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OSTATNI AKORD AKCJI „BURZA”POWSTANIE WARSZAWSKIE
Wołyń był pierwszy, 27
Wołyńska Dywizja Piechoty AK już walczyła
6 i pół miesiąca biorąc
udział w Akcji „Burza”
najpierw na Kresach,
później na Lubelszczyźnie. W lipcu „Burza”
rozpoczęła się na Wileńszczyźnie, Polesiu, na
Podolu i Ziemi Lwowskiej. Sowieci najpierw
współdziałali z poszczególnymi siłami Armii
Krajowej w wyzwalaniu
obszarów i miast okupowanych przez Niemców.
Niestety ostatecznie pokazali swoje prawdziwe
oblicze, rozbrajając niedawnych sojuszników i
zamykając ich w obozach
jenieckich.
Alarmujące wieści docierały do
komendy głównej AK i
mimo, że wcześniej nie
planowano powstania w
Warszawie, to jednak do
niego doszło. Czy słusznie, od lat toczą się spory
w tym temacie i zapewne
nigdy nie ustaną. Polacy
z Kresów, byli pierwszymi co zapłacili słoną cenę za patriotyzm,

powstańcy warszawscy
zapłacili ją jako ostatni
uczestnicy „Burzy”. W
tym miejscu nie można zapomnieć, że na barykadach stolicy obok
warszawiaków walczyli
również żołnierze i harcerze z Kresów. Wszyscy
spełniali swój obowiązek
wobec ojczyzny, dlatego
szacunek i pamięć należy
się wszystkim w 70 rocznicę tych tragicznych
wydarzeń. Można ubolewać jedynie, że władze
naszego kraju pamiętając
o Powstaniu Warszawskim zapomniały, gdzie i
kto zaczął tą walkę o niepodległość. Przykre jest,
że patriotów dzieli się
na ważniejszych i mniej
ważnych, ale pamięć narodowa jest ważniejsza
od uznaniowości władzy.
Dlatego wywiesimy flagę aby uczcić wszystkich
bohaterów narodowych
wielkiego zrywu niepodległościowego w 1944
roku. Powstanie Warszawskie było ostatnim
akordem „Burzy”. –redakcja.

PAMIĘTAMY I NIEZAPOMNIMY

Niechciana rocznica

AKCJA „BURZA” WE LWOWIE

12 lipca 2014 roku w Rogozińcu k. Międzyrzecza, odbył
się kolejny zjazd kresowian Milna i Gontowy województwa tarnopolskiego. Większość przybyłych, to młodzi tutaj
urodzeni. Bliskie kontakty mieszkańców tych sąsiednich
podolskich wsi, podtrzymywane są też tutaj. Na spotkanie
przyjechali z odległych stron Polaski: z Gdańska, Szczecina, Gliwic, Wałbrzycha, Wrocławia, Przemyśla, Lublina,
a nawet jedna gontowianka z Francji. Naszą ludność nie
tylko przesiedlono, ale i rozproszono po całym Zachodzie i
kraju. ........strona 7

Politykę historyczną III i IV Rzeczypospolitej wyznaczają
kult zbrodni katyńskiej, kult Powstania Warszawskiego i
mitologia żołnierzy wyklętych. Wszystkie te trzy elementy
spaja bowiem wątek antyrosyjski (i zarazem antykomunistyczny), który jest fundamentem polityki historycznej (i
nie tylko) w Polsce po 1989 roku. Wszystko co nie jest w
jakikolwiek sposób antyrosyjskie nie odpowiada politycznemu zapotrzebowaniu. Dlatego po 1989 roku coraz bardziej marginalizowana jest tematyka zbrodni.......strona 15

Akcja „Burza” we Lwowie, powstanie lwowskie – akcja
wojskowa zorganizowana i podjęta 22 lipca 1944 roku we
Lwowie przez oddziały zbrojne Armii Krajowej przeciw
wojskom niemieckim. Pod koniec grudnia 1943 roku rozpoczęła się nowa ofensywa sowiecka. W dniu 4 stycznia
1944 roku wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko- sowiecką z roku 1939, zaś w dwa miesiące
później, w pierwszych dniach marca 1944 roku weszły na
teren województwa tarnopolskiego. ..strona 22

KIEDY SIERPNIOWE SŁOŃCE
WSTAWAŁO 1943 ROKU NA
WOŁYNIU

WIELCY PISARZE IKON

KONCERT W 70 ROCZNICĘ
POWSTANIA WILEŃSKIEGO
Koncert odbył się lipca na pl. Lotników w Szczecinie.
Zgromadził kilka pokoleń Szczecinian. Od najstarszych –
kombatantów Armii Krajowej z Kresów dawnej Polski do
najmłodszych - śpiewających im dzieci i młodzieży z zespołu chóralnego „Serduszka” przy parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa, który obchodzi w tym roku swoje
25-lecie. W premierowym wykonaniu....strona 9

Początek sierpnia był względnie spokojny – prawdopodobnie dano Polakom czas na dokończenie żniw, by
można było zagarnąć gotowe zbiory. Do zmasowanej
akcji doszło w ostatnich dniach sierpnia, Ukraińcy zaatakowali wówczas 85 miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, włodzimierskim i lubomelskim.
..strona 20

Mój kolega tak mnie zagadnął:
- Zajmujesz się ikonami, sama piszesz ikony, to opowiedz
mi coś o najsławniejszych pisarzach ikon, pewnie znasz
ich wielu. No i jednak nie jest to tak proste i jednoznaczne. Owszem-wszyscy znamy Rublowa, mogę też wymienić
jeszcze kilku ikonografów, którzy zaistnieli w historii, ale
nie jest to wielka galeria postaci. Problem wynika z samej
istoty ikony i podejścia religii Wschodu do twórców ikon.
Ikonopis tworzy pod wpływem ..strona 28
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11 lipca „Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian”
Tak obchodzono 71. rocznicę „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu

Kielce: relacja z uroczystości upamiętnia- Maciejowice: Relacja z uroczystości upamiętniających
jących Rzeź Wołyńską
Rzeź Wołyńską
Wołyń – przemilczane ludobójstwo. Z takim hasłem przez Kielce
przeszedł marsz upamiętniający
Polaków zamordowanych w 1943
roku przez oddziały Ukraińskiej
Powstańczej Armii na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej. Uroczystości zorganizowała Brygada
Świętokrzyska Obozu Narodowo-Radykalnego, kielecki oddział
Sekcji Kobiet RN, Stowarzyszenie Kielecka Rodzina Katyńska
oraz Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a nasz portal objął
patronat medialny.
Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kieleckiej Katedrze, którą
uświetniła obecność pocztów
sztandarowych Okręgu Kielce
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego „Strzelec” ze Skarżyska-Kamiennej i Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych. 11

kijów, wideł, siekier i noży. Napady na świątynie były na porządku dziennym, oprawcy wiedzieli,
gdzie znajdą Polaków, bo tam było
ich miejsce. Bo Polak i Bóg to nierozłączni przyjaciele. Bóg płakał,
gdy matka przed śmiercią patrzyła na swoje nieludzko zabijane
dzieci, ale zaraz potem przyjął
ich oboje do siebie. Dlaczego na

lipca w Kościele katolickim obchodzone jest święto liturgiczne
świętego Benedykta – głównego
patrona Europy i o jego wstawiennictwo za pokój na kontynencie,
w odwołaniu do wydarzeń z lipca
1943 roku, prosił kapłan w kazaniu:
Polacy nie mieli pojęcia, że człowiek zdolny jest do takiej nienawiści. Nie przypuszczali, że 11 lipca
1943 roku, idąc na Mszę Świętą,
już z niej nie wrócą, a ta nadziela
stanie się „Krwawą Niedzielą” –
apogeum ludobójstwa Polaków na
Wołyniu. Ta Msza skończyła się
dla nich błogosławieństwem samego Boga Ojca, który przywitał
ich jako męczenników. Ginęli bowiem oni w bestialski sposób od

Wołyniu wydarzyła się taka tragedia? Oprawcy dalecy byli bowiem
od mądrości Bożej. Niech ofiara
naszych Rodaków nie pójdzie na

marne. Niech święty Benedykt,
patron Europy, wyprosi pokój na
tym pięknym kontynencie, który
swoje korzenie miał, ma i mieć
będzie tylko w Bogu.
Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów ustawili się w kolumnie
marszowej, by przejść ulicami
miasta i w ten sposób przypomnieć Kielczanom o przemilczanym ludobójstwie Polaków na
Wołyniu. Maszerujący pogrążeni byli w ciszy i zadumie. Trasa
Marszu objęła Skwer Pamięci
Ofiar Katynia, gdzie została odsłonięta w kwietniu br. rzeźba
„Sen” wkomponowana w instalację 16 głazów – symboli pamięci
Ofiar Katynia, a zakończyła się na
Cmentarzu Partyzanckim pod Pomnikiem Katyńskim, ponieważ w
Kielcach brak jest niestety jakichkolwiek miejsc upamiętniających
ofiary Rzezi Wołyńskiej. Tam
okolicznościową przemowę wygłosił Filip Bator – przewodniczący zgromadzenia, przedstawiciel
Brygady Świętokrzyskiej Obozu
Narodowo-Radykalnego, zapalono także znicze oraz złożono
wieńce. Uroczystości zakończyło
odśpiewanie hymnu narodowego.
Oto krótka notka z naszych obchodów oraz zdjęcia.. Cieszę się
bardzo, że zostanie to umieszczone w kolejnym wydaniu KSI.
11 lipca 2014r. na rynku w Maciejowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia
z 1943r. zwane rzezią wołyńską,
ku pamięci ofiarom ludobójstwa
dokonnanych przez ukraińskich
zbrodniarzy OUN - UPA. Kustosz
muzeum w Maciejowicach - Marek Ziędalski - przytoczył uczestnikom zarys wydarzeń z Wołynia,
po czym nastąpiła krótka projek-

cja obrazująca te wydarzenia. Minuta ciszy oraz wewnętrzna modlitwa były częścią uroczystości.
Całość zakończył utwór „Modlitwa - Obudź się Polsko” jako wezwanie do zgromadzonych, że o
takich wydarzeniach jak to trzeba
pamiętać. Zostały zapalone znicze
- płomień pamięci - dla tych, którzy zginęli za to, że byli Polakami.
Aleksandra Mianows
Klub Młodzieży Patriotycznej Powiatu Garwolińskiego
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Relacja z 11 Lipca 2014 r Warszawa - Ludobójstwo Wołynia i
na Skwerze Ofiar Wołynia
Małopolski PAMIĘTAMY.
w Lublinie
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Ewa Siemaszko która w swoim wystąpieniu
powiedziała o zamordowanych
przez OUN-UPA m.in., że „Wołają z grobów których nie ma...”

Z inicjatywy Ruchu Narodowego,
Obozu Narodowo-Radykalnego i
Środowisk Kresowych pamiętający
o uczczeniu 11 lipca Dnia Pamięci
Męczeństwa Kresowian spotkali się
w Lublinie na Skwerze Ofiar Wołynia. Choć panowała atmosfera powagi i modlitewnej zadumy – dzielono się też radością z pomyślnego
zakończenia
wielomiesięcznych
starań o pozytywne zaopiniowanie
treści napisu na przyszłym Pomniku Ofiar Ludobójstwa
dokonanego
na Kresach
przez
nacjonalistów
ukraińskich.
Monument
zostanie odsłonięty za
rok, już teraz
jednak na
wkopanym
na Skwerze
Krzyżu Wołyńskim została przybita
tabliczka z sentencją zatwierdzoną
właśnie przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie (po przeszło
półrocznej żmudnej walce Kresowian i narodowców o utrzymanie
w jej treści pojęcia „ludobójstwa”
na określenie zbrodni ukraińskich).
Za pomordowanych na Wołyniu i
całych Kresach odmówiono modlitwę, zapalono znicze.
Współorganizator
uroczystości,
Zdzisław Koguciuk, przypomniawszy tragiczne fakty odnośnie Rzezi
Wołyńskiej przemawiał do zgromadzonych: - Dla rządzących Polską elit ofiary tej niewyobrażalnej
tragedii, jednego z największych
ludobójstw w historii ludzkości są
wciąż ofiarami drugiej kategorii.
Świadczą o tym nie tylko ubiegło-

Prof. Filar ze wzruszeniem opowiadał o swoich przeżyciach jak
też o samym Skwerze Wołyńskim.

rocznej głosowania w Sejmie, ale
też haniebna nieobecność decydentów w trakcie corocznych, organizowanych oddolnie uroczystości.
Pytam, jakie uroczystości zorganizowały dziś władze Lublina?!
„Teoretyczne” państwo również
nie dba, aby właściwie upamiętnić
Krwawą Niedzielę 11 lipca. Już
wiemy, że na polski rząd liczyć nie
możemy... Pamiętać musimy zatem
sami, jako członkowie tej samej na-

Po wystąpieniach złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze-Światełka Pamięci które po
zakończeniu uroczystości zebrani
„przenieśli” do własnych mieszkań by wystawić je w oknach.

rodowej wspólnoty, co ofiary tych
straszliwych mordów, o ich ofierze
za Ojczyznę, za Polskość, za Wiarę!
- mówił Z. Koguciuk.
Przy okazji spotkania omówiono dalsze działania i kroki prawne
zmierzające do budowy lubelskiego Pomnika Ofiar Ludobójstwa na
Kresach, a także poinformowano o
apelu – liście otwartym wystosowanym do JE ks. abp. Stanisława
Budzika, metropolity lubelskiego o
wprowadzenie w Metropolitalnym
Seminarium Duchownym w Lublinie obowiązkowych (zwłaszcza dla
alumnów greckokatolickich) zajęć
przybliżających genezę, przebieg i
tło społeczno-ideowe mordów dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. - Chodzi o to, by ta tragedia nigdy już się nie powtórzyła!
- podkreślił Z. Koguciuk.

W 71. rocznicę „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu i 70. rocznicę ludobójstwa w Małopolsce, z
inicjatywy Kresowego Serwisu
Informacyjnego oraz Stowarzyszenie „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”, na
Skwerze Wołyńskim odbyła się
wieczornica na której oddano hołd
pomordowanym w okrutny sposób przez OUN-UPA.
Tuż przed godziną 20:00, godziną wyznaczoną na rozpoczęcie
wieczornicy nad Warszawą przechodził jakiś front atmosferyczny
powodując fatalne warunki pogodowe. Pomimo złej pogody, na
Skwer przybywali jednak kolejni

i kolejni mieszkańcy Warszawy
pragnący złożyć hołd pomordowanym. Gdy na skwer przyjechali na
swoich motocyklach członkowie
Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński,
wieczornicę rozpoczął i poprowadziła jeden z członków tego Stowarzyszenia Leszek Rysak.
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71. rocznica Zbrodni
Wołyńskiej - Warszawa
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
W dniu 11 lipca
2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Jan Stanisław Ciechanowski
wraz
z Zastępcą Szefa
Urzędu
Bożeną
Żelazowską wzięli

udział w uroczystości z okazji 71.
rocznicy Zbrodni Wołyńskiej oraz
70. rocznicy rozpoczęcia drugiej
fali zbrodni popełnionych przez
ukraińskich nacjonalistów na Polakach zamieszkałych na obszarze
dawnej Małopolski Wschodniej.
W pierwszą rocznicę odsłonięcia
pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej
na Skwerze Wołyńskim na stołecznym Żoliborzu, oddano hołd Polakom zamordowanym na Wołyniu i
na wschodnich obszarach Galicji.
Zbrodnia ludobójstwa autorstwa
oddziałów OUN-UPA pochłonęła
ok. 100 tys. polskich ofiar: mężczyzn, kobiet, starców i dzieci.
Zgromadzonych przed Pomnikiem
Ofiar Zbrodni Wołyńskiej przywitał
organizator uroczystości, Sekretarz
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert, zaznaczając, że zbrodnia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i
Ukraińskiej Powstańczej Armii nosi
znamiona ludobójstwa.
Przed siedmiometrowym kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa
bez rąk, znajduje się 18 tablic z
nazwami miejscowości z siedmiu
przedwojennych województw II

www.ksi.kresy.info.pl

W LUBINIE RÓWNIEŻ….
Uczcili pamięć ofiar
Rzezi Wołyńskiej
Kresowy FB

Rzeczypospolitej:
wołyńskiego,
poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego oraz częściowo lubelskiego i krakowskiego.
Na pierwszej z tablic umieszczono
napis: „W hołdzie obywatelom
polskim ofiarom masowej zbrodni
o znamionach ludobójstwa dokonanych przez OUN-UPA w latach
1942-1947 na terenach byłych siedmiu województw II Rzeczypospolitej”.
W uroczystości uczestniczyli także m.in.: reprezentujący Prezydenta RP Dyrektor Departamentu
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. Lech Konopka, Zastępca
Ambasadora RP w Kijowie, radca
Dariusz Górczyński, Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
Szczepan Siekierka oraz przedstawiciele środowisk kresowych i
krewni ofiar zbrodni UPA.
Uroczystość zakończyło złożenie
wieńców i wiązanek kwiatów na
płycie przed pomnikiem oraz odmówienie modlitw. Asystę honorową zapewnił Garnizon Warszawa, a
oprawę muzyczną Orkiestra Reprezentacyjna WP.

Na Ratuszu w Drohobyczu
wywieszono transparent
przypominający o
ludobójstwie na Wołyniu

W Lubinie uczczono pamięć ofiar
Rzezi Wołyńskiej. 71. rocznicę
tragicznych wydarzeń na kresach
wschodnich, w symboliczny sposób obchodzi się właśnie 11 lipca.
Rzeź Wołyńska to masowe ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich wobec polskiej
ludności na kresach wschodnich
pomiędzy lutym 1843 roku a lutym 1944 r. Szacuje się, że ten
zbrodniczy czyn pochłonął 120
tys Polaków.
Uroczystości w Lubinie zorganizowało Stowarzyszenie Kresowian. Biorący udział w uroczystości wzięli udział w mszy św, a
potem złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym ofiarom ludobójstwa.
- W zeszłym roku odsłoniliśmy
pierwsza część pomnika poświęconego polskim ofiarom na kresach wschodnich - powiedział

Krzysztof Kubów, członek Stowarzyszenia Kresowian, organizatora uroczystości. - Ważne, że jest
to miejsce. Mamy nadzieję, że uda
się odsłonić kolejne części, ale
to sprawa przyszłości. Cieszymy
się, że jest mnóstwo osób, i to nie
tylko z Lubina, ale z całego regionu, które przyszły by oddać hołd
i pamięć ofiarom ludobójstwa na
kresach wschodnich.

Po uroczystości przy pomniku
wszyscy udali się do Liceum Salezjańskiego gdzie wysłuchali
wykładu dr Stanisława Bogaczewicza z IPN pt. „Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej Kresów południowo-wschodnich w
okresie II Wojny Światowej” oraz
obejrzeli film „Wołyń w pożodze
Adama Sikorskiego.
Dariusz Szymacha

RZĄD O ZBRODNI NIE PAMIĘTA,
DLA NAS PAMIĘĆ TO RZECZ ŚWIETA

Między innymi pod takimi hasłami szła młodzież ulicami Chełma
Lubelskiego. Z informacji zaczerpniętych na: http://narodowcy.net/wydarzenia-narodowe/10046-chlopak-z-falanga-zatrzyma
ny-za-propagowanie-totalitaryzm
u-po-marszu-w-chelmie
Wiemy, że:
12-ego lipca bieżącego roku ulicami Chełma przeszedł Marsz
Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Była to już druga edycja wydarzenia organizowanego od 2013
roku przez lokalną inicjatywę
narodową - Młodych Patriotów
Chełm. Niestety, sprawnie zorga-

nizowany marsz został zakłócony
przez poważny incydent ze strony policji - jeden z uczestników
został zatrzymany pod zarzutem
propagowania ustroju totalitarnego. Powód? Miał w rękach flagę z
falangą. Rozwolnienie rozpoczął
się o godzinie 17.00 spod zegara
znajdującego się na chełmskim
deptaku. Inicjatywa przyciągnęła
wiele organizacji narodowych z
całej Lubelszczyzny: Narodową
Łęczną, Młodzież Wszechpolską
z Lublina, Obóz Narodowo - Radykalny Brygadę Lubelską, miejscowych Autonomicznych Nacjonalistów oraz patriotów z Rejowca
Fabrycznego. Widoczne były rów-

nież flagi Ruchu Narodowego
oraz Sekcji Kobiet RN. Łącznie
rozwolnienie zgromadził około
200 osób. Podczas trwającego
około godzinę wydarzenia mogliśmy usłyszeć okolicznościowe
hasła: „Rzeź Wołyńską pamiętamy, banderowcom żyć nie damy”,
„pamięć, prawda, potępienie”,
„rząd o zbrodni nie pamięta, dla
nas pamięć to rzecz święta”, „rzeź
wołyńska ludobójstwem”, „Bandera, Bandera - kat Polaków”.
Zakończył się pod pomnikiem
ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Uczestnicy odśpiewali hymn, po
czym organizator rozwiązał zgromadzenie.
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MARSZ PAMIĘCI W 71 ROCZNICĘ
LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU
PRZESZEDŁ ULICAMI SZCZECINA
Paweł Bendkowski

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”
Idący ulicami Szczecina uczestnicy marszu nieśli ze sobą zapalone
znicze i czarne flagi z napisem
„Wołyń 1943” Tym razem było
ich więcej niż biało czerwonych.
Zwracały uwagę idących chodnikami przechodniów, zatrzymujących się na chwilę, czy siedzących
przy ogródkowych stolikach beztroskich konsumentów. Musieli oni zauważyć nastrój powagi
i smutku wśród maszerujących
.Nieliczne transparenty zawierały apel o pamięć i ustanowienie
przez polski Sejm 11 lipca dniem
Męczeństwa Kresowian. Słysząc
nazwy kresowych wiosek, w których ginęły bezbronne ofiary oraz
liczby zamordowanych w każdej z
tych wiosek , w odpowiedzi idący
skandowali : Pamiętamy, Pamiętamy. A nazwy i liczby te były
tak liczne że czytającym zajęły

11 lipca 1943 jest datą apogeum
zbrodni ludobójstwa ponad 100
tysięcy ludności polskiej na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich dokonanej przez
oddziały ukraińskich szowinistów
spod znaku OUN i UPA.
Skróty tych organizacji powinny być w pełni rozszyfrowane :
OUN to Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów, UPA to Ukraińska
Powstańcza Armia a ich dzieje i
ideologia dokładnie przeanalizowane. „Smert Lacham” to zawołanie, które zyskało posłuch wśród
normalnych ukraińskich sąsiadów
mieszkających na polskich Kresach. Idea utworzenia państwa
ukraińskiego kosztem wymordowania innego narodu to pomysł
chory. „Nie buduje się państwa
na zbrodni” - powiedział w
swym kazaniu Ks. Biskup Senior
Błażej Kruszyłowicz, przewodzący Mszy Św. odprawionej w
szczecińskiej Archikatedrze p.w.

Św. Jakuba poprzedzającej Marsz
Pamięci.
Poczty sztandarowe prezentowały
tu sztandary Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Zarządu
Okręgu Szczecin Armii Krajowej
oraz Koła Żołnierzy AK Obszaru

Centralnego i Zachodniego. Obchody 71 rocznicy ludobójstwa na
Wołyniu zorganizowały Porozumienie Środowisk Patriotycznych
w Szczecinie i Stowarzyszenie
Kresy Wschodnie – Dziedzictwo
i Pamięć.

cały czas długiej trasy marszu na
szczeciński Cmentarz Centralny.
Wśród ponad 100 osób, które
dotarły pod Krzyż Wołyński byli
członkowie rodzin, bestialsko pomordowanych na Kresach, także
księża wśród nich kapelan Kresowian ,ale byli też młodzi, którzy
ten Marsz organizowali i prowadzili. Tak jak w świątyni tak i tu
obecne były sztandary - Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i z
Zarządu Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Na Krzyżu Wołyńskim
widoczna jest inskrypcja zapowiadająca powstanie w tym miejscu
w przyszłości pomnika poświęconego Golgocie Wołynia i Kresów
Południowo-Wschodnich
Pamiętajmy, że większość ofiar
nie ma miejsc pochówków a jedynie symboliczne groby. Wynika to z faktu, że ofiary te ginęły,

mordowane w barbarzyński sposób, często w podpalanych domach i kościołach. Ciężko nam
zrozumieć, że nie miał ich kto
pochować. Modlitwę za niewinne
ofiary jak i miłosierdzie Boże dla
złoczyńców poprowadził kapelan
Kresowian ks. kan. Kazimierz
Łukjaniuk, proboszcz parafii
p.w. bł. R. Kalinowskiego w Nowogardzie. Ogromne wrażenie na
zebranych sprawiło wystąpienie
świadka historii , pochodzącego
spod Beresteczka na Wołyniu,
któremu udało się przeżyć wołyńską tragedię – kombatanta i poety
– porucznika Mirosława Kellera.
Przestawił on kilka swoich wierszy. Oto jeden z nich, który poraża
tragizmem opisu.
SIENKIEWICZÓWKA (2)
Jezus ! – Maryja ! – Krzyk przerwał Księdza kazanie,
Zafalował tłum - „ryzuny” otoczyli nas …
Patowy impas, powstało zamieszanie …..
Przed kościołem rzeź, na mord dogodny był czas.
Nad bezbronnymi bandycka orgia
trwała,
Prośba o życie doprowadzała do
furii,
Widłami kłuto, kosami rozpruwano ciała,
Pijani od krwi, ze swej dumni Victorii.
Przez otwarte drzwi do kościoła
się wdarli,
Ksiądz był ratunkiem, dzieci ołtarz
otoczyły,
Drogę do Księdza widłami torowali,
Płacz, prośba dzieci – bandytów
rozwścieczyły.
Ujęto Księdza, położono na stole,
Związane ciało – przywiązano do
Ołtarza …
Rycerze mordów do popisu mieli
pole,
Bo śmierć niewinnych im sławę
przysparzała.
Piłą kapłanowi odcięto głowę, tułów,
Głowę na tyczkę wbito, po wioskach noszono,
Kim są ci ludzie, określić ich czyn
– brak słów …
Nikt nie ocalał – tysiąc osób zamordowano …
Pobliskie wioski – Nowostaw, Kołoderze,
Janówka, Budki, Holatyn, Kupowalce,
Złoczówka, Hubin, Jeziorany Polskie, Haliczny …
Z odrazą patrzę na człekokształtne
padalce.
Wspomnienia są refleksją;
w środku tych wydarzeń byłem ja …
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przedstawiciela młodych p. Macieja Truszkowskiego, który cały
marsz poprowadził.
STAŃCIE DO APELU! - wezwanie usłyszeli zamordowani
polscy mieszkańcy Wołynia, a także województw tarnopolskiego,
stanisławowskiego, lwowskiego
ziemi lubelskiej i rzeszowskiej .
Odpowiadał im odzew zebranych:
ZGINELI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ. Wezwanie usłyszeli
członkowie polskiej samoobrony oraz żołnierze Związku Walki
Zbrojnej i Armii Krajowej broniący bezpieczeństwa polskiej ludności i integralności terytorium
Rzeczypospolitej polegli w latach
1939 – 1946.I odzew: POLEGLI
NA POLU CHWAŁY. Ostatnie

APEL PAMIĘCI
Złożone przez przybyłych zapalone znicze oraz położone u stóp

Krzyża Wołyńskiego przez pana
Kellera kwiaty uzupełnił Apel
Pamięci poprowadzony przez
słowa Apelu brzmiały:
Do Was zwracam się potomni !
Pochylając w zadumie i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo
córek i synów Narodu Polskiego
zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej.
CHWAŁA BOHATEROM !
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez zebranych polskiego
hymnu narodowego.
Tekst i zdjęcia : Paweł Bendkowski
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PAMIĘTAMY
I NIEZAPOMNIMY

Adolf Głowacki

12 lipca 2014 roku w Rogozińcu
k. Międzyrzecza, odbył się kolejny zjazd kresowian Milna i Gontowy województwa tarnopolskiego.
Większość przybyłych, to młodzi
tutaj urodzeni. Bliskie kontakty
mieszkańców tych sąsiednich podolskich wsi, podtrzymywane są
też tutaj. Na spotkanie przyjechali
z odległych stron Polaski: z Gdańska, Szczecina, Gliwic, Wałbrzycha, Wrocławia, Przemyśla, Lublina, a nawet jedna gontowianka
z Francji. Naszą ludność nie tylko
przesiedlono, ale i rozproszono po
całym Zachodzie i kraju. W zjeździe wzięli również udział przedstawiciele miejscowej prasy.
Jak wszystkie, tak i ten zjazd rozpoczął się mszą świętą. W kościele wystawione zostały ornaty, chorągwie i inne akcesoria kościelne
przywiezione z Milna. Ksiądz w
homilii przypomniał, że w ubiegłym roku obchodziliśmy 70 rocznicę rzezi wołyńskich. W wielu
kościołach nie dokończono nabożeństw, bo wymordowano w nich
zgromadzoną ludność razem z
księżmi. W tym mija 70 lat jak nacjonaliści ukraińscy utopili w krwi
polskiej, województwo tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie.
To bezprecedensowe ludobójstwo,
pochłonęło około 200 tysięcy starców, dzieci, matek i bezbronnych
ojców. Większość została w okrutny sposób zamordowana. Podkreślił też z naciskiem:
„Mówi się, że po II Wojnie Światowej Polska utraciła Kresy.
Jakie Kresy? Przecież to pół Polski!”.
Błogosławieństwa udzielił Przenajświętszym Sakramentem w
monstrancji mileńskiej. Chyliliśmy przed nią czoła, jak tam nasi
ojcowie, dziadowie i pradziadowie. Nabożeństwo zakończyliśmy
podniosłym „Boże coś Polskę

…..”
Rolę ministranta pełnił prof. KUL
Zbigniew Zaleski z Lublina.
Po mszy złożone zostały kwiaty pod tablicą umieszczoną na
ścianie kościoła, upamiętniającą
pomordowanych Polaków, oraz
Ukraińców, którzy oddali życie za
niesioną nam pomoc.
W świetlicy dodałem, że 11 i 12
lipca 1943 roku, banderowcy w
170 wioskach wołyńskich, zamordowali 12 tysięcy Polaków. A w
całym lipcu 20 tysięcy.
70 rocznicę świętowali też nacjonaliści ukraińscy. 14 października obchodzili święto utworzenia
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Z
tej okazji rozpowszechnili widokówkę z odezwą do narodu ukraińskiego. Odczytałem ją w całości. A oto jej fragment.
UKRAIŃCY !
W 70 rocznicę utworzenia narodowej armii, ukłon i serdeczne
podziękowanie wszystkim weteranom UPA, za heroizm, poświęcenie i oddanie ukraińskiemu
narodowi. Pamiętajmy, że jesteśmy spadkobiercami ich sławy i
godnie podtrzymujmy przekazane
nam dzieło tej walki.
Jest tam też mowa o narażaniu życia i apel by młodzi czerpali siłę ze
sławnego ich czynu. Przypomniałem spalenie polskiej części Milna
i Gontowy oraz zamordowanych
ziomków. A także masowe mordy
w Hucie Pieniackiej, Podkamieniu, Palikrowach, Berezowicy, Ihrowicy i innych miejscowościach
tego obszaru. Na Milno napadli
nocą z 10 na 11 listopada 1944
roku. Nie przypadkowo wybrali
dzień naszego narodowego święta. W Gontowie ostatniego mordu

dokonali w wigilię Bożego Narodzenia, w Milnie na Sylwestra.
Olszewską z Gontowy wbili na
pal, staruszce Miazgowskiej obcięli głowę i wbili na sztachety
ogrodzenia. Pączka owinęli słomą
i spalili, a sześć kobiet zasztyletowali nożami. W Milnie matkę
z dwiema córkami zasztyletowali, dwie kobiety zakłuli kosami,
jedną udusili i dwie w okrutny
sposób zamordowali. Miały wydłubane oczy, wyrwane języki,
obcięte uszy i liczne rany. Jedna
z ukrytych słyszała jak bratowa
wzywała wszystkie świętości na
pomoc, a zwyrodnialcy pastwili
się nad nią i rozkoszowali powolnym konaniem. Polkę, żonę Ukraińca, powiesili.
Dzięki ciągłemu czuwaniu i samoobronie, ponieśliśmy stosunkowo
małe straty. W Milnie zginęło 35,
w Gontowie 19 osób.
Oto jak ci bohaterowie narażali życie i jaką sławą się okryli.
Wstrząsające, że nawołują młodych do czerpania siły z ich „sławnego czynu” i kontynuowania tej
walki. Ta haniebna i groźna odezwa, wymagała zdecydowanego
protestu i potępienia. Nic takiego niestety nie nastąpiło. Polskie
władze świeckie i kościelne, polityką nie drażnienia Ukraińców,
wsparły umacnianie nacjonalizmu
na Ukrainie. Tam nie ma większej
miejscowości bez pomnika Bandery lub innego mordercy narodu polskiego, a w każdej wiosce
stoi jakiś obelisk z wypisanymi
poległymi banderowcami. Tam w
różne uroczystości, dzieci szkolne
wysłuchują gloryfikujących UPA
przemówień i składają kwiaty. Ta
młodzież dowiaduje się z książek
szkolnych, że Polacy byli okupantami i nadal okupują (czasowo) część ukraińskiej ziemi. Potwierdzają to załączone stosowne
mapy. Polskie w przeciwieństwie

do nich, nic nie znajdą w podręcznikach historii o mordowaniu Polaków przez te hordy. Natkną się,
co najwyżej na drobną, niewiele
mówiącą wzmiankę.
Nasze władze i media po zeszłorocznych wymuszonych działaniach, wróciły do normy –polityki
strategicznego partnerstwa i nie
drażnienia.
Wiktor Poliszczuk, patriota ukraiński, w swoich opracowaniach
daje analizę nacjonalizmu ukraińskiego, zdecydowanie potępia
ludobójstwo OUNUPA na narodzie polskim i wzywa Polskę do
potępiania wszelkich jego przejawów. Dowodzi też, że stanowi on
zagrożenie zarówno dla Polski jak
i Ukrainy. Jest za pojednaniem,
ale opartym na prawdzie. Polska
straciła niepowtarzalną okazję by
pomóc Ukraińcom otrząsnąć się
z nacjonalizmu. Stało się inaczej
– przemilczaniem zaakceptowała jego dominację w zachodniej
Ukrainie. W niedawnych wydarzeniach, na majdanie kijowskim
wszędzie powiewały czerwono
czarne flagi. Nadal mamy taką
szansę, bo to my jesteśmy im teraz
bardziej potrzebni niż oni nam.
Anglia, USA i Kanada w okresie
zimnej wojny zaangażowały do
wywiadu krocie banderowców
zbiegłych na zachód. Zawarły też
umowę o nie ściganiu zbrodniarzy
OUNUPA. Ta zmowa milczenia
narzucana jest również Polsce. Na
tej fali usprawiedliwiany jest, a nawet wynoszony na ołtarze historii
zbrodniczy nacjonalizm ukraiński.
Nauka polska nie zrobiła żadnego
wysiłku, by ustosunkować się do
znanej „Uchwały Krajowego Prowodu OUN” z 22.VI.1990 roku,
pisze Poliszczuk.
Związek Ukraińców w Polsce i
jego tuba „Nasze Słowo”, bezkar-
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nie uprawiają czysty nacjonalizm
i oprotestowują każdą akcję potępiającą zbrodnie UPA. Interweniuje też ambasada ukraińska. Przeczą
faktom i tworzą mitologię. Usiłują
zbrodnie UPA zrównoważyć „Akcją Wisła”. Doszukali się swoich
korzeni 4000 lpe. Wnukowie Noego mieszkali w Kijowie. Koło,
wóz i pismo to ich wynalazki. Od
nich przejęli je Grecy i Rzymianie. Imperium kozackie było partnerem Szwecji, Anglii, cesarstwa i
papiestwa. Słyszałem, że w katedrze lwowskiej, która od wieków
była bastionem polskości, odprawiane jest tylko jedno wieczorne
nabożeństwo w języku polskim.
Padła też propozycja wyniesienia
Bandery na ołtarze. Oto dorobek
uprawianej przez Polskę polityki
strategicznego partnerstwa. Żadnych zahamowań nie mają natomiast nacjonaliści ukraińscy.
W tej sytuacji, na nas spada obowiązek piętnowania zbrodniarzy
oraz podtrzymywania i przekazywania młodym tragicznej prawdy.
Zamordowanym braciom przyrzekamy:
PAMIĘTAMY I NIE ZAPOMNIMY.
Na zakończenie oficjalnej części, wszystkich, którzy walczyli
o kresową ziemię i umacniali na
niej polskość, a także tych, którzy zagospodarowywali te tereny
i ciężką pracą tworzyli lepsze warunki bytu dla młodego pokolenia,
uczciliśmy minutą ciszy.
Resztę czasu, w ogólnym gwarze,
wypełniły wspomnienia i bieżące,
przerywane urokliwymi kresowymi pieśniami, sprawy. Spotkanie
zakończyły uściski, ukradkiem
ocierane łzy i tradycyjne – „Do
zobaczenia na kolejnym spotkaniu !”.
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Lublin: Relacja z Protestu na
KUL. -1 Lipca 2014.

Zdzisław Koguciuk

Już po raz piąty rodziny pomordowanych na Wołyniu i Kresach
Wschodnich oraz przedstawiciele
środowisk kresowych stają na KUL
aby domagać się anulowania doktoratu h.c. dla Juszczenki gloryfikatorowi zbrodniarzy OUN-UPA.
W tym roku dołączyła młodzież i
stanęła obok kresowian w walce o
prawdę na KUL szczycącej się że
jest orędownikiem prawdy której
poszukuje, pragnie, odkrywa i urzeczywistnia. Czy wyróżnienie na
KUL dla człowieka który wskrzesił
siły banderowskie na Ukrainie służy w/w prawdzie ma również wątpliwości młodzież i bardzo dobrze.
Zebranie nasze rozpoczęło się na
schodach głównych na uczelnię
gdzie stanowiliśmy grupę około 70
osób i posiadaliśmy banery następującej treści: „Władze KUL nadając h.c. Juszczence obraziły pamięć
150 tyś. Polaków zamordowanych
przez UPA” „ Anulować h.c. KUL
dla Juszczenki” „ UPA = SS gloryfikacja band UPA zakazana w U.E.
od 2010 r” natomiast młodzież
posiadała flagi i plakaty Obozu
Narodowo Radykalnego. Posiada-

liśmy również tablicę ze zdjęciem
zadowolonych władz uczelni z
Juszczenką tuż po nominacji którą
pozostawiliśmy na dziedzińcu dla
przypomnienia aby nie zapomniano
Anulować h.c. KUL dla Juszczenki.
Punktualnie o godzinie 16 otworzyliśmy drzwi uczelni aby udać się na
dziedziniec pod pomnik Największych z Rodu Polaków i naszym
oczom ukazał się obraz wymarłej
uczelni w części głównej ani jednej osoby. Władze KUL zapewne
zadbały aby oczom pracownikom i
studentom nie zapadł obraz że tutaj
ktoś protestuje przeciwko uczelnianym władzom a jeszcze zechcą dołączyć do protestujących jak to było
w 2013 roku gdzie wielu studentów
przyszło posłuchać o co tutaj chodzi. Na wstępie powiedziałem, że
przychodzimy już po raz piaty aby
stanąć w obronie pomordowanych
Rodaków przez zbrodniarzy UPA-OUN, stanąć w obronie tych którzy sami bronić się nie mogą a których władze KUL obraziły poprzez
nadanie gloryfikatorowi zbrodniarzy wyróżnienia. To właśnie Juszczenko wskrzesił siły banderowski

na Ukrainie, siły które dzisiaj przemocą przyjęły władze. Odczytałem
nazwiska i stanowiska członków
władz Ukrainy (Arsenij Jaceniuk,
Ołeksander Sycz, Serhij Kwit, Andrij Parubij, Andrij Mochnyk, Ihor
Szwajka ) oraz ich działania promujące UPA, OUN, i ideologów nacjonalistycznych. Dzisiaj upomina
się o członkowstwo w U.E. partia
Swoboda nawiązująca do banderowskiej, faszystowskiej ideologii
która pochłonęła dziesiątki tysięcy
istnień ludzkich. Upomina się pod
banderowskimi (czerwono – czarnymi) sztandarami wznosząc banderowski okrzyki. Co za ironia losu
że neo-banderowcy upominają się
o członkowstwo w U.E. która stanowi skupisko wielu narodów, wyznań czy różnic kulturowych. Ludobójstwo dokonane przez UPA-OUN
było zaplanowane jako całkowite
oczyszczenie z Polaków, Żydów,
Ormian, Romów, Rosjan, Czechów
aby tereny stały się jednolicie ukraińskie.
Następnie nawiązałem do dzisiejszej sytuacji na Ukrainie gdzie bojówkarze przesiąknięci ideą neo-banderowską i neo-nazistostowską
doprowadzili kraj na skraj anarchii,
gospodarczej zapaści oraz wojny
domowej gdzie giną niewinni ludzie na wschodzie Ukrainy. Poprosiłem następnie o zapranie głosu
pana Konrada Rękasa który był kilkakrotnie na Ukrainie w czasie Euromajdanu jak również jako obserwator przy wyborach – powiedział
m.in.: Kiedy pięć lat temu po raz
pierwszy stanęliśmy wraz z ks. Tadeuszem pod KUL, by wyrazić nasz
sprzeciw wobec honorowania Juszczenki, piewcy banderowców, słyszeliśmy często „dajcie spokój, zostawcie to historykom, to są sprawy
z przeszłości...” Niestety, ostatnie
wydarzenia na Ukrainie pokazują,
że banderyzm, zagrożenie zbrodniczą ideologią są problemami jak
najbardziej aktualnymi. Ludzie odwołujący się do tradycji i haseł Bandery stanowili trzon Majdanu, a dziś
tworzą nowe władze w Kijowie, na
czele z samym prezydentem Poroszenką. Bojówki Prawego Sektora
nieprzypadkowo ćwiczyły pacyfikację cywilów. Krwawym dowodem
na powrót zbrodniarzy jest Odessa,
gdzie banderowskie bojówki spaliły żywcem kilkadziesiąt cywilnych
ofiar. Groźba, że po 71 latach znowu
będą święcone noże na Polaków,
także tych wciąż mieszkających na
Kresach, jest jak najbardziej realna.
Dlatego upominamy się tu nie tylko o prawdę historyczną i pamięć
o ofiarach, ale także wzywamy, by
nie zamykać oczu na powrót nazizmu na Ukrainie. Jak zawsze powtarza ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: „Banderze, Szuchewyczowi,
zbrodniarzom z OUN/UPA wieczna

hańba i potępienie! Pamięć i cześć
ofiarom ich ludobójczych zbrodni!
Narodom polskiemu i ukraińskiemu
przyjaźń i pojednanie w oparciu o
wyzwoleńczą moc Prawdy!”
W dalszej części głos zabrali żywi
świadkowie wydarzeń; Pani Daniela Kubiczek i Stefan Wiechnik
którzy pomimo 70 lat jakie minęły
wspominali z łamiącym się głosem,
łzami i drżeniem rąk. Pani Danuta
opowiadała ucieczkę oraz jak kilkakrotnie uniknęła śmierci przypisując to Opatrzności Bożej. Pan
Stefan podzielił się obrazami które
widział z ukrycia mordowania Polaków gdzie szczególnie zapadł jemu
następujący widok - mord 2 staruszków i ich kalekiego dziecka. W dalszej kolejności odczytałem na katolickiej uczelni okoliczności śmierci
duchownych 6 z województwa
tarnopolskiego, 2 poleskiego i 3 z
lubelskiego. Zatrzymałem się dłużej
nad śmiercią Ks. Jana Kuszyńskiego lat 29 wikariusza w powiecie Toporów dekanat Busk zamordowanego dnia 14.02.1944 r gdzie napad
organizował ksiądz greckokatolicki
Jan Kozak z synem Wańką. Przywołałem tutaj, że okoliczność która
nas gromadzi dzisiaj jest również i
ta - oto na stronie internetowej Greckokatolickiego Metropolitarnego
Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie podległemu strukturą
kościelną Wielkiemu Kanclerzowi
KUL, ukazały się paszkwile prefekta alumnów odnośnie Zbrodni Wołyńskiej. W dwóch artykułach p.t.
„Wodewil i happening. Rzecz o pojednaniu” i „Wołyń. Ludobójstwo
jako Nobel za cierpienie” ukazuje
osoby które upominają się o prawdę o ludobójstwie jako happening
oraz tych którzy oczekują Nobla
za pisanie o ludobójstwie. Nie będę
dłużej wnikał w treść ponieważ już
same tytułu świadczą o szyderstwie
z ofiar ludobójstwa i to wychodzi spod pióra księdza który dba o
formację duchowną przyszłych kapłanów. Aby zakończyć ten tematu
powiem że nie życzę nigdy aby takiego „Nobla” doświadczyli kiedykolwiek mieszkańcy Ukrainy. Na
zakończenie tej części spotkania pomodliliśmy się Koronką do Bożego
Miłosierdzia za dusze pomordowanych oraz jako zadośćuczynienie za

obrażenie Ich Pamięci przez władze
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Udaliśmy się następnie
na Skwer Ofiar Wołynia ulicami:
Radziszewskiego, Uniwersytecką,
Obrońców Pokoju, Raabego gdzie
przez cała drogę nieśliśmy rozłożone banery , flagi i plakaty. Na uwagę zasługuje piękna postawa Policji
która całą trasę przemarszu ochraniała i tą drogą składam podziękowanie. Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pamięci pod Krzyżem
Wołyńskim odbyło się przy rytmach
werbla aby nadać temu wyraz oraz
charakter państwowy ponieważ
władze Lublina jak do tej pory tym
upamiętnieniem nie są zainteresowane.
Widziałem na twarzach wielu kresowian jak i młodzieży ogromną
powagę kiedy zapalali znicze pamięci tym którzy oddali życie za
Ojczyznę i Wiarę.
Odśpiewaniem Hymnu Państwowego zakończono część oficjalną
uroczystości następnie na prośbę
kresowian przedstawiłem stan na
dzień dzisiejszy starań o zalegalizowanie treści na obelisku który
zostanie ustawiony na Skwerze
Ofiar Wołynia. Przywołałem fakt
wykreślenia z tej treści słowa „Ludobójstwa” za sugestią pani Wojewody Lubelskiej której dokonał
Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie. W czasie urzędowania nowego
Wojewody Lubelskiego odbyło się
jedno zebranie WKOPWiM gdzie
pan Wojewoda poprosił o miesiąc
czasu na spokojne zapoznanie się z
tematem w dniu dzisiejszym minęło
3 miesiące i sprawa utknęła w martwym punkcie, na nasze zapytania
pada najczęściej odpowiedz że ma
być ustalony nowy termin ale z racji
braku czasu przez pana Wojewodę
trudny jest do określenia. Poprosiłem zgromadzonych o podanie
swoich adresów kontaktowych bo
sprawa sprowadza się do tego że
będziemy musieli znowu pójść zdecydowanie i upomnieć się o słowa
prawdy którą zamierzamy wyryć na
kamieniu na wieczną pamięć tym
którzy zostali bestialsko zamordowani i ku przestrodze dla nowych
pokoleń do czego może prowadzić
odradzający się nacjonalizm na
Ukrainie.
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KONCERT W 70 ROCZNICĘ
POWSTANIA WILEŃSKIEGO
Paweł Bendkowski
Koncert odbył się lipca na pl.
Lotników w Szczecinie.
Zgromadził kilka pokoleń Szczecinian. Od najstarszych – kombatantów Armii Krajowej z Kresów
dawnej Polski do najmłodszych
- śpiewających im dzieci i młodzieży z zespołu chóralnego
„Serduszka” przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa,
który obchodzi w tym roku swoje
25-lecie. W premierowym wykonaniu Hymnu Powstańców
Wileńskich wspomogli ich seniorzy – chórzyści Chóru „Magnolia” istniejącego od 1978 r.
przy Domu Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólny Dom”
w Szczecinie.
Dziecięco – młodzieżowy chór
wykonał kilkanaście utworów
patriotycznych i poświęconych
Św. Janowi Pawłowi II, które wzbudziły radość widowni i
wzruszenie kombatantów. A była
ich liczna rzesza, gdyż okazja
była niezwykła – 70 rocznica
operacji wojskowej AK „Ostra
Brama” zwanej dzisiaj Powstaniem Wileńskim. Wybuchło ono
7 lipca 1944 roku i jego celem
było uwolnienie Wilna spod okupacji niemieckiej i przejęcie go
przez Polaków jako gospodarzy
przed zbliżającymi się wojskami
sowieckimi. Powstanie to było
krótkie i zakończyło się 15 lipca
1944 wskutek zdrady rzekomego
sojusznika aliantów – Sowieckiej Rosji i aresztowania tysięcy
polskich żołnierzy wraz z ich dowódcami, z płk. Krzyżanowskim
„Wilkiem” na czele.
Operację „Ostra Brama” omówił
dokładnie prowadzący całe spotkanie w imieniu jego organizatora Stowarzyszenia Katolickiego
„Civitas Christiana” Oddział w
Szczecinie pan Bartłomiej Ilcewicz.
W toku witania gości wymienił
nazwiska i pseudonimy wielu
z wileńskich żołnierzy, wśród
nich panie: Danutę Szyksznian
– Ossowską ps. „Sarenka”łączniczkę garnizonu Wilno u

kpt. „Jana”, panią Kamilę Pawlakównę- Nagay ps.Jola, także
z garnizonu wileńskiego, panią
Irenę Tomalak – Gąsiorowską –
sanitariuszkę z III Brygady oraz
panią Alinę Pilch z VI Brygady
AK garnizonu Wilno.
Wśród panów witaliśmy m. in.
pana Aleksandra Kowalewskiego ps. „Jastrząb” z VI Brygady
„Konara”, pana Józefa Saszkiewicza ps. „Kowal” z Brygady
„Małego Gracza”, pana Czesława Proszkno ps. „Skromny” z
24 Brygady AK garnizonu Wilno, Kazimierza Miłaszewicza
ps. „Miły” z 23 Brygady Bracławskiej, a także kombatantów
z innych regionów Kresowych,
m. in. Lwowa, późniejszych powstańców warszawskich, wśród
nich pana Zbigniewa Piaseckiego ps.”Czekolada”, panią Jani-

nę Kin – przewodniczącą Koła
Powstańców Warszawskich, wiceprezes Zarządu Okręgu AK w
Szczecinie. Zarząd ten reprezentowała też pani przewodnicząca
Koła Żołnierzy Kresowych i wiceprezes Zarządu Okręgu AK p.
Jolanta Szyłkowska.
Wśród obecnych na pl. Lotników byli i kombatanci z poza
Wileńszczyzny ale także poetka
pani Barbara Dominiczak, autorka słów Hymnu Powstańców
Wileńskich oraz kompozytor muzyki do tego wspaniałego utworu
– pan Paweł Kluczko, dyrygent
Chóru Seniorów „Magnolia”.
Hymn ten wykonany był dwukrotnie, na początku koncertu i
na jego zakończenie. Wyraz swojego wzruszenia przy końcowych
podziękowaniach chórzystom i
organizatorom dała pani Szyksz-

nian - Ossowska stwierdzając,
że wykonują oni wspaniała patriotyczną robotę i wychowują w
AK-owskiej tradycji obecne młode pokolenie.
Zasadniczą część koncertu wykonał przedstawiony już chór
dziecięco-młodzieżowy
„Serduszka” prowadzony przez dyrygentkę panią Aleksandrę Kunt.
Rozpoczął ją „Marsz, marsz
Polonia” a wśród wykonanych
utworów patriotycznych pochodzących z płyty „Serduszek”
zatytułowanej „Naszej Matce
Polsce” usłyszeliśmy : „Przybyli
ułani”, „Piechota”,„Ułani, ułani…”, „Płynie Wisła, płynie”, a
niektórzy wykorzystali okazję do
włączenia się w śpiewanie tych
popularnych pieśni.
Pani Aleksandra Kunt przy-

pomniała, że w swej 25-letniej
historii zespół „Serduszka” odwiedził nie tylko wiele miejsc w
Polsce, ale i w Europie. Chórzyści pamiętają jak śpiewali u stóp
obrazu Ostrobramskiej Pani w
Wilnie, wizyta na Wileńszczyźnie była ogromnym przeżyciem
dla wszystkich uczestników tego
wyjazdu. Wcześniej takimi przeżyciami były wizyta 1 stycznia
1999 roku w Watykanie i ich
koncert kolęd dla Papieża Jana
Pawła II. W maju b.r. „Serduszka” śpiewały przy relikwiach Św.
Jana Pawła II w Katedrze św. Sebastiana w Rzymie. Z ich płyty
p.t. „Choć wiatr już zamknął
księgę” poświęconej św. Janowi
Pawłowi II młodzi wykonawcy
zaśpiewali: „Spotkanie z cierpieniem”, „O dar miłości”, „Nie
lękajcie się” i „Wszystko wokół
nas”. Te płyty są w dalszym ciągu do kupienia.
Na zakończenie tego wspaniałego
patriotycznego spotkania kombatanci, a także autorzy tekstu i
muzyki do Hymnu Powstańców
Wileńskich zostali obdarowani wiązankami kwiatów, które
wręczały im młode dziewczęta
i chłopcy - rekonstruktorzy GRH
„Borujsko” ubrani w żołnierskie
mundury. Zespół „Serduszka”
usłyszymy zapewne jeszcze nie
raz. Taką mam nadzieję.
PB
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HYMN
Ukraiński nacjonalista
POWSTAŃCÓW ekspertem lubelskiego
WILEŃSKICH

Nie chcemy już patrzeć na ziemię zhańbioną!
Nie chcemy, by wróg lęk zasiewał wśród nas!
Za życie w niewoli dziś serca nam płoną
Gniewem i buntem. Nadszedł zemsty czas.
Do boju! Do boju! Do boju!

marszałka

Kolejny skandal na Lubelszczyźnie,
którą rządzi PO i PSL.
Konrad Rękas

Refren:
Ruszajmy do boju chłopcy, dziewczęta!
Na ratunek Wilna! Już odwetu czas.
Do walki sprawiedliwej, świętej.
Pokonajmy wroga, który gnębi nas!
Już dosyć tu zbrodni! Przebrała się miara!
Nie będzie nas gnębił torturami wróg!
Nie będzie już kosić śmierć w lesie – w Ponarach!
Niechaj nas osłania litościwy Bóg!
Refren:
Do boju! Do boju! Do boju!
Ruszajmy do boju…
I poszli żołnierze! I poszli harcerze!
Pośród nich dwanaście energicznych Kóz 1.
I niosą swe życie Ojczyźnie w ofierze,
A nad nimi lasu szum te słowa niósł:
Do boju! Do boju! Do boju!
Refren:
Ruszamy do boju chłopcy, dziewczęta!
Na ratunek Wilna! Dziś odwetu dni.
Do walki sprawiedliwej, świętej!
Pokonamy wroga! W sercach wolność lśni.
1. Kozami nazwano 12 nastoletnich harcerek, które pełniły funkcje
łączniczek w Powstaniu Wileńskim w 1944 r.

Ukraiński Chełm?
Ekspertem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w zakresie finansowanego z tzw.
„środków unijnych” projektu odtworzenia drogi wodnej E-40 - jest
ukraiński profesor Petro Sawczuk.
Ten naukowiec z Politechniki w
Łucku i radny tamtejszej rady
miasta znany jest ze skrajnie nacjonalistycznych poglądów, a
także publicznie deklarowanego rewizjonizmu, w tym żądania
„przywrócenia do macierzy zachodniej Ukrainy”, czyli Chełma,
Hrubieszowa i Krasnegostawu.
Lubelscy Kresowiacy są oburzeni aktywnością prof. Sawczuka,
który w Lublinie występuje jako
ekspert i współkoordynator projektów realizowanych przez województwo lubelskie z udziałem
strony ukraińskiej i białoruskiej.
Sawczuk do niedawna reprezentował w radzie miasta Łuck
„Batkiwszczyznę”
ex-premier

Julii Tymoszenko, ostatnio jednak przeszedł do grupy „Patrioci
Wołynia”, skupiającej m.in. skrajnych nacjonalistów, odwołujących
się do tradycji Stepana Bandery i
OUN/UPA. Czarę goryczy przelał
jednak portal internetowy prof.
Sawczuka, na którym w ostatnich dniach zamieścił on mapy
Wielkiej Ukrainy z zaznaczonymi „sprawiedliwymi granicami”
obejmującymi m.in. Chełm, Krasnystaw, Hrubieszów i Przemyśl”.
- Nasi ojcowie ginęli za polskość
tych ziem w walce z banderowcami, a teraz z samorządowych pieniędzy opłaca się ich następców
– oburza się kpt. Andrzej Szadura,
jeden z animatorów ruchu kresowego w Lublinie. Środowiska
patriotyczne zapowiadają protest
i żądają od marszałka Sławomira
Sosnowskiego (PSL) usunięcia
prof. Sawczuka z listy ekspertów
projektu E-40.
Protesty w tej sprawie można (a
nawet należy) wysyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin.
Zbliżają się wybory samorządowe, a także nowy okres programowania funduszy, nazywanych
w Polsce unijnymi, choć przecież
pochodzących z polskich podatków i kredytów bankowych, które
będą spłacać pokolenia Polaków.
Byłoby z korzyścią dla kraju, żeby
jeszcze przed jesienią ustalić, czy
zdaniem włodarzy Lubelszczyzny
wybierać będziemy (przynajmniej
w Chełmie) Sejmik Województwa
– czy może już deputowanych do
Wierchownej Rady Ukrainy? A
ponadto wart by zadbać, by pieniądze dzielone w Polsce – nie
trafiały w ręce ukraińskich szowinistów. Jak wołała bowiem
patriotyczna młodzież podczas
lipcowych obchodów kresowych:
„Banderowcy – precz od Chełma!”
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Delegacja Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
na podsumowaniu akcji „Ostra
brama”
Maciej Prażmo

13 lipca 1944r. pod Wilnem w
Krawczunach rozegrała się ostatnia odsłona akcji „Ostra Brama”
– bitwa pomiędzy żołnierzami
Armii Krajowej, a doborowymi
jednostkami Wermachtu i SS
opuszczającymi Wilno. Była to
bitwa dla AK wygrana. Wkrótce
po tych wydarzeniach areszto-

wano dowódców AK w tym gen.
Aleksandra Krzyżanowskiego
„Wilka”, polskich żołnierzy zatrzymano i tysiącami zesłano do
Kaługi.
Wśród uczestników tej zwycięskiej dla Armii Krajowej bitwy
byli mieszkający dziś w Olsztynie kombatanci: panowie Zyg-

munt i Tadeusz Krzymowscy z
I Wileńskiej Brygady AK oraz
Czesław Sawicz z IV Wileńskiej Brygady AK. W związku
z przypadającą w niedzielę 13
lipca 2014r. 70 rocznicą bitwy
udaliśmy się delegacją Okręgu
WM SZŻAK do Wilna. Sam wyjazd planowaliśmy od miesięcy.
Okrągła rocznica mobilizowała
mnie do zorganizowania grupy
wyjazdowej.
Na kwaterze zameldowaliśmy
się 12 lipca wieczorem. I na ten
dzień nie przewidywałem innych
wydarzeń – posiłek i do łóżek.
Za to na niedzielę program był
bardzo bogaty duchowo. Jednocześnie czasowo napięty, jednak
mając na uwadze doświadczenia
poprzednich wyjazdów – realny
do wykonania.
Rozpoczęliśmy wizytą u pana
Edwarda Klonowskiego wydawcy Kuriera Wileńskiego, prezesa
Związku Polskich Kombatantów
na Litwie. Wymieniliśmy książki, gazety i publikacje, także opinie. Było to bardzo emocjonalne
spotkanie.
Potem były kolejno cmentarz
na Rossie, Kolonia Wileńska,
Kalwaria Wileńska – miejsca
pochówku żołnierzy Armii Krajowej. Tu składaliśmy kwiaty
i stawialiśmy znicze. Na Rossie odwiedziliśmy także groby
zmarłych członków naszych rodzin.
Następnie Dom Kultury Polskiej, gdzie był punkt zborny
kombatantów przed wspólnym
wyjazdem na uroczystość. Mimo
niewielkiego spóźnienia znaleźliśmy czas na rozmowy i integrację. Także, a może przede
wszystkim wspomnienia. Samo
wyjście weteranów z budynku
odbyło się bardzo uroczyście
przy gromkich okrzykach „Cześć
i chwała bohaterom” skandowanych przez młodych patriotów z
Polski i Litwy.
Na koniec Krawczuny miejsce
bitwy. Tu głównymi gośćmi
byli właśnie w/w uczestnicy bitwy, a dwóch z nich Zygmunt
Krzymowski i Czesław Sawicz wśród innych oficjeli - byli proszeni o zabranie głosu. Pan Zygmunt powiedział, że udział w
wojnie nie był bohaterstwem, a

po prostu obowiązkiem każdego.
I oni wtedy jako młodzi Polacy
to czuli i rozumieli.
Wiele set uczestników uroczystości wzięło też udział w polowej mszy świętej, na której
płomienne patriotyczne kazanie
wygłosił ks. Józef Aszkiełowicz.

Całość uroczystości zakończyła wspólna konsumpcja żurku i
polowej grochówki. My bezpośrednio po uroczystościach ruszyliśmy do Macierzy, z solenną
obietnicą powrotu do Krawczun
za rok.
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Z prasy polonijnej

Polska jest wrogiem dla co „Nie o zemstę, lecz
czwartego Litwina
o pamięć i modlitwę
prosimy”
KURIER WILEŃSKI
Polska zaraz po Rosji jest największym wrogiem Litwy — wynika z najnowszych badań opinii publicznej. Nawet Białoruś,
uważana za najwierniejszego
sojusznika Kremla, w ewentualnym konflikcie z Litwą wśród
litewskiego społeczeństwa cieszy
się o wiele większą sympatią niż
litewski sojusznik w NATO i Unii
Europejskiej zza zachodniej granicy.
Tylko co dziesiąty Litwin uważa Polskę za przyjaznego sąsiada.
Według sondażu „Spinter tyrimai”,
przeprowadzonego na zlecenie
portalu delfi.lt, najbardziej przyjaznymi wobec Litwy są kraje bałtyckie – Łotwa i Estonia oraz państwa skandynawskie — Norwegia,
Dania, Szwecja i Finlandia. Za największego wroga Litwini uważają
Rosję, bo aż 72,5 proc. uczestników sondażu wyraziło taką opinię.
Jeśli w przypadku Rosji, zwłaszcza w kontekście jej działań wobec Ukrainy, negatywna opinia
społeczeństwa nie powinna nikogo

WILNOTEKA

dziwić, która zresztą od wielu lat
znacząco się nie zmienia, to obraz
Polski jako wrogiego państwa zaskakuje, na co też zwraca uwagę
mediów politolog Nerijus Maliukevičius. Jak bowiem wynika z
badań przeprowadzonych w 2006
roku przez centrum badań opinii
publicznej „Vilmorus”, wtedy Polskę za wrogie państwo uważało
zaledwie 7,4 proc. społeczeństwa,

a ponad 53 proc. było zdania, że
Polska jest przyjacielem. Lepszą
opinię Litwini mieli tylko o Łotwie, którą za przyjazne uznało
60,8 proc. społeczeństwa. Najbardziej wrogimi krajami były wtedy
Rosja (61,5 proc.) oraz Białoruś
(50,2 proc.).
Dziś Polskę za przyjaciela uważa
tylko 12,6 proc. Litwinów.

W Zamłyniu odbędzie się
wystawa ikon
MONITOR WOŁYŃSKI
25 lipca o godz. 13 w Centrum Integracji w Zamłyniu (Caritas Diecezji Łuckiej) odbędzie się pierwsza poplenerowa wystawa ikon i
prac sztuki sakralnej, powstałych
w czasie IV Międzynarodowego
Pleneru Ikonopisów na Wołyniu,
który rozpoczął się 14 lipca.
W otwarciu wystawy zapowiedzieli swój udział hierarchowie
Kościołów wołyńskich: abp Mychaił – zwierzchnik Kościoła prawosławnego kijowskiego patriarchatu, bp Jozafat – zwierzchnik
Kościoła greckokatolickiego, oraz
gospodarz pleneru ks. Jan Buras
– wikariusz generalny Kościoła
rzymskokatolickiego na Wołyniu.
Organizatorami pleneru jest Konsulat Generalny RP w Łucku, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu
Warszawskiego i środowisko ikonopisów z Polski, Wołyńska Organizacja Narodowego Związku
Artystów Plastyków Ukrainy, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie, Związek Polskich Plastyków
Okręg Warszawski.
Plener odbywa się pod patronatem
Beaty Brzywczy – Konsula Generalnego RP w Łucku, ks. bpa Witalija Skomarowskiego – zwierzch-

nika Kościoła
rzymskokatolickiego na Wołyniu, ks. bpa Jozafata Howery
– zwierzchnika
Kościoła greckokatolickiego
na Wołyniu.
W tegorocznym
plenerze bierze
udział ponad 20 twórców z Polski
i z Ukrainy – osoby identyfikujące
się zarówno z Kościołem katolickim obu obrządków, jak i z Kościołem prawosławnym.
Projekt jest dobrym przykładem
wieloletniej współpracy pozarządowych organizacji oraz instytucji
z Polski – Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy (www.nowica.art.pl),
środowisk ikonopisów, Uniwersytetu Warszawskiego, warszawskich
artystów plastyków, KG RP w Łucku, i z Ukrainy – środowiska artystów plastyków Wołynia (www.art.
lutsk.ua), Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, przedstawicieli
Kościołów katolickich i prawosławnych, przy aktywnym wsparciu wołyńskiej administracji państwowej (sfinansowanie wydania
katalogu).

W 2014 roku minęła 70 rocznica tragedii Glinciszek i Dubinek, dwóch wsi: polskiej i
litewskiej. Zdarzeń w tych miejscowościach z czasu II wojny
światowej świadkowie nie mogą
zapomnieć do tej pory.
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach litewscy policjanci zamordowali 38 Polaków: dzieci,
nastolatków, mężczyzn i kobiety. Na przypadkowych osobach
zemścili się za śmierć 4 kolegów
poległych w potyczce z oddziałem Armii Krajowej. Kilka dni
później, 23 czerwca 1944 roku,
w dniu, kiedy w Glinciszkach
odbywały się pogrzeby ofiar litewskich policjantów, w odwecie za śmierć Polaków polscy
partyzanci z 5 Wileńskiej Brygady AK zamordowali 27 mieszkańców litewskiej wsi Dubinki.
Wśród ofiar dubińskiej tragedii
były malutkie dzieci, byli też
Polacy...

Na cmentarzu w Glinciszkach na
zbiorowym grobie mieszkańców
wsi widnieje lakoniczny napis
w języku polskim i litewskim:
„Tu spoczywają Polacy mieszkańcy Glinciszek zamordowani
20 czerwca 1944 roku”. Na tablicy nagrobnej są imiona, nazwiska i wiek ofiar tragedii. Nic
o sprawcach. Na cmentarzu w
Dubinkach, na zbiorowym grobie mieszkańców, również są nazwiska ofiar i napis po litewsku,
głoszący, że zostali zamordowani przez AK.
Tragiczne wydarzenia sprzed 70
lat wciąż budzą emocje. Ktoś
potrafił wybaczyć, ktoś wciąż
od nowa wznieca w sobie nienawiść. Tym cenniejsza jest więc
inicjatywa młodzieży z Podbrzezia, która organizując uroczystość z okazji 70 rocznicy mordu
w Glinciszkach, prosiła jedynie
o pamięć i modlitwę...

Czarne chmury zbierają się
na Orlen Lietuva
Celem wołyńskich plenerów i cyklu wystaw poplenerowych jest
prowadzenie dialogu duchowego
pomiędzy artystami identyfikującymi się zarówno z tradycją zachodnią Kościoła, jak i wschodnią.
U podstaw projektu leży potrzeba
polsko-ukraińskiej wymiany idei i
doświadczeń w przestrzeni wspólnych warsztatów tworzenia sztuki
sakralnej i ikonopisu oraz zapoznanie się z religijnym kontekstem bizantyjskiej sztuki sakralnej, a także
z kulturowym przenikaniem się
wpływów Wschodu i Zachodu.
Ikony z trzech plenerów zostały
wystawione łącznie w prawie trzydziestu miastach po obu stronach
pogranicza polsko-ukraińskiego, a
także w Warszawie i Odessie.e

DELFI

PKN ORLEN opublikował
strategię na lata 2014-2017,
która uwzględnia aktualną sytuację makroekonomiczną. Jeśli okaże się, że te koszty będą
niższe niż strata, którą rafineria może generować pracując
– ORLEN Lietuva może zostać
czasowo zatrzymana. Jak długie będzie to zatrzymanie i czy
może być trwałe, będzie zależało w dużej mierze od światowych marż rafineryjnych.
Sytuacja rafinerii w Możejkach
zdecydowanie pogorszyła się w
II połowie 2013 roku, ze względu na najniższy od 10 lat poziom
marż oraz zwiększenie presji w
zakresie sprzedaży morskiej (litewska rafineria eksportuje na
rynek morski ponad 50% swojej
produkcji). Stało się tak przede
wszystkim dlatego, że USA, kiedyś naturalny rynek zbytu dla
benzyny, w wyniku rewolucji

łupkowej stały się jej eksporterem. W rezultacie w 2013 roku
oraz w pierwszych miesiącach
2014 roku wynik operacyjny ORLEN Lietuva był ujemny.
Dodatkowym elementem problemów rafinerii w Możejkach
o charakterze strukturalnym jest
nieefektywna logistyka produktowa. Wobec braku jakiejkolwiek
konkurencji ORLEN Lietuva jest
zmuszona przewozić swoje produkty korzystając z usług państwowych kolei litewskich.
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Rusza drugi turnus
IV Letniej Szkoły
Języka Polskiego
MONITOR WOŁYŃSKI

4 – 15 sierpnia w Zamłyniu młodzież z
Beresteczka,
Tomaszgrodu, Kostopola,
Ostroga, Maniewicz
oraz ze Zdołbunowa
będzie mieć możliwość pogłębienia swojej znajomości języka
polskiego pod okiem
nauczycieli w Letniej
Szkole.

Podobnie jak podczas I turnusu, uczestnicy Szkoły pojadą na
dwudniową wycieczką do Polski. Projekt jest finansowany w
ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Łucku.
«Monitor Wołyński» zaprasza
uczestników Letniej Szkoły do
opublikowania swoich «impresji literackich» z edukacyjnego
pobytu w Zamłyniu na stronach
naszego czasopisma.

Szachownice nad Rossą
WILNOTEKA

70 lat temu, 13
lipca 1944 r.,
dwóch dzielnych
ludzi: pchor. Jerzy
Jensch, ps. Krepdeszyn, i kpr. Artur
Rychter, ps. Zan,
zawiesiło na Górze
Zamkowej w Wilnie
biało-czerwoną flagę. Wokoło świstały jeszcze kule, ale walki o miasto
dobiegały końca. Broniły się już
ostatnie grupy Niemców. Po niemal tygodniu zaciętej bitwy Wilno
było wolne od okupanta. Niestety,
brunatnych zbrodniarzy zastąpili
równie okrutni bolszewicy. Operacja wileńska, choć militarnie się
powiodła, politycznie okazała się
porażką. Wilno i Wileńszczyzna
znalazły się na dziesięciolecia pod
władzą Sowietów, a w granice Polski już nie powróciły.
Podjęcie wysiłku zbrojnego i samodzielne wyzwolenie Wilna miało zadać kłam propagandzie sowieckiej, że „Armia Krajowa stoi
z bronią u nogi”, udowodnić też,
że formacje podziemnego wojska
są w stanie przeprowadzić poważną akcję zaczepną i bić Niemców.
Miała to być wreszcie manifestacja
niezłomnej woli ludności kresowej
przynależenia do Polski. Dowództwo AK łudziło się jeszcze, że
kwestia granic nie jest ostatecznie
przesądzona. Było już jednak po
ustaleniach mocarstw w Teheranie.
Tam, bez udziału przedstawicieli
RP, z jawnym pogwałceniem woli

mieszkańców Kresów, Anglosasi
zgodzili się dać Stalinowi niemal
50 procent terytorium Polski.
Pierwsze szturmy żołnierzy AK
załamały się w ogniu niemieckiej
broni maszynowej i dział. Po kilku
godzinach walk, po południu 7 lipca 1944 r., pod Wilno nadciągnęły
pierwsze jednostki Armii Czerwonej, które następnie we współdziałaniu z AK włączyły się do akcji.
Bitwa o miasto, która zakończyła
się wyparciem Niemców, trwała 6
dni i nocy. Ostatnimi jej akordami
były krwawy bój pod Krawczunami, gdzie walczyła 1 Wileńska Brygada AK, i właśnie starcia w okolicach placu Katedralnego i Góry
Zamkowej. Symbolicznym ich
zakończeniem było zawieszenie
biało-czerwonej flagi na baszcie
ruin dawnego zamku Giedymina.
Chorągiew ta została dość szybko
zerwana przez czerwonoarmistów.
Był to znak, który nie pozostawiał
żadnych złudzeń co do intencji sowietów i tego, jaki los zgotują oni
akowcom i polskim mieszkańcom
miasta, którzy wówczas stanowili
jego większość.
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Antypolskie frustracje z
historią w tle
KURIER WILEŃSKI

W litewskim parlamencie, w jego
europejskim sercu — Biurze Informacji Europejskiej — odbyła
się kolejna, ostatnio częstych na
Litwie dyskusji, o relacjach polsko-litewskich. „Rola Polaków i
Polski na drodze samostanowienia i rozwoju narodu litewskiego
i jego państwa” i „Obcy w domu
Litwinów” — to zestawienie nazwy seminarium-dyskusji oraz
tytułu prezentowanej na niej
książki inżyniera, dziennikarza,
a ostatnio też uważanego w pewnych kręgach za historyka dr.
Algimantasa Liekisa, najlepiej
odzwierciedlało to, o czym mówili uczestnicy spotkania.
Ich zdaniem, Polska od zarania
dziejów polsko-litewskich dążyła
do unicestwienia litewskiej państwowości i narodu litewskiego,
zaś Polacy na Litwie stanowią
„piątą kolumnę”. Co prawda, czyją ta „kolumna” miała być, uczestnicy spotkania nie mieli spójnego
zdania, bo raz ją nazywali kolumną Warszawy, a raz Moskwy.
Dziwnym zbiegiem okoliczności,
dyskusja odbywająca się w sejmowych progach, zbiegła się z kampanią wyborczą do Parlamentu
Europejskiego. Nazwiska niektórych z przemawiających można
znaleźć na liście kandydatów jednej z partii do PE.
I choć bohater spotkania, Algimantas Liekis, kategorycznie zaprzeczył, mówiąc, że nawet nie
skojarzył organizowanej dyskusji z kampanią wyborczą, to pod
koniec spotkania sam zachęcał
słuchaczy dyskusji do głosowania
na jedną z list. Inni organizatorzy
spotkania po cichu też rozdawali
jego uczestnikom ulotki agitacyjne.
Aczkolwiek, jak zaznaczył uczestniczący w dyskusji prezes „Vilniji” dr hab. Kazimieras Garšva,
wypowiadana krytyka pod adresem Polaków nie dotyczy całej
polskiej społeczności, lecz tylko

zwolenników Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie i jej prezesa,
europosła Waldemara Tomaszewskiego. Garšva tradycyjnie też
zaatakował dziennikarzy „Kuriera
Wileńskiego” bezpodstawnie zarzucając nam nieobiektywność.
— Prezentowana książka jest bardzo popularna i potrzebna szkołom i placówkom kultury, więc
sądziłem, że przyjdzie Akcja Polaków i będzie duża kolejka, będą
chcieli kupić (książkę — przyp.
red.). Tymczasem doczekaliśmy
się tylko dwóch dziennikarzy
„Kuriera Wileńskiego” i teraz pan
Stanisław myśli jutro napisać, że
zebrała się tu grupka ekstremistów, która stawia pretensje Polsce, chcąca lituanizować Polaków.
Ale my niczego podobnego nie
proponujemy. „Piątą kolumnę”
stanowią tylko Burokevičius,
Jonienė i Jarmalavičius (Mykolas
Burokevičis, Juozas Jarmalavičis
i Stanislava Jonienė uznawani są
za jednych z organizatorów krwawych wydarzeń 13 stycznia 1991
r. — przyp. red.), którzy są Litwinami. Polacy są wymienieni w
książce Ganusauskasa „Piąta Kolumna” (Edmundas Ganusauskas,
sowiecki lotnik, później dziennikarz litewskiej „Komsomolskiej
prawdy” (od 1991 r. „Lietuvos rytas”), następnie rzecznik prasowy
usuniętego z urzędu w drodze im-

peachmentu prezydenta Rolandasa Paksasa — przyp. red.). Jest ich
mniejszość, dlatego nie piszcie,
że mówiliśmy o Polakach, jako o
„piątej kolumnie”.
Rozmawiamy bowiem o ugrupowaniu Tomaszewskiego i tylko o
nich — mówił Garšva zwracając
się bezpośrednio do dziennikarzy
„Kuriera Wileńskiego”. Zarzucił
nam, że niesłusznie piszemy, że
Garšva jest przeciwny pisowni
polskich nazwisk oraz nazw miejscowości.
— Napiszcie, że Garšva jest bardzo niezadowolony z tego, że
Waldemar Tomaszewski po rosyjsku pisze się Tomaszewskij,
że poseł na Sejm, prezes „Macierzy Szkolnej” w Sejmie pisze się
Kvetkovskij, ja zaś proponuję,
żeby pisał się po polsku „Kwiatkowski”, albo przynajmniej po litewsku „Kvetkovskis”. Tak samo
w sprawie posła Jedzińskiego.
To więc proponujemy, ale wy nie
chcecie z tego skorzystać — mówił Garšva dlaczegoś zapominając
o tym, że to na początku litewskiej
niepodległości litewskie urzędy
stanu cywilnego wymieniając sowieckie paszporty na litewskie
przepisywały do nich wcześniej
zrusyfikowane polskie nazwiska,
chyba że Polak godził się na zlituanizowanie swego nazwiska.

Faina Kukliansky: Żydzi na
Litwie czują się komfortowo
DELFI

Prezes Litewskiej Wspólnoty Żydów Faina Kukliansky
oświadczyła, że Żydzi na Litwie
nie czują się dyskryminowani,
dlatego nie będzie miała żadnych skarg do specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych
do walki z antysemityzmem Iry
Formana.
„Spójrzmy na sytuację od strony
pozytywnej – przyjeżdża wysłannik administracji prezydenta Obamy, a my nie mamy na co narzekać“ – powiedziała Kukliansky w
wywiadzie dla „Kauno diena”.
„Jeżeli antysemityzm egzystuje na Litwie, to my się z nim nie
spotykamy ani w oficjalnych
urzędach, ani na ulicy. To nie jest
zjawiskiem codziennym, dlatego
nie możemy się skarżyć, wręcz

odwrotnie, musimy się cieszyć,
że, w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, na Litwie
czujemy się komfortowo” - cieszyła Kukliansky.

Jej zdaniem, antysemityzm na
Litwie występuje na poziomie
stereotypów, a do ich przezwyciężania potrzebna jest edukacja i
wzajemna komunikacja.
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W oparach absurdów za palisadą
OW ŚZŻ AK
Andrzej Łukawski
70. rocznica powstania w ramach
Akcji BURZA na Kresach, drugiej po Jugosławii największej
regularnej formacji zbrojnej (27
Wołyńska Dywizja Piechoty AK)
działającej na terenie okupowanej przez Niemców Europy,
została „odfajkowana” przez
Zarząd OW ŚZŻ AK.

O ile trywialność do której ostatnia dla wielu żołnierzy 27 WDP
AK okrągła rocznica została sprowadzona przez sam OW można
przełożyć na nieudolność kierownictwa OW, o tyle niezrozumiałym
jest fakt, niezauważenia tej jakże
ważnej dla żyjących jeszcze żołnierzy 27 WDP AK rocznicy przez
sam Zarząd Główny ŚZŻ AK.
Akcję BURZA na Kresach II RP
która swoim zasięgiem objęła 2/3
terytorium Polski śmiało można
nazwać ogólnonarodowym powstaniem, jednak w roku 70. rocznicy wybuchu tego powstania niewiele się o tym mówi. ZG ŚZŻAK
milczy podobnie zresztą jak milczy Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, Instytut Pamięci
Narodowej czy Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych które są utrzymywane z
pieniędzy polskiego podatnika.
Marginalizacja tego faktu historycznego jest niczym innym jak
pokazaniem obrońcom Wołynia
jak i całych Kresów II RP „miejsca w szyku” na dodatek w czasie
eskalacji u naszych wschodnich
sąsiadów banderyzmu i innych
niebezpiecznych form nacjonalizmu.
W zaistniałej sytuacji, takim naturalnym sojusznikiem w walce o historie i pamięć o 27 WDP AK powinien być sam Zarząd OW ŚZŻ
AK ale czy jest..?
To oczywiście pytanie retoryczne,
bo najwyraźniej władze tego Okręgu AK nie radzą sobie.
Widać to po przedziwnych działaniach akowskiego stowarzyszenia które bezpiecznie okopało się
za palisadą w nadziei że „jakoś to
będzie”.
Nic bardziej mylnego, bo do póki
żyją jeszcze żołnierze dywizji,

wszystko działania związku powinny być podporządkowane właśnie ich woli bo to ONI zakładali
OW ŚZŻ AK i jest to ICH organizacja ale niestety, stało się inaczej.
Dzisiaj nie ma już żołnierzy w zarządzie a co robi zarząd..?? NIC,
a przecież czas najwyższy, by
żołnierze 27 WDP AK przekazali
wreszcie pokoleniową pałeczkę
potomkom żołnierzy tej dywizji
i zostawili po sobie cos na wzór
„testamentu” tym bardziej, że jak
już wspomniałem źle dzieje się za
naszymi wschodnimi granicami.
Kiedyś Józef Piłsudski powiedział:
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej
przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
Jak zatem poznawać przeszłość
i szlak bojowy 27 WDP AK bez
udziału w kierownictwie OW samych żołnierzy - bohaterów Wołynia i wydarzeń sprzed lat nie wiem
ale wyraźnie widać, że zarząd
działający w oparach absurdów nie
jest w stanie ich zastąpić a historia
Wołynia ich przerasta.
Pamiętamy Chełm, miasto do
którego na sowieckich bagnetach przywieziono 22 lipca 44 r.
PKWN i pamiętamy jak właśnie
w Chełmie, 22 lipca 2012 r. odbył
się zjazd 27 WDP AK. Czyżby
komuś pomyliły się wydarzenie
historyczne?.
To na tym zjeździe, podjęto kuriozalną i sprzeczną ze statutem decyzję o Nadzwyczajnym Zjeździe
OW ŚZŻ AK.
Wydaje mi się, że nie po to ZG
SZŻ AK przez rok czasu pracował
nad Statutem, by po jego uchwaleniu został on łamany i to w wielu zasadniczych punktach. Nie
do mnie zatem należy ocena, czy
ciąg zdarzeń i decyzji będących
konsekwencją tego skandalicznego zjazdu jest legalna pod względem formalno-prawnym ale jedno
jest pewne, że OW Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej dryfuje w oparach absurdów.
Jeżeli giną jakieś dokumenty, to
powiadamia się stosowne organy

ścigania w celu ich znalezienia a
nie wywraca cały okręg do góry
nogami, łamie się przy okazji
Statut organizacji i przeprowadza
nielegalny Nadzwyczajny Zjazd
w wyniku którego, żaden żołnierz
27 WDP AK nie wchodzi w skład
nowego zarządu.
Skutki „pozbycia się” z Zarządu
żołnierzy 27 WDP AK są fatalne a
widać to właśnie po obchodach 70.
rocznicy Akcji Burza na Wołyniu,
70 rocznicy powstania 27 WDP
AK czy 71. rocznicy „Krwawej
Niedzieli” na Wołyniu.
Powyborcza nadzwyczajna „rewolucja” przeprowadzona w OW
nie wprowadziła nic nowego i
przywróciła niestety stan z krytykowanego okresu zwanego „wolakowszczyzną”.
Gdy NSZ otwierają na oścież
drzwi dla młodego pokolenia, OW
skutecznie je zatrzaskuje i przed
nimi stawia dodatkowo palisadę
utrudniającą dostęp do historii 27
WDP AK.
Gdy porozumienie Pokoleń Kresowych wraz ze Stowarzyszeniem
Międzynarodowy Rajd Katyński
zorganizowały na Skwerze Wołyńskim 11 lipca wieczornicę upamiętniającą 71. rocznicę „Krwawej
Niedzieli” na Wołyniu, to w tym
samym czasie, w Rembertowie
„otwierano” Zjazd Żołnierzy 27
WDP AK, uniemożliwiając tym
samym uczestnictwo żołnierzy w
wieczornicy. A przecież i podczas
rozmowy telefonicznej jak też
podczas obchodów Akcji BURZA
w Kołbieli Pani Prezes OW Lewak wyraźnie mówiła: „....macie
cały 11 lipca na Skwer Wołyński,
bo w OW NIC poza meldunkiem
i pobieraniem kluczy nie będzie
się działo....”. Okazało się niestety
inaczej, i wieczornica na Skwerze
Wołyńskim odbyła się bez obrońców Wołynia.
A wystarczyło przecież rozpocząć
Zjazd jeden dzień wcześniej, by
umożliwić żołnierzom 27 WDP
AK uczestnictwo i w Centralnych
uroczystościach organizowanych
przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, jak również w
wieczornicy. Wystarczyło tylko
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odrobinę dobrej woli i należnego
Obrońcom Wołynia szacunku.
Szacunek dla ofiarności w powstańczym zrywie Kresowej AK
to jeszcze rzecz marginalna ale jest
„światełko w tunelu” które ten stan
zmienia.
Widzieliśmy to już podczas obchodów 70. rocznicy Burzy na
Wołyniu w „oderwanych organizacyjnie” od OW w Szczecinie i
w Kołbieli.
Okazało się, że potomkowie żołnierzy 27 WDP AK nie zapomnieli
o heroizmie ich ojców sprzed lat
70, i mimo braku zainteresowania
rocznicą „centrali”, zorganizowali
godne jak na lokalne możliwości
obchody przyciągając na nie całe
zastępy młodzieży.
Lekcja historii o BURZY i 27 WDP
AK w Szczecinie i w Kołbieli, to
właśnie TO czym powinien zajmować się NA CO DZIEŃ zarząd
OW ŚZŻ AK a nie tylko „działać
od zjazdu do zjazdu” czyniąc z OW
kanapowe stowarzyszenie.
Organizacja kombatancka bez
kombatantów którzy nie mogą decydować o własnej organizacji, to
tylko efemeryda nie mająca przyszłości a chyba nie o to chodzi.
§ 6 Statutu organizacji wyraźnie
wskazuje na:
Celem Związku jest:
1) dobro Kraju (Polski) oraz
umacnianie jego integralności i
suwerenności,
2) obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej
żołnierzy oraz struktur Polskiego
Państwa Podziemnego,
3) utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi Żołnierzami Armii Krajowej,
członkami (działaczami) struktur
Polskiego Państwa Podziemnego
oraz ich rodzinami,
4) badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i
dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa
Podziemnego,
5) współpraca z organizacjami
zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny Światowej oraz uczestników walk z reżimem komuni-

stycznym o Polskę Niepodległą.
6) inicjowanie organizowania
opieki medycznej i socjalnej oraz
pomocy koleżeńskiej dla byłych
Żołnierzy Armii Krajowej i ich
rodzin.
Ten zapis do czegoś jednak obliguje i źle się dzieje, że tych którzy
kiedyś tworzyli struktury kombatanckie dzisiaj traktuje się przedmiotowo.
Pisaliśmy o skandalu w Lubelskim
Środowisku Żołnierzy 27 WDP
AK ale co to dało skoro NIC się
nie zmieniło. Po śmierci samozwańczego Prezesa tego koła nie
przeprowadzono tam nowych
wyborów a sprawa wykluczenia z
koła pięciu żołnierzy nadal nie jest
wyjaśniona.
Od żołnierzy 27 WDP AK w Lublinie nie przyjmuje się składek
proponując uczestnictwo np. w
kole warszawskim. To wszystko
sprawia wrażenie chaosu organizacyjnego i tego, że nikt i to od
dawna nie jest w stanie nad nim
zapanować podobnie jak nad tym
co dzieje się w OW.
To tylko kilka przykładów przejawów lekceważącego stosunku do
tych, których powinniśmy szanować i czerpać w nieskończoność
ich wiedzę o 27 WDP AK, Wołyniu i całych Kresach II RP.
Tylko przywrócenie im należnego miejsca w strukturach OW ma
sens, bo tworzone struktury na zasadzie towarzystwa wzajemnej adoracji jak widać nie sprawdziły się
i tylko szkodzą temu co zapisano
w § 6 Statutu ŚZŻ AK.
Zdumiewa też fakt niezrozumiałego „parcia” na władzę w akowskich strukturach, bo albo się chce
cos dla TEJ organizacji zrobić,
albo jest się zwykłym i kłamliwym
pozorantem który zachowuje się
jak pies ogrodnika co to:
Sam nie weźmie ale innemu też
nie da.
Do sprawy będę wracał, bo nie
może być zgody na „nic nie robienie” w tak ważnej dla historii Kresów kwestii.

Na facebookowej tożsamości
Kresowego Serwisu informacyjnego można komentować treść
zamieszczanych w KSI publikacji.
https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081
Z dnia na dzień przybywają
nowe polubienia więc i Ciebie
nie może tam zabraknąć.
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Politykę historyczną III i IV Rzeczypospolitej wyznaczają kult
zbrodni katyńskiej, kult Powstania Warszawskiego i mitologia
żołnierzy wyklętych. Wszystkie
te trzy elementy spaja bowiem
wątek antyrosyjski (i zarazem
antykomunistyczny), który jest
fundamentem polityki historycznej (i nie tylko) w Polsce po 1989
roku. Wszystko co nie jest w jakikolwiek sposób antyrosyjskie
nie odpowiada politycznemu zapotrzebowaniu. Dlatego po 1989
roku coraz bardziej marginalizowana jest tematyka zbrodni niemieckich popełnionych w latach
1939-1945 na okupowanych ziemiach polskich. Właściwie mówi
się o nich szerzej tylko w kontekście zagłady Żydów. Mówienie o
zbrodniach niemieckich na Polakach nie jest popularne w samych
Niemczech i co za tym idzie jest
od 1989 roku coraz mniej popularne w Polsce, dla której Niemcy są „strategicznym partnerem”
na „drodze do Europy”. Jednak
największy problem dla politycznych decydentów stanowi ludobójstwo popełnione przez nacjonalistów i faszystów ukraińskich
na Polakach w latach 1939-1947,
którego apogeum nastąpiło w latach 1943-1944 na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej. Tej potwornej historii nie tylko bowiem
nie da się w jakikolwiek sposób
wpisać w nurt antykomunistyczno-antyrosyjski, ale zdaniem
ośrodków decyzyjnych polityki
polskiej przypominanie o niej zagraża dobrym stosunkom z Ukrainą, która od 23 lat jest tzw. głównym strategicznym partnerem
Polski na Wschodzie. Dlatego
jest to historia niechciana.
Społeczne obchody
Ogromne wysiłki podejmowane
na przestrzeni ostatnich 25 lat
przez środowiska kresowe i narodowe, żeby ludobójstwo ukraińskie na narodzie polskim zostało
godnie upamiętnione i znalazło
należne mu miejsce w publicznej
edukacji historycznej przyniosły
jak na razie sukces częściowy.
Dzięki ogromnemu społecznemu i patriotycznemu wysiłkowi
nie udało się wymazać pamięci o
tej strasznej historii z przestrzeni publicznej. Jednakże stosunek
władz państwowych do tragedii
Wołynia i Małopolski Wschodniej jest nadal, jeśli nie obojętny,
to co najmniej chłodny. Widać to
było po tegorocznych obchodach
rocznicy ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego, które po raz kolejny były głównie obchodami
społecznymi, a nie państwowymi. Nie ustanowiono bowiem –
jak postulowały to rok temu organizacje kresowe – 11 lipca Dniem
Pamięci Narodowej o ofiarach
ludobójstwa dokonanego przez
OUN-UPA na Polakach. Skrom-

na uroczystość państwowa, zorganizowana przez Radę Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, odbyła się tylko na Skwerze Wołyńskim w Warszawie z udziałem
przedstawicieli drugiego garnituru Ministerstwa Kultury, Urzędu
ds. Kombatantów i Urzędu m. st.
Warszawy. Wymiar tej uroczystości dobitnie pokazuje, że rocznica Krwawej Niedzieli stanowi
dla władz państwowych nadal
niechciany kłopot. Cieszyć musi
uczczenie pamięci ofiar ludobójstwa minutą ciszy w Sejmie,
udział Asysty Honorowej Wojska
Polskiego i niektórych polityków
PSL na obchodach społecznych w
Warszawie, ale to nie jest to czego wymaga ranga tej rocznicy. A
wymaga ona obecności prezydenta (względnie marszałka Sejmu)
lub premiera, albo ich przedstawicieli. Na to najprawdopodobniej trzeba będzie jeszcze długo
czekać.
Obchody społeczne w Warszawie
odbyły się pod Domem Polonii
na Krakowskim Przedmieściu.
Poprzedziła je Msza św. w kościele św. Aleksandra na Placu
Trzech Krzyży, podczas której
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
powiedział m.in.: „Portrety Stepana Bandery, czerwono-czarne flagi, emblematy na mundurach, wszystko to przypomina te
upiorne, czerwone noce, w czasie
których mordowano Polaków,
Żydów i Ormian. I dlatego dziś
modlimy się również o opamiętanie dla naszych braci Ukraińców
(…). Bądźcie chrześcijanami, tak
jak tysiąc lat temu, kiedy przyjęliście chrześcijaństwo za czasów
Wielkiego Księcia Włodzimierza. Bądźcie Europejczykami,
tak jak byliście za czasów unii
polsko-litewskiej. Ale odrzućcie
tą straszliwą, zbrodniczą i przestępczą ideologię, która nakazuje
mordować kobiety, dzieci i starców, żeby powstała samostijna
Ukraina. Nie ma i nie będzie zgody dla odradzającego się ruchu
banderowskiego!”
Obchody społeczne, niekiedy z
udziałem władz samorządowych,
odbyły się też w innych miejscowościach Polski: Chełmie,
Głogowie, Kędzierzynie-Koźlu,
Krakowie, Legnicy, Niemodlinie,
Łodzi, Oświęcimiu, Tarnobrzegu,
Tarnowie, Tychach, Wrocławiu
i Zgierzu. W Oświęcimiu po raz
trzeci z rzędu zorganizował je
Klub Samborzan Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 2012
roku Klub Samborzan ufundował
tablicę pamiątkową na miejscowym cmentarzu parafialnym, na
której widnieje słowo „ludobójstwo” – słowo od którego, jeśli
chodzi o ofiary OUN-UPA, uciekają jak od ognia politycy polscy prawie wszystkich opcji. Od
trzech lat stały element obchodów rocznicy Krwawej Niedzieli

w Oświęcimiu stanowi Msza św.
w kościele Wniebowzięcia NMP
oraz uroczystość pod tablicą pamięci na cmentarzu.
W tym roku obchodziliśmy nie
tylko 71. rocznicę apogeum ludobójstwa banderowskiego na
Wołyniu, ale także 70. rocznicę
ludobójstwa banderowskiego w
Małopolsce Wschodniej. Obszar historycznie nazywany Małopolską (Galicją) Wschodnią
obejmuje trzy przedwojenne województwa: lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Decyzja
o przeprowadzeniu eksterminacji
Polaków na tych terenach została podjęta na III. Zjeździe OUN
(B) w sierpniu 1943 roku z udziałem m.in. dowódcy UPA Romana
Szuchewycza i Mykoły Łebedia.
Mordy na Polakach, dokonywane
najbardziej zwyrodniałymi metodami stosowanymi wcześniej na
Wołyniu, rozpoczęły się w drugiej połowie 1943 roku. Trwały
do wiosny 1945 roku, a ich apogeum przypada na pierwszą połowę 1944 roku. Akcją eksterminacyjną kierował Wasyl Sydor, ps.
Szełest (1910-1949), dowódca
UPA w Małopolsce Wschodniej
i zastępca komendanta głównego UPA. W jej rezultacie zamordowano, z reguły w niezwykle
bestialski sposób, około 70 tys.
Polaków bez różnicy płci i wieku, a 300-400 tys. zostało zmuszonych do trwałego opuszczenia
tych ziem. Z bojówkami OUN-B
i UPA (występującej w Małopolsce Wschodniej początkowo
pod nazwą Ukraińska Narodowa Samoobrona – UNS) współdziałały kolaboranckie formacje
ukraińskie na służbie niemieckiej
(jak w Hucie Pieniackiej). Obok
Huty Pieniackiej do największych mordów doszło w Baryszu,
Bednarowie, Berezowicy Małej,
Bruckenthalu,
Chodaczkowie
Wielkim, Dyniskach, Hucisku,
Ihrowicy, Korościatynie, Kutach
nad Czeremoszem, Lubyczy Królewskiej, Ludwikówce, Łanowcach, Moosbergu, Palikrowach,
Podkamieniu, Siemigowie, Sołotwinie, Szerokim Polu, Toustobabach, Uhryńkowcach, Wasylowie
i Werchracie. Jedną z najbardziej
zwyrodniałych zbrodni UPA na
tym terenie było wymordowanie
polskich pasażerów (75 ofiar, w
tym 33 kobiety) pociągu osobowego relacji Bełżec-Rawa Ruska
w dniu 16 czerwca 1944 roku.
Należy pamiętać, że ludobójstwo ukraińskie na Polakach to
nie tylko Wołyń i Małopolska
Wschodnia. Tam było apogeum.
Pregenocydalną fazę tego ludobójstwa stanowiły terrorystyczne
ataki OUN w latach 30. XX wieku oraz mordy dokonane przez
ukraińskich szowinistów we
wrześniu 1939 i latem 1941 roku.
Kres ukraińskim zbrodniom na
Polakach położyła dopiero operacja „Wisła” w 1947 roku, którą

polityczna poprawność po 1989
roku – współgrając z propagandą
neobanderowską – przedstawia
w najbardziej negatywny sposób.
Ostatni Polak zginął z rak UPA na
terenie ZSRR w 1951 roku.
W cieniu wojny domowej na
Ukrainie
Tegoroczne obchody rocznicy
apogeum ludobójstwa banderowskiego miały miejsce w cieniu wojny domowej na Ukrainie.
Przewrót polityczny dokonany
w tym kraju z inspiracji USA i
UE rękami sił neobanderowskich
doprowadził do nierozwiązywalnego konfliktu pomiędzy zachodnią i centralną oraz południowo-wschodnią częścią Ukrainy,
która kulturowo i językowo jest
bliższa Rosji i nigdy nie akceptowała ideologii nacjonalizmu
ukraińskiego. Bunt południowego wschodu „demokratyczny”
prezydent Petro Poroszenko postanowił stłumić siłą. Od ponad
dwóch miesięcy toczą się w obwodach donieckim i ługańskim
regularne walki pomiędzy armią
ukraińską, wspieraną przez siły
banderowskie (tzw. gwardia narodowa), oraz tzw. „prorosyjskimi separatystami” (w wersji
łagodniejszej) vel „terrorystami”
(w wersji ostrzejszej). Ofiar jest
co najmniej kilkaset, a może już
kilka tysięcy. Siły pacyfikacyjne
są coraz bardziej brutalne, nie
oszczędzają też ludności cywilnej. Mniej więcej co tydzień siły
rządowe ogłaszają swoje zwycięstwo (radośnie podchwytywane
przez polskie media), ale wciąż
nie mogą zwyciężyć. Ukraina
najprawdopodobniej stała się
drugą Syrią, Irakiem, albo Libią.
Polskie elity polityczne bez
względu na ich polityczną barwę
oraz polskie państwo od początku są stroną tej wojny. Bojówkarze z Majdanu byli szkoleni w
Polsce jesienią 2013 roku, a po
obaleniu prezydenta Janukowycza rannych bojówkarzy leczono
w polskich szpitalach na koszt
polskiego budżetu. Polscy politycy wszystkich opcji otwarcie
wspierali rewoltę na Majdanie.
Nie jest już tajemnicą, że przez
Polskę lub z Polski idą na Ukrainę dostawy broni dla sił rządowych. Nie jest też tajemnicą,
że po stronie rządowej walczą
na Ukrainie ochotnicy czy też
najemnicy z Polski (nareszcie
okazja, by dokopać ohydnemu
Moskalowi). Wojna z Moskalem toczy się także na terytorium
Polski, a jej ofiarą padł niedawno
sowiecki pomnik w Limanowej.
Po wizycie w Warszawie Baracka Obamy z okazji srebrnego
jubileuszu naszej wolności i demokracji i złożonych przez niego szumnych obietnicach władze
polskie najwyraźniej kolejny raz
dostały wiatru w żagle albo wody
sodowej do głowy. Ich zapał zo-

stał jednak nieco ostudzony w
związku z tzw. aferą taśmową.
Ujawniła ona m.in., że minister
spraw zagranicznych prywatnie
dość realistycznie ocenia wartość
sojuszu polsko-amerykańskiego.
Cóż z tego, kiedy oficjalnie prowadzi – szczególnie wobec Ukrainy – politykę nierealistyczną.
Kompromitująco, żeby nie powiedzieć haniebnie, zachowuje
się większość polskich mediów,
które od początku nie tylko dezinformują polską opinię publiczną co do rzeczywistego charakteru wypadków na Ukrainie, ale
afirmowały język neobanderowskiej propagandy. Ciągle dowiadujemy się więc z tych mediów
o „prorosyjskich separatystach” i
„terrorystach”, „rosyjskich służbach” i „rosyjskiej agresji” na
Ukrainę. Mamy zachwyty, m.in.
w mediach red. Sakiewicza, nad
dużą ilością zabitych „terrorystów”, ale nie mamy żadnej
obiektywnej analizy odbiegającej od ideologicznego schematu
i żadnej obiektywnej informacji
wolnej od propagandowego bełkotu i zacietrzewienia.
Wielokrotnie pisałem już o tym,
że polska polityka wschodnia
– zwłaszcza na Ukrainie – jest
drogą w ślepy zaułek, że polscy
mężowie stanu znowu stracili
okazję, żeby siedzieć cicho, że
najwłaściwsza byłaby wyważona
neutralność. Polskie elity polityczne są niestety tylko podwykonawcami polityki kreowanej
gdzie indziej. Trafnie ujął to red.
Jan Engelgard: „(…) podjęliśmy
się na Wschodzie roli podwykonawcy wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest niewypowiedziana
wojna USA z Rosją. Czasami do
tej wojny, ale niechętnie, włączają się państwa UE. Kiedy
już wykonamy swoje zadanie
(stworzenie realnego zaplecza
logistycznego dla banderowsko-oligarchicznego przewrotu w
Kijowie) – zostajemy odstawieni
na boczny tor. (…) Praktycznie
jako jedyny kraj w Europie (nie
liczę Litwy) odgrywamy rolę
ujadającego psa, nawołującego
do maksymalnych sankcji, nie
„popuszczania” Moskwie i żyrujemy wszystkie szaleństwa kijowskiego reżimu. Staliśmy się
pośmiewiskiem Europy. I to ma
być realizacja polityki Giedroycia czy Piłsudskiego? Mówienie
o tym w kółko ma przykryć nagi
fakt, że na Wschodzie jesteśmy
nędznym pionkiem na szachownicy, pionkiem, którego poświęca się dla realizacji wygranej w
zamyśle partii” (Jan Engelgard,
„Polska jako podwykonawca na
Wschodzie”, mysl-polska.pl).
Światełko w tunelu
W tym kontekście jakże realistycznie i złowieszczo brzmią
słowa, że „państwo polskie
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praktycznie nie istnieje”, wypowiedziane na feralnych taśmach
przez ministra spraw wewnętrznych (notabene współtwórcę
Ośrodka Studiów Wschodnich,
który swoimi analizami uzasadnia politykę III RP na Wschodzie). Może jednak jest jakieś
światełko w tunelu na zmianę
lub chociaż rewizję, jeżeli nawet
nie polityki wschodniej to przynajmniej polityki historycznej.
Oto bowiem nacisk środowisk
kresowych i narodowych spowodował, że władze województwa
lubelskiego oraz tamtejszy Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zmieniły
swoje wcześniejsze negatywne
stanowisko wobec napisu na Pomniku Ofiar Ludobójstwa dokonanego na Kresach. Inskrypcja
będzie głosić, że pomnik ten
jest nie tylko poświęcony ofiarom ludobójstwa dokonanego na
ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich, ale także, że
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/ Tablica odsłonięta w 2012 r. na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu. Fot. Adam Cyra

ludobójstwo to miało miejsce
w latach 1939-1947. Ten drugi
element jest jeszcze ważniejszy,
ponieważ jak wskazałem wyżej
ludobójstwa banderowskiego nie
należy zawężać tylko do okresu 1943-1944. Ono rozpoczęło
się już we wrześniu 1939 roku,

a nawet wcześniej. Postawienie
tego pomnika z takim napisem
nie jest aktem antyukraińskim.
Jest aktem powiedzenia prawdy.
Bez powiedzenia tej prawdy nie
będzie normalnych stosunków
polsko-ukraińskich. Powiedzenie
prawdy jest też konieczne po to,

/ Uroczystość na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu 12 lipca 2014 r. Na pierwszym
planie Włodzimierz Paluch – przewodniczący Klubu Samborzan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Fot. oswiecim.naszemiasto.pl

by Ukraińcy mogli raz na zawsze
uwolnić się od ideologii banderowskiej. Jeżeli ta nowa Ukraina,
tak entuzjastycznie wspierana
przez polski mainstream polityczno-medialny, będzie czerpać
z tej ideologii – co ma przecież

Nie konflikt lecz zbrodnicza
działalność

Bożena Ratter

Feliks Dzierżyński, administrator bezwzględny aparatu terroru,
kierujący tajną policją polityczną
CZEKA, odnosił wielkie sukcesy
w zwalczaniu antybolszewickiego
podziemia. W 1921r. jego oddziały
liczyły już 31 000 starannie dobranych funkcjonariuszy . Dzierżyński wpadł na pomysł, aby wychowywać czekistów od małego .W
tym celu zakładano sierocińce, w
których gromadzono dzieci, aby
odpowiednio przysposobić je do
służby w aparacie śledczym.
Jedna z nauk polegała na asystowaniu małych dzieci przy torturach stosowanych od grudnia
1918 roku w czasie przesłuchań.
(Sensacje XX wieku TVP Historia). I znowu zaskoczenie, młoda
osoba prowadząca w TVP Kultura
dyskusję o wydanej biografii Feliksa Dzierżyńskiego, wyraziła swą
sympatię do niego, wszak jego
żona wraz z małym dzieckiem była
w więzieniu. Do czego prowadzi
brak wiedzy bo o złą wole nie posądzam. Adolf Hitler również znalazł się w więzieniu za próbę puczu
w 1924 r., lubił też dzieci ale nie
słyszałam, by diaspora żydowska
usprawiedliwiała z tego powodu
holocaust.
„Nie pamiętam już, ile czasu minęło nim odważyłam się powrócić
na swoje podwórze. Przed domem
ujrzałam leżącego w kałuży krwi
mego ojca, nieco dalej leżał zamordowany braciszek Adaś, pod
oknem na podwórzu spoczywało
ciałko dwuletniej Basi skłute bagnetem lub nożem. W sąsiedniej
zagrodzie leżała martwa mama z
pociętą głową, nieco dalej zobaczyłam babcię Bronisławę, zmasakrowane zwłoki stryja Aleksandra i
jego dwóch córeczek w wieku 7 i

9 lat. Poczułam w głowie zamęt i
chaos. Ogarnęła mnie dziwna apatia, drętwota myśli i ciała.(…)
Niedługo minie 50 lat od chwili,
gdy jako 10-letnie dziecko straciłam rodziców, rodzeństwo i dom
rodzinny. Najpiękniejsze lata zazwyczaj beztroskiego życia i młodości przeżyłam w nędzy, poniewierce, głodzie, chorobie i ciężkiej
pracy. Widziałam rzeczy tragiczne
i straszne, wręcz niewyobrażalne.
Nieraz byłam bliska śmierci. Prosiłam też Boga, by zabrał mnie do
siebie, gdyż jestem sama, chora,
bezbronna i głodna, pozbawiona
miłości rodziców. (fragment zebranych przez dr Lucynę Kulińską,
traumatycznych przeżyć dzieci,
które przeżyły ludobójstwo,).
„25 kilometrów na południe od
Łucka leżały Jeziorany Szlacheckie. Współżycie sąsiedzkie między Polakami a Rusinami, którzy
w okresie dwudziestolecia przekształcili się częściowo w Ukraińców, układało się poprawnie, bez
konfliktów
narodowościowych.
Dopiero wraz z okupacją niemiecką przybrały na sile nastroje
nacjonalistyczne.(…) Biernaccy,
sypiając u Czechów w Jezioranach
Czeskich, zebrali zboże, skończyli
wykopki i zasiali ozime. Jednakże
potem przyszła banda z zewnątrz
i zlikwidowała w bestialski sposób obie polskie rodziny, razem 15
osób, mordując każdą z nich oddzielnie. Straszne jęki katowanych,
rżniętych piłami i ćwiartowanych
żywcem, pośród wyczynów urągających ludzkiej godności, jak pisze
Mieczysław Siatecki, słyszano w
odległej o 3 km wsi Jeziorany Czeskie. Przy czym tryumf święcił tu
iście piekielny, hajdamacki humor.

„Perepraszaju was, pane Bernackyj, szczo tupa pyła – kpił sobie
zbrodniczy żartowniś – ałe ne buło
czasu naostryty. Albo inny: „Pane
Bernackyj, my tak pomału was
riżem, bo wy buły dobryj pan”.
(Apoloniusz Zawilski Znów ożywają kurhany).
Z inicjatywy Danuty Skalskiej, której jubileuszową, 400-setną audycję „Lwowska Fala” nadało Radio
Katowice 6 lipca 2014 r., 5 lipca w
Bytomiu na Rynku odbył się koncert poprzedzający XX Światowy
Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian na
Jasną Górę.
Bytom, miasto niezwykłe, mieszkają w nim „ludzie dobrzy jak
chleb”, życzliwi i myślący samodzielnie Polacy. A jakie znajdują
się wspaniałe, architektoniczne
zabytki !. Niestety , ideologia z
czasu PRL starała i stara się to
przyćmić, przy przystanku tramwajowym „Batory” areszt śledczy
z 1858 roku i zabytkowa kamienica
, jakich wiele w mieście ( w stylu
neogotyckim, neoklasycznym, secesyjnym i historyzmu), i nędzny
twór socrealizmu, Supersam , betonowy, obskurny budynek, obecnie zabity deskami. Dzisiaj, przy
pięknym, zabytkowym rynku, zasłaniając zabytkowe kościoły, postawiona współczesna świątynia,
galeria handlowa „Agora” ,wybudowana za zgodą poprzedniego
prezydenta miasta wbrew protestom mieszkańców. Tuż obok tablicy: „Dla upamiętnienia Tysiąclecia
Państwa Polskiego, którego Bytom
zawsze był wierna ostoją, Miejska
Rada Narodowa odbudowany ten
Rynek oddała społeczeństwu w 15
rocznicę wyzwolenia miasta”.
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Budynki tzw. „familoki” z dużymi , czystymi oknami, z donicami
kwiatów i surrealistyczne, poindustrialne, zniszczone przez panujących nam miłościwie od 1945
roku „wyzwolicieli” ludu pracującego, dla niego likwidujących
przedwojennych „kapitalistów „,
przestrzenie jak Huta Zygmunt czy
liczne, nieczynne kopalnie. Stara
, zabytkowa zajezdnia rozebrana
błyskawicznie, pewnie nocą by
nie wzbudzić protestów normalnie
myślących Polaków i wybudowany w jej miejsce Lidl. A przecież w
tym mieście przy ulicy Gliwickiej
17 mieścił się Polski Komisariat
Plebiscytowy dla Górnego Śląska.
Zjazd i Pielgrzymka odbywają się
zawsze w pierwszą niedzielę lipca
i są wpisane w kalendarz ogólnopolskich obchodów Dnia Pamięci
ludobójstwa dokonanego przez
OUN UPA na Polakach na Kresach przypadającego 11 lipca. To
właśnie 11 lipca 1943 r. jest symbolem wszystkich zbrodni popełnionych przez UPA w tzw. „rzezi
wołyńskiej”. 11 lipca 1943 nastąpił
skoordynowany atak na dziesiątki
polskich miejscowości. Pod hasłem „Śmierć Lachom” wymordowano wówczas kilkanaście tysięcy
Polaków. Bardzo trudno dziś określić dokładnie liczbę ofiar. Jednym
z powodów jest fakt, że miejscowości zostały zrównane z ziemią,
a ich wszyscy mieszkańcy wymordowani. Ostrożne szacunki poparte
materiałem dowodowym w postaci
relacji tych, którzy przeżyli, pozwalają określić straty polskie na
Wołyniu na ok. 100 tys. pomordowanych.
http://www.jasnagora.com/

miejsce – to prędzej czy później
zwróci ona swoje ostrze nie przeciw Rosji, ale przeciw Polsce.
Władze w Lublinie to zrozumiały, a kiedy zrozumieją to władze
w Warszawie?

XX Zjazd zgromadził przedstawicieli 2/3 społeczeństwa polskiego,
Polaków wypędzonych z terenów odebranych nam na mocy
bezprawnego układu. Wśród nich
byli ocaleli cudem z rzezi, jak np.
mieszkaniec Rybnika, urodzony w
1939 roku pod Łuckiem, który ma
świadomość, iż gdyby matce nie
udało się uciec z dwójką małych
dzieci, zginąłby, stosownie do wieku, według numeru 91 (wbijanie
kilkuletnich dzieci na sztachety)
z listy 136 „tortur fizycznych wobec mężczyzn, kobiet i dzieci jakie
poznałem w wyniku wieloletnich,
niezależnych prac badawczych,
udokumentowanych źródłowo” lista z referatu dr Aleksandra Kormana, z sesji naukowej „Polacy –
Ukraińcy na przestrzeni wieków”
w 1997r.
11 lipca w Warszawie o godzinie
11.00 odbędzie się uroczysta Msza
św. w kościele pw. Św. Aleksandra
na Placu Trzech Krzyży, o 12.30
– Marsz Pamięci na trasie: Nowy
Świat-Krakowskie Przedmieście-Plac Zamkowy , o 13.30 – zgromadzenie przed tablicą upamiętniającą Ofiary zbrodni OUN-UPA.
O godzinie 20.00 na Skwerze Wołyńskim wieczornica pamięci ofiar
ludobójstwa dokonanego w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie .
Między narodem polskim i
ukraińskim nie było i nie ma
konfliktu, stąd mowa o polsko-ukraińskim pojednaniu jest
bezprzedmiotowa. Na styku polsko-ukraińskim istnieje jedynie
problem zbrodniczej działalności
OUN i jej struktur zbrojnych.
(Wiktor Poliszczuk).
Zbrodni nigdy nie nazwanej, nie
osądzonej, a ofiary wciąż bezimienne. Pamiętajmy, iż proces w
Norymberdze nie rzutuje na nasze
stosunki z państwem niemieckim i
nie przeszkadza młodym z diaspory żydowskiej na składanie hołdu
pomordowanym w niemieckich
obozach koncentracyjnych.
Bożena Ratter

www.ksi.kresy.info.pl
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Miał być wielki centralny marsz
a skończyło się małym spacerem.
Andrzej Łukawski
We wtorek tuż po Wielkanocy zadzwonił do mnie Jan Niewiński i
nie byłoby w tym nic dziwnego
gdyby nie fakt, że bardzo szybko rozmowa przekształciła się w
dziwne i niczym nieuzasadnione
pretensje o to, dlaczego on (Niewiński) nie jest informowany o
przedsięwzięciach planowanych i
realizowanych przez Porozumienie Pokoleń Kresowych.
Od razu „ugasiłem” emocje Pana
Jana tłumacząc, że PPK jest ruchem niezależnym mającym od
lat ugruntowane cele które systematycznie realizuje.
Zapytałem jednak, dlaczego
uważa że właśnie jego mamy o
„czymś” informować a nie np.
Szczepana Siekierkę z SUOZUN
czy Pana Skalskiego ze Światowego Kongresu Kresowian ale odpowiedzi na to pytanie nie otrzymałem.
Ponad pół godziny rozmowy to
jakieś dziwne żale, pretensje i
wykład komu wolno a komu nie
wolno zajmować się Kresami co
oczywiście skwitowałem tym, że
każdy Polak ma prawo a nawet
obowiązek włączyć się w przedsięwzięcia mające na celu ocalenie Kresów od zapomnienia.
Głównym tematem naszej rozmowy był jednak Marsz Pamięci i to,
że Porozumienie Pokoleń Kresowych wraz z Międzynarodowym
Motocyklowym Rajdem Katyńskim oraz Solidarnymi 2010 miały
już wypracowany scenariusz warszawskich obchodów do których
jakoś żadna organizacja Kresowa
w tym Jana Niwińskiego przez
trzy miesiące nie mogła się zmobilizować.
Gdy PPK postawiło stronę www
poświęconą Marszowi Pamięci
i rozpoczęło na FB akcje rozpowszechniającą obchody, stało się
coś bardzo dziwnego i zupełnie
niepotrzebnego, czyli płk. Niewiński przystąpił do organizowania „swoich” obchodów.
Skutek dublowania wcześniej zaplanowanych przez PPK obchodów był fatalny, bo wprowadził
dezinformację i zaczął dzielić środowiska kresowe.
Sekundantem w sianiu niepotrzebnego fermentu okazała się „Myśl
Polska” która wysmarowała taki
oto paszkwil:
/ red. -Wywiad z płk. Niewińskim (czcionka Italic) przeprowadzonym przez Jan Engelgarda
(czcionka Bold Italic) w Myśli
Polskiej, nr 19-20 (11-18.05.2014)
Cały tekst
„W enuncjacjach pana Łukawskiego z Porozumienia Rodzin
Kresowych brzmi fałszywa nuta,
i łatwo ją usłyszeć. Pisze o „god-

nych obchodach” a nie „o wiecu
partyjnym”, a sam firmuje inicjatywę jawnie polityczną. Jestem
zwolennikiem godnego udziału
w obchodach członków różnych
ugrupowań społecznych i politycznych, bo to sprawa ogólnonarodowa. Nikt jednak nie ma
prawa zawłaszczać tego uroczystego przedsięwzięcia dla swoich
celów” - mówi Jan Niewiński
W dniu 11 lipca będziemy obchodzić kolejną rocznicę apogeum
banderowskiego ludobójstwa na
Wołyniu a także 70. rocznicę tegoż ludobójstwa w Małopolsce
Wschodniej. Postulaty środowisk
kresowych pozostają te same od
lat?
- Tak, ponieważ nasze oczekiwania nie zostały do tej pory spełnione. Owszem, w roku ubiegłym,
przy okazji obchodów 70. rocznicy ludobójstwa banderowskiego
na Wołyniu, osiągnęliśmy pewne
sukcesy, przede wszystkim ten, że
nie można było tej rocznicy przemilczeć, ale główne nasze postulaty są jeszcze dalekie od realizacji. Pisałem o tym kilka tygodniu
wcześniej i czytelnicy „Myśli
Polskiej” mogli się jeszcze raz z
naszym stanowiskiem zapoznać.
W tym roku kontynuować chcemy
naszą misję…
Wydawać by się mogło, że po
ubiegłorocznych obchodach będzie już łatwiej, tymczasem stało
się inaczej.
- Tak jest, wydarzenia jakie mają
miejsce od jesieni 2013 na Ukrainie całkowicie zmieniły sytuację,
na naszą niekorzyść . Bezkrytyczne poparcie, jakie polski rząd,
media i partie polityczne udzielają
przewrotowi w Kijowie – w którym kluczową rolę odegrały formacje banderowskie – sprawia, że
nasze postulaty oraz nasza ocena
historii traktowane są wrogo przez
władze, znaczące partie polityczne
oraz media tzw. głównego nurtu.
Panuje całkowite wyciszenie tematyki rozliczeń tej bolesnej karty
historii i – co gorsza – mamy do
czynienia z jawnym usprawiedliwianiem takich banderowskich
ugrupowań ukraińskich, jak partia Swoboda z Olegiem Tiahnybokiem na czele i Prawego Sektora.
Jednocześnie znacząca część polityków oraz służący im „historycy”
i publicyści umniejszają, usprawiedliwiają, bądź wręcz gloryfikują zbrodnie formacji OUN-UPA.
Warto przypomnieć raz jeszcze, że
oprócz wymordowania ponad 200
tys. obywateli polskich zamieszkujących Kresy Wschodnie, w tym
150 tys. Polaków, banderowcy
mają także na sumieniu ok. 80 tys.
Ukraińców. To coś zdumiewającego, do czego doprowadzić może

obsesyjna antyrosyjskość. Nawet
jawni spadkobiercy Bandery i Szuchewycza stają się dla naszych polityków partnerami i sojusznikami.
Tymczasem pojawiają się głosy
także tych, którzy zamierzają obchodzić rocznicę banderowskiego
ludobójstwa, że to Pan je upolitycznia i nie ma mandatu środowisk kresowych.
- Chodzi o pana Andrzeja Łukawskiego z Porozumienia Pokoleń
Kresowych, który ogłosił program
swoich obchodów w dniu 11 lipca,
a nam zarzuca uzurpację i brak
konsultacji. Przypomnę więc, że
nasz Komitet stanowi tak naprawdę kontynuację tego sprzed roku,
a nawet komitetów z lat wcześniejszych, jakie powoływaliśmy do
życia od pierwszych dużych obchodów w 1998 roku, w 55. rocznicę ludobójstwa wołyńskiego. My
działamy już od 16 lat, zaczynaliśmy w całkowitej izolacji i przy
niechęci mediów. W powołanym
do życia Kresowym Ruchu Patriotycznym uczestniczy 37 organizacji kresowych. Pamięta Pan, Panie Redaktorze, dobrze, że wtedy
tylko „Myśl Polska” podnosiła
kwestię zbrodni banderowskich,
wtedy byliśmy prawie sami. Nie
spotkałem wówczas pana Łukawskiego ani wielu obecnych „aktywistów”. Owszem, to dobrze, że
pojawiają się nowe twarze, nowe
środowiska, ale wolałbym, żeby
ci nowi ludzie mieli jednak jakąś
wiedzę na ten temat, jakie były nasze początki, żeby mieli odrobinę
szacunku dla nas, którzy zaczynali
tę walkę przed wielu laty…
Bulwersujące jest to, że Łukawski
zarzuca Panu i naszemu Komitetowi upolitycznienie rocznicy,
tymczasem w jego inicjatywie
znajduje się Stowarzyszenie Solidarni 2010, na czele którego stoi
pani Ewa Stankiewicz, aktywistka Majdanu w Kijowie, głosząca,
że kult Bandery na Ukrainie nie
ma antypolskiego charakteru…
- To prawda, wypowiedzi pani
Stankiewicz wzbudziły powszechne oburzenie, dlatego za szczyt
bezczelności uznać należy udział
kierowanej przez nią organizacji
w tegorocznych obchodach. To dla
mnie jawna prowokacja. Solidarni 2010 to organizacja znajdująca się w bezpośrednim zapleczu
Prawa i Sprawiedliwości, jak więc
można zarzucać innym upolitycznienie? Nie wiem do końca o co
w tym wszystkim chodzi, ale jedno
jest dla mnie jasne – po kompromitacji PiS, jakim było bratanie
się z ukraińskimi banderowcami
na Majdanie, odczytuję akcję pana

Łukawskiego razem z Solidarnymi
2010 jako próbę zneutralizowania
wizerunkowych strat, jakie poniosło PiS. Być może chodzi też o coś
jeszcze innego – o nadanie obchodom tegorocznym „właściwego”
kierunku. Nie przypadkiem pan
Łukawski za wyraz „polityzacji”
rocznicy uznaje ten fragment mojego apelu, w którym uznaję że:
„Naszym zdaniem te żałobne uroczystości stanowić będą jednocześnie protest przeciwko licznemu
udziałowi sił postbanderowskich
w dokonaniu krwawego przewrotu na Ukrainie oraz ich licznemu
udziałowi w rządzie Arsena Jaceniuka. Będzie to również sprzeciw
wobec obłędnej polityki głównych
partii w Polsce reprezentowanych
przez Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, wspierających
ugrupowania postbanderowskie
na Ukrainie, siejących nienawiść
do Rosji i Rosjan i grożących Polakom rzekomym zagrożeniem ze
strony Federacji Rosyjskiej”.
Pytam, co w tym stwierdzeniu jest
niestosownego? Czy możemy, jako
ludzie od lat walczący o prawdę
zamykać oczy na to, co stało się
na Ukrainie, na to, że w obecnym rządzie w Kijowie znajduje
się 1/3 ministrów jawnie banderowskich? Że w gabinetach tych
ministrów wiszą portrety Bandery
i Szuchewycza? To ma być „polityzowanie”? Kiedy natomiast my
wskazujemy na to, że ludzie, którzy wprost kwestionują zbrodnie
UPA, zasiadają w rządzie Ukrainy, a państwo polskie nie tylko
nie reaguje, ale ich popiera – to
uznaje się to za „upolitycznianie”
obchodów. Jestem przekonany, że
nie można oddzielić historii od
współczesności, nie można powiedzieć, tak jak twierdzą niektórzy,
że historia historią, ale teraz, w
imię „wspólnej walki z Rosją”,
nie możemy wytykać Ukraińcom
przykrych rzeczy. My się z taką filozofią, niegodną i szkodliwą dla
Polski, nie godzimy się.
Jak wobec tego widzi pan tegoroczne obchody?
- Niestety, nie będzie takiej atmosfery jak rok temu, ale to nie nasza
wina. Nasz Komitet podejmie stosowne decyzje, ale ja osobiście
nie widzę możliwości współorganizowania tej rocznicy razem np.
z Solidarnymi 2010. Ubolewam
nad tymi nieporozumieniami, ale
są pewne sytuacje, kiedy sztuczna
jedność nie jest dobrym wyjściem.
W enuncjacjach pana Łukawskiego brzmi fałszywa nuta, i łatwo ją
usłyszeć. Pisze o „godnych obchodach” a nie „o wiecu partyjnym”,
a sam firmuje inicjatywę jawnie
polityczną. Jestem zwolennikiem
godnego udziału w obchodach

członków różnych ugrupowań
społecznych i politycznych, bo to
sprawa ogólnonarodowa. Nikt
jednak nie ma prawa zawłaszczać
tego uroczystego przedsięwzięcia
dla swoich celów. Aby postawić
kropkę nad „i”, dodam, że organizowanie konkurencyjnych uroczystości będzie profanacją pamięci
200 tys. ofiar tego ludobójstwa
OUN-UPA.
Rozmawiał: Jan Engelgard
Myśl Polska, nr 19-20 (1118.05.2014)”
Koniec tekstu
-Po przeczytaniu tego paszkwilu zachodzę w głowę, w co tak
naprawdę „gra” Pan Niewiński i
sekundująca mu „Myśl Polska”
pozwalając sobie na publikację
tak skrajnie tendencyjnego bubla
dziennikarskiego.
Po tych szykanach, opublikowano w tym samym piśmie listę nazwisk wchodzących w skład komitetu organizującego „centralne”
obchody w Warszawie dając tym
samym sygnał, że to co organizuje
ruch Porozumienie Pokoleń Kresowych jest mało istotne i nieważne, bo tylko Niwiński ma prawo
do organizowania jakichkolwiek
obchodów.
Oczywiście szybko się okazało,
że
osoby mające uczestniczyć
w komitecie nic o tym nie wiedziały. W konsekwencji w sieci
zaczęły krążyć e-maile dementujące uczestnictwo w komitecie,
co wprowadziło kolejne i nikomu
niepotrzebne zamieszanie.
Przypomnę zatem, że w zeszłym
roku było podobnie z nazwiskami członków komitetów, tylko że
rok temu były powołane aż cztery
komitety a czym się to skończyło
wiemy.
Ktoś kogoś podaje do sądu, obchody nie są do dzisiaj rozliczone
a efekt działań tych wszystkich
komitetów zawężono do plagiatu
obchodów organizowanych w latach ubiegłych.
Po co się wysilać, kiedy można
wykorzystać czyjś pomysł, czyjaś
ciężka pracę organizacyjną i po
prostu przejąć tzw. „gotowca”.
Widząc że i w roku bieżącym będzie podobnie, tzn, masówka partyjna z przemówieniami i przypinaniem do klap błyskotek weźmie
po raz kolejny weźmie górę nad
ideą pamięci ofiar ludobójstwa
wystąpiłem do Środowisk Kresowych z pismem odwołującym obchody organizowane przez PPK.
A oto jego fragmenty:
Do informacji Kresowych Środowisk!!!!
Kochani, bardzo dziękuję tym
wszystkim którzy zadeklarowali
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uczestnictwo w tych jakże ważnych dla Kresowian i Polskich
Patriotów obchodach. W celu
zachowania doniosłej a przede
wszystkim godnej atmosfery jaka
będzie nam tego dnia towarzyszyć, Mazowieckie Porozumienie
Pokoleń Kresowych którym mam
zaszczyć koordynować postanowiło wycofać się z organizowania
Marszu Pamięci.

nasza wspólna sprawa.
Te trzy słowa kieruję do tych, którzy nie wiedzieć czemu wyobrażają sobie, że tylko oni mają prawo
do zajmowania się Kresami.
Takie chore wyobrażenia nie są
jednak szkodliwe do czasu kiedy
nie zostaną przeniesione do świata rzeczywistego ale gdy tylko ujrzą światło dzienne, natychmiast
zaczyna wrzeć.

To nic że niemal od początku roku
przygotowywaliśmy ten marsz i
byliśmy jedynymi inicjatorami
kontynuowania MP. Nic że postawiliśmy poświęconą marszowi
internetową stronę www i że postawiliśmy na FB stosowne wydarzenie. Nic że odbyliśmy długie i
konstruktywne rozmowy podczas
spotkań organizacyjnych [...], bo
nadszedł oto „dzień prawdy”,
dzień w którym uznaliśmy, że nie
wolno nam dopuścić do podziałów
w Wielkiej Kresowej i Patriotycznej rodzinie.
Są jedne Kresy, jedno ludobójstwo i jedne ofiary tego ludobójstwa, dlatego też uważamy, że w
jednym mieście jest miejsce TYLKO na JEDEN Marsz Pamięci.

Żeby było jasne dla wszystkich,
Marsz Pamięci to nazwa/pomysł
Aleksandra Szychta i nie pozwolę,
by jego pomysł został w przyszłym
roku po raz trzeci dewaluowany
przez pozorantów którzy od lat
mówią tylko o robocie, co oczywiście nie jest, bo i nie może być
tożsame z ciężką robotą mającą
na celu zdjęcie z Kresów parawanu zmowy milczenia.

Niestety, stało się inaczej, nasza inicjatywa została powielona
przez co Kresowianie i Patrioci
są totalnie zdezorientowani i zaskoczeni aż trzema marszami w
Warszawie.
Żeby nadal „trwać mógł ktoś” odwołujemy Marsz Pamięci przygotowywany przez PPK i jednocześnie zapraszamy na wieczornicę
której dedykujemy wydarzenie
dostępne na:
https://www.facebook.com/events/608881635892514/?ref_dashboard_filter=calendar
Pozostają zatem już tylko dwa
marsze na które PPK i ja nie
mamy
najmniejszego wpływu. Będę
zatem bardzo wdzięczny o nie
umieszczanie w plotkach i anegdotkach krążących po sieci mojego nazwiska oraz nazwy Ruchu
Porozumienia Pokoleń Kresowych.
„Dziel i rządź” z ofiarami ludobójstwa w tle to nie mój/nasz pomysł.
Będę też niezmiernie wdzięczny,
za nieumieszczanie paszkwili na
mój i PPK temat jak to zrobił P.
Niewiński - http://www.mysl-polska.pl/node/63tu:
Kochani, to ostatnie tego typu
oświadczenie, bo nie zamierzam
więcej bawić się w piaskownicę
lub jak kto woli dokładać pod kresowym tygielkiem.
Zawsze kiedy tylko mam okazję
cytuję pewną mądrość zasłyszaną u P. Lucyny Kulińskiej która
brzmi:
„Wszyscy jesteśmy Kresowianami”
W tych zaledwie trzech wyrazach
widzę sens i zakrojone na szeroką skalę przesłanie do WSZYSTKICH Polaków, bowiem Kresy to
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Czerwone niebo
nad Wołyniem

Bogusław Szarwiło

Z kresowym pozdrowieniem
Andrzej Łukawski
Jak się skończyły tegoroczne obchody Niewińskiego już wiemy.
Garstka ludzi, zamiast Marszu Pamięci „spacer” między kawiarnianymi parasolami ...... i chyba nie o
to w tych obchodach chodziło..??
Moje wnioski:
Opisana sytuacja nie może się
powtarzać w nieskończoność, bo
szkodzi to naszej wspólnej „kresowej robocie.”
Komunikacja (raczej jej brak)
między „wiekowymi już” prezesami Kresowych Organizacji
pozostawia wiele do życzenia a
ciągłe kłótnie, animozje, waśnie
i nieuprawniona rywalizacja o
przewodzenie Wielkiej Kresowej
Rodzinie wystawia nas na kompromitację z czego niezmiernie
cieszy się ukraińskie i polskie pro
banderowskie lobby.
Jedną z ostatnich swoich książek,
prof. Partacz zatytułował „Razem
czy przeciw sobie” i chodzi w
niej oczywiście o stosunki polskoukraińskie ale dokładnie takie
samo pytanie można postawić w
aspekcie stosunków między „starą kresową gwardią” a coraz bardziej buntującym się pokoleniem
kresowym które ma odmienne niż
„gwardziści” spojrzenie na Kresy,
historię II RP jak też na upamiętnianie ofiar zbrodni na Kresach
dokonanych przez OUN-UPA.
Kochani Kresowianie,
my, córki i synowie wraz z wnuczętami Kresowian też mamy prawo do walki o zdjęcie z Kresów
parawanu zmowy milczenia i TO
WŁAŚNIE ROBIMY. Niestety,
wielu z Was TYLKO mówi o tej
robocie a to przecież nie to samo.
Tylko młodzi skutecznie przeciwstawią się młodym probanderowcom ze Swobody których skutecznie integruje sztandar bandery.
Nasz sztandar to Kresy ale z
wielu skostniałych i kanapowych
organizacji niestety nie widać go
a szkoda.

Wydawnictwo Bellona wydało w
2012 r. książkę jaką napisała Barbara Iskra-Kozińska o Wołyniu, pod
takim tytułem jak po wyżej. Przeczytałem tą książkę i pierwsze co
przyszło mi na myśl, to, że powinna
mieć inny tytuł, bo ten , delikatnie
mówiąc, trochę wprowadza czytelnika w błąd . To nie jest opowieść o
rzezi Polaków na Wołyniu, jak napisano u dołu okładki, bo o tym jest
dopiero na samym końcu i można
powiedzieć, że kilka zdań i to bardzo
delikatnych.
Autorka oszczędziła czytelnikowi
drastycznych scen związanych z zabijaniem, pisze jedynie o przerażających efektach zbrodni. Pojawiają
się tam dwie postacie bardzo znane,
nie tylko w środowiskach kresowych,Felicja Masojada i ks. Ludwik
Włodarczyk. Losy tych ludzi mimo,
że splecione z rodziną Kozińskich,
zostały bardzo oszczędnie opisane.
Szkoda, że autorka nie rozwinęła

tych wątków. Nie mniej tych kilka
zdań, wyraźnie dowodzi barbarzyństwa jakie w 1943 r. spotkało
Polaków ze strony ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Być może
dlatego, że wszystko to o czym pisze
zna tylko z przekazów rodzinnych i
sama nie czuję tych emocji jakie towarzyszyły świadkom minionych
wydarzeń.
Ta książka, jak trafnie podaje wydawca, to nostalgiczna, pełna ciepła
opowieść o utraconym Wołyniu, o
wspólnym życiu Polaków, Ukraińców i Żydów. Obraz ten jest barwny i pogodny, może trochę nawet
egzotycznym jak dla dzisiejszego
czytelnika. Pełna opisów codziennego życia i obyczajów, które odeszły
na zawsze. Przy tym pełna opisów
przyrody, przekazanych w taki sposób, że nie męczą a intrygują. Od
wybuchu wojny 1939 r. w ten niemal
sielankowy nastrój zaczyna wkradać się niepokój i niepewność jutra. Pory roku pozostawały te same,

praca w polu niby też, ale wszystko
zawieszone w niepewności. Autorka
namalowała krajobraz przed burzą,
gdy na horyzoncie pojawiały się
czarne chmury i złowieszczo zawisły nad rodziną i domem pełnym
ciepła i przywiązania do ojczystej
ziemi. Wspomina również bardzo
niepewnie o partyzantce polskiej i
sowieckiej, przeciwstawiającej się
zapędom OUN-UPA w mordowaniu Polaków. Warto tu wspomnieć,
że wymieniony przez nią oddział
partyzancki AK „Wujka” w opisywanym czasie nie był jeszcze w 27
Wołyńskiej Dywizji, bo ta powstała
dopiero w styczniu 1944 r. Ta i inne
informacje świadczą, że autorka
nie szukała potwierdzeń w faktach
historycznych, a oparła się na słownych nieprecyzyjnych przekazach.
Nie zmienia to jednak faktu, że
książka ta jest następnym ziarnkiem
złożonym na kurhanie pamięci Kresów.
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Nadesłane do redakcji.

Do naszej redakcji dotarła ulotka przywieziona z Ukrainy którą prezentujemy poniżej.

Tłumaczenie:
14 października -dzień utworzenia
UPA
Pod spodem- SWOJE BĘDZIEMY BRONIĆ
DALEJ DO
KOŃCA ŚWIATA! -W syno-żółtych literach na żółto wypunktowano SWO - BO DA. Oprócz tego w
Logo Swobody (prymitywna socjotechnika ) - na tabliczce Swobody
oprócz łapy- w powiększeniu
-„ogólnoukraińske pojednanie”.
Po prawej napis: Zamawiający B.O. SWOBODA. Odpowiedzialny- Koszupińskij P.D. Druk F.O.P. Szeptyckij.
Nr
zamówienia 6/10. Nakład 2000 egz.
Ukraińcy !
W dzień Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy obchodzimy
święto powstania UPA, która walczyła za Niezależne Soborne Państwo Ukraińskie i za prawo własnej nacji do życia w
wolnym , własnym , niezależnym państwie. Tysiące naszych
;przodków wstąpiło do jej szeregów, ryzykowali swoim życiem, wytrzymywali prześladowania-katowania, więzienie,
wywózki i zesłania. Obecnie składamy w święto 70- lecia
powstania armii narodowej ukłoni i szczere podziękowanie
wszystkim weteranom UPA za bohaterstwo, poświęcenie i
oddanie n a r o d o w i u k r a i ń s k i e m u. P a m i ę t a j
m y, ż e m y jesteśmy spadkobiercami ich sławy i godnie
trzymajmy przekazane nam znamiona walki. Gdyby wszystko ułożyło się nie po naszej myśli wskutek ukrainofobii lub
nienawiści do Ukrainy , prowadźcie działania w sposób narodowowładczy podług sprawiedliwości należnej na/ dla swojej , przez Boga danej, ziemi, czerpiąc siły z ich sławetnych
czynów, pamiętając jednocześnie, że noc najczarniejsza, najciemniejsza jest przed świtem.
I niechaj nasza Wielka Ukraina zawsze będzie, pod opieka

Najświętszej Bogurodzicy!Podpisał Oleg TiACHNYBOK.

TŁUMACZYŁ K.SZCZUR

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

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

wian:
www.kresowianie.com
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KIEDY SIERPNIOWE SŁOŃCE
WSTAWAŁO 1943 ROKU NA WOŁYNIU
Bogusław Szarwiło
Początek sierpnia był względnie spokojny – prawdopodobnie
dano Polakom czas na dokończenie żniw, by można było zagarnąć gotowe zbiory. Do zmasowanej akcji doszło w ostatnich
dniach sierpnia, Ukraińcy zaatakowali wówczas 85 miejscowości, głównie w powiatach
kowelskim, włodzimierskim i
lubomelskim.
Rozalia Wielosz z d. Bojko:
29 sierpnia 1943 r. W tym dniu
bardzo wczesnym rankiem cała
nasza rodzina została zaalarmowana jakąś grozą, wiszącą w powietrzu. Zbudził nas sąsiad. Wybiegliśmy na podwórko. Nasza
rodzina liczyła 6 osób. Byli to
rodzice, ja, brat 12-letni, siostra
– 1,5 roku i babcia, która przyjechała do nas z Włodzimierza
w odwiedziny. Zobaczyliśmy w
odległości około 1 km od strony
północnej bardzo dużo postaci,
jakby chmurę, idących w naszą
stronę. Wszyscy pośpiesznie
cofnęliśmy się do pokoju, tata
zamknął drzwi od wewnątrz.
Poklękaliśmy i zaczęliśmy się
modlić. Z nami był sąsiad Kasperski. Tata nazywał się Bojko
Stefan, mama Stanisława z domu
Jankowska, urodzona w Skale pod Ojcowem, brat Edward,
siostra Janina, babcia Jankowska Anna. Tata wziął siekierę i
chciał uciekać przez okno, ale
dom w szybkim czasie został
otoczony przez banderowców
uzbrojonych w kosy, siekiery,
łopaty i inne narzędzia zbrodni.
Wywołano babcię po nazwisku.
Odpowiedziała: „Jestem kobietą
i boję się wyjść”, ale w końcu poszła. Ja za sąsiadem uciekłam na
strych. Próbowaliśmy schować
się pod beczkę, ale rozsypała
się. Wróciłam na dół i ze swoim
bratem ukryłam się w piwnicy,
która była pod komorą. Mama
z malutką siostrą przy piersi została na drabinie stojącej w komorze i prosiła Ukraińca: „Co ja
jestem wam winna, darujcie nam
życie”, ale „had” uderzył ją.
Usłyszałam jej śmiertelne chrapanie. Dziecko jeszcze wołało
mnie „Lula” i prawdopodobnie
żywe zostało wrzucone do dołu.
Jak zginęli tato, sąsiad, babcia
– nie wiem. W piwnicy leżałam na drewnianej belce, a brat
mnie sobą zakrywał. Po krótkim
czasie „had” wszedł na schody
piwnicy, trzymając główkę maszyny do szycia „Singer” i odwrócony do nas plecami krzyknął: „Wyłaź”. Brat usłuchał,
wyszedł i został zabity. Strzałów
w tej masakrze nie było. Ukraińcy wykopali pod oknem dół i
wrzucili doń moich rodziców.
Tato miał 43 lata (były legioni-

sta), mama 33 lata. W piwnicy
siedziałam długo. Po wyjściu z
niej widziałam w domu powyrzucane wszystko z szafy, krew
na podłodze i ścianach, powybijane okna. Wyskoczyłam oknem
i udałam się do sąsiada Sowieta,
u którego poznałam nasze konie.
Ten człowiek z rodziną szykował się do wyjazdu, a mnie odesłał do sołtysa Ukraińca, który
mieszkał około 3 km w kierunku Wólki Swojczowskiej [gm.
Werba, pow. Włodzimierz]. Po
zatrzymaniu się w przydomowym zagajniku, zbliżałam się
do sołtysa pod nazwiskiem Środa. Banderowiec na koniu mnie
zauważył i okrążył ten zagajnik,
a ja zdążyłam dobiec pod dom
Środy, z przeciwnej strony podwórka. Na podwórzu sołtysa
zastałam kilku banderowców.
Przedstawiono mnie, że to polskie dziecko. Oni zapytali mnie,
czyja ja jestem, jak nazywali się
moi rodzice i powiedzieli: „Jak
została, to niech będzie”. Stałam
się sługą rodziny ukraińskiej.
Pasłam krowy. Budzono mnie
tam bardzo wcześnie. Dawano
mi robótki na drutach. Jak czegoś nie mogłam wykonać, bito
mnie batem po nogach. Boso
wypędzano mnie wczesną wiosną i późną jesienią, bez ubrań
na pastwisko. Wchodziłam na
drzewo, aby podkulić zmarznięte nogi. Na stopach miałam
wrzody, które bardzo bolały i
nie dawały spać, w nocy z bólu
jęczałam. Na dzień wydzielano
mi kromkę chleba. Z nędzy miałam głowę całą w strupach, maszynką ścięto mi włosy. Stałam
się zdziczałym dzieckiem. Na
polskie słowa uciekałam. Nie
wiedziałam, ze strachu po przebytej rzezi, kim ja jestem. Po
polsku umiałam tylko śpiewać
„Serdeczna Matko”. Przy pasaniu krów śpiewałam, płakałam i
tak zasnęłam, a krowy [gdzieś]
podziały się i dalej wielki
strach, co będzie? Rozmawiałam po ukraińsku i przyjęłam w
cerkwi komunię św. Pamiętam
wielki dym, jaki widziałam w
czasie podminowania kościoła
w Swojczowie – na wschód od
Teresina. Byłam świadkiem zamordowania dwojga dzieci, z
których jedno spało w kołysce.
Działo się to w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 1943 r. Ojciec dzieci był
Ukraińcem, a matka Polką, co
zrobiono z matką, to nie pamiętam, chyba zabili. U tych Ukraińców byłam rok, gdyż wyprawa
po mnie kuzynów z rodziny taty
nie dawała żadnych rezultatów.
Nigdy mnie nie mogli zastać,
gdyż Ukrainka na noc wyjeżdżała na inną wieś i mnie zabierała [z sobą]. Od Ukrainki z

Teresina zabrali mnie ciocia Romualda Puzio, która była młodą
mężatką w stanie błogosławionym (mieszka w Hrubieszowie)
i stryjek śp. Stanisław Bojko…………………………….
Dzięki poświęceniu się cioci i
stryjka zostałam uratowana od
nieustannej poniewierki w rodzinie ukraińskiej. [….] Teresin
nie istnieje na mapie. Ukraińcy
posadzili las. Wśród tych drzew
rosną krzewy z ogródków i drzewa owocowe….[1]
Józef Winiarski:
I na naszej wsi Głęboczycy dochodziło do pierwszych mordów, na Tadeuszu Iwańskim,
znalezionych po kilku dniach w
lesie w zamaskowanym rowie
ze śladami okropnego pastwienia się nad nim. Na Bronisławie Sławkowskim z żoną Marią w ten sam bestialski sposób
zamordowanych. W sąsiedniej
kolonii Święte Jezioro zamordowani zostali: Śliwa z żoną, Józef
Szymczak z żoną Adelą i Czesław Dzięgielewski. Na Głęboczycy przez parę tygodni mordów zabrano niby na podwody i
zamordowano mojego ojca Michała Winiarskiego, Adama Grelę, Stanisława Sobieraja, Adama
Iwańskiego i Liperta. Wszystkich ich odnajdywano w okolicznych lasach zakopanych w
zamaskowanych miejscach. W
ostatnich dniach sierpnia 1943
roku w niedzielę przed świtem,
prawie już wstawał dzień, obudziły mnie odgłosy echa krzyku
sąsiedzkich gęsi. Zaniepokoiłem
się bardzo tym rannym donośnym hałasem. Zrywam się ze
swojego legowiska w stodole i
wybiegam na podwórze. Wpadam do śpiącej rodziny w mieszkaniu i stanowczo wszystkich
głośno budzę. Matka bardzo strwożona zabiera z posłania młodsze rodzeństwo, chwyta, co było
pod ręką z ich ubrań i ucieka w
kierunku rzeki Turii. Po drodze
przed rzeką, na polu złożonego
już w kopy zboża, ukrywa się z
młodszym rodzeństwem w tych
kopach. Zrozpaczona mówi do
mnie, żebym uciekał do naszego kuzyna Józefa Chojnackiego,
który mieszkał na wschodniej
krawędzi wsi Głęboczycy. Było
to od nas niedaleko, około 1,5
kilometra. Po kilkunastu minutach dobiegam do domu Chojnackich. W domu kuzyna nikogo nie zastaję, spostrzegam, że
wszystkie drzwi w pomieszczeniach są pootwierane i widzę,
że zostały opuszczone tak samo
jak nasze. Wtedy nie zastałem
z nich nikogo. Dopiero później
dowiedziałem się od mojego
stryja Stanisława Winiarskiego,

któremu również banda UPA
wyrżnęła rodzinę, gdy on był
wcześniej, wyszedł z domu do
obrządku inwentarza. Ukryty
w oborze widział, jak mordują
jego małoletnie dzieci i rodzinę
swojego sąsiada, mojego kuzyna Chojnackiego. Twierdził,
że w czasie rąbania siekierami
jego rodziny Chojnackiemu z
rodziną udaje się niepostrzeżenie wypaść z domu do dobrze
krzewami zarośniętego ogrodu.
Pod osłoną drzew wbiegają do
stojących dziesiątek ze zbożem,
w których wszyscy się ukrywają. Może byłoby się im udało
zachować życie, gdyby nie pozostawiony w zagrodzie uwiązany na łańcuchu pies, który
donośnie wył. Bandyci wpadają do mieszkania, w którym nie
było kogo rąbać. Zainteresowali
się wyciem psa. Chwytają go i
wypuszczają z uwięzi. Pies wyrywa się bandytom i pogonił do
tych ukrytych w zbożu. Nie było
dla nich ratunku. Banda UPA z
Ukraińcami z Dulib i Turyczan
morduje. Samego kuzyna Chojnackiego, z wściekłości chyba,
że się ukrył, przywiązano łańcuchem do uprzęży konia i tak go
wleczono za galopującym zwierzęciem, aż zostały z niego tylko
nagie strzępy ciała. Od Chojnackich, których już nie zastałem,
wracam w kierunku rzeki. Jadę
przez pole, w którym ukrywała
się matka z rodzeństwem. Penetruję kilka dziesiątek i widzę, że
najdroższa mi osoba, moja Matula, w jednej z dziesiątek zboża leży już nieżywa. Uderzona
została ostrzem siekiery bardzo
głęboko przez środek głowy,
nie dając żadnego ruchu i znaku życia. Rana na głowie jest
okropnie opuchnięta, że głowa
rozdwaja się z widocznym na
wierzchu zakrwawionym mózgiem zalanym zakrzepłą krwią.
Nie mogę na ten przerażający
widok patrzeć, na tak straszną
śmierć mojej Matuli, krwią całej
zalanej. Z trwogą, że nie mogę
jej już w niczym pomóc, w przerażeniu z obawą zaglądam do
innych kup zboża za rodzeństwem. Za siostrami Danutą, lat
6, Czesławą, lat 4 oraz braćmi
Janem, lat 14 i Albinem, 2 lata.
Żadnego z nich nie odnalazłem.
Okropnie strwożony wracałem
do domu. Ubieram się w lepszą
i grubszą odzież, z domu biorę,
co jest pod ręką, trochę żywności i bochenek chleba. Udaję się za rzekę Turię do swego
znajomego, Wojtowicza, który
za żonę ma Ukrainkę. U Wojtowiczów ukrywam się w stodole,
pełnej już zwiezionego z pola
zboża. Przebywa już tam ukrytych osiem osób z pobliskich
wsi polskich. Niektórzy z nich

byli mi znajomymi. Z Głęboczycy naszej Jan Żuk, starszy ze
Słowikówki, Kraszewski, lat 18
i Wdowiak, parę lat starszy ode
mnie. U Wojtowicza ukrywamy
się do paru dni, po których, na
pewno przez donos jego żony
Ukrainki, zostajemy wszyscy
wykryci. Przyjeżdżają po nas
upowcy wozem konnym i zabierają wszystkich nas do sądu na
śledztwo. Sąd ten mieści się w
lesie w opuszczonej gajówce.
Jedziemy pod nadzorem UPA,
przejeżdżamy po drodze przez
pole gęstego łubinu. Widzimy,
jak łubin ten przeszukują upowcy z karabinami i kilka grup
chłopów z siekierami. Niektórzy z nich niosą oprawione na
trzonkach haki, niby bosaki.
Widzimy, jak w czasie penetrowania łubinu wykryto kilka
ukrywających się dzieci. Były to
dzieci Maszki i Szczepańskiego
z Głęboczycy. Wszyscy oni w
tym łubinie na miejscu zostają
zarąbani siekierami albo mordowani hakami. W gajówce upowcy prowadzą z nami śledztwo
przez parę dni, każdego z osobna pytali o udział nasz w armii,
czy posiadanie broni. Nikt z nas
nie mógł odpowiedzieć na żadne z pytań, gdyż z tym się nie
spotkał. Nakłaniają nas, byśmy
przystępowali do ich organizacji. Po kilku dniach śledztwa
przewożą wszystkich do Hajek.
Zbliżał się już wieczór. W Hajkach było już ciemno. Umieszczają nas w obszernej zamkniętej pustej oborze. Pod osłoną
nocy, która tak nam się trafiła,
że była bardzo ciemna i deszczowa, decydujemy i szukamy
sposobu i możliwości jakiejś,
aby się z tej obory wydostać.
Po północy udaje się nam podważyć jedną z bel w ścianie
chlewu; przez kilku z nas podważana ustąpiła. W ten sposób,
jak najszybciej udaje się nam
prawie czołganiem, cicho wydostać poza obręb zabudowań. Pod
osłoną nocy udaje się całej grupie, po kilku, przejść w kierunku na Włodzimierz Wołyński.
Byliśmy już całą naszą grupą za
Werbą, kiedy zostaliśmy zatrzymani przez policję niemiecką i
Polaków. Po niedługim śledztwie, skąd przybywamy i cośmy
za przybysze, proponują nam,
byśmy przystąpili do nich, do
takiej służby. Z przybyłej grupy
trzech się zgłasza i przystępują
do policji. Reszta rozprasza się,
każdy na własną rękę w swoim
kierunku………[2]
Stefania Sawicka z d. Macegoniuk:
Niedziela 30 sierpnia w nocy
straszny stukot w okno „Wid-
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czyniaj skarej!”. Tato był na
strychu, a mama otworzyła.
Weszło ich może z dziesięciu
„Swyty lampu!”. Mama ze strachu nie mogła zapałek znaleźć.
Krzyczy „Skarej! Wychody!”.
Wygnali nas do sieni i pytają się
„A de twyj czołowik?”. A mama
zauważyła siekierę. Siostra Kasia, która miała 16 lat zaczęła
prosić „Dzieduniu, nie bijcie
nas, co my komu zrobili, nie bijcie.” Ja to usłyszałam i mnie w
uszach zadzwoniło, i upadłam
bez pamięci. Mama obuchem
w czoło dostała. Czaszka pękła,
ale do mózgu nie doszło. A siostrę ostrzem na pół, czaszka była
rozrąbana. Ale pierwsza tura nie
paliła, tylko zabijała. Nie wiem
jaki to cud, że nas nie zaciągnęli
do studni. Bo wszystkie studnie
były zarzucone trupami. Zanim
druga tura przyszła palić, to
mama się obudziła i podniosła
Kasię, a ona nieżywa. Podnosi
mnie, a ja się ruszam. Ale nic nie
pamiętam. Krwi zeszła okropna
kałuża. Wzięła mnie na plecy i
wszystkimi siłami po drabinie
zatargała mnie na strych, a tato
w kąteczku siedział i usłyszał,
że ktoś się wskrobał na strych, i
myślał, że jego szukają. A mnie
zerwały wymioty, a uchem krew
poszła. Czaszka wgięta i nic nie
pamiętam. Jak tato usłyszał, że
ze mnie rwą wymioty, a nie wiedział kto, krzyknął „Kto jest na
strychu, to niech ucieka, bo się
pali dom.” Jak człowiek ze strachu, to tylko broni siebie. Nie
popatrzył kto jest, żeby pomóc
i uciekł, a mama znów mnie na
plecy, i nie było już drabiny.
Upadliśmy ze strychu na dół.
Już się palił dom. Mama wywlokła mnie w kartofle na ogród i
miała wynieść Kasię, ale już
cały dom był w płomieniach.
Kasia spalona. Tato wyskoczył
w buraki i leżał, i widział, jak
sąsiada ciągnęli do studni, a
wszystkie studnie były pełne
trupów. Mama ze mną na plecach coraz dalej w pole. Było

ładne proso. Już tak spadła z
sił, że nie dała rady mnie nieść.
I leżąc w tym prosie, słyszy
mama głośny gwar „Jak znajdesz to dobyjaj!”. A ja nic nie
pamiętam, nieprzytomna byłam
i wcisnęła głowę w ziemię, żeby
nie widzieć jak będą dobijać.
Tyle krwi zeszło i widocznie ze
zmęczenia usnęła. Obudziła się,
ptaszęta śpiewają, krowy ryczą,
słońce ślicznie świeciło. Mama
zaczęła głośno płakać „Gdzie
moja Kasia!?” I ja się obudziłam. Spojrzałam na mamę, a na
twarzy sama krew. I na sukience
skorupa z krwi. Podnosi głowę,
czy może ktoś jest. Ja już oprzytomniałam i ciągnę mamę do
ziemi. A mama mówi, że nie możemy tu siedzieć, że trzeba szukać ludzi, może wszystkich nie
pobili i coraz głowę do góry. I
zobaczył tato, że ktoś jest w prosie i pędzi żeby zobaczyć kto, i
wziął nas w ramiona i mówił, że
czaszka na pół rozrąbana, ale nie
wiedział, która z nas. Mówi „Ja
wszystkich trupów wyciągnął
ze studni. A sąsiadka Czuniowa
mówi, że widziała jak twoja Marysia niosła jedną z dziewczyn i
uciekała w pole, a ona siedziała ze swoimi dziećmi w grochu,
to szukaj w polu, może żywe, a
może nieżywe.” I odnalazł nas,
ale Kasi nie odnalazł. Pozbierał
kości i w ogródku zakopał. I do
dziś leżą. A nas tato zawlókł na
kolonię i tam byli ludzie, no na
kolonii nie bili, żeby ze wsi ludzi nie spłoszyć. Jak zobaczyli,
że trupy chodzące idą, to był
wielki lament. I zawiózł koniem
do Lubomla, do szpitala. A tam
pełne sale takich trupów. Dużo
umarło. Mamie na żywca wyłamywał kości potrzaskane, bo
nikt nie znieczulał, bo na to nie
było…………[3]
Marianna Soroka:
30 sierpnia 1943 roku. Wraz
ze wschodem słońca robiłam
obrządek
w
gospodarstwie

wraz z mężem. Dzieci spały.
Tymczasem we wsi działy się
dziwne rzeczy. Do wsi wola
Ostrowiecka od strony zachodniej wkroczyły zwarte oddziały
Ukraińców na koniach i pieszo,
uzbrojone w karabiny i pistolety.
Nikt we wsi nie spodziewał się,
że Ukraińcy w biały dzień mogli
wkroczyć do wsi. Tego jeszcze
nie było. Zobaczyłam Ukraińca
na koniu, który jechał w kierunku naszego domu. Ogarnęła
mnie trwoga, ale zachowałam
spokój. Mój mąż Stanisław krzątał się po podwórku. Ukrainiec
na koniu zbliżył się ku nam, pozdrowił i zawiadomił nas, żeby
mężczyźni stawili się na zebranie na placu szkolnym. To jest
obowiązek. Cóż było czynić.
Stanisław przebrał się, coś niecoś się posilił i udał się na to zebranie, z którego już nigdy nie
powrócił. Został wraz z innymi
zarąbany siekierami i wrzucony do rowu za stodołą Strażyca.
Nie upłynęło wiele czasu, kiedy
znowu pojawiło się tym razem
dwu konnych Ukraińców, którzy
tym razem wzywali wszystkich
mieszkańców na zebranie na
plac szkolny. W przeczuciu zagrożenia wysłałam syna Edwarda – lat 12 z krowami na pastwisko. Do chłopaka strzelano, lecz
dzięki opatrzności Bożej uszedł
z życiem. Ukrył się w zaroślach,
ja zaś z czwórką pozostałych
dzieci udałam się wraz z sąsiadami na to zebranie. Tymczasem
Ukraińcy – mordercy nie zapędzili nas na szkolny plac, lecz
do stodoły sąsiada i tam nas zamknęli. Spośród nas wybierali
mężczyzn i pędzili pod eskortą.
A kiedy już nie stało mężczyzn,
zabierali kobiety i dzieci i pędzili pod eskortą uzbrojonych bandytów w nieznanym kierunku.
Nie wiem o której godzinie, ale
było to chyba grubo po południu,
rozległy się strzały z broni maszynowej od strony południowej
wsi Wola Ostrowiecka. Wśród
Ukraińców powstał popłoch.

Już nie wyprowadzali ze stodoły grupki kobiet i dzieci, ale
zaczęli strzelać do zebranych w
stodole. Powstała panika wśród
zebranych w stodole. Wielu zginęło od pierwszych strzałów.
Trójka moich dzieci: Stanisława, Janek i Leon, została zabita
przez Ukraińców-morderców.
Ja zaś ze swoim najmłodszym
synkiem na ręku wybiegłam
ze stodoły. Biegłam, biegłam.
Usłyszałam huk i w tym samym
czasie okropny krzyk mojego
dziecka Józia. Upadłam trzymając dzieciaka na ręku. Poczułam
ból w ramieniu lewej ręki. Krew
sączyła się z rany. Kula dum-dum przeszyła mięsień i kość
ramienia lewej ręki. Nie zdawałam sobie sprawy, czy mój
syn Józio żyje, czy tez nie. Byłam bardzo osłabiona z upływu
krwi.Nie pamiętam ile trwało
to omdlenie. Wkrótce poczułam
pragnienie, więc zaczęłam się
czołgać. Na moje szczęście pojawi się cudem ocalały brat mojego męża Aleksander Soroka.
On to przyniósł mi wody, która
ugasiłam moje pragnienie. Lecz
wkrótce znów straciłam przytomność. Obudził mnie z omdlenia właśnie szwagier Aleksander. Poprosiłam Aleksandra, aby
poszedł do mojego mieszkania,
wziął prześcieradło i pociął
na bandaże i owiną moja ranę.
Wkrótce Soroka Aleksander
przyniósł płótno-prześcieradło
i naftę. Naftą wydezynfekował
ranę i owinął czystym płótnem.
Poczułam ulgę. Postanowiłam
dowlec się do swojego domu, by
tam umrzeć. Cóż mi pozostało.
Ci, których kochałam najbardziej odeszli na zawsze. …[4]
Takich relacji świadków jak powyżej jest o wiele więcej. 29
sierpnia UPA przeprowadziła
akcję we wsi Ostrówki gdzie zamordowano 438 osób, w tym 246
dzieci do lat 14. Równocześnie z
rzezią w Ostrówkach trwała rzeź
sąsiedniej Woli Ostrowieckiej,
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gdzie dokonywano egzekucji
za pomocą siekier oraz narzędzi
do zabijania zwierząt gospodarskich. W wyniku tej akcji zginęło 529 osób, w tym 220 dzieci
w wieku do 14 lat. 29 lub 30
sierpnia 1943 r. bojówki UPA i
grupy chłopstwa ukraińskiego
otoczyły wieś Budy Ossowskie
położoną w powiecie kowelskim, a następnie wymordowały
około 270 Polaków. 29 sierpnia
oddziały UPA zaatakowały kolonię Głęboczyca położoną w powiecie włodzimierskim. Zginęło
około 250 osób, z których 199
zidentyfikowano. Tego samego
dnia i w tym samym powiecie,
członkowie UPA oraz ukraińscy
chłopi napadli na kolonię Teresin. Zamordowano w niej 207
osób. Podobnie było w Sokołówce w której zginęło ok. 200
osób. 30 sierpnia 1943 r doszło
do zbrodni w kolonii Gaj położonej w powiecie kowelskim,
gdzie w masakrze zginęło około
600 Polaków. Jak szacuje cześć
historyków, łącznie w sierpniu
1943 r. dokonano napadów na
301 miejscowości i zamordowano co najmniej 8280 Polaków.
Fragmenty wspomnień:
1]Rozalii Wielosz z d. Bojko,
opublikowanych w: Władysław
Siemaszko, Ewa Siemaszko,
Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 19391945, Warszawa 2000, s. 12411242
2] Józefa Winiarskiego opublikowane w: Lucyna Kulińska, Dzieci Kresów III, Kraków
2009, s. 349-357
3] Stefanii Sawickiej z d. Macegoniuk, byłej mieszkanki wsi
Kąty, pow. lubomelski, w woj.
wołyńskim (w zbiorach E. Siemaszko)
4] Marianny Soroki - „Na Rubieży” – nr 3/1993

WSPOMNIENIA DOT. AKCJI „BURZA”
Bronisław Dzikowski
W czasie przygotowania się do
akcji „Burza“, gdy rozpoczęła się
ofensywa wojsk sowieckich w
kierunku Lwowa- organizowano
oddziały leśne i grupy samoobrony do akcji zbrojnych przeciwko
armii niemieckiej cofającego się
frontu od tyłu w celu wyzwolenia Lwowa i uchronienia miasta
przed zniszczeniem. Do Żubrzy
przyszedł zwiad własowców
tj.żołnierzy rosyjskich oddziałów
w służbie niemieckiej (umundurowany jak Niemcy). Przy spotkaniu z samoobroną doszło do
strzelaniny w wyniku której zginął jeden żołnierz z własowców,
drugi ranny uciekł do pobliskich
koszar sprowadzając duży pluton
egzekucyjny i Gestapo ze Lwowa. O świcie 19.07.1944r. wieś

Żubrza została otoczona przez
oddziały wojskowe i Gestapo.
Wyciągnięto z domów wielu
mieszkańców I złapano powracających od gaszenia pożaru i
doprowadzono do miejscowej
szkoły, z których wybrano 24
osoby- w tym 3 dziewczęta i 21
mężczyzn w wieku od 17 do 45
lat. Wyprowadzono ok.l km od
wsi Iw dolinie rozstrzelano 22
osoby. Wśród zamordowanych
było siedmiu AK-owców. Najbardziej ucierpiała Kaszuba Katarzyna Genowefa, którą zamordowano w najbardziej bestialski
sposób, a zwłoki znaleziono na
polach sąsiedniej wsi Sokolniki.
Ciała Władysława Maślanka w
ogóle nie znaleziono. Rodziny
pomordowanych i mieszkańcy

Żubrzy podczas ciągłego ostrzału wykradali zwłoki, które pogrzebano we wspólnej mogile na
cmentarzu w Żubrzy.
Kiedy po 43 latach odwiedziłem
swoja rodzinną Żubrzę i miejscowy cmentarz stwierdziłem, że
wspólna mogiła osób rozstrzelanych w dniu 19.07.1944r. jest
zarośnięta krzakami, drzewami, bez znaku upamiętniającego to święte miejsce pochówku.
Postanowiłem wówczas udać
się do Polskiego Konsulatu we
Lwowie i złożyłem wykaz rozstrzelanych oraz pismo z prośbą
o zaopiekowanie się mogiłą. Po
sprawdzeniu prawdziwości podanych danych Konsulat wraz z
Towarzystwem Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej postanowił, że

przy pomocy Energopolu Kraków, który wykonywał prace na
terenie Lwowa zostanie mogiła
uporządkowana I powstanie tam
pomnik upamiętniający tę zbiorową tragedię, o czym zostałem
powiadomiony pisemnie. Dawni
mieszkańcy Żubrzy odwiedzając
swe rodzinne strony zauważyli, że Konsulat nie wywiązał się
ze swojej obietnicy* mogiła nie
została uporządkowana. W tej
sytuacji przy wydatnym wsparciu Koła Kresowego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej i decyzji miejscowych
duszpasterzy podjęto prace upamiętnienia tego bolesnego zdarzenia poprzez wykonanie tablicy pamięci i umieszczeniu jej w
kamieniu na terenie przykościel-

nym w Wielgowie. W ramach obchodów 50-lecia Parafii p.w.Św.
Michała Archanioła w Wielgowie utworzonej przez pierwszego
proboszcza ks.kanonika Mieczysława Bryczkowskiego przybyłego w ramach repatriacji wraz z
wieloma parafianami w transporcie z Żubrzy, poświęcono tablicę
upamiętniającą zamordowanych.
Obecnie w naszej Parafii mieszka 4 rodziny rozstrzelanych tj.
rodzina Chodzickich, Hajduków,
Łainiowskich i Wietechów, m.in.
syn Michał świętej pamięci Łaźniowskiego Józefa, córka świętej
pamięci Władysława Hajduka
urodzona po śmierci ojca i córka
świętej pamięci Jana WietechyElżbieta.
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AKCJA „BURZA” WE LWOWIE
Aleksander Szumański
Akcja „Burza” we Lwowie, powstanie lwowskie – akcja wojskowa zorganizowana i podjęta 22
lipca 1944 roku we Lwowie przez
oddziały zbrojne Armii Krajowej
przeciw wojskom niemieckim.
Pod koniec grudnia 1943 roku
rozpoczęła się nowa ofensywa sowiecka. W dniu 4 stycznia 1944
roku wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-sowiecką z roku 1939, zaś w dwa
miesiące później, w pierwszych
dniach marca 1944 roku weszły
na teren województwa tarnopolskiego. Stało się jasnym, że wojska sowieckie w pogoni za cofającymi się Niemcami będą posuwać
się szybko na zachód, w kierunku
Lwowa. I tak się faktycznie stało.
Już 21 lipca pod wieczór, na
drodze prowadzącej do Lwowa
wzdłuż kolejowej linii z Chodorowa, pojawili się w pobliskim
Dawidowie pierwsi zwiadowcy
sowieccy, nie zwróciwszy na siebie uwagi Niemców.
Rano, 22 lipca, drogą tą nieoczekiwanie uderzyła na miasto
sowiecka 29 brygada zmotoryzowana, piechota gw. płk A. J. Jefimowa z 10 korpusu pancernego
gw. 4 armii panc. Wojska te prześlizgnęły się bocznymi drogami z
kierunku Swirza przez Dźwigród,
odcięły od południa zgrupowanie
niemieckie w rejonie Winniczek-Czyszek-Winnik i nie napotkawszy oporu, wtargnęły ulicą Zieloną
od płd. wsch. do miasta.
Nie było to zgodne z rozkazami,
które otrzymała 4 armia pancerna;
miała ona obejść miasto od południa i pójść na Gródek Jagielloński. Dopiero w mieście Niemcy
zaczęli stawiać opór. Młody żołnierz sowiecki szedł odważnie,
choć jak wynikało z rozmów, zdawał sobie sprawę, że same wojska
pancerne, bez wsparcia piechoty
nie mogą się oprzeć Niemcom.
Stąd pomoc oddziałów AK została

bardzo chętnie przyjęta.
29 brygada zmotoryzowana sowiecka, wdzierając się do Lwowa,
wysłała oddział w celu zabezpieczenia i rozpoznania terenu na
północ od ul. Zielonej, w kierunku
Pasiek. Tu Niemcy zaczęli organizować obronę od południa. Na
pozycje niemieckie natarli natychmiast żołnierze 3 szwadronu 14
pułku ułanów AK „Osy”, wspierani przez sowieckie samochody
pancerne. Niemców wyparto z ich
pozycji i z całego górnego Łyczakowa, tracąc zabitych i rannych.
Ranny w nogę został dowodzący
tu kpt. „Draża”, jednak nie zszedł
z pola walki.
Na dochodzący odgłos walki poderwały się do obrony lasów przed
ewentualnym natarciem niemieckim od wschodu na prawe skrzydło wojsk sowieckich 1 szwadron
por. „Floriana” i 2 szwadron ppor.
„Antka”. W nocy skoncentrowały
się one na Kopiastynie, zaś kpt.
„Draża” udał się do sztabu sowieckiego, który zainstalował się
w Sichowie, w celu uzgodnienia
dalszego prowadzenia walki.
W wyniku tych rozmów, rano
oba szwadrony 14 pułku ułanów
obsadziły przygotowane przez
Niemców linie obronne, mając
przed sobą wojska niemieckie,
które częściowo wycofując się na
południe, odcięły z kolei walczące w mieście jednostki 10 korpusu pancernego gwardii. Drogę do
Lwowa otwarły dopiero ponownie
wojska sowieckie, które nadeszły
od Starego Sioła. Te stosunkowo
niewielkie siły 1, 2, 3 i 4/14. pułku ułanów rozlokowane na pozycjach obronnych, na wschodnim
przedpolu Lwowa, spełniały bardzo ważną rolę, osłaniając miasto od wschodu i równocześnie
ubezpieczając tu prawe skrzydło
sowieckiej 29 brygady zmotoryzowanej, walczącej we Lwowie
przed wielotysięcznym zgrupowaniem niemieckim w ogólnym rejo-

nie Winniki. Można zaryzykować
stwierdzenie, że Niemcy przecenili znajdujące się tu siły AK i zrezygnowali z zamiaru przebicia się
do Lwowa, decydując się na stopniowe wycofanie się w kierunku
południowym. W pewnym momencie dotarł do sztabu Obszaru
meldunek z propozycją poddania
się zgrupowania niemieckiego,
pod warunkiem, że AK nie przekaże ich do niewoli sowieckiej.
Odpowiedzi nie było, nie udzielono jej. Pomoc, jakiej udzieliły oddziały 14 pułku ułanów wojskom
sowieckim była w ich ocenie tak
istotna, że znalazła swoje odbicie
w wywiadzie z płk Jefimowem,
zamieszczonym w gazecie 1 Frontu Ukraińskiego „Za czest’ Rodiny”, z dnia 15. VIII. 1944 r. Płk.
Jefimow udzielił również w imieniu dowódcy I Frontu Ukraińskiego marszałka Koniewa pochwały
14 pułku ułanów AK, dziękując
za „bohaterską współpracę” (Bór-Komorowski: Armia Podziemna,
Wyd. II. Londyn 1952r., str. 209
podano błędnie nazwisko Jeftimow).
Szwadrony 1 i 2/14. pułku ułanów
osłaniały prawe skrzydło wojsk
sowieckich do 27. VII rano, tj.
prawie do końca walk o Lwów.
Nieustannie w ciągu tych 4-ch
dni odpierano ataki niemieckie,
usiłowania penetracji i wspólnie
ze zwiadowcami sowieckimi prowadzono rozeznanie położenia
pola na całym odcinku Winniczki-Trzecia Wólka, Druga i Pierwsza
Wólka-Winniki. W odwodzie, w
Pasiekach pozostały szwadrony
3 i 4/14 p. uł., przy czym świeżo
sformowany 4 szwadron, w dniu
25. VII wziął udział w odparciu
przez oddziały sowieckie próby
przedarcia się Niemców z Winnik
w kierunku pn. zach. na Krzywczyce.
W dnia 25 lipca ściągnięto do
Pasiek 1 szwadron, podczas gdy
2 szwadron trwał na wysuniętej
linii obrony, na skraju lasów, do

26 lipca, gdy bombardowany i
ostrzelany przez sowieckie samoloty (za co następnie przepraszało
dowództwo sowieckie), poniósłszy straty w zabitych i rannych,
wycofał się również do Pasiek.
W nocy z 26 na 27 lipca wszystkie
4-ry szwadrony obsadzały linię
Pasiek, gotowe do odparcia spodziewanych prób przedzierania
się tędy Niemców, naciskanych
już od wschodu przez likwidującą
kocioł 38 armię sowiecką.
O świcie, 22 lipca, oddziały niemieckiej piechoty cofnęły się z peryferii miasta i zajęły stanowiska
obronne w samym mieście. W ślad
za cofającymi się Niemcami weszły patrole sowieckie, atakowane
bez widocznego skutku z powietrza przez niemieckie lotnictwo
myśliwskie. Już wczesnym rankiem rozpoczęły się we Lwowie,
w samym mieście, walki uliczne,
w których po obu stronach wzięły
udział czołgi i artyleria. Walki rozpoczęły się w rejonie ul. Zielonej,
w kierunku środka miasta. Jak już
była mowa poprzednio, w części
tych walk na Pasiekach, a następnie przy oczyszczaniu Łyczakowa
z Niemców, wzięły udział oddziały l4 pułku ułanów AK, które jako
pierwsze weszły do walki w mieście, ostrzeliwując wycofujących
się Niemców wzdłuż ul. Zielonej
i Łyczakowskiej.
Plutony konspiracyjne AK rejonów miejskich 5 dzielnic Lwowa
miały wyznaczone ustnie, a następnie Zarządzeniem Wykonawczym do akcji „Burza”, z dnia 5
lipca (L. dz. 44/111. Op.), szczegółowe zadania i miejsca koncentracji. W dzielnicy wschodniej 28
plutonów i 2 szwadrony 14 pułku
ułanów(por. „Osy” i por. „Asesora”), w sile łącznej 1030 ludzi
i pod dowództwem Komendanta
Dzielnicy rtm. Włodzimierza Białoszewicza „Wiktora”, miało zapewnić gotowość do samoobrony
dzielnicy przed ekscesami Ukraińców i możliwością wyniszczenia

ludności przez wycofujących się
Niemców, a gdyby groźba taka powstała, skupić ludność w rejonach
odsuniętych od głównych arterii
osadzać uzbrojonymi oddziałami,
broniąc dostępu do skupień. Liczono się również z możliwością
przymusu opuszczenia wschodniej części miasta. Do żadnych
tego typu okoliczności nie doszło
i plutony dzielnicy, zgodnie z dalszymi rozkazami, zawartymi w
Zarządzeniu, obsadzały w miarę
wycofywania się oddz. niemieckich wyznaczone im kwartały,
zabezpieczając ważniejsze obiekty i zamykając rejony ukraińskie.
Całość sił Dzielnicy ujawniła się
jako oddz. 14 pułku ułanów AK.
Żołnierze nakładali biało-czerwone opaski. Domy dekorowano polskimi flagami wśród entuzjazmu
ludności polskiej. Wyłapywano
skrywających się Niemców.
Zaplanowanym miejscem postoju dowództwa 5 dyw. p. AK, a
zarazem i Komendanta Obszaru
gen. Flipkowskiego - który został uprawniony do występowania
jako gen. brygady - miał być rejon
Politechniki. Ponieważ rejon ten
był jeszcze zajęty przez Niemców,
bądź też toczyły się tam walki,
a sztab 5 d. p. już w pierwszym
dniu walk 22. VII rano zajął budynek przy ul. Kochanowskiego
27, naprzeciw ul. Zamojskiego,
natychmiast po oczyszczeniu terenu od Niemców. Jako następne
po Dzielnicy Wschodniej w wirze
walk wewnętrznych miasta, znalazły się siły dwóch rejonów dzielnicy Śródmieście, liczące wg Zarządzenia z dnia 15. VII 200 ludzi
w 6-ciu plutonach, a dowodzone
przez Komendanta Dzielnicy kpt.
Edwarda Sidorowicza „Buraka”.
Znaczną część Dzielnicy, tzn.
jej sił stanowiły plutony NOW
o świetnym morale. Plutonom
tej dzielnicy powierzono podobne zadania, jak wyznaczone dla
dziel. Wsch.: obsadziły one rejon
od Poczty Gł. po pl. Mariacki, a
ujawniać się miały jako oddz. należące do 19 pp.
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nie oddz. AK. Dzielnicą dowodził
Komendant Dzielnicy i zarazem
dowódca zgrupowania południe
kpt. Borkowiec „Zen”. Siły dzielnicy ujawniły się jako oddziały 40
pp.

jej często za cichą zgodą dowódców pozostawała w ukryciu.

Odwody 5 dywizji piechoty. zajęły zaplanowane rejony Kedyw
Okręgu, w sile ok. 150 żołnierzy
w 4-ch plutonach 19 p. p. obsadził Politechnikę, po uprzednim
oczyszczeniu z Niemców ul. Leona Sapiehy i odrzuceniu ich na
płn. - zach. Pod stałą obserwacją
pozostawał kompleks budynków
greckokatolickiej
katedry św.
Jura, siedziby Metropolity arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego,
duchownego przywódcy nacjonalistów ukraińskich.
Pierwsze walki, stoczone w rejonie ul. Piekarskiej (ul. Żulińskiego), gdzie zmuszono do wycofania się oddz. Tyrolczyków, po
czym wspólnie z nacierającymi
z drugiej strony (od ul. Czarnieckiego) oddziałami radzieckimi
zaatakowano gniazda karabinów
maszynowych na ul. Podwale,
od strony pl. Bernardyńskiego,
zdobywając jeden z nich. W tym
czasie plutony NOW podjęły walkę z wycofującymi się Niemcami
w Parku Kościuszki (Ogród Jezuicki), ponosząc straty w rannych.
Trzecia grupa stoczyła walkę w
rejonie Teatru Wielkiego i współdziałając z czołówką radziecką,
zlikwidowała gniazdo niemieckiego karabinów maszynowych i
broni przeciwpancernej, na rogu
ul. Żółkiewskiej, przy wylocie
na pl. Krakowski. Przydzielony
ze sztabu AK przewodnik przeprowadził kanałami w rejon pl.
Strzeleckiego obserwatora radzieckiego, który stamtąd kierował ogniem i natarciem czołgów,
w celu oczyszczenia z Niemców
tego rejonu, aż do wylotu na pl.
Krakowski.
Tymczasem w Rynku trzech młodych żołnierzy AK przedostało się
do budynku Ratusza i pod ostrzałem niemieckim wywiesili na wieży ratuszowej flagę polską, amerykańską, angielską i radziecką.
Dowództwo radzieckie wkrótce
zarządziło ich zdjęcie, motywując
to tym, że pomagają one Niemcom, obecnym jeszcze w mieście,
rozeznać sytuację. Inni żołnierze
Dzielnicy wywiesili flagę na tzw.
Gmachu Sprechera, przy ul. Akademickiej.
Trzecią Dzielnicą AK, której siły
wzięły udział w walkach, była
dzielnica Zachodnia. Wg Zarządzenia, do akcji „Burza” dzielnicę
miejską i Gł. Dworzec kolejowy
zabezpieczało tu około 1200 żołnierzy w 31 plutonach 4-ch rejonów miejskich, pod dowództwem
Komendanta Dzielnicy kpt. Jana
Kozika „Karskiego” i jego oficera
organizacyjnego ppor. Tadeusza
Siczka „Szymona” , w szkole im.
Żółkiewskiego, całość sił ujawniła
się jako wchodząca w skład 26 p.
p. Plutony dzielnicy Zach. skoncentrowały się również 22 lipca

i początkowo opanowały rozległy teren niemal całej dzielnicy
odrzucając Niemców wzdłuż ul.
Króla Leszczyńskiego i Gródeckiej. Niemcy byli tu na północ od
ul. Janowskiej oraz na pd. -zach.
peryferiach.
W dnia 24 lipca oddz. AK pod dowództwem Komendanta rejonu IV
i jego zastępcy por. Władysława
Roga „Ryszarda” oraz por. Józefa
Szymańskiego „Alwi”, wspierane
przez pluton z rejonu II, spróbowały atakować Kortumową Górę,
ale atak załamał się pod ogniem
niemieckim. Na drugi dzień oddz.
niemieckie, wycofując się z pn.
- zachodnich przedmieść w kierunku na południe, wyparły oddz.
AK z Sygniówki i Lewandówki.
Na Lewandówce siły II rejonu
pod dowództwem por. Janiaka
„Michała”, okrążone w szkole
poniosły straty i po krótkiej walce
uległy rozproszeniu. Wydarzenia
te spowodowały straty i po pewnym momencie panikę, wycofując
się niektóre oddz. AK i uciekająca
ludność cywilna dotarła aż do centrum miasta...
Reakcja sztabu była natychmiastowa, sytuację szybko opanowano.
Dowództwo na płd. -zach. odcinku ul. Gródeckiej objął osobiście
kpt. „Karski”, przekazując je następnie kpt. Osiowskiemu, który
przeszedł z organ. płk. Sokołowskiego „Trzaski” i przez 2 dni, aż
do zupełnego wyparcia Niemców
ze Lwowa, przy wsparciu czołgów radzieckich utrzymano ten
rejon, prowadząc rozpoznanie patrolami lotniska w Skniłowie.
W dość rozległej dzielnicy południowej, zamieszkałej w czasie
okupacji głównie przez ludność
niemiecką, nie było warunków organizowania liczniejszych oddziałów AK. Stąd w czasie „Burzy”,
w trzech rejonach miejskich wystąpiło 540 żołnierzy w 11 plutonach, które skoncentrowały się w
wyznaczonych rejonach i obsadziły wskazane obiekty. Walki jednak
ominęły tę część miasta, ponieważ
Niemcy wycofali się stąd bez
prób stawienia oporu. Opuszczona przez załogę Cytadela została
zajęta po krótkich utarczkach z
ukrywającymi się tam Niemcami,
po czym odkryty magazyn broni
pozwolił na częściowe dozbroje-

Ponadto miały się tam znajdować
znaczne zapasy broni. Wkrótce
po zajęciu Politechniki zorganizowano tam szpital AK. Drugi
odwód 5 d. p. w sile ok. 200 żołnierzy wywiadu i kontrwywiadu,
w 4-ch plutonach 19 pp., pod dowództwem por. Borodeja „Lisa”,
obsadził rejon przyległy do ul.
Długosza, pozostając do dyspozycji Komendy Obszaru i 5 d. p.,
mieszczącej się w pobliżu ul. Kochanowskiego. Oddz. por. „Lisa”
miały pod obserwacją pobliskie
skupiska ludności ukraińskiej, a
wydzielony pluton wziął udział w
odparciu niemieckiego kontrataku
w rejonie rogatki Gródeckiej.
W ciągu pierwszych dni opanowano całą południową część miasta,
przez co została otwarta droga w
kierunku Przemyśla. Natomiast
w części północnej miasta trzeba
było stopniowo likwidować siły
niemieckie. Stąd w odmiennej
sytuacji znalazła się Dzielnica
Północna, niemal do końca silnie obsadzona i broniona przez
Niemców. Oddziały 3-ch rejonów miejskich tej dzielnicy, w
sile 19 plutonów - 738 żołnierzy
pod dowództwem Komendanta
Dzielnicy kpt. Mariana Jędrzejowskiego „Ara”, pozostawały w
pogotowiu, w koncentracji. Łączność z dzielnicą utrzymywano kanałami. Niemniej jednak jeden z
plutonów rejonu III tej dzielnicy,
pod dowództwem por. Zbigniewa
Borzysławskiego, opanował teren
Gazowni Miejskiej i wziął do niewoli całą załogę niemiecką, utrzymującą się do końca na zajmowanych pozycjach i odpierając kilka
kontrataków Niemców, chcących
zająć i wysadzić gazownię.
Opanowanie północnej części
Lwowa odbywało się stopniowo,
jednak bez specjalnego wysiłku ze
strony sowieckiej.
Ostateczne i całkowite oczyszczenie miasta z Niemców nastąpiło w nocy z 27 na 28 lipca, już
bez udziału AK, przez zajęcie
Kortumowej Góry, gdzie znajdowała się artyleria niemiecka, która
od początku do końca ostrzeliwała
intensywnie miasto, wyrządzając
duże szkody.
Walk stoczonych przez AK w

mieście było znacznie więcej, ale
nie zachowały się sprawozdania,
a relacje uczestników nie są kompletne. Od pierwszego dnia walk
rozpoczęła działać służba zdrowia
AK, której szefem w Obszarze był
ppłk dr Antoni Sabatowski „Antoni”, a w 5 d. p. cichociemny lekarz
mjr Antoni Bazała „Strwiąż”.
W szpitalu św. Zofii, przy ul. Łyczakowskiej, na oddz. chirurgii
dziecięcej już pierwszych rannych żołnierzy ze zgrupowania
Wschód przyjmował dr Marian
Garlicki. Dopóki trwały walki o
Lwów, w mieście panował radosny nastrój, ale na entuzjazm zaczęły się wkrótce kłaść cienie. W
początkowym okresie panowała
harmonijna współpraca żołnierska między dowództwem AK i
wojskami sowieckimi, walczącymi we Lwowie, który dowódca w
stopniu gen. na pierwszej odprawie wspólnej, w sztabie przy ul.
Kochanowskiego, w obecności
wielu oficerów AK i radzieckich
złożył podziękowanie na ręce gen.
Filipkowskiego za współpracę na
polu walki i okazaną pomoc w
walkach o Lwów, i na innych odcinkach walki na terenie Obszaru.
Dokonano również wymiany oficerów łącznikowych między dowództwami, w sztabie AK przez
cały czas, aż do 31 lipca, sowieckim oficerem łącznikowym był
płk Piotrowski, zaś w sztabie sowieckim oficerem łącznikowym
AK był rtm. Henryk Witkowski,
który pod koniec walk zginął rozszarpany granatem pod oknem
tego sztabu, przy ul. Św. Marka.
W miarę napływania politycznych
oddziałów tyłowych sowieckich,
sytuacja pogarszała się. Na drugiej z kolei odprawie gen. Iwanów
zaproponował, by oddziały AK
złożyły różnorodną i często przestarzałą broń, zapewniając, że w
zamian otrzymają nowoczesną i
ręcząc za to słowem honoru. Na
trzeciej odprawie ten sam gen.
zażądał jednak już kategorycznie
złożenia broni przez AK. Wydano odpowiedni rozkaz i w dniu
28 lipca poszczególne oddziały
złożyły broń w punktach wyznaczonych. Nie było możliwości w
pełni wyegzekwować wykonania
tego rozkazu, wielu żołnierzy nie
chciało rozstać się z bronią i część

PRZYSIĘGA
ŻOŁNIERZY
ARMII KRAJOWEJ
W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Marii Panny
Królowej Korony Polskiej
przysięgam być wierny Ojczyźnie
mej,
Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży Jej honoru,
o wyzwolenie z niewoli
walczyć z wszystkich sił,
aż do ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej,
Naczelnemu Wodzowi i wyznaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłuszny,
a tajemnicy bezwzględnie dochowam,
cokolwiek by mnie spotkało.
Tak mi dopomóż Bóg.
Modlimy się za żołnierzy,
żołnierzy Wilna i Lwowa,
Pojmanych w napaści z tyłu,
zdradzieckiej i judaszowej,
Kiedy nie mieli już nawet
okrutnych praw każdej wojny,
Która pozwala zabijać,
aby samemu nie zginąć,
Żołnierzy w łagrach śmiertelnych,
żołnierzy w bagnach zatrutych,
Żołnierzy w lodach kamiennych,
żołnierzy bitych i skutych,
Żołnierzy naszej wolności.
Modlimy się za niewinnych.
fragment wiersza Kazimierza
Wierzyńskiego
„Msza żałobna w katedrze nowojorskiej”
Aleksander Szumański
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.lwow.home.pl/spotkania/przeciw.html
„Lwowskie Spotkania” Bożena
Rafalska, B. Tomaszewski, J.
Węgierski,
„ Zarys Historii Lwowskiego
Obszaru ZWZ-AK, Warszawa
1981”.
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POWSTANIE WARSZAWSKIE
Z UKRAIŃSKIM LEGIONEM
SAMOOBRONY W TLE.
UKRAIŃSCY MORDERCY POLAKÓW
W POWSTANIU WARSZAWSKIM
Aleksander Szumański do działu „Historia”

Powstanie Warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944 – wystąpienie zbrojne przeciwko
okupującym Warszawę wojskom
niemieckim,
zorganizowane
przez Armię Krajową w ramach
akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

zniszczeniu większość zabudowy
lewobrzeżnej Warszawy, w tym
setki bezcennych zabytków oraz
obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Powstanie warszawskie było
wymierzone militarnie przeciw
Niemcom, a politycznie przeciw
ZSRR oraz podporządkowanym
mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii
Czerwonej, licząc, że uda się w
ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu
RP oraz zahamować realizowany
przez Stalina proces sowietyzacji
Polski.

Przeciwko bohaterskim powstańcom wystąpił zbrojnie t.zw. Legion Wołyński.

Po wybuchu powstania Armia
Czerwona wstrzymała ofensywę
na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie
odmawiał udzielenia powstaniu
poważniejszej pomocy.
Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony
charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie.
W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni
prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi,
zakończoną kapitulacją w dniu 3
października 1944.
W trakcie dwumiesięcznych walk
straty wojsk polskich wyniosły
ok. 16 tys. zabitych i zaginionych,
20 tys. rannych i 15 tys. wziętych
do niewoli. W wyniku nalotów,
ostrzału artyleryjskiego, ciężkich
warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały
niemieckie zginęło od 150 tys. do
200 tys. cywilnych mieszkańców
stolicy.
Na skutek walk powstańczych
oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa

Powstanie warszawskie uznawane
jest za jedno z najważniejszych
wydarzeń w najnowszej historii
Polski.

Ukraiński Legion Samoobrony
(Legion Wołyński) – ukraińska
kolaboracyjna ochotnicza formacja zbrojna podczas II wojny
światowej.
We wrześniu 1943 r. władze odłamu melnykowców Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów kierowanego przez Andrija Melnyka,
współpracujące blisko z Niemcami, utworzyły ochotniczą jednostkę pod nazwą Legion Wołyński
(Niemcy nadali mu oficjalną nazwę (31. Schutzmannschafts - Bataillon der SD). Do Legionu Wołyńskiego wstąpiła ocalała część
Frontu Ukraińskiej Rewolucji.
Na jego czele stanął płk Petro
Diaczenko, a cała kadra oficerska
składała się z Ukraińców.
Niemcy przydzielili jedynie do
jego sztabu swoich oficerów łącznikowych – SS-Hauptsturmführera Siegfrieda Assmussa i SS-Oberscharführera Raulinga. Legion
miał stanowić przeciwwagę wobec banderowskiej Ukraińskiej
Powstańczej Armii (OUN – UPA).
Początkowo działał na obszarze
Wołynia i okolic, walcząc z komunistyczną partyzantką sowiecką
oraz pacyfikując polskie wsie. Legion był bardzo dobrze uzbrojony
i wyposażony, miał nawet pododdział artylerii, saperów i szpital
polowy. Kadry dla niego kształciły się w stworzonej specjalnie
w tym celu szkole oficerskiej w
Łucku. Wydawał własną gazetę
„Ukraińskij Legioner”.
Po dotarciu Armii Czerwonej na
obszar jego działalności został

/ Ukraiński legion samoobrony

wycofany na zachód. Na początku
1944 r. na Lubelszczyźnie walczył
z polską partyzantką, głównie z
1. batalionem B.Ch. Stanisława
Basaja Rysia. Wziął on również
udział w mordach na Polakach - 23
lipca 1944 r. w odwecie za zabicie
oficera SS, Legion spacyfikował
wsie Chłaniów i Władysławin za-

bijając 44 osoby, rozstrzelał też
co najmniej kilku przypadkowo
spotkanych Polaków. Według relacji polskich świadków Legion
specjalizował się w wyłapywaniu
cywilnych Polaków i ich wyrafinowanym torturowaniu.
Od 15 do 23 września 1944 r.

Legion w sile ok. 400 ludzi brał
udział w walkach z powstańcami
warszawskimi na Czerniakowie,
działając przeciwko Zgrupowaniu „Radosław” i Zgrupowaniu
„Kryska” oraz desantowanym
oddziałom 9 Pułku Piechoty 3
Dywizji Piechoty z 1 Armii WP.
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Następnie przerzucono go do
Puszczy Kampinoskiej, gdzie 2730 września 1944 r. uczestniczył
w działaniach przeciwko zgrupowaniu Grupy „Kampinos” AK
(operacja „Sternschnuppe”). Po
tych walkach wycofano go dalej
na południowy zachód; uczestniczył w kolejnych walkach pod
Bykowem i Krakowem. Stamtąd
transportem kolejowym przeniesiono Ukraińców przez Austrię
do Słowenii, gdzie walczyli z komunistycznymi partyzantami.
Ostatecznie na początku 1945 r.
przydzielono ich do 14 Dywizji
Grenadierów SS (1 ukraińskiej).
Po zakończeniu wojny nie zostali
oni wydani Sowietom, którzy o
to zabiegali, ale z uwagi na potwierdzone przez Władysława
Andersa polskie obywatelstwo
mogli zamieszkać na Zachodzie.
Był to poważny błąd polityczny Andersa który uchronił tych
zbrodniarzy od kary i pozwolił
im później na antypolską działalność na Zachodzie.
Ukraiński Legion Samoobrony (31 baon SD), faktycznie
powstał na ziemi wołyńskiej.
Z początku działał na Lubelszczyźnie, później w Kieleckiem
i Krakowskiem, do Powstania
Warszawskiego skierowano dwie
kompanie liczące 219 ludzi na
przełomie sierpnia i września
1044 r. ULS brał udział w ataku
na Powiśle. W dniach 4-13 września stracili 10 zabitych i 34 rannych.
O „wyczynach” żołnierzy innych
narodowości niż niemiecka, w
tym przypadku ukraińska można
przeczytać w raporcie ówczesnej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich pt. „Zbrodnie Niemieckie w czasie Powstania Warszawskiego”. Jest to praca zbiorowa.
Wszak to ci sami Ukraińcy, nacjonaliści, mordercy, hajdamaki,
piłami rżnęli, żywcem palili, pacyfikowali Powstanie Warszawskie.
UKRAIŃSCY MORDERCY Z
WOLI
Komunikat, w którym 2 sierpnia
1946 roku propaganda sowiecka
obwieściły światu:
„W ostatnich dniach Kolegium
Wojskowe Sądu Najwyższego rozpatrywało akt oskarżenia
przeciwko A. A. Własowowi, W.
F. Małyszkinowi, G. N. Żylenkowowi, F. I. Truchinowi, D. E. Zakutnemu, I. A. Błagowieszczenskiemu, M. A. Meandrowowi, W.
I. Malcewowi, S. K. Buniaczence, G. A. Zwierjewowi, W. D.
Korbukowowi, N. S. Szatowowi.
(...)
Wszyscy oskarżeni przyznali się
do winy i zostali skazani na karę
śmierci z artykułu 1. Rozporządzenia Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 19 sierpnia 1943 r.
(...). Wyrok wykonano.
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Już następnego dnia „Polska
Zbrojna”, przekazując treść komunikatu, opatrzyła go tytułem
„Kaci Warszawy zawiśli na szubienicy”.
Znakomitym
uzupełnieniem
utrwalającym skromną wiedzę
o nieznanym polskiemu społeczeństwu Własowie był ten sam
komunikat z „Głosu Ludu” (poprzednika „Trybuny Ludu”), pt.:
„Własow zawisł na szubienicy.
Słuszna kara spotkała zdrajcę i
mordercę”.
Największą taką jednostką użytą w stolicy była część brygady
„RONA”, dowodzona przez Bronisława Kamińskiego. 2 sierpnia wybrano z niej 1.700 nieżonatych mężczyzn. Utworzono z
nich dwubatalionowy pułk szturmowy wzmocniony artylerią.
Bezpośrednie dowodzenie nad
pułkiem objął zastępca szefa
sztabu brygady major Jurij Frołowiv. Pułk „RONA” przez pierwsze 10 dni walk z powstańcami
(4-14 sierpnia) znajdował się
na Ochocie, gdzie zajmował się
przede wszystkim rabunkami i
gwałtami, a także mordowaniem
ludności.
14 sierpnia ludzie Bronisława
Kamińskiego zajęli szpital Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej i w tym rejonie pozostawali
do 23 sierpnia. Wtedy przeniesiono ich w okolice ulicy Inflanckiej.
Już po trzech dniach zostali jednak zluzowani przez Niemców.
Przerzucono ich do zewnętrznego pierścienia wojsk w Puszczy
Kampinoskiej. Ich zadaniem
było nie dopuszczenie do połączenia się partyzantów spoza
Warszawy z powstańcami.
W nocy 2/3 września oddział Armii Krajowej por. Adolfa Pilcha
„Doliny” rozbił w Truskawiu
batalion „RONA”, zdobywając
wiele broni, amunicji oraz umundurowania i żywności.
BATALION KOZACKI
Inną jednostką policyjną był 209.
kozacki batalion Schutzmannschaften (policja pomocnicza).
Batalion kozacki sformowano
w Warszawie z samodzielnych
kompanii na trzy miesiące przed
Powstaniem
Warszawskim.
Zresztą jednostki kozackie stanowiły najliczniejszą grupę narodowościową spośród cudzoziemców walczących z powstańcami.
Oprócz wspomnianego 209. batalionu był to 3. pułk Kozaków
(pułkownik Bondarenko), a także
IV/57 i 69. dywizjony kawalerii
oraz 572. batalion piechoty (pułkownik Zinowiew). Ten ostatni walczył w Warszawie, a dwa
pozostałe dywizjony kozackie
odgradzały partyzantów z Puszczy Kampinoskiej od Żoliborza.
Był też rosyjski 580. dywizjon
kawalerii Osttruppen, działający

w składzie grupy osłonowej na
Żoliborzu.
BANDEROWSKA UKRAINA
Kierowana z zagranicy działalność OUN w okresie międzywojennym polegała na aktach
terrorystycznych , dywersyjnych
i sabotażowych skierowanych
przeciwko polskiej władzy.
Zamordowany został m.in. poseł
Tadeusz Hołówko, minister Bronisław Pieracki i szereg policjantów. Z rąk Romana Szuchewycza
(„Tarasa Czuprynki”) zginął kurator szkolny Stanisław Sobiński,
zamordowany nożem w nocy na
ul. Zielonej we Lwowie.
OUN posiadała na terenie Polski swoje laboratoria chemiczne
w których produkowano bomby
i posiadała składy broni, prowadziła na szeroką skalę akcje sabotażowe – jej członkowie podpalali folwarki, niszczyli zboże,
linie telefoniczne i telegraficzne.
Celem zdobycia pieniędzy dokonywali napadów rabunkowych
na urzędy i ambulanse pocztowe,
a nawet na pojedynczych listonoszy. Obok tego dokonywane były
zabójstwa również Ukraińców,
którzy lojalnie wykonywali obowiązki wobec państwa polskiego.
Z rąk ukraińskich morderców
zginął poeta ukraiński Sydir
Twerdochlib, dyrektor gimnazjum ukraińskiego we Lwowie –
Iwan Babij, dyrektor seminarium
nauczycielskiego w Przemyślu
– Sofron Matwijas, ginęli wójtowie ukraińscy.
„Celem strategicznym maksimum nacjonalizmu ukraińskiego
jest zbudowanie imperium ukraińskiego i ekspansja w nieskończoność. Sprowadza się to do
zbudowania jednonarodowego /
sobornego / państwa ukraińskiego na wszystkich ukraińskich terytoriach etnograficznych.
Przy czym przynależność do
ukraińskiego terytorium etnograficznego OUN określa w sposób
arbitralny:
Chodzi o państwo obszarze
1.200.000 km kwadratowych,
sięgające od Krynicy w krakowskiem na zachodzie do granic
Czeczenii na wschodzie.
Według ocen OUN – UPA w
skład obecnie istniejącego państwa ukraińskiego mają być włączone terytoria należące obecnie
do Polski (Podlasie, Chełmszczyzna, Łemkowszczyzna, Nadsanie) - wg. Wiktora Poliszczuka
„Ludobójstwo nagrodzone”-Toronto 2003 - Oakville, ON, Canada, L6J 6S7.
Dla porównania według stanu na
dzień 31 grudnia 2010 r. geograficzna powierzchnia terytorium
Polski wynosi 312.600 km kwadratowych.

Terytorialne roszczenia ukraińskie do powszechnego zaboru
ziem polskich w dalszym ciągu
są podsycane przez sprawujący
obecnie władzę (2014 r) neobanderowski rząd Ukrainy Arsenija
Jaceniuka i prezydenta Petro Poroszenko.
Antypolskość i antesymityzm
ukraiński podsycany jest obecnie przez partie Swoboda i Batkiwszczyna z nacjonalistami,
faszystami i antysemitami w
osobach Ołeha Tiahnyboka, Julię
Tymoszenko, czy też Jurija Szuchewycza ( syna Romana Szuchewycza „Tarasa Czuprynki”), z
t. zw. Prawym Sektorem na czele
wznoszącym antypolskie banderowskie hasła „Sława Ukrainie”,
Smert Lachom, Lachy za San.
Każdego roku bywam we Lwowie i obserwujemy z małżonką
i redaktor naczelną „Lwowskich
Spotkań” Bożeną Rafalską te
antypolskie pochody i szowinistyczne antypolskie i antysemickie wiece banderowkimi hasłami, Prawego Sektora, Swobody,
czy też Batkiwszczyny żądającej
uczczenia 1 września jako symbolu rzekomych mordów dokonanych 1 września 1939 roku na
ukraińskich cywilach przez „hordy Wojska Polskiego” toczącego
w tym pamiętnym dniu walki z
agresorami nieieckimi.
Neobanderowska Ukraina wspomagana jest przez Komorowskiego, Tuska, jak również medialnie
przez „Gazetę Polską”, „Gazetę
Polską Codziennie” i „Gazetę
Wyborczą”.
Przypomnę, iż red. Katarzyna
Gójska – Hejke na łamach „Gazety Polskiej Codziennie” uważa, iż Polacy na Ukrainie mają
swoją drugą ojczyznę, co jest
taką prawdą jak ukraińska banderowska faszystowska i antysemicka „miłość” do Polaków i
Żydów.
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„Gazeta Polska” i „Gazeta Polska Codziennie” podaje imienne listy poległych na kijowskim
majdanie w 2014 roku Ukraińców, kłamliwie wychwala postawę Ukraińców do Polaków,
którzy „mają tam swoją drugą
ojczyznę”. A tymczasem prawda
jest taka, że Ukraińcy w większości wyznający ideologię banderyzmu pragną przyłączenia
do Ukrainy ziem polskich od
Zasania po Krynicę, prześladują
Polaków i nielicznych Żydów z
ekscesami antysemickimi i antypolskimi włącznie. „Gazeta
Polska” i „Gazeta Polska Codziennie” nie uczciły godnie „11
lipca Dnia Pamięci Męczeństwa
Kresowian” nie wspominając o
Rzezi Wołyńskiej, poświęcając
połowę gazety marginalnej postaci Romana Giertycha.
Krwawa niedziela na Wołyniu –
11 lipca 1943 roku, punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, akcja
masowej eksterminacji polskiej
ludności cywilnej na Wołyniu
przez Organizację Ukraińskich
Nacjonalistów Stepana Bandery
(OUN-B), Ukraińską Powstańczą
Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano w 99 miejscowościach,
głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. W
następnych dniach masakry były
kontynuowane.
Natomiast żydowska „Gazeta Wyborcza” zwana „Skokiem
Rabina” nie wspomina o bandyckich antysemickich wydarzeniach na cmentarzach żydowskich na Ukrainie, natomiast
„marzeniem” jej red. naczelnego
Adama Michnika jest połączenie
Ukrainy z Polską jako nowego
państwa Ukr – Pol, lub Pol – Ukr.
„Dzięki” zabiegom Michnika
jego „marzenie” nabiera realnych
kształtów pod nową nazwą „Ukr
Pol Lit Brig”.

Szczególnie przez Ukraińców
prześladowani są Polacy chrześcijanie, którym odebrano jeden
kościół ( z trzech istniejących
we Lwowie) pod wezwaniem
Św. Marii Magdaleny, urządzając w tym kościele Filharmonię
skocznej muzyki i zamieniając
pomieszczenia zakrystii tego
rzym. – kat. kościoła na śmierdzące, nigdy nie sprzątane klozety. Ukraińcy napadają również
czynnie na modlących się Żydów
co zostało przeze mnie opisane
w tekście „Bij Żyda ze zbrodnią
ukraińsko – niemiecką w tle”,

Przypomnę, iż ojciec Adama
Michnika Ozjasz Szechter członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy został skazany
na 8 lat pozbawienia wolności
przez sąd w II RP za usiłowanie
przyłączenia Polski do ZSRR.

http://niepoprawni.pl/blog/2218/
bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle

Wojsko Polskie stanie ramię w
ramię z banderowcami.

jak również w tekście „Każdy ma
swoją historię umierania…”
http://niepoprawni.pl/
blog/2218/kazdy-ma-swoja-historie-umierania-z-polskimitermopilami-i-11-lipca-dniempamieci

Jak informuje Polishclub wojsko polskie na zlecenie premiera Donalda Tuska wspierać będzie neobanderowców. http://
www.polishclub.org/2014/07/15/
na-telefon-poroszenkipolscy-zolnierze-wespraspadkobiercow-stepana-bandery/

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zdradził rezultaty konsultacji telefonicznych przeprowadzonych w poniedziałek
z premierem Polski Donaldem
Tuskiem – otóż omawiali oni
szczegóły powstania polsko-ukraińsko-litewskiej brygady.
Tym samym jest już przesądzone, iż polscy żołnierze staną ra-
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mię w ramię ze spadkobiercami
ideologii Stepana Bandery.
„Ukr Pol Lit Brig” – tak ma się
nazywać wspomniana formacja
wojskowa, przy czym nie wiadomo jeszcze, żołnierze jakich
jednostek zostaną w niej zmobilizowani. W zamian za zaangażowanie Polski w konflikt na
Ukrainie prezydent Poroszenko
obiecał stronie polskiej dołączenie do programu kreowania nowych miejsc pracy na terytoriach
zagarniętych przez separatystów.
Powtarza się zatem historia z
czasów inwazji na Irak, gdzie w
zamian za udział naszych wojsk
obiecywano nam konkretne korzyści gospodarcze. Oczywiście
jedyne, z czym pozostaliśmy to
opinia o Polakach jako o intruzach najeżdżających iracką ziemię oraz trauma polskich żołnierzy, którzy musieli się bardzo
starać, aby wmówić sobie, iż ta
wojna jest konieczna w imię bliżej niesprecyzowanych „celów
wyższych”.
Sam pomysł stworzenia wspólnej polsko-litewsko-ukraińskiej
brygady zrodził się miesiąc
temu, w czerwcu, kiedy to pełniący obowiązki ministra obrony narodowej Ukrainy Mychajło
Kowal poinformował, iż zapadła
decyzja w tej sprawie.
Nikt chyba nie podejrzewał, iż
dożyjemy czasów, w których
czerwono-czarne, banderowskie
flagi będą powiewać obok polskich, natomiast Wojsko Polskie
będzie walczyć o interesy pewnych grup na Ukrainie, mocno
skażonych duchem banderyzmu.
Co ciekawe Donald Tusk nie
spieszy się z poinformowaniem
opinii publicznej o szczegółach
podjętych przez Polskę zobowiązań. Nic w tym zresztą dziwnego
– premier już od dawna daje do
zrozumienia, że społeczeństwo
polskie ma płacić podatki, a nie
wypowiadać się na tematy polityczne. Szkoda jedynie polskich
żołnierzy, którzy zamiast własnego kraju, bronić będą obcych
interesów.
Lwów leży na terytorium t.zw.
Czerwieńskich Grodów, które
według najstarszej kroniki, kronikarza ruskiego NESTORA z
981 roku - Włodzimierz Wielki
zawojował na Polakach. W owej
kronice znajduje się pierwsza
wzmianka o terenach na których
założono Lwów :
„…poszedł Włodzimierz na Lachów i zajął im grody ich Przemyśl, Czerwień i inne grody
mnogie, które do dziś są pod Rusią…”
Odtąd ziemia ta należała przez
dłuższy czas do książąt ruskich,
aczkolwiek często przechodziła pod polskie panowanie, bądź
to bezpośrednio za Bolesława
Chrobrego i Bolesława Śmiałego, bądź też pośrednio, jako len-
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no Polski, jak za Leszka Białego.
Czasem popadała w zależność
od Węgier ( Bela i Koloman ), a
od roku 1239 stała się państwem
- lennem chanów tatarskich, od
której to zależności uwolnił ją
dopiero Kazimierz Wielki.
Niewątpliwie Lwów, to matecznik kompleksu ukraińskiego nacjonalizmu. Im bardziej
nacjonaliści ukraińscy próbują
podkreślić jego „odwieczną”
ukraińskość, tym bardziej sobie
zaprzeczają. Zamienianie historycznych polskich nagrobków
na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie na ukraińskie, poprzez niszczenie polskojęzycznych napisów, czy też niszczenie
litografii doprowadza jedynie
do dewastowania i bezczeszczenia Cmentarza Łyczakowskiego
jako zabytku, zagraża skreśleniu
Lwowa z listy światowego dziedzictwa Unesco, a na pewno nie
służy podkreśleniu jego „wiekowej ukraińskości”.
To samo dotyczy wmurowywania żeliwnych tablic na elewacjach starych lwowskich kościołów, jako ukraińskich cerkwi, czy
lwowskich zabytkowych ciągów
monumentalnych
budynków,
informujących, iż jest to obiekt
ukraiński, wybudowany w wiekach minionych.
Ukraińskości nie dopomoże również „chrzest na Ukraińca” św.
Jana Pawła II.
„Najbardziej znanym społecznie
problemem związanym z „zaznaczeniem terenu” jest kwestia
Cmentarza Obrońców Lwowa,
zwanym Cmentarzem Orląt.
Pierwsza nazwa jest „znielubiona” przez władze Lwowa.
Spory o nekropolię ocierają się o
kwestię czy stanowi ona pomnik
chwały oręża polskiego, czy
cmentarz wojenny. To miejsce
jako unikalny zabytek lwowski
boleśnie obala „wyssane z palca”
tezy o odwiecznie „ukraińskim”
Lwowie.
Jest zwieńczeniem symboliki
przez setki lat polskiej historii
miasta, oraz tożsamości autochtonicznych mieszkańców, na
którą
nacjonaliści ukraińscy
mieli i mają jedną odpowiedź:
„Lwów został założony przez
księcia Daniela (Daniłę) na cześć
syna Lwa. Ma to być jedyny,
słuszny i uznawany dowód ukraińskości – powstały zresztą, gdy
ona jeszcze nie istniała. Cokolwiek by nie robić , nikt nie zmieni
historii Polski przez zwalczanie
polskich zabytków we Lwowie,
czy zamieniając lwowskie kościoły na cerkwie.
Jednak jakichkolwiek argumentów by nie używać, znów usłyszymy o księciu Danielu, który
założył Lwów, opisywanym niemal w ten sposób, jakby już na
wiele wieków przed powstaniem

hymnu Ukrainy podśpiewywał
go sobie zarówno w czasie łowów jak i w innym czasie.
Argument ten ignorujący kilkaset
lat historii, zakrawa na to samo
oszołomstwo, którym wykazują
się na szczęście śladowe ilości
Polaków, mówiących o słowiańskim (polskim) Berlinie.
Niezmieniona w dalszym ciągu
jest postawa Ukraińców w Polsce, którzy w ślad za Światowym
Kongresem Ukraińców wysuwają bezczelne roszczenia wobec
władz polskich, domagając się
odszkodowań za operację „Wisła”.
Związek Ukraińców w Polsce
nigdy nie potępił ludobójstwa
OUN-UPA na Polakach. Histerię
wzniecają koła banderowskie w
Polsce, które zdają sobie sprawę
z tego, że pomniki ludobójców
będą stanowiły duży dyskomfort dla ich polityki wybielania
zbrodniarzy typu Bandera, Szuchewcz i im podobnych barbarzyńców.
Będzie też trudną do zniesienia przeciwwagą dla pomników
tych barbarzyńców na Ukrainie.
Smutne przy tym jest, że polscy
apologeci Stepana Bandery i im
podobnych uzyskują świadome
poparcie dla swych niecnych zamierzeń honorowania katów polskiej ludności.
Policzkiem dla Polski, Polaków
i polskości są polscy politycy
wygłaszający antypolskie hasła
„sława Ukrainie” w czasie niezrozumiałej swojej obecności na
banderowskim kijowskim Majdanie.
Policzkiem wymierzonym w
zamordowanych przez bandy
OUN - UPSA 200 tysięcy Polaków na Kresach II RP jest nieuznanie przez polski Sejm „11
lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”, oraz uchwała
o „znamionach ludobójstwa”. Te
zachowania to wstyd i hańba dla
rządzących Polską i bezczeszczenie pamięci bestialsko pomordowanych na Wołyniu, czy w Małopolsce Wschodniej.
A tymczasem?
Na lwowskich ulicach manifestacje „Swobody” Oleha Tiahnyboka odbywają się z wrzaskami
haseł:
„Żydy, Lachy to twoi worohi,
nyszcz ich”
„Smert Lachom – Sława Ukrainie”
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy,

ale i Lachy tu ne bude”
„Dosyć już Lachy paśli się na
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie
każdego Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko ne proklati Lachy”
Ameryka wyhraje wijnu, to tut
bude plebiscyt i budeno hołosowały, dla toho musymo wyrizaty wsich Lachiw i tody budemo
miały Ukrainu”.
Maszerując ulicami Lwowa oddziały SS-Galizien niosły rozwinięty transparent z hasłem:
„Smert Lachom”.
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Lachow budut rizaty i wiszaty”
„Dosyć już Lachy paśli się na
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie
każdego Polaka z korzeniami”.
Każdego roku na centralnych
ulicach Lwowa jesteśmy z moją
żoną świadkami owych faszystowskich i antysemickich manifestacji.
Mój ojciec nie zginął na Wołyniu, został zamordowany we
Lwowie przez Gestapo, ale nasza
rodzinna pamięć o bestialsko pomordowanych Polakach w czasie
II wojny światowej tkwi głęboko
w naszej pamięci.
Zapewne więc już niedługo Lviv
tłumaczony będzie jako Banderstadt, wpływając nieodwracalnie
na ukraińskość tego miasta”.
REZOLUCJA ŚWIATOWEGO
KONGRESU KRESOWIAN
Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian na swoim
nadzwyczajnym
posiedzeniu
poświęconym sytuacji Kresów
Południowo – Wschodnich i
Wołynia w kontekście narastającego konfliktu pomiędzy Rosją
a Ukrainą – podjął następującą
rezolucję:
„Światowy Kongres Kresowian
stanowczo i konsekwentnie przypomina międzynarodowej opinii
publicznej niepodważalną prawdę, iż znacząca część suwerennej
i niepodległej Rzeczypospolitej
Polskiej, historycznie określana
jako Wołyń i Kresy Południowo – Wschodnie, znalazła się
w granicach obecnego państwa
ukraińskiego w wyniku zbrodni
dokonanej na państwowości polskiej poprzez zawarcie i realizację haniebnego paktu Ribentropp
– Mołotow i zalegalizowanie
bezprawnych postanowień tego
układu przez przedstawicieli
wielkich, zwycięskich mocarstw
podczas konferencji jałtańskiej
na Krymie. Przypominamy również, że Państwo Polskie wróciło na te ziemie w 1918 roku po
wojnie światowej, w której nie-

www.ksi.kresy.info.pl
oczekiwanie stanęły naprzeciw
siebie państwa zaborcze, brutalnie tłamszące polskie aspiracje
niepodległościowe mieszkańców
tych ziem.
Dzisiaj po strasznych czasach
martyrologii naszych rodaków
na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, po barbarzyńskiej
zbrodni ludobójstwa dokonanej
na Polakach przez ukraińskich
nacjonalistów, po gehennie wypędzenia z ziemi ojczystej, po
wszystkich tych nie ukaranych i
nawet nie napiętnowanych przez
międzynarodową opinię publiczną aktach bezprawia – Kresowianie nadal, tylko i po prostu żądają
prawdy! Kierując się głębokim
niepokojem i szczerą troską o los
naszej Ojczyzny i jej kresowego
dziedzictwa, konsekwentnie deklarujemy pamiętać o naszych
historycznych korzeniach.
Szanujemy prawo do wolności
każdego narodu, ale rachunek
doznanych krzywd każe nam zachować w obecnej sytuacji jak
najdalej posuniętą ostrożność
w bezkrytycznym popieraniu
procesów politycznych, ukierunkowanych na wygenerowanie przez wystraszoną obrotem
spraw wspólnotę międzynarodową, – nowego, wolnego od
historycznej refleksji i pozbawionego zdolności do koegzystencji ze względu na hołubienie
banderowskich idei i pretensji
terytorialnych – podmiotu państwowego u wschodnich granic
Rzeczypospolitej.
Apelujemy więc o rozwagę i solidarność w każdym wymiarze
polskiego uczestnictwa w wydarzeniach jakie mają i będą miały
miejsce na tych ciężko doświadczonych ziemiach; – ale wołamy
też o dar odwagi i dar dalekowzroczności w podejmowaniu
wszelkich decyzji i rozwiązań
dotyczących przyszłości Wołynia
i Kresów Południowo – Wschodnich”.
(-) Jan Skalski – prezes Światowego Kongresu Kresowian
Krzysztof Przybylski – członek
Prezydium
Stanowisko Światowego Kongresu Kresowian w sprawie wystawy IPN w Katowicach
Oświadczenie
„Stanowisko Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian w
sprawie zagrożeń wynikających
z lekkomyślnego i niestarannego
zorganizowania przez samorząd
Miasta Katowice i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wystawy pt. „Majdan”:
Mając na względzie:
- zachowanie pamięci o ogromie
ofiar, strat i szkód poniesionych
przez Kresowian na Wołyniu,
Podolu i Małopolsce Wschodniej

www.ksi.kresy.info.pl
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na wskutek działań zbrodniczych
formacji ukraińskich: SS-Galizien, Sondergruppe Nachtigall,
Batalionu „Roland” oraz UPA w
latach II wojny światowej i po jej
ukończeniu,

obraz Majdanu ? Czy tego typu
działalność wystawiennicza nie
może w przyszłości skutkować
zupełnie błędnymi wnioskami w
zakresie prowadzonej edukacji
historycznej?

- patriotyczne tradycje zmagań
Kresowian z banderowskim nazizmem,

Zdecydowanie zatem sprzeciwiamy się organizowaniu w naszej
Ojczyźnie wystaw, które mogą
generować zwolenników wolności nie rodzącej się z prawdy” ...

- czyny Kresowian dokonywane
na rzecz zachowania Wołynia,
Podola i Małopolski Wschodniej
w Niepodległej Rzeczypospolitej,
- obowiązek ścigania w ramach
zbrodni przeciwko ludzkości
zbrodni ludobójstwa dokonanej
na Polakach na Wołyniu, Podolu
i Małopolsce Wschodniej przez
zbrodnicze formacje ukraińskich
nacjonalistów,
jako wyraz naszego przekonania,
że żadne bezprawne działania podejmowane przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej w związku
z deklarowaniem przynależności
do narodowości polskiej, żydowskiej lub ormiańskiej, nie mogą
ulec zapomnieniu – oświadczamy, iż z wielkim smutkiem i zaskoczeniem przyjęliśmy do wiadomości fakt zoorganizowania
przez znaczącą w skali państwa
wspólnotę samorządową oraz
instytucję państwową powołaną
do ochrony i implementowania
prawdy w naszym życiu publicznym wystawy pt. „Majdan”.
Uciekając się, na wstępie niniejszego oświadczenia, do celowej
trawestacji sformułowań użytych
we wprowadzeniu do szczegółowych zapisów ustawy z dnia 18
grudnia 1998 roku o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, uważamy za
stosowne zwrócić w ten sposób
uwagę na to jak dalece od idei
powołania IPN do życia upadła
myśl, która legła u zarania zorganizowania tak nieobiektywnej
i niebezpiecznej w jednostronności przekazu wystawie.
Jeśli rzeczywiście autorom wystawy przyświecała chęć „opowiedzenia historii zjawiska
bezprecedensowego w dziejach
współczesnego świata” to absolutnie nic nie zwalnia ich od
obowiązku ukazania całej, złożonej, trudnej, niewygodnej,
niepoprawnej politycznie prawdy o tamtych wydarzeniach. Nie
tylko więc należało pokazać,
że proces eurointegracji w tym
miejscu zachodził pod niosącymi
nie tak znowu dawno temu widmo śmierci Polakom, Żydom,
Ormianom i sprawiedliwym
Ukraińcom czerwono-czarnymi
flagami, ale też, że zwyrodniałe, barbarzyńskie praktyki stosowane przed siedemdziesięciu
laty - potrafią nagle współcześnie
zaistnieć, budząc grozę i totalne
zaskoczenie.
Czy zdaniem autorów wystawy
zasługujemy tylko na szlachetny

W imieniu Światowego Kongresu Kresowian
prezes (-) Jan Skalski
Bytom, 22 kwietnia 2014
BANDEROWSKIE HASŁA W
GÓROWIE IŁAWIECKIM
Ruch Porozumienie Pokoleń
Kresowych wystosował na ręce
Joanny
Kluzik-Rostkowskiej,
ministra edukacji narodowej,
protest przeciwko eksponowaniu
w Zespole Szkół z Ukraińskim
Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim haseł używanych
przez szowinistyczne i zbrodnicze formacje OUN-UPA. A oto
treść tego protestu:
Szanowna Pani Minister,
Dnia 03.03.2014 roku, stacja
TVP Info, w audycji pt. „Gość
Poranka” wyemitowała rozmowę
z dyrektorem wspomnianej placówki, Marią Sycz, na tle plakatu
z napisem w języku ukraińskim o
treści „Sława Ukrajini – Herojam
sława” (tłum.: Chwała Ukrainie,
chwała bohaterom), w barwach
czerwono-czarnych, oraz z czerwono-czarną flagą.
Czerwono-czarne barwy flagi
OUN są nawiązaniem do totalitarnej, rasistowskiej ideologii
„Blut und Boden” (tłum.: ziemia
i krew), będącej podstawą niemieckiej polityki eksterminacji
ludności podczas II wojny światowej.
Incydent ten został zgłoszony
przez środowiska kresowe do
Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach, dnia 29.03.br, jako
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256
par.1 i par.2 Kodeksu Karnego,
to jest propagowania totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic
narodowościowych.
Słowa „Sława Ukrajini – Herojam
sława” (będące bezpośrednim
wyrazem hołdu bojówkarzom
UPA), oraz czerwono-czarna
flaga stanowią symbole związane z Organizacją Ukraińskich
Nacjonalistów, założoną w 1929
roku, dążącą do zbudowania na
ziemiach uznawanych przez nią
za ukraińskie niepodległego państwa o ustroju faszystowskim,
prowadzącą szeroko zakrojoną
działalność zbrodniczą i terrorystyczną. Wspomniane hasła
ustanowiono jako organizacyjne
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przywitanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Uchwałą II
Wielkiego Zboru OUN z kwietnia 1941 roku. Ta sama uchwała
wprowadziła czerwono-czarne
barwy sztandaru organizacyjnego. Słowa „Sława Ukrajini – Herojam sława” były ukraińskim
odpowiednikiem pozdrowienia
„Heil Hitler”.
Nacjonalizm ukraiński, stworzony przez Dmytro Doncowa, którego największymi propagatorami byli Stepan Bandera i Roman
Szuchewycz, stanowi obecnie
zagrożenie nie tylko dla będącej
dziś w niezmiernie trudnej sytuacji Ukrainy, ale także Polski i
całej Europy.
Jego ideolog, Doncow, jako zagorzały wielbiciel Mussoliniego
i Hitlera, tłumaczył ich dzieła
na ukraiński, korzystając z nich
przy tworzeniu programu zbrodniczej formacji Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich, OUN,
której zbrojnym ramieniem była
późniejsza „powstańcza armia”
UPA. Wzywał on otwarcie, sankcjonując jako konieczność masową eksterminację z „elementu
antynarodowego” wśród etnicznych Ukraińców, do nienawiści i niecofania się przed żadną
zbrodnią, której wymagać będzie
„dobro sprawy”. „Dobrem sprawy” była tu eksterminacja każdej
nacji nie będącej etnicznie ukraińską, wraz z eliminacją „złych”
Ukraińców.
Ideologia Doncowa i ukraińskiego nacjonalizmu jest przykładem
głoszenia wyjątkowej nienawiści
do obcych nacji, przy wykorzystaniu najbardziej niegodziwych
moralnie środków walki (artykuł
8 Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty: „Nienawiścią i podstępem przyjmować będziesz wrogów twojej Nacji).
Stepan Bandera, przywódca
ukraińskich nazistowskich nacjonalistów OUN-UPA, odpowiedzialny za ludobójstwo na terenach II Rzeczypospolitej, zwany
był „ukraińskim führerem” i katem narodu polskiego.
Roman Szuchewycz, przewodniczący referatu bojowego Krajowej Egzekutywy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów,
generał i naczelny dowódca
Ukraińskiej Powstańczej Armii,
ponosił zaś bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie ludobójstwa w Małopolsce
Wschodniej.
Obecnie „spadkobiercy” tych
katów i wyznawców morderczej
ideologii stanowią niebezpiecznie powiększające się środowiska na terenach Ukrainy, również
polityczne. Wyrastają ze wspólnych korzeni, wierząc we wspólny cel – tzw. soborną Ukrainę,
która obejmować ma także ziemie należące obecnie do Polski,
Rosji, Białorusi, Słowacji, Rumunii i Mołdawii.
W głębokim przekonaniu śro-

dowisk, organizacji i działaczy
kresowych dużym niebezpieczeństwem jest lekceważenie
tego zagrożenia, zaś błędem niewybaczalnym – przyzwolenie
na incydenty takie, jak opisany
powyżej, mający miejsce w placówce oświatowej. W szkole,
która funkcjonuje za polskie,
publiczne środki przyznawane
jej corocznie przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji.
Propagowanie ustroju kojarzącego się przede wszystkim z okrutną wojną i masowym ludobójstwem jest samo w sobie czymś
tak oburzającym, że w cywilizowanym społeczeństwie nie można go tolerować w żadnej formie,
szczególnie zaś jeśli czyn taki ma
miejsce w szkole, wśród dzieci i
młodzieży.
W związku z powyższym wnosimy o wdrożenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiednich procedur, włącznie
z dyscyplinarnym zwolnieniem
osób odpowiedzialnych za wspomniany incydent, oraz o kontrolę
wszystkich publicznych placówek z ukraińskim językiem nauczania.
Maria Sycz jest żoną posła Mirona Sycza (PO), który w przeszłości przez wiele lat był dyrektorem tej szkoły.
Warszawa, 1 kwietnia 2014 Porozumienie Pokoleń Kresowych
Podpisani:
- Andrzej Łukawski, Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń
Kresowych, woj. mazowieckie,
- Aleksandra Żórawska, Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych, woj. pomorskie,
- Czesław Buczkowski, Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych, woj. śląskie,
- Zdzisław Koguciuk, Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń
Kresowych, woj. lubelskie,
- Jerzy Mużyło, Koordynator

Ruchu Porozumienia Pokoleń
Kresowych, woj. zachodnio-pomorskie
- Karolina Lebiedowicz, Koordynator Ruchu Porozumienia
Pokoleń Kresowych, woj. świętokrzyskie.
Aleksander Szumański
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://wpolityce.pl/polityka/113065-autor-slow-jakiprezydent-taki-zamach-i-frazyo-slepym-snajperze-apeluje-oszacunek-do-panstwa-i-jegosymboli
http://jaron.salon24.pl/60552,zbrodnie-ukrainskie-wpowstaniu-warszawskim-i-ichantypolski-pie
http://www.ivrozbiorpolski.pl/
index.php?page=ukrainski-legion-samoobrony
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Ukrai%C5%84ski_Legion_Samoobrony
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
ukrainscy-mordercy-polakow-wpowstaniu-warszawskim
http://www.mysl-polska.pl/
h t t p : / / w w w. p o l i s h c l u b .
o rg / 2 0 1 4 / 0 7 / 1 5 / n a - t e l e f o n poroszenki-polscy-zolnierzewespra-spadkobiercow-stepanabandery/
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle
http://niepoprawni.pl/
blog/2218/kazdy-ma-swoja-historie-umierania-z-polskimitermopilami-i-11-lipca-dniempamieci
Józef z Londynu
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WIELCY PISARZE IKON
Anna Małgorzata Budzińska

Mój kolega tak mnie zagadnął:
- Zajmujesz się ikonami, sama piszesz ikony, to opowiedz mi coś o najsławniejszych pisarzach ikon, pewnie
znasz ich wielu.
No i jednak nie jest to tak proste i jednoznaczne. Owszem- wszyscy znamy Rublowa, mogę też wymienić
jeszcze kilku ikonografów, którzy zaistnieli w historii,
ale nie jest to wielka galeria postaci.

W imperium bizantyjskim cześć oddawana ikonom stała się
częścią liturgii świętej, chociaż oficjalna aprobatę zdobyła
dopiero po dramatycznych wydarzeniach ikonoklazmu –
niszczenia ikon (VIII-IX wiek).
Ikony malowano głównie techniką enkaustyczną, właściwą
pierwszym wiekom naszej ery. Przejęto ją z tradycji hellenistycznej, naśladując technikę portretów nagrobnych z Fajum. Technikę tę udoskonalili Bizantyńczycy. Do naszych
czasów zachowały się ikony, mozaiki odkryte w klasztorze
Świętej Katarzyny na górze Synaj. Nazwiska ikonografów
nie były znane. Z najwcześniejszego okresu, poprzedzającego ikonoklazm niewiele zabytków przetrwało do dziś.

/ Łukasz-malujący ikonę-Pskow

/ A.Rublow-Archanioł Michał

Problem wynika z samej istoty ikony i podejścia religii
Wschodu do twórców ikon. Ikonopis tworzy pod wpływem Ducha Świętego i to On prowadzi rękę człowieka
On daje zdolności i możliwości odtwarzania Praobrazu.
Postaci przedstawiane na ikonach są odbiciem Boga, a
twórca jest tylko narzędziem. W odróżnieniu od sztuki
Zachodu ikonopis nie ujawnia w ikonie swojej indywidualności, jedynie odzwierciedla odbicia Boga według starych zasad, reguł ustanowionych przez kościoły Wschodu. Nigdy też nie ma na ikonie nazwiska autora - co jest
powszechnie stosowane w sztuce Zachodu, - najwyżej z
tyłu umieszczany jest obecnie certyfikat, a dawniej i tego
nie było. Ikonopis był anonimowy i tylko po charakterystycznych cechach jego ręki rozpoznaje się niekiedy
autora. Twórcy najpiękniejszych fresków, mozaik i ikon
zazwyczaj pozostają anonimowi. Przemawiają jedynie
ich dzieła. Oczywiście historia ocaliła lub wydobyła z
zapomnienia kilka imion ikonografów.

Łukasz nie znał osobiście Jezusa, nie był naocznym świadkiem wydarzeń, które opisał w swej Ewangelii. Najważniejsze jednak, że wtedy- na początku- nowo powstała religia kierując się jeszcze biblijnym zakazem sporządzania
wizerunków surowo tego przestrzegała. Wykluczano z Kościoła tych, którzy produkowali „bałwany” i ich twórców.
Nie mógł więc Łukasz wykonać portretu Matki Bożej, choć
wiele źródeł o tym mówi, a legenda jest ciekawa.
Przypomnijmy jeszcze inną legendę o wizerunku Oblicza
Chrystusa, który On sam uwiecznił odbijając swą twarz
na płótnie dla króla Abgara ( pisałam o tym wcześniej w
artykule „ Mandylion- obraz nie ręką ludzka uczyniony”
http://www.kresowianie.info/artykuly,n245,mandylion_obraz_nie_reka_ludzka_uczyniony.html
Może to właśnie Jezus był pierwszym ikonografem?
/ Ikona z klasztoru na Synaju

Istniały jednak różne szkoły ikonopisania, a ikony każdego kraju mają wizerunki odbiegające często od kanonu, ujawniające ich pochodzenie, zdradzające w szczegółach stroju,, krajobrazu, roślinności, czy rysów twarzy
skąd ikonopis pochodził.
„Pierwszym człowiekiem, który namalował ikonę Matki Bożej z dzieciątkiem był święty Łukasz Ewangelista.
Malował tę ikonę na desce ze stołu, przy którym Święta
Rodzina spożywała posiłki. Pisząc tę ikone słuchał opowieści Marii i potem spisał je- tak powstały jego ewangelie”
- tak mówi legenda o pierwszym w historii ikonografie.
No, ale to tylko legenda, która nie mogła być prawdą, bo
nawet czas się nie zgadza.

/ Mandylion-Spas Nierukotwornyj

Mówi się, że ikona jest prawosławna. To wielkie uproszczenie, bo istnieją także ikony syryjskie, koptyjskie, etiopskie,
ormiańskie. Do XIII wieku zachodnie malarstwo kościelne
też było ikoniczne.
Ikony to najpierw sztuka bizantyjska.

Ikony w Bizancjum tworzono posługując się też złotem i
emalią. Jednakże ulubioną techniką w sztuce chrześcijaństwa wschodniego była tempera sporzą¬dzona z barwnych
minerałów. Stosowano ją w malowidłach naściennych i malowidłach na desce.
Po osłabieniu roli Bizancjum, to znaczy po zdobyciu przez
Turków Konstantynopola w 1453 roku, rozwijały się ośrodki malarstwa ikon. Znane są wielkie centra artystyczne,
jak Konstantynopol, Saloniki (Sołuń), Athos, Kreta, Cypr,
Ochryda, Presław, klasztor Rylski, Tyrnowo, Neseber, Secz,
Woroneż, Kijów, Nowogród, Psków, Moskwa, z takimi wybitnymi twórcami z późniejszego okresu, jak Teofan Grek,
Andriej Rublow, Daniło Czornyj, Longin, Dragomir Zagrufal, Alimpij i inni.
Najsłynniejszym bizantyjskim malarzem ikon był Teofan
Grek, który tworzył też potem na Rusi.
Teofan Grek żył i działał na przełomie XIV i XV wieku.
Ten malarz bizantyjski działał w Konstantynopolu, później
w Nowogrodzie Wielkim i Moskwie. W momencie przybycia do Rosji był już uznanym mistrzem, autorem dekoracji
wielu kościołów w Konstantynopolu i w okolicznych regionach- w Galtii, Chalcedonii, na Krymie-w Kaffie ( dzisiaj
Soudak). Niestety żadne z tamtych dzieł się nie zachowało.
Dzięki niemu Ruś poznała nową sztukę bizantyjską ekspresyjną, przepełnioną wolnością twórczą. U niego światło jest
aktywne, ożywiające, jest to światło-energia, światło boskie.
Zobaczmy wpływ tego światła na ikonie Przemienienia.
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były forma sztuki sprowadzonej na Ruś z Konstantynopola, szybko stały się integralna częścią rodzimej kultury..
Artystą najbardziej reprezentatywnym dla tej epoki był
Dionizy (Dionisij), którego postacie, delikatne i giętkie
niczym łodygi egzotycznych roślin, miały prezentować
świat idealny, świat modlitwy.
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Największy rozwój malarstwa ikonowego Rusi przypadł
na XV i XVI w.
Wcześniej jednak zaczęły tam powstawać liczne szkoły
ikonograficzne. Były to środowiska malarzy działające w
monastyrach, wielkich miastach lub na dworze carskim.
Najsłynniejszymi były szkoły działające w: Nowogrodzie, Pskowie, Moskwie i w Twerze.
Najstarsza jest SZKOŁA NOWOGRODZKA. Działała
nieprzerwanie od czasu powstania Rusi.
Do Nowogrodu zaczęły docierać nowe prądy – wpływy
malarzy greckich na czele ze słynnym ikonografem Teofanem Grekiem. To właśnie w Nowogrodzie zachowały
się jego jedyne freski w cerkwi Przemienienia datowane
na 1378 r. Pozostało jednak sporo ikon.
Szkołę nowogrodzką charakteryzuje przeważnie czerwone tło ikony, prosta forma oraz archaiczno – ludowy styl.

/ T.Grek-Przemienienie

Taka interpretacja światła miała związek z ruchem mistycznym hezychazmu ( metoda modlitewnego skupienia)- mnichów z Góry Athos. Malarz- filozof- Teofan
miał na Rusi wielu wielbicieli i uczniów. Zadziwiał
współczesnych swoja metodą twórczą: podczas tworzenia dzieł pytał o opinię i rady kogokolwiek, kto akurat
przebywał w świątyni, rzadko korzystał z modeli i myślał zawsze, żeby tworzyć dzieła mądre i uczone. Pracował w wielu miastach.
W Nowogrodzie stworzył freski w cerkwi Przemienienia Pańskiego. Pracował też w Moskwie od 1405 roku
wspólnie z Andriejem Rublowem i Prochorem z Gorodca
przy zdobieniu Kremla i jego świątyń.
Spójrzmy jeszcze na jego rząd stojących świętych modlących się przed Chrystusem Sędzią Najwyższym. Każda figura ma dwa metry wysokości. Święci u Teofana
przepełnieni są majestatem a każda twarz jest zindywidualizowana. U Teofana święci są istotami wyjątkowymi a jednocześnie są dziełami Boga.

/ Dionizy-NiewiernyTomasz

Dzieła Dionisija nie zawierają akcentów dramatycznych: nawet Ukrzyżowanie ze swymi lśniącymi barwami i pięknym rysunkiem nie obrazuje tragedii, ale raczej
triumf życia nad śmiercią, ikony malowane przez tego
mistrza nie przedstawiają akcji, lecz nastrój medytacji,
niekiedy cichego dialogu. Dionizy tworzył w Moskwie,
pracował też w monastyrach północnej Rusi.

/ św.Jerzy i sceny z życia

Następna szkoła – PSKOWSKA była silnie związana z
Nowogrodem jednak w XVI w. usamodzielniła się. Ikony tej szkoły wyróżniają się niesymetryczną, dynamiczną kompozycją charakterystyczną gamą barwną – z dominacją ciemnej zieleni i różnych czerwieni oraz złotym
lub żółtym tłem.

/ T.Grek-Dessis

Tak więc dzięki Teofanowi Grekowi, który był pisarzem
ikon bizantyjskim a potem ruskim możemy przejść do
ikonopisów ruskich i ośrodków ikonograficznych tamtego regionu.
Po tragedii upadku Konstantynopola w 1453 roku ruskie
malarstwo ikonowe podjęło sztandar ortodoksyjnej sztuki bizantyńskiej, zachowując z niej nie tyle formę, co
ducha. Krótko po przyjęciu chrześcijaństwa ikony, które

/ Dionizy-Ukrzyżowanie
/ Prorok Eliasz na pustyni
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Kolory ikon pskowskich mają szczególną intensywność.
Możliwości i gradacja danego koloru odpowiadają zawsze natężeniu emocji związanych z reprezentowanym
tematem ikony.
Trzeba też zauważyć, że charakterystyczny koloryt ikon
pskowskich był spowodowany też tym, że
malarze
używali głównie kolorów pochodzenia lokalnego. Miało to związek ze składnikami mineralnymi używanymi
do farb, tam występującymi - i tak złoty pigment będący barwnikiem żółtym, zmieszany z innym barwnikiem
nadawał mu błysk i poświatę lustrzaną, co tworzyło
prawdziwie niepowtarzalną paletę pskowską, czego niestety nie za bardzo można zobaczyć na reprodukcjach..
Przedstawiam jeszcze jedną ikonę z prorokiem Eliaszemtym razem jego wniebowzięcie w ognistym rydwanie.
Charakteryzuje się ona spontanicznością i naiwnością
przedstawienia, która wyraża wielka ideę teologiczną
w języku jasnym i prostym. Jednak wartość artystyczna dzieła opiera się nie tyle na duchowej charakterystyce, co na żywości języka figuratywnego, linii i kolorów
kompozycji.
Cała scena jest pełna ruchu.

dobne jest też, że był jego uczniem. Potem, w Moskwie
wspólnie z nim i Prochorem z Gorodca w 1405 r. pracował nad ikonami do soboru Zwiastowania Matki Bożej
na Kremlu.
Nie wiadomo gdzie św. Andrzej złożył śluby zakonne.
Był mnichem w klasztorze Troicko Siergiejewskim pod
Moskwą.
Doceniony już za życia Andrzej Rublow wraz ze swym
uczniem Danielem Czarnym pracował w wielu miejscach.
według jednych badaczy w 1411, wg innych w 1422
roku. Niebiańska harmonia, do której wzdycha cała ludzkość jest uchwycona w tej słynnej ikonie Rublowa.
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kością form i harmonijnym spokojem. W wielopostaciowych ikonach istnieją pomiędzy postaciami wyraźne
związki.
Od XVI wieku w sztuce rosyjskiej rozwijały się trzy nurty.
Tradycjonalistyczny był nurt „godunowski”. Ten nurt
wspierany był przez cara i związany był z rosyjskim imperium. Chociaż ikony pisane były tradycyjnie to widać
tu jednak ewolucję tej sztuki. W tematach pojawiają się
wydarzenia historyczne, a święci są często żołnierzami
cara, którzy uzyskali świętość przez śmierć na polu bitwy.
Kolejny był nurt „stroganowowski” poszukujący nowych środków wyrazu odpowiadających tworzącej się
grupie bogatych kolekcjonerów. To, co dzisiaj znamy
jako szkołę stroganowowską jest kolekcją zgromadzoną
w XVII wieku przez bardzo już potężnych kupców, dokonujących zakupów dzieł produkowanych przez artystów pracujących na potrzeby dworu. Powrócili oni do
malarstwa ikonowego XV wieku, bo takie było zapotrzebowanie elit moskiewskich. To co charakterystyczne dla
tej ikonografii to bardziej szczegółowe przedstawienie
tematów tradycyjnych i pojawienie się nowych tematów
ilustrujących hymny religijne, albo przedstawiających
sakramenty Kościoła.
Wybitnymi przedstawicielami szkoły stroganowowskiej
byli m.in. Prokop Czirin i Nikifor Sawin

/ Rublow-Trójca Starotestamentowa

/ wniebowzięcie Eliasza

W XIV wieku, kiedy to przypada powstanie SZKOŁY
MOSKIEWSKIEJ. Moskwa była niewiele znaczącym
grodem. Szkoła kształtowała się pod wpływem Włodzimierza, gdzie rezydował Wielki Książe oraz dwór metropolity.
Metropolita Piotr przeniósł swą siedzibę w roku 1326 z
Włodzimierza do Moskwy. Pod koniec XV wieku Moskwa grała już coraz większą rolę w życiu politycznym
Europy. Uważając się za spadkobierczynię Imperium
Bizantyjskiego wdrażała ideę : „Moskwa- Trzeci Rzym”(upadł Konstantynopol). W 1547 roku książę Iwan
IV kazał się wynieść do godności cara według świętego ceremoniału imperatorów bizntyjskich. Rozwojowi
politycznemu Moskwy towarzyszył niespotykany dotąd
rozwój sztuki. Metropolicie Theognostowi przypisuje
się działalność przybliżającą sztukę Bizantyjską do Moskwy. Pochodził on z Konstantynopola i według kronik
to on zaprosił malarzy bizantyjskich do ozdobienia freskami katedrę Kremla.
Tutaj również przez jakiś czas tworzył Teofan Grek.
Wykształciło się tam wielu lokalnych pisarzy ikon. W
szkole moskiewskiej mieszało się wiele nurtów i wpływów artystycznych. Ikony tej szkoły cechuje ciemny
koloryt, który nadaje im cechy archaiczności i napięcia.
Najwybitniejszym przedstawicielem moskiewskiej szkoły pisania ikon jest Andriej Rublow. Choć zna go i podziwia cały świat, to jednak jego życie okrywa tajemnica. Nie znamy ani jego nazwiska rodowego, ani imienia,
które nadano mu na chrzcie. Andrei to jego imię zakonne,
a Rublow to przydomek. Nie znamy daty jego urodzin.
Współczesne badania pozwalają sądzić, iż wczesny
okres życia św. Andrzej spędził w Bizancjum lub Bułgarii, gdzie poznał sztukę pisania ikon. Początkowo wzorował się na malarstwie Theophanesa Greka, prawdopo-

Nie jest znana dokładna data śmierci Rublowa. W przybliżeniu można za nią uznać rok 1430 a nastąpiła ona
w Moskwie. Pamięć św. Andrzeja, żywa w XVI-XVII
w., przygasła w następnych dwóch stuleciach. Dopiero
wiek XX przywrócił jego imieniu dawny blask i sławę.
Uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego. Został kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 1988 r.
Czczony i znany jest głównie w słowiańskim obszarze
kulturowym.
/ N.Sawin-cud Teodory

/ P.Czirin-św.Nikita Wojownik
/ A. Rublow-św.Paweł

W porównaniu z malarstwem wcześniejszym prace Rublowa odznaczają się żywymi, jasnymi barwami, mięk-

Później tworzył w Moskwie Iossif Wladimirow, a także
Simon Uszakow i Kirił Ulanow.
Ich ikony są w stylu tradycyjnym, ale odznaczają się
większym realizmem, a wręcz idealizmem postaci. Po-
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jawia się też trójwymiarowość w głębi pejzażu dzięki
użyciu perspektywy.

Pamiętać też trzeba trzeci nurt- szkołę Starowierów, gromadzącą artystów przeciwnych reformom prawosławia
wprowadzonym po 1654 r. przez patriarchę Nikona.
Kolejna to SZKOŁA TWERSKA.
Ikony stworzone w Twerze między XIII a XVII wiekiem
zachowały się dość liczne do naszych czasów. Pozwala nam
to odtworzyć ówczesne życie artystyczne w tym regionie.
Zarówno w malarstwie jak i w architekturze Twer inspirował się dziedzictwem starych stolic Kijowa i Włodzimierza.
Pierwsi świeci ruscy- Borys i Gleb zostali uwiecznieni na
ikonie z XIII wieku.
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na czasem Złotą. Innym przykładem takich monumentalnych
ikon są te z kościoła Św. Jerzego w Sofii z X-XI wieku. Ta
tradycja zdobienia ścian świątyń przetrwała i później- na
przykład w monastyrach Baczkowo, Nerezi Zemen i innych.

/ I.Wladimirow-Zstąpienie Ducha Sw
/ bulgarska-ArchaniolMichal-Kremkowicz

/ Twer-Borys i Gleb

/ S.Uszakow-Trójca Sw

Malarstwo ikonowe osiągnęło tu swój rozkwit w latach
1426-1461 podczas władania księcia Borysa Aleksandrowicza, kiedy Twer grał główną rolę na Rusi i w Europie.
Słynna jest seria ikon- obrazów stworzona dla katedry tamtejszego monastyru. Tematy odpowiadają największym
świętom związanym z Chrystusem i Matka Bożą, a także
poświęcone są świętym z kalendarza liturgicznego. Seria ta
wykonana jest na płótnie pokrytym bielą (lewkas) z ramami
drewnianymi. To pierwsze ikony namalowane według tej
nowej metody.
Namalowane przez artystów o różnym talencie, są jednak
te ikony unikalne przez swój rysunek, gdyż wiernie przedstawiają charakter sakralny scen z ewangelii na dany dzień.

Bułgaria wyzwoliła się z dominacji bizantyjskiej, ale nadal
powstawały wielkie ikony naścienne. Stolicą stało się Tirnovo. Z tamtego okresu zachowały się malowidła w pobliżu
miesteczka Iwanowo. Na bazie wielkich osiągnięć poprzednich wieków tworzono ikony oryginalne, w których pojawiały się nowe elementy –wzbogacenie tematów i typów,
tendencja do ekspresji psychologicznej, kolorystycznej i
innych. Optymizm renesansu znajdziemy w świetlistych
kolorach późniejszych ikon ściennych w monastyrach Rila,
Baczkowo, Trojan, Preobrażenije i innych. Przedstawiam tu
taki przykład –fragment malarstwa naściennego z monastyru
Rila: „Podwyższenie Krzyża” – autorstwa malarza Zahari,
1844 r.
Piękne są ikony bułgarskie- zarówno te stare, jak i nowsze,
z wpływami stylu ludowego.

/ Tver-sceny z życia Chrystusa

/ K.Ulanow-ZasnięcieNMP

Przedstawiłam tu głównie ikony bizantyjskie i ruskie. Nie
zapominajmy jednak o innych regionach, gdzie ikonografia
rozprzestrzeniła się wraz z kościołami Wschodu. Wspomnę
więc jeszcze o ikonach bułgarskich. Początki chrześcijaństwa
w BUŁGARII to rok 865, gdy stało się ono religią oficjalną.
W Presławiu- dawnej stolicy, zachowało się wiele monumentalnych dekoracji sakralnych w tamtejszych świątyniach- freski naścienne i unikalne mozaiki ceramiki malowanej i emaliowanej. Powstały tu liczne budowle, wznoszone w stylu
wzorowanym na najlepszych osiągnięciach bizantyjskich.
Największym osiągnięciem jest tzw. Okrągła Cerkiew, zwa-

/ bułgarska-fragm. Podwyższenie Krzyża

Ważnym zjawiskiem w dziejach sztuki wschodnio-chrześcijańskiej jest również odrębny i interesujący, dzięki swojej
rozmaitości, zespół ikon z północno-wschodniej SŁOWACJI.
Ze względu na swój charakter należy on do regionu karpackiego.
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Kult ikon bizantyjskich szerzył się przez wiele stuleci z pokolenia na pokolenie; ikony docierały na wszystkie tereny, dokąd
sięgały wpływy Kościoła wschodniego. Rozwijały się coraz
bardziej samodzielne ośrodki malarstwa ikon: wołosko-greckie, bułgarskie, serbsko-macedońskie, rumuńskie i ruskie.
Wszystkich tych szkół nie zdołam opisać w jednym artykule,
bo byłby za długi.
Nie oprę się jednak pokusie, żeby zadać Państwu pytanie:
- Czy słyszeliście lub podziwialiście Państwo ikony koptyjskie?
Rzadko kto o nich wspomina. Zapomina się też w ogóle o
kościele koptyjskim- a to wielki błąd, bo przecież EGIPSCY
KOPTOWIE to jedni z pierwszych chrześcijan. Ich ikony są
przepiękne i bardzo charakterystyczne. Poświecę temu osobny
artykuł, a teraz tylko próbka ikonopisarstwa koptyjskiego:

/ koptyjska-Chrzest-Ibrahim-el-Nasekh

/ ikony-koptyjskie Anastaziego

/ Słowacka2

Tytuł artykułu brzmi: „Wielcy pisarze ikon” -i w związku
z tym nie wstawiam tu tym razem moich własnych ikon,
a reprodukcje starych i cenionych ikon wielkich mistrzów
ikonopisarstwa.
Wiadomości czerpałam z książek i albumów w tłumaczeniu

własnym.
Bibliografia:
Les ikones russes- pod redakcją Ałły Rodiny
Driewnierusskoje iskusstwo- wydawnictwo Galerii Trietiakowskiej- Sowietskij Hudożnik Moskwa
Sriednowiekowna stienna żiwopis w Błgarija- Ljiubien
Praszkow
Ikony słowackie od XVI do XIX wieku. Stefan Tkac
Coptic ikons – publikacja Lehnert & Landrock. Cairo- Egipt

HALINA KUNICKA, FELIKS KONARSKI
W LWOWSKIEJ GALI
Aleksander Szumański dla „Barw Kresów”

Gdy po dwóch godzinach lwowskiej piosenki z bałakiem w tle na
scenie krakowskiego teatru „Groteska” pojawiła się gwiazda polskiej piosenki, lwowianka Halina

Kunicka rozbawiona publiczność
przywitała ją gromkimi brawami.
Brawa były tym liczniejsze, gdy
przy akompaniamencie Czesława

Majewskiego artystka specjalnie dla nas, licznej lwowskiej
publiczności,
zaprezentowała
piosenkę z tekstem również wielkiego patrioty i miłośnika Lwowa
Feliksa Konarskiego - Ref-Rena:
„…zabrali mi Wilno, zabrali mi
Lwów…”.

Piosenki Lwowskiej i „Bałaku”
Lwowskiego, który odbył się 21
września 2013 r. w krakowskim
teatrze „Groteska”, o którym właśnie mowa, zatytułowała „Nie są

„Tę piosenkę przywiozłam dla
Państwa” – powiedziała wzruszona Halina Kunicka. Były brawa,
ale były też i łzy. I wówczas prawie natychmiast przypomniałem
sobie utwór Jana Lechonia:
Matka Boska Częstochowska:
„….Matko Bosko Częstochowska,
za Twoją przyczyną,
Nieraz potop nas zalewał, krew
się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie
stoi jako skała,
I tyś była też mieczami pogańskimi ranną,
A wciąż świecisz ponad nami,
Przenajświętsza Panno.
I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na
Ojczyzny łono.
Jeszcze zagra, zagra hejnał na
Mariackiej wieży,
Będą słyszeć Lwów i Wilno krok
naszych żołnierzy….”

/ Feliks Konarski

Moja koleżanka z krakowskiego „Dziennika Polskiego” swoją
recenzję z Koncertu Galowego Ogólnopolskiego Festiwalu

/ Halina Kunicka

zatopioną Atlantydą”.
Tak, to prawda Pani Redaktor.
Wydaje się, iż takie koncerty,
przy zapełnionych salach pełnych
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młodzieży ocalą od zapomnienia
Lwów i jego piosenkę. A piosenka
to niezwykła, o czym za chwilę.
Eliminacje konkursowe rozpoczęły się 1 marca 2013 r. w krakowskim „Dworku Białoprądnickim”.
A potem była gala konkursowa w
wielu miastach polskich. Warszawa, Rzeszów, Tarnów, Nowy
Sącz, Busko Zdrój, Wrocław,
Katowice – wszędzie rozbawione
tłumy, a co najważniejsze z liczną
młodzieżą.
Organizatorzy – Towarzystwo
Kresowe „Chawira”, oraz Komitet Obywatelski Miasta Krakowa
konkurs podzielili na 3 kategorie: „bałak”, „piosenka lwowska
w kategorii dzieci i młodzieży”,
„piosenka lwowska w kategorii osób dorosłych”. W każdej z
tych kategorii były nagrody za
1,2,3 miejsce, nierzadko również
wyróżnienia. Nagrody wręczane
były na scenie teatru „Groteska”.
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łecznej w mieście najbarwniejszej – mieszkańców przedmieść,
warstwy najuboższej wykonującej prace najniższe, nie wymagające specjalnych kwalifikacji, jak
również ludności niepracującej,
bezrobotnych, niebieskich ptaków, będących często w konflikcie z prawem.

ni chojracy nie boją się ani lwa,
ani diabła, przed nimi piekło drży.

wykonanej brawurowo przez Karolinę Janociak.

wszysko cieszy się ha, ha
że to nasza banda gra.

Piosenka nadaje im dumne nazwy: lwowskie chłopaki, lwowskie lwy, oraz lwowskie dzieci.
Ta ostatnia utrwali się w lwowskich piosenkach i ulegnie znamiennej metamorfozie.

Oto trudny tekst „Placmuzyki”
typowo gwarowej, gdzie bałak
podąża za szmoncesem, a szmonces za bałakiem:

Durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi tam,
za nim chyca stary Żyd,
krzyczy: aj sy, aj sy git,

Piosenka lwowska z bałakiem
nie są nawet spokrewnione, one
tworzą jedność. Innymi słowy
bałak jest integralną częścią piosenki lwowskiej. Lwowianom nie
trzeba tłumaczyć czym jest bałak,
ale australijski portal internetowy
rodakpress www.rodaknet.com
dociera do różnych zakątków
świata, powtórzę więc co nie tak
dawno pisałem na tych łamach w
korespondencji „Piosenka lwowska z bałakiem w tle” o bałaku.

W piosence lwowskiej jest i komizm, może więc kilka cytatów:
„…Du stulika panny Basi
muturowy pcha si, czy mni panna
zechcy, pytam panny ja si…”
„….U dwunasty godzini idym sy
przez Lwów, upiłem si na wini,
uwantura znów, ali mi si nic
ni stału, bom ja hultaj, jakich
mału….”
„…Antyk z Mańku tak wywijał
aż natrafił na specyjał…..”
„….Antyk z Maniu na huśtaniu
bałakali u kuchaniu…”
„…Kupil ja sy ancug nowy,
wysmarował smalcym głowy,
renkawicy wdział na graby
i do moji hulam baby…”

„Placmuzyka kiedy gra,
wszysku śmieji się ha,ha,
durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi sam.

tatele, mamele, bubele haj,
wszysko krzyczy: banda gra,
Mojsi, Leibe, Aronsohn
in die szejne Ryfke Kohn,

Za nim jakiś stary Żyd
śpiwa sobi „aj sy git,
aj sy git, aj sy git,
aj sy, aj sy, aj sy git.

wszysko krzyczy: aj waj mir,
die grojse bandzi hier,
die bandzi, die bandzi
die bandzi aj sy git.

refren
Dżija, dżija, dżija, ra,
jak ta banda pienkni gra,
pikulinu, bumbardon
i ten duży helikon,

refren
Dżija, dżija. dżija, ra…

Lwowski bałak to przecież nic
innego jak przedmiejska gwara.

Gdy 13 letnia dziewczynka zaśpiewała pięknie i melodyjnie
tekst Artura Oppmana (Or-Ot)
„…tylko mi ciebie matko, tylko
mi Polski żal….” (tekst o Obrońcach Lwowa ), po zakończeniu
piosenki zapanowała cisza, by
zamienić się w burzę oklasków.

Bałak stał się swoistym językiem
na trwale wpisanym w historię
naszej mowy. Medialnie, a zapewne też i historycznie bałak
został zapisany przez Wiktora
Budzyńskiego w audycji Radia
Lwów „Wesoła Lwowska Fala”
w lipcu 1933 roku.

Zwycięzcami konkursu zostali: w
kategorii dziecięco – młodzieżowej zespół „Intryga 2” z miejscowości Góra ( woj. Dolnośląskie
), za tekst w kategorii „bałaku”
młodzieżowy teatr „Adamus”
również z Góry, a w kategorii dorosłych najlepszy okazał się naturalnie Wojtek Habela.

Lwowskie batiary są bohaterami
piosenek, w których wywyższano
ich, a nawet apoteozowano, jakby
w nagrodę za trudne i mizerne życie. Piosenka lwowska idealizuje
szczególnie jedną postać – Józka
Marynowskiego, wielbiąc jego
siłę, nieustraszoną odwagę i kawaleryjską fantazję.

Wydaje się, iż największy aplauz
publiczności w tej kategorii konkursu zdobyła piosenka Wiktora
Budzyńskiego „Wio na piechotę
do Lwowa” w wykonaniu Wojciecha Habeli, tym bardziej, iż
zapowiedziałem „ a teraz wybieramy się na piechotę do Lwowa”.

Gdy Marynowskiego, który zdezerterował na tydzień z wojska,
aby zabawić się w knajpie „Pod
Capkiem”, ujmuje na Gródeckiem patrol policyjny inspektora
Baziuka, zbiega się tłum uliczników lwowskich – makabundów – i towarzyszy Józkowi w
drodze na odwach. Wyzywające
zachowanie
Marynowskiego,
jego pogarda dla władzy i prawa,
kult osobistej wolności, której nie
zdoła ograniczyć nawet więzienie, zyskują mu
miano niezłomnego męża i brata polskiego.

Na chwilę (już wspomnień) powrócę do koncertu w Warszawie.
Wydaje się, iż właśnie w Stolicy
piosenka lwowska została przyjęta z jeszcze większą emfazą niż
koncerty w innych miastach.
Być może Stolica żyje i trwa
swoją piosenką uliczną, która
stanowiła przecież na równi z
orężem obronę miasta przed okupantem hitlerowskim, o czym nie
powinno się zapomnieć.
Lwów jest jedynym polskim
miastem odznaczonym przez
Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego Krzyżem
Virtuti Militari, a Warszawa jest
pod szczególną opieką Królowej
Polski, koronowanej zresztą w
Katedrze Lwowskiej przez króla
polskiego Jana Kazimierza.
Śluby kazimierzowskie jako jedyny prezydent Polski po 1989
roku odnowił w Lwowskiej Katedrze prof. Lech Kaczyński.
Piosenka lwowska, co godne jest
szczególnego podkreślenia wykazuje życie i sprawy warstwy spo-
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„…Hulam sy ulicu,
gwiżdży sobi sztajir,
a tu z moją Mańku
idzi jakiś frajir.
Ja du niego idym,
Bić go nie chcym wcali
I tylko bałakam,
By si frajir spalił.
Ja do niego grzeczni:
Naj si pan udwali!
A un ubcysowu
mnie po mordzie smali.
Tak on mni uderzył,
to ja gu pogłaskał,
jego stacja ratunkowa,
a mni dziad putaskał.
Siedzy w furdygarni,
ali hunurowu,
frajir we szpytalu
z ruzwaloną głowu.
Z ruzwalonu głowu
I odbitu nerku,
A ja z moju Mańku
Żyji na wiaderku.
Jeszcze na zakończenie przypomnę anonimowe słowa sławnej
kinderskiej bałakowo szmoncesowej piosenki „Placmuzyka”,

Marynowski
góruje też nad
innymi batiarami swoją siłą i
gestem. Boją się
go czyli kucają
nie tylko frajerzy - ludzie z
zewnątrz, spoza batiarskiego
klanu.
Wzbudza mores także
wśród koleżków,
do których grona należą niepośledni kozacy:
Dorsz, Nowak,
Spuchlak, Sternalski, Łojewski, Michaluk,
oraz Filko i Kajko. Nieustrasze-/ Zespół Chawira - foto archiwum KSI

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.
refren
Dżija, dżija, dżija ra…
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.
refren
Dżija, dżija, dżija, ra…
Z egzercyki kiedy już,
wojsko nam powraca tuż

I tak Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej i „Bałaku”
Lwowskiego 2013 dobiegł końca.
Organizatorzy: Komitet Obywatelski Miasta Krakowa Towarzystwo Kresowe „Chawira”
Układ tekstów i reżyseria – Karol
Wróblewski
W Koncercie Galowym udział
wzięli:
- gość specjalny – Halina Kunicka
- akompaniament – Czesław Majewski
- Teatr Adamus
- Monika Czepelska
- Karolina Janociak
- Nadia Lachgar-Zygmunt
- Paulina Korthals
- Agata Śliwińska z zespołu „Intryga 2”
- Piotr Johaniuk i zespół „Ad hoc”
- Kinga Dobosz
- Karolina Janociak
- Wojciech Habela
- Zespół „Chawira” w składzie:
- Karol Wroblewski – kierownik
Zespołu
- Stefan Czyż
- Jerzy Skrejko
oraz nisko się kłaniający konferansjer koncertu Aleksander Szumański
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11 lipca - Wieczornica na Skwerze Wołyńskim w Warszawie
foto: Marcin Łada
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Kresowym Serwisem
Informacyjnym
redakcjaksi@kresy.info.pl
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