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Prokuratura General-
na Ukrainy wszczęła 
dochodzenie w spra-
wie czekisty, który za-
bił artystę UPA.
Prokuratura Generalna Ukrainy 
wszczęła dochodzenie w sprawie
zabójstwa artysty OUN i UPA 
Nila Chasewycza PRZEZ pra-
cownika organów bezpieczeństwa 
państwowego KGB ZSRR Borys 
Stekliara.
O tym „Prawdę Historyczną” 
poinformowano w Narodowym 
Centrum Obrony Prawa, które 
wszczęło dochodzenie. To jest 
sprawa wyjątkowa i nie ma ana-
logii [precedensu] na Ukrainie. 
Czyn Stekliara, oficera KGB, nie
podlega...........strona 3

Dziedzictwo Bł. Bp 
Chomyszyna wyzwa-
niem dla całego Ko-
ścioła Katolickiego?
Nawet w takim uproszczonym 
modelu bytu jak walka sportowa,
niekwestionowany jest postulat 
bólu. Jeśli znajdujesz się w sy-
tuacji wywołanej skutecznym 
atakiem przeciwnika, powodują-
cej ból, to – oprócz tego, by się 
poddać, i w ten sposób uzyskać 
radosną ulgę – w żadnym wy-
padku nie można poruszać się w 
kierunku przeciwnym od źródła 
bólu. Ponieważ to, co wydaje się 
ucieczką, w rzeczywistości jest 
ignorowaniem rzeczywistości, co 
może jedynie doprowadzić do ka-
lectwa. Jak arkan, .........strona 7

Koniec żartów z 
Ukrainą
„W sprawie Hruszowic prowoka-
torzy triumfują. Oczywiście zapo-
mnieli czym skończył się polski 
triumf w 1938 roku nad cerkwia-
mi Chełmszczyzny” – napisał na 
swoim profilu na facebooku Petro
Tyma, prezes Związku Ukraińców 
w Polsce, kilka godzin po rozbiór-
ce nielegalnego pomnika UPA w 
Hruszowicach[1]. Pomnik glo-
ryfikujący bandy UPA („Chwała 
bohaterom UPA, bojownikom o 
wolną Ukrainę”) w Hruszowicach
(gmina Stubno, powiat prze-
myski) został zlikwidowany 26 
kwietnia – jak stwierdził portal 
plus.nowiny24.pl – „po 23 latach
urzędniczej niemocy i braku reak-
cji  .........strona 8

226 lat Konstytucji 3 maja „Historia Do Rze-
czy” małpuje bande-
rowców
Miesięcznik „Historia Do Rze-
czy” w nr 5/2017 postanowił 
uczcić 70.rocznicę przesiedlenia 
ludności z objętych ludobójczą 
działalnością OUN-UPA terenów 
południowo-wschodniej Polski 
poświęcając jej cztery artykuły i 
wstępniak Piotra Zychowicza za-
tytułowany „Małpowanie bolsze-
wików”.
Zychowicz pisze: „Konflikt mię-
dzy komunistami a UPA – dwoma 
wrogami Polaków – jest mi obo-
jętny. Oczywiście doceniam to, 
że ukraińskie podziemie stawiało 
opór bolszewikom. Tak jak nasi 
żołnierze wykleci”. Jest to pod-
stawowe piramidalne kłamstwo. 
„Podziemie ukraińskie”, czyli 
OUNUPA miało .........strona 12

Jak układają się kar-
ty?
Jadą z Czerniowców. Ze Śnia-
tynia jadą. I z Kołomyi. Ostatni 
dosiadają we Franyku [Iwano- 
-Frankowsk]. To wszystko, aż do 
Lwowa przestanków więcej nie 
będzie. To poranny ekspres regio-
nalny. Między Franykiem [Iwa-
no-Frankowskiem] i Lwowem 
– żadnego przystanku, to wszyst-
ko. Kto wsiadł, ten zdążył. Obser-
wuję ich. Początkowo tak tylko, 
mimochodem. I, muszę szczerze 
powiedzieć, tak od niechcenia.
Potem – z coraz większym za-
interesowaniem. Jest ich wielu 
– z dwa wagony się zbierze. Być 
może codziennie jest ich tylu. Są 
w różnym wieku, płci i budo-
wy ciała. Co ich łączy – przede 
wszystkim.........strona 14

Moje Kresy 
Emilia Kulińska cz. 3
Tror nacjonalistów ukraińskich 
zaczął się wzmagać nie tylko na 
naszym terenie powiatu kamio-
neckiego.
Już w lecie 1943 roku dochodzi-
ły nas wieści o pożarach i mor-
dowaniu Polaków na pobliskim 
Wołyniu. Z domu do domu prze-
kazywano informacje o „rzezi 
wołyńskiej” z 11 lipca 1943 roku 
Łuny pożarów widoczne były co-
raz bliżej Budek wraz z falą ucie-
kających z Wołynia rodzin. Tych 
których nie zdążyli wywieźć na 
Sybir Sowieci, byli w pierwszej 
kolejności mordowani przez ukra-
ińskich banderowców - leśnicy, 
gajowi, nauczyciele.
O los swoich rodzin obawiał się 
nasz gajowy Juryta i leśniczy Pla-
neta. Komórka Armii Krajowej 
działająca w naszej wsi wcześniej 
pomyślała, by rozpocząć działa-
nia mające na celu obronę wsi i 
jej mieszkańców. Niemieckie re-
presje poszły w kierunku unice-
stwienia Żydów.......strona 16

NIEMIECKI WY-
WIAD WSPIERAŁ
BANDERĘ PO 1945 
ROKU
Stepan Bandera jest głównym 
symbolem dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów z OUN 
i UPA ludobójstwem na Pola-
kach na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej.
Jest symbolem ukraińskiej kola-
boracji z hitlerowskimi Niemca-
mi, której realnym efektem było 
powstanie ukraińskiej dywizji SS 
„Galizien” i ukraińskich batalio-
nów Wehrmachtu „Nachtigall” 
i „Roland”. Choć został przez 
Niemców aresztowany i osadzo-
ny w obozie koncentracyjnym, to 
przypuszczalnie na mocy niefor-
malnego porozumieniu o współ-
pracy ukraińsko-niemieckiej 
przeciwko ........strona 18

Pisarze kresowi- 
Adam Mickiewicz
Zamierzam napisać cykl artyku-
łów o pisarzach z Kresów. Jakże 
więc nie zacząć od naszego wiel-
kiego wieszcza- Adama Mickie-
wicza!? Powiecie zapewne:
-Mickiewicz? Nuuuda! Znamy to 
ze szkoły, dosyć. No nie wiem... 
Mnie też się tak wydawało zanim 
nie poszłam w pewne magiczne 
miejsce we Wrocławiu. Ale, że 
jest ono magiczne i warte polece-
nia dowiedziałam się dopiero po 
wizycie tam. Na początku, przy-
znam, też nie sadziłam, że rękopis 
„Pana Tadeusza” może tak zain-
teresować i tak zainspirować do 
zorganizowania wielkiej wysta-
wy. Tak, mówię o Muzeum „Pana 
Tadeusza” we wrocławskim Ryn-
ku. To piękne .......strona 19

Wio na piechotę do 
Lwowa
26 kwietnia 2017 roku odbył się 
w oddziale krakowskiego Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Te-
atru Filmu i Telewizji „Loża” ko-
lejny koncert piosenki lwowskiej.
Wystąpili - Zespół „Chawira” 
w składzie Karol Wróblewski - 
akordeon, śpiew, prezes Fundacji 
Ocalenia Kultury Kresowej, Ste-
fan Czyż - klarnet, Jerzy Skrejka 
- fortepian, Magdalena Sowa - so-
pran, Irena Paprocka - pianino i 
sopran, Franciszek Makuch - arty-
sta Opery i Operetki w Krakowie,
Dorota Helbin - sopran artystka 
Opery i Operetki w Krakowie, 
Piotr Kaczorowski - pianino. 
Scenariusz i reżyseria Karol Wró-
blewski, opracowanie i konferan-
sjerka Wojciech Habela i Alek-
sander Szumański. Organizatorzy 
- Fundacja Ocalenia Kultury Kre-
sowej, SPATiF O/ KRAKÓW, 
Aleksander Szumański. Produ-
cent Aleksander Szumański. Kon-
cert został sfilmowany przez dr 
Józefa Wieczorka -...strona 22

Konstytucja 3 maja, to Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój 
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

/ Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku

Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej 

– polskie święto wprowadzone na 
mocy ustawy z 20 lutego 2004, 
obchodzone między świętami 
państwowymi: 1 maja (zwanym 
Świętem Pracy) i 3 maja (Świę-
tem Narodowym 3 Maja).

Tego samego dnia obchodzony 
jest Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą.

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
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Pomnik UPA w Hruszowicach 
został rozebrany 
Redakcja

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

”Nie dla banderyzmu, TAK 
dla repatriantów” 
Andrzej Łukawski

Polski rząd nie finansuje 
obchodów akcji „Wisła”
Redakcja za RMF FM

„Nie dla banderyzmu, TAK dla re-
patriantów”, to hasło pikiety która 
odbyła się przed Sejmem RP w 
dniu 9 kwietnia. Kilkadziesiąt osób 
pikietowało przeciwko braku ja-
kiejkolwiek kontroli nad zalewem 
imigrantów z Ukrainy bez rozlicze-
nia przez władze RP historii, histo-
rii zapisanej krwawymi literami. O 
wielu, bardzo wielu negatywnych 
skutkach tego procederu mówili 
zebrani w swoich emocjonalnych 
wystąpieniach. Zebrani byli jedne-
go zdania: Nie może być mowy o 
jakichkolwiek stosunków i współ-
pracy między Polską a sąsiadem 
zza Buga do czasu rzetelnego roz-
liczenie historii oraz potępienia i 
ukarania sprawców ludobójstwa.

Skrytykowano następujące po so-
bie rządy za przymykanie oczu na 
historię i gloryfikowanie bandery-
zmu po obu stronach Bugu. Kry-
tykowano postawę MZS który po-
siadając przysługujące uprawnienia 
nie zrobił nic by zdjąć parawan 
zmowy milczenia o ludobójstwie 
dokonanym na Wołyniu i Małopol-
sce Wschodniej.

Warto podkreślić, że mimo de-
klaracji władz RP o zacieśnianiu 
stosunków miedzy narodami Pol-
ski a Ukrainy część Polaków nie 
godzi na nie ponieważ widzi to 
zupełnie inaczej. Zdaniem elek-
toratu a zwłaszcza kresowego 
elektoratu to wszystko idzie w 
złym kierunku i zdecydowanie 
za szybko. Imigranci już zajmują 
miejsca pracy Polakom a wg. mi-
nistra Morawieckiego to dopiero 
początki.

Różne dane statystyczne podają 

rożne liczby o ilość imigrantów z 
Ukrainy a ma ich być docelowo 5 
mln. Nie da się w tak niekontrolo-
wany sposób oddawać Ukraińcom 
polskie miejsca pracy i miejsca 
na polskich uczelniach. Nikt nie 
kontroluje zasad udzielanych wiz 
i wydawania Kart Polaka bo już 
dawno przekształcono te rzeczy 
w poszukiwany towar handlowy 
przynoszący zysk handlarzom. W 
obwodzie lwowskim np. wydano 
więcej Kart Polaka niże jest zare-
jestrowanych tam Polaków a więc 
coś na rzeczy jest.   

Zapowiadane przez UE zniesie 
Ukraińcom wiz spowoduje maso-
we powroty Polaków z zachodu 
bo nie łudźmy się, że otwarcie im 
drogi do miejsc pracy na zacho-
dzie nie dotknie już pracujących 
tam Polaków. Praca za niższe niż 
dla Polaków stawki to i tak o wie-
le wyższe zarobki niż obecnie w 
Polsce dlatego może okazać się, 
że pracujący na zachodzie Pola-
cy będą zmuszeni zgodzić się na 
niższe zarobki albo powrót do oj-
czyzny. 

26 kwietnia po godzinie 17:00, 
nielegalny pomnik został cał-
kowicie rozebrany przez spo-
łeczników i rodziny ofiar OUN-
-UPA. Akcja była zgodna z 
prawem – informuje portal kre-
sy.pl.

Hruszowicki pomnik UPA został 
wzniesiony w październiku 1994 
r. z inicjatywy byłych upowców 
zorganizowanych w Związku 
Ukraińskich Więźniów Politycz-
nych Okresu Stalinowskiego, któ-
rzy akurat odbywali swój walny 
zjazd w Przemyślu. Pomagał im 
w tym Jarosław Sydor, ówcze-
sny prezes przemyskiego oddzia-
łu Związku Ukraińców w Polsce 
(ZUwP). 
Konstrukcję betonowo-kamien-
nego łuku chwały ustawił w ciągu 
kilku dni mieszkaniec Hruszowic, 

Rozbiórka odbywała się zgodnie 
z prawem po spełnieniu określo-
nych procedur, m.in. za zgodą 
wójta gminy Stubno. Miała cha-
rakter czynu społecznego, w któ-
rym wzięły udział osoby chętne, 

m.in. działacze Ruchu Narodo-
wego, osoby zasłużone dla walki 
z banderyzmem, a także rodziny 
ofiar OUN-UPA. Według wcze-
śniejszych doniesień obecny miał 
być również wójt gminy Stubno.

/ foto: https://www.magnapolonia.org/pomnik-upa-w-hruszowicach-zostal-rozebrany/

W serwisie RMF FM ukazał się 
ciekawy artykuł w sprawie finan-
sowania przez władze Polski ob-
chodów 70. rocznicy Akcji (Ope-
racji) Wisła. 
Publikujemy obszerne fragmenty 
polemiki między posłami PO a 
przedstawicielami rządu RP.

 Na piątkowym (21 kwietnia) po-
siedzeniu Sejmu RP posłowie PO 
Sławomir Nitras i Rafał Trza-
skowski zadali pytanie w sprawie 
rezygnacji przez rząd RP dofinan-
sowania obchodów 70. rocznicy 
akcji „Wisła”.
Historycy są zgodni, że akcja 
„Wisła” była najbrutalniejszym 
przykładem polityki totalitar-
nego komunistycznego państwa 
wobec mniejszości narodowych 
w Polsce. Zostało nią objętych 
około 150 tys. ludzi i że miała 
ona charakter czystek etnicznych. 
Już w 1990 roku wolny Senat RP 
podjął uchwałę potępienia akcji 
„Wisła”, w której deklarowano, 
że państwo polskie będzie dążyć 
do naprawienia wszelkich krzywd 
wyrządzonych podczas tej akcji - 
mówił Nitras.
Polska to jest cywilizowany kraj, 
który dba o pamięć historyczną 
wszystkich swoich obywateli, bez 
względu na to, jakiej są narodo-
wości. Wszystkie polskie rządy od 
1989 roku aktywnie włączały się 
w obchody kolejnych rocznic ak-
cji „Wisła”. Pan jest pierwszym 
ministrem, który podjął decyzję, 
żeby państwo polskie nie współ-
finansowało tego przedsięwzięcia 
- mówił Nitras, zwracając się do 
ministra Błaszczaka.
Chciałbym zapytać (..) z jakich 
konkretnych powodów MSWiA 
odrzuciło wnioski organizacji 
ukraińskich i łemkowskich o do-
finansowanie rocznicy akcji „Wi-
sła”. Czy ma to związek ze zmianą 
polskiej polityki wobec mniejszo-
ści narodowych? - pytał poseł PO.
Ukraina bez Wołynia, Polska bez 
„Wisły”
Minister spraw wewnętrznych i 
administracji Mariusz Błaszczak 
odpowiedział, że „rząd polski nie 
akceptuje metod właściwych dla 
systemów totalitarnych w tym wy-
siedleń”.
Nie czujemy się także spadkobier-
cami totalitarnej władzy. Oma-
wiając tę sprawę trzeba zauwa-
żyć jej aktualny kontekst, a więc 
porównywanie wydarzeń w swej 
istocie nieporównywalnych tj. wy-
siedleń z 1947 roku i rzezi wołyń-
skiej - takie porównania niestety 
pojawiają się, szczególnie za na-
szą wschodnią granicą. 

Dziś na Ukrainie spotykamy się z 
kultem Bandery, a więc człowie-
ka odpowiedzialnego za zbrodnie 
wobec Polaków - ludobójstwo 
dokonane przez ukraińskich na-
cjonalistów w 1943 roku. Wów-
czas w bestialski sposób wymor-
dowanych zostało ponad 100 tys. 
Polaków, w tym kobiet i dzieci. 
W medialnej przestrzeni można 
spotkać wiele wypowiedzi pana 
Piotra Tymy (prezes Związku 
Ukraińców w Polsce - PAP) żalą-
cego się, że rząd polski nie dofi-
nansował obchodów 70. rocznicy 
akcji „Wisła”. Poleciłem swoim 
współpracownikom przeprowa-
dzenie kwerendy wypowiedzi 
Piotra Tymy pod kątem potępie-
nia banderowców i nie znalazłem 
takiej jego wypowiedzi - mówił 
Błaszczak.
Rząd polski popiera wejście 
Ukrainy do rodziny narodów eu-
ropejskich, dążymy do jak najlep-
szych stosunków z Ukrainą, ale 
muszą one być oparte na praw-
dzie. Odrzucamy zasadę retorsji, 
ale domagamy się symetrii. Ja nie 
znam wypadku, żeby rząd ukraiń-
ski finansował miejsce upamięt-
nienia rzezi wołyńskiej. Nie ma 
tutaj symetrii - mówił minister.
Rafał Trzaskowski przypomniał, 
że to właśnie wokół polskich ob-
chodów rocznicy akcji „Wisła” 
budowało się poprzez lata polsko-
-ukraińskie porozumienie. Przy-
pomniał też, że prezydent Lech 
Kaczyński uważał, że w polskim 
państwie takie rocznice powinny 
być obchodzone, a państwo pol-
skie powinno mieć udział w tych 
obchodach. Nitras podkreślił, 
że Polska, jako członek UE, ma 
szczególny obowiązek dbania o 
przedstawicieli mniejszości na-
rodowych. Zarzucił też Błaszcza-
kowi, że reprezentuje „podobną 
mentalność do banderowców 
- tępy nacjonalizm, który nie ro-
zumie prawa innych do współist-
nienia”.

Panowie jesteście głusi na woła-
nie o sprawiedliwość rodzin ofiar 
rzezi wołyńskiej - mówił Błasz-
czak do posłów Nitrasa i Trza-
skowskiego. Polską racją stanu 
jest zadbanie o to, żeby stosunki 
polsko-ukraińskie były jak naj-
lepsze. Ale trzeba je budować w 
oparciu o fundament prawdy, a 
nie zakłamania. (...) Rząd polski 
wywiązuje się ze zobowiązań mię-
dzynarodowych, obywatele polscy 
narodowości ukraińskiej mają 
swoje prawa, które są przestrze-
gane i jest to wypełniane z należy-
tą starannością - dodał Błaszczak.

/ Mariusz Błaszczak. Foto: Leszek Szymański /PAP



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                             1 maja 2017  - strona 3

Prokuratura Generalna Ukrainy 
wszczęła dochodzenie w sprawie 
czekisty, który zabił artystę UPA. 
Skan dokumentu ukraińskiej pro-
kuratury

Prokuratura Generalna Ukrainy 
wszczęła dochodzenie w sprawie 
zabójstwa artysty OUN i UPA Nila 
Chasewycza PRZEZ pracownika 
organów bezpieczeństwa państwo-
wego KGB ZSRR Borys Stekliara.

O tym „Prawdę Historyczną” po-
informowano w Narodowym Cen-
trum Obrony Prawa, które wszczę-
ło dochodzenie. http://ncp.org.
ua/?news=pravosuddyu-buty

„To jest sprawa wyjątkowa i nie ma 
analogii [precedensu] na Ukrainie. 
Czyn Stekliara, oficera KGB, nie 
podlega przedawnieniu. Zbrod-
nia po dziesięcioleciach pozostaje 
zbrodnią. Morderstwo Chasewy-
cza, bojownika o niepodległość, 
należy poddać śledztwu i każdy 
odpowiedzialny poniesie karę...” – 
mówi przedstawiciel Centrum De-
nys Poliszczuk.

Jak wiadomo, kapitan (obecnie – 
emerytowany pułkownik) Borys 
Stekliar MGB kierował operacją 
MGB poszukiwania i likwidacji 
podziemnego artysta, członka refe-
rentury propagandy Wołyńskiego 
Prowodu OUN Nila Chasewycza 
w 1952 roku. Stekliar osobiście 
wrzucił granat do bunkra, gdzie 
ukrywał się Chasewycz i inni 
członkowie OUN.

5 sierpnia 2016 w Równem w 
Obwodowym Sądzie Administra-
cyjnym była rozpatrywana sprawa 
Borysa Stekliara przeciwko Za-
rządowi Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy w obwodzie Równe.

W swoim pozwie pułkownik KGB 
Stekliar wbrew Ustawie Ukrainy 
„O dostępie do akt organów repre-
syjnych komunistycznego reżimu 
totalitarnego w latach 1917-1991 
lat” zwrócił się do sądu z prośbą 
o zobowiązanie Zarządu SBU w 
obwodzie Równe do nie udostęp-
niania jego teczki osobistej numer 
akt 2095 w celu zapoznawania się.

UWAGA – TO WOŁODYMYR 
WIATROWYCZ WNIOSKO-
WAŁ O TE AKTA W INTENCJI 
UKARANIA MŚCICIELA WY-
MORDOWANYCH ŻYDÓW!!

https://zbruc.eu/node/63582

Warto zobaczyć fotografie.

Hasło, aby zostawić historię hi-
storykom, ma obowiązywać tylko 
oponentów Wiatrowycza.

Tak więc w Polsce historia ludo-
bójstwa wołyńsko-małopolskiego 
ma zostać zepchnięta do archi-
wów i gabinetów akademickich. 
Proponowana wersja - wojna pol-
sko-ukraińska, w której ze strony 
polskiej „walczyły” głównie dzieci 
i kobiety. To nie jedyny przykład 
asymetrycznego podejścia szefa 
ukraińskiego IPN, przy jednocze-
snym zdecydowanym wprowa-
dzaniu OUN-UPA do polityki, nie 
tylko historycznej .

Dla Izraela bezkrytyczny obrońca 
dobrego imienia OUN proponuje 
przyznanie się do zbrodni Żydów 
przeciwko narodowi ukraińskiemu 
(do kolaboracji z bolszewikami, 
czyli do uznania stereotypu żydo-
-komuny za fakt) i po przemy-
śleniu tego, na podstawie zasady 
narodowej odpowiedzialności 
zbiorowej, pokajanie się za te ży-
dowskie zbrodnie. w szczególności 
za wywołanie wielkiego głodu. 
Zapomnienie o zbrodniach i/lub 
ich „zrozumienie”. I to będzie na-
zywało się pojednanie. Jednocze-
śnie nie przewiduje się rezygnacji z 
heroizacji ukraińskich uczestników 
Holokaustu

Po „wielkim sukcesie” tak zdefi-
niowanego „pojednania” ukraiń-
sko-żydowskiego na konferencji 
paryskiej 9-11.03.2017 pogrobow-
cy ukraińskiego nacjonalizmu inte-
gralnego zamierzają postawić przed 
sądem Borysa Stekliara, od dawna 
emerytowanego pułkownika KGB, 

pod zarzutem morderstwa trzech 
członków ludobójczej OUN-UPA, 
w tym znanego nacjonalistycznego 
artysty-propagandysty OUN Nila 
Chasewycza,

Zanim Chasewycz został czoło-
wym pracownikiem wydziału pro-
pagandy OUN, ilustrował swoimi 
dziełami szpalty kolaboracyjnych 
gazet ukraińskich (np „Wołyń” 
redagowany przez Ułasa Samczu-
ka), gdzie aż roiło się od antyse-
mickiej propagandy, wzywającej 
do fizycznej eksterminacji Żydów. 
Chasewycz ozdabiał grafiką także 
teksty Ołeny Telihy tam zamiesz-
czane. Były również wezwania do 
sojuszu z nazistami i pochwały dla 
armii niemieckiej.

Spoza tej sprawą, postawienia star-
ca Borysa Stekliara przed sądem 
pod zarzutem bezpośredniego za-
mordowania Nila Chasewycza, 
znowu sterczą uszy Wołodymyra 
Wiatrowycza i jego „kamandy”. To 
on zainicjował nagonkę na 93-let-
niego Stekliara lipcu 2016 roku. 
Obecnie ma być jej finał. I chociaż 
z odnalezionych dokumentów wy-
nika, że śmierć jednego z trzech 
członków ludobójczej OUN-UPA 
zgnał od granatu rzuconego do 
bunkra, a dwóch popełniło samo-
bójstwo. artykuł w „Zbrucz” suge-
ruje rozstrzelanie ich, bezpośred-
nio przez Stekliara.

Na podstawie zapisów dokumen-
talnych nie da się przypisać bezpo-

średniego udziału w zabiciu propa-
gandystów OUN, ponieważ nie da 
się udowodnić, że osobiście rzucił 
granat, ani że wydał taki rozkaz. 
Kierowana przez Stekliara ope-
racja obejmował teren trzech wsi. 
Mimo to inicjatorzy brną w ten pro-
ces. Może jakiś cel jest ważniejszy 
od dającego się zrozumieć motywu 
wymierzenia sprawiedliwości.

I na koniec ważna informacja o na-
rodowości pułkownika KGB Bory-
sa Stekliara - otóż jest on Żydem. 
Wielu historyków zauważyło, że 
wielu Żydów będących świadka-
mi niezwykle okrutnych mordów 
popełnionych przez nacjonalistów 
na swoich krewnych, z zemsty 
wałczyło w sowieckiej partyzant-
ce, a potem specjalnie w tym celu 
wstępowali do NKWD-KGB. Być 
może dotyczy to Stekliara.

Tak więc tydzień po zakończeniu 
konferencji i okrągłego stołu w Pa-
ryżu, mających być historycznym 
krokiem na drodze do pojednania 
ukraińsko-żydowskiego, w finale 
rozpoczętej przez Wiatrowycza 
akcji OUN-UPA ma wreszcie zwy-
cięsko zakończyć swoją wojnę z 
żydo-komuną.

Borys Stekliar ma obecnie około 
94 lat, mieszka w Równem.
Na zakończenie artykułu autor, 
uważający się za historyka, Woło-
dymyr Hinda, informuje o planach 
powołania specjalnej prokuratury, 
która będzie zajmowała się ściga-

niem ludzi, którzy kiedyś walczy-
li z OUN-UPA. Niepoślednią rolę 
ma w tym odegrać Wiatrowycz ze 
swoją „kamandą”, czyli IPN.

Wyraża też nadzieję, że ten proces 
i skazanie Żyda Stekliara, będzie 
pierwszym z szeregu następnych. 
Nikt, kto walczył z OUN-UPA i za-
bijał jej członków-Ukraińców, nie 
powinien uniknąć kary. Niebawem 
wezmą się za członków polskich 
samoobrony z Huty Pieniackiej, 
Huty Starej, Przebraża i Bielina? 
Tak, jeśli tylko zdążą przed  ich 
wymarciem. Walka OUN-UPA o 
jednorodną Ukrainę musi zostać 
dokończona. „I starego, i młodego, 
do ostatniego”.

Prezes Stowarzyszenia Upamięt-
niania Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów we Wrocławiu, 
Szczepan Siekierka był, razem z 
całym oddziałem AK, członkiem 
Istriebitielnych Batalionów. Było 
to posunięcie umożliwiające za-
chowanie broni, potrzebnej do 
samoobrony przez mordercami z 
OUN-UPA. Ścigał zbrodniarzy na-
bijających polskie dzieci i niemow-
lęta na sztachety. Czy niebawem 
stanie przed ukraińskim sądem? 
Jeśli stanie Borys Stekliar, nie bę-
dzie przeszkód dla Wiatrowycza, 
aby stanął i on. W konsekwencji 
Ukraińcy ratujący Polaków przed 
OUN-UPA nie tylko na zawsze zo-
staną nie uhonorowani, ale mogą 
być również ścigani przez ukraiń-
ską prokuraturę.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła 
dochodzenie w sprawie czekisty, który 
zabił artystę UPA. 
Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk 
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Praski Kaziuk 2017 
Andrzej Łukawski

Kaziuk (Kaziuki, lit. Kaziuko 
mugė), to odbywający się od 
czterystu lat jarmark odpustowy 
w Wilnie w dzień świętego Kazi-
mierza (4 marca). W jego trakcie 
odbywały się pochody na czele 
z kuglarzami i przebierańcami. 
Kaziuki miały miejsce na Placu 
Katedralnym, a od 1901 roku na 
Placu Łukiskim. W okresie mię-
dzywojennym pochód otwierał 
przebrany za św. Kazimierza 
wilnianin. Dzisiaj Kaziukiem 
zainaugurowano pierwszy dzień 
wielkanocnego kiermaszu odby-
wającym się na placu Praskiej 
Bazyliki.

Barwny korowód otworzyli woje 
z obozowiska Chorągwi Ziemi 
Sandomierskiej zorganizowa-
nego na przykościelnym placu. 
Powitano Księcia Kazimierza 
przez Burmistrza Pragi Północ 
który rozpoczął swoje przemó-
wienie od słów: „Bracia i siostry. 
Ja jestem Kazimierz Jagiełło, 
zrodzonym jest z ojca Kazimie-
rza Jagiełły, Wielkiego Księcia 
Litewskiego, Króla Polskiego 
oraz matki Elżbiety Rakuszanki 
z rodu Habsburgów, Matką Kró-
lów Zwaną....” Za wojami ruszył 
zespół Sto Uśmiechów z Wilna. 
Zgromadzona kaziukowa ga-

wiedź miała okazje skosztować 
wileńskich specyjałow których 
nie brakowało.

Były też Wielkanocne Palmy 
oraz pisanki a dla dzieci różne 
zabawki. Każda niewiasta mo-
gła przyozdobić się w kolorowe 
barwne szmatki, wymyślne wi-
siorki i jubilerskie ozdóbki. Od 
patrzenia na wędliny ślinka sama 
kapała ale można było ja poskro-
mić oryginalnym podpiwkiem i 
kwasem chlebowym. Ja tam by-
łem, chałwę zajadałem i kwasem 
chlebowy popijałem.
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W hołdzie Królowej 
Korony    Polskiej.

3 Maja Barkowo k.Żmigrodu.Dolnośląskie.
Jerzy Rudnicki
W hołdzie Królowej Korony 
Polskiej  Parafia św Marcina w 
Barkowie wraz Towarzystwem 
Miłośników Kultury Kresowej 
i Urzędem Gminy Żmigród ser-
decznie zapraszają w środę 3 
Maja na godz.12.45 na Gminne 
Obchody Święta Konstytucji 3 
Maja i Królowej Korony Polskiej. 

Już po raz siódmy przed wize-
runkiem NMP. Królowej Korony 
Polskiej spotkają się mieszkańcy 
gminy Żmigród, rozrzuceni po 
całej Polsce kresowianie, przed-
stawiciele Straży Granicznej i 
dolnośląskie władze samorządo-
we.
 Losy Obrazu Królowej Korony 
Polskiej nierozłącznie związa-
ne są z Korpusem Ochrony Po-
granicza. Co roku 3 Maja w Jej 
święto na wschodnim Wołyniu 
odbywało się wielkie święto z 
udziałem wojska, harcerzy i ofi-
cjeli z całego kraju. Po II wojnie 
światowej wraz z wysiedlonymi 
mieszkańcami trafił on na Dolny 
Śląsk , do Barkowa kolo Żmigro-
du. Ryzykując własnym życiem 
i zdrowiem przewieźli oni Obraz 
i dzwony kościelne. Oprócz tego 
trafiło tutaj pełne wyposażenie 
kościoła.
 Pamięć o niezwykłych żołnier-
zach znad kresowych granic i 
ich Patronce w Barkowie trwa. 
Symbolem tego jest niezwykły 
pomnik na cmentarzu w Barko-
wie widoczny z drogi powiato-
wej Żmigród- Wołów. Jak mówią 
mieszkańcy to hołd oddany prze-
szłości i tym którzy ja tworzyli.
 Od kilkunastu lat przybywają do 
obrazu w Święto Królowej Ko-
rony Polskiej (3 maja ) jej liczni 
wyznawcy. Przybywają co roku 
byli mieszkańcy parafii Lewacze 
i ich dzieci i wnuki, przyjeżdża-
ją przedstawiciele kontynuującej 
tradycje KOP- Straży Granicznej. 
Przed obrazem Królowej Ko-
rony Polskiej spotykają się byli 

żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej którzy 
m.in odczytali swój testament do 
potomnych, w zeszłym roku ks. 
proboszcz Mariusz Grzesiowski 
dokonał zawierzenia całej parafii 
Królowej Polski. Co roku do Ob-
razu przekazywane są liczne wota 
od wdzięcznych wiernych. W tym 
roku obraz zostanie umieszczony 
w specjalnie zaprojektowanym 
dla niego ołtarzu wotywnym w 
którym oprócz wotów znajdą się: 
godło Korpusu Ochrony Pograni-
cza, krzyż 27 WDP AK oraz herb 
Ziemi Wołyńskiej. Mszę konce-
lebrować będzie ks kapelan kre-
sowian Z.Słobodecki a homilie 
wygłosi wieloletni kustosz Obra-
zu Matki Boskiej Hetmańskiej we 
Wrocławiu ks.S.Pawlaczek.

  Z kolei Fundacja Kresy – Sy-
beria zaprasza do odwiedzania 
wystawy plenerowej „Korpus 
Ochrony Pogranicza 1924 – 
1939”, którą uroczyście otworzą 
przedstawiciele Straży Granicz-
nej. Honorowy patronat nad wy-
stawą objął Komendant Główny 
Straży Granicznej, a na potrzeby 
wystawy swoje zbiory udostępnili 
m.in. członkowie Stowarzyszenia 
Weteranów Polskich Formacji 
Granicznych oraz Muzeum Pol-
skich Formacji Granicznych zaś 
jej twórcami są zarówno instytu-
cje, jak i pasjonaci, kolekcjonerzy 
oraz rodziny i potomków żołnie-
rzy K.O.P. z całego świata.

 Harmonogram spotkania

12.45 cmentarz rzym.kat w Bar-
kowie złożenie kwiatów i wień-
ców pod pomnikiem pamięci 
żołnierzy Korpusu Ochrony                   
Pogranicza i Polaków zamordo-
wanych przez OUN-UPA na Kre-
sach Wschodnich.
13.00 Uroczysta Msza święta w 
intencji Ojczyzny koncelebrowa-
na przez ks.Z Słobodeckiego, ho-

milia ks.S.Pawlaczek

 Poświęcenie i odsłonięcie ołta-
rza wotywnego Królowej Korony 
Polskiej.

 Przekazanie wotów.
14.00 otwarcie wystawy plenero-
wej „Korpus Ochrony Pogranicza 
1924 – 1939” przez przedstawi-
cieli Straży Granicznej.

14.30 Koncert Orkiestry Dętej 
TON z Kościana

14.50 Biesiada przygotowana 
przez parafię św Marcina w Bar-
kowie.

Oprawa mszy świętej w koście-
le pw. św Marcina w Barkowie: 
Orkiestra Dęta TON z Kościana. 
Od godz 14.00 pokazy sprzętu 

Straży Granicznej PSG Wro-
cław.Uroczystości patronatem 
objęli metropolita wrocławski 
J. E .ks.abp.J.Kupny, marszałek 
województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski,starosta trzeb-
nicki Waldemar Wysocki oraz 
burmistrz Zmigrodu Robert Le-
wandowski.

J.Rudnicki
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Szlakiem Wo-
łyńskich Krzyży 
wokół Huty Ste-
pańskiej z Janu-
szem Horoszkie-
wiczem.

Ten fotoreportaż 
dedykuję moje-
mu Przyjacielo-
wi – Ukraińco-
wi Wiktorowi 
Piotrowiczowi 
Krotowi. Wychowany w duchu 
przyzwoitości, uczciwości i po-
szanowania drugiego człowieka 
przez wspaniałych Rodziców Ma-
rię i śp. Piotra, stał się symbolem 
osoby, która łączy narody.

Wiktor poszedł w ślady ojca: wy-
kształcił się na lekarza weteryna-
rii, pracował w Huciańskim sow-
chozie. Potem był przez osiem lat 
sołtysem wsi. Bez Jego pomocy 
niewiele mógłbym zrobić. W 
2011 r. otrzymał medal Opiekun 
Miejsc Pamięci Narodowej.

W okresie śmiertelnego zagro-
żenia w 1943 r. w całej okolicy 
Polacy stawiali krzyże, które mia-
ły za wstawiennictwem Bożym 
uchronić ludność od nieszczęść. 
Krzyże te, od napisu na belkach 
poprzecznych nazywano Jezu Ra-
tuj Nas. Wokół Huty Stepańskiej 
postawiono ich trzy, pozostał tyl-
ko jeden w pobliżu uzdrowiska 

Słone Błoto. Ten krzyż to naocz-
ny świadek zagłady Huty Stepań-
skiej. Atakujący banderowcy od 
strony Rudni szli prosto na krzyż, 
wbijając klin pomiędzy Hutę Ste-
pańską a Omelankę. Pod ogniem 
obrońców atak załamał się pod 
samym krzyżem, dalej nie zaszli, 
co umożliwiło ludności Omelanki 
przedostanie się do Huty Stepań-
skiej.

Opowiadali mi starzy kołchoź-
nicy, jak namawiano Ich do usu-
nięcia krzyża. Nikt się jednak nie 
odważył. Komuniści i ateiści, nie 
byli pewni swoich przekonań, ale 
umierając prosili swiaszczenny-
ka, żeby ich trumnę poświęcił w 
tajemnicy.

A potem nikt się losem krzyża nie 
interesował: był polski, więc nie-
wygodny. Ale i Boski, to jak Go 
ruszyć?

Huta Stepańska  
krzyż Jezu Ratuj Nas 
MONITOR WOŁYŃSKI

Umieść link do KSI w swoim serwisie, my umieścimy Twój w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

Młodzież w Tarnopolu porządkowała 
polskie mogiły  
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej

Zarząd Krajowego Stowarzy-
szenia «Wspólnota Polska» oraz 
Kongres Oświaty Polonijnej za-
praszają do udziału w VII Świa-
towym Zjeździe Nauczycieli 
Polonijnych «Wschód Zachód 
– Łączy nas Polska».

Zjazd będzie kontynuacją i na-
wiązaniem do tradycji corocz-
nych spotkań pedagogów po-
lonijnych odbywających się od 
2010 r. w Ostródzie. Tegorocz-
ne będzie nawiązywać zarów-
no do doświadczeń pierwszej 
konferencji, jak i kolejnych, 
poświęconych metodyce dwu-
języczności i specjalistycznym 
zagadnieniom dydaktycznym. 
W ramach proponowanych blo-
ków tematycznych połączonych 
wspólną ideą zawartą w haśle: 
«Fundamenty tożsamości: ję-
zyk, historia, kultura» uczest-
nicy będą mieli okazję poznać 
istotne zagadnienia z zakresu 
znaczenia edukacji historycznej 
w budowaniu tożsamości czło-
wieka, socjologii kultury, rodzi-
ny oraz języka.

Tradycyjnie już oprócz wy-
kładów, warsztatów i paneli 
przewidziany jest program to-
warzyszący, w ramach którego 
odbędzie się m.in. gala wrę-

czenia Nagrody Polonijnego 
Nauczyciela Roku im. prof. 
Andrzeja Stelmachowskiego, 
koncerty czy wspólne poznawa-
nie ciekawych miejsc. Dodatko-
wo, Zjazd będzie również dobrą 
okazją do zapoznania się z prio-
rytetami wsparcia oświaty polo-
nijnej w programach instytucji 
parlamentarnych, rządowych 
i pozarządowych na rok 2017. 
Tradycyjnie już w czasie przerw 
i imprez towarzyszących będzie 
można spotkać się z przedsta-
wicielami w/w instytucji co da 
możliwość uzyskania odpowie-
dzi na indywidualne pytania i 
sugestie.

Zjazd odbędzie się w dniach od 
1 do 4 czerwca 2017 r., a gospo-

darzami tradycyjnie już będą 
Dom Polonii w Ostródzie oraz 
Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli SWP.

Organizatorzy czekają na zgło-
szenia uczestników Zjazdu
Karty uczestnika należy wysłać 
do dnia 15 maja 2017 r. drogą 
elektroniczną na adres: zjazdo-
stroda@gmail.com lub faksem: 
+48 89 521 36 20.

Organizatorzy pokrywają koszt 
zakwaterowania, wyżywienia 
oraz programu towarzyszącego.

Poznać Program VII Świato-
wego Zjazdu Nauczycieli Polo-
nijnych oraz pobrać formularz 
zgłoszeniowy 

Światowy Zjazd Nauczycieli 
Polonijnych w Ostródzie: trwają 
zgłoszenia
MONITOR WOŁYŃSKI

10 kwietnia członkowie Polonij-
nego Stowarzyszenia w Tarnopolu 
porządkowali polskie mogiły na 
cmentarzu Mikulinieckim.
 Ta tradycja istnieje od czasu za-
łożenia stowarzyszenia, więc każ-
dej wiosny przed Wielkanocą oraz 
każdej jesieni przed Zaduszkami 
członkowie Polonijnego Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego w 
Tarnopolu porządkują stare zapo-
mniane polskie mogiły. Traktują 
to jako swoją powinność i to daje 
nadzieję, że za kilka lat przejmie te 
obowiązki, świadome swego po-
chodzenia młodsze pokolenie.
W ciągu kilku lat udało się upo-
rządkować około 30 mogił. Miejsca 
spoczynku były zarośnięte krzewa-
mi tak, że nie było widać rzeźb i ka-

miennych płyt. Teraz są one utrzy-
mywane w należnym stanie.
Maryna WOJNOWA,

Polonijne Stowarzyszenie Kultural-
no-Oświatowe w Tarnopolu

Tymi słowy można zarysować krąg 
zagadnień rozpatrywanych pod ko-
niec marca w Równem w ramach 
IV Ogólnoukraińskiej Konferencji 
Naukowo-Praktycznej na temat 
«Mniejszości narodowe i pamięć 
zbiorowa narodów tytularnych: dy-
lematy (nie) zapomnienia».
 Owa skomplikowana tematyka zo-
stała wybrana nie przez przypadek, 
ponieważ problem ten dotyczy każ-
dego z nas, zarówno Ukraińców, jak 
i przedstawicieli mniejszości naro-
dowych. Odwieczne pytanie «Kim 
jesteśmy?» jest pewnym wdro-
żeniem problemu uniwersalnego, 
powstającego w punkcie styczności 
zbiorowej oraz personalnej tożsa-
mości. Konferencja została zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie 
Publiczne «Mnemonika», Rówień-

ski Państwowy Uniwersytet Hu-
manistyczny, Ukraińskie Centrum 
Badań Historii Holocaustu oraz 
Fundację im. Róży Luksemburg.
***
Tematyka prelekcji dotyczyła roz-
maitych teoretycznych i praktycz-
nych aspektów realizowania poli-
tyki pamięci zarówno na Ukrainie, 
jak też w Polsce, Czechach, Turcji, 
Rosji, Hiszpanii, Izraelu, Rwandzie 
oraz byłym ZSRR.

Polityka pamięci: dotyczy 
każdego 
MONITOR WOŁYŃSKI

http://www.monitor-press.com/pl/
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Dziedzictwo Bł. Bp Chomyszyna 
wyzwaniem dla całego Kościoła 
Katolickiego?
https://zbruc.eu/node/64744 Jak z Borgesa  Taras Prochaśko, 13 kwietnia 2017 r.

Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk
Nawet w takim uproszczonym 
modelu bytu jak walka sportowa, 
niekwestionowany jest postulat 
bólu. Jeśli znajdujesz się w sy-
tuacji wywołanej skutecznym 
atakiem przeciwnika, powodują-
cej ból, to – oprócz tego, by się 
poddać, i w ten sposób uzyskać 
radosną ulgę – w żadnym wy-
padku nie można poruszać się w 
kierunku przeciwnym od źródła 
bólu. Ponieważ to, co wydaje się 
ucieczką, w rzeczywistości jest 
ignorowaniem rzeczywistości, 
co może jedynie doprowadzić do 
kalectwa. Jak arkan, który tym 
bardziej kaleczy, niż szybciej od 
niego uciekasz. Przemieszczać 
się, na ile w ogóle to możliwe, 
trzeba konieczne wyłącznie w 
kierunku konfiguracji generującej 
ból, która tym bólem przekazuje 
dwa niezwykle ważne sygnały: po 
pierwsze, że coś jest nie tak, a po 
drugie, coś trzeba robić.

Właśnie tym postulatem bólu kie-
rował się stanisławowski biskup 
UGKC Hryhorij Chomyszyn (jak 
się okazało potem – błogosławio-
ny kapłan męczennik), pisząc w 
latach 1942-1943 swoją pracę 
„Dwa Królestwa”. Wielostronico-
wy manuskrypt, który – co bardzo 
ważne – zamierzał opublikować, 
przypadkowo zachował się po 
aresztowaniu błogosławionego, 
i po dziesięcioleciach, po rzetel-
nym opracowaniu, został wydany 
w formie książkowej w Lublinie 
w 2016 roku. Redaktorem publi-
kacji jest ojciec Ihor Pełehatyj. 

Niemal natychmiast pojawienie 
się książki wywołało skandal w 
Cerkwi Greko-Katolickiej. Mó-
wiono o niej jako o przejawie 
osobistych uraz biskupa, nie ma-
jących większego niż prywatne 
znaczenia. A publikację – mimo 
że w tym roku nasza Cerkiew 
obchodzi 150-letni jubileusz Hry-
horija Chomyszyna – oceniono 
jako bardzo niewłaściwą, a nawet 
wrogą akcję, mogącą poważnie 
zaszkodzić trwającemu proceso-
wi beatyfikacyjnemu metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego. W związ-
ku z powyższym redaktorowi i 
autorowi komentarzy, kompilato-
rowi i inicjatorowi publikacji po-
stawiono zarzuty, że jest agentem, 
wrogo nastawionym do Cerkwi. 
Była nawet mowa o trybunale i 
pozbawieniu tytułu kapłańskiego.

Rzeczywiście, biskup Chomyszyn 
mocno krytykuje działania i idee 
Metropolity Andrzeja. Jednakże 
ta krytyka jest nadzwyczaj wywa-
żona i uzasadniona, co więcej, jest 
w takim samym stopniu delikatna, 
co i zasadnicza. W każdym razie 
ona wcale nie poniża metropolity 
i jest przepełniona bólem z powo-
du świadomości, dokąd błędna 
(właśnie błędna, nie z premedy-
tacją zła) polityka Szeptyckiego 
może doprowadzić i Cerkiew 
unijną, i ukraińskie społeczeń-
stwo, i samo znaczenie Ukrainy 
w świecie. I Hryhorij Chomy-
szyn, który czterdzieści lat stał 
na czele jednej z trzech diecezji 
Cerkwi Grecko-Katolickiej, miał 
wszelkie podstawy do tego, aby 

wyrazić swój pogląd, swoje ro-
zumienie kompleksu problemów. 
 
Chomyszyn postawił Szeptyc-
kiemu kilka zarzutów. Najważ-
niejszym z nich – jest to, że me-
tropolita zawsze był ogarnięty 
jedną utopijną ideą – nawrócenia 
Rosji. Przyłączenie Rosji do Ko-
ścioła Powszechnego było jakąś 
manią, traktowaną przez Szep-
tyckiego jako własną globalną 
misję. Strategia zrodziła taktykę 
możliwie największego uwschod-
nienia naszego obrządku, aż do 
reformy czyniącej go niemal bi-
zantyjsko-rosyjskim. Wydawało 
się to szlakiem prowadzącym do 
nawrócenia. Tymczasem nacisk 
na obrządek wschodni prowadzi 
wyłącznie do tego, że sam obrzęd 
staje się ważniejszy, niż katolicka 
istota wiary.

Następnym ważnym spostrzeże-
niem biskupa jest to, że metropoli-
ta bardziej przejmował się polity-
ką, dyplomacją i sprawami świec-
kimi, niż pracą nad kondycją du-
chową i rozwojem zarówno wier-
nych, jak i duchowieństwa. Rola 
świeckiego ojca narodu i wszech-
stronnego działacza Andrzeja 
Szeptyckiego przesłoniła to, do 
czego powołany jest metropolita. 
I tak dalej, i tak dalej. Krytyczna 
analiza rozszerza się na małe i 
wielkie aspekty aktywności i bez-
czynności metropolity. Oceniając 
kryzys duchowy, który, w jego 
opinii, tylko się pogłębia, Hryho-
rij Chomyszyn bardzo precyzyj-
nie prognozuje katastrofę, która 

musiała się wydarzyć. I wskazuje 
na te sprawy, którymi trzeba się 
zająć, mając na uwadze (lub nie 
zważając na) katastrofę.

Teraz, gdy świat się zmienił w ta-
kim stopniu, trudno określić, co 
było przyczyną, a co skutkiem: 
czy Cerkiew prowadziła do du-
chowego kryzysu społeczeństwa, 
czy trendy kryzysu społecznego 
demoralizowały Cerkiew. Ale 

oczywiste jest przynajmniej to, że 
u ukraińskich katolików obrządku 
wschodniego znacznie więcej ob-
rządku niż katolicyzmu. W związ-
ku z tym nie w tym rzecz, że dla 
Rosji, ale także dla zjednoczonej 
Ukrainy, ekumeniczna misja uni-
tów staje się czymś utopijnym. 
Co najmniej pochopnym – powie-
działby Chomyszyn, którego lek-
tura boli, ale wcale nie przeraża, 
ona leczy.

/ Foto -  https://zbruc.eu/node/64744 Jak z Borgesa Taras Prochaśko, 13 kwietnia 2017 r.
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Koniec żartów z Ukrainą 
Bohdan Piętka

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

„W sprawie Hruszowic prowoka-
torzy triumfują. Oczywiście zapo-
mnieli czym skończył się polski 
triumf w 1938 roku nad cerkwia-
mi Chełmszczyzny” – napisał na 
swoim profilu na facebooku Petro 
Tyma, prezes Związku Ukraińców 
w Polsce, kilka godzin po rozbiór-
ce nielegalnego pomnika UPA w 
Hruszowicach[1]. Pomnik glo-
ryfikujący bandy UPA („Chwała 
bohaterom UPA, bojownikom o 
wolną Ukrainę”) w Hruszowi-
cach (gmina Stubno, powiat prze-
myski) został zlikwidowany 26 
kwietnia – jak stwierdził portal 
plus.nowiny24.pl – „po 23 latach 
urzędniczej niemocy i braku reak-
cji na samowolę budowlaną”[2]. 
Wywołało to histeryczną reakcję 
nacjonalistów ukraińskich, któ-
rej pierwszym akordem była za-
cytowana powyżej wypowiedź 
Tymy. Wypowiedź ta przeszła 
jakimś dziwnym trafem bez echa 
w wiodących mediach polskich. 
A przecież te media wraz z apara-
tem państwowym są bardzo wraż-
liwe na najmniejsze przejawy tzw. 
mowy nienawiści.

Np. człowiek, który podczas ma-
nifestacji we Wrocławiu przeciw 
przyjmowaniu imigrantów z kra-
jów islamu spalił „kukłę Żyda” 
został najpierw medialnie zlin-
czowany, a potem skazany przez 
sąd na 10 miesięcy bezwzględne-
go więzienia. Jego nazwisko i wi-
zerunek obiegły cały świat i stały 
się w najważniejszych mediach 
zagranicznych symbolem pol-
skiego szowinizmu[3]. Reakcja 
taka nie grozi natomiast znanemu 
z sentymentu do UPA prezesowi 
Związku Ukraińców w Polsce, 
który przecież otwarcie zagroził 
Polakom powtórzeniem ludobój-
stwa z lat 1943-1944.

Cóż bowiem znaczą słowa Tymy, 
że Polacy „zapomnieli czym 
skończył się polski triumf w 1938 
roku nad cerkwiami Chełmszczy-
zny”?. Według propagandy nacjo-
nalistów ukraińskich akcja rewin-
dykacji cerkwi prawosławnych z 
1938 roku skutkowała „akcją an-
typolską UPA” z 1943 roku, czyli 
ludobójstwem typu genocidum 
atrox na Wołyniu. Wymordowa-
nie w zwyrodniały sposób kilku-
dziesięciu tysięcy ludzi było zda-
niem banderowskiej historiografii 
słusznym odwetem za rozbiórkę 
przez polskie władze w 1938 roku 
od 91 do 127 cerkwi prawosław-
nych na Podlasiu i Chełmszczyź-
nie, w większości nieczynnych, z 
których część służyła Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów za taj-
ne magazyny broni (co było jedną 
z przyczyn akcji rewindykacyj-
nej).

Tyma – nawiązując do interpre-
tacji tych wydarzeń przez bande-
rowską propagandę – powiedział 
zatem otwartym tekstem między 
wierszami, że ukraińskim odwe-
tem za likwidację nielegalnego 
pomnika UPA w Hruszowicach 

będzie nowe genocidum atrox na 
wzór tego z Wołynia i Małopolski 
Wschodniej. I ta wypowiedź prze-
szła w Polsce bez echa. Nie sko-
mentował jej żaden dziennikarz 
mediów wrażliwych na mowę 
nienawiści i nie ustosunkował 
się do niej żaden polityk, żaden 
sędzia ani żaden urzędnik pań-
stwa, które hojnie dotuje Związek 
Ukraińców w Polsce.

Wypowiedź Tymy była kamie-
niem, który uruchomił lawinę. 
Na demontaż pomnika UPA w 
Hruszowicach natychmiast za-
reagował też przewodniczący 
Ukraińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej, nacjonalista ukraiń-
ski i negacjonista wołyński Wo-
łodymyr Wiatrowycz. W oświad-
czeniu wydanym 27 kwietnia 
UIPN oskarżył stronę polska o 
„niszczenie śladów po narodzie 
ukraińskim”. W związku z tym in-
stytucja kierowana przez Wiatro-
wycza zapowiedziała „wstrzyma-
nie wydawania pozwoleń na prace 
poszukiwawcze pochówków i po-
rządkowanie polskich miejsc pa-
mięci na Ukrainie”. Wiatrowycz 
zwrócił się do władz lokalnych 
z apelem o wstrzymanie decyzji 
„odnośnie wydawania pozwoleń 
na wniosek polskich instytucji 
publicznych, osób lub organizacji 
społecznych, na zainstalowanie 
nowych polskich pomników lub 
renowację istniejących”[4]. Za-
powiedziane przez Wiatrowycza 
wstrzymanie legalizacji dotyczy 
około 105 pomników, upamięt-
niających polskie ofiary ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego[5].

Także Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych Ukrainy wyraziło „obu-
rzenie” w związku z likwidacją 
nielegalnego pomnika UPA na 
terytorium Polski. Zdaniem ukra-
ińskiego MSZ demontaż pomnika 
w Hruszowicach to „jawna pro-
wokacja w przededniu obchodów 
zbrodniczej akcji „Wisła”, zorga-
nizowana w oczywistym celu od-
wrócenia uwagi od tej straszliwej 
daty”[6].

Na koniec głos zabrał Arsenij Ja-
ceniuk – były premier Ukrainy i 
lider Frontu Narodowego – który 
zwrócił się z apelem do polskich 
władz o „powstrzymanie rozpala-
nia przez antyukraińskie siły at-
mosfery nienawiści wobec Ukra-
iny, naszej historii i pamięci”[7].

Histeryczna i bezczelna reakcja 
strony ukraińskiej na demontaż 
nielegalnego pomnika UPA po-
kazała, że wbrew temu co twier-
dziły dotychczas polskie czynniki 
oficjalne oraz większość polskich 
mediów nacjonalizm ukraiński 
nie jest na Ukrainie marginesem, 
a gloryfikacja zbrodniczej UPA 
stanowi fundament ideologii pań-
stwowej pomajdanowej Ukrainy. 
Nie jest też ta gloryfikacja – co 
wielokrotnie słyszeliśmy – skie-
rowana rzekomo tylko przeciw 
Rosji. Wystarczyło usunięcie bez-

prawnie postawionego pomnika 
UPA na podprzemyskiej wsi, by 
nacjonalizm ukraiński pokazał 
swoje antypolskie oblicze, by 
znowu pojawiły się znane z histo-
rii groźby i szowinistyczna narra-
cja.

Żarty z Ukrainą skończyły się. 
Pomajdanowy reżim nie tylko 
nie zamierza rezygnować z bu-
dowania tożsamości państwowo-
-narodowej Ukrainy na kulcie 
UPA, ale żąda uznania tego faktu 
przez Polskę. Na temat polityki 
historycznej Ukrainy nie będzie 
z Polską żadnej dyskusji – ta-
kie jest przesłanie wynikające z 
reakcji oficjalnych czynników 
ukraińskich na demontaż bande-
rowskiego pomnika w Hruszowi-
cach. Po przewrocie z 2014 roku 
taktyka nacjonalistów ukraińskich 
chwilowo wyciszyła antypolskie 
treści w oficjalnej narracji. Teraz 
ich antypolonizm został pokazany 
otwarcie.

Dowody na banderowskie oblicze 
pomajdanowej Ukrainy przyno-
si niemal każdy dzień. Tylko, że 
niestety wobec tego faktu więk-
szość polskich polityków i me-
diów przyjęła strategię chowania 
głowy w piasek. Najnowszym, 
porażającym dowodem bandery-
zacji Ukrainy jest uchwała zdomi-
nowanej przez neobanderowską 
partię „Swoboda” Rady Obwo-
dowej Wołynia o ustanowieniu 
roku 2017 Rokiem UPA na Woły-
niu, przyjęta w połowie kwietnia 
większością 46 spośród 53 gło-
sów. Uchwała ta przewiduje, że 
w ramach Roku UPA na Wołyniu 
nastąpi: odnowienie pomników 
UPA, naprawa dróg dojazdowych 
i rozstawienie znaków, które po-
mogą trafić do miejsc „chwały 
bojowej” UPA, wypłacenie mie-
sięcznego dodatku do emerytury 
dla weteranów UPA mieszkają-
cych na Wołyniu, ułatwienie we-
teranom UPA dostępu do leczenia 
i otwarcie dla nich dwóch ośrod-
ków sanatoryjnych, zebranie 
wspomnień i dokumentów po-
twierdzających heroiczną wersję 
historii UPA oraz zorganizowanie 
wystaw gloryfikujących UPA[8].

W świetle tej uchwały Rady Ob-
wodowej Wołynia – podjętej na 
dwa tygodnie przed demontażem 
pomnika UPA w Hruszowicach – 
jasno widać, że na upamiętnienie 
polskiej martyrologii na Wołyniu 
nie ma miejsca, ponieważ upa-
miętnienie to stoi w sprzeczności 
z obłędną heroizacją UPA. Nie 
ulega zatem wątpliwości, że Hru-
szowice nie są przyczyną gróźb 
Wiatrowycza o wstrzymaniu le-
galizacji polskich pochówków i 
upamiętnień na Ukrainie, ale wy-
godnym pretekstem, by tę legali-
zację – stojącą w sprzeczności z 
pomajdanową polityką historycz-
ną – wstrzymać.

Tradycją pomajdanowej Ukrainy 
stały się marsze z pochodniami 

ku czci UPA, przypominające 
scenerią marsze hitlerowskich 
bojówek SA z lat 20. i 30. XX 
wieku. Ostatnio taki marsz odbył 
się w Drohobyczu ku czci dzia-
łaczy OUN-UPA: Dmytra Hry-
caja-„Perebijnisa” i Zenona Kos-
saka-„Tarnawskiego”. Pochód 
rozpoczął się pod pomnikiem 
Tarasa Szewczenki a zakończył 
pod pomnikiem Stepana Bandery 
odczytaniem „Modlitwy ukraiń-
skiego nacjonalisty”[9]. Z kolei 
huczne świętowanie 27 kwietnia 
rocznicy utworzenia ukraińskiej 
dywizji SS „Galizien” stało się 
już rokroczną tradycją nie tylko 
na zachodniej Ukrainie.

Po upadku ZSRR i powstaniu nie-
podległej Ukrainy neobanderow-
ska diaspora w Kanadzie, USA i 
RFN na nowo podjęła wojnę, któ-
rą przegrała ponad siedemdziesiąt 
lat temu. W tę walkę włożono 
olbrzymi wysiłek organizacyjny 
i finansowy. Dla epigonów Ste-
pana Bandery nie miało i nie ma 
znaczenia, że doprowadzili do 
konfliktu wewnętrznego na Ukra-
inie oraz konfliktu z Rosją. Liczył 
się tylko jeden cel – „Ukraina dla 
Ukraińców” pod neobanderowską 
władzą. Neobanderowcy zaofero-
wali swoje usługi Zachodowi w 
obaleniu legalnych władz ukra-
ińskich w 2004 i 2014 roku w 
zamian za możliwość wejścia na 
scenę polityczną Ukrainy. Ale już 
na długo przed tymi przewrotami 
przystąpili do zatruwania ukraiń-
skiej młodzieży wirusem bande-
rowskiego szowinizmu.

Kult Bandery jest obecny w ży-
ciu zachodniej Ukrainy od ponad 
dwudziestu lat, a po przewrotach 
z 2004 i 2014 roku został przenie-
siony na resztę Ukrainy. Efekty 
dwóch dekad wychowania mło-
dzieży ukraińskiej w duchu szo-
winistycznej ideologii są coraz 
bardziej porażające. W lutym na 
ulicy we Lwowie pobito publi-
cystę Ołeha Hrynczuka za to, że 
rozmawiał przez telefon komór-
kowy po polsku. Napastnicy do-
magali się, by przestał mówić po 
polsku[10]. 20 kwietnia na ulicy 
w Kijowie trzykrotnie pchnięto 
nożem Stanisława Serhijenkę – 
działacza społecznego, który był 
jedynym Ukraińcem mającym 
odwagę wypowiedzieć się pod 
swoim nazwiskiem przeciwko 
działalności Wołodymyra Wiatro-
wycza w głośnym artykule Josha 
Cohena na łamach „Foreign Poli-
cy”[11].

To są tylko przykłady pierwsze z 
brzegu. Nikt w Polsce nie zastana-
wia się nad tym, że zatruta bande-
rowskim szowinizmem młodzież 
stanowi pokaźną część podobno 
już dwumilionowej ukraińskiej 
emigracji do Polski. Czy to wła-
śnie na tę zbanderyzowaną mło-
dzież emigrującą do Polski liczy 
Petro Tyma grożąc, że Polacy 
„zapomnieli czym skończył się 
polski triumf w 1938 roku nad 

cerkwiami Chełmszczyzny”?

Polityka uległości wobec Ukrainy 
jest błędem, a ukraińska reakcja 
na demontaż pomnika UPA w 
Hruszowicach stanowi kolejny 
dowód na to, że nie warto stać po 
stronie pomajdanowej Ukrainy. 
Niestety wśród zaślepionych poli-
tyków polskich nadal dominuje w 
tej kwestii myślenie doradcy MSZ 
Przemysława Żurawskiego vel 
Grajewskiego, który raczył ostat-
nio obwieścić, że pamięć o zbrod-
ni wołyńskiej jest „sprawą drugo 
czy trzeciorzędną”, a środowiska 
kresowe są „zupełnie oderwane 
od rzeczywistości” i rzekomo idą 
„oczekiwanym przez Rosję tro-
pem”[12].

[1] „To prowokacja. Takie jest 
zdanie Związku Ukraińców w 
Polsce na temat rozbiórki pomni-
ka w Hruszowicach”, www.por-
talprzemyski.pl, 28.04.2017.

[2] K. Janiga, „Pomnik UPA w 
Hruszowicach został rozebra-
ny”, www.kresy.pl, 26.04.2017; 
N. Ziętal, „Rozebrali nielegal-
ny pomnik UPA w Hruszowi-
cach”, www.plus.nowiny24.pl, 
27.04.2017.

[3] „Spalił kukłę Żyda, idzie do 
więzienia”, portal „Gazety Wro-
cławskiej”, www.gazetawroclaw-
ska.pl, 23.11.2016.

[4] „Wiatrowycz zapowiada od-
wet. Zabronią poszukiwania 
szczątków ofiar UPA na Ukrainie”, 
www.kresy24.pl, 28.04.2017.

[5] A, Świst, „Zemsta Ukraiń-
ców: zdemontujemy wam pomni-
ki”, www.pl.sputniknews.com, 
28.04.2017.

[6] „MSZ Ukrainy oburzone de-
montażem pomnika UPA w Hru-
szowicach”, www.fakty.interia.pl, 
27.04.2017.

[7] „Jaceniuk do Polaków: Po-
wstrzymajcie podżeganie do nie-
nawiści wobec Ukrainy”, www.
pl.sputniknews.com, 29.04.2017.

[8] „Na Wołyniu rok 2017 będzie 
rokiem UPA. Deputowani Swo-
body przeforsowali uchwałę”, 
www.wprost.pl, 16.04.2017.

[9] „W Drohobyczu odbył się 
marsz z pochodniami ku czci 
działaczy OUN-UPA”, www.kre-
sy.pl, 5.04.2017.
[10] „Publicysta pobity we Lwo-
wie za używanie języka polskie-
go”, www.forum.nowiny.24.pl, 
7.02.2017.

[11] „Kijów: antybanderowski 
działacz trzykrotnie ugodzony no-
żem”, www.kresy.pl, 21.04.2017.

[12] „Doradca MSZ: Wołyń jest 
sprawą drugo czy trzeciorzędną”, 
www.kresy.pl, 22.04.2017.
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Promocja książki
***

Po promocji w Wilnie i Kow-
nie czas na Warszawę, Gdańsk 
i Olsztyn. 9 maja spotkaniem w 
CE-Przystanek Historia o godz. 
17.30 rozpoczynamy promocję w 
Polsce pierwszego  tomu książ-
ki  z  serii Polska i Litwa w XX 
wieku o tytule Sowiecki aparat 
bezpieczeństwa wobec podziemia 
polskiego i litewskiego 1944-
1945. 

Książka powstała dzięki 
współpracy archiwistów i hi-
storyków Instytutu Pamięci 
Narodowej z archiwistami i histo-
rykami z Litewskiego Archiwum 
Akt Specjalnych i Centrum Bada-
nia Ludobójstwa i Ruchu Oporu 
Mieszkańców Litwy .  

9 maja CE – Przystanek historia, 
ul. Marszałkowska 21/25 godz. 
17.30. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Polska i Litwa w XX wieku
Małgorzata Chilińska

SZTAFETA BIAŁO - CZERWONA
W PARLAMENCIE PODZIAŁY, A NA PODKARPACIU BŁYSKAWICZNA ROZBIÓRKA 
POMNIKA UKRAIŃSKIEJ POWSTAŃCZEJ ARMII  GORĄCA LINIA W RMF FM
Aleksander Szumański 
 Młodzi patrioci w Hruszowi-
cach po raz kolejny pokazali es-
tablishmentowi III RP, że jednak 
można przełamać urzędniczą 
niemoc i „polityczną popraw-
ność”. Trzeba tylko chcieć.
Młodzi patrioci w Hruszowi-
cach po raz kolejny pokazali es-
tablishmentowi III RP, że jednak 
można przełamać urzędniczą 
niemoc i „polityczną popraw-
ność”. Trzeba tylko chcieć.
Jutro minie 70. rocznica roz-
poczęcia operacji wojskowej, 
zwanej też akcją, o pseudonimie 
„Wisła”, którą władze komuni-
styczne przeprowadziły w 1947 
roku. O przyczynach i przebiegu 
tych działań pisałem w jednym 
ze swych felietonów.
Parę dni temu doszło w Sejmie 
do polemiki w sprawie o owej 
rocznicy pomiędzy ministrem 
spraw wewnętrznych Mariu-
szem Błaszczakiem a posłami 
PO, którzy domagali się m.in. 
dofinansowania z kieszeni pol-
skiego podatnika uroczystości 

organizowanych przez Związek 
Ukraińców w Polsce. Postulo-
wali także, aby pani premier 
Beta Szydło wzięła udział w 
tych uroczystościach. Skomen-
tował to dr hab. Andrzej Zapa-
łowski, były poseł AWS i euro-
poseł LPR, historyk i ekspert od 
spraw bezpieczeństwa. Cytuję 
za portalem Kresy.pl: „Ta inicja-
tywa pokazuje, że autorzy tych 
pytań posiadają znikomą wiedzę 
merytoryczną o problemie, na 
temat którego się wypowiadają 
(...) Dla nich to po prostu jesz-
cze jedna możliwość, by ude-
rzyć w PiS. Nie ma to żadnego 
merytorycznego uzasadnienia.” 
Zwrócił też uwagę, że w przy-
padku operacji „Wisła”, poję-
cie „czystka etniczna”, którym 
posługują się posłowie PO, jest 
„absolutną bzdurą”.
Spór ten nieoczekiwanie prze-
niósł się do Sejmiku Śląskiego, 
którego członkowie, głównie z 
PO i Ruchu Autonomii Śląska 
(radni PiS wstrzymali się od 

głosu), przyjęli uchwałę w spra-
wie 70. rocznicy, także nazywa-
jąc operację wojskową „czystką 
etniczną”? Niezależnie od racji 
merytorycznych lub ich braku 
sojusz autonomistów śląskich ze 
środowiskami przychylnymi na-
cjonalizmowi ukraińskiemu jest 
bardzo niebezpiecznym prece-
densem, zagrażającym integral-
ności państwa polskiego.
Podobny spór istnieje także we-
wnątrz partii rządzącej. Ujawnił 
to senator PiS Grzegorz Peczkis 
z Kędzierzyna-Koźla. Na konfe-
rencji w Warszawie, zorganizo-
wanej przez Patriotyczny Zwią-
zek Organizacji Kresowych i 
Kombatanckich, powiedział on 
o naciskach na senatorów tak ze 
strony władz partii, jak - uwa-
ga! - służb dyplomatycznych 
(czytaj: specjalnych) obcych 
państw. Takie obce ingerencje w  
wewnętrzne sprawy polskiego 
parlamentu to rzecz niebywała. 
Posłowie i senatorowie, wybra-
ni w wolnych wyborach, mają 

bowiem konstytucyjny obowią-
zek dbania o interesy Rzeczy-
pospolitej i swych wyborców, a 
nie innych państw, nawet tych 
sojuszniczych jak np. USA czy 
Kanada. Warto posłuchać całej 
wypowiedzi senatora Peczkisa.
Dodam, że podobna sytuacja 
miała miejsce także w ubiegłym 
roku, gdy inne państwa, do cze-
go otwarcie przyznał się prezes 
Jarosław Kaczyński, próbowały 
zablokować uchwałę sejmową 
o potępieniu ludobójstwa doko-
nanego na obywatelach polskich 
przez nacjonalistów ukraińskich 
z OUN-UPA i SS Galizien. Na-
wiasem mówiąc, obrzydliwą 
rolę odegrał wówczas marszałek 
Marek Kuchciński, poseł z Pod-
karpacia, który sprawę uchwały 
negocjował z Andrijem Parubi-
jem, przewodniczącym parla-
mentu w Kijowie, i Jurijem Szu-
chewyczem, synem dowódcy 
UPA Romana Szuchewycza.
 Dobrze byłoby, aby ABW i inne 
służby specjalne, podległe mini-

strowi Mariuszowi Kamińskie-
mu, intensywnie (co jest słuszne 
i godne pochwały) tropiące in-
gerencje rosyjskie, zaintereso-
wały się także ingerencjami ze 
strony np. Ukrainy i międzyna-
rodowych środowisk rozwijają-
cych na jej terenie swoje gigan-
tyczne interesy gospodarcze i 
polityczne. Oby Polak znów nie 
był mądry po szkodzie.

Na koniec dodam, że wczoraj, 
po 23 lata urzędniczej niemo-
cy, w tym tez nieistniejącej już 
Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, rozebrano z 
zachowaniem procedur niele-
galny pomnik „chwały UPA” 
w Hruszowicach na Podkar-
paciu. Wreszcie! Młodzi pa-
trioci pokazali po raz kolej-
ny establishmentowi III RP, 
że jednak można przełamać 
urzędniczą niemoc i „popraw-
ność polityczną”. Trzeba tylko 
chcieć.
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W wielu publikacjach dotyczą-
cych dziedzictwa dawnych ziem 
Rzeczypospolitej spotykamy się z 
nazwą kresy lub kresy wschodnie 
w zależności  od umiejscowienia 
tematu publikacji. 
Termin kresy, podobnie zresztą 
jak termin ukraina w perspekty-
wie upływu lat nabrał wielowar-
stwowego znaczenia zarówno 
w kwestii historycznej, socjolo-
gicznej czy kulturowej  a przede 
wszystkim geopolitycznej.
 
Termin kresy jako element trwa-
jącego  od lat dyskursu społecz-
nego dla jednych, zwłaszcza 
tych mających swoje korzenie 
sięgające Polski przedrozbioro-
wej stanowi  element tęsknoty za 
utraconymi małymi ojczyznami 
swoich przodków dla innych zaś, 
zwłaszcza pozbawionych elemen-
tarnej wiedzy historycznej lub 
„poprawiaczy historii” stanowi 
pewnego rodzaju mitologię której 
nie wahają się użyć w narracji hi-
storyczno-politycznej.
Ta rozbieżność jest coraz bardziej 
widoczna w polskiej przestrzeni 
publicznej i mam wrażenie, że z 
wolna zaczyna eskalować ale w 
kierunku zmitologizowania dzie-
dzictwa narodowego dawnych 
ziem Rzeczypospolitej co spro-
wadza się do kreowania wypaczo-
nej historii tym ziem. 

A przecież, ukraina czy kresy to 
terminy określające ziemie po-
łożone u dawnych granic Rze-
czypospolitej i dlatego w zdaniu: 
„królu przybył posłaniec z ukra-
iny” trudno dopatrzyć się, że ów 
posłaniec przybył jednak z nieist-
niejącego państwa. Podczas bie-
siad weselnych często śpiewamy 
o wsiadającym na konia młodym 
ułanie, który gdzieś daleko aż 
znad czarnej wody czule żegnał 
się z dziewczyną ale jeszcze czu-
lej ze swoją ukrainą.  
Termin ukraina oznaczał dokład-
nie ugranicza ówczesnych państw  
a i fonetycznie był bardzo zbli-
żony do języka państw słowiań-
skich.
W czasie rozbiorów Polski w za-
borze austriackim, do nazw mniej-
szości rusińskiej w tym zaborze 

dopisywano zamiennie ukaińską,  
aż w końcu narodowość rusińska 
gdzieś się zatraciła i zastąpiono ją 
ukraińską.
W okresie międzywojennym po 
zawierusze spowodowanej I WŚ, 
pojawia się termin ukraina jednak 
już nie w sensie ugranicza tj. na-
zwy terenu a bytu państwowości 
którego zwolenników na przeło-
mie XIX i XX wieku nie brako-
wało. 
Jak podaje Wikipedia: W połowie 
XIX wieku szerszego znacze-
nia nabiera wpływ Naddnieprza 
na Galicję Wschodnią. Pierw-
szym zwolennikiem połączenia 
był Pantelejmon Kulisz, członek 
Bractwa Cyryla i Metodego. 
Prześladowany przez władze ro-
syjskie, przeniósł się do Lwowa 
w 1891 roku. Kolejnymi byli My-
chajło Drahomanow i Mychajło 
Hruszewski. Na początku XX 
wieku działali we Lwowie kolej-
ni zwolennicy połączenia obu 
ziem – Dmytro Antonowycz, Wo-
łodymyr Wynnyczenko, M. Mełe-
newśkyj, Symon Petlura. Przed-
stawiciele „Wielkiej Ukrainy” 
rozpoczęli również działalność 
w galicyjskim ruchu spółdziel-
czym (Wasyl Domanyćkyj, An-
drij Żuk) i studenckim (Mykoła 
Zalizniak). Działania tych, jak i 
wielu innych osób, oddziaływały 
na rozwój poczucia narodowe-
go Ukraińców galicyjskich. Po 
wykształceniu się bloków poli-
tyczno-militarnych (Ententa i 
Państwa centralne) w pierwszej 
dekadzie XX wieku, Galicja zo-
stała uznana przez nacjonalistów 
ukraińskich za „Piemont Ukra-
iny”[e], a państwa centralne za 
siłę, przy pomocy której oderwie 
się Ukrainę Naddnieprzańską od 
Rosji i połączy z Galicją, tworząc 
niepodległe państwo ukraińskie.

W wyniku traktatu ryskiego idea 
międzymorza/bufora lansowana 
przez Piłsudkiego bierze górę i 
traktat odrywa od Polski część jej 
wschodnich terenów. 
Po traktacie ryskim centralna oś 
Polski na linii Wilno- Lwów tra-
ci swoje znaczenie i chyba w tym 
momencie rodzi się nowy termin 
„kresy”. Tym terminem posługi-

wał się sam Józef Piłsudski i ten 
termin pojawia się w przestrzeni 
publicznej w okresie tuż przed 
i po powstaniu II RP a oznacza 
cos utraconego, coś co zostało na 
dawnych kresach/ugraniczach ale 
już przestało być integralną czę-
ścią Rzeczypospolitej.

Np.  tym terminem nazwano 51 
Pułk Piechoty Strzelców Kreso-
wych (51 pp) – oddział piechoty 
Armii Polskiej we Francji po-
wstały głownie z jeńców armii 
austryjackiej. Od 14 grudnia 1920 
roku pułk pełnił służbę na linii 
demarkacyjnej, na na północny 
wschód od Zbaraża. Po podpisa-
niu układu pokojowego obsadził 
granicę na odcinku od Białozórki 
- Szumsk. W kwietniu 1921 prze-
kazał pozycje oddziałom Straży 
Granicznej i i dyslokował się do 
Zbaraża. W lipcu przeszedł do 
Czortkowa. Stamtąd jego I bata-
lion skierowano do Trembowli, II 
do Zaleszczyk, a III jako „kom-
pania demonstracyjna” odszedł 
do Lwowa. W grudniu wszystkie 
pododdziały przeszły do Brzeżan 
i rozlokowały się w koszarach 
Henryka Dąbrowskiego. 
W literaturze a zwłaszcza w twór-
czości polskiego noblisty Sien-
kiewicza trudno znaleźć termin 
kresy. Opisywane są za to pol-
skie miejscowości w kontekście 
przynależności ich do państwa 
polskiego więc to zdaje się po-
twierdzać fakt, iż termin Kresy na 
dobre zagościł  dopiero w czasach 
II RP.       

Nie można wykluczyć, że powsta-
nie w tej części Europy nowego 
bytu państwowości jak była Ukra-
ińska Republika Ludowa miało 
wpływ na pojawienie się nowego 
określenia „kresy” jako nazwy dla 
terenów granicznych.
Nie można też wykluczyć, że  ter-
min „kresy” pojawił się w wyniku 
„kurtuazji” wobec nowego sąsia-
da IIRP, wszak Polska jako jedna 
z pierwszych uznała to państwo 
które w swojej nazwie miała wy-
raz „ukraina”.
Oczywiście to tylko spekulacje 
mimo iż ta nazwa zawiera okre-
ślenie jakim nazywaliśmy odległe 

terytoria Rzeczypospolitej. 

Kresy jako utracone dziedzictwo 
RP nabrały innego znaczenia po 
II WŚ. 
W nowych granicach PRL zabra-
kło ogromnej części II RP a będą-
ca niegdyś centrum Polski oś Wil-
no - Lwów została poza Macierzą.
Dzięki Stalinowi i wspierające-
go go „koalicjantów” utraciliśmy 
wielowiekowe dziedzictwo jakim 
niewątpliwie był dorobek histo-
ryczny, naukowy, literacki czy 
kulturalny.
Chociaż utraciliśmy po raz dru-
gi w XXw. sporą część ziem 
ze wschodnich terenów Polski 
nie utraciliśmy wszystkich jej 
mieszkańców. W ramach akcji 
przesiedleńczych cześć z nich 
expatriowała (to nazwa najbliższa 
jednak nie do końca oddająca jej 
znaczenie) do Polski w nowym 
układzie geopolitycznym zabie-
rając pamiątki, tradycje a przede 
wszystkim pamięć po utraconych 
małych ojczyznach i spoczywają-
cych w „tamtej ziemi” przodkach.
Tych ludzi nazywano różnie. Mó-
wiono że przyjechali „ze wscho-
du” albo zza Buga. Niesłusznie 
nazywana ich również repatrian-
tami ale ten termin oznacza zu-
pełnie co innego. 
Polacy którzy w PRL musieli bu-
dować swoje małe ojczyzny od 
podstaw nie zapomnieli gdzie po-
zostały ich korzenie. 
Stowarzyszali się w organiza-
cjach które dzisiaj nazywamy or-
ganizacjami kresowymi a które w 
swoich nazwach zawierały rejon 
lub miasto z jakiego się wywodzą.
Powoli zaczęło znikać określenie 
„ze wschodu” albo „zza Buga” a 
we współczesnej narracji pojawi-
ło się nowe i wspólne określenie 
„Kresowianie” albo Kresowiacy”.
Nie mnie oceniać czy ten termin 
jest poprawną nazwą tej części 
Polaków bo przecież oni byli, są 
i będą Polakami czy to się komuś 
podobna czy nie. 
Popularność jaką cieszy się ter-
min „Kresowiak” jako nazwa po-
toczna wkracza niebezpiecznie do 
historii która mimo upływu czasu 
posiada ogromna ilość niezapi-
sanych kart historii tych rejonów 
Polski.

O ile w luźnych rozmowach mię-
dzy Kresowianami można dopu-
ścić dyskusję o wielkich Polakach  
kresowych o tyle w narracji histo-
rycznej nie powinno być to do-

zwolone i tolerowane. 
Jeżeli m.in. historycy traktują 
termin „Kresy” jako coś „mitolo-
gicznego”, to jak można używać 
tego terminu wobec wielkich Po-
laków mający olbrzymi dorobek 
kulturalny, naukowy czy literacki. 
W mojej ocenie nie powinno się 
dopuszczać do publikacji takich 
pozycji jak np. wykaz wielkich 
Polaków w odniesieniu tylko do 
Kresów - np. „Wielcy Kresowia-
nie”. Jeżeli trwa spór o nazewnic-
two, (a będzie trwać  i to jeszcze 
długo), to ładniej będzie kiedy 
napiszemy WIELCY POLACY z 
Kresów zamiast „Wielcy Kreso-
wianie”.
Zrozumieć Kresy tzn. poznać za-
rys ogólny historii Polski od uzy-
skania niepodległości. 
Niestety, ten wycinek historii 
edukacja w Polsce traktuje zbyt 
selektywnie i nadto wybiórczo a 
to z kolei nie ułatwia zrozumienia 
istoty Kresów.
Ostatnie lata i walka Kresowian o 
godziwe upamiętnienie Golgoty 
Kresów to swoisty misz-masz w 
posługiwaniu się terminem kresy. 
Wydaje się, że dowolność w uży-
waniu tego nazewnictwa jest nie 
do końca zrozumiała.
Kresy nie mogą być postrzega-
ne jedynie przez pryzmat swoich 
małych utraconych ojczyzn. 
Jeżeli np. mówimy o czczeniu 
pamięci ofiar ludobójstwa na 
Kresach to powinniśmy uwzględ-
niać je kompleksowo a nie przez 
optykę ludobójstwa dokonanego 
jedynie na jednym obszarze czy 
jednego wycinka czasowego. Od 
chwili uzyskania przez Polskę 
niepodległości wiele się działo i 
tego nie wolno przemilczać. 
Dlaczego więc pamiętamy tylko 
o zbrodni Wołyńskiej a zapomi-
namy już o innych zbrodniach 
popełnianych na Polakach za-
mieszkujących na utraconych dziś 
ziemiach Rzeczypospolitej. 

Nie każdy Kresowiak był Woły-
niakiem ale każdy Wołyniak, Wil-
niuk, Lwowianin ...itd., był i jest 
Kresowianinem.
O tym nie wolno zapomnieć bo to 
jest właśnie zrozumieniem Kre-
sów. 
Oczywiście to jest tylko moje 
zdanie i nie każdy musi się z nim 
zgodzić dlatego zapraszam do po-
lemiki.  
         

Zrozumieć kresy 
Andrzej Łukawski
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 Historyk Rasewycz - rewolucja 
Majdanu nie uzdrowiła państwa 
ukraińskiego z raka oligarchii.

/ http://zaxid.net/news/show-
News.do?timchasova_derzha-
vnist&objectId=1423414  Tym-
czasowa państwowość. Aby 
przetrwać, Ukraińcy nauczyli się 
płacić państwu okup.  Wasyl Ra-
sewycz, 14 kwietnia 2017 r.

 Nieufność obywateli wobec 
państwa czyni je niepełnowar-
tościowym, wadliwym, a co 
najważniejsze – niesprawiedli-
wym. Długa historia stosunków 
Ukraińców i władzy państwowej 
zakończyła się wreszcie w 1991 
roku powstaniem ich własnego 
państwa. Ze względu na struktu-
rę społeczną narodu, tworzącego 
się w warunkach swoistego we-
wnętrznego dualizmu, spowodo-
wanego fundamentalnie różny-
mi doświadczeniami w różnych 
instytucjach administracyjno-
-politycznych, stosunek do pań-
stwa był bardzo zróżnicowany. 
Wachlarz postaw zaczynał się 
od galicyjskich legitymistów a 
kończył na naddnieprzańskiej 
anarchii.

Nadszedł czas, gdy starzy ga-
licyjscy legitymiści pod presją 
okoliczności zostali zmuszeni 
ustąpić pola wpływom młodych 
radykalnych nacjonalistów, któ-
ry od razu oświadczyli: „Na-
sza władza musi być straszna!” 
Tymczasem naddnieprzańska 
anarchia najpierw została wyko-
rzystana, a następnie zduszona 
przez dyktaturę bolszewicką.

   W składzie międzywojennej 
Polski Ukraińcom nie udało się 
osiągnąć autonomii narodowej i 
kulturowej, częściowo ze wzglę-
du na nieustępliwość szowini-
stycznej „endecji”, a częściowo 
z powodu radykalizmu młodych 
ukraińskich nacjonalistów. Ci 
maksymaliści nie dostrzegali 
półtonów. Wyznaczyli sobie am-
bitne cele, dla realizacji których 
Ukraińcom wyraźnie brakowało 
własnych sił i środków. Oczywi-
stym było, że młodzież nie była 
gotowa do rezygnacji z celu, tak 
więc pozostał jeden jedyny wa-
riant – orientacja na zewnętrzną 
potęgę. Niestety, taką siłą, zdol-
ną do rozprawienia się z ukraiń-
skimi „wrogami historycznymi”, 
była niemiecka III Rzesza. W 
związku z tym od tego momen-

tu prawie wszystkie koncepcje i 
warianty walki o państwo ukra-
ińskie były ściśle splecione z 
planami nazistowskiej Trzeciej 
Rzeszy. O treści ideowej tych 
koncepcji nie warto nawet ko-
lejny raz wspominać. W naszych 
czasach one w żaden sposób nie 
nadają się na pozytywny przy-
kład w podręcznikach historii.

Tak więc ukraińscy radykalni 
nacjonaliści zwalczali państwo 
polskie na wszystkie możliwe i 
niemożliwe sposoby, jednocze-
śnie całkowicie eliminując ze 
swego arsenału metody parla-
mentarne. Paradoksalnie, nie-
nawiść do państwa polskiego 
uczyniła z nich nie tylko terro-
rystów, ale także przekonanych 
anty-systemowców. Dlatego 
legalne i centrowe Ukraińskie 
Zjednoczenie Narodowo-De-
mokratyczne (UNDO) dla rady-
kalnych nacjonalistów było nie 
mniej nienawistne, ponieważ do-
puszczało współpracę z Polską 
i odwracało uwagę Ukraińców 
od urzeczywistnienia rewolucji 
nacjonalistycznej, o której po 
prostu marzyli. Oznacza to, że 
walcząc o przyszłą niepodległą 
Ukrainę, nacjonaliści w istocie 
rzeczy demonstrowali postępo-
wanie anty-systemowe.

Proklamacja Aktu Odnowie-
nia państwowości ukraińskiej 
30 czerwca 1941 r. we Lwowie 
była raczej działaniem ukierun-
kowanym na walkę bratobójczą 
wewnątrz obozu nacjonalistycz-
nego, niż rzeczywistym zamia-
rem zbudowania państwa ukra-
ińskiego. Wszak nikt rozumny 
nie będzie się upierał przy twier-
dzeniu, że Niemcy tolerowaliby 
na okupowanym przez siebie te-
rytorium jakąkolwiek nie uzgod-
nioną z nimi formę państwowo-
ści? Albo autorzy proklamacji 
nie byli w pełni władz umysło-
wych, albo „proklamacja” miała 
dla nich tylko symboliczne, nie 
wypełnione treścią, znaczenie. 
W ogóle pojawia się pytanie: 
dlaczego w historii państwa 
ukraińskiego tak wiele symboli-
zmu, a tak mało praktyczności i 
pragmatyzmu?

 Swój historyczny Czwarty Uni-
wersał Centralna Rada prokla-
mowała niemalże w wagonie 
pociągu, ponieważ tego żądały 
państwa centralne w trakcie ne-
gocjacji w Brześciu Litewskim. 

Mówiąc, że nie możemy siadać 
do stół negocjacyjny z federal-
nymi regionami państwa rosyj-
skiego. To samo powtórzyło się 
także w 1991 roku, kiedy ukra-
ińska komunistyczno-partyjna 
nomenklatura, obawiając się 
radykalnego Borysa Jelcyna, 
postanowiła przekształcić Ukra-
ińską Socjalistyczną Republikę 
Radziecką w sowiecki rezerwat, 
maskując go symbolami naro-
dowymi: trójzębem, żółto - nie-
bieskim sztandarem i hymnem 
„Jeszcze Ukraina nie umarła”. 
Następnie ukraińskie państwo w 
ogóle zdjęło z siebie całą odpo-
wiedzialność za to, co należy do 
obowiązków państwa: miejsca 
pracy, system opieki zdrowotnej, 
ubezpieczenie społeczne, eme-
rytury, obiektywny wymiar spra-
wiedliwości, bezpieczeństwo 
życia, zapewnienie suwerenno-
ści. Od tej chwili Ukraińcy byli 
zdani wyłącznie na siebie. Oni 
nadal płacili podatki, ale od pań-
stwo nie otrzymywali niczego. 
Wypłacanie mizernych emerytur 
realizowane było z wielomie-
sięcznym opóźnieniem, szpitale 
przeszły na nielegalną samo-
wystarczalność, milicja zajęła 
się „ochroną” bandytów, a sądy 
przekształciły się w miejsca słu-
żące osobistemu bogaceniu się 
sędziów.

 W momencie redystrybucji, a 
precyzyjniej, rozkradania ogól-
nopaństwowej własności, na 
Ukrainie nie istniał system egze-
kwowania prawa. W czasie naj-
większego ubóstwa „skapitulo-
wał” system ochrony socjalnej. 
Państwo postawiło Ukraińców 
na granicy przetrwania. Była to 
swego rodzaju terapia szokowa, 
ale nie na ograniczony czas prze-
prowadzenia radykalnych re-
form, a tak po prostu, bez nadziei 
na przyszłe zmiany. Mieszkańcy 
Ukrainy Zachodniej początkowo 
ratowali się handlem najrozmait-
szymi towarami w państwach są-
siednich lub wracali na wieś, aby 
móc wyżywić swoje rodziny w 
mieście. Najgorzej mieli miesz-
kańcy miast nie mający więzi 
rodzino-towarzyskich ze wsią. 
Na terenach przemysłowych na 
Południu i Wschodzie przedsię-
biorstwa wraz z pracownikami 
stały się własnością „czerwo-
nych dyrektorów” lub zwycięz-
ców ostatniej strzelaniny.

Jeszcze jedną możliwością 

przetrwania stała się nielegal-
na i niekontrolowana emigracja 
zarobkowa. Początkowo była 
traktowana jako sezonowa, lecz 
później przekształciła się w za-
kładanie nowych rodzin w Por-
tugalii, Hiszpanii i we Włoszech. 
Przedtem była, co prawda, Gre-
cja, ale bliskość kultur prawo-
sławnych szybko pozbawiła ten 
kraj perspektyw. Przebywanie 
milionów ukraińskich pracow-
ników zarobkowych za granicą, 
a szczególnie ich comiesięczne 
zastrzyki finansowe wlewane w 
szarą strefę Ukrainy, reanimo-
wały ją do takiego poziomu, że 
prezydentowi Kuczmie i premie-
rowi Juszczence udało się nawet 
przywrócić wypłaty minimal-
nych świadczeń socjalnych dla 
Ukraińców. Nieopodatkowane 
„zarobkowo-emigranckie” kwo-
ty pieniężne dały impuls do 
rozwoju prywatnego biznesu, 
zwłaszcza w sektorze usług.

 Dawni rekieterzy i bandyci, po 
skumulowaniu znacznych kapi-
tałów na niwie rozboju, postano-
wili je zalegalizować i uzyskać 
status biznesmenów. Klasę ludzi 
zamożnych uzupełnili urzęd-
nicy państwowi dysponujący 
prawem podpisywania decyzji, 
pracownicy organów fiskalnego 
i egzekwowania prawa, dilerzy 
w sferze prywatyzacji. System 
ten jest jeszcze jedną gospodar-
ką, ale tą szarą, nie mógł zatem 
przyczynić się do wytworzenia 
u obywateli poczucie zaufania 
do państwa. Faktycznie, obywa-
tele nie płacili podatków, aby w 
zamian uzyskać wysokiej jako-
ści usługi, oni w rzeczywistości 
płacili państwu okup. Wiedzieli, 
że jeśli zostaną okradzeni, mili-
cja nigdy nie odnajdzie złodziei, 
a jeśli nawet znajdzie, to nigdy 
nie zwróci skradzionego mienia. 
Wiedzieli, że ile by nie zapłaci-

li na ubezpieczenie zdrowotne, 
wszystko jedno przyjdzie zapła-
cić odrębnie lekarzowi za wyko-
naną usługę. Rozumieli, że jeśli 
nie będą posiadać odpowiedniej 
sumy pieniędzy do przekazania 
przez adwokata dla sędziego, to 
nigdy nie będzie sprawiedliwego 
wyroku. Aby przeżyć na Ukra-
inie, trzeba było nauczyć się pła-
cenia okupu dla państwa. I że im 
mniejsze były kwoty płaconego 
„okupu” – tym większe stawały 
się szanse na godne życie.

 W czasach niepodległości wy-
tworzył się prawdziwy system 
udawania. Obywatele udawali, 
że płacą podatki, a państwo – że 
coś tam im gwarantuje. Powiedz 
mi, kto będzie zainteresowany 
płaceniem podatków, wiedząc, 
że tam na górze zostaną błyska-
wicznie rozkradzione? Albo kto 
zrezygnuje z usług nielegalnego 
centrum konwersji, jeśli na jego 
rzecz lobbuje przedstawiciel 
służby podatkowej? O jakichkol-
wiek reformach mowy nie było. 
Tak samo o przywróceniu po-
rządku. Pojawia się pytanie: dla-
czego? Sprawa polega na tym, że 
jednakowe warunki dla wszyst-
kich były po prostu niewygodne, 
ponieważ pozbawiały możliwo-
ści szybkiego wzbogacenia się. 
System przypominał pewnego 
rodzaj sprinterskie wyścigi: któ-
ry nie zdążył – ten się spóźnił! 
Ukraść i dobrze zainwestować. 
Ukraść więcej i wyprowadzić 
w szarą strefę. Aby potem, ale 
już jako inwestor zewnętrzny, 
zainwestować i legalnie wy-
prowadzać kapitał za granicę. 
Tak więc mamy do czynienia ze 
swego rodzaju wachtową (zmia-
nową) eksploatacją regionu, bez 
zbędnych emocji i sentymentów. 
Jakże to podobne do postępowa-
nia kolonizatorów w koloniach, 
tylko kolonizatorzy byli swoi, a 

Historyk Rasewycz - rewolucja 
Majdanu nie uzdrowiła państwa 
ukraińskiego z raka oligarchii.  
Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk

/ http://zaxid.net/news/showNews.do?timchasova_derzhavnist&objectId=1423414  Tym-
czasowa państwowość. Aby przetrwać, Ukraińcy nauczyli się płacić państwu okup.  Wa-

syl Rasewycz, 14 kwietnia 2017 r.
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nie zamorscy. Jednak z pewnym 
zastrzeżeniem: swoje rodziny 
już dawno przesiedlili do Wied-
nia, Londynu lub Genewy. I aby 
odpocząć po trudach pracy na 
niwie ukraińskiego budownic-
twa państwowego, latali do nich 
w weekendy i święta.

 Niestety, rezerwa mocy szarej 
strefy ekonomiki nie jest nie-
ograniczona, także cierpliwość 
Ukraińców nie jest nieskończo-
na. Zwłaszcza – jeśli ktoś prze-
kracza [wszelkie granice przy-
zwoitości] tak bardzo, że poja-
wia się dostrzegalne zagrożenie 
utraty, choćby tylko formalnej, 
ale mimo wszystko niepodle-
głości. Gdy system klanowo-oli-
garchiczny Kuczma zdecydo-
wał się przeprowadzić nie tylko 
pewne zmiany personalne, ale 
także spróbował trochę zbliżyć 
się do standardów europejskich, 
Rosja nie zamierzała tolerować 
nawet minimalnych uprawnień 
Ukrainy do odejścia z jej orbity. 
Wtedy protesty ludzi zmateriali-
zowały się w postaci karnawału 
Pomarańczowej Rewolucji. Ale 
ta rewolucja była skazana na 
niepowodzenie, ponieważ prze-
widywała wyłącznie korekty 
personalne przy całkowitym za-
chowaniu systemu.
Po rewanżu „donieckich” gra-
bież ukraińskiej gospodarki 
osiągnęła, jak się wydaje, apo-
geum, i przekroczyła punkt, z 
którego nie było już powrotu. 
Jakby tego było mało, „doniec-
kim” prawie się udało zlikwido-
wać choćby tylko formalne, ale 
ważne elementy suwerennego 
państwa: wojsko, służby bez-
pieczeństwa, zmienić profil or-
ganów ścigania. I chociaż tym 
razem doszło do „gorącej” kon-
frontacji z tysiącami ofiar i utra-
tą terytoriów, systemowi znowu 
udało się przetrwać. Tymczasem 
społeczeństwu nadal agresyw-
nie wmawiana jest idea, że to 
ten pokurcz jest prawdziwym 
ukraińskim państwem. Że próby 
jego zmiany to działalność anty-
-państwowa. Że takie „nieudane 
państwo” – to wszystko, na co 
stać Ukraińców. Może to dziw-
ne, ale technologię „nieudanego 
państwa” wykorzystuje wielu: i 
wrogowie zewnętrzni Ukrainy, i 
wierni „strażnicy” systemu.

W następnym artykule będzie 
mowa o wykorzystywaniu tech-
nologii „nieudanego państwa” 
przez Rosję, polskich nacjonali-
stów i ukraiński systemu klano-
wo-oligarchiczny z prezydentem 
Poroszenką na czele.

„Historia Do Rzeczy” małpuje 
banderowców 
Stanisław Żurek
Miesięcznik „Historia Do Rzec-
zy” w nr 5/2017 postanowił 
uczcić 70.rocznicę przesiedlenia 
ludności z objętych ludobójczą 
działalnością  OUN-UPA 
terenów południowo-wschodniej 
Polski  poświęcając jej cz-
tery artykuły i wstępniak Pio-
tra Zychowicza zatytułowany 
„Małpowanie bolszewików”.  
Zychowicz pisze: „Konflikt 
między komunistami a UPA 
– dwoma wrogami Polaków – 
jest mi obojętny. Oczywiście 
doceniam to, że ukraińskie 
podziemie stawiało opór bolsze-
wikom. Tak jak nasi żołnierze 
wykleci”. Jest to podstawowe 
piramidalne kłamstwo. „Podzi-
emie ukraińskie”, czyli OUN-
UPA miało jako cel podstawowy 
usunięcie ludności polskiej z tzw. 
Zakierzonia, uznając te tereny za 
„etnicznie ukraińskie”, utworze-
nie tutaj „ukraińskiego Piemon-
tu” i czekanie na trzecią wojnę 
światową. Wyrżnięcie ludności 
polskiej już w marcu i kwiet-
niu 1944 roku w Bieszczadach 
w kilku wsiach (Serednie Małe, 
Podkaliszcze, Leszczowate) było 
walką z bolszewikami? W lipcu 
1944 roku zamordowali tutaj co 
najmniej 200 Polaków, w sier-
pniu co najmniej 290 Polaków 
(np. w Mucznem 74, w Balig-
rodzie 42, w Czarnej, Dydiowej  
i Majdanie koło Cisnej po 20 
osób). Pierwsi „przedstawiciele 
władzy ludowej” zginęli tutaj 
11 października 1944 roku, było 
to we wsi Hulskie i dotyczyło 
trzech milicjantów. Czy można 
ich uznać za „bolszewików? 
Chyba tylko z pozycji banderow-
ców, bo na pewno tak ich nie 
traktowała ludność polska.  W 
1944 roku w Bieszczadach „par-
tyzanci ukraińscy” wymordowali 
co najmniej 779 Polaków, wśród 
nich było 7 milicjantów, czyli, 
zdaniem Zychowicza, „bolsze-
wików”. „Opór bolszewikom”, 
jaki stawiało „podziemie 
ukraińskie”, zaowocowało więc 
stratami owych „bolszewików” 
poniżej 1% w stosunku do strat 
cywilnej ludności polskiej. Jak 
więc skomentować zdanie Zy-
chowicza, że opór ten był ana-
logiczny do „naszych żołnierzy 
wyklętych”? 
Zychowicz pisze, że komuniści 
„zamiast walczyć z uzbrojony-
mi mężczyznami, przystąpili 
do masowej deportacji ludności 
cywilnej. Bogu ducha winnych 
Ukraińców, Łemków, Bojków i 
Dolinian. Kobiet, dzieci, starców. 
Deportacjom tym towarzyszyły – 
jak zawsze w przypadku działań 
bolszewików – grabieże, akty 
przemocy i gwałty”. 
Gdyby zapoznał się z opracow-

aniem IPN „Akcja Wisła 1947”, 
dokonanym przez Grzegorza 
Motykę i Jurija Szapowała (bo 
wymienienie książki prof. Ed-
warda Prusa „Operacja Wisła” 
już z góry taką osobę dyskwali-
fikuje, oczywiście za pomocą 
epitetów, a nie argumentów),  
to wiedziałby, że takie były 
założenia operacji wojskowej 
„Wisła” -  żeby zacząć od 
wysiedlenia całej ludności cy-
wilnej z terenów objętych 
działaniami, aby uchronić ją od 
strat i pozbawić przeciwnika 
zaplecza. I nie był to wymysł 
„komunistów polskich”, ale sz-
eroko stosowana praktyka w ta-
kich sytuacjach. Tym bardziej, 
że zarówno cywila siatka OUN, 
jak i zorganizowane i uzbrojone 
grupy SKW (czyli tak zwanej 
samoobrony) nie znajdowały 
się w lesie, ale we wsiach. Tutaj 
też znajdowały się pobudowane 
upowskie schrony, tutaj zaopa-
trywali się oni w żywność, stąd 
otrzymywali nowego rekruta, 
rozkazy i informacje wywiad-
owcze. Ci „Bogu ducha winni 
Ukraińcy”, członkowie SKW, 
podczas dnia byli „zwykłymi 
ukraińskimi chłopami”, w nocy 
natomiast dołączali do oddziałów 
UPA i uczestniczyli w rzeziach 
ludności polskie, rabunkach jej 
mienia i paleniu gospodarstw. 
Można co najwyżej dociekać, 
jak szeroka była skala tego po-
parcia. I czy naprawdę sięgała 
75% ludności ukraińskiej, jak 
podawały to sprawozdania OUN. 
Następnie działania Wojska Pol-
skiego przeniosły się do lasów. I 
podczas tych walk upowskie sot-
nie zostały rozbite. Nie chce mi 
się wierzyć, że Piotr Zychowicz 
o tych faktach nic nie wie. 
Oczywiście były przypad-
ki grabieży mienia rodzin 
ukraińskich, często pod hasłem 
„odbierania” tego, co zostało 
zagrabione ludności polskiej, 
zwykle po jej wymordowa-
niu. Niewątpliwie była to prze-
moc, gdyż nikt nie opuszcza z 
radością swojego domu rodzin-
nego, nawet bardzo ubogiego. 
Czy usprawiedliwia to „stan 
wyższej konieczności”? Dla 
wysiedlanych nie. Dla OUN-
UPA okazało się to zgubne, dla 
cywilnej ludności polskiej, a 
także ukraińskiej, zbawienne, 
chociaż bolesne. 
Zychowicz twierdzi, że nie była 
to „zbrodnia polska”, ale komu-
nistyczna. 
Po pierwsze: była to bardzo 
specyficzna „zbrodnia”, która 
zakończyła falę zabójstw 
zarówno po stronie ludności 
polskiej, jak też ukraińskiej, i 
niewątpliwie ocaliła wiele osób. 

Czy można nazywać „zbrodnią” 
działania, w których nie mają 
miejsca morderstwa, a które 
w efekcie je uniemożliwiają w 
trudnej do oszacowania skali, 
być może dotyczącej nawet setek 
osób?   
Po drugie, decyzję o jej prz-
eprowadzeniu podjęli komuniści 
„polscy”, i jest niewątpliwe, 
że jeśli nie z inicjatywy władz 
Związku Sowieckiego (Stalin? 
Beria?), to za pełną ich wiedzą i 
zgodą. 
Po trzecie: operacją dowodził 
przedwojenny gen. Stefan Mos-
sor i nie można uznać, że był on 
komunistą. 
Po czwarte: większość żołnierzy 
Wojska Polskiego pochodziła 
z Kresów, w tym z Wołynia, 
gdzie banderowcy wymordowali 
im często całe rodziny, zwykle 
w okrutny sposób. Naprawdę 
wszyscy oni byli „komunistami” 
i popełnili „zbrodnię”?  
Po piąte: kadrę kierowniczą op-
eracji tworzyli w dużej mierze 
dowódcy sowieccy (najczęściej 
udający Polaków), w tym po-
chodzenia żydowskiego i 
ukraińskiego (np.  gen. Steca, 
płk Kiryluk), była to więc sow-
iecka „międzynarodówka”. 
Zychowicz stwierdza dalej: 
„Komentatorzy wywodzący się 
z kręgów nacjonalistycznych 
i komunistycznych starają się 
zaś akcję „Wisła” gloryfikować. 
Również ich argumenty są jed-
nak nietrafione. Trudno bow-
iem zrozumieć, dlaczego ten 
sam ubek, kiedy mordował 
żołnierza wyklętego, był zbrod-
niarzem, a kiedy tydzień później 
deportował ukraińską rodzinę, 
był patriotą realizującym  polską 
rację stanu”. Nie podaje jednak 
ani jednego przykładu komenta-
torów gloryfikujących operację 
„Wisła”. Może skorzystałby z 
„ekspertów” z „Gazety Wybor-
czej”? Zwłaszcza odnośnie 
„kręgów nacjonalistycznych”. 
Natomiast nie zauważył „kręgów 
banderowskich” potępiających 
tę operację wojskową, 
nazywających ją „czystką 
etniczną”, a nawet „ludobójst-
wem”, żądających jej potępienia 
i przeprosin Ukraińców ze st-
rony Sejmu RP, a także wypłaty 
odszkodowań. W tym na forum 
międzynarodowym. Usiłującym 
zrównoważyć przesiedle-
nia z dokonanym ludobójst-
wem na Wołyniu, Podolu, 
Lubelszczyźnie, Podkarpaciu. 
Poza tym tak naprawdę ubecy 
nie uczestniczyli bezpośrednio w 
przesiedleniach, oni prowadzili 
śledztwa z już aresztowanymi 
osobami podejrzewanymi o 
udział w zbrodniach lub wspi-

eranie OUN-UPA. Oczywiście 
z zastosowaniem „swoich metod 
śledczych”, sprawdzonych już 
na żołnierzach wyklętych. Nie 
spotkałem nikogo z „kręgów 
nacjonalistycznych”, kto 
uznawałby ich za patriotów 
realizujących polską rację stanu. 
Aż prosi się o jakiś przykład. 
Gdyby tak twierdził ktoś „z 
kręgów komunistycznych”, za-
pewne zostałby oskarżony przez 
swoich przełożonych o „odchyl-
enia prawicowe”, poglądy en-
deckie, i... zaliczony do „kręgu 
nacjonalistów”. 
A poza tym to dziwne, że Zy-
chowicz nie zauważa różnicy 
między zamordowaniem 
żołnierza wyklętego a „depor-
towaniem” rodziny ukraińskiej 
-  i zestawia je razem insynuując 
tezę, że „kręgi nacjonalistyczne” 
traktowały wówczas ubeka jako 
patriotę. Jaki jest cel tej manipu-
lacji? 
Operacja „Wisła” była aktem 
przemocy, jak każda operacja 
wojskowa przeciwko uzbrojone-
mu przeciwnikowi. Dokonały jej 
władze komunistyczne, po kilku 
latach słanych petycji przez 
ludność polską, aby położyć 
kres jej gehennie ze strony 
OUN-UPA i SKW. Miała na-
jbardziej łagodny przebieg, jaki 
można było zastosować. Gdyby 
wówczas w Polsce nie rządzili 
komuniści, także musiałaby być 
przeprowadzona. Być może tylko 
znacznie wcześniej, już w 1945 
roku. Może miałaby krwawy 
przebieg, ale uratowałaby życie 
kilku tysiącom ludności polskiej 
i ukraińskiej, ofiarom z lat 1945 
– 1947.  
Można teraz dywagować, czy 
operację „Wisła” można było 
przeprowadzić inaczej. Nikt jed-
nak dotychczas nie podał recepty 
uniwersalnej, do zaaprobowania 
przez wszystkich. Chyba więc 
jej nie było. 
Te same fałszywe argumenty, 
posługując się rożnymi ma-
nipulacjami, stosuje prof. Jan 
Pisuliński w rozmowie z Piotrem 
Włoczykiem, w artykule „Zbrod-
nia „Wisła”. I niestety, w dużej 
mierze dotyczy to artykułu Ma-
cieja Rosolaka „Akcja na modłę 
Stalina”. W „Historii Do Rzeczy” 
zapanował trend na „małpowanie 
banderowców”. Rzeczywiście, 
trudno jest ich odróżnić od bol-
szewików. Podobne metody 
działania, podobna propagan-
da. Tak jak teraz trudno jest 
odróżnić „Historię Do Rzeczy” 
od „Gazety Wyborczej”. 

Stanisław Żurek 
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Nie szukamy zemsty, nie dopo-
minamy się o zdawkowe słowo 
„przepraszamy” nawet wypo-
wiedziane z najwyższego szcze-
bla władzy - oczekujemy światła 
prawdy przez lata ukrywanej. 

Niewielu osobom znana jest ta-
jemnica lasów we wsi Trzebuska, 
położonej w odległości ok. 30 
km na północ od Rzeszowa. Las 
ten można nazwać „Katyniem 
Rzeszowszczyzny”. W sierpniu i 
wrześniu 2012  roku  minęła 68 
rocznica tragedii, która rozegrała 
się tam na wzór Katynia.. Wła-
dze sowieckie, która zaledwie 
wkroczyła na Rzeszowszczyznę, 
w sierpniu 1944 roku założyły w 
lasach Trzebuski obóz NKWD.  
Okręgowa Komisja Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu – Instytut Pamię-
ci Narodowej w Rzeszowie 29 
maja 1990 roku przejęła śledz-
two w sprawie zbrodni ludobój-
stwa popełnionych w Trzebusce 
k. Sokołowa Małopolskiego od 
sierpnia do października 1944 r. 
przez funkcjonariuszy NKWD. 
„W oparciu o zeznania świadków 
ustalono, że w lipcu 1944 roku 
Delegacja Komendy Armii Krajo-
wej Obszar Lwów, w skład której 
wchodzili: komendant Obsza-
ru – gen. Władysław Filipowski, 
szef Sztabu – płk Henryk Poho-
ski, komendant Okręgu Tarno-
pol – płk Franciszek Studziński, 
komendant Okręgu Lwów – płk 
Czerwiński oraz por. Zygmunt 
Łanowski, została zaproszona na 
rozmowy przez stronę radziec-
ką do Żytomierza. Zaproszenie 
to przywiózł płk Wiktor Grosz( 
Izaak Medresz), który był wy-
słannikiem gen. Żymierskiego 
Rozmowy miały się odbyć w celu 
uzgodnienia włączenia V Dywizji 
Piechoty AK do wspólnej walki z 
Niemcami. W Żytomierzu dele-
gacja spotkała się z gen. Żymier-
skim i ppłk. Marianem Spychal-
skim oraz oficerami NKWD, na 
czele których stał oficer o nazwi-
sku Iwanow. 
Rozmowę prowadzili wyłącz-
nie oficerowie NKWD. W nocy 
gen. Filipowski oraz towarzy-
szący mu oficerowie zostali 
aresztowani. Następnie, drogą 
przez Kijów, przewieziono ich 
do obozu NKWD w Trzebusce, 
dokąd dotarli w sierpniu 1944 r.”  
Dzięki staraniom Departamentu 
Prokuratury Generalnej – Wydział 
Obrotu Zagranicznego, Komisja 
badająca sprawę lasu w Trzebu-
sce otrzymała z Państwowego 
Archiwum Rewolucji Październi-
kowej w Kijowie sprawozdanie, 
z którego wynika, że „strona ra-
dziecka zaprosiła do Żytomierza 
gen. Filipowskiego wraz z 5 ofi-
cerami. Tam został aresztowany, 

a we Lwowie NKWD areszto-
wało cały Sztab AK oraz wielu 
żołnierzy. Zostali oni wywiezie-
niu w sierpniu 1944 r. do wsi 
Trzebuska, położonej 20 km od 
Rzeszowa, i tam przez NKWD 
zlikwidowani. Pochowani zo-
stali w 9 grobach o wymiarze 
12 x 2 i 2 m w głąb. Pierwsza 
warstwa leży 70 cm w głąb” 
Ze strony IPN w Rzeszowie trwa-
ją dalsze badania. 
W lesie w Trzebusce są poszuki-
wane mogiły wymordowanych 
tam w okresie od sierpnia do 
września 1944 r. członków Armii 
Krajowej. 
Na mogiłach wyrósł duży las, co 
utrudnia poszukiwania. Usta-
lono jednak miejsce istniejące-
go tam niegdyś obozu NKWD. 
Symboliczna mogiła, wysoki 
krzyż i tablica z napisem: „PA-
MIĘCI OFIAR TERRORU 
SOWIECKIEGO – WIĘŹ-
NIÓW OBOZU ŚLEDCZEGO 
FRONTU UKRAIŃSKIEGO 
W TRZEBUSCE ZAMOR-
DOWANYCH W TYM LESIE 
W 1944 R.” zapraszają do od-
dania hołdu Polakom zamor-
dowanym na polskiej ziemi 
w barbarzyński, zdradziecki 
sposób przez władzę sowiecką.  
Nie szukamy zemsty, nie do-
pominamy się o zdawkowe 
słowo „przepraszamy”, nawet 
wypowiedziane z najwyższego 
szczebla władzy – oczekujemy 
światła prawdy przez lata ukry-
wanej. „Prawda was wyzwoli”.  
Przewiduje się zorganizowanie 
odpowiednich żałobnych uroczy-
stości w lesie trzebuskim. Niech 
wiadomość o tym miejscu zbrod-
ni dotrze do Polaków, którzy ko-
chają Ojczyznę, gdyż tam, na pol-
skiej ziemi koło Rzeszowa, zosta-
ła powtórzona zbrodnia Katynia. 

OBÓZ NKWD W TRZEBU-
SCE - TURZY

Obóz NKWD Trzebuska - Turza 
(zwany „Mały Katyń”) – obóz 
koncentracyjny zorganizowany 
przez NKWD w sierpniu 1944 
roku w pobliżu Sokołowa Ma-
łopolskiego dla pojmanych pol-
skich żołnierzy Armii Krajowej, 
dezerterów sowieckich i cywi-
lów. Działał do połowy listopada 
1944 roku.

HISTORIA OBOZU

Obóz został zorganizowany nie-
mal natychmiast po wkroczeniu 
sowietów do miejscowości 26 lip-
ca 1944 roku, będąc poszerzeniem 
aresztu śledczo-wydobywczego, i 
miał pomieścić liczne osoby po-
dejrzane o wrogość wobec ZSRR 
zatrzymane na terenach zdoby-
tych przez 1 Front Ukraiński pod 

dowództwem Iwana Koniewa.

WIĘŹNIOWIE

Uruchomiony z osadzeniem 
pierwszych więźniów już 15 
sierpnia 1944 roku, miał formę 
pięciu ziemianek będących pro-
stokątnymi dołami 6 na 4 m, o 
głębokości ponad 2 m, zabezpie-
czonymi od osunięć drewnianymi 
okrąglakami i zadaszonymi po-
nad poziomem ziemi z jedynym 
otworem w dachu, przez który był 
dostęp do drabiny wpuszczanej w 
dół; otwór ten był jednocześnie 
jedynym źródłem świeżego po-
wietrza. Obszar obozu zajmował 
ok. 50 arów na pastwisku gmin-
nym we wsi Trzebuska, który 
wraz z całym terenem aż do rze-
ki ogrodzono wysokim na ponad 
2 m podwójnym płotem z drutu 
kolczastego, straż zaś pełnili żoł-
nierze jednostki NKWD z psami.
Stojący w środku obozu budynek 
Domu Spółdzielczego również 
przystosowano do celów wię-
zienia, zabijając okna deskami 
i wycinając w drzwiach okrągłe 
wizjery do podglądu. Tak tu, jak 
i w ziemiankach rozrzucono na 
podłogi siano z wielkiego stogu 
pośrodku pastwiska, na którym 
spali więźniowie stłoczeni tak, że 
musieli się układać do snu, leżąc 
bokiem.

Każda z ziemianek mieściła oko-
ło 20 ludzi, zaś w Domu Spół-
dzielczym stłoczono w czterech 
pomieszczeniach około 150–200 
więźniów. Przebywali oni w 
obozie na ogół krótko, mianowi-
cie około jednego miesiąca, co 
określa liczbę około 250 ludzi 
przetrzymywanych jednocześnie 
ludzi, zaś w ciągu całego dzia-
łania obozu przebywało w nim 
około 1700–2000 osób. Oficero-
wie NKWD zamordowali w obo-
zowym miejscu kaźni, w lesie we 
wsi Turza, około 300 osób.
Więźniami byli głównie AKow-
cy należący do Podokręgu Rze-
szowskiego AK pojmani pod-
czas Akcji „Burza”, w szcze-
gólności uczestnicy Powstania 
Lwowskiego, oraz śpieszący na 
odsiecz Powstaniu Warszaw-
skiemu. Prócz nich więziono 
tu m.in. również dezerterów z 
Armii Czerwonej i z Ludowego 
Wojska Polskiego.

LOS WIĘŹNIÓW OBOZU

Celem obozu było dość szyb-
ko przeprowadzić zakorzenienie 
władzy sowieckiej, którą Polski 
Komitet Wyzwolenia Narodowe-
go (PKWN) uprawnił do wydawa-
nia i wykonywania wyroków na 
terenach zdobytych. Odosobnieni 
więźniowie byli przesłuchiwani 

od kilku do kilkunastu godzin w 
obejściach pobliskich obozowi, z 
których przeważnie NKWD wy-
siedliło właścicieli, ale nie wraca-
li już do „swoich” miejsc lecz do 
innych, albo do ziemianki numer 
dwa, gdzie oczekiwali śmierci. 
Wielu wcielano przymusowo do 
Armii Berlinga, oficerów zaś naj-
częściej zsyłano w głąb ZSRR. 
Przesłuchania odbywały się z 
udziałem enkawudzistów z załogi 
obozu oraz przyjeżdżających naj-
częściej we czwartki enkawudzi-
stów z Sokołowa Małopolskiego. 

Również we czwartki najczę-
ściej odczytywano wyroki przez 
otwartą klapę włazu ziemianki, 
a na miejsce kaźni ofiary wy-
wożono już ze skrępowanymi z 
tyłu rękami ciężarówkami do la-
sków Turzy (ok. 3 km od obozu), 
gdzie mordowano ich obnażo-
nych strzałem w tył głowy, albo, 
dla oszczędności nabojów, przez 
poderżnięcie gardła, często ob-
wiązanego strzępami ubrania, aby 
zmniejszyć krwawienie. Zamor-
dowanych ułożonych warstwami 
we wcześniej wykopanych dołach 
zakopywano zacierając ślady.

KONIEC OBOZU

AK nagłośniło działanie obozu w 
Trzebusce – Turzy ulotkami roz-
rzuconymi po okolicy, co najpew-
niej spowodowało przyjazd Iwana 
Koniewa, po którego rozmowie z 
komendantem obozu (tytułowa-
nym „pułkownikiem kompanij-
nym”) obóz zlikwidowano, za-
cierając wszelkie ślady material-
ne. Pierwszych odgrzebań mogił 
pomordowanych dokonało AK 
jeszcze w 1944 roku, potwier-
dzając wcześniejsze doniesienia 
o szczegółach tego ludobójstwa, 
zaś na początku lat 90. XX wie-
ku ekshumowano 5 mogił doku-
mentując tożsamość niektórych 
zamordowanych.

ŚLEDZTWO IPN

Śledztwo zbrodni popełnionych 
w Trzebusce - Turzy prowadziła 
Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Rzeszowie, umarzając 
je jednak 7 maja 2004 roku – nie 
będąc w stanie udokumentować 
popełnionych zbrodni wobec cał-
kowitego braku współpracy ze 
strony archiwów w Rosji i w Kijo-
wie, gdzie prawdopodobnie prze-
chowane mogą być dokumenty 
podające szczegóły zbrodni.
W końcu lipca 1944r. Armia 
Czerwona wkroczyła na tereny 
Rzeszowszczyzny. Armia Kra-
jowa współdziałając z armią so-
wiecką, starała się na ile tylko to 

było możliwe w miarę samodziel-
nie wyzwalać polskie ziemie, re-
alizując plan Burza. 

HISTORIA PODZIEMIA KON-
SPIRACYJNEGO ARMII KRA-
JOWEJ OBWÓD KOLBUSZO-
WA, KRYPTONIM „KEFIR”

Zasadnicze walki w ramach Bu-
rzy na terenie Obwodu AK Kol-
buszowa
„Kefir” trwały od 25 lipca do 2 
sierpnia 1944 roku, aż  cały ten 
teren został wyzwolony.
Najważniejszą dla Sokołowsz-
czyzny była zapewne potyczka o 
Sokołów Małopolski.
Prawie nie bronione miasteczko 
zdobyte zostało w godzinach po-
południowych 25
lipca 1944r. przez oddziały 13 
Armii I Frontu Ukraińskiego pod 
dowództwem gen.
Puchowa. 
Wsparcia sowietom udzieliło 
zgrupowanie AK pod dowódz-
twem por.
Czesława Cieślika „Agawy”. 
Samo wyzwolenie nie przyniosło 
miastu dużych
zniszczeń – te przyszły po bez-
myślnym ostrzelaniu cysterny w 
rynku i jego pożarze
oraz po ostrzelaniu wieży kościo-
ła parafialnego. Do dziś trudno 
jednoznacznie
wskazać winowajców zwłaszcza 
tego drugiego zdarzenia. Kolejne 
zniszczenia i
straty w ludności przyniosły w 
kilku dniach po wyzwoleniu nalo-
ty samolotów
niemieckich, które bezkarnie 
bombardowały i ostrzeliwały 
miasteczko. Po nich
nastąpiła długo oczekiwana wol-
ność. Ale jej smak okazał się już 
wkrótce cierpki po
pojawieniu się w Sokołowie i 
okolicznych miejscowościach
sowieckiego NKWD. Przy wspar-
ciu lokalnych komunistów rozpo-
częły się
aresztowania członków podziem-
nych struktur AK, rozbrajanie od-
działów idących
na pomoc walczącej od 1 sierpnia 
Warszawie, zsyłki na teren ZSRS. 
Wyzwoliciel
okazał się być nie mniej okrut-
ny od niemieckiego okupanta. 
Szczególnie boleśnie
mogli przekonać się o tym jeńcy 
obozu NKWD w Trzebusce.

Na mocy porozumienia z 26 lipca 
1944 roku pomiędzy dopiero co 
powstałym
PKWN z rządem ZSRS na zajmo-
wanych przez Armię Czerwoną 
ziemiach polskich
znajdujących się w strefie działań 
wojennych, położonych na za-
chód od tzw. Linii

Katyń Rzeszowszczyzny 
- Trzebuska - Turza
Aleksander Szumański
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Curzona, „władza najwyższa i 
odpowiedzialność we wszystkich 
sprawach
dotyczących prowadzenia wojny” 
koncentrować się miały „w ręku 
wodza
naczelnego wojsk sowieckich”. 
Oznaczało to, że los ludności pol-
skiej, tak osób
cywilnych jak i żołnierzy AK, 
podlegała woli generalissimusa 
Stalina – w praktyce
jurysdykcji sowieckich sądów 
wojskowych. Oznaczało to jedno: 
na terenach
wyzwolonych przez Armię Czer-
woną decydującą rolę miała ode-
grać NKWD, dzięki
której mogła zainstalować się 
w Polsce nowa władza komuni-
styczna.

OBÓZ NKWD W TRZEBUSCE

Na terenie Polski Lubelskiej 
wkrótce po przetoczeniu się fron-
tu radziecko –
niemieckiego pojawiły się liczne 
obozy – więzienia NKWD. Prze-
trzymywano w
nich tych wszystkich, których 
NKWD określiło mianem zdraj-
ców lub przeciwników
politycznych. Obozy NKWD 
miały różny charakter; część z 
nich było obozami
zbiorczymi, przejściowymi (np. 
Przemyśl – Bakończyce, Lwów, 
Brześć n/Bugiem).
Ludzi którzy tam trafiali, po pew-
nym okresie czasu, niezbędnym 
do zebrania
większej ilości więźniów, wywo-

żono do łagrów NKWD na terenie 
ZSRS. Część
obozów NKWD tworzyło na 
miejscu obozów poniemieckich z 
czasów II Wojny
Światowej (np. Rembertów pod 
Warszawą, Skrobów k/Lubarto-
wa). Jeńcy
przetrzymywani byli w barakach 
pozostałych po poprzednich obo-
zach.
Najtrudniejsze warunki panowały 
jednak w prowizorycznych
obozach NKWD, jak określano je 
– typu polowego. Jeńcy tych obo-
zów mieszkali w
ziemiankach wykopanych w zie-
mi. Charakterystycznymi dla tego 
rodzaju obozów
były pośpieszne przesłuchania, 
procesy i sądy (wszystko to mo-
gło zamknąć się w
jednym dniu łącznie z wykona-
niem wyroku). W wyniku wyro-
ków
większość więźniów przewo-
żono do obozów przejściowych 
NKWD a następnie do
łagrów na terenie ZSRS. Spora 
część jeńców ginęła jednak mor-
dowana w lasach
przez „Smersz”. Tego typu obo-
zami typu polowego były m.in. 
obózy w Trzebusce,
Rudnik n/Sanem, Jastkowie k/
Stalowej Woli, Byszówce k/Kli-
montowa itd. Obozów
NKWD i tych nadzorowanych 
przez NKWD było bardzo dużo. 
Według
szacunków, wyroki śmierci wy-
konywano w ponad 100 miejsco-
wościach, a część z

nich była wspólnym dziełem pol-
skiego i sowieckiego aparatu re-
presji. System
polowych ziemianek – obozów 
ziemnych był specjalnością osła-
wionej zbiorczej
dywizji NKWD gen. Mjr Serie-
briakowa. Według badającego to 
zagadnienie Józefa
Myjaka w tego typu obozach wię-
ziono kilka tysięcy ludzi a roz-
strzelano kilkuset,
głównie własnych – sowieckich.
Obóz NKWD w Trzebusce nie 
był jedynym tego typu obozem 
na terenie tzw.
Polski Lubelskiej, takich było 
wiele. O większości z nich jed-
nak nie wiemy z goła
nic. Można śmiało zaryzykować 
stwierdzenie, że obóz NKWD w
Trzebusce pomimo, iż okrywa 
go nadal mrok tajemnic, stosun-
kowo wiele z nich już
odsłonił i jest jednym z niewielu 
na terenie Polski tak dobrze po-
znanych. To zasługa
wielu ludzi, którzy począw-
szy od 1944 r. podjęli działania 
zmierzające do
zachowania pamięci o mordzie 
Turzańskim. Szczególnie należy 
tu pamiętać o Janie
Chorzępie, ks. Józefie Pelcu, 
Stanisławie Pieli a następnie 
wielu działaczach
Solidarności, którzy podjęli 
swoistą sztafetę pokoleń i do-
prowadzili do powstania
szumu medialnego, który spo-
wodował wszczęcie śledztwa 
przez Prokuraturę
Wojewódzką w Rzeszowie w 

maju 1990 r. a następnie rozpo-
częcie prac
ekshumacyjnych w lesie Tu-
rzańskim w 1990 roku. 
Tak zakończył się długi okres kil-
kudziesięciu lat milczenia, które 
obowiązywało lokalne społeczeń-
stwo w czasach Polski Ludowej.
Dzisiaj po obozie NKWD w Trze-
busce nie pozostały  żadna wy-
raźne ślady. Budynek domu spół-
dzielczego rozebrano w latach 
60-tych. 
Nie istnieją też niektóre budynki 
stojące wówczas w pobliżu obo-
zu. Wydarzenia z jesieni 1944 
roku  upamiętniał jedynie stoją-
cy nieopodal rzeczki i ogrodzony 
płotkiem krzyż. Postawiono go tu 
jesienią 1992 roku ( poświęcono 
16 października 1992 r.). Napis 
na nim umieszczony przypomniał 
o więzionych tu ludziach i o tym, 
że niektórych z nich okrutnie za-
mordowało NKWD w lesie ta-
trzańskim.

Przechodniu!

„To pastwisko i całe otoczenie, to 
niemi świadkowie obozu śledcze-
go NKWD w Trzebusce jesienią 
1944 roku. Ofiary dokonywanych 
tu przesłuchań i zbrodni likwido-
wano okrutnie w lesie Turzy lub 
wywożono na Syberię. Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj”. 

W 2004 roku, w 60 rocznicę po-
wstania i funkcjonowania obozu 
NKWD w miiejsce naruszonego 
z czasem krzyża i drewnianego 

płotka posadowiono obelisk z na-
pisem tożsamym z poprzednim.

MORD W LESIE TURZAŃ-
SKIM

„Po Rzeszowszczyźnie krąży rów-
nież ponura wieść( potwierdzona 
zarejestrowanymi na taśmie re-
lacjami świadków) o masowych 
grobach w lesie w miejscowości 
Turza koło Sokołowa. Skazań-
cy byli dowożeni tam z obozu 
NKWD w pobliskiej wsi Trzebu-
ska...”.  
Te dwa zdania umieszczo-
ne przez Jana Łopuskiego w 
książce opisującej dzieje AK na 
Rzeszowszczyźnie w drugiej po-
łowie 1944 roku są dzisiaj zda-
niami najczęściej spotykanymi 
w artykułach, które dotyczą 
wydarzeń w Trzebusce i Turzy 
z jesieni tego pamiętnego 1944 
roku.

Aleksander Szumański

Tekst publikowany w „Warszaw-
skiej Gazecie” nr 7 z 15 - 21 lute-
go 2013 r.

Dokumenty, źródła, cytaty:

- Piotr Ożóg „Obóz NKWD w 
Trzebusce i mord w Turzy,

O. Hieronim Warachim ofmcap

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Ob%C3%B3z_NKWD_w_Trze-
busce
                                                   

 Jak układają się karty?. Jurij An-
druchowycz 31.03.2017 r.

/ https://zbruc.eu/node/64189

 Jadą z Czerniowców. Ze Śnia-
tynia jadą. I z Kołomyi. Ostatni 
dosiadają we Franyku [Iwano-
-Frankowsk].

To wszystko, aż do Lwowa 
przestanków więcej nie będzie. 
To poranny ekspres regionalny. 
Między Franykiem [Iwano-Fran-
kowskiem] i Lwowem – żadne-
go przystanku, to wszystko. Kto 
wsiadł, ten zdążył.

Obserwuję ich. Początkowo tak 
tylko, mimochodem. I, muszę 
szczerze powiedzieć, tak od nie-
chcenia. Potem – z coraz więk-
szym zainteresowaniem.

Jest ich wielu – z dwa wagony 
się zbierze. Być może codzien-
nie jest ich tylu. Są w różnym 
wieku, płci i budowy ciała. Co 
ich łączy – przede wszystkim 

podobieństwo do jakichś nie tyle 
realnych, co raczej wziętych z 
filmów komediowych studen-
tów, którzy na pięć minut przed 
egzaminem, dziko podekscyto-
wani, gorączkowo powtarzają 
wszystko, czego mimo wszystko 
i tak zapamiętać nie zdążą. Wy-
daje się, jeszcze trochę – i będą 
dzielić się wskazówkami i pod-
powiedziami.

Jadą do konsulatu Rzeczypospo-
litej Polskiej. Przed każdym de-
cydująca rozmowa o karcie Pola-
ka. Ukraińcy masowo zapragnęli 
stać się Polakami. To, chcąc-nie-
-chcąc, wymaga wysiłku. Trwają 
ostatnie przygotowania do decy-
dujących rozmów. Brzmią gło-
śno wypowiadane pamiętne daty 
historyczne: Bitwa pod Grun-
waldem, Unia Lubelska, Konsty-
tucja 3 Maja. Gdyby tak staran-
nie studiowali własną historię, to 
może nie potrzebowaliby karty 
Polaka, pojawia się moja złośli-
wa myśl. Choć w głębi duszy nie 
jestem zwolennikiem izolacjo-

nizmu, ale czuję jego mimowol-
ne przebudzenie. Czyli w głębi 
duszy jestem jednak izolacjoni-
stą? O Boże! Oto i [Ziemowit] 
Szczerek, jak mówią, w ostatnim 
numerze „Polityki” wspomina 
moje„nacjonalistyczne wybry-
ki”. To dlatego, że „Wołyń” mi 
się nie podoba. Szkoda tylko, że 
rodzimi nacjonaliści wszystko 
jedno, kurwa, tego nie doceniają.

Ale le dość o tym. Kontynuuję 
obserwację poszukiwaczy kart 
Polaka, synów i córki mojego 
ukraińskiego narodu.

Oprócz historii Polski, wszyscy 
wkuwają na pamięć katechizm 
rzymskokatolicki. Egzaminator 
konsulatu w tym względzie jest 
surowy. Obowiązkowo zapyta, 
czy chodzisz do kościoła i jak 
często. A jako że mało mu, wro-
gowi niemiłemu, usłyszeć „ta 
chodze kożnu niedzielu, pan”, 
to może zaskoczyć żądaniem po-
wiedzenia z pamięci pacierza. I 
tylko najbardziej giętcy umysło-

wo są w stanie zorientować się, 
że chodzi o banalne Ojcze Nasz. 
Jednak w polskim tłumaczeniu. I 
tu zaczyna się prawdziwa sztuka 
– poprawnie przeczytać Ojcze 
Nasz po polsku.

 Historia, religia. A literatura? 
Czy oni zaraz zaczną recytować 
z pamięci „Sonety krymskie” 
Mickiewicza? A jeżeli „Ogniem 

i mieczem”?

Gdybym był pijany, nachodzi 
mnie myśl, to wstałbym i na cały 
wagon ryknąłbym z Tarasa Hry-
horowycza [Szewczenki]: „Gdy-
byście uczyli się tak jak trzeba, 
to i mądrość byłaby swoja!”. Ale 
nie zwykłem być pijany o dzie-
wiątej rano, dlatego ze szczegól-
nie cyniczną trzeźwością obser-

Jak układają się karty? 
Jurij Andruchowycz 31.03.2017 r. 
Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk

/ Foto: / https://zbruc.eu/node/64189

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_NKWD_w_Trzebusce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_NKWD_w_Trzebusce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_NKWD_w_Trzebusce
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wuję rozwój akcji tego głęboko 
parodiowego spektaklu.

 Ludzie szukają sobie ojczyzny. 
Ta, uważana za nią dotychczas, 
nie spełnia oczekiwań. Opła-
ca się ją zamienić na sąsiednią. 
Tym bardziej, że sąsiednia nie 
jest temu przeciwna, a nawet jest 
bardzo za. Ale – postawmy się 
na miejscu Szczerka – na co ona 
idiotka, przy tym liczy?

Precyzyjniej – na kogo. Na tych 
moich towarzyszy podróży z re-
gionalnego pociąg ekspresowe-
go, licznych poszukiwaczy karty 
Polaka? To już lepiej przyjmuj-
cie miliony tych Syryjczyków, 
których tak się boicie! (To ja tak 
podpowiadam polskiemu rządo-
wi). Więc wy takich, jak ci tutaj 
w pociągu, zamierzacie asymi-
lować? Z ich pomocą wzmocnić 
zasoby genetyczne? Wybielić 
rasę? Przywrócić państwowość 
od morza do morza?

 Pytanie, oczywiście, kto kogo. 
W znaczeniu – kto kogo oszuku-
je. Nie, nie tak po prostu – kto 
kogo wykorzysta. Polacy Ukra-
ińców – do powiększania naro-
du, uzupełnienia siły roboczej, 
wzmocnienia gospodarki czy 
(czym to diabeł się nie zabawia!) 
zwrotu terytoriów? Czy Ukraiń-
cy Polaków – aby przeniknąć do 
ich świadczeń socjalnych, solid-
nych wynagrodzeń, europejskich 
dokumentów, wiz, załatwienia 
sobie pracy? Aby otrzymywać 
swoje wymarzone niebotyczne 
800 dolarów miesięcznie, żyć 
sobie bez trosk, w wolnym cza-
sie oglądać tę samą 95. dzielnicę 
[program rozrywkowo-satyrycz-
ny w ukraińskiej TV], słuchać 
tej samej muzyki pop i w dupie 
mieć wszystkie te fantazje bał-
tycko-czarnomorskie? Czyli za-
chowywać się po naszemu, nor-
malnie, choć z kartą Polaka w 
tylnej kieszeni spodni?

W porządku. [OK]. Będziemy 
uważać, że to gra. Gra w karty z 
Polakami.

W tym momencie składam wyra-
zy współczucia bratniej Polsce. 
Zasiadła do gry z partnerami 
skrajnie niewiarygodnymi. Nie 
przypadkiem ich ulubiona gra 
nazywa się dureń.
Jeszcze tego samego wieczoru – 
tak już wyszło, bo przypadki się 
nie zdarzają – przypadkowo czy-
tam „Dziennik. Gazeta Prawna”. 
Z materiału prasowego wyni-
ka, że w Polsce pracuje 1,2 mln 
Ukraińców. I to nie dziwi. Ale 
pojawiają się też nowe dla mnie 
momenty: „Przeciętny migrant z 
Ukrainy – młody, ma przeciętnie 
33 lata (i w tym momencie chce 
się krzyknąć – Twój wiek, o Jezu 
Chryste! – J. A.). W poprzednich 
latach średnia wieku wynosiła 
42.”

Odmłodnieliśmy w Polsce, mó-
wię do siebie nie bez goryczy. To 
w domu się starzejemy.

Ale to wszystko mało. Ponie-
waż dalej coś takiego: „Spośród 
ponad miliona migrantów prze-
ważają...” UWAGA! „...miesz-
kańcy wschodnich obwodów 
Ukrainy.”!

Bracia i siostry, chce mi się krzy-
czeć. I wy, drodzy wschodniacy? 
Więc jesteście jeszcze większy-
mi zdrajcami niż my, Galicjanie?

Ale aby zakończyć moją całą fi-
lipikę jakoś pozytywniej, dołożę 
cytat z tej samej gazety: „Ukra-
ińcy-migranci są dobrze wy-
kształceni (prawie 38% posiada 
dyplom wyższej uczelni) i nad-
zwyczajnie pracowici (przecięt-
nie Ukraińcy pracują 54 godziny 
tygodniowo).”

 Pracowici i wykształceni, i 
wszyscy genialni, tacy, że wy-
wróciliby góry, myślę sobie. 
Więc dlaczego oni, tacy dobrzy, 
nie mieliby pracować 72 godzin 
tygodniowo, ratując Polskę? 
Byle tylko nie Ukrainę.

Jurij Andruchowycz

 Od tłumacza: Uważam za po-
trzebne i pożyteczne, aby prze-
czytać także komentarze – wy-
brane przez mnie tendencyjnie 
– pod tekstem Andruchowycza.

Komentarze

Nykołaj Hajdasz

„Pracowici i wykształceni, i 
wszyscy genialni, tacy, że wy-
wróciliby góry, myślę sobie...
ratując Polskę? Byle tylko nie 
Ukrainę.”

Ponieważ władza ukraińska, 
którą wyskakali na Majdanach 
pożeracze grantów tacy jak An-
druchowycz, miała tych majda-
nowców gdzieś daleko [w tyle, 
czyli w d...]. Elita polityczna 
[sama] się udławi, a nie da zaro-
bić nauczycielom, lekarzom czy 
prostym robotnikom te same 800 
dolarów. Załamuje się produk-
cja, eksport spada, upadają firmy. 
Ukraińcy na czarnoziemach nie 
są w stanie wyprodukować ani 
jabłek, ani truskawek, ani nicze-
go w skali takiej jak Polacy. Bo 
Polacy wyprosili od Unii Euro-
pejskiej 80 mld dolarów podczas 
procesu asocjacji z UE, a majda-
nowcy po prostu sprzedali się za 
„ideę europejską” (plus łapówki 
polityczne od Zachodu dla nie-
których oligarchów, urzędników, 
aktywistów, dziennikarzy). A 
reszcie – podstawowym masom 
narodu – pokazano nie Europę, 
lecz podwyżkę kursu dolara, cen 
i taryf. Mówiąc krótko, „ludo-
bójstwo po nowemu”. Z wojną 
domową dla dopełnienia.

PS Sądząc po publikacjach w 
internecie, syn Andruchowycza, 
Tarasa, również hasa po Polsce 
i jakoś nie spieszy się „ratować” 
Ukrainę, i do ATO się nie zapi-
sał. A samego Andruchowycza 
co, z Berlina wyrzucili, jak zu-
żyty materiał?

 Ihor Szumej

 Juriju nie szanowny. Na cudzym 
nieszczęściu ani ty, ani twoja ro-
dzina szczęśliwi nie będziecie. 
Najgorsze, że taki mankurt jak ty 
wyśmiewasz się z młodych ludzi 
z Ukrainy, którzy za pomocą kar-
ty Polaka pragną otrzymać choć-
by bezpłatne polskie wykształce-
nie, zrealizować się w świecie i 
wrócić do ojczyzny, aby tacy jak 
ty z nich się nie śmiali. [Skoro] 
wyrywasz z kontekstu strofy 
[poematu] Kobzar, to jeszcze 
Stefanyka przypomnij. Niestety, 
to nie tylko ty jesteś hańbą dla 
Ukraińca, ale także wszelkiego 
rodzaju bohdany, białozórki, ja-
remczuczky, kułyniaki... mam 
kontynuować?

 Roman Onyszczenko z Zaporo-
ża

 Ukraiński właściciel środków 
produkcji nie płaci wystarczają-
co dużo pieniędzy specjalistom, 
aby im wystarczyło na zapła-
cenie opłat komunalnych, za 
żywność dla rodziny i tak dalej. 
Bieda wypędza ludzi do pra-
cy za granicą. Walczyć o swo-
je prawa? Po dwóch lub trzech 
próbach jakoś te chęci znikają, 
a najbardziej inteligentni nawet 
nie próbują – od razu do pracy za 
granicą, natychmiast po szkole. 
Bo to jest łatwiejszy sposób, aby 
budować normalne życie, kiedy 
ludzie nie walczą o przetrwanie, 
lecz właśnie żyją, budują karie-
rę, spokojnie wychowują dzie-
ci, cieszą się szacunkiem wśród 
innych takich samych zwykłych 
ludzi. Jest to ważne ze względu 
na fakt, że władze i właściciele 
nie szanują zwykłego człowieka 
z zasady – oni są dla nich mię-
sem.

Kto jest za to odpowiedzialny? 
Ludzie? Czy może władze? Mi 
osobiście wydaje się, że władze, 
które są zadowolone z głupich 
pijanych ludzi, pracujących za 
marne grosze. Kto czyni ludzi 
takimi? Sami ludzie czy system 
funkcjonujących wartości, gdy 
młodzi wierzą, że trzeba być albo 
gwiazdą, albo sędzia lub gliną 
[policjantem], aby coś mieć [ma-
terialnie] w tym kraju? To robią 
władze. A ci zwykli ludzi, którzy 
nie są agresywni – dostrzega-

ją więcej i dokonują wyboru na 
korzyść społeczeństw, w których 
jest normalny stosunek do czło-
wieka jako takiego.

 Wpiszcie w YouTube „Україна, 
секонд” i wszystko zrozumiecie. 
To wstyd, gdy ludzie nie mogą 
sobie pozwolić na zakup nowych 
ubrań. To nie ludzie powinni się 
wstydzić, uwierzcie. Pieniędzy 
po prostu nie wystarcza dla pod-
stawowe potrzeby.

A zarabiając tam i licząc pienią-
dze każdego miesiąca, jak raz 
armia pracowników za granicą 
i wspiera gospodarkę tego pań-
stwa, 5 do 7 mln ludzi co miesiąc 
przysyła tu 200-300 dolarów dla 
rodziny. To – odpowiednio – co 
najmniej 12 mld rocznie zarabia-
ją ci ludzie i wrzucają je do pieca 
gospodarki. Ale większość zara-
bia dość, aby (UWAGA!) trochę 
pieniędzy odłożyć i z czasem ku-
pują mieszkania, maszyny, mate-
riały budowlane, dają pracę tym, 
którzy jeszcze nie wyjechali.

  Ity nazywasz tych ludzi zdraj-
cami. Podziękuj im lepiej: elek-
tryczność w twojej dzielnicy nie 
została jeszcze wyłączona tylko 
ze względu to, że za pieniądze 
przysyłane przez pracowników 
spoza granicy ludzie płacą za 
usługi komunalne.

Nie tam kopiecie, panie Andru-
chowycz, nie tam.

Ołeh Uszczenko

 Jadą z rozpaczy. Lekarze, na-
ukowcy, artyści. Jak zobaczysz 
w knajpie grających muzyków, 
możesz śmiało zwrócić się do 
nich w języku ukraińskim. Jadą, 
gdy zdali sobie sprawę, że w 
domu ani lekarz, ani reżyser, 
jakby nie byli utalentowani, nie 
zrobią kariery i nie będą w sta-
nie zrealizować się nawet w 
minimalny sposób. Jadą z po-
wodu niezdecydowania. Jadą z 
powodu braku doświadczenia w 
budowaniu państwa. Dla Ukra-
ińca państwo zawsze było obce, 
narzędzie ucisku i aparat repre-
sji, z nim trzeba było dogadywać 
się lub go unikać, aby przeżyć. 
I oto nadszedł czas tworzenia 
własnego państwa. Własnymi 

rękami, codziennie, z poczuciem 
własnej odpowiedzialności. A w 
tym zero doświadczenia. Dlate-
go Ukraińcy nadal szukają lep-
szego życia pod jakimkolwiek 
pretekstem poza Ukrainą, a na 
Ukrainie nadal pasożytuje Sys-
tem, którego zadaniem jest nie 
pozwolić Ukrainie zaistnieć.

 Jan Czarnecki, Sztokholm

 Mam kartę Polaka. Stale miesz-
kam na Ukrainie. Ani o kartę 
stałego pobytu, ani tym bardziej 
o polskie obywatelstwo, nigdy i 
nikogo nie prosiłem. W Komu-
nistycznej Partii Związku Ra-
dzieckiego nie byłem, od 1989 
kierowałem filią UHS w Mikoła-
jowie, kiedy Jurij Andruchowycz 
zachwycał się Moskwą. Młodszy 
brat mojej polskiej babci zgi-
nął w szeregach UPA (za Ukra-
inę), a nie w Armii Ludowej 
lub Armii Krajowej. ALE JA, 
POMIMO WYŻSZEGO TECH-
NICZNEGO I PRAWNICZE-
GO WYKSZTAŁCENIA, DO-
ŚWIADCZENIA W SŁUŻBIE 
PAŃSTWOWEJ, WSPÓŁCZE-
SNEJ UKRAINIE NIE JESTEM 
POTRZEBNY. JA – jestem bez-
robotny. Wyemigruję tam, gdzie 
mi doradzi przyssany do grantów 
[zagranicznych] Jurij Andrucho-
wycz

Nykołaj Hajdasz

 Andruchowycz włóczy się po 
mieście, niecenzuralne napisy 
czyta na płotach i inne interesu-
jące informacje. A może poszedł-
by na dworzec, popatrzył, co tam 
zmierza do Europy. Surowce, 
drewno okrągłe! .. Ukraina tra-
ci – cząstkę po cząstce – swoje 
płuca! I nie parkiet eksportuje, 
bez meble, nawet nie papier – 
surowce, Karle! Na Majdanie 
[Niepodległości] skakali, aby 
stać się surowcowym dodatkiem 
do Europy???

„Na stacji kolejowej w Iwano-
-Frankowsku stoją ładowane 
drewnem – okrąglakiem wago-
ny, przeznaczone do wysyłki za 
granicę.
Według świadków, na wagonach 
z drewnem są napisy – Tallinn, 
Estonia. Zdjęcie zrobione w dniu 
31 marca.”

                                                                                          

 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
 Wsparcie budowy Pomnika Wołyńskiego w 

Lublinie

Fundacja Niepodległości, 20-75 Lublin,
ul Bohaterów Monte Cassino 53

Nr. konta 
34 1540 1144 2015 6416 4838 0001

Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI
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Moje Kresy
Emilia Kulińska cz. 3
Eugeniusz Szewczuk
Tror  nacjonalistów ukraińskich 
zaczął się wzmagać nie tylko 
na naszym terenie powiatu ka-
mioneckiego. Już w lecie 1943 
roku dochodziły nas wieści o 
pożarach i mordowaniu Polaków 
na pobliskim Wołyniu. Z domu 
do domu przekazywano infor-
macje o „rzezi wołyńskiej” z 11 
lipca 1943 roku Łuny pożarów 
widoczne były coraz bliżej 
Budek wraz z falą uciekających 
z Wołynia rodzin. Tych których 
nie zdążyli wywieźć na Sybir 
Sowieci, byli  w pierwszej ko-
lejności mordowani przez ukra-
ińskich banderowców - leśnicy, 
gajowi, nauczyciele. 

O los swoich rodzin obawiał się 
nasz gajowy Juryta i leśniczy 
Planeta. Komórka Armii Kra-
jowej działająca w naszej wsi 
wcześniej pomyślała, by rozpo-
cząć działania mające na celu 
obronę wsi i jej mieszkańców. 
Niemieckie represje poszły w 
kierunku unicestwienia Żydów. 

Wspominałam, że wywożono 
ich z Kamionki Strumiłowej 
do obozu zagłady w Bełżcu. 
Wyłapywano Żydów z całej 
okolicy i umieszczano w obozie 
pracy przymusowej.

Od momentu publicznych łapa-
nek rodzina żydowska Mendel z 
Budek ukrywała się w pobliskim 
lesie. Tragiczny los spotkał naj-
pierw ojca i syna. Pani Mende-
lowa znająca się z moją mamą, 
przychodziła ukradkiem pod 
nasz dom skąd zabierała pozo-
stawione dla niej mleko i jajka. 
Pomagaliśmy im jak tylko można 
było. Zimą 1942/43 wszystko się 
zmieniło, od kiedy najpierw So-
wieci, potem Ukraińcy i Niemcy 
zaczęli mieć na oku nasz dom i 
mojego tatę. Rodzice bali się, że 
wywiozą nas na Sybir pomimo, 

że wieś okupowali Niemcy, nie 
ruscy. We wsi powstała samo-
obrona, jej organizatorami byli 
- miejscowy nadleśniczy, kapi-
tan AK, inż. Dobiecki i nasz pro-
boszcz ks. Józef Skrabanek, były 
kapelan wojskowy. 

W marcu 1944 roku samoobrona 
skutecznie odpierała ataki bojó-
wek UPA, gdyż nie były to licz-
ne i zmasowane natarcia, lecz 
pojedyncze napady na ludzi np. 
samotnie jadących przez las, pra-
cujących na polu. Diametralnie 
zmieniło się, gdy 20 marca 1944 
roku przybywające z Wołynia 
banderowskie sotnie usadowiły 
się w naszym powiecie we wsi 
Sokole, skąd regularnie dokony-
wano napadów na polskie wsie 
leżące na terenie powiatu kamio-
neckiego. 25 marca 1944 roku 
dokonano napadu na Maziarnię 
Wawrzkową mordując ponad 20 
osób. Dwa dni później spalono 
wieś Berbeki i Turki. Podob-
no kierownictwo OUN - UPA 
zażądało od Niemców, aby do 
6 kwietnia 1944 roku wszyscy 
Polacy, bez wyjątku, opuścili te 
tereny. Sytuacja wszystkich Po-
laków uległa znacznemu pogor-
szeniu. Wszystkie drogi zarów-
no polne jak i szosy opanowane 
zostały przez policję ukraińską, 
ostschutzów, którzy byli zwy-
czajną bandą wspieraną przez 
Niemców. Wypowiadali się jaw-
nie, iż będą wyrzynać polską 
ludność, w myśl powiedzenia 
„Ukraina bude no bez Lachiw”. 

Naszą obronę wspomaga-
ły niekiedy oddziały sowiec-
kiej partyzantki. Wydaje mi 
się, że w przypadku Budek 
Nieznanowskich partyzantka 
zamiast pomóc mieszkańcom 
naszej wsi i bronić przed 
napadami upowców, sprowadziła 
na nas jeszcze większe 

nieszczęście. Wykonywali oni 
bowiem swoje zaplanowane za-
dania, w tym przypadku wysa-
dzanie w powietrze transportów 
wojskowych jadących na front 
wschodni, uszkadzanie torów 
kolejowych idących ze Lwo-
wa na Radziechów. 28 marca 
przeszło przez naszą wieś duże 
zgrupowanie sowieckiej par-
tyzantki liczące ponad 400 lu-
dzi. Potem szukali dogodnego 
miejsca, by wysadzić niemiecki 
skład wojskowy. Zmusili bronią 
niektórych mieszkańców wsi do 
okazania im w lesie mostku na 
kanale i tam szykowali zasadzkę 
na Niemców. 

Miejscowa komórka AK z inż. 
Dobieckim i ks. proboszczem 
mając informacje z pierwszej ręki 
ze wsi Sokole (sztab banderow-
ców), doskonale wiedziała kiedy 
i z której strony napadną na wieś 
banderowcy. Od przeszło 2 tygo-
dni kobiety, starcy i dzieci noco-
wały w lesie i na terenie tartaku, 
gdzie była niemiecka obsługa 
do ochrony toru kolejowego. W 
domu przy dobytku pozostawał 
zwykle jeden mężczyzna, by w 
razie napadu mógł szybko wy-
prowadzić w bezpieczne miej-
sce bydło i samemu schronić 
się w lesie. Następnego dnia po 
przemarszu, ukryci w lesie par-
tyzanci oczekiwali na przejazd 
niemieckiego transportu woj-
skowego. Torowisko i mostek na 
Bobrówce zostały zaminowane, 
jednakże zbyt szybkie odpalenie 
ładunków wybuchowych spowo-
dowało, że Niemcy zorientowali 
się w zasadzce i rozpoczęła się 
strzelanina. Pierwsze co to za-
strzelono maszynistę pociągu, 
mógł to być nawet Polak, bo 
Niemcom brakowało dobrych 
maszynistów, jednakże pomoc-
nik zdołał doprowadzić skład na 
stację kolejową w Chołujowie, 

gdzie powiadomiono niemiecką 
jednostkę ochrony kolei. Party-
zanci sowieccy zdołali się już 
wycofać. Sztab bandy UPA ma-
jąc także rozeznanie co do miej-
sca pobytu sowieckiej partyzant-
ki sądził, że będą oni w dalszym 
ciągu wspierać samoobronę w 
Budkach Nieznanowskich. Dla-
tego zmasowanych ataków ban-
derowcy zaczęli dokonywać do-
piero w nocy z 6/7 kwietnia 1944 
wiedząc, że Sowietów we wsi 
już nie ma. W Wielki Piątek 7 
kwietnia w wyniku napaści ban-
derowców zginęło z ich rąk 10 
mieszkańców. My także baliśmy 
się przebywać w nocy w naszym 
domu, dlatego razem z mamą 
każdej nocy spaliśmy u ciotek w 
tartaku, w dzień wracaliśmy. 

Miałam wówczas 12 lat, siostra 
9, brat tylko 3.Tato zabezpieczał 
gospodarstwo na każdą ewentu-
alność, rozebrał wóz, ściągnął 
z niego koła, tak naprawdę nie 
wiem do dzisiaj po co? Zosta-
wał sam w domu, bo sądził sam 
szybciej ucieknie przed naciera-
jącymi banderowcami. W tym 
czasie sowiecka partyzantka 
dokonała jeszcze kilku akcji 
sabotażowych na torach kolejo-
wych. Ukraińcy celowo donosi-
li Niemcom, że było to dziełem 
Polaków, mieszkańców Budek. 
Jak wiele poprzednich, noc z 8/9 
kwietnia większość mieszkań-
ców wsi spędziła w pobliskim 
lesie w przeróżnych kryjówkach. 
Ci co pozostali, wczesnym ran-
kiem, a była to Wielkanoc, udali 

się do kościoła na mszę rezurek-
cjyjną. Czy msza się odbyła nie 
mam pewności, bowiem nastąpił 
ostateczny atak banderowców na 
Budki Nieznanowskie. Nie mo-
gąc sobie poradzić ze skutecz-
nymi działaniami samoobrony, 
Ukraińcy powiadomili garnizon 
niemiecki w Kamionce Stru-
miłowej, że Polacy mają broń 
i we wsi wybuchła strzelanina. 
Bezzwłocznie przybył do Budek 
niemiecki oddział Wermachtu, 
jego dowódca nakazał, by wszy-
scy bez wyjątku mieszkańcy 
do godziny dziesiątej opuścili 
wieś. Jednakże ksiądz proboszcz 
widząc zbliżających się Niem-
ców, nakazał obrońcom wio-
ski natychmiastowe wrzucenie 
broni do wody, by nie zostać 
przez Niemców rozstrzelanym 
na miejscu. Na nic się to jednak 
zdało. Broń która tak skrzętnie 
była przechowywana i pokątnie 
kupowana od Niemców z pobli-
skiego lotniska w jednej chwili 
została utracona. Lotnisko zlo-
kalizowane było w pobliskiej 
Maziarni Karańskiej, tuż za do-
mem mieszkającej obecnie w 
Gierszowicach pani Rozalii Ma-
chowskiej zd. Wilgosiewicz. 

W czasie wielkanocnego napadu 
banderowców na naszą wieś zgi-
nęło dalszych 11 mieszkańców 
m.in. państwo Żołyńscy którzy 
osierocili pięcioro dzieci oraz 
ojciec mojego taty, czyli mój 
dziadek Karol Demski. Wieść 
o ewakuacji lotem obiegła całą 
wieś. Ci co wiedzieli o natych-
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miastowym wyjeździe mieli 
możliwość zabrania ze sobą do-
bytku i wszystkiego to co mogli 
załadować na furmanki. Tych 
których nie było we wsi, chowali 
się po lasach, takiej możliwości 
nie mieli, ba nawet o tym nie 
wiedzieli. Bydło, konie, trzoda 
chlewna i pozostały gospodarski 
dobytek pozostawał na zagro-
dzie, gdyż ukrywający wracali 

dopiero na dzień. Ci co bez-
piecznie przedarli się przez kor-
don pilnujących wsi Niemców i 
ukraińskich policjantów zabra-
li ze sobą przynajmniej cześć 
dobytku. Niemcy wyznaczyli 
miejsce zbiórki na drodze koło 
tartaku w Sielcu. Nas jak wspo-
minałam nie było we wsi, noco-
waliśmy u ciotek na tartaku. Na 
mszę rezurekcyjną w Wielkanoc 

w imieniu całej naszej rodziny 
miał pójść tato. Banderowcy za-
atakowali wieś od strony Jazie-
nicy, tak jak zresztą spodziewała 
się nasza samoobrona. Gdy uci-
chła strzelanina i do wsi dotarł 
oddział Wermachtu, tato prze-
dostał się do domu i zaczął pa-
kować dobytek na drogę. Zanim 
złożył rozebrany wóz, tzn. zało-
żył koła, nałożył deski i zatyku-

ły, zabrał trochę zboża, mąki i 
inne najpotrzebniejsze na podróż 
rzeczy, nim dotarł na miejsce 
zbiórki, ogromny konwój 
wyruszył przez las do Kamionki 
Strumiłowej. Kawalkada 
furmanek i ludzi, wśród 
płaczu dzieci i szczekających 
psów, w asyście Niemców 
i Ukraińców opuszczała 
tartak w Sielcu Bieńkowie. 
Nikt z opuszczających wieś 
mieszkańców nie zdawał 
sobie sprawy, że już nigdy 
w takim stanie jak ostatnio 
widział nie zobaczy ojcowizny. 
Wykorzystując zamieszanie oraz 
nieuwagę policji ukraińskiej, 
wielu młodych ludzi, wśród nich 
eskortowany ks. Józef Skroba-
lak, proboszcz naszej parafii, 
zdołało zbiec z konwoju i ukry-
li się w lesie. Ksiądz Skroba-
lak błąkając się wraz z innymi 
uciekinierami parę dni po lesie, 
przedostaniu się do Kamionki 
Strumiłowej, wyjechał do swojej 
matki do rodzinnego Temeszowa 
powiat Brzozów. Ciężko ranny 
podczas napadu ukraińskich na-
cjonalistów na wieś Temeszów, 
gdzie pełnił posługę duszpaster-
ską w miejscowej kaplicy, zmarł 
następnego dnia 28 maja 1944 
roku w szpitalu w Sanoku. Na-
padu i spalenia wielu domów we 
wsi dokonała sotnia „Hromen-
ki”- porucznik UPA Michajło 
Duda, urodzony w Srokach k. 
Tarnopola w 1921 roku. 

Wielu mieszkańców dzisiejszych 
Gierszowic pamięta i wspomi-
na w modlitwie bohaterskiego 
księdza proboszcza. W domu 
nie było też taty ojca - Karola 
Demskiego. Poprzedniego dnia 
w Wielką Sobotę powiedział do 
taty - ty pilnuj gospodarstwa ja 
idę do kuzyna mieszkającego za 
lasem. W momencie pokonywa-
nia leśnego odcinka drogi, tuż 
za Budkami został zastrzelony 
przez banderowski patrol. 

Od tamtego momentu nikt go 
już żywego nie widział. Praw-
dopodobnie został odnaleziony 
przez któregoś z ukrywających 
się w lesie mieszkańców Budek 
i tam na miejscu w lesie pocho-
wany. Nikt nie znał też dokład-
nego miejsca pochówku mojego 
dziadka Karola. Zanim tato na 
zawsze opuścił nasze gospodar-
stwo napotkał na dwie poważne 
przeszkody, które niewątpliwie 
przeszkodziły mu w szybkim 
zebraniu się do drogi. Mieszka-
liśmy tuż za kanałem Bobrów-
ka, w niewielkiej odległości od 
lasu. Tato w momencie składania 
wozu za stodołą napotkał na silny 
ostrzał ze strony lasu, prawdopo-
dobnie banderowców lub Niem-
ców. Udało mu się szczęśliwie 
zaciągnąć furmankę bliżej stajni 
i tam rozwiązać drugi problem. 
Ostrzeliwana stodoła wyglądała 
jak podziurawione sito, z nowej 
dachówki praktycznie nic nie 
zostało. Czasu urodzin podob-
no się nie wybiera. Podczas gdy 
tato był gotowy do drogi, oźre-
biła się nasza klacz, nie chcąc 
bez źrebięcia samą iść w wozie, 
parskała i rżała. Tato owinął źre-

baka w derkę, położył na wozie 
i zmusił kobyłę do wymarszu na 
tartak. Sądził też, że jak konwój 
opuścił tartak, my nie musimy 
jechać za nimi i pozostaniemy 
na miejscu. Niemcy byli jednak 
innego zdania, przydzielili nam 
do ochrony przed banderowcami 
jednego uzbrojonego żołnierza 
i ruszyliśmy w drogę. Wcze-
śniej  na furmankę załadowali-
śmy jeszcze cały dobytek ciotki 
Maryśki i Zośki oraz wszystkie 
dzieci tak, że trudno było się na 
tym wozie pomieścić. Dla mnie 
też miejsca nie starczyło i ra-
zem ze starszymi szłam pieszo. 
Dodatkowo prowadziłam naszą 
krowę, tak jakby nie można jej 
było przywiązać do wozu, to 
była moja prawdziwa udręka. 
Niedawny harmider i strzelani-
na spowodowała, że krasula bała 
się wszystkiego, stawała i szar-
pała się, w końcu podniosła ogon 
do góry i uciekła. Złapaliśmy ją 
przy pomocy moich ciotek, gdyż 
oprócz taty nie było z nami żad-
nego mężczyzny, inni ukrywali 
się w lesie. 

Gdy zbliżaliśmy się w naszym 
małym konwoju do Kamion-
ki, dotarła do nas informacja, 
że Niemcy po doprowadzeniu 
wszystkich na plac dokonu-
ją selekcji ludzi. Rozdzielają 
mężczyzn i młode kobiety od 
starców i dzieci, ładują ich do 
bydlęcych wagonów, chcąc wy-
wieźć do łagru i na roboty do 
III Rzeszy. Wtedy tato celowo 
zatrzymał wóz, pod kobyłę po-
łożył źrebaka, by go nakarmić. 
Niemiecki żołnierz zawrócił i 
zaczął wrzeszczeć na ojca – raus, 
schnell ! Tato po swojemu spo-
kojnie zaczął tłumaczyć Niem-
cowi, że źrebię jest głodne więc 
musi się nassać, inaczej koń da-
lej nie pójdzie i, że zaraz dotrze-
my tam gdzie nas prowadzi. Gdy 
otumaniony żołnierz zniknął za 
zakrętem, tato zawrócił wóz i z 
całym dobytkiem wąską drogą 
przez park uciekliśmy z konwo-
ju. Ciocie zeszły z furmanki i 
udały się szukać schronienia w 
nieznanym dla mnie kierunku. 
Mężów obu ciotek nie  było z 
nami, gdyż także od dawna ukry-
wali się w lasach. 

Mama ze mną i moim rodzeń-
stwem kątem zamieszkała u 
pani Józefy Waksman, byłej 
mieszkanki Budek, która wy-
szła za mąż do Kamionki. Ra-
zem z nami u Waksmanów była 
także Kalina - czerwona krowa, 
którą mama musiała przecież 
codziennie doić. Tak jak w pa-
miętnym filmie „Sami swoi” 
krasula później dotarła z nami 
do Gierszowic i jeszcze przez 
wiele lat była naszą żywicielką.                                                   
Cdn.

Wspomnień wysłuchał  - Euge-
niusz Szewczuk          

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kre-
sach, proszone są o kontakt ze 
mną tel. 607 565 427 lub  e-mail 
pilotgienek@wp.pl  

mailto:pilotgienek@wp.pl
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Stepan Bandera jest głównym 
symbolem dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów z 
OUN i UPA ludobójstwem na 
Polakach na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej. 
Jest symbolem ukraińskiej ko-
laboracji z hitlerowskimi Niem-
cami, której realnym efektem 
było powstanie ukraińskiej 
dywizji SS „Galizien” i ukraiń-
skich batalionów Wehrmachtu 
„Nachtigall” i „Roland”.
Choć został przez Niemców 
aresztowany i osadzony w obo-
zie koncentracyjnym, to przy-
puszczalnie na mocy nieformal-
nego porozumieniu o współpra-
cy ukraińsko-niemieckiej prze-
ciwko Armii Czerwonej został 
wraz z innymi przywódcami 
OUN przez hitlerowców zwol-
niony. 
Na Ukrainę jednak wrócić nie 
zdążył. Po wojnie przebywał 
w Monachium – pod fałszywy-
mi nazwiskami i w przebraniu. 
Jego ochronę stanowić mieli 
byli esesmani. Ani Amerykanie, 
ani Sowieci nie zdołali pojmać 
Bandery. Zginął dopiero w 1959 
roku w zorganizowanym przez 
ZSRS zamachu.

Stepan Bandera to także „boha-
ter narodowy” dla sporej części 
zwolenników Majdanu i pore-
wolucyjnych władz w Kijowie. 
Jego portrety pojawiały się wraz 
z flagami i symbolami UPA na 
barykadach i w zdobytych gma-
chach. Pomniki UPA i Bandery 

stoją zresztą w setkach wsi i miast 
zachodniej Ukrainy, a środowiska 
skrajnie nacjonalistyczne, neona-
zistowskie, antypolskie, antyro-
syjskie i antysemickie stanowią 
dużą część zaplecza nowych, „de-
mokratycznych” władz.
Polski historyk, zajmujący się 
tematyką II Wojny Światowej, 
Holokaustu, faszyzmu i poli-
tycznych zbrodni na ludności 
cywilnej i pracujący na Wol-
nym Uniwersytecie Berlińskim, 
Grzegorz Rossoliński-Liebe, po 
kilkuletnich badaniach twier-
dzi, że Bandera po wojnie w 
dużo większym stopniu wspie-
rany był przez służby wywia-
dowcze RFN, niż do tej pory 
przypuszczano.

BANDERA - SOJUSZNIK 
USA, WIELKIEJ BRYTANII I 
RFN

Po wojnie Bandera współpraco-
wał najpierw z brytyjskim Se-
cret Intelligence Sernice (MI6) 
– w zamian za pomoc finanso-
wą, Bandera szkolił brytyjskich 
agentów i pomagał w przerzu-
caniu ich do ZSRS. Pod presją 
USA Brytyjczycy zerwali współ-
pracę z Banderą w 1954 roku, 
ale siatka Bandery działała w 
RFN nadal: drukowała własne 
gazety i książki, kierowała swo-
imi szpiegami w ZSRS, finan-
sując to fałszywymi dolarami. 
Kierowała „Wolnym Ukraiń-
skim Uniwersytetem” w Mona-
chium i organizowała antyso-

wieckie akcje protestacyjne.
Z centrali w Monachium jeden 
z czołowych ukraińskich działa-
czy, Jarosław Stećko, kierował 
„Antybolszewickim Blokiem 
Narodów”, organizacją dawnych 
nazistowskich kolaborantów z 
Chorwacji, Słowacji i Ukrainy, 
która podczas zimnej wojny dzia-
łała jako bojówka antykomuni-
styczna. Przez cały ten czas, do 
1960 – według danych policji 
niemieckiej – ugrupowanie ban-
derowców dokonało w RFN ok. 
100 zabójstw politycznych.
Od wiosny 1956 r. Bandera, w za-
mian za pieniądze i broń, współ-
pracował najpierw z wywiadem 
włoskim, a potem – zachodnio-
niemieckim. Bandera i Niemcy 
byli przekonani, że na terytorium 
Ukrainy i Polski działa silne, an-
tyradzieckie ukraińskie podzie-
mie (co, po części i na ziemiach 
polskich, było niestety prawdą). 
Nadal na Ukrainę i do Polski wy-
syłano kurierów i kilkuosobowe 
bojówki. W końcu, w 1957 roku, 
Nikita Chruszczow zlecił zabój-
stwo emigracyjnego kierownic-
twa OUN – Bandery i Lwa Rebe-
ta. Zamach na Banderę wykonano 
w Monachium 15 października 
1959.

NIEMCY NIE OTWIERAJĄ 
ARCHIWÓW

W wywiadzie udzielonym 2 maja 
portalowi german-foreign-policy.
com Rossoliński-Liebe twierdzi 
na podstawie odtajnionych nie-
dawno dokumentów CIA, że ża-
den zachodni wywiad tak długo 
nie wspierał Bandery, jak zachod-
nioniemiecki BND (Federalna 
Służba Wywiadowcza). BND fi-
nansował siatkę OUN w Mona-
chium i napływających do niej 
ukraińskich nazistów i kolaboran-
tów, wspierał także pozycję same-
go Bandery. Niemiecki wywiad 
nadal jednak nie ujawnia swoich 
dokumentów na ten temat.
Odtajnione amerykańskie akta 
jednak ujawniają kulisy po-
czątków współpracy Bandery z 
Brytyjczykami i Niemcami. W 
kontakcie z MI6 Bandera był już 
od 1948, a od 1949 brytyjski wy-
wiad pomagał mu w wysyłaniu 
ukraińskich agentów na Ukrainę. 
Brytyjczycy zdawali sobie przy 
tym sprawę, z kim mają do czy-
nienia: „To bandyta, jeśli chce 
się go tak nazwać, ale z gorącym 
patriotyzmem, który nadaje jemu 
bandytyzmowi moralne tło i uza-
sadnienie”. Najpóźniej od 1956 r. 
z Banderą współpracował także 
wywiad RFN, i także doskona-
le zdawał sobie sprawę, kim jest 
Bandera: „Znamy go już od do-
brych 20 lat” – pisał w 1959 r. He-
inz-Danko Herre, dawniej działa-
jący w hitlerowskim wywiadzie 

NIEMIECKI WYWIAD WSPIERAŁ 
BANDERĘ PO 1945 ROKU 
Aleksander Szumański

Batalion „Nachtigall” (pol. Słowik) – batalion Wehrmachtu złożony z Ukraińców i Niem-
ców, uczestniczący w działaniach wojennych w początkach ataku III Rzeszy na ZSRR 
(VI-VIII 1941), w czasie II wojny światowej. Wchodził w skład pułku dywersyjnego 
Brandenburg, podporządkowanego Abwehrze (Abw.II). Oficjalna nazwa jednostki: Son-
dergruppe Nachtigall (pol. Grupa Specjalna Nachtigall). Przez propagandę ukraińską wraz 
z bliźniaczym batalionem „Roland” określany był mianem Drużyn Ukraińskich Nacjona-
listów.

Batalion „Roland” - niemiecki batalion złożony z Ukraińców, w sile 280 żołnierzy, kola-
boracyjna formacja wojskowa działająca po stronie III Rzeszy w roku 1941, w okresie II 
wojny światowej. Przez propagandę ukraińską wraz z batalionem „Nachtigall” określany 
był mianem Drużyn Ukraińskich Nacjonalistów.

Nabór do batalionu przeprowadzono na wiosnę 1941 r. w Austrii. Umundurowanie było 
wzorowane na mundurach „petlurowców”. 5 lipca dowództwo ze strony ukraińskiej objął 
mjr Jewhen Pobihuszczyj, ze strony niemieckiej Ernst Eikiern (ze sztabu głównego Grupy 
Armii Południe).

Jednostka, przydzielona do niemieckiej 11 Armii od wiosny do 21 października 1941, 
uczestniczyła w walkach w rejonie rzeki Prut. 30 czerwca, w dniu ogłoszenia Aktu od-
nowienia Państwa Ukraińskiego, batalion znajdował się w rejonie Frumosul-Botoszany. 
Rozkazem ppłk Erwina Stolze został wycofany z linii frontu, skierowany do Frumosul, 
podporządkowany dowództwu LIV Korpusu i zreorganizowany.

6 lipca 1941 batalion został skierowany przez Węgry i Rumunię w kierunku Odessy. Tam 
pełnił zadania policyjne, takie jak oczyszczanie okolicznych terenów z partyzantki, ochra-
nianie obowiązkowych kontyngentów oraz zakładów przemysłowych.

27 lipca batalion został podzielony na 4 kompanie po 65 żołnierzy. Po aresztowaniu przez 
Gestapo rządu Jarosława Stećki Roman Szuchewycz wysłał do Oberkommando der We-
hrmacht oświadczenie, że w tej sytuacji oddziały „Nachtigall” i „Roland” nie mogą po-
zostać w składzie armii niemieckiej. 27 sierpnia 1941 batalion rozbrojono i wycofano do 
Saubersdorfu pod Wiedniem. W końcu został odtransportowany do Frankfurtu nad Odrą, 
gdzie w wyniku reorganizacji połączono go z drugim batalionem ukraińskim „Nachti-
gall”.
Następnie oba bataliony zostały zlikwidowane, część żołnierzy podjęła funkcje policyjne 
w Batalionie Policyjnym nr 201, część zdezerterowała wobec zmiany polityki Niemiec w 
kwestii Ukrainy.

wojskowym na ZSRS (Fredem 
Heere Ost), a po wojnie odpowie-
dzialny w BND za szpiegostwo na 
terenie ZSRS.
Rossoliński-Liebe twierdzi, że 
dopóki niemiecki wywiad nie 
ujawni swoich dokumentów 
na temat współpracy z Ban-
derą, nie będzie możliwe peł-
ne wyjaśnienie jego wymiaru. 
Podkreśla jednak, że nikt inny 
tak długo i tak intensywnie nie 
wspierał po wojnie Bandery, jak 
BND. Cała ukraińska działal-

ność w Monachium była możli-
wa tylko dlatego, że zachodnie 
kraje traktowały ukraińskiego 
nazistę jako partnera w walce 
z ZSRS i blokiem wschodnim. 
Dla historyka nie ma najmniej-
szej wątpliwości, że ideologia 
Stepana Bandery i jego frakcji 
OUN czerpała bezpośrednio z 
hitlerowskiego nazizmu.

źródło: 
Michał Soska http://mysl-pol-
ska.pl/node/64

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

http://mysl-polska.pl/node/64
http://mysl-polska.pl/node/64
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Zamierzam  napisać cykl artykułów o pisarzach z Kresów. 
Jakże więc nie zacząć od naszego wielkiego wieszcza- 
Adama Mickiewicza!? 
Powiecie zapewne:
-Mickiewicz? Nuuuda! Znamy to ze szkoły, dosyć.
No nie wiem... Mnie też się tak wydawało zanim nie po-
szłam w pewne magiczne miejsce we Wrocławiu. Ale, że 
jest ono magiczne i warte polecenia dowiedziałam się do-
piero po wizycie tam.
Na początku, przyznam, też nie sadziłam, że rękopis „Pana 
Tadeusza” może tak zainteresować i tak zainspirować do 
zorganizowania wielkiej wystawy. 
Tak, mówię o Muzeum „Pana Tadeusza” we wrocławskim 
Rynku. 

To piękne miejsce- jedna ze stylowych kamienic, pięknie 
odrestaurowana mieści w sobie nie tylko skarb rękopisu, 
ale też i ciekawej wiedzy. Niełatwo jest współczesnemu 
człowiekowi tę wiedzę wydobyć z „Pana Tadeusza”. Po-
emat napisany jest archaicznym językiem i w dodatku wier-
szem. Nie każdy to lubi i rozumie. A jednak twórcom tego 
muzeum udało się znaleźć sposoby na to by zachęcić do 
poznawania wiedzy historycznej i obyczajowej  zawartej 
w tej księdze, a nawet przełożyć ją na czasy współczesne. 
Przemawiają do nas za pomocą narzędzi multimedialnych. 
Możemy oglądać, czytać, dotykać, słuchać, przestawiać, 
otwierać szuflady, zaglądać do wnętrza dworku, a nawet 
zabawić się w korektora i poprawiać ocenzurowane teksty. 
Twórcy ekspozycji świetnie zadbali o to, by przybliżyć 
współczesnym ludziom Adama Mickiewicza, jego dzieło, 
a także  idee wolnościowe. Nie chodzi tu o wkuwanie na 
pamięć inwokacji. Dla dzieci w szkole te słowa brzmią 
dziwnie: 
„Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

No, bo jakże to? - Litwa dla niego ojczyzną, a przecież to 
nasz poeta narodowy! 
Trzeba wytłumaczyć, a nie jest to łatwe. Trudną mamy hi-
storię. 
Dzisiaj wielu Polaków, którzy wyemigrowali z kraju też 
chętnie by westchnęło wspominając rodzinne strony, na 
przykład :

−	 Podlasie! Ojczyzno moja!
Albo:

−	 Mazowsze! Ojczyzno moja!  I tak na wiele sposo-
bów: Pomorze, Śląsku, Małopolsko itd.

Dla Mickiewicza rodzinnymi stronami była Litwa, którą 
rozumiał jako część Polski, która wtedy nie istniała na ma-
pach.
Zaosie, Nowogródek, Kowno, Wilno- tam były jego dzie-
cięce i młodzieńcze lata.
Potem już było zesłanie do Rosji, liczne podróże, emigra-
cja na zachód. Zwiedzał Niemcy, Szwajcarię i Włochy, aż 
osiadł w Paryżu. Tam właśnie napisał i opublikował swo-
je najważniejsze dzieło: „Pana Tadeusza”. Tak jak mówi 
podtytuł jest to opowieść o ostatnim zajeździe na Litwie, 
historia szlachecka tuż przed wkroczeniem wojsk na-
poleońskich. Poeta przedstawia tam sarmackie zwycza-
je, życie codzienne, miłości, kłótnie i intrygi. Jednak ci 
skłóceni ludzie potrafią się zjednoczyć w poczuciu więzi 

patriotycznej i w nadziei na odzyskanie niepodległości. 
Zakończenie poematu jest pełne radości i nadziei, gdyż 
miało służyć «pokrzepieniu serc» w oczekiwaniu na lepszą 
przyszłość. 
Całe życie poety, rys epoki romantyzmu, dzieło Mickiewi-
cza i dalsze dążenia wolnościowe Polaków- to wszystko 
przedstawione jest ze szczegółami w Muzeum Pana Tade-
usza we Wrocławiu w bardzo przystępnej i ciekawej formie. 
„...Misją Muzeum Pana Tadeusza jest pokazanie rangi dzie-
ła Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości 
historycznej i kulturalnej Europy na przestrzeni ostatnich 
dwustu lat, a także ukazanie poematu „Pan Tadeusz” jako 
tekstu kształtującego nowoczesne myślenie o tradycji i 
tożsamości kulturowej...” -czytamy na stronie muzeum.
Zapraszam więc do wspólnej wędrówki po salach Kamie-
nicy pod Złotym Słońcem śladami naszego  wielkiego Kre-
sowiaka. Tutaj opiszę po krótce, ale zachęcam do osobiste-
go odwiedzenia tego muzeum, bo to wcale nie nuuuuda.  
Na pierwszym i drugim piętrze wystawy „romantycznej” 
znajdują się następujące sale:

EPOKA

Sala ta przedstawia czas powstań, wojen, poświęcenia w 
walce o narodowe wyzwolenie, heroicznych zwycięstw i 
spektakularnych klęsk. Dążenie do wolności przez ponad 
sto lat było głównym tematem polskiej myśli społecznej, 
sztuki, literatury, a zbrojne przeciwstawienie się zaborcom 
– obowiązkiem każdego patrioty. 

SALON ROMANTYCZNY

         

 „Pan Tadeusz” powstał w czasie, kiedy w kulturze europej-
skiej dominował nurt romantyczny, a ideałem twórczości 
była synteza sztuk – przenikanie się i wzajemne wpływy 
poezji, malarstwa, muzyki i filozofii. 

MICKIEWICZ

Przez pryzmat biografii Adama Mickiewicza (1798–1855) 
dobrze widać dramatyczne losy polskich romantyków. 
Rozpad państwa i utrata wolności nie przeszkodziły w po-
wstaniu najwybitniejszych dzieł naszej literatury. Tułając 
się po świecie, polscy artyści odnaleźli drogę twórczego 
spełnienia. Być może najwybitniejszym z nich był właśnie 
Mickiewicz – prawdziwy Europejczyk, pielgrzym gnany 
chęcią poznania. W tej sali zasiadamy przy pulpitach, przed 
ekranami i zapoznajemy się z różnymi aspektami i etapami 
życia poety. 
Możemy też podziwiać piękną salę z niesamowitym sufi-
tem, pięknie odrestaurowanym, podobnie jak i cała kamie-
nica. 
Tekst pisany, obraz i dźwięk są do naszej dyspozycji. 

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Pisarze kresowi- Adam 
Mickiewicz
Anna Małgorzata Budzińska
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BIBLIOTEKA

Wiedza młodych romantyków oparta była o wnikliwe stu-
dia literatury klasycznej – krajowej i obcej, dobrą znajo-
mość języków starożytnych i nowożytnych. Polski roman-
tyk rzadko mógł się poszczycić własnym czy rodzinnym 
księgozbiorem, ale z zasobnymi bibliotekami stykał się 
podczas edukacji. W muzealnej bibliotece można do woli 
szperać po szufladach- a nawet jest to wskazane, można też 
wziąć do ręki stare księgi i przejrzeć je.
Nawet małe dzieci zaczynają być zainteresowane tematem 
i zapewne w przyszłości inaczej spojrzą na dzieło Mickie-
wicza niż my kiedyś. Nie będzie to dla nich nudny poemat 
pisany wierszem. 

RĘKOPIS

Autograf „Pana Tadeusza” jest chyba najcenniejszym rę-
kopisem Ossolineum i jednym z najwartościowszych za-
bytków polskiej kultury. W jego skład wchodzą: zeszyt 
w miękkiej kartonowej oprawie liczący 48 kart i ich frag-
mentów oraz album z czystopisem liczący 91 kart. Całość 
umieszczono w oprawie z czerwonej skóry ze złoconymi 
wyciskami. 
Tego rękopisu nie możemy dotykać, ale śmiało możemy 
przewracać karty elektronicznej wersji dzieła.
Szczerze mówiąc, uważam, że Mickiewicz miał brzydki 
charakter pisma, mało czytelne bazgroły. Dobrze, że zosta-
ło to wydrukowane. 

 SZLACHTA

Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” przedstawił barwny 
zapis szlacheckiej obyczajowości, która stanowiła podsta-
wę kształtowania tożsamości narodowej w okresie zabo-
rów. 
Sala Szlachta prezentuje życie szlachty, oryginalność jej 
zwyczajów, zalety, cnoty, ale także wady i przywary. 
Materialne ślady kultury szlachty towarzyszą nam dzisiaj 
w postaci muzealnych eksponatów lub przykładów archi-
tektury siedzib zachowanych w wielu miejscach Polski i na 
kresach dawnej Rzeczypospolitej.
 Szlachcice i szlachcianki w tej sali wychodzą nam naprzeciw i 
prezentują swoje stroje.

DOM

Szlacheckie życie ziemiańskie łączyło się z kultywowa-
niem tradycji rodzinnej siedziby. Życie toczyło się tam 
według zasad określonych szlacheckim obyczajem. Jed-
nym z ważniejszych elementów było przyjmowanie gości i 
wspólne biesiadowanie. 

ZNACZENIE

„Pan Tadeusz” został opublikowany w roku 1834. Od 
momentu wydania wzbudzał w kolejnych pokoleniach 
czytelników ogromne emocje, od fascynacji i bezgranicz-
nego przekonania o wyjątkowości dzieła do krytycznych 
recenzji i sceptycznych opinii wobec jego wartości. W tej 
sali możemy posłuchać takiej dyskusji i poznać argumenty 
każdej ze stron- zarówno krytyczne jak i pochlebne. Tak 
różne reakcje pojawiające się przez ponad 150 lat od wyda-
nia drukiem „Pana Tadeusza” świadczą o jego znaczeniu. 
Także współcześnie niemal każdy Polak ma własne zdanie 
na temat narodowej epopei. 

WOLNOŚĆ

Pojęcie wolności to jedna z najważniejszych kwestii poru-
szanych przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”. W 
XIX wieku dla Polaków najdotkliwszy był oczywiście jej 
brak. Utrata wolności politycznej stała się źródłem wspo-
mnień i kanwą dla eposu, czemu Mickiewicz daje wyraz w 
wielu jego fragmentach.
„Pan Tadeusz” uświadamia, że wolność nie jest dana raz na 
zawsze, lecz trzeba o nią nieustannie dbać, pielęgnować, 
gdy się ją posiada, pilnować, by nie stracić, wreszcie w 
ostateczności walczyć o jej zdobycie czy odzyskanie. 

W sali „Wolność” możemy poznać jak rozumiana była 
przez wieki wolność szlachecka, osobista, artystyczna i 
polityczna,

POWIDOKI

Powidoki to dla mnie najbardziej zaskakująca część ekspo-
zycji. Schodzimy po kilku schodkach, a tu korytarz poprze-
dzielany dziwnymi kurtynami, zewsząd dobiegają głosy, 
pokazują się obrazy- jakby na wodzie, jesteśmy zdezorien-
towani w pierwszej chwili. Zaraz jednak wiemy, że powi-
doki to fragmenty znanych nam filmów- w obrazach i w 
odgłosach- na przykład „Zezowate szczęście” czy „Popiół 
i diament”. Przechodzimy przez ekrany kurtyn, które nie są 
wodne a parowe.

Istnieje silny związek  pomiędzy dziewiętnastowieczną 
literaturą a twórczością filmową, która stanowiła jeden 
z najważniejszych środków wyrazu artystycznego dwu-
dziestego stulecia i miała ogromny wpływ na wyobraźnię 
zbiorową oraz postawy pokoleń Polaków po drugiej wojnie 
światowej. 

MISJA: POLSKA- szereg sal 

Wystawa „Misja: Polska” to opowieść o polskiej historii 
XX wieku oparta na losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
i Władysława Bartoszewskiego. Ich życiorysy to część hi-
storii pokolenia, które wychowywało się w wolnej po 123 
latach zaborów Polsce, ale w 1939 roku stanęło przed ko-
niecznością walki o niepodległość.

 Po wojnie zaś znów trzeba było walczyć o prawdziwie 
wolną Polskę, ale innymi metodami niż walka zbrojna.
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Cytat z Bartoszewskiego, który wciąż jest aktualny: „Je-
żeli będziemy tylko krzyczeć o Polsce to może wychylić 
się Pan Bóg z płonącego krzaka i zapytać- jaka ma być ta 
Polska?”

Powiedzenie Jeziorańskiego też daje dużo do myślenia: „ 
Można przegrać bitwę, a nawet wojnę, lecz ocalić cały na-
ród” 

Pod koniec życia obaj przekazali Ossolineum ogromne 
zbiory dokumentujące ich losy, działalność i wydarzenia, 
w których uczestniczyli. 

Duże wrażenie zrobiła na mnie możliwość zajrzenia przez 
wizjery w więziennych drzwiach. Zobaczyłam tam celę, 
a także przesłuchanie więźnia.  Mogłam również  zasiąść 
przy biurku cenzora i spróbować naprawić ocenzurowany 
tekst. Słuchałam też  przemówień z czasów PRL-u.  

Pseudosocjalizm już mamy za sobą. 

Cieszyliśmy się ze zmian i dobrze, że żyjemy w wolnej już 
Polsce. Mamy wiele swobód i możliwości. Nauczmy się z 
nich mądrze korzystać, bo wolność to ważna rzecz, ale nie 
można jej mylić z bezprawiem. 

Zamiast się kłócić - odpowiedzmy wreszcie Panu Bogu 
jaka ma być ta Polska. 

Już w „Panu Tadeuszu” poeta pokazał do czego prowa-
dzą kłótnie sarmackie w narodzie- czy niczego się nie 
nauczyliśmy z historii?  

W opracowaniu wykorzystałam wiadomości ze strony Mu-
zeum Pana Tadeusza: 

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/o-muzeum 

Zdjęcia zamieściłam własne. 
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Wio na piechotę do Lwowa
Aleksander Szumański
26 kwietnia 2017 roku odbył 
się w oddziale krakowskiego 
Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Teatru Filmu i Telewizji 
„Loża” kolejny koncert piosen-
ki lwowskiej. 
Wystąpili - Zespół „Chawira” 
w składzie Karol Wróblew-
ski - akordeon, śpiew, prezes 
Fundacji Ocalenia Kultury 
Kresowej, Stefan Czyż - klar-
net, Jerzy Skrejka - fortepian, 
Magdalena Sowa - sopran, Ire-
na Paprocka - pianino i sopran, 
Franciszek Makuch - artysta 
Opery i Operetki w Krakowie, 
Dorota Helbin - sopran artyst-
ka Opery i Operetki w Krako-
wie, Piotr Kaczorowski - piani-
no.
Scenariusz i reżyseria Karol 
Wróblewski, opracowanie i 
konferansjerka Wojciech Ha-
bela i Aleksander Szumański.
Organizatorzy -  Fundacja 
Ocalenia Kultury Kresowej, 
SPATiF O/ KRAKÓW, Alek-
sander Szumański.
Producent Aleksander Szu-
mański.

Koncert został sfilmowany 
przez dr Józefa Wieczorka - 
dostępny w you tube pod adre-
sem „Spacerkiem po Lwowie”

Już po raz następny w kolejnych 
latach  2007 - 2017 Wojtek Ha-
bela zaprosił publiczność do 
Lwowa piosenką Wiktora Bu-
dzyńskiego „Wio na piechotę do 
Lwowa”, kiedy to 8 marca tego 
roku usłyszeliśmy tę piosenkę na 
otwarcie „11 Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Lwowskiej i 
bałaku lwowskiego”. „Większa 
połowa” licznie zebranej pu-
bliczności w krakowskim Klubie 
Garnizonowym Wojska Polskie-
go przy ul. Zyblikiewicza 1  była 
już gotowa do tego spaceru. By-
łem zdecydowany i ja, nie pomo-
gło zniechęcające westchnienie 
mojej małżonki „ta bój si Boga 
!” mróz na dworze. Co mi tam 

mróz, ja do Lwowa pragnę już.
Ale teraz kilka słów o koncercie.
Magdalena Sowa, piękna krako-
wianka, z umiejętnością bałaka-
nia podbiła serca publiczności 
piosenkami - „Piosenka o naszym 
Lwowie”, Madonny lwowskie”, 
Moje serce zostało we Lwowie”, 
„Panie fiakrze joj”, „W Stryjskim 
Parku, „.
Nie pozostała jej dłużna Irena 
Paprocka akompaniując sobie na 
bałakowym pianinie zaśpiewała 
„Na Wysokim Zamku”, „Chodź-
my do Stryjskiego Parku”, Wio-
sna we Lwowie”, „Cmentarzyk 
lwowski”.
A Zespół Chwira nie tylko grał, 
ale i śpiewał „Krakowską gitarę” 
- śpiew i akordeon Karol Wró-
blewski, „O dwunastej godzinie” 
(Ide se przez Lwów) z Wojtkiem 
Habelą - śpiew i naturalnie „Wio 
na piechotę do Lwowa” - Wojtek 
Habela - śpiew, „Walczyk lwow-
ski” - Karol Wróblewski - śpiew 
z bałakowym akordeonem.. 
Myśmy już byli przygotowani do 
„Wio na piechotę do Lwowa”, a 
ponieważ moja żona się nie wy-
brała, to w jej zastępstwie poszła 
Elżunia i aby nie robić obciachu 
za towarzysza wzięła sobie Ada-
ma Macedońskiego, a nie mnie, a 
właściwie „mi”. I tak doszliśmy 
do „Ślepej Mińci”, która siedzia-
ła pomimo zimna i deszczu pod 
pomnikiem Jana III Sobieskiego 
na Wałach Hetmańskich, rżnęła 
na harmonii i śpiwała „Pienkny 
gwoźdzki”, „Śliczny tulipani”. 
Jak do niej podszedłem to zawo-
łała - „ty miglanc”. Potem całą 
widownią podeszliśmy pod moją 
kamienicę przy ul. Jagiellońskiej 
4 i ze smutkiem zobaczyliśmy, 
iż na trzecim piętrze w wyku-
szu okno było zamknięte i ja nie 
patrzyłem się na vis - a vis poło-
żony Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, ani na afisze reklamująca 
audycję Polskiego Radia Lwów 
„Wesoła Lwowska Fala”. Poszli-
śmy więc dalej przez ul 3-maja i 
znowu zmartwienie - nie ma kina 

już kina „Muza|” z afiszami Toń-
cia i Szczepcia, na frontonie tej 
kamienicy napis po ukraińsku - 
„haj żiwiot Stepan Bandera”. 
Ta to ja wtedy zażałowałem, iż 
wybraliśmy się do Lwowa. I w 
smutku poszliśmy dalej do Ogro-
du Jezuickiego. 
Na Głównej Alei Parku siedzie-
liśmy na ławkach odpoczywając 
i nie przypuszczaliśmy nawet w 
snach, że z Ogrodu Jezuickiego 
pojedziemy wszyscy do .....War-
szawy. A niespodziana podróż 
odbyła się tak:
Podszedł do nas siedzących na 
ławkach bardzo sympatyczny 
batiar w kaszkiecie i powie-
dział jestem Warszawa - Wawa 
i jedziemy do Warszawy. Pro-
szę się za mną ustawić, pierw-
sza osoba trzyma mnie mocno 
pod boki, a następna, następną 
i tak do końca naszej kolei i po-
dróży do Warszawy. Gdy wszy-
scy byliśmy już ustawieni, je-
den za drugim, wówczas pociąg 
ruszył, a lokomotywa prowa-
dzona przez Warszawę - Wawę 
rytmicznie poruszając ręko-
ma jak parowóz wywoływała 
rytmicznie  stację docelową - 
Warszawa Wawa,  Warszawa 
- Wawa, Warszawa - Wawa... 
i tak dojechaliśmy na dworzec 
Warszawa Główna.
Lekko odsapnęliśmy i wówczas 
Franek Makuch zaśpiewał pio-
senkę 

PLAC MUZYKA - autorów 
nieznanych

Oto trudny tekst „Placmuzy-
ki” w językach polskim (bałak 
) i jidysz (szmonces) wykonany 
brawurowo przez Franciszka 
Makucha 
 
   „Placmuzyka kiedy gra,
    wszysku śmieji się ha,ha,
    durny Jasiu naprzód tam
    z chłupakami pendzi sam.
    
   Za nim jakiś stary Żyd

    śpiwa sobi „aj sy git,
    aj sy git, aj sy git,
    aj sy, aj sy, aj sy git.
    
    Dżija, dżija, dżija, ra,
    jak ta banda pienkni gra,
    pikulinu, bumbardon
    i ten duży helikon,
    mały bembyn, duży bas
    i czyneli jeszcze raz,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra.

    W pensjonaci żeńskim tam,
    dzie panienki sam na sam,
    cichu w ławkach siedzu już,
    a wytrzymać ani rusz.
    
    A w tym jedna: „ha, ha, ha,
    proszy pani, banda gra”
    i du okna póki czas
    biegnu wszyski wraz.
    

    Dżija, dżija, dżija, ra,
    jak ta banda pienkni gra,
    pikulinu, bumbardon
    i ten duży helikon,
    mały bembyn, duży bas
    i czyneli jeszcze raz,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra.

    Naprzód jedna fik, fik, fik,
    za niu druga myk, myk , myk,
    za niu trzecia fajt, fajt, fajt,
    a ta stara, majt, majt, majt.
    Prufysorka szu, szu, szu,
    biegni takży co ma tchu,
    a profesur póki czas
    miendzy baby takży właz.
    
    Dżija, dżija, dżija, ra,
    jak ta banda pienkni gra,
    pikulinu, bumbardon
    i ten duży helikon,
    mały bembyn, duży bas
    i czyneli jeszcze raz,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra,
    ta banda, ta banda

    wy Lwowi pienkni gra.

    Z egzercyki kiedy już,
    wojsko nam powraca tuż
    wszysko cieszy się ha, ha
    że to nasza banda gra.
    Durny Jasiu naprzód tam
    z chłupakami pendzi tam,
    za nim chyca stary Żyd,
    krzyczy: aj sy, aj sy git,
    
    tatele, mamele, bubele haj,
    wszysko krzyczy: banda gra,
    Mojsi, Leibe, Aronsohn
    in die szejne Ryfke Kohn,
    wszysko krzyczy: aj waj mir,
    die grojse bandzi hier,
    die bandzi, die bandzi
    die bandzi szpilt zoj git.”

    
W Warszawie byliśmy krótko, 
bo przypomnieliśmy sobie mój 
wiersz, który zmobilizował nas 
do powrotu do Lwowa:

    Kiedyś napisałem specjalnie 
dla Radia Lwów:

    Pożegnanie

    Lwów pożegnał nas siwą już 
mgłą,
    Za te lata spędzone wraz z 
nami
    I z oddali już tylko się skrzą
    Kamienice i Rynek nasz z 
lwami

    I te lata ziszczone wraz z tobą
    Na krakowskim już bruku 
przetarte,
    Byłaś Lwowa swojego ozdobą,
    Bo bez ciebie cóż wszystko jest 
warte.

    W załączeniu pozdrowienia 
dla p. prezes Radia Lwów Teresy 
Pakosz:
    Ni ma jak Lwów. Ta joj!

Aleksander Szumański     
ze Lwowa - Tymczasowo w 
Krakowie


