 1942 r. i kontynuowanej
w kilku południowo-wschodnich
województwach do 1947 r. Były to
województwa: wołyńskie, poleskie
( południowe powiaty), tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie II
Rzeczypospolitej oraz wschodnie
powiaty województw lubelskiego
i rzeszowskiego w PRL. Depolonizacja poprzez krwawą eksterminację, rozpoczętą na Wołyniu w 1942
r., nie ma odpowiednika w historii
Europy.
Czterdziestotysięczna UPA, uzbrojona w większości przez hitlerowskiego
okupanta, wspierana przez dziesiątki tysięcy miejscowego chłopstwa,
zorganizowane go w tzw. Samoobronnych Kuszczowych Widdiłach
(SKW) dokonała ludobójstwa na
bezbronnej ludności polskiej. Okrucieństwem i sadyzmem prześcignęła wszystkie zbrodnie dokonane na
ludności cywilnej podczas II wojny
światowej. Inspiracją i uzasadnieniem
eksterminacji ludności polskiej była
faszystowska doktryna, spreparowana przez ounowskich ideologów na
użytek UPA-SKW, których najbliższym celem było wymordowanie
mniejszości narodowych na terenach
mających w przyszłości wejść w
skład ukraińskiego państwa faszystowskiego, opartego na wzorach
hitlerowskich. Ludobójstwo ludności polskiej na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej
było dokonywane przez OUN-UPA
za wiedzą, a często akceptacją okupantów hitlerowskich, a na Zamojszczyźnie w pierwszej połowie 1944 r.
przy ścisłym udziale formacji hitlerowskich- policji ukraińskiej, żandarmerii niemieckiej, oddziałów SS Galizien, niemieckich kolonistów i tzw.
ost-legionów. Wszystkie te formacje
tworzyły wspólny z OUN-UPA-SKW
front walki przeciwko mniej licznym
i gorzej uzbrojonym oddziałom BCh
i AK, które z najwyższym bohaterstwem broniły ludności polskiej przed
zagładą. Po przejściu frontu nad Wisłę dziesiątki band UPA ponownie
zalały południowo-wschodnie tereny
Polski od Podlasia do Bieszczad, z
zamiarem dokończenia depolonizacji
i przyłączenia ich do USSR. Masowe
rzezie ludności polskiej na Kresach
II Rzeczypospolitej, ich kontynuacja
w PRL oraz zamiar oderwania od
Polski dalszych 19 500 kilometrów
kwadratowych wytworzyła w świadomości Narodu Polskiego poczucie
śmiertelnego zagrożenia ze strony
ounowskiego hajdamackiego nazizmu. Miało ono niemały wpływ na
podjęcie obronnej operacji „Wisła”.
Celem jej była likwidacja groźnych
band OUN-UPA-SKW, grasujących
w 16 powiatach PRL. Jednak pełna

i szybka likwidacja band wymagała
przede wszystkim pozbawienia ich
bazy- żywieniowej, mobilizacyjnej,
co można było osiągnąć tylko przez
przesiedlenie ludności z terenów opanowanych przez OUN-UPA-SKW na
tereny inne, odległe. Akcja przesiedleńcza z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa została przeprowadzona
sprawnie i szybko. Udręczona ludność ukraińska i łemkowska chętnie
podporządkowała się zarządzeniom
władzy, znajdując na ziemiach północnych i zachodnich gospodarstwa
na znacznie wyższym poziomie cywilizacyjnym i znacznie większych i
urodzajniejszych areałach. Wkrótce
rzeczywistość potwierdziła, że były
to decyzje i działania jedynie słuszne, bowiem położyły kres rozlewowi
krwi, zapewniły spokój na wysiedlonych terenach, a ludności ukraińskiej
i łemkowskiej – spokojne a z czasem
i dostatnie życie. Przyczyny, przebieg
i skutki operacji „Wisła” dowodzą, ze
była ona operacją obronną, wymuszoną stanem wyższej konieczności i
przede wszystkim w interesie zagrożonej ludności. Była również – jak na
tamte ekstremalne warunki – operacją humanitarną, bo PO PIERWSZE,
władze polskie nie stosowały zbiorowej odpowiedzialności w postaci
odwetu za potworne ludobójstwo, w
którym niemały udział miało wielu
przesiedlonych; PO DRUGIE, położyły kres rozlewowi krwi ukraińskiej, łemkowskiej i polskiej, który
bez tej operacji trwałby latami; PO
TRZECIE, władze polskie stworzyły przesiedlonym na nowych
terenach, znacznie lepsze warunki
materialnego i kulturowego rozwoju niż było to możliwe na terenach
poprzednich, nieurodzajnych i zdewastowanych, spopielonych przez
OUN-UPA-SKW.
Władze potraktowały przesiedleńców jako pełnoprawnych obywateli,
na równi z ludnością polską Kresów,
również z tą zdziesiątkowaną tam i
zbiegłą stamtąd, by ratować życie.
Wydawałoby się, że na zdrowy rozum wnioski i oceny wynikające z
gruntownie udokumentowanych wydarzeń z lat 1942-47 są oczywiste
i logiczne, zwłaszcza dla polskich
elit, odpowiedzialnych za kreowanie niekłamanego obrazu przeszłości
własnego narodu i państwa. Niestety, jest to tylko pobożne życzenie. W
ostatnich kilkunastu latach nasze elity
dokonały wielu fałszywych ocen polsko-ukraińskich stosunków, bezpodstawnie oskarżając własny naród, stawiając go co najmniej w dwuznacznej
roli. Jedną z takich krzywdzących
ocen była uchwała senatu z 3 sierpnia
1990 r., która między innymi głosiła:
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia akcję „Wisła”, w której zastosowano – właściwą dla systemów totalitarnych- zasadę odpowiedzialności
zbiorowej. Senat Rzeczypospolitej
Polskiej dążyć będzie do tego, by naprawione zostały- na ile to możliwe-krzywdy powstałe w wyniku akcji”.
Uchwała jest skandaliczna w sensie
proceduralnym, jak i merytorycznym.
Senator Roman Ciesielski w rzeczowym wystąpieniu na tym posiedzeniu
ostrzegał senatorów, że wprowadze-

nie tej uchwały pod głosowanie jest
sprzeczne z przyjętymi wcześniej
ustaleniami, gdyż:
a) jej projekt, przygotowany przez
Komisję Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, nie uzyskał aprobaty
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego;
b) projekt tej uchwały po niezbędnych
uzgodnieniach miał wrócić na OKP,
co nie nastąpiło;
c) sprawę projektu przejął prawem
kaduka Roman Duda przewodniczący zupełnie innej komisji, nieuprawnionej do zajmowania się tą problematyką.
Senator R. Duda forsując na siłę
uchwałę, wygłosił wyjątkowo demagogiczną mowę, posługując się obłudnymi „argumentami” z arsenału
OUN, przemilczając fakt, że operacja
„Wisła” była nieuniknionym następstwem ludobójczej i inwazyjnej działalności OUN-UPA. Wsparł go swym
przemówieniem senator Andrzej Wielowiejski, używając „argumentacji”,
rozmijającej się z prawdą historyczną.
Po tych wystąpieniach sala senatu zagęściła się dezinformacją i demagogią, tworząc atmosferę psychicznego
nacisku. Psycholodzy społeczni nazywają taki stan syndromem zbiorowego myślenia, tutaj raczej niemyślenia,
co Wiktor Poliszczuk trafnie nazywa
pomrocznością jasną. Z syndromem
tym mamy do czynienia wówczas,
gdy grupa podejmuje odpowiedzialne decyzje w sytuacji dużej niepewności, dezorientacji oraz niewiedzy i
pod wpływem demagogicznych osobowości, silnie zdeterminowanych.
Czytając stenogram z tego posiedzenia, odnosi się wrażenie, że sprawa
uchwały była w pewnym sensie „obgadana”. Głosowało za nią 49 senatorów na 55 obecnych. Można założyć, że znaczna ich część – nie chcąc
maczać rąk w tej nieczystej sprawie
– po prostu nie wzięła udziału w żenującym spektaklu. Niektórzy senatorowie – przypuszczał prof. Edward
Prus – głosujący za potępieniem, liczyli naiwnie na ukraińską wzajemność, że zaraz po potępieniu „Wisły”
przez stronę polską, strona ukraińska
uczyni to samo – potępi uroczyście
zbrodnie OUN-UPA popełnione na
Narodzie Polskim (…) Jakże się zawiedli i rozczarowali! „Beztroskę
Senatu – kontynuuje autor – wykorzystali ukraińscy nacjonaliści i odpowiednio rozreklamowali ją w świecie, który niewiele dotąd od Polaków
słyszał o zbrodni ludobójstwa UPA, a
teraz usłyszał o polskiej >>czystce etnicznej<<, polskich >>zbrodniach<<
popełnionych na spokojnej ludności ukraińskiej”. Ponury cień na całą
sprawę w Senacie, porównywaną do
targowicy, rzuca uchwała OUN z 22
VI 1990 r. która wyraźnie zaleca swojej ounowskiej ekspozyturze w Polsce
„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 sprawy nie
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może być Mokry, lecz ktoś z Polaków. Przeznaczyć na to 15-20 tys.
USD. Gdy to już się stanie to wieść o
tym z odpowiednim naszym komentarzem w językach obcych powinna
obejść cały świat. Zainicjować wiece
potępiające polskie zbrodnie popełnione na narodzie ukraińskim poprzez
różne cudzoziemskie organizacje”.
Porównując wszystkie dyrektywy
tej uchwały z działalnością obecnej
OUN, a zwłaszcza ZUwP, łatwo dojść
do wniosku, że jest ona realizowana
z zadziwiającą sprawnością. Uchwała
OUN- nie mylić z uchwałą senacką,
chociaż obie zmierzają w tym samym
kierunku – wyświadczyła niedźwiedzią przysługę i działaczom KPN,
uchylając – zdaje się rąbka tajemnicy o kompromitujących przetargach
z ounowcami, w sprawie ewentualnego włączenia tzw. Zacurzonii do
Ukrainy. W uchwale tej czytamy,
….sprawą Ukrainy Zacurzońskiej
(Zasanie, Chełmszczyzna, Podlasie,
Łemkowszczyzna ) postawić otwartą,
sugerując, że zostanie ona załatwiona
z korzyścią dla obu stron przez narodowe rządy w pełni suwerennych
państw samostyjnej Ukrainy i postkomunistycznej Polski. (…) W tym duchu prowadzić propagandę na rzecz
historyczności i etnograficzności ziem
ukraińskich okupowanych obecnie
przez Polskę a o które z taką determinacją z komunistyczną władzą polską
walczyła UPA – razem z patriotycznymi siłami WIN. Mocno podkreślić, że
takie jest stanowisko Polski obecnie”.
Wynika z tego, że patriotyczne siły
polskie uznały rolę UPA i jej prawa
do ziemi Zacurzonii. Wróćmy jednak
do uchwały Senatu. Pisał o niej dr. Jacek Wilczur, akowiec, więzień PRL,
z wyrokiem śmierci, wyrażając ból i
oburzenie postawą nie tylko zresztą
senatorów: „Senat odrodzonej Polski potępił krew żołnierza polskiego,
który w Bieszczadach, na obszarze
ziem południowo- wschodniej Rzeczypospolitej, w chłodzie, głodzie,
upływie krwi własnej, bronił integralności państwowego Polski, bronił
polskiej ludności tam mieszkającej,
kościołów, szkół, urzędów, szpitali,
bibliotek. Brak potępienia sprawców
ludobójstwa – ukraińskich nacjonalistów – przy równoczesnym potępieniu organizatorów akcji „Wisła” stanowić może świadectwo moralności
dla morderców, stanowić może glejt,
przepustkę do historii i akceptację
obłędnej, zbrodniczej ideologii Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
OUN i Ukraińskiej Powstańczej Armii – UPA”. „Nie zdarzyło się dotąd- kontynuuje ów autor - ani razu,
ażeby którykolwiek z Ukraińców (
ounowców –F.B. ) występujących publicznie w sprawie akcji „Wisła” powiedział o tym, co tę akcję poprzedziło na terenie Bieszczad, w powiatach
Sanok, Lesko, Baligrodu. (…) Nie
zdarzyło się bodajże ani razu, żeby
którykolwiek z Ukraińców ( ounowców- F.B.) występujących w okienku
tv wspomniał o dziesiątkach tysięcy
w okrutny sposób zamordowanych
przez UPA Polaków, w tym kobiet i
dzieci, o spalonych żywcem, wymordowanych księżach i zakonnicach”.
Uchwała Senatu stworzyła paradok-

salny precedens do niekończących się
bezpodstawnych, nękających Polaków oskarżeń ze strony ounowców-upowców i ich apologetów oraz
żądań – od rekompensat dla byłych
banderowców do zmiany granic państwa polskiego włącznie. Kolejnym
aktem, który wyzwoli rozgoryczenie i
oburzenie środowisk Kresowian, krajowych i polonijnych, był apel z okazji 50-lecia operacji „Wisła” z dnia 4
marca 1997 r..” Akcja „Wisła” – głosi
niewydarzony apel – była rezultatem
systemu stalinowskiego oraz wyrazem totalitarnej ideologii i polityki.
Potępiamy ją jednoznacznie i z całą
mocą”. Ukryte cele apelu, który zrodził się z podszeptu OUN i inicjatywy
J. Giedroycia, J. Kuronia i „Gazety
Wyborczej”, było wymuszenie na
Sejmie podjęcia wzorem Senatu – podobnej uchwały. Ounowska jadowita,
antypolska propaganda nie ma końca.
Przejawia się ona również w wojowniczej nobilitacji OUN-UPA-SKW w
postaci stawiania jej pomników bez
zgody władz polskich i jej gloryfikacji
w „Naszym Słowie”, wystąpieniach
ounowskich historyków na różnych
konferencjach i seminariach pseudo
naukowych. Tej bezkarnej propagandzie, sprzecznej z naszą Konstytucją
(art.13), towarzyszą brutalne żądania
rekompensat dla byłych upowców i
członków SKW, przywłaszczających
sobie miano ofiar stalinowskich represji. Bezpodstawne żądania, z których
wyłazi moralność Kalego, wzbudzają uzasadnione protesty, zwłaszcza
Polaków z Kresów, którzy z winy
OUN-UPA zostawili tam cały swój
wielopokoleniowy dorobek i groby
najbliższych, pomordowanych przez
formację, której członkowie wysuwają zuchwałe roszczenia, szkalując Polaków i Polskę. Żądania inspirowane
przez OUN są grubym nieporozumieniem, bo owi roszczeniowcy otrzymali gospodarstwa o wysokim standardzie europejskim, za które powinni
dopłacić. A jeżeli już chcą uporczywie
trwać przy swoich roszczeniach, to
powinni je adresować do Światowego
Kongresu Ukraińców – spadkobierców OUN-UPA-SKW, które spowodowały krwawą tragedię na Kresach
i południowo- wschodnich terenach
PRL, wymuszając na władzach polskich operację „Wisła”. Zbliża się 70
rocznica mordów ludności polskiej
przez OUN-UPA-SKW. Będziemy
ją obchodzić 11 lipca 2013 r., w rocznicę największego nasilenia rzezi na
Wołyniu, określanego jako apogeum
zbrodni. Uczcimy pamięć tysięcy
bestialsko wymordowanej ludności,
również ukraińskiej, złożymy hołd
bohaterskim żołnierzom kresowej
samoobrony oraz oddziałom AK i
BCh, które w desperackich walkach
z banderowcami ocaliły przed zagładą tysiące ludności polskiej. (W tym
również inne mniejszości narodowe
np. Czechów-red.) Obchody będą dla
wielu testem patriotyzmu i wrażliwości na cierpienia Rodaków z Kresów
i szacunku dla Prawdy o naszych
kresowych losach. W obchodach tej
ogólnonarodowej rocznicy nie powinniśmy – jak mówi C.K. Norwid „ …
kłaniać się okolicznościom, a Prawdom kazać by stały za drzwiami”.
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Kilka słów o Kuroniu

Halina Ziółkowska – Modła
W jednym wywiadzie Jacek Kuroń powiedział; „ Jestem szczęśliwy, że Lwów jest nareszcie ukraiński ”.
No i Ukraińcy odwdzięczyli się
jemu pamiątkową tablicą. A oto
wspomnienie gaździny Bigosowej :
„J. Kuroń w ośrodku ZMP, później
harcerskim, na Głodówce czerwone szmaty góralskim dzieciom wiązał i przekabacał na komunistyczną
stronę – z niejakim Czuło, kierownikiem, z pistoletem po chałupach
chodzili i wódki szukali-tak wspomina Bigosowa (Jan Dziadul –
„Gazda ekranu”, „Polityka” 26 luty
2005). Kuroń w swoich artykułach
pisze: „Gwarancją suwerenności
Polski jest suwerenność narodów
dzielących nas od Rosji i polityka
godząca w suwerenność tych narodów jest antypolska. Nie ma granicy polsko – rosyjskiej , a każdy kto
ją buduje musi sobie uświadomić,
że robi to za cenę uciemiężenia
Ukraińców, Białorusinów i Litwinów”.
W lutym 1990 roku Jacek Kuroń
był obecny na zjeździe założycielskim Związku Ukraińców w Polsce. Był inicjatorem utworzenia
Komisji Mniejszości Narodowych i
Etnicznych. Pomagał Ukraińcom w
odebraniu katedry w Przemyślu, w
zorganizowaniu festiwalu ukraińskiego w Przemyślu. Zabierał głos
w organizowaniu szkół ukraińskich
i stawiania pomników Ukraińcom ,
angażował się w sprawy upamiętnienia miejsc pochówku żołnierzy
UPA, petlurowców a także Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Przez 10
lat wspomagał działania Związku
Ukraińców w Polsce o przyznanie
odszkodowań dla byłych więźniów
obozu w Jaworznie. W 2003 roku,
w 60 rocznicę rzezi wołyńskiej w
udzielonym Pawłowi Smoleńskie-

mu Kuroń powiedział:
„przed wojną Ukraińcami w Polsce
poniewierano (…), upokarzano,
oddzierano z godności to pewne.
Że na Wołyniu mamy do czynienia z czystką etniczną – to również
pewne. Istnieje wzajemny rachunek
krzywd. Ale jak je zmierzyć, jak porównać, gdzie jest ta waga, która
pokaże sprawiedliwy rezultat (…)
Na Wołyniu zginęło więcej Polaków niż Ukraińców, ale tam, gdzie
stanowili mniejszość na Zamojszczyźnie, Chełmszczyźnie, w przemyskiem –bilans ofiar był odwrotny ”.
„ To, że mordercami byli żołnierze
Wojska Polskiego z oddziału formowanego na Wołyniu ma dla mnie
kapitalne znaczenie. Istnieją w historii takie momenty, gdy nie ma
szans, by krew wsiąkła w ziemię, z
krzywdy, z zemsty, z nienawiści rodzą się rzeczy przerażające, którym
się nie da zaprzeczyć”. „ Miedzy
Polakami a Ukraińcami nie ma łatwego do zdefiniowania i opisania
związku katów i ofiar; zbyt często i
zbyt ochoczo zamieniliśmy się rolami (…) Z tych powodów mówię do
was, jestem przekonany, nie tylko w
swoim imieniu – wybaczcie nam”.
W okresie konfliktu w czasie otwarcia Cmentarza Orląt we Lwowie
w 2002 r. J. Kuroń opublikował w
Gazecie Wyborczej list otwarty pt.
„Rozumiem gniew Ukraińców”,
w którym napisał: „ Chodzi o to,
że zmuszamy Ukraińców do zaakceptowania by ten triumf oręża polskiego stał w mieście, które
oni uważają za serce Ukrainy, aby
przypominał im o tamtej klęsce z
1918 r. W Polsce nie ma w żadnym
mieście panteonu triumfu oręża
niemieckiego, rosyjskiego, czy żadnego innego obcego”. W sierpniu
2002 roku w liście do Prezydenta
A. Kwaśniewskiego j. Kuroń napisał: (…) Na moją osobistą prośbę
i wniosek mera Lwowa zapropono-

waliśmy, aby zarówno na kolumnie
upamiętniającej Strzelców Siczowych, jak i na monumencie Orląt
umieścić tablicę, w języku polskim
i ukraińskim: „Polegli bohatersko w walce o niepodległość Polski i odpowiednio Ukrainy w wojnie bratobójczej”. Ta propozycja
zmienia kierunek myślenia o 180
stopni, nie byłby to już pomnik polskiego triumfu, tylko pomnik wojny bratobójczej. On by nie dzielił,
tylko łączył. Ponadto nie byłby to
żaden kompromis, gdyż ten napis
odzwierciedla prawdę. Od roku
1997 Jacek Kuroń zaczął walczyć
o potępienie przez polskie środowiska operacji „Wisła”. 27 lutego 1997 roku wystosował list do
Marszałka Sejmu RP Józefa Zycha
następującej treści: Niniejszym pozwalam sobie przekazać Panu Marszałkowi tekst apelu w sprawie 50
– lecia akcji „Wisła”. Apel został
podpisany przez sto dziewięćdziesiąt osób: polityków, ludzi nauki,
kultury oraz przedstawicieli organizacji społecznych. Wśród sygnatariuszy apelu znajdują się m.in.
laureat literackiej nagrody Nobla
Czesław Miłosz, redaktor paryskiej
„Kultury” Jerzy Giedroyć, rektorzy
uniwersytetów:
Warszawskiego,
Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Łączę wyrazy szacunku Jacek
Kuroń. W apelu J. Kuroń pisze
o masowym wysiedleniu i działaniach represyjnych w stosunku
do Ukraińców. „ Wymagana jest,
pisze Kuroń, sprawiedliwa ocena
przeszłości. Akcja „Wisła” była
rezultatem systemu stalinowskiego
oraz wyrazem totalnej ideologii i
polityki. Potępiamy ją jednoznacznie z cała mocą. Czcimy pamięć
jej ofiar, wyrażamy współczucie
wszystkim, którzy naszą bolesną
pamięć krzywdy swoich rodzin i
swojej społeczności oraz wyrażamy
nadzieję, że Sejm RP dołoży starań

by na miarę obecnych możliwości
wynagrodzić krzywdy wtedy uczynione”.
Ze względu na brak miejsca nie
mogę umieścić 190 nazwisk, podaję więc tylko część. Apel podpisali:
Leszek Balcerowicz, Bogumiła Berdychowska, Bogdan Borusewicz,
Ryszard Bugaj, Izabella Cywińska,
Władysław Frasyniuk, Bronisław
Geremek, Jerzy Giedroyć, Adam
Hanuszkiewicz, Gustaw Holoubek,
Aleksander Koj, Zofia Kuratowska,
Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki,
Zdzisław Najder, Janusz Onyszkiewicz, Anna Radziwiłł, Jan Maria
Rokita, Zbigniew Romaszewski,

Krystyna Sienkiewicz, Hanna Suchocka, Jerzy Turowicz, Andrzej
Wajda, Andrzej Wielowiejski, Krystyna Zachwatowicz. Tyle współczucia i sympatii dla Ukraińców,
a dla rodzin Polaków zamordowanych przez OUN – UPA nie ma
współczucia. A o wypędzeniu Polaków z naszej, polskiej zabranej
nam Ziemi nic Kuroń nie wiedział?
I taki człowiek przez pewną grupę
naszego społeczeństwa jest uznawany za bohatera. Pisze Kuroń, że
przeszłość należy oceniać sprawiedliwie. Dziwna jest ta Kuronia sprawiedliwość.

Nowy Rok 2013 przed nami

Zofia Wojciechowska
Nowy Rok 2013 przed nami – dziś
słowem pisanym Program Pomost
dziękuje wszystkim za przyjaźnie oraz
współpracę, wspólny wysiłek włożony w realizację programu, szczególnie za wsparcie cyklu pt. Debata
Polonijna.
Dzielimy się sukcesami roku 2012 i
dziękujemy za wyrazy uznania przesłane od Kancelarii Biura Polonijnego Senatu RP, od czytelników i redaktorów Magazynu Polonia z Chicago,
Radia WPNA 1490 Chicago, redakcji : "Rodacy" z Syberii, "Słowo" ze
Sztokholmu, Radio Lwów, "Jutrzenka" z Mołdawii, Polacy w Berlinie,
mówimypopolsku.org, Gazeta Petersburska, Małopolskiemu Forum
Współpracy z Polonią, Wiadomości
Polonijne - Johannesburg, Magazyn
Monitor Polonijny Słowacja, Kresowy Serwis Informacyjny, Radio
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Darmstadt, Polacy w Atenach, ZPB
na Białorusi, Polacy w Kaliningradzie, Fundacja Dziedzictwo Nasze i
wielu innych.

Zapraszam do współpracy w
nadchodzącym 2013 roku.
Tegoroczny konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP
zgromadził wiele prac obrazujących
20 lat pracy Senatu na rzecz polskich środowisk. Mija rok od naszej
wspólnej Debaty Polonijnej. Program
Pomost nadal będzie informował o
wydarzeniach związanych z sytuacją
Polaków pozostających poza granicami kraju. W naszych planach na 2013
rok znajdą się kolejne audycje i wywiady przeprowadzane z działaczami
polskim z całego świata. Już wkrótce

Program Pomost będzie publikował
prace laureatów w/w konkursu.
Przypomnijmy materiał publikowany
w sierpniu 2012 r w Nowym Dzienniku (to wyśmienita gazeta polonijna
wydawana przez polonijnych dziennikarzy w Nowym Jorku). http://www.
dziennik.com/wiadomosci/artykul/
ja-ty-my-czyli-polacy Artykuł nawiązuje do tytułu konkursu „Senat RP
opiekunem Polonii”
_______

"Ja, Ty, My - Polacy"
Relacje Polaków w kraju z tymi żyjącymi za granicą
W tym roku zmieniono system finansowania organizacji polonijnych
i instytucji polskich za wschodnią
granicą. Pozornie nie brzmi to groźnie. Wcześniej, przez prawie 22 lata,

finansowanie to organizowały biura
Senatu – lepiej, gorzej, nie zawsze
posługując się sprecyzowanymi regułami, niemniej środki dzielono
uciekając od bieżących preferencji
politycznych. Udawało się dzielić
pieniądze w miarę sprawiedliwie –
przynajmniej w opinii większości
organizacji polonijnych i polskich na
Wschodzie. Odebranie Senatowi (notabene na jego wniosek) wspomnianej
roli to: po pierwsze – zmniejszenie
znaczenia tej instytucji, a po drugie
– zerwanie ze wspomnianą polityką
ciągłości, na rzecz realizacji bieżących interesów politycznych. To przecież oczywiste: do tego roku decyzje
o wsparciu finansowym podejmował
jeden z najwyższych organów przedstawicielskich narodu, a obecnie czynią to urzędnicy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
Według ministra spraw zagranicznych

Kresowy Serwis Informacyjny

Radosława Sikorskiego i Longina
Komołowskiego, prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", głównego beneficjenta finansów dzielonych
przez MSZ, wszystko jest w porządku
i nie ma powodów do narzekań. Czy
rzeczywiście?
Wystąpienie Radosława Sikorskiego (podczas 13. posiedzenia Senatu
RP VIII kadencji, które odbyło się w
dniach 30 i 31 maja 2012 r.) wskazuje na zupełnie nowe aspekty polityki
wobec Polaków za granicą. To utylitaryzm, wyrażający się w posługiwaniu się kategoriami będącymi
kalkami kategorii biznesowych, w
ocenie organizacji Polaków za granicą. Można to streścić następującym
określeniem: co aktualnie my, rządzący, mamy z działania organizacji polonijnych? Czyli nie koncentrujemy
się na zapewnieniu członkom polskiej
diaspory dostępu do dóbr kultury, cy-
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wilizacji polskiej, tylko na własnych
– rządzącej koalicji – korzyściach.

Padają media polskie na
Wschodzie
Takie podejście w sposób szczególny dotknęło Polaków w Rosji. Padają polskie czasopisma i rozgłośnie
radiowe. Lista polskich czasopism i
audycji, które zawiesiły działalność,
jest długa, liczy ponad 20 tytułów i
audycji. Są wśród nich: "Monitor Wołyński", "Gazeta Polska" z Żytomierza, "Polskofalówka" z Dyneburga na
Łotwie i Radio Lwów, "Nasze Drogi",
"Lwowskie Spotkania", "Dziennik
Kijowski" – najstarsza gazeta polska
wydawana na Ukrainie, kwartalnik
"Krynica" i "Mozaika Berdyczowska". Nawet jeśli pieniądze trafią na
konto, nie uda się odzyskać zaufania,
jakim Polacy ze Wschodu obdarzali
ojczyznę i polski parlament. Polscy
dziennikarze ze Wschodu nadal piszą
dramatyczne list prosząc o pomoc.
Nie zapominajmy także o tym, jak
trudną sytuację mają szkoły i polskie
domy. Nauczyciele języka polskiego zostali pozbawieni pomocy edukacyjnych, zawieszono wydawanie
takich pism, jak "Głos Nauczyciela"
i "Kwartalnik Metodyczny". Kryzys
osłabił potencjał mediów z olbrzymią
tradycją, takich jak "Kurier Galicyjski" na Ukrainie. Wiemy, że kwartalnika "Rodacy" na Syberii już nie
będzie. Redaktorzy pism "Jutrzenka"
w Mołdawii, "Kurier Wileński" na Litwie i Radia Trek z okolic Łucka na
Wołyniu zastanawiają się, co będzie
za rok. Ponadto wstrzymane dotacje
do rozpoczętych inwestycji skutkować będą karami – już na koniec roku
przekonamy się o tym, ile przyjdzie
nam zapłacić odsetek i kar, a także zaległych rachunków z centrów polskiej
kultury.
Mimo deklaracji programowych obcięto środki na polonijną edukację, w
szczególności dla młodych Polaków
za wschodnimi granicami. Przesuwając pieniądze m.in. do krajowych
niepublicznych uczelni (np. Fundacji
Janka Muzykanta – dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł), MSZ
zamknęło drogę do kontynuacji nauki kilku tysiącom stypendystów ze
Wschodu. Na przykład program stypendialny Semper Polonia w dwóch
semestrach obejmował około 3 tys.
stypendystów. Nie wiadomo, jak finansowane będą wakacje dla polskich
dzieci z Rosji w Polsce, gdyż samo
MSZ podaje różne liczby dzieci objętych Akcją "Lato". No cóż, polskie
media w Rosji mogą być niewygodne
dla lansowanej przez ministra polityki
"appeasmentu" Rosji.
Młodzi Polacy ze Wschodu już czują się rozgoryczeni i oszukani. Straty
ponosimy wszyscy, a są one moralne
i instytucjonalne. Jest to szczególnie
przykre, bo nikogo nie trzeba przekonywać, że sytuacja Polaków w Rosji
jest szczególnie trudna i ich sytuacja
powinna przede wszystkim leżeć na
sercu polskim władzom – stosunek do
własnych obywateli pokazuje jakość i
moc państwa, i takie państwo będzie
szanowane. Również przez Rosję.

Tylko Wspólnota Polska jest zadowolona
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
jest zachwycone współpracą z MSZ.
Na jego działalność przeznaczonych
zostało w tym roku około 30 mln
złotych. Z rezerwy celowej MSZ
stowarzyszenie otrzymało 25 mln

zł na sfinansowanie 4 programów:
"Z polskim dookoła świata", "Ja, Ty,
My – Polacy", "Polska – niech nas
usłyszą" i "Polska – wszystko, co najważniejsze". Nie sposób ocenić jakości tych działań, ponieważ struktura
organizacji i struktura realizowanych
programów nie jest do końca jasna,
choć organizacja ta wykorzystuje pieniądze publiczne. Jej działania zatem
podlegają publicznemu oglądowi.
Realizowane są programy, pięknie
nazwane (np. "Polska – wszystko, co
najważniejsze") obejmujące bardzo
różne projekty, np.: Ośrodek Ochrony
Polskiego Dziedzictwa za Granicą,
dokumentacja śladów polskości – archiwizacja, digitalizacja, publikacje o
tematyce polonijnej, wspieranie polonijnych instytucji kultury, imprezy
folklorystyczne.
Nie udało się nam zdobyć informacji,
jakie konkretne działania mają być podejmowane w ich ramach i jakie kwoty zostały na nie przydzielone (patrz
– wypowiedzi Marka Różyckiego ze
SWP w Programie Pomost – www.
radiownet.pl/publikacje/w-gore-czyw-dolewaluacja-stowarzyszeniawspolnota-polskiej).
Warto
również zapytać o koszty funkcjonowania Wspólnoty, a co za tym idzie
– efektywności jej działania. Na razie Wspólnota Polska i MSZ tworzą
układ doskonale się uzupełniający.

Popatrzmy na dane statystyczne
W tym roku z 201 zaproponowanych
w konkursie programów MSZ przyjęło do finansowania 69 projektów i 17
programów na sumę 52 milionów 205
tysięcy zł. Te 201 wniosków rozpatrywało 40 urzędników. Dodatkowo rolę
ekspercką w zakresie polonijnych inicjatyw medialnych mają przyjąć na
siebie placówki dyplomatyczne i konsularne. Oceniać je będą pod kątem
zgodności z aktualną linią polityczną
MSZ – to taka zawoalowana forma
cenzury. Tak czy inaczej minister Sikorski przyjmuje rolę Wielkiego Brata w stosunku do Polaków za granicą.
Senat RP w ubiegłym roku sfinansował projekty prawie 700 organizacji
polskich i polonijnych w 50 krajach
wycenione na około 75 mln zł. Dane
pochodzą z opublikowanego w maju
2012 r. opracowania Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, informującego
o działaniach Senatu RP na rzecz Polonii w roku 2011 oraz w roku 2012.
O bieżącej współpracy między MSZ a
SWP niestety brak danych.
Zadajmy teraz brutalne pytanie (posługując się określeniami używanymi
przez ministra Sikorskiego): czy to
się opłaca? Odpowiedź będzie zaskakująca: w latach 2004-2011 polska
diaspora przekazała do kraju około
115 miliardów złotych. Biorąc pod
uwagę kwoty zainwestowane w dofinansowania organizacji Polaków
poza granicami kraju – nie ma bardziej opłacalnego biznesu. Znaczenia
tych pieniędzy dla gospodarki narodowej nie trzeba wyjaśniać. Obecnie
ze skarbca MSZ wyasygnowano 2 zł
i 57 groszy na statystycznego członka
polskiej diaspory...
Warto dodać, że Polonia ma również wiele problemów związanych z
dezintegracją, słabym stopniem zorganizowania. Informuje o tym m.in.
Program Pomost w Radio Wnet. Brak
stałej polityki finansowania na pewno
nie przyczyni się do podniesienia jakości życia polskiego na obczyźnie,
a co za tym idzie – skuteczności oddziaływania organizacji polonijnych

i możliwości realizowania polityki
państwowej. Potrzebne jest stabilne
działanie, wolne od bieżących zawirowań i partykularnych interesów. Tu
nie trzeba wielkiej polityki, skomplikowanych programów. Wystarczy realizować zapis 6. artykułu Konstytucji
RP: "Rzeczpospolita Polska udziela
pomocy Polakom zamieszkałym za
granicą w zachowaniu ich związków
z narodowym dziedzictwem kulturalnym". Tylko tyle i aż tyle!

Moje dziennikarskie priorytety
Uważam tę kwestię za niezmiernie
istotną, priorytetową w naszych działaniach dziennikarskich. Od stycznia
2012 roku w Programie Pomost Radia
Wnet badamy z naszymi słuchaczami
i czytelnikami te sprawy. W grudniu ubiegłego roku (2011), gdy jako
dziennikarka społecznościowa zetknęłam się z trudnym tematem zmian
zaproponowanych przez rząd polski i
nowym wymiarem budowania relacji
z naszymi rodakami pozostającymi
poza granicami, podjęłam się niezmiernie trudnego zadania – relacjonowania przebiegu prac MSZ nad
nowym planem współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Programy,
audycje, relacje, wizyty w Sejmie i
publikacje złożyły się na cykl działań
pod nazwą "Debata polonijna" (www.
radiownet.pl/etery/program-pomost)
Debatę prowadzimy z czytelnikami
Kresowego Serwisu Informacyjnego, którego jestem redaktorką, oraz
"Magazynu Polonia" w Chicago
(www.magazynpolonia.com/artykul/
polonia-swiat,debata-polonijna-wradiu-wnet,4f8da3b4a8829?wyswietl)
Program Pomost ma za zadanie budzenie świadomości i aktywności społecznej, co nam się udaje – świadczy
o tym liczna korespondencja z całego
świata oraz zadawane pytania, które
przekazujemy do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Dziś na naszych
oczach dokonuje się zabieg inżynierii
społecznej, a jest to eksperyment na
żywej duszy Polaków najbardziej doświadczonych przez historię. Pamiętajmy, że jesteśmy w wolnym kraju i
nie tylko mamy moralny obowiązek,
ale także powinność wobec tych, którzy pozostali po drugiej stronie granicy, by stanąć w ich obronie i nie pozwalać, aby ich krzywdzono.
Za nami IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który obradował w
Warszawie i Pułtusku w dniach od
24 do 26 sierpnia 2012 r. Honorowy
patronat nad tym wydarzeniem objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski. Po inauguracji wygłoszono liczne referaty, jeden z
tytułów brzmi- Polonia wczoraj, dziś
i jutro. Zjazd przygotowywany przez
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
wzbudził wiele emocji w kraju i za
granicą...

jest móc czytać takie listy. Pragnę poinformować, że Program potrzebuje
wsparcia finansowego. Zwracam się
do moich słuchaczy by zechcieli wesprzeć audycję. Program Pomost jest
społeczną inicjatywą podjętą w 2009
roku przez mazurskie Stowarzyszenie
Zielone Dzieci.
Wszystkich słuchaczy zapraszam do
współpracy!
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. W ubiegłym
roku program otrzymał specjalną
nominację do nagrody im. Macieja Płażyńskiego - znalazł się wśród
55 nominowanych autorskich programów z całego świata. Dziękuję
Wszystkim za to wyróżnienie. Moje
audycje są realizowane w studio nagraniowym w Warszawie i nadawane
w internetowym Radio Wnet. Słuchaczy zachęcam do wsparcia Programu Pomost. Mieszkam w Polsce
piszę i walczę o sprawy Polaków po-

zostających poza granicami kraju.
Moim domem są Mazury, mieszkam
w Mrągowie, gdzie zajmuję się działalnością ekologiczną oraz edukacją
wielopoziomową nieformalną adresowaną do dzieci i dorosłych, a także
ochroną niezwykłych obrazów sztuki
wielokulturowych Mazur.
Mój program można wesprzeć
wpłatą na konto z dopiskiem -Program Pomost
BS 29 8848 0008 0000 5034 1000
0001
•
Piszcie do Nas!
Szanowni Czytelnicy i Słuchacze
Programu Pomost, system BILET
RADIA WNET nie obejmuje wsparcia dla Twórców Wolnej Anteny- czyli tych, którzy tworzą audycje.
Zapraszam do korespondencji. Chcemy znać Wasze problemy. Zapraszam, piszcie – nie ma spaw nieważnych.
foto; Zofia Wojciechowska

Liczę na to, że również czytelnicy w
Nowym Roku 2013 będą się z nami
kontaktować pod adresem: programpomost@gmail.com. Czkamy na
kontakt z państwem
Red. Zofia Wojciechowska

Wszystkiego dobrego ! na
Nowy Rok 2013 !
Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !
Dziękuję za wszystkie listy i ciepłe
słowa jakie otrzymuję od Was. Dużą
nagrodą i przyjemnością dla autora
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69. rocznica powstania
27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK

Andrzej Łukawski
W styczniu minie 69 lat od czasu,
kiedy płk „Luboń” na odprawie
oficerów w dniu 28 stycznia 1944
r. podjął decyzję o organizowaniu
wojska w ramach dywizji piechoty.
Przyjęto nazwę jednostki nawiązującą do przedwojennej kowelskiej
27 Dywizji Piechoty.
Na całym obszarze okupowanej
przez Niemcy Polski tworzyła się
konspiracja, która na swoim terenie
organizowała zbrojne oddziały partyzanckie.
Geopolityczna sytuacja na Kresach
wykreowała sprzymierzeńca niemieckiego okupanta, którym stały
się zbrojne oddziały OUN-UPA. Ich
cel, to na szeroką skale zaplanowana
eksterminacja ludności narodowości
polskiej. Masowe mordy dokonywane przez bandy OUN-UPA wywołały
naturalny sprzeciw ludności polskiej
która zaczęła tworzyć samoistne
grupy samoobrony. Pojedyncze lub
grupy zagrożonych terrorem ukraińskich nacjonalistów osady/miejscowości zaopatrywały się w broń i już
zbrojnie przeciwstawiały się OUN-UPA. Nie wszędzie było to możliwe dlatego samoobronie pomagały
tworzące się oddziały akowskiej partyzantki, które wielokrotnie jako mobilne pododdziały przeprowadzały
akcje prewencyjne.
To właśnie na bazie kresowej konspiracji, samoobrony i akowskiej
partyzantki, w ramach akcji "Burza"
powstała na Wołyniu formacja wojskowa którą dzisiaj znamy jako 27
WDP AK.
Dawny Okręg Wołyński AK, jest
obecnie członkiem Światowego
Związku Żołnierzy AK, jako Okręg
zaliczany do grupy tzw. "Okręgów Armii Krajowej Bez Ziemi".
Członkowie OW to "OBROŃCY
WOŁYNIA" jak nazywam żołnierzy
wołyńskiej konspiracji, samoobrony
i 27 WDP AK.
Oto jeden z nich:

KAZIMIERZ DANILEWICZ
ostatni prezes - żołnierz.

Prezesem OW został po bardzo chudziutkich latach prezesury Wolaka,
prezesury jedynie fasadowej, bo nie
wnoszącej nic wartościowego do życia Obrońców Wołynia. Jak oceniają
sami Żołnierze Wołynia, lata tej fatalnej w skutkach prezesury to stracony czas w procesie ocalenia od zapomnienia historii i szlaku bojowego
27 WDP AK oraz historii Wołynia.
Niemal natychmiast po objęciu prezesury w Okręgu Wołyńskim przez
Kazimierza Danilewicza przyszły
nowe zwyczaje a najważniejsze, że
po latach zapaści OW "otworzył się"
na zewnątrz.
Tysiące rodaków a zwłaszcza ich
młodego pokolenia dowiedziały
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się czym była 27
WDP AK.
Wszyscy pamiętamy niemal las
pocztów sztandarowych i dziesiątki, dziesiątki jeżeli
nie setki młodych
ludzi
podczas
wrześniowych i
styczniowych uroczystości poświęconych 27 WDP
AK w Otwocku.
To za prezesury
Kazimierza Danilewicza zapoczątkowano zwyczaj
palenia w dniu 1
listopada zniczy
na grobach żołnierzy 27 WDP AK.
Na ostatniej mszy
poświęconej
śmierci gen. Kiwerskiego - "Oliwy" pojawiły się
wreszcie poczty
sztandarowe oraz
młodzież
która
poznaje prawdę o dywizji o Kresach
i obrońcach Kresów.
Pamiętamy też ubiegłoroczne uroczne uroczystości na Skwerze Wołyńskim który zaprojektował (dlaczego
ten fakt się przemilcza?) nie kto inny
jak właśnie Kazimierz Danilewicz.
Na Skwerze Wołyńskim podobnie
jak w Otwocku pojawiły się poczty
sztandarowe, młodzież w umundurowania z "tamtych czasów" oraz broń
z jaką mieli do czynienia Obrońcy
Wołynia. Piękna lekcja historii Polski, Wołynia i całych Kresów jak też
historia 27 WDP AK. Pamiętamy
uroczystości upamiętniające "Krwawą Niedzielę na Wołyniu i niezwykle
emocjonalne wystąpienia świadków
ludobójstwa na Kresach.
Nie było tygodnia w którym Kresowy Serwis Informacyjny nie uczestniczyłby w pracach Prezesa Kazimierza Danilewicza i grupy którą
wokół siebie potrafił skupić. To cenny dar i umiejętność by historią zafascynować młodzież.
Uznając dorobek naszej gazety za
cenny w zapełnianiu białych kart historii Kresów, Zarząd OW kierowanego przez Kazimierza Danilewicza
wystąpił z wnioskiem o nadanie Kresowemu Serwisowi Informacyjnemu
odznaczenia "Pro-Patria" a to mobilizuje.
Niestety. Roczną prezesurę Pana
Kazimierza Danilewicza, w brutalny sposób przerwała choroba której
konsekwencją było jego ustąpienie z
zajmowanego stanowiska.
Po jego rezygnacji, OW zdominowało
pasmo niezrozumiałych i wymagających pilnego wyjaśnienia wydarzeń.
Wyścig po prezesurę, to okres łamania Statutu ŚZŻAK (prawa) a to nie-

/ Skwer Wołyński w Warszawie - projekt Kazimierz Danilewicz.

wiele ma wspólnego
z etosem AK historią
27 WDP AK bo tylko wypacza piękną
kartę
"Obrońców
Wołynia".
22 lipca w mieście
narzuconego przez
Sowietów PKWN
Chełmie, urządza
się
akowskiemu
stowarzyszeniu
(OW) Zjazd. Czyż
nie wygląda to jak
"rechot historii"(...)?
To właśnie na tym
zjeździe i z totalną
ignorancją
Statutu ŚZŻAK podjęto
fatalne w skutkach
decyzje. Komu zależało na "szybkiej
ścieżce" przejęcia
prezesury po Kazimierzu Danilewiczu
jest tajemnicą poliszynela.
W Chełmie - siedzibie powołanego
przez Sowietów PKWN postawiono
zwołać Nadzwyczajny Zjazd OW ale
zapomniano o PRAWIE jakim
dla
stowarzyszenia jest jego STATUT.
"Wieść gminna i wiewiórki" donoszą,
że podobno zaginęły jakieś dokumenty które maja zastąpić te "wytworzone" podczas zjazdu Nadzwyczajnego.
Jednym słowem "chcesz się napić
piwa kup sobie cały browar."
Podobno na nadzwyczajnym Kresowy Serwis Informacyjny miał odebrać "zaległy" medal "Pro-Patria", bo
do Chełma i 22 lipca nikt z KSI nie
miał zamiaru pojechać. Niestety, nie

/ Ostatni Prezes-żołnierz Okręgu Wołyńskiego, Kazimierz Danilewicz.
dość że nie odebrałem przyznanego nili się przed terrororem OUN-UPA
gazecie medalu, to na dodatek pod po raz kolejny zmobilizują się i tym
groźbą wezwania policji zostałem razem, kartką i długopisem będą walwyproszony z budynku PAST w któ- czyć o cała prawdę o Kresach.
Do sprawy będziemy systematycznie
rym odbywał się zjazd.
Kolokwialne "nici" wyszły z przeka- wracać bo nie można "tak sobie" wyzania przedstawicielom środowisk 27 rzucać żołnierzy 27 WDP AK ze śroWDP AK z całej Polski informacji o dowisk które sami tworzyli a tak się
Obywatelskiej Inicjatywie mającej niestety stało w Okręgu Wołyńskim.
na celu ustanowienie przez SEJM RP
11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa To dopiero początek "kariery" nowej prezes OW Lewak a już, jak za
Kresowian.
To dla sprawy Kresów przykra i smut- prezesury Wolaka czarne chmury
na informacja. Liczyłem na nich i na gromadzą się nad OW.
to, że podobnie jak w latach gdy bro-

Kresowy Serwis Informacyjny

1 stycznia 2013 - strona 23

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Profanacja ofiar banderowskiego
ludobójstwa

BOHDAN PIĘTKA
Kiedy

w czerwcowym numerze
„Kresowego Serwisu Informacyjnego” opublikowałem artykuł pt.
„Operacja Wisła była konieczna”
nie sądziłem, że poruszona w nim
tematyka stanie się wkrótce tak aktualna. Oto bowiem 8 listopada, a
potem 6 grudnia 2012 roku komisja
mniejszości narodowych i etnicznych Sejmu, kierowana przez posła
Platformy Obywatelskiej Mirona
Sycza, przyjęła skandaliczny projekt uchwały potępiającej operację
„Wisła”, nazywaną konsekwentnie
(zgodnie z propagandową terminologią ukraińską) akcją „Wisła”.
Projekt ten idzie znacznie dalej niż
uchwała Senatu z 1990 r. Czytamy
w nim m.in., że „w czasie trwania
tej akcji zastosowano właściwą dla
systemów totalitarnych zasadę odpowiedzialności zbiorowej, która
nigdy nie może być podstawą polityki demokratycznego państwa”.
Uzasadniając projekt uchwały przewodniczący Sycz stwierdził m.in.,
że „podczas akcji „Wisła” cywilną
ludność narodowości ukraińskiej
i osoby należące do łemkowskiej
grupy etnicznej wysiedlono, by
– jak głosiła oficjalna propaganda – pozbawić zaplecza oddziały
Ukraińskiej Powstańczej Armii. (...)
Tymczasem komunistyczne władze poświęcały się przede wszystkim walce z polskim podziemiem
i opozycją polityczną”, oraz dalej:
„wysiedlenia stanowią bolesny
cierń utrudniający pojednanie narodów, które nawzajem od siebie
wiele wycierpiały w historii, (...) a
akcję „Wisła” potępił już Senat w
1990 r. (..) komisja otrzymała wiele
pism, zarówno popierających, jak i
potępiających projekt uchwały. W
związku z tym, że zbliża się rocznica tragicznych wydarzeń wołyńskich uważam, że zarówno polski
Sejm, jak i Radę Najwyższą Ukrainy stać na to, by w sposób godny i
pokojowy zamknąć wspólnie tę tragiczną historię naszych narodów”
(cyt. za „Gazetą Wyborczą”, http://
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,13005197).
Z tych słów już widać jaka jest intencja projektodawców uchwały i
jakie są rzeczywiste powody jej forsowania. To przypadająca w przyszłym roku 70. rocznica – jak to ujął

poseł Sycz – „tragicznych wydarzeń
wołyńskich” (jest to propagandowe
określenie stosowane przez pogrobowców nacjonalizmu ukraińskiego wobec ludobójstwa popełnionego przez OUN-UPA na Polakach)
skłoniła środowiska neobanderowskie, których eksponentem jest
Związek Ukraińców w Polsce, do
postawienia narodu polskiego na
ławie oskarżonych, by przyćmić
prawdę o genocidum atrox na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Tak, bo tutaj chodzi o postawienie
na ławie oskarżonych narodu polskiego i niech nie będą dla nikogo
zmyłką propagandowe komunały o
„systemie totalitarnym”, „komunistycznej zbrodni” oraz, że „komunistyczne władze poświęcały się
przede wszystkim walce z polskim
podziemiem i opozycją polityczną”
(do której pewnie należała UPA,
sic!). Użycie propagandowego języka antykomunistycznego – tak miłego w Polsce dla wielu środowisk
określających się jako patriotyczne
– ma tylko zawoalować antypolskie
ostrze uchwały.
Wśród ekspertów komisji pracujących nad tym dokumentem znaleźli się: Myroslaw Czech (działacz
Związku Ukraińców w Polsce i były
prominentny działacz Unii Wolności), Jewhen Misiło (dyrektor Archiwum Ukraińskiego), Stefan Hładyk
(prezes Zjednoczenia Łemków),
Bohdan Halczak (wiceprzewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa
Historycznego), Roman Drozd (rektor Akademii Pomorskiej), mecenas
Piotr Fedusio i Grzegorz Motyka
(kierownik Zakładu Dziejów Ziem
Wschodnich PAN). Od wielu lat są
to eksponowani reprezentanci lobby
ukraińskiego (a faktycznie banderowskiego) w Polsce. Na szczególną uwagę jednak zasługuje postać
przewodniczącego komisji, posła
PO Mirona Sycza – wpływowego
działacza Związku Ukraińców w
Polsce, kawalera Złotego Krzyża
Zasługi RP oraz ukraińskiego Orderu Zasługi I, II i III stopnia. Nie
ulega bowiem wątpliwości, że to on
jest odpowiedzialny za forsowanie
projektu uchwały będącej plunięciem w twarz potomkom ofiar banderowskiego ludobójstwa przy okazji 70. rocznicy tegoż ludobójstwa.
Ten urodzony w 1960 roku poli-

tyk, z zawodu nauczyciel matematyki, jest synem Ołeksandra Sycza
– członka Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (od 1938 r.) i członka Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Ołeksander Sycz, ps. Kukurydza,
należał do kurenia UPA „Mesnyky”
(Mściciele). Oddział ten, a faktycznie zbrodnicza banda dowodzona
przez hitlerowskiego kolaboranta
Iwana Szpontaka, ps. Zalizniak,
dokonał wielu bestialskich mordów
na ludności polskiej w powiatach
lubaczowskim i jarosławskim. Do
najbardziej znanych należał mord w
Wiązownicy 17 kwietnia 1945 roku
– największa zbrodnia popełniona
przez UPA na ziemiach położonych
na zachód od Sanu. Ofiarami tej
zbrodni stało się co najmniej 106
Polaków, w tym co najmniej 20 kobiet i 20 dzieci. Spalonych przy tym
zostało od 150 do 170 domów. Wiele ofiar tej zbrodni spalono żywcem
lub zamordowano w szczególnie
zwyrodniały sposób (Mieczysław
Samborski, „Wiązownica (pow.
Jarosław) 17.IV.1945. Największy
jednorazowy mord Polaków na terenie dzisiejszej Polski dokonany
przez nacjonalistów ukraińskich”,
www.zarzecki.info). Za udział w tej
oraz innych zbrodniach Ołeksander
Sycz został skazany w 1947 roku
przez polski sąd na karę śmierci,
którą zamieniono mu jednak na 15
lat więzienia. Sam Szpontak-Zalizniak – ujęty dopiero w 1958 roku w
Czechosłowacji – został też skazany
na karę śmierci, którą zamieniono
mu na dożywocie. Z więzienia w
Przemyślu wyszedł w 1981 roku.
Miron Sycz był członkiem Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów
Polskich, a następnie długoletnim
członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po zmianie
ustroju w 1989 roku został członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego oraz wszystkich jego
kolejnych wcieleń, tzn. Unii Wolności, Partii Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. Należy również
do Stowarzyszenia Ordynacka, grupującego byłych członków SZSP i
PZPR, oraz do Związku Ukraińców
w Polsce, z ramienia którego był delegatem na Światowe Forum Ukraińców w Kijowie.
Należy sobie zadać pytanie, czy
np. w Wielkiej Brytanii, Francji lub

USA byłaby możliwa sytuacja, w
której parlament debatowałby nad
uchwałą zgłoszoną przez potomka
niemieckiego esesmana, domagającą
się np. potępienia procesów norymberskich czy „zbrodni” dokonanych
przez aliantów w 1945 roku w Niemczech? Oczywiście taka sytuacja nie
byłaby możliwa, ponieważ są to kraje poważne, czyli m.in. suwerenne
oraz potrafiące zdefiniować swoją
rację stanu i jej skutecznie bronić.
W związku z tym nasuwają się więc
kolejne pytania: dlaczego obecna
Polska – nazywana przez język urzędowej propagandy „wolną” – nie
zalicza się do grona państw poważnych, dlaczego w jej parlamencie
jest możliwa polityczna prowokacja
obliczona na zdestabilizowanie obchodów 70. rocznicy ludobójstwa
wołyńsko-małopolskiego i dlaczego
od ponad 20 lat prowadzona jest w
tej „wolnej” Polsce na różnych płaszczyznach obłędna kampania antypolonizmu?
Spróbuję pokrótce odpowiedzieć. Z
dzisiejszej perspektywy widać już
wystarczająco dobrze, że w 1989
roku rozpoczął się kolejny tragiczny
rozdział w dziejach narodu i państwa
polskiego. Zniszczony przemysł,
skolonizowana przez obcy kapitał
gospodarka, ogromny dług publiczny, ruina publicznej oświaty, służby
zdrowia, kolei, ogromne bezrobocie,
wielomilionowa emigracja zarobkowa i ogromna pauperyzacja społeczeństwa – to tylko zewnętrzne
symptomy tej tragedii, którą stanowi
narzucony Polsce w 1989 roku system neoliberlany. Ofiarami neoliberalnej transformacji (kolonizacji)
stały się nie tylko polska gospodarka
i poziom życia społeczeństwa, ale
także polska historia. Elity polityczne rządzące po 1989 roku nie kryją
swojego antypolonizmu i niechęci
do polskiej historii, którą uważają za
przeszkodę w neoliberalnej i globalistycznej modernizacji Polski. Wspieranie hucpy Jana Tomasza Grossa i
faktyczna bierność wobec nazywania
na Zachodzie niemieckich obozów
koncentracyjnych „polskimi” – to
tylko jedna z płaszczyzn antypolonizmu tych elit. Drugą płaszczyzną
jest to wszystko, co od ponad 20 lat
dzieje się w stosunkach polsko-ukraińskich i wokół ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego.

Jak chociażby widać po przykładzie posła Sycza, w neoliberalnej
transformacji (kolonizacji) Polski
aktywnie uczestniczyły m.in. te
środowiska, które poprzednio forsowały jako najlepszy ustrój świata
radziecki socjalizm. Ale nie tylko.
Także środowiska uważające się za
patriotyczne, zaślepione skrajnym
antykomunizmem, wpisywały się
i niestety jeszcze nadal się wpisują
w dominujący trend lekceważenia i
deptania Kresowian oraz pamięci o
ofiarach OUN-UPA. Jestem bardzo
zadowolony ze stanowiska, jakie
zajęła wobec uchwały posła Sycza
posłanka Prawa i Sprawiedliwości,
Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Ale niestety z tego samego PiS-owskiego środowiska dobiegł kilka
dni temu zupełnie inny głos. Oto w
numerze 51-52 „Gazety Polskiej” z
19 grudnia 2012 roku czytam wywiad Wacława Potockiego z Ihorem
Wasiunykiem – działaczem Ogólnoukrainskiego Zjednoczenia „Batkiwszczyna” i deputowanym tej
partii ze Lwowa, w którym dowodzą oni, że należy budować oś Warszawa-Kijów jako przeciwwagę dla
osi Berlin-Moskwa. Jako partnerów
politycznych dla tej osi na Ukrainie
wskazują „siły demokratyczne”,
za które uważają „Batkiwszczynę”
i – wymienione jakby na marginesie (ale niech nikogo to nie zmyli)
– Ogólnoukraińskie Zjednoczenie
„Swoboda”.
Głęboko zdumiało mnie też poparcie udzielone projektowi uchwały
posła Sycza przez Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Czyżby epigoni
PZPR i PPR sami siebie chcieli potępić?
Wygląda na to, że wobec przygotowywanej prowokacji w postaci
uchwały potępiającej operację „Wisła” środowiska kresowe pozostaną
osamotnione. Należy się też spodziewać zbojkotowania 70. rocznicy ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego przez władze państwowe.
Ale oczywiście nie wolno się poddać i trzeba walczyć o prawdę historyczną. Tzw. elity III RP najwidoczniej chcą stać po stronie katów.
My musimy uparcie stać po stronie
ofiar, prawdziwych ofiar. Historia
jest naszym ostatnim bastionem.
Nic już poza historią nie zostało
nam w tym kraju do obrony.
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2013 rokiem ważnych rocznic
narodowych historii Polski
Redakcja

W tym roku przypada 150 roczni-

ca Powstania Styczniowego 1863
– 1864 zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji, największego polskiego powstania narodowego. Równie ważną jest 70 rocznica „Rzezi
Wołyńskiej” w 1943 r. dokonanej
przez nacjonalistów ukraińskich z
OUN-UPA na ludności polskiej.
Powstanie narodowo- wyzwoleńcze wybuchło 22 stycznia 1863
w Królestwie Polskim i 1 lutego
1863 w byłym Wielkim Księstwie
Litewskim, trwało do jesieni 1864.
Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie
zabrane – Litwę, Białoruś i część
Ukrainy, czyli Kresy Wschodnie.
Było największym polskim powstaniem narodowym, które spotkało
się z poparciem międzynarodowej
opinii publicznej. Miało charakter
wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek.
Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z
których kilkadziesiąt tysięcy zostało
zabitych w walkach, blisko 1 tys.
straconych, ok. 38 tys. skazanych na
katorgę lub zesłanych na Syberię,
a ok. 10 tys. wyemigrowało. Natomiast w 1943 r. na Wołyniu zostało
zamordowanych 130 tys. Polaków
w większości kobiet i dzieci ( liczba
udokumentowana przez świadków
a faktycznie może ona przekraczać
ponad 200 tys., ponieważ nie znanych jest nadal bardzo wiele miejsc
zbiorowych mogił pomordowanych
bez świadków) Wymordowano Polaków którzy wypełniali na Kresach
zadanie jakie postawiło im państwo
polskie. Ginęli z rąk trzech wrogów;
Sowietów ,Niemców i tych najokrutniejszych czyli nacjonalistów
ukraińskich. Wyrokiem była narodowość polska, nawet dla jeszcze
nie narodzonych dzieci, które wydzierano z łona matki. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że na Wołyniu znajdowała się znaczna liczba
byłych powstańców styczniowych
którzy znaleźli się tam uciekając
przed ścigającą ich carską policją.
Nie można tych rocznic pominąć
milczeniem. Jednak są tacy „przedstawiciele narodu” co myślą inaczej,
o czym Przeczytać można np. w Polityce: Komisja Kultury i Środków
Przekazu obradująca 25 października 2012 r. odmówiła ogłoszenia
roku 2013-go - Rokiem Powstania
Styczniowego. Bez wątpienia jest
to blamaż większości członków tego
gremium. Tym bardziej, że już 3
sierpnia 2012 r. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił przyszły rok,
Rokiem Powstania Styczniowego i
uchwałę promulgował w Monitorze
Polskim z 14 sierpnia 2012 r. (…)
Drżą oni, by przypadkiem nie urazić
Federacji Rosyjskiej, nie utrudnić
polityki zbliżenia z Putinem. Kierując się takimi pobudkami komisja
przedłożony projekt uchwały odrzuciła, uznając ze wszechmiar błędnie,
że eksponowanie w skali krajowej
antyrosyjskiego powstania zaszko-

/ Foto Wikipedia: - Nadanie Orderów Virtuti Militari weteranom powstania styczniowego przez Piłsudskiego w 1921 r

dzi polityce zagranicznej państwa
polskiego.[1]
Przypominamy również, że jeśli
chodzi o 70 rocznicę „ Rzezi Wołyńskiej”, to cztery wnioski o uhonorowanie „Męczeństwa Kresowian”
złożone prawie pół roku temu, odbijają się jak piłeczki pingpongowe po Sejmie. Wszystko jak pani
Marszałek Sejmu twierdzi po to by
godnie uczcić te ważne wydarzenie.
A przecież w/w rocznica właściwie
spełnia symboliczną rolę wobec całej martyrologii Kresów Wschodnich, albowiem cały ten teren został
w okrutny sposób doświadczony
podczas II wojny światowej. Można
by rzec, że przez Kresy Wschodnie
przeszły wszystkie możliwe plagi. I
i II okupacja sowiecka, podczas których nie tylko wyniszczano naród
polski na miejscu, ale skazywano go
na zagładę wysyłając pociągi śmierci na Syberię czy do Kazachstanu.
Przepełnione więzienia w 1941 r.
stały się często mogiłami osadzonych bez wyroku. Dla przykładu
nie można zapomnieć o ofiarach
z Berezwecza zamordowanych w
klasztorze i „kolumnie śmierci” i
mordzie ostatecznym w miejscowości Taklinowo. ( Kilka tysięcy
ofiar). Takich miejsc i zdarzeń jest
więcej, ale kto poza rodzinami pomordowanych o tym pamięta? A
Ponary na Litwie ! W lesie ponarskim w latach 1941-1944 jak podają różne źródła mogło ponieść
śmierć ok. 70 tys. Żydów i nawet
20 tys. Polaków zamordowanych
przez hitlerowców i szowinistów
litewskich, kolaborujących z okupantem. To nie jedyne z miejsce
kaźni na Wschodnich Kresach
dawnej Rzeczypospolitej. Prawda
o zbrodni w Ponarach przez wiele
lat była okryta tajemnicą, podobnie
jak zbrodnia katyńska. Dziś również temat obchodzony wielkim
łukiem, a Litwini nie przyznają
się do swojego udziału w mordzie
ponarskim. A okupacja niemiecka

też odbiła się piętnem na tamtych
terenach, likwidacją inteligencji
polskiej, pacyfikacjami osiedli polskich i zsyłką młodzieży na przymusowe roboty w głąb Niemiec.
Dlaczego boimy się rocznicy Powstania Styczniowego? Taki tytuł ma również artykuł opublikowany w „Ziemi Limanowskiej”.
Autor zauważa między innymi:
W roku 2013 będziemy obchodzić
150. rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego. Były nawet propozycję, by z tej okazji przyszły rok
został ogłoszony przez nasz parlament – „Rokiem Powstania Styczniowego”, ale jak na razie wszystko wskazuje na to, że nasi „dzielni
przedstawiciele”, jakby bali się
wspominania tego wielkiego zrywu
narodowościowego. Dlaczegóż to?
Przecież to było tak dawno. Ani to
Katyń, ani Gibraltar, ani stan wojenny, ani stół okrągły, ani Smoleńsk. Przecież tego wydarzenia nie
pamiętają nawet najstarsi Polacy,
więc jest ono dosyć „bezpieczną
historią”.[2]
Bardzo ciekawe pytanie, autor
jednak skierował do nas wszystkich, a dotyczyć powinno rządzących i polityków. To ich, w wolnej
Polsce, nie stać na uhonorowanie
prawdziwych bohaterów co nie
dbając o własne życie stanęli do
walki z o wiele silniejszym przeciwnikiem. Może nie chcą przypominać na czym polega patriotyzm
i godność narodowa, której tak
ostatnio brakuje. Tymczasem nasi
sąsiedzi : Sejm w Wilnie przyjął
projekt uchwały w tej sprawie.
Inicjatorami pomysłu są: marszałek Sejmu Irena Degutiene i litewski minister spraw zagranicznych
Audronis Ażubalis. Teraz projekt
czeka na ostateczne głosowanie w
izbie. „W przyszłym roku mija 150
lat od wybuchu powstania, które
miało ogromny wpływ na historię
i dalsze losy trzech narodów – Litwinów, Polaków i Białorusinów”

– napisano w uzasadnieniu propozycji ustanowienia Roku Powstania
Styczniowego. Zdaniem historyków, wydarzenia 1863 roku były
ważnym etapem w europejskiej historii Litwy i pokazały, którą z dróg
chce kroczyć Europa Wschodnia.[3].
Warto przypomnieć, że:
21 stycznia 1919 roku w przeddzień rocznicy wybuchu powstania
styczniowego Marszałek Józef Piłsudski podpisał rozkaz, w którym
czytamy m.in. . „Dla uczczenia ich
i roku 63 w szeregach Armii Polskiej wydałem rozkaz zaliczenia
do szeregów wojska wszystkich
weteranów 63 roku z prawem noszenia mundurów Wojska w dni
uroczyste witam ich tym razem,
jako naszych Ojców i Kolegów”.
Aby wprowadzić w życie powyższy
rozkaz 1 kwietnia 1919 roku przy
Ministerstwie Spraw Wojskowych
został utworzony Wydział do Spraw
Weteranów 1863 rok, którego zadaniem była szeroko rozumiana pomoc materialna oraz prawna byłym
powstańcom. [4]
Obojętność wobec upamiętnienia
zarówno „Powstania Styczniowego” jak i „Martyrologii mieszkańców Kresów” jest rzeczą całkowicie niepojętą. Jak można wyczytać
w prasie lokalnej, organizacje społeczne i samorządy, planują uroczystości i działania edukacyjne
zachowują się bardziej odpowiedzialnie niż przedstawicielstwo narodu. Mamy nadzieję, że PO przestanie blokować projekty uchwał
zarówno dotyczące „Powstania
Styczniowego” jak i ustanowienia dnia 11 lipca „Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”, które wyrastają z racji oczywistych.
W przeciwnym razie szykuje się
wielka kompromitacja. Właściwie
wolno mówić o działaniu sprzecznym z tożsamością konstytucyjną
państwa. . Przecież konstytucja
stanowi, że Rzeczpospolita strzeże
dziedzictwa narodowego (art. 5),

a w preambule wyraża wdzięczność przodkom za "walkę o niepodległość okupioną ogromnymi
ofiarami". To wstyd, że wyrazy tej
wdzięczności można było usłyszeć
z ust prezydenta Hollanda, który
przypomniał umiłowanie wolności
przez Polaków w wieku XIX i XX,
a nie mogą znaleźć one wyrazu w
uchwale polskiego Sejmu. A warto przypomnieć o fenomenie 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
która powstała mimo tragicznego
położenia ludności polskiej na Wołyniu. Naród wyniszczony przez
Sowietów ,Niemców i w najgorszej
ludobójczej formie przez zbrodniarzy z OUN-UPA i tak zebrał siły
w celu odzyskania niepodległości.
Kto o tym pamięta? To, że za PRL-u o tej dywizji i co najważniejsze o
jej żołnierzach, nie mówiono to nic
dziwnego ale teraz czas to zmienić.
Skąd wzięli się” Żołnierze Wyklęci” o tym warto wspominać nie tylko w marcu.
1] 150-ta rocznica Powstania Styczniowego wystraszyła Komisję Sejmową. "Drżą by przypadkiem nie
urazić Putina" http://wpolityce.pl/
dzienniki/komentarze-profesoraryszarda-bendera/41192-150-tarocznica-powstania-styczniowegowystraszyla-komisje-sejmowadrza-by-przypadkiem-nie-urazicputina
2] http://www.ziemia-limanowska.
pl/?p=20280
3] Litwa: 2013 – Rokiem Powstania Styczniowego?
http://
www.kuriergalicyjski.com/index.
php/2012-02-03-12-29-43/upami/604-litwa-rok-2013-rokiem-powstania-styczniowego
4] Artykuł: „Wspomnienia z partii
Micewicza” opublikował Jarosław
Marczak w Grajewiaku pl http://
www.grajewiak.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=815&Itemid=48
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Podkamień w zimowej odsłonie
Henryk Bajewicz

dotrzeć cało i zdrowo do Brodów.
Nasze pierwsze kroki wiodły do
księdza Anatola Szpaka. Na ręce
proboszcza przekazano prezent w
postaci oleju parafinowego, który
zostanie wykorzystany w kościołach w Brodach, Podkamieniu i Palikrowach.
Tego samego dnia dokonano również wizji lokalnej budowy pomnika na cmentarzu w Palikrowach. W
miejscu zbiorowej mogiły powstały
już fundamenty pod pomnik finansowany przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Mimo
dużej ilości śniegu widoczny jest
zarys w kształcie półkola oraz miejsce w centrum na krzyż, do którego
prowadzi dwustopniowe podejście.
Docelowo pomnik ma zawierać pięć
tablic ze znanymi nazwiskami osób
pomordowanych 12 marca 1944
roku na łące w Palikrowach. Stan
prac przedstawia się obiecująco, co
pozwala stwierdzić, iż oficjalne odsłonięcie pomnika może mieć miejsce w pierwszej połowie 2013 roku.

W związku z kolejnymi etapami
prac dotyczącymi budowy pomni-

ka pomordowanych w Palikrowach
przedstawiciele
Stowarzyszenia
Kresowego Podkamień wybrali się

w delegację na Ukrainę. Pomimo
wyjątkowo niesprzyjającej pogody
w pierwszym dniu wizyty udało się

Projekt pomnika w Palikrowach.
Korzystając z okazji delegacja Stowarzyszenia Kresowego Podkamień
przekazała za pośrednictwem Rady
Wiejskiej w Palikrowach darowiznę w postaci odzieży dla skromniej uposażonych mieszkańców
wsi. Dodatkowo rozdano upominki
świąteczne od członków Stowarzyszenia konkretnie wskazanym osobom. Nadmierna pomoc materialna
w formie prezentów rzeczowych
naszym zdaniem nie jest jednak rozwiązaniem na dłuższą perspektywę,
gdyż utrwala wśród ludzi odruch

oczekiwania na dary. W przyszłości
Stowarzyszenie będzie starało się
pomóc ludziom mieszkającym na
Kresach również inaczej, aby ofiarowane prezenty były formą pamięci lub bodźcem do samodzielnego
działania.
Przy pomniku w Podkamieniu.
Kończąc pobyt w Podkamieniu delegacja Stowarzyszenia Kresowego
„Podkamień” odwiedziła cmentarz,
na którym, przy pomniku pomordowanych Polaków, odsłoniętym
i poświęconym w maju, zapalono
znicze. Trzeba wskazać, iż pojawienie się pomnika na cmentarzu w
Podkamieniu wywołało wśród niektórych mieszkańców kontrowersje,
lecz większość wie co stało się w
tamtych strasznych czasach i szanuje pomnik jako wolę upamiętnienia
ofiar tamtych dni.
Rozmawialiśmy także o wprowadzeniu drobnych lecz istotnych
poprawek do pomnika w Podkamieniu oraz zainicjowaliśmy temat
przekazania kaplicy na cmentarzu
przez lokalne władze dla parafii
rzymsko- katolickiej. Wtedy byłoby nam łatwiej zorganizować jakąś
bardziej zdecydowaną pomoc dla tej
kaplicy. Chodzi tu w szczególności
o remont, elektryfikację czy ocieplenie. Obiecano nam zdecydowane
działania.
Henryk Bajewicz
Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień”

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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Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy w sprawie ustanowienia
dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa
Kresowian uzyskał osobowość prawną
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Na 18 posiedzeniu Sejmu RP w dniach 11, 12 i 13 lipca 2012 r. Na początku 18 posiedzenia
Sejmu RP (w dniach 11, 12 i 13 lipca 2012 r.) Ryszard Terlecki (PiS) wnioskował o przerwę
w obradach, zwracając uwagę, że Sejm nie podjął uchwały w rocznicę rzezi wołyńskiej, która
miała ustanowić 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Jak ocenił, jest to "oburzające zaniedbanie" dodając, że projekt uchwały został zablokowany w sejmowej komisji kultury
i środków przekazu. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zarządziła przerwę i zwołała posiedzenie
Konwentu Seniorów. W efekcie po wznowieniu obrad posłowie uczcili minutą ciszy pamięć
ofiar "bestialsko pomordowanych latem 1943 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej".
Na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu Ewa Kopacz wyjaśniła, że "wszystkie
cztery projekty, łącznie z opinią ministra spraw zagranicznych, zostały skierowane do komisji
kultury". - 70. rocznica przypada w przyszłym roku i chcemy mieć tekst uzgodniony przez
zdecydowaną większość w parlamencie - podkreśliła marszałek Sejmu. Warto przypomnieć, że
w Sejmie złożono trzy projekty uchwał w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, przygotowane przez PSL, PiS i Solidarną Polskę. W projektach uchwały
PiS i SP jest mowa o ofiarach "zbrodni ludobójstwa popełnionych przez Ukraińską Powstańczą
Armię", zaś w projekcie PSL o ofiarach "zbrodni o znamionach ludobójstwa". Czwarty projekt
uchwały w tej sprawie złożył klub SLD. Mówi on o "ludobójczej zbrodni dokonanej na ludności
polskiej na Kresach II Rzeczypospolitej dokonanej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię". Tyle zwykły czytelnik miał szansę dowiedzieć z bardziej
zaangażowanej prasy na bieżąco, potem nastąpiła cisza. W tej sytuacji stowarzyszenia kresowe
i środowiska patriotyczne podjęły obywatelską inicjatywę ustawodawczą która zaowocowała
złożeniem 30 października br. do stosownych dokumentów do Marszałek Sejmu. Złożono zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy w sprawie
ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. W tym projekt ustawy z
uzasadnieniem i skład „ Komitetu”.

USTAWA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia …………. 2012 r.
w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Art. 1. Ustanawia się dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian Kresów
Wschodnich.
Art.2. Sejmowa dyspozycja wynikająca z uchwały Sejmu z dnia 15 lipca2009 r.,:
"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", zmienia się w ustawowy obowiązek dotyczący całych Kresów II RP.
Art.3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Uzasadnienie
„Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II RP powinna być przywrócona pamięci
historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie wszystkich władz publicznych,
w imię lepszej przyszłości i porozumienia naszej części Europy, w tym szczególnie
Polaków, Ukraińców oraz Litwinów”
11 lipca 2012 roku minęła kolejna, 69 rocznica” Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, kiedy
to formacje OUN-UPA, wspierane przez „czerń”, czyli podjudzonych chłopów ukraińskich, wymordowały w czasie nabożeństw w kościołach rzymskokatolickich tysiące
Polaków. W następnych miesiącach fala zbrodni ogarnęła także województwa stanisławowskie, tarnopolskie, lwowskie i lubelskie. Tutaj także banderowców wspierała
okoliczna ludność ukraińska mordując Polaków przy pomocy narzędzi gospodarskich
jak siekiery, motyki, kosy czy piły do ciecia drewna. Czynili to zadając tortury nie
znane w cywilizowanym świecie.
Zaplanowane „ludobójstwo”, najokrutniejsze w naszych dziejach pozostaje dotychczas nie ukarane i nie potępione. Zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na narodach polskim, żydowskim, ormiańskim, ukraińskim, czeskim, romskim i innych, w wyniku
której zginęło w okrutnych mękach ponad 130 000 samych tylko Polaków, głównie
dzieci, kobiet i starców, pozostaje nadal nie rozliczone. Sprawcom tego okrucieństwa
– „dowódcom UPA” – ufundowano już setki pomników na obydwu półkulach, także
na ziemi polskiej. Dziś w dobie walki z terroryzmem to światowe kuriozum jawi się
jak złowieszczy chichot historii. Na Ukrainie coraz bardziej dynamicznie odradza się
ukraiński faszyzm. Wszystko to dzieje się na oczach jeszcze żyjących, niestety już niewielu, świadków zagłady Kresów. Bardzo wiele ofiar tej zbrodni nie miały godnego
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pochówku, a ich szczątki poniewierają się w nieoznaczonych, w większości nieznanych miejscach. Naszym narodowym i po prostu ludzkim obowiązkiem jest godne
uczczenie i upamiętnienie rodaków, bestialsko pomordowanych tylko dlatego , że byli
Polakami.
Banderowskie zbrodnie w wykonaniu faszystowskich formacji zbrojnych OUN-UPA
wyczerpują absolutnie wszystkie znamiona wg. Konwencji o zapobieganiu i karaniu
ludobójstwa przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 r.
W czasie II wojny światowej, w latach 1941-1944, las w Ponarach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej
policji litewskiej pod Wilnem. Ofiary przywożono pociągami lub ciężarówkami (czasem transportami pieszymi), rozstrzeliwano i grzebano w olbrzymich dołach.
Niemcy, wspomagani przez ochotnicze litewskie oddziały Ypatingasis būrys (Sonderkomando der Sicherheitsdienst und des SD), rekrutujące się głównie spośród szaulisów, wymordowały tu w latach 1941-1944 ok. 100 000 osób. Wśród nich od 56 000do
70 000 stanowili Żydzi. Wśród pozostałych ofiar znajdowało się od kilkunastu tysięcy,
do 20 000 Polaków (inteligencja wileńska i żołnierze Armii Krajowej), a także grupy
Romów, komunistów oraz Rosjan. Świadkiem zbrodni był pisarz Józef Mackiewicz,
który w 1945 opublikował tekst Ponary-Baza, a także dziennikarz Kazimierz Sakowicz, którego wieloletnie notatki z obserwowanych zbrodni w Ponarach wydano w
1998.
Powyższe dane zawierają jedynie część ujawnionych faktów klasycznego ludobójstwa
i jako takie w cywilizowanym świecie nie mogą zostać nie potępione. Do tego nawołuje uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie
tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich.
Skład KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ (Zapisany w kolejności alfabetycznej)
1. Badowska – Buczak Jadwiga 		
2. Budzisz Feliks 				
3. Cyra Adam 					
4. Danilewicz Kazimierz			
5. Dębski Krzesimir 				
6. Faszcza Dariusz Rafał 			
7. Filar Władysław Tadeusz 			
8. Łukawski Andrzej 				
9. Modła Halina 				
10. Paluch Włodzimierz				
11. Paź Bogusław				
12. Piętka Bohdan 				
13. Prażmo Maciej Grzegorz 			
14. Siemaszko Ewa 				
15. Słowiński Henryk 				
16. Skalski Jan					
17. Wojciechowska Zofia 			
18. Wernik Jan					
19. Zaleski Tadeusz				
20. Zapałowski Andrzej Tomasz			

- Oświęcim
- Gdańsk
- Oświęcim
- Warszawa
- Warszawa
- Szczecin
- Warszawa
- Warszawa
- Oświęcim
- Oświęcim
- Wrocław
- Trzebinia
- Kozłowo
- Warszawa
- Wrocław
- Bytom
- Mrągowo
- Osiek
- Radwanowice
- Przemyśl

Pełnomocnikiem „Komitetu” został : Andrzej Łukawski, zastępcą Ewa Siemaszko.
Adres „Komitetu”: Bartexpo – Wydawca KSI 02-670 Warszawa, ul. Puławska 240
lok 60
Postanowieniem NR.17 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia
2012r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
projektu ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa
Kresowian. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonaniu
inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr. 62, poz. 688) Marszałek Sejmu
Ewa Kopacz postanawia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej projektu-ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Męczeństwa Kresowian. Pismo z w/w postanowieniem dotarło do pełnomocnika Komitetu w dniu 11 grudnia 2012 r. Oznacza to, że „Komitet” uzyskał osobowość prawną. Po
otrzymaniu postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia, „ Komitet”
ma obowiązek ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości
prawnej, adres „Komitetu” oraz miejsce udostępnienia projektu ustawy do publicznego
wglądu. ( Jest on cały czas dostępny na stronie: http://11lipca1943.wolyn.org/ )
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Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych. 6 grudnia 2012
Andrzej Łukawski

6 grudnia w Sejmie, pod przewodnictwem Mirona Sycza z Platformy
Obywatelskiej odbyło się drugie
posiedzenie Komisji Mniejszości
Narodowych i Etnicznych mające
na celu głosowanie projektu uchwały potępiającej "Operację Wisła" (w
oryginalnej pisowni w druku Sejmowym nr. 904 "Operacja Wisła"
nosi nazwę "Akcja Wisła").
W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji w liczbie 13 (stan
komisji to 18 członków ), posłowie
nie będący członkami komisji, zaproszeni goście m.in. byli posłowie
jak Mirosław Czech i Tadeusz Samborski. Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji reprezentował Dyrektor
Departamentu Wyznań Religijnych
Mniejszości Narodowych i Etnicznych pan Józef Różański. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego reprezentowała dyr.
Dorota Janiszewska Jakubiec i
Główny Specjalistę Pan Jan Łazicki. Na posiedzenie Komisji przybył
też ekspert (tak został przedstawiony przez przewodniczącego Sycza)
w omawianej dziedzinie prof. Grzegorz Motyka. Na posiedzenie przybyli także: Prezes fundacji "Lwów
i Kresy" Joanna Biniszewska wraz
z v-ce prezesem Ewą Szakalicką,
Magdalena Czyż, Prezes Stowarzyszenia Łemków Andrzej Kopcz,
Andrzej Łukawski z Kresowego
Serwisu Informacyjnego, Szczepan Siekierka ze Stowarzyszenia
OUZUN, Jan Niwiński Prezes
Kresowego Ruchu Patriotycznego,
Jerzy Sierak Burmistrz Hajnówki,
Piotr Tyma Prezes Związku Ukra-

ińców w Polsce, prof. Jacek Wilczur
z Wyższej Szkoły Komunikowania,
Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Aleksander Szych reprezentujący Polonia Semper Fidelis
oraz inni.
Posiedzenie komisji obfitowało w
niezwykle emocjonalne i osobiste
wystąpienia po których rysował się
wyraźny podział na "potwornie"
skrzywdzonych przez rząd kraju
który nie chciał tolerować na swoim terytorium zbrojnych grup przestępczych i bezkrwawo przesiedlił
mieszkańców terenów objętych
działaniami UPA oraz tych, którzy
projekt Komisji mającej na celu potępienie Operacji Wisła uważają za
skandal.
Łemkowie najwyraźniej są zatroskani o wynik głosowania. Będzie
odszkodowanie czy nie?
Potomkowie przesiedlonych Ukraińców jak sam przewodniczący Sycz
albo były poseł Czech domagali się
potępienia tej operacji bowiem ich
zdaniem jest to "dobry czas" na oddanie "prawdy historycznej". Pan
Tyma i przedstawiony przez Sycza
jako autorytet prof. Motyka robili
wszystko by wypaczyć genezę operacji przesiedleńczej.
Prezes Związku Ukraińców w Polsce Tyma (po prawej) i w środku
były poseł Czech
Zabrali oni głos (niestety) po niezwykle merytorycznych wystąpieniach m.in. Marka Asta i Doroty Ar-

ciszewskiej-Milewskiej i to mogło
mieć wpływ na wynik głosowania.
9 głosów za potępieniem "Operacji
Wisła" 4 przeciw.
Przemawia Dorota ArciszewskaMilewska. Jak widać po pliku dokumentów z których korzysta , w
przeciwieństwie do wielu innych
dyskutantów Pani Dorota wie o
czym mówi a to się ceni.
Niektórzy zabierający głos posłowie
sprawiali wrażenie że nie wiedzą o
czym mówią a to świadczy o tym,
że kompletnie nie znają historii w
temacie w jakim obradowa komisja
albo po prostu mieli "coś" powiedzieć no i powiedzieli. Głosy Kre-

sowian nie były w stanie zmienić
losu projektu a to świadczy o swoistym kuriozum gdzie gigantyczna
większość zdominowana jest przez
skrajną mniejszość. Po posiedzeniu
komisji jest już pewne, że partykularne interesy mniejszości zmierzają
w "jedynie słusznym kierunku". Po
posiedzeniu komisji a zwłaszcza po
wystąpieniach "pachnących" ukraińskim nacjonalizmem mówców
zdaję sobie sprawę z tego, jak ciężko
będzie powstrzymać ten szaleńczy
projekt uchwały w Sejmie podczas
pierwszego czytania. Zaskoczeni
takim przebiegiem posiedzenia i
wynikiem głosowania Kresowianie
czują się w chwili obecnej bezradni.

Profesor Jacek Wilczur odczytał kolejny list-protest przeciwko potępieniu Operacji Wisła
Jan Niewiński z Kresowego Ruchu
Patriotycznego przekazuje przewodniczącemu Syczowi protest
Obrady filmowała ekipa filmowców z Naszego Słowa. Prezes Tyma
może być dumny.
Obejrzyj obrady
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/
transmisje_arch.xsp?unid=EBF0EC7C70F3822BC1257AC20040B1AB

PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 30) z dnia 6 grudnia 2012 r.
KANCELARIA SEJMU
Biuro Komisji Sejmowych Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 30)
z dnia 6 grudnia 2012 r.
VII kadencja
PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, obradująca pod przewodnictwem
posła Mirona Sycza (PO), przewodniczącego Komisji, przeprowadziła:
– pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie akcji „Wisła”
(druk nr 904).
W posiedzeniu udział wzięli: Józef Różański dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Dorota Janiszewska-Jakubiak zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze współpracownikami, Grażyna Płoszajska radca
ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jerzy Sirak burmistrz Hajnówki, dr hab. Grzegorz Motyka kierownik Zakładu Dziejów
Ziem Wschodnich Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jacek Edward Wilczur wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki, Andrzej Kopcza prezes Stowarzyszenia Łemków, Piotr
Tyma prezes Związku Ukraińców w Polsce wraz ze współpracownikami, Magdalena Czyż
współprzewodnicząca Grupy Działania Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Wirydarz”
przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Tadeusz Samborski prezes Rady Krajowej Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Leszek Jankiewicz sekretarz zarządu Stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczypospolitej, Joanna Aleksandra Biniszewska prezes i Ewa Szakalicka wiceprezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie,
Jan Niewiński prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego, Szczepan Siekierka prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu oraz Andrzej
Łukawski wydawca Kresowego Serwisu Informacyjnego – Organu Medialnego Porozumienia
Pokoleń Kresowych.
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.
Witam serdecznie posłów, członków tejże Komisji. Witam posłów, którzy nie
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są członkami tej Komisji a przybyli na dzisiejsze posiedzenie. Witam również przybyłych gości. Miło mi jest państwa poinformować, że wśród gości obecni są byli posłowie – pan poseł
Mirosław Czech i pan poseł Tadeusz Samborski. Witam serdecznie panów posłów.
Na posiedzeniu Komisji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji reprezentuje dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych pan Józef Różański.
Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam serdecznie przedstawicieli Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego – panią dyrektor Dorotę Janiszewską- -Jakubiak i głównego specjalistę Jana Łazickiego. Witam serdecznie gości przybyłych na dzisiejsze posiedzenie. Miło jest mi
poinformować państwa, że obecny jest na dzisiejszym posiedzeniu ekspert w dziedzinie, którą
dzisiaj będziemy omawiać, pan dr hab. Grzegorz Motyka. Witam serdecznie, panie profesorze.
Obiecał swoją obecność kolejny ekspert pan Eugeniusz Misiło. Czekamy na niego. Witam serdecznie prezesa Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie panią Joannę Biniszewską.
Witam serdecznie panią Magdalenę Czyż. Witam pana prezesa Stowarzyszenia Łemków Andrzeja Kopczę.
Witam Kresowy Serwis Informacyjny – Andrzeja Łukawskiego. Witam Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu – pana Szczepana Siekierkę, jak również burmistrza Hajnówki pana Jerzego Sieraka. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Witam serdecznie pana Piotra Tymę, prezesa Związku Ukraińców w Polsce. Witam
serdecznie wszystkich państwa na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.
Drodzy państwo, pragnę państwa poinformować, że marszałek Sejmu skierowała do Komisji w
dniu 20 listopada do pierwszego czytania komisyjny projekt uchwały w sprawie akcji „Wisła”
(druk nr 904). Porządek dzienny posiedzenia obejmuje pierwsze czytanie komisyjnego projektu
uchwały z druku nr 904. Zapytam państwa, czy są uwagi do porządku dziennego. Nie widzę
uwag. Stwierdzam wobec tego, że Komisja przyjęła porządek dzienny.
Drodzy państwo, jako poseł wyznaczony przez Komisję pozwolę sobie przystąpić do uzasadnienia projektu uchwały, które to uzasadnienie państwo mają załączone do tej uchwały. Panie
i panowie, szanowni państwo, Akcja „Wisła” rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 r. i trwała do 31
lipca tegoż roku. Wedle najnowszych danych łącznie wysiedlono ponad 140 tys. osób. Przypomnę, że wcześniej od 1944 r. praktycznie do 1946 r. trwały pierwsze wysiedlenia Ukraińców
z terenów południowej Polski do Ukrainy. Ta akcja objęła ponad 400 tys. Ukraińców. W tym
czasie też repatrianci z Kresów byli przesiedlani do Polski. Powracający Ukraińcy i Łemkowie
byli wyłapywani i osadzani w obozie w Jaworznie.
Cywilną ludność narodowości ukraińskiej, jak również osoby należące do łemkowskiej grupy etnicznej wysiedlano – jak głosiła oficjalna propaganda – aby pozbawić zaplecza oddziały
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Przez lata głoszono, że było to jedyne rozwiązanie konfliktu.
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Tymczasem komunistyczne władze poświęcały się przede wszystkim walce z polskim podziemiem i opozycją polityczną. Do zwalczania UPA, która kwestionowała integralność terytorialną kraju, nie skierowano odpowiednich sił. Już w czasie zimy poprzedzającej akcję „Wisła”
istniała szansa przywrócenia spokoju na spornych terenach. Mimo to dopiero w kwietniu zdecydowano się na spektakularną akcję, licząc na szerokie poparcie społeczne ludności pamiętającej okrucieństwa wojny.
Motywowane politycznie wysiedlenia były nie tylko pogwałceniem praw człowieka i obywatela, ale również nie miały uzasadnienia militarnego. Akcja „Wisła” pokazuje jak destrukcyjne jest stosowanie właściwej dla systemów totalitarnych zasady odpowiedzialności zbiorowej.
Wysiedlenia trwale naznaczyły kolejne pokolenia Ukraińców i Łemków, utrudniając im zachowanie tożsamości. Stanowią one bolesny cierń, utrudniający pojednanie narodów, które nawzajem od siebie wiele wycierpiały w historii. Pragnę też nadmienić, że w sprawie akcji „Wisła”
uchwałę podjął już Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Stało się to 3 sierpnia 1990 r.
Szanowni państwo, na poprzednie posiedzenie Komisji zaprosiliśmy ekspertów. Część z nich
jest też i dzisiaj tutaj obecna. Ekspertów, którzy po tak długim okresie zebrali praktycznie
wszystkie dokumenty z tych czasów i mogli przedstawić je nam tutaj, na naszym posiedzeniu.
Dlatego cieszę się, że jest obecny dzisiaj pan profesor Grzegorz Motyka, członek kolegium
Instytutu Pamięci Narodowej.
Drodzy państwo, nie sądziłem, że projekt tej uchwały wzbudzi aż tak wiele emocji. Emocji,
które dotyczyły też i mnie osobiście a tak w rzeczywistości – mojego ojca, który nie żyje już od
16 lat. I stwierdzam, że nawet komunistyczny sąd wojskowy tak brutalnie nie określał oskarżeń,
jak zostały one określone w pismach kierowanych do Komisji, kierowanych do marszałka Sejmu. Zresztą tych pism, drodzy państwo, jest naprawdę wiele. Jest wiele pism stwierdzających,
że to dobrze, że Sejm zajmuje się tą sprawą, wręcz dziękujących. Jest ich bardzo dużo. I jest
też wiele pism, które traktują akcję „Wisła” jako akcję przeciwko UPA. Nasi eksperci, historycy – na podstawie dokumentów, które są dostępne – mają zupełnie inne zdanie, które wyjawili
na ostatnim posiedzeniu Komisji. Dla państwa jasności, choć publikacje są różne, z archiwum
wynika...
Państwo to chyba otrzymali, żeby zakończyć problem ojca, bo trudno mi się odnosić do osoby,
która już nie żyje, niemniej jednak to mój ojciec. Chcę państwa poinformować, że w latach
1937-1939 ojciec mój służył w Wojsku Polskim w Kielcach, brał udział w kampanii wrześniowej, walcząc w obronie Polski i nie mógł w tym czasie, w 1938 r., zakładać Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów.
Drodzy państwo, w związku z tym, że za niespełna rok a tak naprawdę za pół roku, zbliża się
70. rocznica przykrych, tragicznych wydarzeń wołyńskich, argumentowałem to na poprzednim posiedzeniu Komisji, że zarówno Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Radę Najwyższą
Ukrainy stać na to, abyśmy w sposób godny, pokojowy zamknęli wspólnie tę tragiczną historię
narodów Polski i Ukrainy, abyśmy mogli przejść – na podstawie faktów, na podstawie tych źródeł, które są dostępne – do budowania silnej Polski, ale też i silnej Ukrainy w tej części Europy.
Wydaje mi się, że bez wyraźnego odniesienia się zarówno Sejmu RP, jak i Rady Najwyższej
Ukrainy, trudno nam będzie przejść do kolei rzeczy.
A wobec tego, szanowni państwo, pozwolę sobie w tej chwili, w ramach pierwszego czytania,
otworzyć dyskusję na ten temat, do której zachęcam. Proszę uprzejmie, pan przewodniczący
Marek Ast.
Poseł Marek Ast (PiS):
Panie przewodniczący, szanowni państwo, posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Komisji nie
wzięli udziału w inicjatywie uchwałodawczej, która jest przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji. Uznaliśmy bowiem, że trudno jest debatować nad przedmiotem będącym
treścią projektowanej uchwały a mianowicie nad potępieniem akcji „Wisła” w oderwaniu od
konkretnego kontekstu historycznego i politycznego. Ten konkretny kontekst historyczny to,
oczywiście, przemilczane ludobójstwo dokonane przez UPA i inne formacje ukraińskie na narodzie polskim na Wołyniu. To jest kontekst historyczny.
Dyskusja na posiedzeniu Komisji – podkreślam, że powinna łączyć, nie dzielić
– wykraczałaby daleko poza zakres właściwości Komisji. Jednocześnie pojawia się, oczywiście, kontekst polityczny.
Otóż ta prawda historyczna była zakłamana przez 45 lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i to
nie dziwi, bo taka była istota systemu komunistycznego, totalitarnego. Natomiast dziwić może,
że ta prawda była przemilczana przez okres kilkunastu lat III Rzeczypospolitej a jednocześnie
pamięć ofiar wydarzeń na Wołyniu do tej pory nie doczekała się w polskim parlamencie należytego uczczenia. Do tej pory środowiska kresowian oczekują na uznanie dnia 11 lipca Dniem
Męczeństwa Kresowian. Do tej pory polski parlament w tej sprawie uchwały nie podjął. A
zatem trudno się dziwić, że z kolei parlament ukraiński też w tej sprawie nie zajął stanowiska,
jeżeli polski parlament nie potępił w sposób zdecydowany, nie nazywając rzeczy po imieniu,
ludobójstwa dokonanego na Kresach i jednocześnie nie uczcił pamięci ofiar, ustanawiając dzień
pamięci o męczeństwie kresowian. Oczywiście, w tych kontekstach trudno jest rzeczywiście
dyskutować na temat inicjatywy uchwałodawczej potępiającej akcję „Wisła”, ale mamy projekt.
Dzisiaj mamy projekt tej uchwały, bo mimo naszej absencji na posiedzeniu Komisji, Komisja
podjęła inicjatywę uchwałodawczą.
Prawdziwe pojednanie między narodami można budować wyłącznie na prawdzie historycznej i
to wiemy. Ta uchwała, ten projekt bez wcześniejszego upamiętnienia i uczczenia pamięci ofiar
polskich na Kresach, bez zdecydowanego potępienia przez polski parlament dokonanego ludobójstwa, niestety, jest ułomna. Tak, jak powiedziałem, miast łączyć, ta uchwała będzie dzielić.
Zresztą o tym, że dzieli, mogliśmy się przekonać na przestrzeni ostatnich kilku tygodniu od
podjęcia przez Komisję tejże inicjatywy.
Liczna korespondencja, która spływa i do marszałka Sejmu, i do sekretariatu Komisji, i do
poszczególnych posłów polskiego parlamentu, pokazuje, że nie ma wokół tego projektu konsensusu. A znowu w polskim parlamencie takie uchwały okolicznościowe powinny uzyskać
szeroki konsensus nie tylko w Wysokiej Izbie, nie tylko porozumienie sił politycznych, które
wchodzą w skład Wysokiej Izby, ale również konsensus poza Wysoką Izbą wśród środowisk,
organizacji, stowarzyszeń zainteresowanych bezpośrednio danym tematem. W tym wypadku
tej zgody nie ma.
Z pełnym zrozumieniem przyjmujemy oczekiwania środowisk mniejszościowych ukraińskich,
których udziałem stała się krzywda wyrządzona akcją „Wisła”, ale jednocześnie z całym szacunkiem i z pełnym zrozumieniem przyjmujemy reakcję środowisk kresowian, organizacji kresowian i uzasadnienia, które po prostu są przedstawiane na okoliczność protestów przeciwko
podejmowanej inicjatywie uchwałodawczej. Proszę państwa, bo rzeczywiście bez załatwienia
przez polski parlament sprawy ludobójstwa, które dokonało się na Wołyniu, trudno będzie szukać właściwej symetrii, bo tutaj symetrii nie ma. No, nie ma symetrii między akcją „Wisła” a
ludobójstwem, które się dokonało.
To będzie dzielić, dopóki polski parlament poważnie tych spraw nie rozstrzygnie. W tej sytuacji w sposób oczywisty uznając, że nie ma konsensusu, nie ma porozumienia, w imieniu

www.ksi.kresy.info.pl

Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o odrzucenie projektu tej uchwały
w pierwszym czytaniu. Bardzo mocno przy okazji zaznaczając, że rozumiemy postulaty środowisk mniejszościowych ukraińskich. Rozumiemy i podzielamy te uczucia oraz to poczucie
krzywdy. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kto z państwa chciał zabrać głos? Proszę uprzejmie.
Proszę, pani poseł Mielewczyk.
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS):
Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam zgłosić wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu tejże uchwały dlatego, że – po pierwsze – to nie jest temat ani spór czy dyskusja do rozstrzygnięcia przez komisję sejmową. My tutaj nie ferujemy wyroków za wymiar sprawiedliwości ani
nie piszemy książek do nauki historii. Nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy fachowcami ani
osobami, które kategorycznie zamkną jakiś rozdział, rozpoczną albo zakończą jakąś dyskusję
raz na zawsze. Będąc wyznawcą takiej tezy, kiedyś, parę lat temu, osobiście w Gdańsku wręczałam przedstawicielowi Ukrainy taki list, w którym zaznaczyłam, że dyskusje na ten temat
powinny się toczyć między historykami, a nie politykami.
Oczywiście, możemy sobie na ten temat porozmawiać, ale nie jesteśmy gronem, które ma kategorycznie jakiś rozdział zakończyć bądź też sformułować tezy i prawdy, które mają zamknąć
czy stwierdzić, że ktoś ma rację, ktoś nie ma, ktoś był winny, ktoś nie jest, albo że my jako
polski parlament mamy się pozbyć osiągnięcia pewnych celów, których do tej pory nie osiągnęliśmy. Mianowicie my jesteśmy z każdej strony atakowani w sensie, że wszystkim się należy,
kogoś mamy ciągle przepraszać, jesteśmy winni, właściwie to wszystko... Czasami, jak się słucha wypowiedzi różnych środowisk, to mam wrażenie, że jako Polacy jesteśmy wszystkiemu
winni. Właściwie serce na talerzu – jak to powiadam nieraz na posiedzeniach tejże Komisji –
dajemy wszystkim, tylko jakoś nie ma z drugiej strony odzewu. Dowodem na to, jeżeli byśmy
zaczęli od uchwały Senatu z 1990 r., jest fakt, że od tamtej pory ze strony ukraińskiej absolutnie
nie było żadnego gestu, żadnego jakiegoś takiego przedsięwzięcia, które by wyszło również
naprzeciw, świadczyłoby o chęci rozwiązania tego problemu, zakończenia tej dyskusji albo w
ogóle w jakiś sposób wykazania też, że zdarzyło się tak, że jednak ktoś skrzywdził obywateli
polskich, obywateli II Rzeczypospolitej. Niestety, nie ma takiego gestu.
W związku z tym, kontynuując, mam nadzieję, że państwo wzięli do serca, przeczytali i zorientowali się w treściach, które dostaliśmy od Kresowego Ruchu Patriotycznego Porozumienia
Organizacji Kresowych i Kombatantów z Warszawy, Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, walnego zebrania członków Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Są opracowania m.in. pana Kuźniara, pana doktora Antoniego Kury.
Członkowie Kresowego Ruchu Patriotycznego Porozumienia Organizacji Kresowych dzisiaj
przywieźli apel, który to warto jest przeczytać. Warto dopuścić do głosu naszych gości. Jest list
na ten temat również z Dworu Biniszewicze.
Oczywiście, dostaliśmy dzisiaj z Archiwum Ukraińskiego pismo na temat życiorysu pana przewodniczącego. To też jest dla nas dyskomfort, bo – chcąc nie chcąc – my ten temat musimy
poruszać. Jesteśmy parlamentarzystami, koleżankami i kolegami, ale są to fakty, o których –
niestety – musimy rozmawiać. Jeżeli padają nawet argumenty bardzo przykre dla jakiejś ze
stron, to my o tym musimy powiedzieć. Niestety, nie chciałabym, żeby to też wyszło na rehabilitację ojca pana przewodniczącego. Nie będziemy się licytować, czy ważniejszy jest dokument
z Archiwum Ukraińskiego czy z IPN, czy też od świadków, którzy tę tragedię przeżyli i mogą
zaświadczyć, jak pewne fakty wyglądały, bo to nie o to chodzi.
W związku z tym ta uchwała jest absolutnie nie na miejscu a na pewno nie komisja, tylko to
znacznie inne gremia powinny się do tego ustosunkowywać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego,
że nie można przejść do porządku dziennego nad faktami, o których mówią osoby, które wycierpiały, ucierpiały, które były po prostu ofiarami bandyckich napadów OUN-UPA. Nie można
przyglądać się bezkarności i jeszcze gloryfikowaniu, stawianiu na piedestał Bandery i jemu
podobnych, jak również współtowarzyszy, którzy tragiczne losy zafundowali Polakom. To jest
w ogóle karygodne. Jak pan przewodniczący wie, nie wymyślam sobie historii, ale też posiłkuję
się mądrzejszymi od siebie, bo na tym to polega. Jeżeli chodzi o dyskusję na ten temat – no,
to przecież nie możemy przejść do porządku dziennego albo udawać, że nie ma faktu takiego,
iż było w 2001 r. w Warszawie spotkanie historyków ukraińskich i polskich na IX i X międzynarodowym seminarium historycznym na temat stosunków polsko-ukraińskich w latach II
wojny światowej, na którym wypracowano wspólne stanowisko w sprawie akcji „Wisła”. Nie
uciekniemy od pewnych sformułowań, od stwierdzenia faktów, które zaistniały. Po prostu to
było. W związku z tym, jeżeli chcą państwo udawać, że nie było tam profesora Wołodymyra
Barana z Łucka, doktora Hurija Buchały, itd. – tu jest cała lista – no, to o czym mamy w ogóle
dyskutować? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że m. in. w opisach tych spotkań, we wnioskach
ze spotkań, jakie zostały sformułowane, jest powiedziane o tym, jakich zbrodni to dotyczyło.
Niestety, ale jeżeli chcemy porównywać pewne wydarzenia, no, to też nie możemy zapominać,
że Ukraińcy przesiedleni otrzymali od państwa polskiego pieniądze na zagospodarowanie i
pomoc rzeczową. Ludność polska wysiedlona z kolei na tzw. Ziemie Odzyskane zza Buga nie
otrzymała takiej pomocy. Zatem Ukraińcy w stosunku do ekspatriowanych Polaków byli w sytuacji uprzywilejowanej. Mało tego, tutaj też jest wątek ojca pana przewodniczącego. Niestety,
ale środowiska przywiązują do tego wagę, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pan przewodniczący, wykorzystuje organy państwa do rehabilitacji własnego ojca, który był zaangażowany nie w tworzenie a w zbrodniczą i ludobójczą działalność OUN-UPA, do wybielania tych
szowinistycznych formacji wbrew prawdzie historycznej i ustaleniom historyków obu krajów.
Zaznaczam, że obu krajów.
Mało tego, drodzy państwo, tu też zwracają nam uwagę środowiska, że w kontekście kontrowersyjnej uchwały Senatu z 1990 r. jednostronnie potępiającej operację „Wisła” pan Andrzej
Żupański stwierdza: „Jak wiadomo, z tamtej strony…” – ukraińskiej – „… nie nastąpił dotąd
żaden podobny gest, a przecież trzeba sobie uświadomić, że w 1943 r. na samym Wołyniu zostało zabitych około 50 tys. wieśniaków polskich, a reszta, tj. 200 tys., musiało opuścić, często
boso i w koszuli, swoje gospodarstwa, byle tylko ratować życie. Nikt wówczas nie wiózł ich
do gotowych gospodarstw. Podobne były losy Polaków z trzech pozostałych województw.”.
Drodzy państwo, ale Polacy też mówią o tym, że im Ukraińcy, którzy nie popierali działalności
Bandery i OUN-UPA, pomagali i my o tym potrafimy powiedzieć, ale w kontekście takim,
iż „nie jesteśmy wrogami Ukraińców ani ich państwa. Tak się składa, że obie rodziny, które
opisuję, które reprezentuję, uzyskały w 1944 r. w momencie śmiertelnego zagrożenia ze strony
UPA skuteczną pomoc od sprawiedliwych sąsiadów Ukraińców i to sprawiedliwi Ukraińcy
zasługują na piedestały, pomniki oraz tytuły bohaterów Ukrainy, a nie sprawcy bestialskiego
ludobójstwa”.
To jest prawda oczywista. A co my dzisiaj mamy? My nawet nie możemy postawić w Warszawie czy w Polsce pomnika upamiętniającego tragedię, jaka na Kresach spotkała Polaków.
My nie możemy ustanowić dnia poświęconego pamięci kresowian, którzy tę tragedię przeżyli.
„Zbrodnie ludobójstwa na polskiej ludności Kresów Wschodnich i Małopolski Wschodniej II

Kresowy Serwis Informacyjny

1 stycznia 2013 - strona 29

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
Rzeczypospolitej dokonane przez formacje zbrojne UON- 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.
Są takie, określone sugestie, że w czasie operacji „Wisła” masowo ginęli cywile. Jest to bezczelnością tym bardziej, że przesiedlanych przeprowadzono na koszt państwa, przydzielono im
ziemie, zabudowania, wypłacano bezzwrotne zapomogi pieniężne na zagospodarowanie, czego
nie otrzymali Polacy przesiedlani na Ziemie Zachodnie”.
Drodzy państwo, mogę tutaj przytaczać bardzo wiele faktów, bo to jest tak, jak dyskusja o
autonomii Śląska i różnych innych takich elementach, które w naszym państwie mają miejsce.
Dyskusja musi być merytoryczna, ale nie może być tak, że my absolutnie nie reagujemy a za
chwilę się dowiadujemy, że jakieś stwierdzenia parlamentu są podstawą do odszkodowań dla
Ukraińców za to, co im Polacy uczynili. No, drodzy państwo, to komu jeszcze my nie wypłacamy? Może się dowiemy. A kto nam wypłacił? A jak się nas traktuje i czy mamy status mniejszości narodowej? To jest jeszcze temat do dyskusji. Chyba zbyt mało na ten temat rozmawiamy.
Chciałam państwu również przypomnieć i to wcale nie jest śmieszne... Chciałam się zwrócić
do gości, że to wcale nie jest śmieszne. Środowiska zwracały się, żeby pierwszym krokiem
było odrzucenie – zgadzam się z tym – ale również pytały, dlaczego np. komisja nie wystąpi
o to, żeby ustalono 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian? Dlaczego my się takimi
rzeczami nie zajmujemy, tylko cały czas się samobiczujemy i chcemy komuś zadośćuczynić?
Drodzy państwo, wnoszę o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego projektu oraz zwrócenie
uwagi i przypomnienie sobie, co spotkało Polaków ze strony Ukraińców.
Oczywiście, mogę tutaj przytaczać ukraińskich historyków czy stwierdzenia osób, które w tej
dyskusji brały udział. Wiktor Poliszczuk stwierdza: „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-UPA na terenie Zakerzonia 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.”. Przypominam państwu również
różne nie tyle dekrety, co uchwały OUN-UPA, które były realizowane i w myśl których te
wszystkie sytuacje tragiczne miały miejsce. Obyśmy o tym nie zapomnieli. Chciałabym również państwu zacytować, ale teraz nie mogę znaleźć... Zabiorę drugi raz głos i odnajdę ten cytat.
Chodzi mi również o ten projekt na przestrzeni lat, który w ogóle kwestionował nie tyle granice,
co w ogóle budowanie państwa ukraińskiego w oparciu o takie tereny, na których Rzeczypospolita istniała, że naprawdę, jak czyta się... My się orientujemy, ale jeżeli ktoś chciałby zaczerpnąć
informacji i miał wiedzę historyczną wyniesioną ze szkoły – taką, jaką u nas się przedstawia
– to przy pogłębieniu tych faktów i wiedzy na ten temat włos się po prostu jeży na głowie i
dobrze, żebyśmy o tym pamiętali.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Pani poseł, mam prośbę, żeby inni mieli też czas się wypowiedzieć. Rozumiem, że już pani
zakończyła, tak?
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS):
Tak. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, chciałem przypomnieć wszystkim dyskutującym, zabierającym głos, że w tej chwili nie mówimy o osądzeniu UPA, tylko mówimy o uchwale dotyczącej
65-lecia akcji „Wisła”. Akcji „Wisła”, która dotyczyła cywilnej ludności. Osobiście żałuję, że
państwo nie byli na poprzednim posiedzeniu Komisji, bo wówczas właśnie byli historycy z
Polski, którzy przedstawiali dokumenty, jakie są już dostępne. Wówczas może więcej by się
państwo dowiedzieli, łącznie z tym, jakie były rekompensaty, jakie gospodarstwa przesiedleni
otrzymali, itd. Chciałbym jednak ukierunkować tę dyskusję na temat uchwały, która jest dosyć
konkretna. Dotyczy akcji „Wisła”, czyli cywilnej ludności i to jest sprawa zasadnicza. Bardzo
bym państwa prosił o krótsze wypowiedzi z racji tej, że pozwoliłem sobie, aby przedstawiciele
kresowych organizacji przybyli też na to spotkanie, bo taka była wola państwa. Nawet część z
państwa dzisiaj osobiście podprowadzałem pod drzwi sejmowe. Wobec tego bardzo proszę o
wypowiedzi, które rzeczywiście będą zmierzały do celu a teraz proszę o zabranie głosu panią
przewodniczącą Danutę Pietraszewską.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak naprawdę to chciałam się odnieść mimo wszystko do wypowiedzi pani poseł Arciszewskiej i pana posła Asta z tego względu, że mnie zdumiewa poziom zacietrzewienia nad tym tematem, bo szkoda, naprawdę szkoda, że państwo nie byli
na poprzednim posiedzeniu komisji. Poseł Piotr Pyzik (PiS) – spoza składu Komisji:
Przepraszam. W kwestii formalnej. Bardzo bym prosił pana przewodniczącego o upomnienie
pani wiceprzewodniczącej, żeby używała słów właściwych w ocenie słów koleżanek i kolegów
posłów.
Poseł Danuta Pietraszewska (PO):
Tak to odbieram.
Poseł Piotr Pyzik (PiS) – spoza składu Komisji:
Bardzo proszę. To nie jest zacietrzewienie.
Poseł Danuta Pietraszewska (PO):
Mam prawo wyrazić swoją opinię.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Pani przewodnicząca nie zakończyła jeszcze. Proszę.
Poseł Danuta Pietraszewska (PO):
Myślę, że „zacietrzewienie” to nie jest obraźliwe. To jest określenie poziomu dyskusji a chciałam podkreślić, że powinniśmy nad tymi bardzo bolesnymi i trudnymi tematami dyskutować
głównie merytorycznie. Taka była dyskusja na poprzednim posiedzeniu, gdzie zabierali głos
naukowcy, historycy, gdzie był przedstawiciel IPN. Nie wiem nawet, czy nie był pan prezes
obecny i się również na ten temat wypowiadał. Być może, gdyby nasi koledzy wówczas słyszeli
te wypowiedzi, to inaczej brzmiałyby ich wypowiedzi dzisiaj. Myślę, że te tematy – jak wspomniałam wcześniej – bardzo bolesne, trzeba podejmować, ponieważ jest wiele takich ukrytych
przez dziesięciolecia, bolesnych prawd, do których musimy mieć odwagę podejść. To samo
dotyczy Ślązaków. Myślę, że już niedługo przyjdzie czas, gdy będziemy również dotykali bolesnego tematu wywózki Ślązaków po wojnie, o czym nie mówiono przez całe dziesięciolecia a
co również należy w jakiś sposób upamiętnić. Rozmawianie na ten temat może tylko poprawić
atmosferę, może nas ukierunkować, jakie kroki powinniśmy podjąć, aby naprawić wzajemne
stosunki a nie tylko oczekiwać...
To, co pani poseł Arciszewska powiedziała, że od Polaków się tylko domagają przeprosin, odbieram całkowicie inaczej. U nas, biorąc pod uwagę media i wszelkie inne gremia, to panuje
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jakaś epidemia domagania się nieustannie przeprosin. Polityków się zmusza, żeby przepraszali
za cokolwiek, nawet za to, że są w Sejmie, że w ogóle pracują. Bez przerwy jest taka tendencja,
że tylko my mamy kogoś przepraszać, bo tego się domagają wielcy patrioci i Polacy, prawda?
A my nie jesteśmy patriotami i Polakami?
Ci, których dotknęła ta tragedia, to byli, pani poseł Arciszewska, Ukraińcy obywatelstwa polskiego, o ile wiem, tak? W związku z tym, skoro pani powiedziała, że mamy dbać o obywateli
naszych, no to myślę, że skoro to byli obywatele polscy, to należy się również ich tragedią
zająć. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Proszę, pani poseł Zofia Popiołek.
Poseł Zofia Popiołek (RP):
Nie byłam na poprzednim posiedzeniu Komisji, bo miałam inne obowiązki poselskie. Niemniej
jednak uważam, że takie trudne i drażliwe tematy powinien właśnie podejmować Sejm, bo to
jest jedyne forum, gdzie pewne rzeczy można poruszać. Nasza Komisja powinna być inicjatorem poruszania takich drażliwych właśnie tematów. Nie chciałabym się zgodzić tylko z panią
Arciszewską, że to historycy, że to prawda historyczna, itd. Bardzo mi jest jeszcze przykro za
to wypominanie naszemu przewodniczącemu ojca i później dochodzenie, kto zaczął. Nie mam
specjalnej atencji do historii, bo wiem doskonale, właśnie z tej historii najnowszej, jak bywa
ona skomplikowana, jak widziana pod różnym kątem bywa różnie interpretowana. Na ogół
historycy nie byli uczestnikami wydarzeń a jeżeli nawet i byli uczestnikami jakichś wydarzeń,
to interpretują je na swój sposób.
Jak mówię, nie muszę mieć żadnych „ale” odnośnie do mojej rodziny. Mój dziadek był piłsudczykiem i są dokumenty na to. Zginął gdzieś po wojnie. Ojciec walczył w Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii, był w służbie czynnej, ale jak jeździłam z nim na zjazdy pod Częstochowę,
gdzie była słynna bitwa pod Mokrą, to mówił, że tam przyjeżdżają różni hochsztaplerzy, bo
to nie te roczniki, w ogóle nie te osoby, które uczestniczyły w tych wydarzeniach. Jak mówię,
historia – opisywana później przez to młodsze pokolenie –bywa ze wszech miar bezwiednie
zakłamywana i tutaj prawdy jednej nie ma w historii.
Mam stryjka, mojego ojca chrzestnego, który zaplątał się jako harcerz, młody chłopak do oddziału. Później okazało się, że to AK. Był ponad rok na Majdanku, osadzony tam przez Niemców a później, po wojnie zabrały go z ulicy służby bezpieczeństwa i był na Ukrainie, potem na
Sybirze w kopalniach 2 lata.
Ci ludzie, którzy coś tam przeżywali, pewnie by byli bardzo niezadowoleni z poziomu właśnie
naszej dyskusji i tego zacietrzewienia. Mój stryjek, który tak wiele wycierpiał, który się nabawił
na tym Sybirze chorób, bardzo niechętnie do tego wracał. Mówił, że trzeba iść do przodu, że
trzeba wyciągnąć wnioski. I dlatego tego rodzaju bariery od razu tutaj stawiane, że coś udowadniamy, że coś robimy bez woli jakiegoś wspólnego porozumienia i trwanie przy własnej prawdzie i tylko jednej prawdzie, bo mówię, że wojna jest tak skomplikowana... Mój tata stwierdził,
że na wojnie tylko jednej rzeczy żołnierze się bali. Głodu. To była najgorsza rzecz. Nie bali się
zabicia, nie bali się nalotów.
Bali się głodu i to było w wojnie obronnej w 1939 r. To była najgorsza rzecz, jaka mogła spotkać wtedy ludzi. Tej prawdy żaden historyk nie jest w stanie odzwierciedlić w zupełności. Jak
i tych skomplikowanych czasów, tych skomplikowanych spraw a my, sąsiadując z Ukrainą, powinniśmy dążyć do tego, żeby te stosunki współczesne i dla naszych przyszłych pokoleń były
jak najbardziej poprawne, no, bo takie mamy sąsiedztwo.
Sąsiedzi się powinni szanować i lubić a tych prawd historycznych – jak mówię – jest zapewne
bardzo wiele i nie ma chyba jednej, takiej oczywistej prawdy, zupełnie prawdziwej do końca,
tylko jest to o wiele bardziej skomplikowane niż się wydaje. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Chwileczkę. Drodzy państwo, zanim przekażę na moment głos panu przewodniczącemu Markowi Astowi, chciałem państwa poinformować, bo być może w dyskusji,
to też będzie ważne, że przyszło rzeczywiście bardzo dużo tych pism do marszałka Sejmu,
do Komisji. Chcę państwu powiedzieć, że zdecydowana większość tych pism jest popierająca
akcję Komisji i w takim dobrym świetle przedstawiająca Sejm, że Sejm ma odwagę podejmować takie trudne tematy, bo to w końcu przecież nie historycy przeprowadzali akcję „Wisła”.
Przecież decyzje te były polityczne.
Natomiast chcę też przypomnieć państwu, że trudne tematy Sejm podejmuje. Nie tak dawno
przyjęliśmy uchwałę o 70 rocznicy Narodowych Sił Zbrojnych. Też były kontrowersje, ale
przyjęliśmy tę uchwałę. To Sejm właśnie ją przyjął i ja też głosowałem za taką uchwałą. Proszę
uprzejmie, pan Marek Ast.
Poseł Marek Ast (PiS):
W dwóch słowach chciałem się odnieść do wypowiedzi pani przewodniczącej Pietraszewskiej.
Jest mi przykro, ponieważ starałem się używać bardzo oględnych sformułowań i jakoś nie dostrzegam w swojej wypowiedzi zacietrzewienia. Zresztą również w wypowiedzi pani poseł Arciszewskiej. Natomiast, rzeczywiście, trudno jest mówić bez emocji i beznamiętnie o tragedii,
która dokonała się na Kresach, na Wołyniu. Uzasadniłem, dlaczego uznaliśmy tę inicjatywę za
przedwczesną i dlaczego w tej inicjatywie nie wzięliśmy też udziału. No, właśnie uznaliśmy, że
forum komisji z uwagi na jej właściwość, nie jest właściwym miejscem na tę dyskusję, która z
natury rzeczy musi wykraczać poza ramy projektu uchwały, bo trudno jest mówić o tym projekcie bez tego szerokiego kontekstu historycznego. Bardzo trudno.
Stąd też jeszcze raz chcę podkreślić, że taka uchwała wymaga konsensusu i państwo dobrze
wiedzą, że jeżeli ta uchwała na forum Wysokiej Izby nie przejdzie na zasadzie aklamacji, to
ona nie ma najmniejszego sensu. Mają państwo już stanowisko PiS, z którego jasno wynika,
że tej uchwały nie poprzemy. Stąd zresztą nasz wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu.
Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To w życiu różnie bywa. Mamy trochę czasu. Ja też nie
sądzę, że w tym miesiącu i w tym roku uchwała będzie podjęta, bo już nie ma czasu. Niemniej
jednak byłoby to optymalne. Zresztą nie ukrywam i śmiało się wypowiadałem na ten temat, że
być może w kolejnym roku stać będzie oba parlamenty na to, żeby odnieść się do... To by być
może pokazywało pewną klasę i może powodowałoby zmianę poglądów, bo to tylko ponoć...
Nie będę określał, kto poglądów nie zmienia. Proszę, pan poseł Samborski. Potem pan poseł i
pani.
Prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej
Tadeusz Samborski:
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W ogóle bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i za to, że organizacje kresowe i inne społeczne, które pan był uprzejmy wymienić, mogą
uczestniczyć w tej debacie, bo to daje szansę na poszerzenie – że tak powiem –bazy, która poprze bądź też zaneguje przedmiot naszych rozważań.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie pośle, nie wyobrażałem sobie inaczej.
Prezes Rady Krajowej RSRRP Tadeusz Samborski:
Bardzo dziękuję. Istotnie, na poprzednim posiedzeniu była debata nad projektem uchwały. Były
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też liczne głosy ekspertów, ale podtrzymuję ten pogląd, który wówczas zgłosiłem do pana przewodniczącego po posiedzeniu, że przecież wiadomo, iż w ocenie pewnych wydarzeń historycznych historycy zajmują różne pozycje, są różne odcienie, ale także czasem diametralnie inne
pozycje. Nazwijmy to tak, że skład ekspercki, naukowy, który był na tamtym posiedzeniu, był
bardzo „jednooki”. Po prostu dostrzegałem to i dostrzegam nadal, że wówczas nie była zastosowana w praktyce zasada audiatur et altera pars, bo nie wypowiadała się żadna druga strona
a więc ci, którzy myślą inaczej niż profesor Motyka czy profesor Misiło, czy ktokolwiek inny,
tacy jak profesor Grott czy profesor Sowa, czy chociażby profesor Wilczur, prawda? Oni nie
mieli jakby takiej szansy. Być może, że te racje albo by się zderzały, albo by się uzupełniały.
W każdym razie na pewno powinniśmy wysłuchiwać różnych poglądów, różnych punktów widzenia.
Przecież nawet w opracowaniu paranaukowym „W kręgu «Łun w Bieszczadach»” sam pan
profesor Motyka wymienia różne sytuacje, które potwierdzają działania zbrojne UPA właśnie w
okresie 1946-1947, mówi o ofiarach, itd. czyli po prostu jest obiektywny – że tak powiem – w
ocenie pewnych cząstkowych faktów, natomiast może we wnioskach generalnych jest zbliżony
do pozycji, którą zajmują wnioskodawcy tego projektu. Wysoka Komisjo, szanowni państwo,
jeśli mogę polemizować z panią poseł, oczywiście, nie ma po prostu prawd „każdy na swój
użytek”. Zacytuję Włodzimierza Odojewskiego, który sformułował taki oto pogląd, że prawdy
nie da się pogrzebać. Ona odsłoni się przy pierwszej okazji. Wstanie z grobu. To, o czym pani
mówiła, to jest relatywizowanie pewnych ocen i relatywizowanie faktów. My możemy fakty
stwierdzać. Oceny mogą być różne. Interpretacja także może być różna. Osobiście uważam,
że ta propozycja, ta inicjatywa jest w tej chwili po prostu nie w dobrym czasie. Po pierwsze
dlatego, że ona rzeczywiście nie została poprzedzona żadnym aktem Sejmu potępiającym ludobójstwo i to jest jakby punkt wyjścia do tego, ale również z punktu widzenia pewnej atmosfery
politycznej. To, o czym tutaj słyszeliśmy, że już trochę jesteśmy wyczuleni czy przeczuleni na
punkcie tego – bym powiedział – interesu państwowego, tego honoru trochę państwowego.
Jeśli bowiem nam się każde –że tak powiem – potępiać w czambuł zupełnie tamto państwo pod
tym pretekstem, że ono było komunistyczne, to przecież trzeba sobie zdać sprawę, że niezależnie od tego, czy ono byłoby ludowe, katolickie czy jakiekolwiek, to ono by podjęło taką akcję
prawdopodobnie, dlatego że żadne państwo, żadna struktura państwowa trzymająca się pewnej
logiki nie pozwoli sobie na to, żeby na jego terytorium funkcjonowały ugrupowania zbrojne
mordujące obywateli tego państwa i głoszące jeszcze hasło dezintegracji terytorialnej.
Po prostu, byłoby to niemożliwe, więc nie próbujmy – że tak powiem – tego uzasadnić, że to
tylko dlatego, że komunistyczne, dlatego ta akcja została przeprowadzona. Ona została przeprowadzona i tutaj pozwolę sobie przytoczyć taki pogląd, że „akcja polityczno-militarna ‚Wisła’
wyrządziła z całą pewnością ogromną krzywdę cywilnej ludności ukraińskiej i łemkowskiej.
Krzywdę w sumie bardzo trudną, ile w ogóle możliwą do naprawienia. Winnymi tej krzywdy
nie byli Polacy ani ówczesne władze polskie, ani wojsko polskie. Rzeczywistymi sprawcami
akcji „Wisła” byli: kierownictwo OUN oraz dowódcy jej ramienia zbrojnego – UPA. Oni przez
wzniecenie bratobójczej wojny na polskim obszarze państwowym w celu oderwania części
terytorium przez stosowanie barbarzyńskich, nieludzkich metod prowadzenia walki, realizowanie ludobójstwa, sprowokowali tę akcję”.
I tutaj są mniej więcej dwa główne poglądy. Są tacy uczeni, którzy uważają, że ta akcja musiała być przeprowadzona dlatego, że stopień nienawiści, jaki zapanował między tymi dwiema
grupami etnicznymi na tym terenie, był już nie do wyhamowania, więc stało się tak w celu
uniknięcia – że tak powiem – progresu tej nienawiści, dalszych ofiar, itd., prawda? To jest jeden
aspekt. A drugi aspekt to jest ten państwowy po prostu, że żadne państwo na taką sytuację sobie
nie mogłoby pozwolić. Dlatego też myślę, że w tym proteście, który właśnie Patriotyczny Ruch
Kresowy wystosował do pana przewodniczącego a ponieważ pan Jan Niewiński po prostu z
racji wieku nie jest dysponowany, prosimy, żebym chociaż fragment... To znaczy konkluzja
jest taka, że właśnie nie projekt uchwały o potępieniu operacji „Wisła”, ale projekt uchwały
o potępieniu ludobójstwa OUN-UPA powinien stać się przedmiotem obrad Sejmu. „Operacja
„Wisła” położyła bowiem kres banderowskiej irredencie.” Natomiast przewodniczący Gminy
Starozakonnej Bronisław Szenicer w odpowiedzi na inicjatywę Komisji tak to ocenił: „Wszystko to, co stało się na Kresach, to klęska ludzkości, człowieczeństwa. To dziejowy kataklizm,
który wstrząsnął naszą cywilizacją. To zwyrodnienie rodzaju ludzkiego.”.
Wobec takich opinii trudno jest rzeczywiście przejść nad tym do porządku dziennego, uznać, że
to może być taka rutynowa uchwała, która po prostu potępi sobie państwo polskie pod hasłem,
że było komunistyczne. Bo nawet był powiedział, chcąc dobrze radzić tym, którzy wyszli z tą
inicjatywą, że przecież państwo wzbudzą negatywne reakcje znacznej części społeczeństwa
polskiego. Nawet tych, którzy nie są tak bardzo jeszcze teraz zaangażowani i nie tak bardzo
uświadomieni, ale przecież to się rozchodzi jak kamień rzucony do wody, prawda? To jest jakby
poruszenie struny narodowej. Pewnej –że tak powiem – bolesnej struny, krzywdy i również ambicji państwowej. W tym sensie wydaje się, że celowym byłoby, gdyby tę inicjatywę po prostu
wycofać. W lepszych okolicznościach można rzeczywiście z punktu widzenia ogólnoludzkich
wartości i krzywdy, jaka się stała niewątpliwie...
Zgadzam się z panem wiceprzewodniczącym, który mówi, że rzeczywiście pojednywać się
trzeba na gruncie prawdy. Tak, bo tylko na gruncie prawdy można budować stosunki dwustronne, godne stosunki między narodami i między jednostkami, między ludźmi. Ale pragnę też
powiedzieć, żeby nie tworzyć mitów, że między Polakami a Ukraińcami jest jakaś nieprzyjaźń,
że jest jakaś wojna psychiczna. Nie. To jest po prostu fragment –że tak powiem – społeczności
czy środowiska, które gloryfikuje przeszłość banderowską.
Natomiast, znaczna część tego społeczeństwa ukraińskiego jest nam w ogóle życzliwa. Rozumie też nasze uprzedzenia czy naszą boleść i w tym sensie nie ma...
Proszę państwa, powiem więcej. Znam wielu tych, którzy są ofiarami akcji „Wisła”. Oni mieszkają wśród nas. Oni nie byli naszymi wrogami. Wtedy nawet, kiedy się znaleźli tam, na tych
ziemiach. Oni po prostu są dobrymi gospodarzami, bo żyli głównie w środowisku wiejskim.
Oni się bardzo dobrze wkomponowali w nasze środowiska i znam te przypadki z własnego doświadczenia, bo to jest też mój okręg, jak tu jeden z posłów mówił na poprzednim posiedzeniu,
że on ma taki powiat i ja też to znam. My jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni. Nie wyczułem nigdy
z ich strony jakiegokolwiek stanu napięcia czy wrogości.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie pośle...
Prezes Rady Krajowej RSRRP Tadeusz Samborski:
To są nasi obywatele i rzeczywiście...
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Mam prośbę zarówno do pana, jak i do państwa wszystkich.
Prezes Rady Krajowej RSRRP Tadeusz Samborski:
Dziękuję bardzo. Dobrze.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
O godzinie 16.00 powinniśmy wpuścić tutaj inną komisję.
Prezes Rady Krajowej RSRRP Tadeusz Samborski:
Rozumiem. Przepraszam bardzo.
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Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Bardzo państwa proszę, żebyśmy mogli zakończyć.
Prezes Rady Krajowej RSRRP Tadeusz Samborski:
Przepraszam i dziękuję, panie przewodniczący.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Kolejna była pani poseł, członek komisji pani Aleksandra Trybuś. Proszę uprzejmie, pani
poseł. Przepraszam, że nie dostrzegłem pani wcześniej.
Poseł Aleksandra Trybuś (PO):
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowna Komisjo, szanowni państwo, chcę zabrać
głos w tonie pani wiceprzewodniczącej Pietraszewskiej, ponieważ na poprzednim posiedzeniu
Komisji, w którym uczestniczyłam, byli zebrani historycy, byli zebrani autorzy opracowań dotyczących akcji „Wisła”, był sam szef IPN. I w zasadzie było to miejsce, gdzie mogliśmy zadawać cały szereg pytań dotyczących jakże trudnej akcji „Wisła”, dotyczących również mordów
na Wołyniu i te nasze wątpliwości były podczas tego posiedzenia rozwiewane. Myślę, że wtedy
był czas, żeby w sposób wyważony zredagować ten tekst uchwały, który wówczas powstał.
Zawarliśmy wszystkie nasze uwagi, które padły wówczas na tym spotkaniu.
Myślę, że uchwalając ten – moim zdaniem – wyważony tekst nie zrobimy krzywdy nikomu.
Uchwała może się stać pretekstem do rozmawiania o tych trudnych sprawach, które – no, niech
państwo zobaczą – w zasadzie wynikają i emocjonują nas wszystkich tak bardzo mocno. Myślę,
że może to być dobry krok również do tego, aby rozmawiać o tym, co zdarzyło się wcześniej
na Wołyniu. Myślę, że nie będziemy tutaj mieli za zadanie, czy ta uchwała nie stanie się pretekstem do gloryfikowania banderowców. Wręcz przeciwnie. Myślę, że jest to moment, żeby o
tym rozmawiać i ten wyważony tekst może stać się sposobem, żeby te emocje w nas troszeczkę
uciszyć a nie je wywoływać. No i tutaj jeszcze również chciałam wyrazić oburzenie tymi personalnymi atakami na ojca pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, pani poseł. Drodzy państwo, też chciałem zwrócić uwagę, zapraszając pana
posła Pyzika do głosu, że ta uchwała nie jest uchwałą mówiącą o państwie polskim. Tu wyraźnie jest napisane „decyzją władz komunistycznych”. Uchwała odnosi się do ówczesnych władz,
nie do państwa polskiego. Chcę też podkreślić, panie pośle, żeby pan miał wiedzę taką, że Sejm
RP już się odnosił do tragedii wołyńskiej. To po pierwsze. Po drugie, odważnie – tak, jak już
powiedziałem – podjął dyskusję, debatę i upamiętnił 70 rocznicę NSZ. Chcę też przypomnieć
państwu, że w Sejmie leżą projekty uchwał dotyczących Wołynia. Jeszcze raz powtórzę to, co
pani poseł powiedziała przed chwilą – pani Trybuś dziękuję za te słowa – że to być może
sprawi, że ta rozmowa będzie lepsza. Proszę, pan poseł Pyzik. Panie pośle, bardzo prosiłbym
niedługo, żebyśmy dali szansę panom.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowne koleżanki i koledzy parlamentarzyści, zaproszeni
goście – tak, jak pan przewodniczący mówi – postaram się krótko i węzłowato w temacie zabrać głos. Pierwsza sprawa. Zgadzam się, że podstawową kwestią, nad którą tutaj trzeba się
pochylić w szerszej perspektywie, jest kwestia przyjaźni polsko-ukraińskiej.
My na tę przyjaźń jesteśmy skazani, ktokolwiek cokolwiek i jakkolwiek by powiedział. Natomiast nie można w przyszłość patrzeć bez prawdziwego spojrzenia na przeszłość. Co znaczy
„prawdziwego”? To znaczy takiego, którym zajmą się fachowcy czyli przede wszystkim historycy. Dlaczego historycy? Historia jest lepiszczem, które – jak się wydaje – wiąże w sposób
najtrwalszy jądro tożsamości. Tożsamości narodowej. Teraz mówię o moim narodzie, o Polsce.
Polska kultura jest związana z europejskim kręgiem kulturowym tak samo, jak i ukraińska.
Powiedzmy, że droga Polski do samostanowienia i Ukrainy do samostanowienia w pewnej mierze były podobne. Rozeszły się gdzieś koło XVII w. i nie chciałbym tutaj szukać winnych, bo
wydaje mi się, że ta uchwała, ta propozycja –w moim mniemaniu – powinna spowodować to,
że naprawdę relacje polsko-ukraińskie zostaną potraktowane bardzo poważnie, ale szybciutko
przejdę dalej.
Zgadzam się z panem przewodniczącym, że jest to wyzwanie dla obu parlamentów, ale najpierw
– tak, jak powiedziałem – po bardzo wnikliwych badaniach historyków. Trzeba sobie powiedzieć prawdę, najbardziej bolesną prawdę. Nawet, jeżeli to będzie konieczne, zrobić stosowne
wyliczenia, gdyż są środowiska w Polsce, które albo wystąpią, albo wydaje się, że wystąpią z
roszczeniami wynikającymi ze zbrodni przeciwko narodowi polskiemu czy ludobójstwa.
Następna kwestia to jest też kwestia spojrzenia na problem z mojego prywatnego punktu widzenia, z jakiejś perspektywy – mówię to – konstrukcji, wychowania w mojej rodzinie. Mój ród
pochodzi akurat z terenów przygranicznych niejako i powiem tylko tyle, że za wzór postawy
żołnierskiej mój ojciec stawiał mi żołnierzy ukraińskich, do których tu, niedaleko Warszawy
marszałek Piłsudski pojechał i powiedział: „Przepraszam”. Ci, którzy znają historię relacji polsko-ukraińskich, wiedzą, o kim mówię. Ci żołnierze potem przekroczyli granicę w liczbie około
2 tys., zostali otoczeni przez Sowietów i wymordowani co do jednego. Z drugiej strony trudno
uniknąć tutaj innej refleksji.
Refleksji polegającej na tym, że pokolenie później... No, niestety, nie ma pani przewodniczącej,
która wspomniała o lojalności cywilnych obywateli ukraińskich. Ta pierwsza weryfikacja nastąpiła, proszę państwa, po 1 września 1939 r. na tamtych terenach. Jeżeli państwo chcieliby coś
więcej na ten temat powiedzieć, bo ja nie mam tutaj tyle czasu, żeby to wyjaśnić, to polecam
książkę Herlinga-Grudzińskiego, w której on to dokładnie opisuje, bo tamtędy uciekał właśnie.
Następna sprawa, Huntington w „Zderzeniu cywilizacji” opisuje przyszłość cywilizacji ludzkiej jako takie zderzenia różnych cywilizacji, opartych przede wszystkim na pewnym wymiarze
religijnym. Myśmy o tym tutaj nie mówili, bo podskórnie problem polsko-ukraiński to jest tak
naprawdę problem katolicko-prawosławny. Myślę, że tędy też trzeba byłoby pójść, jeżeli mówimy o prawdziwym pojednaniu, o prawdziwej przyjaźni, o prawdziwym wyczyszczeniu – że
tak powiem – licznika z tyłu niejako, bo trzeba to zrobić.
Po prostu nie ma innego wyjścia a jeżeli ktoś myśli, że można to przełożyć w czasie, że to
można w jakiś sposób zlekceważyć, to powiem tylko tyle: historia pokazała, że zazwyczaj dwie
siły, czy z Moskwy, czy z Niemiec, za nas czy za Ukraińców pewne rzeczy regulowały. To tak
patrząc z szerszej perspektywy.
Trudno mi nie zauważyć, że w chwili obecnej w moim państwie następuje sytuacja, w której
państwo niejako wycofuje się z bardzo wielu dziedzin życia. Wszystko ma swoje granice, łącznie z tą sytuacją, którą mamy. Mówię o tej uchwale. Uważam, że to nie jest właściwy czas na
tę uchwałę. Uważam, że ona musi być poprzedzona naprawdę rzetelną dyskusją wszystkich
środowisk. Fakt obecności tylu środowisk kresowych tutaj i ta cała korespondencja, która do
pana przewodniczącego przyszła, tylko to potwierdzają.
Chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć, bo niestety, nie widzę dalej pani wiceprzewodniczącej...
Akurat jestem posłem ze Śląska. Tam padła kwestia tego, o czym – jak przynajmniej twierdzi
pani poseł – będziemy rozmawiać. O wywózce Polaków na wschód. Tak, proszę państwa. Po
zajęciu Śląska przez armię sowiecką Sowieci wywozili mieszkańców Śląska – w lwiej części
Polaków, rzecz jasna – na wschód. Po prostu w zwykłych łapankach brano, pakowano w bydlęce wozy i wywożono, chociażby pod takim pretekstem, że jak nie mówi dobrze po polsku,
to znaczy, że jest na pewno Niemcem. Natomiast, szanowni państwo, to nie jest kwestia, którą
można porównywać. Ona jest tak samo nietrafiona, jak w przypadku zbrodni na Wołyniu i
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wywózek Ukraińców w 1947 r., gdyż – tak, jak powiedziałem – w przypadku Wołynia nie było
mowy o wywózkach, tylko po prostu o eksterminacji, na Śląsku również była to eksterminacja.
Przypominam państwu, że przed 1945 r. był 1939 r., gdzie Niemcy nie wywozili Polaków ze
Śląska, tylko ich mordowali. Kilka kilometrów za Gliwicami, w Nieborowicach – ja akurat
pochodzę z Gliwic – jest w takim lasku kamień niedawno odsłonięty, gdzie zaraz po przejściu
frontu w tzw. Polenlagerze mordowano Polaków, obrońców granic, żołnierzy, których obejmowała konwencja genewska, powstańców śląskich. Mordowano z premedytacją.
Gdyby państwo byli uprzejmi znaleźć czas i poczytać, w jaki sposób ich mordowali, no, to egzekucja od egzekucji potrafi się różnić. Natomiast nie podkręcając już emocji, bo...
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie pośle, proszę...
Poseł Piotr Pyzik (PiS) – spoza składu Komisji:
Już kończę. Dziękuję, panie przewodniczący, już kończę. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że
z mroków kłamstwa zawsze wyjdzie słońce prawdy. Myślę że te promienie mitycznego słońca
prawdy muszą w końcu wyjść. Jeżeli mamy mówić o pojednaniu polsko-ukraińskim, to nie w
taki sposób. Nie jest to właściwa droga, moim zdaniem. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Pan poseł Czech, następnie pani najbliżej mnie siedząca.
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS):
Panie przewodniczący...
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Ale pan poseł Czech był wcześniej a pani już mówiła. Naprawdę. Proszę pan poseł Czech,
następnie pani najbliżej mnie siedząca a członków komisji bardzo proszę, żeby dali szansę
wypowiedzieć się tym, którzy przyszli tutaj. Bardzo proszę państwa. Wiem, że posłowie mają
pierwszeństwo, ale... Proszę, panie pośle.
Członek zarządu głównego Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Czech:
Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie na posiedzenie Komisji. Panie przewodniczący, jestem w trochę trudnej sytuacji, ale korzystając z przywileju zasiadania w tej izbie przez dwie
kadencje i bycia członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych czyli tej samej komisji, chciałem się podzielić taką refleksją, że zawsze dojmującym uczuciem jest to, że parlament cieszy się bardzo niskim poparciem społecznym. Wynika to z wielu przyczyn, ale jak tak
myślę sobie dzisiaj po pierwszej części dyskusji, jednym z elementów jest jednak przekraczanie
pewnych barier, które – wydawało się – nigdy przekroczone być nie będą. I tak, jak wychodziliśmy z komunizmu, jak kończył się komunizm, wydawało się, że zasada „syn odpowiada za
ojca” i może być skazany za czyny ojca nie tylko w sensie karnym, ale również w sensie moralnym, należy do przeszłości, bo historia Pawlika Morozowa, na którym były wychowywane
całe pokolenia w Związku Sowieckim i przerzucane to było czasami do Polski również, jest
zasadą tak elementarną, że to należy zapomnieć, że nigdy się nie powtórzy. Dlatego jestem –
chyba jako obywatel mogę tak powiedzieć – absolutnie potwornie oburzony tym, co się dzieje
z panem przewodniczącym i, że może być w ogóle w debacie używany argument... Nie wiem,
czego. Jego ojca, który już nie żyje i który się nie może bronić? Jest to po prostu w najwyższym
stopniu oburzające. Gdy tak myślę sobie, jak poprawić wizerunek parlamentu, to apel mój gorący jest taki, żeby tych granic nie przekraczać.
Proszę państwa, co do samego problemu i samej uchwały. Otóż głęboko nie zgadzam się z tym
i chciałem zaprzeczyć słowom pana przewodniczącego Asta, który powiedział, że stajemy oto
przed problemem takim, że przeszłość dopiero teraz trzeba odkrywać a III Rzeczypospolita nic
nie zrobiła w tej materii, itd. Otóż jeżeli pan przewodniczący, którego nie ma, niestety, zechce
przyjąć, to ja mu chętnie dostarczę tony materiałów i tomy materiałów dotyczących przeszłości,
najtrudniejszych spraw w relacjach polsko- ukraińskich, którymi komisja z jej przewodniczącym Jackiem Kuroniem zajmowała się od roku 1989 i 1990. Chętnie się podzielę tą wiedzą.
Tylko, niestety, w debatach na tematy polsko-ukraińskie, również i na temat akcji „Wisła”,
mamy do czynienia z taką sytuacją, że można używać jakiegokolwiek argumentu i ten argument ma prawo na istnienie. Tak, jak np. z ojcem – przepraszam, już ostatni raz go użyję – że
wszystko można powiedzieć i to jest przyjęte jako uprawnione.
No, nie jest tak, proszę państwa. Jeżeli weźmie się pierwszą debatę posłów opozycyjnej, wówczas jeszcze Solidarności... Przepraszam, to już nie opozycyjnych, ale współtworzących rząd
Tadeusza Mazowieckiego. Debatę posłów Solidarności z opozycyjnymi deputowanymi Ruchu
czyli tej organizacji, która w ramach pieriestrojki powstawała. W Jabłonnie była taka konferencja.
Jacek Kuroń mówił o Wołyniu, o wszystkich najtrudniejszych problemach związanych z przeszłością polsko-ukraińską i że Ukraińcy muszą to rozwiązać. Przestańmy mówić o tym, że to
jest zakłamane. Jacek Kuroń był również inicjatorem konferencji firmowanych przez Światowy
Związek Żołnierzy AK, środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji i Związek Ukraińców w Polsce.
W gabinecie przewodniczącego komisji w tej sprawie odbywały się pierwsze spotkania, żeby
ustalić to i przejść, bo to, co jest najważniejsze i do państwa mam w tej sprawie gorący apel...
Nie spierajmy się na tematy historyczne, bo to usłyszeliśmy na poprzednim posiedzeniu. Jest
pan profesor Motyka, może najlepszy specjalista w tej sprawie. Może godzinami udzielać się
tutaj. Napisał parę książek, które są na półce każdego, kto się tymi sprawami zajmuje i może
nam na ten temat wszystko opowiedzieć.
Ale ważne jest podejście. Ku czemu ma to zmierzać?
Gdy w 1990 r. Senat podejmował uchwałę w sprawie akcji „Wisła”, Sejm nie mógł tego uczynić – podobnie, jak i później – z bardzo prostego powodu. Mówiłem już o tym na poprzednim
posiedzeniu Komisji. Przepraszam, że się powtarzam. Ano dlatego, proszę państwa, że udział
generałów, którzy sprawowali wówczas władzę w operacji „Wisła”, był ich tytułem do polskiego patriotyzmu. No, bo co mieli, jako tytuł do polskiego patriotyzmu sobie wpisywać? Walkę z
NSZ czy z Wolnością i Niezawisłością? Zwalczanie podziemia ukraińskiego, pod którym kryła
się akcja „Wisła”, było ich tytułem do uprawnień kombatanckich. Taka jest, proszę państwa,
prawda.
Jestem dzisiaj zszokowany, że – i tu do pana przewodniczącego kieruję swoje słowa – siła
polityczna, która potępia okres komunistyczny, występuje dzisiaj z punktu widzenia takiego,
że może być zastosowana zasada odpowiedzialności zbiorowej. Zasada, bo to jest istotą tej
uchwały. Ona jest w dużym stopniu powieleniem uchwały senackiej, która mówi, że nie może
być w państwie demokratycznym nigdy już zasada, która mówi o tym, że jest odpowiedzialność
zbiorowa ludności cywilnej czy czyjakolwiek, podstawą do jakichkolwiek operacji przeciwko
własnym obywatelom. To jest fundament. Jeżeli na tym gruncie nie ma porozumienia, to rzeczywiście nigdy się nie zrozumiemy.
Do pana posła Samborskiego, z którym miałem przyjemność być w Sejmie w czasie pełnienia
swoich funkcji, chcę powiedzieć: kiedy będzie ten dobry czas, panie pośle?
Przepraszam, pan już srebrne włosy ma, ja niedługo będę miał też siwą czuprynę. Przemija
jedno, następne pokolenie wchodzi. Jestem drugim pokoleniem wysiedleńców akcji „Wisła”.
Będzie czwarte, to będzie wówczas dobry czas? Nie ma dobrych czasów na te sprawy. Nie ma,
ale zawsze jest ten dobry czas. I wreszcie ostatnia, proszę państwa, uwaga, którą chciałem w tej
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sprawie sformułować. Otóż nie trzeba straszyć, że po tej uchwale będą jakiekolwiek rewindykacje, itd. Proszę państwa, we wszystkich projektach, jakie III Rzeczpospolita sformułowała,
ustawy reprywatyzacyjnej dekrety dotyczące akcji „Wisła” znajdują się. To jest oczywiste, że
obywatelom państwa polskiego stała się krzywda. Opowieści o tym, że mieli lepiej, bo po
przesiedleniu lepsze gospodarstwo otrzymali? Służę opowieściami. Tomy zostały wydrukowane. Kto chce, proszę bardzo, można prelekcję w tej sprawie zrobić. To jest bzdura i to jest
urąganie pamięci, jak również urąganie temu, jaka była rzeczywistość i jaka jest. Co może być
większego niż wykorzenienie z własnej ziemi, wyrzucenie na to, żeby być zasymilowanym i
niedopuszczenie do jakiejkolwiek formy tożsamości narodowej, religijnej i wszelkiej innej?
I ostatnia uwaga. Ci, którzy się zajmują przeszłością polsko-ukraińską – a siłą rzeczy, od dłuższego czasu musiałem się nią zajmować i chcę się też zajmować – wiedzą, że jest niezwykle,
oczywiście, trudna. Można ją pokonywać, choć właściwie to nie jest dobre słowo, ale mierzyć
się z nią krok po kroku. Jestem uczony w tej tradycji i szczycę się tym, że moim nauczycielem,
profesorem w tej mierze był Jacek Kuroń. Jacek Kuroń bardzo ubolewał nad tym, że Sejm nie
potępił akcji „Wisła”. Nie z tego powodu, że operacja „Wisła” nie znajduje się w ciągu pewnych wydarzeń w stosunkach polsko-ukraińskich, ale dlatego, że są to obywatele RP. I my nie
rozważamy tego w kategoriach całokształtu stosunków polsko-ukraińskich, bo zaczniemy od
Rurykowiczów i Piastów, ale rozważamy to w kontekście roku 1947 i skutków, które później
nastąpiły i o to, do państwa, serdecznie apeluję. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę, pani niech się przedstawi tylko, bo... Nie pan, tylko pani.
Wiceprezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Ewa Szakalicka:
Ewa Szakalicka, wiceprezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Bardzo panią proszę o krótką wypowiedź.
Wiceprezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Ewa Szakalicka:
Tak. Bardzo trudno jest do tego wszystkiego się ustosunkować. Szanowni państwo, powiem
krótko. Jeżeli ktoś będzie chciał jakiegoś uzasadnienia, zapraszam na jakąś dłuższą, oczywiście, rozmowę. Na ubiegłym posiedzeniu z 8 listopada był dobór tzw. ekspertów bardzo jednostronny w naszym odczuciu a my prowadzimy dialog w sprawach polsko-ukraińskich ponad 20
lat. Szanowni państwo, ja również mam zaszczyt uczestniczenia w tym dialogu. Oczywiście, z
tymi stronami, które ten dialog z nami chcą prowadzić, bo do dialogu muszą być dwie strony.
Niektórzy – tak, jak Związek Ukraińców w Polsce – w momencie, kiedy te ustalenia były niewygodne, po prostu się demonstracyjnie z tego dialogu wycofali. To wydaje się bardzo ważne.
Szanowni państwo, jestem córką żołnierza AK Okręgu Nowogródek i mój ojciec tak, jak stał,
musiał uciekać. Nie został przesiedlony, ale należę do tych osób, które rzeczywiście zostały
dotknięte wysiedleniami. Uważam, że to jest bardzo istotne.
Nie rozumiem, dlaczego państwo podejmują uchwałę, która dzieli. Dlaczego państwo tak bardzo się bronią przed uchwałą, która potępi wysiedlenia? Rok 1944, układy republikańskie.
Przecież na mocy tych układów wyrzucono setki tysięcy a nawet ponad milion Polaków z
ziem wschodnich, jak również ludność ukraińską, łemkowską z ziem południowo-wschodnich
dzisiejszej Rzeczypospolitej. To jest uchwała, szanowni państwo, która pokazuje, jak mogą być
decyzje polityczne zbrodnicze wobec ludności cywilnej.
O to zabiegamy od wielu lat. Taka uchwała jest uchwałą w naszym rozumieniu, która może łączyć. Na poprzednim posiedzeniu... My znamy tych ekspertów, dlatego nie bez powodu mówię,
że to jest jednostronny dobór. Cieszę się, że tutaj panie posłanki się przyznały, że tej tematyki
nie znają, więc rozumiem, że były dość podatne na przekazywane tam treści. Jestem zbulwersowana tym, że pan przewodniczący Sycz bezpośrednio uczestniczy w podejmowaniu tej
uchwały i jeszcze ją tutaj przedstawiał, prawda? Szanowny panie przewodniczący, mnie się
wydaje i dobry obyczaj nakazuje – przy całym szacunku dla świętej pamięci pana ojca – że ze
względu na sprzeczność interesów, która zachodzi, powinien pan się po prostu wycofać. Tego
oczekujemy, bo tego nakazuje... Niech się pan, panie Mirosławie Czech, nie oburza tak, bo nikt
nie odpowiada za czyny swojego ojca. To prawda, ale jest coś takiego jak strach przed przyznaniem się do tej przeszłości własnej rodziny. Ja to rozumiem. My to rozumiemy.
Rozumiemy to, ale nie można odrywać operacji „Wisła” od zakresu i charakteru działalności
OUN i UPA, która nie tylko mordowała na Wołyniu, w Galicji, ale również w latach 1945-1947
na Roztoczu. Myślę, że obecny tu pan profesor Motyka to również jest w stanie potwierdzić.
Szanowni państwo, bardzo bym prosiła o odniesienie się do aspektów prawnych, bo tu się
używa słów „odpowiedzialność zbiorowa”, ale nikt się z państwa nie odnosi do wyczerpującego opracowania aspektu prawnego tej operacji, zrobionego przez profesora uznanego na
całym świecie, wykładowcę w Bonn, w Berlinie, w Calgary, w Glasgow – profesora Ryszarda
Szawłowskiego. Już nie chcę mówić o różnych rzeczach, które są dla nas po prostu przykre i
bulwersujące, bo my rozumiemy, co znaczy być wykorzenionym. My rozumiemy, co znaczy
być wyrzuconym. My to rozumiemy. My państwa rozumiemy, tylko prosimy o to, żeby była
uchwała, która będzie nas łączyła, która będzie służyła dobrym relacjom polsko-ukraińskim a
nie uchwała, która jest naprawdę kontrowersyjna, bo to pokazują opracowania historyków. To
pokazują po prostu różne stanowiska. Dokumenty są ogromne. One są różnie interpretowane. I
jeszcze chcę na koniec powiedzieć...
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Pani prezes...
Wiceprezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Ewa Szakalicka:
Panie przewodniczący, proszę mi pozwolić zakończyć. Jest coś takiego, jak wielka krzywda
ukraińska. To jest stereotyp używany przed wojną przez totalitaryzm komunistyczny. Jest bardzo przykro nam, że państwo usiłują tożsamość dzisiaj budować ciągle na tych resentymentach,
ciągle na tym poczuciu krzywdy ukraińskiej. Zapraszamy jednak do dialogu. Dziękuję uprzejmie.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo, pani prezes, aczkolwiek mam wrażenie, jakby pani nie słuchała tego, co mówimy. To pani m.in. podpisała to pismo, w którym pani stwierdza, że „Aleksander Sycz był
członkiem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) od 1938 roku” – co jest nieprawdą –
„(walczył z państwem polskim w okresie II RP), w czasie wojny i po jej zakończeniu mordował
bezbronną polską ludność cywilną”. Pani to podpisuje. Nie wiem, na jakiej podstawie pani to
stwierdza. Pani to wręcz podpisuje.
Wiceprezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Ewa Szakalicka:
Panie przewodniczący, na podstawie książki wydanej w 1997 r. w Kijowie o kureniu „Żeleźniaka”, do którego należał po prostu pana śp. tato.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Niech pani przeczyta sobie publikację historyczną, która dzisiaj została tutaj przedłożona,
to się pani dowie prawdy, co już było mówione. Pani bez zastanowienia po prostu oskarża, bez
żadnych dowodów. Pani to podpisuje po prostu.
Wiceprezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Ewa Szakalicka:
Proszę mnie podać do sądu. Dowodem jest publikacja historyczna. Publikacja oficjalnie
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wydana, w której posiadaniu jest zresztą również pan. I proszę, panie przewodniczący, nie udowadniać, że OUN czy UPA, w której brał udział pana tato, była formacją pozytywną.
Była po prostu formacją zbrodniczą i tak było. Rozumiem, że jest to dla pana trudne, ale ani
organa państwa, ani parlament nie są do załatwiania takich prywatnych spraw.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Ostatnie zdanie na ten temat. Widzę, że to nie dla mnie jest trudne, tylko dla pani jest bardzo
łatwe stwierdzanie tego, czego nie było. Proszę uprzejmie, pan doktor Wilczur.
Wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
dr Jacek Edward Wilczur:
Proszę państwa, zanim odczytam treść pisma adresowanego do pana Mirona Sycza przewodniczącego Komisji, pisma ze strony Kresowego Ruchu Patriotycznego Porozumienia Organizacji
Kresowych i Kombatanckich – to jest krótki tekst, nie będę państwa męczył – chciałbym powiedzieć to, co stanowi drobną część mojej wiedzy na temat tych spraw, które stanowią przedmiot
dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim używanie, stosowanie takiego terminu, wyrażenia,
że akcję „Wisła” spowodowały komunistyczne władze Polski stanowi wyjątkowe, gigantyczne
kłamstwo. To stwierdzam jako historyk i politolog, historyk głównie wojny a to, co było do
1947 r., to był dalszy ciąg wojny dla narodu polskiego. Otóż to nie komunistyczne wówczas
władze o tym zadecydowały.
To była sprawa narodowa dla Polaków. To była sprawa „być lub nie być” na terenie siedemnastu powiatów w województwach rzeszowskim, lubelskim i na krańcu północno-wschodnim
województwa krakowskiego. Chciałem państwu jeszcze powiedzieć, że 85% oficerów polskich, którzy dowodzili kompaniami i batalionami w tych dywizjach wojska, które przeprowadzały akcję „Wisła”, to byli oficerowie polscy z 1939 r. Tam nie było w ogóle komunistów. To
byli ludzie, którzy świeżo wrócili z oflagów z Niemiec po wyzwoleniu ich przez aliantów. To
chciałbym powiedzieć.
Jeszcze tylko jedna rzecz bardzo istotna, ponieważ funkcjonuje... I to jest robota jednak nie
polska. To jest robota ze strony ukraińskich nacjonalistów. Nie Ukraińców, bo to jest zupełnie coś innego. Mianowicie ta legenda o Jaworznie, że to było miejsce katorgi Ukraińców. To
jest nieprawda. Ukraińcy stanowili najmniejszą grupę narodowościową w Jaworznie i przyszli
na sam koniec. W Jaworznie większość więźniów stanowili Niemcy i Polacy, żołnierze Armii
Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i nierzadko Batalionów Chłopskich. Trudno będzie nam
się przez całe zwały kłamstwa przebić. Nawet myślę, że tego dokona chyba dopiero następne
pokolenie.
Poseł Zofia Popiołek (RP):
Jeżeli się tym będzie interesowało.
Wykładowca WSSMiA Jacek Wilczur:
Tak. To jest prawda, ale tym niemniej dla tej prawdy warto żyć.
„Kresowy Ruch Patriotyczny Porozumienie Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Al.
Ujazdowskie 6a, Warszawa, 4 grudnia 2012 r.
Pan Miron Sycz przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Panie Przewodniczący!
Stanowczo protestujemy przeciw pracom Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nad
uchwałą mającą potępić akcję „Wisła”. W uchwale czytamy m.in., że «akcja „Wisła” była naruszeniem podstawowych praw człowieka (...), a bolesna historia przestrogą przed łamaniem
praw człowieka na świecie». Autorzy uchwały «bolesną historię» rozpoczynają od przeprowadzonej operacji „Wisła” i ani słowem nie wspominają, jaka była przyczyna tej decyzji.
W tej sytuacji należy przypomnieć członkom Komisji i «ekspertom», że przed operacją „Wisła”
było ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonane przez formacje zbrojne OUN-UPA na ponad 200 tys. obywateli polskich, mieszkańcach Kresów Wschodnich II
Rzeczypospolitej. Zbrodnie na Polakach, Żydach, Rosjanach, Czechach, Ormianach, Romach
i innych mniejszościach narodowych. Ofiary polskie szacuje się na co najmniej 150 tys. osób.
Ponadto wymordowano kilkadziesiąt tysięcy szlachetnych, uczciwych Ukraińców, których
krew była tyle samo warta, co krew zamordowanego Żyda i Polaka. Tych Ukraińców, którzy
odmawiali udziału w zbrodni lub ratowali zagrożonych sąsiadów. Ludobójstwo to zostało dokonane z wyjątkowym bestialstwem na bezbronnej ludności cywilnej, w większości na dzieciach,
kobietach i starcach. Ocenę tego ludobójstwa tak formułuje przewodniczący Gminy Starozakonnych w Polsce Bolesław Szenicer:
«Wszystko to, co stało się na Kresach, to klęska ludzkości, człowieczeństwa, dziejowy kataklizm, który wstrząsnął naszą cywilizacją. To zwyrodnienie rodzaju ludzkiego». Należy przypomnieć, że w czasie trwania operacji „Wisła” nie zginęła ani jedna osoba. Był wydany specjalny rozkaz dowódcy operacji zabraniający odwetu i znęcania się nad przesiedlanymi. Natomiast
były liczne przypadki śmiertelne w wyniku epidemii tyfusu plamistego i dyzenterii i w areszcie
śledczym w Jaworznie.
Niestety, względy wielkiej, imperialnej polityki sprawiły, że najokrutniejsze w naszej historii
zbrodnie tego ludobójstwa do dziś zostają nieukarane i niepotępione. Toteż nie projekt uchwały
o potępieniu operacji ‚Wisła’, ale projekt uchwały o potępieniu ludobójstwa OUN-UPA powinien stać się przedmiotem obrad Sejmu Rzeczypospolitej.
Operacja „Wisła” położyła bowiem kres banderowskiej irredencie i kres męczeństwu dwóch
narodów – polskiego i ukraińskiego. Mówiąc o ukraińskim, mam na myśli nasz bratni naród.
Tymczasem sprawców tych zbrodni – Banderę, Szuchewycza, Klaczkiwśkoho i szefa okrutnej bezpieki OUN-UPA Łebiedia – gloryfikuje się jako bohaterów narodowych Ukrainy. Ich
pomniki są masowo wznoszone nie tylko na Ukrainie. Ich imiona nadaje się ulicom, placom,
instytucjom. Na Ukrainie dynamicznie rosną w siłę organizacje o faszystowsko-nazistowskim
rodowodzie, nawiązującym bezpośrednio do ideologii Dmytro Doncowa.” Dmytro Doncow
to była odmiana ukraińskiego Adolfa Hitlera. „Wysuwa się roszczenia terytorialne wobec sąsiadów. Wszystko to, spotęgowane ukraińskim, integralnym szowinizmem, antysemityzmem
i antypolonizmem, stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla Polski. Dla spokoju w Europie.
Przypominamy, że od lat 30 ubiegłego wieku OUN była członkiem faszystowskiej międzynarodówki i do dnia dzisiejszego od tego się nie odcięła. Niestety,...”
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie profesorze, bo ten wniosek...
Wykładowca WSSMiA Jacek Wilczur:
“…władze polskie nie chcą tego dostrzec i nie reagują na te groźne zjawiska”. Już niedługo,
panie przewodniczący.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
No, właśnie, bo to pismo wpłynęło, więc my treść znamy.
Wykładowca WSSMiA Jacek Wilczur:
“Rzecz zdumiewająca, do jakiego stopnia bierna postawa władz polskich rozzuchwaliła pogrobowców Bandery, Szuchewycza, Klaczkiwśkoho i Łebiedia, że w swojej uchwale mają czelność powoływać się na prawa człowieka. Operacja „Wisła” została podjęta…”
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję, panie profesorze.
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Wykładowca WSSMiA Jacek Wilczur:
“…w stanie wyższej konieczności...”
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie profesorze, już dziękuję panu.
Wykładowca WSSMiA Jacek Wilczur:
„…bowiem OUN Bandery dążyła do oderwania od państwa polskiego południowo-wschodnich
terytoriów...”
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie profesorze, ja już panu dziękuję.
Wykładowca WSSMiA Jacek Wilczur:
„…na obszarze 19 powiatów. Na tej przestrzeni próbowano zbudować przyczółek sobornego,
faszystowskiego państwa ukraińskiego.
Władze uznanego przez prawo międzynarodowe państwa polskiego – bez względu na ustrój –
miały prawo i obowiązek podjęcia działań zmierzających do zaprowadzenia ładu i spokoju na
swoim własnym terytorium oraz do zapobieżenia destabilizacji Polski. Gdyby nie było zbrodniczej działalności OUN-UPA, nie byłoby operacji „Wisła”, która przerwała pasmo banderowskich zbrodni i destabilizacji struktur państwa. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że
wielu wybitnych badaczy ukraińskich uznaje zasadność operacji „Wisła”. Wystarczą słowa...”
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie profesorze...
Wykładowca WSSMiA Jacek Wilczur:
„…jednego historyka, politologa i prawnika dra hab. Wiktora Poliszczuka”.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie profesorze, ja już panu dziękuję. My te pisma...
Wykładowca WSSMiA Jacek Wilczur:
Szkoda, panie przewodniczący, dlatego, że można by tydzień wyliczać zbrodnie OUN-UPA nie tylko na Polakach i Żydach. Na własnym, ukraińskim narodzie.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Panie profesorze, dziękuję panu. My te pisma mamy. Natomiast w tym momencie chciałem,
po pierwsze, bardzo przeprosić pana profesora Grzegorza Motykę za wszystkie obraźliwe słowa. I proszę, panie profesorze, mieć świadomość, że ani ja, ani komisja nie traktujemy pana
absolutnie jako eksperta w cudzysłowie. Bardzo poważne odbieram i wydaje mi się, że cała
komisja też – przynajmniej członkowie obecni na tym posiedzeniu – to, co pan i eksperci powiedzieli. Wydawało mi się to bardzo wiarygodne. Aczkolwiek pamiętam taką pewną historię,
kiedy to w Olsztynie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej jeden z doktorów tak chętnie namawiał
nas wówczas do strajku. A potem w stanie wojennym nagle okazało się, że był głównym doradcą występującym w telewizji generała Jaruzelskiego, panie doktorze.
Proszę państwa, w związku z tym, że o godzinie 16.00 powinniśmy zakończyć posiedzenie
tutaj, w tej sali, bardzo bym teraz prosił o krótką wypowiedź przedstawiciela, nawet szefa
Związku Ukraińców. Następnie przystąpilibyśmy do głosowania nad wnioskiem formalnym
pana przewodniczącego Marka Asta. Bardzo proszę, panie prezesie.
Proszę państwa, te wszystkie pisma, które...
Prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego Jan Niewiński:
Panie przewodniczący, ponieważ pan przerwał, wręczam panu całe pismo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo.
Prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego Jan Niewiński:
Proszę tylko tu mi dać parafkę, że pan otrzymał.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Ale my to już mamy. Tutaj jest.
Prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego Jan Niewiński:
Tylko trzeba było doczytać jeszcze.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego Jan Niewiński:
Ale proszę mi pokwitować.
Poseł Danuta Pietraszewska (PO):
Każdy z nas to ma.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Proszę uprzejmie, panie prezesie.
Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma:
Panie...
Prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego Jan Niewiński:
Jestem świadkiem tego nieszczęścia. Byłem uczestnikiem tej zbrodni od początku
do końca.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Czy pan jest ofiarą akcji „Wisła”? Proszę.
Prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego Jan Niewiński:
Podtrzymuję to, co było napisane. „Ekspertów”, w cudzysłowie.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję. Panie profesorze, naprawdę jeszcze raz pana przepraszam za te słowa. Pan
prezes Tyma, następnie pan profesor Grzegorz Motyka.
Prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Joanna Aleksandra Biniszewska:
Przepraszam, ale też długo się zgłaszałam.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
No tak, ale... Drodzy państwo, proszę też mi wybaczyć za jakąś taką sytuację. Uchwała dotyczy
akcji „Wisła” a wypowiadają się z jednej strony, z drugiej strony. Na te tematy będziemy dyskutować w innym czasie. Proszę, pan prezes, a następnie pan profesor Motyka.
Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja w zupełnie innym tonie. Przede wszystkim chciałbym podziękować komisji za podjęcie tego tematu i przypomnieć, że komisja jest właśnie tym
miejscem, gdzie kwestie mniejszości narodowych i etnicznych – nie tylko współczesne zachowanie języka, tożsamości – są przedmiotem obrad komisji. W ubiegłym roku w tym miejscu
– dzięki inicjatywie komisji – historycy, eksperci przedstawiali zagadnienie dotyczące udziału
mniejszości narodowych w kampanii wrześniowej 1939 r.
Wydaje mi się, że to dzisiejsze nasze posiedzenie, jak i sam projekt uchwały, jest kontynuacją
rzeczowego i merytorycznego podejścia do historii ze strony komisji. Natomiast nie będę się
tutaj odnosił polemicznie do tych głosów, które w różny sposób starają się legitymizować akcję
„Wisła”, ponieważ wiele argumentów, które wybrzmiały w trakcie poprzedniego posiedzenia,
jest dostępnych w zapisie stenograficznym. Wydaje mi się, że przed wygłaszaniem tak dyskredytujących sądów należałoby zapoznać się z opiniami ekspertów, którzy bazowali na dokumentach historycznych, analizowali te dokumenty i dzielili się z nami pewnymi wnioskami.
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Panu posłowi Astowi, dziękując za to, że zadeklarował, że rozumie krzywdę społeczności ukraińskiej, chciałbym przypomnieć dwa fakty, które też są związane z historią Sejmu. Otóż po decyzji prezydenta Kwaśniewskiego, że w Jaworznie zostanie ustanowiony pomnik poświęcony
ofiarom Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie z okresu II wojny światowej i okresu powojennego bez względu na narodowość czyli Niemcom, Polakom, Żydom, Ukraińcom, jedna z pań
senatorek zaprotestowała, używając takich argumentów, których państwo tutaj używają wobec
przewodniczącego Sycza, że w obozie w Jaworznie siedzieli mordercy Polaków. Wbrew temu,
co ustalili historycy IPN, wbrew temu, co ustalili prokuratorzy IPN, używa się do dziś dnia tego
typu argumentów.
Nasza społeczność w tym roku obchodzi 65-lecie akcji „Wisła” i tydzień temu odwiedzaliśmy
uroczystość w Giżycku, w trakcie której rozmawialiśmy z historykami na ten temat. Na koniec
była taka uroczystość wręczenia pamiątkowych medali byłym więźniom Jaworzna. Spytałem
jednego z nagrodzonych o to, jak on się znalazł w Jaworznie.
To był żołnierz zabrany siłą, przemocą w 1944 r. do Armii Czerwonej, który brał udział w zdobyciu Berlina, został tam ranny a po powrocie do domu został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i znalazł się w obozie w Jaworznie. To nie są jednostkowe przypadki.
Takich przypadków jest bardzo wiele. Mówienie tutaj, że obóz w Jaworznie to było sanatorium
czy mówienie tutaj, że akcja „Wisła” to była rozkosz dla przesiedlanych Ukraińców, to jest...
Prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Joanna Aleksandra Biniszewska:
Nikt tak nie mówi. Jak pan może? Czy pan słyszał coś takiego na tej sali? Panie przewodniczący
Sycz, jak można...
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Proszę państwa, na piśmie to jest wszystko przedstawione.
Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma:
Proszę państwa, no, jest zapis stenograficzny. Jeszcze się odniosę do ostatniego faktu.
Pani Szakalicka mówiła tutaj o konferencji, z której wycofał się Związek Ukraińców. Wycofał
się w chwili, kiedy środowiska kresowe w podobny sposób starały się legitymizować akcję
„Wisła”, bo oprócz historyków, którzy to badają i mogą się wykazać rzetelnymi badaniami, są
tacy historycy jak Edward Prus, który jeszcze w 1990 r. zaprzeczał w ogóle faktowi istnienia
obozu w Jaworznie czy historycy, którzy pod każdą nieprawdziwą tezą są gotowi się podpisać.
Takich historyków znajdą państwo na Ukrainie setki, nie tylko Wiktora Poliszczuka, ale to nie
oznacza, że rzeczy przez nich głoszone są rzeczami prawdziwymi i dowiedzionymi. Wydaje mi
się, że żonglowanie tutaj nazwiskami tego typu autorytetów i ekspertów jako przeciwwagą dla
ekspertów, którzy brali udział w posiedzeniu komisji, wystawia tylko państwu złe świadectwo.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Proszę państwo, bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Grzegorza
Motykę. Panie profesorze, proszę o zabranie głosu i jeszcze raz przepraszam pana za te słowa,
które padły.
Kierownik Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk dr hab. Grzegorz Motyka:
Dziękuję, ale nie ma takiej potrzeby. Wiem, ile to wywołuje emocji. Niejeden zarzut już
pod swoim adresem usłyszałem, czy to z polskiej, czy z ukraińskiej strony. One często
się wzajemnie wykluczają zresztą.
Proszę państwa, chciałbym bardzo króciutko powiedzieć o tym, co się wówczas wydarzyło, ale
proszę pozwolić mi, że zacznę od takiej osobistej refleksji. Mianowicie abstrahując od emocjonalności wystąpień, to w dyskusji poruszono kwestię bardzo ważną. Ważną także dla mnie
jako historyka. To znaczy, aby nie stawiać symetrii pomiędzy wydarzeniami, pomiędzy którymi
symetrii takiej postawić nie można. Jasne jest, oczywiście, że pomiędzy rzezią wołyńską czy
– precyzyjniej mówiąc – wołyńsko-galicyjską a akcją „Wisła” symetrii być nie może. Dlatego staram się zawsze pisać precyzyjnie. Rzeź wołyńsko-galicyjska to była ludobójcza czystka
etniczna. Akcja „Wisła” była nieuprawnionym zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej,
moim zdaniem, także zbrodnią komunistyczną w rozumieniu ustawy o IPN. Nazywam zło
złem. Nie mówię, że pomiędzy tym jednym a drugim złem można postawić znak równości. To
nie jest takie samo zło.
W trzech punktach króciutko odniosę się do głosów dotyczących pewnych podstawowych faktów historycznych. Proszę państwa, konflikt polsko-ukraiński z lat 1943-1947 można podzielić
na dwie fazy. Punkt pierwszy z lat 1943-1945. Ta faza upływa w cieniu antypolskich czystek.
Tu dynamikę wydarzeniom nadaje OUN, banderowska frakcja, UPA. Tu mówimy o 100 tys.
zamordowanych Polaków. To jest ten najbardziej krwawy okres historii. Druga faza z lat 19451947. Tu dynamikę wydarzeniom nadają władze komunistyczne, komuniści polscy i sowieccy.
Tu mówimy o wysiedleniach Polaków z Ukrainy Zachodniej – prawie 800 tys., Ukraińców i
Łemków z Polski na Ukrainę – prawie pół miliona w latach 1944-1946. Obydwie równoległe
operacje odbywają się pod przymusem.
Rok 1947. Ci pozostali jeszcze w Polsce Ukraińcy, którzy byli już obywatelami polskimi narodowości ukraińskiej, zostali wywiezieni w trakcie akcji „Wisła” z ziem południowo--wschodnich Polski i rozsiedleni na ziemiach zachodnich i północnych. Warto sobie uświadomić, że nie
można też postawić znaku równości między pierwszą a drugą fazą. W tej pierwszej fazie Polacy
giną dlatego, że byli Polakami. W drugiej tej konflikt jest znacznie bardziej zamazany, czego
dowodem jest to, że poakowskie podziemie, które w 1944 r. walczyło i uratowało tysiące Polaków na Lubelszczyźnie przed UPA, w 1945, 1946 czy 1947 r. ma porozumienie z podziemiem
ukraińskim. Wspólnie atakuje np. Hrubieszów.
Drugi punkt. Nie można stawiać znaku równości pomiędzy ludnością ukraińską wysiedlaną
w trakcie akcji „Wisła” a podziemiem ukraińskim. Nie ulega wątpliwości, że władze polskie
– niezależnie od tego, jakiej były proweniencji – miały obowiązek zwalczać OUN i UPA i musiały tego dokonać. Problem w tym, że władze komunistyczne najpierw przez długi czas nie
przywiązywały do zwalczania tego podziemia większej wagi.
Uważały, że najważniejsze jest zniszczenie podziemia polskiego. Następnie w 1947 r., kiedy po
raz pierwszy postanowiono rzucić odpowiednio liczne siły, żeby to podziemie nacjonalistyczne
zdławić, postanowiono zastosować zasadę zbiorowej odpowiedzialności.
Nie było to jedyne możliwe rozwiązanie – tak, jak niektórzy dzisiaj twierdzą – ale najłatwiejsze dla władzy komunistycznej do przeprowadzenia. Ono było najłatwiejsze dla komunistów,
którzy nagminnie stosowali terror wobec własnego społeczeństwa. To, że to było zastosowanie
zbiorowej odpowiedzialności, nie miało żadnego znaczenia. Ci wszyscy, którzy mówią, że to
była jedyna, konieczna operacja, powinni pamiętać o tym, że na Białostocczyźnie i Lubelszczyźnie poparcie dla polskiego podziemia antykomunistycznego, dla polskich żołnierzy wyklętych było podobne. Tam masowych, całkowitych wysiedleń nie stosowano. Zniszczono to
podziemie tez stosowania takich metod, co pokazuje, że – powtórzę – to była operacja niekonieczna, ale po prostu najłatwiejsza z punktu widzenia komunistów.
I trzecia rzecz. Poseł Samborski mówił tutaj o stopniu nienawiści między Polakami i Ukraińcami. Analizując też dyskusję, która się toczy wokół akcji „Wisła”, myślę, że pan poseł dociera
do sedna rzeczy. Otóż tak naprawdę ten spór pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami akcji
„Wisła” to trochę jest spór – taki ahistoryczny lekko, można powiedzieć – o to, czy Polacy i
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Ukraińcy wówczas mogli mieszkać obok siebie, czy też nie.
Jeżeli tak jest, to znaczy, że to jest spór częściowo historyczny, zakorzeniony w historii, ale
spór tak naprawdę o to, jak ma wyglądać państwo dzisiejsze, demokratyczne. Jakie jest miejsce
obywateli polskich niepolskiej narodowości w tym państwie? Czy oni mają mieć równe prawa,
czy nie? Czy można stosować zasadę odpowiedzialności zbiorowej, czy nie? Ale to już jest spór
nie dla historyka. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, zamykam dyskusję. Stwierdzam zakończenie pierwszego
czytania projektu uchwały z druku nr 904.
W trakcie dyskusji zgłoszony został jeden wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym
czytaniu. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad wnioskiem.
Kto z pań i panów posłów członków Komisji jest za odrzuceniem projektu w pierwszym
czytaniu? Proszę o podniesienie ręki. (4) Kto jest przeciwny? (9) Kto się wstrzymał? (0)
Przy 4 głosach za i 9 przeciwnych wniosek upadł.
Wobec tego, drodzy państwo, w imieniu prezydium komisji zgłaszam wniosek o przejście
do rozpatrzenia projektu uchwały. Czy są sprzeciwy? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja wniosek przyjęła. Rozpatrzenie projektu uchwały, tutaj pomocne nam będzie Biuro Legislacyjne.
Drodzy państwo, czy są uwagi do tytułu uchwały? Nie widzę. Biuro Legislacyjne nie ma uwag?
Uznaję, że tytuł został przyjęty.
Czy są uwagi do pierwszego akapitu uchwały? Proszę uprzejmie, Biuro Legislacyjne.
Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu Łukasz Grabarczyk:
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, korzystając z tego, że jestem już przy głosie,
zaproponuję dwie drobne korekty redakcyjne, które są z kolei zaproponowane przez
sejmowych językoznawców. Proponuję w pierwszym akapicie słowa „nie odczuwające”
wpisać łącznie. Jest to imiesłów przymiotnikowy a takie piszemy łącznie. W trzecim akapicie
wyraz „osadzanie” proponuję zastąpić wyrazem „osadzenie”. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
To jest w pierwszym akapicie?
Legislator Łukasz Grabarczyk:
Pierwsza poprawka redakcyjna dotyczyła pierwszego akapitu a ta kolejna, wyrazu „osadzanie”
– w trzecim akapicie. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
„Osadzenie”. Dziękuję bardzo. Jest również poprawka do pierwszego akapitu. W miejsce „65
lat temu” proponuję osobiście „ponad 65 lat temu” dlatego, że nie sądzę, aby w tym roku ta
uchwała została podjęta. Czy musimy przegłosować tę poprawkę? Tak. Wobec tego czy są inne
uwagi do pierwszego akapitu? Nie widzę.
Wobec tego poddaję pod głosowanie poprawkę – w miejsce „65 lat temu” „ponad 65 lat temu”.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (9) Kto jest przeciwny?
(0) Kto się wstrzymał? (1)
Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.
Rozumiem, że redakcyjnych uwag Biura Legislacyjnego nie głosujemy, tylko je przyjmujemy
i to jest oczywiste. Dziękuję bardzo.
Czy są uwagi do drugiego akapitu? Nie widzę. Uważam, że drugi akapit został przyjęty.
Czy są uwagi do trzeciego akapitu? Poza uwagą Biura Legislacyjnego, którą uznajemy.
Nie widzę.
Czy są propozycje poprawek do kolejnego, czwartego akapitu? Nie widzę. Akapit czwarty został przyjęty.
Czy są uwagi do całości? Nie widzę. Wobec tego proszę...
Wydawca Kresowego Serwisu Informacyjnego – Organu Medialnego Porozumienia
Pokoleń Kresowych Andrzej Łukawski:
Andrzej Łukawski, Kresowy Serwis Informacyjny. Mam pytanie, bo tutaj w uzasadnieniu pojawiły się słowa „sporne tereny”. Co szanowna Komisja pod tym rozumie? Czy to nie będzie
eskalacja i nakręcanie później działań mających na celu rewizję ustanowień jałtańskich? Co to
ma wspólnego? Dlaczego są użyte te wyrazy „sporne tereny” do...
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Przepraszam bardzo, ale my jesteśmy w tej chwili w głosowaniu. Wobec tego poddaję
pod głosowanie całość uchwały.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. (9)
Kto jest przeciwny? (4) Kto się wstrzymał? (0)
Stwierdzam, że przy 9 głosach za i 4 przeciwnych oraz braku wstrzymujących się
uchwała została przyjęta.
Proszę o zaproponowanie sprawozdawcy. Proszę, pan przewodniczący Galla.
Poseł Ryszard Galla (niez.):
Panie przewodniczący, szanowna Komisjo, chciałbym zaproponować na posła sprawozdawcę
przewodniczącego komisji kolegę Mirona Sycza.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję uprzejmie. Wyrażam zgodę. Jeśli nie ma sprzeciwu, uznaję, że sprawozdawca
został wybrany.
Wobec tego, drodzy państwo, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję wszystkim za uwagę.
Dziękuję za tę dyskusję. Dziękuję za to, że przybyli przedstawiciele organizacji kresowych oraz
przedstawiciele organizacji ukraińskich i łemkowskich. Przepraszam przedstawiciela Łemków
za to, że nie zdążyłem udzielić głosu.
Prezes Stowarzyszenia Łemków Andrzej Kopcza:
Nie szkodzi. Ja to już przerabiałem. Przerabiałem to w 1997 r., kiedy...
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Proszę państwa, przedstawiciel Łemków jechał tak długi czas, taką miał długą drogę.
Panie prezesie, proszę wypowiedzieć się na koniec. Proszę mi wybaczyć, że nie zdążyłem...
Do protokołu, tak.
Prezes Stowarzyszenia Łemków Andrzej Kopcza:
Jakoś w formie anegdoty. W 1997 r. w Michałowie – tam, gdzie się odbywała Łemkowska
Watra na Obczyźnie – powiesiliśmy tablicę o treści: „W 50 rocznicę akcji ‚Wisła’. Łemkowie.”.
Koniec, kropka. Dwujęzyczną. To, co dzisiaj tu usłyszałem, słyszałem dokładnie w Legnicy
na spotkaniu z kombatantami i środowiskami kresowymi, po czym się okazało, że ten, który
najwięcej krzyczał, brał w tej akcji udział jako wysiedlający. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo i na tym zamykam posiedzenie komisji.
Prezes Stowarzyszenia Łemków Andrzej Kopcza:
Oficer Ludowego Wojska Polskiego.
Przewodniczący poseł Miron Sycz (PO):
Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję wszystkim za dyskusję, zarówno
tym osobom, które miały inne zdanie na temat projektu uchwały, jak i tym, które były za. Wyrażam nadzieję, że ta uchwała przyczyni się do tego, że po troszeczku będziemy rozwiązywać
problemy Polski i Ukrainy, Polaków i Ukraińców. Dziękuję państwu serdecznie. Do widzenia.
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Teodor Szumowski - pomniki Orientu na
mogiłach wybitnych Polaków
Korespondencja z Sankt Petersburga.

Teodor

Szumowski - pomniki
Orientu na mogiłach wybitnych Polaków
W dniu 30 listopada, w dzień św.
Andrzeja, w aurze zimowej zawieji
odbyła się w Sankt Petersburgu niezwykła uroczystość odsłonięcia pomnika pamięci wybitnego Polaka –
uczonego, filozofa, poety – Teodora
Szumowskiego ( 1913-2012).
W książce „Polacy w Sankt Petersburgu”, wydanej w 2012 roku pisaliśmy, że w 2013 będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin znanego
orientalisty. Zmarł, nie doczekawszy się jubileuszu, w dniu 28 lutego
2012 roku. Odszedł Człowiek po
przeżyciu całego wieku: okrutnego
w stosunku do Niego i jego Rodziny – Polaków z Żytomierza, skąd
po wybuchu I wojny światowej
udali się do Azerbajdżanu ( Polacy
w Azerbajdżanie czczą to nazwisko
w szczególny sposób), gdzie znaleźli przysłowiowy kawałek chleba
– ojciec w charakterze księgowego,
matka jako nauczycielka muzyki.
Po krótkim pobycie z najbliższymi
matka Amelia wyjechała do Żytomierza, do obłożnie chorego ojca.
Powrót do rodziny trwał 13 lat.
Wojenna tułaczka, brak łączności z
najbliższymi sprawił, że po odnalezieniu 3. synów i męża odeszła
na skutek chorób i cierpień. Teodor(
mówiono na niego również Tadek)
dziecięce lata spędzał na odwiedzaniu starych cmentarzy azerskich,
próbie odczytywania arabesek i

napisów na płytach nagrobkowych.
Starszy brat, niezwykle uzdolniony
muzycznie, grał na własnoręcznie
zrobionych skrzypcach, zaś Todek
grał na gitarze i śpiewał azerskie
pieśni. Mijały lata. Młodzieniec
Szumowski zgłosił się do pracy
w kopalni węgla, skąd pisał listy
do znanych mu z prasy uczonych
orientalistów. Los połączył Go na
długie lata pracy naukowej i wyrzeczeń łagiernych z innym wybitnym
Polakiem – orientalistą Ignacym
Kraczkowskim. W 1938 roku, w
Leningradzie został aresztowany za
to, że był Polakiem ( mówił o tym
wielokrotnie publicznie) i zesłany
za działalność wywrotową z synem
poetki Anny Achmatowej – Lwem
Gumilowem. Pomijam lata upokorzeń i powtórnego zesłania, trudności z uznawaniem jego osiągnięć
naukowych w okresie sowieckim.
Chociaż nigdy nie wyjeżdżał do
Polski ( ze zrozumialych względów)
i nie miał również kontaktów naukowych z polskimi orientalistami,
był jednakże związany z Macierzą,
z jej historią i kulturą. Potrafił godzinami recytować polskich poetów,
zaś każdy nowy dzień rozpoczynał
odegraniem 1 lub 2 Koncertu Fortepianowego F. Chopina. Całe dnie,
do końca życia, poświęcał pracy naukowej, nie miał go na czcze pseudonaukowe dysputy. Był niejednokrotnie szykanowany przez niektóre
środowiska akademickie miasta i
państwa. Wytrwał i został ikoną dla
wyznawców islamu:
rosyjskich

Azerów, Tatarów, Kirgizów. To
własnie oni ratowali go w trudnych
chwilach. Życia. Ostatnie dzisięciolecie był dosłownie noszony przez
nich na rękach. Opłacano leczenie,
obuwie ortopedyczne i wszelkie
inne potrzeby. Restauracja „Baku”
wysyłała obiady i tołmę. Na Jego
95.lecie wydano specjalne przyjęcie
w hotelu „Astoria” z udziałem administracji miasta. Ostatnia przysługa
– to pochowanie Teodora Szumowskiego na Mostkach Literackich,
u stóp pomnika Jego nauczyciela -

Ignacego Kraczkowskiego, tak, by
leżał na prawym boku, a twarz miał
zwróconą w kierunku Mekki.
Na mogile Teodora Szumowskiego
staraniem Azerów i Tatarów mieszkających w Petersburgu postawiono
pomnik :”Ex Oriente Lux”. Stela w
tradycji muzułmańskiej opatrzona
jest arabeską . Pomnik jest dowodem wdzięczności wyznawców islamu dla Polaka – tłumacza ostatniej
Księgi objawionej- Koranu - na
język rosyjski.
W dniu 30 listopada na mogi-

le Uczonego złożono w imieniu
Konsula Generalnego RP w Sankt
Petersburgu wiązankę biało-czerwonych goździków, przepasanych
wstęgą w polskich barwach narodowych.
x. (Ignacy Kraczkowski (18831951) –orientalista, arabista, twórca radzieckiej szkoły arabistycznej.
Urodzony w Wilnie, absolwent Wydziału Języków Wschodnich Uniwersytetu w St. Petersburgu).
Teresa Konopielko
3 grudnia 2012 r.

RODACY-BOHATEROM

-świąteczna paczka dla polskiego kombatanta
na Kresach

Maciej Prażmo - relacja z wyjazdu na Litwę w dn. 14-16 grudnia 2012r.
Pod

tym hasłem po raz kolejny
uczestniczyłem w akcji Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN z Wrocławia.
Podobnie jak poprzednio i tym razem
główną osią akcji było zebranie darów
i przygotowanie świątecznych paczek
dla naszych kombatantów na Kresach – w moim przypadku na Litwie.
I to głównie założenie: zbiórkę darów,
przygotowanie paczek i zorganizowanie wyjazdu na Litwę zakładało pod-
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pisane przez moje Stowarzyszenie
non omnis moriar i ODRĘ-NIEMEN
partnerskie porozumienie. Mając na
uwadze marcowe doświadczenie z
pobytu na Litwie i zebrane tam informacje, główne zadanie nie było jedynym, jakie zrealizowaliśmy w czasie
tej wizyty. A zdarzały się także, jak
znajdziecie Państwo poniżej w opisie,
spontaniczne acz skuteczne improwizacje.

Obok zbioru dla kombatantów chcieliśmy ponownie wesprzeć solecznicki dom dziecka oraz polską Szkołę
Średnia w Dziewieniszkach, w której
większość dzieci pochodzi z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie
nasze, poza podobnym jak dla naszych bohaterów, miało mieć także
charakter bardziej formalny – zbieraliśmy materiały biurowe i szkolne.
Lokalnie na Warmii i Mazurach do
współpracy w akcji pozyskaliśmy
partnera w postaci Okręgu Warmińsko-Warmińskiego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Jednak nie od razu mogliśmy wykorzystać zasoby partnera. Pod koniec
listopada zakończyliśmy archiwizowanie teczek członków AK Okręgu

Warmińsko-Mazurskiego i zawieźliśmy je do głównego Archiwum Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Olsztyńskie
sale siedziby Okręgu mogliśmy więc
już swobodnie wykorzystać do organizacji kolejnej edycji „Paczki dla
kombatanta”.
Tradycyjnie „rozesłałem się” do zaprzyjaźnionych szkół, instytucji, znajomych, przyjaciół. Nie było łatwo
tym razem, ponieważ obok naszej
akcji przed Bożym Narodzeniem
wiele organizacji i instytucji charytatywnych prowadzi podobne do naszej
zbiórki. Ale też nie było tak, że nie
dalibyśmy rady i my z tej okazji osiągnąć założonych celów. Kilka szkół:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
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/ZSO w Nidzicy

St. Wyspiańskiego w Nidzicy z panią
Beatą Żukowską, IV LO w Olsztynie
z panem Andrzejem Koziełło, SP w
Pasymiu i Gromie z panem Zbigniewem Rutkowski, wiele instytucji,
organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu i osób prywatnych
włączyło się w nasze działania wspierając nas zbiórką darów i przekazując
darowizny. Wspomagały nas promocyjnie nasze media: lokalnie Nasza
Gazeta Nidzicka oraz - na terenie
całego województwa - Polskie Radio
Olsztyn, którego gościem byłem na
żywo dwukrotnie w tej edycji – raz
przed wyjazdem jeszcze w trakcie

szczegółach w treści poniższej relacji.
Warto wspomnieć, że przy zbiorze i
pakowaniu pracowało kilkudziesięciu
wolontariuszy – od uczniów szkoły
podstawowej poczynając na kombatantach AK kończąc.
W związku z tym, że na Litwę miało
pojechać więcej paczek niż przygotowaliśmy w Olsztynie, brakująca część
mieliśmy zabrać u naszych partnerów w Białymstoku i stamtąd ruszyć
do celu. W trójkę: Tomasz Kucmus,
Dariusz Motacki i ja, ruszyliśmy 14
grudnia o 4:30, by być na miejscu ok.
godz. 8:00. Paczki przygotowywaliśmy w piątkę – nasza trójka i dwie

/ Maciej Prażmo w Polskim Radiu Olsztyn - na żywo 10-12-2012

zbiórki, a drugi raz już po powrocie z
Litwy.
Jak wspomniałem łatwo nie było, bo
„konkurencja” duża, jednak wspólnymi siłami udało nam się sporządzić
44 paczki indywidualne dla naszych
kombatantów, 6 dużych dla polskiego domu dziecka w Solecznikach
oraz kilkanaście paczek z artykułami
biurowymi, szkolnymi, z książkami,
odzieżą używaną i butami. Były też
zakupione przeze mnie gadżety w
naszych narodowych barwach – kapelusze, plecaczki, portfeliki, saszetki
na dokumenty i in., których kilkadziesiąt sztuk trafiło w różne miejsca naszych odwiedzin. Ale o tym w

wolontariuszki z Wrocławia – Natalia i Marysia. Nasze wieloletnie doświadczenie w akcjach pomocowych
– pracujemy w tej materii od 2007
roku - pozwoliło nam sprawnie posegregować zebrany tu asortyment i
przygotować brakujących kilkadziesiąt paczek.
Z Białegostoku wyjechaliśmy chwilę
po 10:00. Pierwszym punktem naszej
wizyty było solecznickie merostwo,
gdzie w biurze pani Reginy Markiewicz – kierownik wydziału oświaty i
sportu – mieliśmy pozostawić „mega”
paczkę z książkami przygotowującymi do polskiej matury. Były to zebrane
od darczyńców repetytoria, kompen-

dia wiedzy, słowniki i zestawy lektur – wszystkiego ponad 50 tytułów.
Pod merostwo zajechaliśmy nieco
po 16tej. Pani Reginy nie zastaliśmy,
była na szkoleniu, jednak miła pani
Halina - oddelegowana pracownica
- odebrała od nas przesyłkę. Ruszyliśmy dalej do Polskiej Szkoły Średniej
w Dziewieniszkach, gdzie oczekiwały nas nasze sympatyczne znajome z
poprzedniej wizyty – starościna pani
Czesława Marcinkiewicz oraz dyrektor szkoły pani Danuta Anichowska.
Po wypakowaniu przeznaczonych
dla dziewieniskich przyjaciół pak,
przyszedł czas na integrację. Trzeba
przyznać, że nasze gospodynie stworzyły nam do tego idealne warunki.
Przy herbatce, kawie i pysznym poczęstunku gaworzyliśmy sobie około
godziny. Były tematy bieżące, trochę
historii, snuliśmy plany na przyszłość.
Na koniec przyszedł czas na wspólne zdjęcia i świąteczne życzenia, po
czym pojechaliśmy do solecznickiego
domu dziecka, gdzie mimo dość późnej pory – było ok. 19:00 - oczekiwano naszej zapowiedzianej, acz nieco
spóźnionej wizyty.
W domu dziecka przyjęto nas równie
serdecznie co w dziewieniskiej szkole, a pani Oksana Obłoczyńska - dyrektor placówki - przybyła z domu
specjalnie, by nas osobiście ugościć.
Tu także nie mogliśmy odmówić
herbatki i ciasteczka, a szczerze mówiąc nawet liczyliśmy na nie.  Takie
chwile, to dobra okazja na integrację
i wysłuchanie relacji obu stron. Bo,
jak to między Rodakami - tematów
jest wiele. W związku z tym, iż czekała nas jeszcze przed nocą podróż
do Wilna ok. godz. 20:00 wyruszyliśmy. Przedtem oczywiście życzenia
i wspólne zdjęcia, tak potrzebne, by
móc zobrazować wizytę w Macierzy,
jak mówią o kraju Kresowiacy.
W Wilnie byliśmy dość późno. Na
miejscu była już druga część ekipy,
która wyjechała później z Białegostoku, jednak nie była z nami rejonie solecznickim. Drobne zakupy, kolacja,
trochę pogaduszek i nieco zmęczeni
poszliśmy spać. Następnego dnia czekała nas konkretna praca oraz kolejna
porcja wrażeń i emocji – nieodłączne
elementy naszych działań.
Z kombatantami spotkaliśmy się
w Domu Polskim chwilę po godz.
10:00. Tu ok. 20 naszych serdecznych
wileńskich przyjaciół spędziło z nami
ponad 1,5 godziny. Były przemówienia, życzenia, padały obietnice. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach - o
tych wzniosłych, ale też i o przyziemnych sprawach dnia codziennego.
Były foldery, ulotki, zdjęcia teraźniejsze i historyczne, materiały osobiste,
wspomnienia i deklaracje. Mówili
prezesi i szeregowi członkowie, a nawet wolontariusze. ;) Jak w rodzinie,
tematów było wiele. Ale też czas niestety nas ograniczał, ponieważ część
paczek mieliśmy dostarczyć naszym
bohaterom do domów. Mnie spotkała
jeszcze miła niespodzianka. Jeden z
tutejszych AKowców (po uzgodnieniu z Zarządem) wręczył mi książkę z
imienną dedykacją. „ … wyrazy szacunku żołnierze AK Wilno”. To największa nagroda za moją pracę, mój
patriotyzm. Szacunek poprzednich
pokoleń… Na koniec po drobnym poczęstunku wyruszyliśmy w teren.
Mieliśmy pracować na dwie grupy.
Nam przypadło dostarczenie paczek
żołnierzom Armii Krajowej, z czego
jeden mieszkał dość daleko od Wilna
bo ok. 30 km. Poprosiłem jednego z
naszych gospodarzy prezesa Klubu
Żołnierzy Armii Krajowej w Wilnie
pana Wacława Pacynę, żeby orienta-
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cyjnie wyznaczył nam drogę od najbliższego nam miejsca zamieszkania
kombatanta do najdalszego, tak byśmy nie kluczyli i krążyli bez sensu. Po
otrzymaniu niezbędnych wskazówek
ruszyliśmy w trasę. Tu nieoceniony
okazał się GPS. Chociaż litewska/porosyjska numeracja nie ułatwiała nam
zadania. Niemniej w samym Wilnie
odnaleźliśmy naszych podopiecznych
w zasadzie bez problemów. Panowie
Wacław Olechnowicz i Leon Tarasewicz nie kryli wzruszenia. Byliśmy
serdecznie przyjmowani, a te kilkanaście minut spędzone u każdego z
nich na zawsze pozostanie w mojej
pamięci, jako esencja naszych działań. Ostatnim tego dnia zadaniem
było dostarczenie paczki dla trzeciego
z naszych AK-owców - pana Leonarda Stankiewicza. Tu mieliśmy trochę
problemów ponieważ dom opieki
społecznej w Niemenczynie SENE-

WITA, w którym przebywał pan Leonard nie miał przypisanej ulicy. Tym
samym nie był oznaczony w GPSie.
Było to dość ważne, ponieważ nie
mogliśmy błądzić tego dnia. Mieliśmy jeszcze jedno oficjalne zaproszenie. O 16:00tej mieliśmy być w Domu
Polskim w Wilnie na spotkaniu opłatkowym Związku Polaków na Litwie.
Mimo to, ponaglani czasem, pomimo
początkowych kłopotów nie zrezygnowaliśmy. Znaleźliśmy ośrodek i
pana Leonarda, kosztem małego, bo
jedynie 10 minutowego spóźnienia
na Wigilię ZPL. Poza świątecznymi
paczkami podarowaliśmy trójce naszych kombatantów biało-czerwone
kowbojskie kapelusze. Były one bardzo ciepło przyjęte i w zasadzie od
razu trafiały na głowę – co bardzo
mnie cieszyło, bo pomysł z narodowymi gadżetami wyszedł od nas
jeszcze w Polsce dość spontanicznie.

/ Ju zapakowani
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Szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, jakie będą reakcje na „takie” dary. Było jednak
bardzo sympatycznie
i swojsko. Jak się później okazało, nie była
to jedyna „improwizacja” z kapeluszami tego
dnia.
Jak wspomniałem wyżej do Domu Polskiego
w Wilnie na spotkanie
opłatkowe
przybyliśmy z małym opóźnieniem – trwał akurat
koncert inaugurujący
uroczystość. Niemniej
pozbywszy się w szatni zimowej odzieży, w
półmroku, ulokowaliśmy się na widowni
pośród kilkuset uczestników Wigilii. Po wstępie artystycznym były
wystąpienia oficjalne.
Przemawiał m. in. prezes ZPL pan Michał
Mackiewicz oraz inni,
w tym prezes Wspólnoty Polskiej pan Longin
Komołowski.
Wiele
miejsca w przemowach
poświęcono niedawnemu sukcesowi wyborczemu Polaków na
Litwie i pierwszemu w
historii Litwy polskiemu ministrowi. W tym
czasie w mojej głowie zaczął kiełkować
pomysł, który łączył
kowbojski kapelusz,
sukces wyborczy oraz
moje wileńskie korzenie ze strony matki.
Poszedłem za kulisy
sceny i gdy prezes ZPL
Mackiewicz zamierzał
ją opuścić, chciałem
mu wręczyć jeden z
przywiezionych biało-czerwonych kapeluszy. Wtedy on zaprosił
mnie przed widownię
do mikrofonu. Były
świąteczne życzenia,
kilka słów o moim pochodzeniu, przedstawiłem cel naszej wizyty
i na koniec w nawiązaniu do plakatu wyborczego z 04 czerwca
1989roku („W samo
południe”)
życzenia
pełnego zwycięstwa
w przyszłości. Spotkało się to z ogromnym
aplauzem publiczności.
Ta żywiołowa reakcja
upewniła mnie o słuszności decyzji „wpięcia się” do programu.
Wiele osób później –
większości nie znałem
- podczas dzielenia się
opłatkiem gratulowało
mi tego nieplanowanego wystąpienia. Odnotowały ten fakt nawet
największe polskie tytuły na Litwie - Kurier
Wileński i Tygodnik
Wileński, a sam obdarowany zapowiedział
w jednym z nich, że zabierze kapelusz na uroczystości do Zułowa.
Tym samym wpisałem
się w historię tegorocznych świąt moich Rodaków w Wilnie, z cze-

go czuję się poniekąd bardzo dumny.
Wracając do Wigilii. Urzekła mnie
aranżacja uroczystości. Przekrój
młodych pokoleń od dzieci po studentów. Występy i moment, kiedy
małe dziewczynki w polskich ludowych strojach rozwoziły na mini
wozach drabiniastych wyściełanych
siankiem opłatki i rozdawały je
uczestnikom. To wszystko było dość
niesamowite, niespotykane, wręcz
mistyczne i na zawsze zapamiętam
te chwile.
Cała Wigilia trwała około trzech
godzin. Jeszcze pod sceną podzieliliśmy się opłatkiem, co nie było proste pośród kilkuset ludzi. Niemniej
po części oficjalnej przyszedł czas
na konsumpcję. Był to czas na rozmowy ze znajomymi, nawiązywanie
nowych kontaktów. Tu chciałbym
wymienić spotkanie z ks. hm Dariuszem Stańczykiem, z którym poza
patriotyzmem, podobnymi poglądami na wiele spraw, łączy nas także
żyłka społecznictwa. Zdarzały się
też historie, że spotykaliśmy znajomych z Polski, jak w przypadku pani
Agnieszki Romaszewskiej, z którą to
z kolei wiele razy komentowaliśmy
różne tematy na Facebook’u „mając”
siebie w gronie znajomych. Czas
między konsumpcją przepysznych
wiktuałów, wypełniały nam rozmowy. Wszyscy byli bardzo serdeczni
i życzliwi. I bardzo otwarci. Nawet
już po uroczystości. Jeden z dość
charakterystycznych uczestników
widząc nas idących chodnikiem po
wyjściu z DP zaproponował, że nas
odwiezie gdzie chcemy. Odmówiliśmy mając własne auto, wymieniliśmy się wizytówkami. Żegnaliśmy
się z życzeniami kolejnych spotkań.
Mnie jeszcze tego dnia czekało spotkanie z rodziną. Nie pisane mi było
jednak zobaczyć cioci Jadzi (córki brata mojej babci), która była w
szpitalu, a kuzynka Beata – jej córka
musiała dłużej zostać w pracy. Niemniej jej syn Sławek był na miejscu
i mogliśmy chwilę porozmawiać,
wymienić życzenia i świąteczne podarki. Rozstaliśmy się z zapowiedzią
rychłych ponownych odwiedzin.
Podarowałem mu kilkanaście narodowych gadżetów plus odznakę
z naszym orłem i napisem „Warto
być Polakiem”. Miło było zobaczyć
ten radosny uśmiech na twarzy kilkunastoletniego chłopaka. Zapowiedziałem więcej takich podarków. Dla
rodziny, kolegów, znajomych.
Wróciliśmy na kwaterę do naszego
nieocenionego pana Tadeusza Stępkowskiego – jednego z kombatantów
Wrzesnia ’39. Po dniu pełnym emocji nawet nie wiem kiedy zasnąłem.
Rano szybko zrobiliśmy zakupy. Tu
głównie zamówienia z kraju – wileński chleb, różne rodzaje i smaki.
Każdy z osobna i wszystkie razem
o niespotykanych gdzie indziej aromatach. Kilkanaście kilogramów zaspokoiło nasze apetyty. Poza strawą
dla ciała, także było coś dla ducha –
kilka pamiątek. Matka Boska Ostrobramska. Już w Polsce ta mistyka, te
spojrzenia obdarowywanych.
Z Wilna ruszyliśmy do Ejszyszek,
skąd mieliśmy zabrać wystawę naszego partnera i głównego organizatora „paczki” Stowarzyszenia
ODRA-NIEMEN. Była to wystawa
przedstawiająca portrety naszych bohaterów z Kresów – żołnierzy Armii
Krajowej. Trochę problemów przysporzył nam demontaż wystawy, niemniej ok. 13:00 ruszyliśmy do Białegostoku, gdzie mieliśmy ją zostawić.

Nasz niepokój budził
wciąż padający śnieg.
Nie był on jednak tak
intensywny, byśmy nie
mogli wyjechać. A jechaliśmy ostrożnie, co
jakiś czas mijając auta
leżące w rowie, wysłuchując w radiu komunikatów o kolejnych
wypadkach i zatorach.
Jak się okazało nazajutrz w poniedziałek,
gdybyśmy zostali jeszcze jeden dzień, nasz
powrót z Litwy stałby
pod wielkim znakiem
zapytania.
Do Białegostoku dotarliśmy po 17:00
czasu polskiego. Tu
czekali na nas wolontariusze Stowarzyszenia Odra- Niemen,
którzy sprawnie rozładowali z nami samochód, oczyszczając
uprzednio ze śniegu
miejsce na placu na
wystawę. Ciągle sypał
śnieg. Para ze straży
miejskiej
podeszła,
by zapytać czy czegoś
nam nie trzeba. Podziękowaliśmy.
W padającym śniegu
ruszyliśmy do domu.
Czekało nas jeszcze
grubo ponad 200 km
jazdy, a pogoda była
niepewna. Na szczęście za Białymstokiem przestało sypać
śniegiem, a odwilż
nawet
„oczerniła”
część naszej drogi. 16
grudnia nieco przed
godz. 22:00 byliśmy w
domu. 3 dni. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Kolejna udana akcja, kolejny dobry uczynek,
kolejny dowód, że patriotyzm jest żywy, że
więzi narodowe mają
się dobrze. Mimo granic administracyjnych
nas Polaków łączy bardzo wiele.
Na koniec, pośród innych, jedna nachodzi
mnie po pobycie tam
szczególna refleksja.
Związana jest z naszym głównym zadaniem. Gdyby nie te
akcje, te paczki, nasi
żołnierze z Kresów
byliby w mojej głowie
jedynie anonimowymi
ludźmi, którym winniśmy szacunek. Po tych
wizytach, zostaną na
zawsze w moim sercu,
w mojej pamięci, jako
moi Rodacy – autentyczni imienni bohaterowie tamtych czasów.
Zaś świadomość istnienia na Kresach ich
potomków, nigdy nie
pozwoli pozostać bezczynnym na zew krwi.
Bez względu na to,
czego taki zew miałby
dotyczyć.

/ Spotkanie z państwem Weroniką i Leonem Tarasewicz

/ Spotkanie z panem Wacławem Olechnowiczem - Wilno

/ Spotkanie z panem Leonardem Stankiewiczem

/ Dom Polski w Wilnie

/ Wystawa Odra-Niemen-Litwa, Ejszyki

Dla KSI opracował
Maciej Prażmo
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/ Spotkanie opłatkowe w Wilnie z ks Dariuszem Stańczykiem
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Nagroda dla Zofii Wojciechowskiej
Zofia Wojciechowska

materialna podtrzymuje tożsamość
narodu to z pewnością dziedzictwo
duchowe, niematerialne tworzy ją,
kształtuje, wzbogaca i pobudza do
materialnego wyrażania.

Podczas XXVI Sesji Rady Miasta

Mrągowa lokalny samorząd wyróżnił Zofię Wojciechowską z "Radia Wnet". Nagrodę Rady Miasta
Mrągowa wręczono dziennikarce
za jej osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Od kilku lat red. Zofia Wojciechowska realizuje w Radiu Wnet
"Program Pomost" mający za zadanie zacieśnianie więzi pomiędzy
Macierzą, a Polonią (oblicza się
że w różnych krajach na świecie,
oczywiście poza Polską mieszka
ok. 20 mln Polaków). Jako animator
kulturalny prowadzi od lat Archiwum Mówionej Historii, zapisując rozmowy z rodakami z Kresów
Wschodnich, których gości Mrągowo (jej rodzinne miasto) na Festiwalu Kultury Kresowej. To wszystko
Zofia Wojciechowska realizuje jako
wolontariuszka. Społecznie sprowadziła do Polski siedemdziesięcioosobową grupę Polaków z Abakanu
i Chakasji ze wschodniej Syberii,
społecznie pełni funkcję redaktora
Kresowego Serwisu Informacyjnego, obecnie największej internetowej gazety publikującej informacje
o Polsce i życiu Polaków na Kresach Wschodnich. Współpracuje z
polonijnym kwartalnikiem "Rodacy" wydawanym na Syberii, Magazynem Polonia, "Nowym Dziennikiem" w Nowym Jorku (USA) oraz
radiem WPNA 1490. Jest również
stałą uczestniczką Światowego Forum Mediów Polonijnych.

kulturowego. Polska ratyfikowała
konwencje w 2011 roku. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest
nadrzędnym celem twórców i historyków, wszystkich działających
w myśl zapisów Konwencji UNESCO, która została sporządzona w
Paryżu dnia 17 października 2003 r.
Dziedzictwo kulturowe każdego
narodu - to nie tylko zabytki materialne, materialne świadectwa jego
przeszłości i cuda przyrodnicze, ale
również idee niematerialne, dziedzictwo niematerialne, które tworzy
naszą zbiorową pamięć. Jeśli kultura

Sam termin dziedzictwa niematerialnego ewoluował przez ostatnie
dziesięciolecia, częściowo również
przez opracowane przez UNESCO
instrumenty, takie jak chociażby
Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. W Polsce Konwencja weszła w życie 16 sierpnia
2011 roku i stanowi obecnie jedyny
akt prawa (międzynarodowego), na
jakim można oprzeć budowę systemu ochrony dziedzictwa niematerialnego w naszym kraju.
Konwencja w sprawie ochrony
dziedzictwa niematerialnego to rezultat długich poszukiwań UNESCO dla wyrażenia i ochrony tego
co do tej pory wydawało się nie do
uchwycenia w ramy programowe.
Została przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych
do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
(UNESCO), będącą wyspecjalizowaną organizacją ONZ, i przyjęta
przez jej Konferencję Generalną w
Paryżu w dniu 17 października 2003
r. Weszła w życie w dniu 20 kwietnia 2006 r. Dotychczas została ratyfikowana przez 143 państwa (stan
na 03.08.2012).
Do głównych celów Konwencji należą: ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapewnienie
poszanowania
niematerialnego
dziedzictwa kulturowego wspólnot,
grup i jednostek, wzrost, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa
kulturowego oraz zapewnienie, aby
dziedzictwo to było wzajemnie doceniane, zapewnienie międzynarodowej współpracy.
Przyznana mi nagroda jest wyrazem
moich wieloletnich działań na rzecz
polskich środowisk i zawartego w
nich dziedzictwa kulturowego. Ra-

tyfikowanie przez Polskę konwencji
pozwoli uratować skarby zawarte
w pamięci odchodzących pokoleń.
Istotą Konwencji stało się określenie znaczeniowe terminu „niematerialne dziedzictwo kulturowe”.
Według artykułu 2 oznacza ono:
„praktyki, wyobrażenia, przekazy,
wiedzę i umiejętności – jak również
związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w
niektórych przypadkach, jednostki
uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne
dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest
stale odtwarzane przez wspólnoty
i grupy w relacji z ich otoczeniem,
oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie
tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.
”Wyszczególniono
następujące
dziedziny, w których najbardziej
przejawia się dziedzictwo niematerialne: tradycje i przekazy ustne,
w tym język, jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ogromną rolę przywiązuje się
do pokazów sztuki widowiskowej.
Wszyscy wiemy jak ważne są zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne- one teraz także są przedmiotem
ochrony międzynarodowego prawa.
Od wielu lat przyglądam się cudom mazurskiej przyrody, robi na
mnie jak i na każdym olbrzymie
wrażenie. Z wykształcenia jestem
historykiem i dlatego też doceniam
znaczenie etnobotaniki, gdzie wiedza i praktyki dotyczące przyrody
łączą się mądrością wszechświata.
Ochroną objęto umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym, zaś
Mazury to kraina wielu kultur i niezwykłych rękodzielników.
Konwencja definiuje nam również
pojęcie ochrony dziedzictwa, przez
co rozumie się środki mające na
celu zapewnienie przetrwania nie-

materialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację,
dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie,
wzmacnianie i przekazywanie, w
szczególności poprzez edukację
formalną i nieformalną, jak również
rewitalizację różnych aspektów tego
dziedzictwa.
Jest to z pewnością inne rozumienie
pojęcia ochrony, niż to, z którym
mieliśmy do czynienia przy ochronie zabytków materialnych. Tutaj
ma ona polegać między innymi na:
utrwaleniu dziedzictwa niematerialnego, zachowywaniu i przekazywaniu go następnym pokoleniom.
Konwencja ma charakter programowy, co oznacza generalne zobowiązanie państwa do prowadzenia
działań na rzecz ochrony dziedzictwa niematerialnego. Zgodnie z jej
przesłaniem ochrona powinna być
realizowana na dwóch poziomach:
narodowym i międzynarodowym.
Dziś niezmiernie się cieszę, że dzięki mojej pracy - współpracy mojego Programu Pomost z Magazynem
Polonia i innymi mediami polonijnymi możemy o tym wszystkim
przypomnieć.
Na poziomie międzynarodowym
ochronę zapewniają: po pierwszeLista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego
ludzkości, po drugie- Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego
wymagającego pilnej ochrony,
oraz Rejestr programów, projektów i działań na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, które najlepiej odzwierciedlają zasady i cele Konwencji.
http://www.nid.pl/idm,1271,niematerialne-dziedzictwo-kulturowe-unesco.html

MOJA NAGRODA ZWIĄZANA JEST Z DZIAŁALNOŚCIĄ
NA RZECZ PRZESTRZEGANIA
KONWENCJI UNESCO. Konwencja przyjęta w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Redakcja

Otrzymaliśmy od naszych czytelni-

ków sygnały o bardzo ciekawej wystawie i postanowiliśmy zamieścić
w tym temacie chociaż kilka słów,
tyle ile do nas dotarło. Nasz kolega
redakcyjny, Maciej Prażmo, napisał
nam; przesyłam zdjęcia wystawy
zrobione w Ejszyszkach na Litwie
16-12-2012 - ostatniego dnia ekspozycji. Zabieraliśmy ją z Ejszyszek
do Białegostoku. „
Wystawa Stowarzyszenia Odra-Niemen „Ocalić od zapomnienia…” to
opowieść o wciąż żyjących na Kresach Wschodnich II RP Weteranach
Armii Krajowej. Na trzydziestu
planszach zamieszczono portrety
Kresowych Żołnierzy wykonane w
ciągu ostatnich dwóch lat, zarówno
podczas Ich pobytów w Ojczyźnie,
jak również podczas licznych wyjazdów członków Stowarzyszenia
na Kresy. To zresztą nie tylko portrety – to także Ich domy, Ich spotkania, Ich radości i smutki. Większość znakomitych zdjęć została
wykonana przez Piotra Kurpaskę,
który jednocześnie dokonał wyboru wszystkich zdjęć i skomponował
wystawę. Fotografie uzupełnione
są tekstami przybliżającymi powojenne losy Kresowych AK-owców.
Wystawa składa się z 30 plansz,
umieszczonych na 15 dwustronnych
tablicach, o rozmiarze 150cm wysokości na 80 cm szerokości każda.
Była już pokazywana na Litwie w
Podbrodziu i Ejszyszkach, w Białymstoku i Wrocławiu. Obecnie
będzie ją można zobaczyć w Gorzowie Wlkp. a w nowym roku jest już
zabukowana na Lwów 17.01.2013,
Kraków – marzec 2013, Grodno –
maj 2013, Wilno-lipiec 2013 i Warszawa.
Wystawa powstała dzięki wsparciu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Mamy nadzieję, że ci nasi czytelnicy co będą mieli okazję ją obejrzeć
podzielą się z nami swoimi wrażeniami.
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KRESY- ŻYCIE CODZIENNE
- ze wspomnień Pani Anastazji
Paszkowskiej

Anna Małgorzata Budzińska spisała i opracowała.
Zdjęcia własne i udostępnione przez Panią Anastazję
Jest takie znane, ukraińskie powiedzenie:
„Maja chata z kraju, ja niczeho ne
znaju”- czyli moja chata na krańcu
(wsi), ja nic nie wiem. I tak to się
właśnie działo w międzywojennych wioskach wołyńskich- nikt
za bardzo nie interesował się polityką, nieważne były narodowości,
bo na tych krańcach Rzeczpospolitej, w rejonie przygranicznym
była istna mieszanka nacji. Ludzie
razem żyli, kochali się, kłócili,
żenili i rozstawali- jak to zwykle
bywa- i nie zważali na różnice
kultury, czy religii. Nie znaczy to,
ze nie mieli świadomości narodowej, nie! Wiedzieli kto Polak, kto
Ukrainiec, kto Żyd, znali historię,
ale nie przeszkadzało im to we
wzajemnych kontaktach. Żyli w
zgodzie, współistnieli pokojowo.
Do czasu…

kamienie, lasy i piach, kamieniołomy. W dodatku trudno było z
wodą-trzeba było nosić z rzeki i
niektóre to musieli wozami i beczkami przyjeżdżać jak mieszkali wysoko.
Tej pierwszej wojny my nie widziały, tylko głód cierpiały. Pamiętam nie było nic do jedzenia,
ani chleba, cukru. Cukier to były
czasem takie białe tabletki, nazywali sacharyną. Herbata to był
kwiat lipowy, rumianek albo mięta. Kawa to był palony jęczmień
i żołędzie. Światła też nie było,
były lampy naftowe, ale nafty nie
było. Ludzie kopali pnie sosnowe
smolne, rąbali, suszyli i przy takim
ogniu przędli, darli pierze, łatali swoje ubrania. Zapałek też nie
było, robili sobie ogień krzesiwem
i hubką- dmuchali zanim ta mała
iskierka dała ogień. Cieszyli się
kiedy palił się ogień i tak go pilnowali, żeby nie zgasł. A kiedy komuś
zgasł to patrzali na kominy- gdzie
się pali i posyłali tam kogoś:
- Idź do sąsiadów pożycz ognia.

/ Chata z kraju

Pani Anastazja z Sulechowa często
opowiada każdemu kto chce słuchać o tym ich życiu na Kresach.
Pomimo stu lat pamięć ma dobrą
i nieraz opowiada kilka razy tymi
samymi słowami, dokładnie tak
samo choć w różnym czasie. Zawsze podkreśla, że żyli w zgodzie
z Ukraińcami, a to co się stało w
1943 roku- mord w wiosce -określa jako podszept szatana, albo :
„diabeł w nich wstąpił” .
Dzisiaj jednak zajmiemy się wcześniejszymi latami, jej wspomnieniami kiedy jeszcze był spokój.

/ p. Anastazja 2012

Pani Anastazja jednym tchem wymienia pobliskie wioski:
Były tam: Eliaszówka, Daniłówka,
Przemorówka, Chiniówka, Posywa, Butki, Kudryń, Hurwy, Zielony
Dąb. Wioski były rozmieszczone
w górach, na kiepskich ziemiach-

/ Ogień- siła życiodajna i niszczycielska
zarazem

Ani mydła, ani proszku nie byłobród, smród i wszawica.
No i przyszedł rok 1018. Wojna
niby się skończyła, Konstytucja
3-Maja została uchwalona, że Polska ma być niepodległa. U nas jednak dalej bieda była i głód. Polska
była 123 lata w niewoli w zaborze
Austriackim, Pruskim i Rosyjskim.
Oskubali ją z piór i obdarli ze skóry- tak to ludzie mówili. Konstytucja 3 Maja uchwaliła wolność
narodowi polskiemu, ale spokoju jeszcze nie było i wielka bieda
panowała. Ludzie chodzili latem
boso, ciągle łatali jedyne ubrania
i buty.
Często nie było chleba a jak był
to ciemny- razowy lub jęczmienny.
Nie było wtedy radia ani telewizorów, ani światła elektrycznego,
ani telefonów, ani samochodów.
Ludzie chodzili pieszo lub jeździli furmankami jak mieli. Dzieci
całe lato do szkoły chodziły boso
a i zimą nie wszystkie miały buty.
Ubierali rzeczy starszych sióstr
czy braci- chodziły na zmianę i te
młodsze wyglądały śmiesznie tak

jak teraz w filmie Pipi, albo kot w
butach.
Potem Polska dostała pomoc z
Ameryki dla biednych dzieciodzież i buty. Ja dostałam ładne,
sznurowane buciki i rękawiczki,
i szalik i bardzo się cieszyłam.
No i były obiady tym dzieciom co
chodziły do szkoły. Jakie to były
obiady! Zupa grochowa, ryżowa
lub fasolowa z kluskami – bardzo
smaczne. A w niedziele to zawsze
było kakao i 2 bułeczki- jakie to
było dobre! Nie macie pojęcia!
Małym dzieciom dawali mleko kokosowe w puszkach, bardzo dobre,
słodkie.
Niestety ta pomoc długo nie trwała- może rok albo więcej, nie pamiętam już tego, ale ludzie już byli
wolni w swojej Ojczyźnie. Pracowali, starali się, no i coraz było
lepiej.
W 1921roku we wszystkich wioskach powstały już szkoły 4 klasowe. Dzieci uczęszczały z rana a
starsi wieczorami uczyły się podpisywać. Jak nie było Polski 123
lata to i nie było polskich szkół,
nikt nie umiał pisać ani czytać. Po
wojnie państwo dbało o swój naród, nawet zeszyty i podręczniki
były za darmo. W 1926 to już szkoły 7 klasowe budowali i kościoły
na wioskach, bo jak nie było Polski to nikt nie dbał ani o szkołę, ani
o kościół.
Od 1923-1924 roku ustały już na
naszym terenie złodziejstwa i rozbójnictwo , wszystkie narodowości
żyły ze sobą w zgodzie.
Było u nas dużo Żydów, mieszkali
przeważnie w miastach i zajmowali się handlem. Było też dużo
Ukraińców, zajmowali się głównie rolnictwem. Były też czeskie i
niemieckie kolonie. Polacy mieszkali przeważnie na mniej urodzajnej ziemi pośród wzgórz, lasów,
mieszkali na tych terenach jeszcze od czasów, kiedy Polska była
w niewoli i Polaków osiedlali na
tych gorszych ziemiach.
W domu Polacy rozmawiali sobie często po ukraińsku- do starszych dzieci mówili po ukraińsku, a do młodszych po polsku.
Byli jedni dobrzy, drudzy dobrzy, śpiewali razem na zabawie po polsku, rusku, ukraińsku.
Nie było różnicy czy to Ukrainiec,
czy Polak.
Chiniówka była porozrzucana
po górach, to polska wieś położona na wysokiej górze, dokoła były
skały, kamienie i lasy. Nie było
we wsi wody, trzeba ją było wozić
beczkami ze strumyka na dole. Ludzie żyli tu biednie, ale wesoło.
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W 1926 roku rozpoczęła tu pracę
fabryka leśna. Przyjechało dużo
pracowników z rodzinami z Kieleckiego, Lubelszczyzny, Warszawy. Wieś zaczęła się rozwijać.
W 1927 roku chodziłam do szkoły
w Kudryniu, do 6 klasy. Potem jednak mama powiedziała, że mogę
chodzić na wieczorówkę, bo tam
chodziły chłopaki i dziewczyny a
nawet dorośli. Zaczęłam wiec i ja
chodzić do wieczorówki. Rano pracowałam na budowie a wieczorem
do szkoły. Ale to już nie była nauka, bo tam chodzili 18- 20 letni,
to gdzie im nauka była w głowie!
Oni myśleli, marzyli już o miłości,
śpiewali, tańczyli. Nauczycielka
powiedziała do kierownika szkoły,
że nie może już nas uczyć, ale zrobi
taki zespół teatralny dla młodzieży. No i my zaczęli się uczyć do
przedstawienia, urządzały zabawy,
jeździli po sąsiednich wioskach.
Podobało mi się to. Nauczycielka
mówiła, że jestem pierwszorzędną
artystką i dawała mi zawsze najdłuższą rolę, najtrudniejszą.

na była ta szkoła- piętrowa, powszechna, z dużą salą i sceną. Gdy
przyjechał zespół „Śląsk” z występami, to nadziwić się nie mogli, że
w takiej zabitej dechami wiosce,
znajduje się nowa szkoła i taka
scena.
Ja właśnie chodziłam do roboty
przy budowie tej szkoły. Płacili robotnikom dniówkę 2 zł, a to
były dawniej duże pieniądze. Co
soboty była wypłata- przyjeżdżał
kapitan z wojska pogranicza, z
Nowomalina z jeszcze jakimś panem i wypłacali co soboty. Ciężka
tam była praca. Trzeba było na takich noszach nosić kamień, cegłę,
wapno po rusztowaniach. Wydarzyło się też tak: dwie dziewczyny
niosły wapno i akuratnie przed
kapitanem i wójtem opuściły z rak
nosiłki z wapnem i wylały na tych
panów wapno. Zaraz zwolnione
zostały, że są za słabe do tak ciężkiej pracy. Zdarzyło się też, że jedna dziewczyna wleciała do jamy
z wapnem zalasowanym, a innym
razem dziewczyny cegły wypuściły

/ Młodzież z Chiniówki i okolic

Chodziłam też do pracy- przy
budowie szkoły i kościoła. No i
w 1936 roku została wybudowana szkoła też 7 klasowa w naszej
wiosce. Wybudowało ją państwo,
Dyrekcja Kolejowa Radom. Ład-

z nosiłek co niosły dla murarza.
No ja jakoś wytrzymałam i chodziłam do samego końca. Zarobiłam
wtedy 100zł.
Przyjeżdżało też wojsko z pogranicza i urządzało zabawy taneczne,
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robili przedstawienia. Był we wsi
Związek Strzelecki. Przyjechały ze
Zdołbunowa instruktorki z inspektorem i założyli Koło Gospodyń
Wiejskich. Z każdym rokiem żyło
się coraz lepiej, weselej i ludzie
zapominali o biedzie. W sąsiedniej wiosce Kudryń także wybudowano 7-klasową szkołę.
Tam uczyła się wspólnie młodzież
polska i ukraińska , razem też
wszyscy bawili się i śpiewali swoje
piosenki. Polacy poprzypominali
sobie język polski, ponauczali się.
W gminie Nowomalin był wójt
(dziadek Leona Szeremety) i policjanci (m. in. Jan Słójkowski).
Ludzie się kochali, zalecali jeden
do drugiego, była miłość. Tańczyli,
bawili się, wszystkie razem. Śpiewali rozmaite ukraińskie piosenki.
Do mojej chrzestnej Benderskiej
zaczął zalecać się Ukrainiec Dymitruk,
chciał
się z nią żenić, wyszła za niego za
mąż, wychrzciła się w cerkwi,
przyjęła prawosławną wiarę, już
jej nie było Aniela Benderska a
Anna. Mieli trzech synów i dwójkę małych dziewcząt. Mama tam
chodziła, szyła, mieli piękny dom
wybudowany,
Kiedyś taka była przyjaźń, miłość,
żenili się i na zabawy chodzili,
śpiewali polskie i ruskie i ukraińskie pieśni: „ Kuladuji kiszku
czuju”, „Zaprahajte chłopcy konie”, „Proszczaj malenka Boh
z Toboju”- te wszystkie piosenki
ukraińskie to my wszystkie znali.

w Buszcza, Nowomalin, Noworodczyce. Szli do kościoła, pomodlili
się, wracali szli do cerkwi i też się
pomodlili.
Polacy szli wcześniej do kościoła,
po kościele do cerkwi, pomodlili się. Którzy szli wcześniej do
kościoła, pomodlili się i szli do
drugiego. Była jedna więź.
Zabawa była co niedzielę. Nabożeństwo było w Noworodczycach, po nabożeństwie już pod
wieczór harmoszka gra. Było i u
nas, w Chiniówce dużo muzykantów, Najmanowicz miał muzykalną rodzinę, tańczyli, śpiewali,
harmoszka była,
bęben był, skrzypce były, gitara,
klarnet.
Chłopacy chodzili po kilkanaście
kilometrów, w Chiniówce było
najwięcej muzykantów, oni zabawy robili. Na Chiniówce było z
pięć muzykantów, najwięcej zabawy było u Wojciechowskiego,
dom mieli duży, na podłodze (inne
były na klepisku). On był Polak,
a ona była Ukrainka. Pożenili
się, zakochali się, za Polaków, za
Ukraińców, jedna wyszła za Polaka , druga za Ukraińca.
Chłopaki były u ojca w wierze,
dziewczynki u matki, jeden syn
Paweł pojechał w Ameryke , drugi syn Piotr ożenił się z Posywy
z Marią Tylicką. U nas tam nie
było, czy to Ukrainiec czy to Polak, nie pytali się, żenili się.
Z Nowomalina miałam kawalera

/ Znajomi p. Anastazji- polscy i ukraińscy

Na Komaszówce mieszkał bogaty
Taras, jego syn chciał się ze mną
żenić. Zakochał się we mnie
Przewłocki.
Byli Wierzbiccy ,
Sokołowcy. Był Lomabrdo, który
miał na Chiniówce dużo pola, las,
szukał wody, miał duży majątek, to
potrzebował wodę, mieli kaczki,
świnie, kury ale nie mogli wody
znaleźć. Sprzedali majątek, nie
wiem, gdzie wyjechali. Wielu było
chłopaków co mnie chcieli, a ja
wyszłam za mąż nie z miłości- tak
rodzice chcieli.
Na wsi był jeden Ruski, matka
była Polka. Synowie byli w cerkwi
chrzczone, dziewczęta były w kościele chrzczone. W jednej rodzinie to byli bracia, to były siostry,
ale te byli Ukraińcy, a te Polacy.
Ludzie umieli po ukraińsku rozmawiać. Był Ukrainiec Bondarczuk,
jego siostra wyszła za mąż za Zacharewicza, za Polaka, dzieci były
chrzczone w kościele i dzieci były
już Polakami. Była taka mieszanina. Po ukraińsku, po polsku gadali. Tam, gdzie była polska wioska nie było cerkwi. Cerkwie byli
tam, gdzie były ukraińskie wioski
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Ukraińca, Włodzimierza
Izierskiego, matka Ukrainka. Jego
ojciec Polak zginął na wojnie,
został z matką , to wiadomo, że
ona go na swoją stronę przerabiała. Ale on tak chciał Polakiem
być, jak tylko usłyszał, że jest Polka na Chiniówce, to trzy lata do
mnie chodził. Coś między nami
poszło, nie chciałam go. Ożenił
się z dziewczyną z Nowomalina.

ja zostałam z matką, byłam w ciąży. Polska znów zginęła, ale Polacy pozostali. Ciężko było i smutno,
ucichły śpiewy, tańce i teatry.

Odwiedzając Panią Anastazję zwiedziłam też Sulechów.
Na fotografii po prawej stronie:
Rynek Sulechowa

/
Dom Kultury w starym zborze

/ Mąż Pani Anastazji

Z tych opowieści wyłania nam
się obraz sielskiej wsi kresowejzabawy, miłości, tańce. Widzimy
jednak, że nie zawsze było łatwo i
wesoło . No i ten spokój trwał tak
krótko….szkoda.
Wróćmy jednak do tej „chaty z
kraja”. Wymowa powiedzenia jest
taka: „Nic mnie to nie obchodzi,
jestem od tego z daleka, nie interesuję się.”
Powiesz Czytelniku:
- To ułatwianie sobie życia, kosztem spraw wyższych, to asekuranctwo.
A gdzie patriotyzm,
gdzie zainteresowanie sprawami
Polski?!
Tak, to prawda, ale tylko częściowa. Wydaje mi się, że ówcześni
Kresowiacy mieli w sobie o wiele
więcej patriotyzmu niż my- Polacy
XXI wieku. Cieszyli się Polską i
polskością jak mało kto i doceniali sprawy kraju, nie przeszkadzało
im to jednak żyć w tolerancji dla
innych. Ułatwiało im to życie, to
prawda, ale lekkiego tego żywota
na Kresach nie mieli i nie ma co
się dziwić, że pragnęli spokoju.
Między patriotyzmem, a nacjonalizmem jest tylko bardzo cienka
linia i łatwo ją przekroczyć- z obydwu stron. Dotyczy to zarówno
Ukraińców wtedy jak i Polaków
teraz. Przekroczenie tej cienkiej linii prowadzi czasem do nieszczęść
i tragedii. Znamy wiele takich
przykładów z historii. Nie mylmy
więc tych pojęć. Co innego umiłowanie Ojczyzny, a co innego wywyższanie własnej nacji nad inne.

/ Ulica p. Anastazji

Byłam w ratuszu i w Domu Kultury

/ Izba Pamięci w Sulechowie

/ Brama miejska i Ratusz

Pamiętnik z młodych lat
Och jak szybko lata lecą, siły opuszczają
Bolą ręce, bolą nogi, głowy osiwiają,
ludzie się zmieniają
Gdy spojrzę do lustra, moja twarz się
zmienia
Lecz w pamięci pozostają z młodych
lat wspomnienia

Do Daniłówki też chodziłam na
zabawy, jedni do drugich chodziły.
Takiej zabawy jak dziś to nie było,
była harmoszka. Nie było radia.
Tańce były „odbijane”, każdy
chłopak chciał potańczyć, żadnych
bójek między chłopakami nie było.
Młodzi urządzali przedstawienia
teatralne. Sportu nie było, była
tylko ciężka praca od dzieciństwa.
No, ale co dobre to długo nie trwa.
Dla mnie skończyła się wszystka
radość bo w 1938 roku wyszłam
za mąż, a w 1939 roku wybuchła
wojna. Niemcy napadli na Polskę
z zachodu, a ze wschodu przyszli
Rosjanie. Męża zabrali na wojnę,

Zwiedziłam też Izbę Pamięci. Myślę, że powinno się tu znaleźć miejsce również na wspomnienia Pani
Anastazji i innych Kresowian, których w Sulechowie jest wielu i to też
jest część sulechowskiej historii.
Na zakończenie jeszcze przytoczę
wiersz Pani Anastazji- to co mi opowiadała spisała też wierszem, rymując:

Chiniowieckie góry lasy, i ta biała
chatka
Gdzie mieszkała razem ze mną rodzina i matka
Tam w dolinie strumyk płynie, i ta
łączka mała
Gdzie poiłam swoje krówki, latem je
pasała

/ Z wizytą u Pani Anastazji
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Jak byłyśmy jeszcze dziećmi, do szkoły chodziły
Chociaż było kawał drogi, lecz my
się spieszyły
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Bo tam czytać, pisać po polsku uczyli
I piosenek i zabawy, tośmy się cieszyły
W te zimowe wielkie mrozy i drogi
zawiane
Chodziłyśmy tak co dziennie do szkoły kochanej
Chociaż było wręcz zimno nosy zasmarkane
Ale myśmy się cieszyły lepiły bałwany
Kiedy przyszła wiosna, była to radosna
Bo pszczółki brzęczały, ptaszęta śpiewały.
Dzieci pasły gęsi krowy, starzy pracowali
Wszędzie było zieloniutko i kwiaty
pachniały.

HRABIA ALEKSANDER
FREDRO W DZIEJACH
BEŃKOWEJ
WISZNI
CZ.
I
ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW
sander Fredro (także komediopisarz, lecz niższego lotu).
Od 1861 był posłem do Sejmu Krajowego, czynił starania o
budowę w Galicji pierwszej linii
kolejowej, organizował Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i Galicyjską Kasę Oszczędności.
Od 1873 był członkiem Akademii Umiejętności.
Zmarł we Lwowie 15 lipca
1876, został pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach
koło Lwowa.
W latach 70. XX wieku wrocławski znawca i miłośnik twórczości Fredry, profesor Bogdan
Zakrzewski, odwiedzając Rudki
miał skraść z grobowca poety jeden z palców jego szkieletu; kości
te zamurowano w ścianie kościoła
św. Maurycego we Wrocławiu.

Gdy słonko wschodziło, ptaszęta
śpiewały
I ludzi do pracy śpiewem zachęcały.
Pracowali ludzie pilnie, od świtu do
nocy
I kończyli swoją pracę przy Bożej
pomocy.
A w niedzielę do kościoła piechotą
chodzili
Chociaż było tak daleko, lecz się nie
męczyli
Chociaż do kościoła było kawał drogi
To nie narzekali, że ich bolą nogi.
A w niedzielę po kościele, młodzi się
zbierali
I wesoło się bawili tańczyli śpiewali
Jak się dobrze roztańczyli dobrze
rozśpiewali
To często nad ranem do domu wracali
Nie grały nam wtedy radia, nie telewizory
No skowronki z nieba, a żaby z bajory.
Chociaż byłą bieda ludzie jej nie
znali
Że chodzili latem boso, buty szanowali
I choć była bieda, to nie narzekali
Ciężko pracowali wesoło śpiewali
Że nadejdzie straszna wojna
O tem nie wiedziały.
I nadeszła straszna chwila, szatan
zawojował
I co było polskie to wszystko zrujnował.
Wszystko prysło i zginęło jak bańka
mydlana
I to była nasza Polska, ojczyzna kochana
Prawie sześć lat tu królował, niszczył
palił i mordował
Aż ze wschodu przyszła siła, wroga z
kraju wygoniła
Polska znowu powróciła, choć była
rozbita
Spalona, zniszczona, lecz sercu miła
Tylko nasza młodość to już nie wróciła
My się co dzień starzejemy, co dzień
gorzej się czujemy,
lata płyną jakby woda, a lat młodych
jednak szkoda
Więc cóż robić wola nieba, że umierać nam wszystkim trzeba
Starzy się usuwają , i dla młodych
miejsce dają
Ale my się nie smucimy, że umierać
wnet musimy- tam się w niebie zobaczymy

Aleksander

Fredro hrabia, herbu Bończa (ur. 20 czerwca 1793 w
Surochowie, zm. 15 lipca 1876 we
Lwowie) – polski komediopisarz,
pamiętnikarz, poeta, wolnomularz.
Tworzył w epoce romantyzmu.
Urodził się 20 czerwca 1793 u stóp
Karpat, w Surochowie niedaleko
Jarosławia w bogatej rodzinie szlacheckiej (niegdyś senatorskiej). Do
Beńkowej Wiszni rodzice Aleksandra Fredry sprowadzili się w
1797 roku. Nauki pobierał w domu
rodzinnym, nigdy nie uczęszczał
do szkół publicznych. 12 stycznia
1806 w pożarze dworu w Beńkowej
Wiszni zginęła jego matka, Marianna Fredrowa. Ojciec, Jacek hrabia
Fredro, przeniósł się wraz z nim do
Lwowa.
Dalsze koleje losu przyszłego pisarza były następujące.
W 1809 (w wieku 16 lat) zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego, później był w wojsku
Napoleona.
W 1812 wziął udział w wyprawie
Napoleona na Moskwę (otrzymał
wówczas Złoty Krzyż Virtuti Militari).
W latach 1813–1814 przebył całą
kampanię napoleońską jako oficer
ordynansowy w sztabie cesarza.
W 1814 został odznaczony Krzyżem Legii Honorowej.
W 1815, po abdykacji Napoleona,
wrócił do domu i gospodarował w
rodzinnym majątku Beńkowa Wisznia. Opuszczając Paryż po klęsce
Napoleona, Aleksander hr. Fredro
napisał: „Wyjechaliśmy razem, z
odmiennych pobudek: Napoleon na
Elbę, ja zasię do Rudek”.

Wstąpił do lubelskiej loży wolnomularskiej.
W 1818, mając 25 lat, napisał
pierwszą ważną komedię, "Pan Geldhab". Sztuka, napisana z dużym
humorem i wdziękiem, opowiada o
perypetiach młodego szlachcica starającego się o rękę córki tytułowego
dorobkiewicza, usiłującego jednocześnie wydać ją za księcia. Sztuka
została wystawiona w 1821 r.
8 listopada 1828 roku, po jedenastu latach starań, poślubił w kościele
w Korczynie właścicielkę zamku w
Odrzykoniu, Zofię de domo hrabinę
Jabłonowską, primo voto hrabinę
Skarbkową.
W 1828, po śmierci ojca, przejął
i pomnożył odziedziczony majątek.
Był już wtedy autorem kilkunastu
komedii.
Od 1829 był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
1830 – udział w pracach Obywatelskiego Komitetu Pomocy dla
Powstania, który został utworzony we Lwowie.
W 1832 przechowywał w swoim majątku dwóch powstańców
z Wielkopolski, którzy w obawie
przed represjami ze strony władz
pruskich schronili się w Galicji.
W 1839 otrzymał Honorowe
Obywatelstwo Miasta Lwowa.
W 1846, po 18 latach pobytu na
wsi, Fredrowie zakupili we Lwowie dworek z ogrodem na Chorążczyźnie, w którym zamieszkali.
W rewolucyjnym roku 1848 był
członkiem lwowskiej Rady Narodowej.
W latach 1850–1855 (z niewielkimi przerwami) przebywał
po raz drugi we Francji, gdzie
po powstaniu węgierskim znalazł
schronienie jego syn, Jan Alek-
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Aleksander Fredro był człowiekiem
pełnym
wewnętrznych
sprzeczności: aktywny i zaangażowany w sprawy publiczne, szukał zarazem samotności i przejawiał skłonność do mizantropii.
Ostatnie lata życia, naznaczone
chorobami, spędził z dala od świata w ścisłym gronie rodzinnym.
Był autorem komedii obyczajowych z życia szlachty, głównie
prowincjonalnej. Pisywał również
wiersze, poematy, aforyzmy. Debiutował w 1817, jednak pozostał
obcy problemom romantyzmu.
Naraziło go to na ostre ataki ze
strony Seweryna Goszczyńskiego
i Leszka Dunina Borkowskiego, w
wyniku których zaprzestał publikowania swoich utworów, pisując
do szuflady przez ok. 18 lat. Wychowany w tradycjach oświecenia, był bliski L. Sterne'owi.
W swych komediach Fredro ukazał mistrzostwo w charakterystyce bohaterów, kształtowaniu akcji
i giętkości języka. Do utworów
wprowadzał akcenty humorystyczne i elementy komiki ludowego teatru, ówcześnie właściwe
tylko farsie. Utwory Fredry weszły na stałe do kanonu polskiej
literatury i teatru. Jego bajki, jak
np. "Małpa w kąpieli", "Zupa na
gwoździu" czy "Paweł i Gaweł",
są lekturami literatury dziecięcej.

ta, najpraktyczniejsza, najbardziej
urozmaicona".
Jesienią 1828 r. ożenił się z Zofią z Jabłonowskich primo voto
Skarbkową. Miał z nią syna Jana
Aleksandra i córkę Zofię z Fredrów, zamężną hrabinę Szeptycką, która była matką m.in. biskupa
Andrzeja Szeptyckiego i generała
Stanisława.
Twórczość
Gwałtu, co się dzieje!
Intryga naprędce (wystawiona
1815),
Damy i Huzary,
Dożywocie (wystawiona 1835),
Mąż i żona (wystawiona 1821),
Cudzoziemszczyzna,
Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw (wodewil),
Odludki i poeta,
Pan Geldhab (wystawiona 1821),
Pan Jowialski (wystawiona 1832),
Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca (wystawiona 1833 r.),

Obrona Olsztyna,
Trzy po trzy,
Nocleg w Apeninach,
Wielki człowiek do małych interesów (wystawiona 1877 r.),
Wychowanka,
Paweł i Gaweł,
Ożenić się nie mogę,
Zapiski starucha,
Zemsta (wystawiona 1834 r.),

Etapy jego edukacji:
I – nauka w domu (pod okiem
guwernera), polegała na pamięciowym opanowywaniu wiedzy
książkowej, Fredro wspomina ją
następująco: "w młodych latach
nie okazywałem zdolności do nauki",
II (szkoła życia) – nabieranie
doświadczenia życiowego, "odtąd
zaczęła się dla mnie szkoła świa-
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Piczomira królowa Branlomanii,
Sztuka obłapiania,
Rewolwer (komedia),
Brytan-Bryś,
Ciotunia.
Utwory przypisywane A. Fredrze
Baśń o trzech braciach i królewnie,
XIII Księga Pana Tadeusza.
PRÓBA MONOGRAFII
BARBARY LISOCKIEJ

WG.
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„Świat mego dziecinnego i młodocianego wieku cały w Beńkowej
Wyszni — wspominał Aleksander
Fredro w „Trzy po trzy” — długie
tam dnie, długie pory roku, bo kiedyż dłuższe, jak w dzieciństwie,
nie odgrzebuję w pamięci, ale dokładnie pamiętam". Owa serdeczna
pamięć pisarza i uznanie tej właśnie
ziemi za swą małą ojczyznę ocaliły
Beńkową Wisznię od całkowitego
zapomnienia. Stała się ona jednak
bardziej atrybutem dzieciństwa
Fredry niż miejscem o rozpoznanej
tożsamości. Nawet przed Stanisławem Pigoniem, znakomitym znawcą życia i twórczości autora Zemsty,
skryła niejedną tajemnicę. Zbigniew
Hauser zaś, który w krótkim reportażu przywołał i Beńkową Wisznię,
i Rudki, jako że oba te miejsca odwiedził w latach 1991 i 1999, nie
miał sposobności bliższego zaznajomienia się z ich przeszłością, co stało się powodem kilku przeinaczeń i
dotkliwych błędów.
Beńkowa Wisznia która dzieliła
się na cztery okręgi: Wisznię, Hołodówkę, Kaleczą Górę i Zagaję,
należała do klucza rudeckiego.
Jego centrum bowiem stanowiło
powiatowe miasteczko Rudki, które czasem ustępowały urzędowego
pierwszeństwa Samborowi. Na majątek ten składały się wtedy także
Nowosiółki, Jatwięgi i Wistowice.
W początkach XIX w. Jacek Fredro
dokupił jeszcze Jaremków, ale dość
szybko go sprzedał. Pod koniec lat
pięćdziesiątych XX stulecia doszły
nadto Podhajczyki, a w trzydzieści
lat później Nikłowice.
Przez kilka dziesiątków lat osiemnastego stulecia ziemie te stanowiły własność rodziny Urbańskich.
Cześnik żydaczowski, Michał, na
miejscu kościółka drewnianego
wystawił w Rudkach w 1728 roku,
lub w kilka lat później okazały
kościół murowany. Został on konsekrowany trzynaście lat później.
26 marca 1733 roku tenże Michał
Urbański uczestniczył w Laudum
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skonfederowanych ziem ruskich
w Wiszni. Obok Ludwika, Franciszka i Zygmunta Urbańskich na
czas interregnum został wybrany
z ziemi lwowskiej i powiatu żydaczowskiego na sędziego. Był
również posłem na sejm elekcyjny. Ożeniony wcześniej z Elżbietą
Dubrawską miał dwoje dzieci: Teresę i Józefa. Córka dość wcześnie
wyszła za mąż za Józefa Buttlera.
Urodziły im się dwie dorodne córki i wszystko wskazywało na to,
że będą żyć długo i szczęśliwie.
Tymczasem w 1750 lub 1751 roku
Józef nagle umarł. Ale całkiem
jeszcze młoda wdowa wcale nie
zamierzała dalszych lat spędzać
samotnie. I to chyba ojciec wyswatał ją z Józefem Benedyktem Fredrą, synem dobrego znajomego z
wszystkich okręgowych sejmików,
Antoniego. Ślub odbył się w 1753
roku. Fredrowie pewnie się łudzili,
że oblubienica obarczona dwiema
córkami jako wiano wniesie cały
klucz rudecki albo co najmniej
samą Beńkowa Wisznię. Nadzieje te okazały się wszakże płonne.
Podlwowski majątek, tak cenny
właśnie z racji swego centralnego
położenia, Michał Urbański zapisał synowi. Na posag wdowy po
Buttlerze składały się dziedziczna
wieś Dziurdziów oraz zabezpieczone na niej 40 tysięcy złotych.
Ale i tą ziemią arendował Józef
Urbański.
W jakich okolicznościach Rudki, Beńkowa Wisznia i okoliczne
posiadłości zmieniły właściciela,
trudno dziś z całą pewnością ustalić. Prawdopodobnie zaopatrzono
w nie jakąś pannę Urbańską wychodzącą za mąż za Wojciecha Siemieńskiego. Był on synem Jana,
podkomorzego ziemi lwowskiej i
powiatu żydaczowskiego, który 20
marca 1733 roku został z wyboru
marszałkiem konfederacji województwa ruskiego, deklarującej
trwałość podstawowych przywilejów szlacheckich. W wyborach
posłów na sejm elekcyjny, które
odbyły się kilka dni później, zyskał
wystarczającą liczbę głosów, aby
współdecydować w Warszawie o
przyszłości polskiego tronu. Wojciech Siemieński zasłużył się dla
Beńkowej Wiszni wybudowaniem
pałacu. Ale nie uwolnił klucza rudeckiego od ciążącego na nim długu, który wynikał min. z licznych
zapisów na rzecz okolicznych kościołów i klasztorów. Będzie on
zresztą stale wzrastać rujnując następnych gospodarzy. Sama prowizja od niego wynosiła w styczniu
1797 roku 4 tysiące 320 złotych.
Kolejne zmiany własności są już
potwierdzone przez zachowane
do dziś Akta prawno-majątkowe
dotyczące dóbr Rudki i Beńkowa
Wisznia w powiecie sudeckim.
Wojciech Siemieński dał klucz rudecki w posagu wychodzącej za
Franciszka Debolego córce Kunegundzie. Ze związku tego przyszło
na świat czworo dzieci: Józef, Feliks, Marianna i Stefan. Ale żadne
nie miało zostać dziedzicem majątku. Bowiem jako gospodarz Franciszek okazał się tak nieumiejętny
bądź też zwyczajnie rozrzutny, że
pozostawił go w ruinie. Po przedwczesnej śmierci, która nastąpiła
gdzieś koło 1795 roku, coroczne
zobowiązania płatnicze jego sukcesorów wynosiły 21 tysięcy 478
złotych polskich. Na sumę tę skła-

dały się nade wszystko procenty od
pożyczonych w ciągu ledwie kilkunastu lat pieniędzy niefrasobliwie zabezpieczonych na posażnym
majątku żony. Jedynym ratunkiem
przed niechybnym bankructwem,
jakie czekało Kunegundę, było
wystawienie na sprzedaż całego
klucza rudeckiego.
Chętnym do tej niewątpliwie ryzykownej transakcji okazał się Jacek
Fredro, syn Józefa Benedykta, który biorąc za żonę Teresę z Urbańskich primo voto Buttlerową mógł
się spodziewać, iż jej wianem będzie Beńkowa Wisznia z Rudkami i Jatwięgami. Musiał boleć z
powodu niespełnionych nadziei.
I choć ojciec nie żył już od sześciu lat, syn najpewniej wiedział
o tym jego zawodzie. A ponieważ
od dawna sam także chciał się wyrwać z podkarpackiego odludzia i
przenieść w pobliże centrum życia
politycznego Galicji, postanowił
nie przepuścić okazji. „Kontrakt
przedajny" Kunegunda Debolina
spisała z Jackiem Fredrą 11 lutego
1796 roku. Ale dopiero 18 lutego
roku następnego został on wpisany
do księgi kontraktów tabuli krajowej. Miasteczko Rudki oraz wsie
Beńkowa Wisznia i Jatwięgi zostały wówczas wycenione na 122
tysiące złotych polskich. Wtedy
też „wymówili sobie roczną jeszcze possesyą i pożytek tejże" do
24 marca 1797 roku. Zgodnie więc
z faktycznym stanem rzeczy zaległe procenty od sum zaciągniętych
przez Debolego jak i wszystkie podatki oraz obciążenia gruntów do
łącznej sumy 21 tysięcy 478 złotych polskich za 1796 roku miała
zapłacić wdowa. Wszakże nie podołała tym ciężarom. Z należnych
jej po mężu intrat zdołała uiścić
jedynie procenty od długów. Już
ta jedna spłata miała spowodować,
że pozostała bez środków do życia.
W tej sytuacji doradcy Deboliny
podsunęli jej pomysł zawarcia z
Jackiem Fredrą drugiej umowy,
będącej swoistym aneksem do
poprzedniej. Najpierw podliczono wszystkie długi, wymieniając
przy nich nazwiska wierzycieli.
Na pierwszym miejscu znalazł się
Urbański z niebagatelną sumą 4
tysięcy 320 złotych polskich. Czy
nie uiścili jej Siemieńscy, rodzice
Kunegundy, kupując (bądź dziedzicząc) Beńkową Wisznię? A
ponieważ była ona przypisana do
klucza rudeckiego, przeszła wraz z
wianem córki na rodzinę Debolich.
Wśród nazwisk innych wierzycieli
tylko dla przykładu można wymienić Bonawenturę Hoszowskicgo,
Grzegorza Łużeckiego. Dominikę
Hoszowską, sukcesorów jakiegoś
Dombrowskiego. Na liście tej znalazł się również, i to wymieniony
dwukrotnie, Jacek Fredro. Pani
Kunegunda raz wzięła od niego —
może z myślą o przyszłej sprzedaży — 41 tysięcy 766 zł polskich,
a drugi — 19 tysięcy 440 złotych
polskich. Na razie od każdej z tych
sum winna była płacić roczne prowizje, które razem wynosiły ponad
10 tysięcy zł polskich. Na ogólne
zadłużenie składały się nadto tzw.
sumy rękodajne. Zgodnie z niepisanym, ale respektowanym przez
wszystkich właścicieli ziemskich
zwyczajem także Urbańscy w 1733
roku i Siemieńscy w 1761 roku zapisali na swych dobrach Rudeckich
i Beńkowo-Wiszniańskch łączną
sumę 13 tysięcy 230 złotych pol-

skich na rzecz kilku kościołów i
klasztorów. Do tych powinności
trzeba było jeszcze doliczyć podatki — sam wojskowy sięgał blisko
2 tysięcy złotych, wreszcie koszty
uprawy ziemi, utrzymania budynków oraz obsługi sądowej i rachunkowej. Roczne zobowiązania
wynosiły zatem 21 tysięcy 478 złotych polskich, czyli tyle, ile miała
w 1796 roku zapłacić Kunegunda
Debolina. Wywiązała się tylko z
niewielkiej ich części.
Druga umowa zawarta 30 stycznia
1797 roku wszystkie te płatności
przerzucała na Jacka Fredrę, jednocześnie darowując mu przez najbliższe cztery lata należne Debolinie procenty od sumy sprzedażnej
klucza rudeckiego, którą ustalono
na 122 tysiące złotych polskich.
Pozostawały one wszakże przy
nabywcy. Obie strony powinny
były czuć się zadowolone, choć z
czasem roszczenia względem Fredry chyba rosły. Z tego właśnie
powodu kilka lat później wszedł
on w konflikt z jednym z czworga
spadkobierców Kunegundy Deboliny, Stefanem. Trudno dziś określić zakres jego żądań, ale musiały
być niezwykle wygórowane, skoro
w 1811 roku Jacek Fredro pozwał
go do sądu, składając równocześnie w depozycie całą sumę, na
jaką szesnaście lat wcześniej została wyceniona Beńkowa Wisznia
z Rudkami i Jatwięgami. Ostatecznie jednak dzięki pertraktacjom,
jakie z obiema stronami prowadzili
Feliks Karnicki i Józef Łoś, doszło
między nimi do ugody. Fredro miał
dać młodemu Debolemu przypadającą mu należność w wysokości
jednej czwartej ceny klucza rudeckiego, pokryć szkody, jakie poniósł przy spłacie procentów, oraz
uregulować wydatki sądowe.
Ostatnią ratę tego zobowiązania Jacek Fredro przekazał Debolemu 10
czerwca 1816 roku. Uczynił to w
obecności dwóch świadków: Kajetana Uruskiego i Onufrego Szumlańskiego. Jednak nie wszystkie
płatności tak prowizji, jak i samych
długów załatwiał osobiście. Ledwie w dwa lata po zawarciu drugiej
i ostatniej umowy z Kunegunda
Debolina, 9 marca 1799 roku spisał osobliwy kontrakt z niejakim
Ludwikiem Baronim. Obarczył go
mianowicie obowiązkiem spłacania finansowych zobowiązań, jakie
poprzedni właściciele mieli względem Benedyktynek i Karmelitanek
przemyskich oraz kościoła w Rudkach, a także terminowego regulowania procentów od wszystkich
długów. W dniu spisania umowy
z Baronim Jacek Fredro przekazał
mu na te operacje 29 tysięcy 552
złote w obligacjach, zobowiązując
się zarazem do dodania w terminie
dwóch tygodni, czyli do 24 marca
kolejnych o równowartości 7 tysięcy złotych polskich.
W 1816 roku zobowiązania płatnicze Fredry jeszcze się powiększyły. Wtedy właśnie kupił kolejny
majątek — Tuligłowy. Należał on
do rodziny Krosnowskich. Przed
blisko stu laty (w 1724 roku) Mikołaj zapisał od niego kapitule
lwowskiej 300 złotych polskich
rocznej prowizji. To zobowiązanie
przejął oczywiście nowy właściciel. Ale widać Jacek Fredro dobrze gospodarzył i skrzętnie gromadził fundusze, skoro nie tylko
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wywiązywał się z wszystkich płatności, ale mógł też sobie pozwolić na powiększanie klucza rudeckiego. Chyba w drugiej dekadzie
XIX w. nabył również Jaremków.
Szybko go co prawda sprzedał z
tym wszakże zastrzeżeniem, iż
nowy właściciel nie może na jego
terenie prowadzić wyszynku. Musiał to miejsce wyjątkowo lubić i
szanować. Ale przyczyn żadnej z
tych decyzji nigdy nie ujawnił. W
latach osiemdziesiątych o kupnie
Jeremkowa myślał wnuk Jacka,
Jan Aleksander. Wszakże zamiarów tych nie spełnił. Niezależnie
od kolejnych transakcji majątkowych nie zaniedbywał wcześniejszych zobowiązań finansowych.
Jego niezwykła w tym zakresie
skrupulatność jest poświadczona
zachowanymi po dziś pokwitowaniami wystawianymi przez wierzycieli. Pochodzą one z lat 1817 i
1818 oraz z lat 1823—1826.
Do Beńkowej Wiszni Fredrowie
najprawdopodobniej sprowadzili
się jeszcze w 1797 roku. Jacek pragnął bowiem jak najszybciej spełnić pielęgnowane od lat marzenia
o życiu i działalności publicznej
we Lwowie. Aleksander miał wtedy dopiero cztery lata. Oprócz
niego do nowej siedziby ściągnęło jeszcze pięcioro rodzeństwa.
Bo Julian mógł się już urodzić w
kilka miesięcy po wyprowadzce
Fredrów z Nienadowej. W Beńkowej Wiszni na pewno przyszli
na świat najmłodsi synowie Jacka i Marianny Fredrów: Henryk i
Edward. Zresztą wszystkie dzieci
były jeszcze drobne. Najstarszy
Jan Maksymilian liczył nie więcej
niż czternaście lat, młodsza zaś od
Olesia Cecylia, nazywana w domu
Cesią, miała chyba ze dwa latka.
Pałac zbudowany przez Wojciecha Siemieńskiego dawno spłonął.
Zostały jedynie ruiny. Ale owe
„czarne, sterczące i śród południa
straszące kominy z ich piwnicami,
skarbcem, lamusem, gdzie echo po
sklepieniach brzęcząco biło", były
wymarzonym miejscem zabaw
dzieciarni, zwłaszcza chłopców.
Mogli tam dotykać stylizowanej
na romantyczną modłę przeszłości
i przenikać jej tajemnice.
Mieszkało się wtedy w oficynie.
Była niewielka, ale ze smakiem
przez Mariannę urządzona. Najbardziej ulubione pomieszczenia,
jak niebieski gabinet, salę zieloną,
pokój bawialny i sypialnię zachował Fredro w serdecznej pamięci
aż po ostatnie lata życia. Osobny
i mniejszy od oficyny budyneczek
zwano oficynką. To tam młodzi
Fredrowie „nad książką łby smażyli, ale niestety nie dosmażyli ... wyśmiali się na całe życie
i tak szczerze, i tak bez końca, i
tak sztucznie, aby pan Trawiński — nauczyciel chłopców — z
drugiego nie zasłyszał pokoju" .
Prototypem zaś wszystkich altanek występujących później w Fredrowskich komediach, choćby w
Zemście, mogła być altana zwana
szopą, opleciona różami i nasturcjami, „co się wiły po brzozowych
ganeczkach aż pod strzechę".
Królestwem Marianny z Dembińskich Jackowej Fredrowej był
ogród. To ona uporządkowała
dawne klomby, specjalnie prowadzone ścieżki i kompozycje
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z drzew i krzewów złożone, które udało się jeszcze uchronić od
zniszczenia, ale również pilnie zakładała nowe gazony i w wymyślne figury sadziła zieleń. „Widzę ją
zawsze zajętą ogrodem — będzie
po latach wspominać Aleksander — ona bowiem przeistoczyła
i rozszerzyła ogród w Beńkowej
Wiszni ...” Te kilkanaście świerków przy ścieżce wiodącej na dół
do studni był to klombik przez
nią zasadzony, złożony z dziewięciu świerczków, liczby żyjących
wówczas jej dzieci.... Już jako samodzielny gospodarz Beńkowej
Wiszni Fredro postawił na skraju
wzniesienia ławeczkę, z której po
wielekroć będzie się przyglądać
najpierw wszystkim dziewięciu
świerkom, potem już tylko ośmiu,
a następnie siedmiu, bo niektóre,
nie wiedzieć czemu, zaczęły umierać, tak jak dzieci pani Marianny.
„Trudno teraz rozpoznać, które
to te najpierwsze świerki...". Jednym z najulubieńszych miejsc zabaw wszystkich małych Fredrów,
najpierw dzieci, potem wnuków,
wreszcie prawnuków pana Jacka,
był staw. Tam kolejne pokolenia
uczyły się wędkowania i pływały
czółnem, najlepiej bez wiedzy dorosłych, kierując się na małą wysepkę, która wydawała się zaczarowana. Nieraz też biegło się aż na
koniec parku, aby popatrzeć „na
dalekie poła ciągnące się ku Rudkom, na długi łańcuch sinych gór
zamykających horyzont". Tam był
kres świata. I kres dzieciństwa. Dla
Aleksandra nastąpił on 12 stycznia
1806 roku. Ten dzień był wyjątkowo mroźny. „Świece po pokojach
w Beńkowej Wiszni tlały czerwono... nikt ich objaśniać, nikt pogasić nie myślał". Marianna Fredrowa znalazła wieczny spoczynek w
krypcie rudeckigo kościoła. Jacek
z dziećmi spiesznie wyjechał do
Lwowa. Dla Beńkowej Wiszni
kończył się trwający blisko osiem
lat okres gospodarczego wzrostu,
porządkowania zaniedbanych od
dawna spraw i niezmąconej dotąd
radości jej mieszkańców. Po raz
pierwszy od chwili zakupienia została oddana w dzierżawę. Objął ją
młodszy brat Marianny, Wojciech
Dembiński, który zapewne tutaj
wziął ślub z Karoliną Humnicką. I
chyba właśnie w Benkowej Wiszni
przyszły na świat jego dwie córki:
Julia i Maria. Ale przez cały czas
w pobliżu znajdował się Jacek
Fredro, który czuwał nad majątkiem, chętnie doradzając w każdej
trudnej sytuacji i usuwając kłopoty.
To właśnie w Beńkowej Wiszni
i Jatwięgach jego dwaj synowie,
Seweryn i Aleksander, po odbyciu
kampanii napoleońskich uczyli się
trudnej sztuki gospodarowania.
Pierwszy dotarł do rodzinnych
stron Seweryn. Udało mu się uciec
z niewoli, do której został wzięty
wkrótce po bitwie pod Lipskiem.
Ojciec wymówił wtedy szwagrowi dzierżawę i Beńkową Wisznię
próbnie powierzył starszemu synowi. Znacznie od niej mniejsze
Jatwięgi w kilka miesięcy później
objął Aleksander. Nie znaczyło to
wcale, że oba majątki miały być
miejscem zesłania niedawnych
wojskowych. Aleksandra można
było całkiem często spotkać we
Lwowie, a nawet w Karlsbadzie.
CDN.

IKONA CHRZTU PAŃSKIEGO
Anna Małgorzata Budzińska

Przedstawiam kolejny typ ikony, która zainteresowała mnie i namalo-

wałam ją.
Święto Chrztu Pańskiego to jedno z 12 najważniejszych świąt prawosławia. Obchodzone jest w kościołach wschodnich 6 stycznia według
kalendarza juliańskiego, a według przyjętego na zachodzie kalendarza
gregoriańskiego 19 stycznia. Jest to Święto Epifanii, czyli Objawienia
Pańskiego ( Bogojawlenije)- Bóg ukazał się naraz w Trzech Osobach:
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Spójrzmy na ikonę. Przeczytajmy

trysnęły źródła i strumienie” (Ps. 74,13-15).
Aniołowie są przedstawieni, z rękami okrytymi brzegiem swoich szat,
co wyraża ich szczególną cześć oddawaną Chrystusowi.
Po prawej ręce Chrystusa, na brzegu stoi Jan Chrzciciel. Prawą rękę wyciąga on w kierunku Chrystusa w geście chrztu, a lewą wznosi ku niebu.
Tam też kieruje swój wzrok, jakby wołał:
-To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie!?
Lewa ręka Jana Chrzciciela, uniesiona ku górze wyraża jego pragnienie, by uwolnić się od obowiązku udzielenia chrztu Jezusowi. Jezus mu
odpowiada :
– Trzeba wypełnić wszystko, co sprawiedliwe (por. Mt 3,15).
Jan jest ubrany w wielbłądzią skórę i okryty brunatną płachtą – jest
symbolem starego człowieka, Adama, dla którego przychodzi Chrystus,
aby dokonać jego odnowienia.

/ Fot. z folderu Monasteru Zaśnięcia M.B. w Wojnowie

/ A.M. Budzińska – wykonanie ikony i fot.

Chrzest Jezusa odkrywa Jego Boską naturę: światu pokazał się wcielony
w ludzkiej postaci Syn Boży. Jest to Objawienie Pańskie.
I właśnie na pamiątkę Chrztu Jezusa, prawosławni oraz wierni innych
obrządków wschodnich obchodzą Święto Chrztu Pańskiego, zwane też
Świętem Jordanu. Piękny jest zwyczaj odprawiania procesji do najbliższych rzek, stawów lub jezior. W Ziemi Świętej, nad Jordanem jest
ciepło, wierni nie tylko piją wodę, ale też się w niej kąpią po uroczysto-

ją. Tyle się na niej dzieje!
W centralnym punkcie jest osoba Chrystusa. Nad Nim obłok symbolizujący Boga Ojca i promień z wyobrażeniem Ducha Świętego w postaci gołębia spływający na Jezusa. Po prawej stronie Chrystusa stoi Jan
Chrzciciel, po lewej aniołowie.
Pomyślimy sobie: -Komu to Objawienie, skoro oprócz Świętego Jana
nie ma na ikonie ludzi, którzy by to obserwowali?
Odpowiedź jest prosta- to my jesteśmy świadkami tego Objawienia. My,
oglądający i kontemplujący ten obraz jesteśmy widzami i współuczestnikami tego wydarzenia. Widzowie przez wieki się zmieniają, a Objawienie dokonuje się stale- dla tych, którzy chcą patrzeć.
Spójrzmy więc dokładniej.
Chrystus stoi w wodach rzeki Jordan, jakby „przykryty jej falami”- otoczony wodą, tak bowiem w ikonografii przedstawia się zanurzenie . Jest
jedynie przepasany prześcieradłem, prawie nagi. Prawą dłonią błogosławi wodę i przygotowuje do tego, aby stała się wodą chrztu, uświęca
ją przez swoje zanurzenie. Woda zmienia swe znaczenie - z będącej obrazem śmierci (potop), staje się „źródłem wody żywej” (Ap 21, 6; J 4,
14). Chrystus stawia krok w kierunku św. Jana Chrzciciela: to znaczy
dobrowolnie przychodzi do niego.
Od tego momentu Jezus występuje jako Mesjasz (hebr. massiah - "pomazaniec", po grecku - Chrystus). Zaczyna się Jego wielka służba.
Są też na tej ikonie typowe, symboliczne ikonowe góry, wznoszące się
schodkowo do nieba, jest palestyński krajobraz pustynny, są skaliste
brzegi Jordanu. W dolnej części ikony po lewej stronie widać krzew,
a obok niego siekiera. Jest to bezpośrednie odwołanie do słów Jana
Chrzciciela – „siekiera już jest przyłożona do korzeni drzewa…” (por.
Mt 3,10).
W rzece pływają także ryby- symbol życia i wiary .Ryby mogą oznaczać
nas- chrześcijan.
W wodach Jordanu widać morskiego potwora przyciśniętego kamieniem. Motyw ten stanowi zapowiedź ostatecznego zniszczenia cyrografu, czego dokona Chrystus, zstępując do otchłani po swojej śmierci na
Krzyżu. „Głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów. Ty zniszczyłeś
lwy lewiatana, wydałeś go na żer morskim potworom. Ty sprawiłeś, że
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/ Święto Jordanu- obraz Teodora Axentowicza

ści. Trudniej jest tam, gdzie wodę pokrywa lód. Jednak i tam tradycja
jest zachowana- wycinane są przeręble w kształcie krzyża, a miejsce
gdzie przychodzi procesja, jest pięknie dekorowane. Woda święcona jest
poprzez zanurzenie krzyża- kapłan klękając zanurza krzyż na długiej
wstędze. Niejednokrotnie i w tej lodowatej, ale już poświęconej wodzie
wierni się zanurzają, biorą też wodę do domów. Będą przechowywać
ją jako źródło łask. Poświęcą nią swoje mieszkania, a podczas różnych
uroczystości postawią na stołach obok soli i chleba jako ochronę przed
złymi mocami.
Opracowując zagadnienie korzystałam z wiadomości na stronach:
http://www.orthodoxworld.ru/pl/prazdicony/4/index.htm
http://forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=3277
http://www.old.cerkiew.pl/prawoslawie/text.php?id=236
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LISTY DO REDAKCJI
Ktokolwiek wie!
Jeżeli ktokolwiek coś wie na temat
tragicznych losów tej rodziny Kowalewskich, proszony jest o kontakt z
Walerym Pierłuchnem na adres e-mail: walper@tut.by. Walery mieszka w
Mińsku, ale pochodzi z Tokarzyszek
rejonu Iwie na Grodzieńszczyźnie, i
bardzo interesuje się historią rodzinnych stron. To tragiczne miejsce znajduje się w głuchym lesie ok. 8 km na
wschód od Tokarzyszek. W tamtym
czasie był to pólnocny skraj Puszczy
Nalibockiej, a w pobliżu chutor Szylwy Bór, osada Nowiny i większa i
wioska Gierduszki. Dołączam link z
dokładnym umiejscowieniem pamiątkowej tablicy znajdującej się na załączonym zdjęciu.

http://www.panoramio.com/photo/78780580
___
Szukam potomków naszych sąsiadów
Wieś Poczapy gromada Poczapy,
gmina Luboml, powiat Luboml, województwo wołyńskie parafia Maciejów. Szukam potomków z rodziny
Kamińskich. KAMIŃSKI Piotr
1898-29.09. 1939 - s. Stanisława i
Józefy z d. Dylewska, leśniczy państwowy, został zabity przez "włościan" (czyt.: chłopów ukraińskich)
w lesie koło Poczap. Żona Józefa
1909 (*Rawa Ruska) z d. Sienkiewicz - c. Franciszka i Antoniny z
d. Piękiewicz, dzieci: Jerzy Wiktor
1928, Janusz 1930. Moja matka z
domu Melnyczuk ostrzegła w 1943
r. Józefę, Janusza i Jerzego Kamińskich przed planowanym napadem.
Potem donosiła im żywność jak się
ukrywali. Już od dawna poszukuję
kontaktu z potomkami tej rodziny.
W moim posiadaniu jest dużo zdjęć
rodzinnych naszych sąsiadów.
Anatol Matkobożyk
Kontakt przez mojego przyjaciela z
Polski Tomka Czajkę.
tomek.czajka8@wp.pl lub redakcje
KSI.
___
Poszukuję dziadka mojej żony
BODZAK STANISŁAWA urodzonego w Tarle w 1909 r był ordynansem
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u porucznika. Dziadek miał dwie lub
trzy belki Walczył najprawdopodobniej za Bugiem Miał żonę Antoninę
i córkę Karolinę Zofię Było zdjęcie
w mundurze ale zaginęło Ostatni raz
był na przepustce w Wólce Zabłockiej
powiat Biała podlaska Odnalazłem
go na liście 27 Dywizji Wołyńskiej
jako Bodzak Stanisław ps ;Sęk'' sztab
dywizji kompani łączności Będę
wdzięczny za
wszelkie informacje Pozdrawiam Romuald Moszkowski.
Kontakt via KSI.
_____
Zarzecze 4 XII 2012 r.
Szanowni parafianie Huty Stepańskiej, Wyrki i sąsiednich parafii.
Informujemy ze już kolejny raz organizujemy wyjazd do naszych miejsc
rodzinnych na Wołyniu. Przyszłoroczna VII Pielgrzymka odbywająca
się w dniach 9-14 VII 2013 r. będzie
okolicznościowa ze względu na przypadającą 70 rocznicę Tragedii Wołyńskiej. Na uroczystości zaproszeni
zostali Prezydenci Polski i Ukrainy,
zachodzi jednak sprawa czysto polityczna i ewentualny udział Prezydentów zdecydowany zostanie w ostatnich dniach przed tą rocznicą.
Plan VII Pielgrzymki zakłada odwiedzenie wszystkich głównych miejsc
związanych z naszymi parafiami tj.
Huta Stepańska, Wyrka, Janowa Dolina, Darażne, Chołoniewicze, Sarny,
Kostopol . Możliwe jest też włączenie
do programu odwiedzenie Równego,
Łucka, sławnego Przebraża i historycznej Kościuchówki. Będziemy
na naszych cmentarzach i miejscach
kościołów. Czynimy starania o lepsze
warunki pobytu niż te jakie były w
2011 r. Realia Ukraińskie zatrzymały
się niestety na latach 70 - tych, a my
jadąc do naszych stron rodzinnych
nie mamy możliwości wyboru lepszego kwaterowania. Propozycje ze
spaniem w Równym są nie realne ze
względu na odległość. Uwzględnimy
w miarę możliwości indywidualne
propozycje pielgrzymów, dotyczące
programu pobytu, 2 dni przeznaczymy na objazd, 1 dzień będzie możliwy na indywidualne zwiedzanie, a
1 dzień na uroczystości czy to państwowe czy nie. Proszę o konkretne propozycje najlepiej na piśmie
dotyczące programu pielgrzymki.
Jest też możliwy, indywidualny
program tj. odwiedzenie odległych
miejscowości nie zaplanowanych w
ramach pielgrzymki, wymaga wcześniejszego zgłoszenia w celu organizacyjnym, koszty jednak ponosi
zainteresowany. VII Pielgrzymka
organizowana jest z uwzględnieniem
potrzeb ludzi starszych, wzorem poprzedniej będziemy prosić Konsula o
pomoc.
Sprawy organizacyjne dotyczące pobytu na Ukrainie poprowadzę ja i w
tych sprawach proszę się zwracać do:
Janusz Horoszkiewicz tel. 887 960
628 lub na adres mejlowy jhl5002900@wp.pl
Koszty pielgrzymki obejmują jedynie rzeczywiste wydatki, nikt nie zarabia grosza na Waszym wyjeździe.
Niestety ceny na Ukrainie drastycznie wzrosły, orientacyjny koszt to
950 zł. W cenie wliczone są wszystkie wydatki tj. autobus, ubezpieczenie, spanie , wyżywienie, pobyt
kamerzysty, koszty organizacyjne
itp. List ze szczegółami planu otrzymają w marcu 2013 r. Ci którzy się
zgłoszą. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc o udziale w pielgrzymce

będzie decydować kolejność zgłoszenia przy jednoczesnym wpłaceniu
zaliczki 400 zł. Na konto organizatora dotychczasowych wyjazdów
z Polski, Grzegorza Naumowicza
PKO BP 89 1020 3668 0000 5502
0351 7380 (Uwaga zmiana numeru
konta względem lat poprzednich).
Kontakt z Grzegorzem to: tel. 661
255 845, a adres mejlowy to grzegorz.naumowicz@interia.pl
Proszę o w miarę szybkie deklarowanie wyjazdu gdyż sprawy organizacyjne na Ukrainie wymagają dużego
wyprzedzenia. Proszę też o powiadomienie wszystkich ewentualnie zainteresowanych wyjazdem.
Do zobaczenia na Wołyniu
Grzegorz Naumowicz
Janusz Horoszkiewicz

____

Informacje
W Internecie na YOU TUBE można
zobaczyć filmy o naszej działalności
na Wołyniu, podaję adresy:
1.Wołyńska historia opowiadana
krzyżami - 2 części filmu
2.Szlakiem Wołyńskich Krzyży - 2
części filmu
3.Wołyńska Tragedia - 7 części filmu
4.Antypolski incydent w Stepaniu
Marek Czapla za film dokumentalny
z naszej VI Pielgrzymki otrzymał w
listopadzie 3 nagrodę na międzynarodowym festiwalu filmów polonijnych w Częstochowie.
Polecam stronę WWW.wolvn.ovh.
org gdzie można znaleźć wiele ciekawych informacji o Wołyniu
Za zaginionych, zmarłych i zamordowanych parafian została w listopadzie odprawiona Msza Święta na
cmentarzu w Hucie Stepańskiej. W
celu wsparcia można też przekazywać intencje mszalne dla ks. w
Sarnach, zainteresowanym udzielę
wskazówek w jaki sposób można
taką Mszę Świętą zamówić.
Pani Janina Zimirska z Głęboczka wydała książkę w której opisuje
swoje wspomnienia i losy naszych
parafian. Książkę Pani Janiny można
zamówić pod adresem WWW.wfw.
com.pl - koszt ok. 30 zł.
Od czasu ostatniej pielgrzymki jest
mi wiadome o śmierci następujących
parafian, zmarli:
• Jan Domański z Turu, jeździł z
nami ostatnio na pielgrzymkę
• Stanisław Sawicki z Huty Stepańskiej
• Ignacy Słojewski z Borku k/ Huty
Stepańskiej
• Jan Burzyński z Karaczuna
• Maria Salwa córka Sadowskiego (
młynarza z Lipna )
• Stanisława Jaworska z Borku, siostra zamordowanego w Butejkach,
Edwarda Kalusa
• Stanisław Horoszkiewicz s. Cypriana z Omelanki
• Regina Rozmus

• Maria Świątkowska, jeździła z
nami na pielgrzymkę
Zbieram relacje parafian i opracowuję
ich wspomnienia z zamiarem publikacji, proszę o kontakt z tymi którzy
chcieli by je opowiedzieć innym, aby
nie poszły w zapomnienie. Zebrałem
już ponad 80 relacji od świadków.
Proszę o zatelefonowanie na nr 887
960 628 , ja oddzwonię.

Sprawa ofiar.
Z dotychczasowych ofiar udało się
upamiętnić ponad 20 Miejsc Pamięci Narodowej, niektóre rodziny w
sposób znaczący przyczyniły się do
ich powstania. Planujemy dalsze upamiętnienia, w tej sprawie napisałem
kilkanaście podań o zezwolenie na
upamiętnienie, do właściwych Ukraińskich władz samorządowych w tej
chwili czekam na Ich odpowiedz,
chodzi o takie miejscowości jak np.
Hutwin, Hały, Tur, Wilcze, Tchory i
Grabina, Nierucze, Balarka, Zaułek,
Borowa, Głęboczek, Koźle itd. Potrzeba też regularnie opłacać czyszczenie cmentarzy. Jeśli więc ktoś ma
możliwość i życzenie to proszę o
wpłatę dowolnych ofiar na konto celowe opieki nad cmentarzami i dalsze
upamiętnienia. Możemy liczyć tylko
na swoją ofiarność, bo pomocy nie
uzyskamy z nikąd, nasze miejscowości w zamyśle politycznym zostały skazane na zapomnienie, jedynie
krzyże przydrożne które wznosimy
przypomną że kiedyś istniały BS w
Przeworsku o / Zarzecze 96 9106
0008 2002 0011 7304 0001
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2013, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia,
wszystkiego dobrego, zdrowia, spokoju i niech Was Bóg Błogosławi.

____
Zarzecze 4 XII 2012 r.
Spis 23 miejsc upamiętnionych przez
parafian w latach 1996 - 2011.
1.
Huta Stepańska
a.
Miejsce kościoła p.w. NSPJ,
spalonego 19 VII 43 r.
b.
Stary cmentarz, na którym
jest pochowanych ponad 100 ofiar
banderowsklch
- stoi tam pomnik, krzyż zw. Jezu Ratuj Nas. Pomnik powstał ze składek
parafian w 1996 r
c.
Nowy cmentarz, na którym
od IV - 18 VII 1943 r. pochowanych
jest około 250 ofiar

ne krzyżem
4.
Osowa - miejsce szpitala i
cmentarza przyszpitalnego z lat 1916
- 1942 5.
5.
Huta Mydzka - miejsce wsi
upamiętnione krzyżem
6.
Chołoniewicze
a.
Cmentarz parafialny, upamiętniony krzyżem - pomnikiem w
1998 r.
b.
Dół Śmierci - miejsce zagrzebania polaków zamordowanych
w III 1943 r.
7.
Janowa Dolina - upamiętnienie w formie krzyża - pomnika w
1998 r.
8.
Kazimierka - miejsce kościoła p.w. Św. Kazimierza
9.
Stepań
a.
Miejsce kościoła p.w. Św.
Michała Archanioła i cmentarza, upamiętnienie krzyżem.
b.
Stary cmentarz zw. Worcellów - upamiętnienie krzyżem
c.
Nowy cmentarz - upamiętniony w formie Krzyża - pomnika.
10.
Kamionka Nowa - upamiętniona krzyżem
11.
Kamionka Stara - upamiętnienie krzyżem
12.
żem

Borek - upamiętnienie krzy-

13.
Siedlisko
a.
Wieś - upamiętnienie krzyżem
b.
Biały Krzyż - upamiętnia
parafian nie pochowanych na polach
Huty i Wyrki
14.
Wyrka
a.
Cmentarz - upamiętnienie
Krzyżem. Na cmentarzu pochowanych jest wiele ofiar.
b.
Wyrka miejsce kościoła p.
w. Podwyższenia Krzyża Świętego
c.
Most na Soszniki -Krzyż
upamiętnia ofiary banderowskiej napaści na kolumnę
wycofującą się z Huty Stepańskiej.
Wszystkie te upamiętnienia powstały
kosztem naszych wyrzeczeń, starań i
ofiar. Wiemy skąd wyszliśmy, znamy
swoje korzenie i wiemy gdzie było nasze miejsce. Nie zapomnieliśmy o naszych cmentarzach, a groby naszych
bliskich nie zarosły. I nas kiedyś nie
będzie, wtedy pozostaną nasze krzyże
jako świadkowie, a przechodzień idąc
wspomni nas, te krzyże nie pozwolą
zapomnieć. Odeszliśmy z niczym,
wszyscy życie ułożyli sobie na nowo.
Nam pozostały wspomnienia, a Im
pozostawmy nasze krzyże.
Janusz Horoszkiewicz - przewodniczący

2.
Omelanka
a.
Miejsce wsi Omelanka upamiętnione krzyżem
b.
Omelanka uroczysko Kazionne - upamiętnione krzyżem brzozowym
3.
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