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Wikipedia - Bande-
ropedia?
Bardzo interesującym zagadnie-
niem jest stosunek polskojęzycz-
nej (nie: polskiej) Wikipedii do 
wydarzeń z historii stosunków 
polsko-ukraińskich. Zwrócił na to 
uwagę nawet historyk Wiktor Po-
liszczuk w jednej ze swoich prac. 
Otóż na Wiki działają użytkow-
nicy, którzy zajmują się jeno pa-
trolowaniem artykułów na tematy 
związane z ..........strona 2 

Następny banderow-
ski skandal - giero-
jom sława.
Banderowcy UPA rządzą na 
Ukrainie, wspierani przez bryga-
dę polsko - ukraińsko litewską -
UKR - POL - LIT - BRIG. Wśród 
nowych ministrów ukraińskich 
znalazło się kilku czcicieli UPA.
Pierwszy z nich to Arsenij Jace-
niuk, żydowski premier, który 
zwiał na Zachód. Ostatnio za-
stąpił go Wołodomyr Hrojsman, 
również żydowski banderowiec. 
Jako prezesi fundacji ...strona 6

Cud nad Wisłą 
- Bitwa Warszawska 
1920 - strategia Józe-
fa Piłsudskiego
25 sierpnia 2016 roku będziemy
obchodzić 96 rocznicę zwycię-
skiej Bitwy Warszawskiej - Cudu 
nad Wisłą, stoczonej w dniach 12 
– 25 sierpnia 1920 roku w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej, 
uznaną za 18. na liście przełomo-
wych bitew w historii świata.
......Strona 9

Savoir-vivre Szuche-
wycza
„Gazeta Wyborcza” zamieściła
wywiad z Jurijem Szuchewy-
czem, synem Romana[1]. Nie jest
to pierwszy wywiad „Wyborczej”
z synem twórcy i dowódcy UPA.
Należy podkreślić, że w obozie 
polskiej rusofobii, do którego 
oprócz środowiska „Wyborczej” 
należy duża część tzw. prawicy, 
postać Szuchewycza-juniora nie 
zalicza się do postaci negatyw-
nych, a robienie z nim wywiadów
....strona 13

Na zielonej Ukrainie.
Na Ukrainie szerzy się wściekli-
zna ludobójczego banderyzmu. 
Co zastanawiające, zaraza ta opa-
nowała ukraińskie elity intelek-
tualne i polityczne, a one z kolei 
zarażają nią młode pokolenia 
Ukraińców. Jaskrawy obraz tej 
choroby ujawnił się ostatnio przy
okazji uchwały polskiego sejmu, 
który dzień 11 lipca ustanawił 
11 Narodowym Dniem Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich...strona 15

Zabawy zapałkami
24 sierpnia prezydent Andrzej 
Duda złożył wizytę na Ukrainie 
w związku z 25-leciem proklamo-
wania przez to państwo niepod-
ległości. Był jedynym gościem 
zagranicznym na tych uroczysto-
ściach w randze głowy państwa. 
Zdaniem sekretarza stanu Krzysz-
tofa Szczerskiego świadczy to 
o tym jak ważną rolę polityczną 
odgrywa Polska na Ukrainie. 
Moim zdaniem natomiast brak na 
srebrnym jubileuszu ukraińskiej 
państwowości...strona18

Dytiatyn - drugie Polskie Termopile
16 września 1920 r.

Tak to bardzo mało znane pol-
skie Termopile. Poświęcili swoje 
życie, by ratować życie innych. 
Nawet wrogowie przystawali 
ze zdumienia, kiedy na wezwanie 
do kapitulacji usłyszeli strzały. 
Znawcy tematu zwracają uwagę, 
że w okresie istnienia II Rzeczpo-
spolitej tylko dwa panteony po-

stawiono na miejscach bitew by 
sławiły chwałę oręża polskiego i 
bohaterstwo czynu bitewnego jej 
żołnierzy. A były to: Cmentarz 
Orląt Lwowskich we Lwowie i 
Panteon bitwy pod Dytiatynem. 

Warto wyjaśnić, że Dytiatyn 
to mała miejscowość pod Hali-

czem. Niespełna 30 km od Sta-
nisławowa (dzisiejszego Iwano-
-Frankiwska), niecałe 100 km 
od Lwowa. 16 września 1920 
roku był miejscem bohaterskiej 
i tragicznej zarazem bitwy w woj-
nie polsko – bolszewickiej. 

Dokończenie na stronie 24

77. rocznica IV rozbioru Polski

16 września 1920 r. 
Dytiatyn - drugie 
Polskie Termopile.....
Jan Lucjan Wyciślak, w artykule:
„ „Polskie Termopile”, bitwy 
pod Zadwórzem - Dytiatynem” 
(http://www.rodaknet. com/rp_
wycislak_1.htm) tak ten dzień 
opisał: 16 września maszerowano
właśnie drogą Chochoniów, Dy-
tiatyn, Szumlany, Boków w kie-
runku Podhajec gdy ujrzano wy-
nurzające się z lasów oddziały 
wojska, które wydawały się być 
polską XV Brygadą. Gdy okazało
się, że są to jednostki grupy Jakira
zajęto pozycje na....strona 24

Bitwa legionów pol-
skich pod Kostiuch-
nówką.  Najkrwaw-
szy bój legionów
Przez trzy dni – od 4 do 6 lipca 
1916 roku, pod Kostiuchnówką 
na Wołyniu, Legiony Polskie sku-
tecznie odpierały napór przewa-
żających liczebnie Rosjan. Utrzy-
manie pozycji kosztowało wiele 
ofiar – poległo lub zostało ran-
nych ok. 2 tys. Polaków, co czyni
tę bitwę najkrwawszą z udziałem
Legionów. „Dumny jestem z za-
chowania się....strona 26

Moje Kresy - Janina 
Drozd cz.1
W mojej rodzinnej miejscowości 
jeszcze przed 1900 rokiem, istniał
folwark, którego właścicielem 
była rodzina Krzeczunowiczów. 
W całym powiecie lwowskim na-
leżeli do najbogatszych właścicie-
li ziemskich, posiadając 5 mająt-
ków, prawie 2,5 tysiąca hektarów 
ziemi. Warto wspomnieć, dodaje 
pani Janina, że wieś Prusy została 
założona dawno temu, ponoć za 
czasów króla Władysława Jagieł-
ły, na jego królewskich gruntach 
należących do wsi  ...strona 28

W hołdzie niezłom-
nemu obrońcy
Te piękne słowa „Hymnu do mi-
łości ojczyzny” odnoszą się do 
wielu naszych bohaterów narodo-
wych, spoczywających w Nekro-
polii Srebrzysko. Zasłużyli oni na
trwałą, wdzięczna pamięć. Nale-
ży do nich i płk Władysław Czer-
miński, legendarny „Jastrząb” z 
Wołynia. Na skromnym kamieniu
nagrobnym widnieje inskrypcja: 
Ś.P. płk Władysław Czermiński, 
ps. JASTRZĄB, 15 VIII 1910 –
29 VIII 1995, D-CA II BAONU
27.WOŁYŃSKIEJ ....strona 33

Św. Andrzej Bobo-
la - patron wielkiego 
zwycięstwa
Andrzej Bobola herbu Leliwa (ur.
30 listopada 1591 roku w Stracho-
cinie k. Sanoka, zm. 16 maja 1657 
roku w Janowie Poleskim) – pol-
ski duchowny katolicki, jezuita, 
misjonarz, kaznodzieja, męczen-
nik, święty Kościoła katolickiego,
autor tekstu ślubów lwowskich 
króla Jana Kazimierza. Jeden z 
katolickich patronów Polski. An-
drzej Bobola pochodził ze szla-
checkiego rodu, osiadłego w Ma-
łopolsce, .....strona 33

Wyprawa na Wołyń.
Szóstego czerwca 2016 roku wy-
jeżdżamy na Wołyń, by zebrać 
ziemię z miejsc pochówków Po-
laków pomordowanych przez 
szowinistów z OUN-UPA. Wiele 
z tych miejsc ma nadal charak-
ter symboliczny, upamiętniający, 
gdyż Polacy ginęli na polach, 
łąkach, w lasach i sadach, byli 
wrzucani do studni, paleni w sto-
dołach, zakopywani w przeróż-
nych zakątkach, które dzisiaj po-
rastają lasy. To podróż szlakiem 
krzyży, zbiorowych grobów i ta-
blic.....strona 36
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W środę, 24.08.2016 pod Amba-
sadą Ukrainy w Warszawie za-
wrzało. 
W czasie gdy prezydent RP A. 
Duda „świętował” w Kijowie,  
przed ambasadą Ukrainy w War-
szawie zgromadzeni zademon-
strowali przeciwko uprawianej 
przez następujące po sobie wła-
dze RP propagandzie dotyczącej 
historii naszego wschodniego są-
siada. 
Wystąpienia a przede wszystkim  
skandowane przez zgromadzo-

nych hasła pokazały jednoznacz-
nie stosunek do proukraińskiej 
a co gorsza probanderowskiej 
propagandy uprawianej nie tylko 
w Kijowie ale niestety w Warsza-
wie. 

Demonstranci słusznie zauważyli, 
że tylko prezydent Polski A. Duda  
jako  jedyny prezydent obcego 
państwa pojechał świętować 25 
lecie Niepodległości Ukrainy.
Uczestnicy protestu wyrazili żal 
za lekceważenie przez prezyden-

ta Dudę środowisk kresowych i 
Kresowian. Podkreślono, że są 
inne priorytety i potrzeby dlatego 
nieustanne pompowanie w kijow-
ską juntę miliardów złotych  po-
chodzących z kieszeni polskiego 
podatnika jest wysoce niestosow-
ne. Podkreślono też, że od chwili 
objęcie przez Dudę prezydentury 
nie zrobił on nic na rzecz upa-
miętnienia ludobójstwa i stowa-
rzyszeń które o takie upamiętnie-
nie zabiegają.  

Gorąco  pod ambasadą Ukrainy 
w Warszawie

Andrzej Łukawski

Bardzo interesującym zagad-
nieniem jest stosunek polskoję-
zycznej (nie: polskiej) Wikipedii 
do wydarzeń z historii stosunków 
polsko-ukraińskich. Zwrócił na 
to uwagę nawet historyk Wiktor 
Poliszczuk w jednej ze swoich 
prac. Otóż na Wiki działają użyt-
kownicy, którzy zajmują się jeno 
patrolowaniem artykułów na te-
maty związane z ludobójstwem 
na Kresach. Najważniejsi z nich 
to Birczanin i Andros64. Działa 
również kilkunastu mniejszych, 
ale ich wkład nie jest aż tak istot-
ny.

Ci ludzie sprawdzają zmiany 
w hasłach o UPA, nacjonalizmie 
ukraińskim, zbrodniach i biogra-
mach banderowskich dowódców 
chyba 24 godziny na dobę i sku-
tecznie blokują poprawianie ich w 
imię prawdy historycznej. Kiedyś 
absolutnie nie zgadzali się na uży-
wanie słowa ludobójstwo, konse-
kwentnie zamieniając je na czyst-
kę etniczną (to oczywista bzdura; 
czystka etniczna służy zmuszeniu 
danej grupy ludności do emigracji 
z jakiegoś terytorium, a tymcza-
sem UPA blokowała drogi, któ-
rymi Polacy uciekali na zachód 
i tam ich likwidowała, a więc 
jej celem było całkowite unice-
stwienie Polaków na Kresach, a 
nie ich wypędzenie). Dopiero po 
odrodzeniu narodowym w Pol-
sce, które nastąpiło po Marszu 

Niepodległości 2010 roku, wiki-
banderowcy wreszcie przełknę-
li słowo ludobójstwo, ale nadal 
nakładają liczne ograniczenia na 
działania pozostałych użytkow-
ników. Rzeczą niedopuszczal-
ną dla nich jest nazywanie UPA 
organizacją faszystowską, czy 
kolaborującą z hitlerowcami (co 
jest faktem, Niemcy przekazy-
wali banderowcom broń i amu-
nicję: Grzegorz Motyka, Niemcy, 
a UPA, KARTA 1997/23), dążą 
do uznania upowców straconych 
na mocy wyroków sądów powo-
jennej Polski za ofiary zbrodni 
komunistycznych, czy ośmiesza-
ją autorów piszących prawdę o 
ludobójstwie, jak wspomnianego 
wcześniej Wiktora Poliszczuka, 
czy Włodzimierza Odojewskiego.

Ponadto Birczanin stworzył 
kilkadziesiąt artykułów na te-
mat polskich akcji odwetowych, 
chcąc zapewne przesunąć akcenty 
i skłonić nas do przyjęcia fałszy-
wego stwierdzenia, że na Wołyniu 
i w Małopolsce wschodniej to-
czyła się wojna polsko-ukraińska. 
Jakiś czas temu ten użytkownik 
został tymczasowo zablokowany 
i zrezygnował z dalszej działal-
ności, ale powody tej decyzji nie 
miały nic wspólnego z „patrio-
tycznym ruchem oporu” na  pol-
skojęzycznej Wikipedii, który jest 
po prostu zbyt słaby. Birczanin do 
ostatniej edycji pozostał nieprze-

jednanym banderowcem.

Ale groźniejszy od niego oka-
zuje się nadal działający Andros 
64, który posiada uprawnienia 
administratora. Czasami więc 
zdarza się, że blokuje najbardziej 
zagorzałych zwolenników praw-
dy historycznej edytujących na 
Wikipedii pod zarzutem wywoła-
nia wojny edycyjnej, którą on sam 
zaczął.

Pytaniem trudnym rozwikła-
nia ze względu na anonimowość 
Wikipedystów pozostaje kwe-
stia, kim są banderowcy na pol-
skojęzycznej Wiki: Ukraińcami 
wykształconymi w Polsce za 
pieniądze polskiego podatnika 
(możliwe, ale wątpliwe biorąc 
pod uwagę ich odporność na na-
ukę języka polskiego) przedsta-
wicielami mniejszości ukraińskiej 
w Polsce (bardziej prawdopodob-
ne), czy Polakami, apologetami 
nacjonalizmu ukraińskiego ze 
względu na jego antyrosyjskość, a 
nie dostrzegający oczywistej an-
typolskości (moim zdaniem naj-
pewniejsza odpowiedź).

Tak, czy siak: już nie tylko ma-
instreamowe telewizje i portale 
internetowe są w rękach naszych 
wrogów, ale także Wikipedia, 
udająca stronę naukową. To ostat-
ni dzwonek, by się przebudzić.

Marcin Więckowski

Wikipedia - Banderopedia?
Marcin Więckowski
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Towarzystwo Miłośników 
Kultury Kresowej we Wro-
cławiu serdecznie zaprasza na                                 
VI Międzynarodowe Spotkanie 
Miłośników Ziemi Wołyńskiej i 
Kresów Wschodnich,        które 
odbędzie się w Świątnikach koło 
Sobótki, w dniach 10 - 11 wrze-
śnia 2016 roku.

Organizatorem jest Towarzy-
stwo Miłośników Kultury Kre-
sowej przy wsparciu Środowiska 
Wrocławskiego 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajo-
wej oraz parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny w Nasławicach, dekanat 
Sobótka.

Spotkanie, na które po raz szósty 
przybędą goście z całej Polski, a 
trzeci raz z Czech, Niemiec oraz 
Ukrainy jest wyjątkowym wyda-
rzeniem na dolnośląskiej ziemi. 
Jedni przybędą pielgrzymim szla-
kiem do Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Bolesnej z Niewirkowa, 
która        71 lat temu przybyła 
wraz ze swoimi wyznawcami ze 

wschodniego Wołynia. Inni przy-
będą spotkać rozpędzonych po ca-
łym świecie bliskich i krewnych, 
sąsiadów i tych, którym mocniej 
bije serce na słowa: Lwów i Wil-
no, Wołyń i Podole.

Tegoroczne spotkanie po raz ko-
lejny łączyć będzie ponad podzia-
łami religijnymi, politycznymi i 
narodowościowymi. Spotkanie 
rozpocznie msza ekumeniczna 
w intencji Narodów Kresów. Jak 
zawsze można będzie liczyć na 
bogatą ofertę kulturalną i arty-
styczną; liczne wystawy i wy-
stępy zespołów artystycznych, 
które przybliżą nam historię i 
kulturę wschodnich województw 
II Rzeczpospolitej. Jednak w  tej 
przepięknej wsi tematem prze-
wodnim będzie pamięć o Żołnier-
zach - Cichociemnych, dowód-
cach partyzanckich oddziałów 
kresowych, którym życie i oca-
lenie zawdzięczają tysiące ludzi. 
W sobotnie popołudnie odbędzie 
się konferencja popularno - na-
ukowa z udziałem żołnierzy Ar-
mii Krajowej oraz naukowców pt. 

„Cichociemni i ich działalność na 
Kresach Wschodnich II Rzeczpo-
spolitej”.  Żołnierzom cichociem-
nym poświęcony zostanie też po-
mnik, który zostanie odsłonięty 
na placu kościelnym. Niedzielna 
msza św. zostanie odprawiona w 
intencji żołnierzy Armii Krajowej 
i ich dowódców, przewodniczyć 
jej będzie Arcybiskup Metropo-
lita Wrocławski Józef Kupny. 
Pragniemy również w te dni wes-
przeć ofiarami zebranymi na tace 
budowę we Lwowie Klasztoru 
Sióstr Karmelitanek, którą pro-
wadzi abp Mieczysław Mokrzyc-
ki – Metropolita Lwowski. Jak 
zawsze liczymy na Wielkie Serce 
Rodziny Kresowej i Sympatyków 
Kresów.

Dwudniowe uroczystości patro-
natem honorowym objęli:

ks. abp Józef Kupny Metropoli-
ta Wrocławski, Poseł na Sejm RP 
Michał Jaros, Wiceprzewodniczą-
cy Parlamentarnego Zespołu ds. 
Kresów, Kresowian i Dziedzictwa 
Ziem Wschodnich Dawnej Rze-

Plan uroczystości w Świątnikach 10-11.09.2016r.

Sobota 10.09.2016r.

11:30 – Występ zespołu Leśne Echo z Lubszy (powiat 
Brzeg).

11:55 – Oficjalne otwarcie VI Międzynarodowego 
Spotkania Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów 
Wschodnich. Powitanie gości.

12:00 – Uroczysta Msza Święta.

13:30 – Występ zespołu Wrzos z Żernik Wrocławskich.

14:00 – Zaproszenie na obiad. - Na boisku występ zespołu 
Górali Czadeckich „ Pojana” z Piławy Dolnej.

14:30 – Otwarcie wystaw reprezentowanych w salach 
szkolnych.

15:50 – Występ zespołu Leśne Echo z Lubszy (powiat 
Brzeg).

16:30 – Występ zespołu Rozmaryn z Jordanowa.

17:00 – Występ zespołu Strzegomianki.

18:00 – Występ Teatru Frant „Biesiada Frantowska” .

20:00 – Zabawa taneczna z zespołem „The Arrow”.

21:30 – Pokaz sztucznych ogni i  po pokazie kontynuacja 
zabawy. 

Niedziela 11.09.2016r.

11:15 –  Kościół: Konferencja i wystawa poświęcona 
wspomnieniu ks. Aleksandra Brandta. 11:45 –  
Powitanie zaproszonych gości. Wprowadzenie pocztów 
sztandarowych.

12:00 –  Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem 
abp. Józefa Kupnego Metropolity              

               Wrocławskiego.

13:30 –  Wyprowadzenie Kompanii Reprezentacyjnej 
WP , pocztów sztandarowych                                     

                i uczestników uroczystości na cmentarz przy 
kościele w Świątnikach. 

                Odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
upamiętniającej Żołnierzy Cichociemnych.

                Uroczysty Apel Pamięci. Złożenie wieńców i 
kwiatów.

                Zaproszenie na boisko i poczęstunek.

                Oficjalne zakończenie VI Międzynarodowego 
Spotkania Miłośników Ziemi Wołyńskiej                

                i Kresów Wschodnich.

Uroczystości odbędą się w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej oraz 
w Szkole Podstawowej w Świątnikach.

VI Międzynarodowe Spotkanie Miłośników 
Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.
Redakcja

W piątek, 16 września w Muzeum 
Narodowym Ziemi Przemyskiej 
odbędzie się uroczystość zwią-
zana z 25 rocznicą niepodległo-
ści Ukrainy. Wstęp i udział w 
tym spotkaniu jest przewidziany 
wyłącznie za imiennymi zapro-
szeniami. Ma być obecny konsul 
Ukrainy z Krakowa i Lublina.

Data i miejsce jest symboliczne, 
bo to dzień później Stalin „zjed-
noczył” ziemie ukraińskie na-
padając na Polskę 17 września. 
Gratulacje dla marszałka Pod-
karpacia za wynajęcie sali na ten 

dzień. Symboliczne jest także to, 
że ogólnopolskie uroczystości or-
ganizują w Przemyślu!

Zobaczymy kto z Polaków będzie 
świętował przyłączenie prawo-
brzeżnego Przemyśla do Ukra-
ińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej.

Z uzyskanych informacji (oso-
biście nie sprawdzałem) w wi-
trynie „Ukraińskiego Domu” w 
Przemyślu jest plakat w kolorze 
czerwono-czarnym zapraszający 
na koncert.

Kto i kogo 
prowokuje?
Andrzej Zapałowski

czypospolitej, Wojewoda Dolno-
śląski Paweł Hreniak oraz Staro-
sta Wrocławski Roman Potocki.

Osobą odpowiedzialną za kon-

takt z mediami z naszej strony jest 
p. Monika Zaremba              tel.503-
816-228, e-mail: zaremba.moni-
ka@gmail.com Serdecznie zapra-
szamy!
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17 września 1920r. w heroicz-
nej, nierównej walce z bolsze-
wicka konnica Siemiona Bu-
dionnego poległo 318 młodych 
ochotników „Orląt Lwowskich” 
pod dowództwem kpt. Bolesła-
wa Zajączkowskiego. Ocalało 
jedynie 12 osób, a wśród nich 
Bronisław Mirecki, który od 
1934r. był rzymskokatolickim 
księdzem na Kresach. 

 W sobotę 20 sierpnia 2016r. przy 
pomniku i kurhanie w Zadwó-
rzu odbyły się uroczystości upa-
miętniające bohaterskie „Orlęta 
Lwowskie”, dzięki którym ocalo-
ny został Lwów. Tu w Zadwórzu 
został zatrzymany marsz bolsze-
wików na Polskę i Europę, co 
przyczyniło się do ostatecznego 
zwycięstwa Polski w bitwie War-
szawskiej. 

Organizatorem  Mszy św. uroczy-
stości było Towarzystwo Opieki 
nad Grobami Wojskowymi we 
Lwowie i Konsulat RP we Lwowie.

 W uroczystości w Zadwórzu, a 
wcześniej na Cmentarzu Obroń-
ców Lwowa w „Apelu Poległych” 
z udziałem „Strzelców” z Rzeszo-
wa i Kolbuszowej uczestniczyli 
przemyscy pielgrzymi pod ducho-
wym przewodnictwem ks. prałata 
Stanisława Czenczka, kapelana 

ZHP i Stowarzyszenia Pamięci 
Polskich Termopil i Kresów w 
Przemyślu, które od wielu lat jest 
organizatorem pielgrzymek do 
Zadwórza.

 Uczestnikami przemyskiej piel-
grzymki byli członkowie i sym-
patycy SPPTiK, przedstawiciele 
rodzin Kresowych i Sybirackich, 
harcerze ZHP – Czarna Trzynast-
ka, gimnazjaliści ze Sztandarem 
Zespołu Szkół z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Orląt lwow-
skich w Przemyślu oraz młodzież 
w ludowych strojach z Zespołu 
pieśni i Tańca Przemyśl. Uroczy-
stość w Zadwórzu rozpoczęła się 
Mszą św. koncelebrowaną przez 
kilkunastu księży z udziałem 
pięciu księży grekokatolickich i 
ks. prałata Stanisława Czenczka. 
Oprawę muzyczną Mszy św. i 
uroczystości zapewniła lwowska 
reprezentacyjna orkiestra dęta 
„ Galicyjskie Surmy”. Podczas  
Mszy św., a także wcześniej na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa 
na skrzypcach grała Pani Anna 
Trojanowska- profesor Szkoły 
Muzycznej w Przemyślu. Zespół 
muzyczny „FIDELIS” Jan No-
wakowski i Teresa Kuczera za-
śpiewali pieśń  Orlątko i Wierne 
Madonny. Na zakończenie uro-
czystości przemyscy harcerze 

z Czarnej Trzynastki wykonali 
pieśń „Kwiaty Zadwórza” autor-
stwa druha Andrzeja Huka. Pieśń 
ta jest od wielu lat nieoficjalnym 
hymnem uroczystości w Zadwó-
rzu. 

 Naszą przemyska pielgrzymkę 
na uroczystościach reprezentował 
również harcerz, emerytowany 
profesor I LO w Przemyślu Ro-
muald Sabarański z gitarą

Mocnym akcentem uroczystości 
był udział cyklistów IV Zadwó-
rzańskiego Rajdu Rowerowego, 
którzy w przeddzień uroczystości 
wyruszyli z błogosławieństwem 
ks. prałata Stanisława Czenczka  
spod Pomnika Orląt Przemyskich 
do Lwowa i dalej do Zadwórza.        
W Rajdzie oprócz członków SPP-
TIK ( Janusz Sorocki, Marek Ru-
sinowski, Jan Szczepaniec, Ma-
rian Radlak, którzy jechali po raz 
czwarty), uczestniczyli również 
cykliści przemyscy, a także trzech 
rowerzystów z Rzeszowa w tym 
jedna kobieta, jeden rowerzysta z 
Jarosławia i jeden z Katowic. W 
Mszy św. i uroczystości uczestni-
czyła Pani Maria Mirecka -Loryś, 
członek honorowy Stowarzy-
szenia Pamięci Polskich Termo-
pil i Kresów. Pani Maria mimo 
ukończenia 100 lat,  od wieku lat 
uczestniczy w rocznicowych uro-
czystościach  w Zadwórzu, gdzie 
tym razem uczestniczyło ponad 
600 osób m.in. z Rzeszowa, Kol-
buszowej, Mielca, Stalowej Woli, 
Leżajska, a nawet Płocka. 

Serdecznie dziękuję wszystkim 
uczestnikom przemyskiej piel-
grzymki, a szczególnie rowerzy-
stom za ich 3 dniowy trud  / rów-
nież z Zadwórza do Przemyśla/ 
dla upamiętnienia  Bohaterów 
Bitwy Zadwórzańskiej.   

Stanisław Szarzyński
Prezes  SPPTiK w Przemyślu
Organizator pielgrzymki

Zadwórze -„ Polskie Termopile”
polegli, abyśmy żyli wolni
Stanisław Szarzyński
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Tekst apelu Ukraińców (tłumacze-
nie). Warto się z nim zapoznać! 
Tyle infantylizmu i prostactwa in-
telektualnego w jednym dokumen-
cie nie czytałem od dawna. Warto 
także zwrócić uwagę na termin 
„odwieczne ukraińskie ziemie” 
które odnoszą się m.n.do Przemy-
śla i Chełma. Tekst ten dedykuję 
wszystkim tym, którzy szukają w 
Polsce V rosyjskiej kolumny, aby 
zobaczyli w zwierciadle swoją 
własną głupotę.

Apel w związku z naruszeniem 
przez parlament RP ustaleń odno-
śnie wspólnej oceny polsko-ukra-
ińskiej konfrontacji w latach 1943-
1945.
(…..)
Przygotowaniu, zainicjowaniu, 
uchwaleniu i realizacji wspo-
mnianego dokumentu [uchwały 
wołyńskiej] towarzyszyła szalo-
na anty-ukraińska histeria i ukra-
inofobiczne akcje, zwłaszcza na 
ukraińskich ziemiach etnicznych 
(Chełmszczyzna, Podlasie, Nadsa-
nie i Łemkowszczyzna), które po 
zakończeniu II Wojny Światowej 
pozostały w składzie Polski. Eska-
lacja anty-ukraińskiej kampanii 
kształtuje w świadomości Pola-
ków negatywny wizerunek Ukra-
ińców, chociaż tragedię Polski 
spowodowała długotrwała okupa-
cja jej terytoriów przez niemiec-
kich nazistów.
(…..)
Jednak treść tego dokumentu 
świadczy o świadomym zdeformo-
waniu przez polskich parlamen-
tarzystów prawdy historycznej, 
poprzez wybiórcze, tendencyj-
ne i manipulacyjne podejście do 
faktów, oczywiste zmyślenia, 
politycznie nieodpowiedzialne i 
prawniczo niepoprawne oskarże-
nia ukraińskiego ruchu narodowo-
-wyzwoleńczego o zbrodnię ludo-
bójstwa przeciwko obywatelom II 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzisiaj faktem dokonanym jest 
to, że w konflikcie polsko-ukraiń-
skim podczas II Wojny Światowej 
ginęli nie tylko Polacy, ale także 
Ukraińcy, i nie znana jest nie tyl-
ko dokładna liczba Polaków, ale i 
Ukraińców – ofiar tego konfliktu.

Wymienienie dywizji SS „Ha-
łyczyna” i innych ukraińskich 
formacji, które współpracowały 
z Niemcami, w jednym rzędzie 
z OUN i UPA, było konieczne 
dla ich sztucznego skojarzenia ze 
strukturami kolaboranckimi, a to 
w celu dyskredytacji ukraińskiego 
narodowego ruchu wyzwoleńcze-
go.
(…..)
W rzeczywistości konflikt pomię-
dzy Ukraińcami a Polakami ma 
dawniejsze i głębsze przyczyny, 

związane z szowinistycznym sto-
sunkiem przewodniej warstwy 
polskiej do Ukraińców oraz ich 
naturalnych praw zarówno w cza-
sach I, jak i w czasach II RP. W 
pierwszej połowie XX wieku do-
szło jedynie do ponownego rozpa-
lenia polsko-ukraińskiej wrogości, 
spowodowanego działaniami II 
RP, która zbrojnie naruszyła pra-
wo Ukraińców do tworzenia pań-
stwa narodowego na własnych 
historycznych ziemiach etnicz-
nych, siłą włączyła ich zachodnią 
część, nazwaną później „kresami 
wschodnimi”, do składu państwa 
polskiego oraz zaczęła realizować 
niesławną politykę „pacyfikacji” i 
niszczenia tożsamości narodowej 
autochtonicznej ludności ukraiń-
skiej.

Rozpalenie ukraińsko-polskiej 
wrogości podczas II Wojny Świa-
towej było spowodowane nie od-
mową organizacji ukraińskich 
doprowadzenia do porozumienia 
z przedstawicielami polskiego 
państwa podziemnego, lecz stano-
wiskiem przebywającego w Lon-
dynie polskiego rządu na wygna-
niu, który był wrogo nastawiony 
do Ukraińców i do ukraińskiego 
ruchu narodowo-wyzwoleńczego. 
Wykorzystując pododdziały AK i 
BCh, a także oddziały samoobrony 
„kresów”, polskie kierownictwo 
dążyło do oczyszczenia z Ukraiń-
ców ich ziem etnicznych w grani-
cach „kresów wschodnich” w celu 
wzmocnienia swego stanowiska 
podczas przyszłego powojennego 
wyznaczania terytorialnych granic 
państwa polskiego.

To właśnie stało się przyczyną 
brutalnego konfliktu polsko-ukra-
ińskiego, podczas którego Polacy 
zabijali Ukraińców, a Ukraińcy za-
bijali Polaków, i nie tylko na Wo-
łyniu. Ale Ukraińcy bronili swego 
naturalnego prawa do bycia gospo-
darzami na swoich odwiecznych 
terenach etnicznych, podczas gdy 
żołnierze AK, bojownicy BCh a 
także samoobrony „kresów”, wy-
konując dyrektywy emigracyjnego 
rządu państwa polskiego, zaczęli 
przeprowadzać zbrodnicze akcje 
ukierunkowane na eksterminację 
Ukraińców na „kresach wschod-
nich”. Należy zaznaczyć, że w 
tych akcjach aktywny udział brały 
również pododdziały polskiej po-
licji pomocniczej, pozostającej na 
służbie hitlerowskich Niemiec.

Wbrew znanym faktom uchwa-
ła przedstawia w roli zbrodnia-
rzy wyłącznie Ukraińców, a jako 
ofiary wyłącznie Polaków, i bez-
podstawnie oskarża ukraińskich 
nacjonalistów o mordowanie nie 
tylko Polaków, ale także Żydów, 
Ormian, Czechów, przedstawicieli 

innych mniejszości narodowych, a 
nawet Ukraińców, którzy starali się 
pomóc ofiarom. Powiela stereoty-
py wytworzone przez sowieckie 
służby specjalne i komunistyczną 
propagandę, mające zdyskredy-
tować Ukraińców prowadzących 
walkę o swoje prawo do życia na 
swojej ziemi i posiadania własne-
go państwa narodowego. Wygląda 
na to, że rewizja oceny wydarzeń 
na Wołyniu odbywa się według 
rosyjskiego scenariusza i nie bez 
udziału kremlowskiej agentury w 
RP.

Uchwała Sejmu RP heroizuje akcje 
AK, BCh, samoobrony „kresów” 
przeprowadzone przeciwko Ukra-
ińcom w wioskach ukraińskich i 
przedstawia eksterminację cywil-
nej ludności ukraińskiej na od-
wiecznych ziemiach ukraińskich 
jako „polskie akcje odwetowe”, w 
celu usprawiedliwienia sprawców 
tych zbrodni wbrew wymogom 
norm prawa międzynarodowego i 
ludzkiej moralności.

Uchwała skupia się na zbrodniach 
dokonanych na „osobach cywil-
nych na wschodnich kresach II 
RP”, ignorując fakt, że „kresy” za-
wsze były i pozostają ukraińskimi 
terytoriami etnicznymi, zasiedlo-
nymi do operacji „Wisła” w prze-
ważającej mierze przez Ukraiń-
ców. W rzeczywistości zbrodnicze 
działania wobec osób cywilnych 
były realizowane przez stronę 
polską przeciwko autochtonicznej 
ukraińskiej większości, i nie były 
ograniczone w czasie do lat 1943-
1945, ani w przestrzeni do teryto-
rium Wołynia.

Pozostając głuchymi na krzywdy 
wyrządzone Ukraińcom polscy 
parlamentarzyści świadomie prze-
kształcili problem historyczny w 
ukrainofobiczne narzędzie poli-
tyczne, które od razu zaczęli wy-
korzystywać deputowani Dumy 
Państwowej Federacji Rosyjskiej. 
Tak więc otwiera się skierowany 
przeciwko Ukrainie polsko-rosyj-
ski front. Czy Polska na tym co-
kolwiek zyska?

I Senat, i Sejm pozostawili bez 
odpowiedzi propozycję ukraiń-
skich parlamentarzystów działania 
w duchu wcześniej osiągniętych 
polsko-ukraińskich porozumień i 
wypracowania wspólnego oświad-
czenia dotyczącego uczczenia 
pamięci ofiar polsko-ukraińskiej 
konfrontacji podczas II Wojny 
Światowej. Zamiast tego Sejm 
przyjął uchwałę napisaną języ-
kiem zemsty, nienawiści i odwetu, 
a nie dialogu, pojednania i porozu-
mienia.

Zdecydowanie potępiamy i ka-

tegorycznie odrzucamy jedno-
stronne działanie Senatu i Sejmu 
RP jako nie do zaakceptowania, 
ponieważ one cynicznie narusza-
ją pozytywne porozumienia, osią-
gnięte podczas konstruktywnego 
ukraińsko-polskiego dialogu w 
okresie ostatnich dziesięcioleci. 
Nie odpowiadają wymogom praw-
dy historycznej, moralności i pra-
wa międzynarodowego, kultywują 
wrogość do Ukraińców i Ukrainy 
oraz kreują podstawę normatywną 
dla działań zmierzających do ze-
rwania polsko-ukraińskiego part-
nerstwa.

Zwracamy się do Werchownej 
Rady Ukrainy z żądaniem za-
reagowania na anty-ukraińską 
uchwałę Parlamentu RP i uchwale-
nia dokumentu, który uzna działa-
nia strony polskiej na ukraińskich 
terytoriach etnicznych do, podczas 
i po II Wojnie Światowej za zbrod-
nie międzynarodowe.

W szczególności proponujemy 
Werchownej Radzie ogłoszenie 23 
września Dniem pamięci polskich 
represji przeciwko autochtonicz-
nej ludności ukraińskiej w Galicji. 
Właśnie w tym dniu w 1930 roku 
Prezydium Rady Ministrów i Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych 
II RP uchwaliły postanowienie o 
przeprowadzeniu zakrojonego na 
wielką skalę anty-ukraińskiego 
przedsięwzięcia represyjnego, ofi-
cjalnie nazwanego przez władze 
polskie „pacyfikacją”.

Proponujemy także wyznaczenie 
25 grudnia Dniem pamięci ludo-
bójczej eksterminacji przez polskie 
podziemie autochtonicznej lud-
ności ukraińskiej na odwiecznych 
ziemiach ukraińskich. Właśnie w 
tym dniu w 1942 roku polscy szo-
winiści rozpoczęli masowe mordy 
ludności ukraińskiej, kolędując na 
trupach zamordowanych.
Ponadto proponujemy ustanowie-
nie 28 kwietnia Dniem pamięci 
Ukraińców, którzy padli ofiarą 
przymusowej deportacji przepro-
wadzonej przez państwo polskie. 
Właśnie tego dnia w 1947 roku 
polskie karne organy państwowe 
rozpoczęły operację „Wisła” i de-
portowały z historycznych ziem 
ukraińskich 150 000 Ukraińców 
na dawne terytoria niemieckie, 
włączone w skład Polski i za-
siedlone przez „kresowiaków”, 
wrogo nastawionych do deporto-
wanych Ukraińców. Jednocześnie 
deportowanym Ukraińcom nie 
pozwolono na na osiedlanie się w 
zwartych skupiskach, co skazywa-
ło ich, jako grupę narodową, na 
utratę tożsamości.

Kultywowana przez pewne pol-
skie siły polityczne nostalgia za 

„kresami” oraz artykułowanie ma-
rzeń „kresowiaków” o powrocie 
pod władzę Polski odwiecznych 
ziem ukraińskich podaje w wąt-
pliwość [trwałość] powojennych 
terytorialnych regulacji w Europie 
i nieuchronnie aktualizuje kwestię 
zgodności z prawem granic RP. 
Niebezpieczne tendencje, dostrze-
gane w ostatnich latach w stosun-
ku do Ukrainy i Ukraińców pew-
nych segmentów polskiej sceny 
politycznej i społeczeństwa sprzy-
jają próbom Rosji zrujnowania 
jedności europejskich demokracji 
oraz naruszania istniejącego mię-
dzynarodowego porządku praw-
nego, [próbom] zmierzającym do 
realizacji jej imperialnych, rewan-
żystowskich dążeń, w tym także 
kosztem Polski.

Należy pamiętać, że w swoim 
czasie dążenie polskiej warstwy 
przewodniej do kierowania się ko-
niunkturalnymi kalkulacjami poli-
tycznymi i zabezpieczanie swoich 
interesów kosztem Ukrainy niejed-
nokrotnie wywoływały katastrofy 
geopolityczne, od których cierpia-
ła i Ukraina, i sama Polska. Spe-
kulacje na tragicznych stronicach 
polsko-ukraińskich stosunków – to 
droga do odrodzenia wrogości po-
między naszymi narodami.

Wzywamy Prezydenta, Rząd i Par-
lament Ukrainy do zjednoczenia 
wysiłków dla efektywnej obrony 
interesów i narodowego bezpie-
czeństwa Ukrainy, a także żądamy 
od deputowanych Werchownej 
Rady Ukrainy uchwalenia doku-
mentu, który precyzyjnie oceni 
uchwałę Parlamentu RP.

Wzywamy zdrowe siły polskiej 
polityki i społeczeństwa do prze-
ciwstawienia się kultywowaniu 
ukrainofobicznej rewanżystow-
skiej histerii w RP, do wspólnej 
pracy nad odnowieniem konstruk-
tywnego polsko-ukraińskiego dia-
logu i powstrzymania się od jedno-
stronnych działań, które szkodzą 
rozwojowi przyjaznych stosunków 
między Ukrainą i Polską. Polityka 
porozumienia jest gwarancją natu-
ralnego sojuszu Polski i Ukrainy 
w walce z odwiecznym wspól-
nym wrogiem – Rosją. Wzmoc-
nienie strategicznego partnerstwa 
Ukrainy i Polski w tych trudnych 
czasach zwiększy bezpieczeństwo 
naszych krajów i całej Europy.

Kijów, 25.08.2016 r.

Wśród podpisanych – Leonid 
Krawczuk, trzej znani historycy 
Wołodymyr Serhijczuk, Jurij Sza-
pował, Stanisław Kulczycki.

Apel w związku z naruszeniem przez 
parlament RP ustaleń odnośnie 
wspólnej oceny polsko-ukraińskiej 
konfrontacji w latach 1943-1945.

Andrzej Zapałowski



1 września 2016 - strona 6                                                                                                                                                                                                            www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

NASTĘPNY BANDEROWSKI SKANDAL 
- GIEROJOM SŁAWA.

POLSKO - UKRAIŃSKO - LITEWSKA BRYGADA UKR - POL - LIT - BRIG.
PRZYZNANIE BANDEROWCOM WAŻNYCH STANOWISK PAŃSTWOWYCH.
Aleksander Szumański
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Banderowcy UPA rządzą na 
Ukrainie, wspierani przez bryga-
dę polsko - ukraińsko litewską - 
UKR - POL - LIT - BRIG.
Wśród nowych ministrów ukra-
ińskich znalazło się kilku czci-
cieli UPA.
Pierwszy z nich to Arsenij Jace-
niuk, żydowski premier, który 
zwiał na Zachód. Ostatnio za-
stąpił go  Wołodomyr Hrojsman, 
również żydowski banderowiec. 
Jako prezesi fundacji „Open 
Ukraine” realizują oni  program 
„Wspólna historia – wspólna 
przyszłość”, w ramach którego 
we wschodniej Ukrainie promuje 
się UPA.  Następny banderowiec 
to Ołeksander Sycz, wicepre-
mier, rodem z Wołynia. Jako hi-
storyk zajmuje się badaniami nad 
życiem Stepana Łenkawskiego, 
głównego ideologa Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, au-
tora „Dekalogu ukraińskiego na-
cjonalisty”. 
W 2011 roku uczestniczył on w 
hucznych obchodach 102. rocz-
nicy urodzin Bandery. Jak pisał 
Eugeniusz Tuzow - Lubański, na-
zwał  wówczas region karpacki 
„banderowską krainą”, a radnych 
samorządów regionu wzywał do 
stania się „duchowymi i urzędo-
wymi banderowcami”.
Osobną sprawą jest wprowadze-
nie do rządu ludzi ze skrajnego 
Prawego Sektora, naśladują-
cego UPA. Przyznanie żydow-
skim banderowcom ważnych 
stanowisk państwowych nicze-
go Ukrainie dobrego nie wróży. 
Poza tym, będą oni bardziej zaj-
mować się stawianiem kolejnych 
pomników UPA i SS Galizien, 
niż ratowaniem upadających fa-
bryk.

Trzeci z nich to Borys Tarasiuk, 
wicepremier ds. integracji z UE 
(w ostatniej chwili ponoć wyco-
fał się). Przez lata pracował w 
dyplomacji radzieckiej m.in. w 
Nowym Yorku. Na takim stano-
wisku trzeba było być albo agen-
tem KGB, albo osobą przez nie-
go akceptowaną. Później był in-
struktorem Komitetu Centralne-
go Komunistycznej Partii Ukra-
iny. Z kolei w 2007 roku w 65. 
rocznicę powstania UPA wezwał 
prezydenta Wiktora Juszczenkę 
do uznania tej zbrodniczej orga-
nizację za stronę walczącą o nie-
podległość.
Czwarty to Andrij Mochnyk, mi-
nister środowiska, aktywny poli-
tyk „Swobody”. W 2009 r. wraz 
Ołehem Tiahnybokiem i Ołek-
sandrem Syczem zwracał się do 
prezydenta o nadanie Banderze 
tytułu bohatera narodowego. 
Jako „sotnik” bojówki zerwał 
konferencję prasową w Kijowie 
poświęconą zagładzie Polaków, 
Ormian i Żydów. Piąty to Ihor 
Szwajka, minister rolnictwa, po-
seł „Swobody”.
Osobną sprawą jest wprowadze-
nie do rządu ludzi ze skrajnego 
Prawego Sektora, naśladującego 
UPA. 
Przyznanie nacjonalistom waż-
nych stanowisk państwowych 
niczego Ukrainie dobrego nie 
wróży. Poza tym będą oni bar-
dziej zajmować się stawianiem 
kolejnych pomników UPA i SS 
Galizien.
W tej sprawie takie pytanie zada-
je wielu Polaków - dlaczego ban-
derowski, szowinistyczny rząd 
Ukrainy nie wywołał oburzenia 
i protestów demokratycznego 
świata zachodniego? Dlaczego 

rząd w którym są czciciele ludo-
bójców i morderców Polaków, 
ale nie tylko, nie jest torpedowa-
ny przez wpływowe, umocowa-
ne w świecie polityki, a przede 
wszystkim finanse UE? 
Dlaczego rząd i parlament Ukra-
iny nigdy nie potępiły mordów 
na Polakach, zaboru ich mająt-
ków ruchomych nieruchomych 
przez OUN - UPA?
 Ewa Kopacz udzieliła Ukrainie 
pożyczki w wysokości 100 mi-
lionów euro na 10 lat z kieszeni 
polskiego podatnika. 100 milio-
nów euro przepadnie, a pieniądze 
trafiły już do oligarchów, ukraiń-
skich banderowców.
Politycy, którzy boją się prawdy, 
zamykają oczy na przestępstwa 
ukraińskich nacjonalistów.

POLSKO - UKRAIŃSKO - LI-
TEWSKA BRYGADA UKR - 
POL - LIT - BRIG.

Przed kilkoma dniami w kijow-
skiej paradzie wojskowej „ku 
czci” z udziałem  Walzmana 
- Poroszenki  i  prezydenta RP 
Andrzeja Dudy przeszła wraz z 

żołnierzami ukraińskimi polsko 
- ukraińsko - litewska brygada  
zwana Ukr - Pol - Lit - Brig, 
powołana przez Donalda Tu-
ska. Ową paradę zlekceważyły 
wszystkie państwa Zachodu, 
czy też USA, Kanady etc nie 
biorąc udziału w banderow-
skich uroczystościach. 
Parada odbyła się z żołnierza-
mi w mundurach z emblema-
tami na koszulkach „gierojom 
sława”. Wiadomo, iż gieroje 
ukraińscy to Stiepan Bande-
ra wraz z pozostałymi zbrod-
niarzami na czele z Romanem 
Szuchewyczem. 
W wyniku tajnych konsultacji 
Donalda Tuska z Petro Poroszen-
ką prezydentem Ukrainy  na tele-
fon Poroszenki , polscy żołnierze 
wspierają spadkobierców Stepa-
na Bandery.
Prezydent Ukrainy Petro Poro-
szenko zdradził rezultaty kon-
sultacji telefonicznych przepro-
wadzonych  z premierem Polski 
Donaldem Tuskiem – otóż oma-
wiali oni szczegóły powstania tej 
polsko - ukraińsko - litewskiej 
brygady. 
Tym samym jest już przesądzo-
ne, iż polscy żołnierze staną ra-
mię w ramię ze spadkobiercami 
ideologii Stepana Bandery.
Ukr - Pol - Lit - Brig – tak  się 
nazywa wspomniana formacja 
wojskowa, przy czym nie wia-
domo jeszcze, żołnierze jakich 
jednostek zostaną w niej zmo-
bilizowani. W zamian za zaan-
gażowanie Polski w konflikt na 
Ukrainie prezydent Poroszenko 
obiecał stronie polskiej dołącze-
nie do programu kreowania no-
wych miejsc pracy na terytoriach 
zagarniętych przez separatystów.
Powtarza się zatem historia z 
czasów inwazji na Irak, gdzie w 
zamian za udział naszych wojsk 
obiecywano nam konkretne ko-
rzyści gospodarcze. Oczywiście 
jedyne, z czym pozostaliśmy, 
to opinia o Polakach jako o in-
truzach najeżdżających iracką 
ziemię oraz trauma polskich żoł-

nierzy, którzy musieli się bardzo 
starać, aby wmówić sobie, iż ta 
wojna jest konieczna w imię bli-
żej niesprecyzowanych „celów 
wyższych”.
Sam pomysł stworzenia wspólnej 
polsko - litewsko - ukraińskiej 
brygady zrodził się w czerw-
cu 2014 roku, kiedy to pełniący 
obowiązki ministra obrony naro-
dowej Ukrainy Mychajło Kowal 
poinformował, iż zapadła decy-
zja w tej sprawie.
Nikt chyba nie podejrzewał, iż 
dożyjemy czasów, w których 
czerwono-czarne, banderowskie 
flagi będą powiewać obok pol-
skich, natomiast Wojsko Polskie 
będzie walczyć o interesy pew-
nych grup na Ukrainie, mocno 
skażonych duchem banderyzmu 
i antysemityzmu.
Co ciekawe Donald Tusk nie 
spieszył się z poinformowaniem 
opinii publicznej o szczegółach 
podjętych przez Polskę zobowią-
zań. Nic w tym zresztą dziwnego 
– b. premier już od dawna daje do 
zrozumienia, również z Brukseli, 
że społeczeństwo polskie ma pła-
cić podatki, a nie wypowiadać się 
na tematy polityczne. Szkoda je-
dynie polskich żołnierzy, którzy 
zamiast własnego kraju, bronić 
będą oligarchicznych banderow-
skich interesów Ukrainy.
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Polowa masza św., słowa uzna-
nia dla tych, którzy nie boją się 
trudów pracy na roli; koncert, 
który dostarczył wielu wzruszeń, 
pomysłowe stoiska dożynko-
we, pyszności kuchni tatarskiej, 
swojska, serdeczna atmosfera i 
zabawa do późna - tak w wiel-
kim skrócie można określić te-
goroczne Święto Wniebowzięcia 
NMP i gminne dożynki we wsi 
Małe Ligojnie (rej. wileński). Od 
siedemnastu lat miejscowe koło 
Związku Polaków na Litwie za-
prasza mieszkańców okolicznych 
miejscowości nad jezioro Ilgucie 
do wspólnego przeżywania Ziel-
nej i święta plonów.
„Dzisiaj świętujemy uroczystość 
Matki Bożej Zielnej. Dawniej ob-
chodzoną jako Dzień Matki Bożej 
Dożynkowej, bo zgodnie z rolni-
czym kalendarzem ‚na Wziębow-
zięcie skończone żęcie’. Przy-
nieśliśmy wiązanki zbóż, roślin i 
owoców, aby podziękować Matce 
Bożej Wniebowziętej za pomoc w 
ciężkiej pracy na roli, opiekę nad 
ludźmi i ich plonami. Świętujemy 
też nasze gminne dożynki - święto 
chleba powszedniego i tych, który 
go współtworzą: Boga i rolni-
ków” - inaugurując uroczystość, 
powiedziała prezes koła ZPL w 
Małych Ligojniach Władysława 
Żukowska.

Szczególne słowa wdzięczności 
w imieniu mieszkańców Ligojń 
Władysława Żukowska skierowa-
ła do władz rejonowych za prze-
kazanie na użytek mieszkańców 
gmachu byłej szkoły. Dzięki temu 
mała miejscowośc będzie mogła 
szczycić się własną biblioteką. 
„Otwarcie biblioteki w naszej wsi 

jest jak światełko w ciemności. 
Wiemy, że bogactwem każdego 
człowieka jest wiedza, a wiedza 
zdobywana jest przez książkę. 
Dzięki budynkowi mamy też oka-
zję do częstszych spotkań” - pod-
kresliła Władysława Żukowska.

Zwyczajem dożynkowym gospo-
dynie z okolicznych gmin przy-
gotowały bogate stoiska, pełne 
tegorocznych plonów. Jurorzy, w 
gronie kórych w tym roku byli - 
mer rejonu wileńskiego Maria 
Rekść, poseł na Sejm RL z ramie-
nia AWPL-ZChR Leonard Tal-
mont i starosta gminy pogirskiej 
Maria Maciulewicz - mieli nieła-
twe zadanie - wybrać najlepsze, 
najpiękniejsze stoisko.

Organizatorzy zadbali, by pro-
gram artystyczny święta był cie-
kawy. Najpierw na scenie poja-
wiły się talenty „miejscowego 
chowu”. Nie brakowało prawdzi-
wych perełek w tańcu, muzyce 
czy wokalu. Pod koniec programu 
gospodarzy wesołe „Ligojniajskie 
babki” (a faktycznie „dziadki”) 
wprawiły w szampański humor i 
tak dobrze bawiącą się publicz-

ność. Gościnnie wystąpiły także 
zespoły przyjezdne: Zespół wo-
kalny „Korzyść” z Mariampola, 
Zespół wokalny „Barwy podwi-
leńskie” z Ławaryszek oraz Ze-
spół taneczny „Iskry”. Gwiazdą 
wieczoru, na dyskotece przy ogni-
sku, była Greta Buzarewicz. W 
roli konferansjera świetnie spisał 
się młody tancerz Zespołu „Sto 
Uśmiechów” - Tomasz Matuiza.

W Małych Ligojniach hasło sta-
rożytnych Rzymian „chleba i 
igrzysk” nabrało pięknego chrze-
ścijańskiego ducha: poświęcony 
chleb podzielono po mszy św. 
pomiędzy wszystkimi zebranymi; 
smakołyki w każdym ze stoisk 
dożynkowych, rartytasy takie, jak 
np. prawdziwy tatarski „šimta-
lapis” godne były królewskiego 
stołu. Do kategorii „igrzysk” w 
tym wypadku można było od-
nieść zarówno występy artystów 
miejscowych i gości, zabawę 
taneczną na murawie, ognisko, 
wreszcie wspólne biesiadowanie, 
gdy zanikł podział na „swoich” i 
„przyjezdnych”. Najważniejsze 
jednak było to, że wszyscy czuli 
się jedną rodziną...

Po dziesięciu latach mieszkania 
poza krajem coraz trudniej jest mi 
przekopywać się przez zawiłości 
litewskiej rzeczywistości. Nie tylko 
politycznej. Bo ogólnospołecznej 
też.
Czy tylko ja odnoszę wrażenie, że 
jesteśmy toksyczni jak sromotni-
kowe muchomory, że panuje u nas 
powszechna nienawiść? Wszyst-
kich do wszystkich i do wszystkie-
go. I to z roku na rok progresuje. 
Wyjeżdżałam z kraju w czasie, gdy 
– pewnie z braku zupełnie obcych 
– panowała u nas moda na wrogość 
wobec własnych mniejszości na-
rodowych. Umiejętnie podsycana 
przez pokaźne grono polityków i 
mniej liczną, za to o wiele bardziej 
jadowitą grupkę samozwańczych 

autorytetów (vide przedstawiciele 
towarzystwa Vilnija). Myślałam, 
że tak już zostanie. Zwłaszcza, że 
przed dziesięciu laty trudno było 
przewidzieć, iż dożyjemy czasów, 
gdy litewscy Polacy czy Rosjanie 
zyskają w tej dyscyplinie wiecz-
nie gonionego króliczka rywali w 
postaci podrzuconych nam przez 
Kanzlerin Merkel islamskich emi-
grantów. Tak się jadnak złożyło, 
że „ta chwila nadejszła”. A skoro 
tak, to początkowo nie zdziwiły 
mnie medialne nagłówki krzyczą-
ce o tym, że Połąga nie radzi sobie 
z „plagą emigrantów”. Że ci co i 
rusz wszczynają tam straszliwe 
burdy: na umór piją, kradną, ha-
łasują, śmiecą, biją i na wszelkie 
inne sposoby tyranizują zawrówno 

Bogu ducha winnych litewskich 
wczasowiczów jak i obsługujący 
ich personel.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Z prasy polonijnej
Waldemar Tomaszewski 
prawdopodobnie nie 
wystartuje w wyborach
KURIER WILEŃSKI

Dzień Matki Bożej Dożynkowej 
w Małych Ligojniach
WILNOTEKA

W Równem odsłonięto 
tablicę upamiętniającą 
Marka Bezruczkę 
MONITOR WOŁYŃSKI

Według nieoficjalnych 
informacji lider Akcji 
Wyborczej Polaków 
na Litwie – Związku 
Chrześcijańskich Ro-
dzin Waldemar Toma-
szewski zrezygnuje z 
udziału w wyborach do 
Sejmu Litwy. Taką moż-
liwość w rozmowie z 
BNS potwierdził poseł 
na Sejm Leonard Tal-
mont.

Według niepotwierdzonych infor-
macji pierwsze miejsce na liście, 
dotychczas zajmowane przez 
Tomaszewskiego, miałaby zająć 
starosta sejmowej frakcji AWPL 
ZCHR Rita Tamašunienė. Do 
chwili zamknięcia numeru, „Ku-
rierowi” nie udało się uzyskać po-
twierdzających informacji w szta-
bie wyborczym AWPL-ZChR.
Partia zapewnia, że niedługo w tej 
sprawie zostanie wydane oficjalne 
oświadczenie.
Według Zygmunta Klonowskie-
go, przewodniczącego Polskiej 
Frakcji Związku Wolności Litwy 
–  Artūrasa Zuokasa, taka decyzja 
Waldemara Tomaszewskiego by-
łaby uczciwym posunięciem wo-
bec wyborców.
„Rezygnując ze startu w wybo-
rach Waldemar Tomaszewski 
postąpiłby słusznie, zgodnie z 

chrześcijańskimi wartościami” 
— mówi Klonowski, podkreśla-
jąc, że rezygnacja byłaby zrozu-
miała również ze względu na do-
tychczasową działalność AWPL 
– ZChRR. „Przez ostatnie 4 lata 
ta partia nic nie osiągnęła dla 
polskiej mniejszości, rezygnacja 
lidera ze startu w wyborach jest 
więc jak najbardziej na miejscu”.
Akcja Wyborcza Polaków na Li-
twie – Związku Chrześcijańskich 
Rodzin (AWPL – ZChR) podczas 
konferencji partyjnej 9 lipca zade-
cydowała, że właśnie Tomaszew-
ski będzie otwierał listę wyborczą 
AWPL-ZChR.
Wybory parlamentarne na Litwie 
odbędą się 9 października 2016 r. 
Wygrana Waldemara Tomaszew-
skiego w wyborach parlamentar-
nych byłaby równoznaczna z ko-
niecznością rezygnacji z mandatu 
europosła.

Ta b l i c ę 
p r z y -
t w i e r -
dzono na 
j e d n y m 
z budyn-
ków przy 
Alei Ge-
nerała Ar-
mii URL 
M a r k a 
Bezruczki 
w Rów-
nem.

Ta b l i c a 
upamięt-
n i a j ą c a 
Generała Armii Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej Marka Bezrucz-
kę została odsłonięta w obecności 
m.in. mera miasta Równe Woło-
dymyra Chomki, sekretarza Rady 
Miasta Serhija Paladijczuka oraz 
p.o. Konsula Generalnego RP w 
Łucku Krzysztofa Sawickiego.

Na tablicy umieszczono napis w 

języku polskim i ukraińskim nastę-
pującej treści: « Marko Bezruczko 
(13.10.1883–10.02.1944). Generał 
brygady Armii Ukraińskiej Repu-
bliki Ludowej, bohater narodu pol-
skiego i ukraińskiego. W sierpniu 
1920 roku powstrzymał pod Za-
mościem napór armii czerwonej, 
wnosząc olbrzymi wkład w ocale-
nie Europy przed bolszewizmem».

Emigranci nas atakują! 
L24
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Akcja Wyborcza Polaków na Li-
twie – Związek Chrześcijańskich 
Rodzin proponuje, by obywatele 
mieli możliwość bezpośrednio wy-
bierać starostów i rady gminne.

Odpowiednią poprawkę zareje-
strowała w Sejmie frakcja Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie – 
Związku Chrześcijańskich Rodzin. 
Rita Tamašunienė, starosta sejmo-
wej frakcji AWPL-ZChR, twierdzi, 
że poprawka umożliwi lepszą re-
prezentację mieszkańców w insty-
tucjach samorządowych.
„Litwa w 1999 roku ratyfikowała 
Europejską Kartę Samorządu Lo-
kalnego, jednakże w dalszym ciągu 
obserwujemy zwłokę w usamo-
dzielnieniu samorządów, zapew-
nieniu uczestnictwa obywateli w 
działalności samorządów i w podej-
mowaniu decyzji dla nich ważnych. 
W poszczególnych samorządach, 
dla przykładu w mieście Wilnie, na 
jednego radnego przypada nawet 
kilkanaście tysięcy mieszkańców. 
Jest to wskaźnik znacznie odbie-
gający od standardów przyjętych 
w państwach na Zachodzie. Roz-

wój samorządności, 
zwiększenie liczby 
radnych – to wszyst-
ko można zapewnić 
poprzez wprowa-
dzenie w gminach, 
a takowych jest na 
Litwie 550, drugiego 
szczebla samorządu, 
tj. rad gminnych” – 
mówi poseł.

W opinii parlamenta-
rzystki radni gminni 
mogliby być wybierani w wybo-
rach do rad samorządowych. Zda-
niem R. Tamašunienė taki model 
samorządu przyczyniłby się do 
wzmocnienia samorządu terytorial-
nego, aktywizacji wyborców i ich 
przedstawicieli, a, w zależności od 
wielkości gminy, do rad gminnych 
można by było wybierać od 15 do 
30 radnych.
„Dwuszczeblowy samorząd tery-
torialny nie wymaga dodatkowych 
wydatków, ale model ten pozwolił-
by na gruntowną zmianę obecnego 
trybu kształtowania wspólnot czy 
wyborów sołtysów, który aktywizu-

je jedynie znikomą część wspólno-
ty lokalnej. Nie wymaga to również 
dodatkowych wydatków na za-
rządzanie – rady gminne mogłyby 
działać w pomieszczeniach gmin, a 
obsługiwaliby je obecni pracowni-
cy gminni. Gminy mogłyby się stać 
samodzielnymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego posiadający-
mi własne funkcje, ponoszącymi 
odpowiedzialność za działalność 
danej gminy i jej perspektywy” – 
mówi autorka projektu.

Obecnie starostowie są zatrudniani 
jako urzędnicy w drodze konkursu 
na objęcie tego stanowiska.

W niedzielę 21 sierpnia Łuck od-
wiedzili uczestnicy XVI Rajdu 
Katyńskiego. Podczas złożenia 
kwiatów i wspólnej modlitwy w in-
tencji bohaterów Majdanu, operacji 
antyterrorystycznej i ofiar Rzezi 
Wołyńskiej przy tablicy Bohate-
rom Niebiańskiej Sotni, Komandor 
Rajdu ks. Dariusz Stańczyk udzielił 
wywiadu naszej gazecie.
– Przez jakie miejscowości przebie-
ga trasa Rajdu?
– Wystartowaliśmy od grobu Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie. 
Jedziemy przez ziemię wołyńską, 
następnie do Lwowa, przez Po-
dole, przez Kamieniec Podolski, 
Żytomierz, aż do Bykowni – żeby 
uczcić polskich oficerów, którzy 
spoczywają pod Kijowem. Dalej 
nasza trasa poprowadzi po Rosji, jej 
kierunek – na Kozielsk. Później bę-
dziemy w Moskwie, gdzie uczcimy 
pamięć generała Leopolda Okulic-
kiego. Zwiedzimy też groby waż-
nych dla Rosjan ludzi – Okudża-
wy, Wysockiego. Natomiast celem 
naszej podróży i najważniejszymi 
miejscami martyrologii polskiej 
na naszej trasie będą Katyń, Smo-
leńsk, Ostaszków, Miednoje, będą 
także łagry. Poprzez docieranie do 
nowych miejsc chcemy rozszerzyć 
mapę historyczną w świadomości 
Polaków. Całe te tereny wschodnie 

są przebogate w mogiły i powin-
niśmy o nie zadbać przez pamięć, 
modlitwę, zapalane znicze, złożo-
ny wieniec. Wierzymy w ich moc 
jako męczenników, wierzymy że 
oni przemawiają z nieba też i do 
Rosjan, i do Ukraińców, że tak ni-
gdy nie może być, żeby brat brata 
okrutnie mordował. Dzisiaj Ukra-
ina jest w stanie bardzo ciężkim, ale 
wiemy też dobrze, że trzeba cały 
czas mówić o wartościach chrze-
ścijańskich, które wprowadzałyby 
porządek w sąsiedztwie z każdym 
narodem. Musimy pamiętać, żeby 
nikt nie deptał praw człowieka i 
praw danego narodu, a szczególnie 
niezawisłości swojej ojczyzny.
Jesteśmy pełni uznania dla miesz-
kańców Łucka. Dużo osób przy-
szło, żeby się z nami spotkać. 
Odczuwaliśmy już od momentu 
wjazdu tu, na tereny Wołynia, bar-
dzo wielką życzliwość administra-
cji, władzy, policji.
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Rajd Katyński w Łucku 
MONITOR WOŁYŃSKI

Stanisław Władysław Śli-
wa od wielu lat stoi na cze-
le Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Towarzystwa Pamięci Józe-
fa Piłsudskiego łączącego 
ponad 5 tysięcy członków, 
ludzi różnych zawodów i 
stanów w wieku od 18 do 90 
lat w całej Polsce.
Organizacja, która rok temu 
obchodziła piękny jubileusz 
25-lecia swej działalności, 
stoi na straży pamięci Józe-
fa Piłsudskiego, człowieka, 
który dał Polsce wolność, grani-
ce, moc i szacunek po 123 latach 
niewoli.
- Bez Marszałka nie byłoby dziś 
wolnej Polski. Józef Piłsudski 
swoim autorytetem, służbą dla 
umiłowanej Ojczyzny był, jest i 
będzie wzorem dla wszystkich 
patriotów, którym dobro Ojczy-
zny jest najwyższą wartością i 
sensem życia. Dziś Polska jest 
członkiem Unii Europejskiej, 
więc tym bardziej Polacy powin-
ni mówić o swoich korzeniach. 
Idee i czyny Piłsudskiego są stale 
żywe, a wartości Bóg-Honor-Oj-
czyzna powinny prowadzić nas 
w życiu codziennym — mówi w 
rozmowie z „Kurierem” Stani-
sław Władysław Śliwa, prezes i 
generał Związku Piłsudczyków.
Celem Związku Piłsudczyków 
jest upowszechnianie wiedzy o 
działalności i zasługach Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, kon-
tynuacja jego idei w czasach 

obecnych, pielęgnacja tradycji 
patriotycznych i demokratycz-
nych, opieka nad mogiłami 
uczestników walk o niepodle-
głość, popularyzacja i propago-
wanie spaw obronnych, przekaza-
nie młodzieży zasad patriotyzmu 
i miłości do ojczyzny. Ważny jest 
również udział w uroczystościach 
patriotycznych organizowanych 
przez władze wojskowe i samo-
rządowe, prowadzenie prelekcji, 
spotkań w szkołach mających na 
celu zapoznanie młodzieży z za-
sadami patriotyzmu i obywatel-
skiego wychowania, współpraca 
z podmiotami noszącymi imię Jó-
zefa Piłsudskiego, kierowanie się 
zasadą neutralności politycznej, 
bezwzględna wierność statutowej 
Dewizie oraz hołd i pamięć Mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Stanisław Władysław Śliwa 
ukończył wydział historii na Uni-
wersytecie Gdańskim. Ponad 18 
lat służył w Marynarce Wojennej 

RP, swą karierę zakończył na sta-
nowisku dowódcy ORP Gniewko 
oraz oficera nurka w Sztabie Dy-
wizjonu Okrętów Ratowniczych. 
Od 1993 roku jest właścicielem 
firmy „Celstan” zajmującej się 
produkcją wyrobów pamiątko-
wych, grawertonów, medali oko-
licznościowych, odznak wojsko-
wych. Nieprzypadkowo wybrał 
taki rodzaj działalności, który jest 
powiązany z jego historycznymi 
zainteresowaniami.

— Każdy medal to historia wpi-
sana w metal — zaznacza Stani-
sław Władysław Śliwa.
Fascynacja historią oraz ogrom-
ny szacunek do patriotyzmu w 
życiu generała Związku Piłsud-
czyków nie jest przypadkowy. To 
też ogromny wpływ rodziny ge-
nerała, dziadka legionisty, który 
służył w Legionach Piłsudskiego, 
to pieśni patriotyczne w domu i 
prawda o Katyniu.

Nie ma chętnych do 
nabycia niszczeją-
cego pałacu Tysz-
kiewiczów w Lan-
dwarowie. Trzecia 
aukcja nie odbyła 
się - nie zgłosił się 
żaden potencjalny 
nabywca. 31 sierp-
nia planowana jest 
kolejna aukcja. Cena 
wywoławcza - 540 
tys. euro. Podczas pierwszej aukcji 
cena wyznaczona przez komorni-
ka wynosiła 940 tys. euro.
Pałac w Landwarowie o po-
wierzchni 1,9 tys. metrów kwadra-
towych po raz pierwszy komornik 
wystawił na aukcję w końcu 2014 
r. Nabywcy przysługiwałoby rów-
nież prawo dzierżawy na okres 
99 lat działki ziemi z parkiem o 
powierzchni 2,6 ha. Wartość po-
siadłości została oszacowana na 
kwotę 1,2 mln euro, natomiast wy-
znaczona przez komornika cena 
wynosiła 940 tys. euro. Licytacja 
nie odbyła się, gdyż nie zgłosił się 
nikt chętny do nabycia posiadłości. 
Potem były kolejne aukcje i coraz 

niższa cena: 720 tys. euro, 695 tys. 
euro. Pałac w Landwarowie o po-
wierzchni 1,9 tys. metrów kwadra-
towych po raz pierwszy komornik 
wystawił na aukcję w końcu 2014 
r. Nabywcy przysługiwałoby rów-
nież prawo dzierżawy na okres 
99 lat działki ziemi z parkiem o 
powierzchni 2,6 ha. Wartość po-
siadłości została oszacowana na 
kwotę 1,2 mln euro, natomiast wy-
znaczona przez komornika cena 
wynosiła 940 tys. euro. Licytacja 
nie odbyła się, gdyż nie zgłosił się 
nikt chętny do nabycia posiadłości. 
Potem były kolejne aukcje i coraz 
niższa cena: 720 tys. euro, 695 tys. 
euro.

Nikt nie chce pałacu 
w Landwarowie
WILNOTEKA

AWPL-ZChR za bezpośrednimi 
wyborami starostów i rad gminnych
L24

Wielki patriota i strażnik 
prawdziwej historii Polski
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/
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CUD NAD WISŁĄ - BITWA WARSZAWSKA 
1920  - STRATEGIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 
- ZWYCIĘSKA ROSZADA MARSZAŁKA.
Aleksander Szumański
25 sierpnia 2016 roku będzie-
my obchodzić  96 rocznicę zwy-
cięskiej Bitwy Warszawskiej 
- Cudu nad Wisłą, stoczonej w 
dniach 12 – 25 sierpnia 1920 roku 
w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej, uznaną za 18. na liście 
przełomowych bitew w historii 
świata.
Autorem i realizatorem planu bi-
twy był Pierwszy Marszałek Pol-
ski Józef Piłsudski.
Decydująca bitwa tej wojny zde-
cydowała o zachowaniu niepodle-
głości przez Polskę i nie rozprze-
strzenieniu się rewolucji komuni-
stycznej na Europę Zachodnią.
Kluczową rolę odegrał manewr 
Wojska Polskiego oskrzydlający 
Armię Czerwoną przeprowadzo-
ny przez Józefa Piłsudskiego, 
wyprowadzony znad Wieprza 
16 sierpnia, przy jednoczesnym 
związaniu głównych sił bolsze-
wickich na przedpolach Warsza-
wy.
Armiom sowieckim Naczelne 
Dowództwo Wojska Polskiego 
przeciwstawiło siły zgrupowane 
w sześciu armiach i formacje do-
zorujące Wisłę od Torunia do Wy-
szogrodu (20 Dywizja Piechoty 
- dawna 2 Dywizja Litewsko-Bia-
łoruska) oraz bataliony zapasowe 
i ochotnicze.
Siły polskie podzielone zostały na 
trzy fronty:

 A. Front północny pod wodzą ge-
nerała Józefa Hallera w składzie:
- 5 Armia generała Władysława 
Sikorskiego broniąca odcinka na 
północ od Warszawy na rubieży 
rzeki Wkry,
- 1 Armia generała Franciszka 
Latinika broniąca przedmościa 
Warszawy na odcinku od Zegrza 
do Karczewa,
- 2 Armia generała Bolesława 
Roji broniła przepraw na Wiśle 
po stronie zachodniej na odcinku 
od Karczewa do Dęblina.

 B. Front środkowy dowodzony 
przez generała Edwarda Rydza - 
Śmigłego w składzie:
- 4 Armia dowodzona przez gene-
rała Leonarda Skierskiego skon-
centrowała się w rejonie Dęblin 
– Kock,
- 3 Armia generała Zygmunta 
Zielińskiego rozwinięta została 
od Kocka w kierunku wschodnim 
do Brodów.
3. Front południowy pod dowódz-
twem generała Wacława Iwasz-
kiewicza (obsadził odcinek od 
Brodów do granicy rumunskiej) 
w składzie:
- 6 Armia gen. Władysława Ję-
drzejewskiego,
- Armia Ukraińskiej Republiki 
Ludowej gen. Mychajła Omelia-
nowicza - Pawlenki.
Strona polska posiadała do dyspo-
zycji 29 dywizji piechoty, w tym 
jedną ochotniczą i jedną ukraiń-
ską oraz trzy dywizje kawalerii. 
W ostatnich dniach działań od-
wrotowych w toku walk obron-

nych na przedpolach Warszawy 
utworzone zostały w rejonie rzeki 
Wieprz dwie grupy uderzenio-
we podporządkowane osobiście 
marsz. Józefowi Piłsudskiemu.
 W ich skład weszły trzy dywizje 
z 4 Armii:
- 4 Dywizja Piechoty generała 
Daniela Konarzewskiego,
- 16 Dywizja Piechoty pułkowni-
ka Aleksandra Ładosia,
- 21 Dywizja Piechoty Górskiej 
generała Andrzeja Galicy.

oraz dwie dywizje z 3. Armii:

- 1 Dywizja Piechoty Legionów 
pułkownika Stefana Dąb-Bier-
nackiego,
- 3 Dywizja Piechoty Legionów 
generała Leona Berbeckiego,
- IV Brygada Kawalerii płk Felik-
sa Jaworskiego.

Pierwsza grupa uderzeniowa ze-
środkowała się w rejonie Dęblina, 
Przy tej grupie (przy 4 Dywizji ge-
nerała Daniela Konarzewskiego) 
umieścił swoje stanowisko do-
wodzenia sam Marszałek. Obok, 
przy 16 Dywizji, generał Leonard 
Skierski. Generał Edward Rydz-
-Śmigły stanął przy 1 Dywizji 
Piechoty Legionów. Dowódcy 
najwyższego szczebla znaleźli się 
przy dywizjach przede wszystkim 
po to by w ten sposób podnieść 
morale wojska, ugruntować wia-
rę w powodzenie operacji. Armia 
Czerwona, której głównodowo-
dzącym był Sergiej Kamieniew 
nacierała siłami zgrupowanymi w 
dwa związki operacyjne:

- 1. Front Zachodni Michaiła Tu-
chaczewskiego
- 3. Korpus Kawalerii Gaika 
Bżyszkjana-Gaja,
- 4. Armia Jewgienija Siergiejewa 
(od 1 sierpnia Dmitrij Szuwajew),
- 15. Armia Augusta Korka.
- 3. Armia Władimira Łazariewi-
cza,
- 16. Armia Nikołaja Sołłohuba,
- Grupa Mozyrska Tichona 
Chwiesina.
- 2.. Front Południowo-Zachodni 
Aleksandra Jegorowa
- 14. Armia Mołkoczanowa,
- 1. Armia Konna Siemiona Bu-
dionnego,
- 12. Armia Woskanowa.
Wojska obu frontów początko-
wo oddzielone były olbrzymim 
kompleksem bagien poleskich i 
współdziałały ze sobą nader luź-
no. W miarę ich postępu luka ope-
racyjna w centrum ugrupowania, 
wypełniona tylko słabymi forma-
cjami, poszerzała się jeszcze bar-
dziej.
Następowało to wbrew dyspo-
zycjom Naczelnego Dowództwa 
Armii Czerwonej z 3 i 11 sierp-
nia, nakazującym przesunięcie 
znacznych sił Frontu Południo-
wo-Zachodniego (Armii Konnej 
Budionnego i 12 Armii Woskano-
wa) z małopolskiego i wołyńskie-
go obszaru działań wojennych na 

kierunek warszawski.
Prawe skrzydło wojsk Tucha-
czewskiego (4. Armia Siergieje-
wa (Szuwajewa) i Korpus Gaja) 
otrzymało zadanie opanowania 
obszaru Grudziądza i Torunia 
oraz forsowania Wisły na odcinku 
od Dobrzynia po Włocławek. Po-
lecenie forsowania Wisły (między 
Płockiem a Wyszogrodem) otrzy-
mała również 15. Armia Korka. 
Centrum sił Tuchaczewskiego 
skierowane zostało na Modlin (3 
Armia Łazariewicza) i na Warsza-
wę (16. Armia Sołłohuba).
Osłonę lewego skrzydła 16. Armii 
powierzono grupie mozyrskiej 
Tymoteusza Chwiesina, zbliżają-
cej się od Włodawy nad Wisłę na 
północ od Dęblina.
Główne siły Frontu Południowo-
-Zachodniego znajdowały się 
natomiast nad rzeką Strypą (14. 
Armia Mołkoczanowa) oraz pod 
Brodami (Armia Konna Budion-
nego) i parły na Lwów, a 12 Ar-
mia Woskanowa forsowała Bug 
na południe od Włodawy.
Większość sił Frontu Zachod-
niego posuwała się zatem w kie-
runku północno-zachodnim - na 
północ od Warszawy, a gros sił 
Frontu Południowo-Zachodniego 
w kierunku południowo-zachod-
nim - na Lwów.
W nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 
roku w Belwederze opracowy-
wano ogólną koncepcję rozegra-
nia bitwy. W rozważaniach po-
wrócono do idei, które od końca 
lipca nurtowały umysły całego 
polskiego kierownictwa wojsko-
wego. Zamierzano częścią sił za-
trzymać uderzenie rosyjskie przed 
Warszawą, a na prawym skrzydle 
odtworzyć odwody operacyjne i 
uderzyć nimi na południową flan-
kę przeciwnika.
6 sierpnia nad ranem marszałek 
Piłsudski wybrał ostatecznie re-
jon koncentracji wojsk do prze-
ciwuderzenia. W odróżnieniu od 
koncepcji szefa Sztabu General-
nego, Tadeusza Rozwadowskiego 
i przedstawiciela francuskiej mi-
sji wojskowej generała Maxima 
Weyganda (preferowali bliskie 
Warszawy rejony koncentracji i 
płytki, mniej ryzykowny manewr 
oskrzydlający z możliwością po-
głębienia obrony na kierunku 
stolicy), Marszałek zdecydował 
przesunąć grupę uderzeniową na 
południe, poza linię rzeki Wieprz 
i wykonać głęboki manewr nie 
tylko na skrzydła rosyjskiego 
Frontu Zachodniego, ale także na 
jego tyły.
6 sierpnia po południu został wy-
dany rozkaz nr 8358/III, który 
uruchamiał realizację planu ope-
racji.
12 sierpnia Józef Piłsudski opu-
ścił Warszawę i udał się do Kwa-
tery Głównej w Puławach. Przed 
wyjazdem złożył na ręce premiera 
Witosa dymisję z funkcji Naczel-
nika Państwa i Naczelnego Wo-
dza. W liście do premiera zazna-
czał, że jego zdaniem, skoro roz-

mowy pokojowe z bolszewikami 
nic nie dały, Polska musi liczyć na 
pomoc krajów Ententy, a te uza-
leżniają ją od odejścia Marszałka. 
Witos jednak dymisji nie przyjął.

PRZEBIEG BITWY

W jej przebiegu zarysowały się 
wyraźnie trzy kompleksy wyda-
rzeń:
1. bój na przedmościu Warszaw-
skim,
2. walki nad Wkrą,
3. manewr znad Wieprza.

13 sierpnia, w pierwszym dniu 
bitwy, nastąpiło gwałtowne natar-
cie dwóch radzieckich związków 
taktycznych, jednej dywizji z 3. 
Armii Łazarewicza i jednej z 16. 
Armii Sołłohuba. Nacierały one 
na Warszawę z kierunku północ-
no-wschodniego. Dwie rosyjskie 
dywizje, które miały w nogach 
przeszło 600 kilometrów marszu, 
uderzyły pod Radzyminem, prze-
łamały obronę 11 Dywizji puł-
kownika Bolesława Jaźwińskiego 
i zdobyły Radzymin. Następnie 
jedna z nich ruszyła na Pragę, a 
druga skręciła w prawo - na Nie-
poręt i Jabłonną.
Rozpoczęła się dramatyczna wal-
ka pod Radzyminem, która w pol-
skiej legendzie mylnie uznawana 
jest niekiedy za „bitwę warszaw-
ską”. Niepowodzenie to skłoniło 
dowódcę polskiego Frontu Pół-
nocnego do wydania dyspozycji 
wcześniejszego rozpoczęcia dzia-
łań zaczepnych przez 5 Armię 
generała Sikorskiego z obszaru 
Modlina, by tym samym odcią-
żyć 1 Armię osłaniającą Warsza-
wę. W dniu następnym, to jest 14 
sierpnia, zacięte walki wywiązały 
się już wzdłuż wschodnich i po-
łudniowo-wschodnich umocnień 
przedmościa warszawskiego - na 
odcinku od Wiązowny po rejon 
Radzymina. Siły polskie stawiały 
wszędzie twardy opór i nacierają-
ce wojska rosyjskie nie uzyskały 
poważniejszych sukcesów.
15 sierpnia koncentryczne na-
tarcie odwodowych dywizji pol-
skich (10 Dywizji generała Żeli-
gowskiego i 1 Dywizji Litewsko-
-Białoruskiej generała Jana Rząd-
kowskiego), po całodziennych 
zażartych bojach przyniosło duży 
sukces. Odzyskany został Radzy-
min i polskie oddziały wróciły na 
pozycje utracone przed dwoma 
dniami.
16 sierpnia na liniach bojowych 
przedmościa warszawskiego to-
czyły się nadal intensywne wal-
ki, ale sytuacja wojsk polskich 
ulegała częściowej poprawie. W 
strefie Modlina działania zbrojne 
początkowa nie dawały również 
wyraźnego rozstrzygnięcia.
5 Armia generała Sikorskiego, 
która na rozkaz dowódcy przeszła 
14 sierpnia do natarcia w kierun-
ku Nasielska, czyniła postępy. 
Były to jednak sukcesy o znacze-
niu lokalnym.

Dopiero w dwa dni później, czyli 
16 sierpnia, koncentryczne ude-
rzenie armii Sikorskiego, wypro-
wadzone z południowo-wschod-
nich fortów Modlina i znad Wkry, 
doprowadziło do
opanowania Nasielska. Dało moż-
liwość kontynuowania pomyśl-
nych działań na Serock i Pułtusk. 
Na lewym skrzydle frontu pol-
skiego natomiast sytuacja ukła-
dała się niepomyślnie. 4 Armia 
Szuwajewa i 3 Korpus Kawalerii 
Gaja, parły na Płock, Włocławek 
i Brodnicę, a w rejonie Nieszawy 
rozpoczęły już forsowanie Wisły. 
Pod wpływem trwożnych wiado-
mości, które napływały z rejo-
nu Warszawy oraz Włocławka i 
Brodnicy, naczelny wódz Wojska 
Polskiego zdecydował się rozpo-
cząć manewr zaczepny znad dol-
nego Wieprza.
16 sierpnia 1920  r. rozpoczęło 
się kontruderzenie. Dywizje gru-
py uderzeniowej, mające ogrom-
ną przewagę nad słabą radziecką 
grupą mozyrską, ruszyły szero-
kim frontem, by już w drugim 
dniu natarcia dotrzeć do szosy 
Warszawa-Brześć. Rokowało to 
wyjście na tyły wojsk radzieckich 
pod Warszawą. Prawe skrzydło 
natarcia osłaniała 3 Dywizja Pie-
choty Legionów maszerująca na 
Włodawę i Brześć. Pod Warszawą 
wojska radzieckie zostały związa-
ne energicznym zwrotem zaczep-
nym sił polskich przedmościa, 
wspartych czołgami i atakującymi 
w kierunku na Mińsk Mazowiec-
ki. Postępy uzyskane już w pierw-
szym dniu natarcia były znaczne. 
3 Dywizja Piechoty Legionów 
zajęła Włodawę. 1 Dywizja Pie-
choty Legionów odcinek Wiszni-
ce-Wohyń, a 21 Dywizja Piechoty 
Górskiej oraz dywizje wielko-
polskie 14 i 16 osiągnęły rubież 
rzeki Wilgi, zajęły Garwolin i 
wysunęły patrole pod Wiązowną. 
2 Dywizja Piechoty Legionów, 
przerzucona z zachodniego brze-
gu Wisły, przejęła rolę odwodu 
grupy uderzeniowej. 17 sierpnia 
siły polskie osiągnęły linię Biała 
Podlaska-Międzyrzec - Siedlce 
- Kałuszyn - Mińsk Mazowiec-
ki. W tym samym czasie reszta 
wojsk polskich przeszła do kontr-
ofensywy na całej długości fron-
tu. 5 Armia znad Wkry uderzyła 
na (XV i III) armie bolszewickie. 
Wskutek wspomnianego wyżej 
braku łączności z dowództwem 
i zmęczenia żołnierzy, większa 
część wojsk sowieckich przeszła 
do nieskoordynowanego odwro-
tu. Część sił sowieckich, 3 kor-
pus kawalerii Gaj-Chana (dwie 
dywizje) oraz część 4 i 15 armii 
(6 dywizji) nie mogąc się przebić 
na wschód 24 sierpnia 1920 roku 
przekroczyła granicę niemiecką i 
została internowana na terytorium 
Prus Wschodnich.
Według odnalezionych w ostat-
nich latach i ujawnionych w sierp-
niu 2005 roku dokumentów Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego 
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już we wrześniu 1919 roku szyfry 
Armii Czerwonej zostały złamane 
przez porucznika Jana Kowalew-
skiego. Manewr polskiej kontr-
ofensywy udał się zatem między 
innymi dzięki znajomości planów 
i rozkazów strony rosyjskiej i 
umiejętności wykorzystania tej 
wiedzy przez polskie dowódz-
two. Jak napisał o pracy polskie-
go radio - wywiadu w okresie 
omawianego konfliktu Mieczy-
sław Ścieżyński -  „nieprzyjaciel 
sam informował dokładnie nasze 
dowództwo o swym stanie mo-
ralnym i materialnym, o swych 
stanach liczebnych i stratach, o 
swych ruchach, o osiągniętych 
zwycięstwach i poniesionych klę-
skach, o swych zamiarach i roz-
kazach, o miejscu postoju swych 
dowództw i rejonach dyslokacyj-
nych swych dywizji, brygad i puł-
ków”. Jednym z najważniejszych 
sukcesów polskiego wywiadu w 
okresie bitwy warszawskiej było 
przechwycenie i odszyfrowanie 
radiodepeszy dowództwa XVI 
Armii z 13 sierpnia, dotyczącej 
zajęcia Warszawy:

„Ze sztabu XVI Armii do sztabów 
podległych dywizji. 13 VIII 1920 
r. Rozkaz operacyjny do wojsk 
XVI Armii. Armie zachodniego 
frontu po walkach zajęły Mławę – 
Ciechanów – Pułtusk – Wyszków. 
21 dywizji rozkazano dnia 13 VIII 
uderzyć na nieprzyjaciela działa-
jącego naprzeciw prawego skrzy-
dła naszej armii z linii Zegrze – 
Załubice, w kierunku na Pragę.
Rozkazuję dywizjom kontynuować 
ofensywę i wieczorem dnia 14 
VIII 1920 r. zawładnąć następują-
cymi rejonami: 27 dywizja – Łajsk 
– Stacja Jabłonna – Nieporęt; 2 
dywizja – Radzymin – Stanisła-
wów – Pustelnik – ( wyłącznie) 
– Helenów; 17 dywizja – Pustel-
nik – Marki – Turów – Wołomin; 
10 dywizja – Mokrołok – Wawer 
– Jarosław – Okuniew; 8 dywizja 
– Karczew – Osieck – Kołbiel.
Zwiady dywizyjne do tego czasu 
powinny dotrzeć aż do linii rzeki 
Wisły, w granicach dywizyjnych 
odcinków wyznaczonych w punk-
cie pierwszym mojej dyrektywy nr 
505.
Dowódca 27 dywizji ma współ-
działać z 21 dywizją przy jej ude-
rzeniu skierowanym na Pragę.
Dowódca 10 dywizji ma mieć na 
widoku, że zależnie od okolicz-
ności, jego dywizja może mieć 
główny kierunek na Pragę w celu 
sforsowania rzeki Wisły w grani-
cach Warszawy, co wymaga skon-
centrowania jednej brygady w re-
jonie Okuniewa.
O otrzymaniu niniejszego natych-
miast zameldować”.
Powodzenie planu operacji pole-
gającej na wykonaniu tak głębo-
kiego manewru w dużej mierze 
zależy od utrzymania jego treści 
w głębokiej tajemnicy.
Naczelne Dowództwo Armii 
Czerwonej już 13 sierpnia zdo-
było pod Brześciem plan polskich 
działań. Zginął tam dowódca puł-
ku ochotniczego im. Stefana Ba-
torego - mjr Wacław Drojowski. 
Znaleziono przy nim mapnik, a w 
nim rozkaz bojowy wraz z mapą.
Rosjanie doszli jednak do wnio-
sku, że jest to mistyfikacja polska, 
która ma w ten sposób zmusić 
ich do osłony lewego skrzydła 
zgrupowania uderzeniowego i 
tym samym powstrzymać natar-
cie na Warszawę. Jednym z waż-
niejszych epizodów bitwy war-

szawskiej było zdobycie przez 
kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 
4. armii sowieckiej w Ciecha-
nowie 15 sierpnia, a wraz z nim 
- kancelarii armii, magazynów i 
jednej z dwóch radiostacji, słu-
żących Rosjanom do łączności z 
dowództwem w Mińsku. Polacy 
wiedzieli, że w tym czasie druga 
z radiostacji była wyłączona, po-
nieważ przemieszczała się w inne 
miejsce. W tym czasie dowódca 
frontu Michaił Tuchaczewski wy-
dał 4 Armii rozkaz zawrócenia na 
południowy wschód i uderzenia 
na armię gen. Sikorskiego, który 
walczył pod Nasielskiem.
Szybkie i skuteczne rozszyfrowa-
nie tego rozkazu przez Polaków 
umożliwiło przeanalizowanie sy-
tuacji i doprowadziło do podjęcia 
błyskawicznej decyzji przestro-
jenia nadajnika warszawskiego 
na częstotliwość sowieckiej ra-
diostacji i rozpoczęcie skutecz-
nego zagłuszania znacznie odle-
glejszych nadajników z Mińska, 
dzięki czemu druga z sowieckich 
radiostacji, którą 4 Armia dyspo-
nowała, po jej uruchomieniu w 
nowym miejscu, wciąż nie była 
w stanie odebrać rozkazów Tu-
chaczewskiego. Warszawa bo-
wiem na tej samej częstotliwości 
nadawała przez dwie doby bez 
przerwy teksty Pisma Świętego 
- jedyne dostatecznie obszerne 
teksty, które ad hoc udało się do-
wództwu Cytadeli, gdzie mieścił 
się polski nadajnik, dać radio-
telegrafistom do nieustannego 
nadawania. Trzeba zaznaczyć, 
że rozważano również możli-
wość nadawania błądzącym na 
Pomorzu oddziałom sowieckim 
rozkazów fałszywych, ale od po-
mysłu tego odstąpiono nie chcąc 
zdemaskować się ze złamaniem 
sowieckich szyfrów. Doborowa 4 
Armia straciwszy swój sztab oraz 
łączność z dowództwem frontu 
straciła koordynację działań. Nie 
otrzymawszy z Mińska rozkazów 
(ściślej: nie będąc w stanie ich 
dosłyszeć) zmieniających kieru-
nek jej operowania armia ta ze 
swoimi sześcioma dywizjami po-
suwała się nadal wzdłuż linii wy-
znaczonej ostatnio otrzymanymi 
rozkazami, co zapędziło ją aż do 
obecnej wschodniej części Toru-
nia (później niektórzy historycy 
wojskowi ironizowali, że armia 
ta w tym czasie walczyła nie z 
Polską, tylko z Traktatem Wersal-
skim). W ten sposób została wy-
eliminowana z bitwy o Warszawę. 
W wyniku Bitwy Warszawskiej (i 
następującej po niej niemeńskiej) 
15 października delegacje polska 
i sowiecka zawarły w Rydze za-
wieszenie broni, a w marcu 1921 
roku na jego bazie zawarty został 
traktat pokojowy, który do agre-
sji ZSRR na Polskę 17 września 
1939 roku przez lat dwadzieścia 
uregulował stosunki polsko-so-
wieckie i wytyczył polską granicę 
wschodnią. Straty strony polskiej 
wyniosły: ok. 4500 zabitych, 22 
tys. rannych i 10 tys. zaginionych. 
Szkody wyrządzone sowietom nie 
są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 
tys. bolszewików poległo lub było 
ciężko rannych, 60 tys. trafiło do 
polskiej niewoli, zaś 45 tys. zo-
stało internowanych przez Niem-
ców. Za klęskę wojsk rosyjskich 
w bitwie warszawskiej Tucha-
czewski obciążał Józefa Stalina. 
Twierdził on, że dyrektywa Ka-
mieniewa, dotycząca przekazania 
z Frontu Południowo-Zachodnie-
go 1 Armii Konnej i 12 Armii pod 

jego rozkazy zablokowana została 
właśnie przez Stalina. Inni twier-
dzili (Szaposznikow, Budionny, 
Tuleniew, Golikow, Timoszenko, 
Woroszyłow), że rzeczywista od-
powiedzialność spada na Tucha-
czewskiego, który źle zorganizo-
wał operację zdobycia Warszawy. 
Znamiennym jest, że wszyscy 
w/w oficerowie przeżyli rok 1937, 
dosłużyli się wysokich stopni i 
dożyli długich lat. Ci zaś, którzy 
wskazywali, że winien jest Sta-
lin, zakończyli swój żywot wraz 
z marszałkiem Tuchaczewskim w 
1937 roku w ramach tzw. wielkiej 
czystki. Natomiast w 1920 roku w 
Polsce rozgorzał spór o autorstwo 
planu bitwy warszawskiej i mia-
no zwycięzcy. Marszałek Piłsud-
ski uważał siebie za konstruktora 
warszawskiego zwycięstwa. Na 
rozkazach operacyjnych od 12 do 
16 sierpnia widnieje podpis gen. 
Rozwadowskiego, który przez 
część historyków uważany jest za 
głównego architekta zwycięstwa 
nad bolszewikami. Dodatkowo 
kontrowersje wzbudza fakt, ze 
Piłsudski 12 sierpnia złożył dymi-
sję z piastowanych stanowisk na 
ręce premiera Witosa i udał się do 
majątku Bobowa do swoich córek 
i przyszłej żony Aleksandry. Poza 
tym opozycja jeszcze bardziej 
komplikowała sytuację, wysu-
wając wielu kandydatów, obok 
Rozwadowskiego m.in. Hallera, 
Weyganda czy Sikorskiego.
Większość przeciwników Mar-
szałka pomija, że J. Piłsudski zło-
żył rezygnację na ręce Witosa z 
urzędu Naczelnego Wodza z wa-
runkiem, że zostanie ona ogłoszo-
na jeżeli ofensywa znad Wieprza 
zakończy się porażką.
Dokumentem tym Marszałek J. 
Piłsudski potwierdził swoją wolę 
wzięcia na swoje barki całej od-
powiedzialności za ryzykowny 
manewr.
Dzisiaj z całą pewnością można 
potwierdzić geniusz Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Bitwie 
Warszawskiej i dzięki niemu Eu-
ropa została uchroniona przed 
zalewem bolszewickim. Wszel-
kie spory historyczne nie zmienią  
faktu, że Polska odniosła zwycię-
stwo dzięki zgodnej współpracy 
naczelnego dowództwa, które w 
czasie krytycznym dla kraju po-
trafiło schować urazy i osobiste 
niechęci.
W historii sztuki wojennej bitwa 
warszawska jest jednak przykła-
dem rozstrzygającego manewru, 
którego efekt końcowy osiągnięty 
został myślą przewodnią dowód-
cy, rzetelną pracą sztabu oraz wy-
sokimi umiejętnościami oficerów 
i żołnierzy na polu walki.
Znaczenie historyczne Bitwy 
Warszawskiej jest wciąż niedo-
ceniane zarówno w Polsce jak 
również na zachodzie Europy. 
Ambasador brytyjski w przedwo-
jennej Polsce - lord Edgar Vincent  
D’Abernon nazwał ją już w tytule 
swej książki „Osiemnastą decy-
dującą bitwą w dziejach świata 
– Pod Warszawą1920” – wyd. 
PWN Warszawa 1932 r.
W jednym z artykułów opubliko-
wanych w sierpniu 1930 r. pisał: 
„Współczesna historia cywilizacji 
zna mało wydarzeń posiadają-
cych znaczenie większe od bitwy 
pod Warszawą w roku 1920. Nie 
zna zaś ani jednego, które by było 
mniej docenione... Gdyby bitwa 
pod
Warszawą zakończyła się była 
zwycięstwem bolszewików, na-

stąpiłby punkt zwrotny w dzie-
jach Europy, nie ulega bowiem 
wątpliwości, iż upadkiem War-
szawy Środkowa Europa stanę-
łaby otworem dla propagandy 
komunistycznej i dla sowieckiej 
inwazji (...). Zadaniem pisarzy 
politycznych... jest wytłumacze-
nie europejskiej opinii publicznej, 
że w roku 1920 Europę zbawiła 
Polska”.

ZWYCIĘSKA ROSZADA 
MARSZAŁKA

Gdy jesienią 1918 roku Polska 
znów pojawiła się na mapie Eu-
ropy, dla większości sił politycz-
nych było oczywiste, że Rzecz-
pospolita nie może zregenerować 
Kresów Wschodnich. Póki co 
zajęte były one przez wojska nie-
mieckiego frontu wschodniego, 
ale w miarę wycofywania się do 
Niemiec na puszczone przez nich 
miejsca wchodziły siły bolsze-
wickie.
Czerwoni bowiem - wbrew ofi-
cjalnym enuncjacjom - wcale nie 
zamierzali rezygnować z ziem 
wchodzących niegdyś w skład 
carskiego imperium. W perspek-
tywie zaś zamierzali przenieść 
ogień rewolucji w głąb Europy, a 
droga tam, jak wiadomo, wiodła 
przez Polskę.

ZACZYNA SIĘ WOJNA

Rzeczpospolita jedna nie miała 
zamiaru ułatwiać bolszewikom 
eksportu rewolucji, a względem 
Białorusi i Ukrainy miała swoje 
własne plany. Nadciągająca ze 
wschodu Armia Czerwona na-
tknęła się tam najpierw na siły 
miejscowej polskiej samoobrony, 
później zaś na regularne oddziały 
Wojska Polskiego. W ten właśnie 
sposób w lutym 1919 roku doszło 
do pierwszego kontaktu bojowe-
go miedzy WP a bolszewikami i 
nieoficjalnego rozpoczęcia wojny 
polsko - rosyjskiej. 
Własne plany co do Krasów miał 
Józef Piłsudski, który zamierzał 
zrealizować swoją koncepcję fe-
deracyjną. Ona jednak także wy-
magała najpierw zbrojnego opa-
nowania terenów na wschód od 
Bugu.
Wykorzystując zaangażowanie 
bolszewików w walki z białymi 
oddziałami kontrrewolucyjnymi 
Marszałek rozpoczął w 1919 roku 
ofensywę na Wschodzie.  W jej 
wyniku polskie oddziały stosun-
kowo łatwo doszły do północy do 
Dźwiny i Berezyny, a na południu 
do Zbrucza. 

ARMIA CZERWONA LICZY-
ŁA W 1920 ROKU  5 MILIO-
NÓW LUDZI POD BRONIĄ.
GROS SIŁ PRZERZUCIŁA 
NA FRONT ZACHODNI.

Wiosną 1920 roku Piłsudski przy-
stąpił do realizacji drugiej części 
rozgrywki na Wschodzie. Po za-
warciu sojuszu z Ukraińską Re-
publiką  Ludową atamana Petlury 
ruszyła wielka polska ofensywa 
na Ukrainie, która doszła do Ki-
jowa. Wydawało się, że polskie 
zostały zrealizowane. Polscy żoł-
nierze stanęli na granicach I Rze-
czypospolitej.

NADCHODZĄ BOLSZEWICY

Wtedy jednak ocknęli się bolsze-
wicy. Na front zachodni ściągnęli 
poważne siły z innych frontów i 

rzucili do ataku na białoruskim 
kierunku operacyjnym. Dzięki 
wielkiej przewadze liczebnej nie-
ustannie nacierająca Armia Czer-
wona odepchnęła Wojsko Polskie 
głęboko na zachód, za Niemen i 
Bug, pod samą Warszawę.
- W 1919 roku bolszewicy zajęci 
byli walką o przetrwanie kontrre-
wolucyjnymi  armiami białych ge-
nerałów  atakującymi na wscho-
dzie, północy i południu. Front 
zachodni był wtedy dla nich dru-
gorzędny i de facto był starciem o 
jakieś pograniczne terytoria. Gdy 
jednak uporali się z Denikinem, 
Wranglem i Kołczakiem, przerzu-
cili gros sił na zachód. Uzyska-
li tam zdecydowaną przewagę i 
przeszli do ataku. 
Armia Czerwona liczyła wtedy 5 
milionów ludzi pod bronią. Woj-
sko Polskie natomiast wiosną 
1920 roku miało sześćset kilka-
dziesiąt tysięcy żołnierzy, a w 
kulminacyjnym momencie wojny 
latem 1920 roku - dziewięćset kil-
kadziesiąt tysięcy. Stąd właśnie 
wzięło się to pasmo sukcesów bol-
szewików - mówi prof. Grzegorz 
Nowik z Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie, autor ksią-
żek o polskim radiowywiadzie 
podczas wojny 1920 roku i czło-
nek zespołu naukowego wydają-
cego dokumenty tego konfliktu.

BOLSZEWICY U BRAM 
WARSZAWY

W krytycznej sytuacji gdy bolsze-
wicy stali u bram Warszawy, na 
północy maszerowali na Płock, a 
na południu zbliżali się do Lwo-
wa, przed naczelnym wodzem 
stanęło trudne zadanie znalezienia 
wyjścia z tej strategicznej matni. 
Marszałek postanowił wydać bol-
szewikom decydującą bitwę na 
obszarze między Wisłą a Bugiem, 
uderzając odpowiednimi siłami w 
któreś miejsce mocno rozciągnię-
tego sowieckiego frontu. 
Piłsudski, który we własnym za-
kresie studiował literaturę woj-
skową i historię wojen polsko 
- rosyjskich doskonale zdawał 
sobie sprawę, że cały obszar za-
dań między Bałtykiem a Morzem 
Czarnym podzielony jest na dwa 
wielkie teatry działań wojennych: 
białoruski i ukraiński. Rozdzie-
la je pas bagien poleskich, a ich 
posiadanie jest kluczem do powo-
dzenia w tej rozgrywce.
- Oto bowiem wiodące przez Po-
lesie z północy na południe linie 
kolejowe pozwalały na zastoso-
wanie ruchu roszującego, czyli 
termin zaczerpnięty z lubianych 
przez Marszałka szachów - rosza-
dy. Polegało to na przerzuceniu 
wojsk z północy na południe lub 
na odwrót, stworzeniu lokalnej 
przewagi, możliwości zaatakowa-
nia przeciwnika z flanki i pobicia 
go. Bitwa Warszawska to nic inne-
go jak tylko roszada sil, które zo-
stały wyciągnięte z południa dla 
przeprowadzenia kontrofensywy 
znad Wieprza. A jej plan powstał 
już 9 lipca 1920 mroku - wyjaśnia 
prof. Nowik.
Jak zauważa historyk, intencją 
Piłsudskiego  wyrażoną w tym 
planie było pobicie wojsk Bu-
dionnego na południu, przerzuce-
nie wojsk przez bagna poleskie i 
uderzenie w skrzydło wojsk Tu-
chaczewskiego. Takich prób pobi-
cia Budionnego podjęto kilka pod 
Kijowem. nad Uszą, pod Korcem, 
pod Równem i pod Brodami. Po 
tej ostatniej bitwie na przełomie 
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lipca i sierpnia Budionny został 
na dwa tygodnie zmuszony do 
odwrotu. 
To pozwoliło wyciągnąć z połu-
dnia część polskich sił i wyko-
rzystać je do kontrnatarcia. Na 
początku sierpnia Piłsudski do-
stosował wcześniejsze założenia 
do aktualnej sytuacji i postanowił, 
że nad Wieprzem zostaną skon-
centrowane siły frontu środkowe-
go na które składała się 4.Armia i 
część 3. Armii.
Wchodziły do niej najlepsze pol-
skie jednostki, m.in. 1.i 3. Dywi-
zja Piechoty Legionów, 14. i 16. 
Dywizja Piechoty z Wielkopolski 
oraz 4. Brygada Jazdy. Manewr w 
swoich założeniach miał przypo-
minać nieco rozwiązanie zastoso-
wane przez Hindenburga w bitwie 
pod Tannenbergiem w 1914 roku.
22 listopada 1920 roku Lwów 
jako pierwsze i jedyne w II RP 
miasto polskie zostało odznaczo-
ne Krzyżem Kawalerskim Orderu 
„Virtuti Militari”.
Uroczystej dekoracji dokonał Na-
czelnik Państwa Marszałek Józef 
Piłsudski, który również odbie-
rał defiladę na ul. Legionów we 
Lwowie. To najwyższe polskie 
odznaczenie wojskowe nadano 
bohaterskiemu miastu, które do 
dziś z dumą nosi dewizę „Semper 
Fidelis” (Zawsze wierny).
Doceniono zarówno odwagę 
mieszkańców w czasie walk roz-
poczętych w listopadzie 1918 
roku o zachowanie polskości 
miasta, jak i jego późniejszy opór 
wobec natarcia Armii Czerwonej 
w 1920 roku.
W całej historii orderu, poza 
Lwowem, tylko jeszcze dwa inne 
miasta dostąpiły tego zaszczytu – 
Warszawa i Verdun. Oprócz tego, 
odznaczono również indywidu-
alnie 162 lwowian. W tym dniu 
(22 listopada 1920 r.) Piłsudski 
powiedział:
„Tu codziennie walczyć trzeba 
było o nadzieję, codziennie wal-
czyć o siłę wytrwania. Ludność 
starała się wojskiem, wojsko 
starało się ludnością. I kiedym 
ja, jako sędzia wojskowy dają-
cy nagrody, odznaczający ludzi, 
myślał nad kampanią pod Lwo-
wem, to wielkie zasługi waszego 
miasta oceniłem tak, jak gdybym 
miał jednego zbiorowego żołnie-
rza i ozdobił Lwów Krzyżem Or-
deru „Virtuti Militari”, tak, że 
wy jesteście jedynym miastem w 
Polsce, które z mojej ręki, jako 
Naczelnego Wodza, za pracę wo-
jenną, za wytrzymałość otrzymało 
order”.

 DZIEŃ 11 LISTOPADA 1918 
ROKU

To co stanowiło drogę Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego do odzy-
skania Niepodległości Państwa 
Polskiego po 123 latach niewoli 
wpisało się trwale w karty histo-
rii naszego Narodu i Państwa. 
Nie ugasiło to jednak namiętno-
ści społecznych i politycznych. 
Najskrajniejszy radykalizm i 
najbezwzględniejsza demagogia 
walczyły ze sobą o palmę pierw-
szeństwa w wysuwaniu najja-
skrawszych haseł i programów 
odbudowy Polski na nowych pod-
stawach.
Bo znajdowali się i tacy, którzy 
za najważniejsze zadanie w tej 
doniosłej chwili dziejowej uwa-
żali zawieszenie na Zamku Kró-
lewskim czerwonego sztandaru. 
Byli inni, których główną troską 

było zdjęcie korony z głowy Orła 
Białego. Tylko władzy nie było. 
Urzędowała wprawdzie jeszcze 
w Warszawie utworzona przez 
okupantów Rada Regencyjna, 
złożona z arcybiskupa, księcia i 
bogatego szlachcica, ale nie miała 
żadnego znaczenia i wpływu.
Ciążyło na niej jej pochodzenie z 
nominacji niemieckich i austro - 
węgierskich władz okupacyjnych, 
na podstawie nadanego przez te 
władze patentu w sprawie władzy 
państwowej w Królestwie Pol-
skim z 12 września 1917 roku. 
Objęła urząd 27 października te-
goż roku. Ciążyła na niej jeszcze 
silniej własna niemoc i bezrad-
ność. Przy tym miała groźną ry-
walkę w powołanym do życia w 
dniu 7 listopada 1917 roku przez 
żywioły radykalne „Tymczaso-
wym Rządzie Ludowym Republi-
ki Polskiej”, który rezydował w 
Lublinie i miał charakter skrajnie 
radykalny. Jednym słowem pano-
wał straszliwy chaos; władza, jak 
słusznie mówiono, „leżała na uli-
cy”. Gdy działo się to wszystko, 
pędził do Warszawy pociągiem 
Józef Piłsudski, jedyny człowiek, 
który w tym wielkim momencie 
historycznym miał wszelkie dane 
ku temu, aby stać się ośrodkiem 
władzy w panującym ogólnym 
rozprężeniu i chaosie.
Przybył on do Warszawy mgli-
stym i dżdżystym porankiem 10 
listopada 1918 roku – a była to 
niedziela – w kilka godzin po 
opuszczeniu stolicy odradzającej 
się Polski przez generał- guber-
natora Hansa Hartwiga von Be-
selera, który pod osłoną nocy wy-
jechał ze swoim sztabem do Nie-
miec. Wiadomość o przyjeździe 
do Warszawy Wodza Legionów 
rozeszła się błyskawicznie. Na 
dworcu i przed dworcem zgroma-
dziły się zastępy ludzi celem po-
witania Komendanta wracającego 
z więzienia w Magdeburgu. Przy-
był również przedstawiciel Rady 
Regencyjnej, ks. Zdzisław Lubo-
mirski, który odwiózł następnie 
Piłsudskiego do swojego pałacu, 
gdzie odbył z nim dłuższą kon-
ferencję. Była to pierwsza czyn-
ność oficjalna Józefa Piłsudskie-
go po przyjeździe do Warszawy. 
Za nią poszły niezliczone inne. 
Jakkolwiek zmęczony, Piłsudski 
nie pomyślał nawet w tym dniu 
o wypoczynku. Zamieszkawszy 
chwilowo w pensjonacie przy ul. 
Moniuszki, do późnej nocy bez 
przerwy przyjmował najrozmait-
sze delegacje i prowadził konfe-
rencje. Jednocześnie rozpoczęły 
się w Warszawie pierwsze starcia 
z okupantami i pierwsze wypad-
ki rozbrojenia Niemców. Na tych 
pracach i wydarzeniach zakoń-
czył się pierwszy dzień pobytu 
Piłsudskiego w Warszawie po 
powrocie z Magdeburga i zaświ-
tał pamiętny na zawsze w dzie-
jach naszej państwowości, Dzień 
Wyzwolenia 11 listopada 1918 
roku. Ów dzień, wielki, promien-
ny, wymarzony w snach czterech 
pokoleń, wypieszczony gorącą 
myślą całego narodu i okupiony 
całym morzem łez i krwi, dzień 
ostatecznego wyzwolenia Polski 
z więzów niewoli, dzień, w któ-
rym Polska powstała, aby zacząć 
żyć na nowo życiem własnym, 
samodzielnym, życiem w słońcu 
i chwale Wolności i Niepodle-
głości. Ten niezapomniany Dzień 
11 listopada 1918 roku, to świę-
to naszego zmartwychwstania, 
dzień naszego odrodzenia jako 

Narodu i Państwa, wyniesiony do 
godności Święta Państwowego. 
Od tego dnia datuje się bowiem 
historia Niepodległego Państwa 
Polskiego związana nierozłącznie 
z Pierwszym Marszałkiem Polski 
Józefem Piłsudskim. W ogóle z 
chwilą przybycia Piłsudskiego 
do Warszawy nastąpił zasadniczy 
zwrot w dotychczasowym groź-
nym położeniu w którym znaj-
dowała się Polska. Jeżeli władza 
leżała dotąd „na ulicy”, to teraz 
pojawił się człowiek, w którego 
ręce naród mógł ją złożyć z całą 
wiarą i zaufaniem. Zrozumiała to 
Rada Regencyjna, przedstawiciel-
ka najbardziej zachowawczej czę-
ści społeczeństwa, która w tym 
właśnie dniu przekazała Józefowi 
Piłsudskiemu władzę wojskową i 
naczelne dowództwo polskich sił 
zbrojnych, a w trzy dni później, 
„kierując się dobrem Ojczyzny”, 
jak zaznaczyła w swoim orędziu, 
także zwierzchnią władzę pań-
stwową, a sama się rozwiązała i 
ustąpiła. Rozwiązał się również 
samorzutnie „Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej” w 
Lublinie i poddał się dobrowol-
nie władzy Piłsudskiego. Ale nie 
tylko naród uznał w Piłsudskim 
swojego zwierzchnika i wodza. 
Również okupanci, których sta-
nowisko było w najwyższym 
stopniu niepewne, zorientowa-
li się i zrozumieli, że w Polsce 
zmieniła się zupełnie sytuacja, że 
przybył ktoś, za kim stoi cały na-
ród, który ma pełną władzę i siłę 
do jej wykonywania.
Jeszcze tego samego dnia, w 
którym Piłsudski przyjechał do 
Warszawy zgłosili się do niego 
przedstawiciele Rady Żołnier-
skiej tzw. „Soldatenratu”, która 
objęła władzę nad załogami oku-
pacyjnymi, z oświadczeniem, że 
wojska niemieckie opuszczą War-
szawę dobrowolnie, bez walki, o 
ile Piłsudski zaręczy im spokojny 
wyjazd do kraju. Ważnym sukce-
sem było również przyjęcie przez 
Komendę tzw. „Ober - Ost” (Ar-
mii Wschodniej) żądania Piłsud-
skiego co do ewakuacji Ukrainy z 
ominięciem Królestwa linią kole-
jową Kowel – Brześć - Białystok.
Uniknięto w ten sposób dzięki 
konsekwencji Piłsudskiego nie-
obliczalnych konsekwencji, któ-
re mógł pociągnąć za sobą prze-
marsz wielkiej, liczącej przeszło 
200 tysięcy żołnierzy armii nie-
mieckiej frontu wschodniego. Po 
ostatecznym uwolnieniu Warsza-
wy, skąd ostatni transport z Niem-
cami odjechał 19 listopada 1918 
roku, a jednocześnie całego kra-
ju od zmory armii okupacyjnej, 
rozpoczęła się pod kierunkiem 
Piłsudskiego praca nad wznosze-
niem zrębów wskrzeszonej pań-
stwowości polskiej. Ale autorytet 
Piłsudskiego opanował piętrzące 
się trudności. Trzeba było budo-
wać wszystko od samych podstaw 
– własną administrację, skarb, ży-
cie gospodarcze, wojsko; trzeba 
było jednocześnie zaprowadzić 
porządek w chaotycznych stosun-
kach politycznych. Charakteryzu-
ją najwymowniej te stosunki sło-
wa Piłsudskiego: „(…)Dziki cha-
os, w który wpadłem po powrocie 
z Magdeburga, chaos sądów, my-
śli, zdań, ugrupowań, dziki chaos, 
niemożliwy nawet do ułożenia w 
jakąkolwiek łamigłówkę, dzika 
rozbieżność – były tak wielkie, 
tak olbrzymie, że uważam to za 
jeden z cudów, iż mogłem z tego 
chaosu wyprowadzić Państwo na 

jakąś ścieżkę… rozmawiałem z 
setkami osób, z przedstawiciela-
mi rozmaitych ziem, organizacji, 
stowarzyszeń, interesów… każdy 
mówił, że jest całym narodem, 
każdy chciał swojego rządu, każ-
dy groził, że innego rządu nie 
słucha(…)”. Istniało zatem nie-
bezpieczeństwo, że wśród tych 
anarchicznych nastrojów Polska 
padnie ofiarą tego molocha, który 
pochłonął już Ukrainę, Białoruś i 
Gruzję.
A niebezpieczeństwo takie istnia-
ło i było bardzo poważne. Że jed-
nak ominęło szczęśliwie Polskę, 
a pożar rewolucji bolszewickiej 
osmalił ją tylko, lecz jej nie spalił, 
jest to jedna z
wielkich zasług polityki Józe-
fa Piłsudskiego. Do utworzenia 
pierwszego rządu polskiego po-
wołał Piłsudski Ignacego Daszyń-
skiego, po którym w kilka dni 
później stanowisko premiera ob-
jął Jędrzej Moraczewski, pseudo-
nim „E. K. Pomorski”, „Edward” 
(ur. 13 stycznia 1870 roku w 
Trzemesznie k. Gniezna w Wiel-
kopolsce, zm. 5 sierpnia 1944 
w Sulejówku) – polski inżynier 
kolejowy, absolwent Politechni-
ki Lwowskiej , kapitan saperów 
Legionów, działacz związkowy, 
polityk i publicysta. Następcą 
Jędrzeja Moraczewskiego został 
Ignacy Jan Paderewski, pełniący 
równocześnie funkcję ministra 
spraw zagranicznych, Kawaler 
Orderu Orła Białego i francuskiej 
Legii Honorowej. Tak więc w nie-
prawdopodobnym, krótkim cza-
sie, w przeciągu zaledwie dwóch 
tygodni od objęcia władzy przez 
Piłsudskiego, rzucone zostały 
podwaliny pod ustrój państwowy 
wskrzeszonej Polski. Piłsudski 
jednoczył w swojej osobie obo-
wiązki Naczelnika Państwa, od-
powiedzialne obowiązki Wodza 
Naczelnego, organizatora Armii 
Polskiej. Tę armię dla obrony 
kraju od wrogów zewnętrznych i 
wewnętrznych należało dopiero 
tworzyć. Zbrojne ręce wrogowie 
wyciągali po ziemie polskie. Ar-
mię polską trzeba było uzbroić i 
wyposażyć w odpowiednie środ-
ki.
Na szczęście, podstawa do stwo-
rzenia armii istniała gotowa.
Były nią zastępy dawnych żołnie-
rzy legionowych i kadry Polskiej 
Organizacji Wojskowej (P.O.W). 
Na nich, wypróbowanych zastę-
pach żołnierzy oparł Józef Pił-
sudski organizację armii odro-
dzonego państwa polskiego. I tu 
znów okazało się czym dla Polski 
był Czyn 6 sierpnia 1914 roku, 
czym powstałe z niego Legiony! 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Le-
giony_Polskie_1914-1918 (link is 
external)
Dzięki temu, że mieliśmy te goto-
we kadry na których oparła się or-
ganizacja tworzącej się stopniowo 
wielkiej armii, można było zorga-
nizować odsiecz dla Lwowa, pod-
jąć skuteczną kampanię na terenie 
Małopolski Wschodniej; można 
było wysłać niezbędne siły na 
Śląsk Cieszyński do walki z na-
jazdem czeskim; można było w 
niedługi czas później oswobodzić 
Kresy Południowo – Wschodnie. 
A w jakich ciężkich i trudnych 
warunkach dokonywało się two-
rzenie tej polskiej armii, poucza o 
tym rozkaz Naczelnego Wodza z 
dnia 14 lutego 1919 roku:
„(…)Korzystając z popłochu 
wśród okupantów zdołano za-
garnąć dość znaczną ilość broni, 

amunicji, mundurów i materiału 
wojennego. Zdobytym materiałem 
trzeba było z szybkością formo-
wać, uzbrajać i ćwiczyć jednostki 
bojowe, powstające z oficerów i 
szeregowców z rozmaitych wojsk i 
ochotników, a więc z pierwiastków 
niejednolitych. Napad Ukraińców 
na Lwów, zagrożenie Chełmsz-
czyzny, niejasna sytuacja, a póź-
niej wojna z Czechami, zbliżanie 
się bolszewików przez Litwę, ko-
nieczność obserwacji wszystkich 
granic – zmuszały Naczelne Do-
wództwo do rzucania sił na zagro-
żone punkty, bez odpowiedniego 
ekwipunku, którego kraj, zubo-
żały wojną, dostarczyć nie mógł. 
I bez koniecznych uzupełnień w 
ludziach. W tych warunkach nie 
można było sformować wyższych 
jednostek taktycznych, bo ciągłe 
naprężenie na froncie bojowym i 
niedostateczna ilość żołnierzy nie 
pozwalały tworzyć silniejszych re-
zerw. Dowództwo było zmuszone 
naprędce formować jednostki, po-
mimo braków wyćwiczenia, wy-
ekwipowania, umundurowania, 
nawet z niedostateczną bielizną, 
posyłać na front(…)”.
Jak przewidującym był Piłsudski, 
dążąc wszelkimi siłami do stwo-
rzenia w jak najkrótszym czasie 
możliwie najsilniejszej armii oka-
zało się wiosną 1919 roku, kiedy 
nad wskrzeszoną dopiero Polską 
zawisła groźba bolszewickiego 
zalewu.
Bowiem za ustępującą z dawnego 
frontu rosyjskiego armią niemiec-
ką posuwały się ku ziemiom pol-
skim liczne i silne dywizje Czer-
wonej Armii. Podjęta przez bol-
szewików akcja wojskowa miała 
na celu rozpalenie pożogi rewo-
lucyjnej na Zachodzie, a przede 
wszystkim podanie ręki rewolucji 
w Niemczech. Droga prowadziła 
przez Polskę, którą kierownictwo 
Czerwonej Armii spodziewało się 
zmiażdżyć jednym uderzeniem. 
W lutym wojska sowieckie stanę-
ły już nad Szczarą, zajęły Wilno 
i przez Polesie sięgały linii Bugu.
W kraju nie zdawano sobie spra-
wy z grożącego niebezpieczeń-
stwa, rozumiał je natomiast i 
trafnie ocenił Piłsudski. Równo-
cześnie na Zachodzie formowano 
paragrafy traktatu
pokojowego i wrogie Polsce 
czynniki napierały, aby Polskę 
zamknąć jedynie w granicach ob-
szaru od Warty do Bugu i Narwi.
Wobec stanu wytworzonego przez 
akcję sowiecką na wschodzie, ła-
two więc mogła zapaść decyzja, 
przesądzająca granice wschodnie 
państwa polskiego, według dyk-
tanda przedstawicieli emigracji 
rosyjskiej, a wówczas olbrzymi 
szmat ziemi polskiej z Wilnem i 
Grodnem byłby dla Polski straco-
ny na zawsze.
Do takich możliwości Piłsudski 
nie chciał dopuścić, wbrew sprze-
ciwowi z jakim się spotkał w ko-
łach sejmowych, wbrew również 
koalicji zachodniej, w której imie-
niu poseł francuski domagał się, 
aby obszary za Bugiem pozostały 
przy Rosji. I rozpoczęła się nowa 
epopeja czynów oręża polskiego 
pod wodzą Piłsudskiego. Stwo-
rzona przez niego i nieustannie się 
organizująca armia polska, rosnąc 
z każdym dniem w siły materialne 
i w siłę duchową dołączyła nowe 
laury do wieńca polskiej chwały 
wojennej. Krocząc od zwycię-
stwa do zwycięstwa armia polska 
zdobyła 12 kwietnia 1919 roku 
Lidę, a w tydzień później oswo-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_1914-1918
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_1914-1918
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bodziła Wilno, następnie Grodno, 
aby w dalszych zwycięskich wal-
kach nad Armią Czerwoną zająć 
Mińsk, sforsować linię Dźwiny 
i po przeprawieniu się przez Be-
rezynę opanować Bobrujsk i Bo-
rysów i zakończyć swą ofensywę 
wspólnie z wojskami łotewski-
mi zdobyciem miasta i twierdzy 
Dyneburga. A jednocześnie z tą 
ofensywą, w wyniku zwycięskich 
operacji wojennych na froncie 
południowym wojska polskie za-
jęły Wołyń, oraz dokonały oswo-
bodzenia Lwowa i Małopolski 
Wschodniej od inwazji ukraiń-
skiej, biorąc we władanie odro-
dzonego państwa polskiego cały 
obszar po Zbrucz. Nie poprzestał 
Piłsudski na tych zwycięstwach. 
Gdy rokowania pokojowe z So-
wietami, które chciały tylko w ten 
sposób zyskać na czasie, a równo-
cześnie umacniały swoją armię i 
przygotowywały się forsownie 
do decydującego uderzenia, roz-
chwiały się, Piłsudski uprzedzając 
ofensywę bolszewicką i chcąc ją 
udaremnić, przeprowadził śmiały 
w założeniu, a głęboko przemy-
ślany politycznie plan uderzenia 
na Ukrainę i wyzwolenia jej z 
rosyjskiej niewoli. Jak stwierdza 
Ignacy Daszyński w swojej pracy 
„Wielki człowiek w Polsce” po-
święconej Piłsudskiemu:
„Było to wcielenie ogromnej my-
śli politycznej, był to, w razie po-
wodzenia, straszny cios w impe-
rializm rosyjski, uważający Ukra-
inę za swoją zdobycz od trzech 
wieków, cios w panowanie Rosji 
nad Morzem Czarnym, cios w 
cały ekonomiczny ustrój państwa 
rosyjskiego, białych, czy czerwo-
nych carów”.
Podjęta 25 kwietnia 1920 roku 
pod osobistym kierunkiem Pił-
sudskiego ofensywa przysporzy-
ła orężowi polskiemu nowych 
laurów. W przeciągu zaledwie 
dwóch tygodni armia polska, li-
czebnie niewielka, walcząc pod 
okiem Naczelnego Wodza, prze-
mierzyła ogromną połać kraju od 
Zbrucza pod Dniepr i rozgromiw-
szy doszczętnie wojska sowieckie 
8 maja zajęła Kijów. Po dniach 
triumfów przyszły jednak wkrót-
ce dni klęski. Oto po zajęciu przez 
wojska polskie Kijowa, dywizje 
sowieckie zgrupowane na fron-
cie północnym, przeszły nagle do 
ofensywy. Wprawdzie uderzenie 
to zostało odparowane i nieprzy-
jaciela zatrzymano na miejscu, 
ale kosztem osłabienia frontu pol-
skiego na Ukrainie. Skorzystało 
z tego dowództwo Czerwonej 
Armii i rzuciło na oddziały pol-
skie znajdujące się na Ukrainie 
cztery dywizje armii konnej pod 
wodzą Budionnego, którym udało 
się przebić tyły polskie. Nieunik-
nionym następstwem był odwrót 
wojsk polskich z Ukrainy.

GENEZA BITWY WARSZAW-
SKIEJ

I nagle 4 lipca zgromadzone na 
tym froncie w ogromnej liczbie 
wojska sowieckie podjęły gwał-
towną ofensywę pod hasłami: 
„Na Wilno, Mińsk, Warszawę”, 
aby, jak głosił rozkaz dowódcy 
Czerwonej Armii Tuchaczewskie-
go: „przez trupa do Polski”, zdo-
być „drogę do wszechświatowego 
pożaru rewolucji”.

Czuwał jednak w tych dniach 
klęski i grozy Wódz Naczelny. 
W najkrytyczniejszym momen-

cie gdy wróg zbliżał się do bram 
stolicy, wieczorem 5 sierpnia i w 
nocy 6 sierpnia jak sam stwierdza, 
„przepracował siebie samego dla 
wydobycia decyzji”.
Pisał o tym później w swojej 
książce „Rok 1920”:
„(…) Nad całą Warszawą wisiała 
zmora mędrkowania, bezsilności 
i rozumkowania tchórzy. Jaskra-
wym tego dowodem była wysłana 
delegacja z błaganiem o pokój. 
Warszawę skazywałem z góry na 
pasywną rolę, na wytrzymanie 
nacisku, który szedł za nią. Lecz 
wtedy z pasywną rola nie chcia-
łem wiązać ogromnej większości 
swoich sił. Gdy znowu myślałem 
o zmniejszeniu obsady pasywnej, 
to bać się zaczynałem o to, czy 
Warszawa wytrzyma i czy sam 
fakt wymarszu jakiejś części woj-
ska, już do niej wciągniętej, nie 
wywoła zmniejszenia słabych sił 
moralnych i braku zaufania do 
możliwości obrony… Zestawiw-
szy po kilka razy próby rachunku, 
zdecydowałem wycofać ku połu-
dniowi większą część 4-tej armii i 
zaryzykować osłonę południową, 
wyciągając z niej dwie dywizje, 
które uważałem za najlepsze – 1 
i 3 legionową. Jako miejsce kon-
centracji zostały wybrane „oko-
lice, przykryte względnie szeroką 
rzeką Wieprz, z oparciem lewego 
skrzydła o Dęblin i przykryciem 
w ten sposób mostów zarówno 
przez Wisłę, jak i przez Wieprz. 
Uśmiecha mi się zresztą ta myśl 
skądinąd, by w czasie decydującej 
operacji nie być stałym obiektem 
nacisku mędrkującej trwogi i ro-
zumkującej bezsilności(…)”.
Wspaniały w swej koncepcji 
plan Bitwy Warszawskiej został 
uwieńczony sukcesem, który wy-
wołał zdumienie i podziw w ca-
łym świecie. Tak oto Polska oca-
liła siebie i Europę przed klęską 
„Widma krążącego po Europie, 
widma komunizmu”, deklaracji 
programowej Związku Komuni-
stów (niemieckiej partii komuni-
stycznej) napisanej przez Karola 
Marksa i Fryderyka Engelsa na 
przełomie lat 1847 i 1848 i ogło-
szona w lutym 1848 r. w Lon-
dynie. A szef francuskiej misji 
dyplomatycznej Jusserand, który 
również w 1920 roku przebywał 
w Warszawie jako obserwator z 
ramienia swojego rządu powie-
dział:
„ Wróg Polski był wrogiem 
wszystkich krajów cywilizowa-
nych. Zagrożony był ład społecz-
ny, a niebezpieczeństwo zawisło 
nad porządkiem politycznym, 
ustalonym przez Traktat Wer-
salski”. Tylko pewne czynniki 
polityczne w Polsce, te same, 
które stale podkopywały ruch 
niepodległościowy, wskrzeszony 
i kierowany przez Piłsudskiego 
nie chciały uznać jego zasług. 
Żywiołowa nienawiść partyjna 
do Wodza wyzwolonej z niewoli 
Polski podyktowała im pomysł 
wypaczenia prawdy, sfałszowania 
wyroku historii. Zbawcą Polski 
chcieli uczynić Francuza, genera-
ła Weyganda, pomimo, że obrona 
Warszawy została przeprowadzo-
na wbrew planowi i radom tego, 
dobrego zresztą, przyjaciela Pol-
ski, który sam stwierdził publicz-
nie jak było naprawdę. Generał 
Weygand doradzał zrezygnować 
z obrony Lwowa i użyć ściągnięte 
stamtąd siły do obrony Warszawy.

 USIŁOWANIA UPOKORZE-
NIA JÓZEFA PIŁSUDSKIE-

GO W ATAKU NA MARSZAŁ-
KA - ZAPLUTY, POTWORNY 
KARZEŁ NA KRZYWYCH 
NÓŻKACH

Wrogowie osobiści i polityczni 
Józefa Piłsudskiego urządzili 
manifestację na dziedzińcu pa-
łacu Krasińskich w Warszawie 
na którym ustawiono parę tuzi-
nów kobiet z arystokracji, a gdy 
pojawił się generał Weygand, 
na dany znak przez reżyserów 
smutnej komedii zgromadzone 
kobiety padły na kolana i ca-
łowały ręce „zwycięzcy Bitwy 
Warszawskiej.”.
Równocześnie na zebraniu po-
litycznym przemawiał jeden z 
dygnitarzy kościelnych, piętnu-
jąc Piłsudskiego jako „podłego 
tchórza i zdrajcę”.
Posunięto się nawet do kolpor-
towania wiadomości, iż adiutant 
Piłsudskiego z jego polecenia 
porozumiał się z bolszewikami 
po drucie przeciągniętym z Bel-
wederu do podziemi soboru na 
placu Saskim. Wrogowie jawni i 
ukryci czynili co mogli i jak mo-
gli, aby utrudnić mu pracę.
Mówił Piłsudski:

„(…)Był cień, który biegł koło 
mnie. Czy na polu bitwy, czy w 
spokojnej pracy, cień ten ścigał 
mnie i prześladował. Zapluty, po-
tworny karzeł na krzywych nóż-
kach, wypluwający swoją brudną 
duszę, opluwający mnie zewsząd, 
nie szczędzący niczego, co szczę-
dzić trzeba: rodziny, stosunków, 
bliskich mi ludzi, śledzący moje 
kroki, przekształcający moją 
myśl – ten potworny karzeł pełzał 
za mną, ubrany w chorągiewki 
różnych kolorów, to obcego, to 
swojego państwa, krzyczący fra-
zesy, wymyślające jakieś historie 
– ten karzeł był moim nieodstęp-
nym towarzyszem doli i niedoli, 
szczęścia i nieszczęścia, zwycię-
stwa i klęski. A plucie to chrzczo-
no wysokimi słowami, wysokimi 
hasłami. Była to praca tzw. naro-
dowa – patriotyczna(…)”.

A tymczasem cień biegł koło nie-
go, to wyprzedzał go, to zosta-
wał w tyle. Zaczęły się piekielne 
harce „zaplutego potwornego 
karła na krzywych nóżkach, 
wypluwającego swoją
brudną duszę”, a wraz z nią 
„jakieś niesłychane historie”. 
„W przeciągu pięciu lat prawie 
– mówił Piłsudski- musiałem 
żyć w otoczeniu najrozmait-
szych potwornych baśni,
najrozmaitszych legend, naj-
rozmaitszych, śmiesznych nie-
raz opowiadań, które mnie się 
tyczyły”. Bo czego to o nim nie 
opowiadano?

„Reprezentant narodu, wybrany 
przez wszystkich, reprezentujący 
wszystkich – kradnie!
Reprezentant zdradza kraj, w 
czasie wojny umawia się z nie-
przyjacielem! Naczelny Wódz, 
prowadzący wojnę jest zdrajcą! 
Gdzie na niego kara? Czy jest 
próba usunięcia go? Czy jest pró-
ba zrobienia go odpowiedzialnym 
za te wszystkie zbrodnie? Nie ma!
Idzie tylko o plucie, idzie tylko 
o kał wewnętrzny, którego pełna 
musiała być dusza, jeżeli na te 
rzeczy się zdobyła.
Potworny karzeł, wylęgły z ba-
gien rodzinnych. Gdzie indziej 
w stosunku do reprezentantów 
państwa, nawet gdy są nieuczci-

wi, ukrywa się to, czyni się wysił-
ki, by na reprezentancie plamy 
nie było, by błyszczał jak tarcza. 
Gdzie indziej wódz naczelny, 
który zwyciężył jest czczony, spo-
tykają go honory i zaszczyty, bo 
przecież on państwo wyratował, 
przecież on ocalił od nieszczęścia 
wszystkich. U nas inaczej. Wódz 
ma iść w błoto i tylko, gdy dosta-
tecznie błota się napije, ma być 
godnym Polski”.

 PIŁSUDSKI:

„(…)Szanuję swoją historię, 
szanują ją dla siebie, szanuję ją 
dla dzieci, szanuję dla przyszłych 
historyków, którzy by także mi 
w twarz napluli, gdybym razem 
z potwornymi karłami, którzy 
mnie obniżyć chcieli, pracował. 
Jeżeli Polska w pierwszym okre-
sie zdobyła się na naprawę Rze-
czypospolitej, to potem powoli 
od naprawy do starych narowów 
powrót się zaczął. Wielkich wysił-
ków pracy trzeba, aby Polskę na 
drogę naprawy wypchnąć(…)”.
Historyczne to przemówienie 
wygłosił Piłsudski w kilka dni 
po uchwale Sejmu z 28 czerw-
ca 1923 roku która brzmiała: 
„Józef Piłsudski jako Naczelnik 
Państwa i Naczelny Wódz zasłu-
żył się Narodowi”.
Na wiadomość o śmierci Pierw-
szego Marszałka Polski Józe-
fa Piłsudskiego prezydent RP 
Ignacy Mościcki wydał Orę-
dzie do Narodu. Tuż przed 1 w 
nocy 13 maja 1935 roku udał się 
do Belwederu by oddać cześć 
zmarłemu Marszałkowi.

 PREZYDENT IGNACY 
MOŚCICKI POWIEDZIAŁ 
WÓWCZAS:

„[…] Przedmiotem kultu naro-
dowego nie może być tylko samo 
cierpienie. W drodze swej instynkt 
twórczy narodu znajduje ujście w 
apoteozie czynu i wielkości. Bez 
czci dla wielkości nie ma potęgi 
Państwa… Dzień 12 maja 1935 
roku tragiczny dla Narodu i Pań-
stwa Polskiego okrył wszystkie 
serca polskie ciężką, nieutuloną 
żałobą. Odszedł od nas na zawsze, 
odszedł w chwili, kiedy najbar-
dziej potrzebujemy Jego mądrej, 
troskliwej i wszystko przewidują-
cej opieki. Największy na przeło-
mie całej naszej historii człowiek, 
który z głębi dziejów minionych 
moc swego ducha czerpał i nad-
ludzkim wytężeniem myśli i drogi 
przyszłość odgadywał[…]”.

 Polskie Legiony – I Kadrowa 
pod Jego dowództwem śpiewały 
hymn:

Legiony to – żołnierska buta
Legiony to – ofiarny stos
Legiony to – rycerska nuta
Legiony to – straceńców los!

 Refren

My Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy swój życia los
Na stos – na stos!

Nie chcemy już od was uznania
Ni waszych mów ni waszych łez
Skończyły się dni kołatania
Do waszych dusz do waszych 
serc

Refren
My Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić 
skry
Niech życie swe dla ideału
I swoją krew i marzeń sny

Refren

My Pierwsza Brygada...

 Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni
Wśród fałszów siać siew szla-
chetności
Miazgą swych ciał żarem swej 
krwi

Refren

My Pierwsza Brygada...
Krzyczeli żeśmy stumanieni
Nie wierząc nam że chcieć to 
móc
Laliśmy krew osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz

Refren.

My Pierwsza Brygada...

Autorami hymnu Legionów są 
Tadeusz „Kostek” Biernacki, lub 
Andrzej Hałaciński. Jak twierdził 
Biernacki ułożył tekst wspólnie z 
kolegami w nocy z 16 na 17 lipca 
1917 roku, gdy przewożeni byli 
jako internowani przez Niem-
ców do Szczypiorna w związ-
ku z kryzysem przysięgowym. 
Hałaciński także przyznawał się 
do pieśni i podawał, że powsta-
ła w Tyrolu w tym samym 1917 
roku. Józef Piłsudski nazwał ją 
„najdumniejszą pieśnią jaką kie-
dykolwiek Polska stworzyła”. 
Wraz z nadaniem Piłsudskiemu 
na kilka tygodni przedtem, 14 
maja 1923 roku, Krzyża Wiel-
kiego Orderu Virtuti Militari za 
zwycięską wojnę z bolszewikami, 
był to pierwszy oficjalny wyraz 
publicznego uznania jego zasług 
przez najwyższe władze niepodle-
głego Państwa Polskiego. Simon 
Goodough znany popularyzator 
historii wojen i wojskowości w 
wydanej w 1979 r. książce „Tac-
tical Genius in Battle” w uznaniu 
talentów dowódczych Józefa Pił-
sudskiego postawił go w kręgu 
zwycięzców 27 największych bi-
tew w dziejach świata. Wymienił 
go w szeregu takich strategów jak 
Temistokles, Aleksander Wielki, 
Cezar, Gustaw Adolf czy Konde-
usz. Francuski generał Louis A. 
Faury w jednym z artykułów w 
1928 r. porównał Bitwę Warszaw-
ską do Bitwy pod Wiedniem:
„Przed dwustu laty Polska pod 
murami Wiednia uratowała świat 
chrześcijański od niebezpieczeń-
stwa tureckiego; nad Wisłą i nad 
Niemnem szlachetny ten naród 
oddał ponownie światu cywilizo-
wanemu usługę, którą nie dość 
oceniono”.
Z kolei brytyjski historyk J.F.C. 
Fuller napisał w książce „Bitwa 
pod Warszawą 1920”: „Osłania-
jąc centralną Europę od zarazy 
marksistowskiej, Bitwa Warszaw-
ska cofnęła wskazówki bolsze-
wickiego zegara (...), zatamowała 
potencjalny wybuch niezadowo-
lenia społecznego na Zachodzie, 
niwecząc prawie eksperyment 
bolszewików”.

 PRZEŁOMOWA BITWA W 
HISTORII

 Przełomowe bitwy w historii 
świata - lista bitew, które zawa-
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żyły na losie ludzkości. Można 
zatem zaliczyć do niej dane star-
cie, jeśli odwrotny jego przebieg 
dokonałby gruntownego prze-
wrotu w dziejach świata. Listę 
15 przełomowych bitew stworzył 
Edward Shepard Creasy, a o 3 
kolejne uzupełnił ją brytyjski po-
lityk, dyplomata i pisarz, Edgar 
Vincent D’Abernon.
Można dodać do niej walki z 
okresu II wojny światowej.18. 
przełomową bitwą z kolei jest Bi-
twa Warszawska, podczas której 
polskie wojska zatrzymały ofen-
sywę Armii Czerwonej i zmusiły 
ją do odwrotu. Dzięki zwycięstwu 
Polaków rewolucja komunistycz-
na nie rozprzestrzeniła się na po-
łudniową i zachodnią Europę.

 Podane przez Edwarda Sheparda 
Creasy’ego:

1. bitwa pod Maratonem - 12 
września 490 p.n.e.
2. porażka Aten w wojnie z Sy-
rakuzami (wyprawa sycylijska) - 
413 p.n.e.
3. bitwa pod Arbelą - 331 p.n.e.
4. bitwa nad Metaurusem - 207 
p.n.e.
5. bitwa w Lesie Teutoburskim - 9
6. bitwa na Polach Katalaunij-
skich (obecnie Chalons-sur-Mar-
ne) - 7 września 451
7. bitwa pod Tours - 25 paździer-
nika 732
8. bitwa pod Hastings - 14 paź-
dziernika 1066

9. oblężenie Orleanu - 1429
10. klęska hiszpańskiej armady - 
1588
11. bitwa pod Blenheim - 13 
sierpnia 1704
12. bitwa pod Połtawą - 8 lipca 
1709
13. kapitulacja armii angielskiej 
pod Saratogą - 1777
14. bitwa pod Valmy - 1792
15. bitwa pod Waterloo - 18 
czerwca 1815

Dodane przez Edgara Vincentego 
D’Abernona:

16. bitwa pod Sedanem
17. bitwa nad Marną - 5 - 9 wrze-
śnia 1914
18. bitwa warszawska 15 sierpnia 
1920
- Wojna trzydziestoletnia
- bitwa pod Tannenbergiem

II wojna światowa

- bitwa pod Stalingradem 1942-
1943
- bitwa pod El - Alamein 1942
- bitwa pod Kurskiem 1943
- walki o Guadalcanal 1942-1943

Edgar Vincent,  wicehrabia D’A-
bernon (ur. 19 sierpnia 1857, zm. 
1 listopada 1941) – brytyjski poli-
tyk, dyplomata, pisarz. W Polsce 
jego nazwisko znane jest dzięki 
temu, że rozszerzył listę Edwarda 
Sheparda Creasy’ego 15 przeło-
mowych bitew w historii świa-

ta, włączając wymienioną wyżej 
książką 3 kolejne bitwy, w tym 
Bitwę Warszawską.

 CUD NAD WISŁĄ

 Przy tym wszystkim sformu-
łowanie „Cudu nad Wisłą” na-
brało konotacji religijnej, po-
nieważ wojska polskie pokonały 
bolszewików w Bitwie War-
szawskiej 15 sierpnia, w dniu 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Korony 
Polskiej.
Dzisiaj w 2016 roku wrogowie 
Polski siejący zamęt w polskich 
młodzieńczych umysłach poda-
ją „prawdę” historyczną m.in. o 
rzekomej „okupacji” Kresów II 
RP przez Polskę.

Dla „Kresowego Serwisu Infor-
macyjnego” w 96 rocznicę „Bi-
twy Warszawskiej” opracował
Aleksander Szumański - czło-
nek Związku Piłsudczyków, 
uhonorowany „Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej” oraz 
„Medalem w Hołdzie Komen-
dantowi”.

Źródła:

h t t p : / / w w w. b l o g p r e s s . p l /
node/19166 (link is external)

http://www.bitwawarszawska.pl/
index.php?cmd=zawartosc&opt=
pokaz&id=3 (link is external)

http://3obieg.pl/adam-michnik-
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„Gazeta Wyborcza” zamieściła 
wywiad z Jurijem Szuchewy-
czem, synem Romana[1]. Nie jest 
to pierwszy wywiad „Wyborczej” 
z synem twórcy i dowódcy UPA. 
Należy podkreślić, że w obozie 
polskiej rusofobii, do którego 
oprócz środowiska „Wyborczej” 
należy duża część tzw. prawicy, 
postać Szuchewycza-juniora nie 
zalicza się do postaci negatyw-
nych, a robienie z nim wywiadów 
nie uchodzi za coś niewłaściwe-
go. Obozowi polskiej rusofobii 
nigdy nie przeszkadzały takie 
detale jak chociażby publiczne 
wzywanie przez Szuchewycza-
-juniora w 2011 roku do rewizji 
granicy z Polską. Ten wywiad 
jest jednak szczególny ze wzglę-
du na to, że w przeciwieństwie do 
poprzednich odsłonił prawdziwe 
oblicze Szuchewycza-juniora, a 
ściślej prawdziwe oblicze współ-
czesnego nacjonalizmu ukraiń-
skiego. Pokazał, że niczym nie 
różni się ono od tamtego w wy-
daniu banderowskim sprzed po-
nad 70, jest równie antypolskie 
i niebezpieczne. Nie wiem jaka 
była intencja „Wyborczej”, ale 
poprzez publikację tego wywia-
du potwierdzone zostało wszyst-
ko to, co od lat mówili i przed 
czym przestrzegali ci, których 
obóz polskiej rusofobii określa 
mianem „rosyjskiej agentury” i 
„trolli Putina”.

Tematem wywiadu z czołowym 
epigonem banderyzmu była 
uchwała polskiego Sejmu z 22 
lipca, oddająca hołd ofiarom 
UPA i nazywająca jej zbrodnie na 
ludności polskiej ludobójstwem. 
Uchwała ta zirytowała establish-
ment polityczny pomajdanowej 
Ukrainy ze środowiskami bande-
rowskimi na czele. W odpowie-
dzi neobanderowcy wyszli z ini-
cjatywą podjęcia przez parlament 
Ukrainy kompromitującej swoją 
treścią kontruchwały. Był to po-
mysł m.in. deputowanego Jurija 
Szuchewycza. Przypuszczam, że 
autor wywiadu – Igor T. Miecik 
– chciał tylko poznać stanowisko 
Szuchewycza-juniora. Nie przy-
puszczał jednak, że tak szeroko 
otworzy on przed nim ukraińską 
duszę. Ten wywiad wystawia 
kompromitujące świadectwo nie 
tyle Szuchewyczowi, którego 
rodowód i poglądy są znane, ile 
panu Miecikowi i całemu środo-
wisku „Wyborczej”.

„W lipcu Polska wypowiedziała 
Ukrainie wojnę. Wojnę hybrydo-
wą. Czego się spodziewaliście? 
Macie teraz naszą odpowiedź na 
swój zdradziecki atak. Wojna to 
wojna. Ale to nie my ją rozpoczę-
liśmy – usłyszałem w słuchawce 
telefonu, zanim zdążyłem powie-
dzieć coś więcej niż „dzień do-
bry” i zapytać o projekt uchwa-

ły ukraińskiego parlamentu o 
>>historii ludobójstwa narodu 
ukraińskiego dokonywanej syste-
matycznie i konsekwentnie przez 
państwo polskie<<” – żali się już 
na wstępie red. Miecik.

Rozumiem ten żal. Dotychczas 
„wojnę hybrydową” prowadziła 
z Ukrainą podobno Rosja, a teraz 
Szuchewycz-junior twierdzi, że 
prowadzi ją także Polska, która 
przecież tyle dla banderowskiej 
Ukrainy zrobiła. To rzeczywiście 
przykra konstatacja.

Dalej pan Miecik zdradza, że „to 
nie była nasza pierwsza rozmo-
wa. Jurija Szuchewycza, syna 
komendanta Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii, poznałem dwa 
lata temu. Spotkaliśmy się kilka 
razy we Lwowie i przegadaliśmy 
długie godziny. Ich owocem były 
wywiady w „Gazecie Wybor-
czej” i w mojej książce o Ukra-
inie. Tyle że mówiliśmy wtedy 
o obaleniu Janukowycza, ukra-
ińskiej rewolucji oraz o samym 
Szuchewyczu i jego niezwykłym 
życiu. Pojechałem też do Lwowa 
kilka dni po przyjęciu przez pol-
ski Sejm uchwały o tym, że „ofia-
ry zbrodni popełnionych w latach 
40. przez ukraińskich nacjona-
listów do tej pory nie zostały w 
należyty sposób upamiętnione, 
a masowe mordy nie zostały na-

zwane – zgodnie z prawdą histo-
ryczną – mianem ludobójstwa”. 
Wiedziałem, że nie będzie łatwo 
– do tej pory omijaliśmy temat 
Wołynia – ale nie spodziewałem 
się, że aż tak... Atmosfera od po-
czątku była zła”.

Fragment ten mówi wszystko o 
mentalności obozu polskiej ruso-
fobii. Szuchewycz nie jest synem 
zbrodniarza, ale komendanta 
UPA (w znaczeniu pozytywnym). 
Dotychczas omijano temat Wo-
łynia, a przedmiotem rozmów 
były tematy jakże przyjemniej-
sze dla obozu polskiej rusofobii 

– obalenie legalnego prezydenta 
Ukrainy i „niezwykły życiorys” 
Szuchewycza. Od razu chce się 
zapytać, a cóż w tym życiorysie 
takiego niezwykłego? Wygląda 
na to, że dla solidarnościowców 
każdy kto siedział za cokolwiek 
w więzieniu w ZSRR lub PRL 
jest niezwykły. Tym bardziej 
więc bolesne było dla pana Mie-
cika, że ten niezwykły idol tak go 
potraktował.

Szuchewycz-junior przyszedł na 
spotkanie z żoną i swoim asysten-
tem i od razu pokazał prawdziwe 
oblicze nacjonalizmu ukraińskie-

Savoir-vivre Szuchewycza
Bohdan Piętka
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go, które zwłaszcza „Wyborcza” 
zawsze ignorowała.
„Ile wam zapłaciła Moskwa? – 
zaczął, nie czekając na moje py-
tanie. Zatkało mnie: - Jaka Mo-
skwa? Komu? Za co? – Moskwa 
Putina, Kreml. Ile zapłacili wa-
szym posłom za nazwanie wyda-
rzeń na Wołyniu ludobójstwem?”

Dlaczego pan Miecik tak się 
zdziwił? Przecież pozycjonowa-
nie osób i środowisk mających 
odmienne zdanie w polityce jako 
„pachołków Kremla” i „agentów 
Rosji” jest stałym elementem 
kultury politycznej III RP, współ-
tworzonym tak przez „Gazetę 
Wyborczą”, jak i „Gazetę Pol-
ską”. Przecież pytanie „ile wam 
zapłaciła Moskwa?” było wie-
lokrotnie zadawane przez samą 
„Wyborczą” tym, którzy po wy-
buchu rewolty na Majdanie nie 
przyłączyli się do owczego pędu 
i ostrzegali przed nacjonalizmem 
ukraińskim. Ludzie ci do dnia 
dzisiejszego są opluwani jako 
„agenci Rosji”, a środowisko 
„Wyborczej” i media red. Sakie-
wicza dzierżą na tym polu palmę 
pierwszeństwa.

Mentalność pana Miecika i jego 
środowiska pokazuje następny 
fragment wywiadu. Zamiast słów 
dezaprobaty wobec Szuchewy-
cza i informacji dla czytelnika, że 
jest to typowa postawa epigonów 
szowinizmu banderowskiego, 
mamy słowa uwielbienia i uspra-
wiedliwienia dla rozmówcy.

„Jurij Szuchewycz jest na Ukra-
inie, zwłaszcza zachodniej, po-
mnikiem. Niekwestionowanym 
tam autorytetem moralnym, kimś 
w rodzaju świeckiego przywódcy 
duchowego” – już tylko to zda-
nie kompromituje doszczętnie 
pana Miecika. „Autorytetem mo-
ralnym” i „świeckim przywódcą 
duchowym” Szuchewycz może 
być tylko dla banderowców, no i 
ewentualnie dla red. red. Michni-
ka i Miecika, ale nie dla wszyst-

kich Ukraińców, nawet na za-
chodniej Ukrainie.

Ale idźmy dalej. To nie koniec 
gloryfikacji Szuchewycza przez 
red. Miecika. Pisze on bowiem 
o Szuchewyczu następująco: 
„Ma 83 lata i życiorys męczenni-
ka. Jako syn zamordowanego w 
1950 r. przez NKWD legendar-
nego komendanta UPA Romana 
Szuchewycza, sam nie mając nic 
na sumieniu, został aresztowany 
przez Sowietów jako 15-letni 
chłopiec i z krótkimi przerwami 
przesiedział w łagrach ponad 30 
lat. W celi stracił wzrok. Wyszedł 
w 1989 r., w przededniu odzyska-
nia przez Ukrainę niepodległości. 
Po zwycięstwie Majdanu w 2014 
r. zdobył mandat deputowane-
go Wierchownej Rady, gdzie w 
sprawach dotyczących historii 
jego głos jest wpływowy, zawsze 
słuchany z uwagą i szacunkiem”.

Pan Miecik jest jeszcze bardziej 
szczery niż Szuchewycz-junior. 
Roman Szuchewycz jest dla 
niego „legendarnym komendan-
tem UPA”. Nie faszystowskim 
kolaborantem, zbrodniarzem i 
ludobójcą, ale „legendarnym ko-
mendantem”. To mówi dosłow-
nie wszystko o „Wyborczej” i 
o podziemnej „Solidarności”, z 
której „Wyborcza” się wywodzi. 
Nic więcej dodawać nie trzeba. 
Jeżeli ktoś po tym nadal nie wi-
dzi czym naprawdę był, komu 
służył i w czyim interesie działał 
ruch polityczny zapoczątkowany 
w Polsce w 1980 roku, to znaczy, 
że jest po prostu ślepy. Poza tym 
nie jest prawdą, że Roman Szu-
chewycz został „zamordowany”. 
Zginął w policyjnej obławie, jak 
pospolity bandyta. Śmieszne są 
też zachwyty nad tym, że Szu-
chewycz-junior „przesiedział w 
łagrach ponad 30 lat”. Dziwna 
była ta jego 30-letnia odsiadka w 
„łagrach”, bo jakoś mógł się tam 
legalnie ożenić i nawet spłodził 
dwoje dzieci. Głos Szuchewy-
cza-juniora w sprawach historii 

jest rzeczywiście wpływowy. 
To jemu Ukraina zawdzięcza 
gloryfikujące OUN-UPA usta-
wodawstwo z 9 kwietnia 2015 
roku, przyjęte podczas wizyty 
prezydenta Komorowskiego w 
Kijowie.

Swoje zachwyty nad Szuche-
wyczem-juniorem pan Miecik 
kontynuuje następująco: „W 
lipcu jako jedyny deputowany 
towarzyszył przewodniczącemu 
Wierchownej Rady Andriejowi 
Parubijowi w zakończonych fia-
skiem negocjacjach z marszał-
kiem Sejmu Markiem Kuchciń-
skim dotyczących wspólnego 
stanowiska w sprawie rzezi wo-
łyńskiej. A po przyjęciu polskiej 
uchwały służył radą deputowane-
mu Ołehowi Musijowi, autorowi 
projektu „odwetowej” uchwały 
ukraińskiego parlamentu o pol-
skim ludobójstwie”.

Pewnie wszystkiemu winna ta 
polska uchwała, bo gdyby nie 
ona to można byłoby spokojnie 
dalej zachwalać czytelnikom 
„Wyborczej” Szuchewycza-ju-
niora jako szczerego demokratę. 
A prawda o „autorytecie moral-
nym” wyszła na jaw.

„Panie Juriju, pan mówi poważ-
nie o pieniądzach z Moskwy?” 
– pyta Miecik. Niestety Szuche-
wycz-junior jest albo mało inte-
ligentny i nie rozumie podtekstu 
pytania, albo nie zależy mu już na 
przyjaciołach z ulicy Czerskiej 
w Warszawie. Wali więc Mieci-
ka nożem miedzy oczy: „To nie 
moja opinia, tylko pogląd po-
wszechny na Ukrainie. Putin wy-
korzystuje w wojnie hybrydowej 
różne siły polityczne, a także je 
finansuje, by wykonywały jego 
wolę. Tak jest z mniejszością ro-
syjską i partią komunistyczną w 
Estonii, skrajną prawicą Marine 
Le Pen we Francji, węgierskim 
Jobbikiem, nie widzę przyczyn, 
dla których nie miałby finanso-
wać posłów polskiego Sejmu 

(…). Kreml zrobi wszystko, żeby 
skompromitować postać Stepana 
Bandery, ukraiński nacjonalizm, 
myśl polityczną OUN i działal-
ność UPA. Zrobi wszystko, żeby 
opluć naszych bohaterów i po-
dzielić naród”.

Dalej jest już tylko banderowski 
bełkot, znany z różnych wypo-
wiedzi samego Szuchewycza-ju-
niora i innych epigonów OUN-
-UPA. Zasługą pana Miecika jest 
to, że ten banderowski bełkot z 
pierwszej ręki czytelnikom „Wy-
borczej” pokazał. Czy jednak 
potrafią oni wyciągnąć z tego 
wnioski? Wątpię. Dowiadujemy 
się m.in., że prawdziwym ukra-
ińskim patriotą można być tylko, 
gdy się czci Stepana Banderą i 
że w „rzeczywistości wojny hy-
brydowej” kult OUN-UPA musi 
mieć charakter państwowy. Lu-
dobójstwa na Wołyniu nie było, a 
jedynie doszło do „do partyzanc-
kiej wojny i masowego antypol-
skiego wystąpienia ukraińskiego 
ludu”. Miejscowi Polacy zasłu-
żyli sobie na to, co robił z nimi 
„ukraiński lud”, bo pogardzali 
Ukraińcami. A tak w ogóle to Ar-
mia Krajowa razem z sowiecką 
partyzantką masowo mordowała 
Ukraińców, a Polacy powszech-
nie kolaborowali z Niemcami 
hitlerowskimi. Natomiast akcja 
„Burza”, to była „ostatnia despe-
racka próba współpracy z Sowie-
tami, znów w imię utrzymania 
polskich imperialnych zdobyczy 
na etnicznych ziemiach Ukraiń-
ców”.

Obecnie Polska – zdaniem Szu-
chewycza-juniora – dąży do 
„ponownej dekapitacji narodu 
ukraińskiego. Pozbawienia go 
przywództwa i wartości, tak by 
znów stał się bezwolną niewol-
niczą masą, której można będzie 
narzucić obce wartości i przy-
wództwo. W tym sensie postępu-
jecie wobec Ukrainy dokładnie 
tak jak Moskwa. Prezentujecie 
podobne moskiewskiemu post-

kolonialne i postimperialne my-
ślenie, co pokazał otwarcie wasz 
Sejm 22 lipca”. Dowodem pol-
skiego imperializmu są dla Szu-
chewycza-juniora liczne polskie 
wycieczki odwiedzające Lwów.

Pan Miecik wygląda naprawdę 
niepoważnie, kiedy tłumaczy 
Szuchewyczowi, że jego teza 
„o antyukraińskiej współpracy 
polsko-moskiewskiej jest krzyw-
dząca i nieprawdziwa. Między 
Polską a Rosją nie było w ostat-
nich latach gorszych stosunków 
niż dziś. I jest to spowodowane 
między innymi, jeśli nie przede 
wszystkim, polskim wsparciem 
dla ukraińskich dążeń niepod-
ległościowych”. W odpowiedzi 
żona Szuchewycza krzyczy na 
niego, że jeśli tak, to ma „prze-
stać mówić po rosyjsku i przejść 
na ukraiński. Przy mnie po rosyj-
sku mówić pan nie będzie! Ani 
słowa więcej po kacapsku!”.

Zdziwienie Miecika na ten afront 
świadczy o tym, że nie rozumie 
on w ogóle czym jest nacjonalizm 
ukraiński. Ale nie może być ina-
czej, skoro jego rozmówca jest 
dla niego synem „legendarnego 
komendanta UPA” i męczenni-
kiem sowieckich łagrów. Teraz 
dopiero Miecik przypomniał 
sobie, że „przed spotkaniem z 
Lesią Szuchewycz, urodzoną w 
Niemczech córką ukraińskie-
go emigranta, żołnierza UPA, 
ostrzegali mnie dawni towarzy-
sze pana Jurija. Twierdzili: „To 
fanatyczka”. A mówili to człon-
kowie założonej przez Szuche-
wycza w latach 90. partii UNA 
i jej bojówki UNSO. Ludzie, 
którzy na ochotnika walczyli w 
Naddniestrzu, obu wojnach cze-
czeńskich, Gruzji i wszędzie tam, 
gdzie można było „bić Moskala”. 
Jeszcze niedawno wydawało się, 
że na prawo od nich jest już tyl-
ko brunatna mgła”. Niestety są 
częścią tej brunatnej mgły, co w 
ostateczności musi też niechętnie 
przyznać Miecik.
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„Na zielonej Ukrainie” 
Stanisław Żurek
Na Ukrainie szerzy się wściekli-
zna ludobójczego banderyzmu. 
Co zastanawiające, zaraza ta 
opanowała ukraińskie elity inte-
lektualne i polityczne, a one z ko-
lei zarażają nią młode pokolenia 
Ukraińców. Jaskrawy obraz tej 
choroby ujawnił się ostatnio przy 
okazji uchwały polskiego sejmu, 
który dzień 11 lipca ustanawił 
11 Narodowym Dniem Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na obywatelach II RP.  

Prezydent Ukrainy Petro Poro-
szenko napisał na Facebooku: 
„Jest mi przykro w związku z de-
cyzją polskiego Sejmu. Wiem, że 
wielu zechce wykorzystać ją dla 
spekulacji politycznych”. Poro-
szenko uznał, że w stosunkach 
między Ukrainą a Polską należy 
powrócić do głoszonego przez 
papieża Jana Pawła II przyka-
zania „przebaczamy i prosimy o 
wybaczenie”.”Tylko podejmując 
wspólne kroki, możemy dojść do 
chrześcijańskiej zgody i pojedna-
nia. Tylko razem możemy wyja-
śnić wszystkie fakty tragicznych 
kart wspólnej historii - podkreślił 
Poroszenko.

Ukraiński minister spraw zagra-
nicznych Pawło Klimkin też oce-
nił, że w tej kwestii przedstawi-
ciele obu państw powinni „dzia-
łać razem”.”Zwyciężyły emocje. 
Treść dokumentu wywołuje zanie-
pokojenie. Szkoda, że Warszawa 
nie usłyszała propozycji człon-
ków ukraińskiego rządu, deputo-
wanych, znanych działaczy spo-

łecznych, by w tej kwestii działać 
razem; ukraińscy i polscy histo-
rycy powinni zbadać wszystkie 
aspekty tej tragedii, a parlamenty 
dwóch krajów - przyjąć wspólne 
oświadczenie” - powiedział szef 
dyplomacji, cytowany na Twitte-
rze ukraińskiego MSZ.

Nie sądzę, że poprzez jednostron-
ne działania można dojść do real-
nego porozumienia i pojednania. 
Potrzebujemy wspólnych kroków 
-  dodał. (za: http://wpolityce.pl/
swiat/301802-prezydent-ukrainy-
reaguje-na-uchwale-dotyczaca-
zbrodni-wolynskiej-jest-mi-
przykro-w-zwiazku-z-decyzja-
polskiego-sejmu ). 

Poniżej zacytowane jest kilka 
opinii internautów, które znajdują 
się pod tekstem. 

Karolusz: Panie „Poroszenka bez 
prawdy nie będzie pojednania z 
Polską. Jak możecie na zbrod-
niarzach budować swoje pań-
stwo?, jak można tak traktować 
zamordowanych przez was 200 
tyś Polaków, odmawiacie im na-
wet katolickiego pochówku, a kie-
dy ukarzecie zbrodniarzy i kiedy 
naprawicie krzywdy wyrządzone 
Polakom?. Gdyby np Niemcy po-
stępowali jak wy to by na każdym 
rogu stał pomnik hitlera i co dru-
ga ulica i plac byłby jego nazwi-
ska, ale oni się odcięli i odrzuci-
li to, a wy ?. Ukraińcy nie tylko 

mordowali Polaków na Wołyniu, 
ale w ramach niemieckiej armii 
mordowali Polaków w Powsta-
niu Warszawskim i uczestniczyli 
w zbrodniach razem z Niemcami 
.A Polska wam pomaga jak może 
w konflikcie z Rosją i co ma w za-
mian?, kult zbrodniarzy opraw-
ców Polaków.” 

Dziadek: „Słowa „przebaczamy 
i prosimy o wybaczenie” kieruje 
ofiara do oprawcy panie Poro-
szenko; z tego co wiem to nawet 
popi święcili widły ,siekiery, piły 
, sierpy, kosy , motyki noże i to 
wszysko na sąsiadów”   

Wanda: „Panie Poroszenko, jeze-
li powołuje sie pan na sw. Jana 
Pawla, to przede wszystkim nale-
zy cytować „Prawda Was Wyzwo-
li”. I prosze powtarzac to swoim 
rodakom.”  

Minsect: „Powinno mu być przy-
kro z powodu ukraińskich spraw-
ców ludobójstwa i budowania 
Ukrainy na „sławie” UPA i Ban-
dery.”  

Fensyn: „A w jaki bardziej be-
stialski sposób, i ile więcej osób 
trzeba zamordować, żeby nazwać 
taką zbrodnię LUDOBÓJSTWEM 
?!” 

Andrij Deszczica, ambasador 
Ukrainy w Polsce, 22.07.2016 
r. na facebooku oskarżył Polskę 
o ludobójstwo na Ukraińcach w 
czasie wojny: „ukraińscy politycy 
i parlamentarzyści słusznie będą 
udowadniać, że miało miejsce 
ludobójstwo na Ukraińcach ze 
strony Polaków”. Krytykował, 
że Sejm przyjął ten uchwałę sa-
modzielnie pomimo tego, że były 
propozycje by przyjąć wspólną 
uchwałę z Ukrainą. Jego zdaniem 
Ukraina powinna oficjalnie odpo-
wiedzieć na przyjętą przez Pol-
skę uchwałę i Najwyższa Rada 
powinna w tej sprawie wydać 
oświadczenie. 

Wiceminister spraw zagranicz-
nych Wołodymyr Prystajko 
oświadczył: „Bardzo żałujemy, 
że zapadła taka decyzja. Mówi-
liśmy naszym polskim kolegom, 
że jest to bardzo skomplikowana 
kwestia. W swoim czasie zginęło 
bardzo dużo ludzi, Ukraińców i 
Polaków, i potrzeba więcej czasu, 
by historycy mogli się z tym upo-
rać. Oczekuję, że nasi deputowa-
ni zareagują na decyzję polskich 
kolegów”.  

Prezes ukraińskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej Wołodymyr 
Wiatrowycz ocenił, że uchwała 
Sejmu w sprawie Wołynia nie 
jest decyzją historyczną, lecz hi-
storycznym nieporozumieniem. 
„Decyzja polskiego parlamentu 
jest nieprzyjemnym, lecz natu-
ralnym wynikiem narastającej 
antyukraińskiej histerii i brakiem 
chęci rozliczenia się z trudną hi-

storią Polski, co jest prowokowa-
ne przez siły polityczne obecne w 
Sejmie. Tak naprawdę nie ma to 
nic wspólnego z upamiętnieniem 
ofiar, a jest tylko instrumentali-
zacją konfliktu z przeszłości dla 
uzyskania bieżących korzyści 
politycznych” - napisał na Face-
booku. „Polityczna decyzja o lu-
dobójstwie Polaków nie jest wy-
razem żalu za ofiarami ludzkimi, 
lecz za utraconymi terytoriami. 
W latach drugiej wojny świato-
wej o wiele więcej Polaków, w 
tym mieszkańców tzw. Kresów, 
zginęło z rąk nazistów i komuni-
stów, jednak żadnych rezolucji na 
rzecz uznania tych zabójstw za 
ludobójstwo polski parlament nie 
rozpatrywał. Oskarżenia padły 
natomiast pod adresem Ukraiń-
ców. Czy nie stało się tak dlatego, 
że część tzw. Kresów jest dziś te-
rytorium ukraińskim? - spytał.

Internauta o nicku Stary Polak 
odpowiedział: „To nie jest żal za 
utraconymi terytoriami.To jest 
żal, ból i gniew z powodu męki 
niewinnych naszych kochanych 
bliskich, ich krzyków, krwi i na-
szych nie wyschłych do dziś łez.” 

Ukraiński urzędnik w randze 
ministra Światosław Szeremeta 
stwierdził, że uchwała wołyńska 
przyjęta przez Sejm „w czasie 
wojny ukraińsko-rosyjskiej to 
cios w plecy od naszych sojusz-
ników”. Oskarżył też Polskę o 
zaprzeczanie „zbrodniom AK i 
BCh popełnionym na Ukraiń-
cach” i nazwał Akcję „Wisła” 
czystką etniczną. Szeremeta pod-

Najbardziej interesująca jest 
sama końcówka banderowskiego 
bełkotu Szuchewycza-juniora. 
Na uwagę Miecika, że nie wszy-
scy Ukraińcy podzielają jego 
poglądy, bo np. w Odessie „miej-
scowa młodzież, koło fascyna-
tów historii, przy wsparciu dia-
spory żydowskiej zorganizowała 
wystawę o Wołyniu ‚43”, wtrącił 
się asystent Szuchewycza żąda-
jąc podania nazwisk tych ludzi 
i nazwy ich organizacji. „Trze-
ba powiadomić o tej wystawie 
odpowiednie służby – oświad-
czył zdziwionemu Miecikowi 
– organy ścigania, prokuraturę, 
Służbę Bezpieczeństwa Ukra-
iny”. Ujawniona została w tym 
momencie rzeczywistość pomaj-
danowej Ukrainy, na którą kon-
sekwentnie zamykają oczy tzw. 
wiodące polskie media z „Gazetą 
Wyborczą” na czele. To nie jest 
państwo budujące demokrację, 
ale kraj rządzony przy pomocy 
terroryzmu państwowego. Oli-
garchiczno-banderowski wrzód 
na ciele Europy.

Zdziwiłby się ten, kto by przy-
puszczał, że banderowski beł-
kot Szuchewycza-juniora kogoś 
otrzeźwi w redakcji „Wyborczej” 
i obozie polskiej rusofobii. Do-

bitnie świadczy o tym komentarz 
do wywiadu Miecika z Szuche-
wyczem, jaki wyszedł spod pió-
ra Pawła Smoleńskiego – czoło-
wego ukrainofila „Wyborczej” i 
prominentnej postaci lobby ukra-
ińskiego w Polsce[2].

Smoleński także daje na po-
czątku popis swojej zawiedzio-
nej miłości do głównej ikony 
neobanderyzmu na Ukrainie. 
Zawiedzionej nie dlatego, że 
Szuchewycz-junior jest szowini-
stycznym fanatykiem, jak jego 
ojciec, ale dlatego, że to przed 
Polakami ujawnił.

„Mam osobisty problem z Pańską 
rozmową z Igorem Miecikiem, 
Panie Juriju” – konfidencjonalnie 
zaczyna Smoleński. Dalej mamy 
czołobicie, jakby Smoleński zna-
lazł się przed Chmielnickim w 
Siczy Zaporoskiej: „Brak mi od-
wagi, by pouczać Pana, człowie-
ka, który spędził w sowieckich 
łagrach 30 lat (…). Pana, który 
w sowieckich więzieniach stracił 
wzrok i, na zdrowy rozum, nigdy 
nie mógł mieć nadziei na uwol-
nienie oraz że ktokolwiek, poza 
więziennym nadzorcą, usłyszy 
jego słowa. Dziesiątki lat Pań-
skiej katorgi w gułagu powoduje, 

że zdejmuję przed Panem czapkę 
z głowy”.

Czy naprawdę pan Smoleński 
i pan Miecik nie widzą tego, że 
rozmowa z kimś takim jak Szu-
chewycz jest totalną kompromi-
tacją, że na Zachodzie, którym 
salon warszawsko-krakowski od 
ćwierćwiecza bije Polaków po 
oczach, nikt z kimś takim jak 
Szuchewycz by nie rozmawiał, 
a co dopiero uznawał go za jakiś 
autorytet.

Smoleński nie potępia Szuche-
wycza za to, co powiedział. 
Grzecznie poucza go tylko, że 
powinien to powiedzieć delikat-
niej, innymi słowami, inaczej 
rozłożyć akcenty. Nie tak na cha-
ma, prosto z mostu, ale bardziej 
dyplomatycznie, w zawoalowa-
ny sposób. Smoleński po prostu 
chce uczyć lwowskiego prostaka 
savoir-vivre. Tak właśnie wyglą-
da jego komentarz do wynurzeń 
syna „legendarnego komendanta 
UPA”. Oto próbka: „Pyta Pan 
retorycznie, czy Moskwa zapła-
ciła Polakom za parlamentarne 
uchwały dotyczące wołyńskiej 
masakry z 1943 r., co wygląda na 
wojnę hybrydową. A nie wystar-
czyłoby Panu, by powiedzieć, że 

treść tych uchwał podyktowana 
była polskim przekonaniem o 
nadzwyczajnej wyższości moje-
go narodu, o nadzwyczajnych, 
bo polskich, doświadczeniach w 
męczeństwie, o nadzwyczajnej, 
ponoć, świętości Polaków etc., 
etc. – czyli o nadzwyczajnej, 
megagalaktycznej wręcz mega-
lomanii i, co bardzo przykre, nie-
roztropności”.

Brawo, panie Smoleński! Szu-
chewycz-junior zamiast powie-
dzieć, że polski Sejm jest płatną 
agenturą Putina, powinien po-
wiedzieć, że polscy posłowie wy-
kazali się nadzwyczajną megalo-
manią i nieroztropnością. Wtedy 
„Wyborcza” by to przyjęła, a sa-
lon warszawsko-krakowski przy-
klasnął. „Nie jest uczciwe, a tym 
bardziej mądre, by polski brak 
rozsądku, daj Boże chwilowy, 
zamieniać na pospolitą sprzedaj-
ność wobec Kremla” – tłumaczy 
Smoleński Szuchewyczowi. No 
pewnie, że nie jest ładnie sugero-
wać, że np. pan prezes Kaczyński 
może być agentem Kremla, sko-
ro za oligarchiczno-banderowską 
Ukrainę jest on gotów walczyć z 
Rosją do ostatniego Polaka. Ład-
niej jest powiedzieć, że to chwi-
lowy brak rozsądku. Prawdziwy 

savoir-vivre dla banderowców. 
Salon warszawsko-krakowski 
uczy swoich manier banderow-
ską ulicę we Lwowie. Poza tym 
jednak podziela jej poglądy, o ile 
będą wyrażone jego wykwint-
nym i zakłamanym językiem.

Obozowi polskiej rusofobii wy-
daje się, że banderowców można 
nauczyć savoir-vivre i nic już nie 
stanie na przeszkodzie w zbudo-
waniu „bloku Trójmorza”, które-
go wizję roztoczył pan prezydent 
Duda podczas ostatniej wizyty 
w Kijowie. Ignorowanie rzeczy-
wistego oblicza nacjonalizmu 
ukraińskiego i niebezpieczeń-
stwa, jakie niesie ze sobą jego 
odrodzenie zakończy się jednak 
tragicznie. Oczywiście nie dla 
obozu polskiej rusofobii, ale dla 
tzw. zwykłych Polaków.

 
[1] I. T. Miecik, Jurij Szuche-
wycz: Wołyń ludobójstwem? Ile 
wam Kreml zapłacił?, www.wy-
borcza.pl/magazyn, 27.08.2016.

[2] P. Smoleński, Do Jurija Szu-
chewycza, www.wyborcza.pl/
magazyn, 27.08.2016.
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kreślił w trakcie konferencji z 
udziałem ukraińskich historyków 
i działaczy społecznych, że w 
najbliższym czasie ukraiński par-
lament powinien wyrazić swoje 
stanowisko w kwestii uchwały 
wołyńskiej, przyjętej przez Sejm.  
„Niejednokrotnie próbowaliśmy 
nieść formułę „wybaczamy i pro-
simy o wybaczenie – w uchwale 
Sejmu tego nie widzimy. Są tylko 
oskarżenia pod adresem Ukra-
ińców” – powiedział  szef Pań-
stwowej Komisji ds. uczczenia 
pamięci uczestników operacji 
antyterrorystycznej, ofiar wojen i 
represji politycznych - w randze 
ministra. Zaznaczył, że Polska 
nie chce „uznać zbrodni, jakie 
na Ukraińcach popełniła Armia 
Krajowa, Bataliony Chłopskie i 
inne formacje wojskowe”.

(za: http://www.kresy.pl/wyda-
rzenia,spoleczenstwo?zobacz/
ukrainski-minister-uchwala-
wolynska-to-cios-w-plecy-od-
naszych-sojusznikow ). 

Znany ukraiński pisarz, Jurij An-
druchowycz wezwał ukraiński 
parlament do potępienia polityki 
II RP wobec Ukraińców w latach 
1920-1930 i do ustanowienia 
Dnia Pamięci Ofiar Polskich Re-
presji – w ramach „symetrycznej 
odpowiedzi” na działania pol-
skich parlamentarzystów.

Dr Łesia Iwasiuk, wykładająca 
na Uniwersytecie Wiedeńskim 
stwierdziła, że „polski Sejm za-
kwalifikował ukraiński ruch wy-
zwoleńczy przeciwko komuni-
zmowi, faszyzmowi i polskiemu 
nacjonalizmowi jako „faszystow-
ski”. Oskarżyła również Polskę 
o prowadzenie polityki”mikro-
-kolonialnej, kolonialnej i neo-
kolonialnej” – przede wszystkim 
wobec Ukraińców, ale także in-
nych krajów i narodów. W tym 
kontekście podkreśliła„masowe 
zabójstwa cywilnych Litwinów 
przez AK”. „Wybrany przez pol-
skie elity kierunek oskarżania 
Ukrainy o faszystowską prze-
szłość jest trwały, ma tendencję 
narastającą i otrzymuje wsparcie 
w szeregu krajów Europy. Trzeba 
być przygotowanym na to, że co 
roku w lipcu na Wołyń będą mia-
ły miejsce pielgrzymki Polaków” 
– pisze ukraińska filozof. (za: 
http://www.kresy.pl/wydarzenia-
,polityka?zobacz/ukrainska-na-
ukowiec-uchwala-wolynska-to-n
erwowym-krok-dawnego-koloni
zatora-wobec-utraconej-koloni ). 

„Sprowadzanie konfliktu polsko-
-ukraińskiego do ludobójstwa 
jest częścią zaplanowanej na 
Kremlu kampanii wymierzonej w 
Ukrainę, w której wzięli udział 
krótkowzroczni polscy politycy 
lub agenci wpływu Moskwy” – 
pisze oficjalnie antypolska i neo-
banderowska Swoboda. Wprost 
obarczono odpowiedzialnością 
za rzeż wołyńską „polskich kolo-
nizatorów-okupantów”, broniąc 
przy tym UPA. 

Neobanderowska Swoboda ofi-
cjalnie uznała, że uchwała wołyń-
ska polskiego Sejmu, określająca 
po imieniu ludobójstwo na Kre-
sach południowowschodnich II 
RP, to„jawnie wrogi krok w stro-
nę Ukrainy”, a także „podstępny 
cios w plecy naszego narodu, 
który trzeci rok walczy z rosyjską 
agresją”. Zdaniem neobanderow-
ców, decyzja polskich polityków 

niszczy dobre relacje sąsiedz-
kie pomiędzy Polską a Ukrainą, 
a także „możliwość wspólnego 
przeciwstawienia się rosyjskie-
mu imperializmowi”, którego 
celem jest „zagarnięcie naszych 
krajów”. „Polsko-ukraiński kon-
flikt z 1943 roku na Wołyniu był 
związany ze stroną polską, która 
nie chciała uznać prawa Ukra-
ińców do bycia gospodarzami na 
swojej ziemi, planowała wskrze-
sić po wojnie swoje imperium ko-
lonialne i pragnęła nie dopuścić 
do samostanowienia ukraińskiej 
nacji na zachodnioukraińśkich 
ziemiach” - czytamy w tekście. 
„Ogólnonarodowy opór przeciw-
ko polskim okupantom pozwolił 
Wołyniowi uniknąć tragicznego 
losu Chełmszczyzny, Nadsania i 
Podlasia, gdzie Ukraińców wy-
niszczono i wygnano ze swoich 
etnicznych ziem. Dzięki aktyw-
nym działaniom UPA udało się 
uchronić od spalenia przez pol-
skie oddziały wojskowe setek 
wołyńskich wsi, w wołynianie 
uniknęli losu Ukraińców, którzy 
stali się ofiarami operacji “Wi-
sła”  – napisano w oświadczeniu.  
(za: http://www.kresy.pl/wyda-
rzenia,polityka?zobacz/neoband-
erowska-swoboda-o-uchwale-
wolynskiej-to-podstepny-cios-w-
plecy-walczacej-z-rosja-ukrainy 
). 

W Radzie Najwyższej Ukrainy 
zarejestrowano dokument „Pro-
jekt uchwały o upamiętnieniu 
ofiar ludobójstwa, dokonanego 
przez państwo polskie na Ukra-
ińcach w latach 1919-1951”. 
Projekt złożył niezależny depu-
towany Ołeh Musij – wcześniej 
minister zdrowia w pierwszym 
pomajdanowym rządzie Arsenija 
Jaceniuka, który w trakcie Maj-
danu był koordynatorem sztabu 
medycznego.  „Szanując pamięć 
wielu ofiar zorganizowanego i 
masowego wyniszczania Ukra-
ińców na terytorium państwa 
polskiego w latach 1919-1951, 
potępiamy polityczny reżim, któ-
ry sankcjonował masowe prze-
siedlenia i zabójstwa z przyczyn 
narodowościowych i religijnych” 
– tymi słowami zaczyna się pro-
jekt uchwały ws. uszanowaniu 
pamięci „ofiar ludobójstwa, któ-
rego dopuściło się polskie pań-
stwo na Ukraińcach”.  Podkre-
ślono, że „historia ukraińskich 
ziem pod władzą II RP i narodu 
polskiego była historią niespra-
wiedliwości i represji – historią 
ludobójstwa ukraińskiego naro-
du, systematycznie i konsekwent-
nie popełnianego przez państwo 
polskie”. W projekcie uchwały 
jest również mowa o polonizacji, 
pacyfikacji, kolonizacji, deporta-
cjach i fizycznym wyniszczeniu 
Ukraińców, a także o „brutalnych 
masowych zabójstwach spokoj-
nych Ukraińców”. „Kilkadzie-
siąt tysięcy Ukraińców w Polsce 
cierpiało i zginęło tylko dlatego, 
że byli Ukraińcami, setki tysięcy 
deportowano, dziesiątki tysięcy 
cywilnych Ukraińców zamordo-
wano” – czytamy w dokumencie. 
Zaznaczono również, że „Ukra-
ińcy walczyli za swoją wolność 
na swojej ziemi, a Polacy wal-
czyli za cudze”, zaś „pamięć o 
ofiarach lat 1919-1951 oczekuje 
dziś adekwatnego uhonorowa-
nia”. (za: http://www.kresy.pl/
wydarzenia,polityka?zobacz/
ukraina-udostepniono-tekst-
projektu-uchwaly-o-polskim-

ludobojstwie-foto ). 

Borys Tarasiuk, b. szef MSZ 
Ukrainy, a obecnie poseł, oświad-
czył, że w związku z przyjęciem 
uchwały rezygnuje z funkcji sze-
fa międzyparlamentarnej grupy 
ds. współpracy z Polską. Oceniał 
jednocześnie, że uchwała ozna-
cza, iż polskie władze „podkła-
dają ładunek wybuchowy” w 
stosunkach między Kijowem a 
Warszawą i stwierdził, że jest to 
przejaw terytorialnych roszczeń 
Polski wobec Ukrainy.

W Gazecie Wyborczej z 27 sierp-
nia 2016 r. Igor T. Miecik  roz-
mawia z Jurijem Szuchewyczem. 
Syn dowódcy ludobójczej for-
macji UPA jest deputowanym 
Wierchownej Rady. W lipcu jako 
jedyny deputowany towarzyszył 
przewodniczącemu Wierchownej 
Rady Andriejowi Parubijowi w 
negocjacjach z marszałkiem Sej-
mu Markiem Kuchcińskim doty-
czących wspólnego stanowiska w 
sprawie rzezi wołyńskiej. Służył 
radą Ołehowi Musijowi, autoro-
wi projektu „odwetowej” uchwa-
ły ukraińskiego parlamentu o pol-
skim ludobójstwie. 

„- Ile wam zapłaciła Moskwa? - za-
czął, nie czekając na moje pytanie.  
Zatkało mnie: - Jaka Mo-
skwa? Komu? Za co?  
- Moskwa Putina, Kreml. Ile 
zapłacili waszym posłom za 
nazwanie wydarzeń na Wo-
łyniu ludobójstwem? Ile?”   
Dalej syn ludobójcy stwierdza: 
„Po raz pierwszy od lat możemy 
sami decydować, kto jest naszym 
bohaterem, i sami wychowywać 
naszą młodzież. Bandera jest nie-
zaprzeczalnym symbolem ukra-
ińskiego patriotyzmu. Czy się to 
komuś podoba, czy nie. Nie moż-
na być prawdziwym ukraińskim 
patriotą, odrzucając Banderę. 
OUN był jedynym prawdziwie 
niepodległościowym niezależ-
nym nurtem politycznym, dla 
którego wolność Ukrainy była 
wartością najwyższą, i jest to 
rzecz niepodlegająca dyskusji.”  
Na pytanie: Co jest takiego w 
uchwale polskiego Sejmu doty-
czącej Wołynia, że wywołała na 
Ukrainie tak skrajne emocje, a u 
pana, jak widzę, wywołuje wręcz 
gniew?, Szuchewycz odpowia-
da: „To z gruntu, od pierwszego 
do ostatniego zdania, zakłamany, 
prowokacyjny i szowinistyczny 
tekst.  Czy ktoś tam wspomniał, 
jakie były przyczyny konfliktu 
polsko-ukraińskiego na Wołyniu? 
Czy mówi się tam o brutalnej oku-
pacji ukraińskich ziem etnicznych 
przez II Rzeczpospolitą, o paleniu 
naszych cerkwi albo odbieraniu 
ich nam przez katolików, o po-
licyjnych pacyfikacjach wiosek, 
wysiedleniach, wypędzeniach, o 
tym, że samo słowo „Ukrainiec” 
było zakazane, a Polacy wprowa-
dzili do obiegu upokarzające nas 
określenie „Rusin”? Wołyń trak-
towaliście jak rezerwuar taniej 
siły roboczej, niewolniczej wręcz. 
/.../  Nie wspomina się też w wa-
szej uchwale o planowym mordo-
waniu Ukraińców na Chełmsz-
czyźnie, Podlasiu i Zasaniu, które 
Armia Krajowa rozpoczęła jesz-
cze w 1941 r. Przez niemal całą 
okupację w stosunku do ukra-
ińskiej ludności polskie podzie-
mie szło ręka w rękę z sowiecką 
partyzantką, wszystko, byle tylko 
przywrócić okupacyjne granice 

sprzed 1939 r. i oczyścić z Ukra-
ińców ziemie aż po Zbrucz. A wa-
sza akcja „Burza”? O niej też ci-
sza, a była to ostatnia desperacka 
próba współpracy z Sowietami, 
znów w imię utrzymania polskich 
imperialnych zdobyczy na etnicz-
nych ziemiach Ukraińców. /.../  
Określenie „ludobójstwo” to 
oczywiste zakłamanie historii. 
Wam zależy jednak jeszcze na 
powiązaniu, choćby na siłę, ofiar 
partyzanckiej wojny domowej z 
Banderą, OUN, ruchem ukraiń-
skich nacjonalistów i obciążeniu 
ich całą odpowiedzialnością. /.../  
Doszło do partyzanckiej wojny 
i masowego antypolskiego wy-
stąpienia ukraińskiego ludu, z 
jednej strony umęczonego kolo-
nialnym uciskiem Polaków, a z 
drugiej - podejmującego samo-
rzutne akcje samoobrony prze-
ciw groźbie i aż nadto czytelnym, 
brutalnym próbom przywróce-
nia statusu quo ante bellum.” 
I podczas tej samoobro-
ny wybito 80 tys. ludzi?  
- To kolejne kłamstwo. Przypomi-
nam, że polska uchwała sejmowa 
mówi o 100 tys.! Ćwierć wieku 
temu naliczono 20 tys. ofiar, po-
tem 40, jeszcze później 60, 80, 
a teraz 100 tys. Polacy na siłę 
wrzucają wszystkich, którzy zgi-
nęli podczas wojny i okupacji 
na Wołyniu i Galicji, do jednego 
worka z podpisem „rzeź wołyń-
ska”. Wszystko jedno, czy zginęli 
z ręki Niemców, Sowietów, zwy-
kłych band albo nawet wyjechali 
na roboty do Niemiec. Niedłu-
go naliczycie tych ofiar więcej, 
niż było przed wojną wszystkich 
Polaków na zachodniej Ukra-
inie./.../ To perfidna, przemyślana 
i prowadzona konsekwentnie od 
wielu lat polska operacja propa-
gandowa. Obciążając odpowie-
dzialnością ukraiński ruch nie-
podległościowy, chcecie zohydzić 
i uczynić zbrodniarzami naszych 
bohaterów, ludzi, którzy poło-
żyli fundament pod ukraińską 
tożsamość i państwowość, od-
zyskali dla Ukraińców godność. 
To postkolonialna manipulacja. 
Pomysł zmierzający do ponownej 
dekapitacji narodu ukraińskiego. 
Pozbawienia go przywództwa 
i wartości, tak by znów stał się 
bezwolną niewolniczą masą, któ-
rej można będzie narzucić obce 
wartości i przywództwo. W tym 
sensie postępujecie wobec Ukra-
iny dokładnie tak jak Moskwa. 
Prezentujecie podobne moskiew-
skiemu postkolonialne i postim-
perialne myślenie, co pokazał 
otwarcie wasz Sejm 22 lipca. Są-
dzi pan, że nie wiem, co Polacy 
kryją w głębi serca? Sentymen-
ty o Polsce od morza do morza! 
Ot co! Wilno nasze, Lwów nasz. 
/.../ Dobrze by było, żeby Polacy 
przestali pisać Ukraińcom histo-
rię i pozwolili nam samym ją na-
pisać. (Jurij Szuchewycz: Wołyń 
ludobójstwem? Ile wam Kreml 
zapłacił? W: http://wyborcza.pl/
magazyn/1,124059,20605197,ju-
rij-szuchewycz-wolyn-ludoboj-
stwem-ile-wam-kreml-zaplacil.
html?disableRedirects=true ).

Jednocześnie w tym czasie na 
Ukrainie jedna z ulic Kijowa 
przyjęła imię Bandery, 27 lipca 
odbyły się uroczystości czczące 
pamięć SS Galizien podczas ob-
chodów 72. Rocznicy obchodów 
bitwy pod Brodami. Od 5 do 10 
sierpnia w Łucku odbywał  się 
festiwal „Bandershtat”. Wybór 

symbolu, Stepana Bandery, nie 
jest przypadkowy, impraza służy 
propagowaniu banderyzmu i każ-
dego roku jest odwiedzana przez 
weteranów UPA. 

Według oficjalnego komunikatu 
Ukraińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej w połowie sierpnia 
do Polski miała przybyć ekspe-
dycja poszukiwawczo-badawcza 
„Wyrij”.  Jak można przeczytać 
w pierwszych zdaniach wprowa-
dzających, ekspedycja wyruszy 
ze Lwowa na „etniczne ziemie 
ukraińskie, które teraz należą do 
Polski”. Zacytowano także wypo-
wiedź komendantki obozu, Kry-
styny Dubnyckiej, która powie-
działa obóz ten już po raz siódmy 
„odbędzie się na terytorium Za-
kerzonia”. Uczestnicy mają m.in. 
odwiedzić, porządkować i inwen-
taryzować stary ukraiński cmen-
tarze Będą również brali udział w 
prelekcjach nt. historii i kultury 
Ukraińców. Zaplanowano także 
zwiedzanie miejsc związanych z 
Ukraińcami w Polsce, „spotkania 
z tamtejszymi Ukraińcami – auto-
chtonami, lekcje, dyskusje i szko-
lenia na temat historii, kultury i 
geografii etnicznych ziem ukraiń-
skich poza obecnymi granicami 
Ukrainy”. Wśród organizatorów 
są władze miasta Lwowa, a także 
obwodu lwowskiego.  

Zdaniem ukraińskiego historyka 
Andrija Pawłyszyna, oddawa-
nie przez polskie władze hołdu 
Polakom poległym w obronie 
Lwowa przed siłami ukraińskimi 
obraża Ukraińców. Jego zdaniem 
walki te, które nazywa „wojną 
terrorystyczną” przeciwko Ukra-
inie, były śmiertelnym ciosem w 
ukraińską państwowość. „Spad-
kobiercy endecji z PiSu dziś po 
raz kolejny symbolicznie poniżyli 
Ukraińców i państwo Ukraiń-
skie” – napisał Andrij Pawłyszyn 
na Facebooku z okazji Święta 
Wojak Polskiego i Bitwy War-
szawskiej. „Uroczystość z okazji 
kolejnej (nie okrąglej) rocznicy 
zwycięstwa w Bitwie Warszaw-
skiej 1920 roku z udziałem mini-
stra obrony Macierewicza urzą-
dzono przy grobie nieznanego 
żołnierza w Warszawie (pis. oryg. 
– red.)” – napisał ukraiński histo-
ryk. „Tam pogrzebane są szczątki 
ochotnika polskiego, który zginał 
w walkach z wojskiem ukraiń-
skim (Ukraińska Armia Halicyj-
ska ZURL) w okolicach Lwowa 
w 1919 roku. Więc z racji wyboru 
miejsca jest to symboliczne od-
znaczenie śmiertelnego ciosu, za-
danego państwowości ukraińskiej 
w 1919 roku, a nie zwycięstwa 
nad oddziałami Tuchaczewskiego 
i Budionnego” – zaznaczył Paw-
łyszyn. (za: http://www.kresy.
pl/wydarzenia,polityka?zobacz/
ukrainski-historyk-uroczystosci-
p r z y - g r o b i e - n i e z n a n e g o -
zolnierza-obrazaja-ukraincow).   

„Warszawa przestraszyła się. 
Przestraszyła się tego, co uczy-
niła wobec Ukraińców” – pisze 
na stronach ukraińskiej „Euro-
pejskiej Prawdy” Ihor Isajew, 
nawiązując do uchwały wołyń-
skiej przyjętej przez polski Sejm. 
„Prezydent Polski Andrzej Duda 
jedzie do Kijowa zaleczyć rany” 
– tak odniósł się do wizyty Dudy 
na Ukrainie w związku z jego 
udziałem w obchodach 25-le-
cia niepodległości tego kraju. 
„Ukraina – to ważna dla Polski 
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część „konstrukcji ideologicz-
nej” w polityce zagranicznej, a 
w przyjmując uchwałę wołyńską 
Warszawie najprawdopodobniej 
nie skalkulowano negatywnych 
konsekwencji takiego kroku. Dla-
tego teraz, na wszystkich możli-
wych poziomach stara się wysłać 
do Kijowa sygnał: ‘jesteśmy z 
Wami’” – podsumowuje Isajew. 
(http://www.kresy.pl/wydarze-
nia,polityka?zobacz/wizyta-ze-
strachu-ukrainski-dziennikarz-o-
wizycie-dudy-w-kijowie ). 

Wydawałoby się, że wprowa-
dzony przez  polskiego prawnika 
Rafała Lemkina termin „genoci-
de” czyli w języku polskim „lu-
bobójstwo”, jest do intelektual-
nego ogarnęcia dla każdego, kto 
ukończył gimnazjum, a już na 
pewno jego rozumienie nie spra-
wi problemu żadnej  młodej oso-
bie, która uzyskała świadectwo 
dojrzałości zdając matuę. Stąd 
ze zdumieniem obserwuję od 25 
lat  ekwilibrystykę słowno-poję-
ciową  „polskich elit intelektual-
nych” w interpretacji tak prostej i 
klarownej jego definicji. 

Lemkin od 1941 roku mieszkał 
w USA i tutaj w 1944 roku  wy-
dał  książkę „The Axis Rule in 
Occupied Europe”   („Rządy Osi 
w okupowanej Europie”), w któ-
rej  przedstawił swoje poglądy 
na nowy typ zbrodni przeciwko 
ludzkości, tworząc termin „ge-
nocidium” (ludobójstwo). On też 
jest autorem następującej defi-
nicji ludobójstwa, rozumianego 
jako zbrodnia przeciwko gru-
pie narodowej lub plemiennej. 
„Ogólnie mówiąc, ludobójstwo 
(wyniszczenie narodu) nieko-
niecznie oznacza natychmiasto-
wą destrukcję narodu, z wyjąt-
kiem gdy jest ono dokonane przez 
masowe zabójstwa wszystkich 
członków tego narodu. W naszym 
zamiarze powinno ono oznaczać 
raczej skoordynowany plan róż-
nych działań nakierowanych na 
destrukcję podstawowych funda-
mentów życia grup narodowych, 
celem unicestwienia tych właśnie 
grup. Celami takiego planu może 
być dezintegracja instytucji poli-
tycznych i społecznych, kultury, 
języka, uczuć narodowych, reli-
gii oraz ekonomicznej egzysten-
cji grup narodowych, zniszczenie 
osobistego bezpieczeństwa, wol-
ności, zdrowia, godności a nawet 
życia jednostek należących to 
tych grup. Ludobójstwo (wynisz-
czenie narodu) wymierzone jest 
przeciwko grupie narodowej jako 
całości i działania z nim związane 
są nakierowane przeciwko jed-
nostkom, nie w całej ich masie, 
ale przeciwko nim jako członkom 
tej grupy narodowej”. (za: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Konwen-
cja_ONZ_w_sprawie_zapobie-
gania_i_karania_zbrodni_ludo-
b%C3%B3jstwa ).  

Artykuł I.

Umawiające się Strony potwier-
dzają, że ludobójstwo, popełnio-
ne zarówno w czasie pokoju jak 
podczas wojny, stanowi zbrodnię 
w obliczu prawa międzynarodo-
wego, oraz zobowiązują się zapo-
biegać tej zbrodni i karać ją.

Artykuł II.

W rozumieniu Konwencji niniej-
szej ludobójstwem jest którykol-
wiek z następujących czynów, 

dokonany w zamiarze zniszcze-
nia w całości lub części grup na-
rodowych, etnicznych, rasowych 
lub religijnych, jako takich:

a) zabójstwo członków grupy,

b) spowodowanie poważnego 
uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia psychicznego członków 
grupy,

c) rozmyślne stworzenie dla 
członków grupy warunków życia, 
obliczonych na spowodowanie 
ich całkowitego lub częściowego 
zniszczenia fizycznego,

d) stosowanie środków, które 
mają na celu wstrzymanie uro-
dzin w obrębie grupy,

e) przymusowe przekazywanie 
dzieci członków grupy do innej 
grupy.

Artykuł III.

Następujące czyny podlegają ka-
rze:

a) ludobójstwo,

b) zmowa w celu popełnienia lu-
dobójstwa,

c) bezpośrednie i publiczne pod-
żeganie do popełnienia ludobój-
stwa,

d) usiłowanie popełnienia ludo-
bójstwa,

e) współudział w ludobójstwie.

Artykuł IV.

Winni ludobójstwa lub którego-
kolwiek z czynów, wymienio-
nych w Artykule III, będą karani 
bez względu na to, czy są kon-
stytucyjnie odpowiedzialnymi 
członkami rządu, funkcjonariu-
szami publicznymi czy też oso-
bami prywatnymi.

Do języka prawnego termin ludo-
bójstwo wszedł za sprawą Kon-
wencji ONZ w sprawie Zapobie-
gania i Karania Zbrodni Ludobój-
stwa podpisanej 9 grudnia 1948 r. 

Prof. Ryszard Szawłowski zna-
ny jest w środowisku naukowym 
jako twórca tzw. kwalifikowanej 
koncepcji ludobójstwa. Zapropo-
nował na jego określenie łaciński 
termin GENOCIDUM ATROX - 
genocyd okrutny, okropny, dziki, 
straszny. Prof. Szwłowski stwier-
dził, że początki ludobójstwa 
ukraińskiego na Polakach obja-
wiły się już w momencie sowiec-
kiej agresji na Polskę 17 września 
1939r. na terenie województw: 
lwowskiego, stanisławowskiego, 
tarnopolskiego i wołyńskiego. 

Podaje on krótkie porówna-
nie ludobójstwa ukraińskiego 
na Polakach z ludobójstwem 
niemieckim i sowieckim. 
Po pierwsze: ludobójstwo ukraiń-
skie realizowało się wyłącznie w 
postaci niezwłocznej ekstermina-
cji fizycznej (wymordowania) – 
„tam i wtedy” – wszystkich Pola-
ków, od niemowląt i starców. Pod 
tym względem porównywalne 
jest ono tylko z niemieckim ludo-
bójstwem na Żydach, lecz nie na 
Polakach. Żadnych obozów kon-
centracyjnych u Ukraińców siłą 
rzeczy nie było. Tymczasem ta 
forma ludobójstwa – szeroko sto-
sowana przez Sowietów i Niem-

ców – umożliwiała jednak, jak się 
okazało, dośc licznym więźniom 
uratowanie życia.

Po drugie: ludobójstwo ukraiń-
skie połączone było z reguły ze 
stosowaniem najbardziej bar-
barzyńskich tortur. Chodzi tu o 
sięgające XVII i XVIII wieku 
tradycje hajdamackie (powstanie 
Chmielnickiegi i koliszczyznę), 
stosowane już wtedy rąbanie ofiar 
siekierami, wrzucanie rannych 
do studzien, wlwczenie koniem, 
wydłubywanie oczu, wyrywanie 
języków itp. Takich barbarzyń-
skich czynów Niemcy, a nawet 
Sowieci (z reguły) nie dokony-
wali. Oczywiście było bicie i 
często bestialskie znęcanie się w 
czasie śledztw oraz w obozach 
koncentracyjnych, ale nie miało 
miejsca mordowanie połączone 
z obcinaniem czy wyrywaniem 
części ciała, przepiłowywaniem, 
rozpruwaniem brzuchów i wy-
wlekaniem wnętrzności itp.  

Po trzecie, o ile ludobójstwa nie-
mieckie i sowieckie były dokony-
wane wyłącznie przez „wyspecja-
lizowane” zbrodnicze formacje 
mundurowe, inaczej było, jeśli 
chodzi o ludobójstwo ukraińskie. 
W tym przypadku obok dominu-
jącej banderowskiej Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, zwłaszcza w 
większych ludobójczych akcjach, 
uczestniczyły również w dziesiąt-
ki tysięcy lokalnych ukraińskich 
chłopów, w tym tzw. SKW (for-
malnie wiejskie oddziały „samo-
obrony”, które jednak w praktyce 
stanowiły siły pomocnicze UPA 
w ludobójstwie na Polakach), 
sąsiedzi, bandy uzbrojone w sie-
kiery, widły itp. W dodatku to-
warzyszyły im czasem kobiety, 
wyrostki, a nawet dzieci ukra-
ińskie, zajmujące się masowym 
rabunkiem mienia, podpaleniami 
i dobijaniem rannych Polaków. 
Działo się tak mimo wzajemnej 
rzekomej przyjaźni czy istnieją-
cych w stosunku do pewnych Po-
laków długów wdzięczności. 

Po czwarte, osobnej wzmianki 
wymaga zjawisko szczególnie 
zbrodniczego podejścia do mał-
żeństw mieszanych polsko-ukra-
ińskich. W takich mianowicie 
przypadkach ukraińscy ludobój-
cy nierzadko mordowali całe ro-
dziny, łącznie z dziećmi (!), lub 
dochodziło do mordu na polskim 
współmałżonku. Mało tego, nie-
kiedy pod groźbą kary śmierci 
zmuszali ukraińskiego męża czy 
nawet ukraińską żonę do własno-
ręcznego zamordowania polskie-
go współmałżonka (!). Takie bar-
barzyństwo nie miało, w podob-
nych sytuacjach małżeństw mie-
szanych (np. polsko-rosyjskich), 
nigdy miejsca u Sowietów lub w 
przypadku małżeństw niemiec-
ko-żydowskich u Niemców. U 
tych ostatnich w przypadku mał-
żeństw mieszanych niemiecko-
-żydowskich (mimo quasi-total-
nej Ausrottung niemieckich Ży-
dów) większość owych par, choć 
mocno szykanowanych i dopro-
wadzanych do stanu głodowego, 
jednak przetrwała do końca woj-
ny. (Nasz Dziennik z 28.03.2008; 
Dodatek historyczny IPN 3/2008; 
za: www.naszdziennik.pl/index.
php?typ=ip&dat=20080328&i-
d=ip12.txt ).

Stanisław Żurek  
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Gdy pisałem miesiąc temu rela-
cję z naszego pobytu w Korcu w 
ramach akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” wspomnia-
łem tylko o mszy świętej poświę-
conej ofiarom „krwawej niedzie-
li”. Postanowiłem o tym napisać 
oddzielnie, a przyczyną jest nie-
pozorny wiersz.

 Gdy wszedłem z młodzieżą do 
wnętrza kościoła pw. Św. Anto-
niego w niedzielę 10.07.br. za-
uważyłem na ławkach oprócz 
śpiewników kartki z wierszem. 

Jeszcze przed rozpoczęciem mszy 
przeczytałem sobie wspomnia-
ny wiersz zatytułowany „Matko 
Białego Orła…..”. Przejmująca, 
głęboko chwytająca za serce treść 
opisująca pozostałość po ludobój-
stwie na Wołyniu. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałem kto jest autorem 
wiersza:

 Matko Białego Orła….

Czerwieni i Bieli….

Matko Boża Bezdomna idąca 
przez kresy

Matko spalonych domów …. Po-
piołu i krwi…

z wiatrem we włosach i łuną na 
twarzy

Matko tamtych tragicznych i bo-
lesnych dni

i zburzonych kościołów i bluźnier-
czych czynów

i dworów gdzie zabrakło polskie-
go pacierza

Matko zdziczałych sadów gdzie 
piołun goryczą

zarasta szorstkie serca ludzkiego 
przymierza

Matko oczekiwania na zgubio-
nych drogach

gdzie szatan drogowskazy wycioł 
aż do pnia

gdzie ludzkie czyny ciasno splata-
ne jak powróz

co ciężki kamień sumienia ciągną 
aż do dna

Matko Czułej tęsknoty do polskich 
kapliczek

gdzie świergot dzieci radość roz-
nosił wśród łąk

gdzie w imię boże ludzie gdy było 
potrzeba

splatali wieniec pomocy z pracy 
swoich rąk

Matko bolesnych ścieżek….od 
krzyża do krzyża

drogi … od rany do rany .. i od łzy 
do łzy….

gdzie cichy szept wśród trawy 
opowiada niebo

gdzie Requiem w krzyku ptaka na 
polami drży

Matko trudnej nadziei i gorzkiej 
pamięci

obyśmy nigdy z lęku przed bliźnim 
nie drżeli

Matko Tych co odeszli … i Którzy 
zostali …

Matko Białego Orła … Czerwieni 
i Bieli….

W trakcie mszy usłyszałem wiersz 
( z muzyką Leny Belyavskiej) 
śpiewany przez dziewczęta.

Jeszcze mocniej przemówił do 
nas swą treścią.

  Dopiero po powrocie do kraju 
uzyskałem odpowiedź na pyta-
nie kogo to wiersz. Dopomógł 
mi „wujek google” oraz kuzyn z 
Kalifornii wskazując autora. Jest 
nim  Józef Kazimierz Węgrzyn 
poeta ponad 60 tomików poezji 
mieszkający w Istebnej. Poezja 
Kazimierza Węgrzyna towarzy-
szy wszystkim praktycznie wyda-
rzeniom w naszej najnowszej hi-
storii, stanowi swoisty pacierz za 
Ojczyznę. Poeta ujawnia prawdę 
o naszych losach. 

Polecam m.in. link: http://www.
gory-poezja.pl/poezja.php  o po-
ezji Kazimierza Węgrzyna.

Edmund Goś

Matko Białego Orła…
Edmund Goś

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artyku-
łów ani nie ogranicza ich długości. 

W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części 
drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się 
na używanie słów  plugawiących język polski i narusza-

jących dobre imię naszego kraju. 

Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publi-
kacji każdy z autorów  osobiście odpowiada za swoje 
poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko 
co nasi czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu 

redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania 

własnego zdania i czyni to świadomie.
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Zabawy zapałkami 
Bohdan Piętka
24 sierpnia prezydent Andrzej 
Duda złożył wizytę na Ukrainie 
w związku z 25-leciem pro-
klamowania przez to państwo 
niepodległości. Był jedynym 
gościem zagranicznym na tych 
uroczystościach w randze gło-
wy państwa. Zdaniem sekretarza 
stanu Krzysztofa Szczerskiego 
świadczy to o tym jak ważną 
rolę polityczną odgrywa Polska 
na Ukrainie. Moim zdaniem na-
tomiast brak na srebrnym jubile-
uszu ukraińskiej państwowości 
innych głów państw poza prezy-
dentem Polski świadczy o mię-
dzynarodowej izolacji Ukrainy. 
Ta izolacja jest dobrze widoczna 
po nieudanej prowokacji ukraiń-
skich służb specjalnych na Kry-
mie w nocy z 7 na 8 sierpnia[1]. 
Popierający do niedawna Ukra-
inę Zachód dał reżimowi w Kijo-
wie jasno do zrozumienia, że nie 
podobają mu się próby umiędzy-
narodowienia konfliktu wokół 
Donbasu i Krymu oraz wciągnię-
cia innych państw do konfron-
tacji z Rosją. W odpowiedzi 
na słowa Poroszenki o groźbie 
„zakrojonej na wielką skalę ro-
syjskiej inwazji ze wszystkich 
stron” Pentagon oświadczył, że 
nie widzi „tego jednorożca, któ-
rego wielu tropi. Nie podzielamy 
tego przeświadczenia, że dojdzie 
w krótkim czasie do jakiejś ma-
sowej koncentracji sił lub ich 
ruchów”[2]. Z kolei Niemcy po-
zostawiły bez odpowiedzi prośbę 
Ukrainy o przekazanie jej „broni 
defensywnej”[3].

Postępująca izolacja Ukrainy na 
Zachodzie nie powinna być też 
zaskoczeniem w sytuacji coraz 
bardziej kuriozalnych posunięć 
reżimu w Kijowie. Takich, jak 
wydanie listu gończego za mi-
nistrem obrony Rosji i kilku-
nastoma innymi dygnitarzami 
rosyjskimi, czy wypowiedź Zo-
riana Szkirjaka – doradcy ukra-
ińskiego MSW – o możliwości 
przekazania Ukrainie przez USA 
broni masowej zagłady, jeśli pre-
zydentem USA zostanie Hilary 
Clinton[4]. Dodać do tego na-
leży zupełny rozpad ukraińskiej 
gospodarki i groźbę wybuchu 
niezadowolenia społecznego na 
niekontrolowaną skalę. Pomaj-
danowa Ukraina staje się dla 
Zachodu coraz większym proble-
mem, który sam stworzył i które-
go teraz najchętniej bezboleśnie 
by się pozbył. Nikt – poza neo-
konserwatywnymi jastrzębiami 
w USA – nie myśli już poważnie 
na Zachodzie o przyjęciu tego 
kraju do UE i NATO.

Tym bardziej więc dziwi samot-
na wizyta prezydenta Polski w 
Kijowie 24 sierpnia, słowa, któ-
re podczas niej padły i wspólna 
deklaracja przywódców Polski i 
Ukrainy. Centralnym punktem 
uroczystości w Kijowie była de-

filada wojskowa, w której obok 
jednostek ukraińskich uczestni-
czyła brygada litewsko-polsko-
-ukraińska (LITPOLUKRBRIG) 
z Lublina. Na portalu wp.pl red. 
Oskar Górzyński zachwycił się, 
że „trójnarodowa brygada była 
rekwizytem służącym główne-
mu celowi jego (Andrzeja Dudy 
– BP) dwudniowej wizyty: pro-
mocją idei stworzenia regional-
nego bloku państw, znanej przed 
wojną jako Międzymorze, a która 
w Kijowie zyskała nową nazwę: 
Trójmorze”[5]. Z kolei portal 
niezależna.pl ucieszył się, że po 
raz pierwszy od 96 lat w Kijowie 
defilowali polscy żołnierze[6]. A 
więc prezydent Duda był na dru-
giej wyprawie kijowskiej. Teraz 
nie pozostaje mu już nic innego 
jak wspólnie z Ukrainą uderzyć 
na Moskwę.

Czy naprawdę nikt w tzw. wiodą-
cych mediach nie widzi grotesko-
wości tej defilady polskich żoł-
nierzy w Kijowie? Czy nikt nie 
widzi groteskowości słów wy-
powiedzianych z trybuny hono-
rowej przez Petro Poroszenkę – 
„Towarzyszu Moskalu, z Ukrainą 
nie ma żartów” – będących cy-
tatem z wiersza sowieckiego po-
ety Władimira Majakowskiego? 
Słów wypowiedzianych przez 
przywódcę państwa znajdującego 
się w sytuacji politycznego, go-
spodarczego i terytorialnego roz-
padu. Takie to mocarstwo ma być 
partnerem Polski do budowania 
„bloku Trójmorza”.

Czy nikt nie widzi groteskowości 
opierania przez Polskę swojej po-
lityki wschodniej na koncepcjach 
prometeizmu z lat 20. i 30. XX 
wieku oraz tzw. idei Giedroycia 
z okresu „zimnej wojny”? Czemu 
to ma służyć? Naprawdę w War-
szawie ktoś wierzy na poważnie 
w to, że Polska dzięki sojuszowi 
z Litwą i Ukrainą stanie się euro-
pejskim mocarstwem i rzuci wy-
zwanie Rosji?

Prezydent Duda – jak przypusz-
czam na serio – powiedział, że w 
Ukrainie chce „widzieć sojusz-
nika, z którym będziemy współ-
pracować w dziedzinie budowy 
wspólnoty narodów regionu”. 
Wielokrotnie podkreślał, że Pol-
ska jako pierwsza uznała 25 lat 
temu niepodległość Ukrainy i 
cały czas to państwo wspiera-
ła. Niestety bez wzajemności, o 
czym już nie wspomniał.

Zdaniem prezydenta Dudy Trój-
morze ma opierać się na trzech 
filarach: współpracy wojskowej 
połączonej ze stałą obecnością 
wojsk NATO, budowie połączeń 
energetycznych, by „nie być po-
datnym na rosyjski szantaż” oraz 
przełamywaniu „animozji wy-
nikających z kwestii historycz-
nych”.

To nie są filary, ale gliniane 
nogi. Stała obecność większych 
wojsk NATO w regionie jest 
nierealna, co zostało jasno po-
wiedziane na lipcowym szczycie 
NATO w Warszawie. Możliwa 
będzie tylko symboliczna obec-
ność NATO w Polsce i krajach 
bałtyckich, ale nie na Ukrainie. 
Nierealna jest także w bliższej i 
dalszej perspektywie integracja 
Ukrainy z NATO. Współpraca 
wojskowa w ramach Trójmorza 
polegać więc będzie na bezal-
ternatywnym wciąganiu Polski 
w konflikt zbrojny na wschodzie 
Ukrainy. Na razie ogranicza się 
to do wysyłania broni na Ukrainę 
i szkoleniu w Polsce ukraińskie-
go wojska, ale przecież nie jest to 
ostatnie zdanie Warszawy. Poli-
tycy polscy widzą swoją politykę 
wschodnią wyłącznie jako kon-
frontację z Rosją, dla której nie 
ma alternatywy. Czy tak postę-
pują politycy poważni? W czyim 
imieniu i interesie to robią? Nie 
można nazwać tego inaczej jak 
zabawą zapałkami.

Jeszcze bardziej zdumiewająco 
wygląda postulat budowania po-
łączeń energetycznych z Ukra-
iną. Zarówno w kontekście do-
tychczasowych doświadczeń we 
współpracy energetycznej z tym 
państwem (zerwanie przez Ukra-
inę umowy o budowie ropociągu 
Odessa-Brody-Gdańsk), a także 
faktu, że Ukraina znajduje się w 
stanie bankructwa finansowego 
oraz jest państwem politycznie 
niestabilnym, niewiarygodnym 
i nieprzewidywalnym. Robie-
nie interesów z takim partnerem 
oznacza przyjęcie na siebie ryzy-
ka pokrycia wszelkich kosztów. 
Zabawa zapałkami? Nie inaczej.

W kontekście uchwały Sejmu 
z 22 lipca rozczarowują słowa 
prezydenta Dudy o „przełamy-
waniu animozji wynikających z 
kwestii historycznych” (trzeci 
filar Trójmorza). Jak to „przeła-
mywanie animozji” będzie wy-
glądać nie pozostawił wątpliwo-
ści Petro Poroszenko, który po 
raz kolejny powtórzył, że „roz-
trząsanie historycznych detali 
zostawmy historykom”. Takim 
zapewne jak Wiatrowycz. Ukra-
ina nie chce rozliczyć się z prze-
szłością OUN-UPA, na tradycji 
której buduje swoją tożsamość 
państwowo-narodową. Polscy 
politycy z kolei – tak z PiS, jak 
i liberalnej opozycji – pod poję-
ciem „przełamywanie animozji 
historycznych” rozumieją afir-
mację banderowskiej tożsamości 
państwowo-narodowej pomajda-
nowej Ukrainy. Kręcący polską 
polityką ponadpartyjny obóz ru-
sofobii nie dostrzega niebezpie-
czeństwa ze strony odrodzonego 
nacjonalizmu ukraińskiego. Nie 
dostrzega pomników zbrodnia-
rzy, wielotysięcznych marszów z 

pochodniami i czerwono-czarny-
mi flagami, dorocznego festiwalu 
„Bandersztat” oraz rekonstrukcji 
historycznych w mundurach gali-
cyjskiej dywizji Waffen-SS. Nie 
widzi, że w ukraińskiej telewizji 
otwarcie mów się o „ukraińskim 
Przemyślu” oraz „etnicznych zie-
miach ukraińskich”, które „ode-
szły do Polski”[7]. Wygląda na 
to, że nikt w obozie polskiej ru-
sofobii nie dostrzega też niebez-
pieczeństwa, jakie niesie ze sobą 
odrodzony nacjonalizm ukraiński 
w sytuacji politycznego i gospo-
darczego rozpadu Ukrainy: fali 
uchodźców, zagrożenia terrory-
zmem, przejęcia władzy w Kijo-
wie przez jawnych banderowców 
i oficjalnego wysunięcia przez 
nich roszczeń terytorialnych wo-
bec Polski. Zagrożenia te są aż 
nazbyt dobrze widoczne po lek-
turze wywiadu, jakiego udzielił 
propisowskiemu tygodnikowi 
„Do Rzeczy” rzecznik prasowy 
Prawego Sektora Artiom Skoro-
padski. Już sam tytuł wywiadu 
– „Wrogów będziemy wieszać” 
– mówi wszystko[8].

Skorpoadski nie pozostawia 
wątpliwości, że w związku z 
postępującym kryzysem gospo-
darczym na Ukrainie wybuchnie 
tam wkrótce nowa rewolta, w 
której wiodącą rolę odegrają ban-
derowcy. „To już nie będzie taka 
rewolucja jak dwie poprzednie” 
– mówi otwarcie Skoropadski. I 
dodaje: „Będą wieszać wrogów 
na latarniach albo rozstrzeliwać 
na ulicach. Jeśli prawdziwa re-
wolucja się zacznie, Poroszenkę 
rozstrzelają w piwnicy budynku 
administracji prezydenta. On to 
wie…” Obecną władzę w Ki-
jowie Prawy Sektor uważa za 
„reżim wewnętrznej okupacji” i 
zrobi wszystko, żeby ją zmienić. 
Skoropadski nie kryje swoich 
neonazistowskich poglądów i ne-
guje fakt ludobójstwa wołyńsko-
-małopolskiego („To była wojna, 
w której przeciwko sobie walczy-
ły UPA i AK! …AK też mordo-
wała Ukraińców! …ukraińscy 
nacjonaliści po prostu elimino-
wali wrogów”, którzy „okupowa-
li etniczne ziemie ukraińskie”). 
Zdaniem Skoropadskiego Polacy 
w 1943 roku zasłużyli sobie na 
swój los, bo „przyszli na naszą 
ziemię i poniżali naszych przod-
ków”. Za ukraińskie ziemie, któ-
re powinny powrócić do „ukra-
ińskiej macierzy” na Wschodzie, 
uznał „Kubań, Smoleńsk, Ro-
stów nad Donem”. Separatystów 
z Donbasu proponuje „zamknąć 
w więzieniach na 20-25 lat bądź 
na dożywocie”. Silne osobowo-
ści dla niego to „Hitler Stalin, 
Gandhi, matka Teresa”, a Putin 
„to taka łysa menda pozbawiona 
charyzmy”.

Jaki jest plan obozu polskiej ru-

sofobii na wypadek zaostrzenia 
się kryzysu ukraińskiego i obję-
cia władzy w Kijowie przez np. 
Prawy Sektor? Jak wówczas bę-
dzie wyglądać Trójmorze? Nie 
mam wątpliwości, że takiego 
planu nie ma. Jest bawienie się 
zapałkami. Zaistnienie czegoś 
takiego jak Prawy Sektor jest 
właśnie rezultatem bawienia się 
zapałkami przez polityków pol-
skich na przestrzeni minionego 
ćwierćwiecza. Zarówno w 2004, 
jak i w 2014 roku Warszawa mo-
gła dać do zrozumienia USA, że 
nie poprze kolejnych rewolt na 
Ukrainie, jeśli ich znaczącymi 
uczestnikami będą banderow-
cy. Być może dzisiaj nie byłoby 
Prawego Sektora oraz obłędnego 
kultu OUN-UPA na Ukrainie.

Nie można jednak odmówić Sko-
ropadskiemu trafności w ocenie 
Poroszenki, który „był jednym z 
twórców Partii Regionów, z któ-
rej wywodził się Janukowycz, 
poza tym jeszcze niedługo przed 
wybuchem rewolucji pełnił mini-
sterialną funkcję w rządzie Aza-
rowa (…). Dzisiaj na Ukrainie 
jest kilkakrotnie więcej więźniów 
politycznych niż za czasów Janu-
kowycza”.

Skoropadski roztoczył też wi-
zję sojuszu ukraińsko-polskie-
go, uderzająco podobną do wi-
zji Trójmorza prezydenta Dudy. 
„Zapomnijmy o historii – pro-
ponuje rzecznik Prawego Sekto-
ra – i zbudujmy sojusz niezależ-
nych państw jako przeciwwagę 
dla upadającej moralnie Europy, 
USA i agresywnej Rosji. My od 
dawna mówimy, że potrzebny 
jest nowy wektor – trzeba stwo-
rzyć mniejszą niż UE, ale spraw-
ną strukturę. Polska, Ukraina, 
kraje bałtyckie, Gruzja, Turcja – 
to byłaby geopolityczna potęga! 
(…) Gdyby Prawy Sektor prze-
jął rządy, od razu wyszlibyśmy 
z inicjatywą sojuszu bałtycko-
-czarnomorskiego”. Nie dodał, 
że byłby to „sojusz” podykto-
wany na ukraińskich warunkach, 
który oznaczałby bezwarunkowe 
podporzadkowanie Polski celom 
polityki ukraińskiej w rozumie-
niu Prawego Sektora (budowa 
Wielkiej Ukrainy).

Czy to jest źródło, z którego po-
lityka polska czerpie swoje kon-
cepcje? Wiele wskazuje, że tak, 
bo na roztoczoną przez prezy-
denta Dudę wizję bloku Trójmo-
rza Poroszenko nie zareagował. 
Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, 
że w polityce zagranicznej sta-
wia na Niemcy, a nie na Polskę. 
Pozornie wydaje się, że to całe 
Trójmorze to piłsudczykowski 
prometeizm lub myśli Giedroy-
cia, a to Prawy Sektor.

Przejawem odrealnienia polityki 
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polskiej jest również deklaracja 
podpisana w Kijowie przez pre-
zydentów Dudę i Poroszenkę z 
okazji 25-lecia Ukrainy. Mówi 
się w niej m.in. o integracji Ukra-
iny z UE i NATO, czyli rzeczach 
nierealnych i nieaktualnych. Zda-
niem sygnatariuszy deklaracji 
obecne wyzwania i zagrożenia 
zostały spowodowane „agresją 
Rosji wobec Ukrainy i okupacją 
części jej terytorium”. Jest to 
sformułowanie do bólu propa-
gandowe, odległe od faktów oraz 
ignorujące najważniejszy z nich – 
że kryzys ukraiński rozpoczął się 
od przewrotu na Majdanie, inspi-
rowanego przez USA i Niemcy 
przy aktywnym zaangażowaniu 
Polski. Dalej jest mowa o popar-
ciu przez Warszawę „wysiłków 
Ukrainy w celu przywrócenia 
jej integralności terytorialnej” i 
wprowadzenia ruchu bezwizowe-
go pomiędzy Ukrainą a UE. Pod-
kreślono znaczenie Polski w „po-
szukiwaniu trwałego rozwiązania 
na rzecz stabilności i pokoju w 
regionie”, co jest o tyle humo-
rystyczne, że państwa poważne i 
sam reżim w Kijowie wykluczyły 
Polskę od udziału we wszelkich 
rozmach na temat Ukrainy, za-
równo w formacie normandzkim, 
jak i mińskim. Deklaruje się też 
wspieranie przez Polskę Ukrainy 
„na jej drodze głębokiej transfor-
macji i reform strukturalnych”. 
Zapewne dalszym przepompo-
wywaniem pieniędzy w rodzaju 
darowizny (bo przecież nie po-
życzki) miliarda euro z rezerw 
Narodowego Banku Polskiego 
pod koniec ubiegłego roku. Naj-
bardziej groteskowo brzmi zda-
nie, w którym obaj prezydenci 
apelują „do wspólnoty międzyna-
rodowej o wzmożenie wysiłków, 
w tym polityki sankcji wobec 
agresora”, czyli Rosji.

Początkowo media donosiły, 
że w Kijowie będzie podpisa-
na deklaracja dotycząca „spraw 
historycznych”. Gloryfikująca 
banderyzm Ukraina nie zamie-
rza jednak się z nim rozliczać, 
więc poza pewnymi gestami 
– jak przekazanie przez prezy-
denta Dudę administratorowi 
apostolskiemu diecezji kijowsko-
-żytomierskiej „krzyża Polaków 
zamordowanych na ziemiach 
ukraińskich” – strona polska 
przeszła nad „sprawami histo-
rycznymi” do porządku dzien-
nego. W deklaracji prezydentów 
jedynie „odnotowano” obecność 
„tragicznych stron w historii pol-
sko-ukraińskich stosunków” oraz 
mówi się o wysiłkach polityków, 
historyków, intelektualistów i 
hierarchów kościelnych na rzecz 
pojednania, czyli czegoś cze-
go z winy strony ukraińskiej w 
praktyce nie ma. W porównaniu 
z uchwałą Sejmu z 22 lipca jest 
to ze strony polskiej cofnięcie się 
daleko w tył. Stanowi to powrót 
do zabawy zapałkami w obłaska-
wianiu nacjonalizmu ukraińskie-
go.

W czasie, gdy prezydent Duda 
roztaczał w Kijowie wizję Trój-

morza oraz razem z Poroszenką 
groził Rosji nowymi sankcjami, 
przywódcy Francji, Niemiec i 
Rosji rozmawiali telefonicznie 
o Ukrainie[9]. Nie zaprosili do 
tej rozmowy prezydenta Polski, 
bo i o czym mieliby z nim roz-
mawiać? Zachód i Rosja szukają 
rozwiązania problemu ukraiń-
skiego i zapewne go znajdą z 
pominięciem polskich polityków, 
których wypowiedzi i działania 
muszą budzić politowanie wśród 
państw poważnych. Polska w 
swojej polityce ukraińskiej, z 
koncepcjami Trójmorza itp., jest 
izolowana w realistycznie nasta-
wionych kręgach politycznych 
Zachodu. Różnica pomiędzy po-
lityką państw poważnych i Polski 
jest zasadnicza. Państwa poważne 
szukają dróg deesakalcji kryzysu 
ukraińskiego. Polityka polska 
– inspirowana m.in. przez neo-
konserwatywnych ekstremistów 
z USA – opowiada się natomiast 
za jego eskalacją i własnym bez-
alternatywnym udziałem w tym 
konflikcie. Przywódcy państw 
poważnych nie chcą dopuścić, 
by z powodu Ukrainy zapaliła się 
Europa, politycy polscy bawią się 
zapałkami.
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Andrzej Szeptycki OSBM - wła-
ściwie Roman Maria Aleksander 
hrabia Szeptycki ur. 29 lipca 1865 
roku w Przyłbicach, we wschod-
niej Galicji, zm. 1 listopada 1944 
roku we Lwowie - greckokatolic-
ki metropolita kijowsko-halicki.
Jesienią 1879 roku rodzice za-
wieźli go do Krakowa (zamiesz-
kał u profesora Hugo Zatheya), 
i zapisali do klasy V gimnazjum 
św. Anny. W 1883 roku ukoń-
czył gimnazjum św. Anny, 1 paź-
dziernika 1883 roku rozpoczął 
jednoroczną służbę wojskową w 
huzarach w Krakowie, następnie 
studiował na uniwersytetach we 
Wrocławiu i w Krakowie  prawo 
(od 23 października 1884 roku do 
28 stycznia 1886 roku). Studiów 
nie ukończył.
W 1888 roku porzucił życie 
świeckie, wstępując 29 maja do 
zakonu bazylianów w Dobromi-
lu, przyjął zakonne imię Andrej. 
Po krótkim stażu zakonnym zo-
stał wysłany w czerwcu 1891 
roku przez generała zakonu ba-
zylianów na Bukowinę, do mo-
nasteru w Białokiernicy w celu 
przeprowadzenia istotnych re-
form w tamtejszych klasztorach 
unickich. W 1890 roku - jeszcze 
przed święceniami kapłańskimi 
został przeorem. Śluby zakonne 
złożył w monastyrze w Krysty-
nopolu 11 sierpnia 1892 roku, 3 
września w Przemyślu został wy-
święcony przez biskupa Juliana 
Pełesza, a prymicja odbyła się 11 
września w Przyłbicach.
2 lutego 1899 roku mianowany 
biskupem ordynariuszem stani-
sławowskim, gdzie prowadził 
żywe kontakty z moskalofilami 
(sakrę objął 13 września 1899 
roku). 31 października 1900 roku 
został mianowany przez papieża 
Leona XIII metropolitą galicyj-
sko-lwowskim (urząd objął 17 
stycznia 1901 roku).

W czasie I wojny światowej zo-
stał aresztowany i następnie in-
ternowany przez okupujących 
Lwów Rosjan za uprawianie 
prozelityzmu wśród prawosław-
nych. Deportowany do Kijowa, 
zwolniony z aresztu domowego 
dopiero przez Kiereńskiego, po 
zwycięstwie rewolucji lutowej 
w Rosji. Wrócił triumfalnie do 
Lwowa 10 września 1917 roku. 
Był duchowym przywódcą walki 
Ukraińców w listopadzie 1918 
roku. 
W 1921 roku wyjechał do za-
chodniej Europy, gdzie przez 
dwa lata zabiegał u rządów Fran-
cji i Wielkiej Brytanii o oderwa-
nie Chełmszczyzny i Galicji od 
Polski i utworzenie z nich nie-
podległej Ukrainy.
Lata 1939-1944 charakteryzują 
się silnym wzrostem nastrojów 
nacjonalistycznych wśród Ukra-
ińców. W 1938 roku Szeptycki 
aktywnie i przy pomocy III Rze-
szy wspierał przygotowania do 
buntu ukraińskiej ludności Sło-
wacji przeciwko państwu cze-
chosłowackiemu. 
Celem tego miało być utworzenie 
państwa ukraińskiego na obsza-
rach Słowacji zamieszkałych w 
części przez Ukraińców.
Po wkroczeniu armii sowiec-
kiej do Lwowa, Szeptycki zale-
cił swojemu klerowi całkowitą 
współpracę z nową władzą, choć 
wcześniej odnosił się do niej 
zdecydowanie negatywnie. W 
grudniu 1939 roku potajemnie 
wyświęcił na biskupa Josyfa Sli-
pyja.
Po zajęciu Lwowa przez Niem-
ców, wydał odezwę witającą 
Adolfa Hitlera, jego armię i nowy 
ustrój, jednocześnie opublikował 
potępienie „nieludzkiego i nie-
humanitarnego... ateistycznego 
Związku Radzieckiego”. W cza-
sie okupacji niemieckiej - wobec 

braku prymasa Polski i nuncjusza 
apostolskiego, metropolita Szep-
tycki wbrew podpisanemu przez 
siebie w 1925 roku porozumieniu 
z władzami Polski oraz wbrew 
konkordatowi, prowadził samo-
dzielną politykę lojalności wobec 
Niemców, kontaktując się także 
z episkopatem Niemiec, czego 
efektem była m.in. materialna 
pomoc niemiecka dla grekokato-
lików.
22 lipca 1941 roku w imieniu 
swoim i narodu ukraińskiego 
skierował do Hitlera własno-
ręcznie podpisaną deklarację 
chęci uczestnictwa w budowa-
niu „nowego porządku w Euro-
pie” - jak określił. Po przyjęciu 
tej deklaracji przez rząd III 
Rzeszy, wspierany przez Szep-
tyckiego prohitlerowski rząd 
ukraiński, do którego Szeptyc-
ki desygnował swojego przed-
stawiciela (biskupa J. Slipyja) 
zorganizował policję ukraiń-
ską użytą m.in. do pomocy w 
zagładzie ukraińskich Żydów. 
W 1943 roku w ramach SS 
utworzono ukraińską dywizję 
strzelecką „SS - Hałyczyna”, 
błogosławioną przez najbliż-
szych współpracowników Szep-
tyckiego, biskupów greckoka-
tolickich: J. Slipyja i Budkę, 
do której Szeptycki delegował 
kapelanów greckokatolickich. 
Podobnie dwuznaczny stosunek 
miał Szeptycki do UPA, ani jej 
nie potępiał, ani nie popierał. 
Jednak aż do powtórnego za-
jęcia Lwowa przez Armię 
Sowiecką nie potępiał także 
mordów na Polakach i Żydach 
dokonywanych przez członków 
UPA oraz ukraińskich esesma-
nów i policjantów. Po zdobyciu 
przez Niemców Kijowa wysłał 
do Hitlera list z gratulacjami.
Dwuznacznie zachował się wo-
bec zwycięskich Rosjan, którzy 

Skandaliczny pomysł 
beatyfikacji b. metropolity 

lwowskiego Andreja 
Szeptyckiego organizatora 

policji ukraińskiej do 
wykonywania mordów 

Żydów ukraińskich.
Kapłani greckokatoliccy błogosławili narzędzia 
mordów dokonywanych przez UPA na Polakach.  
Ukraińsko - niemiecka dywizja SS - Hałyczyna 
błogosławiona przez Andrieja Szeptyckiego.
Szeptycki pisze listy gratulacyjne do Hitlera i 
Stalina.
Aleksander Szumański 
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wkroczyli do Lwowa 
27 lipca 1944 roku.  W paździer-
niku 1944 roku wysłał np. do Sta-
lina list z gratulacjami i podzię-
kowaniem za przyłączenie tzw. 
ziem zachodnio - ukraińskich do 
Wielkiej Ukrainy(USRR).
Chodziło o polskie ziemie 
wschodnie II RP zaanektowane 
przez ZSRS.
Zmarł 1 listopada 1944 roku, w 
79 roku życia. W ostatniej drodze 
towarzyszyła mu kompania ho-
norowa wojsk sowieckich. Spo-
czął w podziemnej krypcie archi-
katedry św. Jura we Lwowie.
Dwukrotnie, w 1958 roku i 1962 
roku, podejmowano starania o 
beatyfikację Szeptyckiego, jed-
nak  Watykan odrzucił te wnioski. 
Ojcem Andrzeja Szeptyckiego 
był ziemianin obrządku rzymsko-
katolickiego, natomiast matką, 
Zofia - córka Aleksandra Fredry. 
Był spokrewniony z Wiśniowiec-
kimi i Ledóchowskimi, nosił ty-
tuł hrabiego.
Andrzej Szeptycki jako jedyny 
ze swojej rodziny zdradził Polskę 
i został duchowym przywódcą 
Ukraińców.
Jeden z jego braci - błogosławio-
ny Kazimierz (o. Klemens) był 
archimandrytą zakonu studytów. 
Zmarł 1 maja 1951 roku w obo-
zie sowieckim we Włodzimierzu 
nad Klaźmą.
Kolejny z braci - Stanisław był 
wybitnym polskim generałem. 
W 1922 roku wkraczał na czele 
polskich wojsk do odzyskanych 
Katowic.
19 czerwca 1940 roku Gesta-
po zamęczyło w Rotundzie Za-
mojskiej jego brata Aleksandra, 
właściciela majątków Łabunie i 
Łaszczów. Był on jedną z pierw-
szych ofiar pacyfikacji Zamojsz-
czyzny.
27 września 1939 roku, w ro-
dowym majątku Szeptyckich w 
Przyłbicach, żołnierze sowieccy 
rozstrzelali jego brata Leona wraz 
z żoną Jadwigą, kolekcjonerką i 
miłośniczką pieśni ukraińskich. 
Było to świadome pośrednie ude-
rzenie w metropolitę wymierzone 
przez komunistyczną władzę so-
wiecką.
Bratanek i zarazem chrześniak 
metropolity, noszący to samo 
imię (syn Leona), Andrzej Szep-

tycki był klerykiem rzymsko-
katolickim. Będąc dopiero na 
pierwszym roku w seminarium 
we Lwowie, jako oficer rezerwy 
otrzymał zezwolenie biskupa na 
udanie się na front. Zginął w Ka-
tyniu.
Gdy Niemcy zdobyli Kijów, me-
tropolita lwowski abp Andrej 
Szeptycki wysłał gratulacje do 
Hitlera. Udzielił też poparcia dla 
zbrodniczej 14 Dywizji SS „Ga-
lizien”, która w kwietniu 1943 r. 
świętowała swoje powstanie w 
lwowskiej katedrze greckokato-
lickiej. - Najbardziej szokujące 
jest jednak to, że jego postawa 
w czasie wojny nie przeszkadza 
obecnym władzom obrządku 
greckokatolickiego starać się o 
beatyfikację metropolity. 
W 1958 i 1962 roku planom tym 
przeciwstawił się Prymas Tysiąc-
lecia, kard. Stefan Wyszyński. 
Jednak obecnie sprawa znowu 
powróciła. Będzie ona przyczyną 
kolejnych zagorzałych sporów - 
pisze ks. Tadeusz Isakowicz - Za-
leski w artykule na portalu wp.pl
Jedną z najbardziej kontrower-
syjnych postaci w relacjach pol-
sko-ukraińskich w XX wieku był 
Andrej Szeptycki (ur. w 1865 r. 
- zm. w 1944 r.), greckokatolicki 
arcybiskup-metropolita we Lwo-
wie. 
Wywodził się  z arystokratycznej 
rodziny z województwa ruskie-
go, która w XVIII wieku spolo-
nizowała się, przechodząc z ob-
rządku wschodniego na łaciński. 
Jego dziadkiem ze strony matki 
był komediopisarz Aleksander 
Fredro, a bratem polski gene-
rał Stanisław Szeptycki, który 

w imieniu Polski przejmował w 
1922 r. Górny Śląsk. 
W czasie II wojny światowej za 
wierność Rzeczypospolitej za-
mordowani zostali dwaj inni jego 
bracia, jeden przez Niemców, 
drugi przez Sowietów. Z kolei 
jego bratanek, kleryk i oficer re-
zerwy WP, zginął w Katyniu.
Bp Jan Bagiński:” przeżyłem 
Rzeź Wołyńską dzięki pomocy 
ukraińskich sąsiadów”.

NIECHLUBNA ROLA DU-
CHOWNYCH GRECKOKA-
TOLICKICH W RZEZI WO-
ŁYŃSKIEJ.
DLACZEGO DOSZŁO DO 
LUDOBÓJSTWA?

Przyszły arcybiskup jako mło-
dy człowiek przeszedł z kolei 
na obrządek greckokatolicki, co 
w tamtych czasach było wybo-
rem narodowości ukraińskiej. Po 
przerwaniu studiów prawniczych 
został zakonnikiem. Dzięki ko-
neksjom rodzinnym został mia-
nowany biskupem w Stanisławo-
wie, a w 1900 roku metropolitą 
we Lwowie. Był człowiekiem 
wykształconym, znającym kilka 
języków. Utrzymywał kontakty z 
wieloma wybitnymi postaciami. 
Przyjaźnił się też ze św. Bratem 
Albertem. Napisał nawet o nim 
wspomnienia, a jego słynny ob-
raz „Ecce Homo” przechowywał 
w swoim pałacu.

GRATULACJE DLA HITLE-
RA

 W ciągu swojej wieloletniej po-
sługi biskupiej dał się poznać 

jako gorliwy duszpasterz, trosz-
czący się o rozwój życia reli-
gijnego. Jego tragedią były jed-
nak fatalne wybory polityczne. 
Można go zrozumieć, że w cza-
sie wojny polsko-ukraińskiej w 
1918 r. opowiedział się po stronie 
ukraińskiej. 
Jednak pobłażanie w okresie 
międzywojennym dla nacjona-
listów ukraińskich, szkolonych 
za niemieckie pieniądze oraz 
moralne wsparcie udzielone w 
1941 r. Adolfowi Hitlerowi były 
ogromnymi błędami. Jego po-
czynania ilustruje zapis w diariu-
szu Jana Zaleskiego ojca ks. Ta-
deusza Isakowicza - Zaleskiego:
„Metropolita lwowski obrząd-
ku greckokatolickiego, Andrzej 
Szeptycki, zarządził modły dzięk-
czynne we wszystkich cerkwiach 
archidiecezji w niedzielę 6 lipca 
1941 r. za wyzwolenie Ukrainy i 
w intencji zwycięskiej hitlerow-
skiej armii. Sam takie nabożeń-
stwo odprawił w katedrze św. 
Jura we Lwowie. Z kolei, gdy 
Niemcy zdobyli Kijów, wysłał 
gratulacje do Hitlera”.
Błędem było też udzielenie po-
parcia dla zbrodniczej 14 Dywi-
zji SS „Galizien”, która w kwiet-
niu 1943 r. świętowała swoje 
powstanie w lwowskiej katedrze 
greckokatolickiej. 
Mszę św. celebrował wówczas 
biskup Josyf Slipyj (późniejszy 
kardynał), a kazanie wygłosił 
ks. Wasyl Łaba, kanonik kapitu-
ły. Na liturgii obecne były także 
władze niemieckie. A działo się 
to w chwili, gdy Niemcy z SS, 
wspierani przez policję ukraiń-
ską, dokonywali masowych mor-
dów na Żydach. 
Wspomniany ks. Łaba został 
mianowany za zgodą metropolity 
referentem duszpasterstwa owej 
formacji, a kilkunastu innych 
księży ukraińskich zostało kape-
lanami esesmańskimi. Duchowni 
ci, choć powinni bronić ludzkie-
go życia, w niczym nie przeciw-
stawili się swoim „owieczkom” 
(także tym z pułków policyjnych 
SS, złożonych z poborowych do 
„SS - Galizien”, gdy te wyrzy-
nały w pień bezbronne polskie 
wioski. 
Z kolei zachowane zdjęcia z 
greckokatolickiej mszy św. polo-
wej z 18 lipca 1943 r., na których 
krzyż otoczony jest swastykami i 
znakami SS, szokują do dziś. 
Błędem było także wcześniejsze 
oddelegowanie jako kapelana do 
niemniej zbrodniczego batalio-
nu Abwehry „Nachtigall” ks. dr. 
Iwana Hryniocha.
Przede wszystkim jednak praw-
dziwą tragedią było „kapelań-
stwo” w oddziałach UPA nie-
których księży greckokatolic-
kich, którzy nie tylko święcili 
narzędzia zbrodni i do mordów 
zachęcali, ale i mordami tymi 
wręcz kierowali (takie drastycz-
ne przypadki na podstawie rela-
cji świadków opisali m.in. Ewa 
Siemaszko - Kustosz Pamięci 
Narodowej, oraz profesorowie 
Czesław Partacz, Bogusław Paź, 
Józef Marecki i Leszek Jazownik 

oraz ukraiński historyk, Wiktor 
Poliszczuk). 
Czy Watykan o tym wiedział? 
Wybitny znawca tematu, dr hab. 
Andrzej Zięba z Polskiej Akade-
mii Umiejętności w swoim opra-
cowaniu pt. „Szeptycki w Euro-
pie Hitlera” wyraźnie stwierdza 
na podstawie swoich badań, że 
metropolita w swoich listach do 
kurii rzymskiej zatajał fakt kola-
boracji swojej i swoich podwład-
nych oraz dezinformował papie-
ża w sprawie sytuacji w metropo-
lii lwowskiej.

KS. TADEUSZ ISAKOWICZ - 
ZALESKI

Ofiary ludobójstwa piszą list do 
papieża Franciszka w sprawie ar-
cybiskupa Szeptyckiego.
Decyzja Watykanu o uznaniu „he-
roiczności cnót”, jak i sam proces 
beatyfikacyjny, greckokatolic-
kiego arcybiskupa lwowskiego 
Andrzeja Szeptyckiego budzi 
wiele kontrowersji, zwłaszcza w 
środowisku rodzin ofiar ludobój-
stwa dokonanego przez ukraiń-
skich zbrodniarzy na Polakach i 
Żydach oraz obywatelach innych 
narodowości II Rzeczypospolitej.
 ANDREJ SZEPTYCKI PISZE 
LISTY GRATULACYJNE DO 
HITLERA I STALINA.
UDZIAŁ SZEPTYCKIEGO 
W ZAGŁADZIE ŻYDÓW 
UKRAIŃSKICH.

Andrzej Szeptycki jako jedyny 
ze swojej rodziny zdradził Polskę 
i został duchowym przywódcą 
Ukraińców.

 LIST METROPOLITY AN-
DREJA SZEPTYCKIEGO 
DO ADOLFA HITLERA - 
29.09.1941 roku.

 „Jego Wysokość  Führer Wielkiej 
Rzeszy Niemieckiej – Adolf Hitler

 Wasza Ekscelencjo!

Jako zwierzchnik katolickiej Cer-
kwi, przekazuję Waszej Ekscelen-
cji serdeczne poważania z okazji 
zajęcia stolicy Ukrainy, złoto-
wierzchniego miasta nad Dnie-
prem – Kijowa....
Widzimy w Panu, niezwyciężone-
go wodza niezrównanej i sławnej 
Armii Niemieckiej. Sprawa znisz-
czenia i wykorzenienia bolszewi-
zmu, jaką Pan, jako  Führer Wiel-
kiej Rzeszy Niemieckiej przyjął za 
cel w tym pochodzie, zaskarbia 
Waszej Ekscelencji wdzięczność 
całego chrześcijańskiego świata. 
Ukraińska Cerkiew grekokato-
licka wie o historycznym zna-
czeniu potężnego ruchu Narodu 
Niemieckiego pod Pańskim kie-
rownictwem. Będę się modlił do 
Boga o błogosławieństwo zwy-
cięstwa które się stanie rękojmią 
trwałego pokoju dla Waszej Eks-
celencji, Armii Niemieckiej i Nie-
mieckiego narodu”.

 Z osobistym szacunkiem.
 Andrzej hrabia Szeptycki – me-
tropolita.”

/ http://www.petycjeonline.com/nie_dla_beatyfikacji_abp_andrzeja_szeptyckiego

/ Niechlubna rola duchownych greckokatolickich. Msza dla ochotników z SS Galizien  - 
http://www.petycjeonline.com/nie_dla_beatyfikacji_abp_andrzeja_szeptyckiego
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 LIST METROPOLITY AN-
DREJA SZEPTYCKIEGO 
DO JÓZEFA STALINA - PAŹ-
DZIERNIK 1944 roku.

„Po zwycięskim pochodzie od 
Wołgi do Sanu, przyłączyliście na 
nowo* zachodnie ukraińskie zie-
mie do Wielkiej Ukrainy (USRR). 
Za spełnienie tych testamental-
nych pragnień i zmagań „Cały 
świat chyli czoło przed Wami (...).
Za Ukraińców, którzy od wie-
ków uważali się za jeden naród 
i chcieli być zjednoczeni w jed-
nym państwie, składa Wam naród 
ukraiński serdeczne dzięki. Te 
światłe pociągnięcia wywołały 
i w naszej Cerkwi nadzieję, że 
Cerkiew jak i cały naród znajdzie 
w ZSRR pod Waszym przewodem 
pełna swobodę pracy i rozwoju w 
dobroci i szczęściu (...)”.

WĄTPLIWA BEATYFIKA-
CJA

Beatyfikacja Szeptyckiego jest 
niebezpieczna także w nawiąza-
niu do ukraińskiego banderyzmu, 
jak również może ona ułatwić be-
atyfikację ojca Stepana Bandery i 
jego braci. Nie ma się co łudzić, 
ta beatyfikacja byłaby pohańbie-
niem męczenników Kresowian i  
ludobójstwa okrutnego (genoci-
dum atrox) Polaków na Kresach 
II RP.
Ks. Jacek Międlar pisze:
„Czy można wynosić do chwa-
ły ołtarza kogoś, kto milczał w 
obliczu morderstw, chociaż miał 
prawo i obowiązek  protestować? 
Czy można ogłaszać błogosła-
wionym kogoś, kto wybijał po-
kłony największym ludobójcom 
w dziejach ludzkości? Czy można 
ogłaszać wzorem dla ludzi wie-
rzących kogoś, kto kłamał wobec 
zbrodni? Okazuje się, że ...moż-
na.
Lada dzień zostanie ogłoszony 
błogosławionym greckokatolicki 
metropolita Lwowa abp Andrej 
Szeptycki (1865 - 1944), czło-
wiek, który stanął w obronie...
ludobójców. 
Chociaż na świat przyszedł w 
polskiej, katolickiej rodzinie, za 
ojczyznę wybrał Ukrainę, a za 

wyznanie  - religię greckokatolic-
ką. W wieku 55 lat został metro-
politą lwowskim. Pełnił tę funk-
cję przez czterdzieści cztery, trze-
ba przyznać nie łatwe lata. Już 
na początku posługi stanął wobec 
dwóch kwestii - odradzającego 
się państwa polskiego i ukraiń-
skiego szowinizmu.  Opowiedział 
się po stronie tego drugiego. Po 
raz pierwszy w 1918 roku, kiedy 
pozostał głuchy na błagania abp 
Józefa Bilczewskiego - łaciń-
skiego metropolity Lwowa, który 
prosił go, by wystosował apel o 
powstrzymanie rzezi Polaków, 
jaką już wtedy m.in. we Lwowie 
urządzili Ukraińcy. Nie jest moż-
liwe aby Szeptycki nie wiedział 
o zbrodniach, jakich dokony-
wali wówczas jego pobratymcy, 
nie mówiąc o tym, że czynili to z 
błogosławieństwem greckokato-
lickiego duchowieństwa, a więc 
jego podwładnych. 

KTO MILCZY WOBEC LU-
DOBÓJSTWA

Wszystko to jednak blednie przy 
jego postawie w czasie Rzezi Wo-
łyńskiej. Pierwszym haniebnym 
uczynkiem w jakim brał udział, 
były „mogiły Polski” za jego 
wiedzą stawiane praktycznie w 
każdej większej wsi. Andrej Szep-
tycki nigdy tego nie potępił. 
Przeciwnie - są źródła, które 
wskazują, że był wręcz inspirato-
rem tych wydarzeń. Abp Szeptyc-
ki świetnie wiedział też o bestial-
skim mordowaniu Polaków przez 
UPA. Na błagania łacińskiego 
metropolity Lwowa biskupa Bo-
lesława Twardowskiego, który 
prosił go, by nie pozostawał obo-
jętny na mękę niewinnych, odpo-
wiedział m.in. listem w którym 
napisał:
„Najbliższe prawdy może będzie 
powiedzieć, że wiele prawdopo-
dobnie robią bandyci, wiele ko-
muniści, bandy żydowskie, często 
prawdopodobnie prywatne pora-
chunki, ale oskarżać Ukraińców 
o wszystkie zabójstwa Polaków 
jest co najmniej rażącą niespra-
wiedliwością”.
A zajęcie stanowiska wobec UPA 
uzależnił od potępienia przez bp. 
Twardowskiego...akcji Polaków, 

innymi słowy zażyczył sobie, by 
bp. Twardowski potępił bronią-
cych się przed rzezią. Tymcza-
sem to greckokatoliccy kapłani 
odprawiali dla upowców msze 
św. na zakończenie których świę-
cili widły, kosy i inne narzędzia 
mordowania Polaków. Szeptycki 
musiał o tym wiedzieć, a jednak 
milczał”.

TO MA BYĆ PROTEST?!

Kiedy na tereny dzisiejszej Ukra-
iny wkroczyli Niemcy, już 21 
lipca 1941 roku Szeptycki wysłał 
czołobitny list do Adolfa Hitlera. 
( o którym wyżej). Jego obrońcy 
podnoszą, że w lipcu 1942 roku 
wystosował list pasterski   pt. 
„Nie zabijaj” , w którym zbrodnią 
nazywał ludobójstwo. Podobny 
list wystosował rok później, jed-
nak ani w jednym, ani w drugim 
nie potępił zbrodni ludobójstwa 
dokonanych przez UPA. Ma to 
znaczenie, bowiem upowcy szli 
mordować Polaków, informowa-
ni przez swoich „kapelanów”, że 
zabicie Polaka nie jest grzechem, 
a listy Szeptyckiego nie dotyczą 
Polsków, ani Żydów. Arcybiskup 
Szeptycki  o tym wiedział, ale nie 
uczynił niczego. Przeciwnie - w 
roku 1943, w czasie gdy Niem-
cy masowo mordowali Polaków 
i Żydów, przydzielił oficjalnego 
„duszpasterza” - ks. Wasyla Łabę 
ochotniczej Dywizji SS - Gali-
zien. Dwunastu innych księży 
zostało „duszpasterzami” pozo-
stałych esesmańskich brygad. W 
tym czasie w najlepsze trwał Ho-
locaust Polaków i Żydów. Szep-
tycki o tym wiedział oczywiście. 
Brał w obronę Żydów  mordowa-
nych przez Niemców, a ci mor-
dowani przez UPA ewidentnie go 
nie obchodzili. Wydaje się zresz-
tą, że cały proces beatyfikacyjny 
opiera się na tym wycinku życio-
rysu lwowskiego metropolity.

KORUPCJA W WATYKANIE 
I W WARSZAWIE

Ukraińcy próbowali proces ten 
przeprowadzić już dawno. Bez 
powodzenia. Dwukrotnie zablo-
kował go ks. kard. Stefan Wy-
szyński. Błogosławionym nie 

ogłosił Szeptyckiego ani św. Jan 
Paweł II, ani Benedykt XVI. De-
kret o „heroiczności cnot” abp 
Andrieja Szeptyckiego podpisał 
dopiero papież Franciszek.
Dlaczego to zrobił?
Wydaje się, że zadziałało ukraiń-
skie lobby, szczególnie aktywne 
w USA, gdzie po wojnie wyemi-
growało wielu upowców.
To ukraińskie lobby znalazło 
sobie w ostatnich latach  wielu 
sojuszników  w postaci lobby 
żydowskiego w USA, które na-
gle przypomniało sobie o „zasłu-
gach” Szeptyckiego w mordowa-
niu Polaków i Żydów przez UPA, 
chociaż na tyle, by przyznać mu 
tytuł „Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata” w Yad Vashem w 
Jerozolimie.
Ukraińskie banderowskie środo-
wiska i żydowskie grupy w USA 
zaczęły ostro lobbować na rzecz 
wyniesienia na ołtarze lwowskie-
go metropolity, przy sposobności 
zaliczając Polaków do morder-
ców Ukraińców i żądających na 
bieżąco  od Polski „zwrotu” 65 
miliardów dolarów amerykań-
skich tytułem restytucji mienia 
pożydowskiego. Zresztą jak wy-
kazały ostatnie badania polskiej 
prokuratury i ABW Ratusz war-
szawski i prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz Waltz - Haj-
ka Grundbaum „restytuowała” 
już część mienia pożydowskiego 
w działaniach tzw. malej restruk-
turyzacji, czyli wielkiego oszu-
stwa na rzecz Polski i podatni-
ków Polaków, kupując za grosze 
pożydowskie działki i kamienice 
i sprzedając je za miliony. Oso-
biście HGW z mężem przywłasz-
czyli sobie kamienicę pożydow-
ską przy ul. Noakowskiego 16 w 
Warszawie i sprzedali ją za mi-
liony przy pomocy polskich kan-
celarii prawnych. Działkę przy 
Pałacu Kultury i Nauki Ratusz 
warszawski sprzedał dwukrotnie 
za miliony. Ostatnio za 160 mi-
lionów zlotych.
Oszustka co najmniej od deka-
dy Hajka Grundbaum czynnie 
wspiera żydowskie i ukraińskie 
lobby w USA.
Dlaczego jednak Watykan uległ? 
Tego oczywiście oficjalne  nie 
wiadomo. Pewną wskazówka 
mogłaby być publikacja bry-
tyjskiego „Guardiana” z marca 
b.r. Według gazety w Watykanie 
kwitnie korupcja i sprawne prze-
prowadzenie procesu beatyfika-
cyjnego jest tylko kwestią ceny. 
Podobno niektóre kosztowały po 
pół miliona euro. Oczywiście nie 
ma żadnych dowodów, by tak 
było w przypadku bp Andreja 
Szeptyckiego. Pozostaje jednak 
faktem, iż papież Franciszek sta-
ra się przywrócić transparentność 
Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych poprzez  zwiększoną kon-
trolę finansową.

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O 
BEATYFIKACJI ANDREJA 
SZEPTYCKIEGO

Tymczasem greckokatolicki bi-
skup lwowski Benedykt twierdzi, 

że proces beatyfikacyjny Andreja 
Szeptyckiego jest na ukończeniu. 
Zresztą Cerkiew unicka od daw-
na czci „świętość” Szeptyckiego. 
Wydaje się, że stanowisko to jest 
w pełni akceptowane przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski. To, iż 
wśród polskich hierarchów Ko-
ścioła katolickiego nie ma niko-
go na miarę Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Wyszyńskiego jest oczy-
wiste, ale poza ks. Tadeuszem 
Isakowiczem - Zaleskim i środo-
wiskami kresowymi nikt nie zdo-
był się na słowo potępienia. 
A protestować należy!
Tu nie chodzi o odebranie Ukra-
inie jej „bohatera”. Chodzi o pro-
stą sprawiedliwość, o prawdę, by 
Kościół zachował twarz. 
Beatyfikacja Szeptyckiego jest 
zresztą niebezpieczna, również 
dlatego, iż może ona ułatwić be-
atyfikację ojca Stepana Bandery i 
jego braci. Nie ma  co się łudzić, 
iż ta beatyfikacja i ewentualne 
następne, będą haniebnym po-
traktowaniem męczenników Rze-
zi Wołyńskiej.
Ktoś musi o tym przypomnieć i 
Watykanowi i polskim hierar-
chom!
Jedynym sposobem są listy pro-
testacyjne do abp Stanisława 
Gądeckiego - przewodniczącego 
Konferencji  Episkopatu Polski 
i prymasa Polski abp Wojciecha 
Polaka. 
Pora ich wezwać, aby wzorując 
się na postawie Prymasa Tysiąc-
lecia kard. Stwfana Wyszyńskie-
go zajęli właściwe stanowisko w 
tej sprawie, niezależnie od tego 
czy spodoba się to w Kijowie, 
Nowym Jorku, Tel Awiwie, choć-
by i w samym Watykanie.

Adresy:

Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski
Abp Stanisław Gądecki
Skwer kard. Stefana Wyszyńskie-
go 6
01-015 Warszawa

Prymas Polski
Abp Wojciech Polak
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Aleksander Szumański „Głos” 
Toronto

 Źródła:

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/
ofiary-ludobojstwa-pisza-list-
do -pap ieza - f r anc i szka -ws -
arcybiskupa-szeptyckiego/px-
qm3v (link is external)

Ks. Tadeusz Isakowicz - Za-
leski  http://wiadomosci.onet.
pl/kraj/decyzja-watykanu-nie-
uspokoi-kontrowersji-wokol-
abp-szeptyckiego/99rv0j

http://www.ivrozbiorpolski.pl/in-
dex.php?page=szeptycki (link is 
external)

Ks. Jacek Międlar “Warszawska 
Gazeta”  12 -18 sierpnia 2016 r.

/ Biskup grekokatolicki Jozafat Kocyłowski wygłasza kazanie do ochotników do dywizji SS Galizien podczas 
uroczystego nabożeństwa polowego na stadionie ...

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ofiary-ludobojstwa-pisza-list-do-papieza-franciszka-ws-arcybiskupa-szeptyckiego/pxqm3v
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ofiary-ludobojstwa-pisza-list-do-papieza-franciszka-ws-arcybiskupa-szeptyckiego/pxqm3v
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ofiary-ludobojstwa-pisza-list-do-papieza-franciszka-ws-arcybiskupa-szeptyckiego/pxqm3v
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ofiary-ludobojstwa-pisza-list-do-papieza-franciszka-ws-arcybiskupa-szeptyckiego/pxqm3v
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ofiary-ludobojstwa-pisza-list-do-papieza-franciszka-ws-arcybiskupa-szeptyckiego/pxqm3v
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/decyzja-watykanu-nie-uspokoi-kontrowersji-wokol-abp-szeptyckiego/99rv0j
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/decyzja-watykanu-nie-uspokoi-kontrowersji-wokol-abp-szeptyckiego/99rv0j
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/decyzja-watykanu-nie-uspokoi-kontrowersji-wokol-abp-szeptyckiego/99rv0j
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/decyzja-watykanu-nie-uspokoi-kontrowersji-wokol-abp-szeptyckiego/99rv0j
http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=szeptycki
http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=szeptycki
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Point de rêveries, messieurs (żad-
nych marzeń, panowie) – powie-
dział car Aleksander II 23 maja 
1856 roku w Warszawie na spo-
tkaniu z przedstawicielami ary-
stokracji polskiej, którzy mieli 
nadzieję na liberalizację polityki 
rosyjskiej w Królestwie Polskim. 
Tymi też słowami można spa-
rafrazować postawę obecnych 
władz polskich wobec oczekiwań 
tych środowisk społecznych, 
które po lipcowych uchwałach 
Senatu i Sejmu liczyły na zmia-
nę polityki polskiej wobec Ukra-
iny, przynajmniej na polu rozli-
czeń historycznych. Nic takiego 
się nie stało. Mało tego, polity-
ka żyrowania przez Warszawę 
wszelkich działań pomajdano-
wej Ukrainy i zamykania oczu 
na rozwijający się tam renesans 
banderowski nasiliła się.

W odpowiedzi na uchwały Sej-
mu i Senatu, uznające działania 
OUN i UPA wobec ludności pol-
skiej na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej w latach 1943-1944 
za ludobójstwo, Kijów zareago-
wał całą serią bezczelnych posu-
nięć o charakterze prowokacyj-
nym. Tradycyjnie już spotkały 
się one z brakiem jakiejkolwiek 
reakcji władz i mediów w Polsce.

Tuż po przyjęciu przez Sejm 
wspomnianej uchwały na Ukra-
inie odbyły się huczne obchody 
72. rocznicy sromotnej klęski, 
jaką poniosła w bitwie z Armią 
Czerwoną pod Brodami 14. (1. 
ukraińska) Dywizja Grenadie-
rów Waffen-SS „Galizien”. Zor-
ganizowano uroczysty pogrzeb 
ekshumowanych szczątków 
ukraińskich esesmanów oraz 
uroczystość przy „panteonie 
chwały” dywizji SS-Galizien na 
górze Żbyr z udziałem władz 
politycznych i duchowieństwa, 
weteranów dywizji SS-Galizien, 
członków Bractwa OUN-UPA i 
Prawego Sektora. Miała też miej-
sce „rekonstrukcja historyczna”, 
podczas której młodzi Ukraińcy 
paradowali w mundurach Waf-
fen-SS.

Jak na to zareagowały polskie 
media? Przeważnie milczeniem. 
Trzy lata temu – jeszcze przed 
Majdanem – przy okazji podob-
nej „rekonstrukcji”, portal dzie-
je.pl zacytował anonimowych 
„ekspertów”, którzy „wskazują, 
że rekonstrukcja bitwy, w której 
uczestniczyli walczący po stro-
nie hitlerowskich Niemiec Ukra-
ińcy, nie jest pochwałą nazizmu, 
lecz ukłonem w stronę pamięci 
na temat ukraińskich dążeń nie-
podległościowych”[1]. A zatem 
zdaniem zbliżonego do PiS i IPN 
portalu dzieje.pl wyrżnięcie Huty 
Pieniackiej było ukraińskim dą-
żeniem niepodległościowym. 
Jakże ta ocena portalu dzieje.pl 
sprzed trzech lat jest bliska tego-

rocznemu komunikatowi Prawe-
go Sektora z okazji 72. rocznicy 
bitwy pod Brodami, w którym 
czytamy, że „przedstawiciele 
prawie wszystkich europejskich 
narodów mieli swoje obiektywne 
powody dla opowiedzenia się po 
stronie Niemiec. To nie czyni ich 
automatycznie złymi!”[2].

Natomiast Polska Agencja Pra-
sowa zacytowała trzy lata temu 
złote myśli „lwowskiego poli-
tologa” Antina Borkowskiego. 
Uraczył on polskiego odbior-
cę następującą oceną działal-
ności ukraińskiej formacji SS: 
„W świadomości przeciętnego 
mieszkańca zachodniej Ukrainy 
dywizja SS Galicja ma niewiele 
wspólnego z nazistami; ludzie 
pamiętają ochotników, którzy w 
taki sposób chcieli służyć Ukra-
inie, tym bardziej, że ówcześni 
przywódcy ruchu ukraińskie-
go popierali wstępowanie do 
tej formacji”[3]. I te bezczelne 
oraz szydercze słowa lwowskie-
go banderowca Polskiej Agencji 
Prasowej zupełnie wystarczyły. 
Żadnej polemiki, wszystko jest 
w porządku. Ukraińscy eses-
mani nie byli nazistami, bo tak 
twierdzą mieszkańcy zachodniej 
Ukrainy. Walczyli o demokrację 
parlamentarną i integrację Ukra-
iny z Unią Europejską.

Zacytowałem polskie media 
sprzed trzech lat, żeby pokazać, 
że polityka usprawiedliwiania 
wszystkiego co zrobi Ukraina, 
w tym też usprawiedliwiania na-
cjonalizmu ukraińskiego i jego 
kolaboracji z Niemcami hitle-
rowskimi, nie rozpoczęła się w 
Polsce po Majdanie. Była obecna 
na długo przed Majdanem. Przy-
najmniej od 1990 roku.

Ledwo zakończyły się uroczy-
stości gloryfikujące ukraińskich 
esesmanów, a na początku sierp-
nia w Łucku na Wołyniu odbył 
się 10. jubileuszowy festiwal 
„Bandersztat”. Jego największą 
gwiazdą była zwyciężczyni te-
gorocznego konkursu Eurowi-
zji – powszechnie opiewana w 
polskich mediach Jamala (Su-
sana Dżamałdinowa). Oprócz 
niej festiwal zaszczycili człon-
kowie (celowo nie piszę żołnie-
rze) neobanderowskiego pułku 
„Azow”, weterani UPA oraz ty-
siące młodych ludzi eksponują-
cych neonazistowską symbolikę. 
Gościem imprezy jest regularnie 
deputowany Werchownej Rady 
Jurij Szuchewycz, syn Romana. 
Nazwa festiwalu „Bandersztat” 
oznacza Lwów („miasto Bande-
ry”), a w szerszym znaczeniu za-
chodnią część Ukrainy – matecz-
nik banderowców. Według TV 
Espresso festiwal „Bandersztat” 
stanowi „przedsięwzięcie kultu-
ralno-artystyczne przepojone pa-
triotyzmem i ukraińskością”[4]. 

Ciepła relacja o festiwalu w TV 
„Espresso”, w której pracuje 
znana z sympatii do pogrobow-
ców nacjonalizmu ukraińskie-
go polska dziennikarka Bianka 
Zalewska, nie powinna dziwić, 
jeśli wziąć po uwagę rolę, jaką 
ta telewizja odegrała w zorgani-
zowaniu przewrotu na Ukrainie z 
przełomu 2013/2014 roku.

Na festiwalu „Bandersztat” też 
odbywają się „rekonstrukcje hi-
storyczne”. Trzy lata temu – a 
więc jeszcze przed Majdanem 
– zrekonstruowano rzekome 
wydarzenie z 1944 roku, kiedy 
to polska policja (sic!) miała na 
rozkaz Niemców konfiskować 
ukraińskim chłopom żywność i 
wywozić ich na roboty do Rze-
szy, a w obronie tychże chłopów 
miała stanąć UPA.

Czy można sobie wyobrazić, że 
współczesne Niemcy ogłosiłyby 
oficjalnie, iż budują swoją toż-
samość państwowo-narodową 
na spuściźnie Hitlera i NSDAP, 
albo Włochy na dziedzictwie 
Mussoliniego? Jaka wówczas 
byłaby reakcja świata, zwłaszcza 
zachodniego? Ukraina oficjalnie 
buduje swoją tożsamość narodo-
wo-państwową na dziedzictwie 
ukraińskiej wersji nazizmu, bo 
tym był przecież tzw. integralny 
nacjonalizm ukraiński w wyda-
niu banderowskim. Reakcji świa-
ta zachodniego jednak nie ma, bo 
pogrobowcy ukraińskiego nazi-
zmu są dzisiaj potrzebni polityce 
amerykańskiej do realizacji jej 
celów na geopolitycznym obsza-
rze poradzieckim. Reakcji świa-
ta nie ma też dlatego, że Polska 
– której obywatele byli ofiarami 
ludobójstwa banderowskiego – 
albo milczy, albo usprawiedliwia 
epigonów Doncowa, Bandery i 
Szuchewycza.

W odpowiedzi na uchwałę Sejmu 
z 22 lipca, oddającą cześć ofia-
rom ludobójstwa wołyńsko-ma-
łopolskiego, Werchowna Rada 
Ukrainy przygotowała projekt 
uchwały potępiającej rzekome 
polskie ludobójstwo na Ukraiń-
cach w latach 1919-1951. Z kolei 
szef ukraińskiego IPN Wiatro-
wycz zorganizował 8 sierpnia 
„ekspedycję poszukiwawczą” na 
„etniczne ukraińskie terytorium 
Zakerzonia”, w ramach której 
jej uczestnicy zajmowali się re-
nowacją ukraińskiego cmentarza 
w powiecie lubaczowskim oraz 
zwiedzali „tereny zamieszkałe w 
przeszłości przez ludność ukra-
ińską”[5]. Już sam fakt nazwania 
przez Wiatrowycza części woje-
wództw podkarpackiego i lubel-
skiego „etnicznym terytorium 
ukraińskim” powinien uświado-
mić obozowi polskiej rusofobii, 
że wrogiem Polski na Wschodzie 
nie jest Rosja, ale pomajdanowa 
Ukraina. Nieustanie wspierana 

przez Warszawę propagandowo, 
dyplomatycznie, dostawami bro-
ni i przelewami miliardów zło-
tych.

Jaka była reakcja rządzących Pol-
ską na hucpę Werchownej Rady i 
Wiatrowycza? Reakcją było ce-
lebrowanie polsko-ukraińskiego 
braterstwa broni podczas święta 
15 sierpnia oraz oddawanie przy 
tej okazji czci petlurowcom przez 
polityków PiS z Antonim Macie-
rewiczem na czele. Tak jakby nie 
wiedzieli oni o tym, że wielu pe-
tlurowców znalazło się później 
w szeregach Ukraińskiej Orga-
nizacji Wojskowej i Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów. Re-
akcją był też wywiad dla portalu 
onet.pl posłanki PiS Małgorzaty 
Gosiewskiej – czołowej przed-
stawicielki lobby ukraińskiego (a 
szczerze mówiąc banderowskie-
go) w Polsce[6].

Ponownie usłyszeliśmy zestaw 
frazesów i niedorzecznych bred-
ni, którymi polska opinia pu-
bliczna jest karmiona od zimy 
2013/2014 roku. Pani M. Go-
siewska wszystko to jeszcze raz 
zebrała i przypomniała. A zatem 
gloryfikacja OUN-UPA i dywizji 
SS-Galizien to „jest pewna for-
ma odreagowania, poszukiwania 
innych bohaterów. Dla nich te 
organizacje są organizacjami nie 
antypolskimi, bo oni o tej dzia-
łalności w większości do tej pory 
nie wiedzą, albo coś słyszeli, ale 
nie znają szczegółów. Dla nich 
to są symbole walki z okupan-
tem sowieckim, ale i niemieckim 
(sic! – BP). Tak to pojmują i tak 
czczą”. Posłanka Gosiewska w 
tych słowach zacytowała niemal 
dokładnie Wiatrowycza i Prawy 
Sektor.

Dalej posłanka PiS przyznała 
rację marszałkowi Senatu Stani-
sławowi Karczewskiemu, który 
proponował „obniżyć poprzecz-
kę” Ukraińcom w kwestii po-
dejścia do OUN-UPA. „To, że 
Ukrainiec na barykadach Majda-
nu lub w Donbasie walczył pod 
flagą malinowo-czarną, to nie 
było zjawisko antypolskie, tyl-
ko antyrosyjskie” – powtórzyła 
Gosiewska frazes, który po raz 
pierwszy bodajże wypowiedzia-
ła w styczniu 2014 roku arcyka-
płanka religii smoleńskiej, Ewa 
Stankiewicz. A jeżeli antyrosyj-
skie to przecież wszystko w po-
rządku. Zbrodnie też są dobre, o 
ile będą antyrosyjskie – jak te po-
pełnione przez bataliony „Ajdar” 
i OUN, do których wielokrotnie 
pielgrzymowała Gosiewska.

Na koniec powtórzyła frazesy 
o tym, że wspieranie pomajda-
nowej Ukrainy leży w polskim 
interesie narodowym, bo inaczej 
„będziemy mieli jako sąsiada 
Rosję” itp. itd.

Wywiad Gosiewskiej jest wbrew 
pozorom wydarzeniem znaczą-
cym. Stanowi on ze strony partii 
rządzącej w Polsce jasną formę 
przekazu na Ukrainę: nie traktuj-
cie uchwały Sejmu z 22 lipca po-
ważnie. Musieliśmy to zrobić ze 
względów taktyki politycznej dla 
uspokojenia nastrojów w Polsce, 
ale to nic nie zmienia. Wszystko 
pozostaje po staremu. Będziemy 
wam dalej „obniżać poprzecz-
kę” w kwestiach historycznych, 
usprawiedliwiać propagandowo 
i dyplomatycznie wszelkie wasze 
działania polityczne, przyjmo-
wać waszych imigrantów, wspie-
rać wojskowo i finansowo.

Niektórym środowiskom w 
Polsce mogło się wydawać, że 
uchwała Sejmu z 22 lipca otwo-
rzy proces koniecznych rozliczeń 
historycznych w stosunkach z 
Ukrainą. Niestety, ale prawda 
jest taka, że było to posunięcie 
na „użytek wewnętrzny”, które w 
konsekwencji do takich rozliczeń 
ma nie doprowadzić.

Pomajdanowa Ukraina jest wrzo-
dem na ciele Europy – tak jak to 
przewidział na początku lat 30. 
XX wieku Roman Dmowski. 
Wrzodem pod każdym wzglę-
dem – tradycji historycznej, do 
której się odwołuje oraz polityki, 
jaką prowadzi, będąc światowym 
liderem korupcji, pauperyzacji 
gospodarczej własnego społe-
czeństwa i terroryzmu państwo-
wego. O tym doskonale wiedzą 
wszyscy ci, którzy w Polsce ten 
ukraiński wrzód hołubią. Wszy-
scy pogrobowcy fantasmagorii 
Giedroycia ze środowiskami 
Michnika i Sakiewicza na czele. 
Oni z kolei są wrzodem na ciele 
Polski.
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-UPA, www.wolna-polska.pl, 
28.07.2016.

[3] Op. cit., www.dzieje.pl, 
24.07.2013.

[4] Ukraina: jutro na Wołyniu 
zaczyna się festiwal „Bandersz-
tat”, www.dzienniknarodowy.pl, 
4.08.2016.

[5] Ze Lwowa wyrusza ekspedy-
cja na „etniczne ukraińskie zie-
mie” w Polsce, www.kresy24.pl, 
5.08.2016.

[6] Posłanka PiS: powinniśmy 
wykazać pewne zrozumienie dla 
kultu UPA na Ukrainie, www.
kresy.pl, 12.08.2016.

Żadnych marzeń, panowie  
Bohdan Piętka
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Nasza godność została przehandlowana 
w przeszłości, a jej resztkami handluje 
się w teraźniejszości.
Polemicznie do przemówienia Dudy na pogrzebie Inki i Zagończyka 
Andrzej Łukawski
Duda: Powiem Państwu, że ja 
nie mam przekonania, że my po-
przez ten pogrzeb przywracamy 
im godność. Oni nigdy godno-
ści nie stracili, my przywracamy 
przez ten pogrzeb godność pań-
stwu polskiemu. Tak, to państwo 
polskie po 27. latach odzyskuje 
wreszcie godność.

Jedną z konsekwencji pełnienia 
publicznych stanowisk jest sku-
pianie na sobie uwagi społeczeń-
stwa (elektoratu), uważnie ob-
serwującego sposób uprawiania 
polityki przez swoich wybrań-
ców.
Podczas ceremonii pochówku Da-
nuty Siedzikówny ps. „Inka” i Fe-
liksa Selmanowicza ps. „Zagoń-
czyk”, prezydent Duda wygłosił 
„płomienne” przemówienie, 
które mnie -kolokwialnie rzecz 
ujmując- mocno zelektryzowało 
i pobudziło czego konsekwencją 
jest niniejsza polemika, polemi-
ka dodatkowo zainspirowana i 
wzmacniana licznymi komenta-
rzami tego wydarzenia w sieci. 
Moja polemika dotyczy jedynie 
fragmentu z przemówienia prezy-
denta o godności.
W swoim przemówieniu Duda 
mówił m.in. o tym, że pogrzeb 
odbył się po 27. latach po odzy-
skaniu przez Polskę suwerenności 
ale w tej części jego wystąpienia 
usłyszałem miedzy wiersza-
mi wyraz „dopiero”, który dla 
mnie wybrzmiał co najmniej jak  
opatrzność będąca konsekwencją 
nowego rozdania politycznego w 
tym nowej prezydentury. 
Przesłanie takiej retoryki jest ta-
kie, że przez 27. lat nie zrobiono 
nic a nowy prezydent musi teraz  
nadrabiać zaległości.   
To wszystko razem sprawia wra-
żenie, że to właśnie prezydent 
Duda doprowadził do tego po-
grzebu i prawdopodobnie tak 
właśnie wypowiadane słowa pre-
zydenta zapamięta lektorat. 
Czyżby w tym wystąpieniu cho-
dziło właśnie o elektorat i wy-
robienie w nim przekonania o 
słuszności wyboru właśnie tego 
prezydenta.?
A może w tym jakże emocjonal-
nym przemówieniu chodziło o 
znalezienie „zasłony dymnej” po 
skandalicznej dla Kresowian wi-
zycie Dudy w Kijowie, wizycie  
która nie wiedzieć czemu miała 
służyć. 
W obecnej prezydenturze pojawia 
się coraz więcej znaków zapyta-
nia  i im ich więcej, tym mniej 
transparentna staje się prezydenc-
ka polityka.
Mit o 27. letniej zwłoce obala fakt 

znalezienie w roku 2014 ciał Inki 
i Zagończyka a wielomiesięczne 
ustalenie ich tożsamości spowo-
dowały, że ten pogrzeb nie mógł 
odbyć się wcześniej Panie prezy-
dencie.  
Gdy 1 marca 2015r. prezes IPN 
ogłosił w Pałacu Prezydenckim 
że ustalono tożsamość Inki, Ko-
morowski a później Duda które-
mu Komorowski przekazał do-
kumenty nie podjęli stosownych 
decyzji o pochówku.  
W czerwcu 2016r. oficjalnie po-
twierdzono tożsamość Zagończy-
ka i już w dwa miesiące po tym 
zorganizowano uroczysty pochó-
wek. Dwa miesiące ( Zagończyk) 
i osiemnaście (Inka) to jednak 
spory rozrzut czasowy ale zde-
cydowanie nie mający pokrycia z 
27. letnią zwłoką o których wspo-
mniał prezydent. 
To nie tylko pogrzeb, ale także 
polityczna manifestacja zadość-
uczynienia państwa wobec bo-
haterów. Państwo polskie po 27 
latach odzyskuje godność.. - po-
wiedział prezydent i trudno się 
tym nie zgodzić. 
Tak, to była (ale) TYLKO poli-
tyczna manifestacja nie mająca 
przełożenia na prawdę historycz-
ną.    
„ Państwo polskie po 27 latach 
odzyskuje godność..” jest zda-
niem fatalnym i dobrze że prezy-
dent zamiast wyrazu „odzyskuje” 
nie użył „odzyskała”, bo użycie 
formy czasu przyszłego pozwala 
mieć nadzieję, że coś zostało za-
inicjowane ale do pełnego suk-
cesu w odzyskiwaniu godności 
droga daleka a przede wszystkim 
wyboista.  
Cały kontekst tego politycznego 
„wiecu” sprowadza się do bo-
haterstwa dwojga ludzi których 
losy zostały wplecione również w 
Wileńską Armią Krajową a o niej 
wielokrotnie pisaliśmy na łamach 
Kresowego Serwisu Informacyj-
nego. 
Faktem jest że na „tu i teraz” Inka 
i Zagończyk są pewnym symbo-
lem ofiar minionego totalitary-
zmu 
ale to za mało, by ten pochówek 
przywrócił w Polsce godność.
Jeszcze teraz, w momencie gdy 
trwają uroczystości pogrzebowe 
i padają słowa o godności, inna 
godność jest przemilczana i za-
kłamywana. 
W ostatnim rozkazie Dowódca 
AK gen. Okulicki zwracając się 
do wszystkich żołnierzy pisał: 

ŻOŁNIERZE SIŁ ZBROJ-
NYCH W KRAJU !
Postępująca szybko ofensywa 

sowiecka doprowadzić może do 
zajęcia w krótkim czasie całej 
Polski przez Armię Czerwoną. 
Nie jest to jednak zwycięstwo 
słusznej sprawy, o którą wal-
czymy od roku 1939. W istocie 
bowiem - mimo stwarzanych 
pozorów wolności - oznacza to 
zmianę jednej okupacji na dru-
gą, prowadzoną pod przykrywką 
Tymczasowego Rządu Lubel-
skiego, bezwolnego narzędzia w 
rękach rosyjskich.

Żołnierze ! Od 1 września 1939 
r. Naród Polski prowadzi ciężką 
i ofiarną walkę o jedyną Sprawę, 
dla której warto żyć i umierać: o 
swą wolność i wolność człowie-
ka w niepodległym Państwie.

Wyrazicielem i rzecznikiem Na-
rodu i tej idei jest jedyny i legal-
ny Rząd Polski w Londynie, któ-
ry walczy bez przerwy i walczyć 
będzie nadal o nasze słuszne 
prawa.

Polska, według rosyjskiej recep-
tury, nie jest tą Polską, o którą 
bijemy się szósty rok z Niemca-
mi, dla której popłynęło morze 
krwi polskiej i przecierpiano 
ogrom męki i zniszczenie Kraju. 
Walki z Sowietami nie chcemy 
prowadzić, ale nigdy nie zgodzi-
my się na inne życie, jak tylko w 
całkowicie suwerennnym, nie-
podległym i sprawiedliwie urzą-
dzonym społecznie Państwie 
Polskim.

Obecne zwycięstwo sowieckie 
nie kończy wojny. Nie wolno 
nam ani na chwilę tracić wiary, 
że wojna ta skończyć się może 
jedynie zwycięstwem jedynie 
słusznej Sprawy, tryumfem do-
bra nad złem, wolności nad nie-
wolnictwem.

Żołnierze Armii Krajowej !

Daję Wam ostatni rozkaz. Dal-
szą swą pracę i działalność pro-
wadźcie w duchu odzyskania 
pełnej niepodległości Państwa i 
ochrony ludności polskiej przed 
zagładą. Starajcie się być prze-
wodnikami Narodu i realiza-
torami niepodległego Państwa 
Polskiego. W tym działaniu każ-
dy z Was musi być dla siebie do-
wódcą. W przekonaniu, że roz-
kaz ten spełnicie, że zostaniecie 
na zawsze wierni tylko Polsce 
oraz by Wam ułatwić dalszą pra-
cę - z upoważnienia Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
zwalniam Was z przysięgi i roz-
wiązuję szeregi AK.

W imieniu służby dziękuję Wam 
za dotychczasową ofiarną pracę

Wierzę głęboko, że zwycięży na-
sza Święta Sprawa, że spotkamy 
się w prawdziwie wolnej i demo-
kratycznej Polsce.

Niech żyje Wolna, Niepodległa, 
Szczęśliwa Polska.

Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju
/-/ Niedźwiadek[1]
Gen. Bryg.
M.p. 19 stycznia 1945.
      
Ten rozkaz wypełniło przecież 
tysiące żołnierzy podziemia z 
których wielu, jako bezimienni 
odeszli do świata zapomnienia w 
samotności, nie otrzymując na-
wet u końca swego żywota środ-
ków na godne przeżycie. 
Nikt nie zaprzeczy bohaterstwa 
Inki i Zagończyka ale czy na 
podstawie uroczystości z ich 
pochówku da się jednoznacznie  
ocenić słowa prezydenta o „przy-
wróceniu  godności państwu pol-
skiemu”, w którym rzeczywisty 
(czytaj skandaliczny) stosunek 
do bohaterów minionych czasów 
powala z nóg.?

 Na usta ciśnie się zatem pytanie , 
a co ze wspomnianymi tysiącami 
bohaterów, bohaterów będących  
rówieśników Inki których nigdy 
nie były oddane należne honory.   
W mojej ocenie słowa Dudy 
sprawiają wrażenie zapowie-
dzi czegoś bardziej wzniosłego, 
czegoś, co w jak najszerszym 
rozumieniu uwzględni tysiące, a 
nawet dziesiątki tysięcy „Inek” i  
„Zagończyków” ale czy znajdzie 
Pan Panie prezydencie na tyle sił 
i determinacji by po wielu, bar-
dzo wielu latach odzyskali god-
ność bohaterowie i Polska.? 
Celowo napisałem „sprawiają 
wrażenie”  bo faktyczne dzia-
łania prezydenta najwyraźniej 
temu zaprzeczają. 

Do dzisiaj nie znamy i nic nie 
wskazuje na to że niebawem po-
znamy miejsca pochówku tysię-
cy Kresowych bohaterów, którzy 
jak Inka i Zagończyk walczyli 
o wolną i niepodległą Polskę, o 
godność. Do dzisiaj nie znamy 
miejsc pochówku ofiar ludobój-
stwa na których można by  posta-
wić symboliczny krzyż i zapalić 
świeczkę. 
Ginący w potwornych mękach 
Polacy z Kresów prosili swoich 
katów o godną śmierć ale za-
miast tego spotykali się z drwi-
na i szyderstwami oprawców 
dokładnie jak Inka, Zagończyk 
i wielu, wielu  zamęczonych w 
powojennych esbeckich katow-
niach. 
Czas Panie Prezydencie, by bo-
haterów zacząć mierzyć równą 
miarą a nie politycznym zapo-
trzebowaniem. Wielu za wol-
ną Polskę oddało życie ale też i 
wielu z tych bohaterów odchodzi 
dzisiaj na wieczną wartę w sa-
motności i w zapomnieniu.

Panie Prezydencie, żyjącym bo-
haterom należy się godne trak-
towanie i Pan musi dać im na to 
gwarancje.   
Następujące po sobie władze nie 
zrobiły nic by przywrócić god-
ność polskich bohaterów dlatego 
Pan Panie Prezydencie musi się 
wykazać, przyjąć inicjatywę, bo 
ci ludzi zasługują na szacunek.  

Uhonorowane dwie ofiary nad 
trumnami których Duda wygło-
sił swoje „płomienne” przemó-
wienie  nie są w stanie zmienić 
dramatycznej i bolesnej prawdy 
o miejscu w jakim znajduje się 
polska godność i godność tych 
którzy o wolną Polskę walczyli. 

Nasza godność została prze-
handlowana w przeszłości a jej 
resztkami handluje się w teraź-
niejszość i to widać w działa-
niach zmieniających się władz 
Polski po częściowo wolnych 
wyborach.

/ foto: https://www.youtube.com/watch?v=QSbL-9bpAS4
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 16 września 1920 r. Dytiatyn
 - drugie Polskie Termopile.....
 Bogusław Szarwiło
Dokończenie ze strony 1
Jan Lucjan Wyciślak, w arty-
kule: „ „Polskie Termopile”, 
bitwy pod Zadwórzem - Dytia-
tynem” (http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_1.htm)   tak ten 
dzień opisał: 16 września masze-
rowano właśnie drogą Chocho-
niów, Dytiatyn, Szumlany, Boków 
w kierunku Podhajec gdy ujrzano 
wynurzające się z lasów oddziały 
wojska, które wydawały się być 
polską XV Brygadą. Gdy okazało 
się, że są to jednostki grupy Jakira 
zajęto pozycje na poaustriackich 
okopach trawiastego wzgórza 
(383) pod Dytiatynem i rozpoczę-
to ostrzał artyleryjski zamieniając 
drogę z kolumną nieprzyjaciół w 
kłębowisko zniszczonego nieprzy-
jacielskiego sprzętu. Na szczycie 
wzgórza odprzodkowała działa 4 
bateria 1 Pułku Artylerii Górskiej 
dowodzona przez oficerów: kpt 
Adama Zająca i poruczników Wa-
cława Śniegockiego i Franciszka 
Wątrobę. Przed nim rozwinął się 
w obronie III batalion 13 pułku - 
łącznie było tam 200 bagnetów, 6 
ckm, 6 armat. Około godziny 12 
z kierunku Szumlan, wspierana 
silnym ogniem własnej artylerii, 
rozwinęła na wzgórze atak 8 dy-
wizja «Czerwonych Kozaków». Z 
kierunku Bokowa wsparły ją for-
macje 123 brygady strzelców bol-
szewickiej piechoty. Intensywnymi 
atakami na polskie pozycje pró-
bowano odblokować sobie drogę 
dla dalszej ucieczki. Do godziny 
16 odparto 5 szarż kozackich, któ-
re dochodziły na 50 m do stano-
wisk 1 Pułku, atakowało łącznie 
3.500 szabel i bagnetów. Gdy po 
godzinie 16 ruszył kolejny bolsze-
wicki atak, kpt Zając wydał rozkaz 
śmierci, cytuję skrót: skrwawienie 

nasze uratuje 8 Dywizję». Jed-
nak trzy działa i część karabinów 
maszynowych była już wybita w 
walce, a pozostałe karabiny ma-
szynowe 13 pp rozgrzane w wie-
logodzinnym boju przestały być 
skuteczne. Pozostali przy życiu 
artylerzyści 4 baterii próbowa-
li odeprzeć ostatni atak broniąc 
się kolbami karabinów i bronią 
osobistą. Niestety przewaga ata-
kujących i wyczerpanie dotych-
czasową walką sprawiło, że pod 
ciosami szabel polegli po kolei 
wszyscy obrońcy wzgórza. Ktoś 
jeszcze dostrzegł dowódcę baterii 
kpt. Adama Zająca i porucznika 
Franciszka Wątrobę jak do końca 
walczyli strzelając z pistoletów 
(relacja żołnierzy 13 pp). Przed 
końcem obrony na wzgórze dotarł 
wprawdzie rozkaz by się wycofać, 
ale ginęli na nim właśnie ostatni 
ranni żołnierze. Około 16 żołnie-
rzy batalionu piechoty wziętych 
do niewoli rozebrano pozosta-
wiając związanych na wzgórzu 
po czym Kozacy wykonali na nich 
dodatkową szarżę i z okrzykami 
«rubaj» wszystkich ich wybili. W 
obronie pozycji pod Dytiatynem 
poległo około 240 żołnierzy pol-
skiej armii, zginęła cała obsada 4 
baterii 1 Pułku Artylerii Górskiej 
w składzie 59 artylerzystów. Stra-
ty w 13 Pułku Piechoty «Dzieci 
Krakowa»: 97 zabitych i 83 ran-
nych. Poległych bolszewików nikt 
nie zliczył.  

Bitwa ta miała ona kluczowe zna-
czenie dla utrzymania ofensywy 
na froncie w Małopolsce Wschod-
niej. Poświęcając swoje życie, 
niewielki oddział Wojska Pol-
skiego zatrzymał na wiele godzin 
nieprzyjaciela, ratując przed roz-
biciem swą macierzystą VIII 

Dywizję Piechoty oraz ukraińską 
dywizję kawalerii. Za swój czyn 
bohaterowie otrzymali Krzyż 
Virtuti Militari a miejsce bitwy 
otoczone zostało wielką czcią 
ze strony wojska i mieszkańców 

Ziemi Halickiej.

  Jak podają różne przekazy,przez 
całe dwudziestolecie międzywo-
jenne mieszkańcy Małopolski, 
a w szczególności mieszkańcy 

województwa stani-
sławowskiego otaczali 
wielkim szacunkiem 
to miejsce. Każdego 
roku, z okazji świę-
ta 3 Maja i 16 wrze-
śnia dzieci i młodzież 
z okolicznych szkół, 
oddalonych nawet o 20 
kilometrów, udawały 
się marszem do Dytia-
tyna. Tam, w bardzo 
podniosłej atmosferze, 
z udziałem księży obu 
obrządków odbywało 
się nabożeństwo, a po 
nim występy dzieci. 
Gdy 4 kwietnia 1925 
odbyło się losowanie 
piętnastu pobojowisk, 
z których miały zostać 
ekshumowane zwłoki 
Nieznanego Żołnie-
rza, wśród nich znalazł 
swoje poczesne miej-
sce dytiatyński pante-
on. 

Napis „Dytiatyn 16 IX 1920” 
umieszczono na pylonie Grobu. 
Po przymusowym zapomnieniu 
w PRL, 3 maja 1991 roku nazwa 
Dytiatyn wróciła na tablice Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Również 
w Krakowie, w kościele na Skał-
ce znajduje się tablica pamiąt-
kowa, upamiętniająca żołnierzy 
I Pułku Artylerii Górskiej. Przy 
tej tablicy honory oddają w dniu 
swojego święta żołnierze Dywi-
zjonu Artylerii Samobieżnej z 10 
Brygady Kawalerii Pancernej 
w Świętoszowie, którzy kultywu-
ją tradycje swoich bohaterskich 
poprzedników. 

Dytiatyn został upamiętniony 
przez Jerzego Kossaka, któ-
ry w 1929 roku namalował tryp-
tyk „Bój pod Dytjatynem”. W 
tym roku  mija 96 rocznica jednej 
z najbardziej bohaterskich, lecz 
i najmniej znanych bitew wojny 
polsko-bolszewickiej. Przez dzie-
siątki lat nie wspominały o nich 
podręczniki historii, a propagan-
da sowiecka próbowała zniszczyć 
wszelkie ślady ich obecności. 
Wszystko na nic, bo prawda za-
wsze zwycięży z fałszem i zakła-
maniem. 

/ Jerzy Kossak „Bój pod Dytiatynem”, - tryptyk wraz ze stroną 1 
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DZIEJE  POLAKÓW NA BUKOWINIE 
DZISIEJSZEJ RUMUŃSKIEJ -  CZĘŚĆ 4
NOWY SOŁONIEC POD ZABOREM AUSTRYIACKIM  (1834 – 1919). 
Na podstawie materiałów ALFONSA EUGENIUSZA ZELIONCA
Jerzy Mużyło

Wieś została założona wzdłuż 
tzw. drogi cesarskiej , przecina-
jącej rzeczkę Sołoniec , do której 
wpada kilka potoków o typowo 
górskich cechach. Otoczona jest 
wysokimi górami, pokrytymi 
lasami, po dzień dzisiejszy bę-
dącymi głównym walorem przy-
rodniczym tego terenu, w których  
drzewostanie dominuje buk jako 
gatunek liściasty, zaś jako uzupeł-
nienie występuje świerk i jodła.

W takie warunki przybyli nasi 
górale i natychmiast zabrali się do 
budowy domów , które zostały za-
kończone po okresie zimowym, a 
więc w 1835 r. Ówczesny system 
podatkowy opierał się na pobie-
raniu opłat za tzw. ,,podymne’’, 
czyli w zależności od ilości ko-
minów, stąd też wszystkie domy 
budowano bez komina, żeby tego 
podatku nie płacić, a dym rozcho-
dził się po strychu. Później wpro-
wadzono także podatek okienny, 
który przewidywał opodatkowa-
nie w zależności od liczby okien 
wychodzących na ulicę, stąd 
spotykamy po dzień dzisiejszy 
wiele domów, których okna są 
ukierunkowane do wewnątrz za-

grody. Początkowo swoją pracę 
skoncentrowali na produkcji po-
tażu, który wydobywali z popiołu 
, pochodzącego ze spalania drew-
na i węgla drzewnego. W kronice 
parafialnej odnotowano:

Całymi miesiącami z daleka 
widniały łuny palących się lasów

Najwspanialsze drzewa palono 
na popiół- potaż, który do dale-
kich szklarni sprzedawano.

Przemysł ten popierany był 
przez fundusz religijny, ale z cza-
sem, przy pojawieniu się traczek, 
codziennym zajęciem naszych 
górali stała się zwózka drzew, 
tzw. kloców, co było bardzo trud-
nym zajęciem, gdyż czynili to za 
pomocą prymitywnych narzędzi, 
jak siekiera. Dopiero po sprowa-
dzeniu na Bukowinę włoskich 
fachowców, zostali uposażeni w 
piły i ,,capiny’’, co znacznie uła-
twiło im pracę przy karczowaniu 
lasów, w których rosły drzewa o 
średniej grubości pół metra.

Poziom rozwoju społecznego i 
gospodarczego sołonczan wzrósł, 

gdy zaczęli się specjalizować w 
fabrykowaniu ,,dranic’’ i budowie 
całych drewnianych domów dla 
pobliskich miejscowości rumuń-
skich . Domy te , charakterystycz-
ne ze względu na ich ścięte rogi i 
układ bali, według wzoru tatrzań-
skiego, były nie tylko wytrzymałe 
w obliczu silnych halnych wia-
trów, ale na dodatek rumuńskim 
sąsiadom przypadły do gustu. W 
związku z zapotrzebowaniem na 
drewno na opał w salinie kaczyc-
kiej , sołonczanie przez długie 
lata trudnili  się także zwożeniem 
drewna do sąsiedniej Kaczyki.

Podstawę hodowli dla naszych 
górali stanowiło przede wszyst-
kim bydło rogate, także owce, 
a później pojawiły się również 
konie.  W związku z tym , w 
części południowej powstałej 
osady otrzymali wiosna 1835 r. 
pastwiska, nazywane ,, Warnica’’ 
, które stały się powodem  buntu 
ludności rumuńskiej z sąsiedniej 
wsi Portesztie Górne. Uważali 
oni  bowiem , że grunta zostały 
bezprawnie przywłaszczone 
przez sołonczan i kiedy chcieli 
oni je zaorać , przybyło około 40 
wołoskich kobiet wraz z dziećmi 
, wygrażając i wyklinając , zaś 
mężczyźni z ,,cepami i widłami’’ 
wstawili się powyrywali oznacze-
nia, uniemożliwiając orkę. Bunt 
został zażegnany przez przebie-
głego wójta, niejakiego Azornei 
, który zaznaczył, że do zaprowa-
dzenia porządku poprosi rząd o 
nadesłanie wojska. Wiedział , że 
ten argument uspokoi ludzi, al-
bowiem zapewnienie żołnierzom 
kwater oraz związane z ich poby-
tem rekwizycje byłyby zbyt kosz-
towne. Sprawa trafiła do sadu ad-
ministracyjnego w Czerniowcach, 
który przyznał Rumunom pastwi-
ska w innym miejscu, zezwalając 
na osiedlenie się dodatkowych 
30 rodzin w okolicznym lesie, 
tworząc tym samym podstawę 
do powstania kolejnej  góralskiej 
osady- Pleszy. Według przekazów 
najstarszych sołonczan, w dolinie 
Nowego Sołońca, nad płynącą 
rzeczką znajdowała się przepięk-
na łąka , zewsząd otoczona dziki-
mi lasami, na której zwykł paść 
swoje owce portesztański gospo-
darz o nazwisku Gorcza(rum. 
Gorcea). Zdaje się , że pastwi-
ska te pozostały własnością rodu 
Gorczów, albowiem jeszcze nie-
dawno ostatni skrawek tej pola-
ny został zakupiony pod budowę 
nowego gospodarstwa przez An-
drzeja Zielonkę właśnie od rodzi-

ny Gorcza z Portesztów Górnych. 
Według ustnej tradycji nazwano 
to miejsce ,, Gorczowa poliana’’ i 
stąd pobudowane tam domostwa, 
tworzące swego rodzaju przysió-
łek wzdłuż drogi prowadzącej do 
Kaczyki, nazwano ,, Poliana’’

Kolejnym zajęciem sołonczań-
skich gospodarzy było przez wie-
le lat kłusownictwo, albowiem w 
pobliskich lasach było wówczas 
bardzo dużo dzikiej zwierzyny. 
Niektórzy polowali przy pomocy 
broni myśliwskiej , inni używali 
sideł i wnyków. Polowali nie tyl-
ko na dziki, sarny czy jelenie, ale 
także na rysie, borsuki i niedźwie-
dzie czy wszędzie obecne zające, 
które chwytano z pomocą psa na 
otwartym terenie. Pies był też 
stróżem domostwa i odstraszał 
wilki, jak pisze sołoniecki kro-
nikarz: ,, do roku ich przybycia , 
w Sołońcu wilki wyły, bo i dziś 
, po 100 latach , wspaniałe lasy 
go otaczają… Później trudnili się 
zorganizowanym myślistwem, co 
potwierdzają metryki parafialne 
, albowiem kilkakrotnie zastrze-
lono jednego z uczestników my-
śliwskiej wyprawy. Pomimo tych 
dramatycznych wydarzeń, udając 
się w dziki las wszyscy weso-
ło śpiewali pieśń odnotowaną w 
okresie międzywojennym przez 
Grzegorza Cimirskiego, który 
przebywał w celach badawczych 
wśród naszych górali. Poniżej  
tekst tej myśliwskiej piosenki:

Ej, poszedł myśliwy , po polu 
poluje

I nic nie spolował , tero się fra-
suje

Oj , stanie , myśli se , o Boże , 
o Boże

Pójść bez zwierzęcia być to nie 
może

Zwrócił się myśliwy na po-
przeczną stronę

Znalazł tam dziewczynę na łące 
uśpioną

Dziewczyna się budzi, widzi my-
śliwego

Bała się mu rzeknąć słóweczka 
marnego…

Po otrzymaniu na własność 
gruntów, głównym zajęciem so-
łonczańskich chłopów stała się 
praca na roli, zaś chęć posiada-
nia własnej ziemi i jej pomnaża-
nia doprowadziła do utraty wielu 
otrzymanych łąk i lasów na rzecz 
funduszu religijnego. Przede 
wszystkim utracili po 30 mor-
gów, otrzymanych na uposażenie 
plebana oraz na szkołę. Z począt-
ku nie mieli własnego księdza 

ani nauczyciela , ale przekazane 
grunty przewidywały takie upo-
sażenie, oni zaś nieświadomi obo-
wiązujących praw często podatek 
płacili, chociaż czasem dawno już 
nie obowiązywał. Pod tym wzglę-
dem sołonczanie zostali oszukani, 
albowiem wiele z otrzymanych 
w 1834 r. gruntów zostało im za-
branych przez władze rządowe w 
chwili tworzenia tzw. ,, Grundbu-
chu’’, czyli terezjańsko – józefiń-
skiej metryki katastralnej, której 
podstawy metodyczne określał 
cesarski patent w sprawie podat-
ku gruntowego i pomiaru gruntów 
z 1817 r. Grunta te przepadły na 
rzecz funduszu religijnego, z cze-
go jak opiszemy później, jedynie 
dla kościoła i szkoły częściowo 
je odzyskano. Natomiast w jakiej 
mierze zostały okrojone grunta 
gospodarzy, nie da się odtworzyć. 
W roku 1839 w Sołońcu były już 
33 rodziny i wszystkie miały wła-
sne gospodarstwa , co oznaczało 
znaczny rozwój w porównaniu 
z 1836 r., kiedy to odnotowano 
jedynie 15 domów. W nowych 
warunkach osada szybko się roz-
wijała. 

Przełomowe były lata 1846-
1848, które zapisały się drama-
tycznie w historii całego świata, 
wstrząśniętego rewolucją, znaną 
w historiografii jako ,, Wiosna 
Ludów’’. Dla mieszkańców No-
wego Sołońca rok 1846 zapocząt-
kował dwuletnią walkę o prze-
trwanie. Obfite opady deszczu 
spowodowały, że ich praca poszła 
na marne i w obliczu nieurodzaju 
władze centralne, zajęte bardziej 
gromadzeniem podatków zamiast 
udzielaniem wsparcia, nałożyły 
kolejne ciężary na ludność chłop-
ską. Dla przykładu w 1847 r. zbu-
dowano kolejny wojskowy czar-
dak nr. 46, którego utrzymanie 
zlecono mieszkańcom wsi Pojana 
Mikuli. Rok później na Bukowi-
nie grasowała epidemia cholery, 
którą przywlekły tutaj wojskowe 
oddziały stacjonujące w buko-
wińskich czardakach. Przepra-
wiając  się kilka lat później przez 
Bukowine , Wincenty Pol pisał 
o szkieletach  w tych opuszczo-
nych czardakach; ,, co kilka staj, 
na granicznym pasie, stał czardak 
zagniły i na wpół załamany lub 
zalazły w ziemię’’ co ilustruje 
spustoszenie, jakiego dokonała 
epidemia. Liczne prośby błagalne 
kierowane na przełomie lat 1847 
– 48 do cesarza są wymownym 
świadectwem opłakanego stanu, 
w jakim znaleźli się nasi górale. 
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Wszystkie te prośby pozostały bez 
odpowiedzi, zaś udając się do kie-
rownika urzędu gospodarczego w 
Solce słyszeli oni surowe słowa: 
,,niebo jest wysoko, cesarz dale-
ko, a dla was cesarzem jestem ja!. 
Pomimo tak wielu bogactw natu-
ralnych, które przynosiły habsbur-
skiej monarchii ogromne zyski, 
ludność Bukowiny na wschodnich 
rubieżach cesarstwa pozostawała 
zaniedbywana w pierwszej poło-
wie XIX w. Prawdopodobnie te 
względy sprawiły, że właśnie na 
Bukowinę zesłano Jakuba Szelę, 
, przywódcę rabacji galicyjskiej, 
który przybył wraz z żoną Salo-
meą, córką Katarzyną i synem Jó-
zefem w lutym 1848 r. i osiadł w 
miejscowości Glit, w pobliżu Sol-
ki. W kronice parafialnej zapisano:

Po 1848 r. przybył też i Jakub 
Szela, herszt powstania chłopskie-
go, do tej samej parafii co Soło-
niec, do Kaczyki. Ale widocznie 

przekleństwo na nim było, bo stał 
się odludkiem. Do Sołońca raz na 
rok na odpust przybył i starego 
Staszkowiana odwiedził. Poza nim 
z nikim się nie zżył. Syna ożenił 
z Niemką. Ponoć  Niemcy z Glitu 
nie pozwolili mu Polki brać. Dziś 
(1941 r.) już grobu jego nie znać, 
a wielka wojna zniszczyła metry-
ki tak , że całkiem w zapomnie-
nie poszedł. Syn jego Józef leży 
na cmentarzu w Lichtenbergu. 
W 1940 r. reszta rodziny jego już 
zniemczona całkiem do Reich się 
z innymi przeniosła. Tak poszedł 
smutnej pamięci Jakub Szela. 
Niemcy o nim powieść napisali, 
zrobiwszy z niego wielkiego bo-
hatera.

*W następnym odcinku – Nowy 
Sołoniec w okresie autonomii Bu-
kowiny] 

Przez trzy dni – od 4 do 6 lipca 
1916 roku, pod Kostiuchnówką 
na Wołyniu, Legiony Polskie sku-
tecznie odpierały napór przewa-
żających liczebnie Rosjan. Utrzy-
manie pozycji kosztowało wiele 
ofiar – poległo lub zostało ran-
nych ok. 2 tys. Polaków, co czyni 
tę bitwę najkrwawszą z udziałem 
Legionów.
„Dumny jestem z zachowania się 
I Brygady w tych bojach pod Ko-
stiuchnówką, chcę zaś wierzyć, że 
każdy z nas, jak to prawemu żoł-
nierzowi przystoi, wyniósł z tych 
dni dużo doświadczenia i nauki, 
gdy tyle dla siebie nowych rzeczy 
widział, w tylu nowych formach 
boju brał udział. W kilka dni ta-
kiego boju rekrut staje się starym 
wiarusem, który ma co wspomi-
nać i czego uczyć drugich” – na-
pisał w rozkazie z 11 lipca Józef 
Piłsudski.
W jego słowach nie było przesa-
dy – bitwa pod Kostiuchnówką 
stanowiła prawdziwy sprawdzian 
bojowy dla legionistów, a o tru-
dzie walk niech świadczy fakt, że 
znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie sojusznicze oddziały 
węgierskich honwedów wycofały 
się już w pierwszym dniu bojów. 
Pod miejscowością leżącą nad 
Styrem, na Polesiu Wołyńskim, 
rozmieszczono oddziały z wszyst-
kich trzech legionowych brygad. 
Jedną z nich osobiście dowodził 
przyszły marszałek.

OFENSYWA BRUSIŁOWA

Nie po raz pierwszy zresztą Po-
lacy walczyli pod Kostiuchnów-
ką z Rosjanami – jesienią 1915 
roku wzdłuż doliny Styru biegła 
granica frontu wojennego. Le-
gioniści opanowali wieś już pod 

koniec września; następnie – pod 
naporem wroga – musieli ją opu-
ścić. Ponad miesiąc później, 3-10 
listopada, walki w tym rejonie 
stoczyła II Brygada. Zakończy-
ły się powodzeniem – zdobyto 
miejscowe Wzgórze Cegielniane, 
przemianowane później na „Pol-
ską Górę”.
Osiem miesięcy później Polacy 
otrzymali rozkaz utrzymania za 

wszelką cenę linii frontu. Zada-
nie to było związane z planowaną 
przez Rosjan wielką operacją za-
czepną, którą miał przeprowadzić 
gen. Aleksiej Brusiłow (Ofensy-
wa Brusiłowa).
Armia carska ruszyła do ofensy-
wy w czerwcu 1916 roku. Do-
wództwo austro-węgierskie nie 
przewidywało działań Rosjan na 
tak wielką skalę, dlatego pozosta-

wiło na Wschodzie uszczuplone 
siły. Tymczasem nieprzyjaciel 
zdobywał teren po terenie – prze-
łamał linie obronne pod Łuckiem 
i rozszerzył obszar natarcia na 
Bukowinę oraz Polesie. Doszło 
też do walk z udziałem Polaków. 
Jako pierwsi z nieprzyjacielem 
starli się żołnierze II Brygady pod 
Hruziatynem, Tumanem i Hołu-
zją.

DYSPROPORCJA SIŁ

Najbardziej zacięte walki z udzia-
łem Polaków miały jednak miej-
sce niedługo później w rejonie 
Kostiuchnówki – tędy wiodła dro-
ga na Kowel, jeden z kierunków 
natarcia Rosjan. Drogę zagrodzili 
im Legioniści (I i III Brygada; II 
Brygada znajdowała się w odwo-
dzie), na skrzydłach wspierani 

BITWA LEGIONÓW POLSKICH POD KOSTIUCHNÓWKĄ
NAJKRWAWSZY BÓJ LEGIONÓW
Aleksander Szumański

/ pl.wikipedia.Spieszony 1 pułk ułanów Legionów w okopach pod Kostiuchnówką
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przez Węgrów. Prawą flankę ob-
sadziła 128. Brygada Honwedów, 
lewą – 11. Dywizja Kawalerii.
Polacy stacjonowali w rejonie: 
Optowa - Kostiuchnówka - Woł-
czeck i bronili trzech linii umoc-
nień. Najbardziej wysuniętym 
stanowiskiem była tzw. Reduta 
Piłsudskiego; za nią znajdował 
się obszar ziemnych fortyfikacji 
w pobliskim lesie (tzw. Polski 
Lasek i Lasek Saperski). Znajdu-
jące się tam siły broniły dostępu 
do okolicznych miejscowości. W 
jednej z nich – osadzie wznie-
sionej przez Polaków, nazwanej 
Legionowem – znajdowała się 
Komenda Legionów. Całością 
polskich sił dowodził gen. Stani-
sław Puchalski. Z kolei Piłsudski 
kwaterował w oddalonym o kilka 
kilometrów Karasinie.

Dysproporcja sił obu stron była 
znaczna – legioniści mieli ok. 
5,5 tys. strzelców i 800 ułanów. 
Rosjanie dysponowali 13 tys. 
piechoty i 3 tys. kawalerii z 46. 
Korpusu Armijnego. Przeciwnik 
miał też sporą przewagę w broni 
dysponując ok. 120 działami. Na 
stanie polskich oddziałów znaj-
dowało się 49 ciężkich karabinów 
maszynowych, 26 dział oraz 15 
moździerzy.

BITEWNA ZAWIERUCHA

4 lipca atakujący na centralnym 
kierunku natarcia Rosjanie na-
potkali silny opór okopanych le-
gionistów. Polacy spodziewali się 
ofensywy, już wcześniej ich po-
zycje były bombardowane przez 
obce lotnictwo i artylerię. Nad 
obszarem przyszłych walk opero-
wały też nieprzyjacielskie balony, 
z których prowadzono obserwację 
przedpola. Dzięki temu rosyjski 
ogień przeważnie trafiał do celu. 
Skuteczne ataki doprowadziły 
m.in. do zerwania łączności mię-
dzy dowództwem a pierwszą linią 
obrony.
Na polskie pozycje atakowali 
żołnierze 100. Dywizji Piechoty, 
wspieranej przez siły 77. Dywizji 
Piechoty i 16. Dywizji Kawalerii. 

Zadanie odparcia głównych sił 
wroga spadło na legionistów z I 
Brygady (broniących Reduty Pił-
sudskiego). Boje toczono w upa-
le, co też wpływało na kondycję 
fizyczną żołnierzy.
„W ciężkiej kurzawie błyska-
ły jeno raz w raz języki ognia, a 
dym wlókł się ociężale, szary i 
siny. Powietrze stało się ciężkie, 
smrodliwe, dym wżera się w pier-
si, gryzący, ostry, drażniący oczy, 
oczy przestają widzieć, uszy sły-
szeć. (…) Nie widać okopów, nie 
widać drutów, nie widać ludzi, nie 
widać nic” – opisywał żołnierz 
Legionów Wacław Lipiński.
Obraz zniszczeń w polskich oko-
pach wyłania się z relacji innego 
uczestnika bojów, Mariana Ku-
kiela. „W gruzy szły szańce, bel-
kami zdruzgotanymi przywalając 
tam ludzi, druty przed prawym 
skrzydłem częściowo zniknęły, 
jedno stanowisko ciężkiego ka-

rabinu maszynowego było roz-
bite, karabin uszkodzony, luneta 
pogrzebana, połączenia drutowe 
(telefoniczne – red.) wszystkie 
zerwane, ziemianki waliły się jak 
domki z kart. Przechodząc wzdłuż 
pozycji, widziałem moich ludzi 
pokaleczonych, wytarzanych w 
ziemi i bagnie” – zapisał Kukiel.

UCIECZKA WĘGRÓW

Pod wieczór pierwszego dnia 
walk Rosjanie ponowili frontalne 
natarcie, Polacy stanęli jednak na 
wysokości zadania. „Gęste masy 
przeciwnika, które wyłoniły się od 
dworu Kostiuchnówki i lasu na 
północ od dworu podpuszczono 
blisko pod druty. (…) Wówczas 
huknęła salwą polska linia, ode-
zwały się karabiny maszynowe, 
siejąc śmierć w szeregach wroga. 
Moskale rzucili się w popłochu do 
ucieczki” – relacjonował Piłsud-

ski.
Niestety, obrona sąsiednich pozy-
cji, zajmowanych przez Węgrów, 
załamała się – legioniści znaleźli 
się w niebezpiecznym położeniu. 
Częściowo wycofali się, prowa-
dząc w międzyczasie skuteczne 
przeciwuderzenia – także nocą. 
Udało się odbić m.in. utracone 
pozycje na tzw. Polskiej Górze. 
Niejednokrotnie bój przeradzał 
się w walkę na bagnety. Atakowa-
ła także rosyjska kawaleria; naj-
większe starcie z jej udziałem sto-
czono 6 lipca pod Wołczeckiem.
„Ze wszystkich stron runęło mo-
skiewskie „urra!”. Gwałtowny 
atak rozgorzał na całej linii, lecz 
trwał krótko. Na prawo Austriacy 
znów puścili – trzeba się było co-
fać” – tłumaczył Lipiński.
W końcu, pod naporem wroga, 
żołnierze Legionów zostali ze-
pchnięci na trzecią linię umoc-
nień. Obrońcy byli już wyczer-
pani. „Żar słoneczny, istny żywy 
ogień z nieba, nawałnica artyle-
ryjska, potęgowana echami lasu, 
widok grupujących się bezkarnie 
do nowego ataku mas wroga, brak 
pożywienia, a przede wszystkim 
wody, wszystko to w sposób de-
prymujący działało na żołnierzy” 
– pisał legionista Marian Dąbrow-
ski.
Ostatecznie, w związku z fatalną 
sytuacją spowodowaną przeła-
maniem obrony na skrzydłach, 6 
lipca w godzinach popołudnio-
wych, Komenda Legionów na-
kazała swym oddziałom opusz-
czenie zajmowanych pozycji. 
Polacy wycofali się za linię rzeki 
Stochód, gdzie niebawem, po sta-
bilizacji frontu, walki przybrały 
charakter pozycyjny.

NAJCIĘŻSZY BÓJ

Legioniści, choć musieli zejść z 
pola walki, wykonali swoje zada-
nie, znacząco opóźniając wrogą 
ofensywę. Dzięki temu front nie 

został przerwany, a wojska austro 
- węgierskie wycofały się unika-
jąc okrążenia nad Styrem.
Cena za wykazany w krwawej 
bitwie hart ducha i poświęcenie 
była ogromna: zginęło, odniosło 
rany lub zaginęło bez wieści ok. 
2 tys. legionistów, w tym wielu 
oficerów. Najwięcej strat zanoto-
wano w 5 Pułku Piechoty I Bry-
gady – ok. 500 żołnierzy (straty 
przekroczyły 50 proc. stanu oso-
bowego pułku).
„Ogień artylerii, z nieznaną nam 
dotąd potęgą szalejący na naszych 
okopach, masowe ataki nieprzy-
jaciela, przebijanie się bagnetem 
przez piechotę wroga, masowe 
również szarże kawalerii rosyj-
skiej, wreszcie odwrót w nadzwy-
czajnie ciężkich warunkach – oto, 
cośmy przeszli w ciągu kilku dni” 
– czytamy w rozkazie Piłsudskie-
go wydanym kilka dni po krwa-
wej bitwie.
Dowódca I Brygady podkreślił, że 
jego żołnierze - pomimo wielkich 
ofiar – wycofali się tylko wów-
czas, gdy realnie groziło im cał-
kowite otoczenie. „Schodziliśmy 
zawsze ostatni z pola walki” – 
podsumował przyszły współtwór-
ca polskiej niepodległości.
We wspomnieniach „Moje pierw-
sze boje” pisał: „Momenty, w 
których ja, szafujący niezwykle 
ostrożnie krwią podwładnych, 
unikający nieraz rozmyślnie pra-
cy dla sławy, by nie płacić za nią 
za drogo, umiałem, czy musiałem 
zaryzykować całym nieledwie 
przeze mnie dowodzonym oddzia-
łem, stawiając na kartę i siebie, 
jako dowódcę. Najcięższe moje 
prace dowodzenia: Ulina Mała, 
Marcinkowice i Kostiuchnówka”.

Źródła:

http://dzieje.pl/artykulyhistorycz-
ne/bitwa-pod-kostiuchnowka-
-najkrwawszy-boj-legionow

/ pl.wikipedia. Józef Piłsudski w okopach na Wołyniu

/ Żołnierze oddziału sanitarnego III batalionu 3 pułku piechoty Legionów Polskich przed ziemianką, pod Kostiuchnówką, marzec 1916, nr inw. MJP/5785 - http://mjp.najlepszemedia.pl

http://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/bitwa-pod-kostiuchnowka-najkrwawszy-boj-legionow
http://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/bitwa-pod-kostiuchnowka-najkrwawszy-boj-legionow
http://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/bitwa-pod-kostiuchnowka-najkrwawszy-boj-legionow
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W mojej rodzinnej miejscowości 
jeszcze przed 1900 rokiem, istniał 
folwark, którego właścicielem 
była rodzina Krzeczunowiczów. 
W całym powiecie lwowskim na-
leżeli do najbogatszych właścicie-
li ziemskich, posiadając 5 mająt-
ków, prawie 2,5 tysiąca hektarów 
ziemi. Warto wspomnieć, dodaje 
pani Janina, że wieś Prusy została 
założona dawno temu, ponoć za 
czasów króla Władysława Jagieł-
ły, na jego królewskich gruntach 
należących do wsi Kamienopol. 
Po zwycięskiej bitwie z Krzyżaka-
mi pod Grunwaldem w 1410 roku, 
król osadził na tej ziemi jeńców 
krzyżackich. Świadczą o tym na-
zwiska niektórych mieszkańców 
zamieszkujących Prusy do 1945 
roku - Abel, Prajs, Radler, Prygol. 
Wiadomo, że przybyli oni na te te-
reny z Prus Wschodnich, miejsco-
wa ludność nazywała ich Prusaka-
mi i tak zapewne  nazwa wsi Prusy 
stąd się wywodzi. Po 1945 roku 
administracja Związku Sowiec-
kiego nie mogąc pozostawić pol-
skiej nazwy wsi na ich terenie, w 
całości opuszczonej na wskutek 
deportacji na Ziemie Zachodnie, 
zmieniła jej nazwę na Jampol. Na-
zwę wzięto zapewne stąd, iż za-
chodnią cześć wsi zwano kiedyś 
Jampulem. Rdzenni mieszkańcy 
Prus używali jeszcze innych nazw 
poszczególnych części wioski po-
mimo, iż nie było w niej prawdzi-
wych ulic, a Prusy to tzw. uliców-
ka – typ wsi jednodrożnej o zwar-
tej zabudowie, po obu stronach  
drogi rozciągniętej, z budynkami 
w większości po jednej stronie 
drogi. Część wsi od cmentarza do 
kościoła nazywano Zakościele, 
dalej od kościoła do karczmy - Za-

karczmie. Prawą stronę gościńca 
idącego od strony Srok i Lwowa 
zajmowały Zakopy, po tej stronie 
był Dom Ludowy i Kasa Stefczy-
ka, za nią mieszkali m.in. Koziar-
ski Karol, Szostaki, Kroczaki, 
Smoki. Na Zakopie stała też 
karczma Żyda Mordki. Zakopy 
ograniczał potok Fernelówka i 
płynąca ze Lwowa rzeka Pełtew. 
Wszystko co budowano przy dro-
dze idącej wzdłuż wsi po lewej 
stronie, równolegle od pól i go-
ścińca zwano Zagumienki, które 
kończyły się zabudowaniami i go-
spodarstwami zwanymi – Zagro-
dy. Na Zagrodach gospodarzyli; 
Stelmachy, Szewczuki, Parkoła, 
Mochniaki, Iwańczuki i wielu in-
nych. Ze skrzyżowania Zagumie-
nek, Zagród i drogi od młyna od-
chodziła jeszcze jedna droga w 
stronę pól, zabudowania przy niej 
zwano - Górką. Tu mieszkali: Le-
wicki, Kawiak, Raszczyszyn, 
Drozdy, Birecki. Na Zakopie było 
gospodarstwo Bartłomieja i Piotra 
Wolańskich, dalej przy tzw. Wy-
gonie - Wirga Józef  i Jan Birecki.
Za Wygonem na Dołach mieszkali 
też Łacińscy, Salaki, Ciąglewicze, 
Jakimowicz. Każdy mieszkaniec 
Prus z dziada pradziada miał swo-
je przezwisko i po tym rozpozna-
wano poszczególne rodziny. Nikt 
się przez to nie obrażał, bo wszy-
scy wiedzieli jak na każdego mó-
wią, aczkolwiek nikt z mieszkań-
ców w takiej formie bezpośrednio 
nie zwracał się do drugiej osoby, 
by przypadkiem nie doszło do 
afrontu. Ludzie są przecież różni, 
jedni spokojni i życzliwi, inni bar-
dzo wybuchowi. Starsi powiadali, 
że jak rodziny pokłóciły się, to nie 
pomógł nawet ksiądz, gniewali się 

aż do śmierci. Żyli i mieszkali 
obok siebie, niekiedy na jednym 
podwórku czy w jednym domu - 
Wichty i Danielki, Lokaje i Koła-
cze, Adaszki i Kuziki,Winkle i Fi-
lary, Stryjaszki i Szklarze. Ich 
prawdziwe nazwiska były zgoła 
odmienne – Drozd, Konstanciuk, 
Preis, Mykita, Owsiak, Załugo-
wicz czy Łuczko.                                                                                                     
Tak więc 80 lat temu,13 kwietnia 
1933 roku w domku nr 78 przy 
drodze zwanej Gajdowa w Pru-
sach, powiat Lwów urodziła się 
Janina Gajda, pierworodna córka 
Piotra i Marii zd. Monczak. Mama 
pochodziła z sąsiedniej wsi Piku-
łowice, a jej rodzicami byli Maciej 
Monczak i Agnieszka zd. Owsiak. 
Mama i tatko mieszkali u taty ro-
dziców, Jana i Anny zd. Owsiak. 
Dziadka Jana nie pamiętam, bo 
wcześnie zmarł, babunia pomaga-
ła na małej, bo 3 morgowej gospo-
darce ojca. Najstarszą z rodzeń-
stwa taty była siostra Maria Ko-
ziarska, po niej urodziła się Ewa 
Rawska i Julia. Młodszymi brać-
mi taty byli Józef  i Wojciech Gaj-
da. W sąsiednich Pikułowicach 
mieliśmy rodzinę, bo tam miesz-
kał mój dziadek z babcią oraz je-
dyna siostra mamy Zofia Gouda, 
która wyszła za mąż za Wasyla. W 
1932 roku rodzice zawarli zwią-
zek małżeński w kościele św. Bar-
tłomieja Apostoła w Prusach. Uro-
czystość celebrował ks. proboszcz 
Paweł Penar. Babcia Anna  Gajda 
opowiadała jak to orszak ślubny 
jechał dwoma wozami z domu 
panny młodej w Pikułowicach do 
kościoła w Prusach. Kawalerka z 
Pikułowic zrobiła młodym tzw. 
bramę. By orszak młodej pary w 
żaden sposób nie przejechał, dla 
większej hecy w poprzek drogi za-
miast sznurka, rozciągnęli drut 
kolczasty. Żądania były wygóro-
wane, bo zamiast tradycyjnej 
wódki, chcieli beczkę piwa. Targi 
trwały długo, nikt nie chciał ustą-
pić co groziło spóźnieniem się na 
uroczystość kościelną. Zapobiegła 
temu zdecydowana postawa druż-
banta Kazimierza Iwańczuka.                   
W naszej rodzinie po mnie w 1936 
roku urodził się brat Eugeniusz i 
siostra Bronisława, a po wojnie 
najmłodszy Czesiek. Naukę szkol-
ną rozpoczęłam w szkole po-
wszechnej w Prusach w 1940 
roku. Do jednej klasy razem ze 
mną chodzili m.in. Stanisław Ko-
ziarski, Bronisława Piotrowska, 
Gustaw Szczepaniak, Ludwika 
Serwadczak, Janina Parkoła, Jan i 
Zofia Mochniak. W budynku 
szkolnym koło plebanii uczyło się 
dwie klasy z mojego rocznika, ale 
byli też i starsi, bo ruscy cofnęli 
starsze roczniki do klas młod-
szych. Dzieci i tak nie parły do 
nauki, gdyż nie chciały się uczyć 
języka rosyjskiego i ukraińskiego. 
Inaczej było przed wojną, kiedy 
klasy były bardzo liczne i dzieci 
musiały się uczyć na dwie zmiany. 
Do szkoły w Prusach chodziły też 
dzieci z Kamienopola, Pikułowic, 
Laszek, Żydatycz, Srok i Podbo-
rec. W drugim budynku w Kasie 
Stefczyka uczyły się też dwie kla-
sy - III i IV. Dodatkowo na potrze-
by nauki przeznaczono we wsi 
jeszcze dwie sale. W jednej z nich 
zlokalizowanej w Domu Ludo-

wym, odbywały się lekcje klas 
starszych VI i VII, ale tylko do 
momentu wybuchu wojny. Lekcje 
w budynku Kasy Stefczyka odby-
wały się tam tylko dlatego, że wła-
dze sowieckie Kasę zlikwidowały, 
a szkołę w Prusach z siedmiokla-

sowej przekształciły w dziesięcio-
latkę, czyli na sowiecki system z 
nauką języka rosyjskiego. Było 
tak tylko dlatego, że nasze Prusy 
były wsią wyłącznie z polską lud-
nością, językiem wykładowym 
był język polski. Po wkroczeniu 

/ Prusy 1936r.Janina z rodzicami Maria i Piotr Gajda.

/ Prusy 1937r.Stanisław Drozd,później mąż Janiny
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Moje Kresy - Janina Drozd cz.1
Eugeniusz Szewczuk

/ Pikułowice k.Lwowa, siostra matki Janiny-Zofia Gouda z mężem Wasylem i córką Janiną
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Niemców dodatkowo uczono ję-
zyka niemieckiego, ale polski 
wciąż był na pierwszym miejscu. 
Najlepsi uczniowie w szkole we-
dług nauczycieli mieszkali w 
głównej części wsi, a dzieci z Gór-
ki, Dołów i Zagród, uważali za-
wsze za mniej zdolnych, przez co 
po lekcjach dochodziło niekiedy 
do bijatyk chłopców, kto jest we 
wsi silniejszy. Jak silniejszy to i 
mądrzejszy. Ta różnica wynikała 
nie tylko z uzdolnień dzieci, 
przede wszystkim z warunków ży-
cia. Rodzicom dzieci brakowało 
pieniędzy na książki i zeszyty, 
dzieci były niedożywione, źle 
ubrane. Jesienią, a zwłaszcza zimą 
nie wszyscy chodzili do szkoły, bo 
nie mieli ciepłych ubrań i butów. 
Od 1943 roku starsi uczniowie 
musieli jeździć do szkoły w ukra-
ińskich Srokach. Kiedy jednak po-
szła fama, że Niemcy pobierają 
dzieciom krew na potrzeby woj-
ska, większość  z nich już nigdy 

tam nie pojechała, albo jeździła od 
czasu do czasu, zresztą sami ro-
dzice na to nie pozwalali ze wzglę-
du na bezpieczeństwo swoich po-
ciech. Dyrektorem szkoły po-
wszechnej w Prusach był Jan Czy-
hin, ale całe szczęście, że mnie nie 
uczył, bo jeżeli chodzi o jego po-
stawę patriotyczną był jak chorą-
giewka, najpierw za Piłsudskim, a 
potem za ruskimi. Zresztą i tak 
długo nim nie był, bo w 1942 roku 
został odwołany. Najpierw uczyła 
mnie pani Bronisława Cholew-
czuk, potem Helena Dzieciniak. 
Poprzedniego dyrektora szkoły za 
sprawą ks. proboszcza Pawła Pe-
nara przeniesiono, nowym został 
pan Julian Stec. Oboje z panią 
Dzieciniak trwale związali się z 
naszymi mieszkańcami i kiedy 
przyszedł czas wyjazdu na Za-
chód, wyjechali razem z nami i tu 
w Szydłowicach pracowali wśród 
nas. Wielce zasłużonym dla nas 
parafian w Prusach i potem w Szy-

dłowicach był ks. kanonik Paweł 
Penar. Jego zasługi bardzo cieka-
wie opisała pani Barbara Czarna, 
długoletnia dyrektorka Szkoły 
Podstawowej w Dobrzyniu w 
swojej pracy dyplomowej na WSP 
Opole 1991rok  pn.” Oświata w 
Prusach -podlwowskiej wsi pol-
skiej”. „Ogromna i rozległa praca 
zasłużonego kapłana miała wy-
chowawczy wpływ na mieszkań-
ców Prus, którzy wspierani przez 
niego duchowo i materialnie, roz-
wijali swoją aktywność społeczną 
na szeroką skalę. Ksiądz Paweł 
Penar po wojnie osiadł w parafii 
Szydłowice, pracując wśród swo-
ich dawnych parafian. Zmarł w 
roku 1954. Prochy jego zostały 
przewiezione i złożone w rodzin-
nej miejscowości Rymanowie 
Zdroju. Był proboszczem bardzo 
szanowanym i kochanym przez 
prusaków”. 

Cdn.

Wspomnień wysłuchał  - Euge-
niusz Szewczuk          

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kresach, 
proszone są o kontakt ze mną 
tel.607 565 427 lub e-mail pilot-
gienek@wp.pl                                                              
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/ Szydłowice 1948r.Janina Gajda

/ Prusy k.Lwowa - Janina przed domem rodzinnym

/ Rodzina mamy siostry Zofii Gouda-Pikułowice k.Lwowa
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Andrzej Bobola herbu Leliwa (ur. 
30 listopada 1591 roku w Stra-
chocinie k. Sanoka, zm. 16 maja 
1657 roku w Janowie Poleskim) 
– polski duchowny katolicki, je-
zuita, misjonarz, kaznodzieja, 
męczennik, święty Kościoła ka-
tolickiego, autor tekstu ślubów 
lwowskich króla Jana Kazimie-
rza. Jeden z katolickich patronów 
Polski.
Andrzej Bobola pochodził ze 
szlacheckiego rodu, osiadłego 
w Małopolsce, pieczętującego 

się herbem Leliwa. Jego ojciec 
Mikołaj Bobola był dzierżawcą 
sołectwa strachocińskiego, wcho-
dzącego w skład dóbr królew-
skich. W 1606, roku gdy rozpo-
czynał studia, zginął jego kuzyn 
Wojciech Bobola w bitwie pod 
Moskwą.
W latach 1606–1611 studiował 
w szkole jezuickiej w Braniewie, 
a następnie 31 lipca 1611 roku 
wstąpił do tego zakonu i nowicjat 
odbył w Wilnie. Mistrzem-spo-
wiednikiem Andrzeja Boboli w 

nowicjacie był ks. Wawrzyniec 
Bartilius (1569–1635) jezuita, fi-
lozof i teolog.
Śluby zakonne złożył 31 lipca 
1613 roku. W latach 1613–1616 
studiował filozofię na Uniwersy-
tecie Wileńskim; w latach 1618–
1622 studiował tam również teo-
logię, nie zdał jednak ostatniego, 
najważniejszego egzaminu. 12 
marca 1622 roku otrzymał świę-
cenia kapłańskie.
Przez rok był rektorem kościoła 
w Nieświeżu (1623–1624), gdzie 

wspólnie z księciem Albrychtem 
Stanisławem Radziwiłłem dążył 
do uroczystego uznania w ślubo-
waniach przez Króla Polski Jana 
Kazimierza, Matki Bożej Królo-
wą Polski, co zostało spełnione 
we Lwowie w katedrze lwow-
skiej 1 kwietnia 1656 roku.

ŚLUBY LWOWSKIE KRÓLA 
JANA KAZIMIERZA

„Wielka Boga-Człowieka Rodzi-
cielko i Panno Najświętsza! Ja, 
Jan Kazimierz, z łaski Syna Twe-
go, Króla królów i Pana mego, i z 
Twego miłosierdzia król, padłszy 
do stóp Twoich najświętszych, 
Ciebie za Patronkę moją i za 
Królową państw moich dzisiaj 
obieram. I siebie, i moje króle-
stwo polskie, księstwo litewskie, 
ruskie, pruskie, mazowieckie, 
żmudzkie, inflanckie i czerni-
chowskie, wojska obydwu naro-
dów i ludy wszystkie Twej oso-
bliwszej opiece i obronie polecam 
i o Twoją pomoc i miłosierdzie w 
tym nieszczęśliwym i przykrym 
królestwa mego stanie przeciw 
nieprzyjaciołom świętego rzym-
skiego Kościoła pokornie bła-
gam. A że największymi dobro-
dziejstwy Twemi pobudzony pa-
łam wraz z moim narodem nową 
i najszczerszą chęcią służenia 
Tobie, więc przyrzekam też i na 
przyszłość w moim i ludów mo-
ich imieniu Tobie, Najświętsza 
Panno, i Synowi Twojemu, Panu 
naszemu, Jezusowi Chrystusowi, 
że cześć Waszą i chwałę przenaj-
świętszą zawsze po wszystkich 
krajach mego królestwa z wszel-
ką usilnością pomnażać i utrzy-
mywać będę. Obiecuję prócz 
tego i ślubuję: iż gdy za świętem 
Twym pośrednictwem i wielkie-
go Syna Twego miłosierdziem, 
nad nieprzyjaciółmi, a osobliwie 
Szwedami, Twoją i Syna Twego 
cześć i chwałę wszędzie po nie-
przyjacielsku prześladującymi i 
zupełnie zniszczyć usiłującymi, 
zwycięstwo odniosę, u Stolicy 
Apostolskiej starać się będę, aby 
ten dzień na podziękowanie za tę 
łaskę Tobie i Synowi Twojemu 
corocznie jako uroczysty i święty 
na wieki obchodzono i polecę czu-
wać nad tym biskupom królestwa 
mego, aby to, co przyrzekam, od 
ludów moich dopełnione było. A 
ponieważ z wielkim bólem serca 
mego poznaję, że za łzy i krzywdy 
włościan w królestwie moim Syn 
Twój, sprawiedliwy Sędzia świa-
ta, od siedmiu już lat dopuszcza 
na nas kary powietrza, wojny i 
innych nieszczęść, przeto obie-

cuję i przyrzekam oprócz tego, 
iż ze wszystkiemi memi stanami 
po przywróceniu pokoju użyję 
troskliwie wszelkich środków 
dla odwrócenia tych nieszczęść i 
postaram się, aby lud królestwa 
mego od niesprawiedliwych cię-
żarów i ucisków był uwolniony. 
Uczyń to, Najmiłosierniejsza 
Pani i Królowo, abyś tak samo, 
jakeś najszczerszą chęć we mnie, 
w moich urzędnikach i stanach 
do wyznania tego ślubu wzbudzi-
ła, także nam łaskę u Syna Twe-
go dla wypełnienia tego ślubu 
uprosiła. Amen”. 

W latach 1624–1630 św. Andrzej 
Bobola był kaznodzieją i spo-
wiednikiem w kościele św. Kazi-
mierza w Wilnie. Sprawował też 
funkcje rektora i doradcy prepo-
zyta w tym kościele.
2 czerwca 1630 roku złożył pro-
fesję (ślubowanie) czterech ślu-
bów zakonnych w kościele św. 
Kazimierza w Wilnie, po czym 
został superiorem (przełożonym) 
domu zakonnego w Bobrujsku 
w latach 1630–1633. Następnie 
pracował w Płocku (1633–1636) 
i (1637–1638) jako prefekt kole-
gium i kaznodzieja, w Warszawie 
jako kaznodzieja (1636–1637). 
Kolejne cztery lata (1638–1642) 
spędził w Łomży, będąc doradcą 
rektora, kaznodzieją i dyrekto-
rem szkoły humanistycznej. W 
okresie od 1642–1646 przebywał 
w Pińsku i okolicach prowadząc 
rozwiniętą działalność ewange-
lizacyjną, a w latach 1646–1652 
ze względów zdrowotnych prze-
bywał w Wilnie, przy kościele 
św. Kazimierza, głosząc kazania 
i prowadząc wykłady oraz mi-
sje. Wrócił ponownie na ziemię 
pińską, podejmując szeroko za-
krojoną ewangelizację – znany 
jest jako Apostoł Pińszczyzny lub 
Apostoł Polesia.
Jezuita Jan Łukaszewicz SJ, 
który osobiście znał Andrzeja 
Bobolę, przekazał pewne cechy 
jego wyglądu, stwierdzając m.in. 
Andrzej Bobola był średniego 
wzrostu, o zwartej muskularnej i 
silnej budowie ciała. Twarz miał 
okrągłą, pełną, policzki okraszo-
ne rumieńcem, przez jasną, przy-
prószoną siwizną, fryzurę, z lek-
ka przeświecała łysina. Powagi 
dodawała twarzy siwiejąca, nisko 
strzyżona broda.
Warto dodać, że Andrzej Bobo-
la po swojej męczeńskiej, hero-
icznej śmierci ukazywał się w 
widzeniach wielu osobom, m.in. 
16 kwietnia 1702 roku ks. Marci-
nowi Godebskiemu SJ, rektorowi 

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA  - PATRON 
WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA. PATRON 
KRESÓW WSCHODNICH. INICJATOR 
POWOŁANIA MATKI  BOŻEJ NA 
KRÓLOWĄ POLSKI.
Aleksander Szumański
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kolegium jezuickiego w Pińsku, 
a później ukazał się również za-
krystianinowi podpowiadając, 
aby szukano jego świątobliwego 
ciała, pochowanego w kościelnej 
krypcie. Potem w 1819 roku uka-
zał się dominikaninowi o. Aloj-
zemu Korzeniowskiemu OP w 
Wilnie, przepowiadając w wizji 
zmartwychwstanie Polski.

MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ

W zamęcie konfliktów roznieco-
nych przez powstanie Chmielnic-
kiego dostał się we wsi Mohilno 
w ręce Kozaków, którzy 16 maja 
1657 roku wpadli do Janowa Po-
leskiego z zamiarem mordowania 
Polaków. Kozacy traktowali go 
jako wroga politycznego z powo-
du nawracania ruskiej ludności 
prawosławnej na katolicyzm. Z 
pojmanego kapłana zdarto suk-
nię kapłańską, na pół obnażonego 
zaprowadzono pod płot, przywią-
zano do słupa i zaczęto bić naha-
jami, z zamiarem, by wyrzekł się 
wiary. Następnie oprawcy ucięli 
świeże gałęzie wierzbowe, upletli 
z nich koronę na wzór Chrystu-
sowej i włożyli ją na jego głowę 
oraz zaczęli go policzkować, aż 
wybili mu zęby. Potem wyrywali 
paznokcie i zdarli skórę z górnej 
części jego ręki. Odwiązali go i 
okręcili sznurem, a dwa jego koń-
ce przymocowali do siodeł. An-
drzej musiał biec za końmi, po-
pędzany kłuciem lanc, a oprawcy 
dodatkowo torturowali go szabla-
mi, raniąc mu palce, nogę oraz 
przekłuwając oko.
Na koniec zawleczono go do 
rzeźni miejskiej, rozłożono na 
stole i zaczęto przypalać ogniem. 
W trakcie tortur  wycięto mu cia-
ło na głowie do kości, na plecach 
wycięto mu skórę w formie orna-
tu, rany posypano sieczką oraz 
odcięto mu nos, uszy i wargi. Kie-
dy z bólu i jęku wzywał imiona 
Jezusa i Maryi, w karku zrobiono 
otwór i wyrwano mu język oraz 
grubym szydłem rzeźniczym po-
dziurawiono mu lewy bok. Potem 
jego ciało szarpane konwulsja-
mi powieszono twarzą do dołu. 
Katusze i straszne tortury trwały 
około dwóch godzin, po których 
uderzeniem szabli w szyję do-
wódca oddziału zakończył około 
godziny 15. jego nieludzkie mę-
czarnie, powodując śmierć.

KULT

Obraz św. Andrzeja Boboli znaj-
duje sie w kościele św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Kamiennej 
Górze.
O wyniesienie na ołtarze Andrze-
ja Boboli zabiegał o. Marcin Go-
debski SJ i Aleksander Wyhow-
ski – biskup łucki. W 1712 roku 
generał jezuitów Michał Anioł 
Tamburini SJ wszczął starania o 
jego beatyfikację, a prokuratorem 
w procesie beatyfikacji mianowa-
no profesora teologii ks. Jakuba 
Staszewskiego SJ.
W Janowie Poleskim, w 1717 
roku, w miejscu jego męczeństwa 
postawiono krzyż pamiątkowy, 

nieopodal którego w dniu 1 listo-
pada 1723 roku na rynku doszło 
do dziwnego zjawiska ukazania 
się świetlanego krzyża. 
Proces beatyfikacyjny przeciągał 
się, a następnie uległ zwłoce z 
powodu kasaty zakonu jezuitów 
w 1773 roku i rozbiorów Polski. 
Do wznowienia procesu doszło 
w 1826 roku, a nowym postula-
torem został ks. Rajmund Brzo-
zowski SJ. 24 czerwca 1853 roku 
papież Pius IX wydał uroczysty 
dekret zezwalający na beatyfika-
cję męczennika, uznając cudowne 
uzdrowienia dzieci: Jana Chmiel-
nickiego, Marianny Florkowskiej 
i Katarzyny Brzozowskiej przez 
wstawiennictwo Andrzeja Bobo-
li. 30 października 1853 roku zo-
stał on beatyfikowany w bazylice 
św. Piotra w Rzymie.
Następnie w procesie kanoniza-
cyjnym papież Pius XI 16 mar-
ca 1937 roku uznał cudowne 
uzdrowienia Idy Henryki Turnau 
i zakonnicy ze Zgromadzenia 
Służebniczek NMP Niepokalanie 
Poczętej Alojzy Dobrzyńskiej  za 
przyczyną bł. Andrzeja Boboli, a 
17 kwietnia 1938 roku, w świę-
to Zmartwychwstania Pańskiego 
kanonizował go w Rzymie. 16 
maja 1957 roku papież Pius XII 
promulgował encyklikę „Invicti 
athletae Christi” w trzechsetną 
rocznicę jego śmierci.
W okresie II Rzeczypospolitej 
Andrzej Bobola został pośmiert-
nie odznaczony Krzyżem Nie-
podległości.
Zmumifikowane naturalnie 
zwłoki Boboli przez długie lata 
otaczane były czcią w kościele 
parafialnym w Połocku. W 1922 
roku bolszewicy zabrali je jako 
„osobliwość” (z racji dobrego 
stanu mumifikacji) do Gmachu 
Higienicznego Wystawy Ludo-
wego Komisariatu Zdrowia. 21 
września 1923 roku dwaj przed-
stawiciele Papieskiej Komisji Ra-
towniczej, amerykańscy jezuici 
Edmund Walsh i Leonard Galla-
gher, w towarzystwie podsekre-
tarza stanu Komisariatu Spraw 
Zagranicznych i trzech członków 
Czeka udali się do budynku Hi-
gienicznej Wystawy Ludowego 
Komisariatu Zdrowia gdzie na 
zapleczu wystawy w rupieciar-
ni odnaleźli szczątki Andrzeja 
Boboli. Następnie ciało błogo-
sławionego w specjalnym reli-
kwiarzu umieszczono na statku 
„Cziczerin” w Odessie. Z Ode-
ssy statkiem relikwie popłynęły 
do Konstantynopola, wkrótce do 
Brindisi statkiem „Carnero”. Do 
Rzymu relikwie dotarły w dzień 
Wszystkich Świętych 1923 roku.
8 czerwca 1938 roku cudownie 
zachowane ciało św. Andrzeja 
Boboli specjalnym pociągiem zo-
stało uroczyście przetransporto-
wane z Rzymu do Polski, a od 17 
czerwca 1938 roku znajduje się 
w Warszawie. 13 maja 1989 roku 
złożono je w nowo wybudowa-
nym Sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli przy ul. Rakowieckiej 61, 
przy którym 16 maja 2007 roku 
utworzono muzeum poświęcone 
jego pamięci.

Sanktuarium św. Andrzeja znaj-
duje się również w Strachocinie.
Od 16 maja 2002 roku św. An-
drzej Bobola jest drugorzędnym 
patronem Polski. Jest również 
patronem m.in. archidiecezji war-
szawskiej i warmińskiej. W 1992  
roku powstało Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultu św. Andrzeja 
Boboli. Święto liturgiczne w Ko-
ściele katolickim obchodzone jest 
16 maja.
Świętemu poświęcono dwa filmy 
dokumentalne:
„Terrorysta od Pana Boga” z 
2000 roku w reżyserii Krzysztofa 
Żurowskiego.
„Święty Andrzej Bobola” (Wi-
dzialne i Niewidzialne).

ZA PRZYCZYNĄ ŚW. AN-
DRZEJA BOBOLI NARÓD 
MODLIŁ SIĘ O POMOC Z 
NIEBA

Tekst  dr Joanny Wieliczki - Szar-
kowej „Nasz Dziennik” 13 - 15 
sierpnia 2016 r.

Ksiądz Andrzej Bobola okrutnie 
zamęczony przez Kozaków w Ja-
nowie Poleskim w 1657 roku, a 
od 1702 roku otaczał nieprzerwa-
ną czcią za sprawą objawienia i 
odnalezienia jego nienaruszone-
go ciała w Pińsku, od początku 
był uważany za patrona odzyska-
nej w 1918 roku niepodległości.
Poza żywym kultem jezuity mę-
czennika, ogłoszonego w 1854 
roku błogosławionym, wpływ 
na wzywanie jego orędownictwa 
w odrodzonej Rzeczypospolitej 
miało spełnienie się, jak uważa-
no, przepowiedni z 1819 roku . 
Andrzej Bobola objawił się wte-
dy w Wilnie dominikaninowi o. 
Alojzemu Korzeniewskiemu, 
który prosił o modlitwę, aby mę-
czennik „wyjednał u Boga miło-
siernego  litość dla biednych Po-
laków, żeby Polska stała się zno-
wu królestwem, królestwem pra-
wowiernym i Bogu podległym”. 
Na to wezwanie w celi zakonnika 
pojawił się ks. Andrzej  i ukazał 
zakonnikowi wizję wielkiej bi-
twy wielu narodów, mówiąc, że 
kiedy ludzie doczekają się takiej 
wojny, za przywróceniem pokoju 
nastąpi  wskrzeszenie Polski, a on 
- Bobola, zostanie uznany za jej 
głównego patrona.

W NIM NARÓD POŁOŻYŁ 
SWĄ UFNOŚĆ

Dlatego też, kiedy dopiero co 
zdobyta przez Polaków wol-
ność została w 1920 roku za-
grożona przez bolszewików, od 
razu zwrócono się o interwencję 
do błogosławionego Andrzeja. 
Zgromadzeni w Częstochowie 
na Jasnej Gorze polscy biskupi 
28 lipca 1920 roku skierowali do 
papieża Benedykta XV prośbę o 
kanonizację bł. Andrzeja Boboli z 
nadzieją że „podniesiony ku czci 
świętych, będzie najdzielniejszym 
i nieustannym  Patronem Oj-
czyzny i Kościoła Katolickiego, 
szczególnie na Kresach Polski, 
najbardziej wystawionych na nie-

małe niebezpieczeństwo obyczaj-
ności i prawdziwej wiary”.
Do prośby Episkopatu dołączono 
list Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego w którym pisał:
„Ojcze Święty! Od początku 
wojny światowej, która się zda 
obecnie dobiegać do końca, Bóg 
Wszechmogący widocznie bło-
gosławił wysiłkom naszej boha-
terskiej armii. Wbrew zamiarom 
naszych wrogów  Ojczyzna nasza 
zmartwychwstała, co według ra-
chub ludzkich zdawało się prawie 
niemożliwym. Przypisujemy to 
dokonanie się aktu sprawiedli-
wości dziejowej możnemu wsta-
wiennictwu naszych Świętych 
Patronów, a zwłaszcza Błogo-
sławionemu Andrzejowi Boboli, 
w sposób szczególny czczonemu 
przez naród polski , który w nim 
położył swą ufność. Pragniemy 
mu okazać wdzięczność za Jego 
opiekę nad Polską i zapewnić ją 
sobie na przyszłość dla dalszego 
rozwoju naszego Państwa.
Dlatego błagamy Cię, Ojcze 
Święty, by Wasza Świątobliwość 
raczył zaliczyć w poczet świętych 
Błogosławionego Andrzeja Bobo-
lę. Ufamy, że jako Patron Kresów 
Wschodnich, na których poniósł 
śmierć męczeńska, wyprosi nam u 
Boga, że Polska w dalszym ciągu 
będzie przedmurzem chrześcijań-
stwa na rubieżach wschodnich”.
Po powrocie z Częstochowy do 
Warszawy wobec coraz poważ-
niejszego zagrożenia, metropolita 
warszawski ks. kard. Aleksander 
Kakowski wydał w sobotę, 31 
lipca 1920 roku, list do ducho-
wieństwa archidiecezji, apelując 
o religijno - patriotyczną mobili-
zację, a dla „pokrzepienia ducha 
i wzmocnienia serc wiernych , 
na ubłaganie pomocy z Nieba, 
której Bóg nigdy nie skąpił, pro-
sząc o nią, ufny w przyczynę  bł. 
Andrzeja Bobolę, patrona Polski 
i bł. Władysława z Gielniowa, pa-
trona Warszawy, zarządzam na-
bożeństwa błagalne za wstawien-
nictwem tych błogosławionych 
naszych ziomków”.
Od święta Przemienienia Pań-
skiego, czyli 6 sierpnia, do 15 
sierpnia , uroczystości Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, w warszawskich kościołach  
Ojców Jezuitów przy ul. Świę-
tojańskiej na Starym Mieście, 
św. Anny i Świętego Zbawiciela, 
rano o dziewiątej i wieczorem o 
siódmej miały zostać odprawione 
nowenny z wystawieniem Prze-
najświętszego Sakramentu oraz 
odmawiane litanie do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa z aktem 
poświęcenia i litanie do bł. An-
drzeja Boboli i bł. Władysława z 
Gielniowa.

WIELKI ORĘDOWNIK POL-
SKI NIE ZAWIÓDŁ.
BOLSZEWICY ZOSTALI 
POD WARSZAWĄ POKONA-
NI W OSTATNIM DNIU NO-
WENNY
15 SIERPNIA 1920 ROKU.

Warszawa pogrążyła się w modli-
twie, która przybrała szczególny 

wymiar w niedzielę, 
8 sierpnia 1920 roku, do czego 
wezwał ks. kard. Kakowski. Póź-
nym popołudniem, po trwających 
cały dzień adoracjach, z wyzna-
czonych kościołów ruszyły pro-
cesje  z kapłanami na czele.
Z katedry św. Jana w uroczystej 
procesji wyniesiono specjalnie 
sprowadzone z Krakowa relikwie 
bł. Andrzeja Boboli i bł. Włady-
sława z Gielniowa. O godz. 18.00 
wystawiono je na placu Zamko-
wym wobec nieprzebranych rzesz 
warszawiaków. Wtedy właśnie 
padły słowa:
„Błogosławiony Bobola, którego 
relikwie spoczywają w tej chwili 
na tym ołtarzu, to wielki Patron 
Polski, który za te same hasła, za 
które Polska obecnie walczy i z 
rąk tych samych wrogów, które jej 
istnieniu zagrażają, najokrutniej-
sze poniósł męczeństwo. Andrzej 
Bobola to w najściślejszym słowa 
znaczeniu bohater wschodniego 
frontu!
I jak  Polsce jej zmartwychwsta-
nie przepowiedział, tak dzisiaj o 
jej ocalenie modlić się nie prze-
staje”.
Przybyły lud  odśpiewał tyle razy 
wznoszone tego lata aplikacje: 
„Święty Boże, Święty mocny, 
Święty, a Nieśmiertelny, Zmi-
łuj się nad nami” po czym wy-
słuchawszy porywających słów 
kapłanów, wierni rozeszli się do 
swych kościołów, przystępując 
masowo tego dnia do Komunii 
św. w intencji ratowania ojczy-
zny.
I tym razem wielki orędownik 
Polski nie zawiódł.  Bolszewicy 
zostali pod Warszawą pokonani w 
ostatnim dniu nowenny , 15 sierp-
nia 1920 roku, kiedy to doszło do 
sławnej bitwy zwanej Cudem nad 
Wisłą.
W 1920 roku relikwie  bł. Andrze-
ja Boboli , zbezczeszczone przez 
komunistów najpierw w Połoc-
ku, a potem w Moskwie, gdzie 
znalazły się jako ciekawy  okaz 
mumii w Muzeum Higienicznej 
Wystawy Ludowego Komisaria-
tu Zdrowia, po wielu zabiegach 
dyplomatycznych zostały osta-
tecznie przewiezione do Rzymu. 
Spoczywały tam otoczone kultem 
w jezuickim kościele Najświęt-
szego Imienia Jezus (II Gesu), aż 
do 1938 roku , kiedy to po kano-
nizacji męczennika  w triumfalnej 
podróży przez Jugosławię, Wę-
gry i Czechosłowację wróciły do 
Polski, do jej stolicy i pozostają 
w niej  do dzisiaj w sanktuarium  
świętego przy ul.  Rakowieckiej.
W 2002 roku św. Andrzej Bobola 
został ogłoszony patronem Pol-
ski. 

Źródła:

- „Patron wielkiego zwycięstwa” 
;dr Joanna Wieliczka - Szarkowa 
„Nasz Dziennik” 13 - 15 sierpnia 
2016 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Andrzej_Bobola
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W KL Auschwitz byli więzieni i 
ginęli żołnierze Legionów, któ-
rzy walczyli pod dowództwem 
Józefa Piłsudskiego na frontach 
pierwszej wojny światowej. Sa-
mych tylko oficerów więziono w 
tym obozie około trzydziestu, z 
czego większość z nich pobytu 
w KL Auschwitz nie przeżyła. 
Podoficerów i żołnierzy z rodo-
wodem legionowym za drutami 
tego obozu przebywało znacznie 
więcej. Podczas drugiej wojny 
światowej najczęściej byli żoł-
nierzami Związku Walki Zbroj-
nej, który w dniu 14 lutego 1942 
r. został przekształcony w Armię 
Krajową. Niektórzy z nich swo-
je życie zakończyli pod Ścianą 
Straceń na dziedzińcu bloku nr 
11, otrzymując za umiłowanie 
Ojczyzny i walkę z niemieckim 
okupantem strzał w tył głowy.

Jednym z nich był Jan Łydka, 
urodzony 24 lutego 1897 r. w 
Olkuszu. Latem 1915 r. uciekł z 
domu i jako ochotnik zgłosił się 
do I Brygady Legionów (5. pułk 
piechoty). Brał udział w wielu le-
gionowych bitwach na terenie Lu-
belszczyzny i Wołynia: Urzędów, 
Jastków, Kobcze, Smolary, Kołki, 
Koszyszcze, Czernysz, Kostiuch-
nówka, Maniewicze i Ruda Sito-
wicka. Bohaterskie boje legiono-
we, ze słynną Kostiuchnówką na 
pierwszym miejscu, rozgrywały 
się na północnym Wołyniu, na 
tak zwanym Polesiu Wołyńskim, 
między Styrem a Stochodem. Bi-
twę pod Kostiuchnówką, stoczo-
ną latem 1916 r., można uznać 
za najważniejszą ze wszystkich 
bitew stoczonych przez formacje 

legionowe na froncie pierwszej 
wojny światowej.
W dniu 4 lipca 1916 r. Legio-
ny Polskie rozpoczęły pod Ko-
stiuchnówką na Wołyniu wal-
kę  z przeważającymi liczebnie 
wojskami rosyjskimi. Była to 
najbardziej krwawa bitwa Le-
gionów, w której poległo lub zo-
stało rannych około dwa tysiące 
polskich żołnierzy.
Po kryzysie przysięgowym w lip-
cu 1917 r. Jan Łydka był interno-
wany w obozach w Szczypiornie i 
Łomży. Pod koniec 1918 r., już w 
stopniu plutonowego został żoł-
nierzem V Batalionu Strzelców 
Olkuskich. Brał udział w walkach 
o Lwów, a potem w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, awansowany 
do stopnia sierżanta i po jej za-
kończeniu przeniesiony do rezer-
wy w kwietniu 1921 r.

W latach 1921-1939 służył w 
Straży Celnej, a następnie w 
Straży Granicznej – posterunki 
w Królewskiej Hucie, Rybniku 
i Korbielowie w Beskidzie Ży-
wieckim. We wrześniu 1939 r. 
brał udział w działaniach wojen-
nych wraz z obsadą posterunku w 
Korbielowie jako żołnierz armii 
„Kraków”.
W październiku 1939 r. powró-
cił w rodzinne strony i rozpoczął 
konspiracyjną działalność. Był 
dowódcą II plutonu Placówki 
Olkusz ZWZ/AK, awansowany 
do stopnia podporucznika czasu 
wojny.
W 1942 r. wywieziono go na robo-
ty przymusowe do Kędzierzyna-
-Koźla, gdzie dalej kontynuował 
działalność konspiracyjną, za co 

został aresztowany i osadzony w 
więzieniu śledczym w Mysłowi-
cach. Następnie przewieziono go 
jako więźnia policyjnego (PH) 
do KL Auschwitz. Pod koniec 
czerwca 1943 r. policyjny „sąd 
doraźny” w bloku nr 11 skazał na 
śmierć kilkadziesiąt osób przy-
wiezionych do obozu Auschwitz 
z różnych więzień śląskich. Jed-
nym z nich był Jan Łydka. Miał 

wówczas 46 lat.
Wraz z nim skazano na śmierć 
także innych mieszkańców Ziemi 
Olkuskiej, którzy należeli także 
do AK. Byli to: Roman Baliński 
z Pilicy, Anzelm Chodorowski ze 
Skały, Stefan Dębski ze Sułoszo-
wej (zamieszkały w Olkuszu) i 
Andrzej Starczynowski z Bukow-
na. Wszystkich rozstrzelano 29 
czerwca 1943 r. pod Ścianą Stra-

ceń na dziedzińcu bloku nr 11.
Wnuk Jana Łydki, legionisty i 
więźnia KL Auschwitz, będący 
zawodowym oficerem Wojska 
Polskiego, mjr Andrzej Łyd-
ka, kilka lat temu był jednym z 
unijnych obserwatorów na misji 
w Gruzji.

Adam Cyra - Oświęcim

STO LAT TEMU WALCZYŁ POD KOSTIUCHNÓWKĄ
Adam Cyra

/ Jan Łydka (z lewej), Wołyń 1916 r.

/ Ściana Straceń na dziedzińcu bloku nr 11
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 Te piękne słowa „Hymnu do mi-
łości ojczyzny” odnoszą się do 
wielu naszych bohaterów narodo-
wych, spoczywających w Nekro-
polii Srebrzysko. Zasłużyli oni na 
trwałą, wdzięczna pamięć. Należy 
do nich i płk Władysław Czer-
miński, legendarny „Jastrząb” z 
Wołynia. Na skromnym kamieniu 
nagrobnym widnieje inskrypcja: 
Ś.P. płk Władysław  Czermiński, 
ps. JASTRZĄB, 15 VIII 1910 – 
29 VIII 1995, D-CA II BAONU 
27.WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI 
ARMII KRAJOWEJ.

 W. Czermiński urodził się w Je-
żewie koło Sierpca, w 1929 r. 
ukończył Seminarium Nauczy-
cielskie w Wymyślinie, a w 1932 
– Szkołę Podchorążych Piechoty 
w Krakowie. Jego przodek brał 
udział w powstaniu stycznio-
wym. W odległej przeszłości miał 
rodzinę w Dubnie na Wołyniu, 
co skłoniło Go do podjęcia tam 
pracy w zawodzie nauczyciel-
skim, którą rozpoczął w szko-
le im. Ignacego Mościckiego  
w Kowlu, a następnie sprawo-
wał kierownictwo szkoły w Pod-

ryżach, z którego zrezygnował 
pod okupacją sowiecką. W 1941 
r., pod okupacją hitlerowsko-
-ounowską wszedł do konspiracji, 
przejściowo osiadł we wsi Budy 
Ossowskie, ale zagrożony przez 
Ukraińców przeniósł się do Kow-
la, pozostając do dyspozycji do-
wódcy Inspektoratu Rejonowego 
A.K.

 Wiosną 1943r. ukraińscy na-
cjonaliści spod znaku OUN-
-UPA nasilają eksterminacje 
ludności polskiej Wołynia. 
Fala masowych rzezi idzie ze 
wschodu na zachód. Giną pol-
skie dzieci, kobiety, starcy, pło-
ną wsie. Dowództwo AK zaleca  
i pomaga organizować samoobro-
ny, niektóre powstają spontanicz-
nie, by bronić się przed zagła-
dą. Część słabszych samoobron 
rozbijają znacznie liczniejsze  
i lepiej uzbrojone bandy OUN-
-UPA. Inspektorat AK Kowel 
– Teren kieruje por. W. Czermiń-
skiego „Jastrzębia” do wzmoc-
nienia samoobrony w Zasmykach 
koło Kowla, zawiązanej 13 lipca 
przez dwunastoosobową grupę 

młodzieży z pobliskich Radowicz. 
„Jastrząb” przybywa do Zasmyk 
16 lipca i z miejsca rozpoczyna 
szkolenie grupy, przekształcając 
ją szybko w dobrze zorganizo-
wany bojowy oddział partyzanc-
ki, który stale się powiększa, 
wchłaniając głównie mężczyzn 
z okolicznych wsi. Zasmyki  
i sąsiednie polskie wsie zapeł-
niają się tysiącami uciekinierów, 
którzy ratują się przed zagładą. 
„Jastrząb” wspólnie z przybyłym  
por. Michałem Fijałką „Soko-
łem, cichociemn  dokonuje nocą 
31 sierpnia  uprzedzającego ata-
ku na sotnie UPA, szykujące się  
 sąsiednim masywie leśnym, do 
zagłady Zasmyk, rozprasza je,  
zadając rezunom poważne stra-
ty w ludziach i sprzęcie, tracąc 
jednego zabitego, Stanisława 
Romankiewicza z Radowicz  i 
dwóch rannych.

 Ale OUN-UPA nie rezygnuje 
z zagłady bazy zasmyckiej i jej 
ludności, z czego doskonale zda-
je sobie sprawę jej dowództwo. 
„Jastrząb” przeprowadza de-
monstracyjne przemarsze przez 

sąsiednie wsie ukraińskie, co na 
banderowcach robi wrażenie, że 
samoobrona jest dziesięciokrot-
nie silniejsza, że liczy ponad 1500 
ludzi doskonale uzbrojonych. 

Puszcza w obieg wiadomość, ze 
zza Buga idzie podobny oddział. 
Takie wiadomości docierają do 
atamanów UPA, co odstrasza ich 
od bezpośredniego ataku na za-
smycką bazę. „Jastrząb” z „Soko-
łem” robią ryzykowne wypady do 
odległych wsi, skąd dramatycz-
nie ewakuują zagrożoną ludność 
polska, nieraz tylko kilka osób z 
całej wyrżniętej wsi. Na błagalną 
prośbę  zagrożonych śmiertelnie 
Czechów Kupiczowa uwalnia ich 
wieś od banderowców, a następ-
nie wspólnie z jej mieszkańcami 
odpiera kilkakrotnie ataki UPA.

 Na początku 1944r. por. „Jastrząb” 
zostaje dowódcą batalionu w 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK. Uczestniczy w dramatycz-
nych bojach  z frontowymi jed-
nostkami Wehrmachtu  w ramach 
„Burzy” na Wołyniu. Podczas 
przebijania się z okrążenia 21 
kwietnia 1944 batalion „Jastrzę-
bia,” będący w ariergardzie, pod 
silnym ogniem uległ podziele-
niu. Około 200 ludzi z dowód-
cą pozostało w kotle. „Jastrząb” 
zbiera żołnierzy rozproszonych, 
również z innych pododdziałów 
i po dwóch miesiącach, mimo 
ciągłych obław, 23 czerwca 1944 
jego oddział przeprawił się  przez 
Bug, dołączywszy do Dywizji 
wziął udział w „Burzy” na Lu-
belszczyźnie. Po rozbrojeniu Dy-

wizji przez Armię Czerwoną 25 
lipca 1944, uniknął internowania 
i dołączył do akowskiego pod-
ziemia. Z zasadnych względów, 
korzystając z pomocy wdzięcz-

nych Czechów, wyemigrował do 
USA, skąd po 46 latach powrócił 
do kraju. Dzięki staraniom brata, 
prof. Alfreda Czermińskiego dr. 
h.c. UG, zamieszkał w 1993 r. 
w Domu Kombatanta w Gdyni; 
uczestniczył już na wózku inwa-
lidzkim w podniosłej uroczystości 
odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej 
Ku Czci Ofiar OUN-UPA w Ba-
zylice św. Brygiddy.

 Z płk. „Jastrzębiem”, spotka-
łem się dwukrotnie. Drugi raz 
w Domu Kombatanta w obec-
ności prof. A. Czermińskiego i 
żołnierza  „Jastrzębia” Wacława 
Rakowskiego.           

„Jastrząb” powiedział, że 
powodów emigracji  do USA 
było kilka, ale również ten, że nie 
chciał brać udziału w brudnej pol-
sko-polskiej wojnie, rozpętanej 
już w 1944 r., nie mógł strzelać 
do rodaków, których ratował na 
Wołyniu. Uważał, że swój pa-
triotyczny obowiązek spełnił tam 
z nawiązką. Dziesiątki tysięcy 
Rodaków uratowanych przez 
Jego żołnierzy są mu dozgonnie 
wdzięczni i widzą go jako Boha-
tera w Narodowym Panteonie.

Tego zdania byli i radni Gdańska, 
nadając  ulicy nazwę Władysława 
Czermiińskiego.   
      

W HOŁDZIE NIEZŁOMNEMU OBROŃCY                                                    
„ Święta miłości kochanej Ojczyzny
Czują cię tylko umysły poczciwe”
Feliks Budzisz

/ Feliks Budzisz z przy grobie W. Czermińskiego
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TEATR WIELKI WE LWOWIE
Aleksander Szumański
Zagapił się jeden z drugim na 
pomnik króla Jana Sobieskie-
go na Wałach Hetmańskich i nie 
może się napatrzeć. Aż przeno-
sząc wzrok z pomnika, zobaczył 
lwowski teatr u wylotu Wałów 
w ramach alei drzew, zwężającej 
się w perspektywie. Idzie ku nie-
mu. Im bliżej tym teatr ładniejszy. 
Coraz ładniejszy. Najpiękniejszy 
teatr w Polsce. Wnętrze i rozwią-
zanie przestrzeni imponuje jeszcze 
bardziej. Po wysłanych marmuro-
wych schodach wejście na pierw-
sze piętro, gdzie cały front teatru 
zajmuje foyer, miejsce przecha-
dzek w czasie antraktu, bardziej 
tłumne niż w rzeczywistości, bo 
olbrzymie lustra między kolumna-
mi powielają postacie.
Była to sala balowa wielkich rau-
tów i reprezentacyjnych balów. 
Niestety palić nie można i choć 
zimno trzeba wyjść na balkon, 
a warto stąd spojrzeć na sznury 
świateł wzdłuż Hetmańskich Wa-
łów i panoramę wielkomiejską. 
We wspaniałym amfiteatrze tylko 
złoto, biel i purpura. Kolory nie 
rażą przesadą, lecz podnoszą do-
stojeństwo przybytku. Imponujący 
żyrandol rzuca blaski na kurtynę: 
arcydzieło Siemiradzkiego. Na 
prawo loża prosceniowa pierwsze-
go piętra, ongiś cesarska. Siadywa-
ły w niej rody panujące, najwyżsi 
dygnitarze rakuscy i namiestnicy 
c. k. Galicji i Lodomerii. W loży 
tej siedział austriacki prezydent 
ministrów hr. Kazimierz Badeni, 
gdy w czasie przedstawienia ope-
retki aktor Myszkowski miał paść 
przed cesarzem japońskim i zawo-
łać: Mi - ka - do! Tymczasem padł 
w kierunku loży premiera wołając: 
Ba - de - ni! Ukarali go za to jed-
nym dniem aresztu z zamianą na 
grzywnę, którą z ochotą zapłacił 
sam premier.
Doczekał się wreszcie Lwów, że 
pojawił się w tej loży Naczelnik 
Państwa, Pierwszy Marszałek Pol-
ski Józef Piłsudski, który znał tę 
scenę dawniej ze znacznie skrom-
niejszych miejsc. Potem zasiadali 
w tej loży późniejsi Prezydenci 
Rzeczypospolitej, a na co dzień 
przedstawiciel Rządu, lwowski 
wojewoda. Lewa loża proscenio-
wa gościła prezydentów miasta, 
swoich jaśnie wielmożnych wy-
brańców ze „Strzelnicy”.
Największą osobliwością teatru 
był fryzjer teatralny pan Tomasz 
Rzeszutko. Szara eminencja, nie-
omal dyrektor teatru przez lat 
dwadzieścia. Wtajemniczeni wie-
dzieli, że wywiera wpływ na ob-
sadę, a nawet wybór sztuk. Z jego 
zdaniem liczyli się wszyscy, bo 
ludzi i kulisy teatru  znał świetnie. 
Uchodziło mu wiele, był szcze-
rym entuzjastą lwowskiego teatru, 
sprawiedliwy w swej opinii nie 
ulegał zakulisowym wpływom. 
Do największego rozkwitu do-
szedł teatr za dyrektury Tadeusza 
Pawlikowskiego, który do teatru 
dokładał i Ludwika Hellera, który 

umiał połączyć sztukę z interesem 
i wywiózł teatr lwowski daleko 
za granicę, aż do samego Paryża 
i obcy ludzie gęby rozdziawiali z 
podziwu. Na obu psioczono. Na 
pierwszego ci, co się nie znali, na 
drugiego ci, co na teatrze się znali.
Przez lwowską scenę przesunę-
li się wszyscy giganci polskiej 
sceny, nieraz długo gnieżdżąc się 
we Lwowie. Od Modrzejewskiej, 
Leszczyńskiego, Kamińskiego 
po Frenkla. Byli jednak artyści, 
co na długo związali się z lwow-
ską sceną, jak przezacna matrona 
Anna Gostyńska, kapitalna „Pani 
Dulska”, niezapomniany „Cyrano 
de Bergerac”, Kościuszko i Fryde-
ryk Wielki — Józef Chmieliński, 
wstrząsający odtwórca Ibsena Ka-
rol Adwentowicz, uosobienie ko-
biecości Irena Trapszo, zbyt młodo 
zmarły amant Ludwik Wostrow-
ski, arcykomik i tragik Ferdynand 
Feldman, zawsze czarny charakter 
Józef Hierowski, piękna jak zja-
wisko Anna Zielińska, doskonały 
Albin ze „Ślubów panieńskich” 
popularny Jaś Nowacki i tylu, 
tylu innych. Choć opuści Lwów 
Chmieliński na deski warszawskie 
czy Nowacki na scenę krakowską, 
długo zostaną w sercach lwow-
skich wielbicieli teatru.
Odejdzie ze Lwowa wielka Wanda 
Siemaszkowa, zawsze natchniona 
i płomienna. Nie przygasł jej ani 
ósmy krzyżyk, ani śmierć uko-
chanego syna Wojtka, obrońcy 
lwowskiego dworca z 1918 roku, 
rotmistrza, który zginął na patro-
lu w kilka godzin po zawieszeniu 
broni, zanim wiadomość o zaprze-
staniu działań wojennych dotarła 
do ułanów.
Odejdzie na stałe ostatni z wiel-
kiej dawnej szkoły Roman Żela-
zowski, deklamator na scenie i w 
codziennym życiu, nieporównany 
„Otello” i Wojewoda z „Mazepy”. 
Ale Lwów o nim nie zapomni i 
ślepnącemu starcowi zaofiaruje na 
własność dworek we Lwowie.
Do tego gmachu niedaleko miał 
się przeprowadzić dawny lwowski 
teatr, bo tylko z sąsiedniej ulicy, 
z gmachu skarbkowskiego, który 
własnym sumptem ufundował i 
układania każdej cegły dopilnował 
hrabia Aleksander Skarbek.
Gdy wreszcie odeszli lwowscy 
aktorzy do nowego, piękniejszego 
gmachu, w skarbkowskim teatrze 
odbywały się koncerty, Teatr był 
jeden, więc na tej scenie gościła 
również opera i operetka. War-
to było posłuchać Mefista-Ada-
ma Didura, który głosem i grą 
aktorską mógł ustępować tylko 
Szaliapinowi i Bandrowskiego w 
„Pajacach” czy Mimi-Bohuss Hel-
lerową.
Znawcy twierdzili, że operetkę 
wiedeńską lepiej grali we Lwo-
wie niż w Wiedniu i nie zamieni-
liby Heleny Miłowskiej na żadną 
gwiazdę naddunajską.
Lwowski student dokazywał cu-
dów pomysłowości, by zdobyć 

pieniądze na bilet teatralny. Gotów 
był nawet sprzedać serię znacz-
ków Jamajki z wodospadem, z 
której był tak dumny, by zobaczyć 
po raz trzeci „Kordiana”. 
Wprawniejsi umieli na gapę prze-
dostać się na galerię po dziewięć 
razy w tygodniu, bo w soboty i 
niedziele odbywały się przedsta-
wienia popołudniowe. Chełpili się 
tym, że potrafili zmylić czujność 
biletera i baczne oko kontrolujące-
go pana Ringlera. Nie wiedzieli o 
tym, że nie zmylili nikogo, że tyl-
ko przymykano oczy, że otwierało 
furtkę do czarów baśni scenicznej 
dobre lwowskie serce biletera, 
który chętnie dał się nabrać i sam 
się rozgrzeszał w swym sumieniu 
z nieścisłego wykonywania swych 
obowiązków.
Kochali lwowiacy twój teatr i cho-
dzili jak mogli najczęściej, łamiąc 
bez skrupułów prawo szpery. 
Co było związane z teatrem ob-
chodziło wszystkich. Od tego 
smarkacza wymyślającego najdo-
wcipniejsze fortele, by bez biletu 
dostać się na galerię, co w „Bez-
grzesznych latach” tak pięknie 
opisuje osobisty uczestnik tych 
wypraw Kornel Makuszyński, aż 
po staruszka emeryta, pamiętają-
cego jeszcze  Aleksandra Fredrę z 
ul. Chorążczyzny. 
Teatr był chlebem powszednim, 
lecz wybranie się do teatru było 
zawsze uroczystością, dłużej niż 
w innym mieście komentowaną. 
Do teatru trzeba się było wystro-
ić odświętnie. „Dzisiaj idziemy 
do teatru” więc i radosny kłopot 
dla gospodyni. I fryzjer koniecz-
ny i trzeba przyspieszyć kolację 
i zostawić coś w „bratrurze” na 
„po teatrze”. Z teatru przynoszono 
programy teatralne i składano je 
pieczołowicie, bo w nich dużo cie-
kawych rzeczy przeczytać można, 
a przede wszystkim zawierają fo-
tografie tak dobrze znanych i bli-
skich sercu aktorów.
Wejdźmy i my do teatru. Usiądź-
my cichutko na czerwonym, plu-
szowym fotelu. Światła przyćmio-
no. Muzyka stroi instrumenty. 
Za chwilę popłynie na widownię 

uwertura z „Halki”. Przymknijmy 
oczy i pomyślmy. 
Czy to możliwe? 
Czy obecna rzeczywistość to może 
tylko koszmarny sen?
Teatr zachwyca swą piękną ar-
chitekturą, charakterystyczną dla 
okresu historyzmu końca XIX w. 
nawiązującą do dzieł włoskiego 
renesansu. Polakom przypomina 
ponadto znakomite inscenizacje, 
wielkich aktorów i wybitnych re-
żyserów, którzy zapisali się złoty-
mi zgłoskami w historii polskiego 
teatru.
W miejscu obecnego budynku stał 
niegdyś pałac Gołuchowskich, są-
siadujący od wschodu z okazałym 
gmachem fundacji Skarbkowskiej, 
mieszczącej m.in. także zasłużoną 
dla kultury narodowej scenę.
Ponieważ okres zastrzeżony ak-
tem fundacyjnym hr. Fryderyka 
Skarbka dla utrzymania teatru w 
gmachu fundacji dobiegał końca, 
w 1896 roku Rada Królewskiego 
Stołecznego miasta Lwowa pod-
jęła uchwałę o budowie nowego 
teatru Wielkiego (i kilku innych 
obiektów publicznych), odpowia-
dającego randze miasta i ambi-
cjom jego mieszkańców. Rozpisa-
no też ogromną, jak na owe czasy, 
sięgającą 10 mln zł. pożyczkę, z 
której ponad 1 mln zł przeznaczo-
no na budowę teatru. Opracowa-
nie projektu architektonicznego i 
nadzór nad budową powierzono 
Zygmuntowi Gorgolewskiemu, 
ówczesnemu dyrektorowi Pań-
stwowej Szkoły Przemysłowej i 
radcy rządowemu.
Prace budowlane rozpoczęte w 
1897 roku zakończono w 1900 r. 
W ich wyniku powstał jeden z naj-
wspanialszych gmachów teatral-
no-operowych w Europie, mogą-
cy konkurować z podobnymi w 
Wiedniu, Monachium czy Paryżu.
Uwagę widza przykuwa połu-
dniowa, główna fasada gmachu, 
silnie rozczłonkowana i bogato 
dekorowana, zwieńczona brązo-
wymi, uskrzydlonymi postaciami 
Geniusza (środkowa, ze złoconą, 
w łuk wygiętą gałązką palmową), 
Dramatu (z lewej) i Muzyki (z pra-

wej).
Elewację parteru zdobi rustyka, 
a do wnętrza prowadzi troje dę-
bowych drzwi dwumetrowej sze-
rokości, których główne portale 
tworzą kolumny z doryckimi kapi-
telami, podtrzymującymi tryglifo-
wy fryz dorycki. 
Wyżej, ponad gzymsem oddziela-
jącym parter od pierwszego piętra, 
piękna loggia, w której półkoliście 
zakończone trzy okna wsparte na 
potrójnych kolumnach z jońskimi 
kapitelami. Nad łukami okienny-
mi, kute w kamieniu przez Wój-
cika alegoryczne postaci. Po obu 
stronach loggi, w niszach dwie 
kamienne rzeźby niewiast sym-
bolizujące: Tragedię (z mieczem 
w ręku) dłuta Antoniego Popiela i 
Komedię (z maską) dłuta Tadeusza 
Barącza. Rząd kolumn o kapite-
lach kompozytowych podtrzymu-
je architraw, nad którym wsparty 
na konsolach gzyms wieńczący 
kondygnację i piękna attyka ozdo-
biona tarczami herbowymi i posą-
gami dwunastu muz. 
Apollina z orszakiem muz moż-
na też dostrzec na dwóch relie-
fach umieszczonych na cokołach 
uskrzydlonych posągów Dramatu 
i Muzyki.
Odsunięty nieco w głąb naczó-
łek dwuspadowego dachu zdobi 
koryncki tympanom (około 20 m 
dług. i 4,2 m wys.), który wypeł-
niają piękne, nadnaturalnej wiel-
kości, alegoryczne rzeźby dłuta 
Antoniego Popiela. Wyobrażają 
one swoiste przesłanie sztuki sce-
nicznej, ową „lekcję życia”, której 
młodemu chłopcu udziela siedzą-
cy na sfinksie starzec. Wesołe stro-
ny życia (po prawej) wyrażają tań-
czącą parą, bachanalia i oswojona 
pantera jako symbol kultury, łago-
dzącej dziką naturę. Lewa strona 
wyraża ludzkie dramaty: porwanie 
i uwiedzenie dziewicy, śmieć na 
polu bitwy (umierający żołnierz i 
opłakująca go niewiasta). Orzeł, 
tarcza i miecz symbolizują cnoty 
męstwa i ofiary życia za Ojczyznę.
Całość budowli wieńczy kryta 
miedzianą blachą kopuła z latarnią 
i masztem flagowym.
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Równie, a może jeszcze bardziej 
interesujące jest bogato dekoro-
wane wnętrze teatru: przedsionek, 
westybul i klatka schodowa pro-
wadząca do parteru, lóż partero-
wych oraz lóż I, II i III piętra.
Nad wejściem do parteru umiesz-
czono rzeźby dłuta Piotra Wójto-
wicza, przedstawiające Tragedię 
i Komedię. Tu także wspaniałe 
stiuki i sztukaterie, a także meda-
liony pierwotnie przedstawiające 
J. Niemcewicza, F. Bohomolca, 
F. Zabłockiego, A. Fredry, J. Ko-
rzeniowskiego, J .N. Kamińskiego 
i W. Bogusławskiego. Fryz z ma-
lowanych na płótnie kamei i pła-
skorzeźb (E. Pietsch) przedstawiał 
herby Polski oraz alegorie drama-
tu, radości i smutków.
Nad wejściem do amfiteatru ob-
raz Rybkowskiego, przedstawia-
jący emblematy mieszczaństwa 
lwowskiego. Inne obrazy: Wiosna, 
Jesień i Zima A. Popiela; Ziemiań-
stwo Z. Rozwadowskiego, Lato i 
Rycerstwo Rybkowskiego. Obok 
wejścia Muzyka Nowożytna Ko-
towskiego, a naprzeciwko Muzy-
ka Antyczna W. Krycińskiego.
Podobnie bogato dekorowane jest 
foyer I pietra, gdzie uwagę zwra-
cają Cztery Pory Roku M. Hara-
symowicza oraz alegorie Europy, 
Azji, Afryki i Ameryki, a także 
alegoryczne rzeźby P. Wójtowicza 
Miłość, Zazdrość, Pycha i Macie-
rzyństwo. W niszach znajdowały 
się niegdyś popiersia F .Chopina, 
S. Moniuszki, J. Elsnera i K. Kur-
pińskiego. Strop salonu zdobią 
plafony malowane przez S. Dę-
bickiego: w środkowym alegoria 
z Poezji, w zachodnim Taniec, we 
wschodnim Muzyka. Nadto alego-
rie Miłości, Nienawiści, Sprawie-
dliwości i Mądrości oraz scena z 
„Balladyny” Juliusza  Słowackie-
go.
Pełen przepychu jest także wystrój 
amfiteatru. Dekoracja rzeźbiarska, 
sztukaterie i malowidła są dziełem 
M. Harasymowicza, P. Wojtowi-
cza, E. Podgórskiego i J. Giovanet-
tiego, którym pomagali uczniowie 
lwowskiej Szkoły Przemysłowej. 
Uwagę przykuwa grupa Geniusza 
i Anioła wieńczących herb Lwo-
wa (P .Wojtowicz) pośrodku gór-
nej ramy proscenium; plafon nad 
sceną przedstawia Chwałę Polski; 
inne malowidła alegoryczne wy-
obrażają m.in. Grację, Muzykę, 
Taniec, Niewinność, Iluzję, Praw-
dę i in., także portrety sławnych 
aktorek i aktorów.

TEKST AKTU PAMIĄTKO-
WEGO SPISANEGO PRZY 
OTWARCIU TEATRU MIEJ-
SKIEGO

W imię Boże!

Działo się w królewsko -  sto-
łecznym  mieście Lwowie, we 
czwartek w południe, czwartego 
października roku Pańskiego ty-
siąc dziewięćsetnego, kiedy na 
stolicy Apostolskiej zasiadał Jego 
Świątobliwość Papież Leon XIII; 
panował rok pięćdziesiąty drugi 
Najjaśniejszy Cesarz Austrii i Król 
Galicji Franciszek Józef I; rządy 
kraju spoczywały w ręku ces. król. 
Namiestnika Jego Ekscelencji Le-

ona hr. Pinińskiego; Marszałkiem 
kraju
był Jego Ekscelencja Stanisław 
hr. Badeni; Arcybiskupem metro-
politą obrządku ormiańsko - kato-
lickiego był Jego Ekscelencja ks. 
Isaak Issakowicz; Stolice
arcybiskupów lwowskich obrząd-
ku rzymsko - katolickiego i grecko 
- katolickiego były osierocone po 
śmierci Ich Ekscelencji arcybisku-
pów metropolitów:
ks. Seweryna Morawskiego i Ju-
liana Kuliłowskiego, a rządy mia-
sta sprawował Jaśnie Wielmożny 
prezydent miasta dr Godzimir Ma-
łachowski.
Podpisani i obecni przy dzisiejszej 
uroczystości stwierdzamy tym 
aktem, że gmach nowego teatru 
miejskiego, pod który założono 
kamień węgielny trzydziestego 
kwietnia roku  1899 z pomocą 
Bożą szczęśliwie ukończony zo-
stał według planów, rysunków i 
pod wyłącznym artystyczno-tech-
nicznym kierownictwem archi-
tekta Zygmunta Gorgolewskiego, 
Wielkopolanina, c. k. radcy Rządu 
i dyrektora lwowskiej państwo-
wej szkoły przemysłowej, który 
w sposób uroczysty wręczył dziś 
klucze budynku Jaśnie Wielmoż-
nemu Prezydentowi miasta, a ten-
że imieniem Gminy nową budowę 
wraz z wszystkimi jej pomocni-
czymi zakładami wobec licznie 
zgromadzonych Dostojników pań-
stwa, kraju i miasta, wobec przed-
stawicieli wszystkich dzielnic na-
szej nieszczęśliwej Ojczyzny i w 
obecności drogich nam gości ze 
Śląska i z Czech, oddał na użytek 
publiczny, jako przybytek poświę-
cony polskiej narodowej sztuce.
Ku wiecznej rzeczy pamięci zapi-
suje się zarazem, że koszta i urzą-
dzenia wraz z budynkiem pomoc-
niczym wyniosły około półtrzecia 
miliona koron, z których sześćset 
tysięcy koron pokrył kraj, a resztę 
wyłożyło miasto, nie licząc warto-
ści gruntu miejskiego.
Roboty budowlane wykonali 
przeważnie miejscowi lwowscy 
artyści, przemysłowcy i rękodziel-
nicy, firmom zaś zakrajowym po-
wierzyła Rada miasta tylko takie 
nieliczne roboty, do których brak 
u nas jeszcze przemysłu tego ro-
dzaju.
W szczególności uskutecznili ro-
boty: ziemne, betonowe, murarskie 
i kamieniarskie Spółka Jan Lewiń-
ski i Józef Sosnowski; ciesielskie 
Zygmunt Krykiewicz; konstrukcję 
żelazną wraz z całą maszynerią 
sceniczną „Pierwsze Galicyjskie 
Towarzystwo Akcyjne” budo-
wy wagonów i maszyn (dawniej 
Kazimierz Lipiński) w Sanoku; 
Ślusarskie Edmund Gottlieb i Jó-
zef Swoboda; blacharskie Henryk 
Bogdanowicz; rzeźbiarskie i sztu-
katorskie wewnątrz budynku prof. 
Piotr Harasimowicz, zewnętrzne 
Edmund Pliszewski; stolarskie 
bracia Wczelacy; meblowe Ta-
deusz Prugar i Karol Hornung; 
szklarskie firma Kupfer i Glaser; 
lakiernicze firma Preidl i Koczo-
rowski; asfaltowe Stefan Szeli-
ga-Łyszkiewicz; wodociągowe 
Władysław Niemeksza, inżynier 
cywilny we Lwowie; ogrzewanie i 
wentylację firma Johannes Haag z 

Wiednia w spółce z Władysławem 
Niemekszą; oświetlenie elektrycz-
ne i gromochrony urządziła firma 
Siemens i Halske z Wiednia; roze-
ty wentylacyjne i drążki do dywa-
nów Jakubowski i Jarra z Krako-
wa; roboty artystyczno-malarskie 
i pozłotnicze Stanisław Jasieński 
i Jan Dull; posadzkowe Zuliani 
Giovani i syn, Lewiński i Spółka; 
sztuczne marmury firma Detom 
z Wiednia; schodów i marmu-
rów dostarczyła firma Fritz Zeller 
(dawniej „Unionbaugesellschaft”) 
we Wiedniu przez Złotnickiego 
ze Lwowa, a osadził je Henryk 
Perier; materii do obić i zasłon, 
chodników i dywanów dostarczy-
ła filia lwowska firmy Filip Haas 
z Wiednia; świeczników firma 
Karol Oswald i Spółka we Wied-
niu, zastąpiona przez firmę lwow-
ską „Perkun”; roboty tapicerskie 
wykonał Klemens Steihaus, Jan 
Tkacz, Wojciech Frukauf i Tytus 
Turkowski; tabliczki napisowe i 
numerowe Schapira Jakub.
Rzeźby figuralne wykonali arty-
ści-rzeźbiarze: Barącz Tadeusz, 
Bełtowski Juliusz, Markowski Ju-
lian, Popiel Antoni, Wiśniowiecki 
Tadeusz, Wojtowicz Piotr i Wójcik 
Stanisław.
Szkiców do obrazów dostarczyli 
artyści-malarze: Popiel Tadeusz w 
klatce schodowej, Rejchan Stani-
sław w sali widzów, Dębicki Stani-
sław, Kaczor - Batowski Stanisław 
i Harasimowicz Marceli w foyer i 
wykonali je przy pomocy artystów 
malarzy: Augustynowicza Alek-
sandra, Kohlera Ludwika, Kryciń-
skiego Walerego, Kuhna Henryka, 
Pietscha Edwarda, Rozwadow-
skiego Zygmunta, Rybkowskiego 
Tadeusza i Zubera Juliana.
Główną kurtynę malował znako-
mity artysta-malarz Henryk Sie-
miradzki w Rzymie, dekoracje 
zaś sceniczne Stanisław Jasieński. 
Figury z kutej blachy miedzia-
nej, zdobiące szczyt tympanonu 
głównego i dwa tympanony przy 
kopule, tudzież dwie takie same 
figury na bocznych pilonach fron-
towych wykonała firma wiedeńska 
Beschornera według modeli arty-
stów-rzeźbiarzy Wojtowicza Pio-
tra i Podgórskiego Edwarda.
Nadzór nad kierownictwem budo-
wy gmachu teatralnego wykony-

wał nowo wybrany w roku1899 
„Komitet budowy teatru”, w skład 
którego weszli: dr Małachow-
ski Godzimir, prezydent miasta, 
jako przewodniczący; Michalski 
Michał, I wiceprezydent miasta; 
Ciuchciński Stanisław, II wicepre-
zydent miasta; członkowie rady 
miejskiej: Dzieślewski Roman, 
profesor politechniki; Gołąb An-
drzej, budowniczy; Janowski Jó-
zef, architekt; dr Lilien Edward, 
adwokat; dr Mariański Aleksan-
der, adwokat; Pawlewski Broni-
sław, profesor politechniki; Raw-
ski Wincenty, architekt; dr Rydy-
gier Ludwik, profesor uniwersyte-
tu; dr Strojnowski Edward, lekarz; 
następnie: Gorgolewski Zygmunt, 
artystyczno-techniczny kierow-
nik budowy; Hochberger Juliusz, 
dyrektor miejskiego urzędu bu-
downiczego; Ostrowski Bolesław, 
radca Magistratu; Czerny - Schwa-
rzenberg Maciej, inżynier miejski 
jako inspicjent budowy. Nadto 
jako delegaci Wydziału Krajowe-
go: Romanowicz Tadeusz, b. czło-
nek Wydziału i Łoziński Włady-
sław, właściciel dóbr. Sekretarzem 
komitetu był dr Lemiszewski Mi-
chał, koncepista Magistratu.
W skład komisji dla spraw ar-
tystycznych wchodzili: dr Ma-
łachowski Godzimir, prezydent 
miasta, jako przewodniczący; Mi-
chalski Michał, I wiceprezydent 
miasta; Ciuchciński Stanisław, II 
wiceprezydent miasta; członko-
wie Rady miejskiej: dr Ciesielski 
Teofil, profesor uniwersytetu; dr 
Ćwikliński Ludwik, profesor uni-
wersytetu; Drexler Ignacy, kupiec; 
dr Dulęba Władysław, adwokat; 
Getritz Aleksander, introligator; 
Grabiński Wacław, zegarmistrz; 
Ihnatowicz Jan, magister farmacji 
i kupiec; dr Lilien Edward, adwo-
kat; Rawer Karol, dyrektor gimna-
zjum; Rawski Wincenty, architekt; 
Thullie Maksymilian, profesor po-
litechniki; dr Weigel Józef, lekarz; 
Strzelbicki Zahajło Kazimierz, 
starszy radca Magistratu. Sekre-
tarzem komisji był Kwiatkowski 
Józef, konceptowy komisarz Ma-
gistratu.
Niniejszy akt dokonanego ukoń-
czenia i otwarcia teatru miejskie-
go, którego pierwsze artystyczne 
kierownictwo spoczęło z uchwały 

Rady miejskiej w rękach Tade-
usza Pawlikowskiego, b. dyrekto-
ra teatru miejskiego w Krakowie, 
niech będzie świadectwem dla 
potomnych, że jeżeli Gmina nie 
szczędziła znacznych ofiar dla 
tego gmachu, uczyniła to dlatego, 
że nie szczędziła znacznych ofiar 
dla tego gmachu, uczyniła to dla-
tego, że w naszym położeniu poli-
tycznym uważała teatr nie tylko za 
miejsce szlachetnej rozrywki, ale 
także jako ważną twierdzę narodo-
wej myśli.
Oby więc Najwyższy, spełniając 
życzenia wypowiedziane przy za-
łożeniu kamienia węgielnego, ra-
czył uczynić ten gmach prawdzi-
wym zniczem sztuki polskiej i oby 
w nim i z niego brzmiała zawsze 
nasza droga mowa ojczysta na po-
żytek Miasta, Narodu i wiekopo-
mną sławę Imienia Polskiego!
Czy potrzebny jest jakikolwiek ko-
mentarz, wszystko w tym pięknym 
akcie zostało wyraźnie powiedzia-
ne. Można by to tylko uzupełnić 
kilkoma zdaniami z przemówienia 
Tadeusza Pawlikowskiego: „Przy-
szedłem tu...pracować dla sztuki w 
ogóle, dla sztuki polskiej w szcze-
gólności! Świadomy jestem w ca-
łej pełni znaczenia jakie ma sztuka 
dla naszego narodu. Miasto Lwów 
ofiarnością swoją na zbudowanie 
tego gmachu dowiodło, że rozumie 
ze swobody autonomicznej wyni-
kające, a daleko poza rogatki mia-
sta i poza granice tej monarchii 
sięgające, obowiązki. Toteż jeżeli 
ambicją moją będzie, aby obecnie 
scena lwowska była najlepszą na-
rodową sceną, to pragnę tego nie 
tylko dla Lwowa.... ale niemniej 
drogim mi będzie odbłysk pracy 
mojej w Krakowie, w Poznaniu, 
a nade wszystko w Warszawie.....
Sztuka ma oprócz innych i zada-
nia socjalne. Dla spełnienia tych 
zadań winna się demokratyzować. 
Ale demokratyzacja może być 
dwojaka: obniżenie tego, co wy-
sokie, albo podnoszenie tego, co 
niskie. Ta druga demokracja jest w 
tradycji polskiej, ona znalazła też 
wyraz w Konstytucji 3 Maja.”

Opracowanie Aleksander Szu-
mański i Bożena Rafalska 
„Lwowskie spotkania
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Szóstego czerwca 2016 roku wy-
jeżdżamy na Wołyń, by zebrać 
ziemię z miejsc pochówków Po-
laków pomordowanych przez 
szowinistów z OUN-UPA. Wiele 
z tych miejsc ma nadal charak-
ter symboliczny, upamiętniający, 
gdyż Polacy ginęli na polach, 
łąkach, w lasach i sadach, byli 
wrzucani do studni, paleni w sto-
dołach, zakopywani w przeróż-

nych zakątkach, które dzisiaj po-
rastają lasy. To podróż szlakiem 
krzyży, zbiorowych grobów i ta-
blic mówiących o nieistniejących 
już polskich wsiach. Niestety 
– jak się później okaże – tablice 
milczą o dokonanym tu ludobój-
stwie. 

Ze Szczecina wyruszamy w 
czwórkę; Jurek Mużyło ze Szcze-

cina, prezes Stowarzyszenia Kre-
sy Wschodnie - Dziedzictwo i Pa-
mięć, ks. Kazimierz Łukjaniuk, 
proboszcz parafii św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie, 
członek Zarządu tego stowarzy-
szenia, Grzegorz Burcza z Gryfic, 
członek Zarządu Koła Związku 
Sybiraków i Kazimierz Rynkie-
wicz z Łobza, dziennikarz. Ko-
rzec leży w miejscu, gdzie za 

czasów II Rzeczpospolitej prze-
biegała granica polsko-sowiecka, 
więc mamy do pokonania około 
800 kilometrów. 

Po przekroczeniu granicy z Ukra-
iną zatrzymujemy się na chwilę 
w Łucku i zwiedzamy katedrę 
pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, zbudowaną w 1640 r. 

W czasach ZSRS przerobiono 
ją na muzeum religii i ateizmu. 
Dzisiaj znowu służy wiernym. 
Przez Równe docieramy do Kor-
ca, gdzie gości nas ks. Waldemar 
Szlachta. Tutaj spotykamy się z 
kolegami z Towarzystwa Miło-
śników Kresów Wschodnich z 
Wrocławia, która przyjechała z 
polską rodziną mieszkającą w 

Wyprawa na Wołyń. 
Kazimierz Rynkiewicz

/ Katedra w Łucku, od lewej Kazimierz Rynkiewicz, ks. Kazim ierz Łukjaniuk, Jerzy Mużyło i Grzegorz Burcza

/ Pendyki idziemy szukać śladów po domu

/ Pendyki tu było gospodarstwo Geniburów i Łukjaniuków

/ Janowa Dolina, obecnie Bazaltowe, pozostałości po kopaln i bazaltu 

/ Janowa Dolina

/ Derażne Tablica na cmentarzu poświęcona rodzinie Naumow iczów
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Hiszpanii, poszukującą śladów 
po przodkach. Oni wyruszają da-
lej na wschód, a my zwiedzamy 

Korzec, z charakterystyczną po-
zostałością polskiego mostu na 
rzece. Tego mostu nie odbudowa-

no, lecz obok postawiono nowy, a 
fragment starego stoi do dziś. 

Na drugi dzień jedziemy do 
Ostroga. Zwiedzamy kościół, 
potężny zamek i stary polski 
cmentarz na obrzeżu miasta, 
wcześniej straszliwie zarośnięty, 
od niedawna karczowany. Gdzie 
niegdzie z zarośli wystają stare 
pomniki nagrobne. W kościele ta-
blica poświęcona księżnej Annie 
Jabłonowskiej z Sapiehów („au-
torka pism gospodarczych, kon-
federatka barska, wojewodzina 
bracławska, właścicielka jednej 
z największych kolekcji przyrod-
niczych w Europie XVIII w., po-
chowana w podziemiach”). 

Kolejny dzień poświęcamy na 
Derażne i Pendyki. Ta ostatnia, 
już nie istniejąca, była rodzinną 
wsią ks. Kazimierza. Na cmen-
tarzu w Derażnem stoi tablica 
upamiętniająca zaledwie kilka-
naście, spośród setek rodzin i ty-
sięcy parafian, zamordowanych 
przez UPA. Zwraca naszą uwagę 
nowy krzyż, poświęcony rodzi-
nie Naumowiczów; na tabliczce 
nazwiska dziewięciorga osób, w 
tym czworga dzieci, od 2 do 9 lat. 
Zamordowani 3 marca 1943 roku. 
Do parafii w Derażnem należały 
22 wioski, po których nie ma dziś 
śladu. 

Ze wsi zabieramy przewodni-
ka, którego wcześniej poznał ks. 
Kazimierz, który pokazuje nam 
drogę do Pendyk. Jedziemy kil-
ka kilometrów leśnymi drogami 
i wchodzimy w las. Docieramy 
do miejsca, w którym stał dom 
Łukjaniuków i Geniburów. Tu 
mieszkała matka ks. Kazimierza, 
Helena z Geniburów, której udało 
się uciec z rzezi. Ojca, Michała 
Łukjaniuka, Niemcy wywieźli 
wcześniej do obozu pracy. Ukra-
ińcy dopadli babcię Paulinę Ge-
nibur na polu i zatłukli, jak wielu 
innych. Prawdopodobnie wrzu-
cono ich do studni. Przewodnik 
pokazuje miejsce, w którym była. 
Została po niej płytka niecka po-
rośnięta jagodami. Idziemy kilka 
metrów dalej, gdzie stał dom. Je-
dynym dowodem niegdysiejszej 

bytności tu ludzi są ogrodowe 
kwiaty, które przetrwały w leśnej 
ściółce. Niespodziewanie natra-
fiamy na inne dowody; dziki wy-
ryły z ziemi kilka pozostałości po 
przedmiotach codziennego użyt-
ku. Grzegorz znajduje gwóźdź, 
który ksiądz Kazimierz zabiera 
na pamiątkę. Gdy wychodzimy z 
lasu na drogę, próbujemy ustalić, 
jak wyglądały te wioski. Hen pod 
lasem były Pendyki; dzielono je 
na Pendyki Jeden i Pendyki Dwa. 
Wkoło były kolonie, pojedyncze 
domy. Dzisiaj, jak okiem sięgnąć 
są tylko łąki i lasy. Helena i Mi-
chał Łukjaniukowie po wojnie 
mieszkali w Kamieniu Pomor-
skim. Syn spłaca dług Bogu za 
ocalenie posługą duszpasterską w 
Nowogardzie. Przy wybudowa-
nym przez ks. Kazimierza koście-
le stoją obeliski i krzyże poświę-
cone Wołyniakom i Sybirakom. 

Mijamy malowniczą rzekę Ho-
ryń i odnajdujemy w lesie sporej 
wielkości krzyż. Zwykłemu tury-
ście napis na nim niewiele powie: 
„Pamięci Polaków z Janowej Do-
liny”. Także napis na postawio-
nej obok tablicy: „Dla pamięci 
spoczywających w tej ziemi od 
wiosny 1943 r.” nic nie wyjaśnia. 
A przecież w Janowej Dolinie ro-
zegrała się tragedia domagająca 
się szczegółów, szerszego opisu, 
oddania choćby w kilku słowach 
dramatyzmu tamtych wydarzeń, 

jakie opisali świadkowie, a ze-
brali Władysław i Ewa Siemasz-
kowie w monumentalnej pracy o 
ludobójstwie nacjonalistów ukra-
ińskich. W Wielki Piątek, w nocy 
z 22 na 23 kwietnia 1943 r., za-
mordowali oni tutaj 607 Polaków. 
Powoli oswajamy się z lapidarno-
ścią napisów w takich miejscach, 
omijających prawdę o tamtych 
czasach. 

Po kilku dniach z Korca przeno-
simy się do Równego. Gości nas 
proboszcz tutejszej parafii ks. 
Władysław Czajka. Lokujemy się 
w domu pielgrzyma i tu zakłada-
my bazę wypadową. Po Równem 
oprowadza nas znany tu działacz 
polonijny Wacław Buklarewicz. 
Jego dzieci już zadomowiły się 
w Polsce. On też by chciał, ale 
jego emerytura nie starczyłaby na 
przeżycie w naszym kraju. Ot, ta-
kie prozaiczne bariery. Pokazuje 
nam cmentarz z licznymi groba-
mi żołnierzy polskich, poległych 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 
1920 roku. Odwiedzamy też spory 
cmentarz żydowski. Wieczorem z 
najbardziej zawziętym kibicem, 
którym okazuje się Jurek, pijemy 
piwo w knajpce i oglądamy mecz 
piłki nożnej naszej reprezentacji. 
Po jego wygraniu okazuje się, że 
następny zagramy z Ukrainą. 

Wśród pól, pod lasem, odnajdu-
jemy Polski Cmentarz Wojenny. 
Napis na tablicy głosi: „Tu spo-

/ Kiryłówka, grób w lesie

/ Przebraże Tylko napisy na wstęgach wieńców przypominaj ą o rzezi Polaków

/ Stepań, tablica info o tym, że w tym miejscu stał kościół.

/ Stepań, flaga banderowska na budynku Rady Sołeckiej

/ Stepań, tablica info o tym, że w tym miejscu stał kościół.

/ Derażne. Zabieramy ziemię z cmentarza
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czywają żołnierze Armii Krajo-
wej oraz mieszkańcy Przebraża i 
okolicznych miejscowości pole-
gli, zmarli i pomordowani w cza-
sie drugiej wojny światowej. Pol-
ska i Ukraina o nich pamiętają”. 
Krzyże żołnierzy już bez tabli-
czek. Na płycie pod metalowym 
krzyżem tablica z kilkudziesię-
cioma nazwiskami, wszyscy zgi-
nęli w 1943 roku. To mieszkańcy 
Przebraża, Ostrowa i okolicznych 
miejscowości, którzy schroni-
li się w Przebrażu, z: Majdanu 
Jezierskiego, Zagajnika, Niwy, 
Wilczego, Trościańca, Dermanki, 
Jaźwin i innych. Tu działała pol-
ska Samoobrona, która uratowała 
mieszkańców od wymordowania. 

Jedziemy do nieistniejącej Woli 
Ostrowieckiej i Ostrówek. W 
szczerym polu krzyż, tablica i 

figura Matki Boskiej, ogrodzone 
metalowym płotem. W odległości 
150 metrów drugi krzyż, drew-
niany, ogrodzony żerdziami. To 
zapewne jedyne ślady po spalonej 
Woli, gdzie upowcy zamordowali 
ponad sześciuset mieszkańców. 
Część po ekshumacji w 1992 r. 
została przeniesiona na cmentarz 
w Ostrówkach. Łącznie w obu 
wsiach i koloniach zginęło około 
1000 osób. Cmentarz w Ostrów-
kach jest najbardziej zadbanym 
z dotychczas przez nas odwie-
dzanych. Widać tu świeże kwiaty 
i niedawno postawione znicze. 
Jednak na sporym marmurowym 
krzyżu świeci pustką miejsce po 
polskich insygniach. Ktoś zerwał, 
komuś przeszkadzały. Zbieramy 
ziemię, zapalamy znicz, modlimy 
się i ruszamy dalej. 

W kolejnym dniu odwiedzamy 
cmentarz w Porycku. Tutaj trage-
dia rozegrała się 11 lipca 1943 r., 
w dniu, gdy upowcy napadli na 
prawie sto polskich wiosek. Stare 
nagrobki pomieszane z nowszymi 
i najnowszymi upamiętnieniami. 
Wszystko mocno zarośnięte. Nie 
wiem, co Polska mogłaby zrobić, 
by ktoś czasami skosił tu trawę 
i przyciął krzewy. Odjeżdżam z 
poczuciem bezsilności. 

W Stepaniu, by dojść do miejsca, 
gdzie przez 300 lat stał polski 
kościół, spalony w 1943, prze-
chodzimy przez całe miasteczko. 
Po drodze mijamy budynek Rady 
Sołeckiej. Tabliczka wskazuje, że 
mieści się tutaj również komisja 
wyborcza. Nad wejściem po-
wiewa, obok państwowej, flaga 
banderowska. Jej drzewiec to jak 
palec wskazujący dla tutejszych 
mieszkańców. Na miejscu kościo-
ła stoi krzyż z tablicą, że kościół 
wybudowano w 1614 r. i prze-
trwał do 1943. Zapewne spalili 
go lub zburzyli miejscowi upo-
wcy. Postawiono go w intencji 
pojednania w 2010 r. Ze Stepania 
niedaleko do Huty Stepańskiej. 
Tu dwa miejsca upamiętnienia. 
Krzyż z tablicą na przydomo-
wym pastwisku i spory krzyż na 
starym cmentarzu polskim. Napis 
na tablicy głosi: „Tu spoczywają 
Polacy, mieszkańcy Huty Stepań-
skiej i okolicznych wiosek. Ofia-
ry bratobójczych walk z 1943 
roku”. Tablica z 2009 r. No tak, 
wtedy chyba inaczej się nie dało. 
Na starym cmentarzu jednak uję-
to: „zmarłym i pomordowanym w 
1943 r.”. Jednak to miejsce rzad-
ko odwiedzane, tak zarośnięte, że 
nawet stojąc na pobliskiej drodze 
nikt nie domyśli się, że to cmen-
tarz. Grzegorz wydobywa z liści 
lekko zmurszałą już polską flagę, 
obwiązuje nią monument i… czas 
w dalszą drogę. 

W Ołyce odwiedzamy sympa-
tycznego proboszcza, który re-
montuje monumentalną katedrę. 
Jeszcze sporo pracy przed nim. 
Naprzeciwko, w parku, krzyż 
z tablicą w języku rosyjskim: 
„Rozstrzelanym, zamęczonym, 

zabitym, na Sołowkach, Sybi-
rach, Magadanach – ku pamięci”. 
To jedyny taki znak pamięci na-
potkany na naszym szlaku. 

O Krzemieńcu wiedziałem tyle, 
że do tutejszego liceum chadzał 
Juliusz Słowacki. Jednak w cen-
trum na pomniku nie stało jego 
popiersie, lecz Stepana Bandery, 
głównego ideologa UPA i ludo-
bójstwa Polaków. Tak się pozmie-
niało na Ukrainie. Główną ulicą 
przeszedł kondukt pogrzebowy. 
Starsza mieszkająca tu Polka, 
wychodząca z kościoła objaśniła 
nam, że to pogrzeb majora, któ-
ry zginął w Donbasie. Kondukt 
wyglądał wręcz marnie, żadnych 
wieńców, tłum rozproszył się za 
szybko jadącą furgonetką z trum-
ną, żadnych oficjeli, orkiestry, 
wojska; aż niewiarygodne, że 
żegnano majora… Ale zarośnięte 
po głowę cmentarze wskazują, że 
kultura żegnania zmarłych jest tu 
daleko w powijakach. 

O tragedii Polaków zgromadzo-
nych w kościele w Podkamieniu 
opowiadała mi mieszkanka Łob-
za, pochodząca stamtąd. Dzisiaj 
to kościół prawosławny w remon-
cie, ze stojącym z boku szpitalem 
psychiatrycznym. W centrum 
miasteczka zagajamy rozmowę z 
młodym mężczyzną, który chęt-
nie prowadzi nas na wzgórze, 
gdzie stoi kościół. W trakcie roz-
mowy pytamy o Hutę Pieniacką. 
Podejmuje się nas pokierować, to 
kilka kilometrów przez las. Wsia-
da z nami do samochodu i jedzie-
my dość kiepską drogą. Pracował 
w Holandii i w Polsce. Narzeka, 
że w Ukrainie politycy kradną. Z 
taką opinią spotykamy się jeszcze 
kilka razy. Młodzi mają poczucie 
rozgoryczenia. Dojeżdżamy na 
łąkę, na której w 2005 roku po-
stawiono marmurowy krzyż z ta-
blicami zawierającymi nazwiska 
pomordowanych Polaków: „Pa-
mięci spoczywających tu około 
1000 Polaków mieszkańców wsi 
Huta Pieniacka i okolicznych 
miejscowości zamordowanych 28 

lutego 1944 roku. Spalona wieś 
przestała istnieć”. Przez kogo 
zamordowanych – nie wiadomo. 
Nasz młody przewodnik tłuma-
czy, że mówiono do tej pory, że 
przez Sowietów lub Niemców. 
Gdy prostujemy, że przez upo-
wców i po obejrzeniu obelisku z 
tak dużą liczbą pomordowanych 
jest wyraźnie zmieszany. Na po-
żegnanie nie chce nawet zapłaty 
za fatygę. 

W Dubnie za przewodniczkę słu-
ży nam pani Maria, która chce 
nam pokazać to, co pozostało 
po Kiryłówce. Tutaj upowcy za-
mordowali 26 Polaków i spalili 
domostwa. W głębi lasu do dzi-
siaj przetrwał grób po tamtej tra-
gedii. Zachowały się też resztki 
krzyża poświęconego żołnierzom 
z wojny 1920 roku. Pani Maria 
jest jedną z ostatnich osób, które 
orientują się, jak tutaj dotrzeć i 
która opiekuje się tym miejscem. 
Wdzięczni za pomoc odwozi-
my ją do domu i wyruszamy w 
drogę powrotną. Kierujemy się 
na Lwów, po drodze odwiedza-
jąc jeszcze wieś Kniaże, gdzie 
mieszkała rodzina i ojciec Grze-
gorza Burczy. Zostali wywiezie-
ni na Sybir. Po wojnie osiedli w 
Gryficach. Zwiedzamy jeszcze 
piękny Lwów i cmentarz Łycza-
kowski i po piętnastogodzinnym 
oczekiwaniu, z powodu strajku 
polskich celników, przekraczamy 
granicę. 

Zadanie zostało wykonane. Ze-
braliśmy ziemię z trzydziestu 
miejsc pamięci, która 9 lipca 
została poświęcona przez bisku-
pa Henryka Wejmana w szcze-
cińskiej katedrze. Będzie swo-
istym kamieniem węgielnym 
pod planowany pomnik Golgoty 
Wołynia i Kresów Południowo-
-Wschodnich, który ma stanąć w 
2018 roku na cmentarzu w Szcze-
cinie, byśmy pamiętali o naszych 
rodakach. 

Kazimierz Rynkiewicz

/ Huta Pieniacka

/ Równe Wacław Buklarewicz oprowadza nas po cmentarzu żołnierzy polskich z 1920r.

/ Poryck

/ Ostrówki, Wola Ostrowiecka
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