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Historia według
Hrycaka

KGDZIE MOŻEMY
ZNALEŹĆ IKONY?

Moje Kresy
- Józef Wesołowski

LWOWSKA PIOSENKA Z BAŁAKIEM W TLE

25 lipca w Magazynie Świątecznym „Gazety Wyborczej” ukazał
się wywiad Katarzyny Wężyk z
ukraińskim historykiem Jarosławem Hrycakiem zatytułowany
„Kresy. Dla nas piekło, dla was
raj. Rozmowa z Jarosławem Hrycakiem” (wyborcza.pl/magazyn,
25.07.2015). Bohater wywiadu to
55-letni profesor historii i kierownik katedry historii Ukrainy na
Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, a także członek.... str. 35

Relacje z obchodów
72. rocznicy zbrodni
Relacje od strony 2

Kpt. Konrad Strycharczyk ps. „Słowik”

15 lipca b.r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnaliśmy
jednego z ostatnich w kraju „Zaporczyków” – kpt. Konrada Strycharczyka, który po wojnie zakotwiczył
w Szczecinie. Odszedł od nas w
wieku 92 ......str. 12

W roku 71 rocznicy
powstania 27 WDPAK.

Jak poinformował nas redaktor lokalnej gazety gryfińskiej Krystian
Wawrzonek patriotyczna młodzież Gryfina wystąpiła z inicjatywą cyklu spotkań z „Obrońcami
Kresów”. Inicjatorem pierwszego
spotkania był Kamil Frelichowski
z Gryfińskiego Ruchu Patriotycznegostr...... 16

Ratujemy kresowe
polskie cmentarze

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – to wielka społeczna
akcja, dolnośląskie pospolite ruszenie pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu i Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty mająca na celu
ratowania kresowych nekropoli.
..... str. 17

Pomniki banderowskiej propagandy

Już w lipcu 1944 roku „kierownictwo ruchu banderowskiego
uznało, iż jest możliwe zarówno
dokonanie czystki, jak i wygranie
całej sprawy propagandowo. Dlatego z jednej strony bezwzględnie
dalej realizowano politykę faktów
dokonanych, a z drugiej zawczasu
przygotowano „.... str. 27

Byłem najstarszy z rodzeństwa,
urodziło się nas sześcioro, troje
rodzeństwa szybko zmarło. Stanisława późniejsza Jakubowska
przykładowo na zapalenie stawów, ale żyją jeszcze jej dzieci
Jan i Teresa. Brat Mieczysław
zmarł w Sieniawce Dolnej po
wojnie będąc kawalerem. Najmłodszy Kazimierz Wesołowski
zmarł jako dziecko. w...... str. 39

„KRWAWE DOPrawda historyczna Czas apokalipsy
RZYNKI” SIERa prawda polityczna. -kto zamordował pro- PIEŃ 1943 R. NA
Społeczne obchody 72. rocznicy
fesorów lwowskich?
WOŁYNIU
ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego odbyły się przy wymownym milczeniu świata mediów i
polityki. „Gazeta Wyborcza” pisała o 20. rocznicy masakry w
Srebrenicy (na jej obchody udał
się marszałek Senatu Bogdan Borusewicz) i obchodach 74. rocznicy zbrodni w Jedwabnem. Związany z „Gazetą Polską” portal
niezależna.....str. 23

W sobotę 4 lipca 2015 roku obchodzliśmy 74 rocznicę kaźni
profesorów lwowskich na zboczu
Kadeckiej Góry, obok ul. Wuleckiej, tzw. Wzgórz Wuleckich we
Lwowie. W miejscu zbrodni gdzie
istniał krzyż brzozowy postawiono skromny krzyż metalowy na
niewielkim betonowym cokole,
aby w terminie późniejszym, zamiast ...... str. 34

Aby nie było wątpliwości co do
słowa zawartego w tytule wyjaśniam, nie chodzi tu o tradycyjne
„Dożynki” czyli święto plonów, a
zadawanie komuś śmierci: dobijanie, dorzynanie, dziesiątkowanie, eksterminowanie etc., czyli
realizację planu OUN-UPA. W
piśmie „Do zbroji”, które wydawała UPA, z sierpnia 1943 roku,
Bohdan Wusenko pisał: ... str. 40

Nasi przodkowie z Kresów odpowiedzieliby na to tytułowe pytanie szybko i z prostotą:
− Toć przecież w cerkwiach i kościołach grekokatolickich. Kresowi rodzice i dziadkowie na co
dzień obcowali z ikonami chociażby odwiedzając swych kolegów, u których „krasiwyj ugoł”
ze świętą ikoną był ważnym
miejscem domu, a także chodząc
z przyjaciółmi do cerkwi. To było
normalne- w jednej miejscowości
były...... str. 47

Lwów, stołeczne miasto Galicji
stanowił wybitny ośrodek naukowego życia polskiego. Przede
wszystkim Uniwersytet Lwowski
od 1910 roku noszący imię Jana
Kazimierza - skupiał uczonych twórców wielu szkół naukowych,
liczących się w ówczesnej Europie, a utrzymujących swoją pozycję także.... str. 50

PIOSENKARZE Z
KRESÓW

Warto wiedzieć, że właśnie z Kresów pochodzili również znani piosenkarze, których słuchały różne
pokolenia i w różnych okresach
naszego życia. Kazimierz Łabudź (1909- 2001), pochodzący z
Dyneburga (dziś Łotwa) i Adam
Wysocki (1907-1978), urodzony w Kopyczyńcach w woj. tarnopolskim (Galicja Wschodnia,
dziś Ukraina) występowali przed
wojną w słynnym warszawskim
zespole rewelersów .... str. 51

1 sierpnia - strona 2

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

www.ksi.kresy.info.pl

11 lipca „Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian”
Relacje z obchodów 72. rocznicy ludobójstwa.
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O Kresach
Wschodnich
w polskim Sejmie
ks. Tadeusz Isakowicz

Przemyśl

Wrocław

/ Ziemianka legionistów polskich na Wołyniu w 1916 r. - akwarela
pędzla Władysława Doskoczyńskiego, fot. Autora

Niemodlin
Kwidzyn

5 sierpnia br. w Sejmie RP odbędzie się uroczysta sesja
naukowa, zatytułowana „Kresy. Historia i teraźniejszość”.
Organizatorem konferencji są Parlamentarny Zespół
Miłośników Historii, Zakład Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Lwowa i Kresów.
Rozpoczęcie o godz. 16.00 w sali 102 w budynku głównym.
Konferencję poprzedzi msza św. o godz. 15.00 w Kaplicy Sejmowej w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach. Nabożeństwo koncelebrowane będzie
przez O. Zdzisława Tokarczyka OFM i ks. Tadeusza
Isakowicza-Zaleskiego
Osoby pragnące uczestniczyć winny wcześniej skontaktować się z posłem Zbigniewem Girzyńskim. E-mail:
zg@umk.pl.
Otwarcie:
Poseł RP dr Zbigniew Girzyński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii
Referaty
Dr Dariusz Grabowski – Kresy – powiew przeszłości i zobowiązanie przyszłości

Warszawa - Marsz Pamięci

Kielce

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK Toruń) –
Zaolzie – zapomniane Kresy.
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Ludobójstwo
dokonane przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej
Joanna Aleksandra Biniszewska (Muzeum Lwowa
i Kresów) – Dziedzictwo narodowe na Kresach – stan
zachowania.
Krzysztof Masłoń – Literatura kresowa – królewskie dziedzictwo naszego narodu.
Marcin Skalski – Stosunek III Rzeczpospolitej do
Litwy

Warszawa- Wieczornica

Legnica

Adama Chajewskiego – Zgoda na dyskryminacje Polaków na Litwie podstawą strategicznego sojuszu
Polski i Litwy
Margerita Chilińska – Sytuacja szkolnictwa polskiego na Litwie w 2015 roku
Dr Zbigniew Girzyński (UMK Toruń) – Kresy w
polityce III RP. Próba bilansu.
Dyskusja
Przyjęcie stanowiska przez Zespół Parlamentarny
Miłośników Historii w sprawie godnego miejsca Kresów w polityce władz polskich kierowany na ręce Prezydenta RP
Zakończenie i podsumowanie sesji
Prof. Jarosław Kłaczkow
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Relacja z protestu Kresowian na
KUL w dniu 1 lipca 2015 r
Zdzisław Koguciuk

Już po raz szósty Kresowianie i
Przyjaciele Kresów Wschodnich
gromadzą się na dziedzińcu KUL
aby stanąć w obronie Pamięci
Polaków zamordowanych
na
Wołyniu i Kresach Wschodnich.
Jest to rocznica haniebnego nadania gloryfikatorowi zbrodniarzy
UPA-OUN Wiktorowi Juszczence
doktoratu honoris causa tej uczelni. Zgromadzonych było około
90 osób co jest dowodnym przy-

wienie publicznego wystąpienia.”
W tym momencie obok banneru „
Anulować h.c KUL dla Juszczenki” pojawił się baner „ Anulować
h.c. UMCS dla Juszczenki” i zadałem zgromadzonym pytanie czy
Polacy nie posiadają naukowców,
myślicieli, ludzi którym można by
uhonorować w/w tytułem uczelni.
Kiedy honoruje się neo-banderowca gloryfikatora największych
zbrodniarzy Polaków których pod-

kładem że dopóki nie zostanie
anulowanie w/w wyróżnienie dla
Juszczenki będziemy przychodzić
co roku i nie pozwolimy obrażać
pamięci Polaków. Zgromadzonym na schodach przy głównym
wejściu na KUL przeczytałem
wystąpienie studentów którzy w
dniu 18 maja 2015 r. sprzeciwili
się obecności Wasyla Pawluka
konsula generalnego Ukrainy w
Lublinie w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W
odezwie napisali m.in. „ ...Swoboda do której należy Pawluk
współorganizuje marsze ku czci
zbrodniarzy takich jak Stepan
Bandera czy Roman Szuchewycz
, byli to bandyci ..odpowiedzialni
.. za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i Małopolski Wschodniej. Pawluk będąc sekretarzem lwowskiej rady
miejskiej …..o zbrodniarzach
wypowiadał się w sposób następujący „Bandera i Szuchewycz
to nasi bohaterowie, są w naszych
sercach, w naszych umysłach, w
naszej historii” Hańbą jest zaproszenie go na uniwersytet i umożli-

nosi do rangi bohaterów Ukrainy.
Następnie wszyscy udaliśmy się
na dziedziniec KUL gdzie nawiązałem do aktów gdzie Prezydent
Ukrainy i Najwyższa Rada Ukrainy jawnie i oficjalnie plują Polakom w twarz przy całkowitej
bierności prezydenta RP, parlamentu RP, rządu RP, Instytutu Pamięci Narodowej, mediów które
powinni bronić interesów Polski.
Przecież gloryfikacja zbrodniarzy: Romana Szuchewycza, Petra Diaczenki, organizacji UPA-OUN, prezentowanie symboli
banderowskich przez Prezydenta
Ukrainy w obecności Najwyższych władz Rzeczypospolitej
Polskiej jest jawnym i oficjalnym
ponizaniem Polski i Polaków.
To właśnie Wiktor Juszczenko
wskrzesił siły banderowskie na
Ukrainie które dzisiaj tak wysoko podnoszą głowy. Następnie
poprosiłem o zabranie głosu Prezesa Powiernictwa Kresowego
w Lublinie Konrada Rękasa aby
w krótkich słowach opowiedział
o sytuacji która w ostatnim czasie wstrząsnęła opinią publicz-

ną - cytuję: „Od kilku dni opinia
publiczna Lublina i całego kraju
jest zbulwersowana ujawnionym
zachowaniem młodego Ukraińca,
który zelżył Pomnik Męczeństwa
Narodu Polskiego na Majdanku,
a potem publicznie chwalił się
swym wyczynem. Mamy do czynienia z jednym z wielu powtarzających się przypadków naruszania
polskiego porządku prawnego i
naszej narodowej godności przez
przedstawicieli coraz licznie napływających do polskich szkół i
na polskie uczelnie Ukraińców.
Nasze miasteczko akademickie,
uczelnie Lublina, Chełma, czy
Rzeszowa, to dziś „małe Ukrainy”. To tykająca bomba i trzeba
dziś głośno ostrzegać, że goszcząc za polskie pieniądze tysiące
ukraińskich studentów, możemy
stać u progu eskalacji etnicznych
konfliktów. Mamy też drugi dysonans. Zaledwie wczoraj na Zamku
Lubelskim, pod obrazem Matejki
„Unia Lubelska” spotkali się z
wielką pompą marszałek, prezydent Lublina, rektorzy wyższych
uczelni, by podpisać deklarację
„Solidarności z Ukrainą”. A ja
pytam się z tego miejsca: kiedy
wreszcie rządzący będą solidarni
z Polską, z Polakami, z postulatami Kresowian chcącym wybudować za własne fundusze pomnik
ofiar ludobójstwa. Natomiast
marszałek leczy za polskie pieniądze w polskich szpitalach banderowskich bandytów z batalionów
Ajdar i Azow, komu oni służą?”
Następnie głos zabrali żywi
świadkowie zbrodni wołyńskiej
którzy cudowne ocalenie przypisują Opatrzności Bożej i dlatego
są dzisiaj tutaj aby dać świadectwo prawdzie. Bo groby Rodaków
zamordowanych to stare studnie,
chaszcze i trawy, uprawne pola,
gdzie nie ma nad ich mogiłami
znaku krzyża, a jeszcze ich pamięć po tylu latach od śmierci jest
obrażana. Pan Stefan przedstawił
obraz jakiego był świadkiem gdy
razem z ojcem z ukrycia widzieli jak zbrodniarze UPA mordują
starsze małżeństwo i ich niepełnosprawną córkę oraz tragedię
wsi Grabina. Pani Daniela opowiedziała jak trzykrotnie uniknęła
śmierci, pierwszy raz gdy udawała swoją koleżankę Ukrainkę,
drugi raz jak kolejarz Białorusin
o nazwisku Korolko ukrył ją, siostrę i mamę w pomieszczeniach
stacyjnych i nie wydał pomimo że
bandyci przeszukiwali pomieszczenie, i trzeci raz jak uciekli
z mamą na stacje Aleksandria.
Pani Jadwiga podzieliła się widokiem płonących wsi kiedy jako
mała dziewczynka razem z rodziną uciekała szukając schronienia. Co roku na dziedzińcu KUL
czytamy okoliczności śmierci
kapłanów zamordowanych przez

zbrodniarzy z UPA, wspomniano:
ks. Marceli Zmore, ks. Franciszka
Bętkowskiego, ks. Błażeja Czuba, ks. Józefa Grzesiowskiego,
ks. Tadeusza Strońskiego, O. Witalisa Borsuk, S. Franciszkę Kosiorowską. Wspominamy kapłanów którzy nie opuścili owczarni
gdy wilk zaopatrzony w karabiny, noże, siekiery i widły był
u bram wsi czy miasteczek. To
są najwięksi bohaterowie godni
największych doktoratów na katolickich uczelniach. Modlitwą
Koronką do Miłosierdzia Bożego
za wszystkich pomordowanych
na Wołyniu i Kresach Południowo Wschodnich zakończyliśmy
pobyt na KUL u i udaliśmy się
na UMCS pod Instytut Fizyki.
Wystąpiono do rektora UMCS o
zgodę na przejście pod pomnik
Marii Curie-Skłodowskiej niestety pomimo kilkakrotnych monitów telefonicznych nie otrzymano
odpowiedzi. W związku z tym, że
Instytut Fizyki był na uzgodnionej drodze przejścia i tutaj właśnie dokonaliśmy odpoczynku ze
względu na podeszły wiek uczestników protestu. Korzystając z
powyższego przedstawiłem jakie
ogłosił Wasyl Pawluk jako sekretarz Rady Miasta Lwowa tematy
reklam które były prezentowane
we Lwowie. Oto one: „Roman
Suchewycz – Bohater Ukrainy”
„ Utworzenie Dywizji – Galicja”
„ Święto Bohaterów OUN-UPA”
„69-ta rocznica powstania UPA”
Niezwyciężona UPA” „Rocznica
urodzin Stepana Bandery” Tak
właśnie postępował Pawluk który jawi się jako przyjaciel Pola-

ków i mający polskie korzenie.
Po raz drugi poprosiłem o zabranie głosu Prezesa Powiernictwa
Kresowego który jako organizator pikiety przeciwko nominacji
Wasyla Pawluka powiedział m.in:
„Wiosną z niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o powołaniu
prominentnego działacza partii
nazistowskiej na konsula w Lublinie. Człowiek, który aktywnie
zwalczał w prapolskim Lwowie
wszelkie ślady polskości nagle
został ogłoszony dyplomatą. Zaprotestowaliśmy wzywając, by
jeśli nie oficjalnie, to chociaż
przez działania lokalnych władz
został uznany za persona non grata. Także lokalne media za dobrą
monetę przyjmują jego kłamstwa
o rzekomo „pro-polskiej postawie”, czy znaku równości miedzy
UPA a AK. Tymczasem przysłanie do Lublina tego człowieka to
naplucie w twarz Polakom, takie
samo jak zestawianie bohaterów z
Armii Krajowej z banderowskimi
bandytami. Dlatego powtarzamy
„antypolski konsul - won z Lublina”. Nie ma dla niego miejsca
ani na polskich uczelniach, ani w
ogóle na polskiej ziemi!” Ruszyliśmy w drogę na Skwer Ofiar Wołynia gdzie przez całą trasę konwojowała nas Policja i tą drogą
składam podziękowanie. Ostatnim aktem było zapalenie zniczy
przy Krzyżu Wołyńskim jako wyraz pamięć za wszystkich pomordowanych Polaków oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego.
Zdzisław Koguciuk
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SZCZECIŃSKI MARSZ
PAMIĘCI OFIAR
LUDOBÓJSTWA NA
KRESACH II RP

Paweł Bendkowski; tekst i zdjęcia

11 lipca 2015 w 72 rocznicę apogeum zbrodni ludobójstwa OUN
i UPA na Polakach zamieszkujących Wołyń i południowo-wschodnie Kresy ulicami Szczecina spod Archikatedry pod Krzyż
Wołyński na Cmentarzu Centralnym przeszedł kolejny raz Marsz
Pamięci. Tak jak w latach ubiegłych odbył się on pod hasłem
„Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. Zbrodnie dokonane
przez ukraińskich nacjonalistów
w latach 1942-45 na ponad 100
tysiącach polskich sąsiadów na
okupowanych przez Niemców
kresach II Rzeczpospolitej wciąż
są pamiętane. I będą pamiętane bo
wciąż żyją świadkowie tamtych
bestialskich zbrodni bądź potomkowie pomordowanych. Wielu z
nich mieszka w Szczecinie i na
Pomorzu Zachodnim, skupieni w
organizacjach kultywujących pamięć o całych polskich Kresach.
Dlatego to zarejestrowane w
ubiegłym roku Stowarzyszenie
Kresy Wschodnie – Dziedzictwo
i Pamięć było obok Porozumienia Środowisk Patriotycznych w
Szczecinie organizatorem tego
Marszu. „Ta pamięć jest naszym
obowiązkiem – stwierdza prezes
Stowarzyszenia pan Jerzy Mużyło, bowiem nasi polscy bracia
nie dość że zginęli zamordowani
tylko z tego powodu, że byli Polakami to jeszcze by pamięć o nich
zaginęła nie mają grobów. Miejsca ich pochówków porosły trawą
i pasą się na nich krowy. Potwierdziła to moja niedawna wizyta na
Ukrainie” – mówi łamiącym się
głosem.
Marsz poprzedziła Msza św. w
Archikatedrze p.w. Św. Jakuba ,
której przewodniczył w towarzystwie proboszcza katedry i kapelana środowisk kresowych oraz 2
innych księży Metropolita Szczecińsko-Kamieński – ks. abp Andrzej Dzięga. Prowadził modlitwy w intencji ofiar ale także pojednania obydwu narodów, które
możliwe jest w pełni jedynie kiedy staną one w prawdzie. Przedstawiciele środowisk kresowych,
weterani Armii Krajowej i ich
potomkowie, w tym Kazimierz
Lachiewicz z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK złożyli kwiaty
i znicze pod tablicą pamiątkową
w katedrze ufundowanej 2 lata
temu z okazji 70-lecia zbrodni
wołyńskiej.
Transparent z hasłem „LUDOBÓJSTWO NA KRESACH

PAMIETAMY, NIGDY ZAPOMNIEĆ NIE DAMY” niesiony na początku oraz drugi z
hasłem „ŻĄDAMY PRAWDY
O LUDOBÓJSTWIE NA KRESACH” w środku marszowej
kolumny, czarne flagi z napisem
„Wołyń 1943” i uzupełniające
je biało- czerwone oraz znicze w
rękach idących w zadumie uczestników Marszu musiały zwracać
uwagę mijanych przechodniów. I
faktycznie zwracały uwagę idących chodnikami mieszkańców
miasta, którzy zatrzymywali się z
zainteresowaniem. Tym bardziej,
że dużą część maszerujących stanowili ludzie młodzi. Tylko wypowiadane do mikrofonu nazwy
miejscowości i liczby pomordowanych Polaków w konkretnych
wsiach i miasteczkach przerywały
ciszę przemarszu. A miejscowości
było tak dużo, że ich wymienianie
zajęło całą długą trasę obejmującą
główne ulice Szczecina. Uczestnicy dotarli pod Krzyż Wołyński
postawiony w listopadzie 2013
roku na Cmentarzu Centralnym
, w miejscu gdzie staraniem środowisk kresowych ma powstać
pomnik upamiętniający Golgotę
Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich . Czyni ku temu
starania wymienione wcześniej
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć.
Po dojściu pod Krzyż Wołyński na
Cmentarzu Centralnym spotkanie tam zaczęło się od modlitwy
Kresowe Ojcze nasz, właściwie
wiersza przedstawionego przez
Weronikę Buczek – młodą przedstawicielkę szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia „Koliber”
. Autorem modlitwy jest prawdopodobnie młody poeta Zygmunt
Jan Rumel, zwany Baczyńskim
Kresów, którego w wieku 28 lat
zamordowali ukraińscy nacjonaliści. Poeta, a jednocześnie porucznik Rumel, parlamentariusz Podziemnego Rządu Polskiego zginął
bo wierzył, że zdoła powstrzymać
falę zbrodni OUN-UPA jaka rozlewała się po Wołyniu w 1943
roku. Jednak rozerwano go końmi
w Kustyczach koło Turzyska. Na
dzień przed wyjazdem na ostatnią misję, nauczył tej modlitwy
na pamięć Michalinę Lemańską,
mieszkankę Bud Ossowskich,
wsi, której mieszkańcy zostali wymordowani przez rezunów
z OUN-UPA w sierpniu 1943 r.
Pani Lemańska, która już niestety
nie żyje, powiedziała go z pamięci po 50 latach na spotkaniu Kresowian w Gdańsku, a tekst spisał
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Feliks Budzisz.
W związku z tegoroczną100 rocznicą urodzin poety Kresowy Serwis Informacyjny z lutego 2015
(nr 45 ) poświęcił Mu blok artykułów i przedstawił kilka wierszy
w tym Kresowe Ojcze Nasz w całości. Dlatego tu tylko fragment
tej modlitwy :
…. I odpuść nam nasze winy, kiedy zmuszeni będziemy podnieść rę
kę.
Daj siłę
do starcia na proch bestii. Odpuść
nam, jeśli zadrży ręka – wzmocnij
ją.
Nasi winowajcy przeciwko Tobie wystąpili. Nie dopuść
byśmy się skalali słabością wobec
nich. Byśmy grzeszyli niemocą,
tak jak oni grzeszą rozpasaniem
w zbrodni.
I nie wódź na pokuszenie.
Niech zginą wśród nas zdrajcy i szpiedzy. Niech pieniądz
nie zaciemnia serca bogatym.
Niech syty pamięta o głodnym.
Niech Polak Polaka pozna na
każdym krańcu i o każdej porze.
Niech wroga poznamy wtedy, kiedy przybiera na się
uśmiech przygodnej dobroci.
I nie wódź nas na pokuszenie, byśmy jutro nie mścili się za to co
cierpieliśmy dzisiaj.
Ale nas zbaw od złego. Od wroga na polskiej ziemi. Od dalekich
śniegów Sybiru, od dróg tułaczych wysiedleńców, od śmierci
na lądzie, morzu i powietrzu, od
zdrady własnych braci.
Amen. Niech tak się stanie,
byśmy na polskiej ziemi stali się znów gospodarzami.
Byśmy oparli się o góry i morze. Byśmy mogli w Twoim
słońcu karmić głodne rzesze .
Sprawiedliwy
ład
wprowadzić w sprawiedliwej Polsce.
Niech się tak stanie byśmy wolnymi Polakami byli, o Panie.

Uczestnicy zgromadzenia współuczestniczyli w modlitwie poświęconej ofiarom ludobójstwa
prowadzonej przez kapelana środowisk Kresowych ks. Kazimierza Łukjaniuka, który choć urodzony już po wojnie przypomniał
także o swoich rodzinnych związkach z Wołyniem.
„Ja choć jestem Pomorzaninem,
to czuję się Kresowiakiem z krwi
i kości, bowiem rodzice pochodzili z Wołynia, z 4-tysięcznego przed
wojną miasteczka Deraźne między Łuckiem a Równym, w którym
oprócz Polaków mieszkali Ukraińcy i Żydzi. Do parafii Deraźne
należały 22 wioski polskie, które
były wokoło tego miasteczka. Dzisiaj z tych polskich wiosek nie
została ani jedna, wszystkie jakby
zostały zmiecione z mapy świata i
to w czasie napadów ukraińskich.
Kiedy jedziemy tam na Ukrainę
to my potrafimy znaleźć te wioski,
odnaleźć ślady, że tam mieszkali
ludzie. W miejscu gdzie stał dom
mojej mamy, w którym się urodziła, wychowała, położony w lesie,
jest już tam potężny las świerkowy, tam jest olbrzymi plac, na
którym rosną irysy. To są kwiaty,
które zachowały się z ogrodu mojej mamy. One się rozrosły, pięknie kwitną, dając świadectwo, że
kiedyś tam, w tym lesie mieszkali
ludzie. W tym miejscu oddalonym
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czekali każdego dnia, szczególnie
w nocy czekali na to co się wydarzy. 30 marca jeszcze była zima,
jeszcze ziemia była zamarznięta.
Przeczekali całą noc i wydawało
im się, że mogą pójść spokojnie na
chwilę się przespać, bo już się nic
nie wydarzy. Kiedy tylko zdążyli
się rozebrać i położyć do łóżka,
nagle rozległ się głos, że Ukraińcy atakują. Mama zawinęła tylko
w koc mojego brata, który się tam
urodził i praktycznie na boso, w
nocnej koszuli zaczęła uciekać do
lasu. Jakimś cudem wśród nielicznych, którzy ocaleli wyniosła
brata i swoje życie. Natomiast
cała wieś, która była dosyć duża,
licząca ponad 100 gospodarstw
została spalona i większość ludzi
wymordowana. Nielicznym tylko
udało się uciec. To był 30 marca
1943 rok.
Bywam tam bardzo często, szukam grobów, bo tam wśród tych
którzy zginęli byli moja babcia i
mój wujek, 16-letni brat mamy.
Już mam jakiś tam ślad, i myślę,
że przyjdzie taki czas kiedy odprawimy pogrzeb katolicki dla
tych, którzy tam zginęli. Bo już
Ukraińcy zaczynają pomału wyjawiać te tajemnice, które mieli
do tej pory.
Później, w kwietniu, w Deraźnem
był napad na to miasto. Spalono
kościół, spalono plebanię, księdza
Dąbrowskiego, który błogosławił
związek małżeński mojej mamie,
chrzcił brata, związanego drutami wywieziono do lasu i ślad po
nim zaginął, nie wiadomo co się
z nim stało. Tzn. wiadomo, tam
został zamordowany i tam gdzieś
w lesie porzucony albo zakopany.
Tak, że te miejsca są dla mnie bliskie i te wydarzenia są też bliskie
z opowiadań mamy i z opowiadań
tych z którymi się spotykam przy
różnych okazjach kresowych.
Ksiądz Arcybiskup wiedząc, że
te strony są mi bliskie , bo w Nowogardzie, gdzie jestem proboszczem, powstał pierwszy obelisk
poświęcony ofiarom Kresów,
kiedy był w Nowogardzie, kiedy
widział ten obelisk i był zaskoczony, że taki obelisk jest, on był
pierwszym w archidiecezji szczecińskiej, później powstała tablica
w katedrze szczecińskiej, dlatego
też mianował mnie kapelanem
Kresowiaków, Wołyniaków i
wszystkich osób, które pochodzą
z tamtych stron.
Następnie o swych związkach z
Kresami opowiedziały kolejne
osoby : pani Leokadia Marynka, Sylwester Chruszcz, Jerzy
Mużyło i Mirosław Keller.

1,5 km od Deraźnego, które nazywało się Pendyki, mieszkała moja
mama i tam 30 marca była rzeź.
Spodziewano się tego, jak mama

mówiła już wtedy się słyszało, że
na różne polskie wioski napadali
Ukraińcy i mordowali. I można
powiedzieć, że byli przygotowani,

Leokadia Marynka : Jestem Wołynianką, urodziłam w miejscowości Zamostyszcze pow. Kostopol. Jest 1943 rok koniec kwietnia, początek maja. Uciekliśmy
z płonącego domu i część rodzin
z Lipnik bo Lipniki zostały spalone i tam nie mogliśmy jechać
nie było do czego. Wszystko ponadto zostało zrabowane, nawet
żywność takie były te okropne
czasy. Ksiądz przygotowywał nas
od 6 go roku życia do 9-10 lat do
Pierwszej Komunii Św., bo wiedzieliśmy, że każda noc będzie
mogła być ostatnią. Tam mieszkało nas ok.40 osób. Babcia mówi
nie mamy co jeść, ale ja pojadę
z wujkiem i sąsiadem bo ja mam
w umówionym miejscu zakopaną
mąką i trochę słoniny. To Wam

upiekę chleba i będziecie mieli
komunię i będziemy mieli co jeść.
I pojechała babcia. Jechała do Kostopola ze słoniną i mąką i przed
samym Kostopolem została zabita. Wujka i sąsiada przywiązali do
wozu i pociągnęli do lasu. Konie
na drugi dzień stały na rynku.
Ciężko mi strasznie bo nie wiem
czy moja babcia jest w ogóle zakopana, bo nie ma grobu. Samo
wspomnienie tych czasów po tylu
latach jeszcze nadal wyzwala we
mnie poczucie strachu i zagrożenia . Z tą traumą Wołyńską idę
przez życie i tak już chyba będzie
do ostatnich moich dni.
Sylwester Chruszcz : Pani Ewa
Siemaszko, która była u nas w
Szczecinie mówiła o traumie Kresowian ,o tym że oni nawet w trzecim pokoleniu mają ciągle te Kresy na dnie w serca i one krwawią.
Ja tego dokładnie nie rozumiałem,
bo choć miałem dziadków Kresowian ale oni nie mówili o Kresach. Oni mówili tylko o kutii, o
świętach, ale nie mówili o legendzie Kresów. A ja przecież byłem
zaczytany w tym wszystkim. I pojechałem do naszej wsi pod Tarnopol do Hałuszczyny. Nie znałem
tam nikogo. Akurat była msza,
starsze panie, Polki wychodziły i
powiedziały mi , o pan Chruszcz
przyjechał, a tam nikogo z naszych nie było od 70 lat, jak widać
byłem podobny do dziadka, gdy
był młody. I zaczęły te panie opowiadać co tam się działo I dopiero
zrozumiałem dziadków, czemu mi
oni nie opowiadali o tych wszystkich rzeczach. I wtedy się właśnie
dowiedziałem, że sąsiedzi z boku,
jeszcze przed wojną przenieśli się
na Wołyń I właśnie na jesień 1943
wrócił tylko ojciec z synem, ojciec
był cały siwy. Stracili całą rodzinę. Tylko oni się uratowali. Po
wojnie, zaraz jak się wojna skończyła w naszej wsi była bardzo
silna samoobrona więc Ukraińcy
raczej nie podchodzili do nas, ale
większość Polaków jechała tutaj
na Kresy. Troszkę naszych tam zostało bo ksiądz został więc oni też
tam zostali z nim. Sąsiedzi z naprzeciwka, te panie opowiadały,

matka i dwójka dzieci, w sadzie
za nami zostały zabite i odarte
ze skóry. Te panie zabrały mnie i
pokazały, gdzie one są zakopane,
żebym pamiętał, żebym to przekazał, gdzie, w którym miejscu oni
leżą, bo dzisiaj jeszcze nie mają
krzyża.
Mówię to, żeby mówić o naszej
traumie, że to w nas jest ,ten ból,
tak jak tu na transparencie jest
napisane, że musimy o tym pamiętać, że musimy o tym mówić.
Bo to jest ciągle jedna z dużych
białych plam naszej historii. Tylko kiedyś prof. Folkierski, przyjaciel Romana Dmowskiego, kiedyś gdy na emigracji w Londynie
miał Andersowi opisać Kresowiaka, odpowiedzieć na pytanie, co
w Was jest takiego ?, to Folkierski
mu odpowiedział, że Kresowiak
to taki bardzo otwarty, bardzo
życzliwy człowiek. A przecież
my we Lwowie mieliśmy silny
uniwersytet, więc byliśmy ludźmi wysokiej kultury i przez 400
lat walczyliśmy, z Kozakami, Tatarami, Turkami, komunistami,
Ukraińcami. Więc byliśmy wojownikami i takimi ludźmi jesteśmy. Mamy wdzięczność naszym
dziadkom, naszym rodzicom, że
przekazali pamięć o Kresach, ale
w tym trzecim pokoleniu kresowym, tu na Pomorzu Zachodnim,
tu się zwracam do Was młodzi
koledzy i koleżanki, na nas ciąży kolejna odpowiedzialność. Bo
mamy pamięć, ale dzisiaj ta hydra
banderowska na Ukrainie się odrodziła. Nie możemy jako dumni
Polacy się cofać, tylko musimy
krzyczeć na cały świat, że ten
horror wraca. Jest skandalem, że
dzisiaj w Szczecinie, niedawno
żołnierze Ajdaru zbierali dary.
Przecież nawet Amnesty International mówi, że oni przeprowadzali zbrodnie wojenne, ten
banderyzm ciągle jest i musimy
o tym pamiętać. Prawda musi być
mocna, musi się nie dać.
Jerzy Mużyło : Mama i ojciec pochodzili z Wołynia. Mama w Łucku się urodziła, w katedrze była
chrzczona, bierzmowana, przy-
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stępowała do Pierwszej Komunii.
Ojciec urodził się w powiecie dubieńskim. I przychodzi 2 maj 1943
rok, to już był kolejny napad na
rodzinę na całą kolonię, gdzie w
sposób ewidentny było widać, że
są to koledzy. Są to koledzy, którzy
z ojcem i jego braćmi chodzili do
szkoły, na zabawy i nie, to jeszcze
wcale nie jakieś UPA to było, to
była ideologia wpajana na wiejskich zebraniach, gdzie tym młodym chłopcom wpajano pewne
rzeczy, że trzeba wyczyścić całkowicie tutaj od Lachów, od Żydów
od innych nacji. Że Ukraina musi
być czysta jak ta szklanka wódki
i to hasło było powielane na każdym zebraniu. Moja babcia stryj
kuzyni zginęli 2 maja 1943 roku,
właśnie po kolejnym napadzie,
bo dwa poprzednie napady się
nie udały. Rodzina mojego ojca
była silnie uzbrojona, dwóch braci było po służbie wojskowej. Ci
pozostali byli młodsi, ale też już
potrafili posługiwać się bronią. W
trosce o bezpieczeństwo synowie
wywieźli po tych dwóch napadach
swoich rodziców, moją babcię i
dziadka do Łucka, żeby ich uchronić. A oni tutaj na gospodarce jakoś się obronią. No i babcia już
nie wytrzymała, bo to chyba ze 2
czy 3 tygodnie w tym Łucku była i
mówi, że musi pojechać zobaczyć
synów i jak tam na gospodarce
jest, jak tam wygląda. Przyjechała w sobotę, napiekła ciasta, sprosiła oprócz rodziny także kuzynów
i okolicznych zaprzyjaźnionych
Ukraińców. No i po takiej biesiadzie się rozeszli. Chłopcy byli w
wieku kawalerskim, więc poszli
gdzieś tam pograć w karty. A cała
ta kolonia była obserwowana
przez 24 godziny. Jak ci Ukraińcy, którzy brali udział w biesiadzie wyszli to dali sygnał, że można. No i wtedy stała się ta tragedia. Wymordowali wszystkich bez
wyjątku. Później, w oddali gdzieś
ok. trzech kilometrów ojciec z
braćmi widział jak to się wszystko
pali. Bał się podejść, no bo podejdzie i też zginie. Czekali, nad ranem się podczołgali. Nikt nie żył.
Dom i inne zabudowania zostały
spalone, inwentarz zrabowany i
w tym układzie nie pozostało nic
innego jak pójść gdzieś do dalszej
rodziny. W ten sposób została zawiązana placówka samoobrony w
Pańskiej Dolinie, która proszę sobie wyobrazić przetrwała wszystkie napady. Są one opisywane nawet w pozycjach książkowych. Ta
placówka się obroniła. Udało się
ocalić od unicestwienia wiele Polek i Polaków. To takie świadectwo chciałem przekazać państwu,
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a zwłaszcza młodzieży aby znali
prawdę historyczną o Zbrodni
Wołyńskiej. Która tylko jest symbolem tych okrutnych czasów
i wydarzeń jakie miały miejsce
również w innych rejonach Kresów II Rzeczypospolitej.
Ta opowieść siedzi mi w głowie
już od iluś tam lat i dziś jest dobra okazja, żeby ją opowiedzieć.
Na jednym ze zjazdów 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Rembertowie było takie małżeństwo. Oni
byli z województwa lubelskiego i
ten pan opowiadał historię , która
jest niezwykła. Było małżeństwo
mieszane,
polsko-ukraińskie.
Mieli dwóch synów. I proszę
sobie wyobrazić, Ci synowie w
pewnym stopniu, no, dali się ponieść tej ideologii. Przychodzą
do ojca, ojciec był Ukraińcem.
I mówią tak : No, musimy coś z
mamą zrobić. Mama była Polką.
Musimy coś z mamą zrobić. Ojciec się pyta: co ? No, jak to co.
No, musimy coś z mamą zrobić.
Wywieźć ją czy jak, no nie wiem.
Wywieźć ? Jak my tu tyle lat żyjemy. Mija tydzień, dwa czy trzy
i kolejne zebranie. Przychodzą i
ponawiają tą samą gadkę do swojego rodzonego ojca. Ojciec mówi
: To co do licha chcecie zrobić ?
No trzeba będzie mamę zakopać.
Zreflektował się ten ojciec nad
synami i mówi : Oszaleliście czy
co ? No i w końcu mówi: No nie,
tego się nie da. Trzeba będzie stąd
wyjechać. No, ale nie zdążył, bo
przyszli kolejny raz po jakimś
zebraniu tych nacjonalistów wioskowych i taki moment jest : tato
jak my tego nie zrobimy to nas tu
wszystkich skrócą o głowę. No
to ojciec mówi do synów : No to
niech ta mama nas opierze, niech
ta mama coś ugotuje. Dali jeszcze
trochę czasu, żeby uprała i ugotowała. No i jeszcze wykopcie
ten dół może. Wykopali ten dół.
I proszę sobie wyobrazić. Ojciec
morduje dwóch synów. To jest coś
co się w głowie nie mieści. Takie
były realia w tych mieszanych
małżeństwach. A wcześniej była
pełna symbioza współżycia między tymi wieloma narodowościami zamieszkującymi te tereny.
Dzisiaj próbuje strona ukraińska
doprowadzić do symetrii między
działaniami AK a OUN/UPA.
Trzeba powiedzieć wyraźnie to
się nie uda. Im szybciej zrozumieją to nasi bracia Ukraińcy, tym
krótsza stanie się droga do pojednania.

Mirosław Keller – poeta i kombatant AK i NSZ urodzony na
Wołyniu :
We Wrocławiu jest pomnik poświęcony Polakom pomordowanym na Kresach Wschodnich. Na
mnie ten pomnik zrobił bardzo
wielkie wrażenie. Dlaczego ? Bo
mnie się wydawało tak jakbym w
nocy był i widział gwiazdy, a na
tle księżyca widziałem jakby dusze dzieci , ludzi przechodzących
przez ten pusty otwór. Pozwolę
sobie ten wiersz państwu przeczytać.
KRESOWY PANTEON

Pomnik ! - W nim rozpacz - Jezus
– Maryjo !
Ratuj !
Tysiące oczu, gdy niebo jest w błękicie
W zorzy dnia gasną … Śmierć Ci
zadał sąsiad Twój.
Człowiek - ofiarą … Głos bólu
zgasł w granicie.
Lato, szum zboża, świt poranka,
psy wyją …
Spod znaku UPA już idą nas zabijać …
W chmurach zawisł krzyk - w polach dymy się snują
Tych wielkich zbrodni, czy można przebaczyć, zapomnieć ?
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Feliks Konarski zawarł wszystko
co grało w jego duszy: troskę i
zadumę, żal, ból, złość ale także
nadzieję.
Następnie uczestniczyliśmy w
Apelu Pamięci prowadzonym
przez Bartłomieja Ilcewicza, który Marsz Wołyński koordynował
organizacyjnie.
Każdy taki Apel wzywa Tych o
których powinniśmy pamiętać.
To nasz obowiązek pamiętać o
nich bo są częścią naszej Historii.
Słyszeliśmy więc wezwanie do
mieszkańców Wołynia :
Do Was wołam siostry i bracia,
którym życie przerwały ciosy
drągów, noży, siekier i ogień palonych domostw oraz kule karabinów ukraińskich szowinistów.
Wzywam, niech staną pośród nas
zamordowani mieszkańcy: Brzeziny, Bud Osowickich, Chrynowa,
Szmykosu, Gaju, Głęboczycy, Górowa, Huty Stepańckiej, Janowej
Doliny, Kątów, Leonówki, Lipnik,
Majdańskiej Huty, Sądowej, Sokołówki, Stanisławowa, Teresina,
Woli Ostrowieckiej oraz setek
miejscowości województwa wołyńskiego.
Słyszeliśmy wezwanie do mieszkańców Małopolski Wschodniej
II Rzeczypospolitej :

W skrzydłach - ramiona chcą
wzbić się nad nieba próg …
W skalnym cokole – śmierć zagęszcza konanie …
W kamiennej bryle, jak na mapie
wiele dróg –
W nich widły, krew, śmierć i wielkie ludzkie cierpienie …
Gdy noc zapada w pustce, gdzie
wisi człowiek Oczy, jak gwiazdy w nocną wpatrują się dal ,
W krwi zakrzepniętej w oczodole
tkwi kołek,
Ręce zmiażdżone a pierś przebita
przez stal.
Z kobiety łona żywy wyrzucono
płód,
Obok dzieciątko z wyrwanymi
nóżkami,
Na trupach skrzepy zbrylone, jak
woda w lód Śmierć chichotała nocą przed ich
domami.
Piekło płonące dwudziesty zamyka wiek …
Bandyci z UPA – prawe ręce demonów W domach płonących trupy , żywy
rachunek Morderstwa, grabież i jęk żałobnych dzwonów.

Proszę państwa, jeszcze ostatnie
moje słowa. Mojego ojca rodzina
w 95 %, wymordowana tj. około
40 osób. Zagaje, Poluchno, Dzikowszczyzna i wiele innych. Prawie nikt się stamtąd nie uratował.
Na Zagajach 346 osób, na Poluchnym 56, to była kolonia, tam
była mojego ojca rodzina . Matki
rodzina w 80-85 %. Tak, że proszę
państwa, zapomnieć – czy można ? Serce się krwawi . Spotkany
Ukrainiec mi mówi : Ty znajesz ,
16-letnich chłopców brali do wojska, nas. I my musieli zabijać. I
ja mu mówię : Toś ty też zabijał,
Twój wiek wskazuje na to, żeś był
bandytą.
W kolejnym punkcie programu
Małgorzata Zasada z Młodzieży Wszechpolskiej przedstawiła
wiersz Feliksa Konarskiego, żołnierza Armii Andersa, śpiewającego kronikarza II Korpusu,
znanego jako autora pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”.
Ten wiersz to „Trzy ziemie”. Te
ziemie to ziemie kresowe - Wileńska, Wołyńska i Lwowska – to
część utraconej ojczyzny Geneza
naszego tułactwa. W utworze tym

FUNDACJA DLA POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl
ul. Wałuszewska 48,
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Do Was wołam, kobiety, dzieci,
starcy, społecznicy oddani działalności na rzecz ludności ukraińskiej, których ludzie zaślepieni
szowinizmem, uznali za zagrożenie dla wolnej Ukrainy i bestialsko zamordowali w ich domach
rodzinnych, w czasie zgromadzeń
na Mszach św. w kościołach,
podczas wykonywania swych codziennych obowiązków. Wzywam:
niech staną pośród nas bestialsko pomordowani mieszkańcy
Zbaryczy, Białych, Bednarowa,
Chodaczkowa, Hanczowa, Huciska, Huty Pieniackiej, Krechowic, Korościenka, Kut, Lubienia,
Ludwikówki, Mosberga, Palikrowów, Podkamienia, Stankowa,
Stefanówka oraz setek innych
miejscowości z woj. lwowskiego,
tarnopolskiego, stanisławowskiego i lubelskiego.
Wezwaniom odpowiadał odzew
: Zginęli śmiercią męczeńską!
Stańcie do apelu!
Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy u
stóp Krzyża Wołyńskiego.
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Warszawskie obchody
72. rocznicy ludobójstwa
Redakcja

W sobotę 11 lipca o godzinie
11.00, na Skwerze Wołyńskim w
Warszawie rozpoczęły się uroczystości 72. rocznicy Zbrodni
Wołyńskiej.
Uczestników uroczystości powitała Anna Lewak, Prezes Zarządu
Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
W wygłoszonym przez Panią Prezes OW ŚZŻ AK przemówieniu,
zebrani dowiedzieli się o szlaku
bojowym 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej oraz o
krwawych wydarzeniach na Kresach sprzed 72 lat.
O ile Krwawa Niedziela z 1943r.
ma związek z datą uroczystości,
o tyle przemówienie o szlaku bojowym 27 WDP AK przenosi nas
zupełnie w inny wymiar czasowy.
Dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Sekretarz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, w
swoim wystąpieniu również nawiązał do historii 27 WDP AK i
jej „warszawskich korzeni” co
przybyłych na obchody 72 rocznicy ludobójstwa wprowadziło
w lekkie zakłopotanie gdyż z
publikowanych informacji nt.
uroczystości wynikało, że mają
to być uroczystości 72. rocznicy
Zbrodni Wołyńskiej.
Apogeum ludobójstwa na Wołynia to rok 1943, rok w którym po
„Krwawej Niedzieli” z 11 lipca
Armia Krajowa dopiero zaczęła
się organizować i chyba jednak
uczestnicy uroczystości nieco się
zawiedli faktem, że dzień rocznicy ludobójstwa okazał się dniem
27 WDP AK.
Szkoda że min. Kunert nie bierze
udziału w styczniowych obchodach Akcji Burza na Wołyniu i
powstania 27 WDP AK a dzień 11
lipca wykorzystuje dla nadrobienia zaległości spowodowanych
swoim zaniechaniem.
O godzinie 14.00 mszą św. w kościele św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży w Warszawie
rozpoczęto społeczne obchody
72. rocznicy ludobójstwa na Kresach. Po nabożeństwie któremu
przewodniczył ks. Tadeusz Isa-

kowicz-Zaleski, wyruszył Marsz
Pamięci który zakończył się przed
tablicą umieszczoną na fasadzie
Domu Polonii upamiętniającą ludobójstwo.
SŁUP REKLAMOWY
Przed tablicą upamiętniającą
zbrodnię Wołyńską, Grpa Rekon-

strukcyjna WIN wystawiła asystę
rekonstruującą wołyńską samoobronę przez morderczymi rajdami bojówek z OUN-UPA.
Niestety, złożenie wiązanek i zapalenia Światełka Pamięci utrudniał słup reklamowy stojący tuż
przed tablicą.
Przez dwa dni, właściciel słupa
którego nitki prowadzą do Gazety
Wyborczej był nieosiągalny a samodzielne usunięcie słupa przez
organizatorów MP mogło grozić
wysokim odszkodowaniem za
ewentualne zniszczenie tego słupa.
Marsz Pamięci był oficjalnie
zgłoszony jako wydarzenie, było
znane władzom miasta miejsce
jego zakończenia a mimo to słup
stał niewzruszony.
Istne kuriozum, bo z jednaj strony
władze wydają stosowne pozwolenia dla umieszczania na fasadach budynków tablic upamięt-

niających wydarzenia historyczne
by innym zezwoleniem zasłaniać
te tablice reklamą.
Mimo utrudnień, Przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu

do spraw Kresów, Kresowian i
Dziedzictwa Ziem Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej posłowi Astowi, członkowi tego zespołu posłowi Dziedziczakowi
oraz przedstawicielom Środowisk
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Kresowych i patriotycznych udało się złożył wiązanki i zapalić
Światełko Pamięci.
Tegoroczny Marsz Pamięci, po
dwuletniej przerwie zorganizowali: Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych, Sto-
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warzyszenie Memoriae Fidelis,
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie-Dziedzictwo i Pamięć, Towarzystwo Miłośników Wołynia i
Polesia oraz stowarzyszenia kresowe i patriotyczne.
Tego samego dnia o godz. 20.30

na Skwerze Wołyńskim przy ul.
Gdańskiej w Warszawie odbyła
się II wieczornica „Zbrodnia Wołyńska. PAMIĘTAMY, pamiętaj i
TY”.
Organizatorami tak jak w roku
ubiegłym byli: Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński i
Kresowy Serwis Informacyjny.
Wieczornicę prowadził Leszek

Rysak z MMRK.
Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego i odmówieniu modlitwy w
intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej,
Pani Ewa Siemaszko, badacz
zbrodni na Wołyniu wprowadziła
zgromadzonych w genezę i przebieg zbrodni.
Gościem specjalnym wieczornicy, podobnie jak w roku ubiegłym
był prof. Władysław Filar, świadek wydarzeń sprzed 72. lat.
W bardzo emocjonalnym wystąpieniu, profesor opowiadał zgro-
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madzonym swoje przeżycia wywołując łzy i wzruszenie. To była
lekcja historii „na żywo” za którą
zgromadzeni podziękowali gromkimi brawami.
Po przemówieniach zapalono
„Światełko Pamięci” które zgromadzeni przenieśli do swoich domów i wystawili w oknach.
Podczas Wieczornicy mogliśmy
posłuchać piosenek patriotycznych w wykonaniu Państwa Bogny i Janusza Baczyńskich.
Organizatorzy dziękują Panu
Edmundowi Sendeckiemu z Telewizji Narodowej za pomoc w
organizowaniu wieczornicy i
udostępnienie generatora prądu
gdyż Skwer Wołyński nadal nie
posiada dostępu do zasilanie elektrycznego.
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ROCZNICOWE SPOTKANIE
Adolf Głowacki

18 lipca w Rogozińcu, odbyło się
spotkanie byłych mieszkańców i
ich potomków, kresowej parafii
Milna i Gontowy (tarnopolskie),
upamiętniające 70 rocznicę osiedlenia na tych ziemiach. Jak co
roku rozpoczęło się mszą świętą
z wystawieniem przywiezionych
kościelnych pamiątek. Tym razem
mszą polową. Ksiądz proboszcz
w homilii omówił krótko spalenie
wiosek, zamordowanych przez
banderowców mieszkańców oraz
bolesne rozstanie ocalałych z ojczystą ziemią i wyjazd w nieznane. A także przyjazd pierwszego
transportu w połowie kwietnia
1945 roku do Zbąszynka i osadnictwo w okolicznych miejscowościach. Upamiętnia to wmurowana
w tym roku tablica na budynku
dworca. Przypomniał również, że
Parlament Ukraiński tym, którzy
mordowali Polaków, nadał prawa
kombatanckie.
Maria Zaleska z Wrocławia omówiła historię odnalezionego, odnowionego i prezentowanego po
raz pierwszy metalowego krzyża,
który stał na tabernakulum mileńskiego kościoła. Dodałem, że
te pamiątki są mi bardzo bliskie,
bo byłem tam ministrantem. A ta
płyta to również symbol przełomu.
Tu na tej, jak i na wielu innych
stacjach, zakończył się wielowiekowy kresowy i rozpoczął nowy
rozdział życia naszej społeczności.
Na początku 1944 roku z
nadzieją i lękiem oczekiwaliśmy
na zbliżający się front. Z nadzieją,
że Rosjanie zlikwidują barbarzyństwo ukraińskie, a z lękiem przed
reżimem sowieckim, poznanym
w latach 1939-41. Nikt jednak nawet w najczarniejszych snach nie
przewidział, że to nasze ostatnie
dni na ojczystej ziemi. Przeważała jednak nadzieja. Po wkroczeniu
wojsk, banda zapadła się pod ziemię. Mogliśmy nareszcie spokojnie spać. Jakież było nasze zdziwienie, gdy po przesunięciu frontu
na zachód, znowu zapłonęły polskie sioła. Banderowcy wyleźli z
nor i przystąpili do kontynuowania krwawego dzieła. Po spaleniu
wiosek, trwaliśmy w ciągłym zagrożeniu życia. Nie mogliśmy pojąć, że ta bezwzględna władza nie
może sobie z tym poradzić. Rosjanie nie tylko nas nie chronili, ale
oświadczyli, że mamy się przygotowywać do wyjazdu za Bug, bo
tam teraz jest wschodnia granica
Polski. W grudniu wszyscy przenieśliśmy się do gminnego miasteczka Załoźce, gdzie działał już
Urząd Ewakuacyjny. Do każdego
domu dokwaterowano po dwie,
trzy rodziny. Posiłki gotowano na
zmiany. Spaliśmy pokotem na rozkładanej słomie. Rozprzestrzeniła
się wszawica. Ludzie ustawili się
w kolejce przed Urzędem, po dokumenty wyjazdowe i przydział
do transportu. Wcześniej przeszkolona została obsada, przygotowano pieczęcie i druki kart ewakuacyjnych.
Nie wiedzieliśmy wówczas, że
Roosevelt i Churchill, sprzedali
Stalinowi pół Polski, a nas wydali
na łup barbarzyńcom i skazali na

wygnanie. Ci obrońcy Praw Człowieka, pozbawili nas nie tylko
praw, ale i złudzeń, że to określenie ma jakikolwiek sens. Naszymi
ziemiami zapłacili Stalinowi za
główne ponoszenie ciężarów walk
z Niemcami. Stalin z kolei dał
swobodę bandom, aby przyspieszyć usuwanie Polaków. Formalne decyzje w sprawie wschodniej
granicy Polski zapadły dopiero
w lutym 1945 w Jałcie, ale nasz
pierwszy transport odszedł do
Przemyśla już 20 stycznia. Drugi 30 skierowano do Tomaszowa
Lub. Trzeci dotarł tam w połowie
lutego. Stalin z wyprzedzeniem
zaprowadzał nowy ład, bo miał
na to zgodę sojuszników. Resztę ludzi przewieziono na stację
w Zborowie i pozostawiono na
rampie. Tam ponad miesiąc, pod
gołym niebem, na mrozie, oczekiwali na wagony. Trawiły ich wszy
i choroby. Z wycieńczenia, zimna
i głodu zmarła matka z dwiema
córkami i jedna staruszka. Zmarło też sporo osób z innych wiosek. Przy stacji powstał pokaźny
cmentarzyk wygnańców. Czwarty
transport w ostatnich dniach marca skierowano bezpośrednio na
tereny poniemieckie do Zbąszynka, a kolejne do Kluczborka, Byczyny, Brzegu, Gliwic i Kłodzka.
Milno liczyło 2800 mieszkańców,
z czego połowę stanowili Polacy.
W Gontowie mieszkało wyłącznie
420 Polaków. Te zżyte od wieków
społeczności przestały istnieć. Nie
tylko oderwano je od korzeni, ale
pozrywano różne więzi i rozproszono po całym zachodzie i kraju.
Trudno opisać jak bolesne było
opuszczenie rodzinnego domu, ale
nie mieliśmy wyboru - tylko tak
mogliśmy ratować życie. Sytuację
pogarszał fakt, że nie wiedzieliśmy jaki nas czeka los.
Najlepiej trafili skierowani bezpośrednio na Zachód, bo osiedli na
gospodarstwach z tym, co Niemcy zostawili. Nas koło Tomaszowa osiedlono pojedynczo i po
dwie rodziny, na gospodarstwach
poukraińskich. Ich w tym czasie przesiedlono na nasze tereny.
Mały w większości areał, zapewniał jedynie skromną wegetację.
Wiosną spora grupa przeniosła się
w rejon Przemyśla, gdzie otrzymali większe samodzielne gospodarstwa. Znaleźli się jednak
znowu w strefie działalności UPA.
Co prawda wojsko przystąpiło do
likwidacji band, ale nasi ludzie
gorzko doświadczeni, nie czekali
aż padnie ostatni bandyta i do końca roku prawie wszyscy wyjechali
na tereny zachodnie.
Po zakończeniu wojny władze zaczęły zachęcać do wyjazdu na Ziemie Odzyskane. Nie były to już
masowe przesiedlenia. Wyjeżdżał,
kto chciał. My na początku lipca
grupą 16 rodzin załadowaliśmy
się na wagony w Bełżcu i oczekiwali na podłączenie do jakiegoś
transportu. Tam przeżyłem rzadką radość. Ktoś krzyknął „Piotr
Idzie!” Jaki Piotr? - myślę. Ale
poleciałem z innymi w kierunku
nadchodzącego z walizkami mężczyzny. Patrzę i oczom nie wierzę.
Przecież to mój tato. Nieświado-

my niczego wracał z niewoli niemieckiej do domu. W Lublinie
trafił na naszych żołnierzy, którzy
mu wyjaśnili sytuację za Bugiem
i że jego rodzina jest koło Tomaszowa. Tak w ostatniej chwili, po
sześciu latach rozłąki, dołączył do
nas. W zupełnie innych nastrojach
wyruszyliśmy na drugi etap naszej
tułaczki. Znowu w nieznane, ale z
nadzieją na poprawę bytu. Podróż
okazała się długa i męcząca, z wielodniowymi postojami - trwała ponad sześć tygodni.
Wszystkie stacje były zatłoczone
transportami z wojskiem, powracającymi z robót w Rzeszy i z
wygnańcami kresowymi. Tych na
bocznicach stało najwięcej. Jechało też sporo różnej maści szabrowników na rabunek niemieckiego
mienia. Inni wracali obładowani
łupem. Wielu siedziało na dachach. Już nigdy później kolej nie
była tak przeciążona, jak w czasie tej wielkiej wędrówki ludów.
Pierwszeństwo przejazdu miały
transporty wojskowe i z mieniem
zdobycznym wywożonym do Rosji. Wszędzie grasowali złodzieje.
Rosjanie też prowadzili rozbój w
biały dzień. Na noc wagony ryglowaliśmy od środka, a przy zwierzętach zawsze ktoś czuwał. Mężczyźni, którzy wrócili z wojny,
chodzili w mundurach. To trochę
odstraszało napastników. Po tygodniu skończyły się zapasy paszy i
spiętrzyły trudności żywieniowe.
Na postojach ludzie rozbiegali się
z sierpami, aby ściąć trochę trawy
dla zwierząt. Krowy nas żywiły.
Coś ciepłego można było upichcić
jedynie na ogniskach przed wagonami. Niejednokrotnie zwykłą
kartoflankę gotowano na kilku
postojach. Na gwizd lokomotywy
gorące garnki wstawiano do wagonów i jechaliśmy dalej. Teoretycznie wyżywienie zabezpieczały
punkty Państwowych Urzędów
Repatriacyjnych. Rozmieszczono
je jednak tylko na większych stacjach i rzadko trafiał się tam postój.
Tereny zachodnie okazały się
atrakcyjne. Wszędzie budynki
były murowane, osiedla okazałe i zadbane, a wysokie kominy
wskazywały na uprzemysłowienie. Krajobraz psuły dość liczne
zniszczenia wojenne. Nasz transport zatrzymał się w Pyrzycach.
Śródmieście zalegały ruiny. Tylko
w bocznych ulicach trochę budynków ocalało. Zarówno one jak i
domki na obrzeżach ogołocono już
z wartościowego wyposażenia, ale
były umeblowane i nadawały do
zamieszkania. Przykre wrażenie
robił ogólny bałagan, powybijane
szyby i porozrzucane pierze. Miastem chyba jeszcze rządzili Rosjanie, bo dość dużo się ich kręciło.
Sądziliśmy, że nas wyładują i osiedlą w jednej z pustawych wiosek.
Po kilkudniowym postoju powlekli jednak dalej. 20 sierpnia pociąg zatrzymał się w Chwarstnicy.
Przed nami było już tylko Gryfino
i Odra - nowa zachodnia granica
Polski. Wichry wojny zagnały nas
z Kresów Wschodnich na Zachodnie. Stąd przewiezieni zostaliśmy

do odległej, położonej nad Odrą
Ognicy. Tuż za zabudowaniami
płynęła rzeka. Władzom zależało
na wypełnieniu jednego z ostatnich pustostanów. Po rozpoznaniu
wszyscy zgodnie orzekli, że za
mało tu gruntów rolnych, daleko
do stacji kolejowej i miasta. Nie
brakowało natomiast komarów.
Nad łąkami unosiły się chmary
tych krwiopijców. Mężczyźni natychmiast wyruszyli na poszukiwanie innej wioski.
Ostatecznie końcową naszą przystanią, stały się Pacholęta. Mieszkało już tu kilka rodzin kresowych
i sporo powracających z robót w
Rzeszy. Niemców przesiedlono
wcześniej. Wojsko dawało im 24
godziny na przygotowanie, formowało w kolumny i doprowadzało
do Odry. W drodze często napadali
je czerwono-armiejcy, ale płoszyli
ich silną strzelaniną w górę. Dalej
kolumnę przejmowali Rosjanie
i tam mieli już pełną swobodę
działania. To żołdactwo napadało
też na Polaków. Pacholęta żyły w
ciągłym zagrożeniu napadów jednostki z Czarnowa. Uspokoiło się
dopiero, gdy przydzielono wiosce
ochronny oddział żołnierzy polskich.
Usuwanie z tych terenów Niemców, było następstwem naszego
wygnania. Mocarze musieli gdzieś
ulokować milionowe rzesze wypędzonych Polaków, choć zrobili to
z dużymi zastrzeżeniami. Churchil
obawiał się nawet, aby polska gęś
nie udławiła się tak dużym niemieckim kęsem. Zachodnią granicę Polski wymusił Stalin.
Nasza grupa osiadła w Pacholętach ostatnia. Zajęliśmy niechciane resztki. Wszystkiego nam
brakowało. Muszę przyznać, że
władze zrobiły wiele, aby pomóc
osadnikom przetrwać kryzysowy
rok. Wojsko i pierwsi osadnicy
skosili poniemieckie żyto oraz
posadzili trochę ziemniaków. Jesienią wymłócone zboże i zebrane
ziemniaki podzielono na rodziny. Nie zmarnował się też żaden
owoc. Wszystko suszono i robiono
zapasy na zimę. Mimo małej liczby koni udało się też zasiać trochę
oziminy, by uniknąć głodu w następnym roku. W 1946 osadnicy
wojskowi otrzymali konie nieodpłatnie, natomiast pozostali za 30
kwintali zboża z rozłożeniem spłaty na 10 lat. Na podobnych warunkach przydzielono też krowy.
Grupa wyjechała do Centralnej
Polski i kupiła prosięta oraz drób.
W czasie udoju w oborze czekał
na swoją porcję mleka kot poniemiecki. Życie wyraźnie się normowało. Ludzie po znacznym głodzie
ziemi, z furią ruszyli w pole. Każdy orał gdzie chciał i ile chciał.
Szare hektary ugorów zmieniły się
w czarną rolę i niedostatek szybko
został przepędzony.
Mimo to zapuszczanie korzeni w
nową ziemię okazało się długotrwałym procesem, ze względu na
poczucie tymczasowości. Większość była przekonana, że wrócą
tu Niemcy a my pojedziemy na
swoje. Bo jak można komuś zabrać jego własność? Byli też tacy,
którzy mimo przykrych doświadczeń łudzili się, że Zachód zaatakuje Rosję i przywróci stary ład.
W kolejnych latach ograniczono
gospodarstwa do 10 ha i na krótko
stłamszono kolektywizacją. A po
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tym długo niszczono kontyngentami.
Nikogo niema już z tych,
którzy te ziemie zagospodarowywali, ożywiali i tchnęli w nie polskiego ducha. Wszyscy spoczywają na cmentarzach rozsianych po
całym Zachodzie i kraju. Do końca w koszmarach sennych wracały
im obrazy płonącej wioski, pokrytych zakrzepłą krwią bliskich i susiedów oraz spalone zwierzęta. Do
końca nie mogli pojąć jak chrześcijanie mogli dokonać takich rzezi, popi święcić narzędzia zbrodni
i rozgrzeszać morderców. A także, dlaczego ci ludobójcy nie są
karani. Niemcy potępili zbrodnie
hitlerowskie, Rosjanie stalinowskie, a Ukraińcy wciąż trwają na
ponurych szańcach banderowskiej
przeszłości. Główni zbrodniarze
hitlerowscy zostali powieszeni, a
żadnemu ukraińskiemu włos nie
spadł z głowy. Zachodni obrońcy
Praw Człowieka, przywódców
serbskich za dużo mniejsze przestępstwa, stawiają przed Międzynarodowym Trybunałem Stanu,
a przeoczyli 200 tysięcy zamordowanych kresowych Polaków.
Przeoczyli ludobójstwo dokonane
przez UPA. Ta polityka i tolerancja władz polskich, przyczyniły
się do odrodzenia banderowskiego nacjonalizmu Ukrainy. Tam
w każdej większej miejscowości
stoją pomniki morderców naszego
narodu.
W ubiegłym roku na Gontowieckiej Górze, zgromadziły się władze, duchowieństwo i ludność na
uroczystości ustawienia olbrzymiej narodowej flagi. Widać ją
okolicznych miejscowości trzech
powiatów. Dołem na maszcie
umieszczono tablicę z napisem:
BORCAM ZA WOLIU UKRAINY. Choć napis jest ogólnikowy,
nie ulega wątpliwości, że przypomina głównie o heroizmie, sławnych czynach i zasługach UPA. A
są one nie byle jakie, jak pisze ich
korespondent. Na miejscu po tętniącej życiem wiosce, tylko nazwa
góry została. Od wschodu widać
skrwawioną Berezowicę, a od zachodu okaleczone Milno z ruiną
kościoła. W obrębie widnokręgu
tej góry nie ma wioski bez grobów
lub rozrzuconych kości ich ofiar.
Przytoczę tylko te z największą
liczbą zamordowanych: Berezowica 130, Kołodno 500, Ihrowica
90, Wyszogródek 150, Podkamień
250, Palikowy 300, Huta Pieniacka ponad 1000. Po tej ostatniej,
podobnie jak po Gontowie, ślad
nie został. Większość z nich została w okrutny sposób zamordowana.
I nad tym dorobkiem, powiewa
teraz dumnie ukraińska flaga. Za
naszej bytności stał na niej żelazny krzyż – symbol odkupienia,
przebaczenia, pojednania i miłości
bliźniego. Teraz nienawiści, mordu i pożogi.
Zbrodniarze stalinowscy mordowali oficerów polskich strzałem
w tył głowy i zamęczali ofiary w
obozach zagłady. Podobnie czynili też oprawcy hitlerowcy. Ale
nie obcinali rąk i nóg, nie zdzierali pasów skóry, nie przerzynali
ofiar piłą, nie rozrywali końmi i
nie rżnęli dzieci w sieczkarniach.
A ci zwyrodnialcy za to, zostali
wynagrodzeni prawami kombatanckimi. Oficjalnie za walkę z
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Niemcami i Rosjanami. Ten bezprzykładny akt antypolskości i
kłamstwa, nie spotkał się niestety
z żadną reakcją naszych władz. A
powinien zostać potępiony i ostro
oprotestowany. Prezydent Komorowski powiedział, że każde państwo ma prawo do swojej oceny.
To prawda. Ale ma też obowiązek
bronić swoich obywateli i chronić
pamięć tych, którzy oddali za nie
życie. Za tę inicjatywę Poruszenko powinien otrzymać dożywotni
zakaz wstępu do Polski. A stał na
Westerplatte z czarnoczerwoną
banderowską rozetką, drwił z naszego narodu i profanował pamięć
przez UPA pomordowanych.
Panie Poruszenko, to nie są bohaterowie lecz zbrodniarze. UPA
została powołana do mordowania
Polaków, a nie walki z okupantami. Pierwsza w dziejach Europy
wydała wojnę bezbronnej cywilnej ludności. To kłamstwo, że walczyła z Niemcami i Rosjanami.
Ukraińska dywizja SS Galizien
licząca 90 tysięcy (9 normalnych),
wspierała Niemców na froncie
wschodnim. Jak więc w tej sytuacji UPA mogła występować przeciwko nim. Z Rosjanami nawet nie
próbowała podejmować walki, bo
nie miała szans. Jedynie wykryte
grupy broniły się, bo czekała ich
śmierć lub wieloletnia katorga.
Kłamiecie, że UPA wywalczyła Samostijną. Zapisała jedynie
czarną kartę w historii Ukrainy
i wsparła Rosjan przy wcielaniu
tych ziem do Rosji. To polski ruch
Solidarność przyczynił się do powstania Ukrainy. Kłamiecie, że
UPA walczyła z Polakami. To nie
była walka, lecz rzeź. Kłamstwem
jest również, że AK tak samo postępowała z Ukraińcami. Było to
niestety tylko kilka odwetowych
akcji (bez rzezi) lokalnych oddziałów. Prawdą natomiast jest, że
UPA zamordowała wielu Ukraińców, którzy chronili Polaków, lub
byli przeciwni zbrodni.
Ukraina już bez żenady wkroczyła na drogę antypolskiego banderyzmu i w tym duchu wychowuje
młodzież. Ich historycy głoszą,
że część ukraińskiej ziemi, wciąż
pozostaje pod okupacją polską. Ta
postawa nie pozostawia złudzeń
dotyczących losów „strategicznego partnerstwa”. Dlatego tak ważne są te nasze spotkania i przypominanie tragicznej przeszłości,
aby już nigdy się to nie powtórzyło. A zagrożenie jest realne.
Po części oficjalnej wszyscy
zasiedli do obiadu, a po nim nastąpiły długie rodaków rozmowy.
Najstarszym wręczono upominki i odśpiewano tradycyjne „Sto
lat …”. Spotkanie pod wieczór
zakończyło się chóralnym: „Do
widzenia, do widzenia, do miłego
zobaczenia…”
Do spotkania w przyszłym roku w
Pacholętach. W drodze powrotnej
wstąpiliśmy do Zbąszynka, zobaczyć pamiątkową tablicę oraz obelisk i wystawę na dwóch dużych tablicach przed budynkiem dworca,
poświęconą rzeziom wołyńskim i
mordom na południowo-wschodnich Kresach. Stare dokumenty,
zdjęcia i artykuły oprawione w
folię tak eksponowane, przykuwają uwagę wielu przechodniów.
Wystawione w budynku, rzadko,
kto by obejrzał.
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Protest

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich Oddział w Szczecinie
im. Andrzeja Przewoźnika z Klubem Wicynian
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć w Szczecinie
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Żołnierzy 27 WDP AK w Szczecinie
Związek Sybiraków i Osób Represjonowanych w Szczecinie
Stowarzyszenie Piłsudczyków Szczecin
Stowarzyszenie „Katyń” w Szczecinie
Towarzystwo Miłośników Wilna, Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej „Świteź” w Szczecinie
oraz inne - niżej podpisane - organizacje patriotyczne Miasta Szczecin
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Szczecin . dnia 24 czerwca 2015 r.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Pan Łukasz Kamiński
/Warszawa/
/dotyczy: zwolnienia Pana dr Marcina Stefaniaka z funkcji Dyrektora i pracownika Szczecińskiego
Oddziału IPN
PROTEST
Szanowny Panie Prezesie
Na początku chcemy przypomnieć Panu Prezesowi:, że w demokratycznym państwie to społeczeństwo jest suwerenem.
W dniu 19 czerwca 2015 roku podjął Pan nad wyraz niesłuszną, krzywdzącą i niesprawiedliwą, a zgoła godzącą w polskie środowiska patriotyczne
województwa zachodniopomorskiego decyzję, usuwając z kierowania i stanu osobowego pracowników naukowych szczecińskiego oddziału IPN
Pana dr Marcina Stefaniaka.
Kierujący od kilku lat szczecińskim IPN, szczecinianin z urodzenia, dr Marcin Stefaniak, dał się poznać naszej społeczności lokalnej jako postać
wybitna, szlachetna i wysoce zaangażowana w statutową działalność Instytucji, którą zarządzał.
To dzięki Niemu podupadły wcześniej Oddział zyskał na znaczeniu zarówno w sensie naukowo-wydawniczym, realizującym czynność edukacyjną
na wysokim poziomie, jak też odnosi wielkie zasługi na niwie utrwalania historii i pamięci narodowej w naszym zachodnim województwie. Jego
serdeczne zaangażowanie, pomysłowość oraz patriotyczna werwa poparta rozległą wiedzą i gruntownymi przemyśleniami, zaowocowała zaistnieniem, nie tylko na gruncie lokalnym, wieloma osiągnięciami o charakterze nowatorskim i odkrywczym.
Dzięki Niemu zostało odsłoniętych wiele białych plam z naszej najnowszej historii - zwłaszcza tej z ostatnich kilkudziesięciu lat, a prawda historyczna utrwalona dla przyszłych pokoleń. Dokonywał tego zwłaszcza w ostatnim okresie czasu.
Na bazie Jego poczynań powstają liczne opracowania naukowe w kierowanym przez Niego zespole, reportaże telewizyjne i filmy upamiętniające
nieznaną dotychczas, zwłaszcza tg tragiczną kartę polskiego narodu.
Jego kilkuletnia współpraca z patriotycznymi i kresowymi organizacjami Szczecina zaowocowała wieloma osiągnięciami zarówno jeśli chodzi o
organizację obchodów ważnych rocznic w życiu narodu, upamiętniania polskich ofiar minionych totalitaryzmów, nacjonalizmów i ludobójstwa ( 70
rocznica ludobójstwa na Kresach-wielka wystawa edukacyjna o wymiarze nawet pozakrajowym, 70 rocznica Akcji Burza, Powstania Warszawskiego, powstanie 27 WDP-AK i wielu, wielu innych ).
Jego animusz stał się nie tylko wzorcem, ale też bodźcem do działań dla wielu aktywistów społecznych w różnych organizacjach pozarządowych,
zaczynem do intensywnej pracy.
To z Jego pomysłu i za Jego istotnym udziałem odsłaniania jest nieznana karta Żołnierzy Wyklętych i Panien Niezłomnych. To On jest współpomysłodawcą i współorganizatorem powstania w najbliższym czasie pomników poświęconych upamiętnieniu 75 rocznicy ludobójstwa na Kresach
Południowo - Wschodnich, jaki za 3 lata powstanie na Szczecińskim Cmentarzu Centralnym, upamiętnienia w tymże roku 100 rocznicy Obrony
Lwowa i innych. Mamy bezpośrednią możliwość porównania państwowej działalności tego młodego człowieka, w stosunku do Jego (starszego o
wiele lat) poprzednika.
I kiedy to wszystko - w doskonałym i ( wreszcie) dogodnym okresie dla III RP- jest możliwe do realizacji, kiedy patriotyczna inicjatywa obywatelska,
wspierana i stymulowana w swej chwalebnej akcji przez szczeciński IPN dochodzi do skutku - Pan Prezes swoją decyzją, opierając się na pokątnie
zbieranych donosach od nieprzyjaznych polskiej racji stanu środowisk, nie znając realiów szczecińskich, burzy to wszystko, usuwając jednego z
najszlachetniejszych i najskuteczniejszych ludzi z zacnego IPN!
Wiemy, że nie podjął Pan samodzielnie tej krzywdzącej decyzji, a za podszeptem wątpliwej proweniencji doradców, zwłaszcza tych,którym dobro
naszego Narodu nie leży w interesie. Tym gorzej to świadczy o Radzie IPN i stosunkach w samej Instytucji /patrz opinie innych pracowników IPN/.
Jednak zastanawiającym jest fakt, iż Pańskie (niesprawiedliwe) decyzje o wykluczeniach z IPN dotyczą usuwania osób ocenianych przez polskie
społeczeństwo skupione w środowis¬kach patriotycznych - bądź co bądź będących suwerenem dla IPN- za najbardziej wartościowe z punktu widzenia ich działalności, jak też zaangażowania duchowego i intelektualnego w meritum funkcjonowania IPN i w sposób wykonywania obowiązków.
Stało się to procederem nagminnym za czasów Pańskiego urzędowania.
Zastanawiającym jest też fakt, że podejmuje Pan te decyzje w tak istotnym, a wręcz przełomowym dla Najjaśniejszej III RP, okresie historycznym
...!?
Jako przedstawiciele szczecińskich polskich organizacji patriotycznych, a także przy akceptacji poszczególnych przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, spontanicznie i z wielkim oburzeniem , wyrażamy swój protest i wielkie niezadowolenie z Pańskiej decyzji, podtrzymując jednocześnie zdanie, że czyni Pan w pewnym stopniu krzywdę w Wielkiej Narodowej Sprawie. Ma to wręcz znamiona działania dywersyjnego i
wymaga napiętnowania, a przynajmniej skrupulatnej oceny słuszności /szkodliwości Pańskich poczynań na stanowisku Prezesa IPN... Uważamy,
że dalsza Pana obecność na tym stanowisku - Prezesa IPN - doprowadzić może do definitywnego załamania się tej Instytucji, zanim jeszcze odbędą
się wybory do nowych władz IPN w przyszłym roku.
Jako społeczność zgromadzona w niżej podpisanych organizacjach patriotycznych naszego regionu wyrażamy Panu Doktorowi Historii Marcinowi
Stefaniakowi wdzięczność za znakomitą robotę, którą rozświecał nam i naszym dzieciom niejedną z epok w naszych ojczystych dziejach, w tym epokę nam najbliższą i najboleśniejszą, a tym samym dając nam nauki na dziś i niedaleką przyszłość. Czynił to zawsze docierając swoim historycznym
zmysłem do wielkiego zbioru dokumentów odnoszących się do poruszanych tematów. Wytrwałą i niezmordowaną pracą, bystrością swojego umysłu,
wydobywał z tych ukrytych skarbów niejeden fakt zatarty w pamięci naszego narodu, niejeden nowy pogląd na fakty znane. W Jego publikacjach
naukowych obszerne bardzo tematy wyczerpywał bardziej niż ktokolwiek przed Nim. Jego liczne wykłady dawały nam miarę Jego pracy i talentu,
a sposób w jaki to czynił dawały zaszczyt Jego sercu, charakterowi i patriotyzmowi. W Jego poczynaniach czuliśmy gorącą miłość do Ojczyzny,
hart duszy i siłę jej przekonań. Potrafił roztaczać przed słuchaczami ciekawy obszar dla dalszych studiów i pogłębiania wiedzy historycznej. Jego
sześcioletnia działalność na niwie szczecińskiego IPN pozostawi po sobie skutki ważne: niewątpliwie wzbogacił w Szczecinie naszą wiedzę i zahartował patriotycznego ducha, przypomniał wiele rzeczy, z których zbawienną możemy wynieść niejedną zasad ę i naukę. I niech chociaż to przekonanie będzie dla Niego, dla Jego wieloletnich trudów najpiękniejszą nagrodą. Jego brak pozostawi na długo niewyleczona ranę i ... skazę na IPN.
Aby poddać pod szerszą ocenę Pańskie pociągnięcia kadrowe, przesyłamy treść naszego „protestu” do innych środowisk opiniotwórczych.
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Kpt. Konrad Strycharczyk ps. „Słowik”
- harcerz „Szarych Szeregów”, żołnierz
AK, ROAK i WiN - „Zaporczyk” (1923 – 2015 )

Mottem Jego życia było : Bóg – Honor – Ojczyzna

Paweł Bendkowski: Relacja i zdjęcia

15 lipca b.r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnaliśmy
jednego z ostatnich w kraju „Zaporczyków” – kpt. Konrada Strycharczyka, który po wojnie zakotwiczył w Szczecinie. Odszedł od
nas w wieku 92 lat i teraz w niebie
śpiewa mjr Hieronimowi Dekutowskiemu, swemu ukochanemu
dowódcy i kolegom, którzy już
wcześniej tam zostali powołani.
Mszę żałobną odprawił i uroczystościom przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks.
abp. prof. Andrzej Dzięga, któremu towarzyszył proboszcz parafii p.w. Św. Stanisława Kostki ks.
mgr Mariusz Koluczek. Ceremonia miała charakter wojskowy z
udziałem Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego i 10 sztandarów
środowisk żegnających Zmarłego.
Oprócz członków Szczecińskiego
Okręgu Związku Żołnierzy Armii
Krajowej i delegacji Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
przybyła liczna delegacja lubelska
z czterema sztandarami i przewodniczącym Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość panem Zbigniewem
Młyńcem. Oprócz głównego sztandaru organizacji, sztandary Zaporczyków z Urzędowa (pow. kraśnicki) i WiN z Poniatowej (pow.
opolski) oraz Koła AK z Kazimierza Dolnego (pow. puławski) a także przedwojenny jeszcze sztandar
Legionu Harcerstwa z Poniatowej
(pow. opolski ) niesiony przez
pana Jerzego Kuchtę. Szczecin
oprócz sztandaru Kompanii Honorowej WP, reprezentowały poczty
sztandarowe AK, NSZ, PTTK i
Urzędu Miasta. Młodzież szkolną
reprezentował poczet sztandarowy
Gimnazjum Publicznego nr 1 im.
Szarych Szeregów w Nowogardzie .Wśród żegnających Zmarłego oprócz najbliżej rodziny byli
przedstawiciele licznych stowarzy-

szeń i organizacji, w których działał bądź z którymi współpracował
śp. Konrad Strycharczyk. Znany
był bowiem powszechnie jako aktor Teatru Polskiego i szczecińskiej
Operetki, działacz społeczny kultury i organizator turystyki wodnej
(komandor spływów kajakowych
– krajowych i zagranicznych. Był
Honorowym Żołnierzem 12 Dywizji Wojska Polskiego. Władze miasta reprezentował przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczecinie p.
Artur Szałabawka,
SŁOWA POŻEGNANIA
Ostatnie słowa pamięci, wdzięczności i pożegnania wygłaszali kolejno właśnie reprezentanci tych
środowisk. Pochodzący z Niska
(woj. rzeszowskie) śp. Konrad
Strycharczyk od najmłodszych lat
uczestniczył w ruchu skautowym,
najpierw jako zuch, potem w harcerstwie, przyrzeczenie harcerskie
złożył w Borysławiu w1935 roku
czyli 80 lat temu. W 1938 roku w
Rudniku wraz z kolegą Zbigniewem Pilewskim założył pierwszą
w tym mieście drużynę harcerską i
gromadę zuchów, którą prowadził
. Obok wychowania rodzinnego
harcerstwo odegrało decydującą
rolę w kształtowaniu jego życiowej
postawy.
Naturalnym więc było, że wspomnienia rozpoczął przewodniczący Stowarzyszenia Szare Szeregi
Oddział Szczecin pan Stefan Lewandowski, który przypomniał życiorys druha, harcmistrza Konrada.
Pochodził z patriotycznej rodziny
- ojciec Ignacy służył w Legionach Piłsudskiego, Do szkoły powszechnej chodził w Nisku a do
gimnazjum Borysławiu i Stalowej
Woli. W czasie okupacji niemieckiej pracował w budownictwie
oraz hucie Stalowa Wola, w stra-

ży pożarnej jako sanitariusz w
latach 1940-43. W latach 194144 uczestniczył w ruchu oporu, w
oddziale partyzanckim AK „Ojca
Jana” Franciszka Przysiężniaka,
jako zwiadowca-łącznik. W latach
1944- IX 1945 służył w oddziale
„Zapory” WiN jako strzelec wyborowy obsługujący rkm. Była
to działalność w II konspiracji.W
okresie 1946-1947 roku aresztowany i więziony w UB w Olsztynie .
Zwolniony na podstawie amnestii.
W czasie walk u „Zapory” był
ciężko ranny. W późniejszym czasie uzyskał uprawnienia inwalidy
wojennego I grupy. W Chorągwi
ZHP Gdynia, w lipcu1947 roku
skończył kurs podharcmistrzowski,
a w 1948r.pracując w Komendzie
ZHP Chorągwi Szczecin uzyskał
stopień harcmistrza. Był wielostronnie utalentowanym człowiekiem. Rozpoczął naukę zawodu
aktora w teatrze dramatycznym,
lecz zdolności wokalne zadecydowały, że przeniósł się do Operetki. W 1954 roku w Wyższej Szkole
Aktorskiej w Warszawie zdobył
uprawnienia aktora solisty. My
starsi Szczecinianie pamiętamy
jego występy, które nagradzaliśmy
oklaskami. Do niedawna nasze zebrania członków Szarych Szeregów
były urozmaicane śpiewem prowadzone właśnie przez nieodżałowanego Konrada. Jest nam smutno.
W naszej pamięci pozostanie jako
świetny kolega i wszechstronnie
uzdolniony, szlachetny człowiek .
Człowiek tak długo żyje, jak długo
pamięć o Nim pozostaje. Będziemy
Konrada długo pamiętać. Konrad
za swą walkę o niepodległą Polskę
oraz pracę zawodową i społeczną
był wielokrotnie odznaczany orderami, medalami oraz odznakami.
Cześć Jego pamięci!
W imieniu Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość z siedzibą w Lublinie

i całej delegacji lubelskiej słowa od
przyjaciół i kolegów śp. Konrada
ps. „Słowik” przedstawił pan Zbigniew Młyniec :
Pogrążeni w smutku i żalu żegnamy
kolegę kpt. Konrada Strycharczyka
ps. „Słowik” zasłużonego żołnie-

rza w oddziale AK „Ojca Jana”
Franciszka Przysiężniaka podczas
okupacji niemieckiej a następnie
podczas drugiej okupacji rosyjskiej, w ramach ruchu oporu Armii
Krajowej oddziału CC mjra Zapory” Hieronima Dekutowskiego na
Lubelszczyźnie. Ten przedwojenny
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nierzy „Zapory”.
Marsz oddziału „Zapory”
(słowa: por. Jan Gabriołek „Grot”)
Maszerują cicho niby cienie
Poprzez lasy, góry i pola.
Niejednemu wyrwie się westchnienie,
Idą naprzód, taka ich dola.
I idą wciąż naprzód, bo taki ich los,
I ani żal, ani tęsknota
Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic,
Bo to jest „Zapory” piechota.
A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury,
I nastanie cicha, piękna noc,
To leśnej piechoty ciągną sznury,
Widać wtedy siłę ich i moc.
Choć twardą im była germańska dłoń,
Do boju ich parła ochota.
I zawsze zwycięstwo musiało ich być,
Bo to jest „Zapory” piechota.
Teraz za drugiego okupanta,
Jeszcze nam nie oschła jedna krew.
Po zdradziecku sięga nam do gardła,
I w tajgi Sybiru chce nas wieźć.
Pomylił się Stalin, pomylił się kat,
A z nim ta zdziczała hołota.
Za Katyń, za Zamek, za Sybir, za krew,
Zapłaci „Zapory” piechota.

harcerz, zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie służył przykładem męstwa
w walce, hartu w znoszeniu niewygód życia partyzanckiego i dużej
odporności na bestialstwo i poniżenie jakich doznał w kazamatach
ubeckich i więzieniach PRL-u. A
wszystko za to, że kochał Ojczyznę,
jej przepiękne tereny na Lubelszczyźnie i nie chciał pogodzić się z
jej niewolą. To dusza artystyczna
powodowała , że kochając śpiew, w
każdych warunkach próbował organizować zespoły artystyczne, co
zwracało na Niego uwagę wrogów.
Za to Rosjanie, gdy dowiedzieli się,
że był w AK chcieli Go wywieźć na
Sybir. Gdy służył w wojsku skierowano Go do karnej kompanii co
było wówczas karą równoznaczną
z karą śmierci. Służył w oddziale
mjra „Zapory”, brał udział w szeregu akcjach na posterunki MO i
UB oraz w walkach z oddziałami
sowieckimi. Był ranny w rękę, bardzo przytomny w czasie każdej akcji, wspomagał ogniem wyborowego strzelca zagrożonych kolegów i
sam korzystał z ich pomocy w razie
osobistego zagrożenia.
Za wykonanie w pojedynkę trudnego zadania odcięcia łączności
telefonicznej 19 maja 1945 roku
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
poprzedzającym atak oddziału na
posterunek milicji został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po 1989
roku, który złudnie zapowiadał
doczekanie się przez Polaków pełnej wolności i suwerenności kpt.
Konrad w ramach działalności w
środowisku „Zaporczyków” nie

opuścił żadnej uroczystości, przybywając na każde zaproszenie na
Lubelszczyznę i spotkania w Warszawie w Urzędzie d.s. Kombatantów pod kierownictwem pana
Janusza Krupskiego. W dniu 6 października 2006 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W ostatnich
latach często chorując nie mógł
już docierać na Lubelszczyznę, ale
w miarę sił działał tu w Szczecinie,
też patriotycznym miejscu Polski.
Cześć pamięci tego szlachetnego
Człowieka i Polaka.
Kombatanci AK i WiN z Lubelszczyzny. Pan Młyniec przedstawił
też list od Jego serdecznego przyjaciela i kolegi z lat partyzanckich
z którym do ostatnich dni utrzymywał codzienny kontakt , pana Mariana Pawełczaka ps. „Morwa” :
Żegnaj Konradzie, wierny Druhu, „Słowiku”. Zwolniłeś mnie od
przyjazdu na Twój pogrzeb, gdy
skończyliśmy w maju po 92 lata,
ja wcześniej o 12 dni. Nie mogąc
być osobiście żegnam Cię w imieniu własnym, w imieniu żyjących
jeszcze nielicznych żołnierzy CC
mjra „Zapory” i Lubelszczyzny, na
terenie której brałeś udział w walce z dwoma kolejnymi okupantami.
Byłeś Żołnierzem Wyklętym ale
Niezłomnym we wszystkich ciężkich chwilach życia. Cześć Ci za to
oddaję ! „Morwa”. Śpiewaj w niebie „Marsz Zaporczyków”.
I tu zgodnie z tradycją pożegnań
„Zaporczyków” pan Młyniec poprowadził śpiew tego hymnu żoł-

Przy Komendzie Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP istnieje
Koło Instruktorów Seniorów ZHP
„Dęby”, którego Druh Konrad był
aktywnym członkiem. W liście
pożegnalnym pani Danuty Romany Słowik z tego Kręgu przedstawionym przez innego seniora p.
Zygmunta Markowskiego usłyszeliśmy m.in. : „Nie spotkamy
się już na zbiórce w tej pięknej
harcówce. Tym razem stoisz w
kręgu innych druhów. Wierzę
mocno, że kiedyś spotkamy się
wszyscy. Żeby znaleźć Cię dzisiaj
muszę więc znowu zanucić „Przy
innym ogniu w inną noc, do zobaczenia znów”. My Członkowie
Kręgu Seniorów „Dęby” łączymy
się z tym pięknym pożegnaniem.
Czuwaj na Wiecznej Warcie
nasz Przyjacielu i Przewodniku
na harcerskim szlaku śpiewając naszą harcerską modlitwę „ O Panie
Boże, Ojcze nasz”. I tu usłyszeliśmy wzruszający śpiew Seniorów.
O Panie Boże, Ojcze nasz,
W opiece swej nas miej.
Harcerskich serc ty drgnienia
znasz,
Nam pomóc zawsze chciej.
Wszak Ciebie i Ojczyznę,
Miłując chcemy żyć.

Harcerskim prawom życia dnia,
Wiernymi zawsze być.
Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga
w swoim pożegnaniu nad grobem
Zmarłego mówił o wartościach
serca. Oto jego słowa (z zapisu
dyktafonem )
„ … Pan Bóg jest cały jednym wielkim Sercem. W Panu Bogu nie ma
nic co nie było by sercem. I człowieka uczynił też na obraz swojego
serca. Człowiecze serce dopóki nie
było grzeszne potrafiło też kochać
bez ograniczeń. A serce człowieka
po grzechu pragnie kochać i umie
kochać
Ale człowieczego serca czasami
nie wystarcza dla wszystkiej miłości, której by się chciało życie
oddawać. Czasem może ktoś mieć
poczucie, że zostaje na drugim planie, że dla niego czasu komuś brakowało. A to jest dylemat wyborów
serca.
Bracie Konradzie, niósł Pan w
sercu Boga przez całe swoje życie,
niósł Pan w sercu Polskę przez całe
swoje życie. Wyrazem tych miłości
był ten szczególny mundur, który
Pan z dumą zakładał, biało-czerwona opaska. Pośród wszystkich
mundurów polskich formacji, ten
chyba najbardziej poruszający,
najbardziej rzewny, najbardziej oddający polską duszę rozmiłowaną
w Bogu i Ojczyźnie. Duszę, która
musi nieraz wybierać co dla Boga,
kosztem rodziny, kosztem siebie,
co dla Ojczyzny, kosztem rodziny,
kosztem siebie. A dzisiaj stanąłeś
przed Tym, który jest samym Sercem. Nam pozostają wspomnienia.
Jeden tom to byłoby za mało. Trzeba by szereg tomów napisać o Twojej biografii z spod Podkarpacia,
od Niska i Leonowa, od Lasów Janowskich Puszczy Sandomierskiej
i Gór Świętokrzyskich. Poprzez
Twoje wojowanie z karabinem w
ręku i funkcji sanitariusza. Kolejny
tom to Twoje cierpienia w czasie
aresztów, przesłuchań, uwięzień,
ucieczek, lęków. Kolejny tom to
Twoje życie rodzinne, kolejny tom
to Twoje środowiska harcerskie,
to Twoje życie kulturalne, to także relacje z flisakami z Ulanowa i
spływy flisackie. To wreszcie kolejny tom relacji z młodzieżą, której
opowiadałeś o Polsce, o tej która
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warta jest by ją kochać po Bogu
najbardziej, by ją kochać całym
sercem. I taki nam zostajesz. Ale
my też takiego Cię naszym sercem
chcemy Bogu przedstawiać. Chcemy Boga prosić aby wejrzał w Twoje serce i za to wszystko co pięknie
w sercu niosłeś i za Twoje miłości
całego życia niech Cię Bóg miłością obdarzy. A co w Twoim sercu
było jeszcze słabością, niedoskonałością, bośmy wszyscy tylko ludzie, niech Bóg dopełni miłością
swojego serca, niech przeniknie i
oczyści miłosierdziem i niech przepali w miłości wiecznej którą jest
On sam..
A Ty Bracie Konradzie idź w światło, idź do Boga, idź w wieczne
życie i za nas oręduj i przekonuj
Boga, że warto naszemu pokoleniu dawać jeszcze jedną stronę
miłości, jeszcze jedną stronę serca, dla Pana, dla Ojczyzny Matki,
dla polskiej ziemi, dla bliskich, dla
wartości serca. Przekonuj Boga by
dał nam jeszcze jedną szansę byśmy się i dzisiaj nie bali być ludźmi
serca. A śpiew Twój, ten z fantazją
podkręcany, ten z wyczuciem rytmu podejmowany, ten przy którym
błyszczały Twoje oczy i uśmiechnięta była Twoja twarz, pomimo
cierpienia choroby, ten śpiew też
daj Bogu. A w naszych sercach pozostanie pamięć, modlitwa i nauka,
że warto kochać. Z tą pamięcią, z
tą modlitwą i z tą nauką będziemy
do tego grobu przychodzić, aby
dziękować Tobie i Bogu za Ciebie,
aby przepraszać, że może nie umieliśmy rozpoznać miłości, tej Twojej
i aby przepraszać, że i dzisiaj za
mało kochamy. W tym duchu składać będziemy teraz te prochy Brata Konrada. Biało-czerwoną flagą
otulone i biało czerwoną opaską
przykryte złożyć je teraz możemy w
tej ziemi. Niech to będzie dodatkowy zastrzyk polskości w tej szczecińskiej ziemi i niech pozostanie
zastrzykiem polskości i chrześcijaństwa w naszych sercach. A Ty
żyj w pokoju.”
Trzykrotna salwa Kompanii Honorowej WP i Ostatnie pożegnanie
odegrane na trąbce dopełniły ceremoniału wojskowego. Pozostały
tylko modlitwy, kwiaty i znicze
i pamięć o Żołnierzu Niezłomnym i Człowieku Niezwykłym.
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Budowanie więzi trwa, czyli
kolejne spotkania na Litwie.
Maciej Prażmo

Już w ubiegłym roku, gdy w lipcu uczestniczyłem w 70 rocznicy
upamiętnienia bitwy pod Kraw-

czunami, padło hasło corocznych
odwiedzin tego miejsca właśnie
13 lipca – w dniu bitwy. W mia-

rę możliwości z udziałem naszych – warmińsko-mazurskich
– kombatantów Armii Krajowej.
Tu kluczowe postacie to uczestnicy bitwy, których jeszcze pięciu
mieszka w Olsztynie. Choć plany
na 2015 rok były nieco bardziej
ambitne pod względem wielkości grupy, zdarzenia losowe
(awaria busa) spowodowały, że
tym razem ruszyliśmy 4-osobową ekipą – dwoje kombatantów
AK i dwóch młodszych członków
ŚZŻAK. Naszymi towarzyszami
w podróży byli (co było dla nas
wielkim wyróżnieniem i zaszczytem) Pani Irena Baranowska-Tyman – łączniczka sztabu z wileńskimi brygadami AK oraz Pan
Zygmunt Krzymowski żołnierz I
Brygady Wileńskiej Armii Krajowej – uczestnik bitwy pod Krawczunami.
Wyjazd organizowany był w ramach współpracy Stowarzyszenia non omnis moriar i Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej.
Wizyta , która odbyła się w dniach
12-15 lipca zakładała dwa główne
cele. Pierwszy to nasz udział w
uroczystościach rocznicowych w
Krawczunach. Drugi to spotkanie
z młodymi Polakami gminy Dziewieniszki i przekazanie kolejnej
partii 10 kompletnych mundurów
harcerskich. Przy okazji oczywiście kilka spotkań z naszymi
przyjaciółmi oraz odwiedzenie
miejsc pamięci żołnierzy Armii
Krajowej poległych na Kresach.
Wizytowanie rozpoczęliśmy rankiem 13 lipca w podwileńskich
Ponarach – miejscu kaźni ok. 120
tys. ludzi, głównie Żydów, Polaków i Rosjan. Znicze, refleksje i

opowieści. To będzie nieodłączny
element w każdym z podobnych
odwiedzanych przez nas miejsc.
Z Ponar udaliśmy się na Kalwarię Wileńską, gdzie postawiliśmy
znicze na obydwu mogiłach żołnierzy AK poległych w bitwie
pod Krawczunami. Tu ze strony
naszych kombatantów pojawiły
się imienne wspomnienia niektó-

rych poległych kolegów z partyzantki …
Po Kalwarii czekało nas umówione spotkanie w Grzegorzewie.
Tu mimo wakacji podjęła nas jak
zawsze gościnna dyrektor szkoły pani Hanka Grzybowska oraz
moja serdeczna przyjaciółka ze
Szkoły Liderów miejscowa nauczycielka Teresa Bielak. Nasi
kombatanci w zamian raczyli naszych gospodarzy opowieściami
stanowiącymi żywą historię Wilna. Był patos, ale też śmieszne
partyzanckie anegdoty.
Z Grzegorzewa pojechaliśmy
wprost do niedalekich Krwaczun, gdzie o godz. 15:00 jak co
roku odbyły się uroczyste obchody rocznicy bitwy. Mimo, że
nie była to okrągła rocznica, w
Krawczunach stawiło się ok. 400
uczestników uroczystości. Za tę
pamięć, publicznie dziękował im
pan Zygmunt Krzymowski. On i
pan Czesław Sawicz z IV Brygady Wileńskiej AK (także mieszkaniec Olsztyna) zabrali głos w
imieniu kombatantów. W czasie
uroczystości odbyła się msza
polowa celebrowana przez ks.
Józefa Aszkiełowicza. Już po uroczystości na moja prośbę ksiądz
pobierze ziemię z pola bitwy do
niszy kamienia węgielnego pomnika Armii Krajowej w Krakowie. Certyfikat ziemi uświęconej
krwią AK-owców ksiądz opatrzy
własnym komentarzem.
Po uroczystościach pojechaliśmy
na Rossę, gdzie poza memoriałem
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Czym jest prawdziwy
patriotyzm?

matki i serca Marsz. J. Piłsudskiego tradycyjnie odwiedziłem grób
moich pradziadków.
Czas mieliśmy dobry więc postanowiliśmy jeszcze pojechać na
Kolonię Wileńską. To rodzinne
strony pani Ireny, naszej towarzyszki podróży. Wspomnienia …
Pełni wrażeń i emocji wracaliśmy
do Małych Solecznik na nocleg.
Jutro kolejny pracowity dzień
przed nami.
14 lipca to od rana rejon solecznicki. Pierwsze na naszej mapie to Butrymańce, gdzie poza
kwaterą AK-owców na miejscowym cmentarzu, odwiedziliśmy
naszych przyjaciół ze szkoły.
Członkowie Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK od wielu,
wielu lat utrzymują z personelem i mieszkańcami serdeczne
kontakty. Starczy wspomnieć, że
co roku delegacja z Butrymańców bywa na naszych styczniowych spotkaniach opłatkowych
w Olsztynie. Nie zabrakło także
przedstawicieli tej społeczności
na ubiegłorocznym pogrzebie
prezesa honorowego Okręgu kpt.
Mirosława Reszko. Tu gościnnie
przyjęła nas dyrektor szkoły Teresa Sawiel i wicedyrektor - Maria
Ładziato.
Wprost z gościny w butrymanieckiej szkole pojechaliśmy na
umówione spotkanie z Merem rejonu solecznickiego panem Zdzisławem Palewiczem. Spotkanie
było o tyle ważne, że uroczyście
przekazaliśmy panu Palewiczowi
uchwałę Zarządu OWM ŚZŻAK
o objęciu patronatem reaktywującej się w rejonie drużyny harcerskiej. Serdeczna atmosferę
spotkania ubarwiały opowieści
naszym seniorów, które gdyby
nie obowiązki mera, ciągnęły by
się długo. Niemniej nie chcą zakłócać porządku pracy po niecałej godzinie pożegnaliśmy mera
dziękując jednocześnie za gościnę
w rejonie.
Dziewieniszki to nasz kolejny
przystanek, bez którego szczerze
powiedziawszy nie bardzo wyobrażam już sobie pobyt w tych
stronach. Najpierw starostwo i
nasza braterska gospodyni pani
Czesława Marcinkiewicz, a potem szkoła i spotkanie z młodzieżą oraz personelem z dyrektor
placówki panią Danuta Anichowską. Tu podobnie jak w maju tego
rok przekazaliśmy naszym młodym rodakom kolejne 10 nowych
kompletów harcerskiego umundurowania. W zamian „otrzymaliśmy” sympatyczne występy i
piękne podziękowania. Uroczysty
obiad dopełnił miłą atmosferę.
Żal było się rozstawać niemniej
po naszych kombatantach widać
już było trudy trzeciego dnia intensywnej wycieczki.
Wracając z Dziewieniszek odwiedziliśmy jeszcze AK-owskie kwatery na solecznickim cmentarzu.
Tu także biało-czerwonymi zniczami podkreśliliśmy naszą pamięć. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia przy głazie upamiętniającym
Adama Mickiewicza obserwującego miejscowy rytuał „Dziadów” i wracamy na kwaterę. Jutro
kolejny intensywny dzień, tym
razem w powrotnej drodze.
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Magda Łukowiak
21 czerwca 2015
po mszy świętej o
godzinie 16:00 w
Parafii św. Rodziny we Wrocławiu
odbył się Panel
Dyskusyjny
poświęcony sytuacji
Polaków żyjących
dziś na Białorusi.
Było to wydarzenie
związane z tegorocznymi Nocami
Kościołów. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele
Stowarzyszenia
Odra-Niemen: pani
Ilona Gosiewska
(prezes) oraz pan
Eugeniusz Gosiewski (wiceprezes).
Wśród zaproszonych Gości był
pan Piotr Kościński, jeden z pomysłodawców i realizatorów filmu „Krew na bruku. Grodno
1939”. Od jego projekcji rozpoczęło się spotkanie. Jest to projekt
mający na celu zebranie i zaprezentowanie nieznanych (lub mało
znanych) materiałów historycznych dotyczących bitwy o Grodno (20-22 września 1939). Polacy tam mieszkający wykazali się
bohaterstwem, o którym wiedzą
nieliczni. Jest to ukrywane przez
władze Białoruskie, wymazane z
książek i podręczników wydarzenie. Mnie osobiście zaimponował
fakt, że nie mając profesjonalnej
broni ani zbyt dużej liczebności
młodzi Polacy wyszli naprzeciwko czołgom sowieckim. Ich amunicją były… podpalane butelki z
benzyną. Okazały się bardzo skuteczne. Niestety, przeciwnicy zaczęli wykorzystywać nieludzkie
metody walki – m.in. przywiązując polskie dzieci do czołgów.
Ciężko oszacować straty, ale mogło zginąć nawet ponad 300 Polaków. Często byli to harcerze,
młodzież szkolna.
Pan Piotr opowiedział zebranym
o kręceniu filmu. Sam brał w nim
czynny udział grając m.in. Polaka
stojącego pod ścianą i czekającego na rozstrzelanie. Wspominał,
że do dziś przechodzą go ciarki
na myśl o wycelowanym w tył
jego głowy karabinie. A przecież
był w stu procentach pewien, że
to atrapa. Uważa, że trzeba złożyć

Jak zawsze tutaj refleksje splatają
się z kolejnymi pomysłami planami na przyszłość. Harcerstwo
to kolejny punkt na osi naszych

wspólnych działań. Kolejne wyjazdy i spotkania stają się jedynie
kwestią czasu…

hołd wszystkim, którzy zginęli w
ten sposób. I dlatego wraz z Fundacją Joachima Lelewela, której
jest prezesem, postanowił stworzyć taki dokument. Wiedzę tą
można wymazać z książek, ale nie
można wymazać jej z pamięci. W
planach mają także nagranie filmu
pełnometrażowego.
O aktualnej sytuacji na Białorusi
opowiedzieli natomiast przedstawiciele nielegalnego w ich
kraju Związku Polaków (oddział
w Wołkowysku)- pan Jerzy Czuperta oraz pani Maria Tiszkowska. Okazało się, że w ich mieście działa polska szkoła. Padły
pytania o edukację, ilość uczniów
i aktualne potrzeby. Dowiedzieliśmy się także, że w ramach wychowania w duchu patriotyzmu
planowane są prace renowacyjne
na lokalnym polskim cmentarzu wojskowym. „Potrzebne jest
wszystko.” - usłyszeliśmy. Były
to jednak słowa wypowiedziane z
uśmiechem i dziękczynieniem za
już otrzymaną pomoc.
Spotkanie podsumował Gospodarz – ks. Janusz Prejzner,
proboszcz parafii pw. Świętej
Rodziny – słowami: „Kiedy przyjeżdżają do nas misjonarze żartują, że my w Polsce się w Kościół
tylko bawimy, a to Oni go tworzą.
To trochę tak jak z patriotyzmem.
U nas jest go coraz mniej, jesteśmy prozachodni. A Wy go realnie
tworzycie. Dziękujemy!”.
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W roku 71 rocznicy powstania
27 WDP AK. Spotkanie w Gryfinie
Redakcja

Jak poinformował nas redaktor lokalnej gazety gryfińskiej Krystian
Wawrzonek patriotyczna młodzież Gryfina wystąpiła z inicjatywą cyklu spotkań z „Obrońcami
Kresów”. Inicjatorem pierwszego
spotkania był Kamil Frelichowski z Gryfińskiego Ruchu Patriotycznego, który skontaktował się
z Jerzym Mużyło ze Szczecina,

prezesem Stowarzyszenia „Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć”. Spotkanie pt. „Obrońcy
Kresów: 27 Wołyńska Dywizja
Piechoty Armii Krajowej” odbyło
się 3 czerwca o godz. 17.30 w gryfińskim Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sprzymierzonych.
Jerzy Mużyło przybył na spotkanie
w towarzystwie dr ppłk. Dariusza

Faszczy i weterana 27 WDP AK
por. Kazimierz Lachiewicz ps.
„Lisek”. Dr. D. Faszcza jako historyk i badacz najnowszej historii
Kresów, w tym Wołynia wprowadził słuchaczy w czasy okupacji
naszego kraju w okresie 1939
– 1944. Opowiedział jak powstawały struktury AK na Wołyniu w
zagrożeniu ze strony okupanta niemieckiego i nacjonalistów ukraińskich. 71 rocznica powstania 27
WDP AK jest ściśle związana z
72 rocznicą „Rzezi Wołyńskiej”.
To za pierwszego sowieta ( okres
1939- 1941) pozbawiono, poprzez
wywózki na Sybir, mieszkańców
Wołynia ludzi zdolnych kierować
konspiracją i samoobroną. Po wejściu na Wołyń Niemców, dalszego
dzieła dokonywali Ukraińcy na
służbie u okupanta. Mimo tragicznych wydarzeń 1943 r., zaskoczenia i wymordowania co najmniej
60 tys. bezbronnych Polaków na
Wołyniu, już w końcu tego roku
rozpoczęła się cicha koncentracja
oddziałów partyzanckich AK, w
celu realizacji akcji „Burza”. Na
skrwawionej ziemi z początkiem
1944 r. powstała 27 WDP AK w
sile ok. 6,5 tys. ludzi. Kazimierz
Lachiewicz, weterana OP „Krwawa Łuna”, przedstawił swoją historię, tak podobną do losów innych
żołnierzy tej bojowej formacji. Zasłużony kombatant wspomniał jak
doszło do powstania tej intrygującej nazwy oddziału. Warto przypomnieć, że pierwotnie oddział
otrzymał nazwę „Łuna”, jednak po
jakimś czasie nasze straty były tak
duże, że został przechrzczony na
„Krwawą Łunę” – wyjaśniał Kazimierz Lachiewicz. Weteran opowiedział o swoim udziale w szlaku
bojowym dywizji, aż do najbardziej tragicznego w skutkach przebicia się przez rzekę Prypeć, gdzie
wśród wziętych w krzyżowy ogień
partyzantów stu dwudziestu oddało życie tonąc w odmętach rzeki bądź ginąc od niemieckich i
radzieckich, kul karabinowych
Przejście przez front to nie koniec
zmagań wojennych dla Kazimierza Lachiewicza, który po nawiązaniu kontaktu z armia radziecką
włączony został do III Dywizji im.
Romualda Traugutta I Armii Wojska Polskiego. Do swojej bogatej
karty może dodać między innymi
walki na przyczółku warecko-magnuszewskim czy też w Powstaniu Warszawskim, gdzie podczas
zdobywania pozycji na przyczółku
czerniakowskim po raz kolejny
został ranny. Za ten wyczyn został
później odznaczony Warszawskim
Krzyżem Powstańczym. Następnie przyszedł czas na walki o Wał
Pomorski, Kołobrzeg, Odrę i Nysę
aż po Berlin, gdzie nastąpiło rozwiązanie armii. Po powrocie nie
zapomniał o swoich towarzyszach
broni. Do dnia dzisiejszego aktywnie działa w strukturach Światowego Związku Żołnierzy Armii

Krajowej, na rzecz utrwalenia
pamięci o swoich towarzyszach
broni biorąc udział w prelekcjach
i spotkania takich jak to, w Gryfinie. Za swoje czyny odznaczony
został między innymi Krzyżem
Armii Krajowej, wspomnianym
Warszawskim Krzyżem Powstańczym czy też Krzyżem Obrońców
Wołynia, który otrzymał podczas
uroczystości nadania nazwy jednej z ulic Żołnierzy Wyklętych,
która odbyła się także w Gryfinie.
Jerzy Mużyło będący również
prezesem Koła byłych żołnierzy
27 WDP AK w Szczecinie zaprezentował na spotkaniu wystawę
o 27 WDP AK, nawiązująco zarówno do obrony polskich osiedli
przed napadami OUN-UPA, jak
i udziałowi dywizji w akcji „Burza”. W swoim wystąpieniu dziękując za zaproszenie na spotkanie,
wspomniał, że należy pamiętać o
tamtych strasznych czasach i gromadzić wszelkie informacje na
temat rodzin wymordowanych i
wysiedlonych mieszkańców Wo-

łynia i Kresów Wschodnich oraz
ich obrońców – żołnierzy różnych
formacji walczących na tych terenach z okupantem. To dlatego
powstało Stowarzyszenie „Kresy
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć
„ integrujące różne stowarzyszenia
kresowe i patriotyczne. Świadkowie minionego czasu nieuchronnie wykruszają się i dlatego każde
spotkanie z młodzieżą jest bardzo
cenne, to jest szansa na sztafetę
pamięci miedzy pokoleniami. Warto w tym miejscu przypomnieć,
że w Gryfinie mieszkali i jeszcze
mieszkają byli żołnierze 27 WDP
AK. Jednym z nich jest Roman
Kucharski autor książki „Krwawa
Łuna”. Niestety stan zdrowia nie
pozwolił mu być obecnym na spotkaniu, mimo, że powstał pomysł
by doprowadzić do wznowienia
jego książki. Nie tak dawno odszedł na ostatnią wartę Cytrycki
Kazimierz ps. «Kazik», członek
samoobrony Kopaczówki.
Zdjęcia: Krystian Wawrzonek
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Ratujemy kresowe polskie
cmentarze
Edmund Goś
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – to wielka społeczna akcja, dolnośląskie pospolite
ruszenie pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty mająca
na celu ratowania kresowych
nekropoli.
Patronat medialny - Telewizja
Wrocławska (Studio Wschód).
Mózgiem całej akcji jest ( od początku) redaktor TVP Wrocław
Grażyna Orłowska-Sondej
W szóstym roku akcji „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”
w ilości 44 grup wyjechało 532
wolontariuszy na 10 dni w okresie 8-18.07.2015r. na 85 cmentarzy kresowych.

styna Harabasz, Marcin Łacina
, Krzysztof Milewski, Mateusz
Pieprz. Do ekipy dołączył Darek Zatylny – uczestnik wcześniejszego pobytu oraz Marek
Malinowski – emerytowany
strażak. Czyli było nas 7 osób.
W przededniu wyjazdu (7.07.)
dostarczono nam z Wrocławia
zbiornik hydroforu, bo na plebani w Korcu nastąpiła awaria i nie
było wody. Zbiornik ten sprawił
nam wiele kłopotów przy pakowaniu sprzętu i bagaży uczestników do busa. Całe szczęście, że
mieliśmy jedno wolne miejsce,
które zostało zapełnione częścią
bagażu.
Granicę w Dorohusku przejechaliśmy dość szybko, aby być
w Korcu po 13 godzinach od

/ Chłopcy ruszyli w busz

/ Dziewczęta malują napisy na kolejnym pomniku

Już po raz trzeci młodzież Liceum Ogólnokształcącego w
Sycowie pojechała na Wołyń
aby porządkować teren przedwojennego polskiego cmentarza
w Korcu. Tym razem byli to: Ju-

wyjazdu z Sycowa. Popołudniowa wizyta na cmentarzu nastawiła nas optymistycznie – teren
pokryty trawą został wykoszony,
co pozwalało na zaplanowanie
innych prac porządkowych.

Następne trzy dni to wytężona
praca przy usuwaniu zarośli, odkopywaniu, podnoszeniu i sklejaniu pomników pod kierownictwem p. Marka. – mistrza kielni
i dźwigni prostych. Justyna zajęła się odtwarzaniem napisów
na pomnikach, a nasz kierowca
Wiesław Wierzbiński przejął
moją rolę wykaszania zarośli.
W drugim dniu pobytu na cmentarzu dołączyła do naszego
grona Alina Marysia Bagińska
16-letnia mieszkanka Korca,
która wspomogła Justynę przy
malowaniu napisów. Prawdziwego pecha miał Darek – często
się potykał o jakieś wystające
kamienie na cmentarzu, które
okazywały się kolejnymi odkrytymi pomnikami. I tak odkrył
najstarszy pomnik z 1804r. Stolnikowej Lubaczewskiej wykonany z piaskowca. Popołudnia
wypełnione były spacerami po
Korcu a wieczory śpiewami i
rozmowami. Prym w śpiewaniu
wiodła nasza „szefowa kuchni”
Lena Belyavska – pracownik naukowy Akademii w Ostrogu.
W niedzielne popołudnie uczestniczyliśmy w uroczystościach
Święta Kupały a w poniedziałek
odwiedziliśmy Równe na zaproszenie Jarosława Kowalczuka –
działacza Polskiej Polonii. Pojechaliśmy tam m.in. aby spotkać
się z uczestnikami motocyklowego III Rajdu Wołyńskiego. Z
ekipą rajdu widzieliśmy się dwa
lata temu w Krzemieńcu podczas ich I Rajdu Wołyńskiego.
Po miłym przywitaniu przed
cmentarzem polskim w Równem wspólnie oddaliśmy hołd
poległym żołnierzom polskim
z 1920r. oraz mogile nieznanego żołnierza (ponownie odnalezionej w 2013r.) wspólnie z ks.
Czajką modląc się o spokój Ich
dusz.. Byliśmy również w Muzeum Krajoznawczym, gdzie
mogliśmy przekonać się o wielonarodowej historii Równego.
Wspólne zdjęcie na tarasie przed
Muzeum zakończyło nasze spotkanie. Nawet ciągle padający
deszcz nie zakłócił naszego miłego spotkania i rozstawaliśmy
się z życzeniami kolejnego spotkania. Nasza ekipa udała się
do Międzyrzecza Koreckiego
(obecnie Wielkie Międzyrzecza). Udało nam się zwiedzić
wnętrze i podziemia zrujnowanego kościoła Ojców Pijarów.
Piszę że udało się, bo wnętrze
jest zamknięte i są trudności w
uzyskaniu kluczy do drzwi. Ale
co znaczy perswazja ks. Waldemara – po godzinie oczekiwania
przyjechał człowiek i pozwolił
na zwiedzenie kościoła. Odwiedziliśmy również miejsce po dużym polskim cmentarzu w Międzyrzeczu. W trakcie spaceru po

/ Praca wre

/ Tablica z bazaltu stawia opór

łące (byłym cmentarzu) z pasącymi się krowami, chłopcy natrafili na dwie mogiły i odczytali
(Saurzyckich i Maciejewskich).
Pewnikiem pod zielenią i w gęstych zaroślach są jeszcze inne
mogiły.
Następne trzy dni to znów wytężona praca na cmentarzu. W
środę wspomogła nas koparka
Białoruśka podnosząc dwa pomniki i wykonując 30 m alejki
od bramy do kapliczki. Koparkę
udostępnił nam Borys Dicjak
były starosta korecki.
W trakcie naszego pobytu odwiedziła nas dwa razy p. mer
interesując się wynikami naszej
pracy i ewentualnymi potrzebami. W czwartek prawie na odchodne odkryty został następny
pomnik, który po odkopaniu jego
części posklejano, ale nie zdążono dokładnie odczytać i pomalować napisów. Sytuacja ta została skwitowana przez młodzież
jednym zdaniem – trzeba tutaj
wrócić aby pomalować i może
jeszcze otynkować filary bramy i
……Podsumowując: pracowaliśmy na cmentarzu 6 dni, zostało
poskładanych i sklejonych 7 pomników, odkopano, postawiono
i sklejono następnych 20. Justyna z Aliną pomalowały napisy na
38 pomnikach. Krzysiek i Mateusz wycieli zalegające chaszcze.
Dzięki p. Wieśkowi, który przejął kosiarkę, mogłem doglądać
przeprowadzanych prac przez
młodzież oraz wykonać jeszcze raz inwentaryzację i zdjęcia
wszystkich ponad 360 mogił.
Piątek został przeznaczony na
zwiedzanie Krzemieńca i Poczajowa. Ale odwiedziliśmy też

jedyną wyższą uczelnię na tym
terenie tj. Akademię w Ostrogu –
to dzięki Lenie. Zakończyliśmy
wizytą w bliskiej odległości (
mniej niż 100 m od reaktorów)
Elektrowni Jądrowej w Hetiszynie koło Ostrogu znaną jako EJ
w Równem.
Powrotną jazdę do Sycowa zahamowała nam trochę nawałnica
pod Radomiem, ale dojechaliśmy po 13 godzinach od wyjazdu z Korca, odwiedzając po drodze cmentarz we wsi Hajowe. Tu
w trakcie wojny był największy
ośrodek samoobrony na Wołyniu
i znany jako Przebraże. W tej
wsi mieszkali rodzice naszego
kierowcy, aby po wojnie osiedlić
się w okolicach Niemodlina.
Gdyby nie pomoc sponsorów
ciężko byłoby zrealizować nasze
zadania. Narzędzia zasponsorował nam „Promyk”, farby, pędzle
i klej - „Chemal”, pracowaliśmy
rękawicami z „Centrum BHP”.
Sprzęt uzupełniły nam narzędzia
wypożyczone z SGK a władze
miasta częściowo pokryły koszty
przejazdu busa.
Tutaj należy podziękować firmie Euroservices z Niemodlinie
za wynajem busa a Wiesławowi
Wierzbińskiemu za nienaganne
kierowanie tym pojazdem oraz
za pracę na cmentarzu – choć
wcale nie musiał. Chciałbym podziękować naszym sponsorom
oraz wszystkim uczestnikom za
pracę na cmentarzu, która znalazła uznanie w oczach ks. Waldemara Szlachty – proboszcza parafii św. Antoniego w Korcu oraz
Borysa Dicjaka – byłego starosty
koreckiego.
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Z prasy polonijnej
Posłowie AWPL zabiegają w Z Warszawy do Wilna
Brukseli o prawa Polaków na Litwie autobusami firmy
L24
PolskiBus.com trzy
razy dziennie
Problem dyskryminacji polskiej mniejszości na Litwie jest
omawiany coraz szerzej, na
różnych szczeblach, w różnych
środowiskach.
Zainteresowanie problemem wyraził ostatnio przewodniczący
Rady Europejskiej Donald Tusk.
Prezydent UE zlecił komisarzowi
ds. edukacji, kultury, młodzieży i
sportu Tiborasowi Navracsicsowi
zbadanie sytuacji Polaków na Litwie.
Stało się to możliwe dzięki pismu, które w maju tego roku 7 posłów z frakcji AWPL w litewskim
Sejmie wysłało do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda
Tuska w sprawie pogarszającej
się sytuacji mniejszości narodowych na Litwie.

WILNOTEKA

Europejskiej w 2004 roku sytuacja mniejszości narodowych na
Litwie, w tym też polskiej, paradoksalnie uległa znacznemu
pogorszeniu. Nie chodzi tylko o
antypolskie nastroje w mediach
czy wypowiedziach niektórych
polityków, ale również o legisla-

cyjne ograniczenia praw mniejszości narodowych. Mianowicie
w 2010 roku nastąpił ogromny
regres prawny w tej dziedzinie,
bowiem anulowano ustawę o
mniejszościach narodowych i nie
przyjęto nowej do tej pory” – napisali posłowie.

Autobusy
polskiego
przewoźnika PolskiBus.
com
z
Warszawy
do Wilna
zaczęły
kursować
od 1 października
2014
r.
Dotychczas były
to
dwa
k u r s y
dziennie. Okazało się jednak, że
trasa jest tak popularna, że od

31 lipca przewoźnik postanowił
uruchomić jeszcze jeden kurs.

Wspomnienia
z Krzemieńca i o
Przedstawicielka Zarządu
Wspólnoty Litwinów w Polsce Krzemieńcu
okłamuje Litwę
MONITOR WOŁYŃSKI

„Po wstąpieniu Litwy do Unii

KURIER WILEŃSKI

Na portalu LRT.lt 29 czerwca pojawił się artykuł, w którym członkini zarządu Wspólnoty Litwinów
w Polsce Irena Gasparavičiūtė,
podająca się za przewodniczącą
Wspólnoty Litwinów w Sejnach,
będąc jednak tylko członkiem zarządu, twierdzi, że od 2005 roku
Litwini zamieszkujący na terenie
Polski mają tylko teoretyczne
prawo do pisowni swoich imion
i nazwisk w języku ojczystym.
Link do artykułu: (http://www.lrt.
lt/naujienos/lietuvoje/2/106617/
ar_w_gali_tapti_taikos_balandziu_tarp_lietuvos_ir_lenkijos_).
Zdaniem przedstawicielki, nie
istnieją techniczne możliwości
zapisu imion i nazwisk w języku
litewskim.
W reakcji na nieprawdziwe informacje podane przez panią
Gasparavičiūtė Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)
zwróciła się do Urzędów Stanu
Cywilnego w Sejnach i Puńsku z
prośbą o wyjaśnienie oraz przedstawienie faktycznego stanu praw
mniejszości polskiej do oryginalnej pisowni imion i nazwisk.
Z przekazanej informacji wynika jednoznacznie, że nie istnieją
obecnie żadne przeszkody, które uniemożliwiałyby członkom
mniejszości narodowych zapis
ich imion i nazwisk z użyciem
znaków spoza polskiego alfabetu.
Programy wykorzystywane przez
pracowników
wspomnianych
urzędów są technicznie przysto-

sowane do wpisania każdej litery
i każdego znaku.
Dodatkową informację na temat
prawa do otrzymania wpisu imiona i nazwiska w oryginale można
naleźć na stronie Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji (http://
www.jezyki-mniejszosci.pl/faq.
html#faq-id-8).
Warto również zaznaczyć, że
Polska w porównaniu do Litwy
wywiązała się z obowiązków wynikających z przyjęcia Konwencji Ramowej o Ochronie Praw
Mniejszości (Konwencja Ramowa) uchwalając w styczniu 2005
r. Ustawę o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych.
Zgodnie z art. 7 wspomnianej
ustawy „osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i
pisowni swoich imion i nazwisk
zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności
do rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamo-

ści”.
EFHR wzywa redakcję portalu
LRT.lt do oficjalnego sprostowania fałszywych informacji oraz
Irenę Gasparavičiūtė, aby nie posługiwała się fałszywym tytułem,
oraz do zaprzestania wprowadzenia w błąd litewskiej opinii publicznej dotyczącej praw mniejszości zamieszkujących Polskę
do oryginalnego zapisu imion i
nazwisk.
Tego rodzaju wypowiedzi świadczą o braku dobrej woli ze strony
niektórych środowisk dotyczącej
wdrażania przyjętej dobrowolnie
przez Litwę Konwencji Ramowej.
Dziwią bardzo tego typu wypowiedzi takiej rangi przedstawicieli mniejszości w Polsce, gdzie
w pełni wdrażana jest Konwencja Ramowa oraz obowiązuje, w
przeciwieństwie do Litwy, Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z
1992 r.

Mieszkam
w Polsce,
w Białymstoku, ale
ponieważ
pracowałam w
Krzemieńcu jako nauczycielka
języka
polskiego
w szkole sobotnio-niedzielnej
w latach
1999-2004, otrzymałam zaproszenie na uroczystości jubileuszowe Towarzystwa Odrodzenia
Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego. Od chwili jego powstania minęło 25 lat. Odżyły więc
wspomnienia.
Szkoła rozpoczęła swoją działalność od samego początku istnienia Towarzystwa. W pierwszym
roku – 1990 – prowadziła ją Jadwiga Gusławska, następnie Emilia Szulgan, a później ks. Czesław
Szczerba. W 1993 roku zjawiła
się pierwsza nauczycielka z Polski Iwona Trojanowska, która w
Krzemieńcu znalazła męża i wyjechała z nim do Polski. Zanim
ja podjęłam pracę, a był to rok
szkolny 1999/2000, pracowały
jeszcze krótko inne nauczycielki,
których nazwisk nie znam.

Przyjechałam w listopadzie. Już
wtedy było biało dookoła, a Krzemieniec wydał mi się cichą bajkową krainą leżącą wśród gór w
głębokim jarze. Potem wcale nie
było tak sielsko i anielsko. Zanim
wiceprezes Towarzystwa Antoni
Kamiński znalazł mi mieszkanie, przebywałam kilka dni na
plebanii u ks. Tadeusza Mieleszki. Może osoby, które to czytają,
nie pamiętają już, że wtedy nie
zawsze była woda w kranach, że
wyłączano prąd w różnych godzinach i czasami na długo, że
nie płacono regularnie za pracę.
Zaraz po przyjeździe musiałam
«zameldować się» u pani Ireny
Sandeckiej i odbyć rozmowę z
tą zasłużoną działaczką na rzecz
utrzymania polskości w Krzemieńcu.
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Jak jedna rodzina
MONITOR WOŁYŃSKI

Już po raz siódmy w Centrum
Integracji Zamłynie odbyła się
Letnia Szkoła Języka Polskiego.
Uczestniczyło w
niej 40 dzieci.
Zajęcia z języka
polskiego prowadzili nauczyciele z
Polski, natomiast
zajęcia z malarstwa instruktorki
z Łucka. Opiekunami dzieci był
ksiądz kleryk oraz dwie studentki
z Łucka i z Kowla.
Uczniowie pogłębiali wiedzę z
języka polskiego: analizowali
teksty literackie, robili testy na
trzech poziomach B1, B2 i C2, pisali podania, próbowali swych sił
w pisaniu wiersza, opowiadania.
Na koniec każdy z nich miał napisać o swoich wrażeniach z pobytu
w Zamłyniu.

Na zajęciach malarskich uczestnicy szkoły wykonali chustę
według własnej wizji, malowali
rysunek na szkle. Było też malowanie twarzy, rąk i nóg. Następnie każdy wykonał lalkę motankę. Na koniec zajęć artystycznych
wszyscy malowali swój portret na
drewnie. Z niego można było wyczytać wiele wiadomości o sobie.

71. rocznica operacji
„Ostra Brama”
KURIER WILEŃSKI

Hołd
poległym
żołnierzom Armii
Krajowej
spoczywającym na
wileńskiej Rossie
wczoraj złożyli
kombatanci wileńskiego Klubu
Weteranów AK,
przedstawiciele
ambasady i wydziału konsularnego RP w Wilnie.
Operacja „Ostra Brama”, bój
Armii Krajowej o wyzwolenie
Wilna spod okupacji niemieckiej, rozpoczęła się 7 lipca 1944
roku. Około 4 tysięcy żołnierzy
AK zaatakowało umocnienia niemieckie od najsilniej bronionej,
południowo-wschodniej strony.
Tygodniowe walki prowadzone
wspólnie z Armią Czerwoną doprowadziły 13 lipca do oswobodzenia miasta. Cztery dni później
Sowieci podstępnie aresztowali
dowódców polskich oddziałów i
zaczęli rozbrajanie żołnierzy AK.
W walkach zginęło blisko 500
żołnierzy AK, a ponad 1 000 z
nich zostało rannych.
Obecny na uroczystości Stanisław
Poźniak, prezes Klubu Weteranów AK w Wilnie, ubolewał, że
tak niewielu ludzi zebrało się na
wileńskiej nekropolii.
„Chociaż były to tragiczne chwile
w naszej historii, nie można o nich
zapominać. Sam je dobrze pamiętam, bo będąc 14-letnim chłopakiem brałem udział w działaniach

wojennych. W dniach 5-6 lipca
1944 roku na wozach wieźliśmy
amunicję dla naszych żołnierzy
rozlokowanych w podwileńskiej
wsi Wołkorabiszki. Stamtąd właśnie mieli oni wyruszyć do Wilna,
gdzie powinna była rozpocząć się
operacja „Ostra Brama”. Ledwo
uszliśmy z życiem, Niemcy strzelali w nas z karabinów maszynowych z samolotów”— podzielił
się wspomnieniami z „Kurierem”
Stanisław Poźniak. Następnie
kombatanci wyruszyli do Kalwarii wileńskiej, by złożyć hołd pochowanym tam bohaterom.
Aby uczcić pamięć poległych żołnierzy AK, do Wilna przyjechała pielgrzymka członków klubu
„Gazety Polskiej”, który jednoczy
czytelników pisma z wielu miast
Polski. Zorganizowała ten wyjazd
Małgorzata Odyniec, szefowa
klubu „Gazety Polskiej”, wnuczka podporucznika Zygmunta
Odyńca (pseudonim „Wiesław”),
dowódcy zwiadu konnego 6. wileńskiej brygady AK.
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Modlitwa w intencji polskiego
gimnazjum na Antokolu
WILNOTEKA

Przed decydującym dla przyszłości Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie posiedzeniem stołecznej Rady, społeczność szkoły
zgromadziła się w kościele parafialnym pw. św. św. Piotra i Pawła. Msza św. została odprawiona
w intencji szkoły, starającej się o
status gimnazjum. Otuchy i wiary uczniom, nauczycielom i rodzicom życzył ks. Antoni Dilys.
Tradycją polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny jest, że z
okazji ważnych dla nich wydarzeń uczniowie, nauczyciele i
rodzice wspólnie uczestniczą
we mszy świętej. Społeczność
Szkoły Średniej im. J. Lelewela
z okazji Pierwszego i Ostatniego Dzwonka oraz kolejnych jubileuszy szkoły gromadzi się w
kościele pw. św.św. Piotra i Pawła. W przeddzień decydującego
dla szkoły głosowania w samorządzie również zebrała się na
wspólną modlitwę.
„Kiedyś, kiedy byłem w tym
kościele proboszczem, wszyscy
przychodzili do kościoła potajemnie, w ukryciu. Dzisiaj cieszę się, że tak pięknie wszyscy
razem: uczniowie, nauczyciele,
rodzice przyszli do kościoła.
Cieszę się, że nasiona zasiane w
tamtych czasach, w czasach bezbożności, komunizmu, wykiełkowały, dały plony, z których
dzisiaj się cieszymy. Dla mnie,
staruszka już, jest to naprawdę
wzruszające. Życzę wam dalej
trwać w wierze, nie lękać się” zwracając się do zgromadzonych

powiedział ks. Antoni Dilys.
92-letni ks. Antoni był więźniem
Workuty. W okresie sowieckim
przez ponad 15 lat był proboszczem w parafii pw. św. św. Piotra
i Pawła. Wielu uczniów ówczesnej „Piątki” potajemnie przygotowywał do Pierwszej Komunii.
15 lipca Rada Samorządu Miasta
Wilna zadecyduje o przyszłości
Szkoły Średniej im. J. Lelewela.
Na porządku obrad jest projekt
zakładający przeniesienie szkoły
z budynku na Antokolu na Żyrmuny. Pod nowym dachem szko-

ła będzie mogła nadal realizować
program kształcenia średniego i
przygotowywać się do akredytacji. Społeczność szkoły ma wizję
całkowicie odmienną niż władze
miasta. Uczniowie, nauczyciele
i rodzice chcą, aby szkoła nadal
mieściła się na Antokolu. Jest też
przekonana co do przygotowania
do uzyskania statusu tzw. długiego gimnazjum realizującego
program kształcenia inżynieryjnego. Jeśli władze miasta zrealizują swój plan, Antokol zostanie
bez polskiej szkoły.

Litewski miecz nad szkołami
mniejszości narodowych w Wilnie
L24

W tej chwili odbywa się posiedzenie rady samorządu m. Wilna, na którym są rozpatrywane
projekty uchwał nieprzychylne
dla szkół mniejszości narodowych – polskiej i rosyjskiej działających w stolicy.
W związku z tym na Placu Europy, przed gmachem samorządu
miasta Wilna, odbywa się dzisiaj
pikieta w obronie szkolnictwa
mniejszości narodowych na Litwie. Zgromadziła ona blisko 600
osób – nie tylko społeczności 10
zagrożonych szkół w Wilnie, ale
też szkoły Wileńszczyzny, które
już pomyślnie zostały akredytowane na gimnazja. Dzisiaj pod
gmachem stołecznego samorządu
zgromadzili się nie tylko przedstawiciele polskich i rosyjskich
szkół, ale też przybyła społeczność z litewskiej Szkoły Średniej w Fabianiszkach. Przyszli,
bowiem w trudnym okresie chcą
udzielić wsparcia dla przedstawicieli zagrożonych szkół, przybyli,
bo się z nimi solidaryzują i kibicują im.
„Polityka „dziel i rządź” jest

na Litwie znana od lat. Dzielenie, rozdrabnianie prowadzi do
niszczenia szkół mniejszości narodowych, w tym, oczywiście,
polskich. Dlatego przyszliśmy
tutaj, by wyrazić swój protest
przeciwko niecnym zamiarom
obecnych władz” – powiedziała
przedstawicielka
społeczności
polskiej Szkoły Średniej im. Wł.
Syrokomli w Wilnie.
Frakcja Akcji Wyborczej
ków na Litwie zgłosiła 3
natywne projekty uchwał,
zapewniały kontynuowanie

Polaalterktóre
dzia-

łalności przez zagrożone obecnie
szkoły mniejszości narodowych
w stolicy. Opracowane przez polską frakcję dokumenty zakładały
unieważnienie uchwały rady z
dnia 17 czerwca, która zakazała kompletowania klas 11-12 w
Szkole Średniej im. J. Lelewela w
Wilnie, zezwolenie kompletowania klas 11-12 dla wszystkich 10
szkół oraz zezwolenie, by Szkoła
Średnia w Leszczyniakach została akredytowana na gimnazjum.
Niestety większością głosów radnych projekty te zostały z porządku obrad wycofane.
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Komorowski zwierzątko
salonowe w Kijowie z czarną
sotnią w tle Stauffenberg,
Hałyczane, UPA - bojownicy
nowej europy?
Aleksander Szumański
W polskich realiach przegrani
politycy mogą pozwolić sobie na
szczerość i konsekwencję, podczas gdy wygrani – grają dalej,
licząc na dalsze profity dla swoich formacji. Bronisław Komorowski przestał już krępować się
zupełnie, kolejnymi działaniami
i wypowiedziami dowodząc, że
na odcinku międzynarodowym
bynajmniej nie popełnia wpadek
– tylko konsekwentnie występuje
przeciw polskiej racji stanu, tak
historycznym, jak i współczesnym podstawom polskiej godności narodowej. W tej sytuacji
na czasie wydaje się więc pytanie o jakie stanowisko międzynarodowe zamierza, a właściwie
już się ubiega swymi umizgami
do Niemców i banderowskich,
faszystowskich, antysemickich
Ukraińców ustępujący prezydent
III RP?
ZANIM POWSTAŁA UPA
Podczas pobytu Komorowskiego
we Lwowie bardziej skupiono się
na jego ostentacyjnym już brataniu z Walzmanem - Poroszenką,
banderowcem, antypolskim Żydem, rozpaczliwie chowanym w
końcówce kampanii prezydenckiej w Polsce. Odnotowano także
zapowiedź aktywności międzynarodowej ustępującego szefa państwa właśnie na odcinku
ukraińskim. Oczywiście, nawet
interesujące jest, który to oligarcha z Ukrainy kupił sobie tym
razem własnego ex-prezydenta
RP, najmodniejsze od lat ZWIERZĄTKO SALONOWE w Kijowie, jednak jeszcze bardziej charakterystyczne i znaczące stało
się pojawienie Komorowskiego
na Cmentarzu Strzelców Siczowych na Cmentarzu Obrońców
Lwowa, a więc w części „siczowej”, mauzoleum halickiego nacjonalizmu, upamiętniającym nie
tylko antypolski bunt i powstanie
„Zachodnio ukraińskiej Republiki Ludowej” (pod którym to
monumentem delegacja z Polski
złożyła wieńce...), ale także założycieli OUN z Jewhenem Konowalcem na czele, ukraińskich
faszystów z SS-Hałyczyna i cały
piekielny panteon polonofobów i
morderców Polaków. Kwiaty od
Komorowskiego tam były bardziej krzykliwe, niż gdyby stanął
on na miejscu więzienia w Span-

dau z tablicą żądającą upamiętnienia Rudolfa Hessa...
Bronisław Komorowski agent
antypolskiego WSI, wnuk rezuna ukraińskich nacjonalistów, nie
złożył kwiatów w części Cmentarza Bohaterskich Orląt Lwowskich, nie pochylając głowy
nad inskrypcją tablicy Panteonu
Narodowego Cmentarza Obrońców Lwowa, w ogóle zlekceważył swoją NIEOBECNOŚCIĄ
TĘ WŁAŚCIWĄ
CZĘŚĆ
CMENTARZA ŁYCZAKOWSKIEGO. Zasłanianie się przy
oddawaniu czci zbrodniarzom
z Ukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL) faktem, że „trwała
wojna”, jest historycznym oszustwem, kwestionującym choćby
jasne ustalenia Komisji Śledczej
do zbadania Okrucieństw Ukraińskich w Małopolsce Wschodniej, która pod kierunkiem posła
na Sejm Ustawodawczy Jana
Zamorskiego jednoznacznie wykazała wiele tysięcy przypadków
zbrodni wojennych i planowej
eksterminacji Polaków przez Hałyczan w latach 1918-19.
Czy historyk, Bronisław Komorowski nie zna tekstu „Odezwy
Czortkowskiej” z czerwca 1919
r.?
Idąc mordować Polaków czczeni dziś przez prezydenta III RP
przywódcy ZURL wzywali w
czerwcu 1919 r. na początku
ofensywy Armii Halickiej:
„Ukraińscy żołnierze, strzelcy,
kozacy i starszyzno! To, co Lachy wyrabiają z naszym narodem
na naszej ruskiej ziemi przewyższa wszystko cośmy wycierpieli
od dzikich Obrów, Połowców,
Tatarów, a nawet od kacapskich
opryszków! (…) Pamiętaj, że
gdy tutaj mówisz lub myślisz, że
z Lachami trzeba postępować po
ludzku, to Lach gwałci Twoją
siostrę, kochankę, żonę, bezcześci cerkiew w Twej rodzinnej
wsi (…). Pamiętaj, ukraiński
żołnierzu, że dopóty nie będzie
spokoju i dobra na ukraińskiej
ziemi, dopóki tutaj żyć będzie
lackie nasienie. (…) Pamiętaj,
żołnierzu ukraiński, że Lach to
najgorsza gadzina, jaka istnieje
w Europie i że ta pijawka będzie przeciwko Tobie, chociażby
Ty ją nie wiedzieć jak ogrzewał.
Pamiętaj, że Lachy zawsze byli,
są i będą wrogami ukraińskie-

go narodu i państwa. Dlatego
pomagaj każdemu, kto walczy z
Lachami. Gdy Ciebie dola rzuci
w świat daleki, a dowiesz się, że
jakikolwiek naród gotuje się do
walki przeciw Polsce - stawaj w
szeregi tego wrogiego Polakom
narodu, czy to będą Czesi, czy
Madziarzy, czy Niemcy, czy Litwini, czy jeszcze kto inny i to
samo przekaż dzieciom swoim.
Kobieto ukraińska, skoro tylko
Twoje dziecię nauczy się pierwszych słów mowy, mów jemu razem z modlitwą, że obowiązkiem
Twojego dziecka będzie szkodzić
gadom lackim zawsze i wszędzie, i czym można, i wiązać się
ze wszystkimi wrogami Polski.
Nie zamknij oczu na śmiertelnym łożu, dopóki nie przekażesz
tego synowi swojemu, jako swoją ostatnią wolę macierzyńską.
Żołnierzu ukraiński! Pamiętaj,
że lepiej Tobie umierać z karabinem w ręku, aniżeli pod obcasami złodziejów lackich!”
Za słowami szły czyny. W zaatakowanym przez buntowników
polskim Lwowie mordy na cywilach zaczęły się już drugiego
dnia, 2 listopada 1918 r. Pierwsza ofiara – Kazimiera Sojka,
zastrzelona za... wychylanie się
przez okno. 4 listopada – rozkaz
ukraińskiego komendanta miasta nakazujący dziesiątkowanie
domów polskich podejrzanych
o niesprzyjanie Hałyczanom.
5 listopada – rozstrzelany inż.
Buttler, Czeszka, Maria Czesak,
15-letni Adaś Michalewski. Dalej, zuchy z Ukraińskiej Halickiej Armii wrzucają granaty do
polskich kawiarni we Lwowie:
„Szkockiej” i „Roma”, w „Esplanadzie” rozstrzeliwują kolejnych
ośmiu Polaków. Pięcioosobowa
rodzina polska Miechońskich
rozstrzelana we Lwowie przy ul.
Żółkiewskiego 88, 14 listopada –
rozstrzelanie 8 jeńców polskich
przy dworcu Podzamcze, 15 listopada – przy ul. Zyblikiewicza
rozstrzelany
niepełnosprawny
14-latek, starzec Józef Lintner,
15-latek Tadek Zachara, 15-letni
ochotnik Tadek Wiesner... Mało
tych paru dni? ZURL ogłosił
nieuznawanie konwencji haskiej
wobec Polaków, Ukraińska Armia Halicka (UHA) strzelają
więc do sanitariuszek, chwytają
je, torturują, gwałcą, mordują.
Przełom listopada i grudnia 1918

r.. bandy Hałyczan palą polskie
wsie – Sokolniki, 50 ofiar. Biłka
Szlachecka – 28 osób.
W Brzeżanach – rozstrzelanie 17
polskich mieszkańców. Mało?
ZURL zakłada obozy koncentracyjne dla Polaków. W Brzeżanach, Kosowie, Mikulińcach
w strasznych warunkach uwięziono ok. 25 tysięcy cywili i kilka tysięcy jeńców Polskich. Ok.
20 proc. z nich zmarło na tyfus,
z mrozu, głodu. Jak pisał pos.
Zamorski – już po przegranej
ofensywie czortkowskiej ZURL-owcy wycofując się mordowali
dalej w kontrolowanych jeszcze
powiatach i to z coraz większym
okrucieństwem.
Obrabowano i zbezczeszczono
kościoły katolickie w Zbarażu,
Fradze, Samborze, Niemirowie.
Mordowano księży, zgwałcono
zakonnice z trzech klasztorów – a
następnie zamordowano je wiązkami granatów. Major (potem
generał) Klee, Niemiec w służbie
hałyckiej założył w Żółkwi burdel z pojmanych polskich dziewcząt. W Chodaczkowie Wielkim
koło Tarnopola hałyczanie zamordowali 4 polskie dziewczęta,
a ich obciętymi piersiami rozegrali mecz piłkarski.
Ale Bronisław Komorowski w
czasie pobytów na Ukrainie szuka sobie zajęcia więc to wszystko
jest dla niego nieważne.
A jednak, w tym szaleństwie jest
metoda... I wyjaśnia ją kolejny, berliński skandal z udziałem
ustępującego prezydenta.
„NOWA EUROPA” STARYCH
PANÓW
Reakcja opozycji i mediów na
berliński wyskok Komorowskiego musi dziwić w sytuacji, gdy
od lat próbowano budować kult
Stauffenberga w Polsce, w czym
celowała zwłaszcza „Gazeta Wyborcza”, Stefan Niesiołowski i ci
twórcy historii alternatywnych,
którzy uwierzyli w zbawienny
dla Polski i Europy mit uratowanych Walkirią „nowych Niemiec”, ruszających u boku aliantów Zachodnich przeciw sowieckiemu Złu.
Gdy w 1933 r. Adolf Hitler przejął władzę, Stauffenberg, arystokrata niemiecki, nie był w całkowitej opozycji do poglądów
Hitlera, NSDAP i ideologii par-

tii, szczególnie jeśli chodziło o
nacjonalizm.
Jego kariera wojskowa rozwijała
się nadal. 1 stycznia 1937 został
mianowany rotmistrzem – był
nim przez 6 lat. Jego pułk stał
się częścią 6. Dywizji Pancernej
i został zaangażowany w okupację terenów Sudetów, po wybuchu wojny natomiast w kampanię polską i następnie francuską.
1 stycznia 1943 awansował na
podpułkownika i został wkrótce
przeniesiony do Afryki Północnej, gdzie podjął służbę w sztabie
hitlerowskiej 10. Dywizji Pancernej. Brał udział w zamachu na
Hitlera.
Na szczęście fakt, że za chwalenie zbuntowanego hitlerowca
wziął się prezydent do którego
zdążyła już przylgnąć łatka obciachowca – tym razem wywołał
zdecydowane sprzeciwy, przypomnienie antypolskich wystąpień
spiskowców z 20. lipca, a nawet
refleksję, że ich upragnione porozumienie z Zachodem nastąpiłoby przecież nad trupem na
zawsze już pogrzebanej Polski.
Przed taką genezą wspólnej Europy wzdrygnęła się nawet część
establishmentowej opozycji. A
przecież mimo zupełnej anachroniczności – słowa Komorowskiego: W jakiejś mierze polski zryw
niepodległościowy 1 sierpnia
1944 r. wpisuje się (niezależnie
od intencji) także w ten kalendarz
wydarzeń, w których funkcjonuje
tradycja 20 lipca 1944 r., a więc
tradycja zamachu na Hitlera, to
tylko prosta konsekwencja lansowanej zwłaszcza przez centroprawicowe media i historyków reorientacji ocen powstania
warszawskiego tak, by nadać mu
kształt zrywu przede wszystkim
anty-sowieckiego!
Komorowski zatem powiedział
tylko otwartym tekstem to, co
inni nieco mniej wyraźnie sugerowali – że powstańcy nie
walczyli o wolną Polskę, tylko
„osłaniali swymi piersiami Europę przed Stalinem”, a więc
czynili nie tylko to samo co
Stauffenberg, ale i co wierny do
końca Hitlerowi prości żołnierze Wehrmachtu. W tej sytuacji
może to nie Stauffenberg, czy nie
tylko on, powinien być patronem
takiej duchowej wspólnoty nowo
europejskiej, tylko raczej Remer
i Schörner?
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Otto-Ernst Remer (ur. 18 sierpnia
1912 w Neubrandenburgu - zm.
4 października 1997 w Marbella)
niemiecki oficer Wehrmachtu w
stopniu generała majora, który
odegrał decydującą rolę w zatrzymaniu zamachowców po zamachu na Adolfa Hitlera (20 lipca).
Po wojnie rozpoczął współpracę
z Socjalistyczną Partią Rzeszy
(SRP). Był propagatorem Kłamstwa oświęcimskiego.
Ferdinand Schörner przysporzył
Niemcom licznych sukcesów
podczas kampanii wrześniowej,
gdy dowodził 98 Pułkiem Górskim. Na jego czele 12 września
1939 r. próbował zdobyć z zaskoczenia Lwów, co jednak zakończyło się niepowodzeniem.
W czasie działań na Bałkanach
podlegała mu 6 Dywizja Górska. Za swoją rolę w przełamaniu słynnej linii Linii Metaksasa
został odznaczony Krzyżem Rycerskim. Dowodził też operacją
zajęcia wąwozu Termopile. Przez
kolejny rok Schörner pozostawał
ze swoją dywizją.
Oburzenie na ustępującego prezydenta akurat teraz powinno
przynajmniej na niektórych spuścić otrzeźwienie, bo Komorowski wyciągnął tylko logiczne
konsekwencje m.in. z ulegania
propagandzie ślązakowskiej o
Świętochłowicach, z płaczów
nad „martyrologią Mazurów”.
Skoro bowiem Stauffenberg to
Bór (nomen omen) Komorowski,
to Werwolf równa się WIN, UPA
faktycznie jest tym samym co
AK, a upamiętnienie na Łączce
„Oresta”-Onyszkiewicza przestaje się wydawać czymś niestosownym i nie dziwią już kwiaty pod
pomnikami hałyckich bandytów
– bo i ich „tradycja” staje się potrzebna „Nowej Europie”!
W lecie 1943 roku Heinrich Himmler zorganizował tajną naradę
z udziałem kilku ministrów III
Rzeszy i wyższych oficerów SS.
W czasie narady powstał plan
„W-II” (Werwolf) zakładający
potrzebę szerzenia dywersji na
tzw. „płytkim” zapleczu nieprzyjaciela („Werwolf w mitologii
skandynawskiej zmierzch bogów
(Götterdämmerung).
Kto zasiał wiatr zmian historycznej świadomości Polaków –
ten właśnie zbiera burzę apologii
zbrodniarzy i wrogów polskości
w imię rozplenionych przez obie
strony rzekomego sporu o polski patriotyzm „europejskości” i
„niezłomnego komunizmu”. Oba
te pojęcia okazują się uzupełniać
i dwiema ścieżkami prowadzą
Polaków w to samo miejsce – na
przedpole Europy, na pierwszy
ogień wciąż tlącego się globalnego konfliktu ze Wschodem.
W takim to wymarzonym na
Wall Street i Waszyngtonie Ragnarök((w mitologii nordyckiej
„Zmierzch bogów”) faktycznie
mieliby stanąć ramię przy ramieniu spiskowcy z 20. lipca i ci,
którzy ich wieszali na fortepianowych strunach. Banderowcy i ci,
których skręcali oni w kieratach.
Ofiary Szaulisów. Ofiary z Ponar.
Wszyscy, tylko nie ci wydający
takie rozkazy.

Tylko Polski by już w tym
wszystkim nie było, ani przyszłości dla Polaków.
Szaulisi (lit. Lietuvos Šaulių Sąjunga) – paramilitarna organizacja litewska powstała w 1919 r.
W okresie międzywojennym liczyła 61 tys. członków.
W czasie II wojny światowej z jej
szeregów rekrutowała się litewska kolaborancka formacja policyjna „Ypatingasis būrys”, odpowiedzialna za masowe zbrodnie
na ludności żydowskiej i polskiej
na Wileńszczyźnie. Pilnowali
także gett w Generalnym Gubernatorstwie.
Reaktywowana po 1991, liczy
obecnie 7000 szaulisów. Posiada własne odznaczenia: Gwiazdę Szaulisów i Medal Gwiazdy
Szaulisów.
Tymczasem
BANDEROWSKA REBELIA
NA UKRAINIE
O tym nie dowiecie z głównych
mediów. Na Ukrainie trwa zbrojny konflikt pomiędzy bojówkami
neofaszystowskiego, hitlerowskiego „Prawego Sektora” a banderowskimi siłami rządowymi
(sic!).
W wyniku strzelaniny do której
doszło w Mukaczewie (obwód
zakarpacki) 11 lipca 2015 r. zginęły trzy osoby, a jedenaście zostało rannych. Grupa około dwudziestu bojówkarzy „Prawego
Sektora” wycofała się w góry i
nie zamierza się poddać.
Walki w Mukaczewie toczyły
się z użyciem broni maszynowej
i granatów. Po wycofaniu się z
miasta bojówkarze zostali otoczeni przez siły rządowe. Prezydent Petro Poroszenko wezwał
lidera „Prawego Sektora” Dmytro Jarosza , żeby skłonił swoich
podkomendnych do poddania się.
Obie strony ściągają na Zakarpacie posiłki i nawzajem blokują
ruchy swoich kolumn. Wojska
rządowe zablokowały ciężarówkami trasę ze Lwowa do Mukaczewa, zaś neonaziści utworzyli
blokady przy drogach wyjazdowych z Kijowa i Lwowa.
Zrobiliśmy to, żeby nie dać
możliwości przejścia techniki
wojskowej żołnierzom Gwardii
Narodowej na Mukaczewo - wyjaśnia liderka „Prawego Sektora
Zachód” Jelena Żiwko.
W wielu miastach Ukrainy trwają
manifestacje z udziałem bojówkarzy, którzy domagają się dymisji ministra spraw wewnętrznych
Awakowa. Deklarację solidarności z „Prawym Sektorem” złożyli
inni dowódcy skrajnie nacjonalistycznych formacji , m.in. batalionów „Ajdar”, „Donbas” i
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).
Do mediów wyciekł rozkaz naczelnika I. oddziału wywiadu
„Prawego Sektora” Lesnyka, który nakazuje swoim podkomendnym stawić zbrojny opór „kryminalno-oligarchicznemu reżimowi
na czele z Poroszenką”.
Oddziały wywiadu i dywersji
„Prawego Sektora” otrzyma-

ły polecenie opuszczenia baz i
przejścia do stanu pochodu bojowego.
Jednostki wojskowe, które wystąpią przeciwko nim mają podlegać rozbrojeniu, a w razie
sprzeciwu - likwidacji. „W przypadku prób zatrzymania, lub rozbrojenia otwierać ogień” - głosi
rozkaz. Jest w nim również wezwanie do gotowości „otwarcia
zbrojnej walki powstańczej na
pełną skalę”.
Rzecznik prasowy „Prawego
Sektora” Artiom Skoropadski zazpowiedział w razie konieczności wystawienie przeciwko siłom
rządowym 20. neonazistowskich
batalionów, z ktorych tylko dwa
znajdują się obecnie na froncie w
Donbasie.
Nieznane są dokładnie okoliczności, w jakich doszło do walk
w Mukaczewie. Prawdopodobnie
miało miejsce starcie pomiędzy
bojówkami a ludźmi lokalnego
deputowanego Mychajła Łanio.
na tle konfliktu o kontrolę nad
szlakami kontrabandy ze Słowacji i Węgier. W konflikt wmieszała się miejscowa milicja i doszło
do eskalacji walk.
W związku z walkami w rejonie
przygranicznym Ukrainy służby graniczne Węgier i Słowacji
wzmocniły siły przy granicy z
Zakarpaciem.
NEONAZISTOWSKIE SIŁY
POROSZENKI- HITLEROWSKIE CZARNE SŁOŃCE Z
CZARNĄ SOTNIĄ
Na południowym wschodzie
Ukrainy ramię w ramię z armią
rządową walczą bojówki neonazistowskie i skrajnie nacjonalistyczne – są to bojówki partii i
organizacji, które kilka miesięcy
temu odegrały znaczącą rolę na
kijowskim „Euromajdanie”.
Po wystawionym (i wycofanym
kolejnego dnia) ultimatum „Prawego Sektora” wobec prezydenta
Poroszenki można zadać pytanie,
na ile Kijów w ogóle panuje nad
tymi bandami, i jak długo może
być pewny wsparcia radykalnych
bojowników, którzy jako ochotnicy wspierają armię rządową?
W okolicach Doniecka i Ługańska działają liczne bandy skrajnie
nacjonalistycznych ugrupowań i
partii. Walczą wspólnie z armią
rządową przeciwko prorosyjskim
powstańcom. W przeciwieństwie
do sił regularnych, którym często brakuje woli walki i których
morale jest wątpliwe (cały czas
ciąży na nich oskarżenie, że są
katami własnego narodu – a o
wpływie tego oskarżenia na psychikę żołnierzy świadczą liczne
dezercje i ucieczki za rosyjską
granicę). Wśród ochotników z
radykalnie nacjonalistycznych
i neonazistowskich ugrupowań
tego problemu nie ma. Oni są
zdecydowani i przekonani, nienawidzą Rosjan i chcą wszelkimi
środkami zwalczać „separatystów”. Tyle tylko, że są to właśnie organizacje nieobliczalne,
odwołujące się do ideologii nazizmu, do tradycji III Rzeszy, Hitlera, walki u boku Wehrmachtu i

ludobójstwa na Polakach.
Gdy „Prawy Sektor” – największa z radykalnie nacjonalistycznych partii politycznych Ukrainy
– wystosował do prezydenta Poroszenki ultimatum, od razu fakt
ten wykorzystała Rosja. „Prawy
Sektor” zagroził, że jeśli w ciągu
48 godzin z aresztu nie zostaną
zwolnieni wszyscy zatrzymani
członkowie tej partii, jeśli z ministerstwa spraw wewnętrznych
nie zostaną usunięte „siły antyukraińskie” i jeśli nie zostanie
zwrócona „nielegalnie skonfiskowana broń” – wycofa swe pododdziały z terenu walk i rozpocznie
zbrojny „marsz na Kijów” (także
tu dopatrzeć się można jawnej
aluzji do faszyzmu i nazizmu:
marsz na Rzym w 1922 roku
przeprowadził Mussolini, a w
1923 nieudany pucz monachijski Hitlera miał zapoczątkować
marsz na Berlin).
Podczas rozmów w Berlinie minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Ławrow zarzucił stronie ukraińskiej, że nie
kontroluje zarówno walczących
na południowym wschodzie bojówek neonazistowskich, jak i
batalionów finansowanych przez
ukraińskich oligarchów.
Po stronie sił rządowych nowych ukraińskich władz walczą: bataliony „Azow” i „Donbas”, grupy Prawego Sektora i
ukraińska Gwardia Narodowa,
także w dużej mierze złożona z
członków „Prawego Sektora”.
Członkowie tych grup określają
się jako „ukraińscy patrioci”, a
powstańcy i Rosja nazywają ich
neofaszystami i neonazistami.
Dlaczego?
BATALION „AZOW”
Został sformowany w maju 2014
r., w jego skład wchodzi specjalna kampania milicji ukraińskiego
MSW. Bojownicy batalionu walczą w wojskowych mundurach i
czarnych kominiarkach – choć
początkowo batalion był organizacją paramilitarna, złożoną z
ochotników-banderowców, teraz
wchodzi w skład armii ukraińskiej i odnosić ma sporo sukcesów w walce z „separatystami”.
Żołnierze batalionu należą do
Socjal-Nacjonalistycznego Zjednoczenia (SNA), ugrupowania
reprezentującego ideologię narodowego socjalizmu i rasistowskiego nacjonalizmu.
Obok ukraińskich ochotników
(także zza oceanu, z emigracji
w Kanadzie i USA) w brygadach batalionu walczyć mają
neonaziści-ochotnicy z Szwecji,
Włoch, Francji i Kanady. Bojownicy podkreślają, że pierwszym
wrogiem Ukrainy jest Rosja, a
drugim – Unia Europejska. Żadnych wątpliwości nie pozostawia
emblemat batalionu: na pierwszym planie znajduje się znak
heraldyczny
Wolfsangel(wilczy hak), a w tle okultystyczny
i nazistowski symbol czarnego
słońca. Wolfsangel – to runiczny
symbol nazizmu, używany przez
neonazistów w różnych krajach.
W wersji ukraińskiej oznaczał
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także skrót hasła „Idea Nacji”. W
III Rzeszy wilczy hak wykorzystywany był w kilku jednostkach
Waffen SS, służył tez jako emblemat dywizji pancernej „Das
Reich”.
Ponieważ znakiem tym posługiwały się liczne grupy i organizacje neonazistowskie, w
Republice Federalnej Niemiec
Wolfsangel znajduje się na liście prawnie zakazanych symboli. Także „czarne słońce” było
chętnie wykorzystywanym w
III Rzeszy symbolem, wywodzi
się jednak z okultyzmu i czarnej
magii. Było jednym z ulubionych symboli szefa SS, Gestapo
i policji niemieckiej, Heinricha
Himmlera (mocno zaangażowanego w działalność okultystyczną). Batalion „Azow” posługuje
się też nazwą „Czarny Korpus”
– zapożyczonym bezpośrednio z
hitlerowskiej III Rzeszy, w której formacje SS (a także oficjalna
gazeta SS) nosiły właśnie nazwę
„Das schwarzeKorps”.
„BATALION „DONBAS”
Sformowany został w kwietniu
2014 r. w Dniepropietrowsku do
walki z powstańcami z republiki Donieckiej. Z ochotniczego
ugrupowania powstały później
24. Batalion Obrony Terytorialnej „Donbas”, podporządkowany bezpośrednio sztabowi generalnemu sił zbrojnych Ukrainy,
oraz batalion operacyjny Gwardii
Narodowej „Donbas”, podporządkowany ukraińskiemu MSW.
Według własnych danych, batalion w czerwcu liczyć miał ponad
800 członków.
Wśród ochotników tych formacji spora część stanowią ukraińscy neonaziści, co potwierdzają
liczne zdjęcia zabitych żołnierzy
batalionu i brygady „Donbas”, z
wytatuowanymi godłami III Rzeszy, hitlerowskimi orłami i swastykami. W szeregach jednostki
walczą też ochotnicy z Hiszpanii,
Gruzji, Białorusi i Rosji – przeważnie neonaziści. Symbolem
batalionu jest odwrócony (lecący
w dół) hitlerowski czarny orzeł,
którego ogon i skrzydła tworzą
ukraiński tryzub. Popularnym
symbolem, występującym w formie tatuażu wśród żołnierzy batalionu, jest też czerwony ukraiński tryzub wpisany w czarny kontur hitlerowskiego orła. Znane są
też zdjęcia punktu rekrutacyjnego przy koszarach batalionu, w
którym wywieszono – obok flagi
ukraińskiej – czerwoną flagę ze
swastyką, flagę III Rzeszy niemieckiej.
„PRAWY SEKTOR”
Skrajnie nacjonalistyczny i neonazistowski, nieformalny ruch
polityczny, który jest stosunkowo
najlepiej znany z wszystkich sił
ekstremistycznych na Ukrainie.
W zasadzie jest to sojusz różnych
mniejszych organizacji nacjonalistycznych i neonazistowskich,
które walczyły na kijowskim
„Euromajdanie”. Prawy Sektor
powstał w marcu 2014 r. na pod-
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stawie ukraińskiej Organizacji
Stepana Bandery „Tryzub” oraz
partii Ukraińskie Zjednoczenie
Narodowe (UNA). Przyłączyła
się do niego też UNA-UNSO –
organizacja najbardziej radykalnych ukraińskich neofaszystów,
neonazistów i banderowców,
której członkowie po rozpadzie
ZSRR walczyli w wielu konfliktach zbrojnych przeciwko Rosji.
Do „Prawego Sektora” przyłączyły się też mniejsze, neonazistowskie ugrupowania, jak
„Biały Młot” i C-14 – neonazistowskie skrzydło partii Swoboda, oraz piłkarscy „ultrasi” – kibice Dynama Kijów. To właśnie
bojówkarze „Prawego Sektora”
odpowiedzialni są za podpalenie
domu związków zawodowych w
Odessie, w którym zginęli liczni
Ukraińcy i Rosjanie. Na kijowskim „Euromajdanie” właśnie
„sotnie” „Prawego Sektora” stanowiły człon tzw. Samoobrony,
i dzięki nim udało się obronić
Majdan przed szturmem milicji.
„Prawy Sektor” posługuje się
symboliką, kolorystyką, hasłami i godłami nacjonalistycznych
organizacji OUN-UPA, które kolaborowały z hitlerowcami, mordowały Żydów, Polaków i Rosjan
i walczyły ramię w ramię z Wehrmachtem.
Hasłem „Prawego Sektora” jest
pozdrowienie UPA, które powstało podczas II wojny światowej: „Sława Ukrainie – bohaterom sława!”, któremu często
towarzyszy nazistowskie/faszystowskie pozdrowienie wzniesioną prawą ręką. Zabity w marcu
jeden z liderów „Prawego Sektora”, ukraiński biznesmen i działacz polityczny „Saszko Biały”
(Ołeksandr Muzyczko) domagał
się między innymi przyłączenia
południowo-wschodnich powiatów Polski do Ukrainy, czy wręcz
niemiecko-ukraińskiej granicy
pośrodku Polski.
„GWARDIA
UKRAINY”

NARODOWA

Powstała w marcu 2014 r. po
przeformowaniu ukraińskich sił
zbrojnych i podlega bezpośrednio ukraińskiemu MSZ. Część
bojowników trafiła do niej bezpośrednio z Majdanu, i należała
do „Prawego Sektora”, sotni Samoobrony Majdanu. Emblemat
Gwardii utrzymany jest w czarno-czerwonej kolorystyce UPA.
Pośrodku widnieje przypuszczalnie postać Archanioła Michała
– choć istnieje też opinia, że w
rzeczywistości ze względu na
pewne szczegóły jest to Lucyfer.
Bez wątpienia natomiast pod figurą dostrzec można stylizowaną
swastykę, której znaczenia nie
trzeba chyba już tłumaczyć.
Jak widać, struktury radykalnych neonazistów, banderowców
i nacjonalistów, walczących na
Majdanie, a teraz na wschodzie
Ukrainy, przeplatają się już z
strukturami rządowej armii, czyli
państwa. Pytanie brzmi, jak długo Kijów może być pewny takich
„żołnierzy”? Do walki z Rosjanami, ludnością cywilną i powstań-
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cami zapewne im zapału nie zabraknie – ale co będzie potem?
Czy neonaziści ruszą na Kijów,
bo stwierdzą, że to także nie jest
„ich władza”? Czy będą chcieli
rozpocząć nową rewolucję, jeśli
prezydent i rząd będą zacieśniać
więzy z UE i USA? A może będą
chcieli odzyskać Przemyśl i całą
„zachodnią Galicję” aż po Kraków?
HITLEROWSKA SYMBOLIKA SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY
Zdaniem polskojęzycznych mediów na Ukrainie nie ma żadnych
banderowców i żadnego szowinizmu. Z mediów tych wiemy,
że pod przewodem panów Poroszenki i Jaceniuka na Ukrainie
budowana jest demokracja, twórczo wspierana przez USA i Unię
Europejską oraz największego
orędownika sprawy ukraińskiej
na świecie – Polskę.
Budująca demokrację Ukraina
przygotowuje się do integracji z
Unią Europejską, którą chce powstrzymać neoimperialna Rosja,
wspierająca separatystów i terrorystów. Itd., itp. Jednakże gdy
przyjrzymy się chociażby emblematom używanym przez niektóre
formacje zbrojne, podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
Ukrainy, nasuwa się podejrzenie,
że z tą ukraińską demokracją i
integracją europejską jest coś nie
tak. Chodzi tu o emblematy batalionów „Azow” i „Donbas” oraz
tzw. Gwardii Narodowej.
Batalion „Azow” to ochotnicza
formacja zbrojna, w skład której wchodzi kompania służby
patrolowej milicji MSW Ukrainy oraz członkowie bojówek i
organizacji nacjonalistycznych.
Jednostka ta została sformowana
w maju 2014 roku w Mariupolu
z inicjatywy Ołeha Odnorożenki
– przywódcy organizacji o jakże
wdzięcznej nazwie: Socjal-Nacjonalistyczne
Zgromadzenie.
Formalnie podporządkowano ją
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Przeznaczeniem
tej jednostki była i jest pacyfikacja oporu rosyjskojęzycznej
ludności wschodniej Ukrainy.
Symbolika batalionu „Azow” –
przede wszystkim odwrócony
tzw. „wilczy hak” – nawiązuje
wprost do symboliki 2. Dywizji
Pancernej Waffen-SS „Das Reich”.
EMBLEMAT 2. DYWIZJI
PANCERNEJ
WAFFEN-SS
„DAS REICH”
Symbolem 2. Dywizji Pancernej
Waffen-SS „Das Reich” był tzw.
Wolfsangel (niem. „wilczy hak”).
Symbol ten składa się z nałożonych na siebie łacińskich liter
I (idea) i N (naród). Runa Wolfsangel nawiązuje do pogańskiego amuletu, których miał chronić
właściciela przed ciemnymi siłami. W XV wieku „wilczy hak”
stał się emblematem niemieckich mieszczan, walczących z
feudalizmem. W okresie wojny
trzydziestoletniej (1618-1648)

uchodził za symbol wolności
jako tzw. znak samowoli. „Wilczy hak” początkowo był emblematem NSDAP (potem przyjęto
swastykę). Następnie przyjęła go
2. Dywizja Pancerna Waffen-SS
„Das Reich”. Dywizja ta została utworzona w kwietniu 1940
roku. Brała udział w niemieckiej
agresji na Francję, a potem walczyła na froncie wschodnim.
Początkowo był dywizją zmotoryzowaną. W 1942 roku została
przekształcona w dywizję grenadierów pancernych, a w październiku 1943 roku w dywizję
pancerną. Brała m.in. udział w
bitwie na łuku kurskim (5 lipca – 23 sierpnia 1943 r.). Była
wówczas jedną z najsilniejszych
formacji pancernych III Rzeszy.
Liczyła 163 czołgi, a więc dwukrotnie więcej niż analogiczne
dywizje pancerne Wehrmachtu.
W kwietniu 1944 roku ponownie
trafiła do Francji w związku ze
spodziewaną inwazją aliantów.
Cztery dni po tej inwazji – 10
czerwca 1944 roku – esesmani
z dywizji „Das Reich” popełnili jedną z najgłośniejszych niemieckich zbrodni wojennych,
jaką była masakra mieszkańców
miasteczka Oradour-sur-Glane.
W odwecie za śmierć jednego z
oficerów dywizji z rąk francuskiego ruchu oporu esesmani z
dywizji „Das Reich” wymordowali prawie wszystkich mieszkańców Oradour – 642 osoby,
mężczyzn, kobiety i dzieci – a
samo miasteczko spalili. Po wyparciu wojsk niemieckich z Francji dywizja „Das Reich” walczyła w Ardenach, na Węgrzech i w
Austrii, gdzie w maju 1945 roku
poddała się Amerykanom pod
Linzem.
Po drugiej wojnie światowej
„wilczy hak” stał się symbolem
hitlerowskiej organizacji Werwolf (Wilkołak), która prowadziła działalność dywersyjną na
dawnych wschodnich ziemiach
Rzeszy odzyskanych przez Polskę w 1945 roku.
W latach 1991-2004 Wolfsangel
był oficjalnym znakiem Socjal-Nacjonalistycznej Partii Ukrainy. Partia ta obecnie nosi nazwę
Ogólnoukraińskie Zjednoczenie
„Swoboda” i jest obok „Prawego
Sektora” oraz „Partii Radykalnej” czołową postbanderowską
siłą polityczną na Ukrainie.
Drugim – obok „wilczego haku”
– nazistowskim elementem emblematu batalionu „Azow” jest
symbol Czarnego Słońca, będący pierwowzorem swastyki. Był
to jeden z najbardziej ulubionych symboli Reichsführera SS
Heinricha Himmlera. Osobiście
Himmler był zafascynowany
okultyzmem, a Czarne Słońce –
składające się z trzech swastyk –
symbolizuje w okultyzmie astrologiczny emblemat słońca. Znak
ten był ornamentem posadzki na
zamku w Wewelsburgu koło Paderborn, gdzie odbywały się spotkania elity SS.
SYMBOLE
SŁOŃCA”

„CZARNEGO

Batalion Gwardii Narodowej
„Donbas” został sformowany w
Dniepropietrowsku z inicjatywy miejscowego gubernatora, a
faktycznie jednego z głównych
sponsorów rewolty kijowskiej,
oligarchy Ihora Kołomojskiego. Jego przeznaczeniem była
od początku pacyfikacja oporu rosyjskojęzycznej ludności
wschodniej Ukrainy. Jako formacja ochotnicza został zasilony głównie członkami „Prawego
Sektora” i innych nacjonalistycznych organizacji ukraińskich,
biorących wcześniej udział w
walkach w Kijowie. W kwietniu
2014 roku powstały dwie formacje o tej nazwie: 24. batalion
obrony terytorialnej „Donbas”,
podporządkowany Ministerstwu
Obrony Ukrainy, oraz operacyjny batalion „Donbas” Gwardii
Narodowej Ukrainy, podporządkowany Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych. Symbolem batalionu Gwardii Narodowej „Donbas” jest stylizowany na trójząb
odwrócony orzeł hitlerowski z
półotwartymi skrzydłami, nawiązujący do oficjalnego emblematu
Wehrmachtu z 1942 roku.
Szowinistyczna
symbolika
jest też obecna na emblemacie
„Gwardii Narodowej Ukrainy”
– formacji ochotniczej złożonej
z członków paramilitarnych organizacji
nacjonalistycznych,
głównie Prawego Sektora. To nie
tylko czerwono-czarne tło (symbolika OUN/UPA), ale także
symbol widniejący u podstawy
postaci św. Michała, będący stylizowaną swastyką.
RÓŻNE RODZAJE SWASTYKI
Informacje odnośnie nazistowskiej symboliki niektórych formacji sił zbrojnych Ukrainy są
w Polsce lekceważone i zbywane
określeniem „rosyjska propaganda”. To jednak nie jest rosyjska
propaganda, ale fakty. Formacje
MSW Ukrainy, złożone z członków różnych organizacji neobanderowskich, nawiązują wprost do
symboliki hitlerowskiej.. Czy te
jednostki są współczesną ukraińską Waffen-SS? Ostatecznie
Ukraińcy mają w tej dziedzinie
ponure tradycje 14. Dywizji Grenadierów Waffen-SS „Galizien”
(„Hałyczyna”). Co ciekawe jednak, na emblemacie dywizji SS-Galizien nie było symboli nazistowskich. Epigoni SS-Galizien
poszli jak widać znacznie dalej.
Emblemat 14. Dywizji Grenadierów Waffen-SS „Galizien” („Hałyczyna”), nawiązuje do herbu
Lwowa.
„CZARNA SOTNIA” W TELEWIZJI REPUBLIKA
W telewizji Republika w dniu
14 lipca 2015 roku wyemitowany został film o „Czarnej Sotni”
reżyserowany przez pismaka
neobanderowskiego Wojciecha
Muchę z „Gazety Polskiej”.
Przerażający film prezentujący
z całą perfidną neohitlerowską
wiedzą postacie dowodzące ukra-
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ińską „Czarną Sotnią” prezentowaną przez Muchę jako dobroczyńców Ukrainy oraz samych
żołnierzy na tle ruin domów w
wzorowych
„patriotycznych”
pogawędkach z miejscową ludnością. „Gazeta Polska” i podobne prawicowe tytuły brużdżą nie
tylko w Polsce, ale i na Ukrainie,
twierdząc bezczelnie, iż Polacy
na Ukrainie mają drugą ojczyznę.
Jaki jest cel „Gazety Polskiej”?
Nie wiadomo. Ale na pewno jest
to chore z redaktorem naczelnym
„GP” Tomaszem Sakiewiczem,
laureatem odznaczenia ukraińskiej szowinistycznej, antypolskiej, faszystowskiej i antysemickiej esbecji.
CZARNA SOTNIA
Czarna Sotnia (ros. Чёрная
сотня) – rosyjski ruch polityczny,
jaki ukształtował się na początku
XX wieku, w czasie rewolucji
1905 roku. Ruch ten odwoływał
się do idei radykalnie nacjonalistycznych i konserwatywnych.
Czarnosecińcy byli obrońcami
idei samowładztwa carskiego,
występowali przeciwko jakimkolwiek zmianom w ustroju Imperium Rosyjskiego, opowiadali
się za rusyfikacją wszystkich
narodowości zamieszkujących
imperium i szerzeniem prawosławia, reprezentowali postawy ksenofobiczne i antysemickie.
Najważniejsze organizacje czarnosecinne to Związek Narodu
Rosyjskiego (najsilniejsza, Rosyjska Partia Monarchistyczna,
Związek św. Michała Archanioła).
Początkowo pojęcie czarna sotnia (lub w liczbie mnogiej, czarne sotnie), ukute przez rosyjską
prasę liberalną, oznaczało jedynie bojówki związane z wymienionymi wyżej organizacjami,
dokonujące pogromów Żydów. Z
czasem zaczęło ono obejmować
całość ruchu i było używane w
tym znaczeniu także przez samych jego działaczy.
Współczesna ukraińska „Czarna
Sotnia” stała się synonimem ruchów i bojówek skrajnie prawicowych, faszystowskich i antysemickich w Europie.
„Czarna Sotnia” uznaje Ukraińców i Białorusinów za część
wielkiego narodu rosyjskiego, w
myśl idei „Świętej Rusi” i trójjedynego narodu rosyjskiego (ruskiego).
Czarna Sotnia jest ruchem antysemickim. Jej działacze obarczają Żydów odpowiedzialnością za
konflikty społeczne, uważając ich
za głównych i najaktywniejszych
wrogów Rosji i samodzierżawia.
Popierają pogromy, domagają się
wydania Żydom zakazu nauki w
szkołach publicznych i zakładania własnych szkół, utrzymania
zakazu osiedlania się poza tzw.
strefą osiedlenia, zakazu zatrudnienia Żydów w administracji,
szkolnictwie, farmacji, medycynie księgarstwie i prasie, służby
w armii, czy nawet wysiedlenia
ich do Izraela.
Nicholas V. Riasanovsky określa
ideologię Czarnej Sotni jako profaszystowską.
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Prawda historyczna
a prawda polityczna
Bohdan Piętka

Społeczne obchody 72. rocznicy
ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego odbyły się przy wymownym milczeniu świata mediów i
polityki. „Gazeta Wyborcza” pisała o 20. rocznicy masakry w Srebrenicy (na jej obchody udał się
marszałek Senatu Bogdan Borusewicz) i obchodach 74. rocznicy
zbrodni w Jedwabnem. Związany
z „Gazetą Polską” portal niezależna.pl informował o 70. rocznicy
obławy augustowskiej, a Katolicka
Agencja Informacyjna o niemieckiej zbrodni w Michniowie z lipca
1943 roku. Przypomina to znany
zabieg propagandowy z czasów
PRL, kiedy to zbrodnię NKWD
w Katyniu starano się przykryć
niemiecką zbrodnią w Chatyniu.
Natomiast rocznica ludobójstwa
popełnionego przez banderowską frakcję Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską
Powstańczą Armię na ludności
polskiej Kresów południowo-wschodnich II RP była wielkim
nieobecnym w tzw. mediach głównego nurtu. Tak samo zresztą jak
banderowska rebelia Prawego
Sektora, do której doszło w tych
dniach na Zakarpaciu.
72. rocznicę Krwawej Niedzieli
wołyńskiej swoiście uczciły natomiast środowiska banderowskie
na Ukrainie. 11 lipca w Przebrażu
(obecnie Hajowe) odsłonięto pomnik ku czci 2 tysięcy Ukraińców,
którzy mieli tam zostać rzekomo
zamordowani – jak podały ukraińskie media – w sierpniu 1943
roku przez Polaków i partyzantkę
sowiecką. Wołyńska rada obwodowa oficjalnie poinformowała, że
uroczystość odsłonięcia pomnika
upamiętniła „ofiary polskich szowinistów”. Ten skandal w miejscu,
gdzie ludność polska zorganizowała w 1943 roku legendarną samoobronę przed UPA był dziełem
banderowskiej partii „Swoboda”,
Bractwa Weteranów OUN/UPA
Regionu Wołyńskiego im. Kłyma
Sawura (Dmytro Kłaczkiwskiego,
jednego z organizatorów ludobójstwa na Wołyniu – uzup. BP),
łuckiej organizacji więźniów politycznych i osób represjonowanych
oraz Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej patriarchatu kijowskiego
z metropolitą łuckim i wołyńskim
Michaiłem na czele. Hucpa ta
oczywiście nie spotkała się z jakąkolwiek reakcją ze strony władz
polskich.
Wyciszenie pamięci i prawdy o
zbrodniach OUN/UPA na Polakach jest częścią polityki establishmentu polityczno-medialnego w
Polsce. Dowodzi tego list opublikowany w „Gazecie Wyborczej”,
a podpisany przez kilkudziesięciu
polityków, dziennikarzy i dzia-

łaczy mniejszości ukraińskiej w
Polsce. Zawarta została w nim
jasna sugestia, że domaganie się
prawdy historycznej w sprawie ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego oraz sprzeciw wobec heroizacji
sprawców tego ludobójstwa na
Ukrainie ma charakter prowokacji
i „podsycania wrogości między
naszymi narodami i społeczeństwami”. To podsycanie wrogości
ma miejsce – jak czytamy w liście
– „z zewnątrz przez siły wrogie
Polsce i Ukrainie”, czyli w domyśle Rosję. Stara i ograna to melodia
– domagasz się prawdy o zbrodniach OUN/UPA, sprzeciwiasz się
fałszowaniu historii oraz heroizacji
fanatycznych morderców i szowinistów, jesteś ruskim agentem.
Przy takim stanowisku mainstreamu polityczno-medialnego w
Polsce nie dziwi zatem, że państwowe obchody 72. rocznicy
ludobójstwa banderowskiego na
Polakach odbyły się tylko w Donieckiej Republice Ludowej. Zapewne była to moskiewska prowokacja mająca na celu skłócenie
demokratycznej Polski z Ukrainą,
budującą demokrację pod czerwono-czarnym sztandarem OUN/
UPA. Ale płonne nadzieje złowrogiego Putina. Koryfeusze polskiej
demokracji nie dadzą się skłócić
z Ukrainą, która jest dla nich tzw.
strategicznym partnerem w myśl
dyktowanej im z Waszyngtonu
polityki wschodniej. Sami zasypią
każdą wołyńską i wschodniomałopolską mogiłę, napiętnują każdego
krzykacza, co to woła o jakimś
ludobójstwie, a jak trzeba to zamkną mu usta wyrzucając z pracy.
Od 25 lat w stosunkach z Ukrainą
stoją bowiem wytrwale na gruncie
prawdy politycznej, a nie prawdy
historycznej.
Zagadnieniu różnicy pomiędzy
prawdą historyczną a polityczną
zostały poświęcone studia pod
redakcją prof. Bogusława Pazia
(„Prawda historyczna a prawda
polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach
południowo-wschodniej
Polski
w latach 1939-1946”, t. I, wyd.
II, Kraków 2015, ss. 476). Chociaż tytuł publikacji odwołuje się
do badań naukowych, to problem
zastępowania prawdy historycznej przez polityczną został poruszony przez autorów w wymiarze
znacznie szerszym. Przedstawili
oni cały szereg zagadnień, takich
jak: pojęcie prawdy oraz jej uwarunkowań filozoficznych i politycznych (Bogusław Paź), kultura
i zagłada polskich Kresów (Stanisław Srokowski), przebieg zagłady
Polaków z rąk OUN/UPA (Karel
C. Berkhoff), kwalifikacja prawna działań formacji OUN/UPA i

SS-Galizien jako ludobójstwa i
zbrodni przeciw ludzkości (Dorota Cebrat, Waldemar Szwiec, Piotr
Zając), przemilczenie jako radykalna forma kłamstwa historycznego (Bogusław Paź), przemilczenie zbrodni OUN/UPA w historiografii ukraińskiej (John-Paul Himka, Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
Czesław Partacz, Per A. Rudling),
świadectwa polskiej martyrologii
(Mirosław Hermaszewski, Stefania Kamińska, Mieczysław Albert
Krąpiec, Jan Kulmanowski, Amelia Mamczar, Wojciech Orłowski,
Stanisław Pielichowski), Ukraińcy
ratujący Polaków przed zagładą z
rąk OUN/UPA (Romuald Niedzielko), pamięć i prawda historyczna a
zasady tzw. polityki historycznej
(Lucyna Kulińska, Tomasz Rola,
Ewa Siemaszko, Ewa M. Thompson), ludobójstwo wołyńsko-małopolskie z perspektywy historiogra-

fii ukraińskiej (Ihor Iljuszyn, Adolf
Kondracki, Aleksiej Martynow).
Dwaj z wymienionych autorów –
holenderski historyk Karel C. Berkhoff oraz ukraiński historyk Ihor
Iljuszyn – przedstawili w swoich
tekstach tezy kontrowersyjne. Ich
artykuły zamieszczono jednak w
tomie, żeby polski czytelnik mógł
się zorientować, w jaki sposób jest
postrzegana historia Polski w Europie Zachodniej i na Ukrainie.
Wiodącym zagadnieniem publikacji jest pojęcie prawdy historycznej. Dlaczego prawda historyczna
jest negowana poprzez zastępowanie jej tzw. prawdą polityczną?
Odpowiedzi na to pytanie z punktu
widzenia filozofii udzielił przede
wszystkim prof. Bogusław Paź.
Negację, albo przynajmniej radykalną relatywizację prawdy, głosi
przede wszystkim postmodernizm,
który ćwierć wieku temu oznajmił
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tzw. koniec historii, a także koniec
filozofii i nauk humanistycznych.
Postmodernistyczni negacjoniści
prawdy odwołują się do kartezjańskiego woluntaryzmu i reprezentacjonizmu oraz nietschańskiego
nihilizmu i marksistowskiego historycyzmu. W każdym przypadku
odrzucają założenia greckiej myśli
filozoficznej, postulującej bezinteresowne poznanie prawdy dla niej
samej, poznawalność rzeczywistości, prymat rozumu nad wolą oraz
rozumu nad siłą.
Prawda w czasach współczesnych
często była poddawana ideologizacji, a tym samym deformacji i
instrumentalizacji, wraz ze zmianą celu nauki z bezinteresownego
poznania na rzecz jej praktycznego
wykorzystania. Z tak radykalną instrumentalizacją kategorii prawdy,
w tym przede wszystkim prawdy
historycznej, mieliśmy do czynienia w wielkich projektach totalitarnych XX wieku – narodowym
socjalizmie i komunizmie. Również współczesny demo-liberalizm
i postmodernizm instrumentalizują
prawdę historyczną, czyniąc z niej
propagandowy i polityczny oręż.
Zamiast klasycznie pojętej prawdy
postmodernizm proponuje stanowisko zwane konstruktywizmem,
w myśl którego obraz rzeczywistości opisywany przez historyka jest jego własną konstrukcją,
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autonomiczną względem minionej rzeczywistości. Prostym następstwem konstruktywizmu jest
zatem koncepcja wielości prawd
historycznych jako pochodna wielości konstrukcji narracji poszczególnych badaczy. Ostatecznym zaś
kryterium prawdy poszczególnej
narracji jest spełnienie warunku,
by – jak proponuje Jerzy Topolski – w obliczu niepoznawalności
przeszłości zawrzeć konsensus,
który „nie będzie sprzyjał umacnianiu się przekonań dla społeczeństwa szkodliwych, niosących
mu nieszczęścia (jak na przykład
wywołane postawami nacjonalistycznymi wojny)” [J. Topolski,
„Jak się pisze i rozumie historię?
Tajemnice narracji historycznej”,
Warszawa 2008, s. 304].
Podane przez Topolskiego kryterium prawdy, bardzo reprezentatywne dla formacji postmodernistycznej w naukach historycznych,
jest następstwem agnostycyzmu
w dziedzinie poznania historycznego. Prowadzi ono do zmiany
statusu poznania historycznego,
które przestaje być odczytywaniem minionej przeszłości, a staje się jej kreacją. Kreacji podlega
sama prawda, co zwykle przybiera
postać cenzury i manipulowania
prawdą historyczną w duchu tzw.
poprawności politycznej.
Jest tylko jeden metodologiczny
wyjątek, w wypadku którego postmoderniści odchodzą od głoszonej
zasady pluralizmu prawd, zawieszając wszystkie tezy ideologii
postmodernistycznej. Tym wyjątkiem jest holokaust. Nie czynią
już jednak takiego wyjątku np. w
wypadku dziesiątek tysięcy Polaków, Ormian, Żydów, Rosjan i
Ukraińców zamordowanych przez
formacje OUN/UPA i SS-Galizien.
W myśl totalitarnego projektu,
jakim jest postmodernizm, człowiek jako jednostka stanowi „byt
niepełny”, który – identycznie jak
w marksizmie –charakteryzuje się
niezdolnością do samodzielnego
poznania i artykułowania prawdy.
W marksizmie i postmodernizmie
wszystko – a zwłaszcza poznanie
– jest zapośredniczone i uwarunkowane różnymi determinantami.
W projekcie komunistycznym determinanty redukowano do czynników ekonomicznych, a prawdę
znała tylko awangarda klasy robotniczej, czyli partia marksistowsko-leninowska, a właściwe jej Biuro
Polityczne i Komitet Centralny.
W postmodernizmie natomiast do
poznania prawdy jednostka potrzebuje politycznie poprawnych i
uniwersalnych co do kompetencji
tzw. autorytetów moralnych. Owe
autorytety (czasem także używa
się określenia „elity”) – w ramach
konsensualnego dyskursu w wąskim gronie – proklamują prawdziwość uznawanych w danym
momencie prawd i wartości.
Rodzi się zatem pytanie, czy w
świecie zdominowanym przez
postmodernizm warto dążyć do
poznania prawdy i mówić prawdę? Nie mam wątpliwości, że tak.
Prawda zawsze była i być musi
fundamentem rozwoju człowieka i
świata. Przemilczanie ludobójstwa
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– np. poprzez unikanie używania
tego określenia wobec zbrodni,
która ludobójstwem niewątpliwie
była – jest formą kłamstwa. Jeszcze większym kłamstwem i uderzeniem w fundamentalne wartości
cywilizacji jest wybielanie sprawców tego ludobójstwa, pisanie dla
nich sfalsyfikowanej, heroicznej
historii oraz uznawanie – w imię
postmodernistycznego dogmatu
pluralizmu prawd i aktualnego zapotrzebowania politycznego – że
tak wolno czynić, bo „nowa Ukraina” powinna mieć swoją heroiczną i antysowiecką historię.
Postmodernizm jako narzędzie
metodologiczne historiografii jest
niedorzeczny, a jako zasada organizacji życia zbiorowego groźny.
Jeśli w wypadku ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego staniemy na
gruncie postmodernistycznej koncepcji prawdy, opowiemy się po
stronie katów. Tak czyni większość
środowisk politycznych i opiniotwórczych w Polsce. Chcąc być po
stronie ofiar Wołynia i Małopolski
Wschodniej, musimy odwoływać
się do zasad klasycznej nauki o
prawdzie, której najpełniejszy
wykład przedstawił św. Tomasz z
Akwinu (1225-1274). Naczelnymi cechami tomistycznej kategorii
prawdy są jej obiektywizm i realizm. Prawda jest rzeczywistością
przez nas zastaną i od nas niezależną. Jej obiektywizm oznacza,
że podmiot poznający w najmniejszym stopniu nie wpływa na wynik poznania rzeczywistości, czyli
prawdziwość jej poznania. Podmiot jedynie konstatuje zastany
stan rzeczy, intelektualnie go sobie
przyswaja i artykułuje w postaci wypowiadanych o nim sądów.
Realizm zaś oznacza, że prawda
jest nie tylko poznawalna, ale i
poznawalna dzięki przyrodzonym
zdolnościom poznawczym, takim
jak intelekt, zmysły, wyobraźnia i
zdolność do refleksji. Tomistyczną kategorię prawdy uzupełnia
klasyczna fenomenologia, której
podstawowe dyrektywy metodologiczne postulują bezpośredniość,
naoczność i adekwatność opisu.
Musimy konsekwentnie mówić
prawdę o ludobójstwie wołyńsko-małopolskim oraz zbrodniczym
i nazistowskim charakterze tzw.
integralnego nacjonalizmu ukraińskiego spod znaku OUN/UPA
nie tylko przez wzgląd na pamięć
o męczeństwie ofiar i nie tylko
dlatego, że jesteśmy polskimi patriotami. Musimy to czynić przede
wszystkim przez wzgląd na samą
prawdę jako fundament człowieczeństwa. Nie możemy się zrażać tym, że postmodernistyczna
prawda polityczna święci triumfy
w instytucjach państwa, mediach,
a nawet na łonie Kościoła katolickiego. Nie możemy upadać nawet
wówczas, gdy dochodzi do nas
informacja o zatwierdzeniu przez
Stolicę Apostolską heroiczności
cnót, a tym samym otwarcia drogi
do beatyfikacji, arcybiskupa Andrija Szeptyckiego (1865-1944)
– protektora nacjonalizmu ukraińskiego, w tym zbrodniczej dywizji
SS-Galizien. Broniąc prawdy bronimy człowieka. Jeśli ludzie zapomną, kamienie wołać będą.
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„Po Panu Bogu najbardziej
kocham Polskę”
Bożena Ratter

Obowiązujące po wojnie przepisy
stanowiły jasno, że osoby skazane na śmierć powinny zostać powieszone albo rozstrzelane przez
pluton egzekucyjny. Dokładnie
określone było nawet, że pluton musi składać się minimum z
czterech strzelających i powinni
oni celować w serce. Na Łączce
nie znaleziono jednak ani jednego przypadku tak wykonanej egzekucji. Wszystkie osoby, które
ekshumowano, ginęły od jednego
strzału w tył głowy (w potylicę).
Komuniści stosowali tę samą
metodę, którą posługiwało się
NKWD, zabijając polskich jeńców np. w Katyniu. Ciała nawet
skazanych na śmierć w wielu kulturach i w różnych czasach były
albo wydawane rodzinie, albo
rodzina mogła przed ich pochowaniem zobaczyć zwłoki. Strzał
w głowę powoduje drastyczne
uszkodzenia całej czaszki. Zabójcy od razu zakładali więc, że
żadnego okazania zwłok, żadnej
identyfikacji nie będzie (Gość
Niedzielny , Tomasz Rożek).
Dzięki ofiarnej pracy specjalistów
z wielu dziedzin nauki, wolontariuszy, ludzi dobrej woli a przede
wszystkim determinacji dr hab.
Krzysztofa Szwagrzyka trwa ekshumacja i badanie szczątków bestialsko mordowanej elity II RP,
wydobywanych z dołów zasypanych wapnem, odchodami i śmieciami, zabudowywanych przez
cynicznych morderców grobami
oprawców.
Niestety, nie znamy
wszystkich miejsc, studni, rzek,
lasów, pól, w których znajdują się
szczątki 130 000 Polaków zamordowanych w polskich domach na
terenach należących obecnie do
Ukrainy. Na terenach tych zlikwidowano wszelkie ślady życia
ofiar, wyrąbano ludzi, ich domy,
drzewa, studnie. I tak jak w przypadku ekshumacji na Łączce nie
ma przyzwolenia byłych oprawców i ich potomków na godne pochowanie ofiar ludobójstwa.
Jak to się stało, że nasi sąsiedzi,
w zasadzie bracia, bo na terenie
Małopolski Wschodniej co druga,
co trzecia rodzina była mieszana,
polsko ukraińska, tak nas nienawidzili, tak okrutnie mordowali? Mieliśmy trzech okupantów,
Niemcy z ideologią klasy panów,
czystki rasowej, obozami koncentracyjnymi, sowieci mordujący
polską elitę w Katyniu, wywożący
bydlęcymi wagonami miliony Polaków na Syberię, do łagrów, do
Kazachstanu a najbardziej okrutni
byli nasi sąsiedzi, to był ten trzeci
okupant. Jak to się stało, że również chrześcijanie choć obrządku
prawosławnego czy greckoka-

tolickiego osiągali jakąś satysfakcję, ucinając Polakom głowy,
wbijając dzieci na sztachety lub
wrzucając do studni, rozpruwając
brzuchy i obdzierając ze skóry, że
mieli z tego wielką radość i przyjemność poza zwykłym rabunkiem ubrań, butów, mienia ofiar.
Jak to się stało, że kum, brat, ojciec mordował swoje rodziny? Że
syn szedł do domu siostry swojej
matki, Polki, obcinał głowę jej
mężowi, synowi, kładł je na stole i kazał kobiecie na nie patrzeć,
aż do obłędu? Jak to się stało, że
księża święcili noże i inne narzędzia zbrodni? Najpierw mordowali, namawiali chłopów do
mordowania a po II wojnie uciekali za granicę, byli wielkimi bohaterami, w Kanadzie, w Polsce
również. Kiedy mordowano ks.
Ludwika Wrodarczyka kobiety
ukraińskie trzymały go za ręce i
nogi a banderowiec wyjął serce z
rozciętej piersi i wołał : „to serce
Lacha !” Czy to jest normalne?
Nasuwa się pytanie kto i jak, z jakiego powodu mógł się dopuścić
tak potwornych zbrodni z piekła
rodem? Na to pytanie nie byłoby w stanie odpowiedzieć nawet
konsylium złożone z lekarzy psychiatrów.
Te zbrodnie były owocem zbrodniczej ideologii, oprócz 1800
nacjonalistów było na Ukrainie
kilka tysięcy komunistów, dodać
należy satanistyczną ideologię
ukraińskiego narodowego socjalizmu czyli nazizmu. Jak mogła
dokonać się taka przemiana w
głowie człowieka nazwana w psychologii efektem Lucypera?
To temat referatu profesora Czesława Partacza wygłoszonego
podczas Konferencji zorganizowanej przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i
Kombatanckich 10 lipca w Muzeum Niepodległości z okazji 72
rocznicy ludobójstwa na Wołyniu.
Analiza historyczna, socjologiczna, psychologiczna uwarunkowań
i rodzaju stosunków na terenie
Małopolski Wschodniej zaprezentowana podczas Konferencji
przez naukowców, na podstawie
wieloletnich badań naukowych,
faktów, dokumentów, wywiadów
to doskonała lekcja historii dla
parlamentarzystów i dziennikarzy. Szkoda, że nie byli obecni.
Wszak to oni są odpowiedzialni
za naszą świadomość historyczną.
Zwracam się z apelem o zaproszenie prelegentów do polskiego a
nawet europejskiego parlamentu
a organizatorom dziękuję za klasę
tej konferencji.
Następnego dnia w Warszawie,
jak i w wielu innych miastach,
ulicami przeszedł Marsz Pamięci

Wołyń 1943. Utrudnienia pojawiły się przed budynkiem Domu Polonii, na ścianie którego wisi tablica, pod którą chcieliśmy złożyć
kwiaty. Przed tablicą wyrósł wielki słup ogłoszeniowy zasłaniający
ją skutecznie. Kilka dni wcześniej
czytałam w metrze o wielkim
sukcesie pani prezydent, „po
dwóch latach walki miasto wreszcie wygrało. Znika wielkoformatowa reklama z Pałacu Błękitnego
przy placu Bankowym. Reklama
została tam zamontowana nielegalnie”(sic!). Czy słup ogłoszeniowy zasłaniający tablicę został
postawiony nielegalnie a nie celowo przez panią prezydent ? Jeśli
tak, to czas na zmiany, przeraża
mnie kompletny brak wpływu
pani prezydent na to, co dzieje się
w stolicy. Jeśli celowo, to jest to
również przerażające. Jak powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, przypomina to najgorsze czasy PRL-u. Wtedy nielegalne było
mówienie o zbrodni katyńskiej,
zsyłkach na Sybir i do Kazachstanu. Ludobójstwo dokonane na
130 000 Polaków na Wołyniu, to
obecnie niechciana prawda. Tak
jak kiedyś dogmatem był sojusz
z ZSRR, tak dzisiaj obowiązuje
dogmat, za cenę przemilczenia
zbrodni, sojusz z Ukrainą.
„Możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że tzw. poprawność polityczna jest nienawiścią
do dobra za to, że jest dobrem.
Poprawność polityczna jest swoistym amerykańskim i dywersyjnym bolszewizmem, który jak
inne znane nam antychrześcijańskie ideologie (bolszewizm,
faszyzm, nazizm niemiecki-hitleryzm, nazizm ukraiński- banderyzm) stanowi zagrożenie dla
ludzkości.
To ludobójstwo popełnione przez
zwyrodniałych nacjonalistów halickich i Ukraińców z Wołynia
jest nieuznawane przez władze
polskie. Obowiązuje fałszywa
doktryna Jerzego Giedrojcia
zmierzająca do dobrych stosunków polsko-ukraińskich skierowanych przeciwko Rosji. Doktryna ta ma na celu zapomnienie
czy też pominięcie zbrodni OUN-UPA. W jej wyniku, zbrodniarze
ci jako funkcjonariusze III Rzeszy
Niemieckiej służący w Ukranische Polizai zamordowali około
1.300 000 Polaków narodowości
żydowskiej a później 134 000
Polaków, głównie chłopów. (…)
W żadnym europejskim kraju mężowie czy żony nie mordowały
swojej drugiej połowy i własnych
dzieci na rozkaz nazistowskiej
organizacji ze względu na narodowość. Niestety, ale tak było na
ziemiach Kresów Wschodnich”. (
prof. Czesław Partacz, „Ludobój-
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stwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich 4”, seria
pod redakcją Witolda Listowskiego2012).
Jak to się stało, że 50% polskiego
parlamentu było przeciwne uznaniu bestialskich mordów na Wołyniu za ludobójstwo? Czy to efekt
braku wiedzy, wiary w doktrynę
Jerzego Giedrojcia czy mamy do
czynienia z potomkami pokolenia
efektu Lucypera promowanymi
przez imperium polityczno-medialne? Wszak ci co mordowali
zbiegli za granicę.
Po zakończeniu Marszu Pamięci Wołyń 1943, Tomasz Kuba
Kozłowski zaprosił do DSH na
projekcję 2-ch filmów: Sieroty
Wołynia, córki Zamościa (2015)
Macieja Wojciechowskiego oraz
Zapomniane zbrodnie na Wołyniu, (2009) Tadeusz Arciucha i
Macieja Wojciechowskiego. W
spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, Maciej Wojciechowski
– reżyser, scenarzysta i producent, Ewa Siemaszko – badaczka
ludobójstwa na Kresach, współautorka monografii Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej
Wołynia 1939-1945, Krzesimir
Dębski – kompozytor, którego
dziadkowie zginęli z rok ukraińskich nacjonalistów, a rodzice
cudem ocaleli podczas ataku na
miasteczko Kisielin 11 lipca 1943
roku, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – duchowny, historyk i publicysta od lat zabiegający o należyte upamiętnienie ofiar zbrodni
ludobójstwa na Kresach.
Do bardzo pouczającego panelu
dyskusyjnego w DSH dołączyli
przybyli specjalnie i dobrowolnie by dać świadectwo, mimo
podeszłego wieku, świadkowie
wołyńskiego ludobójstwa. 10-letni wówczas mieszkaniec przedmieścia Łucka wspominał szukających schronienia, ocalałych
mieszkańców pobliskich wiosek dobijanych na ulicach przez
Ukraińców. Do dzisiaj ma przed
oczyma czerwoną od krwi rzekę
Styr, w której płynęły okaleczone
szczątki ludzkie.
„Musimy pamiętać, że zbrodnie
na kresach zaczynają się od małej skali, większej skali pojedynczych osób cywilnych lub żołnierzy jeszcze w 1939 roku. I 1939
rok jak i 1941 i 1943 ale i wcześniejsze wydarzenia nie tylko na
Kresach pokazują, iż w większości przypadków do takich sytuacji
jako społeczeństwo i jako państwo nie byliśmy i nie jesteśmy
przygotowani. Cały czas wydaje
nam się, że jakaś siła, rycerz na
białym koniu albo opamiętanie
naszych wrogów przyjdzie nam
z pomocą. I ta lekkomyślność
nas gubi. Posłowie ukraińscy do
parlamentu polskiego, podczas
publicznych wieców wyborczych
w latach dwudziestych XX wieku,
w 1923r i w 1924r publicznie zapowiadali rzeź Polaków na tamtych terenach. Zdjęcia polskich
parlamentarzystów oraz dokumenty pokazywał w DSH, przy
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okazji 70 rocznicy ludobójstwa
na Wołyniu, Tomasz Kuba Kozłowski. Posłowie zapowiadali,
„my was wyrżniemy, wypędzimy, wasze wsie spalimy, majątki
zagrabimy”. Wydawało się to tak
absurdalne, że nikt nie chciał w to
wierzyć.
Teresa Siedlak-Kołyszko w jednym z reportaży kresowych w
zbiorze „Przecież tu Polska kiedyś była..” cytuje panią Janinę
Zamoyską, pierwszą obywatelkę Lwowa: „za szkolnych lat
przedwojennych zapamiętałam
taką sympatyczną akcję, w której
uczestniczyły dzieci szkolne…
my, dziewczynki ze szkoły, jechałyśmy na wieś, żeby zbliżyć się,
zaprzyjaźnić się z Ukraińcami, to
był taki ze szkoły prąd, Macierz
Szkolna to organizowała, bo już
narastała ta niechęć, potem nienawiść do Polaków, więc my miałyśmy choć trochę temu zaradzić
poprzez te odwiedziny, zabawy
wspólne, opowiadałyśmy im o
Polsce, czytałyśmy”.
Dziewczynki nie zaradziły. Polaków mordowali w Małopolsce
Wschodniej braci Ukraińcy a na
terenie powojennej Polski bracia
komuniści.
Ci co nas teraz przestrzegają mają
świadomość, że historia nie skończyła się w roku 1939, 1943 czy
1945. Historia się dzieje na naszych oczach. Niewiele trzeba by
iskrę zła wydobyć. Jeśli się upominamy o pamięć, o to by mówić
o tym w sposób otwarty, by zbrodnię nazywać zbrodnią, ludobójstwo ludobójstwem a zbrodniarza
zbrodniarzem a nie bohaterem narodowym, to z tą świadomością,
że nic się nie skończyło. To się
zawsze może odrodzić. (Tomasz
Kuba Kozłowski)
Stanisław Srokowski, pisarz, który przekuwa opowieść o tamtych
wydarzeniach w język literacki.
To co się tam zdarzyło działo się
na jego oczach, stracił połowę
swojej rodziny, to bolało wtedy,
to boli do dzisiaj. Sieroty, dziewczynki kilkuletnie, które cudem
ocalałe i trafiły do domu dziecka w Zamościu już jako dorosłe
szukały na Ukrainie szczątków
swych rodzin. Do dzisiaj tamta
trauma powoduje, że po przekroczeniu granicy osacza je strach.
W takim strachu podczas wojny
żyli nasi rodacy przez 6-7 lat o ile
nie zostali od razu zamordowani.
To nie tylko tragedia wymordowania Polaków, to zagłada cywilizacji łacińskiej, to problem,
z którym będziemy się borykać
przez wieki ponieważ odcięto
nam kawał rzeczywistości historycznej. Nasza ojczyzna jest zdradzona, nie mamy rządów, które
reprezentowałyby naród i dbały
o pamięć i dziedzictwo. Ginie cywilizacja bo burzone są kościoły,
wymordowani księża, zakonnice,
liturgia i ten mord wciąż trwa.
Materialna baza, która na Kresach
była wielkim pomnikiem historii,
wielka architektura polska budowana przez ponad 6 wieków,
wielkie świątynie, wielkie pałace,

wielkie zamki, wielkie dworki,
szkoły, ochronki, szpitale, zbiory
sztuki i osiągnięcia naukowe, to
wszystko było wtedy i dzisiaj jest
mordowane. Rozsypał się system
wartości, w którym człowiek dla
człowieka był przyjacielem , polityka nie zwraca uwagi na to, że
zbrodniarze byli tam przez 70 lat
i są do tej pory. I to ma miejsce w
środku Europy ?
Nie szukajmy żadnego usprawiedliwienia, żadnego porównania
ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej do innych
zdarzeń, w tym akcji Wisła. W
procesie norymberskim skazującym na śmierć zwyrodnialców
niemieckich odpowiedzialnych
za ludobójstwo w obozach koncentracyjnych, nikt nie relatywizował ich zbrodni Akcją pod
Arsenałem polskich harcerzy w
Warszawie.
Pamiętajmy, dobre relacje z Niemcami są nie wskutek przemilczenia ich zbrodni, przez kilkadziesiąt lat w szkołach obowiązkowy
był zestaw lektur mówiących o
zbrodni niemieckiej. Niemieccy chrześcijanie przyjeżdżali do
polskich parafii prosząc o przebaczenie , prosili o wspólną modlitwę za ofiary zbrodni dokonanej
przez ich rodaków. Domagajmy
się uznania ludobójstwa ludności
polskiej, czeskiej, żydowskiej,
ukraińskiej dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich za fakt.
„Zbrodnia bez kary” to tytuł kolejnego odcinka edukacyjnej serii
filmowej Adama Sikorskiego(TV Historia). To był rok 1947,
byłem małym chłopcem gdy do
wioski Chotycze wjechał samochód – opowiada świadek. Było
w nim około 30 młodych ludzi,
otoczonych sowietami. Gdy oficer NKWD wyskoczył na chwilę
i udał się do sołtysa , obserwowałem młodych w samochodzie.
Mieli kołnierze postawione w
prochowcach, włosy podstrzyżone, jakieś 20 -18 lat, a może
mniej. Gdy oficer wrócił, samochód odjechał i skręcił na Toporów. Jako dzieciak bawiłem się na
drodze i widziałem jak samochód
wracał, już bez młodych, na ławkach siedzieli sowieci z karabinami. W szkole, dziewczynki z
Toporowa szeptały między sobą,
że było dużo krwi w piwnicy i na
schodach.
Tych młodziutki chłopców, prawie dzieci, zamordowano w pałacu w Toporowie. Nie znamy miejsca ich pochówku jak i dziesiątków tysięcy innych, urodzonych
w II RP i walczących z naszymi
okupantami. O ile konspiratorzy
lokalni walczący z komunistycznym okupantem mieli rodziny,
znajomych i zawsze ktoś mógł
się o nich upomnieć, o tyle ci
chłopcy z daleka pozostawali najczęściej anonimowi. To młodzi
chłopcy z Kresów Wschodnich,
jak żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK czy Brygady
Wileńskiej AK oraz innych polskich formacji. Walczyli o wolną
Polskę gdy ich matki, siostry, na-

rzeczone mordowano, wywożono
bydlęcymi wagonami na śmierć,
na Syberię, do łagrów, do Kazachstanu. Nie mieli już rodzin,
domów, nie mieli dokąd wrócić
okaleczeni okrucieństwem wojny.
Jeśli nie zamordowano ich w Toporowie prześladowali ich przez
całe życie, jako ludzi drugiej
kategorii ci, o wolność których
walczyli i którzy wzbogacili się
na majątku ich rodzin. Dla milionów wyklętych żołnierzy, dla
uczczenia bezimiennych i znanych umarłych, zakatowanych,
wypędzonych z rodzinnych stron,
zesłanych i pogrzebanych na dalekim wschodzie, Uralu, Syberii,
Katyniu, poległych w Puszczy
Kampinoskiej, Powstaniu Warszawskim, pod Monte Cassino,
w Bredzie, Arhen, Anglii, Persji,
Iraku i innych miejscach świata,
zmuszonych do pozostania poza
Polską, skazanych na nędzny żywot i wyparcie z pamięci w PRL i
III RP musi powstać Panteon Narodowy przewyższający Muzeum
Historii Żydów. Nie pomniczek,
na którym jak na Skwerze Wołyńskim nie będzie nawet napisu, iż
dokonano na nich zbrodni.
17-19 lipca odbywa się w Zdyni po raz 33 Łemkowska Watra.
Przyjeżdżają na nią łemkowie z
całego świata, najwięcej z terenów Polski i Ukrainy. Odbywają
się koncerty, zawody, odczyty, jest piękna msza i pamięć o
wysiedlonych (nie zamordowanych!). Byłam na Watrze, rozmawiałam. Podczas rozmów wielu z
nich podkreśla, iż przesiedlenie z
trudnych warunków życia w górskiej wsi do np. Legnicy odczuli
jako poprawę bytu.Nie oznacza to
braku tęsknoty za rodzinną ziemią co tak widoczne jest w poezji
łemkowskiej i kresowej z Wołynia i Małopolski Wschodniej a
nade wszystko poezji zesłanych
do gułagów. Patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Spraw
Zagranicznych RP , to dobrze.
Zwracam się do Pana Ministra
Spraw Zagranicznych o doprowadzenie do corocznego zjazdu
ocalałych Polaków i ich rodzin na
opustoszałych i zdziczałych terenach, w miejscu setek polskich
osad na terenie Ukrainy. O zaproszenie zespołów, pisarzy, poetów
i Wielkiej Orkiestry Symfonicznej, która pod batutą światowej
sławy kompozytora, Krzesimira
Dębskiego, wykona w każdej z
nich, wspaniały utwór symfoniczny, skazany przez poprawność
polityczną na zapomnienie , oratorium kresowe.
Protestujmy przeciw ukrywaniu
i fałszowaniu historii przez imperium medialne. O ile zmiana
nazwiska w celu zafałszowania
tożsamości jest sprawą prywatną,
o tyle wydanie dodatku do Polityki pod nazwą „Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków” jest
efektem ignorancji lub publicznym fałszerstwem, które godzi
w interes państwowy, obniża poczucie wartości Polaka i powinno
być zabronione jako wyraz ignorancji autorów tekstów co przynosi wstyd nam wszystkim. Kresy
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Rzeczypospolitej to nie mit , to
rzeczywistość, dziedzictwo narodowe, wielowiekowy i wielokulturowy byt z krwi i kości znany
Europie i światu a wypychany z
naszej świadomości przez rządzące czerwone/różowe „elity”.
W reportażu „Jarmolińce na Podolu” autorka reportażu pyta
księdza czy wie, że były tam
wielkie jarmarki i targi końskie,
że to znane z powieści Henryka
Sienkiewicza Podole, a więc ziemie te należały wiele wieków do
Rzeczypospolitej, ziemie nadawali kolejni królowie co zacniejszym rycerzom.Na początku był
klasztor Bernardynów, niestety
po powstaniu listopadowym car
zamknął klasztor, braci wyrzucił i
oddał całą posesję, pomieszczenia
klasztorne i kościół we władanie
Cerkwi. Kolejny kościół wybudował hrabia Orłowski i zostało
przeniesione do niego wyposażenie z Cerkwii. Było tam aż
do rewolucji i objęcia tych ziem
przez bolszewików gdy kościół
przeznaczono na salę sportową i
zniszczono wszystko wewnątrz.
„Tak, to prawda - odpowiada
ksiądz, ale wie pani, tu tych tradycji niestety już nie ma, już
nikt tego nie wie. Przecież tu
była radziecka władza i oni robili wszystko, żeby zabić historię.
Według nich historia zaczynała się od rewolucji. Bo gdyby
wspominali o czasach przedrewolucyjnych, musieliby mówić o
Polsce, która tu przedtem była”.
Zastanówmy się, kogo będziemy
wybierać w najbliższych wyborach, kim są nasi politycy i nasi
sąsiedzi, jak mierzą czas.
Pytajmy naszych dziadków, rodziców, sąsiadów a okaże się jak
wielki jest nasz związek z Kresami. Odbudowa substancji państwowej i narodowej po II wojnie
światowej była możliwa dzięki
Polakom z Kresów. Nie dajmy wyprzeć z nas dumy z historii Polski.
Natomiast czerwonej zarazie, która poprzez Kresy dotarła do nas z
dalekiego wschodu, zawdzięczamy powojenną okupację i dzisiejszą indokrynację.
Redaktorów dodatku do Polityki
zachęcam do poznania choćby
losów pałacu w Toporowie, właśnie takie realne były nasze ziemie na Kresach. Bądźmy dumni z
naszej historii.
http://www.polinow.pl/toporow_
chotycze-toporow_dzieje.
Informacja dla redaktora Polityki
i dla Ziemowita Szczerka dotycząca uprawianej przez nich profesji/propagandy:
Stefan Kudelski (ur. 27 lutego
1929 w Warszawie, zm. 26 stycznia 2013[1] w Cheseaux-sur-Lausanne) – polski elektronik i
wynalazca, twórca serii profesjonalnych magnetofonów Nagra,
podstawowego typu magnetofonu
używanego przez reporterów radiowych, telewizyjnych i studia
filmowe na całym świecie, laureat
nagród amerykańskiej Akademii
Filmowej, doktor honoris causa
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Politechniki Federalnej w Lozannie.
Urodził się w polskiej rodzinie inteligenckiej związanej z przedwojennym Stanisławowem. Dziadek
Stefana – Jan Tomasz był absolwentem Politechniki Lwowskiej
i architektem miejskim Stanisławowa, który pozostawił ogromny
wkład w architekturę tego miasta,
ojciec Stefana – Tadeusz, obrońca
Lwowa przed Ukraińcami w 1918,
po studiach architektonicznych na
Politechnice Lwowskiej pracował
w przemyśle chemicznym, matka – Irena z Ulbrichów była antropologiem. Ojcem chrzestnym
Stefana Kudelskiego był ostatni
przedwojenny prezydent Warszawy Stefan Starzyński.
5 lipca 2015 roku odbył się na
Jasnej Górze XXI Zjazd i Pielgrzymka Kresowian, której motto
brzmiało:
„ Tegoroczny Zjazd i Pielgrzymka
są dla nas w dwójnasób szczególne. 70 lat temu na Konferencji w
Jałcie, zdradzeni przez najbliższych sojuszników zostaliśmy pozbawieni suwerenności i poddani
sowieckiej okupacji. Z terenów
bezprawnie przyłączonych do tzw.
sowieckich republik Ukrainy, Bia-

łorusi i Litwy wypędzono miliony
Polaków, a ci, którzy tam pozostali – zostali poddani komunistycznemu terrorowi. Na terenach
Wschodniej Małopolski - stali się
ofiarami ludobójstwa dokonanego
przez zbrodnicze watahy ukraińskich nacjonalistów. Pamiętając
o tamtych wydarzeniach, w obliczu nadchodzących wyborów
parlamentarnych łączymy się dziś
w trosce o losy naszego Kraju i
przyszłość Narodu. Wypędzeni i
ich potomkowie chcą świadomie
zaangażować się w proces przemian zachodzących w Polsce, ale
przed podjęciem wyborczych decyzji oczekują od przedstawicieli
partii jasnego stanowiska w kwestiach polskiej polityki wschodniej
i sprawach Polaków pozostałych
za obecną granica państwa. Stąd
pomysł debaty podczas Kresowego Forum w II części Zjazdu.
Stwierdzam, że budzi nasz wielki niepokój ciche przyzwolenie
władz Rzeczypospolitej na dyskryminujące Polaków, łamiące
prawa człowieka i normy europejskie - działania państwa litewskiego, a także milcząca aprobata dla
honorowania przez obecne władze
Ukrainy zbrodniarzy i ludobójców
spod znaku UPA. Wierzę, że w obliczu nadchodzących wyborów do
Sejmu i Senatu partie polityczne

zechcą stawić czoła powyższym
problemom. (Jan Skalski, prezes
Światowego Kongresu Kresowian,
przewodniczący Europejskiej Unii
Uchodźców i Wypędzonych).
Stanisław Sławomir Nicieja– polski historyk i historyk sztuki XIX
i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, rektor Uniwersytetu
Opolskiego, senator V kadencji
podczas XXI Zjazdu i Pielgrzymki
Kresowian na Jasnej Górze opowiedział o swoim spotkaniu autorskim w Stanisławowie. Obecny w
grupie słuchaczy prawego sektora,
znający biografię profesora, zadał
pytanie: Panie Nicieja, czemu pan
z uporem maniaka od 40 lat zajmuje się naszymi miastami. Pisze
pan o Tarnopolu, Kamieńcu, Stanisławowie, Lwowie, nie ma pan
innych miast, czemu nie pisze pan
o Opolu, Dzierżoniowie? Dostał
potężne brawa. Jaka była odpowiedź profesora? „Proszę pana,
ja nie piszę o waszych miastach, ja
jestem historykiem polskim i piszę
o historii Polski. A tym się Polska
wyróżnia w tyglu europejskim,
że na przestrzeni 1000 lat istnienia miała pulsujące granice. Inny
kształt miała w czasach Piastów,
inny w czasach Jagiellonów gdy
sięgała od morza do morza, był
czas kiedy jej nie było bo wcielo-

no ją do Rosji, Austrii, Niemiec.
Był czas gdy się odrodziła i miała
granice na Zbruczu i Dniestrze a
wtedy Odra płynęła przez środek
Polski. I jeśli wymaga Pan abym
pisał historię w granicach obecnego państwa polskiego to namawia
mnie pan abym wyciął sobie trzy
czwarte mózgu, bo tam urodził się
Moniuszko, Kościuszko, Słowacki, Piłsudski, Mickiewicz, Zapolska… i wielu innych luminarzy
światowej nauki, przedsiębiorczości, przemysłu i rolnictwa,
kultury, sztuki i tożsamości narodowej.
Profesor podziękował obecnym
za zaproszenie na Kongres Kresowian, po tych spotkaniach napływają do niego zdjęcia, biografie,
wspomnienia, które umieszcza w
kolejnych tomach swojego wspaniałego dzieła „Kresowa Atlantyda”. Zalecana prenumerata we
wszystkich mediach.
Nocą z 3 na 4 lipca 1941 r. między
godziną 22 a 2 kilka oddziałów
złożonych z członków SS, policji
i polowej żandarmerii przeprowadziło aresztowania profesorów wyższych uczelni we Lwowie. Poza profesorami zabierano
wszystkich obecnych w mieszkaniu mężczyzn powyżej 18 roku
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życia. Na ogół panował pośpiech,
kazano się szybko ubierać (część
profesorów już spała), przeprowadzano zwykle powierzchowną
rewizję, rabując przy tej okazji
złoto, dewizy, inne przedmioty
wartościowe i w jednym przypadku maszynę do pisania.
http://www.lwow.com.pl/albert/
albert-pl.html
W rocznice tego wydarzenia, przy
tablicy poświęconej pamięci Profesorów Lwowskich w Instytucie
Biofizyki i Biochemii PAN w Warszawie (ul. Pawińskiego 5A) ufundowanej przez profesora Wacława
Szybalskiego nie było nikogo z
animatorów życia publicznego.
Dziękuję za to, iż 12 lipca 2015
roku na Jasnej Górze, Ks. Abp
Andrzej Dzięga, Metropolita
Szczecińsko-Kamieński podczas
mszy św. dla pielgrzymów gromadzących się tam pod hasłem
(słowa Kardynała Wyszyńskiego)
,,Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę ” przypomniał o 11
lipca jako rocznicy ludobójstwa
na Wołyniu oraz 12 lipca jako
rocznicy obławy augustowskiej.
Bożena Ratter

POLSCE ZAGRAŻA WOJNA!

Media głównego nurtu milczą!

Zagrożenie polskich wschodnich
granic przed ukraińskim najazdem
nacjonalistów „Prawego Sektora”
Aleksander Szumański
Zagrożenie u naszych wschodnich granic – wywiad z dr Andrzejem Zapałowskim
„Informacja o tym, iż zbiegli
bojówkarze „Prawego Sektora”
znajdują się prawdopodobnie
w rejonie Góry Jawornik, była
podawana przez międzynarodowe media. Jednakże większość
z nich przemilczała fakt, iż jest
to tuż przy granicy z Polską i
właśnie w tym kierunku uciekają (…). To, że będą zmierzać do
Polski, było wysoce prawdopodobne” – powiedział w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” dr
Andrzej Zapałowski.
Dr Andrzej Zapałowski to historyk, wykładowca akademicki, ekspert ds. bezpieczeństwa i
prezes rzeszowskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W wywiadzie odniósł się do sytuacji na Zakar-

paciu, a ściślej ulokowaniu się
uzbrojonego oddziału „Prawego
Sektora” w rejonie Góry Jawornik, zaledwie kilkanaście kilometrów od polskiej granicy.
„Informacja o tym, iż zbiegli
bojówkarze „Prawego Sektora”
znajdują się prawdopodobnie
w rejonie Góry Jawornik, była
podawana przez międzynarodowe media. Jednakże większość z
tych mediów przemilczała fakt,
iż jest to tuż przy granicy z Polską i właśnie w tym kierunku
uciekają – jak ich nazwał prezydent Ukrainy Petro Walzman
Poroszenko – terroryści. To, że
będą zmierzać do Polski, było
wysoce prawdopodobne. Takie
kraje jak Węgry czy Słowacja
wzmocniły swoje granice, zresztą np. na Węgrzech bojówkarze
„Prawego Sektora” zostaliby
rozszarpani. Natomiast w Polsce mają cichych sympatyków,

a nasze władze milczą, udając,
że nie ma problemu. To niepokojące” – powiedział Zapałowski.
Przypomniał, że obecnie „Prawy Sektor” liczy kilka tysięcy
bojówkarzy, z których część
ma doświadczenie bojowe. „To
znacznie za mało, aby dokonać
zamachu stanu, ale wystarczająco, aby zdestabilizować państwo” - powiedział.
Zdaniem dr Zapałowskiego,
od początku „Prawy Sektor”
stawiał pewne kwestie jasno:
„Po pierwsze, Ukraina ma być
państwem narodowym z ograniczonymi prawami dla mniejszości. Po drugie, Ukraina nie
może być w NATO ani w Unii
Europejskiej, a tym bardziej w
jakimkolwiek związku z Rosją.
Kolejny element tej ideologii dotyczy likwidacji oligarchicznego
systemu państwa ukraińskiego.
W tym przypadku zawarto cza-

sowy sojusz z oligarchą Ihorem
Kołomojskim, który był rywalem
biznesowym Petro Poroszenki.
Zresztą jak ktoś chce poznać
cele „Prawego Sektora”, to
może sięgnąć do programu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, skąd zaczerpnięto szereg
tez programowych, włącznie z
„Sobornością” Ukrainy, czyli
budową Wielkiej Ukrainy poprzez włączenie do tego państwa wszystkich historycznych
ukraińskich ziem etnicznych, nie
wykluczając także m.in. części
obecnej Polski z Przemyślem,
Krakowem, po Krynicę”.
Ekspert przypominał, „że ponad połowa ukraińskiego parlamentu „jest zarażona banderyzmem”. Dotyczy to również
części rządu. Do banderyzmu
„taktycznie” odwołuje się również prezydent Petro Walzman
Poroszenko”.

„W Polsce od kilku lat wiele
środowisk ostrzegało przed takim scenariuszem wydarzeń, ale
poprawność polityczna poszczególnych ugrupowań nakazywała
zwalczać tego typu obawy. Teraz mamy już stan, w którym w
niedługim czasie musi dojść do
konfrontacji oligarchów z postbanderowcami. To będzie kolejny front w trwającej na Ukrainie
wojnie domowej” – uważa dr
Zapałowski.
Jego zdaniem „w Polsce ani
rząd, ani parlament nie martwi
się o bezpieczeństwo Polaków
na Ukrainie. Przyznał, że kolejne rządy przyznawały im dotacje, „ale tylko dla wybranych,
było wykorzystywanie Polaków
na Wschodzie do celów politycznych określonych partii albo w
grze geopolitycznej. Nawet na
Litwie, gdzie społeczność Polska ma reprezentanta w Parlamencie Europejskim, słychać
głosy, że ważniejsze są stosunki
z państwem wielkości naszego
województwa, czyli z Litwą niż
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interesy mieszkających tam Polaków. Co dopiero mówić o interesach Polaków na Ukrainie
przy tak dużym proukraińskim,
a czasami wręcz probanderowskim lobby w Polsce”.
„Przede wszystkim musimy się
obawiać wplątania naszego kraju w banderowską awanturę na
Ukrainie. Już obecnie niektórzy
ukraińscy studenci w Polsce demonstrują sympatie do tej ideologii, czego przykład mieliśmy
w Przemyślu, gdzie nie tak dawno ukraińscy studenci – w jednej
z galerii handlowych – robili sobie zdjęcia na tle banderowskiej
flagi, a niestety nasze władze,
łącznie z wymiarem sprawiedliwości, zlekceważyły ten akt – co
tu dużo mówić – wrogości wobec Polski i nas, Polaków. Warto
przypomnieć, że w naszym kraju
już studiuje dziesiątki tysięcy
studentów z Ukrainy. W Polsce „czasowo” przebywa także już setki tysięcy Ukraińców,
głównie z zarażonej bandytyzmem banderowskim zachodniej
Ukrainy. Jeżeli do tego dodamy
przestępczość zorganizowaną,
która kwitnie przy tego rodzaju konfliktach, to czegóż więcej
potrzeba do wzrostu zagrożenia
bezpieczeństwa naszego kraju”
– powiedział Zapałowski.
Ekspert odniósł się również do
kwestii zagrożenia ze strony
Rosji. Jego zdaniem, jest ona dla
Polski zagrożeniem „w przypadku konfliktu globalnego”. Uważa, że może podejmować próby
destabilizacji sytuacji politycznej czy gospodarczej w naszym
kraju, ale nie ma zagrożenia w
postaci zbrojnej agresji.
„Natomiast na Ukrainie są dziesiątki tysięcy sztuk broni poza
kontrolą, jest ideologia, która
porywa młodzież na zachodzie
tego państwa. Jeżeli przez kilka miesięcy nikomu w tym kraju nie przeszkadzało to, że setki
kilometrów od frontu bojówki
polityczne paradują z bronią po
ulicach, to cóż więcej trzeba?
Tak naprawdę zagrożenie stoi
u naszych granic. W związku z
wydarzeniami tuż przy naszej
wschodniej granicy dziwnym
trafem brakuje jakoś stanowiska
rządu PO – PSL” – zauważa dr
Zapałowski.
„Problem widzi w tym, że społeczeństwo nie jest informowane o
zagrożeniu: „Pamiętajmy, że od
Góry Jawornik do Ustrzyk Górnych, gdzie obecnie wypoczywa
tysiące turystów, jest zaledwie
ok. 20 km. A zatem nie tylko
powinniśmy, ale wręcz mamy
obowiązek być czujni, aby nie
stworzono nam na Podkarpaciu
drugiej Tunezji”.
Źródła:
http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/zagrozenie-u-naszych-wschodnichgranic-wywiad-z-dr-andrzejemzapalowskim
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Pomniki
banderowskiej
propagandy
Stanisław Żurek

Już w lipcu 1944 roku „kierownictwo ruchu banderowskiego uznało,
iż jest możliwe zarówno dokonanie
czystki, jak i wygranie całej sprawy
propagandowo. Dlatego z jednej
strony bezwzględnie dalej realizowano politykę faktów dokonanych,
a z drugiej zawczasu przygotowano strategie propagandowe, mające nie tylko usprawiedliwić ukraińskie poczynania, ale wręcz odpowiedzialność za nie przerzucić
na stronę polską. W ramach działań propagandowych wydano m.
in. broszurę Myrosława Prokopa
”Kudy priamujut Poliaky? („Dokąd zmierzają Polacy”). Tak w
niej, jak i w innych pracach ukraińskie poczynania przedstawiano
jako obronną reakcję na „polski
terror” i próbę zagarnięcia ziem
ukraińskich. Według tej wersji to
polskie podziemie jako pierwsze
przystąpiło do mordowania cywilnych Ukraińców. Polskie poczynania wywołały bunt ukraińskiej ludności, która sprzeciwiła się ciemiężycielom. Dopiero później do akcji
przystąpiły oddziały UPA. Negując możliwość popełnienia przez
Ukraińców jakichkolwiek zbrodni
wojennych, jednocześnie skrzętnie
notowano wszelkie ukraińskie tragedie z zamiarem ich propagandowego wykorzystania. Starano się
zbrodniami na Polakach obciążyć
Niemców i Sowietów (Motyka
Grzegorz: Ukraińska partyzantka
1942 – 1960; Warszawa 2006, s.
380). Jedna z łączniczek „Tarasa
Czuprynki” Katarzyna Michalkiewicz wysłana została na Wołyń,
aby „zdobyć” świadków, że ludność polską mordowali partyzanci
sowieccy. Zeznała ona: „Polecenie
Szuchewycza zostało przeze mnie
wypełnione, znalazłam fikcyjnych
świadków i stworzyłam odpowiednie akty”.
Propaganda ukraińska po 1990
roku kontynuuje wytyczne „kierownictwa ruchu banderowskiego” z lipca 1944 roku oraz wynikające z Uchwały Krajowego
Prowidu Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN) podjętej
22.VI.1990 r. Nacjonaliści ukraińscy oczywiście twierdzą,że ta
„Uchwała” jest „fałszywką”, a ci
mieszkający w Polsce jej autorstwo przypisują nawet nie żyjącemu już prof. Edwardowi Prusowi.
Zdumiewa jednak, że te „fałszywkę” konsekwentnie realizują od
25 lat.
Poniżej jej fragmenty.
„Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt widzenia
na historię i na stosunki ukraińsko-polskie. Nie dopuścić do głoszenia, że Lwów, Tarnopol, Stani-

sławów, Krzemieniec i in. kiedykolwiek odgrywały rolę polskich
ośrodków kultury. Zawsze były to
ośrodki kultury ukraińskiej. Polacy
nie odgrywali w nich najmniejszej
roli, a to, co o nich głosi się dzisiaj,
zaliczyć należy do polskiej szowinistycznej propagandy. /.../ Eliminować wszelkie polskie próby
zmierzające do potępienia UPA za
rzekome znęcania się jej na Polakach. Wykazywać, że UPA nie tylko
nie znęcała się nad Polakami, ale
przeciwnie, brała ich w obronę
przed hitlerowcami i bolszewikami. Polacy byli też w UPA. Mordy,
którym zaprzeczać nie można, były
dziełem sowieckiej partyzantki lub
luźnych band, z którymi UPA nie
miała nic wspólnego, pomniejszanie roli wyzwoleńczej UPA w skali
europejskiej jest niedopuszczalne.
Wszelkimi siłami dążyć do tego,
żeby w różnych naszych kontaktach z Polakami strona polska
przyznawała, iż były to przykłady
palenia wsi ukraińskich i mordowania Ukraińców przez AK, wykazywać podobieństwo między UPA
i AK, podkreślając wyższość pod
każdym względem UPA nad AK.
Wymuszać na Polakach przyznawanie się do antyukraińskich akcji, potępienia przez nich samych
pacyfikacji i rewindykacji przed
wojną i haniebnej operacji „Wisła” po wojnie. Wszystkie te akcje
przyniosły wiele cierpień i krwi
narodowi ukraińskiemu. Podkreślać to w komunikatach, które koniecznie muszą być publikowane w
językach obcych, zwłaszcza w angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim i rosyjskim. /.../ Ważne jest także w obecnej chwili postawienie na porządku dziennym
tzw. akcji „Wisła”. Dążyć, aby
stanęła ona na forum polskiego
parlamentu i żeby sami Polacy ją
potępili jako ludobójczą. Inicjatorem sprawy nie może być Mokry,
lecz ktoś z Polaków. Przeznaczyć
na to 15-20 tys. USD. Gdy to już
się stanie, to wieść o tym z odpowiednim naszym komentarzem w
jęz.. obcych powinna obejść cały
świat. Zainicjować wiece potępiające polskie zbrodnie popełnione na narodzie ukraińskim przez
różne cudzoziemskie organizacje.
Nasz komentarz do tego powinien
nawiązywać do ucisku polskiego
przed wojną na obszarze polskiej
okupacji ziem ukraińskich (Zamojszczyzna, pacyfikacje, likwidacja szkolnictwa i kultury, ucisk
narodowy), sławne działania UPA
w walce z Niemcami i komuną w
Bolszewii i w Polsce. Podnieść,
że sami Polacy oddają hołd bohaterskiej UPA, prekursorki Soli-

darności, potępiają komunistyczną
akcję „Wisła”, znęcania się nad
ukraińską ludnością. Wykazywać
ukraińskość Zacurzonii zgodnie z
granicą nakreśloną przez OUN-UPA. W tym duchu prowadzić
propagandę na rzecz historyczności i etnograficzności ziem ukraińskich okupowanych obecnie przez
Polskę, a o które z taką determinacją z komunistyczną władzą polską
walczyła UPA - razem z patriotycznymi siłami polskimi WIN. Wynika
z tego, że patriotyczne siły polskie
uznawały rolę UPA i jej prawo do
ziemi Zacurzonii. Mocno podkreślać, że takie jest stanowisko patriotycznych sił Polski obecnie. /.../
Problematyka rewolucyjnej OUN
- awangardy narodu ukraińskiego
- powinna być tam zawsze obecna.
Głosić prawdę bardziej znanych
wydarzeń dziejowych (Grunwald,
Wiedeń, Warszawa 1920, Monte
Cassino) podkreślając, że odniesione tam zwycięstwa były głównie
dziełem Ukraińców, a nie Polaków. Polacy odegrali w nich rolę
drugorzędną”.
Tekst Uchwały opublikowany został w gazecie „Polska Zbrojna”
z dnia 12 – 14 kwietnia 1991 r.
wydawanej przez Ministerstwo
Obrony Narodowej oraz w książce
dr Wiktora .Poliszczuka „Gorzka prawda - zbrodniczość OUN-UPA” (Toronto 1995 - str. 372379).
Prof. Mychajło Kowal w 15-tomowej historii Ukrainy pisze:
„Ounowcy podjęli próbę przymusowego wysiedlenia Polaków z
ziem zachodnioukraińskich (najpierw na Wołyniu, potem w Galicji,
wreszcie na terytorium Zakerzonnia) /…/. Cel tych akcji polegał
na tym, aby, wykorzystując stan
braku państwowości, depolonizować tereny pogranicza i zlikwidować korzystną dla Polski bazę
demograficzną prawdopodobnych
przyszłych plebiscytów. We wzajemnych terrorystycznych akcjach
zginęło nie mniej niż 40 tys. Polaków – dzieci, kobiet, starców – i w
przybliżeniu taka sama liczba ludności ukraińskiej (niektórzy autorzy mówią o 60 – 80 tys. jednych i
drugich)”. (M. Kowal: „Ukrajina
w druhij switowij i Wełykij Witczyznianij wijnach [1939 – 1945 r.]”;
Kyjiw 1999, s. 153).
A czego uczą studentów ukraińskich? W podręczniku historii
„Nowitnja istorija Ukrajiny. 1900
– 2000” (Kyjiw 2000) znajduje się
zdanie: „Oprócz starć z Niemcami
i sowieckimi partyzantami UPA
zmuszona była prowadzić walkę i
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na trzecim froncie – przeciwko Polakom. Krwawy konflikt zapoczątkowały masowe zabójstwa Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia
dokonane przez polską Armię Krajową w 1941 r. Niedługo później
te terrorystyczne akcje rozszerzono na Galicję i Wołyń. Głównym
celem Polaków było wzięcie pod
swoją kontrolę ziem utraconych w
1939 r. Tylko na Chełmszczyźnie w
latach 1943 – 1944 formacje polskie zniszczyły prawie 5 tys. Ukraińców. Krwawe ukraińsko-polskie
starcia trwały do 1947 r.’” Taką
„prawdę” ma znać student ukraiński.
Jedną z form tej propagandy mającej z okrutnych, wręcz barbarzyńskich zbrodniarzy, uczynić
sławnych „herojów samostijnej
Ukrainy” jest stawianie pomników
organizatorom i realizatorom ludobójstwa OUN-UPA na cywilnej
ludności polskiej, w zdecydowanej
większości na biednych rodzinach
chłopskich. Te masowo postawione „panteony chwały” banderowskim zbrodniarzom są jednocześnie materialnym dowodem hańby
elit ukraińskich w niepodległej już
Ukrainie. Ale także świadectwem
hańby elit polskich i ukraińskich
mieszkających w Polsce, gdyż takie pomniki postawione zostały
także na terenie Ojczyzny ofiar.
Najczęściej nielegalnie, z inicjatywy Związku Ukraińców w Polsce
utrzymywanego bardzo hojnie z
pieniędzy polskich podatników,
w tym rodzin ofiar. Przy milczącej
zgodzie lub nawet akceptacji polskich władz, zarówno rządowych
jak i samorządowych. Zasięg tej
„heroizacji” świadczy o tkwiącej
w elitach ukraińskich mentalności
sowieckiej - kiedyś niemal w każdym miasteczku ZSRR musiał stać
pomnik Lenina, Stalina lub innego
komunistycznego
„bohatera”,
obecnie na Ukrainie niemal w każdym miasteczku stoi pomnik Bandery, Szuchewycza lub innego banderowskiego „heroja”. Czy różni
się Dzierżyński od Szuchewycza?
Niewątpliwie większą ilością ofiar,
ale podwładni Dzierżyńskiego
nie nadziewali polskich dzieci na
sztachety w płocie, nie wyrzynali całych wsi „od niemowlęcia w
kołysce po starca nad grobem” za
pomocą siekier, noży, wideł i kos,
nie obcinali gwałconym kobietom
piersi i nie wyłupywali im oczu, co
z kolei było powszechną „metodą
walki narodowowyzwoleńczej”
podwładnych Szuchewycza.
Od około 1995 r. w polskiej prasie
zaczęły pojawiać się informacje

1 sierpnia - strona 28
dotyczące stawiania przez Związek Ukraińców w Polsce nielegalnych pomników upamiętniających
zbrodniarzy z UPA.
W roku 2001 ukazał się album zatytułowany „Cudzoziemcze, idź
powiedz Ukrainie - upamiętnienia
tragedii Zakerzonia w latach 19441947”, wydany przez przemyski oddział Związku Ukraińców
w Polsce. We wstępie działacz
Związku Ukraińców w Polsce i
publicysta tygodnika „Nasze Słowo”, Bohdan Huk, pisze: „Przez
dziesiątki lat walki o pomniki, o
tożsamość narodową i pamięć
historyczną - zwycięsko wyszła
strona ukraińska. Siłą miłości do
ziem ojczystych wybudowano 137
miejsc pamięci w 108 miejscowościach. Świadczą one i będą świadczyć kolejnym pokoleniom, że na
etnicznych, ukraińskich ziemiach
Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny,
Nadsania, Chełmszczyzny i Podlasia przelano krew za ich niepodległość a ukraińskie pomniki stoją
na ukraińskiej ziemi (...) 95 proc.
z tych pomników znajduje się na
południowo-wschodnich terenach
RP”. Obecnie takich pomników
jest już ponad 150. W tym czasie Josyp Myca, przewodniczący
Związku Ukraińskich Więźniów
Politycznych w Polsce, pisze list
otwarty do ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki,
opublikowany m.in. w ukazującej
się w USA „Nacjonalnej Trybunie” (grudzień 2005). Czytamy
tam: „Na mogiłach naszych pobratymców rozrzuconych po lasach i
jarach nie pozwala się postawić
nawet krzyża, podczas gdy naszym
ciemiężycielom odsłania się panteony chwały we Lwowie, Pawliwce,
Porycku, Hucie Pieniackiej oraz
innych miejscowościach” (za:
http://www.myslpolska.org/?article=465). Tego nazwać nie można
już tylko hipokryzją, jest to perfidny szuizm.
Gdy w sierpniu 1991 roku Ukraina ogłosiła swoją niepodległość
pierwszym
państwem,
które
uznało ten fakt, była Polska. Na
ponad 5 tysięcy polskich wiosek
wyrżniętych przez UPA w latach
1943 – 1945 na terenach, które po
drugiej wojnie światowej przyłączone zostały do Ukrainy Radzieckiej, bodajże tylko w 2 lub 3 z nich
władze sowieckie postawiły pomniki upamiętniające ofiary. Jeden
z nich był we wsi Niemilia pow.
Kostopol. Tutaj o świcie 26 lub
27 maja 1943 r. kilka uzbrojonych
grup upowców wtargnęło do wsi.
„Wśród napastników rozpoznano
wielu mieszkańców z okolicznych
wsi. Napastnicy wdzierali się do
domów zabijając swe ofiary siekierami, nożami i widłami. Próbujących uciekać lub bronić się
zabijano z broni palnej. Po masakrze wieś ograbiono z dobytku i
spalono około 51 zagród. Następnego dnia z Bystrzyc przyjechali
żandarmi niemieccy, pod osłoną
których ewakuowano ocalonych.
Większości ofiar, ze względu na
stopień zmasakrowania zwłok, nie
dało się zidentyfikować. Wszyscy
zostali pochowani we wspólnej
mogile koło posesji Franciszka Żygadły. W latach 70. XX w. (lub około 1980 roku) mogiła została ogrodzona, obok ustawiono obelisk. Na
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pomniku widniał napis: „Tu pochowanych jest 170 mieszkańców
wsi Niemilja rozstrzelanych przez
Burżuazyjnych
Nacjonalistów
Ukraińskich w 1943 roku. Wieczna
pamięć”. Został on później zniszczony, a obecnie na miejscu mogiły
znajduje się jedynie kurhan pokryty trawą” (za: https://pl.wikipedia.
org/wiki/Zbrodnia_w_Niemilii).
Oczywiście wikipedia nie podaje,
że pomnik zniszczony został w latach 90-siątych XX wieku, już w
„samostijnej” Ukrainie.
W sierpniu 1945 roku we wsi
Czukiew pow. Sambor banderowcy na oczach matki zamordowali
jej 19-letniego syna. Za czasów
ZSRR postawiono tutaj Pomnik
Matki Ukrainy z wypisanymi nazwiskami polskich i ukraińskich
ofiar banderowców, zainstalowano
znicz podłączony do gazociągu.
Gdy powstała wolna Ukraina tablicę zerwano, znicz został zniszczony, dopływ gazu zamknięty; „I
właśnie w taki sposób zaczęła się
rodzić „nowa przyjaźń” pomiędzy narodami Ukrainy i Polski”
(Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Bulzacki Krzysztof: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie lwowskim 1939 –
1947; Wrocław 2006, s. 900).
W pobliżu zrujnowanego klasztoru we wsi Nowy Zahorów (woj.
wołyńskie, pow. Horochów) znajduje się dużych rozmiarów usypany pagórek o podstawie 18 na
18 metrów, na który prowadzą 22
betonowe schody. Miejsce to jest
prawdopodobnie mogiłą zbiorową,
w której – według relacji byłych
mieszkańców wsi – pochowano
kilkudziesięciu mieszkańców wsi i
kolonii Horochówka zamordowanych w nocy z 11 na 12 lipca 1943
roku przez ukraińskich nacjonalistów. Mogiła nie jest oznaczona,
choć schody na nią prowadzące
świadczą, że w czasach sowieckich mógł na niej stać pomnik (Jerzy Platajs: Po Polakach pozostały
mogiły; w: „Rzeczpospolita” z 10
lipca 2008 r).
W Hruszowicach koło Radymna
pomnik monumentalnej wielkości przywieziony został z Ukrainy
przez przejście graniczne w Hrebennem. Instalowany był nielegalnie od lipca do 9 października 1994
roku, z emblematem UPA i tablicą
informacyjną, że jest poświęcony
„bohaterom UPA” z wszystkich 4
kureni operujących w WO „Sian”.
To oni splamili swoje ręce krwią
ponad 20 tysięcy osób na samej
tzw. „Zacurzonii”, którzy ginęli w swoich rodzinnych domach
tylko dlatego, że byli Polakami i
mieszkali na terenach, które obłąkani ideolodzy nacjonalizmu nazwali „etnicznie ukraińskimi”. Dla
zbrodniarzy było to wystarczającym powodem do popełnienia
zbrodni ludobójstwa. Na pomniku postawionym 28.08.1993 r. w
Monasterzu koło Werchraty, na
tablicy widniał napis: „Tu spoczywa 45 ukraińskich powstańców z
sotni „Szuma”, którzy 2.III. 1945 r.
zginęli za wolność i suwerenność
ukraińskiego i polskiego narodu”.
Ta sama sotnia razem z innymi z
kurenia „Werchrata” dokonała w
niecały rok wcześniej rzezi 62 pol-

skich mieszkańców sąsiedniej wsi
Rudka. Walczyli więc o „suwerenność polskiego narodu” dokonując
jego rzezi! Przy tym majstersztyku
„wymięka” propaganda i goebbelsowska i stalinowska, a nawet
razem wzięte! „Strona ukraińska
nie wywiązuje się z porozumień
w sprawie upamiętnienia miejsc
pochówku polskich żołnierzy. Międzynarodowa umowa w tej kwestii jest lekceważona, dochodzi
do zastojów w rozmowach, które
w poszczególnych przypadkach
trwają już dziesięć lat – alarmuje Rada Ochrony Pamięci Walk i
męczeństwa. /.../ Prawda jest taka,
że wnioski, które są kierowane,
pozostają bez odpowiedzi, nie są
załatwiane/.../, wiele prac bezskutecznie czeka na wykonanie, nieraz
zdarzają się wieloletnie zastoje
sięgające nawet dziesięciu lat –
informował Zenon Baranowski
(„Nasz Dziennik” z dnia 18 lutego
2004 r.), relacjonując posiedzenie
sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
Ukraińska hucpa z Cmentarzem
Orląt Lwowskich po 15 latach
skończyła się... polskimi ustępstwami. Latem 1996 roku władze
ukraińskie nie wpuściły polskich
pielgrzymów do Przebraża, jadących na odnawiany polski cmentarz wojenny i zażądali zmiany
uzgodnionej już wersji jego wyglądu.
W „Biuletynie informacyjnym 27
DWAK” (nr 3 z 1998 r) w artykule
„Skandal w Janowej Dolinie” (nazwę tej miejscowości zmieniono
na „Bazaltowoje”) Jan Engelgard
pisał: „Podczas, gdy w Polsce stawia się nielegalnie pomniki upamiętniające walki (mordy) UPA, a
na pomnikach tych wymienia się
nie tylko nazwy oddziałów (kureni), ale także umieszcza się prowokacyjne napisy w stylu: „Polegli
za wolną Ukrainę” – na miejscach
kaźni dziesiątków tysięcy bezbronnych Polaków nie można nawet
umieścić krzyża z datą śmierci tam
spoczywających! W tym czasie,
kiedy prezydent RP i Ukrainy odsłaniają z wielką pompą pomnik w
Jaworznie, gdzie zmarło na tyfus
160 członków UPA i OUN – nie
można godnie uczcić śmierci 600
zarąbanych Polaków tylko w jednej wołyńskiej wsi!” .
Napad na Janową Dolinę rozpoczął się po północy, w Wielki Piątek 23 kwietnia 1943 roku. Razem
z upowcami w napadzie uczestniczyła masowo ludność ukraińska,
w tym kobiety i dzieci, które brały
udział w podpalaniu zabudowań
ze śpiącymi ludźmi. Uciekający
Polacy byli zabijani strzałami z
broni palnej lub siekierami i widłami. Inni ginęli w płomieniach
albo dusili się dymem w piwnicach, gdzie usiłowali się schronić.
Upowcy podpalili także szpital, po
uprzednim wyniesieniu z niego pacjentów narodowości ukraińskiej.
Trzyosobowy personel szpitala
został zamordowany siekierami,
natomiast polskich pacjentów napastnicy spalili żywcem Większość z ponad 600 ofiar zginęła
na skutek wywołanych w osiedlu
pożarów. Ofiary ginęły ponadto od
ciosów siekier, noży i wideł. Część
dzieci wbito na sztachety płotów, a

niemowlętom rozbijano główki o
ściany. Wikipedia polska (powołując się na książkę niżej podpisanego „UPA w Bieszczadach” ) podaje: „Obecnie miejscowość Janowa
Dolina nosi nazwę Bazaltowe. W
miejscu, w którym znajdowało się
osiedle, rodziny pomordowanych
ufundowały pomnik. W ostatniej
chwili, przed odsłonięciem pomnika, ukraiński wykonawca usunął,
bez wiedzy zamawiających, datę
„23 kwietnia 1943”, pozostawiając tylko napis „Pamięci Polaków
z Janowej Doliny”. W trakcie odsłaniania pomnika 18 kwietnia
1998 roku, 50 aktywistów organizacji „Ruch” demonstrowało,
trzymając transparenty z napisami
„Won polscy policjanci”, „Won
SS-sowskie sługusy”. Banderowski rizun i „siekiernik”, który najczęściej swój zbrodniczy „szlak”
zaczynał na służbie niemieckiego
okupanta jako policjant, a następnie przeszedł do faszystowskich i
nazistowskich formacji OUN-UPA
oraz SS „Galizien” - „Hałyczyna”, przy wtórze swoich dzieci i
wnuków rzuca oszczerstwa po
adresem swoich niedoszłych ofiar,
którym udało się uciec spod rzeźnickiego noża i topora, oraz pod
adresem dzieci i wnuków z rodzin
ofiar, stojących właśnie nad grobami swoich najbliższych, pomordowanych przez członków rodzin
tychże aktywistów Ruchu”. Trudno określić, czy to zwyrodnienie
moralne jest u nich genetyczne, jeśli nie „wyssane z mlekiem matki”
- to „zasiane z plemnikami ojca”,
czy też jest to skutek nacjonalistycznej indoktrynacji w faszyzującej się Ukrainie. Kaci nie tylko
nie poczuwają się do żadnej winy,
ale obarczają winą ofiary. .
Bogdan Piętka w tygodniku „Myśl
Polska” (nr 19 – 20 z 11 – 18 maja
2014) pisze: „Od ponad 70 lat
trwa zaprzeczanie i zakłamywanie tej zbrodni. Największe zasługi
na tym polu położył banderowski
pseudohistoryk Petro Mirczuk „Zalizniak” (1913-1999). Wymyślił on bajeczkę o „bitwie” w Janowej Dolinie, w której Polacy mieli
stracić kilkuset zabitych i rannych,
a Ukraińcy 8 zabitych i 3 rannych (w rzeczywistości napastnicy
ukraińscy stracili w walce dwóch
ludzi). /.../ W niedługim czasie
po odsłonięciu polskiego pomnika, Ukraińcy postawili pomnik ku
czci morderców z UPA w centrum
obecnej wsi Bazaltowe. Upamiętnia on „akcję bojową”, która ponoć miała miejsce w dniach 21-22
kwietnia 1943 roku. Napis na płycie ukraińskiego pomnika głosi, że
oddziały UPA, którymi dowodził
„Dubowyj”, zlikwidowały rzekomo „bazę polsko-niemieckich okupantów Wołynia”. Fałsz i ordynarne kłamstwo zostały tu użyte nawet
jeśli chodzi o datę. Właśnie tę fałszywą datę rzekomej bitwy UPA z
„polsko-niemieckimi okupantami”
obchodzili w tegoroczny Poniedziałek Wielkanocny (2014 rokuprzypis S.Ż.) członkowie Prawego
Sektora z wielebnym ojcem Ihorem. W Polsce na temat skandalu z pomnikiem UPA w Janowej
Dolinie milczano i milczy się do
dzisiaj”. Następnie B. Piętka stawia pytania: „Czy można sobie
wyobrazić, że np. władze Rosji
postawiłyby w Katyniu pomnik ku
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czci NKWD? /.../ Czy można sobie wyobrazić NPD – sukcesorkę
NSDAP – czczącą pamięć esesmanów na terenie któregoś z byłych
niemieckich obozów koncentracyjnych? Czy można sobie wyobrazić, że gdziekolwiek na świecie jest
negowana zbrodnia ludobójstwa i
znieważa się pamięć jego ofiar, a
państwo, z którego te ofiary pochodzą nie reaguje, nie upomina się o
nie?”
Redaktor „Gazety Wyborczej” Paweł Smoleński, absolwent ukraińskiego liceum w Legnicy, biegał
w 2000 roku po Pogórzu Przemyskim krzycząc, że ksenofobiczni
Polacy nie pozwalają na pochówek poległych w ataku na Birczę
„partyzantów UPA”. Nie chodziło
o pochówek, ale o postawienie
pomnika chwały dla zbrodniarzy
w miejscu uświęconym krwią ich
polskich ofiar. Bez problemów
pochowani zostali na cmentarzu
wojskowym Strzelców Siczowych
w Pikulicach pod Przemyślem, 7
lipca 2000 roku podczas ich pochówku, greckokatolicki ks. Stefan
Dziubina gloryfikował upowskich
zbrodniarzy i twierdził, że bronili
oni „bezbronnych ludzi, jakich w
tym czasie tysiącami okrutnie mordowano tylko za to, że urodzili się
Ukraińcami”. Podobnych bredni
i kłamstw wypowiedział znacznie
więcej (Jacek C. Kamiński: Polacy nas wyrzynali; w: „Myśl Polska
o Kresach” [dodatek „Myśli Polskiej”] z września 2000 r.).
I okazało się, że Ukraińcy złamali obowiązujące prawo, zmienili
uzgodnione z polską stroną napisy na pomnikach. A ów redaktor
oczywiście milczał w tej sprawie.
Gdy odpowiednie służby zdemontowały te tablice, przemyski
oddział Związku Ukraińców w
Polsce zgłosił sprawę do polskiej
prokuratury. Oni mogą w Polsce
łamać prawo, Polakom nie wolno
go egzekwować! Kulisy tego „incydentu”, bardzo charakterystyczne dla relacji polsko-ukraińskich,
ujawnia Jacek Borzęcki w artykule
„Tablice w „areszcie” (podaję za:
http://www.dziennik.krakow.pl/
public...j/002/002.html). Pisze on:
„Do usunięcia dwóch tablic upamiętniających szczątki 47 bojowników Ukraińskiej Powstańczej
Armii doszło 8 grudnia 2003 r. po
otrzymaniu przez prezesa PGK pisemnego polecenia od prezydenta
Przemyśla, który z kolei powoływał się na pisemne polecenie ze
strony wojewody podkarpackiego.
Jemu bowiem formalnie podlega,
utrzymywany przez Polskę, cmentarz wojenny Ukraińskiej Halickiej
Armii z okresu po I wojnie światowej wraz z przyłączoną przed
prawie 4 laty częścią przeznaczoną na mogiły bojowników UPA.
Podczas uroczystego pochówku 7
lipca 2000 r. spoczęły tutaj kości
upowców odnalezione i ekshumowane na koszt państwa polskiego
w Birczy i Lisznej (mieszkańcy
tychże okolic, pamiętający terror UPA wobec ludności polskiej,
nie zgodzili się na pochowanie
„banderowców” na miejscowych
cmentarzach). Ukraiński Cmen-
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tarz Wojenny z czasów po I wojnie
światowej znacznie poszerzono i
ogrodzono na koszt państwa, po
czym na mogiłach stanęły zbudowane również na koszt państwa
nagrobki czekające na położenie
upamiętniających tablic. Problemem była treść tablic, o czym mieli zadecydować przedstawiciele
obu państw. Oprócz tej sprawy,
gorącym problemem w dwustronnych stosunkach była już wówczas
kwestia nierespektowania przez
stronę ukraińską dwustronnych
uzgodnień dotyczących odbudowy
Cmentarza Orląt Lwowskich. Oba
te problemy stały się tematem dwustronnego spotkania, jakie odbyło
się w Warszawie 3 sierpnia 2000
r. Oprócz przewodniczącego Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika, a z
drugiej strony wiceministra spraw
zagranicznych Ukrainy Petra Sardaczuka i ambasadora Ukrainy w
Polsce Dmytra Pawłyczki w spotkaniu uczestniczyli też (w charakterze obserwatorów) ówczesny
mer Lwowa Wasyl Kujbida, wicemer Lwowa Wasyl Biłous oraz prezes Związku Ukraińców w Polsce
Miron Kertyczak. Zgodnie z zawartym wówczas porozumieniem
strona ukraińska miała zadbać o
respektowanie przez władze lwowskie zawartych wcześniej uzgodnień co do zakresu prowadzonej
na koszt strony polskiej odbudowy
Cmentarza Orląt we Lwowie (chodziło o napis na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz o pomniki lotników amerykańskich i strzelców
francuskich). Strona polska miała
na swój koszt przygotować tablice
w języku ukraińskim o treści: „Powstańcom ukraińskim poległym
za wolną Ukrainę 7 stycznia 1946
roku w Birczy” (imiona i nazwiska,
pseudonimy oraz daty urodzenia).
„Powstańcom ukraińskim straconym za wolność Ukrainy 22 maja
1947 roku w Lisznej” (imiona i
nazwiska, pseudonimy, daty urodzenia). Po uroczystym podpisaniu
porozumienia strona ukraińska
jakby przestała się interesować
jego realizacją, a władze miejskie
Lwowa nadal sprzeciwiały się wykonaniu kompromisowych uzgodnień zawartych na płaszczyźnie
międzyrządowej. W tej sytuacji
strona polska wstrzymywała się
z zamontowaniem uzgodnionych
tablic na pomnikach nagrobnych
UPA na ukraińskim cmentarzu wojennym w Przemyślu Pikulicach.
Tymczasem 23 sierpnia 2003 r.,
w Dzień Niepodległości Ukrainy,
organizacja grupująca głównie
byłych upowców w Polsce (Związek Ukraińskich Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego), która właśnie w tym czasie
odbywała w Przemyślu IV zjazd,
samowolnie umieściła na obu mogiłach tablice w języku ukraińskim
o treści niezgodnej z podpisanym
porozumieniem: „Tu spoczywają
żołnierze Ukraińskiej Powstańczej Armii polegli w walce za
wolną Ukrainę podczas ataku na
garnizon Wojska Polskiego w Birczy, w dniu 7 stycznia 1946 roku”
(imiona i nazwiska, pseudonimy
oraz daty i miejsca urodzenia).
„Tu spoczywają żołnierze Ukra-
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ińskiej Powstańczej Armii straceni
22 maja 1947 roku w Lisznej na
podstawie wyroku polskiego Sądu
Wojskowego w Sanoku” (imiona i
nazwiska, pseudonimy oraz daty i
miejsca urodzenia). Gdy wieść o
tym dotarła do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, przewodniczący Andrzej
Przewoźnik zwrócił się do wojewody podkarpackiego z prośbą „o
działanie wynikające z przepisów
obowiązującego prawa”, czyli po
prostu o usunięcie nielegalnych
tablic. Na wiadomość o zniknięciu tablic bardzo ostro zareagował przewodniczący przemyskiego
Oddziału Związku Ukraińców w
Polsce Jarosław Sidor, który 15
grudnia ub.r. wniósł do prokuratury zawiadomienie o „przestępstwie” oraz wypowiedział się w
publikacji
ukraińskojęzycznego
„Naszego Słowa”, iż „polska
władza z nakazu podkarpackiego wojewody ukradła tablice”.
Następnie Jacek Borzęcki stawia
pytania, na które do dzisiaj nie ma
odpowiedzi: „Co z nielegalnymi
pomnikami UPA? Pytanie to wydaje się być logiczną konsekwencją powyższych faktów. Skoro bowiem rada - reprezentująca w tej
materii władze państwowe RP - po
raz pierwszy zdecydowała się na
wyegzekwowanie obowiązującego
w Polsce prawa wobec tablic samowolnych, ale raczej nieznacznie
wykraczających poza uzgodnienia
polsko-ukraińskie i położonych na
legalnych pomnikach nagrobnych,
to czy również zamierza egzekwować obowiązujące prawo wobec
kilkunastu pomników i tablic UPA
postawionych nielegalnie w ostatnich około 10 latach? A przecież
niektóre z nich wzniesiono już po
wejściu w życie nowego Prawa
budowlanego, nie przewidującego żadnej możliwości legalizacji
nielegalnych konstrukcji budowlanych, w tym także pomników.
Czy na usunięcie nie zasługują w
dużo większym stopniu np. tablice
na nielegalnym - i nie kryjącym
żadnego pochówku - łuku chwały
w Hruszowicach (gmina Stubno)?
Wszak te tablice oddają hołd upowskim przywódcom i całej terrorystycznej formacji zbrojnej, a w
szczególności jej czterem kureniom, jakie w granicach powojennej Polski walczyły o wolną Ukrainę nie tylko z polskim wojskiem,
ale i z bezbronną polską ludnością
wiejską. Do tej pory było tak, że
zwolennicy tworzenia i szerzenia
legendy UPA w Polsce - zazwyczaj
dawni upowcy - nie czuli właściwie potrzeby czynienia stosownych starań o legalne postawienie
pomnika. Stawiali go nielegalnie
(często z elementów sprowadzonych z Ukrainy), po czym było
trochę szumu w mediach, dużo rozmów, negocjacji, a nawet kompromisowych uzgodnień i porozumień
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ze Związkiem Ukraińców
w Polsce, ale ostatecznie nic z tego
nie wynikało i nielegalne pomniki
z nielegalnymi tablicami spokojnie stały sobie dalej. Czy więc ten
niespodziewany przejaw egzekwowania prawa przez radę i jej przewodniczącego jest tylko wyjątkiem

od dotychczasowej zasady czy
może stał się właśnie zasadą?”.
Od tego „incydentu” minęło 12
lat. Andrzej Przewoźnik zginął w
katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem a jego następca, Andrzej
Kunert, członek gminy żydowskiej
w Warszawie, przyjął postawę całkowitej uległości wobec żądań
strony ukraińskiej. I nie tylko nie
został rozebrany ani jeden nielegalnie pomnik postawiony zbrodniarzom UPA, ale strona ukraińska
nadal łamała podpisane uzgodnienia ze stroną polska, jak chociażby
w przypadku pomników w Sahryniu i w Gorajcu. Bez żadnej reakcji
ze strony polskiej .
Rzecz nie mieszcząca się w moralności żadnego z narodów europejskich, to także fakt gloryfikowania na Ukrainie esesmanów z
ochotniczej 14 Schűtzen Division
SS „Galizien” (w nazewnictwie
ukraińskim 14 SS Striłećka Dywizja „Hałyczyna”). 3 czerwca 1944
roku jednostki SS „Galizien” wizytował Himmler. „Zjazdy” ukraińskich esesmanów, już w samostijnej Ukrainie, „wizytował” Wiktor
Juszczenko. Uroczystości związane z 50-tą rocznicą powstania SS
„Galizien” - „Hałyczyna” Kongres
Ukraińskich Nacjonalistów zorganizował 14 sierpnia 1993 roku we
Lwowie, a następnie pod Brodami.
Esesmani ukraińscy, mieszkający
obecnie w Europie Zachodniej,
Kanadzie, USA i Australii przemaszerowali w szyku wojskowym
ulicami Lwowa, jak w 1943 roku.
Krótki, 5-dniowy epizod walki z
Armią Czerwoną (14 – 19 lipca
1944) jest pretekstem do uznania
jej członków za „bohaterów samostijnej Ukrainy”. Pomija się fakt,
że ci ukraińscy esesmani walczyli
po stronie faszystowskiej III Rzeszy oraz wymordowali kilka tysięcy cywilnej ludności polskiej,
w większości kobiety i dzieci. Po
ucieczce na Zachód nie zostali wydani Sowietom tylko dlatego, ze
posiadali obywatelstwo polskie.
Obywatelstwo narodu, który wyrzynali.
Wydawało się, że w 2003 roku,
przy okazji 60. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, w elitach rządzącej na Ukrainie koalicji „pomarańczowej” wystąpi jakaś elementarna odrobina humanitarnej refleksji,
która pozwoliłaby mieć nadzieję,
że Ukraina powoli będzie zbliżała się do państw cywilizowanych,
o tradycji chrześcijańskiej. Fałsz
„pojednania’ zaczął się od zakłamanego „Oświadczenia w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej” przyjętego przez parlamenty
Polski i Ukrainy. Potem okazało
się, że na odsłanianych pomnikach
w Porycku „niewidzialna ręka”
ukraińskiego wykonawcy pozmieniała uzgodnione wcześniej
napisy. A skończyło na nie wpuszczeniu na Ukrainę przez ukraińską
straż graniczną polskiego autokaru
z 46-osobową grupą kombatantów
udających się do Porycka na uroczystości „pojednania” pod pretekstem poszukiwania w autokarze...
broni i materiałów wybuchowych.

Szukali przez kilka godzin, nic nie
znaleźli, uroczystości się skończyły, strefa przygraniczna została
zamknięta, kombatanci zawrócili. Faktycznym powodem szykan
było to, że kombatanci jechali w
mundurach i z odznaczeniami,
inne autokary zostały przepuszczone (Dariusz Jędryszka: Nam
pojednać się nie pozwolili; w:
„Dziennik Wschodni” z 12 lipca
2003 r.). Było to „pojednanie” w
stylu banderowskim.
Gdy Kresowianie podjęli inicjatywę postawienia w Warszawie
Pomnika Ofiar OUN-UPA, wnet
pojawił się „list protestacyjny
polskich intelektualistów” skierowany do Przewodniczącego
Rady Miasta Stołecznego Warszawy, opublikowany w... ukraińskojęzycznym „Naszym Słowie”.
Wśród protestujących znalazł się
Andrzej Wajda, do którego wystosowała list Leokadia Ciaś-Tylenda, a opublikowany on został w
gazecie „Myśl Polska” z 3 czerwca
2007. Pisze ona m.in.: „Panie Andrzeju! Pod wyrokiem skazującym
Pana Ojca podpisał się – dzisiaj
potępiany – Józef Stalin. Pod wyrokiem skazującym mojego ojca
podpisał się – dzisiaj hołubiony –
Kłym Sawur. Pana Ojciec zginął w
Katyniu w 1940 roku. Mój Ojciec
zginął w Wierzbicznie, powiat Kowel, na Wołyniu w 1943 roku. Pana
Ojciec został zastrzelony strzałem
w tył głowy. Mój Ojciec został zarżnięty nożem, z towarzyszącymi
morderstwu słowami: „riżte, riżte pomałeńku, bo to dobryj pan”.
Pana Ojciec walczył w 1939 roku.
Mój Ojciec walczył w 1920 roku.
Pana Ojciec walczył pod wodzą
Edwarda Rydza-Śmigłego. Mój
Ojciec walczył pod wodzą Józefa Piłsudskiego. Nie wiem gdzie
walczył Pana Ojciec. Mój Ojciec
walczył na Wołyniu i pod Lwowem.
Pamięć Pana Ojca okrywała tajemnica prze 50 lat. Pamięć mojego Ojca okrywa dalsze milczenie,
choć mijają już 64 lata. Pana Ojcu
zbudowano pomnik w Katyniu,
w miejscu zbrodni. Prochy mojego Ojca leżą gdzieś na pastwisku
w Wierzbicznie. Pan może złożyć
kwiaty na (wspólnym) grobie Ojca.
Ja nawet nie wiem gdzie szukać
prochów mojego Ojca. Ekshumacja nie dała rezultatu. Pan buduje
pomnik swojemu Ojcu w postaci
filmu o Katyniu. Pan stawia sprzeciw budowie pomnika mojemu
Ojcu. Pan każe mi przebaczyć „winowajcom”, aby nie siać nienawiści między narodami. Pan sam do
tej pory nie przebaczył swoim „winowajcom”. Pan, bez mojej zgody,
przeprosił za Operację „Wisła”,
która zakończyła przelew krwi w
Bieszczadach. Ja w tej sytuacji nie
muszę już wybaczać i przepraszać.
Pan uczynił to za mnie, jako Senator. Pytam Pana tylko o jedno: dlaczego Pan dokonał podziału naszych Ojców. Mój Ojciec to równy,
a Pana - równiejszy... Dlaczego
buduje Pan pomnik swojemu Ojcu,
a zakazuje Pan, abym ja zbudowała pomnik Ojcu mojemu?”.
Pozostaje retoryczne pytanie: czy
Andrzej Wajda na ten list odpisał?
A pomnika jak nie było tak nie ma
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go do dzisiaj.
6 listopada 2008 roku do ówczesnego premiera Donalda Tuska
list skierował dr Andrzej Zapałowski: „Przed dwoma miesiącami na
skutek nieodpowiedzialnych działań podległych panu służb doszło
w Przemyślu do demontażu rzeźby
na legalnie wybudowanym pomniku znajdującym się na cmentarzu,
a upamiętniającym ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności m.in.
polskiej, żydowskiej i ukraińskiej
w latach II wojny światowej oraz
po jej zakończeniu. Do demontażu doszło na skutek doniesienia
pana Andrzeja Czornego (zastępcę
przewodniczącego koła „kombatantów” UPA w Przemyślu), który
zażądał demontażu rzeźby znajdującej się na pomniku. Tak, więc
na wniosek członka organizacji
ludobójczej zdemontowano symbol
upamiętniający dziesiątki tysięcy
ofiar i dokonały tego organy podległe rządowi RP! Stało się tak w
imię walki z samowolą budowy
nielegalnych pomników. Rozbiórkę
rozpoczęto od symbolu przedstawiającego ofiary a nie katów. Od
wielu lat kombatanci i rodziny pomordowanych zgłaszały do władz
administracyjnych apele o rozebranie nielegalnych upamiętnień
ludobójczej organizacji OUN-UPA
w Polsce. Władze w tej sprawie nic
nie robiły i nie widziały problemu.
Teraz po protestach rozpoczął się
dopiero ich spis. Mało, kto z rodzin
pomordowanych wierzy, że te pomniki zostaną rozebrane.”
W tym czasie, latem 1998 roku,
okazało się, że na stoku góry
Chryszczata w Bieszczadach został
nielegalnie postawiony pomnik
ku czci UPA. „Prawdopodobnie
przez Ukraińców z Kanady, chociaż plotka głosiła, że dokonał tego
mieszkaniec Komańczy, niejaki pan
Mucha, sowicie opłacony przez byłych zbrodniarzy banderowskich
i ich potomków, mieszkających
obecnie w Kanadzie i USA. Leśnicy tego faktu nie zauważyli, chociaż do jego budowy użyto dużych
elementów stalowych i znacznej
ilości cementu. Monument tworzą
kamienny obelisk i siedem krzyży
cmentarnych. Na obelisku widnieje
tryzub i dwujęzyczny napis: „Cześć
pamięci żołnierzom UPA poległym
23.01.1947 w walce z żołnierzami
WP w obronie podziemnego szpitala. Cześć ich pamięci. Towarzysze
broni” (Mariusz Kamieniecki: Pomnik UPA do rozbiórki; w: „Nasz
Dziennik” z 14 stycznia 2009).
Obok pomnika postawionych zostało siedem krzyży, gdyż w tym
miejscu zginęło 7 banderowców,
podczas podjętej przez nich walki
z WOP, po wykryciu szpitala podziemnego UPA – czym zresztą złamali konwencję międzynarodową.
Specjalna komisja powołana przez
wojewodę podkarpackiego orzekła, że pomnik powstał nielegalnie.
Nielegalnych upamiętnień ukraińskich nacjonalistów na Podkarpaciu jest co najmniej kilkadziesiąt.
„Jak zapewniła nas wicewojewoda
podkarpacki Małgorzata Chonycz,
w stosunku do wszystkich niele-
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galnych upamiętnień, niezależnie
od tego, czy będą one polskie czy
ukraińskie, zostaną podjęte kroki
prawne, a w konsekwencji zostaną
wydane decyzje o ich rozbiórce”.
Problem w tym, że „panteony
chwały UPA” nielegalnie stoją
już lat kilkanaście i jeszcze żaden
z nich nie został rozebrany. Także
w przypadku pomnika postawionego faszystom ukraińskim, mającym na swych rękach męczeńską
śmierć ponad 1800 osób ludności
polskiej na samym tylko terenie
Bieszczadów, administracja polska okazała się w zadziwiający (i
zastanawiający) sposób bezradna.
„Władze nadleśnictwa w Komańczy nie wiedzą, co zrobić. – To samowolka, ale jak usuniemy krzyże
i pomnik, to podniesie się alarm,
że w Polsce niszczy się ukraińskie pomniki – uważa nadleśniczy
Wiesław Budzyń (Józef Matusz:
Nielegalnie czczą pamięć UPA; w:
„Rzeczpospolita” z 18 – 19 października 2008). „Nie możemy się
zgodzić na proponowaną przez
Ukraińców zasadę wzajemności:
pomnik za pomnik, bo skali nie da
się porównać. Ukraińskich miejsc
wymagających upamiętnienia w
Polsce jest około stu, a naszych
tylko na Wołyniu około trzech tysięcy” (Andrzej Przewoźnik, jw.).
Oczywiście policja sprawców
nie ustaliła, chociaż istnieją nawet zdjęcia ukazujące grupę około 30 osób, podczas poświęcenia
tego pomnika. Nastąpiła swoista
„przepychanka”. „M. Chomycz
w listopadzie 2008 roku wystąpiła
do gminy Komańcza, by rozebrała nielegalną budowlę. Ale wójt
Stanisław Bielawka uważał, że
powinien się tym zająć nadzór budowlany. O sprawie dyskutowali
także radni powiatu sanockiego.
Większość uznała, że pomnik należy rozebrać, a zostawić tylko
krzyże, które zostały poświęcone.
Przeciwko rozbiórce protestowała
mniejszość ukraińska. Ostatecznie nadzór budowlany z Sanoka
nakazał rozbiórkę nadleśnictwu w
Komańczy. Nadleśnictwo odwołało się od tej decyzji. – Niech nadzór budowlany szuka tych, co ten
pomnik postawili. My krzyży nie
będziemy niszczyć – mówi nadleśniczy z Komańczy Piotr Łański”
(Józef Matusz: „Zniszczono pomnik UPA”; w: „Rzeczpospolita” z
18 kwietnia 2009).
Deklarację nadleśniczego z Komańczy „my krzyży nie będziemy niszczyć” można było łatwo
zweryfikować. Na terenie nadleśnictwa Komańcza, z ręki tychże
„upamiętnionych żołnierzy UPA”
zginęło około 500 osób narodowości polskiej, żołnierzy i ludności
cywilnej, przy czy często ponosząc śmierć okrutną. Wystarczyło
postawić każdej z tych ofiar krzyż,
w miejscu jej zamordowania, by
sprawdzić, czy wówczas także polscy leśnicy „krzyży nie będą niszczyć”? Tym bardziej, że postawione byłyby ofiarom, nie sprawcom.
W połowie kwietnia 2009 roku jeden z turystów odkrył, że pomnik
postawiony nielegalnie bandytom z
UPA został częściowo zniszczony,
ale nienaruszone pozostały krzyże.
Prawdopodobnie stało się to tuż po
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ukraińskich świętach Wielkanocy.
Oczywiście natychmiast podniósł
się wrzask Związku Ukraińców
w Polsce, z jego szefem Piotrem
Tyma na czele. Dołączyła do niego Lwowska Rada Miejska, która
w uchwale zażądała od prezydenta
Wiktora Juszczenki i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Ukrainy
wystosowania noty protestacyjnej
do polskiego MSZ. „Uważamy,
że takie nieodpowiedzialne działania pewnych przedstawicieli sił
antyukraińskich w Rzeczypospolitej Polskiej są próbą pogorszenia
stosunków między Ukraińcami a
Polakami oraz godzą we współpracę naszych państw we wspólnocie europejskiej” – napisali radni.
Domagają się też wyjaśnień od
konsula generalnego RP we Lwowie, który nie zajął w tej sprawie
stanowiska. Radni liczą, że polskie
władze pomogą w odbudowie monumentu, a sprawcy zniszczenia
zostaną ukarani. W uchwale nie
wspomniano jednak, że pomnik
został postawiony nielegalnie (Józef Matusz: „Radni Lwowa: to akt
wandalizmu”; w: „Rzeczpospolita” z 5 maja 2009).
Na reakcję ukraińskich neofaszystów nie trzeba było długo czekać. Prawdopodobnie 8 maja 2009
roku zbezczeszczono we Lwowie
znajdujący się na Wzgórzach Wuleckich pomnik pamięci zamordowanych w lipcu 1941 roku przez
ukraińskich żołdaków z batalionu
„Nachtigall” i Niemców profesorów lwowskich. Ukraińscy faszyści napisali na tablicy z nazwiskami zamordowanych czerwoną farbą „”Smert’ Lacham” oraz namalowali swastykę. Jest to o tyle kuriozalne, że strona ukraińska nie chce
umieścić na pomniku informacji,
że byli to uczeni polscy. Napis na
pomniku informuje, że poświęcony
jest on „profesorom lwowskim”, a
każdy Ukrainiec musi przyjąć do
swojej świadomości, że Lwów od
pradziejów był etnicznie ukraiński, a więc uczeni także. Takie to
bywają konsekwencje meandrów
współczesnej polityki historycznej
szerzonej na Ukrainie. Oczywiście
tutaj także sprawców nie wykryto,
chociaż byli znani.
W dniach 10 – 11 lipca 2004 roku
we Lwowie odbyły się uroczyste
obchody „110-lecia ukraińskiego
futbolu”. Prezydent Kuczma przy
tej okazji powiedział: Nasz futbol
jest starszy niż rosyjski, jest także prawie rówieśnikiem futbolu
włoskiego i brazylijskiego. Trzeba
głośno o tym mówić – niech wszyscy wiedzą, że Ukraina ma wielkie tradycje sportowe i piłkarskie.
Przeszło 100 lat naszego piłkarstwa świadczy o tym (Ireneusz T.
Lisiak: Kiedy zaczęła się ukraińska
piłka nożna?; w: „Myśl Polska” z 1
sierpnia 2004).
Otóż 14 lipca 1894 roku we
Lwowie podczas II Zlotu Sokolstwa Polskiego rozegrany został
mecz pokazowy, a przeciwnikiem
lwowskich Sokołów była drużyna
krakowska. Mecz trwał 6 minut,
do czasu uzyskania bramki przez
16-letniego lwowskiego studenta
Włodzimierza Chomickiego. W
żadnej z drużyn nie grał ani jeden
Ukrainiec. Mecz zorganizowali Polacy i tylko oni brali w nim udział.

W roku 1903 polscy uczniowie
Szkoły Realnej we Lwowie utworzyli I Lwowski Klub Piłki Nożnej Sława (późniejszy klub Czarni Lwów). W 1904 także Polacy
utworzyli klub Lechia Lwów (późniejszy klub Pogoń Lwów). Żydzi
utworzyli klub Hasmonea. Klub
ukraiński nie powstał. Wszystkie
te kluby grały potem w polskiej lidze. Aby jednak nikt nie miał wątpliwości, we Lwowie postawiony
został pomnik poświęcony 110.
rocznicy futbolu ukraińskiego.
„Lwowska Rada Obwodowa zażądała od władz obwodowych inwentaryzacji pomników i pozostałych miejsc pamięci zawierających
„treści antyukraińskie i symbole
militarne obcych państw”. Celem
przewidzianej na mniej więcej
trzy miesiące ewidencji jest ustalenie liczby wspomnianych pomników, które mają zostać następnie zdemontowane. Deputowani
Lwowskiej Rady Obwodowej nie
ukrywali, że podjęta uchwała jest
odpowiedzią na zdewastowanie
wiosną tego roku postawionego
nielegalnie pomnika UPA, znajdującego się na bieszczadzkiej górze
Chryszczata /.../ postawionego
przez członków Związku Stowarzyszeń Deportowanych Ukraińców „Zakerzonie”, finansowanych
przez ukraińską emigrację z USA.
/.../ Radny nacjonalistycznej partii
„Swoboda” Ołeh Pankewycz w
rozmowie z PAP zaznaczył, iż przy
braku współpracy strony polskiej
zapewne w pierwszej kolejności
„pójdzie pod młot” znajdujący
się na lwowskim cmentarzu Orląt obelisk przedstawiający miecz
Szczerbiec, który według legendy
został wyszczerbiony przez Bolesława Chrobrego w momencie,
kiedy król uderzył nim o kijowską
Złotą Bramę. Ponadto ukraiński
radny zapowiada zdemontowanie
pomnika we wsi Huta Pieniacka”
(Marta Ziarnik: Szczerbiec pójdzie
pod młot?; w: „Nasz Dziennik” z
25 czerwca 2009).
Pod koniec czerwca 2008 roku
strona ukraińska wyraziła zgodę na
otwarcie postawionych w grudniu
2007 roku przez Polaków pomników we wsiach Ihrowica, Berezowica Mała, Płotycza i Szlachcińce
w pobliżu Tarnopola, w których
„partyzanci UPA” wymordowali
ludność polską. W Szlachcińcach
leży 120 Polaków pomordowanych 28 grudnia 1944 r. w sąsiedniej wsi Łozowa. Napad na Ihrowice miał miejsce w wigilijny wieczór 1944 roku, dokonał go kureń
UPA pod dowództwem „Bystroho”, zamordowanych zostało 92
Polaków, w tym siekierami zarąbany został ksiądz Stanisław Szczepankiewicz. Główne uroczystości
pośpiesznie zorganizowała strona
polska 5 lipca 2008 r. w Ihrowicy.
Walka ze stroną ukraińską o upamiętnienie polskich grobów trwała
kilkanaście lat.
W styczniowym numerze ukraińskiego „Naszego Słowa” z 2009
roku, działacz Związku Ukraińców
w Polsce, znany z antypolskich
publikacji Bogdan Huk w artykule
„Nielegalne upamiętnienia polskie
na Ukrainie”, powołując się na
wysokiej rangi urzędnika administracji ukraińskiej Światosława

Szeremetę, zarzucił stronie polskiej postawienie Ukrainy „przed
faktem dokonanym zrealizowania nielegalnych prac związanych
z budową upamiętnień polskich
na terytorium Ukrainy” (Adam
Kruczek: Berdychowska zamiast
Przewoźnika?; w: „Nasz Dziennik” z 5 lutego 2009). Informacji, co to były za „upamiętnienia
polskie”, nie podaje. Nie podoba
mu się to, że na zbiorowych mogiłach widnieje zgodny z prawdą
napis „zamordowanym”, zamiast:
„poległym śmiercią tragiczną”
lub „tragicznie zginęli”. Andrzej
Przewoźnik, sekretarz generalny
ROPWiM stwierdził, że otrzymał
od strony ukraińskiej wszystkie
uzgodnienia, w tym dotyczące
napisów. W udzielonym wywiadzie stwierdził on: „Sprawa tych
czterech upamiętnień ciągnie się
od początku lat 90., kiedy to środowiska i rodziny ofiar zbrodni
występowały do władz ukraińskich o upamiętnienie zbiorowych
mogił swoich bliskich. Starania te
zostały zmaterializowane dopiero
dzięki temu, że zapisaliśmy je w
protokole współpracy dwustronnej
jako kolejne miejsca do upamiętnienia. Wystąpiliśmy wówczas do
naszego odpowiednika po stronie
władz ukraińskich i po wielu rozmowach, po długich negocjacjach
uzyskaliśmy w końcu stosowne pismo wraz z kopią uzgodnień. /.../
Uzgodnienia dotyczyły także treści
napisów, w tym niektórych sformułowań, które musieliśmy zmienić
na prośbę strony ukraińskiej. /.../
Skądinąd wiadomo, że ta „afera’
pojawiła się w momencie, kiedy
trwa dyskusja w sprawie powstałego bez jakichkolwiek uzgodnień
symbolicznego upamiętnienia na
Chryszczatej, a szerzej, pojawiających się ciągle nielegalnych
upamiętnień ku czci OUN-UPA,
upamiętnień powstałych z pominięciem prawa, bez uruchomienia
jakiejkolwiek z istniejących procedur. Jest to fragment szerszej
kampanii skierowanej przeciwko
naszej instytucji, która podejmuje
działania mające na celu upamiętnienia Polaków, którzy padli z rąk
ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA, a jednocześnie odpowiada
za realizację umowy dwustronnej.
Te fakty to próba nacisku na instytucje państwowe i urzędników państwowych, którzy muszą podejmować wyjątkowo trudne, dotykające
emocji ludzkich, decyzje. Dodam,
próba nacisku prowadzona w wyjątkowo bezwzględny i brutalny
sposób. Mogę tylko ubolewać, że
tego rodzaju teksty ukazują się
na łamach pisma finansowanego
z pieniędzy polskiego podatnika.
/.../ ...nie będę ustosunkowywał się
do tej ekwilibrystyki słownej, jaką
stosuje pan Huk. Nie mam zamiaru polemizować na tym poziomie,
gdzie nieprawda i niekompetencja
mieszają się z nienawiścią. Trzeba
mieć naprawdę bardzo dużo dobrego samopoczucia, żeby obrażać
ludzi, którzy zabiegają o to, aby
groby ich bliskich zostały po kilkudziesięciu latach uporządkowane
i upamiętnione. Pan Huk drwi z
ludzi, którzy doświadczyli wyjątkowego okrucieństwa ze strony bojówek OUN-UPA. My nie zajmujemy
się polityką i daliśmy wielokrotnie
tego dowody. Zajmujemy się kwestią upamiętnienia ofiar wojny,
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którzy zginęli w wyjątkowo dramatycznych okolicznościach. Dotyczy
to przede wszystkim Polaków, ale
także Ukraińców”.
Pomnikowa hucpa osiągnęła nawet poziom tragikomicznej groteski. „Jednym z warunków podyktowanych stronie polskiej z okazji
obchodów 65. rocznicy wymordowania około 1300 Polaków przez
esesmanów ukraińskich z SS „Galizien” – „Hałyczyna” oraz UPA
w Hucie Pieniackiej jest zapis, że
„nie wolno podawać jako prawdziwych wersji wydarzeń niepotwierdzonych źródłami historycznymi”,
a kolejny punkt nakazuje oddanie
hołdu „wszystkim niewinnym ofiarom lokalnych konfliktów, które
miały miejsce na Lwowszczyźnie
w okresie II wojny światowej”.
Wreszcie strona ukraińska domaga
się od Polaków uzgadniania z nimi
w przyszłości scenariuszy wszystkich podobnych obchodów” (Eugeniusz Tuzow-Lubański: Ukraińcy chcą kontrolować obchody”;
w: „Nasz Dziennik” z 14-15 lutego
2009). „Podobne żądania stawiane
były tylko przez reżim komunistyczny, i to w czasach stalinowskich.
Do tej tradycji nawiązują obecnie
nacjonaliści ukraińscy w „samostijnej” Ukrainie. Boją się prawdy? Sami żadnego z tych wymagań
nie przestrzegają, ani nie podają
„prawdziwych wersji wydarzeń”,
ani nie składają hołdu „wszystkim niewinnym ofiarom” ani nie
„uzgadniają” swoich scenariuszy
obchodów. Z cywilizowanym państwem nie ma to nic wspólnego”.
28 sierpnia 2009 roku na Ukrainę
pojechała grupa Polaków pracować przy renowacji cmentarza w
Hucie Pieniackiej. Józef Bernacki
chciał odszukać miejsce, gdzie została zabita jego babcia, pochowana w rowie przydrożnym we wsi
Opaki pow. Brody. Od mieszkańców wsi dowiedzieli się, że ciała
zabitych zostały zabrane po wojnie
do Oleska i pochowane w zbiorowych mogiłach, złożono tam około
500 czaszek i kości. „Stoi tam mały
krzyż, zarośnięty, zaniedbany. W
pobliżu widzimy pięknie utrzymany
pomnik i krzyże bojców z UPA i SS
„Hałyczyna”, być może to ci sami,
którzy brali udział w mordowaniu polskiej okolicznej ludności”
(Wojciech Orłowski: Aby odszukać
mogiły bliskich...; w: „Gazeta Polska” z 30 września 2009). Podczas
prac na cmentarzu w Hucie Pieniackiej (położony w lesie, trudno
do niego trafić), pojawili się członkowie partii „Swoboda”, pytając o
pozwolenie na postawienie krzyża
i odprawienie mszy. Msza odprawiona została wieczorem 31 sierpnia, gdy dojechali uczestnicy motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
„W trakcie mszy przyjechała ekipa
nacjonalistów ze „Swobody” wraz
z Olegiem Pankiewiczem, wiceprzewodniczącym Lwowskiej Rady
Obwodowej. Deputowany stwierdził, że jesteśmy tutaj nielegalnie.
Odpowiadamy, że jesteśmy na grobach naszych bliskich, tłumaczymy, że w Hucie Pieniackiej zbrodni
na Polakach dokonali bandyci z
UPA i SS „Hałyczyna” i dlatego
chcemy upamiętnić to miejsce. Deputowany Pankiewicz jest wyraźnie wściekły. Powtarza jak mantrę,
że to AK mordowało ukraińską
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ludność, a zbrodni dokonywali
niemieccy policjanci – „karatieli”.
/.../ „Kariatieli” to nazwa niemieckich oddziałów pacyfikacyjnych.
Jednym z nich była ukraińska SS
„Hałyczyna”, czemu uparcie zaprzecza deputowany Pankiewicz.
/.../ Jak dotąd w wielu okolicznych
miejscowościach wokół Huty Pieniackiej nie ma nawet krzyża na
zbiorowych mogiłach. Tak jest w
okolicach Podkamienia, Huciska
Brodzkiego, Majdanu, Huty Werchobuskiej – miejscach, w których
wydarzyły się równie tragiczne
morderstwa Polaków, jak w Hucie
Pieniackiej” (Wojciech Orłowski:
jw.).
Kolejna hucpa polskich władz samorządowych miała miejsce w Radrużu (gmina Horyniec) i dotyczyła krzyża postawionego polskim
ofiarom zbrodni UPA.
„Uważałam, że przycerkiewny
cmentarz będzie najlepszym miejscem dla upamiętnienia tych 26
bezbronnych mieszkańców naszej
wsi, zamordowanych przez OUN-UPA. Przecież to obowiązek każdego chrześcijanina. Bez względu
na ich narodowość – wyjaśnia
powody postawienia krzyża pani
Jadwiga Zarmeba. Postawienie
krzyża sfinansowała z własnej
nauczycielskiej emerytury. Część
prac wykonała własnoręcznie. Jak
dowodzi, o swoim pomyśle poinformowała władze gminy Horyniec-Zdrój. Na tej podstawie uznała, że starania o dalszą dokumentację mijają się z celem. Inicjatywa
pani Jadwigi wywołała jednak
oburzenie lokalnych urzędników,
którzy zakwalifikowali krzyż jako
pomnik, a nie nagrobek. Stawiając
nagrobek, nie potrzebowałaby niczyjej zgody. Natomiast w tym wypadku przedstawiciele Powiatowej
Inspekcji Nadzoru Budowlanego
z Lubaczowa uznali, iż jest to samowola budowlana. Fundatorka
została zasypana nakazami rozebrania obiektu. Wyjaśnienia musiała składać m. in. na policji i w
prokuraturze. Wspomniani przedstawiciele nadzoru budowlanego
zarzucili jej, że, stawiając krzyż
na cmentarzu, naruszyła przepisy
dotyczące stawiania pomników.
Urzędnicy nie potrafili jednak sprecyzować różnicy między pomnikiem i nagrobkiem. Pikanterii całej
sprawie dodaje fakt, że w odległości ok. 50 m od krzyża postawionego przez panią Jadwigę od kilku lat stoi postawiony nielegalnie
pomnik ku czci „Bohaterów UPA”.
– Kiedy przyszli do mnie urzędnicy z nadzoru budowlanego, zaczęli
na mnie krzyczeć, że dopuszczam
się samowoli budowlanej, że łamię przepisy. Wtedy zapytałam się,
dlaczego nie wolno mi postawić
krzyża ofiarom UPA, a nie mają zastrzeżeń do stojącego obok pomnika ich morderców. Wówczas odpowiedzieli, że pomnik „Bohaterów
UPA” to nie pomnik, ale nagrobek, a na to nie potrzeba niczyjej
zgody – opowiada pani Jadwiga.
– Miejsca pochówku większości
z wymordowanych mieszkańców
Radruża są nieznane. Ci ludzie nie
mają nawet krzyża, dlatego zdecydowałam, że cmentarz będzie
najlepszym miejscem dla upamiętnienia wszystkich, którzy w Radrużu zginęli z rąk banderowców.
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Na krzyżu umieściłam tablicę z
nazwiskami ofiar, Polaków i Ukraińców, w sumie ponad dwudziestu
osób. Nie włączyłam do tej liczby
nazwisk dwóch osób narodowości
żydowskiej, bo obawiałam się, że
krzyż może się nie spodobać środowiskom żydowskim – dodaje.
Zdaniem mieszkańców Radruża, w
całej sprawie nie chodzi o łamanie
przepisów budowlanych. Świadczy
o tym choćby fakt, że w prokuraturze zażądano od pani Jadwigi
oświadczenia o tym, że stawiając
krzyż, nie chciała obrazić żadnych
uczuć religijnych ani narodowościowych, mimo iż oficjalnie nikt
nie postawił jej takiego zarzutu.
Podobnie niezrozumiałe było zachowanie urzędników nadzoru budowlanego, którzy, zamiast ograniczyć się do swoich obowiązków,
wdali się z nią w dyskusje na temat
stosunków polsko-ukraińskich”.
(Mariusz Kamieniecki: Pomnik dla
UPA tak, krzyż dla Polaków nie?;
w: „Nasz Dziennik” z 2 grudnia
2009).
Głos w tej sprawie zabrał były
europoseł, lider Podkarpackiej
Ligi Samorządowej Andrzej Zapałowski. Zbulwersowany całą
sprawą, skierował list do starosty
lubaczowskiego Józefa Michalika, pisząc m.in.: „Proszę także o
informacje, jak wyglądają działania służb starostwa lubaczowskiego w sprawie nielegalnych
upamiętnień OUN-UPA na terenie
powiatu.” („Życie Podkarpacia”
z 2 IX 2009). Z kolei w liście do
mgr inż. Stanisława Różyckiego,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie,
pisał: „Pierwsza kwestia, która
nas zaskoczyła jest to sprawa potraktowania nagrobka (potocznie
nazywany w naszym regionie pomnikiem nagrobnym), pod którym
spoczywa część ofiar mordu jako
budowli-pomnika. Na jakiej podstawie potraktował pan ten obiekt
jako budowla? Tym bardziej, że nie
jest to pomnik w rozumieniu przepisów dotyczących upamiętnienia
miejsc walki i męczeństwa. Czy postawienie nagrobka dla ofiar mordów jest według pana w naszym
kraju przestępstwem? Przecież
to pan skierował sprawę do prokuratury, która umorzyła sprawę
nie widząc w niej znamion przestępstwa. Jednocześnie na terenie
powiatu lubaczowskiego toleruje
pan nielegalne pomniki (w tym w
Radrużu) poświęcone faszyzującej
organizacji OUN-UPA. Swoją drogą zdopingował nas pan do podjęcia inwentaryzacji fotograficznej i
dokumentacyjnej wszystkich tego
typu obiektów (tj. poświęconych
OUN-UPA) na terenie Powiatu
Lubaczów. Będziemy się stanowczo domagać od władz wyjaśnień,
przez kogo zostały zbudowane, informacji czy została o tym fakcie
powiadomiona prokuratura, gdyż
poza faktem złamania prawa przy
ich stawianiu (nie są to nagrobki,
ale pomniki) gloryfikują one faszyzującą organizację OUN-UPA, co
jest w Polsce zabronione konstytucją. Kwestie obu spraw tj. budowa
nagrobka dla ofiar mordu (Polaków i Ukraińców) i pomników ku
czci morderców nie można rozdzielać. Do dzisiaj państwo polskie
ma ogromne problemy z upamiętnieniem ofiar mordów OUN-UPA

na obecnej Ukrainie. Na około
3000 miejsc mordów krzyże stoją
tylko na kilku procentach mogił.
Tym bardziej utrudnianie upamiętnienia miejsc spoczynku ofiar na
terenie Polski nie można inaczej
odebrać jak działanie przeciw interesom państwa polskiego! Jeżeli
pani Zaremba (emerytka) z własnych pieniędzy chciała postawić
krzyż wraz z obudową na grobie na
cmentarzu, to zamiast jej doradzić
czy nawet pomóc, potraktował ją
pan jak przestępcę. Grób nie jest
szopą czy nielegalnie wybudowanym kurnikiem! Czy podejmuje pan
takie same działania w stosunku do
budowy innych grobów na cmentarzach? A może także do zwyczajowych krzyży stawianych masowo
przy drogach ofiarom wypadków?
Czyn pani Zaremby powinien spotkać się z wdzięcznością lokalnych
władz, gdyż to ona wykonała za
samorządy ich obowiązki w postaci oznaczenia po katolicku grobu.
Z posiadanych przeze mnie relacji
wynika, iż pochowane w Radrużu
osoby nie są umieszczone w trumnach, gdyż były chowane „na szybko” przez okoliczną ludność” (Prezes dr Andrzej Zapałowski, poseł
na Sejm RP III kadencji, poseł do
Parlamentu Europejskiego VII kadencji).
Zarówno policja, prokuratura,
urzędnicy jak i samorząd tolerują
łamanie prawa przez grupkę ukraińskich szowinistów stawiających
nielegalne pomniki ukraińskim faszystom. Robią natomiast wszystko, aby nie upamiętnić barbarzyńsko zamordowane ofiary polskie.
Kto i co za tym stoi?
Jan Białowąs w książce „Pogrzeb
po sześćdziesięciu czterech latach”
(Lublin 2009) opisuje swoje 15 letnie zmagania ze stroną ukraińską,
aby na zbiorowej mogile ludności
polskiej pomordowanej w Ihrowicy w Wigilię Bożego Narodzenia
1944 roku można było postawić
krzyż. Autokary z polskimi uczestnikami nie zdążyły dojechać na
uroczyste poświęcenie i Mszę św.,
gdyż przez 5 godzin przetrzymywane były przez ukraińskie służby
graniczne. Zaraz potem Tarnopolska Obwodowa Administracja
Państwowa powołała komisję mająca na celu wykazanie nielegalności pomników i doprowadzenie
do ich rozebrania (Adam Kruczek:
Świadectwo w kamieniu i na papierze; w: „Nasz Dziennik” z 23
grudnia 2009).
Kolejna „hucpa pomnikowa” miała miejsce w Sahryniu.
„- Już latem w Sahryniu, w gm.
Werbkowice powinien stanąć pomnik, upamiętniający ponad 200
Ukraińców, którzy zginęli w marcu 1944 roku - zapowiada Mykoła
Romaniuk, przewodniczący obwodowej administracji państwowej obwodu wołyńskiego. - Nie
będzie napisu oskarżającego kogokolwiek o zabicie Ukraińców.
O pomniku na opuszczonym cmentarzu w Sahryniu strona ukraińska
wspomina już od lat. Dotychczas
jednak pomnik nie stanął. Ukraińcy chcieli, aby znalazł się napis,
który by wskazywał, że Ukraińców
zabili żołnierze Armii Krajowej. W
ub. piątek do Sahrynia przyjechał
Mykoła Romaniuk, wojewoda Ge-

nowefa Tokarska oraz sekretarz
generalny Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik. /.../ Rafał Wnuk ocenia,
że zginęło 150-300 Ukraińców.
Po polskiej stronie strat nie było.
/.../ Rafał Wnuk przypuszcza, że
ze względu właśnie na historię
obu narodów, dla strony polskiej
nie do przyjęcia byłoby, gdyby na
pomniku pojawił się napis informujący o tym, że Polacy, żołnierze
Armii Krajowej zabijali Ukraińców. /.../ Mykoła zarzeka się, że
napis będzie nawiązywał tylko do
upamiętnienia zmarłych. O tym,
aby inskrypcja na pomniku miała wskazywać na Polaków jako
sprawców, nie ma nawet mowy.
- Tutaj nie ma żadnej polityki. My
chcemy mieć pomnik upamiętniający Ukraińców, którzy zginęli w
Polsce, tak jak Polacy chcą mieć
pomniki, i już takie są, swoich rodaków, pochowanych na Wołyniu
- mówi Mykoła Romaniuk (Adam
Jaworski: „Ukraińcom krzyż na
zgodę”; za: http://www.roztocze.
net/newsroom.php/24540_Ukrai%C5%84com_krzy%C5%BC_
na_zgod%C4%99_.html
)
Na internetowym forum Inne Oblicza Historii jeden z dyskutantów
pisze: „Powstaje jeszcze pytanie
czy pomnik ma uczcić również
poległych upowców i policjantów,
czy też tylko ludność cywilną, która tam zginęła. Jeśli tylko poległą
ludność to czy również tę jej część,
która była uzbrojoną formacją
UNS, biorącą udział w depolonizacji hrubieszowszczyzny? W jaki
sposób ustalić kto był winny a kto
niewinny? Jedno można powiedzieć z całą pewnością; rozbicie
przez połączone siły AK i BCH
sahryńskiego kuszcza uchroniło
od niechybnej śmierci wiele istnień ludzkich - potencjalnych ofiar
ukraińskich nacjonalistów. I chwała za to AK i BCH. To im należy się
tam pomnik.” (Sahryń - www.
inneobliczahistorii).
I mamy efekt końcowy zawartych
porozumień polsko-ukraińskich:
„Na cmentarzu w podhrubieszowskim Sahryniu wisi nad grobem tablica z wykazem Ukraińców „ubitych” przez AK. Po drugiej stronie
granicy na nielicznych krzyżach
próżno szukać informacji na temat
zbrodni popełnionych przez UPA.
Czasami pojawia się napis „Zginęli tragicznie”. - To tak, jakby 100
tysięcy Polaków wpadło pod samochód - mówi 80-letni Stanisław
Filipowicz z Zamościa, który 65 lat
temu cudem uniknął rzezi w kościele w Porycku (obecnie Pawliwka)
na Wołyniu. 11 lipca 1943 r. UPA
zamordowała tam około 200 Polaków, w tym matkę, dwie siostry oraz
siostrzenicę Filipowicza. - Pięć lat
temu, przed odsłonięciem pomnika
Pojednania, „niewidzialna ręka”
wycięła w nocy z kamiennego krzyża na cmentarzu słowo „zamordowanych” - wspomina. - To była misterna, zegarmistrzowska robota.
Zauważyłem to już po uroczystościach. Jeżeli Polacy nie zostali zamordowani, to co się z nimi stało?
Umarli, wpadli pod samochód?
Wiadomo za to, co się stało z
Ukraińcami, którzy spoczywają na cmentarzu w Sahryniu pod
Hrubieszowem. Na tablicy stoi jak
wół: „Ubiti AK”. (Leszek Wójtowicz: Fałszują polsko-ukraińską
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historię; w: „Dziennik Wschodni”
z 18 listopada 2008 roku; za: http://
www.dziennikwschodni.pl/zamosc/n,1000082467,falszuja-polsko-ukrainska-historie.html).
„Związek Polaków na Ukrainie,
z siedzibą w Kijowie przy ul. Gogolewskiej 23, od początku lat 90.
pracuje w... piwnicy, bo nie może
uzyskać innego lokalu. Władze
ukraińskie nie finansują także polskiego dwutygodnika „Dziennik
Kijowski”, choć na ukraińskojęzyczne „Nasze Słowo” idą z polskiego budżetu ogromne kwoty.
Żeby czara goryczy się całkiem
przelała, trzeba dodać, że ostatnio władze Kijowa wycofały się z
postawienia pomnika Juliusza Słowackiego, który urodził się w Krzemieńcu na Wołyniu, choć obecny
rok z okazji 200. rocznicy jego urodzin Sejm RP ogłosił rokiem owego
wieszcza narodowego. Przywieziony z Polski postument, trafił więc
do magazynu. I to w chwili, gdy
prezydenci Polski i Ukrainy będą
odsłaniać pomnik ukraiński na
warszawskiej Woli” (ks. Tadeusz
Isakowicz – Zaleski: Asymetria;
w; „Gazeta Polska” z 9 września
2009).
7 września 2009 roku prezydent
Lech Kaczyński razem z prezydentem Wiktorem Juszczenką
mieli wziąć udział w odsłonięciu
„pomnika ukraińskich ofiar Armii
Krajowej” w Sahryniu na Lubelszczyźnie, ale spotkali się tylko w
Warszawie. Na cmentarzu prawosławnym na Woli odsłonili krzyż
upamiętniający ofiary Wielkiego
Głodu na Ukrainie oraz złożyli
kwiaty pod pomnikiem polskich
i ukraińskich żołnierzy poległych
w latach 1918 – 1920. „Atmosferę
do spotkania w miejscu pamięci
ukraińskich ofiar mogły popsuć
doświadczenia związane ze stawianiem pomnika w Sahryniu. Ukraiński odpowiednik ROPWiM już po
zaakceptowaniu ostatecznego projektu przez polską stronę samowolnie wprowadził korekty. Na tablicy
pamiątkowej dopisano trzy nieuzgodnione wcześniej miejscowości i ok. 20 nazwisk ofiar (Tomasz
Nieśpiał: W Sahryniu nie będzie
pojednania; w: „Rzeczpospolita” z
7 września 2009). Łamanie prawa,
nie dotrzymywanie zobowiązań,
to już klasyczna ukraińska metoda „dialogu polsko-ukraińskiego”.
Pomimo zaproszenia w uroczystości nie wziął udziału Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich
RP. Prezes związku, Jan Skalski,
powiedział: „Uznaliśmy, że nie
weźmiemy udziału w tej uroczystości, bo wydarzenie, które miało
miejsce w 1944 roku na terenie
Polski okupowanej przez Niemców
upoważniało i konstytucyjnie zobowiązywało do Siły Zbrojne Rzeczypospolitej, uznane zresztą przez
społeczność międzynarodową, do
stosowania wszelkich środków mających na celu obronę niepodległości Rzeczypospolitej. AK wykonywała swoje obowiązki. /.../ Mówienie o Armii Krajowej w kontekście
nielegalnych działań zbrojnych czy
też jako organizacji kolaborującej
z Niemcami jest niedopuszczalne.
Jako chrześcijanie oddajemy hołd
poległym w Sahryniu w czasie
wojny. Podkreślam: poległym, bo
z pewnością AK nikogo nie mordo-
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wała” (Marcin Austyn: Okoliczności wskazały na odmowę; w: „Nasz
Dziennik” z 8września 2009).
Po co nacjonalistom ukraińskim
jest potrzebne takie nagłaśnianie
każdej miejscowości, w której zginął jakikolwiek Ukrainiec, zwykle
zresztą upowski zbrodniarz? „Cel
główny, to zrelatywizowanie zbrodni, zrelatywizowanie przyczyn i
okoliczności, wmówienie Polakom,
że był to ciąg zbrodni popełnianych
przez obie strony, a ich powody
kryją mroki historii. Rzecz prosta,
rzeczywistość wygląda zupełnie
odmiennie. Eksterminacja Polaków, jako grupy etnicznej, była
skutkiem wprost, przyjętej przez
szowinistów ukraińskich ideologii nienawiści Dmytro Doncowa,
będącej kopią ideologii hitlerowskiej i historycznie zakotwiczonej
w kulcie Koliszczyny (Hajdamaczyzny). Celem wyznawców tej
ideologii była fizyczna likwidacja
ciużyńców (obcych) na ziemiach
uznanych przez nich samych za
wyłączną domenę narodu ukraińskiego. Tak też się stało w latach
1943-47. Żadne winy Polaków
nie usprawiedliwiają podobnej
zbrodni. Trzeba mieć doprawdy
zwichnięty zmysł moralny, aby w
ogóle takich usprawiedliwień szukać (i to jeszcze z powodów, i dla
celów, politycznych). Jest to moralnie naganne i niewłaściwe, także z
każdego innego punktu widzenia,
dzisiaj, kiedy odrodzenie banderowszczyzny na Ukrainie stało się
faktem. Polskich akcji odwetowych
nie wolno stawiać na równi z akcją ukraińską. Polacy nie posiadali
ideologii zakładającej eksterminację Ukraińców, niczego takiego nie
planowali, ani praktycznie nie wykonywali” (Adam Śmiech: Sahryń
– reaktywacja; w: „Myśl Polska’ z
6 – 13 grudnia 2009).
„Ukraińcom należy postawić pytanie: czy chcą budować swoją
tożsamość, rozwijając kulturę narodową, czy jedynie poprzestać na
propagowaniu totalitarnej i prymitywnej ideologii OUN odrzucającej humanizm i sprawiedliwość
– pyta retorycznie dr Jan Musiał z
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu” („Nasza Polska” z 15 września 2009).
„Jeśli jest aż taka intencja pojednania i zapomnienia, to proszę rozebrać pomniki Stepana Bandery i
innych „bohaterów”. Proszę zdjąć
tablice z nazwami ulic gloryfikujące nazwiska ludobójców. Bowiem
jak można zapomnieć o zbrodniarzu mając przed oczyma na co
dzień i jego nazwisko i jego całą
postać? /.../ Pan Hrihorij Spodaryk pisze: „Pawliwka (Poryck) i
Sahryń, które pozostawiły dużo
bólu...”. Ot, i równowaga. Była
Pawliwka (Poryck) i był Sahryń.
Już takie porównanie powoduje
dalszy ból. Nie można wybrać z
kontekstu dwóch miejscowości czy
wydarzeń. Trzeba porównywać
dwieście tysięcy ofiar do 2 tysięcy. Takie porównanie dawałoby
dopiero odpowiednie proporcje co
do wielkości bólu. Ponadto w Porycku był napad na rozmodlonych
w kościele ludzi w czasie mszy
św. a w Sahryniu napad na sztab
uzbrojonych ludobójców” (Antoni Mariański: Zapomnieć, czyli

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
pamiętać; w: „Myśl Polska” z 27
września 2009).
Na Ukrainie stawiane są pomniki
nie tylko „herojom” z UPA, ale
także ukraińskim ofiarom zbrodni
popełnionych przez.... Polaków.
W grudniu 2009 roku władze obwodu wołyńskiego wzięły udział
w odsłonięciu „pomnika Ukraińców, którzy zginęli z rąk Polaków”.
Okazję tę wykorzystano do propagowania banderowskiej wersji
historii. Podawano, że w polskich
akcjach odwetowych zginęło do 20
tysięcy Ukraińców, dodając oczywiście „pojednawcze” komentarze: „Pamięć o tych, którzy zginęli,
nie jest nam potrzebna dla zemsty,
lecz dla przebaczenia i budowania nowych relacji między narodem ukraińskim i polskim, których
podstawą jest wzajemne zaufanie
i szacunek” - podkreślił podczas
uroczystości gubernator obwodu
wołyńskiego Mykoła Romaniuk.
– „Składając hołd pamięci Ukraińców, spełniamy nie tylko obowiązek chrześcijański, ale i powinność
obywatelską oraz państwową”.
Odsłonięty pomnik poświęcony
jest ukraińskim mieszkańcom wsi
Małyniwka i Marianiwka w dawnym województwie wołyńskim.
Według ukraińskiej wersji podanej
przez urząd gubernatora obwodu
wołyńskiego 13 grudnia 1943 r.
miejscowości te zostały otoczone
przez Polaków ze wsi Perespa, którzy „zaczęli zabijać ludność cywilną, palić i rabować domy”, w wyniku czego zginęło 26 osób. Piotr
Werstler pisze: „W grudniu 2009 r.
polskie media obiegła informacja
o odsłonięciu pomnika Ukraińców
zamordowanych przez Polaków we
wsiach Młyniwka i Marianiwka na
Wołyniu. Niestety z głębokim smutkiem muszę stwierdzić, iż polscy
„żurnaliści” bezwiednie dali się
wykorzystać jako tuba propagandowa ukraińskich nacjonalistów.
Bezmyślne powielanie informacji
spreparowanej przez speców od
propagandy przyniosło doskonały
efekt – dzięki „pożytecznym idiotom” cała Polska dowiedziała się,
że to Polacy mordowali na Wołyniu, a Ukraińcy byli ofiarami. /.../
Na Ukrainie w ostatnich latach
powstała ogromna masa literatury
„historycznej” poświęconej zbrodniom dokonanym przez Polaków
na ludności ukraińskiej. Wśród
bardziej poczytnych tytułów warto wymienić „Zbrodnie polskich
szowinistów”, szereg prac krajoznawcy W. Sergijczuka – m. in.:
„Poliaki na Wołyni y roki drugoj
switowoj wijny”, Łuck 2003 oraz
wiele wiele innych. Szczegółowością opracowania wyróżnia się
jednak wydana ze środków Administracji Obwodowej Wołynia praca autorstwa Iwana Puszczuka zatytułowana „Tragedia ukrainsko-polskogo protystojania na Wołyni
1938 – 1944 rokiw”, Łuck 2009.
Niestety nawet najbardziej dociekliwy badacz nie jest w stanie wyszukać w tej kupie książek żadnej
informacji ani o Młyniwce, ani o
Marianiwce. Najbardziej zastanawiające w tym wszystkim jest to, iż
w odstępie zaledwie kilku miesięcy
Wołyńska Administracja Obwodowa najpierw finansuje wydanie
wiekopomnego dzieła dokumentującego zbrodnie dokonane przez

Polaków, a później stawia pomnik
mieszkańców wsi, których nie wymieniono w tak gruntownym i naukowym opracowaniu! Odpowiedzi są dwie – albo pomnik jest lipny, albo gruntowne opracowanie
autorstwa pana Puszczuka jest stekiem kłamstw. Osobiście stawiam
na jedno i drugie. /.../ Największe
przekręty robi się na zbieraniu relacji świadków. „Krajoznawca”,
gdyż tak najczęściej tytułują siebie ukraińscy badacze „polskich
zbrodni”, objeżdża po kolei wsie
w danym rejonie i przepytuje żyjących świadków – na ogół babuszki,
gdyż z racji oględnie mówiąc niezdrowego trybu życia mężczyźni
nie dożywają późnego wieku. W
tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż
babuszki w 99% przypadków mówią prawdę. Nie mają powodu
kłamać. Wszystko zależy jednak
od odpowiedniego postawienia
pytania: Babciu, ilu w waszej wsi
zabito Polaków? I babcia zgodnie
z prawdą odpowiada, że we wsi nie
zabito żadnego Polaka (no bo niby
skąd w ukraińskiej wsi Polacy?). A
ilu Ukraińców w waszej wsi zabili
Polacy? I babcia zgodnie z prawdą
odpowiada, że pięciu, w tym dziadka, wujka i trzech kuzynów. Dobrze
to pamięta, bo choć była mała, to
widziała i przecież była na pogrzebie. Ale ponieważ była wówczas
małym dzieckiem, nie wiedziała
(i do dzisiaj dnia nie wie) co ów
dziadek, wujek i kuzynostwo robiło
w sąsiedniej polskiej wsi dwa tygodnie wcześniej. Po prostu nie mogła tego wiedzieć z racji wieku. Na
tym badanie jeszcze się nie kończy.
Skoro jedna babuszka zeznała, że
Polacy zabili pięciu Ukraińców, to
może inne to potwierdzą. Na ogół
we wsi znajdzie się jeszcze pięć babuszek, które również były świadkami tragicznych wydarzeń. I tu
dochodzimy do sedna problemu.
Jeżeli w danej wsi pięć babuszek
zeznało, iż na własne oczy widziało
jak przyszli Polacy i zabili pięciu
Ukraińców, to ile państwa zdaniem zginęło osób? Nie. Jesteście
Państwo w błędzie. Nie pięć, tylko dwadzieścia pięć! No bo skoro
każda babcia mówiła prawdę i
zaklinała się na Pismo Święte, że
nie kłamie, to suma prawd wynosi
równo 25 (Piotr Werstler, Lwów:
Młyniwka i Marianiwka – gdzie są
dowody?; w: „Myśl Polska” z 31
stycznia – 7 lutego 2010).
„Pojechaliśmy na mszę 28 lutego
(2010 roku – przypis S. Ż.) w 66tą rocznicę zagłady polskiej wioski
Huta Pieniacka na Tarnopolszczyźnie, aby uczcić pamięć naszych
bliskich zabitych przez szowinistów ukraińskich z SS Hałyczyna
i UPA. W 1944r. zabito tam około
1215 osób. Na miejscu przywitały
nas faszyzujące grupki Swobody,
które zablokowały drogę Polakom
udającym się na modlitwę pod
pomnik pomordowanych Żydów
i Polaków w 1944 r. Uroczystości
ku czci pomordowanych zakłócał
harcownik Oleg Pankiewicz, lider
Swobody w okręgu lwowskim, który miał pretensje do naszych rodaków, że przyjeżdżają modlić się na
ukraińskiej ziemi. W takiej sytuacji
zmuszony byłem poinformować deputowanego Pankiewicza, że jego
faszyzująca partia Swoboda przyjeżdża na nasze polskie uroczystości bez zaproszenia. Na dodatek

jego organizacja Swoboda ukrywa prawdę, że Żydów i Polaków
mordowały UPA i SS Hałyczna.
Poprosiłem też, aby deputowany
Pankiewicz nie krzyczał podczas
uroczystości modlitewnych i nie
unosił się gniewem. Nacjonaliści
ze Swobody postawili nielegalną
tablicę informującą jak wyglądała
historia zagłady Huty Pieniackiej
według jego partii. Przyznać należy, ze Ukraińcy ze Swobody nie
chcą uznać, że Stiepan Bandera
był tak naprawdę kolaborantem na
usługach hitlerowskich Niemiec.
Natomiast organizacje faszystowskich „Swobodników” specjalnie
nasilają agresywny ton w kontaktach z polską ludnością. I to jest
podstawowy problem w relacjach
naszych państw” (Wojciech Orłowski; w: www isakowicz.pl).
„Już na wjeździe na polanę było
widać faszystowskie chorągwie
Swobody oraz słychać banderowskie piosenki. Eksponowano banery sławiące morderców Banderę i
Szuchewycza. Zatarasowano nam
drogę i nie chciano przepuścić wozów. Na szczęście mądrzy chłopi
obsługujący furmanki nie dyskutowali z neobanderowcami tylko ich
objechali. Z rozpaczą patrzyłem
na urwane i zniszczone tabliczki
informacyjne, które z synami zamontowaliśmy w zeszłym roku.
Trzeba będzie je zrobić jeszcze raz.
Pierwszą rzeczą po przyjeździe na
miejsce było zasłonięcie flagą naszego stowarzyszenia tablicy, którą
Swoboda umieściła przy ogrodzeniu naszego pomnika pomordowanych. Treści nie warto przytaczać,
to zwykłe brednie nie warte zainteresowania. Ciekaw jestem co by
było gdyby ktoś przy bramie obozu
w Oświęcimiu umieścił tablicę informującą, że więźniów nie mordowali Niemcy. Na miejscu byli już
Konsul Generalny Grzegorz Opaliński, konsulowie Jacek Żur, Marcin Zieniewicz, Alicja Hermańska.
W imieniu Arcybiskupa Mokrzyckiego przybył proboszcz Żółkwi
- ksiądz Bazyli Pawełko. Była też
telewizja Rzeszów. Porządku pilnowała kilkunastu milicjantów i nieumundurowanych funkcjonariuszy
departamentu bezpieczeństwa Brodów. Jakże śmiesznie wyglądała ta
grupka błaznów ze Swobody na
tle naszego zbiorowiska. Niestety rozpoczęcie opóźniało się, bo
zaproszeni przez konsulat ksiądz
grekokatolicki Jarosław z Żarkowa
i pop cerkwi autokefalicznej Taras
Dudar zamiast przyjść tam gdzie
byli zaproszeni, cały czas przebywali na wiecu Swobody. Wreszcie
zdenerwowany konsul Opaliński
powiedział: zaczynamy bez nich.
Już po rozpoczęciu, pośpiesznym
krokiem, przybyli obaj duchowni.
Cała uroczystość była wspaniała,
przemówienia, wspólna ekumeniczna modlitwa, składanie wieńców, szybko zatarła ten niesmak,
jaki wywołuje oglądanie barbarzyńców. Okazało się, że niezwracanie uwagi na wiecujących
neobanderowców ma sens. To ich
najbardziej rozwścieczyło. Nie mogąc się przebić z tymi głoszonymi
bredniami, piosenkami, po zakończeniu uroczystości podeszli pod
nasz pomnik, a główny animator,
faszysta Oleg Pankiewicz udzielał
sążnistego wywiadu samemu sobie

www.ksi.kresy.info.pl
i swoim kamratom. My w tym czasie już wracaliśmy” (V-ce Prezes
Stowarzyszenia Huta Pieniacka
Bogdan Śmigielski; w: www. isakowicz.pl).
Pod koniec czerwca br. nieznani
sprawcy rozbili tablice upamiętniające członków UPA na pomnikach
we wsiach Werchrata i Radruż w
pow. Lubaczów. Na tablicach wyryte były nazwiska poległych banderowców, którzy przedtem dokonali licznych zbrodni na Polakach,
głównie na ludności cywilnej. Portal Kresy.pl podaje,że 21 czerwca
separatystyczny portal Novorossia.
today opublikował fotografie oraz
nagranie wideo, przedstawiające
zamaskowaną osobę rozbijającą
ciężkim młotem tablicę na pomniku w Radrużu, a także usuwanie
tablic z pomnika w Hruszowicach
i malowanie krzyża na wzgórzu
Monastyrz. Miała tego dokonać
grupa określająca się mianem “Cichociemnych”.
http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/
zdewastowano-dwa-pomniki-upaw-powiecie-lubaczowskim
Na początku lipca prawdopodobnie
ta sama grupa zniszczyła pomnik
UPA we wsi Wierzbica w gminie
Lubycza Królewska. Portal Kresy.
pl załącza informację: „Ukraińska
Powstańcza Armia odpowiada za
ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków w latach II wojny światowej
i tuż po niej” (http://www.kresy.
pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/polska-zniszczono-kolejny-pomnik-upa-foto ). Tymczasem
dr Ewa Siemaszko, po bardzo dokładnych obliczeniach opartych o
dostępną dokumentację, ustaliła
w 2008 roku liczbę co najmniej
133 800 polskich ofiar („WOŁYŃ
1943 – ROZLICZENIE”, Warszawa 2010, wydawnictwo IPN).
Sumując zbrodnie wszystkich nacjonalistycznych formacji ukraińskich, których członkowie w większości związani byli z OUN i zasilili potem szeregi UPA (bojówek
OUN, SB OUN, legionu Suszki,
oddziałów Nachtigall i Roland,
grup pochodnych OUN, ULS Diaczenki, SS „Galizien”), ukraińskiej
policji i pułków policyjnych , ilość
polskich ofiar oscylować będzie
wokół 250 tysięcy osób, przy czym
w około 80% były to kobiety, dzieci i osoby stare.
Ciekawą sprawą jest, że fakt zniszczenia pomnika w Radrużu zgłosiła na policję dyrekcja Muzeum
Kresów w Lubaczowie , a policja
ma szukać właściciela pomnika i
sprawdzać legalność jego istnienia. Zapewne nic nie ustali i sprawę umorzy. Przez kilkanaście lat
ani centralne władze ani lokalne
samorządowe istnienia takich pomników nie zauważyły i zapewne
obecnie zobaczyć nie zechcą. Nawet w sytuacji, gdy ewentualnie
inni „nieznani sprawcy” na tych
„nieistniejących pomnikach” zawieszą nowe „nieistniejące tablice” upamiętniające ukraińskich
zbrodniarzy. Przecież ostatnio nasi
„wielcy przyjaciele” ukraińscy
uznali ich za bohaterów walczących o samostijną Ukrainę. Walczyli o nią pod Hrubieszowem,
Lubaczowem, Przemyślem, Sanokiem, Birczą, w Bieszczadach

www.ksi.kresy.info.pl
i w Beskidach Niskich. Do marca
1944 roku ich walka narodowowyzwoleńcza polegała na bestialskim
wyrzynaniu bezbronnej polskiej
ludności cywilnej, głównie kobiet,
dzieci i starców. W marcu 1944
roku na Zamojszczyźnie napotkali na opór ze strony AK i BCh, co
upamiętnili w Sahryniu stawiając
pomnik Ukraińcom „ubitym przez
AK”. W Gorajcu nazbierali ponad setkę „ubitych” przez KBW.
Z treści pomników wynika, że nie
zginął w tych miejscowościach żaden członek UPA, a więc wszyscy
zdążyli w trakcie walki pouciekać.
Zginęły tylko osoby cywilne.
Na Ukrainie wszyscy Polacy wyłącznie „zginęli tragicznie”, najczęściej przez całe wsie przeszedł
tajemniczy tajfun zbierając żniwo
często nawet po kilkaset ofiar w
każdej z tych miejscowości.
„Użyteczni idioci”
deliberują
teraz w mass-mediach, czy aby
nie była to prowokacja rosyjska.
Tymczasem sedno problemu leży
zupełnie gdzie indziej. Dlaczego
w Polsce od kilkunastu lat , a w
niektórych przypadkach od ponad
dwudziestu, stoją pomniki „chwały” postawione faszystowsko-nazistowskim formacjom OUN-UPA,
które popełniły zbrodnię ludobójstwa okrutnego (genocidum atrox)
na bezbronnej ludności polskiej w
jej rodzinnych domach. Postawione nielegalnie, ukradkiem w nocy,
metodą „po banderowsku”, gdyż
mordy odbywały się najczęściej
nocą, „po cichu”, czyli siekierami, nożami, bagnetami, widłami i
kosami, aby strzały nie ostrzegły
śpiących sąsiadów. Kiedy wreszcie
polskie władze państwowe i samorządowe przestaną „rżnąć głupa”
używając argumentów o „nie antagonizowaniu stosunków polsko-ukraińskich”, ponieważ efekty
tych działań są zupełnie odwrotne.
Widać to wyraźnie w komentarzach internautów zamieszczonych
pod informacjami o usuwaniu tablic gloryfikujących OUN-UPA na
pomnikach, których ponad 90%
popiera akcje grupy owych „cichociemnych”.
11 lipca 2015 roku „deputowani
wołyńskiej rady obwodowej z ramienia Swobody uczcili znakiem
pamięci miejsce, gdzie polska samoobrona Przebraża wraz z sowieckimi partyzantami Prokopiuka
pobiła bandę rezunów z UPA i SKW
oblegającą Przebraże i szykującą
się do rzezi polskich kobiet, dzieci i
starców. Poniżej przetłumaczone
fragmenty dwóch artykułów, pierwszy z 11 lipca, drugi wcześniejszy
(http://www.volynnews.com/news/
society/osviatyly-pamiatnyy-znakna-mistsi-vbytykh-pid-chas-volynskoyi-trahediyi/).
„Poświęcenie znaku pamięci w
miejscu zbiorowej egzekucji [masowoho rozstriłu – tłum.] prawie 2
tysięcy Ukraińców odbyło się na
leśnym uroczysku w pobliżu wsi
Hajowe [dawne Przebraże – tłum.]
w rejonie kiwerckim na Wołyniu. W
sierpniu 1943 zginęło tu prawie 2
tysiące Ukraińców, z czego trzy
czwarte – ludność cywilna. Poświęcenie odbyło się 11 lipca 2015
roku z inicjatywy wołyńskiej obwodowej organizacji WO „Swoboda”
, Bractwa Weteranów OUN-UPA
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wołyńskiego kraju im. pułkownika
Kłyma Sawura i łuckiego obwodowego związku więźniów politycznych i represjonowanych – informuje służba prasowa wołyńskiej
obwodowej organizacji WO „Swoboda”. Obrzędy poświęcenia i panachidę na miejscu masowej śmierci ofiar „wołyńskiej tragedii” latem 1943 roku - ukraińskich powstańców i bezbronnej ludności
cywilnej – odprawili duchowni
Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi
Kijowskiego Patriarchatu na czele
z metropolitą łuckim i wołyńskim
Michałem. […] Jak zauważył Ołeksandr Pyrożyk [zastępca szefa wołyńskiej rady obwodowej – tłum.],
nadzwyczaj ważnym jest wyciągnięcie odpowiednich wniosków z
„wołyńskiej tragedii”, sprowokowanej przez Kreml: „Musimy sobie
uświadomić, że mamy z Polakami
wspólnego geopolitycznego wroga.
Jest nim Rosja, jaka teraz rozpętała
niewypowiedzianą wojnę z Ukrainą, i była głównym winnym ukraińsko-polskiego konfliktu. Dzisiaj
Polacy wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją. A w tamtych latach
Ukraińcy byli zmuszeni bronić
swojej ziemi i swojej ojczyzny przed
wieloma okupantami , jacy ich najechali – Niemcami, Polakami, Rosjanami… Historia pokazuje, że
oni nierzadko łączyli się w walce z
Ukraińcami. Jaskrawy przykład –
tragedia w pobliżu Hajowego, która jest jedną z najdramatyczniejszych stron „wołyńskiej tragedii”.”
Jak wskazują historycy, dramatyzm
tragedii w pobliżu Hajowego
wzmacnia to, że w zbrojną walkę
między polskimi a ukraińskimi żołnierzami , jacy przybyli tutaj, aby
bronić przed grabieżczymi napadami ukraińską ludność cywilną,
wtrącili się „czerwoni” partyzanci,
których Polacy poprosili o pomoc.
Oni zaszli Ukraińców od tyłu i zaczęli strzelać im w plecy. Pod krzyżowym ogniem w tym piekielnym
„kotle”, według obliczeń badaczy,
zniszczono ponad 430 ukraińskich
powstańców i prawie 1500 bezbronnych Ukraińców, cywilów.
[…] Przejeżdżając obok polskiego
cmentarza w pobliżu Hajowego,
Ukraińcy także złożyli pamiątkowy
wieniec i pomodlili się za spokój
dusz wszystkich ofiar drugiej wojny
światowej (http://volynrada.gov.
ua/news/deputati-oblasnoyi-radipobuvali-na-mistsi-masovogorozstrilu-ukrayintsiv-poblizu-sela-gaiove-k) Pierwszy zastępca szefa
wołyńskiej rady obwodowej Ołeksandr Pyrożyk i deputowany obwodowej rady Mykoła Dawydiuk odwiedzili leśny masyw w pobliżu wsi
Hajowe (rejon kiwercki), gdzie latem 1943 roku odbyło się masowe
zniszczenie Ukraińców przez polskich szowinistów i rosyjskich partyzantów.
Deputowani
chcą
uwiecznić pamięć rozstrzelanych
żołnierzy UPA i ludności cywilnej
miejscowych wsi, stawiając na
miejscu tragedii znak pamiątkowy.
„To była jedna z najbardziej dramatycznych i najmniej zbadanych
stron wołyńskiej tragedii. Dramatyzm sytuacji polega na tym, że do
zbrojnego konfliktu między Polakami a Ukraińcami wtrącili się rosyjscy partyzanci, którzy zaczęli niszczyć nieuzbrojonych ukraińskich
cywili. W tym nierównym boju prawie 200 żołnierzy UPA próbowało
wyprowadzić spod ognia oddzia-

łów polskiej samoobrony nieuzbrojonych ukraińskich mieszkańców, a
w tym czasie tak zwani „czerwoni”
partyzanci zaszli Ukraińców od
tyłu i zaczęli strzelać im w plecy. W
rezultacie zniszczono prawie 1500
bezbronnych Ukraińców. Dokładne
miejsce rozstrzelania do tej pory
nie było ustalone, na miejscu, gdzie
masowo przelewała się krew naszych rodaków, dotąd nie było nawet jednego prawosławnego krzyża” – określił cel poszukiwawczej
ekspedycji Ołeksandr Pyrożyk. Według świadectw historyków, do połowy 1943 roku we wsi Przebraże
(teraz Hajowe) żyło w przybliżeniu
20 tysięcy Polaków. Tu przebywała
tak zwana samoobrona, która była
dobrze uzbrojona. Jako że tych żołnierzy trzeba było wyżywić, ich oddziały, jak mówią świadkowie tych
wydarzeń, regularnie zajmowały
się grabieżami, maruderstwem i
poniżaniem ukraińskiej ludności,
która żyła na pobliskim terytorium,
w szczególności w rejonie Kołek,
Cumania, Zwirowa, Ołyki. Miejscowi żołnierze UPA postanowili
dać nauczkę polskim napastnikom.
Po zmobilizowaniu się przy wsparciu oficerów OUN-UPA z Galicji i
miejscowych Ukraińców, prawie
200 powstańców podeszło pod
Przebraże. Bój odbywał się 31
sierpnia 1943 roku na wschód od
polskiej kolonii Przebraże, na uroczysku Józefin. […] W tym nierównym boju Ukraińcy zaznali wielkich strat i odnieśli porażkę. […] W
tych latach okupanci [jacy? –
tłum.] rozgrabili, spalili do cna i w
pełni zniszczyli tu kilka miejscowości: Józefin, Majdan Jeziorski, Zofiówka, Jaromel, Dobra. Teraz tam
gdzie były te miejscowości są lasy,
chaszcze i pola. Do tej pory nic nie
upamiętnia wielkiej tragedii, jaka
zdarzyła się wtedy na ziemi wołyńskiej. Natomiast na kraju Hajowego jest uporządkowany polski
cmentarz i pamiątkowy obelisk. A
Ukraińcom na swojej ziemi nie
jeszcze nie udało się oddać należnej czci bohaterom. […] Ołeksandr
Pyrożyk uważa, że ustalenie historycznej prawdy pomoże Ukraińcom i Polakom znaleźć porozumienie i uchwycić to, kto naprawdę jest
dla nas geopolitycznym partnerem
a kto wrogiem. „Wielu historyków
skłania się do tego, że „rzeź wołyńska” między Polakami a Ukraińcami była sprowokowana z Kremla.
Rosjanie nigdy nie chcieli samoistijnej Ukrainy i byli gotowi tymczasowo oddać nasze terytoria nawet Polakom. Dzisiaj rosyjska
agresja na południu i wschodzie
Ukrainy pokazała całemu światu,
kto jest kim. I dzisiaj Polacy, którzy
też zaznali rosyjskiego ucisku i represji, stają się pierwszym sojusznikiem Ukrainy. Jestem przekonany, że wspólna pamięć, wyznanie
przez nas, że coś takiego było, że
my o tym wiemy i o tym pamiętamy,
nie szukając więcej winnych tej tragedii, pozwoli nam odbudować
normalne, cywilizowane stosunki”
– zauważył zastępca szefa obwodowej rady. Deputowany rady obwodowej Mykoła Dawydiuk będący
historykiem, który od dawna badał
opisany temat, także ma własną
opinię odnośnie tych wydarzeń.
„Jakoś i dla Polaków, i dla radzieckich partyzantów największym wrogiem byli nie tyle Niemcy,
ile ukraińscy powstańcy. To świad-

czy, że ukraiński narodowy ruch był
zawsze kością w gardle dla naszych
sąsiadów, którzy mają pretensje do
naszego terytorium. Powinniśmy
mieć wyważony stosunek do tej
kwestii, ale musimy patrzeć zgodnie z prawdą na naszą przeszłość i
pokazywać przykład naszym sąsiadom Polakom. Trzeba patrzeć na
historię nie tylko ze strony propagowanej prawdy swojego narodu
ale i z obiektywnej strony historii.”
– dodaje Mykoła Dawydiuk” (informacja mejlowa od Wiesława
Tokarczuka [mailto:wiekto@gmail.com] z 14 lipca 2015 roku za pośrednictwem znanego pisarza i
dziennikarza Adama Kulika. Z
jego bardzo celnym komentarzem:
„Mimo całej życzliwości i wspierania Ukraińców w ich walce z terrorystą Putinem, z dnia na dzień, coraz bardziej przekonuję się, że stosunek Ukraińców do nas, od czasu
ludobójstwa na Wołyniu nie zmienił
się. Oni nawet nie wiedzą, że myślą
jak Sowieci, ze swoją życzeniową,
zakłamaną historią. Nie przyjmują
do wiadomości oczywistych faktów
– ludobójstwa z lat 1943-44. Dajmy sobie z nimi spokój, Europa Zachodnia naprawdę kończy się na
Bugu i nie zmienimy tego, choćbyśmy bardzo chcieli. Jeszcze parę lat
temu w swojej naiwności, wierzyłem, że są nam mentalnie i emocjonalnie podobni. Dzieli nas kosmiczna przepaść samoświadomości, kultury, nawyków, stosunku do
siebie i innych. Przemilczanie ludobójstwa przez nasze kolejne rządy i sejmy zaczyna się nam odbijać
coraz większą czkawką, i tak będzie
aż do zajęcia oficjalnego stanowiska zgodnego z prawdą historyczną. W przeciwnym razie Ukraińcy
będą sobie wymyślać coraz nowe
bajeczki, byle tylko się wybielić, nie
poczuwać do odpowiedzialności za
prawdę. To naprawdę inny świat,
nie ma co się łudzić.”.
Znając doktrynę Dmytro Doncowa, a zwłaszcza „Dekalog ukraińskiego nacjonalisty”,
można
rozumieć działania nacjonalistów
ukraińskich, zarówno na Ukrainie
jak i w Polsce. Zdumiewa natomiast postawa polskiej strony.
Nie sposób przecież przyjąć, że
większość z nich wyrosła na „korzeniu banderowskim”, a pozostali
są sowicie „sponsorowani” przez
ukraińskie nacjonalistyczne środowiska z pieniędzy ich organizacji z Kanady i USA. Znam osoby,
którym proponowano zaproszenie
i sfinansowanie półrocznego stypendium w USA lub Kanadzie
oraz „dotację” w wysokości 20 tys.
dolarów do zgodnej z ich oczekiwaniami publikacji książkowej na
temat OUN-UPA. Wszystko na
to wskazuje, że co najmniej kilku
„polskich historyków” z tych propozycji skorzystało. Pozostaje pytanie ilu historyków i dziennikarzy
pochodzenia ukraińskiego działających w Polsce korzystało i korzysta nadal z tego wsparcia. Jednakże
od co najmniej 10 lat nie muszą oni
już sięgać do kieszeni rodaków z
Kanady i USA, otrzymują nadzwyczaj hojne dotacje od podatników
polskich. Przy czym dotacje centralne zapewne stanowią dziesiątą
część wszystkich otrzymywanych,
zarówno bezpośrednio od samorządów lokalnych jak i poprzez wspólnie realizowane liczne programy
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dotowane przez Unię Europejską.
Nie ma i nie będzie nawet jednego przypadku, aby w ramach tych
działań zajęto się sprawą gehenny
bezbronnej cywilnej ludności polskiej, jaką zgotowały im formacje
OUN-UPA. Wszystkie mają jeden
podstawowy cel: ukazanie cierpień
ludności ukraińskiej, jakich doznała ona „na przestrzeni dziejów”, a
zwłaszcza w XX wieku, ze strony
polskich „okupantów”, ze szczególnym podkreśleniem „ludobójczej Akcji „Wisła” - co oczywiście
wiąże się z „obrończą, narodowowyzwoleńczą walką bohaterskich
formacji OUN-UPA”. Prywatne interesy zaangażowanych w te działania Polaków są dla nich, niestety,
ważniejsze od nacjonalistycznych
i antypolskich interesów strony
ukraińskiej.
Stosowana dotychczas w Polsce propaganda o „tolerancji dla
kształtującej się młodej demokracji
na Ukrainie” obecnie zastąpiona
została hasłem o „trudnej sytuacji
Ukrainy w obliczu agresji rosyjskiej”, co ma obligować nas do jej
bezwarunkowego wsparcia. Tymczasem wydarzenia na Ukrainie
jawnie udowadniają, że Polacy są
tam nadal kreowani na głównych
wrogów, a Polskę w tym „rankingu” może wyprzedzać co najwyżej Rosja, albo nawet tylko sam
Putin. I trzeba być „użytecznym
durniem”, aby tego nie zauważyć.
Albo szują, aby nie chcieć tego
zauważyć. Jak ważne dla Ukrainy jest wsparcie udzielane jej
przez Polskę pokazał parlament
ukraiński ogłaszając okrutnych
zbrodniarz z OUN-UPA bohaterami Ukrainy i grożąc sankcjami
karnymi każdemu, kto będzie to
podważał (a więc także rodzinom
ofiar!). Na szczeblu lokalnym jest
to fakt poświęcenia pomnika ofiar
„szowinistów polskich”, jakie miało miejsce w Przebrażu, gdzie ludność polska obroniła się i nie dała
wyrżnąć upowskim zbrodniarzom.
Świadectwem typowo banderowskiej, bandyckiej mentalności był
fakt, że ta „uroczystość” odbyła
się 11 lipca, w dniu 72.rocznicy
tzw. „Krwawej Niedzieli” na tejże
wołyńskiej ziemi. Kolejny już raz
władze Ukrainy zademonstrowały
publicznie swój stosunek do deklarowanej (zwłaszcza przez stronę
polską) „przyjaźni polsko-ukraińskiej”. A polskie władze i polskie
„elyty” milczą. I nadal pchają się
z bezinteresowną „bratnią” pomocą dla Ukrainy. Nie biorą pod
uwagę tego, że bracia bywają różni, tak jak biblijnym bratem Abla
był Kain. Podczas uroczystości
w Przemyślu 4 – 5 czerwca 2004
roku, ku czci zamordowanych Polaków we wsi Rumno pow. Rudki, w kazaniu ks. Tadeusz Patera
powiedział: „Ta ZIEMIA – aż po
wieki będzie przywoływać zaprzedanym złu mordercom wołanie
Boga: KAINIE – GDZIE JEST
BRAT TWÓJ?”. Na Ukrainie
Kain do dzisiaj nie odpowiedział
na to pytanie. Kłamliwie rozpowiada za to, jak to on był przez Abla
ciemiężony. Czy równie naiwnie
jak biblijny Kain sądzi, że uda mu
się oszukać Pana Boga?
Stanisław Żurek
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CZAS APOKALIPSY

- KTO ZAMORDOWAŁ PROFESORÓW
LWOWSKICH?
Aleksander Szumański

W sobotę 4 lipca 2015 roku obchodzliśmy 74 rocznicę kaźni
profesorów lwowskich na zboczu
Kadeckiej Góry, obok ul. Wuleckiej, tzw. Wzgórz Wuleckich we
Lwowie.
W miejscu zbrodni gdzie istniał krzyż brzozowy postawiono skromny krzyż metalowy na
niewielkim betonowym cokole,
aby w terminie późniejszym, zamiast należytego upamiętnienia
męczeństwa
pomordowanych
naukowców właściwym pomnikiem, wykonać tablice z wyrytymi nazwiskami pomordowanych
profesorów, nie rozumiem dlaczego akuratnie w języku ukraińskim
współwykonawców mordu.
Każdego roku odbywa się w tym
miejscu krótkie nabożeństwo, po
którym jako część oficjalną stanowią przemówienia. Nie ma wspomnień rodzin pomordowanych,
nie istnieją groby straconych profesorów, jako, że nastąpiło w październiku 1943 roku całospalenie
zwłok.
W 1943 roku na rozkaz Heinricha
Himmlera utworzono specjalne
brygady, których zadaniem było
niszczenie śladów masowych
morderstw oraz ostateczne likwidowanie obozów żydowskich.
Do dzisiaj, nawet pracami historycznymi chroni się ukraińsko hitlerowski batalion Nachtigall wykonawców tego zbiorowego mordu dokonanego na 45 profesorach
lwowskich wyższych uczelni.
8 października 1943 roku jedna
z takich grup (tzw. Sonderkommando 1005, które tworzyli Żydzi
z obozu Janowskiego, zwanego
przez nich uniwersytetem zbirów,
odkopała grób rozstrzelanych w
1941 roku lwowskich profesorów.
9 października w święto Jom
Kipur (Sądny Dzień) w obozie
znajdującym się w lesie Krzywczyńskim podpalono kolejny stos
ponad dwóch tysięcy następnych
pomordowanych, po czym popiół
rozsiano po lesie i okolicznych
polach.
Więźniowie „Brygady Śmierci”
chcąc rozpoznać zwłoki, szukali dokumentów. Odnaleźli m. in.
przedmioty należące do profesorów Włodzimierza Stożka i Tadeusza Ostrowskiego.
Dane te podał Leon Weliczker,
jedyny któremu udało się zbiec
z „Brygady Śmierci” w spisywanym przez siebie pamiętniku.
Relacjonował on dalej:
„Ziemia była sucha, więc trupy
nie były rozłożone, ubrania mało
zbutwiałe. Z ubrań było widać, że
to ludzie z lepszej sfery. U jednego wystawał złoty kieszonkowy
zegarek z ładnym łańcuszkiem, u
innych wypadły złote pióra”.
Zwłoki wywieziono do lasu
Krzywczyńskiego, dorzucając je

do ogromnego stosu z innych masowych grobów.
Istnieje domniemanie, że w lesie
Krzywczyńskim, spalono zwłoki
mojego ojca doc. med. Maurycego Mariana Szumańskiego asystenta prof. Adama Sołowija na
Uniwersytecie Jana Kazimierza .
Mój Ojciec został aresztowany
przez gestapo po 4 lipca 1941
roku (4 listopada 1941 roku) w
swoim (naszym) mieszkaniu przy
ul. Jagiellońskiej 4 we Lwowie
i osadzony w więzieniu przy ul.
Łąckiego we Lwowie wraz z innymi lwowskimi intelektualistami.
Być może został rozstrzelany w
drugiej egzekucji na dziedzińcu Zakładu Abrahamowiczów, a
zwłoki z tej egzekucji wywieziono ciężarówką za miasto, gdzie
spalono je w pobliskim lesie, jak
dwa tysiące innych ofiar.
W ten sposób hitlerowcy, nauczeni odkryciem stalinowskich dołów śmierci w Katyniu, usiłowali
zatrzeć ślady własnych zbrodni.
Podpalony stos, zawierający około dwa tysiące zwłok, pochłonął
ciała lwowskich uczonych i ich
towarzyszy. Popiół przesiany ze
spalonych zwłok i zmielone resztki kości rozrzucono na pobliskich
polach.
Specjalistą w tuszowaniu tych
zbrodni batalionu „Nachtigall”
jest historyk niemiecki Dieter
Schenk, który w swojej pracy
„Noc morderców”, usiłuje udowodnić niewinność batalionu
„Nachtigall”, równocześnie podając:
„Jako Niemiec wstydzę się nie
tylko za zabijanie niewinnych ludzi, ale także za sądownictwo powojennych Niemiec, które uczyniło wszystko, aby mordercy nie
ponieśli kary”.
Jednak w wywiadzie udzielonym
„Rzeczpospolitej” red. Aleksandrze Solarewicz „Nieukarani
zbrodniarze” („RP” 03. 12. 2011
r.) Dieter Schenk przyznaje iż
zbrodni na Wzgórzach Wuleckich
dokonali Ukraińcy z Niemcami:
Rzeczpospolita - Kto zidentyfikował najważniejszych sprawców?
Dieter Schenk - Pani Karolina Lanckorońska, która została
aresztowana przez dwóch oficerów SS. Jednym z nich był Hans
Krüger. Powiedział do niej:
„Ci profesorowie to było moje
dzieło. Rozstrzelałem ich w jakiś dzień tygodnia o czwartej”.
Jedynym, który przeżył „noc morderców“, był profesor Franciszek
Groër. Po wojnie w zeznaniach
podał nazwiska sprawców należących do SS, którzy uprowadzili go z mieszkania. Byli to:

Hacker, Köllner, Keller. Według
ustaleń Centrum im. Szymona
Wiesenthala, dowodził egzekucją
SS-Unterführer, Walter Kutschmann. Komando składało się z
pięciu folksdojczów – członków
SS oraz dwóch ukraińskich policjantów. Dwie osoby strzelające
SS to – jak miał ustalić Wiesenthal „z pewnością” – bracia Johann i Wilhelm Maurer.
Egzekucji profesorów lwowskich
wyższych uczelni na Wzgórzach
Wuleckich dokonali żołnierze
ukraińskiego batalionu „Nachtigall” pod dowództwem faszysty i
nacjonalisty ukraińskiego Romana Szuchewycza („Tarasa Czuprynki”).
Roman Szuchewicz „wsławił
się” m.in. strzałem w tył głowy w
1926 roku przy ulicy Zielonej we
Lwowie wykonując swój wyrok
śmierci na osobie kuratora ziemi
lwowskiej Stanisława Sobińskiego.
Stanisław Sobiński (ur. 12 czerwca 1872 w Złoczowie, zamordowany 19 października 1926 we
Lwowie) – polski pedagog, społecznik, kurator okręgu szkolnego
lwowskiego.
„Czuprynka” sprawował wówczas urząd referenta bojowego
OUN-UPA. Był jednym z organizatorów zamachów na posła Tadeusza Hołówkę zamordowanego
w Truskawcu w 1930 roku, Bronisława Pierackiego - Ministra
Spraw Wewnętrznych, oraz szeregu policjantów.
Zabójstwo Bronisława Pierackiego, polityka sanacji, ministra
spraw wewnętrznych w rządzie
Leona Kozłowskiego miało miejsce 15 czerwca 1934 przed budynkiem Klubu Towarzyskiego
przy ulicy Foksal w Warszawie.
Pieracki został postrzelony przez
członka Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN), Hryhorija Maciejkę. Przewieziono go do
szpitala, ale zmarł tego samego
dnia.
Poseł Tadeusz Hołówka zginął w
Truskawcu zamordowany przez
nacjonalistów ukraińskich (Dmytro Danyłyszyn i Wasyl Biłas) z
OUN. Decyzję o zamachu podjęła
trójka Iwan Gabrusewycz - Roman Szuchewycz - Zenon Kossak.
Na elewacji bocznej polskiej
szkoły im. św. Marii Magdaleny
we Lwowie istnieje żeliwna płaskorzeźba poświęcona mordercy
OUN-UPA Romanowi Szuchewyczowi „Tarasowi Czuprynce”,
którą uważam za prowokację
uwłaczającą polskiej racji stanu.
Dyrektor szkoły nie protestował,
jak również władze Rzeczypospolitej.
Armia niemiecka wkroczyła do

Lwowa 30 czerwca 1941 roku
wypierając z niego pierwszych
sowieckich okupantów.
Niemcy witani byli gorąco przez
część Ukraińców.
Już następnego dnia do miasta
weszło Einsatzkommando pod
dowództwem SS- Brigadenfurhera dra Eberharda Schongartha,
człowieka osławionego akcją
aresztowania profesorów krakowskich (Sonderaction Krakau), w
dniu 6 listopada 1939 roku.
Równocześnie z oddziałami niemieckimi do miasta wkroczył
ukraiński batalion SS „Nachtigall” pod dowództwem Theodora
Oberlaendera. Grupa Schongartha
rozpoczęła swoją działalność już
następnego dnia po wkroczeniu
do Lwowa, ściśle według zaleceń
Hitlera:
„Polacy będą mieli tylko jednego
Pana - Niemców. Dwaj panowie
obok siebie nie mogą, i nie powinni istnieć. Dlatego wszystkich
przedstawicieli polskiej inteligencji należy zgładzić”.
Generalny gubernator Hans Frank
w przemówieniu do SS i policji w
dniu 30 maja 1940 roku powiedział:
„ Nie da się opisać ile mieliśmy
zawracania głowy z krakowskimi
profesorami. Gdybyśmy sprawę
tę (Sonderaktion Krakau) załatwili na miejscu miałaby ona całkiem
inny przebieg.
Proszę więc panów usilnie, by
nie kierować już nikogo do obozów koncentracyjnych w Rzeszy,
lecz podjąć likwidację na miejscu, względnie wyznaczyć karę
zgodnie z przepisami. Każdy inny
sposób stanowi obciążenie dla
Rzeszy i dodatkowe utrudnienie
dla nas. Posługujemy się tutaj
(Sonderaktion Lemberg) całkiem
innymi metodami, które będziemy stosować nadal”.
Pierwszym aresztowanym wśród
inteligencji polskiej w dniu 2 lipca 1941 roku we Lwowie był trzykrotny premier Rzeczpospolitej
Polskiej prof. Kazimierz Bartel.
Niemcy posiadali imienne listy
osób przeznaczonych do likwidacji, sporządzone przez ukraińskich studentów-nacjonalistów,
dokonywane z książek telefonicznych na zlecenie morderców z batalionu Nachtigall.
Aresztowani po rewizji, tzn. grabieży pieniędzy i wartościowych
przedmiotów przewożeni byli do
Bursy im. Abrahamowiczów na
szczycie Wzgórz Wuleckich.
Tam po krótkim przesłuchaniu
wprowadzani byli grupami na
pobliskie wzgórze Wuleckie i
rozstrzeliwani przez ukraiński oddział „Nachtigall”.
Zbocza wzgórza stanowią górną
część Góry Kadeckiej, powyżej

ulicy Wuleckiej.
Istnieją opisy świadków mordu
obserwujących egzekucję z okien
pobliskich zabudowań.
Wstrząsająca jest relacja prof.
Franciszka Groëra wybitnego
lwowskiego pediatry, który ocalał, dzięki temu, iż żona profesora
była Angielką.
Franciszek Józef Stefan Groër
(ur. 19 kwietnia 1887 w Bielsku,
zm. 16 lutego 1965 w Warszawie)
- polski lekarz pediatra, profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, dyrektor Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie.
Oto fragmenty owej relacji:
„…brutalnie popychając wtłoczono nas do budynku i ustawiono w
korytarzu twarzą do ściany. Jeżeli
ktoś się poruszył, uderzali go kolbą lub pięścią w głowę.
Była może 12.30 w nocy, a stałem
tak nieruchomo do godziny 2 00.
Mniej więcej co 10 minut z piwnicy budynku dobiegał krzyk i odgłosy wystrzałów.
Wezwano mnie jako dziesiątego,
może dwunastego z rzędu. Jednym
z zabitych w Bursie był młody inżynier Adam Ruff, zabrany wraz z
matką i ojcem z mieszkania profesora Ostrowskiego.
Gdy w trakcie przesłuchania doznał ataku epileptycznego, rozwścieczony oficer niemiecki bez
wahania zastrzelił go. Krwawiące zwłoki wynieśli później czterej profesorowie, prowadzeni na
własną egzekucję, a matce Ruffa i
profesorowej Ostrowskiej kazano
zmyć krew z posadzki Bursy…”
Około 3 rano 4 lipca 1941 roku, w
płaskiej wnęce na stoku wzgórza
żołnierze batalionu wykopali prostokątny dół. Miał on kilkanaście
metrów kwadratowych i był przedzielony w poprzek nie przekopanym wałem.
Skazanych przyprowadzano z
Bursy i ustawiono na płaskiej części zbocza, prawdopodobnie tam,
gdzie obecnie znajduje się krzyż
i tablice z nazwiskami pomordowanych.
Po obu stronach grupy stali żołnierze ukraińscy i niemieccy oficerowie z rewolwerami w ręku.
Skazanych sprowadzano kilkanaście metrów niżej do miejsca egzekucji. Pluton egzekucyjny składał się z 4 - 6 umundurowanych
Ukraińców. Skazanych czwórkami ustawiano na wale.
Po salwie plutonu wszyscy, przodem lub tyłem wpadali do dołu.
Wśród rozstrzelanych 4 lipca były
4 kobiety i ksiądz. Ostatnią rozstrzelaną była kobieta w długiej
czarnej sukni. Schodziła sama,
słaniając się.
Gdy przyprowadzono ją nad jamę
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pełną trupów, zachwiała się, ale
oficer przytrzymał ją, żołnierz
strzelił i wpadła do jamy.
Po egzekucji żołnierze zdjęli
płaszcze, zakasali rękawy i łopatami zasypywali grób. Następnie
ubito ziemię. Robiono to ostrożnie, aby się nie zabrudzić, bo ziemia była silnie zbryzgana krwią.
Niektórzy skazani mogli zostać
zasypani żywcem, gdyż po salwie
nie dobijano rannych. Zamordowano wtedy 40 osób, a dzień
później dalsze dwie. Najstarszy
miał w chwili rozstrzelania 82
lata. Dopiero 26 lipca 1941 roku
zgładzono prof. Politechniki
Lwowskiej Kazimierza Bartla trzykrotnego premiera Rządu II
Rzeczypospolitej.
Aresztowany najwcześniej, bo 2
lipca, przebywał w więzieniu na
Łąckiego do 26 lipca, gdzie usiłowano zrobić z niego konfidenta
gestapo. Profesor Kazimierz Bartel oddał życie z honorem.
Na Wzgórzach Wuleckich ukraińsko - niemieccy zbrodniarze pomordowali 45 polskich uczonych.
Batalion „Nachtigall” wchodził
w skład Legionu Ukraińskiego,
utworzonego przez hitlerowców z
ukraińskich nacjonalistów.
Batalion ubrany był w mundury niemieckie stąd dociekania, iż
byli to wyłącznie niemieccy żołnierze.
W okresie poprzedzającym wojnę ze Związkiem Sowieckim był
specjalnie szkolony do zadań sabotażu i dywersji w Neuhammer.
Szkolenia te nadzorował osobiście profesor niemieckiego uniwersytetu im. Karola IV w Pradze, dziekan wydziału nauk politycznych, porucznik Abwehry
- Theodor Oberlaender.
Po zajęciu Lwowa przez Niemców nastąpił szczególnie okrutny pogrom ludności, zwłaszcza
żydowskiej. Na terenie Lwowa
działały niezależnie od siebie dwie grupy: jednostki Abwehry,
wspomagane przez nacjonalistów
ukraińskich z batalionu „Nachtigall”, formacje Sicherheistdienstu, wspomagane przez milicje
ukraińską i oddziały Wehrmachtu.
Milicja ukraińska występująca po
cywilnemu, jedynie z żółto - niebieskimi opaskami na ramionach
stanowiła organ terroru samozwańczego rządu Stećki, powołanego do życia dekretem wodza
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Stepana Bandery.
Po wybuchu wojny niemiecko sowieckiej Lwów został zajęty
przez hitlerowców jak wspomniałem 30 czerwca 1941 roku, lecz
już na 7 godzin przed zajęciem
miasta przez dywizję strzelców
alpejskich wkroczyła do miasta niemiecko-ukraińska grupa
Abwehry, pozostająca pod osobistym dowództwem Theodora
Oberlaendera.
W skład grupy oprócz oddziałów wojska i policji niemieckiej
wchodził również batalion ukraiński „Nachtigall” pod dowództwem Romana Szuchewicza
- „Czuprynki” i por. Herznera z
oficerami będącymi w ścisłym
kontakcie ze Stepanem Banderą,
Iwanem Hryniochem i Jurijem
Łopatynśkim, a także grupą cywilów z kierownictwa radykalnego
skrzydła OUN: Jarosławem Steć-

ko, Iwanem Radłykiem, Stepanem Pawłykiem, Stepanem Łemkowśkym, Dmytro Jaciwem.
Nastały straszne, tragiczne dni i
noce dla miasta. Ślepa nienawiść,
okrucieństwo, bestialstwo zaczęły prześcigać się w masowych
zbrodniach na bezbronnej, niewinnej ludności Lwowa - wspomina tamte dni prof. Jacek Wilczur świadek tamtych wydarzeń.
Morderstwa pojedyncze i grupowe rozpoczęły się nazajutrz po zajęciu Lwowa przez hitlerowców.
Razem z Niemcami wkroczyli do
Lwowa Ukraińcy w mundurach
niemieckich.
Była to grupa wyjątkowo wrogo odnosząca się do w stosunku
do ludności polskiej i żydowskiej. Ich to właśnie nazywano
„Ptasznikami”(Słowiki). Nazwa
ta pochodziła od symboli ptaków
wymalowanych na jej wozach i
motocyklach.
Powszechnie wiadomo było, iż
grupy nacjonalistów ukraińskich,
ukraińska milicja i Niemcy dokonują aresztowań z uprzednio
przygotowanych list.
Aresztowano w pierwszych
dniach inteligencję - profesorów,
artystów, nauczycieli szkół powszechnych, młodych księży.
Aresztowanych wożono do gmachu gestapo przy ulicy Pełczyńskiej, do Brygidek, do więzienia
przy ul. Łąckiego, lub więzienia
na Zamarstynowie. Osoby aresztowane już wieczorem 30 czerwca i w następne dni wywożono
do kilku miejsc i rozstrzeliwano.
Aresztowanych bito przed egzekucją.
Miejscami straceń były Winniki
pod Lwowem, Wzgórze Kortumówki, Żydowski Cmentarz,
ul. Zamarstynowska. Egzekucje
masowe (pogromy Polakow i Żydów) trwaly do 2 lipca.
Później nadal trwały egzekucje
poszczególnych osób i grup. Mówiono, iż „Ptasznicy” mordowali
czterema sposobami: rozstrzeliwali, zabijali młotem, bagnetem,
bądź bili, aż do zabicia.
Od ludzi którzy byli świadkami
aresztowań zamieszkałymi przy
ul. Arciszewskiego, Kurkowej,
Teatyńskiej, Legionów i Kazimierzowskiej wiadomo było, iż
„Ptasznicy” w czasie aresztowań
nosili mundury Wehrmachtu kończy swą opowieść prof. Jacek
Wilczur.
A tymczasem ?
Nieopodal kościoła św. Elżbiety
we Lwowie stoi pomnik ludobójcy i polakożercy Stepana Bandery, ul. Leona Sapiehy we Lwowie
nosi nazwę Stepana Bandery, a b.
prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wyniesiony do prezydentury przez Wałęsę i Kwaśniewskiego weteranom OUN - UPA
przyznaje prawa kombatanckie,
przywożąc wcześniej garść ukraińskiej ? (- czytaj lwowskiej) ziemi która urodziła Jacka Kuronia
na jego grób, równocześnie określając Kuronia jako wielkiego Polaka i wielkiego Ukraińca!
Aleksander Szumański
„Kuriera Codzienny” Chicago
„Warszawska Gazeta”

1 sierpnia 2015 - strona 35

Historia według
Hrycaka
Bohdan Piętka

25 lipca w Magazynie Świątecznym „Gazety Wyborczej” ukazał
się wywiad Katarzyny Wężyk z
ukraińskim historykiem Jarosławem Hrycakiem zatytułowany
„Kresy. Dla nas piekło, dla was
raj. Rozmowa z Jarosławem Hrycakiem” (wyborcza.pl/magazyn,
25.07.2015). Bohater wywiadu
to 55-letni profesor historii i kierownik katedry historii Ukrainy
na Ukraińskim Uniwersytecie
Katolickim we Lwowie, a także
członek Komitetu Naukowego
Collegium Artium w Warszawie.
Jest to jeden z bardziej znanych
historyków ukraińskich reprezentujących opcję neobanderowską,
aczkolwiek umiejętnie maskowaną. Przez salon warszawsko-krakowski został już dawno obwołany najwybitniejszym historykiem
ukraińskim. Należy do grona ulubieńców „Gazety Wyborczej” i
„Krytyki Politycznej”, dzięki czemu wydano w Polsce jego główne prace (m.in. „Historia Ukrainy
1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu” i „Nowa Ukraina.
Nowe interpretacje”) oraz uhonorowano nagrodami (m.in. Nagrodą
im. Jerzego Giedroycia przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2014 roku).
Wspomniany wywiad z Hrycakiem w „Gazecie Wyborczej” jest
nie tylko szkolnym przykładem
zastępowania prawdy historycznej przez prawdę polityczną, ale
stanowi manifestację buty pomajdanowej Ukrainy, przejawiającej
się w gloryfikacji banderowskich
mitów historycznych i dyktowaniu
Polsce ordynarnego kłamstwa na
polu narracji historycznej. Jest też
kolejną manifestacją bezwzględnego antypolonizmu, z jakiego od
25 lat słynie gazeta, której „nie jest
wszystko jedno”.
Na samym początku Katarzyna
Wężyk i Jarosław Hrycak informują czytelnika, że termin Kresy Wschodnie jest „politycznie i
historycznie niepoprawny”. Nie
używa się go na Ukrainie, więc
w Polsce też nie należy. „To tylko
pamięć pojedynczych osób” – poucza Hrycak – zatem można tę pamięć ignorować. Ciekawie brzmi
stwierdzenie Hrycaka, że „Ukraina
ma tylko jednego sąsiada: Rosję.
Gdy ogląda się telewizję czy czyta prasę, ma się wręcz wrażenie,
że Polska to taki niewielki kraj
gdzieś w rejonie Meksyku. Wiedza o wspólnej historii jest jeszcze
mniejsza. Wręcz znikoma”. No
proszę. Politycy PO i PiS jeżdżący na kijowski majdan i wykrzykujący tam pod banderowskimi
flagami banderowskie pozdrowienie „Sława Ukrainie” byli i są
przekonani, że realizują doniosłą

misję dziejową, wcielając w życie
wielkie koncepcje polityczne Piłsudskiego i Giedroycia, że III i IV
RP jest strategicznym partnerem
„nowej Ukrainy” i że po raz pierwszy od XVII wieku kreuje politykę
europejską w Europie Wschodniej.
A tutaj tymczasem neobanderowski historyk ze Lwowa tłumaczy,
że Polska dla Ukrainy jest niewielkim krajem gdzieś w rejonie Meksyku, czyli na Karaibach (notabene
trafne porównanie, bo III/IV RP w
wielu aspektach przypomina tamtejsze bananowe republiki).
A co z tego wynika, że Polska
dla Ukrainy znaczy tyle co Haiti
dla USA? Ano to, że ma słuchać
Wielkiej Ukrainy, m.in. w kwestii
interpretacji historii. Dlatego pani
Katarzyna Wężyk – wyprzedzając
swojego rozmówcę – proponuje
tubylczemu narodowi znad Wisły, żeby zdekonstruował swoją
pamięć historyczną, której „ważną częścią jest mit Kresów”. Ale
w czyim imieniu to proponuje?
Mówi bowiem m.in., że „po odzyskaniu niepodległości Orlęta
odbijają nam polski i tylko polski
Lwów”. Co to znaczy „nam”? Nie
wiem jakiej narodowości jest pani
Katarzyna Wężyk, ale mówiąc, że
Orlęta odbiły „nam” Lwów mówi
to z pozycji ukraińskich. Co zaś się
tyczy jej żalu, że Lwów był polski,
to nie ma się co obrażać na historię, bo tak faktycznie było. W 1918
roku Ukraińcy stanowili tylko 15
proc. jego mieszkańców, poza tym
był to wtedy czołowy ośrodek polskiej kultury i nauki.
Propozycja pani Katarzyny Wężyk zdekonstruowania polskiej
pamięci historycznej i wyrugowania z niej „mitu Kresów” nie jest
nowością. Z podobną propozycją
na przełomie 1939 i 1940 roku wystąpiło NKWD wobec tysięcy polskich jeńców, a ci z nich, którzy nie
odpowiedzieli na nią pozytywnie
trafili wkrótce do dołów śmierci
w Katyniu, Charkowie, Miednoje
i innych miejscach. OUN i UPA
nawet nikomu nie składały takiej
propozycji, tyko dosłownie wycięły polski „mit Kresów” nożami i
siekierami. Dekonstrukcja polskiej
pamięci historycznej była fundamentem przyjaźni polsko-radzieckiej w okresie PRL, a teraz – jak
widać – jest warunkiem sine qua
non strategicznego partnerstwa z
pomajdanową Ukrainą.
Propozycję pani Katarzyny Wężyk Jarosław Hrycak przyjmuje
z zadowoleniem i wygłasza fundamentalną kwestię: „w temacie
mitu Kresów Wschodnich najbliższe jest mi podejście francuskiego
historyka Daniela Beauvois, któremu spuścizna Rzeczypospolitej

na Kresach przypomina stosunek
Francji do Maghrebu”. „Czyli, nie
owijając w bawełnę, kolonializm”
– konstatuje pani Wężyk. „Otóż
to” – odpowiada Hrycak.
Profesor Hrycak jako tzw. „Europejczyk” sprytnie zasłania się
ukrainofilem i polonofobem Danielem Beauvois, by nie posądzono go o sympatie banderowskie.
Faktycznie jednak wygłasza tezę,
której pierwotnym autorem nie
jest Beauvois, ale Stepan Bandera. Teza o polskim kolonializmie
i ukraińskiej krzywdzie była kamieniem węgielnym, na której
ukształtowano całą ideologię
OUN. Banderowska frakcja OUN
tzw. ukraińską krzywdą motywowała ludobójstwo na Polakach,
rozgrzeszając z góry wykonawców
najbardziej zwyrodniałych zbrodni. Motyw ukraińskiej krzywdy
stał się też fundamentem banderowskiej historiografii, negującej
i usprawiedliwiającej zbrodnie
OUN/UPA. Jarosław Hrycak wygłaszając banderowskie tezy może
się powoływać na kogo chce, nawet na Pismo Święte, co nie zmienia faktu, że demaskuje się on jako
historyk banderowski.
Przyjrzyjmy się chwilę temu jak
naprawdę wyglądał ten polski
kolonializm i domniemana ukraińska krzywda. Po pierwsze, Polska nie podbiła zbrojnie Ukrainy
(Rusi), ale weszła w posiadanie
ziem ruskich pokojowo. Najpierw
w rezultacie koligacji dynastycznych za panowania Kazimierza
Wielkiego, a potem Unii Lubelskiej. Propaganda komunistyczna
i banderowska eksponowały tzw.
wyzysk ruskiego chłopa przez polską szlachtę (raczej spolonizowaną
szlachtę ruską) i wojny kozackie
jako koronny dowód polskiego kolonializmu i ukraińskiej krzywdy.
Pomijano tu fakt, że pańszczyzną
byli wtedy obciążeni także polscy
chłopi, a gospodarka latyfundialno-pańszczyźniana nie była polskim wynalazkiem, ale powszechnym modelem gospodarczym
charakterystycznym dla Europy na
wschód od Łaby od końca XIV do
połowy XIX wieku.
Ani komuniści ani banderowcy nie
raczyli nigdy zauważyć, że Polska
odbudowała cywilizacyjnie i gospodarczo ziemie ruskie po dwustuletnim panowaniu tatarskim.
Przyniosła na te ziemie przede
wszystkim kulturę wyższą, fundując dziesiątki bibliotek, szkół i
świątyń (w tym prawosławnych),
a także uniwersytet z ruskim językiem wykładowym (Akademia
Kijowsko-Mohylańska), który w
XVII wieku kształcił polityczną i duchową elitę ruską. Korona
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Polska nie prowadziła na Rusi ani
polityki kolonizacyjnej ani eksterminacyjnej, szanując język, religię
i obyczaje jej wieloetnicznej ludności w czasach, gdy w Europie
Zachodniej palono innowierców
na stosach i przeprowadzano brutalne czystki etniczne (np. Habsburgowie w Czechach po czeskiej
klęsce w bitwie pod Białą Górą w
1620 roku).
Polityka polska na Rusi miała
charakter co najwyżej asymilacyjny. Wszyscy królewięta kresowi – Czartoryscy, Czetwertyńscy,
Nieświccy, Ostrogscy, Sanguszkowie, Wiśniowieccy, Zasławscy,
Zbarascy i in. – byli książętami
ruskimi lub litewsko-ruskimi. Podobnie zresztą jak mieszkająca tam
szlachta. Wyższe warstwy uległy
polonizacji nie w drodze kolonialnego przymusu, ale dobrowolnie
– przyjmując wyższą i atrakcyjną
kulturę oraz prawa i przywileje,
jakimi nie mogła się wówczas cieszyć szlachta ani na zachodzie ani
na wchodzie Europy. Korona Polska wprowadziła na ziemie ruskie
kulturę cywilizacji zachodnioeuropejskiej oraz unikalne w tamtym
czasie prawodawstwo uprzywilejowujące stan szlachecki. Jeżeli nacjonaliści ukraińscy dzisiaj
twierdzą, że Ukraina należy do
kultury Zachodu a nie Wschodu,
zawdzięcza to tylko „polskiemu
kolonializmowi”. To wreszcie polska szabla broniła ziemie ruskie,
od połowy XIV do końca XVII
wieku, przed Tatarami, Turkami i
Moskwą.
A jak wyglądały polski kolonializm
i ukraińska krzywda w II Rzeczypospolitej? Ano tak, że bez skrępowania działały ukraińskie szkoły
powszechne i średnie, ukraińskie
biblioteki, ukraińskie przedsiębiorstwa, spółdzielnie, stowarzyszenia
kulturalno-oświatowe (m.in. „Proswita”) i organizacje społeczne, w
tym wrogie Polsce, jak np. Płast.
Przez cały okres II RP funkcjonował w Sejmie i Senacie Klub Ukraiński i działało dziewięć legalnych
ukraińskich partii politycznych:
Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO),
Ukraińska Katolicka Partia Ludowa, Petlurowcy, Ukraińska Partia
Socjalistyczno-Radykalna, Ukraińska Socjaldemokratyczna Partia
Robotnicza, Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie, Ruska Organizacja
Włościańska, Związek Państwowców Hetmańskich i Front Jedności
Narodowej. Nielegalne były tylko
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy i związane z nią
Ukraińskie Włościańsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne
„Sel-Rob”, ponieważ były to organizacje podważające porządek
konstytucyjny, rewolucyjne, terrorystyczne i służące interesom obcych mocarstw (ZSRR, Niemcy).
Wicemarszałkiem Sejmu V kadencji (1938-1939) był Wasyl Mudry
– przewodniczący UNDO i prezes
Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej, a w okresie okupacji
niemieckiej sekretarz generalny
powołanego przez banderowców
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Ukraińskiego Komitetu Narodowego.
Wielu Ukraińców robiło kariery oficerskie w Wojsku Polskim,
jak np. późniejszy kat powstania
warszawskiego Petro Diaczenko.
Bez skrępowania rozwijało się
też ukraińskie życie naukowe i literackie (Naukowe Towarzystwo
im. Tarasa Szewczenki, periodyki
„Literaturno-Naukowyj Wisnyk”,
„Wikna”, „Kultura”, „Nowi szlachy”, „Nazustricz”).
Polski kolonializm i ukraińska
krzywda wyglądały tak, że w
miejscowościach gdzie większość
stanowili Ukraińcy polskie dzieci
miały obowiązek uczyć się w szkole języka ukraińskiego. W czasach,
gdy na sowieckiej Ukrainie Stalin
bezwzględnie tępił najmniejsze
przejawy nacjonalizmu i zdziesiątkował Ukraińców sztucznie
wywołaną klęską głodu, polskie
Kresy Wschodnie były ukraińskim
Piemontem. Cała elita ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, a
później banderowskiego ze Stepanem Banderą i Romanem Szuchewyczem na czele zdobyła bez
problemu wykształcenie na polskich uczelniach. Absolwent Politechniki Lwowskiej Roman Szuchewcz był właścicielem świetnie
prosperującej agencji reklamowej
we Lwowie. Na czym więc polegała jego krzywda? W imię czego
organizował zamachy na funkcjonariuszy państwa polskiego i sam
uczestniczył w ich zabójstwach? W
imię jakiejś krzywdy czy ideologii,
inkorporowanej w dużej mierze z
hitlerowskich Niemiec i płynących
z tychże Niemiec pieniędzy?
Oczywiście neobanderowcy i ich
sojusznicy w dzisiejszej Polsce
jako przykład „polskiego kolonializmu” podają tzw. pacyfikację
Małopolski Wschodniej (16 września – 30 listopada 1930 roku).
Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że Liga Narodów po zbadaniu sprawy na wniosek Ukraińców
stwierdziła 30 stycznia 1932 roku,
że „Polska nie prowadzi przeciwko Ukraińcom polityki prześladowań i gwałtów” i że pacyfikację
wywołali sami Ukraińcy przez
swoją „akcję rewolucyjną” przeciwko państwu polskiemu. Tak w
istocie było. Terrorystyczna działalność OUN miała na celu przede
wszystkim zerwanie wszelkiej nici
porozumienia i współpracy polsko-ukraińskiej oraz wykopanie
pomiędzy Polakami i Ukraińcami
rowów nie do zasypania. Dlatego terroryści z OUN mordowali
w pierwszej kolejności polskich
ukrainofilów (np. Tadeusz Hołówko) i prowokowali działania
polskiego aparatu represji wobec
Ukraińców. Takie było podłoże
akcji represyjnych z 1930 i 1938
roku. Za pałką polskiego policjanta
kryła się niewidzialna ręka OUN.
Taka jest prawda o ukraińskiej
krzywdzie w II RP.
Te zagadnienia pani Wężyk i pan
Hrycak ignorują. Bajdurzą natomiast przez większość swej rozmowy o polskim kolonializmie
na Wschodzie niczym redaktorzy

„Trybuny Ludu” w latach pięćdziesiątych XX wieku. Twierdzi
więc pan Hrycak, że nie było żadnej polskiej misji cywilizacyjnej
na ziemiach ruskich, tylko podbój
i przemoc. Niestety nie podaje
faktów to potwierdzających. Polska literatura dotycząca Kresów
Wschodnich, jak np. przywołana
przez red. Wężyk Zofia Kossak-Szczucka, to zdaniem Hrycaka
„dyskurs kolonizatorów”, bo „w
folklorze ukraińskim Polska występuje jako symbol wyzysku i
bezprawia”. Tym razem „europejski” historyk ze Lwowa zasłonił
się folklorem ukraińskim i Tarasem
Szewczenką, a przecież powinien
powołać się na Doncowa i Banderę, bo faktycznie to ich cytuje.
Zdaniem Hrycaka – a także wspomnianego Beauvois i innych historyków zachodnich reprezentujących nurt postmodernistyczny
– ukraińska krzywda polegała na
tym, że Ukraińcy byli rzekomo
biedni, a Polacy bogaci. To tak jak
u Marksa i Lenina – biedny lud
oraz źli burżuje i panowie. Tylko,
że tutaj dodatkowo tzw. podział
klasowy jest sztucznie identyfikowany z podziałem narodowościowym (biedny Ukrainiec i bogaty Polak-wyzyskiwacz). W tym
miejscu „Europejczyk” ze Lwowa
nareszcie cytuje Mykołę Łebedzia – banderowskiego fanatyka
i watażkę, prowidnyka OUN-B
i twórcę Służby Bezpeky OUN-B, głównego organizatora ludobójstwa na Wołyniu. „Był bardzo
głodny – przywołuje Hrycak narrację Łebedzia – i jedyne jedzenie,
które znalazł w chacie, to było to,
co gotowało się dla psa. Wtedy
zrozumiał: albo przyjmie swój los
i będzie żyć upokorzony i głodny,
albo się zbuntuje. Został nacjonalistą”.
A czemu nie bolszewikiem? Przecież to jest ta sama nieskomplikowana argumentacja, której używali
Lenin, Trocki i Kamieniew. No i
trzeba tutaj zadać panu Hrycakowi pytanie, czy to, że ktoś czuje
się głodny lub nawet jest głodny
usprawiedliwia podrzynanie drugiemu człowiekowi gardła, wyłupywanie mu oczu, zarąbywanie
siekierą, rozcinanie ciężarnym
kobietom brzucha, nabijanie dzieci na widły lub sztachety płotu itd.
Czy to rzeczywiście rzekoma bieda pchnęła ukraińskich wieśniaków do takich zbrodni przeciwko polskim sąsiadom – żyjącym
przecież na podobnym poziomie
materialnym co oni, niejednokrotnie w mieszanych rodzinach – czy
żerująca na ich ciemnocie szowinistyczna ideologia OUN, postulująca utworzenie homogenicznego
narodowościowo i totalitarnego
państwa ukraińskiego?
Dalej Hrycak cytuje ukraińskiego
uczonego Iwana Łysiaka-Rudnyckiego – w okresie drugiej wojny
światowej członka Nacjonalistycznej Organizacji Ukraińskich
Studentów Wielkich Niemiec i stypendysty III Rzeszy Niemieckiej –
który twierdził, że II RP podobno
zrobiła wszystko, żeby Ukraińców
„zdystansować”. Ale co konkretnie

zrobiła, by ich zdystansować, tego
się już nie dowiadujemy. Podobnie
nie dowiadujemy się od pana Hrycaka, w jaki sposób II RP poniżała
ukraińską inteligencję i odbierała
jej godność. Mamy tylko tego typu
stwierdzenie i milczącą akceptację
red. Wężyk. Z kolei przywołana
przez Hrycaka Łarysa Kruszelnicka – działaczka ukraińskiej kultury i nacjonalistka – twierdziła,
że „i Rosjanie, i Polacy byli źli
dla Ukraińców, ale Polacy jednak
gorsi, bo jeżeli Rosjanie zabierali
tylko ciało, to Polacy chcieli całą
duszę”. Wzruszające. Ale o czym
to świadczy? O jakiejś osobistej
krzywdzie, czy tylko o tym, że w
czasach swojego dzieciństwa w latach trzydziestych XX wieku pani
Kruszelnicka czytywała ulotki
OUN?
Na pytanie red. Wężyk o rolę obawy przed Rosją w zbliżeniu polsko-ukraińskim Hrycak znowu odpowiada zaskakująco, doceniając
zasługi, jakie dla narodu ukraińskiego położył Józef Stalin. „Przez
to, że wypędził Polaków z Ukrainy, a Ukraińców z Polski – mówi
lwowski historyk – utworzył dwa
państwa etniczne. Bo niech pani
sobie wyobrazi, czy możliwe byłyby dzisiejsze pojednanie, jeśli Polacy ciągle stanowiliby większość
we Lwowie? Może to jest cyniczne, ale Giedroycia nie byłoby bez
Stalina. Inaczej nie mógłby zaproponować formuły: dla przyszłości Polski ważne jest przyznanie,
że Wilno jest litewskie, a Lwów
– ukraiński”. To kolejna przykra
konstatacja dla rodzimych rusofobów, ukrainofilów i prometeistów
– Stalin jako architekt pojednania polsko-ukraińskiego, torujący
drogę Giedroyciowi. Okazuje się
zatem, że stalinowskie deportacje
Polaków z Kresów Wschodnich
w latach 1939-1941 i 1944-1946
były robione w interesie Ukrainy i
najwybitniejszy ukraiński historyk
potrafi to docenić.
Na koniec red. Wężyk pyta swego rozmówcę o „największego
słonia w menażerii”, czyli „rzeź
wołyńską”. „Możliwe jest tu pojednanie?” – pyta. „W najbliższym
czasie – odpowiada Hrycak – nie
możemy się pojednać w sprawie
Wołynia (…). Nie tylko większość
Ukraińców, ale nawet nasze autorytety moralne nie mogą się przyznać do winy historycznej. Uważają, że to jest upokorzenie. Powtarzanie upokorzenia, które znali
jeszcze z międzywojnia. Obawiają
się też, że jak tylko przyznają się
do winy, wykorzysta to natychmiast kremlowska propaganda”.
Jak wiadomo widmo „kremlowskiej propagandy” rozgrzesza w
III i IV RP niemal wszystko, więc
red. Wężyk ta odpowiedź zadowala. Rzuca ona zresztą zaraz koło
ratunkowe swojemu rozmówcy w
postaci stwierdzenia, że Polacy też
mają podobny problem jak Ukraińcy z Wołyniem, a tym problemem
jest zbrodnia w Jedwabnem.
Z powyższej wypowiedzi Hrycaka
jasno wynika, że pomajdanowej
Ukrainie jeszcze bardzo daleko
do kultury zachodnioeuropejskiej,
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z którą chce się identyfikować.
Bliżej jej raczej do kultury, którą
symbolizują nazwiska Dżyngis-chana i Tamerlana, czyli kultury
turańskiej.
Kończąc rozmowę Katarzyna Wężyk i Jarosław Hrycak przekonują,
że mit Bandery to jedynie „mit
sprzeciwu wobec agresji ZSRR
[sic!] i Rosji”. „UPA to takie ukraińskie AK?” – pyta red. Wężyk.
„Właśnie. Polski i Polaków w ogóle w tym micie nie ma. Antypolska część tego mitu, podobnie jak
antyżydowska, nie funkcjonuje”
– odpowiada Hrycak. Jest to rzekomo tylko mit antyrosyjski, czyli
dla polskich rusofobów jak najbardziej pożądany. W ostatnim zdaniu
Hrycak jako warunek pojednania
wskazuje relatywizację prawdy i
pamięci historycznej, ponieważ
„żaden naród nie ma monopolu
na prawdę i (…) nasze narodowe
prawdy są relatywne”.
O to właśnie w tym wywiadzie
chodziło. O relatywizację prawdy.
O to, by po zawiłych farmazonach
na temat polskiego kolonializmu
dojść do konstatacji, że UPA to
ukraińska AK, a nacjonalizm ukraiński nie ma charakteru antypolskiego. To jest linia tzw. klasy politycznej w Polsce, tak spod szyldu
PO jak i PiS, która sojusz z banderowcami uważa za fundament
dyktowanej z Waszyngtonu polityki wschodniej. Na łamach „Gazety
Wyborczej” padały już wezwania
do rozgrzeszenia nacjonalizmu
ukraińskiego (Kazimierz Wóycicki), a z „Gazety Polskiej” zapewnienia, że kult banderowski na
Ukrainie nie jest skierowany przeciwko Polsce (Tomasz Sakiewicz,
Ewa Stankiewicz, Dawid Wildstein). Będzie zatem nadwiślańska
klasa polityczna dalej rozgrzeszać
szowinizm ukraiński, stawiać znak
równania między UPA i AK, pielęgnować sojusz z epigonami zwyrodniałych zbrodniarzy oraz bezwzględnie tłumić wszelkie słowa
krytyki takiego stanu rzeczy jako
pochodzące od „rosyjskiej agentury”. Nie można się też oprzeć
wrażeniu, że uwielbienie dla epigonów banderyzmu wśród polskiej
klasy politycznej jest tym większe
z im większą pogardą owi epigoni
odnoszą się do tzw. strategicznego
partnerstwa polsko-ukraińskiego.
Polska klasa polityczna – której
mentorem jest m.in. „Gazeta Wyborcza” – nie wzięła się przecież
z kosmosu. Stanowi ona produkt
polskiej rzeczywistości tu i teraz.
Winę za ten stan rzeczy ponosi
większość współczesnego narodu
polskiego, zobojętniała na sprawy publiczne, impregnowana na
wiedzę, w tym historyczną, zapatrzona w fałszywe wzorce, której
poziom umysłowy i moralny jest
przerażająco niski. Nikt na świecie
nie upomni się o sprawy polskie,
jeśli samym Polakom na nich nie
zależy. Inaczej Hrycaki i Grossy
będą pisać polską historię i pouczać o konieczności ekspiacji za
domniemane polskie winy i zbrodnie. Czyli – jak ostrzegał Stefan
Żeromski – rozdziobią nas kruki,
wrony…
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Wstyd i hańba Komorowskiego
w Kijowie
Aleksander Szumański

Państwo ukraińskie znajduje
się w trudnej sytuacji I chyba
nikt nie ma wątpliwości co do
tego faktu. Istnieje realna możliwość, że w najbliższym czasie
przestanie ono w ogóle istnieć.
Według wielu statystyk, Ukraina
jest najbiedniejszym państwem
w Europie, wyprzedzając w tym
niechlubnym rankingu nawet
Albanie i Kosowo. Jednak pomimo wyjątkowo niekorzystnego
położenia oraz wszechobecnej
biedy, naszych wschodnich sąsiadów wciąż stać na niezwykle
kosztowne gesty.
Taki miał miejsce podczas
ostatniej wizyty Bronisława
Komorowskiego.
Niemalże
natychmiast po zakończeniu
przemówienia prezydenta Rzeczypospolitej, które było pełne
ciepłych słów dla Ukraińców,
a gorzkich dla Polaków, ukraiński parlament uchwalił ustawę gloryfikującą działalność
Ukraińskiej Powstańczej Armii,
która dokonała ludobójstwa na
setkach tysięcy obywateli II
RP, nie tylko na Polakach, ale i
Ukraińcach. Komentować faktu,
dlaczego nasi wschodni sąsiedzi
gloryfikują morderców własnego narodu raczej nie warto, gdyż
jest to nie tylko kuriozum, ale
i właściwa refleksja kto dzisiaj
sprawuje władzę na Ukrainie.
Warto jednak zadać sobie pytanie czyim prezydentem był Bronisław Komorowski? Wszystkich Polaków jak mawiał, czy
może wszystkich, którzy mają w
Polsce swoje interesy, a Polakami nie są?
Nie trzeba mieć wyjątkowo rozwiniętego zmysłu politycznego,
aby zrozumieć, że dla obecnej
Ukrainy, Polska jest jedynie
zwykłym narzędziem, które ma
im pomóc porozumieć się z największymi graczami Zachodu,
którzy z drugiej strony wykorzystują nasz kraj dla kontaktów
z postsowiecką i nieokrzesaną
Ukrainą. W razie problemów
wszystko zrzuci się na nas i
sprawa załatwiona.
A jak Polacy nie zechcą pogodzić się z rolą kozła ofiarnego, to
przypomni się im, że mordowali
Żydów w „polskich obozach zagłady”.
Najbogatsze państwa europejskie od wieków współpracują
z Rosją i niekoniecznie chcą
pozbywać się miliardowych
zysków płynących z handlu.
Przywódcy tych krajów unikają wszelkich gestów, nie chcąc
drażnić Rosji, ale także nie
składają obietnic Ukraińcom,
z których mogliby być później

rozliczeni. Trudno zatem spodziewać się wizyty któregokolwiek zachodniego przywódcy w
ukraińskim parlamencie. Tylko
w Polsce na każdym kroku mówi
się o konflikcie na Ukrainie. Na
Zachodzie ten temat jest jednym
z wielu, by nie powiedzieć pobocznym. W tej sytuacji pośrednik, jakim stal się nasz kraj, jest
wszystkim niezwykle potrzebny,
ale nie oznacza to , że będzie on
poważany i szanowany!
Przywódcy Ukrainy zdają się doskonale rozumieć tę grę - klaszczą, gdy rezydent Komorowski
(nie wszystkich Polaków) składa
im obietnice bez pokrycia, a gdy
tylko opuścił budynek ich parlamentu - uchwalają ustawę heroizującą ich zdziczałych bandytów z OUN - UPA. Jednocześnie
przyjmują (dlaczego nie) 100
milionów euro tzw. „pożyczki”
ukradzionych przez premierzycę
Kopacz z kieszeni polskiego podatnika. Hańba!
Zapewne także tego, któremu
cudem udało się uniknąć wołyńskiej rzezi.
Trudno się także doszukać podstaw prawnych na mocy których
przekazano Ukrainie tak duże
pieniądze. Nie można również
oczekiwać spłaty „długu” od
bankrutującej Ukrainy.
Ponadto jest to kwota, która na
pewno nie uratuje państwa ukraińskiego i można się spodziewać, iż pieniądze te zostaną zdefraudowane przez oligarchów
ukraińskich z prezydentem Walzmanem - Poroszenką na czele.
Nie wykluczam, iż część owej
„pożyczki” na wieczne nie oddanie zostanie przeznaczona na
budowę kolejnych pomników
ukraińskich bandziorów, którzy mordowali Polaków i nawet
Ukraińców, palili polskie wsie,
dewastowali zabytki kresowe.
Do sposobu traktowania nas
przez zachodnich „sojuszników”
dawno już powinniśmy przywyknąć, gdyż od czasów napoleońskich, poprzez okresy powstań, także pierwszej i drugiej
wojny światowej doświadczaliśmy ich wiarołomstwa - zawsze
wiele obiecywali i z niczego się
nie wywiązali. Tylko, dlaczego
teraz rządzący państwem polskim postanowili wcielić się w
rolę adwokatów wschodniego
sąsiada, nie oczekując niczego
w zamian?
Działanie bez korzyści boli tym
bardziej, że musimy przyjmować potwarze w postaci wspomnianej ustawy.
Warto więc zadać sobie pytanie:

kto kogo potrzebuje bardziej
- Ukraina Polski, czy Polska
Ukrainy?
W polityce międzynarodowej
nie ma przyjaźni, są jedynie interesy lub wspólnoty interesów.
To, że Zachodnia Europa i Ukraina mają interes w mieszaniu
Polski w konflikt z Rosją jest
oczywiste.
Jednak jaki interes ma w trym
Polska? Zaślepieni ukrainofile
uważają, iż Polska jako członek
Unii Europejskiej ma obowiązek wspierać Ukrainę, a ponadto
bufor w postaci silnego i niepodległego państwa ukraińskiego odgrodzi Polskę od Rosji i
wszyscy będziemy żyli długo w
błogim szczęściu.
Zachodzi pytanie, dlaczego Polska ma się interesować banderowską i antysemicką Ukrainą z
żydowskimi oligarchami rządzącymi tym krajem na czele z prezydentem Walzmanem - Poroszenką, tak życzliwym Polsce, iż
armia ukraińska morduje cywili,
urządza się pogromy żydowskie,
ustawowo hołubi bandytów upowców i grozi Polakom drugim
Katyniem, rozpowszechniając
makabrę „myśmy za mało Polaczków powywieszali”, roszcząc swoje pretensje terytorialne
od Przemyśla przez Kraków po
Krynicę. Przemyśl, Kraków i
Lwów według propagandy banderowskiej to pradawne ukraińskie miasta.
Warto też wspomnieć, że na terenie samego obwodu królewieckiego stacjonuje armia zbliżona
liczebnie do polskiej i mogąca
dotrzeć do Warszawy w kilka
dni. Czy pomoże nam wówczas
nawet najsilniejsze państwo
ukraińskie?
A może silna i niezależna Ukraina obroni Polskę przed rakietami wystrzeliwanymi z terytorium Rosji, które bez problemu
przelecą nad ich terytorium?
Dlatego relacje z Ukrainą nastawioną do nas jak jej uhonorowani bandyci i mordercy Polaków
powinny być twarde i zdecydowane. Dlatego spodziewając się
kolejnych obelg, skierowanych
do „polskich sobaków” (polskich psów), jak nas Polaków
nazywają Ukraińcy, pragnący
Polakom zgotować drugi Katyń
i nas powywieszać, nie oczekujmy rozliczenia się Ukrainy
z historią oraz jej demokracji,
gdyż sami Ukraińcy tego nie
oczekują, ani nie pojmują i nie
rozumieją.
Ukraińska propaganda od lat
próbuje zrównać działalność
UPA z czynami Armii Krajowej.

Uwagę na ten problem zwracają
wszyscy badacze zajmujący się
ludobójstwem na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej. Podstawową różnicą jest fakt, że
UPA dążyła do stworzenia państwa totalitarnego, zaś Armia
Krajowa była ruchem narodowo
wyzwoleńczym. UPA nigdy nie
miała poparcia większości społeczeństwa ukraińskiego. Członkostwo w AK było dobrowolne,
zaś do UPA często wcielano silą
i groźbą śmierci rekruta i jego
rodziny.
Armii Krajowej nie cechowało bestialstwo znane z działań
ukraińskich nacjonalistów na
Wołyniu, czy w Małopolsce
Wschodniej. Wszelkie akcje odwetowe były skierowane w kolaborantów i winnych zbrodni na
Polakach. Dlatego nie można ich
porównywać z ludobójstwem
dokonanym przez bandytów z
OUN-UPA. Z łatwością można
odnaleźć w archiwach rozkazy
banderowskich dowódców, nawołujące do mordowania niewinnej ludności cywilnej, co
było nie do pomyślenia w Armii
Krajowej. Za wszelkie zbrodnie i
samowolę w AK groził sąd polowy, co jednak zdarzało się marginalnie. W OUN-UPA nie tylko
nie było sądów za zbrodnie, ale
wręcz nakaz ich dokonywania.
Warto też pamiętać, iż Ukraińcy zamieszkujący Małopolskę
Wschodnią, w świetle prawa,
byli obywatelami II Rzeczypospolitej, której Armia Krajowa
była legalną siłą zbrojną.
Dlatego bardzo często sądy polowe skazywały na śmierć Ukraińców za wydawanie Żydów
Niemcom, bądź kolaborację innego rodzaju. To samo spotkało
Polaków parających się tym haniebnym procederem. Nie można stawiać znaku równości między Ukraińską Powstańczą Armią i Armią Krajową, gdyż takie
działanie jest wyrazem skrajnej
historycznej niewiedzy i okazywaniem złej woli.
Przykrą sprawą jest ignorancja,
jaką wykazał się prezydent Komorowski w Kijowie, który ani
razu nie zwrócił uwagi, w odpowiednich słowach, na historyczne zajścia polsko-ukraińskie.
Jego zdaniem setki tysięcy bestialsko pomordowanych padły
ofiarą sąsiedzkich „sporów i
swar”.
W ostatnich latach wiele mówiono o wołyńskim ludobójstwie
czy rzeziach.
Swoimi słowami i wizytą , prezydent RP potwierdził istnienie

fałszywej symetrii między działaniami UPA i AK, czym po raz
kolejny upokorzył rodziny ofiar
pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
Gdyby Komorowski swój tytuł
magistra historii uzyskał w czasach wolnej Polski wywołało by
to moje ogromne wzburzenie.
Jednak posiadanie tytułu naukowego zdobytego w czasach zakłamanego historycznie PRL-u,
jest w jakimś stopniu tłumaczącą
jego ignorancję i całkowitą niewiedzę. Dla uwspółcześnienie
tej swojej marniutkiej wiedzy
w zakresie ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, uznając to za konieczność,
jako głowa państwa, nie znająca
historii martyrologii Polaków w
czasie przebiegu II wojny światowej, nie uzupełnił jej. Należy
mieć ogromny żal do doradców
prezydenta, zwłaszcza do historyka prof. Tomasza Nałęcza,
którzy czytając wcześniej głupawe przemówienie Komorowskiego, w którym wspominał o
postaciach ważnych dla Ukrainy, jak choćby o autorze hymnu Werbyckim, czy historyku
Hruszewskim. Urodzili się oni
na terenach obecnej wschodniej
Polski, a Werbycki przez wiele
lat pełnił tam posługę duszpasterską.
Pretensje terytorialne do tych
ziem wysuwają teraz ukraińscy
nacjonaliści i właśnie dlatego
warto by było dla równowagi
wspomnieć o wielu wybitnych
Polakach urodzonych choćby we
Lwowie.
Komorowski mówił o wzajemnym wybaczaniu i pojednaniu,
ale warunkiem pojednania są
przeprosiny i zadośćuczynienie.
Za takowe na pewno nie można
uznać gloryfikację ludobójców
poprzez wystawianie im pomników i deklaracje probanderowskie prezydenta Walzmana - Poroszenki, wydającego uchwałę
o czczeniu tych „bohaterów
narodowych” i karaniu wszystkich(nawet
obcokrajowców),
którzy urągają czci ludobójców
OUN-UPA.
Aby „uzupełnić” wystąpienie
Komorowskiego w Kijowie,
należy przypomnieć o nominacji banderowca, działacza
antypolskiej, faszystowskiej i
antysemickiej partii „Swoboda”
Wasyla Pawluka na stanowisko
generalnego konsula Ukrainy w
Lublinie, za zgodą urzędującego
prezydenta III RP Bronisława
Komorowskiego
Warto zaznaczyć, że liderzy
OUN i UPA Bandery od utwo-
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rzenia infiltrowali szeregi niemieckiej dywizji SS-Galizien.
W okresie stacjonowania dywizji SS-Galizien pod Brodami
UPA Bandery otrzymała poważną materialną pomoc ze strony
jednostki - dwa kurenie UPA zostały doposażone w broń i amunicję.
Wobec ciężkiej sytuacji wojskowej na Wschodzie hitlerowcy
zdecydowali o użyciu 14. Waffen Grenadier Division der SS
(galizische nr 1) na froncie niemiecko-sowieckim. Dywizja SS
w dniach 14-22 lipca 1944 roku
została okrążona i zdziesiątkowana z z resztkami ośmiu dywizji niemieckich pod Brodami
przez Armię Czerwoną. Według
dokumentów straciła wówczas
blisko 7 000 spośród 11 000 żołnierzy SS. Porażka militarna pod
Brodami potwierdziła opinię Hitlera o marności nacjonalistów
ukraińskich jako żołnierzy oraz
ostatecznie przekonała Niemców, że skład osobowy SS-Galizien nadawał się tylko do
akcji pacyfistycznej i eksterminacyjnej ludności cywilnej i do
sporadycznych akcji przeciwko
partyzantom. Po tej miażdżącej
klęsce część żołnierzy rozbitej
14. Waffen Genadier Division
der SS (galizische nr 1) na rozkaz OUN przeszła do oddziałów UPA Bandery. Rozbitkowie
z SS-Galizien przedzierając się
spod Brodów na Zachód, rozgoryczeni klęską militarną, dokonywali masowych eksterminacji
ludności polskiej.
Wymownym przykładem jest
akcja z 22 lipca 1944 roku, gdy
ocalałe z pogromu dywizji pod
Brodami dwie kompanie żołnierzy SS-Galizien rankiem dotarły
do Siemianówki pod Lwowem.
Ukraińscy żołnierze z Waffen
SS zaczęli wypędzać Polaków z
ich domów, gromadzić w większe skupiska i podpalać budynki.
Nacjonaliści ukraińscy z dywizji
SS-Galizien zawzięcie mordowali ludzi, rabując ich mienie
prywatne. Po akcji w której
mordowano Polaków i palono
ich domy sprawcy pacyfikacji
odjechali ze zrabowanym dobytkiem pomordowanych. Lecz
szybko okazało się, że był to tylko wstęp do głównych mordów.
Po południu ukraińscy żołnierze
SS-Galizien ponownie ruszyli
na wieś, a za nimi posuwali się
bojówkarze OUN i UPA Bandery. Ostatecznie dzięki wsparciu udzielonego miejscowej
Samoobronie przez oddział AK
ludność Siemianówki została
uchroniona przed całkowitą hekatombą.
Jak podają w swoich pracach E.
Siemaszko, Cz. Partacz, Lucyna
Kulińska, A. Korman, B. Grott,
W. Poliszczuk, L. Jazownik i W.
Masłowskyj oprócz eksterminacji Polaków w takich miejscowościach jak: Huta Pieniacka,
Chodaczków Wielki, Podkamień, Wicyń i Siemianówka
nacjonaliści ukraińscy z SS-Galizien dopuszczali się zbrodni,

likwidując miejscową bezbronną ludność polską w co najmniej
kilkunastu innych miejscach,
podobnie postępując z ludnością
żydowską, zarówno na obszarze
Małopolski Wschodniej, jak też
na Wołyniu czy Lubelszczyźnie.
Akcje likwidacyjne przeprowadzono w ramach niemieckiej
operacji przeciwko partyzantom
polskim i sowieckim pod kryptonimem Sturmwind I oraz Sturmwind II na początku czerwca
1944 roku. Hitlerowcy, wykorzystując dywizje SS-Galizien
do tłumienia powstania na Słowacji, mieli również kompleksowe raporty z akcji pacyfikacyjnych nacjonalistów ukraińskich
w miejscowościach: Antonówka, Artasów, Bełżec, Biłgoraj,
Borowice, Chodorów, Chlipie,
Doroszów Wielki, Dragonówka,
Gozdów, Grabowce, Hanaczów,
Hermanowice, Hołowce Rawskie, Hucisko, Janówka, Jasienica Polska, Kalników, Konie, Kozaki, Lasków, Małków, Młynów,
Obrowice, Palikrowy, Pawłów,
Poczapińce, Poturzyn, Prehoryle, Rakowiec, Rąblowo, Smoligów, Stryj, Syry, Szerokie Pole,
Szutów, Tarnopol, Tuligłowy,
Topola Stara, Udnowo, Uhnów,
Warszawa, Wola Wysocka, Wólka Końska, Zabójki, Zawoja, Zawodnie, Żydaczów, Żyto.
Stepan Bandera, wyszkolony
przez Niemców w specszkole w
Gdańsku. posiadał pseudonim
„Stryj” w strukturze hitlerowskiej Abwehry. Agentami Hitlera
byli również J. Konowalec, Riko
Jaryj, M. Kołodzińśkyj, Myrosław Prokop, A. Melnyk i setki
innych członków OUN-UPA.
Odradzanie się w ostatnich latach partii nacjonalistycznych
na Ukrainie budzi w nas Polakach przerażenie. Powiązanie
zaś polityczne prezydenta RP i
innych rządzących polityków z
neobanderyzmem napawa goryczą i buntem przeciwko władzy
III RP.
Przeciwko takiej polityce polskich władz najdobitniej występują polskie środowiska kresowe w Polsce i Radio Lwów w
osobie redaktor naczelnej Marii
Pyż, opluwanej przez „Gazetę
Polską” jako rusofilkę i działaczkę V kolumny rosyjskiej w
Polsce. My Kresowianie według „Gazety Polskiej” jesteśmy
agentami Putina i szabes gojami,
jak określił Dawid Wildstein
Waldemara Łysiak i Aleksandra
Szumańskiego 83 letniego lwowianina świadka historii kresowej.
Źródła:
http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
- Rafał Żak „Polski Szaniec”
Liga Obrony Suwerenności”
2/2015
- Adam Podhajecki „OUN-UPA
pod skrzydłami III Rzeszy”
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- Józef Wesołowski cz. 2
Eugeniusz Szewczuk
Byłem najstarszy z rodzeństwa,
urodziło się nas sześcioro, troje
rodzeństwa szybko zmarło. Stanisława późniejsza Jakubowska
przykładowo na zapalenie stawów, ale żyją jeszcze jej dzieci
Jan i Teresa. Brat Mieczysław
zmarł w Sieniawce Dolnej po wojnie będąc kawalerem. Najmłodszy Kazimierz Wesołowski zmarł
jako dziecko. Mama była w ciąży
jak tata zabrali Niemcy i wywieźli do Rzeszy. Kaziu urodził się w
Wacowicach i tam szybko zmarł,
pochowany został przez ukraińskiego popa na polskim cmentarzu, brakowało naszych księży.
Starszym od Mietka i Kazia był
brat Tadeusz i siostra Zofia, która po wojnie także zamieszkała
w Sieniawce Dolnej, potem w
Radkowie, wychodząc z mąż za
Kazimierza Antosza. Panoszący
się w Drohobyczu Niemcy, po
przepędzeniu w 1941 Sowietów,
od razu wzięli się do „robienia
porządków z Żydami”. Otworzyli
getto i zaczęli wywozić ludzi do
obozu w Bełżcu. Mama bardzo
często chodziła do Drohobycza
sprzedawać na jarmarku warzywa
z naszego pola, w zamian kupując
coś do domu. Jarmark drohobycki
był w okolicy ratusza. Któregoś
dnia wróciła do domu zadyszana
i przestraszona mówiąc – „co oni
z tymi Żydami wyprawiają, strzelają jak do zwierzyny”. Okazało
się, że hitlerowcy otoczyli cały
Rynek i spędzili wszystkich pod
ścianę koło ratusza, gdzie zwykle
modlili się Żydzi. Z samochodu
z plandeką wyciągnęli Żydówkę
z dzieckiem i na oczach wszystkich zebranych obie zastrzelili.
Niech to będzie przestroga dla
wszystkich – wrzeszczał do zebranych gestapowiec. Kto będzie
pomagał i ukrywał Żydów czeka go taki sam los jak te dwie.
Mama bardzo przeżywała to zajście, nie mogąc spać przez całą
noc. Większość Żydów uciekła z
miasta i kryła się po okolicznych
lasach, lecz gdy nadeszła zima,
po śladach i używając psów, hitlerowcy wyłapali cześć z nich.
Niemcy podchodzili do Żydów
niekiedy bardzo dyplomatycznie
mówiąc im wprost; podstawimy
wam tutaj samochód, pojedziecie
wszyscy pracować, otrzymacie
łopaty i kilofy, w zamian każdy z
was dostanie chleb. Niczego nie
przewidujący Żydzi chodzili po
Rynku w Drohobyczu i śpiewali,
przygrywał im żydowski skrzypek „a nasz Hitler złoty uczy nas
roboty, a nasz Śmigły Rydz nie
uczył nas nic”. Podjeżdżał samochód, wszyscy grzecznie wsiadali
i wieziono Żydów do lasu. W lesie pomiędzy Śniatynką a Lisznią
wykopany był dla nich olbrzymi
dół. Otoczeni szczelnym niemieckim kordonem, kilka krótkich serii z broni maszynowej i wszystkich wrzucano do dołu. Dwie,
trzy warstwy trupów na przemian
przykrytych ziemią. Po roku okoliczni mieszkańcy mówili, że dół
zapadł się, na wierzch wypłynęła

żółto brunatna maź. Najlepszym
moim kolegą był nie kto inny jak
sąsiad Ukrainiec – Łaśko Kosek.
Jego mama zmarła więc Łaśko
musiał pomagać ojcu w wychowaniu pięciorga rodzeństwa. Tu i
ówdzie słychać było już o banderowskich mordach. Pewnego wieczoru do naszego domu przyszedł
kolega taty – Marcin Gumienny.
Gospodarz domu dobrze zaopatrzony, podobno wiedział wcześniej o przyjściu kolegi, napędził
trochę bimbru, mama zastawiła
stół czym chata bogata, gościa
trzeba było ugościć. Jedli, popijali i rozmawiali o wojnie i jak to
mężczyźni nie, nie o kobietach …
o polityce. Jak już sobie dobrze
popili, Gumienny zaczął sobie
podśpiewywać tak „ Tu pagórek,
tam dolina, będzie w dupie Ukraina”. Skąd ośmioletnie dziecko
mogło wiedzieć, co to oznaczało?
Pewnego dnia stojąc na wiejskim
mostku zacząłem sobie w ten sposób śpiewać „ tu pagórek, tam…”
hej, haa, uhha ha. Drogą akurat
przejeżdżała furmanka z jakimś
ukraińskim gospodarzem, prrr –
zatrzymał konia. A kto to tak tebe
uczył spiwaty? Pany spiwały i
ja tak spiwam. Nu chody du taty
tweho. Przyprowadził mnie do
kuźni, wszystko oczywiście skończyło się wielkim laniem i nie
było już tak wesoło, przez 3 dni
nie mogłem usiąść na zadku. Co
ja byłem winny? Potem jeszcze
raz to zaśpiewałem, ale wiedziałem już komu, swojemu najlepszemu koledze Łaśko. Jego ojciec
odśpiewał mi wtedy tak „ Tam
Śniatynka, tu Wacowszczi, myni
srati taku Polszci” i na tym się
skończyło już bez konsekwencji.
Dobrze było trzymać z porządnymi Ukraińcami, bowiem oni
wiedzieli znacznie wcześniej co
się złego może we wsi wydarzyć.
Łaśko ostrzegł nas, że od Rychcic
jadą Niemcy, zabierają zboże i
żarna, więc trzeba było je szybko
pochować w pobliskich zaroślach.
Zdążyliśmy wszystko ukryć, gdyż
mieszkaliśmy na drugim końcu
wsi w pierwszym domu od Śniatynki, jakieś 200 metrów od głównego skrzyżowania na Starą Wieś.
Kiedy żarna były już pochowane
i mama chciała upiec placek, tato
przynosił z kryjówki trochę zboża
i młotkiem klepał to na papkę, nie
było innej rady, trzeba było sobie
jakoś radzić. Tato otrzymał niemieckie pismo urzędowe, by w
ramach obowiązkowych dostaw
zdać posiadaną przez nas krowę.
Niemcy wprowadzili system kontyngentów, obejmujący wszystkie
gospodarstwa rolne i nakładający
na ludność wiejską obowiązek
oddawania wyznaczonej ilości
zboża, siana, słomy, ziemniaków, drobiu, zwierząt hodowlanych, mleka. Wysokość dostaw
przymusowych wciąż wzrastała,
przekraczając często możliwości
produkcyjne poszczególnych gospodarstw, natomiast ekwiwalent
za dostawy nie pokrywał nawet
kosztów produkcji. Czasem za-

miast pieniędzy ludzie dostawali
bony na różne towary i na wódkę, ponieważ nałogowe rozpicie
Polaków stanowiło jeden z celów
polityki okupanta. Kontyngenty
ściągane były siłą, za ich niedostarczenie w terminie stosowano
surowe kary i różnorakie represje,
włącznie z karą śmierci. Tak więc
takim oto sposobem pozbyliśmy
się naszej krasuli. W zamian za to
tato otrzymał talon na trochę płótna i 2 litry wódki. Przypomniał
sobie, że Niemcy nie zdążyli zabrać mu skór baranich schowanych gdzieś głęboko pod strzechą. Obszył te skóry kupionym
płótnem i miał niewidoczny z zewnątrz kożuch. Natomiast kto posiadanego w domu kożucha przed
Niemcami nie schował, miał go
już z głowy, bowiem ukraińscy
schutzmani wszystkie rekwirowali, a Niemcy wysyłali je potem
na front wschodni, wiadomo zimy
tam mroźne. Wcześniej Niemcy
ściągnęli z naszej i cerkiewnej
dzwonnicy w Wacowicach oraz
we wszystkich miejscowościach
dystryktu drohobyckiego wszystkie kościelne dzwony przetapiając je na działa i pociski. Pierwszy dzwon we wsi odezwał się
dopiero w 1944 roku po powtórnym wejściu Sowietów do Wacowic. Nie był to dźwięk naszego
dzwonu, lecz cerkiewny, bowiem
przebiegli Ukraińcy zdążyli ukryć
przed Niemcami jeden z dzwonów. Wspominałem, że Ukraińcy
zawsze wszystko wiedzieli przed
nami. Gdy ciocię Marysię w 1943
roku Niemcy wywieźli na przymusowe roboty, mama pisała do
niej, że lubię się modlić i ciągle
rysuję jakieś krzyżyki, zostanę
chyba księdzem. Zadowolona z
takiego obrotu sprawy ciocia odpisała, by mama wyciągnęła z jej
kufra materiał na sukienkę i uszyła mi z tego ubranko. Jeszcze
przed świętami, kiedy najczęściej
ubierano się w nowe ubrania, nie
czekając na nic, poleciałem w
nim do kościoła. W kościele nikogo wprawdzie nie było, przecież
musiałem pochwalić się swym
nowym cackiem, zauważył mnie
ksiądz i zapytał – gdzie tato ?
W domu – odparłem, wyprowadził mnie i zamknął kościół na
klucz. Proboszcz prawdopodobnie obawiał się jednego, po innych wsiach ukrywający się po
lasach Żydzi podrzucali do polskich kościołów swoje dzieci, by
ktoś się nimi zaopiekował, by w
ten sposób udało im się przeżyć
straszliwą wojnę. Ksiądz obawiał
się hitlerowców, gdyż w jednej ze
wsi Niemcy otoczyli kościół, wyłapali wszystkich Żydów i razem
z przebywającymi tam Polakami
świątynię podpalili. Ukraińskie
bandy zaczęły już doskwierać na
naszym terenie, najwięcej wychodziło ich z lasu od strony Jakubowej Woli i Rakowca. Podobno
w Wacowicach ktoś wydawał im
ważne dokumenty, a Szyszka,
który mieszkał obok nas prze-

/ 1934r.Wacowice - rodzeństwo taty,siedzą od lewej babcia Felicja,od prawej stryj Antoni

chowywał ich gdy wracali z nocnych napadów. Przed mającym
nastąpić napadem ze strony banderowców ostrzegała nas zawsze
ukraińska rodzina Fur, bowiem
z tej bogatej rodziny pochodziła
moja babcia Feśka. „Mychajło ty
znajesz to, mne to czekajet czo
tebe, ja tubi budu dawate znaty, a
ty sam ratujisz, jak możysz”- tak
mówił Fur do mego ojca Michała.
Wcześniej gdy sam był odważniejszy i napadów było mniej, nie
obawiał się wrogości od swoich,
jednakże gdy przybrały na sile,
nie pozwalał nam już spać u siebie w stodole na klepisku. Nie
należał do żadnej banderowskiej
bandy, miał we wsi spore poważanie, pomimo tego w każdej chwili
mógł go ktoś zdradzić, zobaczyć
nas, chyłkiem przedostających się
wieczorami do jego stodoły. Tato
początkowo dom nasz zamykał
na cztery spusty, podpierał drzwi
grządzielem i spał z otwartymi
oczami, mając zawsze obok siebie siekierę, tak jakby ona miała
zapewnić nam bezpieczeństwo.
Fur dawał ojcu znać, my chowaliśmy się po zaroślach i dołach i
tak aż do zimy. Wszystko dla nas
szczęśliwie się skończyło, dzięki
Bogu udało się nam wszystkim
przeżyć. Tuż przed wyzwoleniem
Niemcy aby zdrowi i zdolni do
wojska mężczyźni w wieku 1850 lat nie trafili do armii sowieckiej i polskiego wojska, wywozili
wszystkich w głąb Rzeszy. W taki
oto sposób mój ojciec Michał trafił do niemieckiego bauera. Po
wojnie słaliśmy tam listy, lecz
one nie dochodziły do adresata,
gdyż tato po zakończeniu działań
wojennych przedostał się na teren województwa rzeszowskiego
do mamy rodziny i tam czasowo
przebywał. On nie wiedział gdzie
my ostatecznie jesteśmy, my nie
znaliśmy miejsca jego pobytu,
ba nie widzieliśmy czy w ogóle
żyje? Przychodzą do nas sąsiedzi
Ukraińcy, rodzina Fur i mówią do
mamy – Aniela po co ty będziesz

wyjeżdżać do Polski, nie wiadomo czy twój mąż żyje, będziesz
się tułać z małymi dziećmi po
świecie, zostań tu nikt nie będzie
już nikogo mordował. Przekonali mamę, Tadek ze mną, Stasia i
Kazik wszyscy zostaliśmy. Mieliśmy rozpocząć nowe lepsze życie.
Większość Polaków z Wacowic ,
Rychcic i innych pobliskich miejscowości wyjechała na Ziemie
Odzyskane i osiedliła się w rejonie
Sieniawki w powiecie kłodzkim i
koło Strzelina w województwie
wrocławskim. W Wacowicach
nastała Ukraińska Socjalistyczna
Republika Radziecka.
Tato po zakończeniu działań
wojennych przedostał się na teren województwa zeszowskiego,
do mamy rodziny i tam czasowo
przebywał. Nie wiedział gdzie my
ostatecznie jesteśmy, my nie
znaliśmy miejsca jego pobytu,
ba nie widzieliśmy czy w ogóle
żyje? Przychodzą do nas sąsiedzi
Ukraińcy, rodzina Fur mówią do
mamy - Aniela po co ty będziesz
wyjeżdżać do Polski, nie wiadomo czy twój mąż żyje, będziesz
się tułać z małymi dziećmi po
świecie, zostań tu nikt nie będzie
już nikogo mordował. Przekonali mamę, Tadek ze mną, Stasia i
Kazik wszyscy zostaliśmy. Mieliśmy rozpocząć nowe lepsze życie.
Większość Polaków z Wacowic ,
Rychcic i innych pobliskich miejscowości wyjechała na Ziemie
Odzyskane i osiedliła się w rejonie
Sieniawki w powiecie kłodzkim i
koło Strzelina w województwie
wrocławskim. W Wacowicach
nastała Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka. Niebawem we wsi zjawiła się władza
sowiecka, zmieniona nazwę wsi
na Załużany, by więcej nie przypominała polskości tych ziem.
Odbyło się wiejskie zebranie,
zebrali wszystkich mieszkańców

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

1 sierpnia - strona 40

/ Dokument pracy w kołchozie Załużany J.Wesołowskiego - awers

w jednym miejscu i kazali wpisywać się na listę chętnych przystąpienia do kołchozu. Gospodarka
socjalistyczna nie przewidywała
bowiem własności prywatnej, jedynie wspólnej, socjalistycznej.
Końcowym efektem budowy so-

cjalizmu miał być komunizm,
czyli wszystko dla wszystkich.
Nic innego tylko eden - ogólny raj
na ziemi. Bez względu na wielkość gospodarstwa, nieważne ile
kto miał swojej ziemi, musiał wyrazić chęć wstąpienia do kołcho-

zu poprzez złożenie podpisu. Kto
nie chciał podpisać był na jeden
dzień zamykany w stodole, pilnowaną przez sowieckich żołnierzy.
Mamę w stodole nie zamknęli pomimo, że nie podpisała za pierwszym razem, dopiero za którymś

z kolei. Gospodarstwo sąsiadów
było duże, liczyło kilkanaście
morgów, wiec nie ma się co dziwić, że Fur podpisać nie chciał.
Bez jedzenia i picia przesiedział
kilka dni w stodole, lecz na bardzo upartych władza sowiecka
miała jeszcze inne sposoby, obojętnie czy to Polak czy Ukrainiec,
zresztą nikogo wtedy nie pytano
już o narodowość, wszyscy przecież staliśmy się obywatelami
Związku Sowieckiego. Kilkakrotna odmowa niosła przykre konsekwencje dla takiego gospodarza.
Brano go za ręce i nogi, kładli na
długiej ławce, rozpinali koszulę,
spodnie i pytali - podpisujesz się
? Nie? Kilka batów na plecy i tak
aż do ostatecznego skutku, do dobrowolnego podpisania. Fur tak
porządnie zebrał kilkanaście batów, że Paulina – jego żona, długo
musiała mu robić okłady na zbite
siedzenie, by chłop mógł po tygodniu spokojnie usiąść przy stole.
Już teraz wiecie dlaczego Ukraińcy tak „kochają” Sowietów?
Oczywiście w niedługim czasie
wszyscy mieszkańcy wsi Załużany deklarację podpisali i przystąpiono do organizacji kołchozu.
Świetnie na ten cel nadawało się
gospodarstwo ukraińskiego popa,
gdzie na jego dużym podwórzu
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zrobiono bazę kołchozową. Aby
kołchoz mógł jakoś funkcjonować potrzebna była ziemia, zwierzęta, maszyny i narzędzia do
uprawy ziemi. Zmuszeni byliśmy
oddać do kołchozu wszystko co
było w naszym gospodarstwie;
konia, krowę, pług i brony. Władza i tak nie uwierzyła, że oddaliśmy wszystko zgodnie z tym co
postanowiono przystępując do
założenia kołchozu. W każdym
domu przeprowadzono swojego
rodzaju rewizję stanu posiadania.
Szukali przede wszystkim przedwojennych aktów nadania ziemi
na własność, bo to było dla nich
najistotniejsze, pozbawić człowieka prawnej własności. Taty
już nie było, mama tak skrupulatnie ukryła wszystkie dokumenty i
rodzinne pamiątki, że gdy wyjeżdżaliśmy zapomniała je zabrać, bo
nie pamiętała gdzie je schowała.
Cdn.
Tekst i zdjęcia : Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące dowiedzieć się
czegoś więcej o życiu na Kresach,
proszone są o kontakt ze mną
tel.607 565 427 lub e-mail pilotgienek@wp.pl

„KRWAWE DORZYNKI” SIERPIEŃ
1943 R. NA WOŁYNIU
Bogusław Szarwiło
Aby nie było wątpliwości co
do słowa zawartego w tytule
wyjaśniam, nie chodzi tu o tradycyjne „Dożynki” czyli święto plonów, a zadawanie komuś
śmierci: dobijanie, dorzynanie,
dziesiątkowanie, eksterminowanie etc., czyli realizację planu OUN-UPA. W piśmie „Do
zbroji”, które wydawała UPA,
z sierpnia 1943 roku, Bohdan
Wusenko pisał: „Naród ukraiński wstąpił na drogę zdecydowanej rozprawy zbrojnej z
cudzoziemcami i nie zejdzie z
niej dopóki ostatniego cudzoziemca nie przepędzi do jego
kraju albo do mogiły”. Dziś
fałszerze historii minionego
czasu próbują nam wmówić,
podobnie jak czynili to ówcześni mordercy , że to wszystko
nie jest prawdą. To wtedy miejscowi Ukraińcy zapewniali, że
„dobrzy Polacy” tacy jak ich
sąsiedzi, nie zostaną (by użyć
języka tamtych czasów) „wyrżnięci”. Były to niestety tylko
prymitywne podstępy. Jeden z
nich przytacza Karol Chwała,
który opisuje zagładę wsi Sokołówka gm. Olesk. Jeszcze w
lipcu 1943 r. upowcy zwołali
zebranie Polaków, mieszkańców Sokołówki i Jasienówki
(gm. Olesk), w sąsiedniej ukra-

ińskiej wsi Krać i zapewnili, że
Polacy mogą spokojnie pracować, nie bać się o swoje życie,
bo nad ich bezpieczeństwem
czuwają Ukraińcy. Wieści o
mordowaniu Polaków określili niemiecką propagandą. To
Niemcy przebierają się za partyzantów ukraińskich i mordują
Polaków, chcąc w ten sposób
skłócić Polaków z Ukraińcami.
Prawda ujawniła się 28 sierpnia: rano wioska została otoczona, a jej mieszkańcy kompletnie
wymordowani. Akcją dowodził
Mikołaj Dembyćki ze wsi Krać,
a wspomagali go chłopi ukraińscy z innych okolicznych wsi, w
okrutnych mękach zginęło blisko 200 osób. [ Za: Władysław
i Ewa Siemaszko, Ludobójstwo
…] Bardzo wielu historyków
i badaczy pisze, że „Początek
sierpnia był względnie spokojny
- prawdopodobnie dano Polakom czas na dokończenie żniw,
by można było zagarnąć gotowe
zbiory. Do zmasowanej akcji
przypominającej atak z 11 lipca
tzw. krwawą niedzielę, doszło
w ostatnich dniach sierpnia,
Ukraińcy zaatakowali wówczas
85 miejscowości, głównie w
powiatach kowelskim, włodzimierskim i lubomelskim.” Jak
wyglądał ten względny spokój?

Opowiadają uratowani świadkowie: Do Leonówki tragedia
przyszła 1 sierpnia 1943 r. tuż
przed północą. 39-letnia wówczas Apolonia Reszczyńska
tak zapamiętała tę noc: „ Moja
rodzina, a mieliśmy wówczas z
mężem sześcioro drobnych dzieci, postanowiła na noc wyjeżdżać do pobliskiego miasteczka
Tuczyn, gdzie wynajęliśmy kwaterę, aby tam nocować. W dzień
pracowaliśmy w gospodarstwie
domowym w Leonówce, a na
noc jechaliśmy konnym zaprzęgiem do Tuczyna. Nasi sąsiedzi
z Leonówki nocowali w okolicznych krzakach i zagajnikach.
Wszyscy baliśmy się, że śmierć
może przyjść nocą. Mężczyźni
wieczorami zaciągali straże na
rogatkach wsi. W fatalny dzień
1 sierpnia 1943 roku po wieczornej mszy w kościele, trochę
uspokojeni, postanowiliśmy nie
jechać na nocleg do Tuczyna.
Gnana jednak jakimś złym przeczuciem namówiłam swych sąsiadów, rodzinę Łojów, aby przyszli do nas do chaty pomodlić
się przy figurze Matki Boskiej
z Niepokalanowa. Około godziny 22.00, w czasie odmawiania
litanii, usłyszeliśmy strzały i
gdy wybiegliśmy z domu, ujrzeliśmy, jak na początku wsi od

pocisków zapalających buchnął
ogień z kilku krytych słomą chat.
Wszystkich ogarnęło przerażenie. W wielkim chaosie, wśród
wrzasków, w grzmocie eksplozji karabinowych pocisków, w
blaskach krwawych języków
ognia bijących w niebo z palących się domów i stodół, chwyciłam swe najmłodsze dziecko,
sześciomiesięcznego Romana,
i zaczęłam biec na oślep przed
siebie w kierunku lasu. Mąż mój
pobiegł ze starszymi dziećmi za
stodołę w zboże. Świst kul wyzwalał we mnie niespożyte siły.
Młodsze dzieci rozbiegły się w
różne strony razem ze spuszczonym z łańcucha psem. Nie zdawałam sobie jeszcze sprawy, że
wieś jest otoczona przez banderowców. Z Romkiem na rękach
biegłam, potykając się między
łanami dojrzewającego żyta.
Przy mnie był cały czas skomlący ze strachu pies. Gdy byłam
już blisko lasu, przede mną jak z
podziemia wyrósł potężny Ukrainiec z karabinem w rękach. Poznałam go. Był to Szkul, Ukrainiec z sąsiedniej wioski, który
często bywał u nas. Był producentem betonowych kręgów do
studni i przed kilku tygodniami
na środku naszego podwórka z
moim mężem montował te kręgi

w nowo wykopanej studni. Był
miłym, serdecznym człowiekiem i nawet zaprzyjaźniliśmy
się z nim. Teraz ujrzałam go w
nowej roli. Z jakimś obłędnym
błyskiem w oczach i straszliwym
grymasem twarzy bez wahania
strzelił prosto w moją głowę.
Kula świsnęła mi przy lewej
skroni, zrywając przepaskę do
włosów i powodując krwotok z
przestrzelonego ucha. Runęłam
z dzieckiem w zboże, nie tracąc jednak przytomności. Szkul
sądził, że mnie zabił. Synka
Romka przydeptał butem. W
tym momencie usłyszałam
rozkaz: „prawe kryło w pered”
(prawe skrzydło do przodu).
Szkul wykonał polecenie. Przekroczył leżącą we krwi kilka
metrów ode mnie Marynię, siostrę mego męża zamężną z Wąsowskim. Obok niej leżał, na
szczęście żywy, jej dwuletni syn
Stefek, który obecnie mieszka
we Wrocławiu. Gdy Szkul poszedł w stronę wioski, by tam
realizować morderczy rozkaz,
ja podniosłam się, przykryłam
swe dziecko snopkiem i w szoku
pobiegłam dalej do lasu. Strzelali za mną, ale nie trafili. Gdy
zaczęło świtać, Ukraińcy ze wsi
ustąpili. Wówczas wróciłam na
miejsce, gdzie schowałam dziec-
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ko. Znalazłam je całe i żywe.
Ale Romek do końca życia miał
wgniecioną klatkę piersiową –
była to pozostałość po obcasie
Szkula. […] Wszystkie domy w
Leonówce były spalone. Wśród
pogorzelisk leżały dziesiątki
trupów. Tylko moja rodzina miała wyjątkowe szczęście – wszyscy przeżyliśmy: mąż i sześcioro
naszych dzieci. Drugiej takiej
rodziny w Leonówce nie było. W
każdej kogoś opłakiwano.” [1]
Regina Owczarzak z futor
Pózichowskiego wspomina: „
W niedzielę pierwszego dnia
sierpnia 1943 r. dzień był parny
i nawet słońce było zamglone.
Chodziliśmy na futorze przygnębieni, unikając się nawzajem. Księdza już nie było, więc i
do kościoła nie poszliśmy. Wieczorem, jak zwykle, przyszedł do
nas sąsiad Ukrainiec Aleksander Fedosiuk. Brat mój Wacław
w rozmowie z nim powiedział,
iż czasy są niespokojne, lecz my
nikomu krzywdy nie zrobiliśmy,
więc gdyby nam groziło niebezpieczeństwo - to przez wieloletnią przyjaźń - Aleksander
nas uprzedzi, to my wyjedziemy do Polski Centralnej. On
to potwierdził, a o 2.00 w nocy
przyszedł wraz z uzbrojonym
oddziałem bandytów UPA, by
wymordować całą moją rodzinę
Tragedii nocy z I-go na 2-go
sierpnia 1943 r. nie da się zapomnieć. Część mojej rodziny,
tj. ojciec, matka, dwie siostry
i najmłodszy brat spaliśmy od
wielu dni w stodołach i szopach
na sianie. Obudziło nas światło
latarek i rozkaz w języku rosyjskim, by udać się do mieszkania
w celu przeprowadzenia rewizji,
bo podobno u nas jest broń. Z
uwagi na upały byliśmy w skąpej bieliźnie nocnej, tylko mama
wsunęła nogi w buty. Idąc pod
eskortą uzbrojonych bandytów
ścieżką wśród krzaków malin
od budynków gospodarczych
do mieszkania, widziałam, że
wszystkie okna w domu zostały
obstawione przez uzbrojonych
ludzi. W mieszkaniu obudzili
mego brata Wacława i kazali
się zebrać w jednym pokoju, by
im nie przeszkadzać w rewizji.
Było nas 12 osób, tj. 10 z mojej
rodziny i stryj Bernard z żoną.
Bandyci cały czas mówili po
rosyjsku, podszywając się pod
partyzantów radzieckich i dopiero kiedy powiedzieli „bliże
k-ścienkie» i „ wychotite samostijnej Ukrainy» (my Polacy)
zdaliśmy sobie sprawę kto to
jest i że to koniec. Zobaczyłam
pobladłą twarz mamy i nawet
nie zdążyliśmy odpowiedzieć,
gdy od drzwi z przedpokoju
padły ze trzy serie strzałów z
karabinu maszynowego. Z odległości 2-3 m widziałam błyski
w czasie strzałów. Zestrzelone
światło lampy naftowej, stojącej
na stole przed nami, pogrążyło
pokój w ciemnościach i straciłam przytomność. Gdy się ock-
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nęłam - modliłam się. Leżałam
na podłodze pod czyimś ciężkim
ciałem, które może w ostatnich
konwulsjach wciągało mnie pod
siebie. Słyszałam jego charczący oddech, jęki konających i kilkakrotny krzyk mojego 14-letniego brata Rysia „Ja tak nie
chcę». Nie bolało mnie nic, a
kiedy uniosłam głowę, zobaczyłam na tle światła w pokoju stryja (za przedpokojem), że nikogo
nie ma w przedpokoju. Bandyci
rzucili się w tym czasie do rabunku u stryja i w budynkach
gospodarczych. Chyba instynktem życia wiedziona - wstałam
i niemal po kostki brodząc we
krwi, prześlizgnęłam się przez
drzwi boczne do kuchni. Tam
przez tapczan stojący przy oknie
wychodzącym na ścieżkę do budynków gospodarczych, nie zastanawiając się. wyskoczyłam
i wpadłam w krzaki malin tuż
obok tej ścieżki. Na tapczanie
do bosych i mokrych od krwi
stóp przy kleiła się poszewka z
pościeli, a na oczy spływała mi
krew z rany głowy. Nic wówczas
nic myślałam, bo gdyby działał
zdrowy rozsądek, to przecież widziałam wcześniej obstawione
okna domu i nie próbowałabym
lam uciekać. Wyskakując przez
okno, widziałam łunę ognia w
stronie zamieszkania rodziny
Kozubskich. Byłam jak zaszczute zwierzę. Leżałam odrętwiała
ze strachu, gdy nagie usłyszałam biegnących i klnących po
ukraińsku bandytów, a równocześnie strzał nad moją głową.
W jednej sekundzie pomyślałam, że mnie odkryli i skuliłam
się, czekając ciosu, ale oni
wówczas zobaczyli dalej moją
siostrę Jadwigę uciekającą do
krzaków róż i jaśminów. Zabili
ją i później podpalili. Po tym
fakcie bandyci wrócili do pokoju trupów. Zapalili knot lampy i zabili płaczące w kołysce
8-dniowe dziecko Wacława oraz
zdjęli buty z nóg mojej matce,
leżącej na tapczanie pod ciałem
Wacława, myśląc, że jest ona
trupem. Dali jeszcze dwie serie
strzałów po trupach i kończąc
rabunek odzieży, pościeli itp. w
domu oraz maszyn i inwentarza
żywego w budynkach gospodarczych - podpalili je i odjechali.
Słyszałam pojedyncze detonacje koło płonących budynków
magazynu - to była amunicja
Wacława, pseudonim „Gołąb»,
który był dowódcą organizowanego oddziału AK ale ja o tym
nie wiedziałam i myślałam, że
jeszcze bandyci działają. Rana
na głowie zaschła i tylko coraz bardziej bolała mnie prawa
noga, gdyż miałam trzy kule w
udzie, które, jak się w Koszlakach okazało, nie naruszyły kości. Komary, czując krew, bzykały nade mną, a kiedy był już
dzień, zdecydowałam się wyjść i
szukać pomocy. Idąc koło domu,
widziałam przez wybite okno
ciało zabitego brata Wacława,
opartego o ścianę z ranami na

skroni, roztrzaskaną główkę
8-dniowego dziecka w kołysce i
nikt nie odezwał się na moje wołanie. Widziałam też dopalające
się zwłoki mojej siostry Jadwigi
leżącej koło jaśminów. Myślałam, że zostałam tylko sama i
nie wiedziałam co robić. Kuśtykałam okrwawiona jak upiór w
stronę budynków sąsiada Ukraińca, gdy nagle spoza drzew z
podwórza sąsiada usłyszałam
krzyki i głosy mojej bratowej
Marii: „Mamusiu - Giną żyje!»
(tak mnie w rodzinie nazywano).
Nie da się opisać rozpaczy matki po stracie dzieci i tak dobrego
męża. Wyglądała jak nieprzytomna czy obłąkana. Nikt z nas
nie płakał, bo z bólu chyba łzy
wyschły. Ukraińcy - sąsiedzi z
Aleksandrem Fedosiukiem stali
ze spuszczonymi głowami, a naprzeciw nich w bieliźnie stały:
chora (po połogu) bratowa Maria z wylęknionym półtorarocznym synkiem (w koszu I ince) na
ręku. moja mama oraz na ziemi
leżała ranna w nogę żona stryja
Bernarda. Wyszli oni z pokoju
trupów, kiedy mama zawołała:
„ Wstawajcie kto Żywy!». Odezwał się wówczas żyjący jeszcze
stryj Bernard i prosił: „Ciągnijcie mnie, ja nie chcę się spalić».
Kobiety z trudem wyciągnęły go
przed dom, bo był w stanie agonii i głowa stukała po schodach.
Miał wiele ran na piersiach i odstrzeloną za kostką prawą rękę.
To on mnie zasłaniał i zagarniał
ręką pod siebie, a kula, która
mnie raniła w głowę, urwała mu
rękę. Zaraz też umarł. W czasie
tej masakry nawet niespełna
dwuletni synek Wacława, przygnieciony na tapczanie ciałem
zabitego swego ojca i leżącej
babci, tj. mojej mamy, zaczął
płakać, a kiedy ta szepnęła mu:
„Nie płacz, babcia jest przy tobie» do końca masakry nie odezwał się, a na wezwanie babci
wstał jak duszek blady i przestraszony. Przez wiele tygodni
dziecko to nie odezwało się i nie
zapłakało. Milczało jak nieme i
tylko nie dało od siebie odejść.
[…..] . Ci sami bandyci w tę
samą noc 2 sierpnia 1943 r. wymordowali rodzinę Kozubskich,
zabijając Narcyza, jego żonę
Helenę i 18-letnią córkę Emilię.
Uratował się tylko najmłodszy
ich syn Apolinary, który słysząc
nadchodzących bandytów uciekł
i schronił się na drzewie. Nie
odezwał się on, kiedy na polecenie Ukraińców ojciec go wołał.
[..] Z wielu rodzin polskich nikt
nie ocalał, a majątek ich Ukraińcy zrabowali i zniszczyli.” [2]
Zdzisław Kraszewski lat 9:
„W dniu 12 sierpnia 1943 r. w
godzinach rannych przez naszą kolonię [Stanisławów, gm.
Olesk, pow. Włodzimierz Wołyński] przejechało kilkanaście
furmanek z uzbrojonymi Ukraińcami w kierunku Stężarzyc
[gm. Korytnica, pow. Włodzimierz Woł.], gdzie mieścił się

posterunek Samoobrony Polaków. (…) Wieczorem tego pamiętnego dnia (…) przyszedł zaprzyjaźniony Ukrainiec, bardzo
wystraszony i oznajmił, że gdy
ci Ukraińcy będą wracać ze Stężarzyc, to wszystkich Polaków
wymordują.
Zapakowaliśmy
więc na furmankę trochę lepszej
odzieży, żywności i cenniejszych
rzeczy i wyjechaliśmy z domu.
Trzy dni koczowaliśmy w lesie.
Bydło i małe stado owiec zostawiliśmy w naszym lesie, a sami
urządziliśmy obozowisko w lesie
sąsiada ok. 200 m od naszego
gospodarstwa. Do nas dołączyła samotna sąsiadka, pani Stefania Olobra oraz 18-letni kuzyn Roman Kraszewski. W dniu
15 sierpnia 1943 r. odwiedzili
nas Ukraińcy z miejscowości
Janin Bór [gm. Olesk], przekonując rodziców, że nic nam z ich
strony nie grozi i że powinniśmy
wracać do domu (dokonali rozeznania i zwiadu). My jednak zostaliśmy nadal na miejscu. Dnia
16 sierpnia 1943 r. około godz.
14.00, kiedy kuzyn Roman wyszedł w celu rozpoznania sytuacji, zauważyliśmy ośmiu Ukraińców zbliżających się w naszym
kierunku od strony naszego gospodarstwa. Najstarszy funkcją
Ukrainiec, dobrze uzbrojony,
podszedł do ojca i powiedział,
że powinniśmy wracać do domu,
ponieważ nic nam nie grozi i nie
ma powodu uciekać. Dopytywał się również, gdzie jest kuzyn Roman, ponieważ chce go
wraz z rodzicami przesłuchać
i poprosił ojca, żeby odszedł z
nim w głąb lasu. Ojciec zgodził
się i odeszli tak, że nie było ich
widać, ani słychać rozmowy.
Po kilku minutach wrócił i zabrał mamę. Kiedy tak staliśmy
w wielkim strachu, otoczeni
przez pozostałych siedmiu bandytów, nagle usłyszeliśmy krzyk
mamy „Oj, serce!”. Wówczas
pomalutku zaczęliśmy oddalać
się, bo przez moment tych siedmiu bandytów zainteresowało
się zawartością wozu. W tym
momencie przybiegł Ukrainiec,
który wyprowadził rodziców i
zaczął krzyczeć, dlaczego nie
robią z nami porządku. Sąsiadka pani Olobra uklękła przed
Ukraińcem i zaczęła go błagać
o litość, żeby zostawili ją w spokoju, na co ten dowódca przebił
ją bagnetem umocowanym na
karabinie, mordując na naszych
oczach. Wtedy zaczęliśmy uciekać w kierunku naszego lasu i
pozostawionego tam bydła. Najmłodszy brat Tadeusz uciekał
najwolniej, a kilku bandytów
biegło za nim i tak dobiegł do
owiec i schował się za pasącego
się barana. Baran, widząc biegnącego naprzeciw człowieka,
rozpędził się i z całą siłą uderzył
bandytę, który aż się przewrócił, a kiedy chciał go uderzyć
drugi raz, wówczas bandyta
podniósł się i zastrzelił barana.
Tymczasem brat Tadeusz uciekł
w zarośla i tak zostało urato-
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wane życie 7-letniego dziecka.
Ja i mój starszy brat uciekliśmy w zarośla i krzaki. Jak się
okazało, mama, chociaż bardzo
ranna, pokaleczona bagnetem,
będąc w szoku, zdołała uciec z
miejsca tego mordu. Bandyta,
kiedy ją wyprowadził w krzaki,
kazał zdjąć sukienkę, ponieważ
była wełniana, po czym uderzył ją kolbą w głowę, a kiedy
zasłoniła się ręką, wówczas bagnetem zranił rękę, a następnie
dwukrotnie zranił klatkę piersiową. Wtedy mama wydała ten
pamiętny okrzyk „Oj, serce!”,
co (…) nas uratowało. Bandyta
tymczasem uznał, że mama już
tam umrze, zabrał sukienkę i
pobiegł do furmanki.” [3]
15 sierpnia 1943 r. kierownictwo UPA usankcjonowało
grabieże, wydając dekret o
przekazaniu Ukraińcom całej ziemi polskich kolonistów.
Spowodowało to, że miejscowa ludność chętnie i tłumnie
uczestniczyła w zbrodniach,
które traktowano jako akt
sprawiedliwości dziejowej i
historyczny odwet za wieki
upokorzeń, krzywd i poddaństwa. Dramat Wołynia znajduje
swoje odzwierciedlenie w raportach wysyłanych do rządu
w Londynie przez gen. Tadeusza Komorowskiego ,,Bór’’.
Dowództwo Armii Krajowej
doskonale wiedziało o zbrodniach popełnianych na ludności
polskiej przez Ukraińców co
jest widoczne w wysyłanych na
Zachód raportach. Warto zatem
ocenić raport gen. Komorowskiego z 19 sierpnia 1943r. aby
mieć pojęcie jak ludobójstwo
na Wołyniu widziało dowództwo AK. Raport zaczyna się od
przedstawienia
dramatycznej
sytuacji na Wołyniu od marca
do maja 1943r. Dowódca AK
pisze, że ofiarą morderstw padło, wtedy już trzy tysiące osób,
zaś pięć tysięcy wywieziono
do Rzeszy. W swym raporcie
generał bez ogródek nazywa tę
zbrodnią ,,rzezią’’ co zresztą
jest zgodne z prawdą. Raport
wspomina o fakcie, że Niemcy
nie panują nad tym terenem, zaś
polska obrona polega na skupieniu się w większych miastach i
wsiach. Generał Komorowski
opisuje całą zbrodnię chronologicznie, zaznaczając, że fala
zbrodni przerzuciła się z północnego wschodu na południe
województwa wołyńskiego. W
raporcie czytamy: ,,Stłoczeni w
miasteczkach uciekinierzy musieli zgłaszać się na wyjazd do
Rzeszy…’’ co pokazuje dramat
ludzi, którym udało się uciec
przed okrutnym ludobójstwem.
Dowódca AK zauważa również,
że po scentralizowaniu polskiej
obrony wzmogły się ataki UPA.
Czytamy, że 11 i 12 lipca ,,wycięto’’ 60 polskich wsi w powiatach Horochowskim i Włodzimierskim. Obecnie wiemy, że
11 lipca ,,wycięto’’ nie 60 pol-
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skich wsi, lecz znacznie więcej.
Tego dnia UPA zaatakowała 99
miejscowości, które były zamieszkiwane przez ludność polską. Dalej czytamy o polskich
ośrodkach samoobrony, które
często nie mają szans obrony,
a, mimo to walczą np. Huta Stepańska, która odpierała ataki
UPA aż do wyczerpania zapasów amunicji. Generał Komorowski pisze, że w tym okresie
rzezi ludności polskiej Niemcy
wywieźli do Rzeszy na roboty
35 tysięcy uciekinierów szukających ratunku w miastach.
[….] Analizując treść raportu
uwidacznia się obraz zbrodni
wołyńskiej widzianej oczami
dowódcy AK tj. gen. Komorowskiego. Co prawda niektóre dane są niespójne, to jednak
przedstawiony w raporcie obraz
sytuacji odpowiada prawdzie.
Zauważa się fakt, że wydarzenia na Wołyniu ze względu na
swój charakter są nazywane
już w 1943r. – ,,rzezią’’. Ten
dramatyczny raport jest świadectwem potwornych zbrodni
jakich dokonywano na ludności polskiej Wołynia. [4]
Rodzi się pytanie dlaczego Polacy nadal czekali, żyjąc w tej niepewności? Czytając wspomnienia, jawi się obraz: w sierpniu
1943 roku żywiono nadzieję, że
zanim ucieczka stanie się konieczna, uda się skończyć żniwa. Poza naturalną skłonnością
ludzi do niewiary w to, co niewyobrażalne, to pozostaje jeszcze zwykłe u rolników pragnienie zebrania plonów, by uniknąć
widma głodu. Tymczasem sierpniowa akcja ta została starannie
przygotowana przez kierownictwo UPA. Cztery dni przed jej
rozpoczęciem
organizowano
spotkania w ukraińskich wsiach
i uświadamiano mieszkańców
o konieczności eksterminacji
Polaków. Posługiwano się hasłem: „Wyrżnąć Lachów aż do 7
pokolenia, nie wyłączając tych,
którzy nie mówią już po polsku”
Taktyka nacjonalistów ukraińskich stosowana podczas eksterminacji każdej z polskich wsi
była zawsze taka sama. Polegała ona na tym, że oddziały UPA
otaczały daną miejscowość tak,
aby nikt nie mógł z niej ujść, następnie inne pododdziały wchodziły do wsi, zganiały Polaków
na jedno miejsce (np. do stodoły, budynku szkolnego) i tam
dokonywały masowego mordu.
Po dokonanej masakrze do wsi
na furmankach wjeżdżały grupy
rabunkowe, złożone głównie z
kobiet, i zabierały wszystko co
pozostało po zamordowanych
Polakach, od odzieży do elementów budowlanych. Po kilku
dniach, gdy wszystko się uspokoiło i niektórzy ocaleli Polacy
wracali do wsi, oddziały UPA
ponownie atakowały wieś, mordowały Polaków i paliły budynki.”

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Wacław Gąsiorowski z Zasmyk: „ W 1943 r. jak zaczęły
się rzezie Polaków, matka zachorowała. Pojechałem z nią do
lekarza w Budkach Ossowskich,
który ją leczył. Miejscowość ta
była odległa od Zasmyk o jakieś 25 kilometrów. Przespaliśmy się u jakiegoś gospodarza,
znajomego mamy. Nad ranem
zostaliśmy obudzeni przez hałas na dworze. Okazało się, że
Ukraińcy otoczyli wieś i zaczynają łapać i zbierać Polaków.
Wyciągnęli nas na podwórko.
Mamusia nie mogła uciekać.
Postanowiłem z nią zostać. Jeden z Ukraińców trzymał mnie
za rękę, a trzech położyło matkę
na ziemi i zaczęło ją przeżynać!
Jak bluznęła krew, mama krzyknęła - Wacek uciekaj! - Wyrwałem się tym bandziorom i zacząłem uciekać. Strzelali za mną,
ale nie trafili. Twarze ukraińskich morderców , którzy przeżynali mamę piłą, zapamiętałem
na całe życie! Wciąż w moich
uszach rozbrzmiewa krzyk mordowanej matki. Niektórych ze
zbirów zadających jej śmierć
w męczarniach rozpoznałem.
Jeden z nich Iwan Rybczuk żyje
jeszcze i mieszka w Gruszówce.
To on przeżynał matkę piłą. Po
wojnie wpadł w łapy NKWD i
odsiedział w łagrze 15 lat. Teraz jest kombatantem i chodzi
w aurze bohatera walczącego
o wolność Ukrainy. Ma pewnie wiele odznaczeń i dodatek
kombatancki. Ja wtedy przez las
uciekłem do Zasmyk. Po jakimś
czasie wstąpiłem do oddziału
samoobrony. By do niego się
dostać, musiałem oszukać „Jastrzębia” i powiedzieć, że jestem starszy. Dzieci bowiem do
partyzantki nie przyjmowano.
Trafiłem do plutonu, którym dowodził ppor. „Nagiel” czyli Jan
Witwicki...” [5]
.Reginy Schab (Kaliniak) : „
Napad na naszą kolonię [ Władysławówkę] miał miejsce w
sierpniu i na pewno w samą niedzielę. O ile dobrze pamiętam
było to 21 sierpnia 1943 r., około 6.00 rano. Pamiętam, że tej
nocy spaliśmy w polu i właśnie
wróciliśmy do domu, rozkręcał
się normalny dzień, zwykłe zajęcia przy gospodarstwie. Mama
udała się zwyczajnie do obory,
aby wydoić krowy. Ja z siostrą
byłyśmy właśnie na podwórku,
gdy mama powiedziała do nas:
„Słuchajcie co to jest, że ludzie tak krzyczą i ktoś strzela!”
A rzeczywiście gdzieś daleko
czasami słychać było co chwilę
krzyk i powtarzały się pojedyncze strzały. Mój tato słysząc to
powiedział do nas wszystkich:
„Wyskoczę na Ewin do brata
Antoniego i zobaczę co to się
dzieje.” I zaraz pobiegł przez
pola. A ja dalej patrzę i nasłuchuję, bo nasze zabudowania
były od drogi kawałek. Na raz
patrzę, że z drogi głównej jadą
do naszego domu na furmance

Ukraińcy, a był ich cały wóz 5
może 6. Zaraz skaczę do mamy i
krzyczę, że już z drogi skręcili i
jadą na naszą posesję. Mama na
to rzuciła wiadro z mlekiem, wyskoczyła z obory i od razu wszyscy pobiegliśmy do naszych sąsiadów Ukraińców o nazwisku
Kłosowscy. Stali już na podwórku i byli nie mniej wystraszeni
jak my, widać było, że też nie
wiedzą co się dzieje. Kłosowski
mówi do nas: „Jak Ukraińcy
biją Polaków to my was przechowamy ale jak wasi biją naszych, to nas wtedy będziecie
ratować.” Natychmiast wskazał
stodołę byśmy się tam mogli dobrze ukryć. Prędko chowamy się
zatem, a ja patrzę przez szparę
na nasze zabudowania. Widzę
bandziorów wyraźnie jak biegają po całym naszym podwórku i
bardzo przy tym krzyczą. Widać
jak byli wściekli, że zdążyliśmy
uciec. Wyskoczyli z podwórka na
pole za stodołą, stały tam kopki
zżętego zboża. Może dwóch albo
i trzech rozrzucało te kopki, tak
wściekle nas szukali, sądzili że
tam się ukryliśmy. Z pół godziny
nas tak szukali po przeróżnych
zakamarkach. Nie mogli sobie
podarować, że ta polska rodzina zdołała się ocalić. Następnie
wsiedli na wóz i odjechali tak
jak przyjechali, my jednak pozostawaliśmy w ukryciu przez cały
dzień, aż po zmrok. Tego koszmaru nigdy nie zapomnę, przez
cały dzień słychać było strzały
i rozpaczliwe krzyki okrutnie
mordowanych ludzi. Specjalnie słychać było jęki kobiety,
długo się męczyła, może nawet
godzinę tak biedna konała, potem wszystko ucichło. Po jakimś
czasie Kłosowski powiedział
nam, że to Irena Schabowa tak
bardzo cierpiała. Przyszedł do
nas do stodoły, jeszcze podczas
dnia i opowiadał co widział i
słyszał. Mówił, że właśnie wrócił z naszej kolonii, chodził tam
wraz z innymi czterema Ukraińcami. Nakrywali ciała prześcieradłami, a młodzież ukraińska
kopała doły i tak oto zakopywali
ciała pomordowanych Polaków.
Gdy nastał wieczór i wszystko
ucichło zobaczyliśmy z ukrycia, że pojawił się ich syn Wacek. Był bardzo zdenerwowany,
rzucił wprost rowerem i chwilę
rozmawiał z rodzicami. Następnie razem przyszli do stodoły,
a my opuściliśmy kryjówkę wychodząc do nich. Zaraz Wacek
powiedział do nas: „Musicie
uciekać ponieważ my was nie
ochronimy od bandytów Ukraińców, gdyż jutro będą szukać po
wszystkich domach ukraińskich,
czy aby ktoś tam się nie ukrywa.” Widzieliśmy, że całe jego
rzeczy były mocno splamione
krwią, nie trudno było się domyślić, że brał bezpośredni udział
w rzezi na Polakach. Zaraz też
rzekł Wacek do swojej matki:
„Idźcie matko do domu Kaliniaków i wyjmijcie z ram Obraz
Święty i przynieście tutaj.”, a

do nas dodał: „Jak was Matka
Boża nie ochroni, to was nic nie
ochroni!” I rzeczywiście Kłosowska poszła do naszej chaty,
wyjęła Obraz z ram, przyniosła
i dała naszej mamie. Następnie, nie zwlekając wyprowadził
nas Wacek przez pola w stronę
Ewina. Usilnie namawiał naszą
mamę by mnie zostawiła z nim
ale mama nie zgodziła się. Powiedziała krótko: „Jak zginiemy to wszystkie razem!” Zatem
Wacek wrócił się do Władysławówki, a my nocą przeszłyśmy
przez Ewin i zatrzymałyśmy się
przy domu Antoniego Kaliniaka. Szukałyśmy tam naszego
ojca, na podwórku nawoływaliśmy, czy może się tam gdzieś
ukrywa, może nas usłyszy ale
nikt nie odpowiadał. […] Po
jakimś czasie dowiedzieliśmy,
że tatuś w tym krytycznym momencie rzezi nie zatrzymał się u
brata Antoniego ale z jego podwórka udał się do Swiczówki,
gdzie mieszkała siostra mamy
Stanisława Kuczek. Była to
mała kolonia zamieszkana przez
Polaków, rozłożona nad samym
lasem Świnarzyńskim. Rodzina
Kuczków posłyszała już strzały
i wszyscy powychodzili na podwórko, do Władysławówki było
może tylko 3 km. Naraz przed ich
dom wpada nasz tata i krzyczy
by natychmiast uciekali: „Uciekajcie! Ukraińcy mordują Polaków! Zabili Adelę i jej dzieci!”
W pierwszym odbiorze myśleli,
że tatuś oszalał, a on widząc że
wcale nie reagują na jego słowa, skoczył do lasu nic więcej
nie mówiąc. W lesie chciał teraz nieco odpocząć, tymczasem
na Świczówce właśnie zaczynał
się napad banderowców. Kiedy
rodzina Kuczków posłyszała
strzały i krzyki mordowanych
ludzi na ich kolonii zaraz wszyscy skoczyli do lasu i tam spotkali tatusia. W lesie przeczekali
całą noc, a rankiem ruszyli do
Włodzimierza Wołyńskiego. Na
leśnych drogach spotykali wielu Polaków z różnych miejscowości, wiele było takich rodzin,
zapamiętałam dramat jednej
z rodzin. Małżeństwo z 3 miesięcznym dzieckiem, mąż domagał się natarczywie by matka
dziecko pozostawiła na pastwę
losu, lecz ona nie chciała o
tym słyszeć, więc zostawił ją z
dzieckiem i odszedł sam. Potem
okazało się, że z tą chwilą ślad
po nim zaginął, a ona i dziecko
szczęśliwie przeżyli. ” [6]
21 sierpnia 1943 r., w biały
dzień, w samo południe, około godziny 14.00 miał miejsce
napad na Kisielówkę . Wspomina Czesław Życzko : „usłyszeliśmy strzały w lesie, w tej
sytuacji przestraszyliśmy się i
rzuciliśmy się do gwałtownej
ucieczki w głąb lasu, w kierunku drewnianej Kaplicy hrabiego Szumińskiego. Kaplica stała
przy Krzyżówce w lesie i póki
co, szliśmy sośniną dość pew-
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nie bowiem las ten znałem od
dawna dość dobrze. […] Kiedy
zbliżyliśmy się do Kaplicy w
lesie, nagle wokół nas zaczęły
rwać się pociski moździerzowe,
które Ukraińcy miotali gdzieś
z lasu Świnarzyńskiego. Widać
mieli dość dobry zwiad, bądź po
prostu domyślali się, że właśnie
tam Polacy szukają dziś swego schronienia. Oczywiście w
lesie powstała wielka panika,
zszokowani ludzie nie wiedzieli zupełnie, gdzie mają uciekać, gdzie szukać ratunku.[…]
Wielu ludzi krzyczało bowiem
do nas, by nie iść pod Kaplicę
bowiem tam już rozpoczęła się
rzeź, Ukraińcy strzelają kogo
popadnie oraz rąbią siekierami
i widłami kogo się da. Tak więc
nie mając wyboru, uciekaliśmy
razem z nimi, to były naprawdę
straszne chwile. Jakby piekło
rozwarło się na ziemi, jeden
uciekał i płakał, inny biegł i
krzyczał coś tam, może kogoś
nawoływał, a może jakiś amok
właśnie go ogarnął, dzieci piszczały. Przy czym cały czas słychać było strzały karabinowe,
na szczęście przestali strzelać z
moździerzy. Dotarliśmy tam po
jakiejś godzinie i naszym oczom
ukazała się już duża grupa ludzi
z różnych miejscowości, w tym
z Dominopola, Kisielówki, Augustowa, ale przede wszystkim z
Jasionówki oraz polskiej kolonii
Czesnówka, która była położona
za Czarnym Lasem.[….] Póki
co, byliśmy w samym piekle i
wspólnie zastanawialiśmy się,
co robić dalej, gdzie uciekać
i jak się stąd wydostać, z tych
nie lada tarapatów. Jak zwykle
w takich chwilach zdania były
bardzo podzielone, niektórzy
chcieli przeczekać spokojnie na
tym uroczysku do rana, a potem
wrócić do swoich domów, do
swojego całego dorobku życia.
Takie stanowisko zajęli przede
wszystkim ludzie starsi, mówili
tak: „My wracamy rano do
domów naszych, tam cały nasz
majątek, tam nasza chudoba, a
to przejdzie i znów będzie u nas
spokojnie, będzie znów dobrze.
Przecież Ukraińcy to też ludzie,
za co oni mają nas bić, przecież
my tyle lat przeżyli w zgodzie
i w najlepszym porządku”.
Inni byli jednak przeciwni,
aby wracać do swoich domów
uważali, że Ukraińcom po tym,
co zrobili nie można już zaufać,
ale przeciwnie trzeba koniecznie
próbować przedostać się do
miasta Włodzimierz Wołyński.
Może przynajmniej tam uda się
przeżyć i doczekać do końca
wojny. ” [ 7]
Krwawy napad na kolonię Kisielówka 21 sierpnia to początek
ostatecznej rozprawy z lokalną
społecznością, pod nóż poszło
87 osób. W tym samym czasie
zaatakowano również: kolonie
: Czesnówka, Jaworówka, Bermeszów i Lipnik .
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To był straszny poranek opowiada Rozalia Wielosz z Teresina: Niedziela 23 sierpnia
1943 roku była ostatnim dzień
beztroskiego życia. Od wczesnego rana mama piekła placki kartofle. Nagle na podwórek
wpadł sąsiad Kasperski. Zaczął
krzyczeć, że od południowej
strony wsi idzie masa ludzi.
Wyjrzeli w tamtą stronę. Rzeczywiście w stronę wioski kierowała się szara masa ludzi. Stefan
Bojko kazał rodzinie i Kasperskiemu zamknąć się w domu.
Zaryglował drzwi. Zatrzasną
okiennice. Wziął siekierę i czekał. - Wszyscy byli przerażeni.
Półtoraroczna Jania obudzona
ze snu zaczęła płakać. Mama
tuliła ją do siebie i uspokajała.
Uklękliśmy na podłogę. Modliliśmy się. Za oknem usłyszeliśmy
hałas. Krzyki. Ktoś zaczął wołać
„Otwieraj, otwieraj!” - wspomina pani Rozalia. Brat Edzio
po drabinie uciekł na strych.
Sąsiad Kasperski ruszył za nim.
- Pobiegłam i ja. Edzio pochwycił mnie za ramię i pociągną
w kierunku beczki. Chcieliśmy
się schować w środku. Stara
beczka rozsypała się - wspomina pani Rozalia. Postanowili
uciec do piwnicy. Ledwo weszli
do środka banderowcy wdarli
się do domu. Pamięta, że jeden
z nich zwrócił się po nazwisku
do babci, tak jakby ją znał od
dawna. Zawołał ją na dwór.
Co się dalej z nią stało nie wie.
Słyszała jak mama błagała o
darowanie życie. Prosiła, aby
ją puścili, bo jest kobietą, ma
małe dziecko.
- Siostrzyczka
Jania zaczęła głośno płakać.
Być może banderowiec wyrwał
ją z rąk mamy. Słyszałam jak
siostrzyczka nawoływała mnie:
„Lula, Lula”. A potem usłyszałam przeraźliwy charkot. Taki,
jaki wydaje zabijany człowiek.
Niech Bóg broni, taki to był
charkot. Mordowali moją mamę
- mówi pani Rozalia, ocierając
łzy. Jeden z napastników wszedł
do piwnicy. Drogę oświetlał
sobie zapalniczką. W drugiej
ręce trzymał głownię od maszyny do szycia „Singer”, którą
ukradł w kuchni. - Leżeliśmy
w kącie piwnicy. Brat Edzio
przykrył mnie swoim ciałem.
Banderowiec ryknął: „Wyłaź!”.
Baliśmy się. Szepnęłam do
brata: „Wyjdź, bo za tobą i mnie
zabiją”. Wyszedł. Usłyszała
tylko charkot. Nie słyszałem
żadnych strzałów. Mordercy
moją rodzinę wymordowali za
pomocą noży, siekier i innych
narzędzi - wspomina Rozalia
Wielosz. Ciał pomordowanych:
mamy, taty, babci, rodzeństwa
nigdy nie widziała. Tak jak
zwłok sąsiada Kasperskiego.
Bandyci zakopali je w dole, który wykopali obok domu.. [8]
Chłopi ukraińscy z Kobylna i
Gnojna wspomagani przez upowców, tego poranka 23 sierpnia
zamordowali bagnetami, siekie-
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rami ponad 207 polskich mieszkańców Teresina oraz jedną Rosjankę
Jadwiga Kozioł, z domu Mroziuk : Aż do nocy 29 sierpnia od
naszych sąsiadów nie dostaliśmy żadnego ostrzeżenia, nawet
w postaci groźby, nie było też
żadnego wezwania do opuszczenia tej ziemi. Dopiero w ostatniej chwili sąsiad Ukrainiec
o nie zapamiętanym nazwisku
przybiegł do zabudowań rodziny
Bernackich, z okrzykiem: „uciekajcie natychmiast, już do was
idą”. [….] To co niewyobrażalnie straszne, wytworzone w
chorych z nienawiści umysłach
zapatrzonych w hitleryzm nacjonalistów ukraińskich, stało
się krwawą rzeczywistością w
nocy z 29 na 30 sierpnia 1943
roku.[….] Wszyscy Polacy w
Mogilnie w miarę możliwości
starali się spędzać noce poza
swoimi mieszkaniami.[….] W
nocy - o nieokreślonej godzinie
- obudziły nas przeraźliwe krzyki, dobiegające z zabudowań
stryja Adama oraz z zabudowań
właściciela wiatraka o nazwisku Siatecki. Przerażający był
krzyk Siateckiego, przeraźliwe
długie „ooooojjjj”, świadczył o
ogromnym cierpieniu, nieludzkim cierpieniu. [….] Słyszeli,
jak wyprowadzono z domu Babcię i Dziadzia, który prosił ożycie powołując się na swój wiek
i przypominając swą pomoc w
żywności dla Ukraińców, którzy
uciekli zza sowieckiej granicy w
czasie Wielkiego Głodu. To nie
zrobiło na mordercach żadnego
wrażenia. Siekiery i noże spłynęły krwią niewinnych. Zginęła
cała moja rodzina i Juszczakowie, starcy, kobiety, dzieci. Z
ofiar zdarto obuwie i wartościową odzież, skrwawione szczątki
od razu zakopano. Gdy mordercy odeszli i zrobiło się cicho,
Zosia z Antosią i Bolesławem
rozpłakali się z żalu, strachu
i rozpaczy. Wyszli z ukrycia i
podeszli do zabudowań stryja
Adama - a rodzinnego domu Antosi i Bolcia. Na podwórzu stał
kierat, w jego pobliżu nadchodzący dzień odsłonił przerażonym oczom wielkie kałuże krwi.
Krwawe ślady wskazywały miejsce zakopania ciał ofiar za brogiem. Antosia i Bolesław pozostali tam, nikt więcej nie widział
ich, nie wiadomo kiedy i jak zostali zamordowani. Prawdopodobnie zostali znalezieni przez
rabujących dobytek ofiar banderowców i ponieśli męczeńską
śmierć w wieku 19 lat - Antosia
i 14 lat - Bolesław. Zosia Buczek poszła sama do swojego
domu rodzinnego. Jej matka,
Stanisława Buczek i jej siostra,
stara panna Józefa, jeszcze były
całe i zdrowe. Wydawało się, że
starym kobietom już nic nie grozi, że darowano im życie. Zosia
Buczek ponownie ocalała, ponieważ ukryła się po raz drugi
- tym razem w szopie z sianem

przy zabudowaniach Buczków.
Cały dzień tam siedziała. Mogła obserwować rodzinny dom
przez szparę. Widziała więc
morderców, mężczyzn nie mieszkających w Mogilnie, przyprowadził ich mieszkaniec wsi Siergiej Chomiak. Wyprowadzili z
domu staruszki i zamordowali
bez litości. Chomiak wykopał
jamę i wrzucił tam ciała, jeszcze

jówki UPA i grupy chłopstwa
ukraińskiego otoczyły wieś
Budy Ossowskie położoną w
powiecie kowelskim, a następnie wymordowały około 270
Polaków. Pozostali ocaleni z
rzezi ukrywali się przez kilka
tygodni w pobliskim lesie, skąd
z nastaniem chłodów przedostawali się do pobliskich wsi.
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chowając się instynktownie na
poddaszu domu. Leosia z koleżanką cudem uniknęły śmierci.
Przykryły się sianem i zostały
przeoczone. Dwie starsze siostry i babcię zrzucono z poddasza, bestialsko zamordowano
i zakopano na podwórzu lekko
przykrywając ziemią. Przerażony ojciec Leokadii uciekał
polami i dotarł do oddalonego
o niecałe 15 km Włodzimierza,
gdzie znalazł schronienie u znajomych. Przekonany był, że nikt
z jego rodziny nie przeżył. Matka z kolei widziała co dzieje się
z jej dziećmi, ale strach tak ją
sparaliżował, że nie potrafiła
wydać z siebie ani słowa, choć
wydawało się jej, że krzyczy, aby
darowali im życie. Przez tydzień
chowała się jeszcze w swojej
kryjówce, jednak nie odważyła
się odkopać przysypanych ziemią ciał, by sprawdzić ile osób
zamordowano. . W końcu udała
się do zaufanego ukraińskiego sołtysa Środy, który wozem
przemycił ją do Włodzimierza.
Tam ks. Stanisław Kobyłecki,
proboszcz parafii farnej, organizował opiekę dla ofiar rzezi.
[10]
Podczas napadu na Teresin wymordowano przy użyciu siekier,
bagnetów i innych narzędzi 207
Polaków.

po śmierci rąbał ciało staruszki Stanisławy mówiąc przy tym:
„A majesz Polszczu”. Potem
siedząc aż do zmroku w swojej
kryjówce Zofia Buczek musiała słuchać makabrycznych w
swej treści rozmów Ukraińców.
Opowiadali sobie - także dzieci - jak który „Lach” krzyczał z
bólu przed śmiercią, jak jęczały
torturowane ofiary. Opowiadano, jak dzieci ukraińskie bawiły
się odciętą głową żony Łukasza
Gaczyńskiego - ci Gaczyńscy
mieszkali na Zwierzyńcu. Pani
Gaczyńska miała piękne grube
warkocze, to z tego powodu jej
głowa posłużyła do makabrycznej zabawy. [9]
29 sierpnia doszło do zbrodni
dokonanej przez UPA z udziałem ludności ukraińskiej na
polskich mieszkańcach kolonii
Czmykos, położonej w powiecie lubomelskim. Około południa wieś została otoczona,
następnie po domach rozeszły
się grupy eksterminacyjne, które mordowały Polaków przy
użyciu narzędzi gospodarskich.
Część kobiet przed zabiciem została zgwałcona. Po ograbieniu
miejscowość spalono. Zginęło
ok. 150 osób.
29 lub 30 sierpnia 1943 r. bo-

Leokadia Miedzianowska z d.
Buczkowska z Teresina (gm.
Werba, pow. Włodzimierz Wołyński woj. wołyńskie) opowiadała: Śpiących obudziło nad
ranem 29 sierpnia, ujadanie
psów. Jak się później okazało,
podzieleni na grupy ukraińscy chłopi z Kohylna i Gnojna,
uzbrojeni w kosy, siekiery, widły i inne narzędzia zbrodni,
wspólnie z upowcami okrążyli
kolonię i wdzierali się do poszczególnych domostw. Ojciec
Leokadii, Jan Buczkowski, z sąsiadami Sebastianami, przebywali w schronie. Matka Elżbieta
z d. Marcówna, miała kryjówkę
w stodole. Cała reszta rodziny
znalazła się niestety w pułapce,

Ludwika Podskarbi z d Szewczuk z kol. Mogilno w pow.
Włodzimierz Woł.: Jest 29
sierpnia 1943 r. Ukraińcy na
wioskach i koloniach mordują
w okrutny sposób wszystkich
Polaków, którzy jeszcze zostali.
Żniwa są zebrane. W tamtych
czasach ciężko było zbierać
zboże, maszyn nie było. Kosą
kosiło się zboże i każdy snopek
trzeba było związać ręcznie. A
gdzie zboże leżało od burzy i
deszczu to i sierpem trzeba było
żąć. Więc Ukraińcy czekali, aż
zboże będzie w kopkach, to oni
sobie zwiozą. Już wokół wioski
były wymordowane całymi rodzinami. A wciąż nie wierzono,
bo nie ujrzeli na własne oczy.
Mówili: “Za co będą nas zabijać, przecież my nic nie zawinili
Ukraińcom!” A mój tata mówił,
że jeszcze podczas I wojny światowej Ukraińcy pytali się zaborców, żołnierzy austriackich:
“Co mamy zrobić z Polaczka-
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mi?” Austriacy odpowiadali
wtedy: “Ani trań!” Co znaczy:
“Nie zaczepiaj, ani trącaj!”
Zapamiętałam 29 sierpnia, bo
był kalendarz w książeczce do
nabożeństwa i tam pod datą
29 sierpnia znajdujemy ścięcie
Jana Chrzciciela, to mi utkwiło
na zawsze. Z soboty na niedzielę
mordowali bezbronną ludność
polską. Od kołyski do starców.
Zabijali siekierą, łopatą, młotem bez żadnego strzału po cichu, tak żeby nikt nie usłyszał,
co się dzieje u sąsiada. I tak w
Mohylnie zamordowali 69 Polaków, a uciekło 68 jak liczyłam.
Ostatniej nocy uciekło 21 osób,
inni Polacy wyjechali wcześniej,
w tym wielu naszych krewnych
wyratowało się ucieczką z tej
rzezi z 29 sierpnia. W tym nasza
młodzież…….[ 11]
Lucjan Metrzelsh naoczny
świadek wydarzeń w Głęboczycy ; Z pięć lat trwającej
wojny najbardziej tragiczny w
skutkach był dla mnie dzień 29
sierpnia 1943 roku - niedziela.
[….] Sobota 28 sierpnia przebiegła na ciężkiej pracy przy
zbiorach zbóż z pola. […] Około północy znużony strachem i
snem udaję się do swojej kryjówki w stodole. Budzą mnie
strzały z karabinów i zajadłe
wycie i szczekanie psa. Zrywam
się z posłania. Widzę przez szparę w ścianie stodoły, jak banda
UPA morduje ojca. Otoczony
gromadą uzbrojonych w karabiny i siekiery, szamoczący się z
bandytami, otrzymuje siekierą
cios w głowę z tyłu. Zachwiał
się do przodu, zgiął w kolanach
i upadł twarzą na ziemię w konwulsjach. Matka zdążyła wybiec
z przeraźliwym krzykiem: „Och
Matko Najświętsza!” i wbiegła
przez furtkę do ogródka. Na głośny ryk: „Stij!” zatrzymała się,
ale została powalona strzałem i
uderzona siekierą już na leżąco.
Przerażające krzyki rozpaczy,
bez możliwości ratunku, miotającego się rodzeństwa i goniących za nimi morderców. Tak,
to już koniec świata dla nich,
bez żadnej możliwości ratunku.
Oszołomiony masakrą i tragedią rodziny widzę jak sąsiad
z wołaniem: „Uciekać, banda
UPA morduje!” wybiegł tylnym
wyjściem na zewnątrz stodoły.
Wypadam za nim i na pewną
odległość odbiegliśmy, ale już
zauważeni przez upowców, za
nami wybiega reszta rodziny sąsiada, ale już odbiec nie zdążyli
zastrzeleni kolejno z karabinów
i dobijani siekierami. Za nami
rzuciło się w pogoń kilku bandytów, strzelając z karabinów
w biegu, klękając na kolano i
mierząc w nas. Kule syczą wokół uszu, ale odbiegamy coraz
dalej. Udało się nam odbiec na
taką odległość, że strzały przestały być groźne. Ledwie nam
się udało. Po wbiegnięciu do
lasu przestrzeń pomiędzy nami
a bandą zupełnie się wydłużyła.
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Na moment przystanęliśmy. Zastanawiamy się chwilę czy wrócić, ale wpływ strachu silniejszy. Zaszyliśmy się w gęstwinę
traw i tak przystanęliśmy chwilę
ukryci. Wysłuchujemy i wyglądamy, czy nie gonią. Dookoła
wioski słyszymy już strzelaninę,
przeraźliwe krzyki i wycie bandytów. Znaczyło to, że banda
UPA ogarnęła całą wieś. […]
Sytuacja ta i strzelanina zmusza
nas do dalszej ucieczki. Przebiegamy z Grabiny w kierunku
pomiędzy wioskami ukraińskimi Duliby i Kulczyn. Widzimy,
jak z Kulczyna zabiegają nam
drogę. Zmieniamy kierunek ponad moczarami rzeki w lewo,
przechodzimy Turię w kierunku
na Dolsk. Goniący nas oprawcy przez rzekę nie przechodzą i
zawracają. Biegniemy już wolniej do niedużego lasu. Wchodząc do niego bez ostrożności o
mało nie wpadlibyśmy na bandę, stała w gromadzie około 40
osób. Tak pilnie słuchała mowy
w środku stojącego, że byliśmy
niezauważeni. Już długo potem
doszliśmy do wniosku, że przygotowywali się do napadu na
wieś Święte Jezioro, którą my
ostrzegliśmy. Biegniemy ile sił,
omijając ukraińskie wsie przybywamy do dużego masywu
leśnego, w którym spotykamy
dużą gromadę ludzi. Ludność ta
zdołała się już tu ukryć. Posiada
konie i wozy, jak i różny sprzęt
do obrony, najczęściej siekiery i
kosy. Z grupą tych ludzi idziemy do miasta Maciejowa, raz
tylko zaczepieni w jednej wsi
ukraińskiej przez nieliczną grupę patrolową UPA, doszliśmy
do Maciejowa. Był już wieczór,
otrzymaliśmy posiłek na plebanii u księdza. Na plebanii zebrało się już kilkaset osób. Jak można było, tak nas zakwaterowano
po różnych kątach. Z żalem i
rozpacza po zamordowanych na
jednej z ławek w kościele usnęło się i tak ten dzień apokalipsy
skończył się dla mojej rodziny.
[…..] Tak zginęli: ojciec Stanisław, lat 56, matka Helena, lat
43, rodzeństwo, Zofia, lat 18,
Helena, lat 15, Marcelina, lat
8, Heronim, lat 6. Krystyna, lat
4, Henryka, lat 2. Z rodziny sąsiada Jana Marnota, z którym
to udało nam się wyrwać z tego
piekła, zginęli: żona Franciszka
lat 40, dzieci, Władysława, lat
14, Marian, lat 12, Bronisława,
lat i i Helena, lat 2. [12]
W wyniku napadu UPA na Głęboczycę, zginęło około 250 Polaków, w tym 199 znanych z nazwiska[ Władysław Siemaszko,
Ewa Siemaszko, Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej
Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000, s.873 ] Również 29
sierpnia doszło do ataku UPA
na Grabin w powiecie włodzimierskim. Zabijano przy pomocy broni białej i narzędzi gospodarskich. Zamordowano ponad

150 osób. W tym samym dniu
nacjonaliści ukraińscy napadli
Jasienówkę, gdzie zamordowano co najmniej 137 Polaków.
Podobnie było w Sokołówce,
w której zginęło ok. 200 osób,
Soroczynie – 140 i Stanisławowie – 150. 29 sierpnia rano
Ukraińcy ubrani w mundury
polskie i niemieckie opanowali
Świętocin. Polaków wyłapywano i zabijano na miejscu bądź
prowadzono do lasu przyległego
do wsi i tam mordowano. Ofiary
wrzucano do kilku przygotowanych dołów. Zginęło około 80
osób. We Władysławówce upowcy przy użyciu broni palnej
sterroryzowali ludność polską,
zabijając kilka osób. Następnie
na dany przez nich znak, tłum
towarzyszących im chłopów
ukraińskich przystąpił do mordowania Polaków za pomocą
narzędzi gospodarskich. Zabito
około 160 osób.
Henryk
Kloc- miałem 13
lat mieszkałem we wsi Wola
Ostrowiecka:29 sierpnia ,a
była to niedziela […] Około
godz.8-mej wyznaczeni bojówkarze chodzili po wsi i wzywali
mężczyzn od lat osiemnastu do
sześćdziesięciu, by udali się na
plac przed szkołą; sprawdzali
każdy dom i zabudowania, by
nikt się nie ukrył. Kiedy wszyscy
mężczyźni znaleźli się na boisku
szkolnym, zostali otoczeni przez
uzbrojonych Ukraińców.

brutalnie wtłoczono nas wszystkich do budynku szkolnego,
skąd kilkunastoosobowe grupy
pędzono pod eskortą w nieznane nam wówczas miejsce. Mimo,
że dochodziły do nas stamtąd
żadne odgłosy mieliśmy już
świadomość, że Ukraińcy chcą
nas wszystkich wymordować.
Wiedzieliśmy, że zostaniemy
zamordowani i że to za chwilę
nastąpi.[…] Do izb lekcyjnych,
w których byliśmy zgromadzeni,
zaczęto wrzucać granaty i strzelać z pistoletów maszynowych.
Już pierwsze strzały i wybuchy
granatów zabiły część osób - innych poraniły. Znaleźliśmy się
jak gdyby w kręgu piekielnych
czeluści: jęk rannych, płacz
dzieci, rozdzierający krzyk matek, huk strzałów, wreszcie dym.
Zbrodniarze 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.
[....] Podniosłem głowę. Nikogo nie było w pobliżu. Tylko ja
– żywy pośród zmarłych. Dźwignąłem się z trudem stanąłem
na oparzonych stopach. Zdjąłem przesiąkniętą krwią koszulę, podarłem ją na onuce i zawinąłem nimi obolałe stopy. Ze
zgrozą obejrzałem leżące tam
zmasakrowane trupy. [13]
Mordu w Woli Ostrowieckiej
dokonał kureń dowodzony przez
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zapełniony zwłokami pomordowanych Polaków na wysokości
1 m. […] Dookoła leżały porzucone narzędzia zbrodni siekiery,
widły, motyki, piły, drągi i inne
– wszystkie we krwi. ” [s1149]
Bolesław Czelebąk z Gaju,
uratował się ukryty w schronie,
ale był świadkiem jak jego żonę,
będącą w stanie odmiennym,
upowcy przepiłowali piłą do
drewna.[s 395]
Józefa Kosior z d. Kociołek z
niemowlęciem schowała się do
schronu razem z dwoma innymi
rodzinami, z obawy, aby płacz
dziecka nie zdradził kryjówki,
ukrywający się udusili niemowlę. Mimo ocalenia J. Kosior
umarła z rozpaczy. [393] [ 14]
Zbrodnia w Gaju w powiecie
kowelskim dokonana została
30 sierpnia 1943 r. na ludności polskiej przez sotnię UPA
dowodzoną przez „Wołka”. [
Wilka] Upowcy spędzili Polaków do budynku szkoły. Mordu,
pod groźbą śmierci, dokonali
pochodzący ze wsi Janówka
chłopi ukraińscy. Ofiary mordowano za pomocą gospodarskich
narzędzi. W masakrze zginęło
około 600 Polaków.
Stefania Sawicka z d. Macegoniuk ze wsi Kąty: Niedziela
30 sierpnia w nocy straszny stukot w okno -”Oczyniaj skarej!”.
Tato był na strychu, a mama

/ Rodzina Jesionczaków z Woli Ostrowieckiej. Wszyscy zostali zamordowani przez Ukraińców. (źródło: IPN Lublin)

[…] Co pewien czas uzbrojeni
Ukraińcy odprowadzali grupę
sześciu mężczyzn w nieznane
nam miejsce. Teraz już wiemy,
że była to dwuklepiskowa stodoła gospodarza Strażyca; że
tam inna grupa Ukraińców wykopała przy stodole dwa rowy o
głębokości 2 m i szerokości 2,5
m i długości 8 m. Do tej stodoły
wprowadzano przyprowadzonych mężczyzn, tam ich mordowano bez użycia broni palnej, a
zwłoki wrzucano do tych rowów.
[…] pozostały kobiety, dzieci i
osoby w starszym wieku. Teraz
już, bez żadnych skrupułów,

Iwana Kłymczaka „Łysego”
dokonał
masakry
ludności
polskiej zabijając 628 Polaków
i 7 Żydów, w tym 220 dzieci do
lat 14. W mordzie uczestniczyła
również ludność ukraińska z
sąsiednich wsi. W dzień później
ci sami bandyci wymordowali
Polaków w sąsiednich Ostrówkach.
Stanisława Pachla „ My weszliśmy.. (do Gaju) od strony północnej. Po lewej stronie w środku wioski była szkoła, a za nią
prostopadle do drogi strzelnica
[…] cały wykop strzelnicy był

otworzyła. Weszło ich może z
dziesięciu - „Swyty lampu!”.
Mama ze strachu nie mogła
zapałek znaleźć. Krzyczy „Skarej! Wychody!”. Wygnali nas do
sieni i pytają się - „A gdie twyj
czołowik?”. A mama zauważyła siekierę. Siostra Kasia, która miała 16 lat zaczęła prosić
- „Dzieduniu nie bijcie nas, co
my komu zrobili, nie bijcie!”. Ja
to usłyszałam i mnie w uszach
zadzwoniło, i upadłam bez pamięci. Mama obuchem w czoło dostała. Czaszka pękła, ale
do mózgu nie doszło. A siostrę
ostrzem na pół czaszka była roz-
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rąbana. Ale pierwsza tura nie
paliła tylko zabijała. Nie wiem
jaki to cud, że nas nie zaciągnęli
do studni. Bo wszystkie studnie
były zarzucone trupami. Zanim
druga tura przyszła palić to
mama się obudziła i podniosła
Kasię, a ona nieżywa. Podnosi
mnie, a ja się ruszam. Ale nic nie
pamiętam. Krwi zeszła okropna
kałuża. Wzięła mnie na plecy i
wszystkimi siłami po drabinie
zatargała mnie na strych, a tato
w kąteczku siedział i usłyszał,
że ktoś się wskrobał na strych, i
myślał, że jego szukają. A mnie
zerwały wymioty, a uchem krew
poszła. Czaszka wgięta i nic nie
pamiętam. Jak tato usłyszał, że
ze mnie rwą wymioty, a nie wiedział kto, krzyknął - „ Kto jest
na strychu, to niech ucieka, bo
się pali dom.” Jak człowiek ze
strachu to tylko broni siebie.
Nie popatrzył kto jest żeby pomóc i uciekł, a mama znów mnie
na plecy, i nie było już drabiny.
Upadliśmy ze strychu na dół.
Już się palił dom. Mama wywlokła mnie w kartofle na ogród i
miała wynieść Kasię, ale już
cały dom był w płomieniach.
Kasia spalona. Tato wyskoczył
w buraki i leżał i widział, jak
sąsiada ciągnęli do studni, a
wszystkie studnie były pełne trupów. Mama ze mną na plecach
coraz dalej w pole. Było ładne
proso. Już tak spadła z sił, że
nie dała rady mnie nieść. I leżąc
w tym prosie słyszy mama głośny gwar - „Jak znajdesz to dobyjaj!”. A ja nic nie pamiętam,
nieprzytomna byłam i wcisnęła
głowę w ziemię żeby nie widzieć
jak będą dobijać. Tyle krwi zeszło i widocznie ze zmęczenia
usnęła……[15]]
W nocy 30 sierpnia miejscowość Kąty została otoczona
przez oddziały UPA i ludność
ukraińską, przybyłą z pobliskich
wsi. Zaskoczonych Polaków
mordowano za pomocą siekier,
wideł i drągów, do uciekających
strzelano. Zamordowano 209
lub 210 Polaków i 3 Ukraińców.
Jadwiga Kozioł z d. Mroziuk :
„Polacy mieszkający w Fiodorpolu naiwnie sądzili, że niebezpieczeństwo może grozić tylko
mężczyznom, dlatego, gdy zastukałam do okna domu stryja
Władysława Mroziuka, stryjenka była w domu, tylko stryj spał
poza domem, schowany pod kopicą. Edward Bernacki poszedł
do Fiodora Krawczuka, Ukraińca żonatego z Polką. Stryj Władysław natychmiast zaczął powiadamiać polskich sąsiadów,
że w Mogilnie mordują Polaków
i trzeba uciekać. Kto uwierzył
i uciekł - przeżył, kto zwlekał z
ucieczką - zginął tej nocy, gdyż
niebawem wtargnęli tam mordercy z UPA. Zanim to nastąpiło
Fiodor Krawczuk, który nie był
w stanie uwierzyć w naszą opowieść, zwłaszcza że tylko słyszeliśmy odgłosy mordowania,
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wyruszył pieszo do wsi Mogilno.
Gorzką prawdę o bestialstwie
swoich rodaków z UPA poznał
gdy podszedł do zabudowań
Siateckiego. Gospodarz leżał
na podwórzu koło psiej budy miał odpiłowane lub odrąbane
ręce i nogi, obok wielka kałuża krwi. Już nie krzyczał, ale
żył jeszcze, świadczyły o tym
konwulsyjne drgania kadłuba.
W dniu śmierci miał 42 lata.
Jego żona Hanna - lat 36, córki - Kazimiera - lat 10, Leokadia - lat 7, Regina - lat 3, leżały
nieco dalej w kurzu i krwi. Ich
szczątkom Fiodor Krawczuk nie
przyjrzał się tak dokładnie, lecz
zostały potraktowane podobnie
jak Siatecki. W tym momencie
został zauważony przez straże
banderowców. Krzyczeli za nim,
widocznie rozpoznając: „Chwedor, chody siuda !” Nie reagując na wołanie odwrócił się i
poszedł z powrotem do Fiodorpola. W swoim domu zastał bandę upowców rabujących jego
dobytek. Zaprotestował, prosił,
żeby zostawiono go w spokoju,
bo jest Ukraińcem. Bandyci słysząc te argumenty rzucili zrabowane już rzeczy i odeszli do
innych domów - polskich. W całym Fiodorpolu kończono rzeź i
rabunek. Odgłosy mordowania
słyszeliśmy ukryci w krzakach
w pobliżu wioski. Były to krzyki,
piski, płacz - zbiorowy jęk bólu.
To ginęli męczeńską śmiercią
polscy mieszkańcy Fiodorpola.
Rabunek trwał jeszcze w dzień.
Ci ocaleni cały dzień 30 sierpnia spędzili do zmroku w ukryciu. [16]
Zdzisław Koguciuk : Zbrodniczy atak na Jankowce rozpoczął się przed świtem w poniedziałek, 30 sierpnia 1943
roku. Z lasu od strony północnej wkroczyło do wsi około 200
Ukraińców po części uzbrojonych w broń palną, a po części
w narzędzia gospodarskie, jak
siekiery i widły. Napastnicy zaczęli systematycznie plądrować
i palić gospodarstwa, zabijając
każdego napotkanego mieszkańca. Zbudzeni ze snu ludzie rzucili się do panicznej ucieczki w
kierunku linii kolejowej ochranianej przez Niemców oraz do
pobliskich większych skupisk
Polaków w Rymaczach oraz Jagodzinie. Ci, którzy mieszkali
w dalszej części wsi, próbowali
zaprzęgać jeszcze konie do wozów i uwalniać zwierzęta z obór
i kurników, inni uciekali tak, jak
stali. Zaskoczeni mieszkańcy
północnej części wsi nie mieli
szans na ucieczkę.
–
Tam właśnie mieszkała moja
ciocia Karolina Solipiwko z
mężem i piątką dzieci – mówi
poruszony Zdzisław Koguciuk.
Opowiada, jak czwórka dzieci schroniła się do piwnicy na
kartofle. Najstarszy syn przykrył rodzeństwo swoim ciałem,
i patrząc przez okienko, był
świadkiem zabójstwa rodziców

i 8-miesięcznego brata, którzy
dostali się w ręce Ukraińców.–
Jak zginęli, nie wiadomo, bo ich
ciała nie zostały odnalezione,
prawdopodobnie uległy spaleniu. Musiała to być potworna
zbrodnia, gdyż młody człowiek,
który to widział, dostał potem

siadają dziś unikatową wartość,
gdyż złożyli je ludzie, którzy
już nie żyją.. [17]
Tego samego dnia upowcy w
Jankowcach w powiecie lubomelskim, zamordowali
ok 50
osób, głównie kobiet i dzieci.

/ Rodzina Pradunów z Ostrówek. Od prawej (siedzą): Maria (zginęła pod Sokalem);
Aleksander; siostra Marii zginęła...

pomieszania zmysłów i spędził
resztę życia w szpitalu psychiatrycznym – opowiada rodzinną
historię pan Koguciuk. – [….]
Ponieważ w czasie napadu wieś
nie została okrążona przez upowców, większość mieszkańców
zdołała się jednak uratować.
Czas na ucieczkę dała im również obrona zorganizowana w
centrum wsi przez dyrektora
szkoły i kilku mężczyzn. Seria z automatu na pewien czas
ostudziła u bandytów chęć ataku. Tymczasem w zajętej przez
Ukraińców części wsi działy się
prawdziwie dantejskie sceny.
Wspomina je Katarzyna Dyczko z domu Grabowska, uciekająca z 3-letnim bratankiem na
ręku. “Wybiegając ze stodoły,
widzieliśmy już palącą się wieś
i słyszeliśmy straszny, przerażający krzyk ‘ratunku’” – relacjonowała. “W czasie ucieczki
koło nas świstały kule, lecz my
ze strachu nie odwracaliśmy
głów, dopiero zatrzymaliśmy się
na stacji w Jagodzinie”. Jak się
okazało, krzyczała sąsiadka Katarzyny Dyczko – Teresa Petruk,
którą Ukraińcy zamordowali w
okrutny sposób, odrąbawszy jej
wcześniej siekierą ręce. Niektóre relacje znajdujące się w zbiorach Zdzisława Koguciuka po-

Wieś puszczono z dymem.
Aleksander
Pradun
wieś
Ostrówki: W poniedziałek 30
sierpnia 1943 r. o świcie zaczęła się strzelanina od strony
leśnych ostępów. Ludzie w panice biegli w stronę Jagodzina,
bliżej ku stacji kolejowej. Strzelający długimi seriami z broni
maszynowej wzięli w krzyżowy
ogień uciekających równina ludzi. Chciano ich zatrzymać. O
ucieczce nie było mowy. W tym
samym czasie za wsią ukazali
się na koniach jeźdźcy, którzy
grzecznie zawracali uciekających. Uciekałem razem z mamą.
Znaleźliśmy się w bruzdach
ziemniaczanych około 400 metrów od budynków. Leżąc mówiliśmy, że gdy przestaną strzelać,
to będziemy uciekać do Jagodzina. O tej porze żadnych zbóż
nie było. Leżąc w tych bruzdach
byliśmy widoczni dla bulbowców na koniach. Podjeżdżali i
spędzali ludzi na zebranie do
wsi. […] …… „bulbowcy” podchodzili i grzecznie zapraszali
na zebranie do szkoły. Potem
odchodzili, jakby nic nie miało się stać. Wróciliśmy z mamą
na nasze podwórko. [….] Było
to około godziny 9 i teraz już
bardziej wyraźnie widać było,
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że stawali się natrętni. Jeśli
dopadli kilkoro ludzi, to już
nie pozostawiali, a zaczęli odprowadzać do szkoły, co zwróciło uwagę pozostałych, którzy
zza opłotków patrzyli gdzieś z
ukrycia. Wówczas zaczęli się
chować, gdzie kto mógł. […]
Wokół szkoły zaczął się zaciskać pierścień z banderowców.
Zaczęli siłą zapędzać mężczyzn
i młodzieńców do szkoły, a kobiety, dzieci, staruszkowie pozostali na placu szkolnym. W tym
momencie wyszła ze szkoły Pani
Bladowa, mieszkająca w szkole,
ze swym synkiem Czarkiem. Stanęła przed ludźmi i powiedziała
te słowa: „ Ludzie, już wiemy,
po co nas zwołali, więc klękajmy i módlmy się. […] Po drugiej stronie ulicy, za szkołą stała
grupa chłopów, też bulbowców.
Byli uzbrojeni w siekiery, pijani,
śmiali się głośno. Musieli to być
główni oprawcy. Starsi mówili, że to oni będą nas bić………
zapędzono nas do kościoła,
zamknięto za nami drzwi i nagle rozległy się wokół kościoła
wybuchy jakby z granatu. […]
Naraz otworzyły się frontowe
drzwi, ukazało się w nich paru
bulbowców z wymierzoną w nas
bronią i zapowiedzieli, że mamy
wychodzić z kościoła i „ ne
próbujte wtykaty”, bo jesteście
obstawieni. Każdy kto zechce
uciekać, zostanie rozstrzelany.
Zaczęliśmy wychodzić i zobaczyliśmy, że ulica z kościoła do
szkoły jest obstawiona jak poprzednio. Bulbowcy stali jeden
przy drugim z bronią w ręku do
strzału. Byli bardzo podenerwowani. Niektórzy pytali między
sobą, gdzie oni nas popędzą i
dlaczego tak pospiesznie. […]
Droga była obstawiona bulbowcami. Stali co kilkanaście
metrów, jeden obok drugiego.
Krzykiem i biciem popędzali
nas do szybszego marszu. Gdy
byliśmy na grobli, usłyszeliśmy
strzelaninę od strony Borowy.
[…] Ludzie zaczęli mówić, że
to chyba Niemcy. Ludzie się nie
kryli, natomiast bulbowcy szli
chyłkiem, niektórzy przypadli do
ziemi i groźnie nawoływali do
szybkiego marszu. Ludzie zobaczyli, że oni się boją tych strzałów więc mówią między sobą,
żeby uciekać w stronę wsi. […]
ak się później okazało byli to
Niemcy. Jechali niby na odsiecz
zagrożonym przez bulbowców
mieszkańcom wsi: Ostrówki,
Wola Ostrowiecka i Jankowce,
bo Kąty były już wymordowane. Zamiast jechać z Lubomia
do Ostrówek (12 km), pojechali okrężną drogą, na Jagodzin,
Wilczy Przewóz. Równo, Borowę, Ostrówki. Była to musztarda po obiedzie. Zobaczyli, że
jeszcze są bulbowcy i nas pędzą, więc zaczęli strzelać. […]
….weszliśmy na niedużą polankę koło lasu, otoczoną z trzech
stron olszyną. […] Po krótkiej
chwili padła komenda, żeby ludzie zrzucili z siebie grubsza
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odzież. Krzyczeli, by wychodzić
z gromady po dziesięć osób na
środek polany.[…] Odprowadzali na środek polany, kazali
kłaść się w koło, twarzami do
ziemi. Zaczęli strzelać ofiarom
w tył głowy, a my żywi musieliśmy na te tragedię patrzeć. Patrzeć jak giną niewinni ludzie i
ich najbliżsi: babcie, matki, siostry, bracia, córki, synowie, bo
byli wszyscy ze sobą spokrewnieni. […] I tak grupę po grupie
wyciągano i zabijano. Tworzył
się duży krąg, gdyż kazano kłaść
jeden obok drugiego w nogach
pomordowanych. Widać było
pośpiech, bo głośniej krzycząc
szybko wyciągali ludzi na pobojowisko, nie żałując przy tym
razów. […] Nadeszła moja kolej. 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. [18]
W Ostrówkach zostało zamordowanych w sposób niezwykle okrutny 475 osób, w tym
145 mężczyzn, 125 kobiet i
204 dzieci. „Łysy” napisał w
sprawozdaniu do kierownictwa
OUN: „…. przeprowadziłem
akcje we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki głowniańskiego rejonu. Zlikwidowałem
wszystkich Polaków od małego
do starego. Wszystkie budynki
spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia”
Bolesław Dolecki ze wsi Swojczów w pow. Włodzimierz
Woł. : 31 sierpnia 1943 r. o godzinie 3.00 rano zaczęli Ukraińcy ogólne morderstwo po
wszystkich wsiach i koloniach.
Tak było zorganizowane, że każda wieś ukraińska ma swoich
Polaków w tejże wsi, albo przyległej do tej wsi, kolonii wymordować. […] Godzina mniej więcej 10.00, przychodzi obława
na cmentarz. Czterech z karabinami i siedmiu ze szpadlami.
Karabiny w ręku na pogotowiu,
przychodzą bliżej mego świerku. Poznaję – znajomi chłopi
ze Swojczowa: Torczyło Tymofiej, Wołodka Dubieńczuk i inni.
Siedząc na świerku widziałem,
jak tu przychodziły znajome mi
osoby i poukrywały się w zaroślach cmentarza. Padają dwa
strzały: zabili kobietę, Dobrowolską Hannę z synem ze wsi
Swojczowa. Przeszukują krzaki, drugi raz przeszli pod moim
świerkiem, na którym siedziałem. Nareszcie słyszę krzyczą:
„Wyłaź! Wyłaź!!”. Znaleźli kobietę z córką, Marię Karandową. Kobieta prosi: „Panie Torczyło niech pan nas nie bije!”.
Słyszę odpowiedź: „Teper ne
ma Torczyło. Wyłaź!”. Słyszę jęk
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kobiety, pada dwa strzały, cisza.
Zostali pobici. Szukają dalej,
przegartują krzaki. Znowu dwa
strzały. Zabili 14 - letnią Potocką, córkę Jana i 15 – letnią Marię Sobiepan, córkę Stanisława.
Szukają dalej. Zajrzeli do kapliczki cmentarnej, do grobowca. Nie ma nikogo. Jedni odchodzą, kilku zostaje. Odchodzący
Torczyło rozkazuje: „Zakopujte
hłuboko, szczob ne smerdiło”.
Ci pozostali wykopali w dwóch
miejscach doły, zakopali pomordowanych i poszli. Siedzę na
świerku i czekam niecierpliwie
do nocy. Już słoneczko nad zachodem, obławy, poszukiwania,
grabieże nie ustają. Słyszę krzyki, gonitwa: „Trzymaj! Trzymaj!
Stój! Stój!”. Widzę uciekającego mego sąsiada Jana Rak, wystrzelili za nim dwa razy, nie
trafili, ucieka, chłop wyprzęga z
wozu konia, goni konno. Ucieka
Rak wprost na mnie do cmentarza. Myślę sobie: „Masz licho
naprowadził mi znowu grandę!”. Uciekający Jan Rak ucieka poza cmentarzem, zginął mi z
oczu poza drzewami cmentarza.
Chłopi szukają, nie znaleźli,
ściemnia się, chłopi poszli. Zrobiła się noc. Zlazłem ze świerka,
polami dostałem się do krzaków
wyrąbanego lasu. W krzakach
błądziłem całą noc, rano łąkami, łozami przedzierałem się.
Spotkałem się z takimi, jak ja
uciekinierami: ojciec z dwojgiem dzieci, Kosiorek z Kolonii
Elizawietpola, żona i starsza
córka zostały zabite, on z dwojgiem dzieci ukrył się w prosie
i ocaleli. Opowiadał mi on, że
jego sąsiada, Aleksandra Żurawskiego córeczka mocno pokaleczona, którą prowadził, nie
mogła iść, więc musiał zostawić
ją pod kopką. A jej rodzice zostali pomordowani. I opowiadał
mi ten Kosiorek, że przechodził
przez kolonię Teresin, przez
podwórko, widział zamordowanego gospodarza Mikołaja
Bojko, leżącego na podwórku,
któremu oczy ptaki powydłubywały. Po drodze spotkaliśmy
się jeszcze z dwoma uciekinierami. Każdy opowiada swoje
i tak razem przyszliśmy do wsi
Chobułtowo, gdzie stała nasza
polska placówka policji, złożona z poprzednich uciekinierów polskich. Dużo znajomych
chłopców, rozmawiamy o tych
morderstwach ludności polskiej
przez Ukraińców, policjanci
westchnęli, mówią: „Wiedzieliśmy o tym, że Was mordują
Ukraińcy, bo jeszcze wczoraj
nam dali znać.”. Pytam: „Czemuście nie przyszli nam z pomocą?”. Odpowiadają: „Cóż kiedy
nie ma rozkazu.” Nadmieniam,
że takie placówki polskiej policji zorganizowane z uciekinierów polskich składały się z 50,
70 i 100 ludzi, zależy na jakim
posterunku mniej zagrożonym,
albo więcej, posiadały karabiny ręczne i maszynowe i jedną
tankietkę. Tu już nam niebezpie-

czeństwo nie groziło, poszliśmy
swobodnie do Włodzimierza. Do
Włodzimierza nadciągali rozmaici uciekinierzy, jedna osoba
z rodziny, dwie, albo trzy osoby,
jak popadło, szły matki z dziećmi sierotami, ojca im zamordowano, niosące dziecko na ręku,
starsze dzieci szły za matką w
jednych sukieneczkach, boso,
wymoczone po rosie i rudawinie po pas, zmarznięte, wygłodzone. Dużo takich rodzin, że
wszyscy zostali zamordowani,
jak nasz stryjeczny brat, Józef
Dolecki: wszyscy zostali zamordowani: on, żona i dwoje dzieci,
teść i teściowa. Tak uciekinierzy
nadciągali przez miesiąc czasu,
kryjąc się po lasach, żywiąc się
pieczonymi kartoflami, obrośnięci, wychudzeni. Tośka (Antonina Buczek) przyszła o dzień
później ode mnie z dwojgiem
dzieci, 3-letnią Marysią i 5-letnią Lusią. Jedną niosła na ręku,
drugą za rączkę prowadziła w
jednych sukieneczkach. Nocowali w krzakach dwie noce, za
okrycie mieli jedną kapę z łóżka, a za żywność parę pierogów,
tylko tyle zdążyła wziąć, bo w
sąsiednich domach, już mordowali. Tak szła z tymi dziećmi
przez krzaki, łąki, oczerety, obmaczały się w wodzie i błocie.
Na posterunku w Chobułtowie
dano jej i dzieciom jeść i furę
do Włodzimierza. [….] A bandyci, ci co mordowali Polaków
po wsiach, sankowali się po
Włodzimierzu. Sam osobiście
spotkałem najgorszego mordercę Stolaruka Stepana z Wólki
Swojczowskiej, który jeździł
z dwoma swoimi kolegami po
Włodzimierzu, jeszcze mi się
ukłonił. Pisał w liście do brata

zamieszkałą przez Polaków. Do
głównej bitwy o Przebraże doszło 31 sierpnia 1943 r. O świcie kilka tysięcy banderowców
okrążyło wieś i przez wiele godzin gwałtownie ostrzeliwało ją
ze wszystkich stron. Na pomoc
obrońcom przybyło kilka oddziałów samoobrony z sąsiednich miejscowości oraz oddział
sowieckich partyzantów. Po
niespodziewanym ataku z zewnątrz Ukraińcy wycofali się w
popłochu. Przypuszczono również atak na Hutę Stepańską,
podczas heroicznej obrony zginęło ok. 600 Polaków. Na dzień
1 września zaplanowana została
również rozprawa z Ośrodkiem
Samoobrony Polskiej w Zasmykach. Nikłe, bo nie tak dawno
zorganizowane siły polskie,
nie gwarantowały skutecznej
obrony, dlatego Polacy zdecydowali na atak wyprzedzający.
31 sierpnia por. „Jastrząb” rozgromił siły UPA zgromadzone
pod Gruszówką w pow. Kowel.
Jak szacuje cześć historyków,
OUN-UPA łącznie w sierpniu 1943 r. dokonała napadów
na 301 miejscowości , w wyniku których zamordowano
co najmniej 8280 Polaków.
Systematycznie
dokonywane
ludobójstwo doprowadziło do
eliminacji Polaków z terenów
wiejskich Wołynia. Do miast
docierali ranni i nieraz półnadzy ludzie, którzy wyrwali się
spod siekier i noży, przerażeni i
zrozpaczeni uchodźcy z resztkami dobytku na furmance lub bez
niczego, których w większości
Niemcy zagarniali i wywozili
na roboty do Rzeszy. Ci, którzy
zatrzymali się w miastach, cierpieli głód i poniewierkę. Wielu

www.ksi.kresy.info.pl
le_id=28
3]
http://www.martyrologiawsipolskich.pl/mwp/wirtualne-mauzoleum/modul-iv-kresy-ii-rp/kresy-wschodnie/
relacje/2513,quotUslyszelismy-krzyk-mamyquot-Poczat
ek-zaglady-kolonii-Stanislawo
w-gm-Olesk-po.html
4]
http://kresowiacy.
com/2014/08/zbrodnia-wolynska-w-raporcie-gentadeusza-komorowskiegodo-rzadu-w-londynie-z-19sierpnia-1943-r/
5]
http://vod.gazetapolska.
pl/4643-mamusia-nie-mogla-uciekac
6] http://dziennik.artystyczny- m a rg i n e s . p l / z b r o d n i e - u p a -wspomnienia-reginy-schab-kaliniak/
7] http://wolyn.org/index.php/
wolyn-wola-o-prawde/268ziemia-wodzimierska-wdobie-wielkiej-proby-wlatach-1939-1944.html
8]
http://roberthorbaczewski.
pl/aktualnosc74,5,,rok-1943_
przezylam-rzez-wolynska-.html
9]
http://ludobojstwo.blogspot.com/2013/05/wspomnienia-jadwigi-kozio-z-d.html?zx=24179327eff95a07
10] Fragment relacji z art. :
Rzeź w komisariacie „Ukraina”
Autor :Rafał Różak 04 sierpnia
2011-Głos Wągrowiecki
11]
http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/mogilno-szewczuk_ludwika.html
12] „Jeden dzień mojej wojny”
Fragment wspomnień „Dzieci
Kresów III” Lucyny Kulińskiej
13]
http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/wola-ostrowiecka_relacje-swiadkow.html
14] W. Siemaszko, E. Siemaszko, “Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia
1939-1945”.
15] http://www.nawolyniu.pl/
wspomnienia/katy1943.htm

/ Oddz. samoobrony na Wołyniu, 1943 r. NAC.

Bolesław Dolecki ze Swojczowa. [ 19]
Polacy gromadzili się w większych skupiskach z nadzieją na
łatwiejszą samoobronę. Powstały bazy polskiej samoobrony
we wsi Przebraże (pow. Łuck)
w Zasmykach (pow. Kowel),
Pańskiej Dolinie (pow. Dubno) i
w Hucie Stepańskiej [ pow.Kostopol] . 30 sierpnia 1943 roku
około sześć tysięcy ukraińskich
„bojowników” z Ukraińskiej
Armii Powstańczej podjęło kolejny, w ich przekonaniu ostateczny atak na Przebraże – wieś

na własną rękę przedostawało
się do Małopolski Wschodniej
i na Lubelszczyznę, licząc na
bezpieczeństwo, którego tam
także wkrótce próżno było szukać i gdzie dalej ginęli z rąk takich samych oprawców.
P/w fragmenty relacji świadków
cytowane za:
1]
http://www.gk24.pl/
apps/pbcs.dll/article?AID=/20130702/HISTORIA04/130709937
2] http://www.pamiec-nadzieja.
org.pl/pin1/articles.php?artic-

16]
http://ludobojstwo.blogspot.com/2013/05/wspomnienia-jadwigi-kozio-z-d.html?zx=24179327eff95a07
17]
http://www.bibula.com/?p=17738
18]
http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/wola-ostrowiecka_relacje-swiadkow.html
19]
http://wolyn.org/index.
php/wolyn-wola-o-prawde/572-wspomnienia-zdzisawadoleckiego-ze-wsi-swojczoww-powiecie-wodzimierzwoyski.html
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GDZIE MOŻEMY ZNALEŹĆ IKONY?
Anna Małgorzata Budzińska

Nasi przodkowie z Kresów odpowiedzieliby na to tytułowe
pytanie szybko i z prostotą:
− Toć przecież w cerkwiach i kościołach grekokatolickich.
Kresowi rodzice i dziadkowie na co dzień obcowali z ikonami chociażby odwiedzając swych kolegów, u których
„krasiwyj ugoł” ze świętą ikoną był ważnym miejscem
domu, a także chodząc z przyjaciółmi do cerkwi. To było
normalne- w jednej miejscowości były dwa kościoły i nie
było przecież zakazów wstępu. Młodzi znali zarówno obrządek łaciński jak i prawosławny czy grekokatolicki. Nawet im się podobało podwójne obchodzenie świąt, które
przypadają w różnym czasie z powodu różnic kalendarzy.
Na Kresach ikony były bliskie sercu zarówno jednym, jak
i drugim.
Tak to prawda. Ikony to ważny element liturgii w różnych
kościołach Wschodu i tam je możemy oglądać: i w Rosji,
i na Litwie, i na Ukrainie, i w Grecji, i w wielu państwach
chrześcijaństwa. Jeździmy po świecie, zwiedzamy, podziwiamy.

/ 4-Tbilisi

/ 7, 8 Cerkiew Prawosławna przy ulicy Św. Jadwigi- na Piasku
/ 1-Moskwa

/ 5-Helsinki

/ 2-Wilno
/ 6-Meteory w Grecji

Może jednak rozejrzyjmy się też wkoło siebie? Może nie
trzeba jechać tak daleko? Ależ oczywiście- ikony są blisko
nas.

/ /3-Lwów

We Wrocławiu mamy wiele sposobności kontaktu z ikonami i ze sztuką wschodu. Wystarczy pójść na nabożeństwo
do paru pięknych świątyń. Zrobiłam to z przyjemnością i
spotkałam tam życzliwych mi ludzi. Gdy stałam zasłuchana
w śpiew, otoczona zewsząd spojrzeniami świętych z ikon,
gdy wsłuchiwałam się w modlitwy wiernych to przypominały mi się kresowe opowieści mojego taty o ikonach. To
on uwrażliwił mnie na ich piękno i nieprzemijającą moc,
niezależnie od obrządku. To tata uczył mnie przyjaźni do
ludzi, tolerancji i nie ulegania stereotypom.
Odwiedziłam trzy wrocławskie świątynie i trzy miejsca
spotkań z ikonami

/ 9,10 Cerkiew Prawosławna- katedra- przy ulicy Św. Mikołaja
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/ 14,- Jelenia Góra

Wakacje to dobry czas na dalsze wyprawy po Polsce.
Na południu możemy podróżować pięknym szlakiem ikon.
Pomiędzy Krynicą, a doliną Sanu w Bieszczadach rozciąga
się kraina drewnianych cerkiewek wkomponowana w krajobraz gór. To świątynie łemkowskie. Ich architektura jest
bardzo ciekawa, a i wnętrza warte są dokładnego obejrzenia- to jakby galerie sztuki cerkiewnej. Warto tam pojechać,
a jeśli nie ma takiej możliwości to polecam album „Ikony
i cerkwie” Grażyny i Zygmunta Malinowskich , Elżbiety i
Piotra Marciszynów. Znajdziemy tam nie tylko ilustracjepiękne zdjęcia, ale również ciekawe historie związane z
tymi świątyniami i objaśnienia.

/ 17-Supraśl-klasztor

/ 11,12 Kościół Greckokatolicki- katedra-plac Biskupa Nankiera

Na całym Dolnym Śląsku jest sporo cerkwi, bo przecież
nie tylko katolicy przyjeżdżali tu z Kresów. Na Ziemiach
Zachodnich w wielu miejscowościach też były dwa kościoły-katolicki i ewangelicki, ale nie cerkwie. Niestety
nie znajdziemy tu charakterystycznych kopuł cerkiewnych.
Budynki zostały przekazane na mocy porozumień Kościołów wspólnotom prawosławnym lub greckokatolickim, ale
nie było to typowe, wschodnie budownictwo, bo takich na
tych ziemiach nie było.
Za to wnętrza cerkwi urzekają ikonowym urokiem.

/ 18-Białystok

/ 15-Szlak ikon-album

Na Podlasiu i Mazurach odwiedziłam molendy starowierców, a także liczne cerkwie w miastach i małych miejscowościach.

/ 19-Wojnowo

Do tej pory pisałam tu o religijnym, duchowym charakterze
ikon. Zwróćmy jednak uwagę, że są one ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Europy i całego świata. Dlatego też ikony trafiły również do muzeów – miejsc świeckich, miejsc sztuki.
W Polsce najważniejszym muzeum ikon jest według mnie
to w Supraślu, gdzie zainscenizowano nawet stary warsztat
mnicha- ikonopisa.
/ 13,- Jelenia Góra

/ 16-Gabowe Grądy
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na paryskim Luwrze kończąc, bo są one bardzo ważnym
elementem kultury i sztuki Europy i świata.

/ 23-koptyjskie-freski

/ 20- Supraśl-muzeum-warsztat

/ 24-koptyjskie-ołtarz

/ 21-Supraśl-ikony

Zachwyciły mnie również ikony w muzeum w Sanoku, ale
byłam tam bez aparatu:
http://www.muzeum.sanok.pl/pl/zbiory-sanok/sztuka-sarkalna-15-19-w-zbiory
Planuję też wybrać się do warszawskiego muzeum ikon.
https://www.facebook.com/muzeumikonwarszawa
W Kairze znajduje się wspaniałe muzeum ikon koptyjskich. Podziwiałam je, ale nie wolno było robić zdjęć, a
szkoda. Kupiłam za to na pamiątkę album z tego muzeum:

/ 22-koptyjskie-albumy

Ikony oglądałam też w innych kościołach koptyjskich- w
mieście i na pustyni a także te współczesne, malowane dla
turystów na papirusach:

/ 25-koptyjskie-klasztor na pustyni

/ 26- koptyjskie- na papirusach

Ikony znajdujemy też w wielu wielkich muzeach świataod Kolekcji Ikon i Rzemiosła Bizantyjskiego w warszawskim Muzeum Narodowym zaczynając (http://cyfrowe.
mnw.art.pl/dmuseion/collectiondescription?dirids=131) ,

/ 27,28- Muzeum Louvre

Wykorzystałam w tekście zdjęcia z archiwum rodzinnego
a także moich znajomych: Katarzyny Pawełczyk, Elżbiety
Żak, Piotra Apostolidisa i Andrzeja Nowaka- dziękuję za
udostepnienie

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
skiej na antenie Polskiego Radia
Katowice
(UKF 102,2 MHz) w każdą niedziele o godz. 8.10.
Dla Polaków za oceanem powtórka audycji o 1.00 w nocy z
Lwowska Fala
- autorska audycja Danuty Skal- niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobrania
na stronie PR Katowice:
www.radio.katowice.pl
i Swiatowego Kongresu Kreso-

wian:
www.kresowianie.com
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LWOWSKA PIOSENKA Z
BAŁAKIEM W TLE
Aleksander Szumański dla „Barw Kresów”
Lwów, stołeczne miasto Galicji stanowił wybitny ośrodek
naukowego życia polskiego.
Przede wszystkim Uniwersytet
Lwowski od 1910 roku noszący imię Jana Kazimierza - skupiał uczonych - twórców wielu
szkół naukowych, liczących się
w ówczesnej Europie, a utrzymujących swoją pozycję także
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Życie kulturalne Lwowa XIX
i XX wieku pomimo narzekań
krytyków na parweniuszostwo,
kosmopolityzm i wiedeński
stempel na wszystkim, rozwijało się intensywnie, prężnie i systematycznie, osiągając rozmach
i wysoki poziom w dziedzinie
teatru, literatury, krytyki, dziennikarstwa i sztuk pięknych.
Wystarczy wskazać choćby niektóre nazwiska urodzonych, lub
działających we Lwowie twórców: ludzi teatru - W. Bogusławski, S. Skarbek ; pisarzy i krytyków - W. Pol, S. Goszczyński,
A. Fredro, W. Bełza, K. Ujejski,
G. Zapolska, M. Konopnicka,
K. Makuszyński, J. Kasprowicz,
M. Wolska, Beata Obertyńsska
J. Balicki, J. Parandowski; malarzy, rzeźbiarzy i architektów
- A. Grottger, K. Sichulski, M.
Dulębianka, Z. Gorgolewski, L.
Marconi.
Doniosłą rolę w dziejach piśmiennictwa i kultury polskiej
odegrały lwowskie firmy księgarsko - wydawnicze.
Życie codzienne XIX i XX wiecznego Lwowa toczyło się
barwnie na jego licznych przedmieściach, okalających miasto
ze wszystkich stron.
Od północy rozciągało się jeszcze w średniowieczu ogromne
przedmieście Żółkiewskie /najstarsza część miasta/, stanowiące wylot z miasta ku Żółkwi,
zamknięte od zachodu ul. Szpitalną i Źródlaną, od wschodu
Górą Zamkową i wertepami /po
lwowsku - debrami/ pod Piaskową Górą i Drogą do Kisielki, od
południa placami: Krakowskim,
Gołuchowskich i Strzeleckim.
Gromadziła się tu głównie ludność żydowska, osiadła w tym
miejscu jeszcze w średniowieczu za książąt ruskich. Zajmowała się ona głównie handlem
starzyzną. Ulice Żółkiewska i
Smocza pokryte były kramami z
tanią, znoszoną odzieżą skupowaną przez t.zw.” handełesów”
po domach miasta i przedmieści.
Zaopatrywał się tu plebs miejski. Z czasem to niezwykłe centrum handlowe przeniosło się
bardziej na południe, t. j. na plac
Krakowski, oraz przyległe ulice.

Miejsce to nazwano z żydowska
„Krakidałami”, lub żartobliwie
„Paryżem”. Miejsce owo barwnie opisał Jerzy Janicki /”Krakidały” - „Lwowskie Spotkania”
nr.4 i 5 z 2007 r, „Kurier Codzienny” Chicago nr 16 i 17 z
2004 r./.
„Czego mi naprawdę żal - to
lwowskiego bałaku. Bo co tu
dużo ukrywać, bo szkoda gadać,
czyli właśnie po naszemu szkoden - goden, ale niestety skazany jest ten nasz bałak na zagładę i tylko patrzeć, a umrze i nie
pozostanie po nim nawet wspomnienie” - żalił się w „Krakidałach” Jerzy Janicki, wspominając jeszcze o ...australijskiej
tęsknocie za bałakiem. Bo jakże
inaczej nazwać książki wydane
w Melbeurne - „W krainie wielkiego bałaku”, „Ziemia księżycowa”, „Pamiętnik poetycki”,
autorstwa Andrzeja Chciuka.
Aby przeczytać piękną inwokację do bałaku, dziewięciozgłoskowym wierszem rozpoczynającą się:
„Lwowski
bałaku,
liczna
mowo..” należy sięgnąć do
„Krakidałów” Jerzego Janickiego, wspomnień drukowanych
w „Lwowskich Spotkaniach”
i „Kurierze” chicagowskim, o
czym powyżej.
Drogi Panie Jerzy! Niech się
Pan nie smuci. Bałak nie zaginie i nie umrze. Utrzymamy go
przy życiu piosenką lwowską,
która bez bałaku by nie istniała.
Lwowska piosenka żyje, czy to
na deskach teatru „Groteska” w
Krakowie, czy też w czasie prezentacji Haliny Kunickiej, lwowianki przecież, a jakże!
Bałak z piosenką lwowską ocalimy od zapomnienia!
W Chicago, przeszło milionowym skupisku Polaków istnieje
„Koło Lwowian” (gdzie nas nie
ma?).
Redaktor naczelny „Kuriera „
Chicago z którym współpracuję,
p. red.Marek Bober udostępnił
swoje łamy i Radio „Kuriera „
do nawiązania łączności medialnej z „Radiem Lwów” i lwowską, polskojęzyczną prasą.
Zaowocuje to ściślejszymi więzami Polaków mieszkających
we Lwowie, z Polonią amerykańską, niestety zaniedbywaną
przez media macierzyste.
Nie należy zapominać, iż emigracja polska to ok. 20 milionów
Polaków rozsianych po całym
świecie.
A TO POLSKA WŁAŚNIE

„A to Polska właśnie”, druga
Polska! Z iloma lwowiakami?
Na pewno z wieloma. I do nich
należy dotrzeć, nawet do RPA,
gdzie ukazuje się „Dwukropek”
I „Wiadomości Polonijne” z
którymi od lat współpracuję po
bałaku.
To nasze zadanie: „Kresowego Serwisu Informacyjnego”,
„Kuriera „ Chicago, „Radia
Kuriera”
„Radia Lwów”,
„Lwowskich Spotkań”, „RODAKpress” ( Australia) redaktor naczelny Mirosław Rymar
- lwowianin oraz uczestników
corocznych „Światowych Forum Mediów Polonijnych” ze
160 dziennikarzami polonijnymi z 29 krajów świata, w których udział biorą m.in. polscy
dziennikarze lwowscy i polonijni amerykańscy również z
chicagowskich mediów polonijnych, nierzadko lwowianie.
Lwowski bałak to przecież nic
innego jak przedmiejska gwara. Termin „bałak” nie figuruje
w słownikach poprawnej polszczyzny, nie odnajdziemy go
również w encyklopediach. A
jednak, jednak jest swoistym językiem na trwale wpisanym w
historię naszej mowy.
Medialnie, zapewne też i historycznie język bałaku zaistniał dzięki autorstwu Wiktora
Budzyńskiego i tak urodziła
się słynna „Wesoła Lwowska
Fala”. Pierwszą stałą, cotygodniową, półgodzinną audycję
rozrywkową rozgłośnia Polskiego Radia nadała 16 lipca 1933 roku. Bałakiem w tej
audycji posługiwali się przede
wszystkim Tońcio i Szczepcio, czyli Henryk Vogelfänger
(Tońcio) i Kazimierz Jan Wajda(Szczepcio), tworząc duet
dialogowy.
Przeciwieństwem bałaku był
tzw. szmonces, inny duet dialogowy w mistrzowskim wykonaniu Aprikozenkranza i
Untenbauma, czyli Mieczysława Monderera i Adolfa Fleischena. Kto zgadnie, czy byli
to goje, czy autentyczni Żydzi
lwowscy z Krakidałów? Dla
mnie byli to genialni artyści!
SZMONCES NIE ZAGINĄŁ
BEZPOWROTNIE!
Szmoncesem to ja ide mówić
i to jak idealny lwowski Żyd,
niekoniecznie z Krakidałów,
ale też i goj.
Szmoncesowy „Sęk” Konrada
Toma nie zaginął, a jest to najlepszy szmoncesowy tekst kaba-

retowy w wykonaniu Kabaretu
„Dudek” - Edwarda Dziewońskiego i Wiesława Michnikowskiego. Do zdobycia natychmiast w „You tube” https://
www.youtube.com/watch?v=JGVOtZjtY-s
Szmoncesem usiłował mówić
Wojciech Młynarski i jego szlachetna córeczka z Warszawy
Agata Młynarska. Wyszło pokracznie! Agata Młynarska na
antenie TVP usiłowała wmówić,
iż jest rodowitą lwowianką, a
jest to taka prawda, jak woda w
koszyku mojej babci z Zamarstynowskiej 45, gdzie ja miałem
zaszczyt się urodzić i nie tylko
jako batiar i potyrcze.
SZMONCES
To oczywiście gwara. I wcale nie żydowska, jak idą mówić różne absztyfikanty mojej
babci. Szmonces również w
przeciwieństwie do bałaku nie
jest wyłącznie gwarą lwowską.
Szmoncesem mówiono przed
I i II wojną światową w całej
Polsce(jak kto chciał). Rangę
literacką szmoncesowi nadali
wspomniani przeze mnie artyści
„Wesołej Lwowskiej Fali”.
Szmoncesem pisał genialnie
Stefan Wiechecki „Wiech”.
Tytuły jego tekstów:
„Durny Icek”, „Koszerny Kozak”, „Trup przed sądem”,
„Niemoralny melonik”,” Parasol w śmietanie”, Żydzi w
przeręblu”, „Wysoka eksmisjo”,
„Agent negusa”, „Roztańczony
areszt”, „samobójca w wannie”,
„Mlimluś”, „Głowa spod łóżka,
„Plaż, miłość i weksle, „Kopelman szaleje”, „Nienawiść
rasowa”, „Mały żigolo”, „Flirt
z jąkałą”, „Ludwik IV i Rabinowicz, „Pchła w tramwaju”,
„Zapach narzeczonego”, „Czosnek
Rosenbluma”, „Cebula
Moryca Rabinowicza”, „Książę
Rosenfeld”, „Herbowy Epstein”, „Stój cipuchna”, „Wanna
na plaży”, „Gary Cooperstein”,
„Siekana wątróbka”, „Czerwona
kołdra”, „Kuszenie Szpolfogla”,
„Fałszowany narzeczony” - wybór tytułów z książki Stefana
Wiecheckiego „Wiecha” - „Koszerny Kozak czyli opowiadania
żydowskie” ; wyd. „Wema Warszawa 1990.
Mistrzem szmoncesu był również Lopek (Kazimierz Krukowski), łodzianin. „Lwowską Falę”
tworzyli jeszcze radca Strońć w
osobie mistrza Wilhelma Kora-

biowskiego i nie dawno zmarła w wieku 100 lat mistrzyni,
Włada Majewska, wykreowana
oczywiście przez Wiktora Budzyńskiego.
Specjalnie dla Włady Majewskiej, Marian Hemar napisał
piosenkę: „Ta to jest wprost nie
do wiary”.
W tym mistrzowskim poczcie lwowskim zakwitali jeszcze Ada Sadowska,
Teodozja Lisiewicz, Love Short,
Czesław Halski, Juliusz Gabel,
Alfred Schutz /twórca muzyki
do „Czerwonych maków pod
Monte Cassino” z tekstem Feliksa Konarskiego/, Tadeusz Seredyński, Zbigniew Lipczyński,
Izydor Dąb - tylu zapamiętałem.
Oczywiście należy przypominać
ten żywy do dzisiaj język, na
przykładzie: dialogów Tońcia i
Szczepcia, lwowskiej piosenki i
tej ulicznej i tej z wybitnymi autorskimi tekstami, czy słownika
bałaku lwowskiego - słownika
gwary lwowskiej.
A oto fragmenty bałakania:
Tońcio: Swoi baby kocham!!!
Szczepcio: I w swoi Polscy kity
odwalisz.
Tońcio: Ta bu powidz sam
Szczepciu: z babu źle - ali bez
baby gorzy.
Szczepcio: Kużda jedna baba
ino szpanuji tak o - żeby jakiś
prezynt z pudarunkiem dostać,
a samego człuwieka tu nie chcy,
żeby był nawyt najśliczniejszy.
Tońcio: Ee to niprawda. Moja
Karolcia cali ni patrzy na tu,
żeby ja ji dał prezynt inu właśnie na tu, że ja najśliczniejszy.
Szczepcio: A tobi si zdaji - że ty
taki śliczny znowu ?.
W piosence:
„Choć ojca nie znał, matki tyż,
Wychował si byz troski,
Żył, boć najmniejsza żyji
wesz,
Nikt go ni pytał: Jak si zwiesz?
Na Łyczakoskij”.
lub
„Na ulicy Kupyrnika
Stoi panna bez bucika,
Bez bucika stoi
I martwi si.
Ja si pytam: dzie jest bucik?
Ona mówi: bucik ucik,
Może pan poszukać
Zechce mi”.

www.ksi.kresy.info.pl
„Na ulicy Kołłuntaja
biła baba pulicaja,
Pulicaja biła
Ni bała si,
A pulicaj chap za łydki,
Taskał baby na Brygidki:
Tutaj babu trochi
Wypocznisz sy”
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Te dowcipne kuplety powstały w czasie I wojny światowej
lub tuż po niej i posiadały różne wersje tekstów, niekiedy
niecenzuralnych:
„Idzie baba bez ulicy
ubtargana, ży aż strach.
Pan pulicaj z nij si śmieji
Śpiwa sobi rach, ciach, ciach”
albo:
„Na ulicy Kołłuntaja
Bije baba pulicaja
Kop go w dupe, kop go w jaja
Tak si biji pulicaja”.
Bogactwo języka bałaku odnajdziemy w „Słowniku bałaku lwowskiego”. Oto przykłady:
absztyfikant - adorator
bałak - rozmowa, gadka
bajbus - niemowlę
bandzioch - duży brzuch
chatrak - konfident
chirus - pijak
cwajer - dwója
ćmaga - wódka
drybcia - stara kobieta
dziunia klawa - ładna dziewczyna
powozić dziunię - reszta jest
milczeniem
fafuły - pełne policzki
funio - zarozumialec
galanty - elegancki
graba - ręka
hajda - wynocha
handełes - handlarz
hołodryga - oberwaniec
jadaczka - gęba
juszka - rzadka zupa
jucha z kinola - krew z nosa
kacap - głupiec
pedały - nogi
pinda - niedorosła dziewczyna
potyrcze - pomietło
szantrapa - niechlujna kobieta
ścierka - ladacznica
śledź - krawat
krawatka - krawat /dostojnie/.

/ Kazimierz Łabudź (1909-2001), i Adam Wysocki (1907-1978), i zespół Dana

Warto wiedzieć, że właśnie z
Kresów pochodzili również znani piosenkarze, których słuchały różne pokolenia i w różnych
okresach naszego życia.
Kazimierz Łabudź
(19092001), pochodzący z Dyneburga
(dziś Łotwa) i Adam Wysocki

(1907-1978), urodzony w Kopyczyńcach w woj. tarnopolskim
(Galicja Wschodnia, dziś Ukraina) występowali przed wojną w
słynnym warszawskim zespole
rewelersów – Chórze Dana.
Po wojnie Łabudź był członkiem zespołu 4 Asy, a następnie

solistą Operetki Warszawskiej
(1949-83). Natomiast Wysocki
po opuszczeniu Chóru Dana w
1937 roku, rozpoczął karierę solową. Występował w teatrzykach
rewiowych, m. in. w «Bandzie»
oraz nagrywał płyty. Po wojnie
do 1950 roku nagrywał płyty w
wytwórni «Muza», występował
solo oraz w Chórze Szacha. W

Bałakiem porozumiewali się nie
tylko batiary. W moim lwowskim mieszkaniu, gdzie spotykali się również ludzie sztuki i
nauki słyszałem nierzadko elementy bałaku.
Niedawno jedna z naszych
lwowskich koleżanek, intelektualistka, pracująca naukowo nad
historią formy mowy polskiej,
na moją e-mailową propozycję,
by przyjechała z mężem na kilka
dni do nas do Krakowa, odpisała
: „Alek, jestyś durnuwaty pomidur”.
Aleksander Szumański
Janusz Gniatkowski w dzieciństwie należał do chóru kościelnego w
swoim rodzinnym mieście.

/ Stanisław

Jopek

latach 50. i 60. występował w
programach estradowych Polskiego Radia, m. in. w „Podwieczorku przy mikrofonie”. W
swoim repertuarze przedwojennym i powojennym miał dziesiątki popularnych piosenek, jak np.
„Betty”, „Eurydyka”, „Fredzio”,
„Gdy bałałajka gra”, „Karuzela”,
„Nadejdzie dzień”, „Platynowe
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Tadeusz Miller karierę artystyczną rozpoczął zaraz po wojnie jako
solista rozgłośni szczecińskiej Polskiego Radia.
Wyrzucony ze Lwowa, zamieszblondynki”, „Polka lwowska”,
„Pani Kowalska”, „Raz konia- kał z rodzicami w Katowicach.
czek, raz buziaczek”, Śpij moje Był, obok Mieczysława Fogga,
piosenkaserce”, „Tamara”, „Wielkie pra- najpopularniejszym
nie”, „Caballero”, „Francois”, rzem lat 50. i pierwszej połowy
„Jest taki jeden skarb”, „Mazo- lat 60. XX wieku. Bywał nazywieckie Noce”, „Twoja piosen- wany polskim Bingiem Crosbym.
No bo też cudownie śpiewał. I to
ka”, „Warszawa, ja i ty”.
nie tylko na licznych koncertach
Z piosenkarzy ze Lwowa pocho- w kraju i przed mikrofonem radzili lub pochodzą: Janusz Gniat- diowym, ale także Polakom w
kowski (ur. 1928), Stanisław Jo- USA, Kanadzie i w Australii.
pek (1935-2006), Tadeusz Miller Gniatkowski wylansował w po(1915-1947) i Wiktor Zatwarski łowie i drugiej połowie lat 50.
(ur. 1935). Janusz Gniatkowski tak cudownie melodyjne i niezaw dzieciństwie należał do chóru pomniane przeboje jak: „Apaskościelnego w swoim rodzinnym sionata”, „Arrivederci Roma”,
mieście.
„Błękitny mały kwiat”, „Bole/

ro”, „Dwie paczki papierosów”,
„Gelsomina”, „Kobieta i mężczyzna” (duet z Nataszą Zylską),
„Most na rzece Kwai”, „Pieśń
miłości”, „Piosenka kubańska”,
„Pozory mylą”, „Spokojnej
nocy”, „Tylko serce nie uśnie”,
„Indonezja”, „Mexicana”, „Bella
Bella Donna” (duet z Janem Dankiem), „Vaya con Dios” (duet
z Janem Dankiem), „Volare”,
„Wrocławskie gwiazdy”, „Za kilka lat” czy „Zimowa piosenka”.
Popularność i pamięć o nim jest
tak wielka wśród polskich melomanów, że we wrześniu 2007
roku odbył się I Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego,
a we wrześniu 2008 roku drugi
taki festiwal, w których również
sam artysta brał udział, ku wielkiej uciesze widowni. Wcześniej,
bo w 2004 roku w Filharmonii
Częstochowskiej
obchodzono
50-lecie jego działalności artystycznej; koncert transmitowała
TVP. Natomiast w czerwcu 2008
roku odbył się uroczysty koncert z okazji 80. urodzin Janusza
Gniatkowskiego, z występem
samego Jubilata, który zaśpiewał m.in. najsłynniejszy swój
utwór w rytmie beguine „Apassionata”. Tak, „Apassionata” w
wykonaniu Gniatkowskiego to
rarytas dla ucha. Pamiętam moje
pierwsze z nią spotkanie. W 1957
roku pojechałem na wakacje do
wujostwa w Karpaczu. Mieli oni
tylko co kupiony adapter i trochę płyt gramofonowych – po
jednej piosence na stronie, jak to
wówczas było. Na trzech płytach
były piosenki: „Apassionata” i
„Arrivederci Roma”, „Piosenka
kubańska” i „Indonezja” oraz
„Bella Bella Donna” i „Vaya con
Dios”. Kiedy siedziałem sam w
domu (ciocia i wujek pracowali,
a ja nie byłem na żadnej wycieczce) bez przerwy słuchałem tych
piosenek, których nauczyłem się
na pamięć. Prawie zaraz po przyjeździe do Australii w 1964 roku
w polskim sklepie Contal Co. w
Melbourne kupiłem sobie płyty z
tymi piosenkami, wyprodukowane przez polską firmę Carinia Records w Sydney. Mam je po dziś
dzień i często je słucham. Zaraził
się nimi również mój syn, szczególnie właśnie „Apassionatą”.
Stanisław Jopek jako tenor, w
1952 roku został wybrany spośród kilku tysięcy kandydatów
do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, gdzie po nauce w 1956 roku
rozpoczął pracę artystyczną jako
śpiewak-solista.

/ Z Wilna
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pochodził Zenon Jaruga (1912-2004)

cińskiej Polskiego Radia.

Górze i Sopocie.

Stylem i barwą głosu przypominał Mieczysława Fogga, co już
samo w sobie sprawiało, że stał
się bardzo popularnym piosenkarzem; śpiewał również piosenki z jego repertuaru, jak np.
„Jesień ”czy „Zapomniana piosenka”. W swej krótkiej karierze
(zm. w 1947) zdążył nagrać dla
Poznańskiej Fabryki Płyt Gramofonowych „Mewa” ok. 60
popularnych piosenek. Tak popularnych (m.in. przeboje: „Pieśń o
matce”, „Bluzeczka zamszowa”,
„Bajeczki śpią”, „Zapomniana
piosenka”, „Mały biały domek”,
„Zielony kapelusik”, „Portowe
światła”, „Czy pamiętasz tę noc
w Zakopanem”, „Jesień”, „Tango
Notturno” czy „Śpij syneczku”) i
tak ładnie śpiewanych, że później
wiele nagrań Millera przekopiowano na płyty „Polskich Nagrań”
i szły one w całą Polskę.

Z Wilna pochodził Zenon Jaruga (1912-2004), który po przymusowym opuszczeniu swego
rodzinnego miasta w 1945 roku
zamieszkał w Toruniu, gdzie pracował do 1977 roku jako spiker, a
później reżyser w Toruńsko-Bydgoskiej (później Bydgoskiej)
Rozgłośni Radiowej.

Wiktor Zatwarski to piosenkarz
i aktor filmowy. Jako piosenkarz
odniósł sukces na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu
w 1969 roku, otrzymując nagrodę Brązowego Pierścienia za wykonanie piosenki „Jak na lato”.
Jeszcze w tym samym roku na
VII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu dostał
wyróżnienie za piosenkę „Srebrne wesele”. W latach 1969-1977
występował, poza festiwalami
w Kołobrzegu i Opolu, także na
festiwalach piosenki w Zielonej

Jako piosenkarz związał się z
poznańskim zespołem „rewellersów” Cztery Asy, był wraz z
Mieczysławem Wojnickim i Zygmuntem Radwanem członkiem
„Trio Rewelersów Jarugi” oraz
nawiązał współpracę z Fabryką
Płyt Gramofonowych „Mewa”
Mieczysława Wejmana w Poznaniu, wykonując dla niej modne
przeboje oraz piosenki przedwojenne, jak np. „Niebieskie oczy”
czy „Przebrzmiała pieśń”. W
jego repertuarze solowym były
takie przeboje i piosenki jak:
„A ja mam tylko ciebie”, „Biała
orchidea”, „Ameryka”, „Argentyna”, „Błękitne bolero”, „Czarnoksiężnik”, „Za oknem śnieg”,
„ Powiedz mi mój księżycu”,
„Razem w świat”, „Walc hawajski”, lwowska „Zaczarowana
gitara”, „Los”, „Domek z kart”,
„Piosenkę znam tylko jedną”
czy „Piosenka o szczęściu”. W
ogłoszonym w latach 80. przez
radiową „Trójkę” plebiscycie
na przebój czterdziestolatków
Jurga zajął pierwsze miejsce z
piosenką „Czarnoksiężnik”. Na
Grodzieńszczyźnie (dziś Biało-

W „Mazowszu” występował ponad 40 lat, wykonując nie tylko
piosenki ludowe, ale też pieśni
Chopina i Moniuszki i polskie
kolędy. Największą popularność
w kraju i podczas licznych występów za granicą przyniosła mu
właśnie w jego wykonaniu pieśń
„Furman”. Stanisław Jopek był
ojcem bardzo znanej polskiej
piosenkarki Anny Marii Jopek.

/ Wiktor Zatwarski

to piosenkarz i aktor filmowy.

Tadeusz Miller karierę artystyczną rozpoczął zaraz po wojnie jako solista rozgłośni szcze-

/ Janusz Laskowski właśc. Jan Adam Laskowski, (ur. w 1946 w
Pożarkach, pow. Wołkowysk),
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„Świat nie wierzy łzom”. Jednak
najpopularniejszą
piosenką
po dziś dzień są „Kolorowe
jarmarki”, za którą otrzymał
Nagrodę Dziennikarzy i Nagroda
Publiczności
na
Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu 1977
roku.
Często puszcza ją w eter polski program państwowego radia etnicznego SBS w Australii.
Piosenki te zajmowały wysokie
pozycje na radiowych i telewizyjnych listach przebojów. Otrzymał
również Złotą i Platynową płytę.
Laskowski wielokrotnie koncertował dla Polonii w Europie, a
także w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie i Australii.
Wołyń (dziś Ukraina) nie poskąpił nam znanych polskich piosenkarzy. W krainie tej urodzili się
Edward Hulewicz i Jonasz Kofta.
/ Edward Hulewicz (ur. 1937 w Bereźnie, pow. Kostopol)
ruś) urodziły się dwie wielkie
indywidualności polskiej sceny
estradowej – piosenkarze Janusz Laskowski i gwiazdor nad
gwiazdorami Czesław Niemen.
Czesław Juliusz Niemen właśc.
Czesław Juliusz Wydrzycki (ur.
w 1939 w Starych Wasiliszkach
koło Grodna) był nie tylko wielkim piosenkarzem, ale również
kompozytorem i multiinstrumentalistą. Obdarzony był głosem
o szerokich możliwościach, zarówno jeśli chodzi o skalę, jak i
możliwości intonacyjne i brzmieniowe. Uważany za jedną z największych indywidualności polskiej sceny rockowej, zawsze był
w awangardzie docierających do
Polski kolejnych stylów muzycznych, jednocześnie tworząc swoją
własną, całkowicie autonomiczną muzykę. Do Polski przybył
dopiero w 1958 roku, podczas
drugiego wysiedlania Polaków
z Kresów w latach 1957-58, zamieszkując w Gdańsku. Pseudonim „Niemen”, a potem jako
urzędowe nazwisko miało mu
przypominać kraj lat dziecinnych
spędzonych nad Niemnem. W
Gdańsku zadebiutował w klubie
studenckim Żak. W 1963 roku
wystąpił na pierwszym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
A chociaż nie zdobył wówczas
żadnej nagrody jego piosenka
„Wiem że nie wrócisz” i wkrótce potem kolejnej jego piosence
„Czy mnie jeszcze pamiętasz”
stał się bardzo popularny w całej
Polsce. Wkrótce tę popularność

powiększył dynamiczny utwór
„Czy wiesz?” i sentymentalna
ballada „Pod papugami”, popularna po dziś dzień. Jego piosenka „Dziwny jest ten świat” stała
się najbardziej znany z polskich
protest-songów lat 60; również i
ona jest popularna po dziś dzień.
W 1975 roku nagrał całkowicie
elektroniczny album Katharsis,
stawiający go w jednym rzędzie
z takimi awangardowymi muzykami i grupami jak Tangerine
Dream, Klaus Schulze i Vangelis.
Jego twórczość stała się znana
również na Zachodzie, szczególnie w krajach anglosaskich. – W
Polsce jego gwiazda nadal świeci i będzie świecić długo jasnym
blaskiem. Od 2004 roku imię
Czesława Niemena nosi Promenada w Częstochowie i ronda w
Bielsku-Białej i Sopocie. W maju
2008 roku Publiczne Gimnazjum
nr 2 w Strzelcach Opolskich
otrzymało imię Czesława Niemena; podczas tej uroczystości z
udziałem jego żony – Małgorzaty
Niemen – odsłonięto również pomnik piosenkarza.
Janusz Laskowski właśc. Jan
Adam Laskowski, (ur. w 1946
w Pożarkach, pow. Wołkowysk),
który swoją karierę piosenkarską
rozpoczął
w
latach
60.,
zdobył popularność wieloma
piosenkami, jak np. „Beata z
Albatrosa”, „Żółty jesienny
liść”, „Na opolskim rynku”,
„Wszystko chłopcy jest O’K”,
„Śnił mi się rodzinny dom” i

Edward Hulewicz (ur. 1937
w Bereźnie, pow. Kostopol) to
piosenkarz estradowy, ale także kompozytor, autor tekstów,
dziennikarz muzyczny i założyciel w 1965 roku znanego zespołu Tarpany(w którym śpiewały
m.in. Halina Frąckowiak i Halina
Żytkowiak).
Jako piosenkarz zadebiutował
w latach 60. XX w. Tam wylansował swój przebój „Siała baba
mak”. Piosenka ta kilkakrotnie
zwyciężyła w popularnej audycji
Telewizyjna Giełda Piosenki. Z
kolei w zespole Heliosi wylansował przeboje
„Obietnice”, „Zaczekaj aż opadnie mgła” i „Dwa złote warkocze”. Na fali popularności zespołu „Tarpany” Hulewicz prowadził
własną audycję w Polskim Radiu
oraz występował w licznych programach polskiej telewizji. W
1971 roku rozpoczął karierę solową. Piosenki pisali dla niego
m.in. Katarzyna Gartner, Jarosław Kukulski, Jan Pietrzak i Ernest Bryll. Dokonał szeregu nagrań płytowych, z których część
stała się przebojami. Z Katarzyna
Gartner nagrał na jej płycie „Na
szkle malowane” utwór „Hej
baby baby”(tekst Ernest Bryll);
z Antonim Kopfem „Nie sądź
mnie”; z Ryszardem Poźniakiem
„Żona Padrona Blues”, „Odwieczny znicz”, „Powróż mi”,
„ Dzięki tobie”; z Jarosławem
Kukulskim „Za zdrowie pań”; z
Adamem Skorupką „Serdeczne

Polub nas na Facebook

/ Jonasz Kofta właśc. Janusz Kofta(ur. 1942 w Mizoczu, pow. Zdołbunów
życzenia”, „Za to wszystko co ne”), z pismami „Szpilki”, „Raprzed nami”, „Klucze szczęścia”; dar”, „Płomyk” i „Polityka” oraz
z Edmundem Bergiem „Ty potra- od 1964 roku z Polskim Radiem
fisz”, „Zgubiłem się po drodze”, (Program III). Spod jego pióra
„Znów ryzyka brak”, „Ludzie wyszły teksty popularnych przesą...”. Poza tym wspólnie z Jaro- bojów: „Wakacje z blondynką”,
sławem Kukulskim przez kilka „Radość o poranku”, „Jej porlat objeżdżał Polskę z koncer- tret”, „Pamiętajcie o ogrodach”,
tami (z udziałem Anny Jantar). „Taką cię wymyśliłem”, „PoKoncertował także dla Polonii w południe” czy „Szary poemat”
USA i Kanadzie.
i sam był wykonawcą wielu popularnych przebojów. W polskiej
Jonasz Kofta właśc. Janusz Australii najbardziej znana jest
Kofta(ur. 1942 w Mizoczu, pow. piosenka „Pamiętajcie o ogroZdołbunów – zm. 1988) to kolej- dach”. Obok Jeremiego Przybona wybitna postać polskiej sceny ry, Agnieszki Osieckiej i Wojciekabaretowej i poetyckiej: poeta, cha Młynarskiego był jednym z
dramaturg, satyryk i także pio- najwybitniejszych i najważniejsenkarz. Swój życiowy sukces szych twórców kultywujących
rozpoczął w warszawskim klubie formę piosenki poetyckiej.
Hybrydy – w jego kabarecie i teatrze.
Fragment art.: „Dawnych wspomnień czar...... czyli o polskich
Potem współpracował z Teatrem kresowych i zagranicznych pioSyrena i kabaretem „Pod Egidą”, senkarkach i piosenkarzach ” m.in. ze Stefanem Friedmannem Marian Kałuski
(cykle „Dialog na cztery nogi”
i „Fachowcy”) i Janem Pietrza- Za: http://przeglad.australink.pl/
kiem („Duety liryczno-prozaicz- literatura/sladami/kaluski13.pdf

Na facebookowej tożsamości
Kresowego Serwisu informacyjnego można komentować treść
zamieszczanych w KSI publikacji.
https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081
Z dnia na dzień przybywają
nowe polubienia więc i Ciebie
nie może tam zabraknąć.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

1 sierpnia - strona 54

www.ksi.kresy.info.pl

Kresy są piękne a piękniejsze od Kresów są tylko Kresy naszych przodków

Nasze serwisy
www.pokoleniakresowe.pl/

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

www.27wdpak.pl

Ten numer gazety
powstał dzięki
Agencji Reklamowej
BARTEXPO

www.kresy.info.pl

- targi, reklama, poligrafia
- komputery i sieci internetowe,
- hosting, konta internetowe
-domeny i skrzynki pocztowe
- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska
240/60

22 8534397 ; 501 153340

www.wolyn.org

Partnerzy medialni
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Redakcja - Kontakt:
Bogusław Szarwiło - Redaktor Naczelny
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl
607 345 832; 664 773 118

Anna Małgorzata Budzińska
anna.malga@gmail.com 660 159 143
Maciej Prażmo
maciejp-rybidom@wp.pl 602 319 309
Andrzej Łukawski - Wydawca info@kresy.
info.pl
22-853 43 97; 501 153 340

Jesteś pasjonatem Kresów?
Koniecznie skontaktuj się z

Kresowym Serwisem
Informacyjnym
redakcjaksi@kresy.info.pl

Wydawca: Bartexpo Agencja Reklamowa; 02-670 Warszawa ul. Puławska 240 / 60 tel. 22 853 43 97; 602 397 844 ISSN 2083-9448; wpis do EDG: UD-IV-WDG-A-5415-PLE-2644-2-10 NR 352888 ;
Red. Nacz. Bogusław Szarwiło. Dział „BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA„ Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl 607 345 832 ; 664 773 118, Redaktorzy: Andrzej Łukawski 501
153 340 , info@kresy.info.pl; Anna Małgorzata Budzińska anna.malga@gmail.com 660 159 143; Maciej Prażmo maciejp-rybidom@wp.pl 602 319 309

