
W czerwcowym wydaniu m.in: 

PAMIĘTAJMY O NICH - czerwiec 
1944
W czerwcu na froncie sowiecko- niemieckim na Kresach 
Wschodnich trwał zastój. W nocy z 9 na 10 czerwca 1944
roku zgrupowanie „Kowala” 27 Wołyńskiej Dywizji AK 
przekroczyło Bug i w dniach 17-20 czerwca znalazło się 
w rejonie lasów parczewskich. W ten sposób na Wołyniu 
zakończyła się akcja „Burza”. Kresy Wschodnie przez cały 
czerwiec 1944 roku........ strona 10

TESTAMENT” „RUBANA”
Łebedia (1909-1998) aktywnego członka Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów, jednego z organizatorów zamachu 
na ministra Bronisława Pierackiego w 1934 r., skazanego 
na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. Podczas oku-
pacji, w latach 1939-40,”Ruban” był komendantem szkoły
wywiadowczo–dywersyjnej w Zakopanem, zorganizowa-
nej z inicjatywy Abwehry i OUN. Był organizatorem i sze-
fem banderowskiej „służby bezpeky”, .......strona 12

TO JUŻ NASZE DZIECI
GINĄ ………..
Letnie słońce 1943 r. paliło, kurz, wozy grzęzły w piachu,
krzyki, nawoływania, zamieszanie, a przez wszystko prze-
bija się świdrujący głos dziewczynki:
Aaa…. Skąd się wzięła dziewczynka? Co widziała? Co 
przeżyła? Nie mówiła. Czasem tylko wydawała przeraźli-
wy, nieartykułowany krzyk: Aaa; I wtedy ściskały się serca
tych, którzy to słyszeli. Psy podkulały ogony. Milkły ptaki.
Znaleziono ją brudną, wygłodzoną, w poszarpanej...str. 14 

Czy będziemy umierać za Stepana 
Banderę?
W dniu 3 maja 2014 roku Janusz Korwin Mikke w imie-
niu swojej partii wydał oświadczenie, w którym stwierdził 
m.in., że „zarówno w Waszyngtonie, jak i w Brukseli istnie-
ją potężne siły pragnące wojny – głównie dlatego, by ukryć
gospodarczą katastrofę i nadciągające bankructwo tych 
państw. O czym otwarcie mówił już w 2011 roku p. Jacek 
Rostowski po powrocie z Brukseli. .... strona 15 

Ukraińskie gwałty na Polkach.
Temat zakazany cz. II
Nocą z 14 na 15 maja we wsi Kundziwoda pow. Dubno 
upowcy oraz Ukraińcy z sąsiednich wsi obrabowali i spalili 
większość polskich zagród oraz zamordowali co najmniej
15 Polaków, w tym 60-letnią wdowę Samoszyńską i jej 
dwie córki lat 21 i 22 po wielokrotnym zgwałceniu (Sie-
maszko…, s. 56). W maju 1943 r. w kol. Stryłki pow. Rów-
ne upowcy w nocy dokonali rzezi ludności polskiej. „Ofiary
były mordowane w bestialski .............strona 20 

Czerwiec 1944 r. w kalendarium
działań 27 WDP AK
29 maja (wieczorem)- Kolumna mjr. „Kowala”, wyruszy-
ła w kierunku zachodnim, zatrzymała się w lesie za wsią 
Przechody. 
31 maja (o świcie) - Kolumna osiągnęła las na wschód od 
rzeki Rita w rejoniemiejscowości Antonowo, gdzie zarzą-
dzono dłuższy odpoczynek i prowadzono intensywne roz-
poznanie możliwości przejścia przez ..... strona 23
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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Żywa lekcja historii. 
Uczniowie z Kołbieli uczcili 70. 
Rocznicę Akcji „BURZA” na 

Kresach i 70. Rocznice powstania 
27 WDP AK.

 Uczniowie Gimnazjum w Koł-
bieli gościli dzisiaj Obrońców 
Wołynia - żołnierzy 27 WDP 

AK. Uroczystości rozpoczęły się 
wprowadzeniem pocztów sztan-
darowych i odśpiewaniem Hymnu 
Państwowego i Szkoły. Zaproszo-

nym gościom zaprezentowano rys 
historyczny 27 WDP AK i genezę 
Akcji BURZA na Kresach. 
 Zaprezentowano też materiał o 
zagładzie Huty Pieniackiej przy-
gotowany przez Międzynarodo-

wy Motocyklowy Rajd Katyński, 
który podczas Rajdów Katyńskich 
odwiedza na Kresach miejsca 
ludobójstwa dokonanego przez 

OUN-UPA. 
 Po części oficjalnej, żołnierzom 
z 27 WDP AK zaprezentowano 
patriotyczną część artystyczną w 
wykonaniu uczniów. 
 Dokończenie na stronie 2.

Kołbiel 2014 - 70. rocznica  akcji 
BURZA na Wołyniu

LKS Pogoń Lwów zdobywcą 
Pucharu Kresów.

Nie spodziewałem się, że pierw-
sza edycja Pucharu Kresów bę-
dzie na tak wysokim poziomie 
powiedział po meczu prezes LKS 
Pogoń Lwów Marek Horbań.
Mimo że od Euro 2012 minęły już 
dwa lata, nadal czuliśmy na prze-
pięknym obiekcie w Puławach 
atmosferę Euro 2012, gdzie tre-
nowała reprezentacja Holandii, 
mówił dalej Marek Horbań. 

Pierwsza edycja turnieju odbyła 
się 11 maja 2014 roku na  Stadio-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Puławach, gdzie 
zawodnicy, mieszkańcy Puław i 
przyjezdni goście mieli wyjątko-
wa okazję do połączenia sporto-
wych emocji z piknikiem rodzin-
nym a wszystkiemu towarzyszyła 
w tle historia II RP. 
To sportowe wydarzenie łączące 
sport z historią pokazało, że dla 
tego typu inicjatyw granice nie 
istnieją.
Lwowski Klub Sportowy „Po-
goń”, to polski wielosekcyjny 
klub sportowy który działał w la-
tach  1904–1939 i od 2009. 

Dokończenie plus fotorelacja na 
str. 3

Puchar Kresów
zdobyty
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70. Rocznica 
Ludobójstwa 
OUN-UPA w 

Powiecie 
Tomaszowskim
Jarosław Świderek

c.d. KOŁBIEL 2014....ze strony 1

„Gdyby każdy wójt dbał o historię 
i patriotyzm na swoim terenie jak 
wójt Kołbieli, Polska dzisiaj była 
zupełnie w innym miejscu Europy 
i Świata”. 

 Na dziedzińcu szkoły, przy pa-
miątkowych obeliskach zapalo-
no symboliczne znicze pamięci i 
oddano salwę honorową za pole-
głych żołnierzy 27 WDP AK. 
 Po wręczeniu przez żołnierzy 
dywizyjnych medali wójtowi, na-
uczycielom i współpracujących 
z gminą instytucji i organizacji, 

uczniowie zabrali kombatantów 
do swoich klas na „żywą lekcję 
historii”, na której żołnierze 27 
WDP AK opowiadali o swoich 
przeżyciach.
 Po „lekcji” zaproszono komba-
tantów na wspólną wojskową gro-
chówkę. 
 Podczas uroczystości czynna była 
okolicznosciowa wystawa.

W kwietniu 2014r. został  
zawiązany komitet organi-
zacyjny   mający za zadanie 
przygotowanie  konferencji 
naukowej  poświeconej 70 
rocznicy Ludobójstwa band 
OUN-UPA w powiecie To-
maszów Lubelski oraz uro-
czystości  upamietniających  
pomordowanych polskich 
pasażerów pociągu rela-
cji Bełżec-Lwów  z dn. 16 
czerwca 1944r.   
Zarówno sympozjum jak i 
głowne uroczystości odbe-
dą się w Bełżcu w dn. 13 
i 15 czerca, natomiast w 
sobotę  14 planowana jest 
pielgrzymka z Dynisk do  
Uhnowa ( do 1951r. Polska, 
obecnie Ukraina).  Chce-
my przez te trzy dni przy-
pomniec o  banderowskim 

ludobójstwie które miało 
miejsce takze na  południo-
wej Lubelszczyźnie.   Ko-
mitet zawiązały osoby pry-
watne - lokalni działacze 
kresowi ...  Należy podkre-
slic bardzą dużą pomoc jaką 
udzielił naszemu przedsię-
wzięciu wójt gminy Bełżec 
- Andrzej Adamek.   Naszy-
mi goścmi bedą m.in. ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
czy tez  dr Leon Popek oraz 
regionalni historycy.  

Jarek Świderek  z  Tomaszo-
wa Lubelskiego - przewod-
niczący komisji rewizyjnej  
Stowarzyszenia Upamięt-
nienia Polaków Pomordo-
wanych na Wołyniu z sie-
dzibą w Zamosciu.
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Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Katowicach

Muzeum w Gliwicach
Dziesięcioletnia Stefcia, ośmiolet-
nia Stasia, dwunastoletni Witek… 
Strach, ból fizyczny, dramat osie-
rocenia, bezdomność… Historię 
dwanaściorga dzieci ocalonych z 
ludobójstwa, ich bliskich i przyja-
ciół we wspomnieniach opowie-
dzianych po 70 latach przedstawia 
plenerowa wystawa poświęcona 
ludobójstwu na Kresach II Rzecz-
pospolitej. Od poniedziałku, 26 

maja oglądać ją można w ogrodzie 
Willi Caro.
 
Wstrząsające relacje świadków 
przywołują dramat dwóch oku-
pacji, narastającą grozę wojenną, 
a w końcu ludobójcze działania 
ukraińskich nacjonalistów, w któ-
rych mordowano całe rodziny, 
wsie, kolonie… Chór z Ostrówek, 
szkoła powszechna w Zagajach to 
tylko wybrane przykłady skupisk 
ludzkich unicestwionych niemal 
w całości, które przedstawiono na 
wielkoformatowych fotografiach. 

Niejednokrotnie to jedyne ocalone 
pamiątki rodzinne. Bohaterowie 
wystawy przywołują swych po-
mordowanych bliskich z imienia 
i nazwiska, jednak większość spo-
śród około 130 tys. ofiar do dziś 
pozostaje bezimienna. Nieznane 
są też miejsca ich pogrzebania, 
ciała bowiem były palone, wrzu-
cane do studni, a dowody mordów 
konsekwentnie zacierane…
 
W dziejach narodów i państw 
są wydarzenia, które – mimo ich 
wielkiego znaczenia – przysłonię-
te są mgłą niepamięci. W Polsce 
przez wiele lat takim zapomnia-
nym fragmentem najnowszej 
historii była zbrodnia wołyńska. 
Znajdowała się na ona na margi-
nesie zainteresowań historyków, 
rzadko mówiono o niej w szko-
łach, niewiele powstało dzieł kul-
tury odnoszących się do tych wy-

darzeń. Od wielu lat trwa proces 
przywracania pamięci, daleki jest 
on jednak od zakończenia – pisze 
Łukasz Kamiński, Prezes IPN, we 
wstępie do katalogu wystawy.
 
Wystawie towarzyszy elektro-
niczny katalog umieszczony pod 
adresem www.wolyn1943.pl. Za-
praszamy do odwiedzania strony, 
na której można przeczytać relacje 
świadków w całości (na wystawie 
opublikowano jedynie ich frag-
menty) czy obejrzeć więcej foto-
grafii.
 
Scenariusz i teksty: Ewa Siemasz-
ko
Koncepcja wystawy: Agnieszka 
Gorczyca, Michał Ruczyński, dr 
Marcin Stefaniak
Koncepcja graficzna: Katja Ni-
klas, Ula Zalejska-Smoleń (lay-
outeexpress.pl)

Kurator wystawy: Agnieszka Gor-
czyca
 
Wystawa została przygotowa-
na przez IPN Oddział w Szcze-
cinie, Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska” i Towarzystwo 
Miłośników Wołynia i Polesia.

Info:
Willa Caro

ul. Dolnych Wałów 8a | 44–100 
Gliwice
tel. (48) 32 231 08 54 | fax. (48) 
32 332 47 42
skrytka pocztowa 285

Działy: Sztuki i Rzemiosła 
Artystycznego, Etnografii, Bi-
blioteka

Wołyń 1943. Wołają z grobów, których 
nie ma
Wstęp wolny, wystawa dostępna dla zwiedzających do 25 czerwca 2014 r. 
Redakcja

Fundacja Pomorska Inicja-
tywa Kresowa zaprasza na 
Drugi Pomorski Piknik Se-
niora i Drugi Pomorski Pik-
nik Kresowy

Czekają na Państwa  m.in.: 
darmowe kąciki porad 
prawnych, psychologicz-
nych,  konsumenckich, 
związanych z ekologicz-
nym i zdrowym stylem 
życia,  muzyka szantowa, 
a także  repertuar kreso-
wy i filmowy, Teatr Tańca, 
punkt darmowych badań 
Swissmed.

Będą ćwiczenia sporto-
wych dla seniorów, pokaz 
ćwiczeń z zakresu samo-
obrony w wykonaniu se-
niorów, w ramach kursów 
Klubu Okinawa, gry spor-
towe i gry planszowe ( 
Rumikub, Szachy, Boogle, 
Abalone, Crush).

Odbędą się konkursy, 
wspólne biesiadowanie, 
doskonałą kuchnię kresową 
zapewni w wyjątkowo pro-
mocyjnych cenach Restau-
racja Kresowa z Gdańska ( 
dania na zimno i na ciepło, 
napoje).

W godz. 12.00-13.00 od-
będzie się darmowy kurs z 
podstaw obsługi komputera 
pn.”Komputer bez tajem-
nic” ( decyduje kolejność 
zgłoszeń, można się zgła-
szać pod adresami : biuro@
fundacjarc.org.pl,  oraz biu-
ro@fundacja-pik.org.pl).

Odbędą się również pokazy 
filmów o tematyce kreso-
wej.

Na licznych stoiskach wy-
stawienniczych i informa-
cyjnych czekać będą na 
Państwa liczne atrakcje, 

będzie się można na nich 
zapoznać z działalnością 
wielu organizacji pozarzą-
dowych z Trójmiasta.

Przewidzieliśmy też nagro-
dy-niespodzianki

Nad całością czuwać będą 
wolontariusze, którzy 
udzielą Państwu wszelkich 
dodatkowych informacji.

Uwaga:
Samochody parkujemy na parkingu 
należącym do Szkół Okrętowych 
i Ogólnokształcących „Conradi-
num”, przy ul. Piramowicza ½, w 
Gdańsku Wrzeszczu-dojazd od ul. 
Uphagena.

 Aleksandra Żórawska
Prezes Zarządu Fundacji Pomorska 
Inicjatywa Kresowa
ul. Leopolda Staffa 7 A lok. 17
81-597 Gdynia
tel./fax: 58 719 38 35
kom. 501 050 592
e-mail: a.zorawska@fundacja-pik.
org.pl
www.inicjatywa-kresowa.org.pl

2. Pomorski Piknik Seniora
2. Pomorski Piknik Kresowy
Aleksandra Żórawska
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Najbardziej znane sekcje to sekcja 
piłkarska i lekkoatletyczna. 

W dwudziestoleciu międzywojen-
nym klub odnosił liczne sukcesy, 
jak choćby wielokrotne tytuły mi-
strza Polski, zarówno w sportach 
drużynowych, jak i indywidual-
nych. W maju 1938 roku Związek 
Polskich Związków Sportowych 
przyznał Pogoni tytuł „najlepsze-
go i najbardziej zasłużonego klu-
bu sportowego w Polsce”, ale o 
tym napiszemy w następnych nu-
merach KSI.

W tegorocznym turnieju Pucharu 
Kresów wystąpiły 4 drużyny: 
Pogoń Lwów, 
Polonia Chmielnicki, 
Wisła Puławy  
Puławiak Puławy. 

Dodatkowo mecz pokazowy roze-
grała reprezentacja Amp Futbol 
skupiająca piłkarzy po amputacji, 
drużyna która przygotowuje się 
do Mistrzostw Świata w Meksy-
ku, które odbędą się w grudniu 
tego roku. 
Między meczami odbywał się 

również pokaz freestyle’u oraz 
przeprowadzano konkursy rzutów 
karnych.

I Półfinał: Pogoń Lwów vs. Wisła 
Puławy
W pierwszym meczu półfinało-
wym turnieju o Puchar Kresów 
zmierzyły się zespoły Pogoni 
Lwów i Wisły Puławy.
Bramki dla Pogonii Lwów: Ivan 
Juskiewicz (dwie), Roman Boyko.

II Półfinał: Polonia Chmielnicki 
vs. Puławiak Puławy
W drugim półfinałowym meczu 
zmierzyły się drużyny Polonii 
Chmielnicki i Puławiaka Puławy.
Bramki dla Polonii Chmielnicki: 
Witalij Jankovyj (dwie), Dmytro 
Duniec.
W finale zmierzyli się:
Pogoń Lwów która pokonała vs. 
Polonia Chmielnicki 3:0.

Bramki: Andryi Smalukh, Ivan Ju-
skievicz, Roman Boyko.

Fotografie z PUCHARU KRE-
SÓW 2014 pochodzą z obiektywu  
Tomasza Pijarczyka.

 

 Fotorelacja z Pucharu Kresów
Redakcja - C.d ze strony 1
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Z prasy polonijnej
W wileńskim progimnazjum 
stanął pomnik Jana Pawła II
KURIER WILEŃSKI

Wilno zakwitnie 
tysiącami kwiatów 
WILNOTEKA

O Łucku na nowo
MONITOR WOŁYŃSKI

Mimo „płakliwej” pogody 
wczorajszy dzień, 16 maja, dla 
społeczności progimnazjum 
im. Jana Pawła II w Wilnie był 
dniem wesołym i niezwykle uro-
czystym. W szkolnym podwórku 
został odsłonięty i poświęcony 
pomnik patrona placówki ― 
świętego Jana Pawła II.
Na ten trwały symbol szacunku i 
pamięci do papieża Polaka spo-
łeczność czekała już ponad 10 lat, 
toteż szkolny podwórek był prze-
pełniony gośćmi ― świadkami 
tego wydarzenia.
― Przed 20 laty, podczas piel-
grzymki na Litwę, do zgromadzo-
nych rodaków Ojciec Święty po-
wiedział, że nigdy w życiu nie był 
w Wilnie. Ale przecież całe swoje 
życie był w nim myślą i sercem, 
całym swoim jestestwem ― wi-
tając zebranych ze wzruszeniem 
mówiła Janina Wysocka, dyrektor 
progimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie. ― Od dzisiaj jest on wśród 
nas obecny nie tylko w sercach i 
myślach, ale także w tym widocz-
nym znaku, w tym wielkim darze 
pamięci i miłości.
Pomnik z mosiądzu, o wysoko-

ści ok. 2 metrów, powstał dzięki 
zaangażowaniu i wsparciu finan-
sowemu wielu osób, a przede 
wszystkim: Sekretariatu Górnic-
twa i Energetyki NSZZ „Solidar-
ność”, Sekcji Krajowej Górnic-
twa i Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność” i Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „So-
lidarność”.
― W szczególności za to wiel-
kie dzieło pragnę podziękować 
przewodniczącemu Sekretariatu 

Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” Kazimierzowi Graj-
carkowi. Gdyby nie jego pomysł, 
wielka inicjatywa i zaangażowa-
nie, tego pomnika by tu nie było 
― mówiła Janina Wysocka. ― Nie 
moglibyśmy też działać na skalę 
dzisiejszej imprezy bez wsparcia 
stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, rodziny szkół im. Jana Pawła 
II, bez naszych polityków, przyja-
ciół i sympatyków.
.

Są rzeczy, które wydają się nam 
bardzo znane i myślimy, że nic nas 
już nie zaskoczy i że nie dowiemy 
się o nich niczego nowego. Często 
tak też bywa i z naszym miastem. 
Niby dobrze znane ulice, park i 
place – nic, co może nas zadziwić. 
Jednak Rada Miasta Łucka wspól-
nie z teatralnym studiem «Harmi-
der», postanowiły na nowo opo-
wiedzieć o najbardziej popularnej 
wśród mieszkańców Łucka i tury-
stów starej części miasta.
10 maja w czasie teatralizowanej 
wycieczki odbyło się otwarcie 
sezonu turystycznego. Organiza-
torzy musieli zmierzyć się z nieła-
twym zadaniem: należało znaleźć 
miejsca i mało znane fakty doty-
czące Łucka. Sprostali temu za-
daniu, czego dowodem była duża 
i ciągle rosnąca liczba zaintereso-
wanych. Teatralizowana wyciecz-
ka zaczęła się od Brackiego mo-
stu. Tu, przewodniczka Rusłana 
Porycka, kierowniczka teatralne-
go studia «Harmider» zapoznała 
obecnych z historią tego miejsca. 
Pierwsza nazwa mostu to – Głu-
szecki, ponieważ pierwsi miesz-
kańcy miasta przyszli na wyspę 
przez Głuszeckie błoto. W XVIII 
wieku most nazywał się Bazyliań-
ski i dopiero po dwóch stuleciach 
miejskie władze nadały mu współ-
czesną nazwę – Bracki. Według 
przewodniczki, z tym miejscem 
związany jest ciekawy pożegnal-
ny rytuał: do wody rzucano z 

mostu oso-
biste rzeczy: 
monety, fajki, 
prawdopodob-
nie po to, by 
tu powrócić. 
Zwiedzający z 
wielką ochotą 
nawiązali do 
tej tradycji.
IMG 0715Kie-
dy prowadząca 
zaczęła swoją 
opowieść, do wycieczki dołączył 
Kłykun – średniowieczny stróż, 
strażnik i głaszatajw jednej oso-
bie. Dzięki niemu wśród obecnych 
mężczyzn został przeprowadzony 
konkurs na najgłośniejszego Kły-
kuna. Po ogłoszeniu zwycięzcy 
podróżnicy udali się do cerkwi 
Wzniesienia Krzyża, gdzie na 
gości czekała Halszka Hulewi-
czówna – założycielka Kijowskie-
go bractwa i przyszłej Akademii 
Kijowsko-Mohylańskiej. Aktorzy 
opowiedzieli o losach tej ważnej 
dla Łucka postaci. Istnieje legen-
da, według której Halszka napisa-
ła skargę o napadach na świątynię 
i wysłała ją do króla, a umierając 
poprosiła o pochowanie jej w 
brackiej cerkwi. Tutaj też został 
zorganizowany wśród uczestni-
ków wycieczki konkurs. Mieli oni 
odpowiedzieć na pytanie Halszki 
Hulewiczówny: jak nazywała się 
pierwsza, wydana w 1628 roku w 
Łucku książka? To był «Lament», 

zbiór wierszy żałobnych.

Później uczestnicy widowiska 
udali się do miejsca kaźni Daniela 
Bratkowskiego. Niespodziewanie 
dla wszystkich pojawił się kat. 
Prowadząca wycieczki podkreśli-
ła: fakt obecności w Łucku kata 
jest istotny, ponieważ z zachowa-
nych materiałów wynika, że nie-
które miasta nie mogły pozwolić 
sobie na własnego kata i w razie 
potrzeby wypożyczały go w in-
nym mieście. Rodowitego szlach-
cica Bratkowskiego miał zabić, na 
oczach publiczności miejscowy 
kat. Naukowiec Olena Biriulina 
tak opisuje to wydarzenie: «Za 
podżeganie powstania został ska-
zany na tortury i dalszej straty. 
Publiczna śmierć miała miejsce 
26 listopada 1702 roku na łuckim 
Rynku». W czasie odczytywania 
testamentu Daniela Bratkowskie-
go uczestnicy wycieczki zapalili 
świece.

Rocznie utrzymanie kwietni-
ków kosztuje budżet miasta 
Wilna około 1,3 mln litów. Tego 
lata - jak zapowiedziały władze 
stolicy - Wilno zakwitnie ponad 
170 tysiącami bratków, begonii, 
aksamitek i innych kwiatów.
Pielęgnowanie miejskich rabatek 
wymaga niemało pracy. Ziemię 
trzeba systematycznie pielić, na-
wozić i podlewać. Koszty są spo-
re. Posadzenie i pielęgnowanie 
jednej sadzonki kosztuje około 8 
litów. Niemniej warto, gdyż dzię-
ki kwitnącym kwietnikom miasto 
wygląda bardziej atrakcyjnie.

W tym roku kolorowe klomby i 
kwietniki zakwitną na obydwu 
brzegach Wilii w okolicy mostu 
Zielonego, wzdłuż całej alei Gie-
dymina, na ulicach Vrublevskio, 

Aušros Vartų, Pilies i Lvovo, na 
placach Jana Pawła II i Europos.

Kwiaty mają uratować wygląd 
nieczynnej fontanny na placu 
koło Sejmu. Władze miasta nie 
mają pieniędzy na remont fontan-
ny i dlatego postanowiły ukryć ją 
pod kwitnącym kobiercem. Do-
nice z kwiatami zostaną zawie-
szone na latarniach wzdłuż ulicy 
Arsenalo. Pojemniki z kwitnący-
mi roślinami zostaną zawieszone 
również wzdłuż alei Konstituci-
jos i ulicy Kalvarijų.

Kwitnące klomby powstaną w 10 
miejskich skwerach oraz koło ko-
ścioła bł. Jerzego Matulewicza, 
koło pomnika ofiarom 13 stycz-
nia, na moście Mendoga.
 

Kowieński Sąd Dzielnicowy 
rozpatrzył sprawę, w której 
kownianin jest oskarżony o 
złamanie prawa administracyj-
nego – w miejscu publicznym 
paradował w nazistowskim 
mundurze.
Przedstawiciel sądu poinfor-
mował BNS, że sąd przesłuchał 
oskarżonego oraz obcokrajowca, 
który złożył sprawę w sądzie.

Oskarżony Andrius Šeškanas 
potwierdził, że założył mundur, 

jednak twierdził, że jego celem 
nie było demonstrowanie nazi-
stowskich symboli czy okazanie 
braku szacunku. Podobnie jak i 
podczas zatrzymania, oskarżony 
twierdził, że wracał z imprezy 
przebierańców.
Na Litwie demonstrowanie nazi-
stowskich albo sowieckich sym-
boli jest karane od 500 do 1 tys. 
litów z konfiskatą samego sym-
bolu.
Decyzję sąd ogłosi w piątek

Kownianin w nazistowskim 
mundurze: Wracałem z 
imprezy przebierańców
DELFI
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Polskie święta 
w Kowlu

MONITOR WOŁYŃSKI

Antypolskie frustracje z historią w tle
KURIER WILEŃSKI
W litewskim parlamencie, w jego 
europejskim sercu — Biurze In-
formacji Europejskiej — odbyła 
się kolejna, ostatnio częstych na 
Litwie dyskusji, o relacjach pol-
sko-litewskich. „Rola Polaków i 
Polski na drodze samostanowie-
nia i rozwoju narodu litewskiego 
i jego państwa” i „Obcy w domu 
Litwinów” — to zestawienie na-
zwy seminarium-dyskusji oraz 
tytułu prezentowanej na niej 
książki inżyniera, dziennikarza, 
a ostatnio też uważanego w pew-
nych kręgach za historyka dr. 
Algimantasa Liekisa, najlepiej 
odzwierciedlało to, o czym mówili 
uczestnicy spotkania.
Ich zdaniem, Polska od zarania 
dziejów polsko-litewskich dążyła 
do unicestwienia litewskiej pań-
stwowości i narodu litewskiego, zaś 
Polacy na Litwie stanowią „piątą 
kolumnę”. Co prawda, czyją ta „ko-
lumna” miała być, uczestnicy spo-
tkania nie mieli spójnego zdania, bo 
raz ją nazywali kolumną Warszawy, 
a raz Moskwy.
Dziwnym zbiegiem okoliczności, 
dyskusja odbywająca się w sejmo-
wych progach, zbiegła się z kampa-
nią wyborczą do Parlamentu Euro-
pejskiego. Nazwiska niektórych z 
przemawiających można znaleźć na 
liście kandydatów jednej z partii do 
PE.
I choć bohater spotkania, Algi-
mantas Liekis, kategorycznie za-
przeczył, mówiąc, że nawet nie 
skojarzył organizowanej dyskusji z 
kampanią wyborczą, to pod koniec 
spotkania sam zachęcał słuchaczy 
dyskusji do głosowania na jedną z 
list. Inni organizatorzy spotkania po 
cichu też rozdawali jego uczestni-
kom ulotki agitacyjne.

Aczkolwiek, jak zaznaczył uczest-
niczący w dyskusji prezes „Vilniji” 
dr hab. Kazimieras Garšva, wy-
powiadana krytyka pod adresem 
Polaków nie dotyczy całej polskiej 
społeczności, lecz tylko zwolen-

ników Akcji Wyborczej Polaków 
na Litwie i jej prezesa, europosła 
Waldemara Tomaszewskiego. Ga-
ršva tradycyjnie też zaatakował 
dziennikarzy „Kuriera Wileńskie-
go” bezpodstawnie zarzucając nam 
nieobiektywność.
— Prezentowana książka jest bar-
dzo popularna i potrzebna szkołom i 
placówkom kultury, więc sądziłem, 
że przyjdzie Akcja Polaków i będzie 
duża kolejka, będą chcieli kupić 
(książkę — przyp. red.). Tymcza-
sem doczekaliśmy się tylko dwóch 
dziennikarzy „Kuriera Wileńskie-
go” i teraz pan Stanisław myśli ju-
tro napisać, że zebrała się tu grupka 
ekstremistów, która stawia pretensje 
Polsce, chcąca lituanizować Pola-
ków. Ale my niczego podobnego nie 
proponujemy. „Piątą kolumnę” sta-
nowią tylko Burokevičius, Jonienė i 
Jarmalavičius (Mykolas Burokevi-
čis, Juozas Jarmalavičis i Stanislava 
Jonienė uznawani są za jednych z 
organizatorów krwawych wydarzeń 
13 stycznia 1991 r. — przyp. red.), 
którzy są Litwinami. Polacy są wy-
mienieni w książce Ganusauskasa 
„Piąta Kolumna” (Edmundas Ga-
nusauskas, sowiecki lotnik, później 
dziennikarz litewskiej „Komsomol-
skiej prawdy” (od 1991 r. „Lietuvos 
rytas”), następnie rzecznik prasowy 
usuniętego z urzędu w drodze im-

peachmentu prezydenta Rolandasa 
Paksasa — przyp. red.). Jest ich 
mniejszość, dlatego nie piszcie, że 
mówiliśmy o Polakach, jako o „pią-
tej kolumnie”.

Rozmawiamy bowiem o ugrupo-
waniu Tomaszewskiego i tylko o 
nich — mówił Garšva zwracając się 
bezpośrednio do dziennikarzy „Ku-
riera Wileńskiego”. Zarzucił nam, 
że niesłusznie piszemy, że Garšva 
jest przeciwny pisowni polskich na-
zwisk oraz nazw miejscowości.
— Napiszcie, że Garšva jest bardzo 
niezadowolony z tego, że Waldemar 
Tomaszewski po rosyjsku pisze się 
Tomaszewskij, że poseł na Sejm, 
prezes „Macierzy Szkolnej” w Sej-
mie pisze się Kvetkovskij, ja zaś 
proponuję, żeby pisał się po polsku 
„Kwiatkowski”, albo przynajmniej 
po litewsku „Kvetkovskis”. Tak 
samo w sprawie posła Jedzińskiego. 
To więc proponujemy, ale wy nie 
chcecie z tego skorzystać — mó-
wił Garšva dlaczegoś zapominając 
o tym, że to na początku litewskiej 
niepodległości litewskie urzędy 
stanu cywilnego wymieniając so-
wieckie paszporty na litewskie 
przepisywały do nich wcześniej 
zrusyfikowane polskie nazwiska, 
chyba że Polak godził się na zlitu-
anizowanie swego nazwiska.

W dniu 3 maja, w sobotę w Szko-
le Polskiej w Kowlu Towarzy-
stwo Kultury Polskiej uroczyście 
obchodziło Święto Konstytucji 
3 Maja, Święto Flagi Polskiej i 
Dzień Polonii i Polaków za Gra-
nicą.

Gośćmi z Polski byli członkowie 
Nadbużańskiego Stowarzyszenie 
Miłośników Gminy Dubienka, 
gospodarzami członkowie To-

warzystwa Kultury Polskiej w 
Kowlu. Obecni byli też rodzice 
dzieci występujących w progra-
mie artystycznym.

Piosenki śpiewał zespół Kowel 
Band i dzieci z nauczania począt-
kowego z grupy VIII (drugi rok 
nauczania). Program historyczny 
przygotowali uczniowie z roż-
nych grup Szkoły Polskiej.

R e c y t a c j e , 
lekcje kali-
grafii i pisa-
nia wierszy, 
warsztaty ce-
ramiki i wiele 
innych atrak-
cji przygoto-
wali pracow-
nicy Muzeum 
Władysława 
S y r o k o m l i 
w Borejkowszczyźnie z okazji 
Święta Poezji „Lira Syrokomli”.
Muzeum Władysława Syrokom-
li w Borejkowszczyźnie otwarte 
zostało po remoncie we wrześniu 
2011 r. Dworek, w którym w la-
tach 1853-1860 mieszkał i tworzył 
Władysław Syrokomla został odre-
staurowany ze środków unijnych. 
Uporządkowano przylegający do 
dworku teren, zbudowano wypo-
życzalnię sprzętu turystycznego 
i sanitariaty. Oprócz ekspozycji 
muzealnej poświęconej poecie, 
powstała pracownia garncarska. W 
muzeum odbywają się warsztaty, 
wystawy, spotkania literackie.
Święto Poezji „Lira Syrokomli” - 
to cały cykl wydarzeń, odbywają-
cych się od 21 do 24 maja. Pierw-
szego dnia do Borejkowszczyzny 

zaproszeni zostali uczniowie ze 
szkół z Wilna i Wileńszczyzny. 
Było zwiedzanie nowej ekspozy-
cji muzealnej poświęconej życiu i 
twórczości Władysława Syrokom-
li, potem dzieci uczyły się pisać gę-
sim piórem i stalówką. W czwartek 
w muzeum otwarta została wysta-
wa prac Elżbiety Jankowskiej-
-Bortkiewicz pt. „Dosłownie”.
W piątek, trzeciego dnia Święta 
Poezji „Lira Syrokomli”, w Bo-
rejkowszczyźnie zgromadzili się 
poeci, muzycy i miłośnicy poezji. 
W ogrodzie Syrokomli, pod drze-
wami odbywały się warsztaty ka-
ligrafii, ceramiki, pisania wierszy. 
Poeci prezentowali swoją twór-
czość, śpiewał Zespół „Ballada” z 
Wojdat, pracownicy muzeum czę-
stowali herbatą z samowaru.

Święto poezji w 
Borejkowszczyźnie
WILNOTEKA

Litewskie wojsko nadal kupuje 
rosyjskie paliwo i amunicję
DELFI
Litewskie woj-
sko nadal kupu-
je u Rosji pali-
wo i amunicję 
ć w i c z e n i o w ą , 
podała służba 
wiadomości te-
lewizji LNK.
Litwa nadal 
kupuje u Ro-
sji imitacyjną 
amunicję, która 
wykorzystuje się 
podczas szkoleń. 
Jak podała służba 
wiadomości, taka 
amunicja nie wy-
korzystuje się do 
strzelania, a do 
przeładunku bro-
ni, jeżeli ta zacina 
się. Według ekspertów, taka amu-
nicja psuje broń.
Minister obrony Juozas Olekas 
potwierdził, że ostatnio wykonano 

dwa zakupy rosyjskiej amunicji.
LNK również podała, że wojsko 
kupuje rosyjskie paliwo. Nie-
dawno ogłoszony konkurs na 4 
mln litów wygrała rosyjska spół-

ka „Lukoil”.
Minister obrony wytłumaczył, 
ze inne spółki „nie zaoferowały 
lepszych warunków, szczególnie 
pod względem ceny”..
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W dniu 30 maja 2014 roku, z ini-
cjatywy senackiej Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą,  Fundacji „Wolność 
i Demokracja” oraz Studium Eu-
ropy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego odbyła się cz.2 
konferencji „Polskie media na 
Wschodzie”.
Jednym z celów konferencji było  
nadanie statutu Federacji Mediów 
Polskich na Wschodzie.

Po ożywionej dyskusji ostatecznie 
przyjęto formę stowarzyszenia pod 
nazwą „Federacja mediów pol-
skich na Wschodzie”.
Przyjęto Statut oraz wybrano 
5-osobowy zarząd i 9-osobową 
radę programową. 
Prezesem została Dorota Jaworska, 
redaktor naczelna gazety „Kryni-
ca” na Ukrainie. 

Stowarzyszenie ma przede wszyst-
kim działać na rzecz rozwoju me-
diów polskich na Wschodzie, a 
także reprezentować interesy tych 
mediów wobec instytucji polskich, 
jak i krajów, w których działają. 
Członkowie założyciele stowa-
rzyszenia przygotowali również 
stanowisko, skierowane do Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, w 
którym m.in. postulują, aby środki 
finansowe były przekazywane po-
lonijnym mediom w styczniu każ-
dego roku, a nie w maju, a także 
utworzenie dodatkowego funduszu 
przeznaczonego na realizację no-
wych inicjatyw, jak i rozszerzenie 
już realizowanych.

Podczas konferencji dyrektor De-
partamentu Współpracy z Polonią 

i Polakami za Granicą w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych Jacek 
Junosza-Kisielewski przedstawił 
strategię tego resortu w zakresie 
opieki nad mediami polskimi na 
Wschodzie. Omówiono także sytu-

ację mediów polskich na Ukrainie, 
Białorusi i Litwie.

W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele mediów polskich na Li-
twie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie, 

instytucji państwowych i organiza-
cji pozarządowych, a także parla-
mentarzyści i eksperci.

W czasie dyskusji poruszono spra-
wy dotyczące nie do końca jasnego 

rozdzielnictwa środków pomo-
cowych dla „Polskich Medów na 
Wschodzie.” Np. kraje nadbałtyc-
kie jak Łotwa czy Estonia skarżyły 
się na pominięcie podczas przy-
dzielania środków pomocowych 
przez resort min. Sikorskiego.

Nadal nierozwiązany jest problem 
małych lokalnych ośrodków me-
dialnych. 
Dyskutanci wskazywali, że niezbyt 
wiele uwagi poświęca się oddol-
nym inicjatywom i zapotrzebowa-
niom na polskojęzyczne media.
W kuluarach można było usły-
szeć głosy nie rzadko ironiczne, 
że „mały chciałby mieś środki by 
ruszyć a duży który coś już ma,  
chciałby otrzymywać więcej.

Może nowopowstałe stowarzy-
szenie - „Federacja mediów pol-
skich na Wschodzie” weźmie ten 
fakt pod uwagę, a przedstawiciel 
tej nowej organizacji będzie brał 
udział w komisji przydzielającej 
środki pomocowe dla Polskich me-
diów na wschodzie. 

Takie mniej więcej oczekiwanie 
przyświecało przybyłym na konfe-
rencję przedstawicielom Polskich 
Mediów na Wschodzie. 

Foto- KSI

Konferencja 
„Polskie media na Wschodzie” 
Andrzej Łukawski, Senat RP.



1 czerwca 2014 - strona 8                                                                                                                                                                                                             www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

       Sz. P.
       Joanna Kluzik-Rostkowska
     
    
       Minister Edukacji Narodowej
       Aleja Jana Christiana Szucha

Dotyczy:

Zespołu Szkół z Ukraińskim Ję-
zykiem Nauczania w Górowie 
Iławeckim, gdzie zaprezentowa-
no treści mogące propagować 
totalitaryzm i nienawiść na tle 
różnic narodowościowych.

Szanowna Pani Minister,
Dnia 03.03.2014 roku,  stacja TVP 
Info,  w audycji pt. „Gość Poran-
ka” wyemitowała rozmowę z dy-
rektorem wspomnianej placówki, 
Marią Sycz, na tle plakatu z napi-
sem w języku ukraińskim o treści 
„Sława Ukrajini - Herojam sława” 
(tłum.: Chwała Ukrainie, chwała 
bohaterom), w barwach czerwo-
no-czarnych,   oraz z czerwono- 
czarną flagą.
Czerwono-czarne barwy flagi 
OUN są nawiązaniem do tota-
litarnej, rasistowskiej ideologii 
„Blut und Boden” (tłum.: ziemia i 
krew), będącej podstawą  niemiec-
kiej polityki eksterminacji ludno-
ści podczas II wojny światowej. 
  Incydent ten został zgłoszony 
przez środowiska kresowe do Pro-
kuratury Rejonowej w Bartoszy-
cach, dnia 29.03.br, jako zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z art.  256 par.1 i 
par.2 Kodeksu Karnego, to jest 
propagowania totalitarnego ustro-
ju państwa oraz nawoływania do 
nienawiści na tle różnic narodo-
wościowych.
  Słowa „Sława Ukrajini - Hero-
jam sława” (będące bezpośrednim 
wyrazem hołdu bojówkarzom 
UPA), oraz czerwono - czarna fla-
ga stanowią  symbole związane z 
Organizacją Ukraińskich Nacjo-
nalistów, założoną w 1929 roku, 

dążącą do zbudowania na zie-
miach uznawanych przez nią za 
ukraińskie niepodległego państwa 
o ustroju faszystowskim, prowa-
dzącą szeroko zakrojoną  działal-
ność zbrodniczą i  terrorystyczną. 
Wspomniane hasła ustanowiono 
jako organizacyjne przywitanie 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów Uchwałą II Wielkiego 
Zboru OUN z kwietnia 1941 roku. 
Ta sama uchwała wprowadziła 
czerwono-czarne barwy sztandaru 
organizacyjnego.  Słowa „Sława 
Ukrajini – Herojam sława” były 
ukraińskim odpowiednikiem po-
zdrowienia „Heil Hitler”.
  Nacjonalizm ukraiński, stwo-
rzony przez Dmytro Doncowa, 
którego największymi propagato-
rami byli Stepan Bandera i Roman 
Szuchewycz, stanowi obecnie za-
grożenie nie tylko dla będącej dziś 
w niezmiernie trudnej sytuacji 
Ukrainy, ale także Polski i całej 
Europy.
Jego ideolog, Doncow, jako za-
gorzały wielbiciel Mussoliniego 
i Hitlera, tłumaczył ich dzieła na 
ukraiński, korzystając z nich przy 
tworzeniu programu zbrodniczej 
formacji Organizacji Nacjonali-
stów Ukraińskich, OUN, której 
zbrojnym ramieniem była póź-
niejsza „powstańcza armia” UPA.  
Wzywał on otwarcie, sankcjo-
nując jako konieczność masową 
eksterminację z „elementu anty-
narodowego” wśród etnicznych 
Ukraińców, do nienawiści i nie-
cofania się przed żadną zbrodnią, 
której wymagać będzie „dobro 
sprawy”. „Dobrem sprawy” była 
tu eksterminacja każdej nacji nie 
będącej etnicznie ukraińską, wraz 
z eliminacją „złych” Ukraińców. 
Ideologia Doncowa i ukraińskie-
go nacjonalizmu  jest przykładem  
głoszenia wyjątkowej  nienawiści 
do obcych nacji, przy wykorzy-
staniu najbardziej niegodziwych 
moralnie środków walki (artykuł 
8 Dekalogu Ukraińskiego Nacjo-

nalisty: „Nienawiścią i podstępem 
przyjmować będziesz wrogów 
twojej Nacji).
Stepan Bandera, przywódca ukra-
ińskich nazistowskich nacjonali-
stów OUN-UPA, odpowiedzialny 
za ludobójstwo na terenach II Rze-
czypospolitej, zwany był  „ukra-
ińskim führerem” i katem narodu 
polskiego.
Roman Szuchewycz, przewodni-
czący referatu bojowego Krajowej 
Egzekutywy Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów, generał i 
naczelny dowódca Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, ponosił zaś   
bezpośrednią odpowiedzialność 
za zaakceptowanie ludobójstwa w 
Małopolsce Wschodniej. 
Obecnie „spadkobiercy” tych ka-
tów i wyznawców morderczej 
ideologii stanowią niebezpiecznie 
powiększające się środowiska na 
terenach Ukrainy, również poli-
tyczne. Wyrastają ze wspólnych  
korzeni,  wierząc we wspólny cel 
– tzw. soborną Ukrainę, która obej-
mować ma także ziemie należące 
obecnie do Polski, Rosji, Białorusi, 
Słowacji, Rumunii i Mołdawii. 
  W głębokim przekonaniu środo-
wisk, organizacji i działaczy kreso-
wych dużym niebezpieczeństwem 
jest lekceważenie tego zagroże-
nia, zaś błędem niewybaczalnym 
- przyzwolenie na incydenty ta-
kie, jak opisany powyżej, mający 
miejsce w placówce oświatowej. 
W szkole, która funkcjonuje za 
polskie, publiczne środki przyzna-
wane jej corocznie przez Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji.
Propagowanie ustroju kojarzące-
go się przede wszystkim z okrutną 
wojną i masowym ludobójstwem 
jest samo w sobie czymś tak obu-
rzającym, że w cywilizowanym 
społeczeństwie nie można go tole-
rować w żadnej formie, szczegól-
nie zaś jeśli czyn taki ma miejsce 
w szkole, wśród dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym wno-

simy o wdrożenie przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej 
odpowiednich procedur, włącznie 
z dyscyplinarnym zwolnieniem 
osób odpowiedzialnych za wspo-
mniany incydent, oraz o kontrolę 
wszystkich publicznych placówek 
z ukraińskim językiem nauczania.
Z wyrazami szacunku, 

Andrzej Łukawski
Koordynator Ruchu Porozumienie 
Pokoleń Kresowych, woj. mazo-
wieckie
Aleksandra Żórawska
Koordynator Ruchu Porozumienie 
Pokoleń Kresowych, woj. pomor-
skie
Czesław Buczkowski
Koordynator Ruchu Porozumienie 
Pokoleń Kresowych, woj. Śląskie
Zdzisław Koguciuk
Koordynator Ruchu Porozumienie 
Pokoleń Kresowych, woj. Lubel-
skie
Jerzy Mużyło
Koordynator Ruchu Porozumienie 
Pokoleń Kresowych, woj. zachod-
nio-pomorskie

Załączniki:
1.  Zdjęcie Marii Sycz na tle opisa-
nego plakatu

Do wiadomości:
1. Piotr Bauć
Przewodniczący Sejmowej Komi-
sji Edukacji, Nauki i Młodzieży
ul. Wiejska 4/6/8,  00-902 Warsza-
wa,  piotr.bauc@sejm.pl
2. Kazimierz Wiatr  
Przewodniczący Senackiej Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu
ul. Wiejska 6 00-902, Warszawa, 
biuro.senatorskie@kazimierz-
wiatr.pl
3. Michał Jaros
Przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu  do spraw Kresów, Kreso-
wian i Dziedzictwa Ziem Wschod-
nich Dawnej Rzeczypospolitej
ul. Wiejska 4/6/8,  00-902 Warsza-
wa, michal.jaros.sejm.pl

4. Arkadiusz Czartoryski
Przewodniczący Parlamentarnego  
Zespołu ds. usunięcia z przestrze-
ni publicznej symboli nazizmu i 
komunizmu
ul. Wiejska 4/6/8,  00-902 Warsza-
wa, arkadiusz.czartoryski@sejm.
pl
5.Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności  77, 00-090 
Warszawa,  biurorzecznika@brpo.
gov.pl
6. Jacek Protas
Marszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1, pokój 326, 10-
562 Olsztyn, marszalek@warmia.
mazury.pl
7. Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący Prezydium Rady 
Etyki Mediów
ul. Foksal 3/5, pokój 30, 00-366 
Warszawa, ryszard.bankowicz@
radaetykimediów.pl

8. Rafał Trzaskowski
Minister Administracji i Cyfryza-
cji
ul. Królewska 27,   00-060 War-
szawa, mac@mac.gov.pl  lub  
elektr. książka podawcza

9. Grażyna Przasnyska
Kurator Oświaty woj. warmińsko-
-mazurskiego
Al. Piłsudskiego 7/9,   10-959, 
Olsztyn,  wmkurator@ko.olsztyn.
pl, ko@ko.olsztyn.pl

10. Departament Kontroli Skarg i 
Wniosków
Zespół ds. Ochrony Praw Czło-
wieka
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych 
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 
Warszawa,  zpc@msw.gov.

11. Portale, organizacje kresowe, 
media

Jest odpowiedź min. Joanny Kluzik-Rostkowskiej 
na list  Porozumienia Pokoleń Kresowych
Redakcja

MINISTERSTWO EDUKACJI 
NARODOWEJ
 D E P A R T A M E N T 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I 
WYCHOWANIA
Warszawa, 20 maja 2014 r.
DK0W.WEPW.512.22.2014
Pan
Andrzej Łukawski
Koordynator Ruchu Porozu-
mienia Pokoleń Kresowych ul. 
xxxxxxxxxxxxxxxxWarszawa

Szanowny Panie
odpowiadając na pismo przesłane 
1 kwietnia br. w imieniu Ruchu 
Porozumienia Pokoleń Kreso-
wych, dotyczące wyemitowanej 
3 marca br. przez stację TVP Info 
w audycji „Gość Poranka” rozmo-
wy z dyrektorem Zespołu Szkół z 
Ukraińskim Językiem Nauczania 
w Górowie Iławeckim, przepro-

wadzonej na tle plakatu nawiązu-
jącego do symboliki totalitarnej i 
rasistowskiej, uprzejmie informu-
ję, że w związku z tym incydentem 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zleciło Warmińsko-Mazurskiemu 
Kuratorowi Oświaty przeprowa-
dzenie w ww. Zespole Szkół kon-
troli doraźnej.

Jednocześnie Informuję, że pro-
tokół z kontroli przeprowadzonej 
8 kwietnia br. przez pracowników 
nadzoru pedagogicznego War-
mińsko-Mazurskiego Kuratorium 
Oświaty został udostępniony Pro-
kuraturze, która na wniosek śro-
dowisk kresowych podjęła docho-
dzenie we wspomnianej sprawie.
Z poważaniem
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Do wiadomości:
1. Sejmowa Komisja Edu-

kacji, Nauki i Młodzieży,
2. Senacka Komisja Nauki, Edu-
kacji i Sportu
3. Parlamentarny Zespół do spraw 
Kresów, Kresowian i Dziedzictwa 
Ziem Wschodnich Dawnej Rze-
czypospolitej
4. Parlamentarny Zespół do spraw 
usunięcia z przestrzeni publicznej 
symboli nazizmu i komunizmu
5. Biuro Rzecznika Praw Obywa-
telskich
6. Marszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego
7. Przewodniczący Prezydium 
Rady Etyki Mediów
8. Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji
9. Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych - Departament Kontroli 
Skarg i Wniosków.
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/ red. Poniżej zamieszczamy opis instala-
cji wystawy w Lublina, w dniu 27 kwietnia 
2013r.
 
WYSTAWA WOŁYŃ – REBE-
LIA

24 kwietnia w świetlicy Środowi-
skowego Hufca Pracy odbyła się 
kolejna wystawa wołyńska. Tym 
razem motywem przewodnim 
scenografii była historia starej, 
polskiej wsi Zasmyki. To miejsce 
legendarne i magiczne na mapie 
polskiego Wołynia. To tu tworzyła 
się część 27 Dywizji Wołyńskiej, 
to tu działało jedno z dziesiątek 
gniazd polskiej samoobrony, to w 
takich miejscach tworzyła się ta 
charakterystyczna polska kultura 
przedwojennych Kresów.

 Hufcowa wystawa jest jak co 
roku podsumowaniem prac po-
rządkowych przeprowadzonych 
na wołyńskich cmentarzach w 
czasie wakacyjnego obozu wę-
drownego. W poprzednim roku 
porządkowaliśmy cmentarze w 
Turzysku, Kupiczowie, Ostrów-
kach, Lubomlu, Jankowcach, Ro-
żyszczach, Kisielinie, Przebrażu, 
Koszyszczach, Kowlu i właśnie w 
Zasmykach. 
Scenografią wystawy była replika 
zasmyckiego cmentarza, z całym 
jego urokiem starych nagrobków, 
żołnierskich kwater i tajemniczo-
ści minionej epoki. Na tej czę-
ści wystawy zaprezentowaliśmy 
przedwojenne znaleziska, które w 
poprzednim roku znajdowaliśmy 
na strychu dawnej, polskiej szko-
ły w Zasmykach. Były to przede 
wszystkim stare gazety i fragmen-
ty książek szkolnych. Oprócz tych 
skarbów widzowie mogli obejrzeć 
na wystawie listy por. Władysła-
wa Czermińskiego „Jastrzębia”, 
dowódcy jednego z batalionów 27 
dywizji pisane po wojnie z dale-
kiej emigracji z USA do jednego 
ze swoich żołnierzy – Leona Kar-
łowicza, przedwojennego miesz-
kańca Zasmyk. 
A poza tym organizatorzy przy-
gotowali bogatą ekspozycję foto-
graficzną dokumentująca zarówno 
obozowe życie uczestników ostat-
niej, wołyńskiej wyprawy jak i 
stan polskich nekropolii w tej czę-
ści Ukrainy.

Jak zwykle niepunktualnie, ale tuż 
po godzinie 16 30 rozpoczęliśmy 
nasze wołyńskie spotkanie. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło 
przyjaciół hufca, przedstawicie-
li lokalnych i miejskich władz. 
Lubelską Wojewódzką Komendę 
reprezentował z-ca komendanta 
Tomasz Piecak, Radę Miasta - 
Marcin Pogorzałek, bronowicką 
parafię - ks. proboszcz Marian 
Duma, Środowisko Żołnierzy 27 

Wołyńskiej Dywizji - Andrzej 
Karłowicz i Irena Zamościńska, 
Radę Dzielnicy Bronowice - Ma-
rian Ignaciuk, Instytut Pamięci 
Narodowej - Leon Popek, Wydział 
Kultury Urzędu Miasta Lublin - 
Michał Rzędzian. Na uroczystości 
nie zabrakło przedstawicieli Fun-
dacji Niepodległości na czele z 
wiceprezesami: Piotrem Gawrysz-
czakiem i Przemysławem Jaśkie-
wiczem. Po powitaniach hufcowej 
młodzieży, rodziców i dostojnych 
gości minutą ciszy uczczono pa-
mięć niedawno zmarłych: nasze-
go przyjaciela i przewodnika po 
wołyńskich bezdrożach Anatola 
Sulika, Antoniny Fijałkowej, żony 
Michała Fijałki „Sokoła”, dowód-
cy jednego z wołyńskich batalio-
nów oraz podopiecznego hufca 
14-letniego Pawła Jurka.

W krótkim wspomnieniu na tle 
zdjęć zaprezentowanych na rzut-
niku postać Anatola -Ducha Po-
lesia przypomniał zebranym jego 
wieloletni przyjaciel Leon Popek. 

Po wystąpieniu Leona zebrani 
obejrzeli na świetlicowym ekra-
nie film Wojciecha Walkiewicza 
o wołyńskim obozie A.D. 2013. 
Wojtek towarzyszył nam kilka 
dni podczas naszej wyprawy i w 
kilkunastominutowej, filmowej 
relacji zawarł obozowe remi-
niscencje. Wystawę uroczyście 
otworzył ks. Marian Duma. W 
krótkiej modlitwie złożył hołd 
wszystkim Polakom, którzy leżą 
w Ziemi Wołyńskiej. Po modli-
twie wszyscy zebrani rozeszli się 
po kuluarach wystawy. Oglądano 
z zaciekawieniem i scenografię, i 
zdjęcia Zasmyk i literaturę doty-
czącą historii Wołynia włącznie 
z najnowszymi wydawnictwami, 
także ukraińskimi. Bardziej zain-
teresowani mogli poczytać także 
historię zasmyckiego cmentarza 
przygotowaną na planszach.

Przy kawie, herbacie i ciastkach 
jeszcze długo toczyły się rozmo-
wy o Wołyniu, polskich Kresach i 
licznych wyprawach na Wschód, 
tych przeszłych i tych przyszłych. 
Zawierano znajomości i wymie-
niano się uwagami. Kolejny wie-
czór na bronowicko-wołyńskiej 
ziemi dobiegał końca…

Jacek Bury

PS. Serdeczne podziękowania za 
wkład w organizację wystawy 
składam młodzieży oraz wszyst-
kim koleżankom i kolegom z Fun-
dacji Niepodległości i Środowi-
skowego Hufca Pracy. Bez Was to 
nie była by wystawa, ale wystaw-
ka. Dzięki.

„Zagłada Kresów” 

- Krzysztof Janiga
(badacz historii kresów, spe-
cjalizujący się w temacie lu-
dobójstwa na Wołyniu i w 
Małopolsce wschodniej, za 
swoje działania na rzecz po-
pularyzowania historii kresów 
i upamiętnianie prawdy histo-
rycznej odznaczony Krzyżem 
Kresowej Samoobrony.)

„Cmentarz Łyczakowski 
we Lwowie - wczoraj i 
dziś” 

- Dariusz Palusiński
(reporter, fotograf i podróżnik. 
zastępca dowódcy GRH 8 Puł-
ku Piechoty Legionów, członek 
stowarzyszenia miłośników 
dawnej broni i barwy oddział 
w Lublinie).

Prelekcjom towarzyszyć 
będą dwa filmy:

1. „W podboju Wołynia” 
(2013), reż. R. Brzezicki  i  S. 
Chwiejczak - film otrzymał 
drugą nagrodę w kategorii 
młodzi dla historii na Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych Nie-
pokorni Niezłomni Wyklęci w 
Gdyni 2013 roku (22 minuty)

2. „Wołyń. Rebelia” (2013), 
reż. Wojciech Walkiewicz (16 
minut)

„Akcja porządkowa-
nia Polskich Cmenta-
rzy na Wołyniu w la-
tach 2008-2014”

- Jacek Bury (organizator i wy-
konawca akcji porządkowania 

Cmentarzy Polskich na Woły-
niu, tegoroczny laureat plebi-
scytu pn.

„Patriotycznie Zakręceni” w 
woj. lubelskim. Członek Za-
rządu Fundacji Niepodległości, 
wychowawca młodzieży, na co 
dzień związany z Ochotniczy-
mi Hufcami Pracy).

„Rok Żołnierzy 
Tułaczy”

-dr Piotr Gawryszczak
(Inicjator wielu przedsięwzięć 
utrwalających pamięć i tożsa-
mość narodową, m. In. Akcji 
porządkowania polskich cmen-
tarzy na Wołyniu, V-ce Prezes 
Zarządu Fundacji Niepodległo-
ści).

CYKL PRELEKCJI POŚWIĘCONYCH UPAMIĘTNIANIU 
MIEJSC ZAGŁADY  POLAKÓW NA KRESACH, Z 
TOWARZYSZĄCĄ WYSTAWĄ WOŁYŃ. REBELIA 2013”
Aleksandra Żórawska
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W czerwcu na froncie sowiec-
ko-niemieckim na Kresach 
Wschodnich trwał zastój. W 
nocy z 9 na 10 czerwca 1944 
roku zgrupowanie „Kowala” 27 
Wołyńskiej Dywizji AK prze-
kroczyło Bug i w dniach 17-20 
czerwca znalazło się w rejonie 
lasów parczewskich. W ten spo-
sób na Wołyniu zakończyła się 
akcja „Burza”. Kresy Wschodnie 
przez cały czerwiec 1944 roku 
przepołowione były linią frontu 
od Kowla do Tarnopola. Sowie-
ci wprowadzali ponownie swo-
je „porządki”, rozbroili polskie 
samoobrony, część dowódców 
rozstrzelali, część aresztowali i 
skazanych na zwykle 10-letnie 
wyroki wywozili do łagrów, skąd 
ci, co przeżyli, wrócili do Polski 
dopiero w 1956 roku. Mężczyzn 
w wieku 18 – 55 lat objęli przy-
musową mobilizacją do Armii 
Berlinga. Józef Berrnat, jeden z 
poborowych z miasteczka Grzy-
małów pow. Skałat, pisze we 
wspomnieniach: „Prowadziło 
nas 4 ruskich żołnierzy uzbrojo-
nych w pepesze. Po drodze spa-
liśmy, gdzie się tylko dało, nawet 
w zbombardowanej cerkwi. /…/ 
Szliśmy jak do niewoli. Doszli-
śmy do Kretowców i na stacji 
kolejowej staliśmy chyba z ty-
dzień, oczekując na transport. 
Dołączyły do nas inne grupy 
poborowe m.in. ze Złoczowa. Je-
den z naszych próbował nawiać 
i źle skończył, zastrzelony przez 
czerwonoarmistę. Od tej chwili 
wiedzieliśmy, że z nimi nie ma 
żartów. Wieźli nas w strasznych 
warunkach, po 50 osób w wago-
nie. Po dwóch tygodniach trafili-
śmy do obozu w Sum, bowiem 16 
marca 1944r. władze sowieckie 
wyraziły zgodę na przekształce-
nie 1 Korpusu w 1 Armię Polską.. 
/…/ W dniach 3-15 maja 1944 r. 
polskie oddziały, już jako Armia 
Polska, zostały przetransporto-
wane na Wołyń w rejon Kiwerc i 
Trościańca” (Józef Bernat „Moje 
kresy”; w: http://www.brzeg24.
pl/moje-kresy/6301-moje-kresy-
-jozef-bernat
Trwały walki na froncie zachod-
nim, w których udział brali pol-
scy żołnierze. Po bohaterskiej 
walce 18 maja 1944 roku 2 Kor-
pus Polski pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa zdo-
był Monte Cassino. Następnie w 
czerwcu kontynuował zwycię-
skie walki z Niemcami we Wło-
szech. 7 czerwca w rejonie Orio-
ny, natomiast 18 czerwca zajął 
Pescarę, Loreto, Recanati, Osi-
mo, Castelfidardo i podszedł pod 
Ankonę. 6 czerwca 1944 roku 
lądowaniem w Normandii alianci 

rozpoczęli operację „Overlord”, 
w której wzięli udział polscy lot-
nicy i marynarze. 
 21 czerwca Niemcy rozpoczęli 
operację „Sturmwind II” skiero-
waną przeciwko partyzantom w 
Puszczy Solskiej. Straty party-
zantów AK i BCh były ogromne, 
wyniosły około 650 żołnierzy 
i praktycznie rozbity został In-
spektorat Zamość. 22 czerwca 
Sowieci rozpoczęli operację „Ba-
gration”, która doprowadziła do 
zniszczenia niemieckiego zgru-
powania „Środek” , co niektórzy 
historycy wojskowi oceniają za 
większą klęskę, niż poniesiona 
pod Stalingradem .  
Tymczasem na Kresach Wschod-
nich trwała gehenna ludności 
polskiej. Sowieci pacyfikowali 
polskie podziemie niepodległo-
ściowe, a ogołocone z mężczyzn 
polskie wsie padały nadal ofiarą 
ukraińskiego ludobójstwa. Przy 
biernej postawie władz sowiec-
kich, gdyż ich cel i cel ukraiń-
skich nacjonalistów był taki sam 
- usunięcie z Kresów Wschod-
nich ludności polskiej. Bardziej 
wrogą postawę przyjął także 
okupant niemiecki, motywując 
to faktem współpracy Polaków 
z partyzantką sowiecką oraz 
współdziałaniem Armii Krajowej 
z Armią Czerwoną podczas akcji 
„Burza” na Wołyniu. Zapewne 
Niemcy wiedzieli też, że ta akcja 
będzie kontynuowana także w 
Małopolsce Wschodniej, w tym 
podczas sowieckiej ofensywy i 
walk o Lwów. Dlatego lokalne 
dowództwo niemieckie zawiera-
ło porozumienia z UPA (do grud-
nia 1943 roku dla zmylenia ich 
używające nazwy Ukraińska Na-
rodowa Samoobrona), dotyczące 
wzajemnego nie atakowania się 
oraz dozbrajania jej oddziałów. 
  1 czerwca trwało polowanie 
„partyzantów” UPA na polskie 
kobiety: we wsi Dąbrowa pow. 
Tomaszów Lubelski zamordo-
wali dwie, we wsi Korczyn pow. 
Stryj jedną, we wsi Nowa Gro-
bla pow. Lubaczów także jedną. 
Tego też dnia we wsi Radelicz 
pow. Drohobycz uprowadzili 
i bestialsko zamordowali nad 
Dniestrem 4 Polaków, w tym 
małżeństwo z małym dzieckiem 
oraz 1 Ukrainkę. 
 2 czerwca we wsi Dąbrowa pow. 
Tomaszów Lubelski na skraju 
lasu znaleziono zmasakrowane 
ciała 4 Polaków: 2 kobiet i 2 dzie-
ci. „W głębi lasu znajdowały się 
dalsze zwłoki pomordowanych 
ludzi” (Konieczny..., s. 215). We 
wsiach Dąbrowa, Rzeczyca, Rze-
pin pow. Tomaszów Lubelski w 
walkach z UPA poległo 71 par-

tyzantów AK We wsi Stare Sio-
ło pow. Lubaczów banderowcy 
zamordowali 7 Polaków. W mie-
ście Stryj woj. stanisławowskie 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską, uciekinierów ze wsi Do-
rżów pow. Żydaczów.  
Nocą z 2 na 3 czerwca we wsi 
Brzeziec pow. Rudki spalili 12 
gospodarstw polskich i zamordo-
wali 10 Polaków. We wsi Rumno 
pow. Rudki Ukraińcy z OUN-
-UPA z sąsiednich wsi obrabowa-
li i spalili gospodarstwa polskie 
oraz za pomocą siekier, noży i 
bagnetów zamordowali 40 Pola-
ków i 1 Żyda. „Drapała Zofia, lat 
25, torturowana, obcięto jej ję-
zyk i piersi”; tak samo Wandycz 
Anna, lat 23; Wandycz Zofia, lat 
25 miała zmasakrowane piersi; 
„Maria Wandycz, lat 9, wycięli 
serce i położyli obok ciała; Pa-
ter Józefa, 21 lat, postrzelona, 
oblana benzyną i żywcem spa-
lona; Puńczyszyn Maria, 6 lat, 
rozpruto brzuszek nożem, sko-
nała w męczarniach; Kasprzy-
czak Katarzyna, 30 lat, zarąbana 
siekierą; Kasprzyczak Antoni, 
2 lata, syn Katarzyny, obuchem 
siekiery roztrzaskano mu głowę; 
Dżugaj Maria, 57 lat, ogłuszona 
obuchem siekiery i wrzucona do 
ognia spłonęła żywcem” (Sie-
kierka..., s. 831, 844; lwowskie 
oraz „Kurier Galicyjski” z 28 
czerwca – 16 lipca 2009).
  3 czerwca we wsi Pianowice 
pow. Sambor banderowcy za-
mordowali 1 Polaka
4 czerwca we wsi Komarniki 
pow. Turka banderowcy spalili 6 
gospodarstw polskich i zamordo-
wali 11 Polaków, w tym 8 mło-
dych chłopców spalili w stodole. 
We wsi Sulmice pow. Zamość 
Ukraińcy z Niemcami zastrzelili 
kilku Polaków oraz kilkunastu 
aresztowali i ślad po nich zagi-
nął.
 5 czerwca we wsi Borchów 
pow. Lubaczów Polak odwiedził 
swoją żonę Ukrainkę i przy jej 
sprawstwie został zamordowa-
ny. W przysiółku Misztale pow. 
Jarosław upowcy zamordowali 2 
Polaków.
  6 czerwca w mieście Drohobycz 
woj. lwowskie Niemcy na rynku 
rozstrzelali 19 Polaków, w tym 
kobiety, w wyniku oskarżenia 
przez Ukraińców o przynależ-
ność do organizacji podziemnej. 
  7 czerwca we wsi Krościenko 
pow. Lesko miejscowi policjanci 
ukraińscy oraz chłopi ukraińscy z 
SKW zamordowali 10 Polaków z 
2 rodzin: 1 mężczyznę, 3 kobiety 
i 6 dzieci, w tym 2 chłopców spa-
lili żywcem. We wsi Machnówek 
pow. Hrubieszów upowcy ob-

rabowali i spalili gospodarstwa 
polskie, kościół i plebanie oraz 
po bestialskich torturach zamor-
dowali 49 Polaków, głównie ko-
biety i dzieci.  
 8 czerwca we wsi Podmicha-
le pow. Kałusz upowcy zamor-
dowali 30 Polaków, a ich ciała 
miejscowi Ukraińcy wywieźli 
do lasu. „Do jednego z wozów 
przywiązali za ręce postronkami 
Stefanię Klim, żonę Franciszka, 
i kazali jej iść boso kilka kilome-
trów za wozem , na którym le-
żał jej mąż i dwóch małoletnich 
synów. Po przybyciu na miejsce 
pochówku ofiar, zamordowano ją 
i wrzucono na wierzch stosu tru-
pów („Na Rubieży” nr 29/1998).
 9 czerwca we wsi Baczyna pow. 
Sambor upowcy obrabowali go-
spodarstwa polskie i zamordo-
wali 4 Polaków. We wsi Bere-
żanka pow. Borszczów: ”Jako 
osoba urodzona w m. Bereżanka 
(nad Zbruczem) pow. Borszczów 
(01.02.1944), zaintrygowało 
mnie, że moja miejscowość fi-
guruje na tej mapce jako „biała 
plama”. Poczuwam się więc do 
obowiązku, aby w miarę możno-
ści plamę te wypełnić. Z opowia-
dań mojej mamy wiem, że oboje 
chroniliśmy się często na noc 
w odległym o 3 km miastecz-
ku Skała, gdzie była placówka 
wojskowa niemiecka a później 
sowiecka i z tego powodu było 
tam trochę bezpieczniej. Ojciec 
w tym czasie był na wojnie. Otóż 
z relacji moich rodziców Anny 
i Michała Tokar, stałych miesz-
kańców ówczesnej Bereżanki , 
którzy obecnie mimo sędziwego 
wieku (ojciec lat 94, matka 88), 
dzięki Bogu cieszą się jeszcze 
stosunkowo niezłym zdrowiem 
fizycznym i dobrą pamięcią, 
przytoczę nazwiska tak Polaków 
jak i Ukraińców zabitych przez 
ukraińskich nacjonalistów. Są to:
 1. Żołyńska Anna (żona Albina) 
lat 40 – 29 wrzesień 1944 - Be-
reżanka
 2. Żołyński Bronisław (szwagier 
Anny) lat ok. 38 - 9 czerwiec 
1944 – Bereżanka
 3. Harasym Mikołaj (Ukrainiec, 
pracownik silrady) lat ok.40 – 
rok 1945 – Bereżanka
 4. N.N. (Ukrainka - Hucułka, 
sekretarka silrady) – 9 czerwiec 
1944 - Bereżanka” (Jan Tokar, 
Wrocław; w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl). H. 
Komański, Sz. Siekierka..., nie 
odnotowują żadnej relacji ze 
wsi Bereżanka pow. Borszczów. 
Tego dnia we wsi Huziejów pow. 
Dolina banderowcy zamordowa-
li 6-osobową rodzinę polską z 4 
dzieci. 

  10 czerwca we wsi Zbadyń (Ku-
tenberg) pow. Gródek Jagielloń-
ski zamordowali 30 Polaków. 
  Nocą z 10 na 11 czerwca we 
wsi Dmytrowice pow. Mościska 
zamordowali 3-osobową rodzi-
nę polską, rodziców z córką. We 
wsi Obroszyn pow. Gródek Ja-
gielloński obrabowali 2 gospo-
darstwa polskie i zamordowali 2 
Polaków.  
 11 czerwca we wsi Bereść w 
folwarku Obliczyn pow. Hru-
bieszów siekierami i bagnetami 
zmasakrowali 5-osobową rodzi-
nę polską właścicieli z 3 córka-
mi, lat 14, 17 i 20, ich rozczłon-
kowane ciała były w strzępach. 
We wsi Byszów pow. Stanisła-
wów zamordowali 24 Polaków, 
w tym matkę z 6 dzieci, matkę z 
3 dzieci oraz dwie matki mające 
po 2 dzieci.
12 czerwca we wsi Czerepin pow. 
Lwów banderowcy wyłapali na 
drogach i zamordowali 7 Pola-
ków oraz zrabowali 2 furmanki. 
We wsi Obliczyn pow. Lubaczów 
zamordowali 4 Polaków. We 
wsi Tołszczów pow. Lwów na 
drodze uprowadzili 3 Polaków, 
starszego mężczyznę i 2 młode 
dziewczyny, którzy zaginęli bez 
wieści. We wsi Urycz pow. Stryj 
uprowadzili 3 Polaków, braci, 
którzy zaginęli. 
  12 i 13 czerwca we wsi Momoty 
Górne pow. Janów Lubelski es-
esmani ukraińscy z SS „Galizien 
– Hałyczyna” razem z Niemcami 
spalili 29 gospodarstw polskich i 
zamordowali 19 Polaków.  
 13 czerwca we wsi Andryja-
nów pow. Rudki upowcy spalili 
pozostałe gospodarstwa polskie 
i zamordowali 7 Polaków. We 
wsi Hoszany pow. Rudki spalili 
45 budynków i zamordowali 28 
Polaków. W miasteczku Łokacze 
pow. Horochów zamordowali po-
nad 20 Polaków. We wsi Ujście 
pow. Janów Lubelski Ukraińcy 
z Niemcami spalili wiele gospo-
darstw polskich i zabili 28 Pola-
ków. W mieście Ustrzyki Dolne 
(Bieszczady) upowcy zamordo-
wali 4 Polaków.
 Nocą z 13 na 14 czerwca 1944 
roku („Noc. Św. Antoniego”) we 
wsi Hnizdyczów pow. Żydaczów 
zamordowali 2 rodziny; tj. 12 Po-
laków. We wsi Katarynice pow. 
Rudki spalili 210 budynków i 
zamordowali 35 Polaków, Adam 
Borecki (40 lat) został oblany 
benzyną i spalony żywcem. We 
wsi Komarno pow. Rudki bande-
rowcy zamordowali 54 Polaków, 
Antoniemu Białoszczyńskiemu 
(80 lat – jedna z najstarszych 
ofiar) przed zakuciem bagnetem, 
obcięto siekierą obie ręce. We 
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wsi Lipie pow. Rudki zamordo-
wali 7 Polaków. 
  14 czerwca we wsi Trzeszcza-
ny pow. Hrubieszów esesmani 
ukraińscy z SS „Galizien – Hały-
czyna” razem z Niemcami zabili 
2 Polaków, w tym sanitariuszkę 
Marię Małysz oraz aresztowali 
10 Polaków, z których 7 zostało 
zamordowanych w więzieniu na 
zamku w Lublinie.  
 Nocą z 14 na 15 czerwca we wsi 
Honiatyczki pow. Hrubieszów 
Ukraińcy na służbie niemieckiej 
spalili 100 gospodarstw polskich 
i zabili 3 Polaków.
15 czerwca we wsi Ostrówek 
pow. Hrubieszów policjanci 
ukraińscy oraz gestapowcy roz-
strzelali 15 Polaków przywiezio-
nych z Hrubieszowa. 
 W połowie czerwca w miastecz-
ku Bohorodczany pow. Stanisła-
wów banderowcy uprowadzili 3 
rodziny polskie liczące 12 osób 
i wymordowali je w lesie, ich 
zagrody obrabowali miejscowi 
Ukraińcy i spalili. W miasteczku 
Halicz pow. Stanisławów upro-
wadzili i zamordowali 4-osobo-
wą rodzinę polską. We wsi Pa-
cyków pow. Dolina obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 40 Polaków (Sie-
kierka..., s. 26, stanisławowskie). 
 Nocą z 15 na 16 czerwca we wsi 
Korczyn pow. Stryj banderow-
cy uprowadzili 62-letnią Polkę, 
żonę emerytowanego pułkowni-
ka WP, Jadwigę Bielską i ślad po 
niej zaginął.
 16 czerwca we wsi Zatylce pow. 
Tomaszów Lubelski upowcy za-
trzymali pociąg osobowy na tra-
sie Bełżec – Lubycza Królewska 
– Rawa Ruska i w bestialski spo-
sób wymordowali 73 Polaków; w 
tym 14 kobiet (m.in. lat 20, 22, 
23) oraz 5 dzieci (lat 1, 3, 4, 13 i 
16); wśród morderców byli Ukra-
ińcy z okolicznej wsi Poddębce.
 17 czerwca we wsi Momoty 
Dolne pow. Janów Lubelski po-
licjanci ukraińscy z Niemcami 
zamordowali 15 Polaków.
 19 czerwca we wsi Starzawa 
pow. Mościska banderowcy za-
mordowali 3 Polaków.
 Nocą z 19 na 20 czerwca we wsi 
Łachodów pow. Przemyślany za-
mordowali 7 Polaków, którzy po 
przejściu frontu wrócili na swoje 
gospodarstwa.
 20 czerwca we wsi Kamieno-
bród pow. Gródek Jagielloński 
podczas nocnego napadu spalili 
wszystkie gospodarstwa polskie 
na osiedlu Granica i zamordo-
wali 12 Polaków. We Lwowie 
zamordowany został przez poli-
cjantów ukraińskich ks. o. Józef 
Kostuś (brat Rafał OC).  
 21 czerwca w miasteczku Halicz 
pow. Stanisławów podczas nocy 
banderowcy wrzucili dwa grana-
ty do polskiego domu zabijając 4 
Polaków.
 23 czerwca we wsi Frankamion-
ka pow. Hrubieszów pojmali na 
drodze i zamordowali 19-letnią 
sanitariuszkę AK Wandę Cisek: 
przybili ją gwoździami do sto-
doły, skonała w męczarniach 
(Konieczny..., s. 218). We wsi 
Karczunek pow. Stryj spalili dwa 
polskie domy i zamordowali 3 

Polaków, w tym 19-letnią dziew-
czynę. 
 24 czerwca we wsi Bortków 
pow. Złoczów zamordowali 6 
Polaków. We wsi Sielec pow. 
Stanisławów zamordowali 1 Po-
lkę  
 Nocą z 24 na 25 czerwca we 
wsi Wownia pow. Stryj upowcy 
zamordowali 8-osobową rodzi-
nę polską o nazwisku Solemon: 
matkę z 7 dzieci.
 25 czerwca we wsi Obłażnica 
pow. Żydaczów zamordowali 4 
młodych Polaków lat 21 – 24: ro-
dzeństwo i braci.
 22 – 26 czerwca we wsi Pardy-
sówka pow. Biłgoraj esesmani 
ukraińscy z SS „Galizien – Hały-
czyna” z Niemcami zamordowali 
6 Polaków, a resztę wywieźli do 
obozów w Zwierzyńcu i na Maj-
danku.
 26 czerwca w mieście Kałusz 
woj. stanisławowskie bande-
rowcy na przedmieściu spalili 2 
domy i zamordowali 7 Polaków 
 27 czerwca we wsi Dobcza pow. 
Jarosław zamordowali 3 Pola-
ków. We wsi Oleszyce Stare pow. 
Lubaczów uprowadzili i zamor-
dowali w lesie 5 Polaków.  
 28 czerwca we wsi Balicze Po-
dróżne pow. Żydaczów zamor-
dowali 2 Polaków, rodziców ks. 
Jana Przytockiego ze Stanisła-
wowa. W kol. Kolonia Polska 
pow. Leżajsk uprowadzili z ko-
ścioła i zamordowali w lesie w 
Cieplicach 41-letniego Polaka. 
 29 czerwca we wsi Krasne pow. 
Jarosław miejscowi Ukraińcy i 
ze wsi Dobcza oraz oddział Mon-
gołów zamordowali 3 Polaków i 
2 Ukraińców.  
 30 czerwca we wsi Prusie pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 
4 Polaków, w tym dziewczyny 
lat 14 i 20. We wsi Radróż pow. 
Rawa Ruska zamordowali 5-oso-
bową rodzinę polską z córkami 
lat 13, 14 i 17. 
 W okresie luty - czerwiec 1944 
roku we wsi Meducha pow. Sta-
nisławów podczas napadów ban-
derowcy zamordowali 53 Pola-
ków, w tym całe rodziny. We wsi 
Iwanikówka pow. Stanisławów 
zamordowali 10 Polaków.  
 W okresie kwiecień – czerwiec 
1944 roku we wsi Kościejów 
pow. Łuck upowcy uprowadzili i 
zamordowali 10 Polaków.
 Ponadto w czerwcu 1944 (świad-
kowie nie podali dnia napadu) 
udokumentowane zostały mor-
derstwa dokonane przez różne 
formacje ukraińskie na Polakach 
w co najmniej 58 miejscowo-
ściach. Poniżej przykłady. 
We wsi Bogdanowka pow. Zbo-
rów bojówkarze SB-OUN upro-
wadzili 5 Polaków; po 4 ślad 
zaginął, piątego po okrutnych 
torturach zamordowali we wsi 
Połoniczna pow. Kamionka Stru-
miłowska. We wsi Druszczów 
pow. Rohatyn banderowcy za-
mordowali 3 Polaków, w tym 2 
kobiety (jedna, lat 23, na drodze 
w rejonie wsi Byszków).  
We wsi Germakówka pow. 
Borszczów w czerwcową nie-
dzielę 1944 roku pięć młodych 
dziewcząt wybrało się na stację 
kolejową pożegnać chłopców, 

którzy odjechać mieli do Woj-
ska Polskiego. Były to: 15-letnia 
Janina Bilińska, 15-letnia Stani-
sława Hygier, 15-letnia Paulina 
Piaseczna, 17-letnia siostra Sta-
nisławy Hygier, 18-letnia Zofia 
Diaczyn. „Nagle pojawiła się 
grupa wyrostków ukraińskich. 
Był wśród nich Dmytro Husak, 
znałem go ze szkoły. Podeszli do 
dziewcząt, wzięli je pod ramiona 
i poprowadzili w głąb wioski. 
Po tym wydarzeniu nikt już tych 
dziewcząt nie widział i nie zna-
leziono ich ciał”. Po wielu latach 
Ukrainka Nastia Burdajna, która 
była we wsi staniczną, opowie-
działa o losie tych dziewcząt. 
„Otóż zaprowadzono je do lasu 
i tam były gwałcone przez kilka 
dni, następnie spuszczono z nich 
krew i wbito kołki drewniane w 
narządy rodne. Pogrzebano je w 
okopach pod lasem na Glince” 
(Stanisław Leszczyński; w: Ko-
mański..., s. 543).
 W miasteczku Halicz pow. Sta-
nisławów banderowcy uprowa-
dzili 4-osobową rodzinę polską, 
która zaginęła bez śladu. We wsi 
Hoczew pow. Lesko wrzucili 
podczas mszy do kościoła gra-
naty zabijając 10 Polaków (inni: 
8 Polaków). We wsi Husynne 
pow. Chełm policjanci ukraiń-
scy z żandarmami niemieckimi 
zastrzelili 7 Polaków, w tym 3 
kobiety i 3-letnią dziewczynkę. 
We wsi Jakimczyce pow. Rudki 
banderowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 15 Polaków. We wsi 
Karczunek pow. Stryj bande-
rowcy zamordowali 6 Polaków, 
w tym małżeństwo i 2 małych 
chłopców, natomiast żandarmi 
niemieccy z ukraińskim sołtysem 
zastrzelili 1 Polaka za rzekome 
kontakty z partyzantami. We wsi 
Koniuszki Tuligłowskie pow. 
Rudki banderowcy obrabowa-
li i spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 22 Polaków. 
We wsi Krasne pow. Jaworów 
Ukraińcy (miejscowi oraz ze wsi 
sąsiedniej) obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 7 Polaków. We wsi 
Kunaszów pow. Rohatyn bande-
rowcy uprowadzili i zamordowali 
6-osobową rodzinę polską: bab-
kę, rodziców i 3 dzieci. We wsi 
Laszki Królewskie pow. Przemy-
ślany zamordowali 6 Polaków: 4 
kobiety, 1 dziecko, 1 mężczyznę 
(Wyspiański J., s. 286). W powie-
cie lubaczowskim: we wsi Lisie 
Jamy Ukraińcy z SKW zamordo-
wali 2 Polaków (w tym kobietę), 
we wsi Łówcza upowcy zamor-
dowali w lesie 2 Polaków, we wsi 
Łukawiec zamordowali 1 Polaka, 
we wsi Majdan 2 Polaków, we 
wsi Płazów uprowadzili do lasu i 
zamordowali 3 Polaków, we wsi 
Radróż zamordowali 1 Polaka.
 We wsi Meducha pow. Stanisła-
wów banderowcy zamordowali 1 
Polkę. We wsi Mosty pow. Rudki 
obrabowali polskie gospodarstwa 
i zamordowali 12 Polaków. We 
wsi Niedzieliska pow. Przemy-
ślany zamordowali 7 Polaków, 
w tym 15-letnią dziewczynę. 
We wsi Nowa Wieś pow. Rudki 
obrabowali gospodarstwa pol-

skie i zamordowali 40 Polaków. 
We wsi Olszanik pow. Sambor 
zamordowali 2 rodziny polskie, 
które nie opuściły wsi, tj. 10 
Polaków. We wsi Pacyków pow. 
Stanisławów obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 30 Polaków (Siekier-
ka..., s. 496; stanisławowskie). 
We wsi Plichow pow. Brzeżany 
zamordowali 5 Polaków. We wsi 
Poluchów Mały pow. Przemyśla-
ny obrabowali i spalili gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 
15 Polaków. We wsi Poluchów 
Wielki pow. Przemyślany ob-
rabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 20 
Polaków. We wsi Posada Dolna 
pow. Sanok esesmani ukraińscy 
z SS „Galizien – Hałyczyna” 
zastrzelili 4 Polaków. We wsi 
Poświerz pow. Rohatyn ban-
derowcy zamordowali dwóch 
20-letnich Polaków, którzy po-
wrócili do swoich domów. We 
wsi Radelicz pow. Drohobycz ob-
rabowali i spalili 5 gospodarstw 
polskich i zamordowali 2 Pola-
ków. W miasteczku Rożniatów 
pow. Dolina uprowadzili do lasu 
i zamordowali 6 Polaków. We 
wsi Stawki Kraśnieńskie pow. 
Skałat uprowadzili 16-letniego 
chłopca polskiego, zamknęli go 
w piwnicy u ukraińskiej rodziny 
i tam torturowali; zginął śmiercią 
głodową. We wsi Strzałkowce 
pow. Borszczów zamordowali 
13-letniego chłopca polskiego. 
We wsi Susułów pow. Rudki ob-
rabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 25 
Polaków. We wsi Synowódzko 
Wyżne pow. Stryj zamordowali 
42 Polaków, którzy nie opuści-
li swoich gospodarstw. We wsi 
Szpikołosy pow. Hrubieszów 
policjanci ukraińscy zastrzelili 
5 Polaków „bez jakiegokolwiek 
powodu’ . We wsi Turylcze pow. 
Borszczów Ukraińcy zamordo-
wali 5 Polaków i 1 Żyda. We wsi 
Wygoda pow. Dolina banderow-
cy zamordowali 10 Polaków, w 
tym geodetę i leśniczego. We wsi 
Zielińce pow. Borszczów Ukra-
ińcy zamordowali 10 Polaków, w 
tym 4-osobową rodzinę. We wsi 
Żeniów pow. Przemyślany za-
mordowali 10 Polaków. We wsi 
Żulice pow. Złoczów banderow-
cy zamordowali 15 Polaków, w 
tym 2 rodziny.  
Niektórzy świadkowie podali, 
jako datę mordu, czas „w I po-
łowie 1944 roku”. Poniżej przy-
kłady. 
W okolicy miasteczka Busk 
pow. Kamionka Strumiłowska: 
„Szóstka moich wujków nocu-
jąca w bunkrze niedaleko Buska 
została zdradzona. Ukraińcy z 
SS podeszli któregoś wieczoru 
pod bunkier i kazali innemu mo-
jemu wujkowi wrzucić do środka 
granat. Nie zabił swoich kuzy-
nów. Został rozstrzelany przed 
wejściem. W bunkrze również 
zginęli wszyscy (Waldemar Ma-
ria Poliszuk z Lipinek, obecnie 
mieszkaniec Jersey City: „Jedna 
z najczarniejszych dat” w: „Nasz 
Dziennik” z 25 – 26 lipca 2009).  
We wsi Krupsko pow. Żydaczów 
banderowcy zamordowali 16 Po-

laków, którzy nie opuścili swoich 
gospodarstw. We wsi Kukizów 
pow. Lwów zamordowali 9 Pola-
ków, w tym 5-osobową rodzinę. 
We wsi Lipica Dolna pow. Roha-
tyn zamordowali 7 Polaków, w 
tym 4-osobową rodzinę. We wsi 
Lubycza Kameralna pow. Rawa 
Ruska zamordowali około 60 Po-
laków. We wsi Malechów pow. 
Lwów zamordowali 15 Pola-
ków. We wsi Michalin pow. Łuck 
NKWD rozstrzelało 1 Polaka po 
fałszywym donosie Ukraińca, że 
zabił on partyzanta sowieckiego. 
We wsi Narajów pow. Brzeżany 
banderowcy powiązali drutem i 
sznurkiem 17 Polaków a następ-
nie ich wymordowali. We wsi 
Podmichałowce pow. Rohatyn 
zamordowali 15 Polaków, w tym 
matkę z 3 córkami. W miastecz-
ku Zabłotów pow. Śniatyn za-
mordowali 20 Polaków. 
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„Ruban” – pseudonim Mykoły 
Łebedia (1909-1998) aktywnego 
członka Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów, jednego z orga-
nizatorów zamachu na ministra 
Bronisława Pierackiego w 1934 
r., skazanego na karę śmierci, za-
mienioną na  dożywocie. Podczas 
okupacji, w latach 1939-40,”Ru-
ban” był komendantem szkoły 
wywiadowczo–dywersyjnej w 
Zakopanem, zorganizowanej z 
inicjatywy Abwehry i OUN. Był 
organizatorem i szefem bande-
rowskiej „służby bezpeky”, for-
macji zbrojnej OUN. 
Tworzyli ją prymitywni, zdegene-
rowani oprawcy, którzy w latach 
1942-47 dokonywali razem z UPA 
i miejscową dziczą masowych, 
sadystycznych mordów ludności 
polskiej, żydowskiej, ukraińskiej, 
rosyjskiej, czeskiej. Wyszukiwa-
li, tropili i bestialsko mordowa-
li ukrywających się, najczęściej 
staruszków, którzy rezygnowali 
z ucieczki przed rzeziami, ukry-
wając się w swoich obejściach, 
lasach, zbożach. Według dr. Wik-
tora Poliszczuka i prof. Czesława 
Partacza „Ruban” był architektem 
ludobójstwa ludności polskiej. 
Współpracował z gestapo, za co 
otrzymywał pochwały, podzięko-
wania i wyróżnienia. W 1944 r. 
został wysłany na Zachód celem 
nawiązania współpracy z Alianta-
mi, zwłaszcza z wywiadem USA, 
który przez następne lata chronił 
go przed odpowiedzialnością za 
zbrodniczą działalność i kolabo-
rację z III Rzeszą. Wspierany i fi-
nansowany przez ten wywiad, jak 
wielu jemu podobnych, prowadził 
na Zachodzie, głównie w USA, 
akcje propagandowe, wybielając 
OUN-UPA i siebie. Przekonywał 
m. in. Hryhorija Steciuka, wojaka 
dywizji SS ”Galizien”, że ban-
derowcy nie mogą być sądzeni, 
bo nie ma dowodów ich zbrodni! 
(H. Steciuk, Czorni dni Wołyni, 
1992).
  Był pewny, że ideologia ouni-
zmu-banderyzmu opanuje z cza-
sem całą Ukrainę idąc z Zachodu 
na Wschód. Był to jego i całej 
banderowskiej formacji „testa-
ment”, nad realizacja którego on 
i jemu podobni zbrodniarze pra-
cowali przez całe życie, w do-
brobycie i spokoju, przekazując 
pałeczkę następnym pokoleniom. 
Żaden ounowski zbrodniarz nie 
został na Zachodzie pociągnięty 
do odpowiedzialności za mordy i 
kolaboracje z III Rzeszą. Wprost 
przeciwnie, pierwsze pomniki naj-
większym   banderowskim zbrod-
niarzom postawiono w USA: R. 
Szuchewiczowi w Buffalo 
w 1969 r., S. Banderze w Nowym 
Jorku w 1983 r. A działo się to 
przy milczeniu Polonii, wspar-
ciu dla OUN przez samego Z. 
Brzezińskiego i J. Giedroycia, 
który udostępniał łamy „Kultu-
ry” i „Przeglądu Historycznego” 

banderowskim publicystom (por. 
„Polska i Ukraina. Rozmowy z 
B. Osadczukiem”, B. Kierski i A. 
Kowalczyk).
  W uznaniu „zasług” w gloryfika-
cji ounizmu-banderyzmu, Ruban 
został pochowany z honorami w 
Alei Zasłużonych na cmentarzu 
prawosławnym w New Jersey. Po-
śmiertny panegiryk na jego cześć 
autorstwa  B. Osadczuka ukazał 
się w „Przeglądzie Historycznym” 
paryskiej „Kultury. ”Warto przy-
pomnieć, że autor panegiryka, 
stypendysta III Rzeszy, był kilka-
krotnie uhonorowany wysokimi 
odznaczeniami, w tym dwukrot-
nie przez naszych prezydentów.  
Takie są przykładowo paradoksy 
polskiej polityki wschodniej.
  „Testament” „Rubana” wyraził 
dążenia i nadzieje ounowskich 
diaspor w USA, Kanadzie, Za-
chodniej Europie, również w 
środowiskach banderowskich 
na Zachodniej Ukrainie. Znalazł 
jednoznaczne wyartykułowanie i 
rozwinięcie w uchwale OUN z 22 
VI 1990r. Zakłada ona kult OUN-
-UPA i jej atamanów: Bandery, 
Szuchewycza, Klaczkiwswkiego 
„Sawura”, Olejnika „Eneja”. Tego 
ostatniego, wyjątkowo okrutnego 
mordercę ludności polskiej, uczcił 
zespół muzyczny, przyjmując jego 
pseudonim za swoją nazwę. Kre-
sowianom, którym udało się ujść 
z życiem z banderowskiej pożogi, 
produkcja tego zespołu przypomi-
na muzykę z czarciej kuźni.                                                           
  Uchwała OUN domaga się na-
rzucenia Polakom banderowskie-
go punktu widzenia na stosunki 
polsko-ukraińskie oraz aneksji kil-
kunastu wschodnio-południowych 
powiatów Polski o powierzchni 
19.5 tys. km kwadratowych, z 
„książęcym grodem Przemyślem” 
(por. „Encyklopedia of Ukraina”, 
Toronto; dostępna w Polsce). 
Polska wg uchwały ma być skłó-
cona z Rosją i Niemcami, osłabio-
na i w końcu ulec „dekompozycji” 
terytorialnej, co jest w interesie 
Ukrainy, w której rządzić będzie  
rewolucyjna OUN. Oczekiwa-
nia OUN na tę „dekompozycję” 
brzmią tragikomicznie wobec 
ostatnich dokonań czerwono-czar-
nych we własnym kraju.         
  Wg innego dokumentu („Z kym 
i proty koho”, bez roku i miejsca 
wydania) zawierającego program 
tzw. derżawnykiw (państwow-
ców) banderowska Ukraina po-
winna  upomnieć  się i o teryto-
ria należące do Rosji, Białorusi,  
Węgier, Rumunii, które OUN 
uznała za etnicznie Ukraińskie. 
Przyłączenie tych terytoriów do 
Ukrainy (sobornost) jest jednym z 
głównych celów OUN w budowie 
i rozbudowie mocarstwowości 
Ukrainy.
  Nawet N. Chruszczow, który naj-
ostrzej tępił OUN-UPA, w liście 
z 20 lipca 1944 r. prosił Stalina o 
przyłączenie do USRR Chełmsz-

czyzny, Zamojszczyzny, Jaro-
sławszczyzny, części Rzeszowsz-
czyzny z Przemyślem; zobowiązał 
się  zorganizować tam odpowied-
nią administrację. Ten pomysł 
podsunęła mu pewnie jego żona 
Nina, urodzona w Wasylowie, 
gmina Telatyn, pow. Tomaszów. 
Twierdziła, że w jej i okolicznych 
wsiach mieszkali tylko Ukraiń-
cy! (A. Adżubej, „Tamte dziesięć 
lat”, Warszawa 1989).Chruszczow 
jako poststalinowski dyktator, ale 
i ukraiński patriota, anektował 
Krym nie mogąc inaczej powięk-
szyć terytorium Ukrainy.
  Termin „rewolucja” często wy-
stępuje w propagandzie czerwo-
no-czarnych. Używany jest do 
usprawiedliwiania czy zacierania 
śladów banderowskich zbrod-
ni nie tylko na ludności polskiej. 
Kiedy w kijowskim radiu upo-
wcowi J. Stachiwowi zarzuco-
no, że zbrodnie UPA pochłonęły 
wiele tysięcy ofiar, odpowiedział, 
że była rewolucja i ofiary były 
nieuniknione. Wspomniany H. 
Steciuk o tej „rewolucji” napisał: 
„Banderowska rewolucja to znisz-
czenie wołyńskiej inteligencji, 
oświeconego chłopstwa, to fizycz-
ne wyniszczenie całego Wołynia 
razem z prawosławną cerkwią”  
Jak przystało na żołdaka SS, po-
minął Ofiary polskie. 
  Na Zachodzie banderowcy 
podporządkowali sobie również 
przedwojenne diaspory ukraiń-
skie, zwłaszcza w Kanadzie i 
USA, „przekonali” je do swo-
jej interpretacji roli OUN -UPA 
i opodatkowali  na tzw. fundusz 
wyzwolenie Ukrainy, w  wyniku 
czego banki ukraińskie na Zacho-
dzie prosperowały wyśmienicie, 
gromadząc kapitał dla kolejnych 
„rewolucji.” Ounowcy czekali na 
odpowiednią sytuację, by przy-
stąpić do akcji. Rozpad ZSRR 
taką sytuację stworzył, ounow-
cy wykorzystali ją skwapliwie i 
brutalnie. Narzucili galicyjsko-
-wołyńskiej Ukrainie ounowską 
ideologię z kultem OUN-UPA i 
innych formacji kolaborujących z 
III Rzeszą, postawili im setki po-
mników, ulice, place, organizacje 
otrzymały banderowskie nazwy, 
biblioteki nafaszerowali ounow-
ską literaturą, wychowali młode 
pokolenie w kulcie OUN-UPA. 
Brutalnej banderyzacji oparły się 
zdecydowanie okręgi wschodnie 
i południowe ze  znaczną przewa-
gą ludności rosyjskiej oraz niemal 
w całości rosyjski, autonomiczny 
Krym, również okręg odesski i 
rusinojęzyczna Ukraina Zakarpac-
ka, domagająca się od kilkunastu 
lat autonomii. W Symferopolu i 
Ługańsku postawiono nawet po-
mniki Ofiar OUN-UPA.
  Rządy W. Juszczenki, nasiliły  
bonderyzację Ukrainy. Poma-
gała mu druga żona, Kataryna 
Czumaczenko, obywatelka USA, 
wywodząca się ze skrajnie  na-

cjonalistycznej diaspory ukraiń-
skiej. Otrzymała wykształcenie w 
uczelniach amerykańskich, pracę 
rozpoczęła w administracji R. Ra-
egana. Jako pierwsza dama Ukra-
iny opiekowała się organizacjami 
pozarządowymi. Nie wykluczone, 
że za jej wiedzą zaplanowano rajd 
banderowski przez Polskę i że z 
jej inspiracji Juszczenko pod ko-
niec swej prezydentury przyznał  
tytuły Bohatera Ukrainy S. Ban-
derze i R. Szuchewiczowi. Za pre-
zydentury W. Janukowycza obie 
decyzje, na wyraźne życzenie pre-
zydenta W. Putina, zostały sądow-
nie cofnięte. Rządy W. Juszczenki 
pogłębiły podziały ideologiczne i 
majątkowe społeczeństwa. Wzro-
sło bezrobocie,  oraz bieda, nę-
dza, przy rosnącej korupcji i 
przepychu oligarchii, nasiliło się 
niezadowolenie, rozczarowanie, 
zniecierpliwienie i frustracja. 
Ekipa W. Janukowycza zahamo-
wała ounizację Ukrainy, ale nie 
zapobiegła dalszej pauperyzacji, 
zwłaszcza zachodnich obwodów i 
oligarchizacji kraju. Sytuacja taką 
była wodą na młyn banderow-
skiej opozycji, która przypuściła 
gwałtowny atak na ekipę rządową, 
wspomagany  przez europejskie, 
również polskie  elity i media, 
mamiące Ukraińców mirażami 
unijnego dobrobytu. Opozycja ta, 
głównie banderowska, bez reszty 
wpisana w antyrosyjską strategię 
USA, z łatwością zorganizowała 
kolejny, tym razem czerwono-
-czarny Majdan, mobilizując całą 
Zachodnią Ukrainę. Setki autoka-
rów ze Lwowa, Łucka, Równe-
go, Tarnopola, Iwanofrankowska 
i innych ośrodków zwoziły na 
Majdan często uzbrojonych bo-
jowców, nad którymi unosił się 
duch Bandery. Obudzono demony 
OUN-UPA, hołubione przez Za-
chód jako pewna siła antyrosyjska 
i antylechicka niestety. Już na sa-
mym początku czerwono-czarny 
Majdan, zwłaszcza Prawy Sektor 
pokazał kły, również Polsce. Ob-
jawił antypolonizm, rewizjonizm 
i zakłamanie polskich tragicznych 
losów na Kresach, zagroził zemstą 
elitom władzy własnego kraju i 
przeciwnikom politycznym. Ban-
derowscy bojówkarze sterrory-
zowali władze wielu ośrodków, 
upokorzyli je i zagrozili życiu jej 
członkom. Trudno się dziwić, że 
W. Janukowycz ze swoimi zaufa-
nymi opuścił kraj.           
Nowe samozwańcze władze Ukra-
iny, wyłonione w wyniku puczu, 
już na starcie popełniły fatalne 
błędy: zlikwidowały język rosyj-
ski jako drugi urzędowy, którym 
posługuje się co najmniej 15 mi-
lionów obywateli, powołały w 
skład rządu kilku twardogłowych 
ounowców, szefem tzw. IPN mia-
nowały zaciekłego banderowca, 
rusofoba i antylechitę Wołody-
myra Wjatrowycza. Decyzje te i 
wiele innych zapowiadanych wy-

wołały szok i przerażenie nie tyl-
ko u ludności rosyjskojęzycznej. 
Całkiem uzasadniona była i jest 
reakcja tej mniejszości przeciwko 
nieuniknionym porządkom pu-
czystów w ramach banderowskiej 
„rewolucji”, skierowanej przeciw-
ko tej mniejszości i przeciwnikom 
politycznym.
Rząd wywodzący się z ounizmu-
-banderyzmu, na którym ciąży 
przekleństwo za ludobójstwo, 
byłby fatalnym nieszczęściem dla 
Ukrainy i państw sąsiednich. Kon-
tynuowałby kult demonów zbrod-
ni i wszystko co może być naj-
gorsze: ksenofobię, szowinizm, 
rewizjonizm, byłby zarzewiem 
konfliktów, krwawych odwetów. 
Obawy rosyjskiej mniejszości 
pogłębił fakt, że za Majdanem 
stoi NATO, Amerykanie, którzy 
według Rosjan, gdzie się poja-
wią, tam wojna, śmierć, zniszcze-
nie. Jako przykłady podają Libię, 
Egipt, Irak, Syrię.Taka jest ich 
optyka.
I trudno się im dziwić czy ich po-
tępiać.
  Rola polskiej dyplomacji, elit i 
mediów w umacnianiu ounow-
skiej, majdanowej opozycji jest 
nie do zakwestionowania. Polskie 
elity, w przeciwieństwie do wielu 
europejskich, bez głębszej reflek-
sji wsparły politycznie i moralnie 
pogrobowców i apologetów OUN-
-UPA, których ojcowie dokonali 
okrutnego ludobójstwa na ludno-
ści polskiej siedmiu województw, 
w co najmniej trzech tysiącach 
miejscowości. Nasi politycy, in-
spirowani przez Zachód, podjęli 
się za wszelką cenę, jak najszyb-
ciej wprowadzić Ukrainę do struk-
tur europejskich, chociaż stan jej 
państwa pod wieloma względami 
daleki był od wymogów stowarzy-
szeniowych. Nasze MSZ wbrew 
realiom przekonywało Zachód, 
że Ukraina dojrzała do UE. Nie 
uwzględniono realiów, w tym stra-
tegicznych, które nie sprzyjały, 
przynajmniej  szybkiemu, wpro-
wadzeniu Ukrainy w struktury 
europejskie i zerwaniu wielowie-
kowych jej powiązań z Rosją. I to 
był fatalny błąd zachodniej, a tym 
bardziej polskiej dyplomacji, któ-
ry stał się pretekstem do awantur-
niczych wystąpień banderowskiej, 
czerwono-czarnej opozycji.
  Nie będzie przesadą teza, że pol-
ska dyplomacja popełniła wiele 
błędów w polityce wschodniej, 
co naraziło nasz kraj na straty 
gospodarcze. Ze względu na tzw. 
partnerstwo strategiczne z Ukra-
iną zrezygnowaliśmy z tranzytu 
energetycznego Wschód-Zachód, 
do którego predestynuje nas po-
łożenie geograficzne, a z którego 
moglibyśmy czerpać niemałe ko-
rzyści. Awantury z Gazpromem 
spowodowały, że mamy Nord 
Stream zamiast korzystnej dla nas 
i Europy drugiej nitki Gazociągu 
Jamał-Europa. Śledząc nie tylko 

„TESTAMENT” „RUBANA”
Feliks Budzisz
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perypetie z gazociągiem łatwo 
dojść do wniosku, że polskie eli-
ty niekiedy bardziej troszczą się o 
interesy Ukrainy niż własne. Moż-
liwe, że taka troska wynika  z zo-
bowiązań Polski wobec Ukrainy, 
o których butnie powiedział dzia-
łacz  Związku Ukraińców w Pol-
sce, że Polska będzie rozliczana 
za Ukrainę przez NATO. Można 
więc przypuszczać, że mianowa-
nie M. Wojciechowskiego rzecz-
nikiem MSZ wynika  z jakiegoś 
zobowiązania, bo ten dziennikarz 
przysłużył się ounowcom, obra-
żał Kresowian, niedoszłe Ofiary 
OUN-UPA i obrońcę pamięci i 
godności pomordowanych ks. Isa-
kowicza-Zaleskiego, nazywając 
Go ukrainożercą. Potwierdzeniem 
tezy o zobowiązaniach może być 
i płomienne przemówienie Mi-
nistra SZ w Sejmie, skierowane 
przeciwko użyciu słowa „ludobój-
stwo” w uchwale celem godnego 
uczczenia pamięci Ofiar bande-
rowskiego ludobójstwa. Stanowi-
sko takie wcześniej zaprezentował 
w TVP Timothy Snyders, historyk 
amerykański, znany z ounofil-
skich sympatii (por. GW z 10-11 
maja br.).Podobny fakt miał miej-
sce w 2011 r., kiedy w Polsce po-
jawił się Jewhen Solij, przewod-
niczący Światowego Kongresu 
Ukraińskich Nacjonalistów i zażą-
dał wycofania zaakceptowanego 
przez Prezydium Sejmu projektu 
uchwały o ustanowieniu 11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian. Marszałek Schetyna, też 
znany z ounofilskich sympatii, po-
słusznie wycofał projekt z porząd-
ku obrad, by nie drażnić  Ukraiń-
ców (pewnie banderowców!) Te 
i inne   liczne fakty  świadczą  o  
naszej żenującej i szkodliwej  ule-
głości wobec OUN, wspieranej 
przez Zachód, a także o tworzeniu 
również  klimatu dla  dalszej ban-
deryzacji Ukrainy.
  Zapadły w pamięć, zwłaszcza 
Kresowian, wizyty W. Juszczenki 
w Polsce. Podczas jednej z nich 
szanowny Gość z Ukrainy skie-
rował do polskich władz 60 żą-
dań ZUwP. Ale z polskiej strony 
nikt nie wniósł choćby zastrzeżeń 
przeciwko antypolskim, dzikim 
breweriom, np. umieszczeniu w 
upowskiej knajpie we Lwowie na-
pisu „Na pohybel Lacham...” czy 
tamże na frontonie polskiej szkoły 
- popiersia R. Szuchewycza, orga-
nizatora ludobójstwa ludności pol-
skiej w Małopolsce Wschodniej. 
Również w Polsce zuchwałość 
ounowców przekracza granice ele-
mentarnej poprawności. „Nasze 
Słowo” okazuje Polakom  pogar-
dę graniczącą nieraz z nienawiścią 
(Piłsudski zdrajcą!). Dyrektorka 
szkoły ukraińskiej w Górowie 
Iławeckim, solidaryzując się z 
czerwono-czarnym Majdanem, 
wywiesiła takąż flagę z hasłem 
„Sława Ukrainie”!, nie licząc się 
z polskimi mieszkańcami-sąsiada-
mi, którzy ocaleli z banderowskiej 
pożogi. Przykładów arogancji, zu-
chwałości, nieliczenia się z polską 
wrażliwością jest  wiele.
  Naszej wieloletniej uległości wo-
bec ounowców towarzyszy nasila-
jąca się  rusofobia i  z niewybred-
ną, obraźliwą demonizacją Rosji i 

prezydenta Putina, która ostatnio 
przybrała postać rusohisterii, za 
co, niestety, trzeba będzie drogo 
zapłacić. Zapłaci polski rolnik, 
plantator, hodowca, zapłaci każdy 
z nas.
  Z głęboką dezaprobatą trzeba się 
odnieść do większości naszych 
mediów,  i niektórych polityków 
którzy potraktowali czerwono-
-czarny Majdan żenująco naiwnie, 
bezkrytycznie, a nawet z zachwy-
tem, fotografując się z zapiekłymi 
antylechitami.  Pozostały zdjęcia, 
których trzeba będzie się wsty-
dzić. Media epatowały polskiego 
telewidza relacjami z Ukrainy wy-
łącznie w duchu OUN. Zatraciły 
fundamentalną zasadę: audiatur et 
altera pars. Odniosły się żenująco 
obojętnie do zbrodni puczystów, 
przemilczały je, w przeciwień-
stwie  do mediów europejskich 
i amerykańskich, które mówiły 
o nich obiektywnie, podobnie 
jak M.M. Kolonko. Nie przyszło 
jakoś naszym dziennikarzom i 
politykom do głowy, że wielo-
milionowa mniejszość rosyjska 
może mieć dosyć ounowskiej, dla 
niej okupacyjnej, indoktrynacji, 
apologii OUN-UPA oraz biedy i 
nędzy, że przerażają ją zapowia-
dane przez puczystów porządki, 
zapoczątkowane zbrodniami na tej 
mniejszości  w Odessie, Mariupo-
lu i innych miejscowościach, które 
przypominają pożogi na Wołyniu, 
w Małopolsce Wschodniej i po-
łudniowo-wschodnich terenach 
Polski powojennej. Nas również 
przerażałaby taka perspektywa i 
na pewno wówczas     nie byliby-
śmy bierni.
  Nasze elity i media (nie wszyst-
kie) pomogły realizować testament 
„Rubana” i sławetną, antypolską 
uchwałę OUN, o czym nikt pew-
nie z ounowców nie mógł nawet 
marzyć. Zanosi się na to, że już 
cała Ukraina dostanie się – z na-
szą wydatną pomocą – pod pano-
wanie czerwono-czarnych, którzy 
„Czerpią pełną garścią z Bandery, 
OUN, SS ”Galizien”, batalionów 
„Nachtigall” i „Roland”. Niena-
widzą Rosjan, Polaków, Żydów. 
Ludobójstwo nazywają „nic nie 
znaczącym epizodem albo bred-
nią” („Myśl Polska, 16-23 marca 
2014). Gdy się umocnią, przyj-
dą – ostrzega M.M. Kolonko – z 
koktajlami Mołotowa i pod pol-
skie miasta - Przemyśl, Jarosław, 
Chełm, do których od dawna rosz-
czą pretensje.
  W konkluzji trzeba mocno pod-
kreślić, że obecny krwawy dramat 
Ukrainy, zagrażający stabilizacji i 
pokojowi w Europie, zorganizo-
wali ounowcy-banderowcy, hołu-
bieni przez Zachód i sposobieni 
tam do kolejnych „rewolucji”, 
mający na celu osłabienie przede 
wszystkim Rosji. „Ameryka – pi-
sze Jan Widacki – chce, korzysta-
jąc z okazji, osłabić maksymalnie 
Rosję”(„Przegląd”, nr 19, 2014).
Ze słabym można potem zrobić, 
co się zechce . Ale mimo wszystko 
Ukrainie szczerze życzymy przede 
wszystkim demokracji, stabilizacji 
jako gwarancji pomyślności, do-
brobytu, spokoju i pokoju w naszej 
części Europy.                                                                          
  

M.N.  
Jak powstała Fundacja Youth 
Capital Foundation?  Kim je-
steście?

Jesteśmy grupą młodych ludzi, 
studentami, którzy chcą zmie-
niać rzeczywistość. Jesteśmy 
trójką znajomych, którzy przez 
wychowanie patriotyczne, 
chrześcijańskie wartości i po-
szanowanie dla historii, wzię-
li sobie do serca słowa Jana 
Pawła II – „musicie od siebie 
wymagać nawet, gdyby inni 
od was nie wymagali”. I w ten 
sposób postanowiliśmy założyć 
fundację, dzięki której możemy 
na poważnie działać w dobrej 
sprawie. 

M.N. Jaki jest zatem cel Fun-
dacji?

To przede wszystkim wsparcie 
młodych ludzi na ich drodze 
lub...bezdrożu ku dojrzałości. 
Nazwaliśmy fundację Youth 
Capital (Kapitał Młodych), po-
nieważ w młodzieży tkwi szan-
sa na zmianę wszystkiego. Wie-
lokrotnie w historii największe 
zmiany społeczne zaczynały 
się właśnie od młodych ludzi, 
z których wychodziła iskra 
wzniecająca zmiany społeczne, 
kulturowe czy ekonomiczne. 
Dzisiaj młodzi ludzie są wpy-
chani w bezmyślny cykl pomy-
słu na życie – szkoła, licencjat, 
magister, korporacja, kredyt, 
rodzina po trzydziestce. Wie-
le osób nie ma alternatywy dla 
takiej drogi i w rezultacie nie 
ma możliwości wykorzystania 
swojego ogromnego potencja-
łu. Być może nie stworzymy 
panaceum na problemy dojrza-
łości, ale spróbujemy zwięk-
szyć szanse młodych ludzi na 
świadomy wybór drogi.  Dzi-
siejsza młodzież jest niezwykle 
kreatywna, myśli w zupełnie 
inny sposób i obraca się w in-
nym środowisku niż ta sprzed 
30 lat. Dużo łatwiej też o zgu-
bienie celu podróży i „dreptanie 
w kółko”.

M.N. To jest rzadkość, że mło-
dzi ludzie angażują się w te-
maty kresowe. Dlaczego zain-
teresowaliście się akurat tym 
tematem?

Nasz pierwszy projekt „Wschód 
2013” zadedykowaliśmy na-
szym Rodakom za wschodnią 
granicą z dwóch powodów. Z 
jednej strony to bliska nam 
kwestia, wcześniej mieliśmy 
już styczność np. z harcerskimi 
wyjazdami na wschód i zna-
my tamtejszą rzeczywistość. Z 
drugiej strony jako nowy pod-
miot chcieliśmy wspomóc ZHR 
i inne organizacje, które an-
gażują się w sprawy Polaków 
na Ukrainie czy Białorusi. Te 
inicjatywy są swoistą walką o 
pamięć i tożsamość. Warto je 
wspierać. 

M.N. Jak wyglądała praca nad 
poszczególnymi etapami tego 
projektu?

Przede wszystkim trzeba zazna-
czyć, że nie byliśmy sami. Dzi-
siaj trzeba stawiać na synergię 
organizacji zamiast na indywi-
dualne projekty. Projekt składał 
się z trzech etapów i nie byłby 
możliwy, gdyby nie wsparcie 
Banku Zachodniego WBK, któ-
ry ten projekt dofinansował. 
W pierwszym etapie  poma-
galiśmy polskim rodzinom na 
Ukrainie i Białorusi. Współ-
pracowaliśmy ze Związkiem 
Harcerstwa Rzeczpospolitej 
przy popularnej Akcji Paczka, 
pomogliśmy w powstaniu qu-
izu internetowego dotyczącego 
Kresów oraz wsparliśmy akcję 
charytatywną „Biała Ukraina”, 
której inicjatorem jest Fundacja 
Instytut Badań nad Stosunkami 
Międzynarodowymi. 
Drugi etap polegał na wsparciu 
dwóch polskich szkół na Ukra-
inie – Szkoły Podstawowej nr 1 
w Strzelczyskach oraz Ogólno-
kształcącej Szkoły Średniej nr 3 
w Mościskach. Okazało się, że 
w szkołach brakuje podstawo-
wych środków czystości, arty-
kułów biurowych i pomocy na-
ukowych. W ramach wsparcia 
edukacji  skompletowaliśmy 
dla szkół także 30 plecaków z 
wyprawkami. 
Trzeci etap polegał na zintegro-
waniu na wspólnym spotkaniu 
środowisk, którym tematyka 
kresowa jest bliska. Była to też 
pewnego rodzaju inauguracja 
naszej działalności, stawiali-

śmy więc na networking i pozy-
skiwanie wolontariuszy. 
M.N. Jakie macie plany na 
2014? Nad czym obecnie pra-
cujecie?

Chcemy dotrzeć do jak naj-
większej liczby młodych ludzi, 
którzy nie są pewni, co w życiu 
robić. Nie będziemy „wujkiem 
dobra rada”, bo do końca nie 
jesteśmy kompetentni do po-
uczania rówieśników. Razem 
możemy jednak zrobić o wiele 
więcej niż indywidualnie. Na-
sze najbliższe plany to wyjazd 
wakacyjno-historyczny na Ło-
twę oraz budowa wirtualnej 
bazy rozwoju zawodowego. 
Chcemy dać młodym ludziom 
miejsce i przestrzeń pełną war-
tości. Tylko w takiej przestrzeni 
można znaleźć niepodważalne 
fundamenty, po których można 
bezpiecznie iść przez życie bez 
obaw o kolejną ratę kredytu czy 
śmieciową umowę. 

M.N. Planujecie rozszerzyć 
działalność?

Koniecznie! Potrzebujemy do 
tego chętnych ludzi, którzy 
chcą budować odpowiedzial-
ne społeczeństwo i czerpać z 
życia prawdziwą radość. To 
może brzmieć jak populistycz-
ne hasła, ale naszym zadaniem 
jest nadać im treści. Mamy 
ładną grządkę, trzeba teraz rąk 
do pracy, aby wyrosło na niej 
potężne drzewo dające cień i 
schronienie. 

M.N. Jak do was dotrzeć?

Zapraszamy na naszą stronę 
internetową (www.kapitalmlo-
dych.pl) i profil na Facebook’u, 
który niebawem ożywimy. 
Oprócz tego chętnie odpowie-
my mailowo (zarzad@kapi-
talmlodych.pl). 

M.N. Dziękuję za rozmowę.

--

Marlena Nieżorawska

Wywiadu udzielał Wojciech 
Broniatowski, członek Zarządu 
Fundacji Youth Capital.

Młodzi, aktywni, 
pamiętający o 
Kresach.
Dla Kresowego Serwisu Informacyjnego, z członkami Fundacji Youth 
Capital rozmawia Marlena Nieżorawska, w-ce prezes zarządu Fundacji 
Pomorska Inicjatywa Kresowa. 
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 Letnie słońce 1943 r. paliło, 
kurz, wozy grzęzły w piachu, 
krzyki, nawoływania, zamie-
szanie, a przez wszystko prze-
bija się świdrujący głos dziew-
czynki: Aaa…. Skąd się wzięła 
dziewczynka? Co widziała? Co 
przeżyła? Nie mówiła. Czasem 
tylko wydawała przeraźliwy, 
nieartykułowany krzyk: 
Aaa; I wtedy ściskały się ser-
ca tych, którzy to słyszeli. Psy 
podkulały ogony. Milkły ptaki. 
Znaleziono ją brudną, wygło-
dzoną, w poszarpanej sukience, 
błąkającą się po okolicy. To jej 
tragiczne: Aaa..;. przewiercało 
powietrze, leciało wysoko aż 
do nieba, żebrząc litości u Pana 
Boga. Ale Bóg patrzył w inna 
stronę, a ludzie nie mogli jej po-
móc, bo jak pomóc dwunastolat-
ce, której rodzice i rodzeństwo 
zostali pewnie na jej oczach w 
okrutny sposób zamordowani? 
Takich dzieci, którym udało się 
przeżyć, bo w porę uciekły, za-
kopały się w stogu siana, scho-
wały w kukurydzy, przykucnęły 
jak zając pod miedzą, zaszyły 
się w bzach, padły plackiem 
w pszenicy, zdążyły dobiec do 
lasu i rzucić się między krzaki 
- było na Wołyniu wiele. Dzieci 
oniemiałych ze zgrozy, bo wi-
działy coś, czego człowiek nie 
powinien nigdy zobaczyć….  

Edzio, miał zaledwie sześć lat; 
jak wymknął się śmierci. Wy-
skoczył z wozu, którym ucie-
kała jego cała rodzina. Wszyscy 
zginęli. Nie ma żadnych zdjęć, 
dokumentów, pamiątek, nicze-
go. Oprócz pamięci. Opowie-
dział swoją historię dopiero te-
raz u kresu swoich dni. To było 
w lipcu 1943 r. W tym czasie 
już było słychać, że Ukraińcy 
mordują Polaków. To tam ro-
dzinę wymordowali, to gdzie 
indziej. Rodzice postanowili 
uciekać. Dobytek załadowali na 
wóz. Wszystko się nie zmieści-
ło, więc mieli drugi raz przy-
jechać. Niedaleko od budynku 
spotkaliśmy się z druga rodziną, 
z którą razem mieliśmy jechać 
do Łucka. Nie dotarliśmy dale-
ko. Gdy wjechaliśmy w wąwóz, 
w takie zagłębienie terenu, po 
obu stronach drogi rosły krza-
ki tarniny, usłyszałem krzyki. 
Ukraińcy napadli na nas i czym 
mieli rżnęli. Padły też strzały. 
Ja z tego strachu zeskoczyłem z 
wozu i uciekłem w krzaki, a z 
krzaków w zboże. Pojawili się 
Ukraińcy na koniach z karabi-
nami maszynowymi i zaczęli 
szukać uciekinierów. Nie wiem, 
czy mnie zauważyli, ale strasz-

nie strzelali; zboże aż syczało 
od kul. Ja przywarłem do zie-
mi i jak odjechali, wróciłem do 
gospodarstwa. Nie zdawałem 
sobie sprawy, że tam wszyst-
kich wymordowali. Myślałem, 
że ktoś wrócił, więc wołałem 
mamo, babciu, ale nikogo nie 
było… 

Jasia, nie wie, ile ma lat,  to 
znajomi którzy znali jej rodzinę, 
powiedzieli jej, że wtedy miała 
osiem. I jeszcze, że miała młod-
sze rodzeństwo. Janina tego nie 
pamięta. W jednej chwili w jej 
głowie zapadła ciemność i wy-
mazała wszystko….. 

Zosia, lat 9: zapamiętała na-
tomiast każdy szczegół. Nawet 
świąteczną marynarkę ojca, 
którą ją przykrył, wsadzając na 
furmankę. Pamięta, jak ściska-
ła go mocno za szyję i płakała, 
że chce zostać z rodzicami. A 
oni wiedzieli już, że widzą ją 
po raz ostatni. Jej życie zmie-
niło się 11 lipca 1943 r. Zosia 
nie rozumiała, co się dzieje… 
Bardzo długo nie chciałam żyć. 
Co wieczór modliłam się, by 
już się nie obudzić. I co rano 
czułam żal: Panie Boże, tak Cię 
prosiłam. Teraz znowu muszę 
szukać mamy i taty, i znów ich 
nie znajdę …. 

Henio,  lat 13: pamięta, było 
nas czworo: mama, siostra 
Ania - lat 16, siostra Antosia 
- lat 20 i ja. Kiedy skończyli-
śmy odmawiać drugą bolesną 
część świętego różańca, mama 
pobłogosławiła nas i dała nam 
święte obrazki. Ja dostałem ob-
razek z Aniołem Stróżem, któ-
ry przeprowadza przez wąską 
kładkę położoną nad rwącą rze-
ką dwoje małych dzieci. Z nim 
to przeszedłem przez śmierć 
do życia, bym mógł teraz zdać 
Światu relację z tych zbrodni. 
Zostało nas już tylko około 100 
osób: kobiet, dzieci i starców. 
Do stojących przy drzwiach 
uzbrojonych morderców pode-
szła jedna z kobiet - matka troj-
ga dzieci i zwróciła się do nich 
z prośbą: „Patrzcie, została nas 
mała garstka, pozwólcie nam 
żyć. Spójrzcie na te dzieci, one 
są niewinne, ich oczy błagają 
o litość, miejcie więc litość dla 
nich”. Wtedy jeden oprawców 
powiedział - oczywiście po cha-
chłacku (w  przybliżeniu): 
„Wy Polacy. My was wszystkich 
wyrżniemy, a  wasze domy spa-
limy. Nic po was nie zostanie”. 
Do izb lekcyjnych, w których 
byliśmy zgromadzeni, zaczęto 

wrzucać granaty i strzelać z pi-
stoletów  maszynowych. Zbrod-
niarze spod znaku tryzuba 
podpalili budynek szkolny….. 
Nie pamiętam, jak znalazłem 
się w drugiej izbie lekcyjnej. 
Na podłodze strzępy ludzkich 
ciał i dużo, bardzo dużo krwi. 
Trzykrotnie przewracali mnie 
i kopali, ale nie zorientowali 
się, że jeszcze żyję. Obok mnie 
leżała kobieta - Maria, matka 
trojga dzieci, dwóch synów, 
jeden ośmio, drugi pięcioletni 
i niemowlę ośmiomiesięczne. 
Ona też wyskoczyła z płonące-
go budynku wraz z dziećmi tuż 
przede mną. Morderca ugodził 
ją kulą, leżała martwa na swym 
uduszonym niemowlęciu. Jej 
ośmioletni syn został też za-
strzelony, ten zaś pięcioletni 
siedział tuż martwej matce, 
szarpał ją i wołał „Mamo wsta-
waj, chodźmy do domu” - pła-
kał. Podbiegł do niego Ukra-
iniec, przyłożył lufę karabinu 
do głowy i strzelił. Dzieciak 
przewrócił się na plecy matki 
i wyciągnął ręce do góry jak w 
modlitwie…… 

Tereska, lat 9:   pamięta 
wszystko tak, jakby było to 
wczoraj. - Ty może zostaniesz 
z babcią? - powiedział ojciec, a 
ona, kiwnęła głową. Pomyślała, 
że tak rodzicom będzie łatwiej. 
Patrzyła, jak odchodzą i z roz-
paczy tłukła głową w drzwi 
stodoły. Tata niósł jej trzyletnią 
siostrę, mama półtorarocznego 
brata. Na końcu, ze spuszczo-
ną głową, szedł starszy brat. 
Miał pięć lat. Niedługo potem 
usłyszała strzały. - To już nasze 
dzieci giną - powiedziała bab-
cia i kazała jej zapamiętać ten 
dzień.  

Hela,  lat  8: była jeszcze 
ciemna noc, gdy położyli nas 
wszystkich twarzą do ziemi, 
tuż pod oknami naszego domu. 
Przy mnie zakręcił się mój mały 
psiak, który przez chwilę był 
przy mnie, w tym momencie 
usłyszałam, jak Ukraińcy ładują 
broń. Nagle mój mały przyjaciel 
poderwał się i zaczął uciekać w 
stronę pobliskich krzaków, a ja 
instynktownie zerwałam się za 
nim, nawet nie wiedziałam wła-
ściwie, co ja robię. I pewnie to 
właśnie ta siła Boża sprawiła, 
że nawet kule, które Ukraińcy 
gęsto sypali za mną, żadna z 
nich mnie nie trafiła. Wszyscy 
zginęli, ona jedna przeżyła, być 
dać świadectwo… 

Alek,  lat 13: rzucili się jak 

dzikie bestie, jak mocno wygło-
dzone zwierzęta i zaczęli wy-
ciągać z tłumu, kto się pod rękę 
nawinął…Widziałem okropne 
sceny. Rozstrzeliwani w pośpie-
chu ludzie nieraz byli trafiani 
niecelnie. Zranieni śmiertelnie 
podrywali się konwulsyjnie i 
znów opadali na ziemię. Do-
bijano ich, ale najczęściej w 
męczarniach kończyli żywot. 
Z jednej grupy, popędzonej na 
miejsce kaźni po serii strzałów 
poderwała się mała dziewczyn-
ka, może sześcioletnia i zaczę-
ła mocno krzyczeć: „Mamo!”, 
ale matka już nie żyła. Widząc 
to bulbacha podniósł kara-
bin i strzelił w nią. Trafił, ale 
nieśmiertelnie. Dziewczynka 
upadła, ale natychmiast się po-
derwała i krzycząc zaczęła iść 
po trupach, padając i wstając. 
Bulbowiec znowu w nią strze-
lił. Tym razem aż trzykrotnie. 
Dziewczynka wciąż podnosiła 
się i krzyczała. Zdenerwowa-
ny bulbowiec podbiegł do niej 
i dobił ja kolbą karabinu. Po-
szło nas dziesięcioro na pobo-
jowisko. Bulbowcy, jak dzikie 
bestie, krzyczeli „Lachajte la-
chy chutko” (szybko kładźcie 
się Polacy). Mama jeszcze raz 
przycisnęła mnie do siebie, pła-
kała i mówiła jakby do siebie: 
„Tyle dzieci wybijają, cóż one 
są winne”. Nie mogłem płakać, 
zacisnęła mi się krtań i zrobiłem 
się zupełnie nieswój, obojętny 
z tego przestrachu. Kładąc się 
obok siebie, półgłosem odma-
wialiśmy pacierz. Mama objęła 
mnie mocno za szyję, ja zakry-
łem twarz dłońmi i z okropnym 
strachem wypowiedziałem na 
koniec „Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus”. Padły 
strzały z lewej i z prawej strony. 
Ja z tej grupy leżałem prawie w 
samy środku. Strzały zaczęły 
zbliżać się do mnie. Żal mi się 
mocno zrobiło, pomyślałem, że 
mam dopiero 13 lat, sama ra-
dość życia, taki piękny świat, 
a tu za chwilę czeka śmierć i 
już nigdy nie ujrzysz jasności: 
czy poczuję ból? Bliziutko padł 
strzał, bo poczułem podmuch 
powietrza. To musiało być w 
ciotkę, słyszałem mocne char-
czenie. Okropnie przeżywałem 
ostatnie chwile. Zdawało mi 
się, że we mnie wszystko ustaje. 
Następny strzał pada w mamę. 
Ziemia rozbryzguje się po mo-
jej głowie. Poczułem, że coś 
ciepłego spływa po moim kar-
ku, ku lewemu policzkowi. Sły-
szę charczenie raptowny skurcz 
ciała. Poczułem, że mamy ręka 
przyciska mnie mocniej do sie-

bie, potem ciało zaczęło się roz-
luźniać, bo ręka mamy zaczęła 
słabnąć łagodnie i tak pozostała 
bez ruchu. Nadeszła moja ko-
lej. Oczekiwałem z napięciem, 
prawie martwy z przerażenia. 
Usłyszałem koło mnie strzał, 
szum w uszach i znów piasek 
posypał się po mojej głowie i 
rękach. Krótkie charczenie ale 
to już z prawej strony. Z biciem 
serca oczekiwałem na następny 
strzał, strzał we mnie, ale i ten 
usłyszałem nieco dalej i jeszcze 
jeden o kilka ciał dalej. Po tej 
krótkiej scenie mordu zapadła 
krótka cisza i nagle znów sły-
szę jak układają się w naszych 
nogach następne ofiary, pła-
czące i rozpaczające. Kiedy 
znów usłyszałem wystrzały z 
tyłu zacząłem w duchu modlić 
się i prosić Boga o przeżycie 
tych potworności…..Leżałem, 
cierpiałem i słuchałem, co się 
wokół dzieje. Trwało to oko-
ło godziny. Naraz ustały krzy-
ki i płacz. Strzały były rzad-
kie. Od czasu do czasu padał 
strzał, rozmawiali między sobą 
głośno: „O dywyna, o tamtoj 
szcze żywe, dobej”. Ja leżałem 
w tym pobojowisku i prosiłem 
Boga, aby mnie nie wykryto. 
Po chwili nastała cisza, tylko 
jakiś bulbowiec zawołał: „No 
chłopa idemo, od dywyte, tut 
morda polska leżyt”.  Zaczę-
ło się ożywienie między nimi. 
Zaczęli odchodzić ….  Leża-
łem jeszcze chwilę i postano-
wiłem wstać i uciekać… Banda 
rizunów ukraińskich opuściła 
wieś, kto przeżył, szedł szukać 
wśród pomordowanych swoich 
bliskich. Poszedł mąż szukać 
swojej żony, córeczki i synka. 
Wołał ich po imieniu. Odezwała 
się jego córeczka, „Tatusiu! Tu 
jestem, ale podnieś mamusię bo 
mamusia umarła i leży na mnie, 
a ja mam postrzelaną nogę i nie 
mogę wstać. - A gdzie jest Ka-
zio? - Kazio leży obok. Bardzo 
długo drapał paluszkami ziemię 
nim umarł”. 

To tylko kilka fragmentów, 
bo jest ich setki, wspomnień 
dzieci które przeżyły piekło na 
wołyńskiej ziemi. Dziś nasze 
dzieci nawet nie zdają sobie 
sprawy jaka trauma dotknęła 
polskie dzieci z Kresów w la-
tach 1943/1944. Lucyna Kuliń-
ska, polski historyk,  wcale nie 
związana korzeniami z Kresami 
podjęła trud opracowania tych 
dziecięcych wspomnień, publi-
kując je pod jednym tytułem 
„Dzieci Kresów”. Do dziś są już 
cztery tomy wydane pod tym ty-
tułem. Chwała jej za to. Wyżej 
zaprezentowane przeze mnie 
wspomnienia pochodzą z na-
szych zasobów, strony interne-
towej „Wołyń wczoraj i dziś” 
(http://wolyn.org/)  z działu >> 
Wołyń  woła o prawdę<<, jak 
również z interesującej strony 
„Na Wołyniu” z działu ..Wspo-
mnienia<< (http://www.nawo-
lyniu.pl/wspomnienia/chwile.
htm).

TO JUŻ NASZE DZIECI 
GINĄ ………..
Bogusław Szarwiło

http://wolyn.org
http://www.nawolyniu.pl/wspomnienia/chwile.htm
http://www.nawolyniu.pl/wspomnienia/chwile.htm
http://www.nawolyniu.pl/wspomnienia/chwile.htm
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Czy będziemy umierać 
za Stepana Banderę? 
Bohdan Piętka
W dniu 3 maja 2014 roku Janusz 
Korwin Mikke w imieniu swojej 
partii wydał oświadczenie, w któ-
rym stwierdził m.in., że „zarówno 
w Waszyngtonie, jak i w Brukseli 
istnieją potężne siły pragnące woj-
ny – głównie dlatego, by ukryć 
gospodarczą katastrofę i nadcią-
gające bankructwo tych państw. 
O czym otwarcie mówił już w 
2011 roku p. Jacek Rostowski po 
powrocie z Brukseli. Jakakolwiek 
ingerencja Moskwy na Ukrainie 
może zostać uznana za casus belli. 
Państwa NATO niemal jawnie się 
do niej szykują, przede wszyst-
kim nasilając iście goebbelsowską 
propagandę, wprowadzając ame-
rykańskie okręty na Morze Czar-
ne i samoloty w rejon Nadbałtyki. 
Dochodzą coraz liczniejsze sygna-
ły, że władze III Rzeczypospolitej 
wysyłają rezerwistom wezwania 
do WKU. Rację może mieć p. Ar-
seniusz Jaceniuk, samozwańczy 
premier z Kijowa, że „nadchodzi 
dziesięć decydujących dni, najbar-
dziej niebezpiecznych w historii”. 
Kongres Nowej Prawicy wzywa 
władze III RP, by nie mieszały się 
w ten konflikt. Żadne z państw 
NATO nie zostało przez nikogo 
zaatakowane, nie mamy więc żad-
nych zobowiązań traktatowych – i 
nie mamy interesu, by wtrącać 
się w wewnętrzne sprawy nasze-
go sąsiada. To nie nasza wojna. 
Domagamy się ogłoszenia désin-
téressement i prowadzenia polity-
ki ścisłej neutralności”. 
Ze względu na to, że mainstream 
medialno-polityczny ciągle przed-
stawia opinii publicznej Korwina-
-Mikke jako osobę niepoważną, 
jego oświadczenie nie wywarło na 
tejże większego wrażenia. Tym-
czasem zawiera ono nie tylko spo-
ro prawdy, ale powinno skłonić do 
refleksji nad kwestią zaangażowa-
nia się władz III RP w kryzys ukra-
iński. Jak daleko władze III RP są 
w stanie się posunąć, wykonując 
polecenia mocodawców bruksel-
sko-waszyngtońskich? Słowem 
– czy jest możliwe, że mainstre-
am polityczny III RP (wliczając 
w to zarówno obóz rządzący jak 
i opozycyjny PiS) jest gotowy 
wciągnąć naród w konflikt (nawet 
zbrojny), którego on nie chce. 
Nie ulega wątpliwości, że main-
stream polityczny od początku 
kryzysu ukraińskiego lekceważy 
naród polski, którego spora cześć 
(może większość) nie popiera 
probanderowskiej i rusofobicznej 
polityki. Nie ulega też wątpliwo-
ści, że od 25 lat naród polski nie 
jest w stanie ani usunąć zmienia-
jącego szyldy, ale pozostającego 
niezmiennym mainstreamu poli-
tycznego, ani powstrzymać jego 

katastrofalnej polityki gospodar-
czej, społecznej i wszelkiej innej, 
także zagranicznej. Skoro tak, to 
nie ulega również wątpliwości, że 
jeśli mainstream polityczny tego 
zechce lub dostanie taki rozkaz, 
to Polacy będą umierać za poli-
tycznych pogrobowców Stepana 
Bandery. 
Wydarzenia z początku maja 
przyniosły wiele miarodajnych 
informacji odnośnie rządzących 
w Kijowie banderowców, jak i 
związków z nimi nadwiślańskiego 
mainstreamu politycznego. Trze-
ba przede wszystkim zwrócić tu-
taj uwagę na masakrę w Odessie 
2 maja i sposób przedstawienia jej 
polskiej opinii publicznej. 2 maja 
kilka tysięcy zwolenników junty 
kijowskiej, głównie stadionowych 
chuliganów i członków Prawe-
go Sektora, przybyło do Odessy 
z zamiarem rozbicia miejscowe-
go protestu przeciw władzom w 
Kijowie. „Celem jest całkowite 
oczyszczenie Odessy” – mówił je-
den z działaczy Prawego Sektora 
w rozmowie z dziennikarzami. W 
wyniku tego oczyszczania zginęło 
co najmniej 46 osób (według ofi-
cjalnego komunikatu), ale ofiar 
śmiertelnych mogło być nawet 
116 lub 126 (według różnych da-
nych nieoficjalnych). Prorządowe 
bojówki „kiboli” i Prawego Sek-
tora najpierw obrzuciły butelkami 
z benzyną miasteczko namiotowe 
przeciwników junty kijowskiej, a 
gdy ci zaczęli uciekać do Domu 
Związków Zawodowych, bojów-
karze podpalili budynek. Zanim 
go jednak podpalili, wdarli się do 
niego i zabijali kogokolwiek na-
potkali. Zdjęcia z miejsca tragedii, 
które obiegły Internet pokazują 
m.in. ciężarną kobietę pracującą 
w Domu Związków w charakte-
rze sprzątaczki, która została udu-
szona kablem. Wiele innych ofiar 
miało rany głowy od kul, spalone 
twarze i przedramiona, co może 
świadczyć o tym, że specjalnie 
polewano zwłoki łatwopalnymi 
środkami, żeby uniemożliwić 
identyfikację. Część z chronią-
cych się w Domu Związków osób 
została zamordowana (w tym za-
strzelona), część zginęła w pło-
mieniach lub udusiła się dymem, 
a część zginęła skacząc z wysoko-
ści, by ratować się przed ogniem. 
Ta wstrząsająca zbrodnia poka-
zuje, że współcześni banderowcy 
mają nie tylko te same poglądy co 
70 lat temu, ale również potrafią 
mordować tak samo bezwzględnie 
i okrutnie jak 70 lat temu. 
Premier kijowskiego rządu Arse-
nij Jaceniuk oskarżył o sprawstwo 
zbrodni Rosję, Putina i „proro-
syjskich separatystów”. Jego nar-

rację natychmiast podchwyciły 
polskie media mainstreamowe. Z 
ich przekazu wynika, że to „pro-
rosyjscy separatyści” zaatako-
wali miłujących pokój członków 
Prawego Sektora, albo nawet, że 
w zajściach uczestniczyły przy-
słane z Rosji jednostki specna-
zu. Ten ostatni wątek był obecny 
szczególnie w przekazie mediów 
związanych z PiS-em, a nawet 
w wypowiedziach polityków tej 
partii. Antoni Macierewicz, przed-
stawiając raport „Cztery lata po 
Smoleńsku” stwierdził, że „w ca-
łej tragedii (tzn. w zamordowaniu 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w Smoleńsku – uzup. BP) brały 
udział te same jednostki specna-
zu, które znamy z ostatnich wy-
darzeń ukraińskich” (niezależna.
pl, 5.05.2014). Powiązanie wątku 
„zamachu smoleńskiego” z wy-
darzeniami w Odessie jest zabie-
giem godnym tylko inteligencji 
Antoniego Macierewicza. Wątek 
rosyjskiego specnazu, rosyjskich 
służb specjalnych lub zamasko-
wanych sił zbrojnych przerzuca-
nych z Rosji istnieje w przekazie 
dezinformacyjnycm głównych 
polskich mediów także odnośnie 
wydarzeń na wschodniej Ukrainie 
– w Donbasie i Ługańsku. Że tam-
tejszy ruch separatystyczny może 
być autentyczny, że mieszkańcy 
wschodu Ukrainy mogą naprawdę 
nie darzyć sympatią junty kijow-
skiej – to nie mieści się mainstre-
amowym redaktorom w głowie. 
Szablon objaśniania (dezinformo-
wania) jest prosty: za wszystkim 
stoi Rosja i wszystkim kierują ro-
syjskie służby. 
Jeżeli w Odessie rzeczywiście 
zginęło ponad 100 osób, to trzeba 
sobie zadać ważne pytanie: dla-
czego miłujący demokrację i pra-
wa człowieka Zachód nie domaga 
się dymisji ekipy Jaceniuka-Tur-
czynowa? Przecież gdy podczas 
lutowego zamachu stanu zginęło 
w Kijowie około 100 osób (w tym 
około 20 milicjantów), miłośnicy 
demokracji i praw człowieka z 
Brukseli i Waszyngtonu natych-
miast zażądali dymisji prezyden-
ta Janukowycza, którego obecnie 
ścigają międzynarodowym listem 
gończym. Brukselscy i waszyng-
tońscy koryfeusze demokracji też 
jadą na koniku banderowskiej nar-
racji? Też wszędzie widzą wyłącz-
nie rękę Rosji? 
Genezy zbrodni w Odessie należy 
upatrywać nie tylko w ekstremi-
zmie banderowskich bojówek. Te 
bojówki ktoś uzbroił i wyszkolił, 
ktoś tych ludzi indoktrynował. 
Banderowska ideologia sama się 
z grobu nie wykopała. Komuś to 
musi służyć, ktoś musi za tym 

stać. Niewątpliwie stoją za tym 
oligarchowie. Pucz lutowy dopro-
wadził nie tylko do umocnienia 
ich pozycji, ale do przekazania im 
władzy nad Ukrainą. Zdobyli tę 
władzę rękami banderowców i ich 
rękami ją utrzymują. Za jednego z 
czołowych sponsorów puczu luto-
wego i obecnej władzy w Kijowie 
jest uważany Ihor Kołomojski 
– współwłaściciel jednego z naj-
większych banków na Ukrainie, 
po puczu mianowany gubernato-
rem obwodu dniepropietrowskie-
go. Ten obywatel Szwajcarii, któ-
ry przed puczem lutowym bywał 
na Ukrainie rzadko, stoi na czele 
Zjednoczonej Żydowskiej Wspól-
noty Ukrainy, jest współwłaścicie-
lem grupy kapitałowej „Privat”, 
której częścią jest Privat Bank, a 
także właścicielem holdingu me-
dialnego „Hławred”, agencji infor-
macyjnej UNIAN i klubu piłkar-
skiego Dnipro Dniepropietrowsk. 
To właśnie Kołomojski ogłosił w 
połowie kwietnia „polowanie na 
separatystów”. Za przekazanie 
w ręce kijowskiej junty żywego 
separatysty zgodził się zapłacić 
10 tys. USD, za odbicie zajętego 
budynku 200 tys. USD, za zwrot 
pistoletu tysiąc, a karabinu 1,5 tys. 
USD (onet.pl, 18.04.2014). Moż-
na go więc uznać pośrednio win-
nym zbrodni w Odessie, a także 
innych krwawych wydarzeń, jak 
np. ostrzelania w nocy z 2 na 3 
maja przez bojówkarzy Prawego 
Sektora cywilów blokujących dro-
gę pod Słowiańskiem (ponad 10 
zabitych i 40 rannych). 
Warto też zwrócić uwagę na in-
nych oligarchów. Gubernatorem 
Doniecka z ramienia kijowskiej 
junty został Serhij Trauta – stalo-
wy magnat Donbasu, właściciel 
klubu piłkarskiego Metałurh Do-
nieck i Stoczni Gdańskiej, posia-
dający majątek o wartości 2 mld 
USD, zaliczany do 500 najbogat-
szych ludzi świata. Znaczącą po-
zycję posiadają też oligarchowie: 
Władimir Niemirowski – guberna-
tor Odessy, Mychajło Bołotskysz 
– gubernator Ługańska, Rinat 
Achmetow – magnat węglowy i 
medialny oraz właściciel klubu 
Szachtior Donieck, gazowa księż-
niczka Julia Tymoszenko oraz 
„król czekolady” Petro Poroszen-
ko. Ten ostatni jest „faworytem” 
ogłoszonych na 25 maja wyborów 
prezydenckich, co oznacza, że na 
pewno zostanie w nich „wybrany”. 
Poroszenko, tak jak i Kołomojski, 
jest zaliczany do grona głównych 
sponsorów puczu lutowego i ki-
jowskiej junty. Mainstreamowe 
media w Polsce „typowały” Poro-
szenkę na prezydenta Ukrainy już 
pod koniec marca (Jakub Korus, 

„Petro Poroszenko: Przyszły pre-
zydent Ukrainy?”, newsweek.pl, 
29.03.2014). 
Pucz lutowy doprowadził do prze-
kształcenia zakulisowej władzy 
oligarchów we władzę jawną. 
Banderowcy zostali albo wyko-
rzystani jako pożyteczni idioci 
albo mamy do czynienia z trwałą 
symbiozą oligarchów z ukraiń-
skimi szowinistami. Oligarcho-
wie mają w swoich rękach ponad 
80 proc. ukraińskiej gospodarki. 
Majątki gromadzą w rajach po-
datkowych, a inwestują za grani-
cą. Ukraina jest dla nich cytryną, 
którą teraz mogą już wyciskać do 
woli i bez ograniczeń. Na posta-
wione w tytule artykułu pytanie 
trzeba zatem odpowiedzieć, że 
jeżeli padnie taki rozkaz, to Po-
lacy będą umierać nie tyle za po-
grobowców Stepana Bandery, co 
za interesy Ihora Kołomojskiego, 
Petro Poroszenki, Rinata Achme-
towa i innych ukraińskich magna-
tów finansowych. 
Polski mainstream polityczny i 
medialny musi być z nimi silnie 
powiązany, prawdopodobnie tak-
że nićmi zależności. Nie można 
bowiem nie zauważyć wielkiej 
fety, jaką urządzono w Warszawie 
z udziałem samego premiera Tu-
ska „faworytowi” na urząd prezy-
denta Ukrainy. Nie można też nie 
zauważyć, że w tym samym czasie 
fetowano w Warszawie Michaiła 
Chodorkowskiego, który otrzymał 
tytuł Człowieka Roku „Gazety 
Wyborczej”. Oznacza to, że został 
on namaszczony na przyszłego 
ojca-założyciela „demokratycznej 
Rosji”, albowiem celem „operacji 
Ukraina” nie jest Ukraina, lecz 
Rosja. Główne wyzwanie dla de-
cydentów w Waszyngtonie i Bruk-
seli stanowi kolonizacja Rosji i 
zdobycie jej bogactw naturalnych. 
Narracja mainstreamowych me-
diów polskich robi wrażenie jakby 
była tworzona w redakcji „Nasze-
go Słowa”. O tym, że referenda 
w Donbasie i Ługańsku są „sfał-
szowane” nadwiślańskie media 
wiedziały jeszcze przed ich rozpo-
częciem. W krwawej wojnie do-
mowej, jaka toczy się na wscho-
dzie Ukrainy media te widzą tylko 
rękę rosyjską. A innej ręki tam nie 
ma? A może jednak ruch separa-
tystyczny na wschodzie Ukrainy 
jest w dużej mierze autentyczny? 
Może jednak mieszkańcy Doniec-
ka i Ługańska rzeczywiście nie 
chcą żyć pod czerwono-czarną 
władzą na usługach rodzimej oli-
garchii, USA i UE. 
Nie można również nie zauwa-
żyć gorączki rusohisterii, która 
opanowała cały mainstream po-
lityczny od Kwaśniewskiego, 
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Wałęsy i Tuska po Kaczyńskiego 
i Macierewicza. Nie da się tego 
wszystkiego wytłumaczyć tylko 
biegunką polityczną przed wybo-
rami do Parlamentu Europejskie-
go. Oni już rozpoczęli upragnioną 
wojnę z Rosją. Nie jest przypad-
kiem, że gdy miały miejsce krwa-
we wydarzenia w Odessie doszło 
do profanacji pomnika gen. Iwana 
Czerniachowskiego w Pieniężnie 
i próby zablokowania przyjazdu 
rosyjskiej delegacji na cmentarz 
w Braniewie. To było jasne posta-
wienie sprawy: jesteśmy po stro-
nie neobanderowców. Zrobiono 
przy tym kolejny raz wiele krzyku, 
że to pomnik „kata AK”. Oczywi-
ście można tak na to spojrzeć, ale 
można też, mając w świadomości 
całą złożoność ówczesnej sytuacji 
politycznej, spojrzeć na dowódcę 
3. Frontu Białoruskiego jako na 
dowódcę wojsk jednej ze stron 
koalicji antyhitlerowskiej, który 
zginął w walce z Niemcami. Tyl-
ko to wymaga chłodnego obiek-
tywizmu, a nie ideologicznego 
zacietrzewienia. Najbardziej para-
doksalne w tym wszystkim jest to, 
że wyklinany przez „prawdziwych 
patriotów” jako „kat Wileńszczy-
zny i Suwalszczyzny” Czernia-
chowski był Ukraińcem urodzo-
nym w okolicach Humania. 
Władze państwowe III RP ofi-
cjalnie zbojkotowały Narodowe 
Święto Zwycięstwa i Wolności. 
Ministerstwo Obrony Narodowej 

ogłosiło, że nie będzie asysty woj-
skowej pod pomnikami. Tym sa-
mym oficjalnie przyjęto narrację 
najbardziej skrajnych środowisk, 
których przedstawiciele 9 maja 
owijali folią pomnik żołnierzy 
radzieckich w Parku Skaryszew-
skim w Warszawie, by symbolicz-
nie wysłać go Putinowi. Przyjęto 
narrację że Armia Czerwona w 
1944/1945 roku zniewoliła Polskę. 
To znaczy, że Polska była wtedy 
wolna? Z dymiącymi kremato-
riami Oświęcimia i Majdanka? Z 
łapankami i publicznymi egzeku-
cjami zarządzonymi w Warszawie 
przez SS-Brigadeführera Franza 
Kutscherę, z wywózkami na ro-
boty niewolnicze do Rzeszy, z 
barbarzyńskimi wysiedleniami z 
Wielkopolski i Zamojszczyzny, 
z „pacyfikacjami” wsi, puszcza-
nych z dymem przez formacje SS 
i policji. Polska pod władzą Hansa 
Franka, Arthura Greisera, Alberta 
Forstera, Fritza Brachta i Ericha 
Kocha była wolna i dopiero ci 
przeklęci Sowieci ją zniewolili. 
Taki wniosek wynika z uprosz-
czonego spojrzenia na historię 
motywowanego nieprzejednaną 
rusofobią. Jest oczywiste, że trze-
ba pamiętać o zbrodniach NKWD 
i Smiersz, ale trzeba je oddzielić 
od ofiary wielu tysięcy żołnierzy 
Armii Czerwonej i sformowanego 
w ZSRR Wojska Polskiego, bez 
której nie byłoby granicy na Od-
rze i Nysie Łużyckiej. 

W sytuacji bojkotu Święta Zwy-
cięstwa przez państwo, jedynym 
przejawem jego obchodów była 
niewielka manifestacja zorganizo-
wana 9 maja pod ambasadą rosyj-
ską przez inicjatywę „Nie wojnie 
z Rosją” pod hasłem „Dzień Zwy-
cięstwa jako dzień solidarności 
polsko-rosyjskiej”. Organizator 
manifestacji –Adam Jerzy Uznań-
ski – został dotkliwie pobity przez 
trzech napastników na dwie go-
dziny przed jej rozpoczęciem. 
Manifestację cały czas zakłócała 
przy bierności policji agresywna 
bojówka, złożona m.in. z Ukra-
ińców, wznosząc okrzyki „ruskie 
pachołki”. 
Obiektem szczególnej agresji 
„prawdziwych patriotów” stał się 
Waldemar Tomaszewski – przy-
wódca polskiej mniejszości na 
Litwie, który obchodził święto 
9 maja razem z mniejszością ro-
syjską i wstążeczką św. Jerzego 
wpiętą w klapę marynarki. To 
symbol sowieckiego imperializmu 
– grzmiano na portalu niezależna.
pl i oburzano się, że Tomaszewski 
przyjaźnie odnosi się do Rosjan. 
Już dawno nie widziałem takiego 
poziomu agresji jak w wypowie-
dziach użytkowników portalu nie-
zależna.pl, mieszających z błotem 
Tomaszewskiego. Zapewne użyt-
kownicy portalu niezależna.pl nie 
wiedzą o tym, że gdyby nie poli-
tyczna współpraca Akcji Wybor-
czej Polaków na Litwie z mniej-

szością rosyjską, to położenie 
mniejszości polskiej w tym kraju 
byłoby bardzo nieciekawe, a Wal-
demar Tomaszewski już dawno 
nazywałby się Valdemaras Toma-
ševskis. Tomaszewski zresztą jest 
od początku solą w oku „prawdzi-
wych patriotów”, gdyż nie poparł 
puczu kijowskiego, a nawet od-
niósł się do niego krytycznie (kre-
sy.pl, 5.03.2014). 
Tym ludziom jednakże nie zale-
ży ani na mniejszości polskiej na 
Litwie, ani gdziekolwiek indziej. 
Nie zależy im na Polsce w ogó-
le. Są opętani wyłącznie swoją 
dziejową misją zniszczenia Rosji 
jako domniemanego źródła wszel-
kiego zła i dla tego celu poświęcą 
wszystko. Miarą ich już nie kom-
promitacji, ale dyskwalifikacji 
była wizyta w Warszawie przed-
stawicieli banderowskiej Swobo-
dy i Prawego Sektora. Ukraińscy 
ekstremiści przyjechali do stolicy 
Polski prowadzić sobie kampanię 
wyborczą. W czasie konferencji 
prasowej 11 maja, reprezentujący 
Prawy Sektor Artem Luchak za-
przeczył ludobójstwu OUN/UPA 
na Polakach. „Niech ktoś to naj-
pierw w udowodni” – stwierdził 
bezczelnie. I co na to panowie Ka-
czyński, Macierewicz, Sakiewicz, 
Żurawski vel Grajewski, Kowal, 
Wujec, Tusk, Sikorski, Zalewski i 
reszta zwolenników hasła „lepsza 
Ukraina banderowska niż sowiec-
ka”? Milczą. To wasze milczenie 

jest plunięciem w twarz narodowi 
polskiemu i jego niewinnym ofia-
rom. 
Ci panowie, którzy ciągle pod-
suwają Rosji pod oczy Katyń 
milczą, gdy w Warszawie ich 
ukraiński sojusznik publicznie 
neguje ludobójstwo wołyńsko-
-małopolskie. Nie po drodze im 
z Armią Czerowną, ale po dro-
dze z SS-Galizien i UPA? A mnie 
nie po drodze z wami, panowie. 
Przez 25 lat waszej demokracji i 
wolności znosiłem bezrobocie, 
niskie płace, wysokie podatki, 
upodlenie człowieka żyjącego z 
własnej pracy, brak perspektyw, 
korupcję, złodziejstwo, niekom-
petencję, marnotrawstwo, gra-
bież majątku narodowego, bez-
prawie aparatu sprawiedliwości, 
arogancję władzy, zniszczenie 
przemysłu, rolnictwa i narodowej 
kultury, nachalną promocję anty-
polonizmu w wydaniu Grossa i 
jemu podobnych. Ale waszego ko-
legi z Ukrainy, który ludobójstwo 
wołyńsko-małopolskie kwituje 
zdaniem „Niech ktoś to najpierw 
udowodni” już nie zniosę. Prze-
kroczona została czerwona linia. 
Umierajcie sobie sami za Stepana 
Banderę, Ihora Kołomojskiego i 
Petro Poroszenkę. Nie wciągajcie 
w to narodu polskiego. Zostawcie 
w spokoju naród i państwo polskie 
i odejdźcie. Wasza III i IV RP do-
jechała do ostatniego przystanku. 
Pora wysiadać. 

Nieraz ktoś mnie pyta co to jest  
Kozielsk – szaleństwo inteligencji 
, tylu ich było , tak fantastycznych 
!- wspomina ks.prałat Zdzisław Ja-
strzębiec Peszkowski, jeniec  Ko-
zielska, cudem ocalały od śmierci w 
Lesie Katyńskim.

ZSRR i Niemcy nigdy nie pogodzi-
ły się z klęska z 1919 i 1920 roku i 
pałały żądzą odwetu, ten czas nad-
szedł we wrześniu 1939 roku.

19 października 1939  władze so-
wieckie ustanowiły zarząd do spraw 
jeńców wojennych i wbrew mię-
dzynarodowemu prawu wojennemu 
podporządkowały naszych jeńców 
NKWD, czyli policji politycznej  
a nie władzy wojskowej. I było to 
pierwsze złamanie międzynarodo-
wego  prawa wojennego i huma-
nitarnego. Wkrótce wyselekcjo-
nowano oficerów, w tym oficerów 
rezerwy i przedstawicieli władz , 
przywódców.

„Hołota wlazła do nas , były 2 ude-
rzenia, pierwsze przyszło wojsko, 
patrzyli na nas wojskowych, nie 

wiedzieli co mają zrobić. Dopie-
ro za kilka dni następne uderzenie, 
przyszło  NKWD, już inaczej ubra-
ni, taka  specjalna grupa ludzi . Trze-
ba tu powiedzieć, że nigdy w Rosji 
nie wiedzieliśmy,  gdzie, kiedy, po 
co i jak. Żadne pytania, które nasu-
wały się, które były konieczne do 
życia nie miały odpowiedzi. Stoimy 
na takiej wielkiej łące,  oni z tymi 
naganami stoją i  decydują gdzie 
kto ma pójść , albo jako oficer albo 
zwykły żołnierz , dawaj ruki, moje 
ręce nie były spracowane , to ty ofi-
cer, do bydlęcego wagonu !...

Czułem, że muszę się uczyć, kiedy 
zobaczyłem w tym Kozielsku taką 
ogromną masę ludzi , wykształco-
nych, siedmiuset lekarzy prawie 
było! Inteligencja taka, każda dys-
cyplina uniwersytecka, nie wiem 
czy był jakiś język na świecie, któ-
rego nie znałby ktoś z obecnych!.

Spotykało się fantastycznych lu-
dzi, ktoś był olimpijczykiem, ktoś 
wykładał strategię, z pierwszej ręki 
od wybitnych uczonych można się 
było tyle dowiedzieć !”

W filmie Barbary Włodarczyk „Ka-
tyń” (TVP Historia) występuje ku-
stosz Muzeum w Katyniu, Galina, 
absolwentka pedagogiki w Smoleń-
sku i była komsomołka, przez lata 
wierząca w komunistyczną propa-
gandę o niemieckich sprawcach lu-
dobójstwa w Lesie Katyńskim. Do 
momentu decyzji o samodzielnym 
myśleniu.

Galina zbiera świadectwa zbrodni 
na polskich oficerach W wagonie 
z transportu śmierci gromadzi pa-
miątki. Na misce  przyniesionej  
przez grzybiarza w latach dziewięć-
dziesiątych wyryty napis, „Sob-
czyński”. „Jego biografię można 
zawrzeć zaledwie w kilku zdaniach, 
dzieciństwo w rodzinie, nauka w 
gimnazjum, potem podporucznik 
rezerwy i Katyń. To cały życiorys, 
acha, można dodać jedno zdanie, 
nie był żonaty, nie zdążył, miał 27 
lat” – mówi Galina. Zna historię 
każdego z zabitych,  ponad 4400 
biografii wojskowych, lekarzy na-
uczycieli wrzuconych po strzale w 
tył głowy z rękami skrępowanymi 
drutem kolczastym do  8 zbioro-

wych mogił. 

„Tacy byli  młodzi, tacy czyści i tacy 
ładni! Oj za co to wszystko, za co ci 
młodzi zginęli, za nic…”- wspomi-
na mieszkanka pobliskiej wsi.

W nocy Las Katyński wygląda prze-
rażająco. „Ci wszyscy, którzy uspra-
wiedliwiają zbrodnię, którzy mają 
wątpliwości, że to było niesprawie-
dliwe i okrutne powinni przyjść i 
posłuchać tej ciszy , poczują się tak,  
jakby za każdym drzewem ktoś stał 
i mówił : tak bardzo chciałem żyć”.

Córka dr Karola Mikulskiego, leka-
rza psychiatry, ordynatora szpitala 
psychiatrycznego w Gostyninie w 
latach 1934-1940 w filmie „Śmierć 
psychiatry” (TVP Historia) wspo-
mina dzieciństwo i ukochanego 
ojca. Rodzina ziemiańska, dziadek 
psychiatra, pradziadek okulista w 
Żytomierzu.

Dziadek pojechał do Monachium 
gdzie był asystentem prof. Emila 
Kraepelina, twórcy nowoczesnej 
szkoły psychiatrii. I dziadek i oj-

ciec mieli silny związek z chorymi 
psychicznie. Gdy wybuchła wojna 
bolszewicka i dziadek i ojciec, któ-
ry miał wtedy 19 lat, wzięli  w niej 
udział. Po studiach ojciec był asy-
stentem prof. Jana Mazurkiewicza, 
twórcy polskiej szkoły psychiatrii. 
Miał 33 lata gdy otrzymał  propo-
zycję funkcji  ordynatora w Gosty-
ninie. Piękny, świeżo zbudowany 
szpital w lesie sosnowym. Otrzymał 
wyjazd stypendialny w 1936 roku 
do Europy w celu zwiedzania i za-
poznawania się z zachodnimi klini-
kami psychiatrycznymi (tak dbano 
w II RP o merytoryczne przygoto-
wanie do pełnienia funkcji w każdej 
dziedzinie) był we Francji, Niem-
czech, Włoszech, na Węgrzech, w 
Jugosławii, Monachium. W  Heidel-
bergu na Uniwersytecie spotkał kie-
rownika  Carla Schneidera, członka 
NSDAP, jednego z ekspertów akcji 
T4. Jego uczniowie brali udział w 
ludobójstwie niemieckim.

Poznał Ernsta Rudina (1874-1952) 
psychiatrę,  teoretyka niemieckiej  
eugeniki, dwukrotnie odznaczone-
go  przez Hitlera, odpowiedzialnego 
za masowe sterylizacje i akcje T4, 
który po wojnie nie poniósł odpo-
wiedzialności karnej.

Karol Mikulski  rozpoczął badania 
nad bliźniętami, był w kontakcie z 
Niemcami i Luksemburgiem. Był 
na bieżąco w temacie psychiatrii, 
chciał zreformować metody lecze-
nia, wtedy zaczęto stosować terapię 
psychologiczną, bale dla chorych, 
praca w ogrodzie, pomoc w pracach 
domowych.

Wybuchła wojna, został zmobili-

25 maja „Europejskim 
Dniem Bohaterów Walki 
z Totalitaryzmem”
Bożena Ratter
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zowany, 17 września był w Soko-
łowie Podlaskim gdzie wraz z in-
nymi, polskimi oficerami trafił do 
bydlęcego wagonu wiozącego ich 
na śmierć. Podjął ryzyko ucieczki, 
przepiłował drut przy drzwiach i 
wyskoczył. Wrócił w października 
do Gostynina, w  pamiętniku zapi-
sał: mój towarzysz nie chciał uciec 
, wierzył ,że jako oficer zostanie in-
ternowany i ukryje się przed Niem-
cami. Został zamordowany wraz z 
22 tysiącami innych.

Niemcy w grudni 1939 roku doko-
nali zbrodni na inteligencji Gostyni-
na, wyeliminowali całą elitę. Już w 
lutym pacjenci opłacani przez gmi-
nę byli wycofywani ze szpitala do 
ciężarówek i zagazowywani spali-
nami, zabijano ich też w pobliskich 
lasach. Niemcy byli pewni, że cho-
ry umysłowo nie jest człowiekiem,  
strzelano do nich jak do psa –wspo-
mina świadek tamtej tragedii. W 
okupowanej Polsce zamordowano 
co najmniej 20 tysięcy ludzi niepeł-
nosprawnych. Ze szpitala psychia-
trycznego w Świeciu nad Wisłą w 
październiku 1939 roku wywiezio-
no grupę 120 dzieci pod pretekstem 
wycieczki. Zgładzono wszystkie.

17 marca 1940 roku przyjechała 
do szpitala komisja niemiecka z 
nakazem sporządzenia w ciągu 24 
godzin listy chorych, do ekstermi-
nacji. Karol Mikulski  pożegnał jak 
zwykle zasypiającą córkę i udał się 
do swego gabinetu. Popełnił samo-
bójstwo. Tej nocy uświadomił so-
bie czym jest eugenika niemiecka, 
przestał być polskim eugenikiem , 
był już tylko lekarzem, który złożył 
przysięgę Hipokratesa.

‘Raz (styczeń 1940) przyszedł do 
mnie gospodarz z sąsiedniej wioski 
Klicko – Kolonia . Była to osada 
nowa, powstała po pierwszej wojnie 
światowej, gdy mój ojciec rozparce-
lował dawny folwark Klicko. Na-
bywcami tej ziemi byli wyłącznie 
chłopi polscy z wsi sąsiednich – ele-
mentu napływowego w ogóle tam 
nie było. Gość był wyraźnie stro-
skany. „Ja dziś tu przyjechałem, bo 
u nas jest coś nowego, a ja jeszcze 
nie wiem co. Nas, cośmy tę ziemię 
folwarczną kupili po tamtej wojnie 
zapisują sowieci, co się zjechali. 
Co tu robić? „”Starajcie się, aby nie 
robili dokładnych spisów”. A kiedy 
Ukraińcy nasi tak strasznie pilnują, 

że każdą duszę liczą, każdego dziec-
ka się doszukują. Żeby to tylko nie 
było na jakiś wyjazd do Rosji, bo 
cos tak Ukraińcy gadają”. To było w 
styczniu (1940r). 11 lutego w nocy 
przyszło wojsko i zabrało w bardzo 
krótkim czasie całe Klicko-Kolonię, 
tzn. wszystkie te rodziny, które, po-
chodząc z sąsiednich wsi polskich, 
osiadły po pierwszej wojnie na by-
łych gruntach folwarcznych. Ukra-
ińcy z pobliskich wsi w pół godziny 
po wypędzeniu naszych ludzi, jesz-
cze w nocy, zajęli zagrody.

(…) 12 lutego, popłoch padł na 
Lwów. Na wszystkich dworcach 
zjawiały się coraz to nowe pociągi, 
długie rzędy wagonów bydlęcych 
stawały na torach. Rozlegały się 
śpiewy. Najczęściej śpiewano Gorz-
kie żale, gdyż był to przecież Wielki 
Post. Pociągów pilnowało wojsko. 
Ludność miejska i podmiejska 
spontanicznie rzuciła się na dworce. 
Zimno było straszliwe. Pociągów 
na dworcach ciągle przybywało. 
Wagony były zamknięte, zezwalano 
tylko- i to nie zawsze-na wyrzuca-
nie zwłok. Zbierano je wieczorem 
na torach. Dużo było wśród nich 
zamarzniętych dzieci. Pokazało się, 
że nie wszędzie można było zabie-
rać pierzyny jak w Klicku, z niektó-
rych wsi kazano ludziom wyjść bez 
niczego, jeśli tego żądał miejscowy, 
ukraiński sowiet. Pociągi przyby-
wały z okolic na zachód i na północ 
od Lwowa, a wiadomości przy-
chodziły zewsząd, ze wszystkich 
województw i powiatów zaboru. 
Zewsząd wywożono Polaków po-
chodzących z sąsiednich wsi, którzy 
nabyli ziemię po roku 1918, jako 
element „napływowy”, „sztucznie” 
tam przez Rząd Polski usadowiony.

To działo się 11,12 i 13 lutego 1940 
roku w całej wschodniej Polsce.” 
(Karolina Lanckorońska „Wspo-
mnienia wojenne”).
Karolina Lanckorońska, córka  hra-
biego Karola Lanckorońskiego 
(1848-1933), Wielkiego Ochmistrza 
na dworze imperatora Franciszka 
Józefa I , naukowiec, nauczyciel 
akademicki, wychowawca kolej-
nych koneserów sztuki, pracownik 
Czerwonego Krzyża niosący w obo-
zach pomoc ofiarom totalitaryzmu 
niemieckiego.Składała zeznania w 
procesie norymberskim, wspaniałą 
kolekcję dzieł gromadzonych przez 
rodzinę przekazała polskiemu mu-

zeum, żyła bardzo skromnie.

Tak nam tęskno do tego szaleństwa 
polskiej inteligencji eksplodującego 
w wolnej II RP…ta feria pomysłów 
i działań.

Byliśmy w Europie obecni i szano-
wani dzięki talentom, umiejętno-
ściom , sprawności intelektualnej, 
gospodarczej, kulturalnej, dyploma-
tycznej. Nie jako pariasi na zmywa-
kach czy specjaliści od płciowości 
ale jako partnerzy w polityce, nauce 
, przemyśle, rolnictwie, przetwór-
stwie, przedsiębiorczości. Dlaczego 
zakrywamy przed współczesnymi 
Polakami  te karty historii i fałszy-
wie głosimy, że dopiero teraz są w 
Europie? Teraz Europa jest u nas z 
powodu dotacji unijnych, ponieważ  
odebrano władzę tym szaleńcom 
inteligencji, którzy port i  miasto 
Gdynia bez dotacji unijnej potrafili 
zbudować,  jak i z powodu wyprze-
daży naszego majątku i dziedzictwa 
narodowego, bo nie ma już tych 
wspaniałych architektów i gospoda-
rzy, którzy pięknie przestrzeń potra-
fili zagospodarować. To Ignacy Łu-
kasiewicz lampę gazową wymyślił 
i takie zostały w Wiedniu zainstalo-
wane. To tylko jeden z tysięcy przy-
kładów naszych sukcesów, znany z 
podręcznika szkolnego.

Ale nadeszli barbarzyńcy z zacho-
du i wschodu. Nienawiść nie tyl-
ko do homo intelektu, również do 
produktów powstałych z pracy tego  
intelektu. Wszechobecnej sile nisz-
czenia uległy nie tylko wspaniałe 
dzieła sztuki, księgozbiory, obiek-
ty architektoniczne ale przedmioty 
codziennego użytku  bo pańskie lub 
kościelne albo rewizjonistyczne, w 
tym  również pożyteczne maszyny . 
Rozkazem Stalina z 1951 roku we 
wszystkich jednostkach wojsko-
wych miały zostać zutylizowane, co 
w tamtych czasach oznaczało prze-
topione, wspaniałe maszyny Harley 
Davidson, na których walczyli żoł-
nierze w czasie II wojny światowej. 
Dzięki przytomności umysłu  wy-
chowanych, czy  wykształconych 
na dobrych, przedwojennych wzor-
cach zostały uratowane. Dziura 
w płocie służyła do wymiany zło-
mu by kilogramy się zgadzały. To 
właśnie z takiego źródła pochodził 
pierwszy motocykl studenta  Poli-
techniki Warszawskiej, który taki 
złom rozłożył, naukowcy - specja-

liści metalurgii zbadali i certyfikat  
wyrobowi  wystawili (TVP Historia 
, seria „pasje”).
Decyzją Rady Ministrów , Fundusz 
Obrony Narodowej tworzony mię-
dzy 1936 a 1939 rokiem z dobro-
wolnych darów Polaków ( były tam 
dzieła sztuki), w tym kleru, zwany 
przez generała Sikorskiego „wdo-
wim groszem” , wywieziony we 
wrześniu 1939 roku z Warszawy do 
Sudanu, potem Francji i Londynu 
w postaci 83 skrzyń i 500 worków, 
strzeżony by zgodnie z wolą Sikor-
skiego przekazać go wolnej Polsce, 
został przeznaczony do muzeów 
(kilka eksponatów w 3-ch muze-
ach), zakładów jubilerskich i Des-
sy. Co oznaczało, że złoty zegarek 
z miniaturową sceną porcelanową 
można było kupić za 3 kg kiełbasy 
w Urzędzie Rady Ministrów. Czy 
wiele się zmieniło się do dzisiaj w 
tych barbarzyńskich działaniach?

Tak wiele tracimy wskutek braku 
wiedzy, zwłaszcza wiedzy  histo-
rycznej i braku umiejętności anali-
zy tego, co obecnie się dzieje.

W Domu Spotkań z Historią odby-
ło się spotkanie z profesor Elżbietą 
Smułkową, autorką książki „Był 
dom we Lwowie”. Historia bardzo 
polskiego budynku,  który przed 
aneksją przez władze radzieckie 
był własnością  Poczty Polskiej. 
W domu tym 3 pokoje zajmowały 
3 kobiety, Polki, które w komuni-
stycznej beznadziei życia w powo-
jennym Lwowie stworzyły swojego 
rodzaju oazę. Życie prowadziły we-
dług zaplanowanego scenariusza, 
ze ścisłym podziałem obowiązków, 
specyficznym humorem i otwar-
tością na drugiego człowieka. Po 
prezentacji głos oddano uczestni-
kom tego spotkania, młoda kobieta 
powiedziała nam ,że właśnie wraca 
z Kongresu Kobiet, jest feministką 
i na pewno przeczyta tę książkę. 
Nie wiem czemu miała służyć ta 
wypowiedź . Dom we Lwowie za-
mieszkiwały kobiety doświadczone 
okrutnie przez ideologię marksi-
stowską, okaleczone psychicznie i 
fizycznie deportacjami, więzieniem 
NKWD i represjami po wojnie. Od-
dały się służbie 

ludziom starym, chorym i samot-
nym , kształceniu i wychowaniu 
w polskości młodzieży, opiece 
nad niszczejącymi i niszczonymi 

grobami Polaków. O Irenie ks. Dr. 
Henryk Mosing napisał we wspo-
mnieniach „była światłem ziemi 
lwowskiej”. Totalitaryzm sowiecki 
odebrał im możliwość założenia 
rodziny.

Na murze przy kinie bajka informa-
cje o innym wydarzeniu organizo-
wanym przez  fundację Róży Luk-
semburg, która jest autorką słów:

„Lenin i Trocki, wraz ze swymi 
przyjaciółmi, byli pierwszymi, 
którzy dali przykład światowemu 
proletariatowi; pozostają oni dziś 
jeszcze jedynymi, którzy mają pra-
wo zakrzyknąć jak Hutten: Odwa-
żyłem się!”,”Socjalizm albo bar-
barzyństwo – innej drogi nie ma!”. 
Czy młodzi uczestnicy kojarzą ten 
tekst  z 10 milionami ofiar śmierci 
głodowej na Ukrainie? Z miliona-
mi ofiar w Polsce, Rosji, Chinach, 
Kambodży, Korei pod rządami 
władz socjalistycznych?
Jerzy Scheur był jednym z orędow-
ników ustanowienia 25 maja „Eu-
ropejskim Dniem Bohaterów Walki 
z Totalitaryzmem” . Dlaczego ten 
dzień ? Tego dnia przypada roczni-
ca męczeńskiej śmierci wysłannika 
do Auschwitz, rotmistrza Witolda 
Pileckiego zamordowanego przez 
komunistów 25 maja 1948 r.

Szymon Wiesenthal wytropił w Ar-
gentynie niemieckiego zbrodniarza, 
Adolfa Eichmanna, który w imię 
ideologii nazistowskiej  dokonał 
zbrodni przeciw  ludzkości mor-
dując  miliony spośród 22 narodo-
wości.  Sąd w Izraelu w 1961 roku 
skazał na śmierć zbrodniarza wo-
jennego nie biorąc pod uwagę fak-
tu, iż  w chwili zatrzymania Adolf 
Eichmann prowadził fermę kurzą. 
Szymon Wiesenthal nie został uka-
rany grzywną ani pozbawieniem 
wolności za porwanie zbrodniarza i 
przewiezienie go do Izraela.

„Kto popełnił  ludobójstwo, kto 
pomagał wysłać na śmierć niewin-
nych ludzi, nie ma prawa umrzeć w 
pokoju „-  twierdził Szymon Wie-
senthal.  Dążąc do tego, by ludobój-
cy nie uszli karze, chciał dać prze-
strogę, by w przyszłości nie doszło 
do podobnych zbrodni.

Bożena Ratter

FUNDACJA   DLA   POLONII
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Od wielu miesięcy media i polity-
cy epatują społeczeństwo informa-
cjami napływającymi z Ukrainy, 
informacjami które coraz częściej 
stanowią newsy nr. 1 i nie schodzą 
z czołówek gazet. 
Głoszony od lat mit o dostępności 
do internetu powoduje to, że zde-
cydowana większość społeczeń-
stwa o Ukrainie wie tylko tyle ile 
wyczyta w tzw. „wiodących” tytu-
łach prasowych lub usłyszy w „je-
dynie słusznych” stacjach radiowo 
telewizyjnych.
Wymienione przeze mnie media 
skutecznie przemilczają jednak to,  
co mimo probanderowskiej pro-
pagandy jest jeszcze tak bardzo 
bliskie dla milionów Polaków a 
mianowicie Kresy. 
Kto czyta Kresowy Serwis In-
formacyjny wie doskonale co to 
Kresy, dlatego pominę tą drama-
tycznie tragiczną dla milionów 
Polaków kwestię, którą następu-
jące po sobie podobno demokra-
tyczne rządy zamiatają pod przy-
słowiowy dywan.  
Pytanie „dlaczego tak się dzieje„ 
pozostaje nadal pytaniem bez od-
powiedzi pomimo, że TAM na-
dal mieszkają i żyją zapomniani  
przez Macierz Polacy. 
„Gdzie diabeł nie może tam babę 
posłać” głosi ludowe porzekadło  
dlatego z mrówczym mozołem 
kursują na Kresy prywatne autka 
wypełnione po brzegi pomocą dla 
rodaków o których POLSKI rząd 
zapomniał. To jednak kropla w 
morzu potrzeb naszych rodaków 
„zza Buga” którzy na codzień 
zmagają się nie tylko z szarą co-
dziennością ale przede wszystkim 
z powszechną, bo wszechobecną 
korupcją.
W czasie gdy Polacy na Kresach 
jak i mieszkający między Odrą a 
Bugiem ledwo koniec z końcem 
wiążą, Związkowi Ukraińców w 
Polsce niczego nie brakuje. 
Pieniądze polskiego podatnika 
które tak łatwo na rok 2014 po-
dzielił min. Sikorski i były min. 
Boni a które stanowią dotację dla 
ZUwP na m.in. szkodliwa Polsce 
działalność, to co najmniej dwu-
cyfrowe liczby poprzedzające sze-
ściocyfrowe kwoty. 
Czas jakiś temu pisaliśmy o tym, 
jak to Związek Polaków w Kijo-
wie wyrzucono na bruk gdy tym-
czasem, Związek Ukraińców w 
Polsce rozbudowuje swoje struk-
tury.         

Skład Zarządu ZUwP:

Piotr Tyma - Prezes Związku
Marek Syrnyk - Wiceprezes Za-
rządu Głównego
Mirosław Kupicz - Sekretarz Za-

rządu Głównego
Członkowie Zarządu:
Stefania Łajkosz
Mariana Jara
Elżbieta Krzemińska
Stefan Migus
Jan Syrnyk
Józef Haszczyn
Organem uchwałodawczym 
Związku jest Rada Główna w któ-
rej skład wchodzą: 

Piotr Tyma 
Maria Tucka
Maria Biłas
Bogdan Pecuszok
Stefania Jawornicka
Jan Syrnyk
Roman Biłas
Elżbieta Krzemińska
Jerzy Hrycyna
Stefan Migus
Jan Pik
Anna Hawrylczak-Małańczak 
Mirosław Harasym
Ksenia Dowhań
Andrzej Drozd 
Anna Drozd
Roman Drozd
Andrzej Komar
Mirosław Kupicz
Stefania Łajkosz
Aleksander Maślej
Mirosław Olejnik 
Mirosław Prytuła
Arkadiusz Putko
Bogdan Putko
Marek Syrnyk
Jarosław Syrnyk 
Miron Sycz
Lubomira Tchórz 
Włodzimierz Fil
Mirosław Czech

Związek Ukraińców w Polsce po-
siada szerokie Struktury regional-
ne w tym 10 oddziałów w skład 
których wchodzi blisko 90 kół te-
renowych oraz 7 kół niezależnych.

Oddziały i koła terenowe Związku 
Ukraińców w Polsce  
Przemyski (koła: Hrebenne, Kal-
ników, Kłokowice, Kobylnica Ru-
ska, Łazy, Lubaczów, Przemyśl, 
Chotyniec, Jarosław)
Olsztyński (koła: Olsztyn, Dobre 
Miasto, Lidzbark Warmiński, Bar-
toszyce, Kętrzyn, Asuny, Gęsiki, 
Krelikiejmy, Srokowo, Mołtajny, 
Bajory, Iława, Ostróda, Morąg, 
Reszel)
Mazurski (koła: Banie Mazurskie, 
Węgorzewo, Wydminy, Giżycko, 
Kruklanki)
Elbląski (koła: Elbląg, Pasłęk, 
Pieniężno, Lelkowo, Tolkmicko, 
Marzęcino, Ostaszewo, Stegna, 
Braniewo, Pęciszewo, Nowotki, 
Szymbory, Głębock, Jelonki, Ja-
rzeń)
Koszaliński (koła: Bielica, Biały 

Bór, Wałcz, Kołobrzeg, Koszalin, 
Przećmino, Świdwin, Szczecinek
Szczeciński (koła: Szczecin, Star-
gard Szczeciński, Trzebiatów, Iń-
sko, Goleniów)
Lubuski (koła: Zielona Góra, Go-
rzów Wielkopolski, Skwierzyna, 
Osiecko, Międzyrzec, Strzelce 
Krajeńskie, Szprotawa, Poznań)
Legnicki (koła: Legnica, Lubin, 
Gromadka)
Pomorski (koła: Bytów, Gdańsk, 
Żukowo, Lębork, Miastko, Raba-
cino, Słupsk, Człuchów)
Sanocki (koła: Hłomcza, Ko-
mańcza, Mokre, Sanok, Rzepedź, 
Ustrzyki Dolne)

Koła niezależne
Katowice
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Warszawa
Wrocław

Organizacje wspierające:
Klub Ukraińskich Prawników
Organizacja Młodzieży Ukraiń-
skiej PŁAST
Stowarzyszenie Ukraińców Więź-
niów Politycznych Okresu Stali-
nowskiego
Towarzystwo Ukraińskie
Ukraińskie Towarzystwo Lekar-
skie
Ukraińskie Towarzystwo Nauczy-
cielskie
Ukraińskie Towarzystwo Histo-
ryczne
Zjednoczenie Łemków
Związek Ukrainek
Związek Ukraińców Podlasia
Towarzystwo Miłośników Skanse-
nu Kultury Materialnej Chełmsz-
czyzny i Podlasia w Holi
Związek Ukraińskiej Młodzieży 
Niezależnej

Przecież te całe rozdmuchane 
struktury nie  żyją powietrzem. 

Do powyższych danych bez naj-
mniejszego trudu dotarłem za po-
średnictwem przeglądarki interne-
towej w której wpisałem stosowną 
frazę.
Wpisując do wyszukiwarki frazę
„Związek Polaków na Ukrainie”  
znalazłem jedynie popularny 
„misz-masz” z którego jednak nic 
nie wynika. 

Wikpedia podaje: 
Związek Polaków na Ukrainie 
– organizacja zrzeszająca Pola-
ków na Ukrainie.
Utworzony w 1991 roku w Ki-
jowie po przekształceniu Pol-
skiego Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego. Wydaje 

Dziennik Kijowski.
 Wchodzi w skład Federacji Or-
ganizacji Polskich na Ukrainie.

Po przejściu na zakładkę Federacji 
Organizacji Polskich na Ukrainie 
również otrzymałem „wyczerpu-
jącą” informacje: 

Federacja Organizacji Polskich 
na Ukrainie - polska organiza-
cja koordynująca i wspomaga-
jąca inne organizacje Polaków 
na Ukrainie. Siedziba władz 
mieści się w Kijowie, posiada 
także oddział we Lwowie.

FOPnU ostatnio zorganizowa-
ła akcję pomocy powodzianom, 
serię festiwali (Festiwal Kultu-
ry Polskiej, Spotkania Polskich 
Rodzin Muzykujących). Orga-
nizowano również konferencje 
naukowe i programy współpra-
cy, wśród których ważne miej-
sce zajmuje program studencki 
polsko–żydowsko–ukraiński 
„Arka”. Wydano książkę Mar-
ka Gierczaka „Historia wsi 
Strzałkowice”.
Organizacja planowała budowę 
Domu Polskiego we Lwowie, 
powołanie Rady Prezesów, zre-
alizowanie Zjazdu Młodzieży 
Polskiej z Ukrainy.
Organizacja wydaje dwumie-
sięcznik „Nasze drogi”.
Na V Sejmiku FOPnU było 
obecnych 280 prezesów różnych 
organizacji, prezesem w 2010 
roku została ponownie wybrana 
Emilia Chmielowa.
Oświecony „nawałem” powyż-
szych informacji zerknąłem 
więc na dwumiesięcznik „Nasze 
drogi”.
Niestety, ostatni dostępny nu-
mer czasopisma datowany jest 
na rok 2010 a więc mocno trąci 
patyną czasu.

Postanowiłem zatem sprawdzić, 
co Wikipedia podaje ad. Polaków 
na Ukrainie i czytam:

Polacy na Ukrainie – na tere-
nie Ukrainy mieszka według 
różnych oficjalnych danych od 
ponad 144 do 900 tys. Polaków. 
Nieoficjalnie liczba osób tej na-
rodowości w granicach państwa 
Ukraina szacowana jest nawet 
na 2 do 3 milionów.

Odpowiednia sprawdziłem Wi-
kipedię w aspekcie mniejszości 
mieszkających w Polsce wg. spisu 
powszechnego z roku 2011 i czy-
tam, że:

4. Ukraińcy  51001  
[...]

9. Łemkowie  10531 
co łącznie daje liczbę ponad 61 
tys. 
Jak to zatem możliwe, że 45 milio-
nowego państwa Ukraina nie stać 
na dotowanie polskiej mniejszości 
na Ukrainie ale 38 mln ludność 
Polski stać na grube miliony dla 
mniejszości ukraińskiej w Polsce. 
Która więc koszula bliższa ciału 
ukraińska czy polska.?

Ministerstwa kierowane przez 
Sikorskiego i do niedawna przez 
Boniego z całą pewnością nie są 
jedynymi które nie skąpią grosza 
pozyskanego z krwawicy pol-
skiego podatnika dla mniejszości 
ukraińskiej w Polsce. 
Na Boga, na Ukrainie jest mniej-
szość polska tylko dlaczego nie 
jest wspierana przez ukraińskiego 
podatnika.?
Tak jest niestety wszędzie gdzie 
mieszka  Polonia.    
Nasze mniejszości nie są TAM 
traktowane tak jak my traktujemy 
mniejszości zamieszkujące Pol-
skę. 
Więcej, dziwna selektywność w 
rozdzielnictwie środków pomo-
cowych dla mniejszości w Polsce  
preferuje jedną mniejszość kosz-
tem innej. 
Nie wiem jeszcze dlaczego akurat 
mniejszość ukraińska ma pochła-
niać większość środków pomoco-
wych z ogólnego koszyka ale nad 
tym pracuję. Przecież 1/3 zagra-
nicznych studentów studiującej w 
Polsce stanowią Ukraińcy z czego 
ponad 90%  studiuje na koszt pol-
skiego podatnika tylko dlatego, że 
ktoś, zbyt hoją ręką rozdaje Karty 
Polaka. 
Bieżąca sytuacja na Ukrainie jest 
kolejnym pretekstem do udziela-
nia pomocy państwu, które oddaje 
ulicę za ulicą, garnizon za garni-
zonem, miasto za miastem.... a na 
dodatek oddaje to tzw. „zielonym 
ludzikom” 
O „Partnerstwie Wschodnim”  ge-
nerującym na Ukrainę olbrzymie 
środki unijne nie jestem w stanie 
nic napisać, gdyż przewyższa to 
moje możliwości   śledcze a i sama 
materia nie jest zbyt bezpieczna.
Dwudziestokilkuletnie państwo 
bez historii sprzeniewierzyło czas 
na budowanie podstaw własnej 
państwowości  kosztem tworzenia 
systemu oligarchicznego co prze-
kłada się na potężną korupcję ste-
rującą gospodarczą maszyną tego 
młodego państwa.
Gdzieś w tym ukraińskim rozgar-
diaszu zniknęli mieszkający na 
Ukrainie Polacy a to potwierdza 
tezę, że dla obecnej władzy III RP 
bliższa ciału jest jednak ukraińska 
koszula. 

Polacy na Ukrainie czy Ukraińcy 
w Polsce, czyli która koszula 
bliższa ciału ..??
Andrzej Łukawski    
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„Grodno na starej 
fotografii”i 

„Szaszki rosyjskie 
w Wojsku Polskim”
Tadeusz Gaponik
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że 
ukazało się drukiem pierwsze wy-
danie książki: 

„Grodno na starej 
fotografii”.
Zawiera ponad 350 zdjęć i pocz-
tówek Grodna z przełomu XIX i 
XX w, opisuje zamki królewskie, 
starostę Tyzenhauza, ostatnie lata 
króla Stanisława Augusta. Po-
wstanie kolei, dworca, mostów, 
fabryk.
Ponadto okres I i II wojny świa-
towej, Twierdzę Grodno, Samo-
obronę Grodna, powstanie i wal-
ki Pułku Jazdy Tatarskiej, groby 
ułanów tatarskich, okres II Rze-
czypospolitej. Pokazuje zdjęcia i 
opis cerkwi, również tych już nie 
istniejących.
Opisuje getto i zagładę Żydów, 
a także polskie ofiary w walce o 
Polskę i Grodno, w tym Pomnik 
Katyński
Zawiera kalendarium historii 
Grodna i dokładne opisy obiektów 
sakralnych, ulic, zabytków, dzieł 
sztuki, teatrów itp.
Mnóstwo przypisów i źródeł hi-
storycznych. Świadectwa polsko-
ści tych ziem.
Dodatkowo opisane są wszystkie 
pułki Wojska Polskiego wraz z 
odznakami pamiątkowymi, orzeł-
kami, uzbrojeniem itp.
• 164 strony, kolor;
• Format 23 x 16,5 cm; okładka 
miękka;
• Ponad 350 zdjęć i pocztówek 
Grodna z przełomu XIX i XX w., 
z okresu II Rzeczypospolitej i II 
wojny światowej;
• Dodatkowo historia garnizonu 
carskiego i polskiego z dodaniem 
zdjęć szabel, szaszek, odznak 
pułkowych, orłów carskich i pol-
skich, guzików itp.; 
• Książkę można zamawiać pod 
adresem wydawnictwa lub na al-
legro. Cena 49,99 zł razem z wy-
syłką. 

Druga książka to przegląd wszyst-
kich wzorów rosyjskiej broni bia-
łej z dokładnym opisem,  cech 
produkcji, katalog szaszek, ponad 
1000 zdjęć, w tym odznaki pułko
we, mundury, zdjęcia żołnierzy, 
historia niektórych pułków. 

„Szaszki rosyjskie w 
Wojsku Polskim”
autorstwa Panów: Tadeusza Bilni-

ka i Tadeusza Gaponika.

To pierwsza tego typu książka 
na rynku czytelniczym, która w 
sposób kompleksowy omawiaj 
wszystkie wzory rosyjskich sza-
szek używane przez żołnierzy pol-
skich w XIX i XX w. Zaletą książ-
ki jest zamieszczenie kolorowych, 
po mistrzowsku wykonanych 
zdjęć wszystkich eksponatów bro-
ni i ich dokładna charakterystyka. 
Autorzy w sposób perfekcyjny 
przedstawili rodowód każdego 
wzoru rosyjskiej broni, techno-
logię produkcji, znaki fabryczne, 

wojskowe itp. Wykazali różnice 
konstrukcyjne poszczególnych 
egzemplarzy, ich bojowe zastoso-
wanie w oddziałach rosyjskich, ale 
przede wszystkim skupili się na 
wykorzystaniu tej broni w Wojsku 
Polskim. Cel osiągnęli poprzez 
zamieszczenie dużej ilości zdjęć 
historycznych dokumentujących 
sposób użycia broni rosyjskiej 
przez polskich żołnierzy. Temu 
celowi służy też zamieszczenie 
zarysu historii niektórych oddzia-
łów Wojska Polskiego i charakte-
rystyka ich rosyjskiego
uzbrojenia. Książki są wzbogaco-

ne zdjęciami i opisem mundurów, 
wyposażenia, odznak pamiątko-
wych, orzełków, lanc itp. Duża 
ilość przypisów i posłużenie się 
bogatym wyborem źródeł pol-
skich i zagranicznych autorów 
nadaje książce walor popularno-
-naukowy.
Książka jest adresowana do czy-

telników zainteresowanych histo-
rią, ale również do bibliotek, mu-
zeów, kolekcjonerów, historyków 
wojskowości. Stanowi cenną po-
moc przy katalogowaniu i opisie 
zbiorów.
Poniżej zamieszczamy prezenta-
cję książki.

Pamiętaj pamiętać!!!
11 lipca 2014 
w Warszawie
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Ukraińskie gwałty na Polkach.
Temat zakazany cz. II
Aleksander Szumański, Stanisław Żurek  dla działu „Historia”

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Nocą z 14 na 15 maja we wsi Kun-
dziwoda pow. Dubno upowcy oraz 
Ukraińcy z sąsiednich wsi obrabo-
wali i spalili  większość polskich 
zagród oraz zamordowali co naj-
mniej 15 Polaków, w tym 60-let-
nią wdowę Samoszyńską i jej dwie 
córki lat 21 i 22 po wielokrotnym 
zgwałceniu (Siemaszko…, s. 56). 
W maju 1943 r. w kol. Stryłki pow. 
Równe upowcy w nocy dokonali 
rzezi ludności polskiej. „Ofia-
ry były mordowane w bestialski 
sposób: mężczyźni mieli odcięte 
genitalia, kobietom powpychano 
między wnętrzności butelki i ka-
mienie, odcinano palce, języki, 
nosy, wbijano kołki w szyje i gło-
wy” (Siemaszko..., s. 726). 
2 czerwca we wsi Hurby pow. 
Zdołbunów upowcy oraz chłopi 
ukraińscy z sąsiednich wsi otoczy-
li wieś i ze szczególnym okrucień-
stwem dokonali rzezi około 250 
Polaków. 
„Na 3 dzień (5 czerwca 1943 r.) 
po dokonaniu morderstwa przez 
Ukraińców byłem w tej wsi. /…/  
Doszliśmy na miejsce: widok 
okropny, wieś częściowo spalona, 
bardzo dużo pomordowanych w 
najokropniejszy sposób, kobiety 
w pozycjach, które wskazywały, 
że gwałcono je przed zamordowa-
niem. 
/.../  Nie wszystko widziałem – 
wieś była rozległa, nie udało się 
wszystkich przykryć ziemią, brak 
było łopat, wszystko zrabowane”  
(Jan Filarowski; w: Siemaszko....., 
s. 1243). 
18 czerwca we wsi Jarosławicze 
pow. Dubno wymordowali co naj-
mniej 52 Polaków. M.in.: 18-let-
nią Stasię Jachimek „ukraińscy 
powstańcy” kilkakrotnie zgwał-
cili, przywiązali nagą sznurem za 
nogi do belki i zanurzyli głową w 
dół w studni. 
18-letnią Lusię i 30-letnią Jadwi-
gę Przewłockie przed śmiercią 
brutalnie wielokrotnie gwałcili na 
oczach kilku osób (w tym rodzi-
ców) czekających na śmierć  (Sie-
maszko..., s. 65; oraz Mieczysław 
Jankowski: Zapomnieć nie mogę; 
w: „Świadkowie mówią”, s. 10). 
20 czerwca w kol. Dąbrowa pow. 
Łuck  zamordowali Anielę Rud-
nicką  z 3 dzieci oraz 17-letnią 
Wandę Stępień po dokonaniu 
zbiorowego gwałtu (Siemasz-
ko…, s. 568). 
W osadzie Szklińskie Budki pow. 
Łuck zakłuli nożami 40-letnie-
go Wacława Podobińskiego, jego 
38-letnią ciężarną żonę Zofię oraz 
uprowadzili ich 17-letnią córkę 
Alicję, po której ślad zaginął. 
23 czerwca w kol. Andrzejówka 
pow. Łuck Ukraińcy z kolonii Kra-
sny Sad zamordowali 10 Polaków, 
w tym 23-letnią Jadwigę Chmie-
lewską, którą uprowadzili do lasu 

i tam przed śmiercią zgwałcili. 
29 czerwca w kol. Fundum pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
poszukiwali młodych Polek. Po-
strzelili Feliksa Bulikowskiego 
i wrzucili do studni oraz ciężko 
pobili matkę i syna, bo nie chcie-
li zdradzić miejsca ukrycia córek 
(sióstr). 
Następnie napadli na rodzinę Sty-
czyńskich i pobili ciężko rodzi-
ców także poszukując ich córek. 
W czerwcu 1943 r. w kol. Budki 
Kudrańskie pow. Kostopol doko-
nali rabunków w polskich gospo-
darstwach oraz zgwałcili kilka na-
stoletnich dziewcząt. 
Jest to jeden z 4 znanych przypad-
ków w historii tego ludobójstwa, 
gdy gwałty nie zakończyły się 
śmiercią  ofiar.  
Koło wsi Chwojanka pow. Kosto-
pol w pobliskim lesie zamęczyli 
na śmierć siostry Dąbrowskie, 
19-letnią Władysławę i 21-letnią 
Genowefę, mieszkanki kol. Borek 
Kuty. 
W kol. Grabina pow. Łuck po-
strzelili 15-letnią Polkę Helenę 
Karczewską, następnie zgwałcili 
ją i dobili strzałem w podbródek; 
świadkiem był ojciec ukryty nie-
opodal w lesie (Siemaszko…, s. 
568). 
We wsi Hać pow. Łuck zamor-
dowali młodą dziewczynę, Ka-
labińską, nad którą znęcali się w 
okrutny sposób. W czerwcu 1943 
r. majątku Woronów  pow. Sarny 
upowcy obrabowali i spalili mają-
tek oraz zamordowali nie ustalo-
ną liczbę Polaków, natomiast 30 
z nich zbiorowo zgwałciło córkę 
zarządcy majątku (Siemaszko...., 
s. 722). 
W kol. Zahadka pow. Włodzi-
mierz Wołyński miejscowy Ukra-
iniec podjął się doprowadzenia do 
Włodzimierza młodej Polki Regi-
ny Garczyńskiej, która odwiedziła 
rodzinę i wiozła z powrotem żyw-
ność. W okolicach wsi Mohylno 
wydał ją w ręce upowców, którzy 
przywiązali ją rozebraną do drze-
wa i gwałcili. Równocześnie roz-
palili ognisko i następnie wkładali 
ofierze w narządy rodne rozpalone 
żelazo (Siemaszko...., s. 949, 959). 
We wsi Zastawie (Katarzynówka) 
pow. Horochów upowcy  uprowa-
dzili do lasu 22-letnią Henrykę 
Tomal, gdzie przez 3 dni wielo-
krotnie ją gwałcili, potem zamor-
dowali i wrzucili do suchej studni 
w lesie (Siemaszko…, s. 136).
To wszystko działo się jeszcze 
przed 11 lipcem 1943 roku, dniem 
nazwanym „Krwawą Niedzielą” , 
czyli przed apogeum ludobójstwa 
na Wołyniu. Potem nadeszły rze-
czy tak  przerażające, że podczas 
słuchania o nich „siwiały młode 
dziewczęta”.    
Przykładem takiego bestialstwa 

jest zagłada wsi Władysławów-
ka pow. Włodzimierz Wołyński.  
Przebieg tej zbrodni znany jest 
dzięki Ukraińcowi, który zrela-
cjonował ją swojemu polskiemu 
sąsiadowi. 
Pod koniec sierpnia 1943 roku 
z Władysławówki przybiegł za-
krwawiony mężczyzna krzycząc, 
że Ukraińcy mordują w tej wsi Po-
laków. Świadek, W. Malinowski 
ukrył się ze swoją rodziną w lesie. 
Pomagał im sąsiad, Ukrainiec 
Józef Pawluk. Poszedł on do wsi 
sprawdzić, co się dzieje. Wrócił po 
około 3 godzinach i zdał relację. 
„Prowidnyk ich powiedział, że 
taka rzeź jednocześnie jest prze-
prowadzana, odbywa się na całej 
Ukrainie, że jest nakaz wybicia 
wszystkich Lachiw - żeby nikt nie 
pozostał - komunistów i Żydów 
też. 
Powiedział (Józef Pawluk - przyp. 
S.Ż.), że we wsi Władysławówce 
wybili wszystkich, 40 rodzin – 
ogółem około 250 osób, leżą mar-
twi, trupy. 
Zapytany, jak to się stało, opo-
wiedział, że rano napadli na ko-
lonię, 50-ciu Ukraińców - UPA, 
uzbrojonych, otoczyło i „zdobyło” 
wieś, podczas „zdobywania” wsi 
zastrzelili kilku Polaków, którzy 
uciekali. 
Pozostali bezbronni i sterroryzo-
wani zostali oddani Ukraińcom, 
którzy oczekiwali w rejonie wsi 
przed jej „zdobyciem”. 
Była to zbieranina ludzi bez broni 
palnej, ze 150 osób, między nimi 
były kobiety - wszyscy posiadali 
kosy, sierpy, siekiery, widły, noże, 
cepy, szpadle, grabie, kłonice, or-
czyki i inne narzędzia stosowane 
w rolnictwie. 
Tak na znak dany przez uzbrojo-
nych Ukraińców, rzucili się na 
Polaków. Rozpoczęła się straszna 
rzeź, w tym zamieszaniu pobili i 
swoich. 
O tym opowiedział mi ojciec - 
mówił Pawluk, a sam widziałem 
koniec tego mordu - najgorzej 
znęcali się nad ostatnimi Polaka-
mi - rozszarpywali ludzi, ciągnęli 
za ręce i nogi, a inni ręce te od-
żynali nożami, przebijali widłami, 
ćwiartowali siekierami, wieszali 
żywych i już zabitych, rozcinali 
kosami, wydłubywali oczy, obci-
nali uszy, nos, języki, piersi kobiet 
i tak ofiary puszczali. Inni łapali je 
i dalej męczyli, aż do zabicia. 
Przy końcu ofiara była otoczona 
grupą ryzunów - widziałem, jak 
jeszcze żyjącym ludziom rozpru-
wano brzuchy, wyciągano rękami 
wnętrzności - ciągnęli kiszki, a 
inni ofiarę trzymali; jak gwałci-
li kobiety, a później je zabijali, 
wbijali na kołki, stawiali żywe 
kobiety do góry nogami i siekierą 
rozcinali na dwie połowy, topili w 

studniach. 
Powiedział Pawluk, że nigdy w 
życiu nie widział i nie słyszał o 
takiej rzezi, i nikt, kto tego nie 
widział, nigdy w to nie uwierzy, 
że jego pobratymcy tego dokona-
li. (...) Po wybiciu ofiar wszyscy 
rzucili się na dobytek - rabowa-
li wszystko, nawet jedni drugim 
zabierali, były bratobójcze bójki 
(...). 
Nie mogłem patrzeć się na dzieci 
z roztrzaskanymi głowami i mó-
zgiem na ścianach, wszędzie trupy 
zmasakrowane, krew - aż czer-
wono..”. (Siemaszko..., s. 1236 - 
1237).  
W podobny sposób jak Władysła-
wówka, zarówno na Wołyniu jak i 
w Małopolsce Wschodniej zagła-
dzie uległo kilkaset wsi polskich. 
W Augustowie ocalał świadek Ka-
jetan Cis, ukryty w kopie zboża. 
Widział nieudaną próbę ucieczki 
rodziny Malinowskich liczącej 7 
osób: rodziców, teściową i dzieci 
lat: 2. 3, 4 i 5. 
„Rozjuszona banda, jeszcze 
okrwawiona i rozgrzana we Wła-
dysławówce - widłami, siekiera-
mi, sierpami i kosami - zabijała, 
maltretowała tę rodzinę; kobiety, 
żonę Malinowskiego i teściową, 
rozebrali do naga i gwałcili - chy-
ba gwałcili już nieżywe kobiety, 
bo leżały bez ruchu i co raz jakiś 
rezun kładł się na nie, były całe we 
krwi. 
Żywe dzieci podnosili na widłach 
do góry - straszny krzyk (...). Kil-
ku rezunów poznałem - mieszkali 
w przyległych wioskach, sąsiedzi” 
(Siemaszko..., , s. 1237). 
We wsi Woronczyn pow. Horo-
chów 15 lipca 1943 r.: „Kiedy 
my, przestraszeni siedzieliśmy w 
życie, we wsi rozpętało się piekło. 
/…/ Siedzieliśmy skuleni, aż tu 
nagle słychać rozmowę.
 Powolutku podniosłam głowę. 
Zobaczyłam białego konia, na 
którym siedział Ukrainiec. Przez 
pierś miał przewieszony karabin. 
Prowadził przywiązaną do siodła 
kobietę (podkr. – S.Ż.). 
Była to nasza sąsiadka Krzeszczy-
kowa” (Stanisława Jędrzejczak; 
w: Biuletyn Informacyjny 27 Dy-
wizji Wołyńskiej AK, nr 1 z 2000 
r.). Losu uprowadzonej „w jasyr” 
polskiej kobiety można domyśleć 
się, był gorszy od branek tatar-
skich, a działo się to w połowie 
XX wieku.  
25 lipca 1943 r. we wsi Gnojno 
pow. Włodzimierz „ukraińscy par-
tyzanci” zamordowali 37-letnią 
Polkę z kol. Mikołajówka oraz 
jej sześcioro dzieci, a w dwa dni 
później Feliksę Dolecką ze wsi 
Swojczów. 
Z posterunku policji ukraińskiej 
w Gnojnie przyjechało do domu 
Felicji w Swojczowie, dwóch zna-

nych jej ukraińskich policjantów. 
Powiedzieli do Felicji tak: 
„Zbieraj się odwieziem cię do 
Włodzimierza Wołyńskiego, bo 
tutaj Ukraińcy cię zabiją!” Ona 
już w tym czasie wiedziała o tra-
gedii jaka wydarzyła się niedawno 
w polskim Dominopolu. 
Zaufała Ukraińcom, zebrała po-
spiesznie swoje rzeczy do wali-
zek, wsiadła z nimi na furmankę i 
odjechali. Zamiast jednak do Wło-
dzimierza Wołyńskiego pojecha-
li w trójkę na posterunek policji 
ukraińskiej w Gnojnie. 
Tam ją gwałcili, a w końcu zacio-
sali kołka i wbili jej ten pal w bło-
nę poślizgową. Tak wbili ją na pal, 
zupełnie jak za okrutnych czasów 
ich bohatera narodowego Bohda-
na Chmielnickiego”  (Antonina i 
Kazimierz Sidorowicz www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl ).
W lipcu 1943 r. we wsi Niewir-
ków pow. Równe podczas nocne-
go mordowania ludności polskiej 
upowcy w jednym domu zgwałcili 
dwie Polki: 20-letnią Hicewicz i 
25-letnią Marię Błachowicz, a na-
stępnie zakłuli je, natomiast „tyl-
ko” śmiertelnie pokłuli ich matki. 
W drugim domu to samo spotkało 
kolejne dwie Polki. We wsi Ozie-
rany pow. Kowel zamordowali: 
siostry lat 18 – 20, chłopca lat 
21 oraz Anielę Świder z mężem i 
dzieckiem, którą zgwałcili i przy-
piekali rozpalonym żelazem. 
8 sierpnia 1943 r. w kol. Kadysz-
cze pow. Łuck dwie Polki, siostry 
mające po 17 – 18 lat, idące do 
kościoła, po zgwałceniu zostały 
bestialsko zamordowane przez 
kilkunastu chłopów ukraińskich. 
15 sierpnia 1043 r. (święto Wnie-
bowzięcia NMP) w kol. Ludmił-
pol pow. Włodzimierz Wołyński 
bestialsko zamordowali siostry 
lat 18 i 20 uciekające furmanką ze 
wsi Turia do Włodzimierza Wo-
łyńskiego - Jadwigę i Stanisławę 
Zymon. 
28 sierpnia we wsi Beresk pow. 
Horochów zamordowali 3-osobo-
wą rodzinę polską kowala: 60-let-
niego Grzegorza Paluszyńskiego, 
jego 60-letnią żonę Aleksandrę 
oraz 20-letnią córkę Stanisławę, 
którą przed śmiercią zgwałcili. 
29 sierpnia w  kol. Czmykos pow. 
Luboml upowcy razem z chłopa-
mi ukraińskimi z okolicznych wsi 
Czmykos, Sztuń, Radziechów, 
Olesk i Wydźgów wymordowali 
około 200 Polaków. 
Napadem kierował sotnik Po-
krowśkyj, syn duchownego pra-
wosławnego ze wsi Sztuń.  
Grupę dziewcząt i kobiet spędzo-
no do szkoły, gdzie po zgwałceniu 
i zmaltretowaniu, zwłoki wrzuco-
no do szkolnej ubikacji. 
30 sierpnia we wsi Myślina pow. 
Kowel upowcy z okolicznych wsi, 



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                             1 czerwca 2014 - strona 21

 Roman Domański ps. „Sęp”; 
31 maja por. „Bratek” otrzymał 
od majora „Kowala” rozkaz 
udania się za Bug i nawiązania 
kontaktu z dowództwem AK 
na Lubelszczyźnie. Jako swo-
je ubezpieczenie por. „Bratek” 
wybrał według jego rozeznania 
najbardziej odpowiednich żoł-
nierzy ze swego batalionu. Ja z 
moim bratem mieliśmy szczę-
ście, że wyróżnił nas i przyjął do 
oddziału ochrony  .Wybrano nas 
piętnastu z plutonu „Jagiełły”. 
Oddział wyruszył rano w kierun-
ku Bugu. Por. „Bratek” miał też 
zadanie rozpoznania możliwości 
dojścia do Bugu całej dywizji. 
Po drodze udzielała nam wska-
zówek do rozpoznania dalszego 
marszu partyzantka radziecka, 
która informowała o miejscach 
dalszych kontaktów z placówka-
mi radzieckimi, co umożliwiało 
nam bezkolizyjne bezpieczne 
dalsze przemarsze między bun-
krami niemieckimi przy przej-
ściach przez drogi i tory kole-
jowe Kowel- Brześć. Nocą z 31 
na 1 czerwca przekroczyliśmy 
tory kolejowe Kowel- Brześć i 
dotarliśmy do punktu kontakto-
wego w lesie na rozległej pola-
nie, gdzie pod starymi drzewa-
mi stał samotny wiejski dom ze 
strzechą słomianą . Zastaliśmy 
kwaterujących tam partyzantów 
radzieckich, którzy przyjęli nas 
bardzo mile i gościnnie ,dali nam 
prowiant na dalszą drogę i poin-
formowali o dalszej bezpiecznej 
drodze do Bugu. Odpoczęliśmy 
kilka godzin i ruszyliśmy w 

dalszą drogę. Po parogodzin-
nym przemarszu przystanęli-
śmy w lesie na dukcie leśnym 
na odpoczynek Otworzyłem 
manierkę i ucieszyłem się, że 
zamiast śmietany była maślan-
ka ,a pośrodku pływała gałka 
masła, którym posmarowałem 
chleb, który jedliśmy popijając 
maślanką. Gdy zapadła noc do-
szliśmy do szosy Kowel- Brześć 
,przykucnęliśmy obok drogi w 
krzakach, bo jechał na koniach 
trzy osobowy niemiecki  patrol. 
Głośno rozmawiając ,opowia-
dali sobie o jakimś wydarzeniu 
w Małorycie. Słyszałem jak 
Niemiec głośno wypowiedział 

„cwaj kilometr  nach  Maloryta” 
, pozostałych słów nie rozumia-
łem. Mogliśmy łatwo wziąć do 
niewoli Niemców, ale naszym 
zadaniem było zachować jak 
największy spokój, bo za nami 
szła cała dywizja. Po odjeździe 
Niemców spokojnie przeszli-
śmy szosę i następnego dnia 
dotarliśmy do rzeki Bug .Bugu 
nie przekraczaliśmy, bo dogo-
nił nas drugi patrol z rozkazem 
dołączenia naszego patrolu do 
idącego za nami batalionu. W 
nocy z 9-tego na 10-ty czerwca 
cały nasz batalion przeszedł za 
Bug bez przeszkód w zupełnym 
porządku i ciszy ,szeptem poro-

zumiewając się ze sobą. Rzekę 
przechodziliśmy w dość płyt-
kim miejscu, gdzie miejscami 
woda sięgała nam po ramiona. 
Ja swoje ubranie aparat foto-
graficzny i radio oraz karabin z 
amunicją niosłem nad głową w 
jednej ręce. Po dotarciu na su-
chy ląd, oddziały uformowały 
się w dwuszeregu i wyruszy-
liśmy po ciemku idąc polnymi 
drogami .Rano zatrzymaliśmy 
się w niewielkim lasku w pobli-
żu wsi z ,której słychać było ryk 
krów i nawoływanie pastuchów 
pędzących krowy. Poranek był 
ciepły ogrzany słońcem. Uło-
żyliśmy się na miękkim leśnym 
poszyciu między młodymi le-
śnymi świerkami i rozmawia-
liśmy o zdobyciu żywności, 
nareszcie w polskiej wsi za 
pieniądze, których każdy coś 
miał (nawet po parę dolarów). 
Byli i tacy, co głośno marzyli o 
wypiciu butelki piwa.  Spośród 

żołnierzy kompani wyznaczono 
po jednym z drużyny i wybrana 
grupa ochotników poszła do wsi 
z zamiarem kupienia żywności 
.Po upływie niecałej godziny od 
strony wsi rozległy się strzały 
z broni maszynowej, bo we wsi 
była żandarmeria niemiecka na 
którą natknęli się nasi koledzy . 
Zaskoczona grupa naszych żoł-
nierzy szybko wycofała się nio-
sąc na noszach jednego naszego 
zabitego, który został trafiony 
przez Niemców w głowę. Tak 
się złożyło, że niósł go rodzony 
brat. Zabitego pochowaliśmy z 
cichym honorem wojskowym w 
lasku. Niemcy po wzmocnieniu 

swoich sił otoczyli nasz Bata-
lion czając się po zbożach, a o 
zmierzchu wycofali się do wio-
ski. Gdy zapadła ciemna noc ba-
talion bez przeszkód opuścił la-
sek i idąc drogą polną dotarł do 
wsi Drozdówki i Jedlinki, skąd 
wraz z batalionem „Hrubego” i 
„Sokoła” wyruszyliśmy do akcji 
na lotnisko niemieckie w Wisz-
nicy. W nocy z.18.na 19 czerw-
ca oddział łączności poprzecinał 
przewody telefoniczne prowa-
dzące do Wisznicy. Żołnierze 
por. ”Rocha” określili punkty 
uderzenia i dostarczyli furma-
nek z końmi. Rozpoznano po-
zycje kilkudziesięcioosobowej 
grupy żandarmów niemieckich 
ochraniających lotnisko, oraz 
wartowników bazy kontyngen-
towej. Po rozpoznaniu obiektów 
por .”Sokół” i por. ”Bratek” za-
planowali zamknięcie drogi do 
Radzynia Podlaskiego i Białej 
Podlaskiej. O zmroku wszyst-
kie oddziały ruszyły do akcji. 
Żandarm stojący na warcie zo-
stał zabity, Niemcy w popłochu 
zbiegli z posterunków skryli się 
w wieży strzelniczej i otworzyli 
ogień, ale zabrakło im amunicji 
i strzelanina ucichła. Dobrze 
zorganizowana akcja sprawnie 
i pomyślnie została wykonana. 
Załadowano prowiant żywno-
ściowy z niemieckich magazy-
nów na furmanki ,które ruszyły 
do Wisznicy. Za taborem gnano 
bydło na zabezpieczenie żyw-
nościowe batalionów dywizji. 
W akcji został raniony w rękę 
tylko jeden żołnierz. Następne-
go dnia z wielką rozkoszą zaja-
dałem rosół z niemieckim ma-
karonem. Po akcji na Wisznicę  
batalion por. “Bratka” został 
zakwaterowany we wsi Jedlin-
ka . Do jeziora też przylegała 
wieś Głębokie. Zaczął  się dla 
nas prawdziwy odpoczynek i 
normalne, spokojne życie woj-
skowe po tak ciężkich walkach 
i głodzie. Nareszcie mogliśmy 
pozbyć się  robactwa odzieżo-
wego i ubrać czystą bieliznę, a 
mundury chociaż były zniszczo-
ne po doprowadzeniu do czysto-
ści i porządku ,lepiej wyglądały 
.Gorzej było z obuwiem, bo byli 
tacy co w ogóle nie mieli butów 
i chodzili na bosaka jak murzyń-
skie wojsko w Afryce. Zorgani-
zowana została kuchnia polowa, 
kucharze gotowali  potrawy w 
kotłach. Na śniadanie i kolację 
była gorąca kawa niesłodzo-
na, bo cukier był nie osiągalny 
,czasem kawa była z mlekiem. 
Chleba nie brakowało mogliśmy 
jeść do, syta był to chleb razowy  
.Na obiad mieliśmy zawsze gu-
lasz wołowy z sosem i kartofle. 
Rano o szóstej była pobudka, po 
umyciu się była zbiórka na pla-
cu alarmowym, odmawialiśmy 
modlitwę i śpiewaliśmy „Kiedy 
ranne wstają zorze” ,a wieczo-
rem „Wszystkie nasze dzienne 
sprawy”. 
Stanisław Nikoniuk  ps. „Jan-
tar”: 
Dywizja idzie w kierunku Bugu 
– ostrożnie, chociaż przez do-
syć pewny teren. Strefa frontu 
pozostaje z tyłu – coraz dalej. 
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powracając z rzezi ludności polskiej w Rudnikach, 
zgwałcili 16-letnią Leokadię Czarny i spalili ją żyw-
cem razem z 18-letnim bratem oraz 5-osobową rodzi-
ną Myślińskich. 
31 sierpnia w  kol. Fiodorpol pow. Włodzimierz Wo-
łyński zamordowali 69 Polaków; 20-letnią Genowefę 
Bałakowską oraz jej 22-letnią koleżankę o nazwisku 
Jączek najpierw zgwałcili, następnie przywiązali na-
gie do krzeseł, wydłubali im oczy i poderżnęli skórę 
wokół szyi.  
W kol. Mikołajówka pow. Włodzimierz Wołyński 
zamordowali co najmniej 31 Polaków. Rozalia No-
worolska, lat 20, ponieważ broniła się przed gwałtem 
została zakopana żywcem w ziemi, zamordowali tak-
że jej 16-letnią siostrę Annę. 
Podczas żniw w 1943 roku we wsi Wesołówka pow. 
Kowel upowcy przez 2 tygodnie torturowali Broni-
sławę Wesołowską. 
„Ze wsi Dubiszcze w sierpniu 1943 r. do leśniczówki 
ordynacji radziwiłłowskiej - Grobelki oddalonej ok. 
1 km od Kolonii Grobelki przyszło około 30 Ukraiń-
ców niby po wypłatę. Otoczyli budynek. Za pomocą 
siekier zamordowali rodzinę leśniczego Władysława 
Krepskiego, przy czym siostrę jego, ciężarną Jani-
nę Krepską - Rodak znaleźli ukrytą w pasiece, naj-

pierw zgwałcili,  następnie obcięli piersi i przybili 
do drzwi stajni (www.dziennik.pl forum dyskusyjne, 
6.02.2009 http://www.panorama.media.pl/ (Panora-
ma leszczyńska)

17 września 1943 r. we wsi i majątku Zabłoćce oraz 
we wsi Żdżary Duże pow. Włodzimierz Wołyński 
upowcy i miejscowi chłopi ukraińscy wymordowali 
wszystkich Polaków z rodzin polsko-ukraińskich. 
Mężczyzn, kobiety i dzieci mordowali na miejscu, 
dziewczęta w lesie po zgwałceniu – razem 116 osób.   
Jesienią  1943 r. w osadzie Łabędzianka pow. Dubno 
zamordowali po torturach rodzinę gajowego Midu-
ra; jego żonę z dziećmi, w tym 12-letnią córkę, którą 
przed śmiercią zgwałcili. 
W listopadzie we wsi Krzywcza Górna pow. Borsz-
czów uprowadzili z domów i zamordowali w pobli-
skim lesie 5 Polaków, w tym 18-letnią Julię Kamiń-
ską  i 21-letnią Marię Kamińską. Odnalezione zwłoki 
miały ślady tortur, liczne rany kłute, powyrywane 
paznokcie, poparzone ciała ogniem, obcięte piersi 
u kobiet, które przed torturami były gwałcone (Ko-
mański..., s. 44). 
                                                                    c.d.n.

Na Ziemi Lubelskiej, 
wspomnienia żołnierzy 
27 WDP AK, 1944r.
Bogusław Szarwiło

/ Żołnierze z I batalionu kpt. Kazimierza Filipowicza „Kord” z 43. pp, którzy przebili się za Bug. ze zb. Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Wołyń
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Z przed przedbużańskiego lasu 
odchodzi z kilkoma ludźmi 
ksiądz Rafał. Opadł z sił. Mu-
siano go prowadzić pod ręce. 
Paweł słyszał od kogoś potem, 
że przeprawiono go przez Bug z 
powodzeniem, że był następnie 
w Lublinie. Co się z nim dalej 
zdarzyło – nikt nie wie. 

9 czerwca jest dniem ostatnie-
go postoju 27-ej po wschod-
niej stronie Bugu. 
Od partyzantki sowieckiej wia-
domość: Na Zachodzie otwarto 
drugi front przeciw Niemcom. 
Tego dnia leje ciepły rzęsisty 
deszcz, z trudem dają się pod-
trzymać ogniska. Tej nocy koń-
czy się trwanie formacji wo-
łyńskiej na Wołyniu i Polesiu. 
Z nadejściem nocy oddziały 
przechodzą brodem Bug. Jest to 
znowu przejście z lasu do lasu. 
Już w zabużańskim przeczeku-
ją dzień – nocą odskoczą dalej. 
Głodno jest nadal w oddziałach, 
więc przed nocnym marszem 
o zachodzie słońca wychodzi 
wielka gromada ku najbliższej 
wsi z torbami i workami. Paweł, 
jak zwykle – z nimi. Idą przez 
łąkę. We wsi, której zabudowa-
nia widnieją nad dorodnymi ła-
nami zbóż na pewno nikt taki, 
jak oni nie gościł - spodziewają 
się wielkiego obłowu. Gromada 
głodnych jest już cała na łące i 
wtedy ode wsi bije strzał kara-
binowy, a za nim całe serie bro-
ni maszynowej. Tłum pada na 
łąkę i chyłkiem wycofuje się do 
lasu. Tak więc piechotę wołyń-
ską wita pierwsza wieś za Bu-
giem – ogniem granicznej żan-
darmerii. Gromada rozbiegła 
się po swoich kompaniach, te 
już wychodzą na skraj na stano-
wiska i zaczynają odpowiadać 
żandarmerii. Walka trwa krótko, 
może z kwadrans, lecz trafiony 
w sam środek czoła erkaemista 
Wiatr, brat Drzazgi, zostaje już 
w tym lesie, pochowany tam, 
gdzie leżał przy erkaemie. Nocą 
oddziały odsadzają od granicy 
pośpiesznym marszem dobre 25 
kilometrów i wchodzą nareszcie 
w strefę zupełnego spokoju. m 
Pierwsze polskie wsie. „Wspa-
niale smakują pytlowe kluski z 
mlekiem” – notuje Paweł. „Po-
wraca chęć do mówienia. Dow-
cipkujemy z gospodarzami zja-
dając ich kolację”. Nocą widać 
daleko smugi reflektorów prze-
ciwlotniczych, słychać bombar-
dowanie. Gdzie? Łuków? Biała 
Podlaska? Oddziały stoją po 
parę dni po różnych wioskach, 
wreszcie pułk kowelski lokuje 
się w lesie pod wsią Romanów. 
Życie garnizonowe, strawa z 
kotła. Kapitan Hruby uśmiecha 
się widząc, iż Paweł obciąga 
kożuch i poprawia pas zanim 
zamelduje, że w polu obserwa-
cji wszystko w porządku. Na-
stępny długi postój przypada we 
wsi Uścimów. Trwa cały mie-
siąc. Najbliższe miasto Ostrów 
Lubelski. Wyróżnienia w za-
piskach Pawła doczekały się z 
kolei nie bitwy i przemarsze, 
ale co jak smakuje. Na tle pole-
skiego głodu ileż zyskały te tre-

ści na znaczeniu. Uścimów jest 
na tle lasu szackiego kopalnią 
dobrobytu. Mleko, pierogi, ma-
sło, biały chleb     – pałaszują to 
wszystko żołnierze, szybko wra-
cają do równowagi fizycznej. 
Duchową odzyskają niepręd-
ko. W rubryczce kalendarzyka 
przy dacie 29 czerwca zapis:  
„Dziękczynienie Bogu za opie-
kę. Spowiedź i Komunia Święta. 
Ogólny płacz podczas kazania”. 
Popłakała się piechota wołyń-
ska w uścimowskim kościele. 
Nieliczni tylko nie poddali się 
mocy gorącego dziękczynnego 
kazania księdza Prawdzica – w 
ich liczbie zacięty, małomówny 
Kogut. – To mnie nie bierze – 
rzekł do Pawła.  A przy kolej-
nej dacie w kalendarzyku, 30 
czerwca, niemiecki wyraz „En-
tlausung”. Jest to dzień odwsze-
nia. I odniemczenia niejako. Po-
wrót do własnej skóry dzielonej 
z wszami przez tyle miesięcy. 
Przywieziono niemiecki aparat 
polowy – beczkę-piec. Chłop-
cy pościągali odzież, przeleżeli 
w stodole, po zasiekach na sło-
mie, czas obróbki chemicznej i 
wkrótce wdziali odzież już inną. 
Tak! To był aż nader ważny mo-
ment, by go zanotować. Entlau-
sung. Koniec plagi! Dokładnie 
30 czerwca 44 roku w lubelskiej 
wsi Uścimowie. Piechota powo-
li wraca do sił. Następują reor-
ganizacje, mnóstwo ich było 
począwszy od bitwy pod Jago-
dzinem, ustala się garnizonowy 
tryb życia, jest więcej zbiórek, 
trochę szkolenia. Nic jednak nie 
zmieni partyzanta w normalne-
go żołnierza, dopóki nie ubierze 
się go w mundur, a z umundu-
rowaniem nadal jest fatalnie. 
Są tylko skąpe przydziały ofia-
rowanej przez ludność bielizny, 
trochę butów, mydła i papiero-
sów. Są i awanse. Paweł zosta-

je starszym strzelcem. Koguta, 
który ma ładny charakter pisma 
dowódca kompanii – znowu Ol-
szyna – bierze na pisarza. Zapo-
czątkowana jest ewidencja, we-
dług imion i nazwisk, ale już do 
końca istnienia dywizji żołnie-
rze posługują się całym lasem i 
całym zwierzostanem pseudoni-
mów – zżyli się z tymi nazwa-
mi. Niemal wszyscy  z drużyny 
Pawła awansują do stopnia star-
szego strzelca i jest to awans za-
służony bardziej niż późniejsze 
stopnie oficerskie wielu z nich. 
Koszarowego obycia ani wy-
glądu chłopcy nie mają – mają 
jednak obycie z ciężkim party-
zanckim wojennym trudem. Na-
pływają miejscowi ochotnicy, 
liczebność dywizji rośnie, po-
dejmowane są tu i ówdzie napa-
dy na posterunki niemieckie, na 

magazyny – przynoszą w zysku 
bogaty łup.  Dowódcą plutonu 
w kompanii Pawła zostaje plu-
tonowy, który przeszedł do wo-
łyniaków   z jakiegoś oddziału 
AL. Owo AL jest dla nich czymś  
tak niepojętym, że aż śmiesz-
nym. AL? A cóż to za wojacy? 
Kto to wymyślił i po co? Woły-
niacy uważają się za zgonione, 
wycieńczone, licho odziane – to 
prawda – ale za jedynie praw-
dziwe wojsko polskie. Na Wo-
łyniu nikt o czymś takim jak AL 
nie słyszał. Co to za dziwoląg? 
Czy nie wystarczy tu ludziom 
jednej nazwy jednego wojska – 
Wojsko Polskie? Nie rozpytują 
jednak w tej sprawie nikogo ze 
starszych dowódców. Sądzą, że 
to jakieś nieporozumienie, które 
się niedługo wyjaśni.  Jednakże 
ów problem rośnie. Okazuje się, 

że na Lubelszczyźnie są jeszcze 
oddziały BCh, jest jeszcze jakaś 
GL… Nie! Za trudne to wszyst-
ko na głowy wołyńskich strzel-
ców. Niech sobie z tym radzą 
oficerowie. Strzelcom należy 
się teraz długi odpoczynek.

Źródła: 
Akcja „Burza”-krwawe wal-
ki 27 WDP AK na Wołyniu. O 
wolność i niepodległość Polski 
na Wołyniu, Polesiu i Lubelsz-
czyźnie – Roman Domański

Niepublikowane wspomnienia 
Stanisława Nikoniuka, udostęp-
nione przez córkę Magdalenę 
Wawer.
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Oddział 27. WDP AK w marszu przez Lubelszczyznę, ze zb. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń

/ Żołnierze 27. WDP AK w marszu, ze zb. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń
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Czerwiec 1944 r. w kalendarium 
działań 27 WDP AK
Redakcja
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Polub nas na Facebook Na facebookowej tożsamości 
Kresowego Serwisu informacyj-
nego można komentować treść 
zamieszczanych w KSI publi-
kacji. 

https://www.facebook.com/pa-
ges/Kresowy-Serwis-Informa-
cyjny/289874061080081 

Z dnia na dzień przybywają 
nowe polubienia więc i Ciebie 
nie może tam zabraknąć. 

 29 maja 
(wieczorem)- Kolumna mjr. „Ko-
wala”, wyruszyła w kierunku za-
chodnim, zatrzymała się w lesie za 
wsią Przechody. 

31 maja (o świcie)
- Kolumna osiągnęła las na 
wschód od rzeki Rita w rejonie 
miejscowości Antonowo, gdzie 
zarządzono dłuższy odpoczynek 
i prowadzono intensywne rozpo-
znanie możliwości przejścia przez 
Muchawiec. Okazało się to nie-
możliwe i postanowiono skiero-
wać się na południe i tam szukać 
kontaktu z dowództwem dywizji 
lub sąsiednim lubelskim Okrę-
giem AK. 

3 na 4 czerwca
- Kolumna wyruszyła w kierunku 
na Radwanicze, przekroczyła szo-
sę i tor kolejowy Kowel - Brześći 
rano 4 czerwca osiągnęła rejon 
lasu w pobliżu wsi Faustynów. 
Ponieważ stwierdzono obecność 
Niemców, podjęto dalszy marsz 
w kierunku południowym w re-
jon lasów miedniańskich  miejsca 
postoju części kolumny sztabo-
wej mjr. „Żegoty”, dowodzonej 
przez por. Zdzisława Zołocińskie-
go „Piotra”, stacjonującej we wsi 
Huta oraz o miejscu pobytu kpt. 
Tadeusza Klimowskiego „Ostoji” 
pełniącego obowiązki szefa sztabu 
27 WDP AK. 

7 czerwca 
- Mjr „Kowal” udał się do wsi 
Huta, gdzie spotkał się z kpt. 
„Ostoją”, por. „Piotrem”, por. 
„Bratkiem” i ppor. „Borsukiem”. 
Wymieniono wiadomości o sytu-
acji w rejonie Brześcia i Włodawy 
oraz podjęto wspólne działania 
zmierzające do przejścia oddzia-
łów za Bug. W ten sposób dla od-
działów 27 WDP AK zakończył 
się etap walk na Polesiu, trwający 
od trzeciej dekady kwietnia do 
pierwszej dekady czerwca 1944 
r. W tym czasie, zamiast oczeki-
wanego odpoczynku po ciężkich 
walkach w rejonie Lubomla i 

Włodzimierza Wołyńskiego, od-
działy dywizji nadal prowadziły 
ciężkie walki z nieprzyjacielem, 
pokonując dziesiątki kilometrów 
w trudnym lesisto-bagnistym tere-
nie Polesia.Po przybyciu do lasów 
miedniańskich mjr „Kowal” objął 
dowództwo nad całością znajdują-
cych się  tam oddziałów dywizji. 

8 czerwca
- Na odprawie oficerów, ustalono 
następujące punkty przeprawowe 
przez Bug: dla I/50 pp rejon na  
południe od miejscowości Stra-
decz; dla II/43 pp i III/50 pp (po-
łączonych w jeden batalion pod 
dowództwem kpt. Jana Józefcza-
ka „Hrubego”) rejon na południe 
od miejscowości Durycze; dla 
I/43 pp z jednostkami sztabowy-
mi i kompanią łączności rejon na 
północ od miejscowości Dubica; 
dla oddziałów II rzutu kolumny 
sztabowej pod dowództwem por. 
Zdzisława Zołocińskiego „Piotra” 
rejon na północ od Przyborowa. 
Termin przeprawy ustalono na noc 
z 9 na 10 czerwca 1944 r. 

9 czerwca 
- Poszczególne oddziały „Groma-
dy” i II rzutu kolumny sztabowej 
rozpoczęły marsz w kierunku 
Bugu i w godzinach nocnych, z 
zachowaniem wszelkich  środków 
ostrożności, zajęły wyznaczone 
pozycje wyjściowe do przepra-
wy, w bliskiej odległości od rzeki. 
Około północy z 9 na 10 czerwca 
rozpoczęto przeprawę oddziałów 
jednocześnie na wszystkich czte-
rech punktach przeprawowych, na 
odcinku od Przyborowa do Stra-
decza. Na południe od Stradecza 
przeprawiał się I/50 pp, stano-
wiąc jednocześnie ubezpieczenia 
przeprawy od północy. Batalion 
uchwycił lewy brzeg Bugu w rejo-
nie Elżbiecina koło Kodnia, szyb-
kim marszem skierował się do 
miejscowości Kąty i maszerując 
na południowy zachód osiągnął 
las w pobliżu wsi Olszanka. II/43 
pp i III/50 pp pod dowództwem 
kpt. Jana Józefczaka „Hrubego” 

przeszły Bug na południe od miej-
scowości Durycze i zatrzymały 
się w lesie na północ od Wólki Za-
błockiej. Wysłana do Zabłocia po  
żywność2 kompania II/43 pp zo-
stała ostrzelana przez Niemców i 
zmuszona do wycofania się. W tej 
sytuacji kolumna skierowała się 
do lasów na zachód od Sławatycz. 
Tu została ponownie zaatakowana 
od strony Sławatycz przez znaczne 
siły niemieckie. Bój trwał do wie-
czora 10 czerwca. Po zapadnięciu 
zmroku oddział podjął marsz w 
kierunku zachodnim przez Ja-
nówkę i Wygnankę i osiągnął So-
snówkę, gdzie zatrzymał się na 
kwatery. I/43 pp z jednostkami 
sztabowymi i kompanią łączności 
przeprawił się przez Bug w rejonie 
na północ od miejscowości Dubi-
ca i osiągnął las na południe od 
wsi Zańków, gdzie zatrzymał się 
do rana 11 czerwca na odpoczy-
nek. Oddziały II rzutu kolumny 
sztabowej, stanowiąc ubezpiecze-
nie przeprawy oddziałów dywizji 
od południa, przeszły Bug na pół-
noc od Przyborowa. Po stoczeniu 
boju z Niemcami we wsi Pawluki 
oddziały kontynuowały marsz w 
kierunku za-
chodnim i osią-
gnęły miejsco-
wość Krasówka, 
pozostając tam 
do wieczora 10 
czerwca. W ten 
sposób po cięż-
kich walkach 
na Wołyniu i 
Polesiu, trwają-
cych ponad pięć 
miesięcy, od-
działy 27 WDP 
AK przeszły na 
tereny Lubelsz-
czyzny. Dywizja 
zakończyła dzia-
łania na Woły-
niu wynikające 
z planu „Burza”. 
Nie dała się 
zniszczyć fronto-
wym jednostkom 
niemieckim i do 

końca wykonywała swoje trudne 
zadania. W 78 stoczonych wal-
kach na Wołyniu i Polesiu dywizja 
poniosła znaczne straty: 615 za-
bitych, 364 rannych, 195 dostało 
się do niewoli, około 1820 uległo 
rozproszeniu.

19 maja
- Rozkazem pisemnym nr 908/I 
Komendant Główny AK podpo-
rządkował dywizję  Komendan-
towi Okręgu AK Lublin. Jako 
miejsce koncentracji wyznaczo-
no rejon Parczewa. W ten sposób 
oddziały 27 WDP AK, które w 
nocy z 9  na 10 czerwca 1944 r. 
przeprawiły się przez Bug, zna-
lazły się w wyznaczonym rejonie 
koncentracji. Do rejonu koncen-
tracji dywizji niebawem zaczęły 
przybywać poszczególne oddziały 
i grupy żołnierzy, które podczas 
przebijania się z okrążenia w la-
sach mosurskich odłączyły się od 
głównych sił dywizji. 

27 czerwca
-  na czele grupy liczącej 43 ludzi 
dołączył do dywizji ppor. Jerzy 
Neuman „Hińcza” oraz ppor. Jan 

Witwicki „Nagiel” z grupą20 lu-
dzi. 29 czerwca dotarł do dywizji 
oddział por. Władysława Czer-
mińskiego „Jastrzębia” liczący 
360 ludzi. Oddział ten składający 
się z  żołnierzy II/50 pp oraz za-
gubionych w okrążeniu żołnierzy 
z innych oddziałów, walczył od 21 
kwietnia1944 r. w lasach mosur-
skich, a następnie szedł  śladami 
dywizji. Jako II/50 pp zajął kwa-
tery w Rudce Kijańskiej. Do dy-
wizji przybywały także oddziały z 
terenu Podlasia i Lubelszczyzny. 
Komendant Okręgu AK Lublin 18 
czerwca 1944 r. odkomenderował 
do 27 WDP AK kpt. Romualda 
Kompfa  „Rokicza”, dotychcza-
sowego komendanta obwodu wło-
dawskiego AK wraz ze 100-oso-
bowym oddziałem. Objął on 
stanowisko oficera operacyjnego  
w sztabie dywizji.
--
Źródła: Władysław Filar: „ Dzia-
łania 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii  Krajowej”
Józef Turowski; „Pożoga Walki 27 
Wołyńskiej Dywizji AK”

https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081
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Truizmem jest twierdzenie, że 
Kościoły ze swej natury mają być 
instytucjami apolitycznymi. A czy 
są? 

Wiktor Poliszczuk twierdzi:
„Nie będę tutaj przeprowadzać ana-
lizy roli kościołów wobec mordów 
wołyńskich w czasie ich trwania; 
uczyniłem to w poprzedniej edycji 
„Gorzkiej prawdy”. („Gorzka praw-
da”- cień Bandery nad zbrodnią 
ludobójstwa” – Wiktor Poliszczuk 
2006 r.).
Powtórzę tylko, że nie powstrzy-
mały one swych wiernych od doko-
nywania mordów na ludności pol-
skiej i ukraińskiej, a w niektórych 
przypadkach popi prawosławni i 
grekokatoliccy sprzyjali im, uspra-
wiedliwiali je, a były też przypadki 
nawoływania do mordów. 
Powiem tylko, że gdyby wierni pra-
wosławni i grekokatolicy przestrze-
gali nauk Chrystusa zawartych w 
Nowym Testamencie, nie doszłoby 
do tragedii w postaci zbrodni ludo-
bójstwa.
Wobec tego, że szereg publikacji 
wskazuje na rolę „Listów Paster-
skich” arcybiskupa A. Szeptyckie-
go, sprzeciwiającego się mordom 
masowym, wskażę, że pierwszy 
taki „List” Ne ubyj! pochodzi z 21 
listopada 1942 r. i dotyczy udziału 
ukraińskiej policji w mordowaniu 
ludności żydowskiej. 
Drugi „List Pasterski” metropolity 
A. Szeptyckiego pochodzi z dnia 10 
sierpnia 1943 r. 
W nim metropolita prosi starszych 
o powstrzymywanie młodzieży od 
zabójstw i rabunków, apeluje też 
do młodzieży ukraińskiej, aby prze-
strzegała przykazań Bożych.
W liście nie ma jednak ani słowa o 
OUN jako organizatorce mordów 
masowych, nie ma ani słowa o dzia-
łającej na Wołyniu UPA, nie ma ani 
słowa o mordowanej ludności pol-
skiej. 
Nawet pobieżna analiza tego „Li-
stu” pozwala na wniosek, że me-
tropolita A. Szeptycki nie usto-
sunkowywał się do planowych, 
doktrynalnych mordów masowych, 
które były dziełem OUN-UPA na 
Wołyniu w czasie pisania listu; me-
tropolita nie potępił tych mordów 
ani ich sprawców.
Na uwagę zasługuje też to, że w 
1943 r. mordy masowe miały miej-
sce na Wołyniu, gdzie nie było 
parafii greckokatolickich, a więc 

„List” A. Szeptyckiego, który miał 
być odczytywany po nabożeństwie 
w cerkwiach,  nie docierał nawet 
do mordujących ludność polską 
na Wołyniu grekokatolików - upo-
wców, banderowców, esbeków, a 
to oni właśnie byli trzonem OUN-
-UPA-SB.
Nie było więc jasnego, zdecydowa-
nego, wyraźnego sprzeciwu Cerkwi 
prawosławnej ani Cerkwi greckoka-
tolickiej w stosunku do mordowania 
ludności polskiej Wołynia, a w 1944 
r. w Halicji. (Galicji).
Ten grzech obojętności wobec mor-
dów obciąża obie Cerkwie - za-
równo prawosławną, jak i grecko-
katolicką, obciąża arcybiskupa A. 
Szeptyckiego osobiście. 
W 60. rocznicę mordów wołyńskich 
Cerkiew greckokatolicka nie po-
tępiła ich sprawców, za to przyjęła 
ona postawę zakłamywacza prawdy 
historycznej i działa ona nie z pozy-
cji moralności chrześcijańskiej, a z 
pozycji politycznej.
Na początku trzeba wyjaśnić, że 
Cerkiew prawosławna na Ukrainie 
nie jest jednolita strukturalnie. Ist-
nieją tam trzy odłamy tej Cerkwi: 
tradycyjna Cerkiew Prawosławna 
nazywana obecnie z dodatkiem 
„Moskiewskiego Patriarchatu” w 
nazwie, Ukraińska Autokefaliczna 
Cerkiew Prawosławna (niekano-
niczna) i Ukraińska Cerkiew Pra-
wosławna Kijowskiego Patriarchatu 
(niekanoniczna).
Cerkiew Prawosławna Moskiew-
skiego Patriarchatu nie zabiera gło-
su w sprawie mordu wołyńskiego, 
chociaż jej hierarchia nie ma wąt-
pliwości, że organizatorem tych 
zbrodni była OUN Bandery, a ich 
wykonawcą były powołane przez 
nią struktury.
O stanowisku Ukraińskiej Auto-
kefalicznej Cerkwi Prawosławnej 
niech świadczy fakt, że przedostat-
nim jej „patriarchą” był były uczest-
nik UPA, banderowiec Wołodymyr. 
Na czele Ukraińskiej Cerkwi Pra-
wosławnej Kijowskiego Patriar-
chatu po upadku ZSRR stanął 
założyciel  tygodnika „Wołyń” 
Stepan Skrypnyk, po wyświęceniu 
za sprawą Niemców - „Mstysław”, 
a po jego śmierci - suspendowany 
przez moskiewskiego patriarchę - 
„patriarcha” Fiłaret, ten sam, który 
bierze udział we wszelkich ban-
derowskich uroczystościach, np. 
poświęceniu pomnika „Kłymowi 
Sawurowi”, w organizowanych ku 

czci OUN-UPA akademiach itp., co 
czyni jasnym stanowisko tej Cerkwi 
wobec mordów wołyńskich.
Znając tę chociażby zasadę ideolo-
gii nacjonalizmu ukraińskiego, ze 
zdziwieniem należy obserwować 
bliskie stosunki między ukraińskim 
ruchem nacjonalistycznym a Ko-
ściołem greckokatolickim i częścią 
Kościoła prawosławnego. 
Nie można powiedzieć, że Kościół 
greckokatolicki, w tym jego hie-
rachia z arcybiskupem Andrzejem 
Szeptyckim na czele, nie znała za-
sad ideologicznych nacjonalizmu 
ukraińskiego. Pierwsze wydanie 
nacjonalizmu D. Doncowa, stano-
wiącego sformułowanie doktryny, 
a więc ideologii nacjonalizmu ukra-
ińskiego, drukowane było w Zło-
czowie w drukarni oo. Bazylianów. 
Jednym z czołowych przywódców 
OUN był doktor teologii, ksiądz 
greckokatolicki Iwan Hrynioch. 

Ale wystarczy prześledzić wypo-
wiedzi ojca Stepana Bandery, popa 
greckokatolickiego, aby przekonać 
się, że jego i jemu podobnym poglą-
dy były amoralne, w żadnym miej-
scu nie były zgodne z etyką chrze-
ścijańską. 

Od tej zasady w Kościele grecko-
katolickim były nieliczne tylko wy-
jątki, byli księża, którzy swe życie 
oddali w obronie życia chrześcijan 
i byli oni mordowani przez bande-
rowców.

ROLA CERKWI W DZIAŁAL-
NOŚCI OUN-UPA
W rozdziale „Rola cerkwi w kon-
tekście działalności OUN-UPA” 
Poliszczuk konstatuje, że „z teolo-
gicznego punktu widzenia chrze-
ścijaństwo jest religią ponadnaro-
dową”, i że „kościół chrześcijański 
powołany jest do szerzenia Bożej 
łaski”. I dlatego „chrześcijański du-
chowny musi stać wyżej, aniżeli na-
rodowe ideały”.
Jednakże: „Każdy kto wnikliwie 
wczyta się w prace Dmytra Don-
cowa, które stały się kamieniem 
węgielnym nacjonalizmu ukraiń-
skiego, każdy kto wgłębi się w pod-
stawowe dokumenty UWO-OUN, 
musi dojść do wniosku, że ideologia 
i praktyka tych organizacji stoi w 
sprzeczności z chrześcijaństwem, 
dlatego Wiktor Poliszczuk pisze: 
„(…) twierdzę z pełną świadomo-
ścią: jeżeli duchowny ukraiński jest 

równocześnie ukraińskim nacjona-
listą, to on zdradza Jezusa Chrystu-
sa, on oszukuje siebie samego (…)”.
I dalej:
 „Nacjonalizm ukraiński powstał 
w Galicji, a więc tam, gdzie domi-
nowała Cerkiew grekokatolicka... 
Ukraińcy Galicji byli oddani swojej 
Cerkwi... I oto w takich warunkach 
powstaje i działa UWO — wyraźnie 
terrorystyczna organizacja ukraiń-
ska, poprzedniczka OUN.  
Rozpowszechniane były pisma 
Dmytra Doncowa... Niemożliwe 
jest, aby wszystko to działo się bez 
wiedzy Grekokatolickiej Unickiej 
Cerkwi.
Na Świętojurskiej Górze musie-
li czytać „Nacjonalizm” Dmytra 
Doncowa, musieli czytać uchwały 
I Kongresu Ukraińskich Nacjonali-
stów, musieli te materiały analizo-
wać. 

A w tych książkach, czasopismach, 
uchwałach — pełna sprzeczność z 
myślą chrześcijańską... ...Już samo 
pojawienie się „Dekalogu”, (dzie-
sięciorga przykazań ukraińskiego 
nacjonalisty), musiałoby wywołać 
zdecydowaną reakcję, powinna 
była być przeprowadzona na sze-
roką skalę akcja przeciwko temu 
dokumentowi, przeciwko jego sfor-
mułowaniom.
Przecież nacjonalistyczny „Deka-
log” jest w całej swej istocie bez-
bożnym manifestem. Nie ma w nim 
ani słowa o Bogu. 
Jest natomiast mowa o „Duchu od-
wiecznego żywiołu”, żywiołu w 
rozumieniu nietzscheańskim, a nie 
chrześcijańskim. 
W „Dekalogu” nacjonalizmu ukra-
ińskiego jest wezwanie do zemsty, 
do podstępnego działania, do zbrod-
ni zabójstwa”. 
Inna sprawa na Wołyniu — zazna-
cza Poliszczuk —... ukraiński na-
cjonalizm na Wołyń przenikał bar-
dzo wolno, na Wołyniu szerzyły się 
raczej idee komunistyczne i z tym 
miała kłopot Cerkiew Prawosław-
na”.

Jak więc działają w warunkach woj-
ny te obie cerkwie i ich duchowni?
Hierarchowie Grekokatolickiej Cer-
kwi na czele z metropolitą Andrze-
jem Szeptyckim aprobowali działal-
ność OUN-banderowców, witając 
„zwycięską armię niemiecką”. 

To samo czynili i kierownicy Cer-

kwi Prawosławnej na Wołyniu. 
Zabito metropolitę wołyńsko-żyto-
mierskiego Ołeksija Hromadskiego. 
Zabito biskupa Manuiła przez tenże 
OUN. 

„Więc co tu mówić o duchownych 
w wiejskich przybytkach?” zadaje 
pytanie Poliszczuk. 
I odpowiada: „Jak widzimy byli 
wśród nich odważni, którzy w zgo-
dzie z chrześcijańskimi ideałami 
potępiali zbrodnie banderowców, a 
byli i tacy, którzy bali się o swoje 
życie i dlatego milczeli”. Ale byli i 
inni.

„28 sierpnia 1943 r. we wsi Sztuń, 
gm. Bereżce, pow. Luboml ,prawo-
sławny duchowny Pokrowśkyj w 
miejscowej cerkwi urządził akt po-
święcenia noży, kos, siekier i sier-
pów jako narzędzi mordów i rozdał 
je swoim parafianom, aby mordo-
wali „Lachów”. 
Dwa dni po tym fakcie chłopi wy-
korzystali te narzędzia zbrodni do 
mordowania Polaków z sąsiedniej 
wsi; 27 września 1943 r. we wsi 
Iwankowicze, gm. Malin, pow. 
Dubno wieśniacy obchodzili uro-
czystość święcenia wysokiej nasy-
panej mogiły pamiątkowej ku czci 
„wyzwolenia Ukrainy”. 
Miejscowy pop w kazaniu z tej oka-
zji mówił, że z ziemi ukraińskiej 
trzeba przepędzić bez możliwości 
powrotu „Lachów, Mazurów, Kry-
żaków, i pokurczy.” 
„Lachy” — to Polacy, dawni miesz-
kańcy zachodniej Ukrainy. „Mazu-
ry” — to Polacy, którzy osiedli na 
Ukrainie zachodniej po I wojnie 
światowej (faktycznych osadników 
wojskowych w tym czasie już nie 
było na Wołyniu, ich wywieźli w 
1940 roku bolszewicy). „Kryżaki” 
—to mieszane ukraińsko-polskie 
małżeństwa. „Pokurczi” — to dzie-
ci z mieszanych małżeństw”.
Dalej autor powołuje się na książ-
kę  Aleksandra Kormana. Korman 
pisze o udziale grekokatolickich du-
chownych w zbrodniach przeciwko 
polskiej ludności. 

I tak ojciec Pałahyćkyj, proboszcz 
cerkwi w Monasterzyskach stał na 
czele terrorystycznej grupy bojówek 
OUN-UPA, które 28 lutego 1944 
roku dokonały napadu na ludność 
wsi Korościatyn, pow. Buczacz. 
Ojciec Pałahyćkyj brał bezpośredni 
udział w masowym zabójstwie, w 

Udział cerkwi prawosławnej 
w zbrodniach banderowskich 
OUN-UPA z aktem przebaczania 
w tle.
 Aleksander Szumański
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czasie którego w większości od sie-
kier zginęło 78 osób — mężczyzn, 
kobiet i dzieci, a pięć osób było ran-
nych. 
20 marca 1945 r. w Koropcu złapano 
bojówkę terrorystów OUN-UPA w 
sile 350 mężczyzn, na czele której 
stał unicki duchowny Pałahyćkyj. 
Razem z nim w bojówce była jego 
córka i kilka zakonnic.
Duchowny Romanowśkyj był 
współorganizatorem masowego 
mordu w wiosce Byczkowce, w któ-
rej zabito 63 Polaków. 

Rąbali ich siekierami, kłuli widłami, 
dusili sznurami, palili żywcem. Po 
kilku latach niektórzy zbrodniarze 
nie wytrzymali stresu psychicznego 
i wyrzutów sumienia i popełnili sa-
mobójstwo. 

W skład komendy stanicy OUN we 
wsi Synków (Zaleszczyki, Tarno-
polszczyzna) wchodził ojciec Wasyl 
Mandziuk, który brał udział w mor-
dowaniu Polaków, Żydów i lojal-
nych Ukraińców. 

Jest wiele świadectw, że banderowcy 
mordowali Polaków w kościołach, 
w czasie nabożeństw. I tak 11 lipca 
1943 roku w kolonii Oktawin, bo-
jówka OUN napadła na Polaków w 
kościele. 

Po dokonaniu rzezi wewnątrz ko-
ścioła podpalono go wybuchami 
granatów, a uciekających wystrze-
lano. 30 sierpnia 1943 roku we wsi 
Ostrówki zabito księdza Stanisława 
Dobrzańskiego.

Ksiądz Wacław Szetelnicki w książ-
ce „Zapomniany lwowski bohater 
ks. Stanisław Franki (1903-1944)” 
(Rzym 1983) przytacza kolejne fak-
ty:

Parafia Baworów (Tarnopol). Księ-
dza proboszcza Karola Procyka 2 
listopda 1943 roku banderowcy za-
kłuli bagnetem.

13 lutego 1944 roku ounowcy zabili 
księdza Władysława Żygiela w Bie-
niawie (Podhajce).
14  marca 1944 roku podczas napa-
du banderowców na wieś Bobulińce 
(Buczacz) został zastrzelony ksiądz 
Józef Suszczyński.
13 listopada 1943 roku banderowcy 
złapali w wiosce Bybło (pow. Roha-
tyn) księdza Antoniego Wierzbow-
skiego i miejscowego nauczyciela 
Wróbla i zamordowali ich koło leśni-
czówki na Podolance.
W przysiółku Nyrków pow. Zalesz-
czyki banderowcy zabili dwie za-
konnice w miejscowym klasztorze.

W nocy na 2 kwietnia 1944 roku 
podczas napadu na wioskę Ziemian-
ka pow. Kałusz banderowcy spalili 
żywcem księdza Błażeja Hubę.W 
czasie akcji zginęło 65 osób, wieś i 
kościół zostały spalone,
Parafia Fraga. 5 lutego 1944 roku 
banderowcy zamordowali ojca Wi-
talisa Borsuka; 19 lutego tegoż roku 
męczeńską śmiercią zginęli ojciec 
Joachim Szafraniec i zakonnik Roch 
Sałek. Banderowcy dopuścili się 
wielu innych podobnych zbrodni. 
I tak jest na trzydziestu stronach tej 
książki.

Tylko w samej  lwowskiej archidie-
cezji banderowcy dokonali napa-
dów na 128 parafii, zabili 48 księży, 
czterech przepadło bez wieści, zabi-
li też 8 zakonnic, 7 braciszków, spa-
lili 6 kościołów i zniszczyli  7.
„W czym doszukiwać się przyczy-
ny takiego zezwierzęcenia OUN-
-UPA?” — pyta Poliszczuk. 

I odpowiada: „Przyczyna tkwi w 
ideologii nacjonalizmu ukraińskie-
go, uzasadnionej „naukowo” przez 
Dmytra Doncowa”. 

Dodaje: „Groźba bolszewizmu za-
ślepiła hierarchię cerkiewną grecko-
katolickiej cerkwi”. 
I wreszcie taka uwaga autora: „Nie 
mogę zrozumieć — dlaczego Polak 
z rodu hrabiego Aleksandra Fredry, 
metropolita Andrzej Szeptycki zo-
stał Ukraińcem?  
A co najważniejsze, „nie ma też 
dotychczas oświadczeń Greckoka-
tolickiej i Prawosławnej Cerkwi w 
sprawie ich stosunku do zbrodni 
OUN-UPA w czasie wojny na Ukra-
inie zachodniej”.
Artykuł Wojciecha Rudnego „Gra-
nice tolerancji” skłania  refleksji. 
(Myśl Polska” nr 29-30/ 2000r). 
„Na początku dwudziestolecia po-
wstało w II Rzeczpospolitej wiele 
szkół ukraińskich. Ale już pod ko-
niec tego okresu było ich bodajże 
kilka. Co się stało? Przecież szkoły 
innych mniejszości narodowych ist-
niały przez cały czas. 
Czyżby Polska dyskryminowała w 
ten sposób Ukraińców, jak to nie-
którzy z nich do dnia dzisiejszego 
tłumaczą? Otóż nie. 
Państwo Polskie nie mogło tolero-
wać szybkiego przekształcania się 
szkół ukraińskich z narodowych 
na nacjonalistyczne, a więc wrogie 
Polsce. 
W tej sytuacji, nie przestając sza-
nować Ukraińców - obywateli 
polskich, uniemożliwiono nacjo-
nalistom wychowywanie wrogich 
państwu obywateli przez powo-
ływanie szkół utrakwistycznych 
(dwujęzykowych). 
Mimo to nacjonaliści zdążyli za-
szczepić sporej części młodzie-
ży ukraińskiej ducha nienawiści. 
Skutków tego doznaliśmy w latach 
1939-1947, a i do dziś ciągnie się 
ten nacjonalistyczny trend, widocz-
ny również w sytuacji obecnego 
nacjonalistycznego ukraińskiego 
państwa z prowokacją kijowskiego 
majdanu w tle. 
Obecny rząd ukraiński pod kie-
rownictwem  nacjonalistycznych 
antypolskich i antysemickich partii 
Prawego Sektora, czy też skrajnie 
faszystowskiej, nacjonalistycznej, 
antysemickiej partii Swoboda pod 
kierownictwem Olecha Tiahnybo-
ka, nie sprzyja pojednaniu, nato-
miast wraz z putinowską Rosją sta-
nowi dla Polski zagrożenie, dla jej 
istniejących granic.  

Arbitralna doktryna upowskiej 
Ukrainy: „ nasze granice to od 
wschodu Czeczenia po Przemyśl 
i Krynicę na zachodzie „naszego” 
państwa.  Tej  bieżącej polityce 
władz ukraińskich sprzyjają polscy 
politycy na czele z rządzącą PO.
Chcąc być w zgodzie z art.35 Kon-
stytucji, ale i pamiętając doświad-

czenia przeszłości powinny by 
umożliwić Ukraińcom poznawanie 
swego języka wyłącznie w szkołach 
polsko - ukraińskich, w których o 
wiele łatwiej byłoby zapobiegać na-
cjonalistycznym przejawom. 
Szkoda też, że w Konstytucji nie 
ma mowy o wzajemności pomiędzy 
państwami. Podobno Polaków na 
Ukrainie jest dwukrotnie więcej, niż 
Ukraińców w Polsce, a jak dotych-
czas są tam tylko trzy polskie szko-
ły, a nauczanie języka polskiego w 
szkołach ukraińskich napotyka, de-
likatnie mówiąc, na utrudnienia.

W artykule .Granice tolerancji” do-
bitnie wskazano na zagrożenie dla 
państwa płynące z obecnej polityki 
władz. Może ktoś powiedzieć, że 
takie stwierdzenie to przesada, że 
wcale nie widać objawów tego za-
grożenia. 

Ci, którzy zakładają rozwalenie 
państwa polskiego tylko ręce zacie-
rają słysząc takie opinie. I poczy-
nają sobie coraz śmielej, na co jest 
wiele dowodów. 

7 lipca 2000 roku w czasie pochów-
ku w Pikulicach szczątków bandy-
tów UPA, Którzy zginęli między 
innymi w nieudanym na szczęście 
ludności polskiej ataku na Birczę 
wygłosił kazanie, a raczej ten-
dencyjne przemówienie ukraiński 
ksiądz Stefan Dziubina, noszący 
tytuł mitrata. 
W długim, chyba półgodzinnym 
występie, tylko pierwsze zdanie 
odwołuje się do słów Chrystusa: 
„Błogosławiony ten, co swoje życie 
oddaje za przyjaciół”,  ale wszystkie 
następne to same półprawdy i jawne 
kłamstwa podburzające słuchaczy 
przeciwko Polsce i Polakom.
Jeżeli ktoś nie wierzy, że ducho-
wieństwo greckokatolickie w swo-
im czasie brało czynny udział w 
zbrodniczej działalności OUN i 
UPA, to powinien zapoznać się z 
„kazaniem” mitrata, który wiernie 
kontynuuje działo towarzyszy spod 
banderowskiego czarno - czerwone-
go sztandaru.

Przytoczona przez niego wypo-
wiedź byłego więźnia sowieckiego 
skazanego na długoletnie więzienie 
za bandytyzm uprawiany w ramach 
nacjonalistycznej formacji zbroj-
nej ma udowodnić, że te formacje 
walczyły o wolność Ukrainy, a ich 
członkowie to bohaterowie, którzy 
oddawali swe życie nie tylko za oj-
czyznę, lecz także za przyjaciół. 

Nie chce zauważyć, że miano ban-
dyty jest prawdziwe tylko wtedy, 
gdy potwierdzają je bandyckie czy-
ny osoby określanej tym mianem. 
To też nie ma żadnego podobień-
stwa między polskimi partyzanta-
mi, a członkami zbrojnych forma-
cji OUN. Polscy partyzanci, bez 
względu na polityczne podporząd-
kowanie, nie stawiali sobie za cel 
wymordowanie ludności cywilnej. 

Dlatego oni są bohaterami - kom-
batantami, zaś OUN-owcy są prze-
stępcami, mimo iż twierdzą, że 
w ten sposób walczyli o wolność 
Ukrainy.
Mówca usiłuje przemycić pogląd, 

że UPA i Ukraińcy to jedno i to 
samo. Tymczasem wiadomo, że 
OUN i UPA to niechlubna, drobna 
część tego narodu, o której, sami 
Ukraińcy wspominają z zażenowa-
niem. To też, jeśli nawet czasem 
występuje wśród nas nienawiść - z 
reguły obca Polakom - to nie w sto-
sunku do Ukraińców.

Słuszne stwierdzenie, że prawda 
prowadzi do zgody mitrat powinien 
wpajać przede wszystkim sobie i 
nacjonalistom ukraińskim słuchają-
cym jego wywodów. 

Po tej jego sentencji następuje cała 
seria kłamstw. A to, że chcąc pozbyć 
się Ukraińców wywieziono ich pół 
miliona do ZSRR, rzekomo pod 
przymusem, że ziemie ukraińskie 
siłą zagrabiła Polska zakładając na 
nich swoje kolonie, że UPA broniła 
bezbronnych Ukraińców, których 
Polacy mordowali tysiącami, że oba 
narody wzajemnie się mordowały, 
że Polacy nie chcieli z Ukraińcami 
„po Bożemu, po chrześcijańsku do-
gadać się” i dlatego było tak wiele 
ofiar. 
Na poparcie swych wywodów cytu-
je kłamstwa ukraińskiego historyka 
o rzekomym apelu o przymierze z 
Polakami.
Setki lat pokojowej obecności Po-
laków na ziemiach Ukrainy, wręcz 
konieczności osiedlania się na bez-
ludnych przestrzeniach po najaz-
dach tatarskich (gęstość zaludnienia 
wynosiła nawet 2 ludzi na kilometr 
kwadratowy) sprawiły, że były to 
ziemie etnicznie wspólne. 
Szermowanie pojęciem etnicznych 
ziem ukraińskich jest kłamstwem 
i nadużyciem, którym nacjonaliści 
ukraińscy chętnie się posługują. 
W Europie większość ziem pogra-
nicznych nie jest etnicznie jednona-
rodowa. Czy dlatego narody mają 
się powyrzynać w sposób zastoso-
wany przez ukraińskich nacjonali-
stów?
Kłamstwem jest zapewnianie, że 
nacjonaliści walczyli z Niemcami. 
Walczyli z nimi Ukraińcy, ale nie 
ounowcy. 
Kłamstwem jest twierdzenie, że w 
czasie wojny Polacy wymordowali 
całe wsie ukraińskie na Chełmsz-
czyźnie i Podlasiu. 
Dokumenty, na które tak gorliwie 
powołuje się ks. Dziubina mówią, 
że w tym rejonie, podobnie jak i 
gdzie indziej wykonywano wyroki 
śmierci wydawane przez podziem-
ne, legalne władze Polski na oby-
watelach polskich kolaborujących 
z Niemcami w sposób przyczynia-
jący się do śmierci wielu ludzi, a po 
wojnie na prześladowcach Polaków 
kolaborujących z komunistami, (np. 
Wierzchowiny).

Podając nazwy miejscowości i licz-
by zabitych w nich osób mitrat z 
reguły mija się z prawdą zawyżając 
liczbę zabitych i nie wyjaśniając, że 
większość to członkowie zbrodni-
czej UPA, a wielu zabitych cywilów 
to ofiary niezamierzone, które zna-
lazły się na linii ognia. 

Pomija też najważniejszą rzecz, to 
jest przyczynę zamierzonego zabi-
jania cywilów, stroną agresywną, na 
odgórny rozkaz dążącą do wymor-

dowania całej ludności polskiej byli 
nacjonaliści ukraińscy. 

Polacy mieli odgórny zakaz takie-
go postępowania, ale... Ale ludzie 
są tylko ludźmi. Stykając się na co 
dzień z obrazami, już nie zwierzę-
cego, lecz szatańskiego bestialstwa, 
niektórym puszczały nerwy i zda-
rzało się, że odpłacali czymś podob-
nym, rzadko tym samym. 

Zawsze był to odwet mający znie-
chęcić do ludobójstwa, bądź też 
było to wyprzedzenie ataku, czy też 
gwałtowna reakcja na atak. Nigdy 
nie była to premedytacja poprze-
dzona przygotowaniem narzędzi 
zbrodni, czy ich święceniem.
Wśród banałów i kłamstw głoszo-
nych na temat zbrodniczości akcji 
„Wisła” pojawiają się nowe ele-
menty. 
Mitrat jawi się jako strateg twier-
dząc, że akcja ta była zbędna, gdyż 
UPA była już rozbita, zaś w kłam-
stwie posuwa się do zanegowania 
potrzeby internowania podejrza-
nych o przynależność do OUN i 
UPA w obozie Jaworzno. 
Panujące tam morelowskie warunki 
egzystencji to sprawa przykra, nie 
obciąża jednak Polaków, a co naj-
wyżej ludzi podobnych do nacjona-
listów ukraińskich.
Jednakowoż i tam władze komuni-
styczne wyłowiły aktywnych prze-
stępców i wydały wiele wyroków 
skazujących, w tym na karę śmierci. 
O tym mitrat przezornie nie wspo-
mina. Wystarczy, że wywodzący się 
z komunistów prezydent odsłonił 
im wszystkim pomnik w Jaworznie. 
Szlochy nad następstwami akcji 
„Wisła” nie prowadzą do jedynie 
słusznego wniosku, że był to wy-
nik obłędnej realizacji faszystow-
skiej ideologii Dmytra Doncowa 
na wszystkich terenach objętych 
wpływami nacjonalistów, tzn. na 
terenach południowo - wschodnich 
województw II RP.

Narzucona Polsce w czasie II wojny 
światowej granica nie zmieniła cha-
rakteru OUN i UPA. 
Znikła dla nich tylko sprzyjająca 
atmosfera okupacji niemieckiej i 
sowieckiej. 
Pozostały one tą samą zbrodniczą 
organizacją destabilizującą terrorem 
życie ludności zarówno polskiej jak 
i ukraińskiej. 
Skutki jej zwalczania przejawiły 
się też w zniszczeniu (często przez 
samą UPA), opustoszałych wsi. 
Musiały też objąć aktywnych du-
chownych, jak choćby wspomnia-
nego przez mitrata biskupa Kocy-
łowskiego, któremu zarzuca się 
wydawanie instrukcji dla popów w 
całej diecezji o święceniu noży na 
Lachów.

To też słowa mitrata, iż  UPA nie 
mordowała polskich duchownych, 
nie rujnowała polskich kościołów 
i cmentarzy i nie mordowała na 
terenie dzisiejszej Polski małych, 
niewinnych dzieci i niedołężnych 
starców” -świadczą o przewrotnym 
zakłamaniu tego człowieka, charak-
terystycznym dla całej nacjonali-
stycznej propagandy. 

Możliwość głoszenia kazania o tak 
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kłamliwej treści świadczy o bezkry-
tycznej pewności siebie wynikającej 
zapewne z poczucia nietykalności 
osoby duchownej oraz bezkarności, 
a także o jej gorliwości w realizo-
waniu uchwały Krajowego Prowidu 
OUN z 22.06.1990 roku. 

Niebawem okaże się jak to wpły-
wa na postawę niezorientowanej 
młodzieży ukraińskiej karmionej 
podobnymi kłamstwami historycz-
nymi. Już teraz widać jak daleko 
sięgają granice tolerancji w naszym 
kraju.
Jest coraz gorzej, bo obecne władze 
III RP, jakby niepomne straszliwe-
go losu zgotowanego Kresowianom 
przez nacjonalistów, tolerują oficjal-
nie istnienie i rozwój nacjonalizmu 
ukraińskiego, poprzez niegodne 
uchwały „znamion ludobójstwa”, 
czy nieuznanie przez polski parla-
ment 11 lipca Dniem Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian.
W konkluzji należy stwierdzić, że 
Polsce, z jej obecnymi granicami 
zagrażają równolegle: 

odrodzony nacjonalizm ukraiński 
wspólnie z antypolską putinowską 
Rosją i jej wieloletnią agenturą w 
Polsce. 
Hańba politykom polskim, którzy 
na kijowskim majdanie pod sztan-
darami Bandery wykrzykiwali ha-
sła „Sława Ukrainie”. Czyżby w 
odpowiedzi na bieżące hasła pikie-
tujących Ukraińców, np. we Lwo-
wie w 2014 roku z banderowskimi 
okrzykami:
 
„Żydy, Lachy to twoi worohi, 
nyszcz ich”
„Smert Lachom – Sława Ukrainie”
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy, ale i 
Lachy tu ne bude”

„Dosyć już Lachy paśli się na ukra-
ińskiej ziemi, wyrywajcie każdego 
Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko 
ne proklati Lachy”
Ameryka wyhraje wijnu, to tut bude 
plebiscyt i budeno hołosowały, dla 
toho musymo wyrizaty wsich La-
chiw i tody budemo miały Ukra-
inu”.
Byłem świadkiem na lwowskich 
ulicach tych manifestacji, nacjona-
listycznej, faszystowskiej i anty-
semickiej partii „Swobody” Oleha 
Tiahnyboka 
Maszerując ulicami Lwowa w 1941 
roku oddziały SS-Galizien zacho-
wywały się podobnie  niosąc rozwi-
nięty transparent z hasłem: „Smert 
Lachom”.

WOŁYŃ I ORGANIZATOR TI-
TUSZEK
De novo 19 marca 2014 roku „Ga-
zeta Polska” rozpoczyna „rozhowo-
ry”, szczególnie kompromitujące to 
rzekomo centro prawicowe pismo, 
nieantysemickie i nie filosemickie. 

Zamieszcza bowiem tekst red. Ka-
tarzyny Gójskiej – Hejke „WOŁYŃ 
I ORGANIZATOR TITUSZEK” 
http://niezalezna.pl/53050-wolyn-i-
-organizator-tituszek 

napadający w stylu red. Jacka Kwie-
cińskiego na wielkiego Polaka ks. 
Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego.
W tym też duchu protestuję prze-
ciwko kłamstwom zawartym w tym 
tekście który państwo otworzycie 
podanym wyżej linkiem. 
Nie zamierzam udowadniać red. 
Katarzynie Gójskiej – Hejke, że 
nie jestem wielbłądem, ale mogę ją 
przekonać, że jestem lwowianinem, 
m.in. redaktorem „Lwowskich Spo-
tkań” i „Kresowego Serwisu Infor-
macyjnego”. 
Bywam we Lwowie kilkanaście 
razy w roku m.in. na własnych 
wieczorach autorskich w redakcji 
„Lwowskich Spotkań” przy ul. Ry-
lejewa 9 (Badenich 9).

Red. Katarzyna Gójska – Hejke 
nadużywa zaufania społecznego 
kłamiąc w swoim tekście „WOŁYŃ 
I ORGANIZATOR TITUSZEK”, 
jakoby „…argumentem decydują-
cym był apel Polaków mieszkają-
cych na Ukrainie, którzy prosili nas 
– rodaków z Macierzy” o wsparcie 
dążeń Ukrainy o …przemiany w ich 
dzisiejszej ojczyźnie”. 
„GP” na Ukrainie jest nie do kupie-
nia. Jaki to więc apel, od kogo, do 
kogo?
To kłamstwo bezczelne i szyte gru-
bym drutem dla otumanienia Pola-
ków właśnie w Macierzy. Polacy 
we Lwowie i na Kresach II RP nie 
mają żadnej „dzisiejszej ojczyzny 
Ukrainy”, bo ich ojczyzną jest Pol-
ska, ale nie tuskowo – komoruska, 
do której nie mogą powrócić z tu-
łaczek z sowieckich zsyłek i łagrów 
bolszewickich z Syberii, czy Ka-
zachstanu.
Ukraińcy prześladują Polaków, nie-
nawidząc ich, czego doznaliśmy 
wielokrotnie z małżonką na granicy 
w Medyce, czy w lwowskich tram-
wajach przez rzekome kontrole i 
„lewe” mandaty z wrzaskami: „was 
do tiurmy Polaczki”. 
Nawet Katedra we Lwowie podaje 
ustne i pisemne komunikaty wy-
łącznie w języku ukraińskim, datki 
na msze święte (?) zbierane są w 
ławkach kościelnych przez cywil-
nych osobników, a nie w zakrystii, 
a lwowska polskojęzyczna prasa boi 
się Ukraińców jak ognia.
Tekst „WOŁYŃ I ORGANIZA-
TOR TITUSZEK”, pełny jest hipo-
krytycznych kłamstw z bezczelnie 
kłamliwą „motywacją” nie wydru-
kowania tekstu księdza Tadeusza 
Isakowicza – Zaleskiego w „Gaze-
cie Polskiej”, jak  i też wydrwiwa-
niem jego osoby.
Powtórzyła się sprawa z Waldema-
rem Łysiakiem z 2007 roku, gdy 
został okrzyknięty antysemitą przez 
„Gazetę Polską i zrezygnował ze 
współpracy.
  
KONFERENCJA EPISKOPATU 
POLSKI W AKCIE PRZEBACZA-
NIA
Piłat ich zapytał: „A co mam uczy-
nić z Jezusem, zwanym Chrystu-
sem?”. 
Wówczas wszyscy odpowiedzieli: 
„Na krzyż z nim!”. 
W dniu, w którym polski Kościół 
i rosyjska Cerkiew podpisały akt 
pojednania,  w tym przebaczania 
krzywd, w Moskwie skazano na 
dwa lata łagru członkinie z grupy  

Pussy Riot, za artystyczny występ 
w moskiewskim soborze , w którym 
wykonały antyputinowską parafra-
zę modlitwy. 
Wyrok  ten poświadcza prawdę o 
putinowskim totalitarnym kraju rad  
z morderstwami politycznymi w tle.
Spotkanie putinowskiego agenta 
Cyryla I z przewodniczącym Kon-
ferencji Episkopatu Polski abp. Jó-
zefem  Michalikiem nie odbyło się 
w żadnej świątyni Kościoła, czy 
Prawosławia, lecz w Zamku Kró-
lewskim, czyli w pomieszczeniach 
o charakterze świeckim. 
Było zatem konferencją polityczną, 
a nie spotkaniem religijnym. Jako 
takie nie mogło spełnić warunków 
wiary zawartych w Ewangelii Chry-
stusowej. 
W tym miejscu należy postawić py-
tanie, jakie krzywdy w kontekście 
politycznym mieliśmy wybaczyć 
Cerkwi moskiewskiej i obecnej Fe-
deracji Rosyjskiej. 
To nie Polacy mordowali w cer-
kwiach prawosławnych w ZSRS  
wiernych i duchownych, to nie 
Polacy pod przewodnictwem to-
warzysza Lenina bezcześcili świę-
te prawosławie i relikty tej wiary, 
strzelając z broni palnej do wier-
nych w czasie nabożeństw i nisz-
cząc zabytki cerkiewne, łącznie z 
grobami świętych.
Współpraca z KGB
Cyryl (Gundiajew) współpraco-
wał z KGB w charakterze agenta o 
pseudonimie „Michajłow”.
W ocenie Feliksa Corleya, badacza 
archiwów radzieckich służb specjal-
nych, objęcie wysokiej godności w 
hierarchii cerkiewnej bez podjęcia 
współpracy z KGB nie byłoby dlań 
możliwe. Jako moment  werbunku 
duchownego podaje się rok 1970 i 
jego pierwszy wyjazd zagraniczny 
(w ramach organizacji „Syndesmos 
hieromnich”. Cyryl udał się razem z 
metropolitą leningradzkim Nikode-
mem do Pragi.
To wszakże nie Polacy wywołali 
wojnę polsko-bolszewicką w 1920 
roku, która zaowocowało glorią 
Warszawskiej Bitwy. 
To nie Polacy mordowali w sposób 
okrutny polskich jeńców wojen-
nych wziętych do niewoli przez bol-
szewików w czasie tamtej wojny. 
To nie Polacy zawarli pakt z Rib-
bentropem mający na celu wymor-
dowanie wszystkich Polaków.  
To wszakże nie Polacy dokonali 
zbrodni w Katyniu, której Putin z 
Cyrylem I nie uznają za ludobój-
stwo, a „postępowa” prasa Federa-
cji Rosyjskiej podaje winnych tej 
zbrodni Niemców (obecnie dla nie-
poznaki „nazistów”). 
To wszakże nie Polacy urządzili 
„czarną noc” okupacji Polski z po-
czątkiem 17 września 1939 roku. 
To właśnie Rosjanie w porozumie-
niu z polskimi władzami dokonali 
zamachu w Smoleńsku 10 kwietnia 
2010 roku w czasie którego zamor-
dowano polskiego prezydenta z 
małżonką. 
Konferencja Episkopatu Polski nie 
była tą zbrodnia zainteresowana. 
Nikt z hierarchów Konferencji Epi-
skopatu Polski nie wypowiadał się 
na ten temat, natomiast Krzyż Chry-
stusowy przed Pałacem Namiestni-
kowskim nie został poświęcony, na-
zwany przez Michalika „meblem” 

i  usunięty z udziałem Komorow-
skiego i błąkających się wokół nie-
go licznych „księży patriotów”, z 
bandytą internetowym kucharzem 
Dominikiem Tarasem, za zezwole-
niem HGW.
To właśnie obecny prezydent Ro-
sji Putin oskarża Polaków o mord 
bolszewickich jeńców wojennych 
w 1920 roku, gdy było oczywiście 
odwrotnie. 
To rosyjska agentura obecnie rządzi 
Polską, dysponując odpowiednimi 
narzędziami.
To rosyjski prezydent Dmitrij Ana-
toljewicz Miedwiediew w kilka go-
dzin po zamachu smoleńskim wydał  
telefoniczny „akt zgonu” Lecha Ka-
czyńskiego, na „podstawie” którego 
niezgodnie z Konstytucją i innymi 
regulacjami prawnymi Bronisław 
Komorowski został prezydentem 
Rzeczypospolitej natychmiast wy-
wołując awanturę pod Pałacem 
Prezydenckim związaną z Krzyżem 
Chrystusowym, jako” politycznym 
wizerunkiem” Prawa i Sprawiedli-
wości.
Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski ks. abp. Józef Mi-
chalik nie stanął w obronie Krzyża, 
który przy akceptacji prezydent 
Warszawy i premiera Donalda Tu-
ska był tygodniami bezczeszczony, 
moczem, wulgaryzmami: „masz pe-
nisa?”, puszkami piwa „Lech” etc.  

Agenturalna Hanna Gronkiewicz 
Waltz  powołała bandytę interne-
towego Dominika Tarasa wydając 
mu  zezwolenia na bandyckie nocne 
harce bezczeszczące Krzyż  Chry-
stusowy, ten sam przecież Krzyż 
stanowiący dzisiejsze przesłanie 
Cyryla I i Józefa Michalika „Razem 
w obronie Krzyża”. 

Polska stanowiąca od wieków 
przedmurze chrześcijaństwa, nagle 
po dramatycznej śmierci prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego stała się zmo-
wą katów i przedmurzem wschod-
niego azjatyckiego barbarzyństwa.
Konferencja Episkopatu Polski po-
wołała nowych „księży patriotów” 
na Krakowskim Przedmieściu, 
stojących w kolejce do aprobaty 
wypadków  na Krakowskim Przed-
mieściu. 
Michalik posunął się również do 
groźby ekskomuniki dla bohater-
skiego księdza Stanisława Małkow-
skiego modlącego się do Królowej 
Polski o obronę Krzyża na którym 
zawisnął Jej Syn.
W czasie tego barbarzyństwa pod 
Pałacem Prezydenckim Michalik 
powiedział, że oto krzyżem się ma-
nipuluje i nie jest to jego sprawa, bo 
trudno ustawiać meble w czyimś 
mieszkaniu.

Jeżeli krzyż jest meblem to czemu 
służy” religijne” spotkanie pod tym 
„meblem” agenta czerezwyczajki  
„Michajłowa” pod pseudonimem 
religijnym” Cyryl I” z Michalikiem 
sterującym banderą „Filozofa” Jó-
zefa Życińskiego, b. prymasa Polski 
Józefa Glempa, czy skażonego im-
portem różnych haseł bp. Tadeusza 
Pieronka, adwokata rotalnego.
Gdy walka z Krzyżem w Polsce sta-
ła się faktem i w bandycki sposób 
ścięto krzyż papieski na krakow-
skich Błoniach, w Stalowej Woli – 

znak pod budowę kościoła, w Prze-
myślu na Wzgórzu Trzech Krzyży, 
czy na szczycie Polski - Rysach, a 
Konferencja Episkopatu Polski nie 
zareagowała, to cóż sądzić o takich 
polskich duchownych, przewodni-
kach duchowych chrześcijańskiej 
przecież Polski?
Warto w tym miejscu przypomnieć, 
iż poprzednicy Cyryla I byli rów-
nież agentami KGB, jak Aleksy II 
„Drozdow” czy bandycki metropo-
lita moskiewski Mikołaj, członek 
Komisji Burdenki , który w towa-
rzystwie m.in. pisarza Aleksego 
Tołstoja i przewodniczącego komi-
sji Nikołaja Burdenki przyjaciela 
Stalina, rosyjskiego lekarza, narko-
mana, alkoholika i pederasty podpi-
sał zasadnicze kłamstwo katyńskie 
zwane Komisją Burdenki.
Arcybiskup Michalik może ewentu-
alnie wskazać drogę, później ewen-
tualnie pójść tą drogą, ale generalnie 
drogi wskazać nie ma chęci, ani tym 
bardziej nią iść. I porównał krzyż do 
szafy czy innego mebla. Nieźle, jak 
na jedną wypowiedź.
Piłat ich zapytał: “A co mam uczy-
nić z Jezusem, zwanym Chrystu-
sem?” Wówczas wszyscy odpo-
wiedzieli: “Na krzyż z nim!”. Piłat 
widział, że to nic nie pomaga, a 
zamieszanie staje się coraz większe. 
Wziął więc wodę i na oczach tłumu 
umył sobie ręce. I powiedział: “Nie 
ponoszę winy za tę krew. To wasza 
sprawa.”

Myślę, iż po „sławetnym” politycz-
nym spotkaniu tow. „Michajłowa” 
z Michalikiem, b. przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski abp 
Józef Michalik nie odważy się pu-
blicznie powiedzieć słowami pol-
skiego wieszcza Adama Mickiewi-
cza:
„Tylko pod tym krzyżem, tylko pod 
tym znakiem
Polska jest Polską a Polak Pola-
kiem”.
Jednakże walka z Kościołem trwa
niestety bez protestów Konferencji 
Episkopatu Polski

Oto głos Michnika w sprawie Ko-
ścioła, Polski, Polaków i polskości:

http://www.youtube.com/wat-
ch?v=QlSsg7QkjrY 

Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/
dzieje/rus/cerkwie1.html
Wiktor Poliszczuk
„Gorzka prawda- cień Bandery nad 
zbrodnią ludobójstwa” – 2006 r.
Witalij Masłowśkyj „Z kim i prze-
ciwko komu walczyli nacjonaliści 
ukraińscy w latach II wojny świato-
wej ?” (Wrocław 2001)
Zbigniew Małyszczycki
„Pogrobowiec OUN-UPA ks. mitrat 
Stefan Dziubyna w akcji”
czasopismo historyczno-publicy-
styczne „Na Rubieży”  nr 49/2001
Wojciecha Rudny „Granice tole-
rancji”. (Myśl Polska” nr 29-30/ 
2000r). 
Wiktor Poliszczuk „Ludobójstwo 
nagrodzone” Toronto 2003
Opracował Aleksander Szumański 
„Głos Polski” Toronto dla „Kreso-
wego Serwisu Informacyjnego”
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LWÓW Z BAŁAKOWYM SZMONCESEM 
W TLE
Aleksander Szumański do działu „Barwy Kresów”

Piosenka „Batiar jakich mało”
Bałak to przecież nic innego jak 
lwowska przedmiejska gwara. 
Termin bałak nie figuruje w słow-
nikach poprawnej polszczyzny, 
nie odnajdziemy go również w 
encyklopediach. A jednak, jednak 
jest swoistym językiem,  trwale 
wpisanym w historię naszej mowy. 
Medialnie, zapewne też i historycz-
nie, język bałaku zaistniał dzięki 
autorstwu Wiktora Budzyńskiego 
i tak urodziła się „Wesoła Lwow-
ska Fala „. Pierwszą stałą, coty-
godniową, półgodzinną audycję 
rozrywkową lwowska rozgłośnia 
Polskiego Radia nadała  16 lipca 
1933 roku.

Bałakiem w tej audycji posługi-
wali się przede wszystkim Tońcio 
i Szczepcio, czyli Henryk Vogel-
fänger i Kazimierz Wajda, tworząc 
duet dialogowy.

Przeciwieństwem bałaku był tzw. 
szmonces, inny duet dialogowy  
w mistrzowskim wykonaniu Apri-
kozenkranza i Untenbauma, czyli 
Mieczysława Monderera i Adolfa 
Fleischena. 

Mistrzem szmoncesu był również 
Lopek / Kazimierz Krukowski /, 
łodzianin.

„ Lwowską Falę „ tworzyli jeszcze 
radca Strońć w osobie mistrza Wil-
helma Korabiowskiego, oraz  mi-
strzyni, Włada Majewska, wykre-
owana oczywiście przez Wiktora 
Budzyńskiego.

W tym mistrzowskim poczcie za-
kwitali jeszcze Ada Sadowska, 
Teodozja Lisiewicz, Love Short, 
Czesław Halski, Juliusz Gabel, 
Alfred Schutz (twórca muzyki do 
„ Czerwonych Maków pod Monte 
Cassino „ z tekstem Feliksa Ko-
narskiego ), Tadeusz Seredyński, 
Zbigniew Lipczyński, Izydor Dąb 
– tylu zapamiętałem.

Oczywiście Czytelnikom należy  
przypomnieć ten żywy do dzisiaj 
język, na przykładzie dialogów 

Tońcia i Szczepcia, lwowskiej pio-
senki z wybitnymi autorskimi tek-
stami renomowanych autorów, jak 
Marian Hemar, Witold Szolginia, 
Emanuel Szlechter, Wiktor Bie-
gański, czy Henryk Wars. Ale, ale 
dominowała  lwowska anonimowa 
piosenka uliczna, wesoła, komicz-
na, wzruszająca, stanowiąca o ko-
lorycie i światłocieniach tego mia-
sta. Dla przykładu:

Tońcio : „… swoi baby kocham!!!
Szczepcio: I w swoi Polscy kity za-
walisz…”

Piosenka:
„... Popamiętaj ty sy, Tońku!
Powiedz, Szczepciu, powiedz co?
To si tobi przyda,
Bo pamiętaj, ży ni bida,
Ale piniundz, to, nieszczęści, o! 
Kto ma forsy, temu zdaji si,
Temu zdaji si, ży un król,
Żyji, piji i przydstawia si,
Kużdyn przy nim nul. 
A gdy nagli forsa skończy si,
Zara skończy si cały bal,
Stenka, kwenka i zustai mu
Po ty forsi żal. 
A my dwa, oba cwaj
Ni mamy nic i mamy raj!
Nam nic ni zrobi zło,
Bo trać jak ni masz co! 
Kto ma forsy, ten kulegi ma,
Przyjacieli ma, wszysku ma,
Jest kuchany, żyju, piju z nim
Dzie si tylko da, 
A gdy nagli forsa skończy si,
Wtedy wisza się na nim psy,
Nikt go nie zna, nikt ni kocha go
To ni ta co my! 
Bo my dwa oba cwaj,
Bu takich ni ma cały kraj,
My dwaj ,ohoho!
To tak jak innych sto!...

Cała „Wesoła Lwowska Fala”, 
będąca składanką monologów i 
skeczów, była swoistego rodzaju 
zwierciadłem odbijającym specy-
ficzny klimat Lwowa, tego miasta-
-bukietu splecionego z różnobarw-
nych języków, kultur i obyczajów, 
zadzierającego nosa z racji swej 
niedawnej stołeczności (stolica Ga-
licji, Lodomerii i Wielkiego Księ-

stwa Krakowskiego, czyli — jak 
powiadali nasi radiowi bohatero-
wie — stolica Golicji, Głodomerii 
i wielkiego świństwa krakowskie-
go). A przy tym — ten jeszcze ni 
to sentyment, ni to przywiązanie 
do nieboszczki Austrii. Zwłaszcza 
w warstwie językowej pozostały 
trwałe ślady jej tu po półtorawiecz-
nej obecności. Wszak prawowity 
lwowianin — od profesora poczy-
nając, a na szymonie, czyli dozor-
cy, kończąc — miał w mieszkaniu 
nakastlik i trymułkę, w sklepie 
papierniczym kupował raderkę za 
parę szóstek, wypijał halbę piwa, w 
szkole chodził na hinter, a ich żony 
upinały sobie włosy nie żadną tam 
spinką, a obowiązkowo harnadlem.

Obaj autorzy, wyborni koneserzy 
radia i estrady, bezbłędnie posłuży-
li się tu żelazną zasadą kontrastu, 
który jest podstawą umiejętności 
wywoływania śmiechu (ówczesne 
wzory to wszak Flip i Flap — gru-
by i chudy. Pat i Patachon — mały 
i długi). Szczepko i Tońko byli z 
kolei duetem mądrali i naiwniaka.

A więc „szmonces”. To również 
gwara, zresztą nie tylko lwowska, 
uszlachetniona medialnie w „We-
sołej Lwowskiej Fali „ przez mi-
strzów, o których wspomniałem. 

Szmonces z hebrajskiego 
„uśmiech” – dowcip, lub większa 
forma kabaretowa oparta na humo-
rze żydowskim. Tworzone zwykle 
w tym środowisku (skecze w tym 
nurcie pisał m.in. Julian Tuwim) 
szmoncesy obracają się zwykle 
wokół spraw biznesowo-religij-
nych wyśmiewając  arcypraktycz-
ne podejście do życia. Bywają też 
szmoncesy oparte na grze słów.

Najpopularniejszym polskim 
szmoncesem pozostaje jednak 
skecz „Sęk” kabaretu Dudek w 
wykonaniu Edwarda Dziewońskie-
go i Wiesława Michnikowskiego. 
Choć jest to tekst napisany przed 
II wojną światową przez Konrada 
Toma, do masowego odbiorcy tra-
fił po wojnie, właśnie za sprawą 
„Dudka” i telewizyjnych nagrań 
tego kabaretu. Można posłuchać 
tego arcyskeczu w you tube. http://
www.youtube.com/watch?v=J-
GVOtZjtY-s
A szmonces współczesny? Oczy-
wiście, że jest!!! Na razie estrado-
wy z mojej konferansjerki  war-
szawskiego koncertu „Lwów w 
objęciach Warszawy z Rubinste-
inem w tle”:
 
„…”iść już zapowiedzieć? Dla-
czego nie?” Wprawdzie moja zna-
komita Mama, zawsze mówiła, że 
brzydką żydowską przywarą jest 
odpowiadać pytaniem na pytanie, 
ale ja idę szanowną Mamę uspo-

koić, że to ja sobie sam zadałem 
pytanie, odpowiedź więc należy do 
kogo? Do mnie? Więc co za pyta-
nie? Z tego „Rubinsteina” wybrną-
łem więc lepiej niż Aprikozenkranz 
i Untenbaum razem wzięci. Tu na-
leży się Państwu przypomnienie, iż 
ci dwaj panowie, to nikt inny tylko 
Mieczysław Monderer i Adolf Fle-
ischen, wykreowani przez samego 
Wiktora Budzyńskiego w „Weso-
łej Lwowskiej Fali” już w lipcu 
1933 roku zabawiający publiczość 
szmoncesem. Niektórzy mówili, że 
lepiej zabawiali publiczność nawet 
od samego „Lopka” Krukowskie-
go, ale ja im nie wierzę, bo to oczy-
wiście  ja najlepiej  zabawiam pu-
bliczność. Nie wierzycie Państwo? 
Co za pytanie…”?
 
„…pożegnaliśmy więc na chwilę 
bałak, aby po raz kolejny wysłu-
chać skeczu, czy monologu, jak 
kto woli, artystycznie zatytułowa-
nego „Rubinstein”. Oj, co ta to się 
nie działo na widowni, w momen-
cie, kiedy durny Icek dostał od taty 
po mordzie, za to, że się nie idzie 
uczyć gry na fortepianie.

Rubinstein idzie mieć w banku sto 
tysięcy dulary, auto szedł kupić za 
50 tysięcy, a za jeden koncert  ta 
to ma... i tato  ta to buch następnie 
drugi raz Icka w mordę. Gdy Icek 
szedł trzeci raz dostać w mordę 
za to, że może nie zostać Rubin-
steinem, ta  to ja przypomniałem 
sobie ortodoksyjnego, pejsatego 
handełesa, który na „Krakidałach” 
sprzedawał kolorowe pocztówki. 
Jedna przedstawiała brodatego 
Żyda mającego z lewej pożar, z 
prawej zaś ryczącego lwa. Napis 
pod pocztówką w wybranym ję-
zyku brzmiał: „Nysz ta hir, nysz 
ta hir”, co oznacza: „ani tędy, ani 
tędy”. Pocztówki szły jak woda, a 
ja dzisiaj myślę: znajdźcie mi goja, 
który tak potrafi handlować. Ta to 
nie? Ta to tak! 

Jak ja wrócił do chałupy wieczór 
po śpiwaniu, oczywiście  już chir-
ny, to się rozdzwoniły telefony, jak 
w kuczki, czy też po kuczkach,  a 
to stacjonarny, a to mój komórko-
wy, a to komórkowy mojej żony, 
od oficjalnych mediów i władz 
naczelnych Państwa i Warszawy 
z gratulacjami i równocześnie z 
przeprosinami, iż nie mogli przy-
być na koncert lwowski, ponieważ 
przepisy Unii Europejskiej tego nie 
zezwalają.

Jeden galanty nawet powiedział: 
„ty Szumański nie bądź taki awoj-
ler jing” / odważny chłopaczek /.

Powoływali się na tak zwany „Pa-
ragraf Rozsądku Poprawności Poli-
tycznej” (PRPP) który  nie zezwala 
na śpiwanie  batiarskich piosenek 

nawet członkom Unii Europejskiej 
po kuczkach. Miałem, a jakże, te-
lefony gratulacyjne z Brukseli, ale 
nie powoływali się na Paragraf 
Rozsądku, jedynie na kinderską  
piosenkę, która ich zdaniem jest 
nie obyczajowa. To ja se „ftedy” 
rąbnął pół basa chiry i i już byłem 
z powrotem lordem, to też  powie-
działem żonie: aus z nami.

Pocieszyła mnie małżonka mó-
wiąc: „ ty ich bajtluj, że ci bebechy 
z żalu popenkaju,  gdy nie będzie 
lwoskich koncertów i rób swoje, 
konferansuj,  śpiwaj swoje, pisz 
swoje, deklamuj swoje i rób za 
absztyfikanta, czy chabala wszyst-
kich dziuń , możesz nawet  powo-
zić dziunie i ciumać się z nimi na 
oczach całej Unii Europejskiej , 
Pana Pryzydenta i nawet samych 
skłonności do inklinacji , masz 
moje pozwolenie, ale tylko na kla-
we dziunie  , a gdy ci powiedzą, że 
są dalej kuncerty  i z dziuniami ma 
być fertig,  to powiedz, że to chy-
ba jakiś chatrak - hołodryga, czy 
czerepacha  ich informował i bądź 
blat i mogą cię całować w kinol i 
nie tylko”.

Posłuchał ja żony i dzisiaj gdy za-
dzwonił jakiś galanty z magistra-
tu i pytał czy to prawda, że jakiś 
koncert lwowski  odbędzie się w 
Warszawie, to żona mi wyrwała 
słuchawkę i powiedziała: „panie 
galanty odteguj si pan , bo my z 
mężem teraz gramy w cymbergaja 
i ja si odgrywam, nie mam czasu 
i fertig szlus. Jak ma pan drobne 
to przyjdź pan do nas to zagramy 
w krepcie na grajcary 1000 euro 
stawka”.

I zrobiła się w magistracie po tym 
telefonie cała hałaburda, aż bebe-
chi z bandziocha wyłaziły, o batiar-
sku  mowu  u nas w domu, bo to 
nie był telefon od jakiegoś galan-
tego, tylko zwykły czerepacha, czy 
hołodryga dzwonił. A koncert się w 
Warszawie odbył  i mogą w ”Wy-
biórczej”, czy w innym   telewizo-
rze pocałować kwargiel,  pindę, lub 
potyrcze i wsadzić wszystkie kino-
le do mojej bratrury.

Słowniczek bałaku lwowskiego 
http://www.stankiewicz.e.pl/ludo-
bojstwo/lwowska_gwara.html
I cóż, czułem się spełniony, gdy za-
prosiłem na scenę znakomitą lwo-
wiankę Halinę Kunicką. Artystka 
śpiewała stare przeboje i nowe pio-
senki, towarzyszył jej na fortepia-
nie Czesław Majewski.

A to wszystko odbyło się w War-
szawie w 2013 roku. I co ? Umarł 
bałak ze szmoncesem?
Aleksander Szumański dla „Kreso-
wego Serwisu Informacyjnego”                            

/  http://www.youtube.com/watch?v=Slv38Wt7bPE

http://www.youtube.com/watch?v=Slv38Wt7bPE 
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Listy do redakcji
Z serii Pokażę Ci Lwów...
Witaj,
Pozostało we Lwowie trochę spraw 
wołających o natychmiastową po-
moc i grom z niebios.
Powiedz mi taką rzecz, czy byłeś we 
Lwowie? Jeśli tak to nie zmarno-
wałeś życia, bo „nie ma takiego jak 
Lwów”, a jeśli nie, to być może moje 
listy zachęcą Cię do odwiedzenia 
tego miasta. O tym, że to miasto jest 
niezwykłe i wyjątkowe nie trzeba ni-
kogo przekonywać, ani długo o tym 
pisać, a zresztą nie po to to publikuję. 
Czy lubisz słuchać muzyki? No, chy-
ba tak, bo ludzie przeważnie to lubią 
i każdy słucha innej. A czy pójdziesz 
aby jej posłuchać np. do sali orga-
nowej? I tu zaczyna sie najbardziej 
aktualna historia lwowska. Sala or-
ganowa...
Ponad 20 lat istnieje niepodległe 
państwo - Ukraina. I ponad 20 lat 
istnieje we Lwowie sala organowa... 
w kościele św. Marii Magdaleny. 
Kościół, który zbudowano jeszcze 
w XVII w. niepodległe państwo 
przerabia na salę organową, bo... są 
tam jedne z najlepszych organów na 
świecie. Fakt, organy fajne. To do-
brze. Ale czy w związku z tym mu-
szą tam urządzać salę organową?
A teraz po kolei. 
11 marca 2011 roku władza miasta 
Lwowa na nieodpłatnych zasadach 
przekazuje „budynek” do dyspozycji 
sali muzyki organowej i kameralnej 
na kolejne 20 lat. To nic, że od lat 
modlą się tam ludzie i ponad 3 wieki 
istniał kościół. I bez znaczenia jest 
fakt, że na dachu „budynku” są krzy-
że. Po co się przemęczać i wymyślać 
sobie kolejne problemy? Mer Lwo-
wa A. Sadowyj twierdzi, że ludzie się 
i tak modlą więc problemu nie widzi. 
A to, że w XXI w. ludzie głodują w 
obronie kościoła i świecą komórką 
podczas mszy św. to nic nie znaczy. I 
nie ważny jest fakt, ze na „budynku” 
są tabliczki z napisem „sala organo-
wa” (foto nr 1) i główne wejście jest 
zamurowane. Przecież można wejś 
bocznym (foto nr. 2). I jeszcze mniej 
znaczące jest to, że aby uczynić znak 
krzyża wodą święconą przy wejściu 
do kościoła to można pozachwycać 
się napisem w 2-ch językach (foto nr 
3). A rzeczą wogóle bez znaczenia są 
afisze koncertowe i zdjęcia Bandery 
obok samego wejścia aby się pomo-
dlić (foto nr 4). 
Wiesz co? Byłam dzisiaj na mszy w 
kościele. Być może ludzie w Polsce 
nie wiedzą, że kościół poza granica-
mi naszej Ojczyzny miał nieco inne 
znaczenie. Była to jedyna ostoja 
Polskości, dlatego ludzie tak o nią 
walczą. Czy nikogo z turystów we 
Lwowie nie zadziwia fakt, ze ksiądz 
aby przejść do ołtarza musi obejść 
pół kościoła i po mszy św zasłonić 
ten ołtarz? Tak, tak. Zasłonić. Może 
nikt w życiu by się nie domyslił, ale 
o tym świadczy ino mało widoczna 
szara zasłona z prawej strony ołtarza 
(foto nr 5). Czy ten oto ołtarz świad-
czy o tym, 
że akurat tu znajduje się sala organo-
wa? (foto nr 6) 
Człowieku, zatrzymaj się na chwilę. 
Przecież zaraz te ławki zostaną prze-
zucone na inną stronę dzięki specjal-
nemu mechanizmowi, tak aby nie 
niszczyć podłogi w sali organowej 

(foto nr 7) i będziesz mógł usiąść ty-
łem do ołtarza i wysłuchac koncertu 
(foto nr 8). Zastanów się, być może 
warto? Aha, i jeszcze jedno. Gdy do-
padnie Cię nagła potrzeba, możesz 
skorzystac tu z toalety. Ale tylko pod 
zamalowanymi freskami Rozena. I 
abyś nie mial złudzeń i mógł obej-
rzeć starą chcielnicę, świadczy o niej 
tylko ten nie do końca zamalowany 
krzyż na ścianie w obecnej toalecie 
(foto nr 9). 
A więc zapraszam Cię. Tylko we 
Lwowie... I tylko w tym miejscu, bo 
zapewniam Cię, że „ani oczy nie wi-
działy ani uszy nie slyszały” tego co 
tu sie dzieje.
W środę 21 maja księża po raz kolej-
ny przegrali sprawę w sądzie w Kijo-
wie. Mają 10 dni aby podać apelację. 
To znaczy, że mają prawo. Tylko, że 
kaucja teraz jest wyższa. Jakieś 38 
tysięcy hrywien. Poprzednia wyno-
siła dwadzieścia parę. Ale to nic. Jak 
tak dalej pójdzie to może zostawią 
wreszcie salę organową w spokoju? 
Ale ludzie mają jeszcze kilka dni... 
Raz parafianie zebrali, to drugi raz 
też sobie poradzą. Pytanie brzmi - co 
dalej? Aha, no i jeszcze powiedz mi, 
ten budynek (foto nr 10) wygląda 
zupełnie jak sala organowa, czy nie 
tak? I krzyż u góry tez musi być!
A teraz kochany, zdrowo myślący 
człowieku, apeluję i proszę. Pomóż 
nam, Polakom we Lwowie, wes-
przyj nasze starania. Przyczyń się 
do tego, aby taka ekstremalna „wy-
cieczka” przez kościół więcej nie 
miała miejsca. 
Tekst Maria Pyż publicystka ze 
Lwowa
Zdjęcia Konstanty Pyż
Konto Delegatury w Polsce:
Prowincja Misjonarzy Oblatów M. 
N. Delegatura
Prowincjalna na Ukrainie ul. Ostat-
nia 14; 60-102
Poznań, POLAND Bank: PEKAO 
SA II o/Poznań 61-767
Poznań, ul. Masztalarska 8a SWIFT 
CODE: PKOPPLPW
Nr konta: 
64124017631111000018132416 
(PLN)
69124017631978000018132432 
(EUR)
77124017631787000018132429 
(USD)

Wpłat można dokonywać z dopi-
skiem – koszty sądowe

----

Zaproszenia
Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Katowicach

Muzeum w Gliwicach
Dziesięcioletnia Stefcia, ośmiolet-
nia Stasia, dwunastoletni Witek… 
Strach, ból fizyczny, dramat osie-
rocenia, bezdomność… Historię 
dwanaściorga dzieci ocalonych z lu-
dobójstwa, ich bliskich i przyjaciół 
we wspomnieniach opowiedzianych 
po 70 latach przedstawia plenerowa 
wystawa poświęcona ludobójstwu 
na Kresach II Rzeczpospolitej. Od 
poniedziałku, 26 maja oglądać ją 
można w ogrodzie Willi Caro.
info na str.2
----
70 rocznica Ludobójstwa dokona-
nego przez bandy OUN-UPA w 

powiecie Tomaszów Lubelski oraz 
uroczystości  upamietniające  po-
mordowanych polskich pasażerów 
pociągu relacji Bełżec-Lwów  z dn. 
16 czerwca 1944r.

Info i plakat na stronie 3

SYMPOZJUM NAUKOWE
„POLACY I UKRAIŃCY W PO-
WIECIE TOMASZOWSKIM W 
PIERWSZEJ POŁOWIE 1944 
ROKU”.

BEŁŻEC, DNIA 13 CZERWCA 
1944 ROKU 

9.30- mgr ANDRZEJ ADAMEK 
WÓJT GMINY BEŁŻEC –POWI-
TANIE GOŚCI ORAZ OTWAR-
CIE SYMPOZJUM NAUKOWE-
GO.
9.40- chor. sztab. SG MARIUSZ 
SKORNIEWSKI -PRZEWODNI-
CZĄCY SYMPOZJUM NAUKO-
WEGO.

PANEL  I : LUDOBÓJSTWO 
W POWIECIE TOMASZOW-
SKIM-ZARYS FILOZOFICZNO-
-PRAWNY
MODERACJA: ppłk SG JACEK 
KOZAK

9.45-10.00- ks. prof. dr hab. Tadeusz 
Guz (WZNPiE  KUL Tomaszów 
Lubelski)- „Filozoficzne aspekty  
 nacjonalistycznej ideologii  Dmytro  
Doncowa”.
10.00-10.15- ks. Tadeusz Isako-
wicz-Zalewski (…)- „Nacjonalizm 
ukraiński przyczyną ludobójstwa na 
Kresach Wschodnich i Lubelszczyź-
nie”.
10.15-10.30- dr Leon Popek (IPN 
Lublin)-„ Ludobójstwo OUN-
-UPA w powiecie tomaszowskim                       
w latach 1939-1947. Obecny  stan 
badań”.
10.30-10.45- mgr Andrzej Adamek 
(Bełżec), mgr  Stanisław Gajerski  
(Cieszanów)-  „Zbrodnia pod Zaty-
lem”.
10.45-11.00- chor. sztab SG Ma-
riusz Skorniewski  (PSG w Lubyczy 
Królewskiej)- Sprawa Operacyj-
nego Rozpracowania- kryptonim 
„Oprawca”. 
11.00-11.10- Przerwa

 PANEL II: POLACY I UKRAIŃ-
CY  W POWIECIE TOMASZOW-
SKIM W PIERWSZEJ POŁOWIE 
1944 ROKU.
MODERACJA: chor sztab. SG 
M A R I U S Z 
SKORNIEW-
SKI

11.10-11.30- dr 
Mariusz Zającz-
kowski  (IPN 
Lublin), Instytut 
Studiów Poli-
tycznych PAN 
(ISP PAN)– 
„Konflikt  pol-
sko-ukraiński 
w południowo-
- w s c h o d n i e j 
części dystryktu 
lubelskiego GG 
w latach 1943–
1944. Zarys pro-
blematyki”.
11.30-11.45- dr 

Janusz Kłapeć  (UMCS Lublin)- 
„Działalność placówek RGO na 
ziemi tomaszowskiej w pierwszej 
połowie 1944 roku”.
11.45-12.00- Kamil Basicki (UMCS 
Lublin)- „Migracje ludności polskiej 
z południowo-wschodniej części po-
wiatu tomaszowskiego w I połowie 
1944 r”.
12.00-12.15- Marcin Banach 
(UMCS Lublin)- „Polacy i Ukraiń-
cy powiatu tomaszowskiego wobec 
Armii Czerwonej w 1944 r”.
12.15-12.30- Mateusz Sędłak 
(UMCS Lublin)-„Polacy i Ukraiń-
cy powiatu tomaszowskiego wobec 
Batalionów  Chłopskich w 1944 r”.
12.30-12.45-Przerwa

PANEL III: REGIONALIA, A PA-
MIĘĆ HISTORYCZNA.
MODERACJA: dr LEON POPEK
12.45-13.00- mgr  Ewa Koper (Mu-
zeum w Bełżcu)- „Zbrodnie ukraiń-
skich nacjonalistów i czynny opór 
podziemia  w zachowanych zbio-
rach fotograficznych i  ikonograficz-
nych”.
13.00-13.15- dr Mariusz Koper 
(KUL Lublin)- „Polskie i ukraińskie 
miejsca pamięci na terenie gminy 
Lubycza Królewska”.
13.15-13.30- mgr Robert Horba-
czewski  (Kronika Tygodnia)- „Dru-
gi brzeg - Sytuacja uchodźców cy-
wilnych na terenie Gminy Tyszowce 
w  1944 roku ”.
13.30-13-45- mgr Adam Stawecki  
(Tomaszów Lubelski)- „Rajd śmier-
ci. Tragiczny Wielki Tydzień na zie-
mi  tomaszowskiej”
13.45-14.15- Dyskusja
14.15- mgr Andrzej Adamek, chor. 
sztab SG Mariusz Skorniewski -Za-
kończenie Sympozjum Naukowego 
---
Ks. Tadeusz Isakowicz zaprasza na:

Sobota - niedziela, 7 - 8 czerwca 
- Kędzierzyn- Koźle - XI Woje-
wódzkie Dni Kultury Kresowej

Sobota, 7 czerwca, g, 10.00 
- msza św. w kościele pw. św. Zyg-
munta i św. Jadwigi za ofiary ludo-
bójstwa dokonanego przez UPA.

- przemarsz ulicami miasta

- apel pamięci pod pamiątkową 
tablicą na Gimnazjum im. Orląt 
Lwowskich.

- konferencja popularno-naukowa.

Niedziela, 8 czerwca, g. 13.00 - 
część artystyczna w Parku Pojedna-
nia.  
http://www.kresykedzierzynkozle.
home.pl/page42.php

Niedziela, 8 czerwca, g. 11.00 
- Zamość - msza św. i uroczystości 
kresowe w kościele wojskowym 
przy ul. Wojska Polskiego.

Poniedziałek, 9 czerwca, g. 18.00 
- Zgierz - aula TŚ „Lutnia” przy ul. 
Łęczyckiej 2 - moja prelekcja o lu-
dobójstwie.

Środa, 11 czerwca, g. 17.00 
- Radom - Klub Środowisk Twór-
czych „Łaźnia” przy ul. Żerom-
skiego 56 - sesja naukowa (z moim 
udziałem) o ludobójstwie na Kre-
sach.

Piątek, 13 czerwca, g. 9.30 
- Bełżec - Dom Kultury - sesja na-
ukowa „Nie tylko Wołyń”.

Sobota, 14 czerwca 
- Dyniska i Uhnów - uroczystości ku 
czci pomordowanych.

Niedziela, 15 czerwca
-  Bełżec
 g. 10. 30 - złożenie wieńców pod 
pomnikiem pomordowanych we 
wsi Zatyle
g. 11.00 - msza św. i apel poległych 
w kościele parafialnym z Bełżcu.  

Niedziela, 6 lipca 
- Częstochowa - XX Światowy 
Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na 
Jasnej Górze.

g. 9.30 - msza św. w kaplicy Cudow-
nego Obrazu.  

g. 11.00 - część oficjalna, prelekcje i 
występy artystyczne.

Sobota,  12 lipca, g. 10.00  
- Kędzierzyn- Koźle - rocznica 
„Krwawej Niedzieli” na Wołyniu.  

- msza św. w kościele pw. św. Zyg-
munta i św. Jadwigi za pomordowa-
nych przez UPA.

- przemarsz ulicami miasta

- apel pamięci pod pamiątkową 
tablicą na Gimnazjum im. Orląt 
Lwowskich. 
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

redakcjaksi@kresy.info.pl

Partnerzy medialni 

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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