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W bieżącym numerze:
Relacja z uroczystości w Hucie
Pieniackiej i Brodach

4 września 2014r odbyły się w Hucie Pieniackiej na Podolu
/Ukraina/ uroczystości 70 rocznicy zagłady tej miejscowości.
Strona 2

ŚWIĄTNIKI 2014

Przedwojenny Wołyń stanowił niezwykły tygiel narodowościowy i religijny, gdzie obok Polaków i Ukraińców mieszkali
Czesi i Niemcy, Żydzi, Ormianie i Karaimowie. Wiatr historii
rozrzucił wszystkich Wołynian po całym świecie,....strona 3

Uroczyste zakończenie XIV
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
....strona 6

Co zostało po „majdnie”?

W dniach 7-10 sierpnia na polecenie mera Kijowa Witalija
Kliczki vel Kłyczki siły policyjne zlikwidowały tzw. „majdan”, gdzie dziewięć miesięcy wcześniej pod przewodem tegoż pana wzniecono sponsorowaną przez USA i UE rewoltę.
Strona 13
Ludobójstwo na Kresach

Polska racja stanu ?

W ubiegłym roku, w rocznicę 70-lecia rzezi na Wołyniu,
uczestniczyłem w lekcji historii pt:. „Rzeź wołyńska. Jak
przezwyciężyć polsko-ukraiński konflikt” zorganizowanej
przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Strona 15

Afirmacja banderyzmu

Jednym z największych problemów dla sił politycznych rządzących Polską po 1989 roku jest historia tego, co stało się
w okresie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu na
Kresach południowo-wschodnich II RP, ........Strona 21

Ludobójstwo na Wołyniu. To nie była
wojna!

Znowu przystanęła. Zachowywała się teraz tak, jakby coś
wywąchiwała. Zaczęliśmy dalej kluczyć po polach. Mama
szła ostrożnie, nasłuchując. Nie mogłem o nic zapytać, bo
wciąż kładła palce na moich ustach. .......Strona 23

Moje Kresy - Bronisław Rudnicki

Adam, mój ojciec urodził się w wielodzietnej rodzinie, w
domu Antoniego i Tekli Rudnickiej dnia 4 maja 1882 roku,
jako najmłodszy z rodzeństwa.......Strona 26

NIEZWYKŁE CZASY LUDZIE
I ZDARZENIA CZ.2
Tak pisze D. Dudek [ Nie ma jak
Lwów, „Wprost”, 10/2007 (1263),
s. 32.] dodając jednocześnie, że nie
powinno to być interpretowane,
zwłaszcza przez naszych wschodnich
sąsiadów, jako wyraz dążeń połowy
Polaków do zmiany granic w Europie.
Kresy w badaniach statystycznych
Centrum Badania Opinii Społecznej

opublikowało dane, które odzwierciedlają odsetek osób mieszkających
w Polsce i deklarujących posiadanie
przodków urodzonych na Kresach
Wschodnich. Ogółem w Polsce mieszka około 15 proc. osób deklarujących
posiadanie przodków urodzonych na
Kresach Wschodnich.
Najwięcej respondentów zamieszkiwało województwa zachodnie. Abso-

lutnym rekordzistą jest województwo
lubuskie, w którym mieszka 51 proc.
osób posiadających korzenie kresowe.
Na następnych miejscach uplasowały
się województwa: dolnośląskie (47
proc.), opolskie (30 proc.) i zachodnio – pomorskie (25 proc.). Najmniej
„kresowiaków” jest w województwie
łódzkim (5 proc.), małopolskim (4
proc.).........dokończenie na stronie 12

Informacje zebrane od ludzi starszych urodzonych na Podolu
odnalezione w dokumentach archiwalnych, wybrane z opracowań historycznych i odtworzone z pamięci....Strona 31

Uchodźcy, przesiedleńcy, wygnańcy
-tragiczni tułacze.

Uchodźcy, przesiedleńcy, wygnańcy – są to różne określenia,
różne losy ludzi, ale jedno ich łączy- wszyscy zostali wyrwani z własnego domu. .....Strona 34
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Relacja z uroczystości w Hucie
Pieniackiej i Brodach
Stanisław Szarzyński

Pamięć i Kresowian modlitwa
4 września 2014r odbyły się w Hucie Pieniackiej na Podolu /Ukraina/
uroczystości 70 rocznicy zagłady
tej miejscowości.
Naszym najważniejszym celem
jest pamięć i modlitwa o którą
prosili nasi krewni i rodzice idąc
na śmierć do stodół, oblewanych
benzyną i podpalanych - powiedziała prezes Stowarzyszenia
„Huta Pieniacka”, Małgorzata Gośniowska -Kola.
Uroczystość rozpoczęto odegraniem hymnów państwowych Polski i Ukrainy, wspólną modlitwą
„Ojcze Nasz” i odczytaniem nazwisk rodzin żywcem spalonych
w stodołach.
Tu, w tej dawnej polskiej miejscowości Huta Pieniacka, której
nie ma już na mapach, stoi pomnik w miejscu rozebranego kościoła, poświęcony /21.10.2005r/
pamięci ofiar zbrodni dokonanej
28 lutego 1944r przez ukraińską
dywizję SS”Galizien” i nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA z
okolicznych miejscowości. Zginęło tutaj ponad tysiąc mieszkańców
wioski i uchodźcy z Wołynia.
Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Uroczystości przy pomniku
połączone były z organizowanym
od pięciu lat motocyklowym zlotem „Huta Pieniacka”. W uroczystości uczestniczyło prawie 150
Polaków - przybyłych autokarami
ze Lwowa, Złoczowa, Brodów i
Polski. Tym razem mimo słonecznej pogody, ostatni 4 kilometrowy, w coraz gorszym stanie od-

cinek drogi do pomnika pokonali
na furmankach. Konsulat RP we
Lwowie reprezentował - konsul
generalny Jarosław Drozd i konsul Jacek Żur. Rząd RP reprezentował minister Andrzej Kunert
- sekretarz Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. W uroczystościach i modlitwach ekumenicznych uczestniczyli: ks, Anatol
Szpak - proboszcz z Brodów oraz
duchowni obrządku greckokatolickiego i prawosławnego oraz
ukraiński chór. Obecni byli także
przewodniczący władzy powiatowej i rejonowej miasta Brody.
Pan Franciszek Bąkowski /79 lat
z Poznania /, jedyny obecny w tej
uroczystości, naoczny, uratowany
świadek powiedział w wywiadzie:
„ Oddana w ubiegłym roku monstrancja z naszego kościoła była
dla mnie dużym przeżyciem. Jest
to jedyna pamiątka po rodzicach,
bracie i krewnych oraz po Hucie
Pieniackiej i kościele”. Wyraził
uznanie dla Olgi Szajduliny przewodniczącej Rady Rejonowej
w Brodach, która jako pierwsza z
dotychczas przemawiających przy
pomniku przedstawicieli ukraińskich władz, wyraziła się o polskich ofiarach z Huty Pieniackiej
jako o „niewinnie zamordowanych , pokojowo żyjących mieszkańcach”
Po zakończonej uroczystości
motocykliści wraz z rodzinami
ocalonych modlili się przy grobach swoich przodków na wiejskim cmentarzu ocalonym od
zapomnienia przez członków Stowarzyszenia „Huta Pieniacka”

Uroczystość na cmentarzu w Brodach.
Uczestnicy uroczystości w Hucie Pieniackiej przyjechali na
cmentarz w Brodach gdzie odbyła się modlitwa ekumeniczna
za poległych Polaków w latach
1914 - 1920 pochowanych na
tym cmentarzu. Hutę Pieniacką
i Brody po raz pierwszy, przed 6
laty odwiedzili uczestnicy Międzynarodowego Motocyklowego
Rajdu Katyńskiego i postanowili przyjeżdżać tu co roku, by
wraz z członkami Stowarzyszenia Huta Pieniacka prowadzić
prace renowacyjno - porządkowe
na kwaterze żołnierzy polskich
poległych w latach 1914 - 1920r.
spoczywających na cmentarzu
w Brodach. Od 4 lat z pomocą
do prac włączyli się motocykliści
zgrupowani w Motocyklowym
Stowarzyszeniu Pomocy Polakom

Wschód - Zachód. Całość prac na
cmentarzu jak i uroczystości w
Hucie Pieniackiej i Brodach odbywały się pod patronatem Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Zakończony
został kolejny etap prac i prawie
tysiąc betonowych krzyży stoi
teraz na kwaterze oczyszczonej z
drzew i krzewów - mówi komandor Zlotu Motocyklowego - Adam
Świtalski z Warszawy. Większość
krzyży udało się naprawić, a nowych 250 przywiózł motocyklista
Piotr Kucab z Przeworska, wspominając wyjątkowo życzliwych
ukraińskich celników. Wszyscy

motocykliści przyjeżdżają tu na
własny koszt, śpią w namiotach, a
swoją pracę wykonują bez wynagrodzenia, chociaż, nie wszyscy
mają korzenie kresowe - mówi
komandor Adam Świtalski. Motocykliści Rajdu Katyńskiego jak
i Stowarzyszenia Pomocy Polakom Wschód - Zachód modlitwą i
pracą przywracają pamięć o Tych,
którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.
Stanisław Szarzyński
Prezes Stowarzyszenia Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu
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Eugeniusz Szewczuk

Przedwojenny Wołyń stanowił
niezwykły tygiel narodowościowy i religijny, gdzie obok
Polaków i Ukraińców mieszkali

Czesi i Niemcy, Żydzi, Ormianie i Karaimowie. Wiatr historii rozrzucił wszystkich Wołynian po całym świecie, cześć

z nich pozostała. Wtopiła się
w tamtą kulturę przenoszoną z
dziada pradziada na młode pokolenia. Po raz pierwszy od bli-

sko 70 lat spotkali się w sobotę
i niedzielę (13 i 14 września)
na gościnnej dolnośląskiej ziemi, w przepięknych Świątnikach koło Sobótki, u stóp góry
Ślęża. Nie było to pierwsze
spotkanie byłych mieszkańców
Wołynia, dotychczas spotykali się trzykrotnie począwszy
od 2011 roku. Tegoroczne IV
Spotkanie Miłośników Ziemi
Wołyńskiej i Kresów miało wyjątkowy, międzynarodowy charakter. Przybyli nań przyjaciele
z całej niemal Europy. Entuzjastycznie powitano delegacje
z Holandii, Niemiec, Czech i
Ukrainy, na czele których stali

Torsten Kuhle i Eduard Buetow
- ze Stowarzyszenia Bugholendry, Jaromira Nemcova - Przewodnicząca Związku Czeskich
Wołynian i Ich Przyjaciół, Josef
Rasner z Novego Malina, Erica
Herbst z Heimat Verein Linstow. Tegoroczne uroczystości
Honorowym Patronatem objęli
; abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławski, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i
Dziedzictwa Ziem Wschodnich
- poseł Michał Jaros, Starosta
Powiatu
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wrześniową sobotę przybyli
Wołynianie z województwa
dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,
opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Brzeg (opolskie)
reprezentowała pokaźna grupa
na czele z Julianem Jamrozem,
byłym żołnierzem 27 WDP AK,
Szczecin - Jerzy Mużyło, Prezes Środowiska Szczecińskiego
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Ze Słupic

Wrocławskiego Roman Potocki, były Wojewoda Dolnośląski
Jerzy Grzelczyk. Dlaczego ta
uroczystość odbywa się akurat
w tej wsi u stóp góry Ślęża?
Świątniki to niewielka miej-

scowość, położona nad rzeczką
Sulistrowicki Potok, zaledwie
kilka kilometrów od Sobótki.
Dwa dni w roku staje się miejscem do którego zjeżdżają ludzie niemal z całej Europy. We

gmina Łagiewniki w powiecie
dzierżoniowskim przyjechała
z córką Maria Osińska. Ze łzami w oczach wspomina dzień,
właściwie noc 25/26 maja 1943
roku, kiedy jako dziecko razem
z całą rodziną przesiedziała po
szyję w wodzie ukryta w rzece
Wydranka, aby ujść z życiem.
Tej tragicznej nocy banderowcy w jej rodzinnej wsi Niemilja
powiat Kostopol zamordowali 167 osób, to o wiele więcej
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niż podają oficjalne źródła.
Napastnicy pochodzili z okolicznych wsi leżących w gminie Ludwipol. Wieś została
doszczętnie spalona. Dzisiaj
na byłej ojcowiźnie pani Marii szumi wysoki sosnowy las.
Przybyli tu, by pokłonić się
jednej Pani… łaskami słynącemu wizerunkowi Matki Bożej z Niewirkowa, jednoczącemu wszystkich miłośników
Wołynia. Niewirków, gmina

www.ksi.kresy.info.pl

Międzyrzec Korecki, powiat
Równe, województwo wołyńskie, parafia Niewirków. W tej
miejscowości znajdował się
kościół pod wezwaniem Trójcy
Świętej, konsekrowany w 1808
roku przez biskupa Kacpra Cieciszewskiego. W ołtarzu głównym umieszczony był obraz
Matki Boskiej Bolesnej. W czasie ataku banderowców w 1943
roku wszyscy Polacy schronili
się w miejscowym kościele.
Kilka dni banderowcy oblegali
świątynię, próbując ją podpalić
i wysadzić w powietrze. Dla
mieszkańców wsi był to cud
ocalenia za wstawiennictwem
Matki Bożej. Ukraińcom nie
udało się złamać hartu ducha
mieszkańców Niewirkowa. Po
wojnie za sprawą dwóch braci
- Antoniego i Marcina Filończuków obraz trafił do kościoła w Świątnikach. Dwudniowy
program Spotkania Miłośników
Ziemi Wołyńskiej wypełniony był licznymi rozmowami,
występami zespołów folklorystycznych i kresową biesiadą
przy kresowej i śląskiej kuchni.
Przybyłych gości serdecznie
powitał Jerzy Rudnicki - Prezes Towarzystwa Miłośników
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Kultury Kresowej, nawiązując
do poprzednich trzech spotkań
kresowych. Gromkimi brawami powitano Ewę Mańkowską
- Vice Wojewodę Dolnośląskiego, posła Michała Jarosa, Czesława Więcławskiego - Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego we
Wrocławiu, Romana Potockiego - Starostę Powiatu Wrocławskiego, Krzysztofa Grzelczyka
- byłego Wojewodę Dolnośląskiego, Stanisława Dobrowolskiego - Burmistrza Miasta i
Gminy Sobótka. Uroczystego
otwarcia IV Międzynarodowego Spotkania dokonał prof.
Henryk Słowiński, Honorowy
Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, były
żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Rozpoczęła
się Eucharystia sprawowana
przez ks. kanonika Wacława
Kuriatę - proboszcza parafii
św. Brata Alberta w Mirkowie
- Archidiecezja Wrocławska.
Liczni celebranci mszy świętej: ks. Zbigniew Słobodecki
- gospodarz terenu, proboszcz
parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Nasławicach, ks.
Tadeusz Isakowicz - Zaleski,

księża z Ukrainy (parafia Korzec ks. Waldemar Szlachta,
ks. Władysław Łukasiewicz
SAC, proboszcz parafii w Sarnach, Dąbrowicy i Kuzniecowsku, ks. Jurij Siciński parafia
św.Teresy od Dzieciątka Jezus
w Rokitnie) i wrocławscy wikariusze modlili się za pomordowanych na Kresach oraz intencji wszystkich uczestników
spotkania. Słowo Boże wygłosił ksiądz Waldemar Szlachta
z parafii św. Antoniego w mieście Korzec (Ukraina). Przedstawiciel księdza Arcybiskupa
ksiądz Wacław Kuriata poświęcił kopię cudownego obrazu
Matki Boskiej Niewirkowskiej,
która została zawieziona do
parafii w Korcu.
Po mszy świętej na estradzie
gościnnie wystąpiły zespoły
artystyczne z Dolnego Śląska
i Ukrainy. Chór „Die Heimatsanger” z Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego we Wrocławiu, orkiestra
dęta pod batutą Dariusza Piechowiaka i chór „Kanon” z
Domu Kultury w Dzierżoniowie, Męski Zespół Śpiewaczy
„Cord” z Piławy Dolnej oraz
goście z Ukrainy - chór „Faustyna” działający przy parafii
św. Apostołów Piotra i Pawła
w Równem. Wielkim zainteresowaniem
zgromadzonych
cieszyła się otwarta wystawa
„Wołyń i jego narody” w tym
czeska ukazująca historię wo-
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łyńskiej miejscowości Cesky
Malin i jej zagładę. W panelu
konferencyjnym pn.”Nasz Wołyń” prowadzonym przez Andrzeja Grzelczyka mówiono o
roli różnych narodowości w życiu dawnego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej.
Swoje racje przedstawili : prof.
Henryk Słowiński, ks. Tadeusz
Isakowicz – Zaleski, dr Mychajło Kostiuk z Wołyńskiego
Narodowego Uniwersytetu im.
Łesi Ukrainki w Łucku, prof.
Jaroslav Vaculik z Uniwersytetu im. Tomasa Masaryka w czeskim Brnie. Wielkie zainteresowanie zgromadzonych wywołał
Eduard Buetow ze Stowarzyszenia Bugholendry, które
skupia w swoich szeregach
holenderskich i niemieckich
Wołynian. Nadzwyczaj ciekawa była zwłaszcza prezentacja
multimedialna w trakcie której
przedstawił ich środowisko na
tamtym terenie. Sam prelegent
urodził się dokładnie w dniu
wybuchu II wojny światowej w
Zamostyczach gmina Huszcza
powiat Loboml. Towarzystwo
Bugholendry liczy obecnie 56
członków kultywując tradycje przeniesione z Wołynia.
Nawiązali ścisłą współpracę z
Uniwersytetem w Łucku i Towarzystwem Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu,
stąd ich dzisiejsza tutaj obecność. Dr Kostiuk wygłosił referat tematem którego była histo-

ria i rola niemieckich kolonii
na Wołyniu. Ksiądz Isakowicz
– Zaleski uwypuklił rolę Ormian na Wołyniu. Wyraził także nadzieję, że na następnym
spotkaniu w Świątnikach nie
powinno zabraknąć przedstawicieli narodowości żydowskiej,
ludu tak bardzo doświadczonego podczas ostatniej wojny. Po
prelekcjach rozgorzała ożywiona dyskusja. Licznymi brawami
zgromadzeni nagrodzili pomysł
czeskiej delegacji, by powołać
międzynarodowe stowarzyszenie narodów Wołynia i na jego
działalność pozyskiwać fundusze unijne, tak bardzo niekiedy
trwonione na bzdurne projekty.
Dając przykład całej Europie,
ratując przed całkowitym zapomnieniem wspólne życie tak
wielu narodów na Wołyniu już
teraz warto uruchomić tę wspaniałą inicjatywę.
Niedziela w Świątnikach była
dniem pamięci „Akcji Burza” na Kresach Południowo Wschodnich i Baryszan na Podolu. Po mszy świętej w asyście
orkiestry i kompanii honorowej
Wojska Polskiego w obecności
płk Czesława Perłaka - szefa sztabu 10 Wrocławskiego
Pułku Dowodzenia, odbył się
Apel Pamięci. Obok kościoła odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą poległym
żołnierzom 27 WDP AK w 70
rocznicę „Akcji Burza” oraz
poświęcono pomnik - tablicę,
którą delegacja zawiezie do
Ludwipola (dzisiejsze Sosnove
na Ukrainie), aby postawić na
nieistniejącym już katolickim
cmentarzu. IV Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów zakończył koncert orkiestry Wojska
Polskiego.
Tekst i zdjęcia:
Szewczuk

Eugeniusz
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Uroczyste zakończenie XIV
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Redakcja

rosław Barszczewski, uczestnik
Rajdu Huta Pieniacka. - Było nas
niewielu, ale zrobiliśmy naprawdę
dużo: wykarczowaliśmy korzenie
drzew i krzaków, wyrównaliśmy
teren, obsadziliśmy 115 nowych,
betonowych krzyży oraz wiele
dobrze zachowanych oryginalnych. Na koniec posialiśmy trawę.
Warto jeździć na takie wyprawy,
powodują one, że stajemy się lepsi
- dodał Jarek.
Dotarcie do miejsc wpisanych na
karty naszej historii, a szczególnie spotkania i rozmowy z Polakami żyjącymi zagranicą robią
wrażenie nawet na tych, którzy z
Rajdem pojechali już nie pierwszy raz. Tak o pobycie w Katyniu
pisał z trasy ksiądz Dariusz Stańczyk, na co dzień mieszkający na
Litwie, opiekun polskich harcerzy
z Wilna:

W niedzielę, 14 września o godzinie 14.00 przy Pomniku Katyńskim przy ul. Podwale odbyło się
uroczyste zakończenie XIV Rajdu
Katyńskiego.
Po 3 tygodniach w trasie i pokonaniu ponad 8 500 km motocykliści
wrócili do domów.
Tegoroczna trasa obejmowała zarówno tereny Kresów Rzeczpospolitej, jak i miejsca znajdujące
się na Zachodzie i Południu Europy, aż do Turcji. Motocykliści
odwiedzili także m.in.: Białoruś,
Rosję, Ukrainę oraz Bułgarię, Serbię, Węgry i Słowację.
- Rajd inny niż wszystkie. Wiele
nowych miejsc. Zestawienie kultur Wschodu i Zachodu wypada na niekorzyść tego drugiego.
Natomiast skoro historia Polski
działa się również na Zachodzie,
należy ją kultywować i o niej
przypominać – powiedziała Kasia
Wróblewska, uczestniczka tegorocznego Rajdu Katyńskiego.

- Wzruszające to przeżycia i pełne nowych emocji duchowych i
patriotycznych. Warkot motorów
w tych miejscach, choć cisza jest
wołająca o pamięć i nieustającą
modlitwę za naszych bohaterów i
obrońców narodowych. Sztandar
wiary i miłości Ojczyzny, to najlepsze świadectwo tych motocyklistów, którzy w zmaganiach
od świtu po noc, w imieniu milionów Polaków, dotarli tutaj,

Wśród odwiedzanych miejscowości znalazły się m.in.: Nieśwież
– Mińsk (Kuropaty) – Orsza –
Smoleńsk (teren lotniska Siewiernyj) – Katyń – Moskwa – Butowo
– Kijów (Bykownia) – Żytomierz
– Berdyczów – Chmielnik – Latyczów – Winnica – Brahiłów – Bar
– Kamieniec Podolski – Okopy
św. Trójcy – Chocim – Czerniowce – Cecora – Braiła – Warna – Polonez-Adampol – Sofia – Belgrad
– Golubac – Budapeszt – Esztergom – Wadowice – Jasna Góra –
Warszawa.
***
XIV Rajd Katyński dofinansowano ze środków Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Miasta Marki.

/ foto - Prace na cmentarzu w Brodach

Jednym z wyjazdów organizowanych w ramach XIV Rajdu Katyńskiego był Rajd Huta Pieniacka,
który miał na celu uporządkowanie polskiego cmentarza w miejscowości Brody na Ukrainie.
- Motocyklistów pracujących na
brodzkim cmentarzu było kilkunastu, Hutniaków kilkoro, dodatkowo wspomagała nas też grupa
miejscowych Ukraińców. I choć
podczas ciężkiej pracy w ziemię
wsiąkło niemało naszego potu,
to czas tam spędzony będzie dla
wszystkich, którzy zdecydowali się na ten wyjazd, wspaniałym
wspomnieniem – powiedział Ja-

gdzie spoczywa kwiat polskiej
inteligencji – powiedział ksiądz
Dariusz Stańczyk, uczestnik IX
Rajdu.
Rajd wystartował 23 sierpnia z
Placu Piłsudskiego w Warszawie.
Wzięło w nim udział 80 motocyklistów z Polski i z zagranicy. Organizatorem jest Stowarzyszenie
Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński.

/ foto - W trasie
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Konferencja „Pamięć pokoleń”
Redakcja - Senat RP

W Senacie 17 września 2014 r., w
75. rocznicę agresji sowieckiej na
Polskę rozpoczęła się trzydniowa
konferencja „Pamięć Pokoleń”.
Otwierając spotkanie Stanisław

Karczewski, wicemarszałek Senatu podziękował Fundacji Kresy-Syberia za misję przechowywania pamięci o Golgocie Wschodu
i wszystkim, którzy na Obczyź-

nie, w różnych środowiskach,
zdobywają się na służbę pamięci
o losach Sybiraków.
Konferencję zorganizowała Fundacja „Kresy-Syberia”. Jej celem
jest integracja środowisk Sybiraków i ich potomków, rozsianych
po całym świecie. W spotkaniu
bierze udział około 150 osób:
członków Fundacji, Sybiraków
oraz ich potomków z całego świata.
Wicemarszałek przypomniał, że
dokładnie 5 lat temu w Senacie,
z inicjatywy Fundacji otwarte
zostało Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia. Zaznaczył, że dzieje
Polaków na Wschodzie to temat
nadal za mało obecny w świadomości naszych Rodaków. „Wielu
Polaków spotkał na Wschodzie
los, którego symbolem jest Katyń, o wielu grobach polskich
ofiar sowieckich zbrodni nigdy
już nie będziemy wiedzieć, bo po
zakończeniu wojny, z przyczyn
politycznych za samo wspominanie tych wydarzeń można było
ponieść karę” – powiedział wicemarszałek.
„Muzeum Kresy-Syberia, dzięki
idei połączenia przeszłości i teraźniejszości w przestrzeni wirtualnej, to dla tysięcy ludzi na całym
świecie jedyna możliwość poznania relacji świadków i uczestników deportacji. Muzeum dysponuje także zbiorem dokumentów,
fotografii i map, będących, obok
opowieści rodzin, które przeżyły
wojnę, cennym źródłem wiedzy
dla historyków i archiwistów.
Wizyta w muzeum on-line umożliwia poznanie autentycznych
historii ludzi zamieszkałych na
Kresach Rzeczypospolitej, objętych sowieckimi represjami i
wywiezionych na Syberię. Upowszechnianie wiedzy o tak ważnym aspekcie polskiej historii to
nieoceniony wkład w budowanie
tożsamości narodowej Polaków”
– mówił S. Karczewski. Dodał,

że z satysfakcją obserwuje obecny kształt Wirtualnego Muzeum,
zbudowanego i rozwijanego
dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009
– 2012.
Wicemarszałek Karczewski wyraził nadzieję, że w przyszłości
dzieje polskich kresów i Polaków
na Syberii będą częścią planowanego Muzeum Historii Polski.
Stefan Wiśniowski, prezes Fundacji „Kresy-Syberia” powiedział,
że ta pierwsza międzynarodowa
konferencja została zorganizowana po to, by umożliwić spotkanie
osobom rozproszonym po całym
świecie, które łączą podobne losy.
„Codziennie ktoś ubywa z tego
grona, a chodzi o to, by ocalić historię tych ludzi dla potomnych,
by przetrwała pamięć o Sybirakach na całym świecie, która

przecież składa się na tożsamość
narodową Polaków” – powiedział
S. Wiśniowski.
Po południu uczestnicy konferencji oddali hołd pamięci wszystkim, którzy zginęli na Wschodzie,
podczas obchodów 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę,
przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.
Fundacja Kresy-Syberia powstała
w celu upowszechniania, badania
i upamiętniania losów obywateli
polskich II RP, którzy ucierpieli na skutek represji sowieckich.
Od 2009 roku Fundacja prowadzi
wirtualne muzeum www.kresy-siberia.org, zbudowane i rozwijane
dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010,
2011 i 2012.
(informacja:Senat RP)
foto - KSI
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Szczecińscy Kresowianie w Świątnikach
Bogusław Szarwiło

Grupa szczecińskich Kresowian
skorzystała z zaproszenia organizatorów IV Spotkania Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów
Wschodnich, przybywając na to
uroczyste spotkanie. Przeprowadziłem rozmowę z Jerzym Mużyło, prezesem koła byłych żołnierzy
27 WDP AK w Szczecinie, który

opowiedział o spotkaniu. Międzynarodową atmosferę wyczuwało się już od początku. Byli tam
Niemcy z Heimat Verein Linstow
, Holendrzy ze Stowarzyszenia
Bugholendry i Ukraińcy , ale najszybciej dogadaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Czech, którym
przewodziła pani Jaromira Nem-

cova - Przewodnicząca Związku
Czeskich Wołynian i Josef Rasner z Novego Malina.
Zdjęcie- DSC 00056
Czesi przywieźli i zaprezentowali wystawę ukazująca historię
wołyńskiej miejscowości Cesky
Malin i jej zagładę. Wspólnym
mianownikiem naszych losów

były niewinne ofiary i utrata
gniazd rodzinnych . Z naszej strony zaprezentowaliśmy wystawę
Szczecińskiego Oddziału IPN ,,
Wołyń 1943.Wołają z grobów,
których nie ma’’ , wersję kuluarową , przygotowaną z okazji ubiegłorocznej 70 rocznicy „Rzezi na
Wołyniu”. Ekspozycja znalazła
miejsce w holu szkoły w Świątnikach. Otwierając tą wystawę
wspomniałem o jej wędrówce po
całym kraju i zainteresowaniu naszego społeczeństwa tą tragiczną,
kresową historią przez wiele lat
skrzętnie ukrywaną. W spotkaniu
uczestniczył również ks. Tadeusz
Isakowicz- Zaleski. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że podczas
wspólnej rozmowy ks. Isakowicz
wyraził chęć przyjazdu do Szczecina na spotkanie z lokalnym środowiskiem Kresowian.
Zdjęcie---P1050331
Środowisko szczecińskich Kresowian zaprezentowało również
z okazji 70 rocznicy powstania
i walk 27 WDP AK, wystawę o
tej dywizji. To następny temat
pomijany i zapomniany z naszej
narodowej historii. Wołyń jako
pierwszy stał się areną działań bojowych w ramach Akcji „Burza”,
czyli narodowego zrywu niepodległościowego. Ponieważ z powodów zdrowotnych nie przybył
prof. Władysław Filar, otwarcia
tej wystawy dokonał prof. Henryk
Słowiński. W tym miejscu warto przypomnieć, że w szeregach
dywizji wołyńskiej funkcjonował
również oddział Czechów wołyńskich z Kupiczowa. Pierwszy
dzień spotkania rozpoczął się od
mszy, po której można było obejrzeć i posłuchać zespołów, w tym
chóru „Faustyna” z Równego.
Oprócz wystaw miał miejsce panel konferencyjny „Nasz Wołyń”

w którym uczestniczyli przedstawiciele zaproszonych gości z za
granicy. Po prelekcjach była też
i dyskusja. Padła propozycja powołania międzynarodowego stowarzyszenia narodów Wołynia
i pozyskania na jego działalność
funduszy unijnych. Jako jedno z
pierwszych zadań tego stowarzyszenia, byłaby opieka konserwatorska kulturowych pomników
na Kresach oraz pomoc obecnym
mieszkańcom tej ziemi. Jak to się
rozwinie dziś trudno powiedzieć,
ale pomysł jest.
Zdjęcie---DSC00188
Drugiego dnia miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 27 WDP
AK. Umiejscowioną ją na cmentarzu przykościelnym. Przy asyście
licznych pocztów sztandarowych,
odsłonięcia dokonał prof. Henryk
Słowiński razem z przedstawicielami władz lokalnych. Potem
poszczególne delegacje złożyły
kwiaty, a z nieba nadlatujący na ten
moment samolot zrzucił chmurę
płatków kwiatowych i wiązankę z
biało-czerwoną wstęgą. Obecność
samolotu to niespodzianka jaką
zgotował gen. Mirosław Hermaszewski urodzony w Lipnikach na
Wołyniu. Obecna na uroczystości
reprezentacja Wojska Polskiego
oddała salwę honorową.
Zdjęcie---DSC00 224
Warto wspomnieć, że uczestniczyliśmy już w kilku poprzednich zjazdach w Świątnikach i za
każdym razem spotykaliśmy się
z serdecznym przyjęciem, o kresowej gościnności nie wspominając. Mamy nadzieję, że idea tych
spotkań będzie się rozwijać dla
pamięci, nieobecnych i Kresów II
RP.
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PROFESOR IRYNA
VUSHKO PRZEPRASZA
POLAKÓW ZA ZBRODNIE
UKRAIŃCÓW
Redakcja

Zapalmy Znicz „Orlętom”...
Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu organizuje
zbiór kę zniczy na groby Cmentarza Obrońców Lwowa, a także na groby w miejscowo ściach po trasie do Lwowa.
Zbiórka zniczy w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16- 17 w siedzibie stowarzy
szenia - Klasztor S. Benedyktynek / wejście od ul. Krasińskiego - dawny sklepik/,
tel. 608-611-549, e-mail: spptik.przemysl@gmail.com
Znicze od szkół instytucji odbierzemy własnym transportem.
Wyjazd do Lwowa ze zniczami w niedzielę- 26 października 2014r.
Masz daleko do Przemyśla i Lwowa - prześlij pieniądze na nasze konto z podaniem miejsca przeznaczenia na Kresach. Przekażemy pieniądze /pomoc charytatywną dla Polaków/ od Ciebie - Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, proboszczom parafii rzymskokatolickich lub przez Konsulat
RP we Lwowie trafią dalej na Kresy.
Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu
Konto: PBS O/Przemyśl Nr 82 8642 1155 2015 1509 6119 0001 z podaniem celu i
miejsca przeznaczenia.
Stanisław Szarzyński -prezes stowarzyszenia

Solidarni2010 NY doprowadzili
do bezprecedensowego, dotychczas niezrealizowanego lub unikanego przyznania się przedstawicieli diaspory ukraińskiej do
ludobójstwa na Polakach w czasie II Wojny Światowej (Bandera
na Wołyniu). Nie jest znany inny
przypadek publicznego przeproszenia Polaków przez przedstawiciela diaspory ukraińskiej w Nowym Jorku ani w ogóle w całych
Stanach Zjednoczonych
Relacja Witolda Rosowskiego,
członka Solidarnych2010 z Nowego Jorku:
Odpowiadając na sugestie ukraińskich partnerów w ramach American European Solidarity Council, nowopowstałej organizacji
zrzeszającej Kongresy Narodowe
wielu diaspor w USA, której Solidarni 2010, wspólnie z Gruzińskim Kongresem Amerykańskim,
Ukraińskim Kongresem Ameryki
oraz Czerkieską Radą Światową
byli członkami-założycielami, i
która to organizacja poczuwa się
do kontynuowania testamentu
rozwiązanej wiele lat temu Rady
Narodów Ujarzmionych, antykomunistycznej organizacji z czasów zimnej wojny, Solidarni2010
oddział w Nowym Jorku zorganizował projekcje dokumentalnego
filmu o Majdanie, Krymie oraz
Donbasie pod tytułem Babilon13,
młodego rosyjskiego reżysera, dla
polskiej społeczności.
Projekcja odbyła się 28 września
w niedziele w "kawiarence" przyległej do Parafii Świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie.
Przed projekcja przewodniczący
Solidarnych2010 NY, odbył rozmowę z promotorką filmu w USA,
historykiem, nauczycielem akademickim na jednym z nowojorskich
uniwersytetów, działaczką na rzecz
wolnej Ukrainy, panią profesor Iriną Vushko. W wyniku tej rozmowy, po projekcji filmu, pani profesor Irina wystąpiła publicznie do
zgromadzonych na sali Polaków.
Oto co powiedziała( w wolnym

tłumaczeniu): "Chciałam Wam,
Polakom, powiedzieć, ze Ukraina
to nie banderowcy. Nie wszyscy
na Ukrainie czcza Banderę, właściwie jest to niewielki procent. A
i ci, co czcza, robią to z niewiedzy
lub podjudzania służb rosyjskich.
Wiem jednak, jak wy, Polacy bardzo ucierpieliście z rak Ukraińców, z rak banderowców. To, co
się stało w czasie II Wojny Światowej na Wołyniu to było straszne. To było LUDOBÓJSTWO na
Polakach, ludobójstwo, którego
dopuścili się Ukraińcy. Nie jest mi
łatwo o tym mówić, jako historyk wiem dokładnie jakich okrucieństw dopuścili się moi pobratymcy wobec Polaków. Chciałam
za to przeprosić, przepraszam za
to, co wam zrobili banderowcy."
Po tym wystąpieniu z sali odezwały się glosy: dziękuję, dziękujemy,
dziękujemy za te słowa, to bardzo
dla nas ważne. Proponuje aby inne
środowiska niepodległościowe w
innych ośrodkach doprowadziły
do podobnych wystąpień prominentnych Ukraińców, czy to przy
okazji projekcji filmu czy wspólnych demonstracji lub pikiet. Co
do sprawy ukraińskiej i współdziałania z nimi oraz, koniecznego
z punktu widzenia polskiej sprawiedliwości dziejowej, wyjaśnienia przemilczanego tematu, Solidarni2010 NY doprowadzili do
bezprecedensowego, dotychczas
niezrealizowanego lub unikanego
przyznania się przedstawicieli diaspory ukraińskiej do ludobójstwa
na Polakach w czasie II Wojny
Światowej (Bandera na Wołyniu).
Nie jest znany mi inny przypadek
publicznego przeproszenia Polaków (chociaż na małą skalę) przez
przedstawiciela diaspory ukraińskiej w Nowym Jorku ani w ogóle
w całych Stanach Zjednoczonych.
Witold Rosowski
Sol;idarni2010 Nowy Jork
Za: http://solidarni2010.pl/29014-profesor-iryna-vushkoprzeprasza-polakow-za-zbrodnieukraincow.html
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Z prasy polonijnej
Wota w Ostrej Bramie
KURIER WILEŃSKI
Wota to ofiarowane przez wiernych znaki wdzięczności, które
świadczą o łaskach otrzymanych
za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia. Większość z nich przypomina serduszka, figurki modlących
się ludzi, ich oczy, ręce, nogi.
Najstarsze wotum, o jakim wiadomo, zostało ofiarowane w 1671 r.
Miała to być tabliczka, na której
przedstawiono cudowne wydarzenie — uratowanie zmarłego
dziecka. Wotum zniszczył pożar
w Wilnie, jednak z pewnością
takie oznaki wdzięczności wiernych były ofiarowywane także
wcześniej. Z przekazu o tym cudzie wynika, że rodzice tragicznie
zmarłego chłopca nie uczynili nic
wyjątkowego w mieście, biegnąc
po ratunek do Ostrobramskiej Matki Boskiej.

MONITOR WOŁYŃSKI

Już w XVIII w. wotów było tyle, że
karmelici bosi w 1799 r. mogli
przeznaczyć 51 wiszących na ołtarzu wotów na posrebrzenie i pozłocenie blachy zdobiącej frontową

część ołtarza. W 1808 r. z 37 srebrnych wotów zrobiono pacyfikał dla
kaplicy. W 1810 r. na wykonanie
naczyń liturgicznych przeznaczono
aż 100, najprawdopodobniej starych, XVIII-wiecznych wotów.

Wybory samorządowe 1 marca
2015 roku. W Wilnie zapowiada
się ostra walka
WILNOTEKA

Wybory samorządowe na Litwie
odbędą się 1 marca 2015 r. Sejm
w trybie przyśpieszonym przyjął
uchwałę w tej sprawie. Uchwała
została przyjęta 94 głosami posłów.
Po raz pierwszy jednocześnie z wyborami rad samorządowych mieszkańcy Litwy będą wybierali merów
samorządów.
Ostra walka zapowiada się o fotel
mera Wilna. Wśród kandydatów
wymieniani są między innymi
była minister finansów Ingrida
Šimonytė i poseł na sejm Remigijus Šimašius.
Premier i jednocześnie lider socjaldemokratów Algirdas Butkevičius
zapowiedział, że będzie popierał
kandydaturę obecnego sekretarza
odpowiedzialnego partii 35-letniego Gintautasa Paluckasa. „Jest to
młody, obiecujący, zdolny człowiek, a wileńskim socjaldemokratom potrzebna jest wymiana pokoleń” - tak swój wybór motywował
Algirdas Butkevičius. Decyzja, kto
będzie kandydatem socjaldemokratów na stanowisko mera Wilna, zapadnie w przyszłą sobotę, podczas
konferencji wileńskiego oddziału
partii.
Konserwatyści namawiają do kandydowania byłą minister finansów Ingridę Šimonytė. Ingrida
Šimonytė, która nigdy nie należała
do tej partii, powiedziała, że rozważy propozycję, ale ostateczną
decyzję podejmie po spotkaniach
w wileńskich oddziałach Związku

Odpoczynek tarnopolskich i łuckich
dzieci w Polsce

W dniach od 8 do 21 sierpnia
dzieci i młodzież ze stowarzyszeń
polonijnych działających w Tarnopolu i Łucku wypoczywały w
Smołdzińskim Lesie w ośrodku
kolonijnym «Fiord» nad Morzem
Bałtyckim.
Smołdziński Las to niewielka
miejscowość, położona pomiędzy
Jeziorami Gardno i Łebsko na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, w odległości 3 km od Morza
Bałtyckiego.
W czasie dwutygodniowego pobytu w Polsce uczestnicy wyjazdu
mogli nie tylko zwiedzić polskie
wybrzeże, ale przede wszystkim
aktywnie spędzić czas na piaszczystych plażach i cieszyć się słonecznymi kąpielami. Wszystkim z
pewnością na długo pozostanie w
pamięci wycieczka do Łeby, gdzie
zwiedzono tamtejszy park dinozaurów. Niezapomnianych wrażeń
dostarczył również rejs statkiem
«Drakon» w czasie pobytu w Ustce.
Jak przystało na kolonie nad morzem, jednym z najważniejszych
wydarzeń było «Święto Neptuna», które dostarczyło dzieciom
i młodzieży wiele zabawy oraz
śmiechu. Zorganizowane zostały
rozgrywki sportowe, zabawa w
podchody, nie zabrakło ogniska z

pieczeniem kiełbasek. Każdy mógł
zaprezentować swoje muzyczne
talenty podczas koncertu polskich i
ukraińskich piosenek, śpiewanych
wspólnie z przebywającą w ośrodku grupą polskiej młodzieży.
Najserdeczniejsze słowa uznania i
podziękowania należą się dla opiekunów kolonii oraz dzielnej załogi
Ośrodka kolonijno-wypoczynkowego «Fiord». Wyjazd do Polski
możliwy był dzięki zorganizowaniu i zaproszeniu Wielkopolskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz wsparciu Konsulatu Generalnego RP w
Łucku. Wszyscy uczestnicy wyjazdu wraz z Prezesem Polskiego
Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu Panem Piotrem
Fryzem, pragną złożyć serdeczne
podziękowania na ręce Pani Konsul Beaty Brzywczy, Pana Prezesa
Walentego Wakoluka oraz Pana
Aleksandra Świcy za wspaniałe
wakacje nad Bałtykiem.

Poseł oburzony sowiecką
flagą powiewającą w muzeum
DELFI
Ojczyzny - Litewskich Chrześcijańskich Demokratów.
O stanowisko mera stolicy zamierza walczyć również Remigijus
Šimašius, były minister sprawiedliwości, poseł na sejm z ramienia
Partii Liberałów.
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie na razie nie wypowiedziała się
w sprawie swoich planów na przyszłoroczne wybory. W wydanym
17 września oświadczeniu Biura
Prasowego AWPL zaznaczono, że
podczas tegorocznych wyborów
prezydenckich „kandydat AWPL,
przewodniczący partii Waldemar
Tomaszewski uzyskał w Wilnie
znakomity wynik 17,5 procent poparcia. Lepszy miała tylko prezydent Grybauskaitė, natomiast pozostali konkurenci, w tym urzędujący
mer oraz kandydaci socjaldemokratów czy Partii Pracy, pozostali
daleko w tyle, zdobywając 7 - 10

procent. (...) Jakiekolwiek będą decyzje personalne władz AWPL w
sprawie kandydatów w przyszłorocznych wyborach samorządowych i uzupełniających do sejmu,
możemy mieć pewność, że będą to
osoby godne zaufania, kompetentne i sprawdzone w działalności publicznej oraz gwarantujące, że będą
konsekwentnie i odpowiedzialnie
reprezentować nasze interesy” głosi oświadczenie AWPL.
Po odejściu AWPL z koalicji rządzącej media litewskie i niektórzy
politolodzy spekulowali, że kandydatem partii na stanowisko mera
Wilna może zostać były minister
energetyki Jarosław Niewierowicz.
Obecny mer Wilna, Arturas Zuokas
na razie nie zdradził swoich planów, ale wiele wskazuje na to, że
będzie się ubiegał o pozostanie
w budynku przy ul. Konstitucijos 3.

Kilkoro posłów na Sejm
byli oburzeni widokiem
starego kutra rybackiego
z powiewającą sowiecką
flagą, pisze „Lietuvos žinios“. Kuter jest częścią
eksponatów Litewskiego
Muzeum Morskiego.
„Mnie to obraża jako
człowieka i patriotę Litwy. Nie rozumiem, w
jaki sposób sowieckie
symbole są związane z
historią litewskiego rybactwa. W
danym aspekcie sowiecka flaga
jest wizytówką muzeum, gdyż
spotyka i żegna gości muzeum” oburzał się poseł na Sejm Vytautas Juozapaitis.
Poseł w tej sprawie już się wrócił do ministra kultury Šarūnasa
Birutisa, który obiecał zająć się
sprawą.
Zdaniem rzecznik prasowego muzeum Niki Puteikienė, muzeum
nie łamie prawa, gdyż sowiecka
symbolika może być demonstro-

wana w celach muzealnych.
Jednak władze muzeum zadecydowali uzupełnić informację na
tablicy kutra „Dubingiai”.
W językach litewskim i angielskim zostanie dodana następująca informacja: „organizatorzy
wystawy reliktów i symbolów
sowiecki dążą do przypomnienia
życia ludzi w niedalekiej przeszłości, kiedy to poprzez agitację
i propagandę była formowana
mentalność „sowieckiego człowieka”.
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Łuck otwarty dla
turystów z Polski

Solecznickie dożynki z udziałem
prezydent Litwy

Łuck poszerza ofertę usług turystycznych. Zaledwie po dwóch latach działania Centrum Informacji
Turystycznej i Usług, oraz rok po
wydaniu przewodnika po mieście,
publikacja została przetłumaczona na język polski.
Stanowi to duży ukłon w stronę
Polaków, którzy chętniej będą
odwiedzali Wołyń. Wycieczki
na Ukrainę są nadal popularne w
Polsce, jednak brak infrastruktury
drogowej, bazy hotelowej i rekreacyjnej, a przede wszystkim,
brak informacji i promocji danego miejsca, skutecznie odstraszają
zagraniczne wycieczki.

Mieszkańcy rejonu solecznickiego bawili się w
niedzielę na dożynkach w
Solecznikach. Pogoda dopisała. W parku miejskim,
gdzie odbywała się uroczystość, były tłumy. Po raz
pierwszy na Święto Plonów
do Solecznik przyjechała prezydent Litwy Dalia
Grybauskaitė, która zwróciła się do zgromadzonych
nie tylko po litewsku, lecz
również po polsku.
„Wygląda na to, że Pan
Bóg kocha Soleczniki” zażartowała prezydent Dalia Grybauskaitė już na wstępie.
Do zgromadzonych przemawiała
po litewsku i po polsku. „Musimy
rozmawiać w językach narodowości, które zamieszkują Litwę, dlatego mogę mówić i po rosyjsku,
i po polsku. Wszyscy jesteście
Litwinami, dlatego, że żyjecie na
Litwie, pracujecie, rodzina jest z
Litwy i jesteśmy jedną gospodarką” - powiedziała prezydent. Po
polsku przywitała również obecnych na dożynkach przedstawicieli
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, między innymi prof.
Tomasza Boreckiego, doradcę
prezydenta Polski. „Witam przed-

MONITOR WOŁYŃSKI

Jeszcze kilka lat temu miasto nad
Styrem nie zachęcało Polaków do
odwiedzin, gdyż niewielu wiedziało o jego atrakcjach, a nawet
istnieniu. Brakowało oferty skierowanej do zachodnich turystów,
co przejawiało się, chociażby, w
niedoborze map, przewodników
oraz oznaczeń i opisów zabytków.
Przez ostatnie dwa lata sytuacja
diametralnie się zmieniła – Łuck
pojawił się na turystycznej mapie

Ukrainy. Oprócz wydania wspomnianych przewodników po mieście, postawiono tablice z opisami
ważnych zabytków w językach
ukraińskim i angielskim. Postęp
widać gołym okiem, co odczułam
na własnej skórze, zwiedzając
miasto rok temu oraz w tym miesiącu.
Przewodnik w języku polskim został wydany dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku. Publikacja
zachęca do korzystania z niej, jest
kolorowa, estetyczna, konkretna
i prosta w użyciu. Zawiera wiele
praktycznych wskazówek oraz
ciekawostek, których nie przeczytamy na żadnym portalu internetowym.

WILNOTEKA

stawicieli polskiego prezydenta,
mojego przyjaciela, i chcę powiedzieć, że Litwa i Polska są obecnie
razem, dlatego że mamy problemy,
które przychodzą z Rosji” - powiedziała Dalia Grybauskaitė. Prezydent Litwy zwiedziła stoiska gmin
rejonu solecznickiego, podziwiała
pomysłowy wystrój i wspaniałe
plony. Chętnie pozowała do zdjęć.
Podczas zwiedzania dożynkowych
zagród Dalii Grybauskaitė towarzyszył mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz. Jego zdaniem
wizyta przywódczyni państwa na
dożynkach w Solecznikach ma

pozytywny wydźwięk. „Każde
spotkanie powinno wzbogacać, bo
daje nowe relacje, nowe spojrzenie
na rzeczywistość, dlatego przyjazd
prezydent postrzegam jako dobry,
pozytywny krok. Co innego mieć
informacje i tworzyć wizerunek rejonu solecznickiego na podstawie
mediów, a co innego - autentyczny kontakt z ludźmi, spojrzenie w
oczy, wysłuchanie, czym oni żyją.
Na pewno taka wizyta jest też zaszczytem dla tej społeczności. Prezydent spośród wielu zaproszeń
wybrała nasze - to zwiększa rangę
imprezy” - powiedział Z. Palewicz.

Rosyjscy turyści omijają
Litwę z daleka
Ważne nie „czy”, lecz „jak”
DELFI
zdejmować polskie tablice
Litewskie firmy turystyczne zanotowały nie
tylko zauważalny spadek liczby turystów z
Rosji, ale ponoszą straty z powodu bankructwa rosyjskich firm
turystycznych, chociaż
te straty są najmniej
odczuwalne.
Litewski biznes turystyczny
najbardziej boi się, że
w ciągu zbliżających
się świąt zimowych na
Litwę przyjdzie mniej
rosyjskich turystów niż wcześniej,
informuje czasopismo Verslo žinios.

Dyrektor spółki Baltic Blues Marius
Mauragas podkreślił, że w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba turystów z Rosji zmniejszyła się o 50
proc.
Natomiast dyrektor spółki Baltic
Travel Group Eglė Jaugienė twierdzi, że bankructwo rosyjskich spółek
turystycznych „Lew” i „Labirynt”

KURIER WILEŃSKI

Sąd domaga się usunięcia tablic z polskimi
nazwami ulic, ale nie
może wytłumaczyć, jak
administratorzy samorządów lokalnych na
Wileńszczyźnie mają
to zrobić bez naruszania prawa nietykalności mienia prywatnego.
dotknęło tylko część spółek turystycznych i hoteli na Litwie, a skutki
nie są katastroficzne.
„W naszej spółce liczba rosyjskich
turystów spadła o 30 proc. W większym stopniu z powodu turystów
biznesowych. Rosyjskie spółki w
tym roku nie wybierają Litwy jako
miejsca organizowania swoich wyjazdowych konferencji. Przyczyną
prawdopodobnie jest to, że władza
Rosji zaleciła organizować podobne
imprezy w Rosji, a szczególnie w
Soczi” - powiedział Jaugienė

Przyczyna
odmowy
wyjaśnień wydaje się
być formalną. Sąd zakwestionował
sformułowanie „czy” we
wniosku i oddalił go.
W wyjaśnieniu oddalenia stwierdza się, że
gdyby zamiast „czy”
użyto pytajnika „jak”,
to wniosek byłby rozpatrzony i kolegium
sędziowskie podjęłoby decyzję w
sprawie.
„Po rozpatrzeniu wniosku kolegium sędziowskie Okręgowego
Sądu Administracyjnego w Wilnie
doszło wniosku, że prosząc o wykładnię orzeczenia Okręgowego
Sądu Administracyjnego w Wilnie
z dnia 24 listopada 2010 roku, dyrektorka administracji samorządu
rejonu wileńskiego nie dążyła do
tego, żeby w stanowiącą część
orzeczenia byłaby jej wyjaśniona
w formie słownej, lecz wyrażała zwątpienie, czy postanowione
przez sąd zobowiązania musi wykonywać właśnie ona” — czytamy w czwartkowym (28 sierpnia)

orzeczeniu Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie.
Tłumacząc z języka prawniczego
oznacza to, że dyrektorka administracji rejonu wileńskiego Lucyna Kotłowska zwracając się do
sądu o wyjaśnienie orzeczenia z
2010 roku zamiast zapytać litewską Temidę, „jak” ma wykonać
orzeczenie, skoro nie dysponuje
mechanizmami prawnymi do jego
wykonania, zapytała kolegium
sędziowskie „czy” to ona musi
wykonywać orzeczenie sądu, skoro nie dysponuje mechanizmami
prawnymi do jego wykonania.
W czwartkowym postanowieniu

stwierdza się też, że sąd rozpatrzyłby argumenty Kotłowskiej
dotyczące niemożliwości wykonania przez nią wyroku sądu ws.
usunięcia polskich tablic, gdyby
dyrektorka administracji wnioskowała o zmianę trybu wykonania tego orzeczenia.
„Jednak dyrektorka administracji
samorządu rejonu wileńskiego sąd
o to nie prosiła, a wskazane w jej
wniosku argumenty ws. niemożliwości wykonania wyroku nie
mają znaczenia prawnego, wobec
tego wniosek został odrzucony z
braku jego uzasadnienia” — postanowił wileński sąd.
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/ dokończenie ze strony 1/
i świętokrzyskim (3 proc.). Województwa położone najbliżej
Kresów nieznacznie odbiegają od
średniej. W województwach lubelskim i mazowieckim zamieszkuje
10 proc. osób deklarujących korzenie kresowe, w województwie
podlaskim – 11 proc., a w warmińsko – mazurskim – 18 proc. [ Za:
http://pl.delfi.lt/aktualia/polska/
kresowe-korzenie-polakow.d?id=61865863#ixzz3Eswck87s ]
Ciekawe wnioski można znaleźć
w artykule „Mit polskich kresów.
Część II – kresy w badaniach statystycznych” [http://kresoviana.
pl/?p=187], którego fragmenty
prezentujemy poniżej.
O skali zjawiska, a właściwie
liczby „depozytariuszy” kresowej
pamięci i ich ewentualnym „zasięgu oddziaływania” (rozumianym
jako przekazywanie tradycji w
rodzinie, swym zstępnym) wiele
powiedzieć może badanie CBOS
z kwietnia 2012 „Kresowe korzenie Polaków”. Według jego
autorów w Polsce obecnie żyje
około 4 300 000 – 4 600 000 osób
wywodzących swoją genealogię
od kresowiaków[ CBOS, Kresowe korzenie Polaków, Kwiecień
2012, s. 4, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2012/K_050_12.
PDF - 25.06.2014.].
Analizując podane liczby trzeba
jednak pamiętać, iż wskazania te
dotyczą tylko osób świadomych
istnienia tego typu powiązań natomiast realna liczba jest z pewnością nieco wyższa. W kwestii
postpamięci wydają się też ważne wyniki pytania o dystans pokoleniowy dzielący badanych z
kresowiakami w rodzinie zaprezentowany na wykresie 1. Kluczowe dla postpamięci kresowej
(która związana jest z trwaniem
mitu kresowego) są 44% wstępnych dziadków i pradziadków,
którzy przekazali własne, często
idylliczno-tragiczne, doświadczenia pokoleniu swoich wnuków i
prawnuków. Z rozmów, jakie piszący te słowa przeprowadził z
działaczami kresowymi (osobami
urodzonymi na kresach) wynikało bowiem, iż o ile pokolenie ich
dzieci niezbyt chętnie kultywuje
pamięć o II Rzeczpospolitej i jej
ziemiach wschodnich, o tyle wnuki i prawnuki są wobec tego dużo
bardziej chętne.
[ Symptomatyczna wydaje się tu
rozmowa z rzeszowskim dziennikarzem Z. Wawszczakiem.
Ten działacz kresowy, od 40 lat
współpracujący z Radiem Rzeszów i na jego antenie prowadzący audycje tematyczne, autor książek wspomnieniowych,
stwierdził, iż „kresowianie nie
dorobili się następców wśród
swoich dzieci i dziś organizacje
kresowe skupiają głównie osoby
starsze”. ].
Zaświadcza o tym struktura wiekowa uczestników takich akcji
jak „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia” oraz „Paczka dla
polskiego kombatanta na kresach

/ Dystans pokoleniowy.

wschodnich. Rodacy – bohaterom” skupiających głównie osoby do 30 roku życia (zazwyczaj
uczniów i studentów, uczestniczących w nich dobrowolnie, po
zajęciach i nie w ramach praktyk). Ważne, w kontekście kresów
polskich, wydają się być badania
PENTOR’a przeprowadzone w
2003 roku pt. „Pamięć zbiorowa
a pamięć rodziny”. Ich analiza
daje podstawę do wysnucia kilku
wniosków związanych z formowaniem się i trwaniem mitu kresowego. Przede wszystkim należy
powtórzyć, za autorami badania,
iż składowymi częściami wiedzy
historycznej jednostki są tzw.
„wielka historia” oraz „pamięć o
dziejach rodziny”
”[Pełna treść raportu dostępna
jest na stronie http://pentor-arch.tnsglobal.pl/19641.xml,
dostęp 21.06.2014.. ]. Co więcej, rodzina odgrywa ważną rolę
w kreowaniu i podtrzymywaniu
zbiorowej pamięci, a także w tworzeniu poczucia ciągłości oraz
zakorzenienia jednostki[Tamże.
], co wydaje się tłumaczyć żywotność mitu przekazywanego z
pokolenia na pokolenie, nawet w
czasach, gdy oficjalnie nie można
było kultywować o nim pamięci.
Zrozumiałe jest w tym kontekście,
iż ze względu na upływ czasu,
ostatnie badania wskazują, że w
porównaniu z sondażem z końca lat osiemdziesiątych zmniejsza się odsetek wspominających
udział członków rodziny w wydarzeniach sprzed 1939 roku, natomiast coraz częściej mówi się
o uczestnictwie w tym, co działo
się po wojnie[ Tamże.]. Co więcej, rodzina odgrywa ważną rolę
w kreowaniu i podtrzymywaniu
zbiorowej pamięci, a także w tworzeniu poczucia ciągłości oraz zakorzenienia jednostki[Tamże. ], co
wydaje się tłumaczyć żywotność
mitu przekazywanego z pokolenia
na pokolenie, nawet w czasach,
gdy oficjalnie nie można było kultywować o nim pamięci. Zrozumiałe jest w tym kontekście, iż ze
względu na upływ czasu, ostatnie

badania wskazują, że w porównaniu z sondażem z końca lat osiemdziesiątych zmniejsza się odsetek
wspominających udział członków
rodziny w wydarzeniach sprzed
1939 roku, natomiast coraz częściej mówi się o uczestnictwie
w tym, co działo się po wojnie[
Tamże.]. Faktem jest też, iż w uzyskanych wynikach daje się zauważyć wzrost zainteresowania historią poszczególnych ludzi (rodzin)
na niekorzyść „wielkiej historii”.
Do myślenia dają również wskazania badanych odpowiadających
na pytanie o rozmowy o historii w
kręgu rodziny (tabela 1). Okazuje
się bowiem, iż wbrew potocznym
opiniom, zainteresowanie losami
własnych przodków nie maleje, a
utrzymuje się na podobnym poziomie od lat, z nieznaczną tendencją
wzrostową. Warto zauważyć, że
coraz większą popularnością cieszą się usługi związane z poszukiwaniem przodków i tworzeniem
drzew genealogicznych oraz szeroko pojęta heraldyka [Potwierdza to choćby ilość wyników
jakie zwraca wyszukiwarka internetowa google na zapytanie
„poszukiwanie przodków” oraz
liczne ogłoszenia prasowe.].
]. Równie doniosłe, w świetle
omawianych tematów, są wyniki
badań instytutu PENTOR na zlecenie tygodnika „Wprost”[Które
zaprezentowano w lutym 2007
roku w numerze 10/2007.]. dotyczące resentymentów w stosunku
do dawnych kresów wschodnich II
RP. Wykazały one, iż 58% ankietowanych wyraża żal, z powodu
znajdowania się poza granicami
Polski Wilna i Lwowa. Co szczególnie zaskakujące, odsetek osób
poniżej 29 roku życia (a więc wychowanych już w III Rzeczpospolitej i niemających możliwości pobytu na tych terenach w czasach II
RP), wskazujących tą odpowiedź,
wynosił aż 51%. Wydaje się więc,
że młode pokolenie Polaków stara
się budować własną tożsamość w
oparciu o historię terenów utraconych [ Jest to tym bardziej
prawdopodobne, iż niemożliwością jest, aby aż taki odsetek

ludności polskiej miał korzenie
kresowe.]. 66% ankietowanych
nostalgicznie patrzących na tereny dzisiejszej Litwy, Białorusi i
Ukrainy to osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia[
Dane przytoczono za: http://www.
wprost.pl/ar/102358/Polacy-nie-pogodzili-sie-z-utrata-Wilna-i-Lwowa/, oraz http://www.wprost.
pl/ar/102415/Nie-ma-jak-Lwow/,
21.06.2014. ].
W kontekście badań nad żywotnością mitu kresowego należy również przytoczyć odpowiedzi na
dwa kolejne pytania:
Czy uważasz, że dawne Kresy
Wschodnie z Wilnem i Lwowem
to nadal polskie ziemie?
tak – 52,2 proc.
nie – 30,3 proc.
nie wiem – 17,5 proc.
Czy żałujesz, że Wilno i Lwów nie
należą już do Polski?
tak – 57,9 proc.
nie – 24,4 proc.
nie wiem – 17,7 proc.
Wskazania ankietowanych jednoznacznie ukazują trwałość i wagę
mitu kresów dla zachowania świadomości narodowej Polaków oraz
ich poczucia więzi z przodkami.
Opinię tą potwierdza A. Dudek,
trafnie zauważający, iż tęsknota
za Kresami Wschodnimi jest
bowiem częścią naszej tożsamości narodowej i nie powinna
być interpretowana, zwłaszcza
przez naszych wschodnich sąsiadów, jako wyraz dążeń połowy Polaków do zmiany granic
w Europie[ D. Dudek, Nie ma
jak Lwów, „Wprost”, 10/2007
(1263), s. 32.]. Co więcej, w swoim artykule przytacza on, tożsamą
z poglądami części społeczeństwa, opinię J. Wasylkowskiego,
dyrektora Instytutu Lwowskiego w Warszawie: Niezależnie od
tego, czy Lwów jest polski, czy
nie, nasza zbiorowa polska pamięć
o tym mieście musi być utrwalana
i przekazywana kolejnym pokoleniom. Utraciliśmy, jako Polacy
Lwów, zyskując Wrocław. Utraci-

liśmy Wilno, zyskując Szczecin i
Pomorze, ale to nie zmienia faktu,
że polska kultura pozostała na ziemiach wschodnich. We Wrocławiu czy Szczecinie nie ma historii
Polski, tam jest historia Niemiec,
o którą Niemcy na tych ziemiach
dbają [Tamże, s.34. ].
Na zakończenie przytoczymy
kilka fragmentów z artykułu: ”
Utrata Kresów ma wciąż wpływ
na Polskę” ” [http://www.fronda.
pl/a/fedyszak-utrata-kresow-ma-wciaz-wplyw-na-polske,17431.
html] B. Fedyszak: Utrata Kresów ma wciąż wpływ na Polskę
- O kresową pamięć dbają tylko
małe środowiska i wspaniali ludzie, którzy tworzą małe muzea,
dbają o wileńską czy lwowską
gwarę, kulturę czy kuchnię. Nasze państwo jest dzisiaj wielkim,
tchórzliwym nieobecnym mówi
portalowi Fronda.pl Barbara Fedyszak Radziejowska, socjolog,
PAN w rozmowie z Jarosławem
Wróblewskim.[…] Niemcy budują swoją dziś tradycję na przesiedleniu z tych ziem. - Na bólu
przesiedlenia. Budują nie tylko
lokalne muzea i domy pamięci o
miejscach, z których się musieli
przesiedlić, czy jak mówią, skąd
ich „wypędzono”. Budują także
tożsamość, wpisując swoje „kresowe” doświadczenia i ból przesiedlenia we współczesną świadomość młodego, przeciętnego
Niemca. My nie robimy nic podobnego. O kresowiakach mówimy „repatrianci”, a nie „wypędzeni”. […] A w sferze gospodarczej,
ani Lublin, Olsztyn, Rzeszów,
czy Ełk... nie równoważą wciąż
jeszcze znaczenia Lwowa czy
Wilna z ich ogromnym potencjałem edukacyjnym, naukowym,
kulturalnym i gospodarczym oraz
utalentowanymi mieszkańcami.
Straciliśmy centra, które pomagały rozwijać się wschodnim „peryferiom”, ciągnęły je w górę gospodarczo, kulturowo, sportowo
etc. Ich utrata wciąż ma wpływ na
to, jak rozwija się wschód Polski,
zwany czasami Polską B.
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Cozostałopo„majdanie”?
Bohdan Piętka

W dniach 7-10 sierpnia na polecenie mera Kijowa Witalija
Kliczki vel Kłyczki siły policyjne zlikwidowały tzw. „majdan”,
gdzie dziewięć miesięcy wcześniej pod przewodem tegoż pana
wzniecono sponsorowaną przez
USA i UE rewoltę. Polskie media
odnotowały ten fakt bez szczególnego entuzjazmu i niemal
z zakłopotaniem. Najbardziej
wytrwali entuzjaści „majdanu”
– którzy jeszcze wierzyli, że w
tym wszystkim chodziło o jakąś
„integrację europejską” – wraz
z przebywającymi w „miasteczku namiotowym” bezdomnymi
i przedstawicielami marginesu
społecznego próbowali stawiać
opór rzucając koktajle Mołotowa i kostkę brukową oraz podpalając opony. Zostali jednak
profesjonalnie spałowani i przepędzeni, po czym służby miejskie przystąpiły do wywożenia
setek ton śmieci. Wywieziono je
50 wywrotkami i 12 ciężarówkami. Na plac wjechały buldożery, które usunęły barykady i
namioty. W pacyfikacji „majdanu” brał m.in. udział batalion
MSW „Kijów-2”, czyli następca
osławionego „Berkutu” sformowany z byłych bojówkarzy tzw.
„samoobrony majdanu” (gazeta.pl, 8.08.2014). To wyraźny
sygnał, że siły wyniesione do
władzy przez „majdan” nie potrzebują już „majdanu” (rozumianego jako „demokratyczny”
głos „ludu”) i do żadnego „majdanu” więcej nie dopuszczą.
Uzasadniając zakończenie trwającego od 21 listopada 2013
roku cyrku w centrum Kijowa
polskie media tłumaczyły, że
„obecnie Majdan stał się karykaturą samego siebie i obozem
dla bezdomnych” (polskieradio.
pl, 9.08.2014). Karykaturą stała
się niewątpliwie cała tzw. „rewolucja godności” na Ukrainie,
która oddała władzę w ręce oligarchów, wzmocniła neobanderowców oraz doprowadziła do
konfliktu narodowościowego na
wschodzie kraju. Wypada zatem
zastanowić się, co oprócz kilkuset ton śmieci zostało po „majdanie”?

Katastrofa humanitarna
w Donbasie
Należy do znudzenia przypominać, że wybitny czeski mąż stanu Václav Klaus przestrzegał,
że doprowadzenie do starcia o
orientację geopolityczną Ukrainy spowoduje nierozwiązywalny kryzys. Tak się też stało.
Kryzys we wschodniej Ukrainie
jest nierozwiązywalny przede
wszystkim dlatego, że Poroszence i Jaceniukowi nie zależy
na rozwiązaniu pokojowym.
Władze w Kijowie, wspierane
przez doradców z amerykań-

skich służb specjalnych, przyjęły opcję bezwzględnego stłumienia powstania donieckiego.
Żadnych rozmów z „terrorystami” – spacyfikować i unicestwić.
Z punktu widzenia polityki USA
jest to działanie obliczone na
eskalację konfrontacji z Rosją,
przekroczenie kolejnych barier w niewypowiedzianej wojnie. Ze strony kijowskiej junty
„operacja antyterrorystyczna”
w Donbasie coraz bardziej nabiera charakteru ekspedycji karnej o celach eksterminacyjnych.
Atakowana jest z powietrza i
lądu ludność cywilna, bombardowane są miasta, blokuje się
pomoc humanitarną. Ludzie
tracą dorobek życia i elementarne warunki do egzystencji.
Jak z tymi ludźmi będzie potem
rozmawiać władza w Kijowie?
Najwidoczniej takich rozmów
ta władza nie przewiduje. Pod
egidą USA i hasłami integracji
Ukrainy z UE dokonuje się masakry rosyjskojęzycznej ludności Donbasu. Unia Europejska
jest totalnie bezradna wobec
tych okrucieństw i konfrontacyjnej polityki Waszyngtonu.
W Zagłębiu Donieckim mamy
do czynienia z katastrofą humanitarną. Nie spowodowała jej
bynajmniej Rosja, ale ci, którzy
na przełomie 2013/2014 roku
podpalili Ukrainę z USA na czele. Za katastrofę humanitarną
w Donbasie w pierwszej kolejności ponoszą winę władze w
Kijowie, które brutalnie tłumią
powstanie donieckie. Tragedia
Donbasu obciąża jednak także
m.in. władze polskie, aktywnie
wspierające kijowską juntę. Od
wielu miesięcy z polskich mediów leją się strumienie propagandy proukraińskiej i antyrosyjskiej. Media te zachowują
się tak jakby były kierowane
przez probanderowski Związek
Ukraińców w Polsce. Polski
odbiorca jest odcięty od obiektywnej informacji odnośnie
rzeczywistego charakteru wydarzeń na Ukrainie. W polskojęzycznym przekazie medialnym
mamy nieustanne bredzenie o
„terrorystach” i kibicowanie kijowskiej juncie. O zbrodniach
wojennych popełnianych przez
wojska junty na ludności cywilnej Donbasu informacji w tych
mediach nie ma. Jest to hańba
polskiego dziennikarstwa, które
pełni rolę ukraińskich i amerykańskich askarysów (askarys to
żołnierz tubylczych wojsk kolonialnych w Afryce XIX/XX
w.). Jest to także hańba polskich
władz, które zapewniły leczenie
w polskich szpitalach rannym
bojówkarzom z „majdanu”, ale
nie spieszą się z jakąkolwiek
pomocą dla ofiar pacyfikacji
Donbasu. W tym miejscu warto
też przypomnieć, że polscy eurodeputowani ubiegłej kaden-

/ Koniec „majdanu”. Dawna „samoobrona majdanu” (obecnie batalion MSW „Kijów-2”) kontra ostatni Mohikanie „majdanu”. Fot. gazeta.
pl

cji razem z ukraińską bojówką
uniemożliwili przedstawienie w
Parlamencie Europejskim informacji na temat zbrodni w Odessie z 2 maja.

Festiwal rusofobii w Polsce
Zamiast Festiwalu Piosenki
Rosyjskiej mamy festiwal rusofobii, a zamiast Roku Rosji
rok Ukrainy. Polska jako najwierniejszy sojusznik USA
równie dzielnie jak w Iraku i
Afganistanie uczestniczy teraz
w niewypowiedzianej wojnie
USA z Rosja, wysuwając się jak
zawsze przed szereg. Na razie
jest to wojna gospodarcza, ale
może stać się wojną prawdziwą.
Ta ostania okoliczność budzi
szczególną radość w mediach
red. Sakiewicza. „Gazeta Polska” zamieściła wywiad z jednym amerykańskich jastrzębi
– niejakim gen. Walterem Jajko
– który już w tytule krzyczy, że
z Rosją można tylko siłą. Poza
tym dowiadujemy się, że Polsce
potrzebna jest „tarcza antyrakietowa”, amerykańskie wojska i sprzęt wojskowy, hajda na
koń, bolszewika goń itd. („Putina można powstrzymać tylko
siłą”, „Gazeta Polska” nr 32,
6.08.2014). Można byłoby tutaj
dużo pisać o rozniecaniu antyrosyjskiej histerii przez polskojęzyczne media od prawa do
lewa, podawać przykłady tego
szczególnego języka, ale szkoda na to miejsca. Jeden wniosek
nasuwa się od razu: to już jest
propaganda wojenna, to jest język wojny psychologicznej.
Władze polskie na polecenie
swych mocodawców z Waszyngtonu i Brukseli toczą wojnę go-

spodarczą z Rosją. Zrobiono
przy tym wiele krzyku o jabłka
przemilczając, że zaprzyjaźniona Ukraina przywróciła embargo na polskie mięso. Szczytem
absurdu jest jednak zerwanie z
Rosją stosunków kulturalnych.
To nie tylko Rok Rosji w Polsce
i Rok Polski w Rosji, ale także
Festiwal Piosenki Rosyjskiej.
Należy zwrócić uwagę, że festiwal ten odwołano już w grudniu
2013 roku, a to znaczy, że mamy
do czynienia z zawczasu przygotowaną i realizowaną strategią konfrontacji. Pewnie prędzej czy później będziemy mieli
w zamian festiwal pieśni banderowskiej „Czerwona Kalyna”.

Banderowcy podnoszą
głowę
Polskojęzyczne media od miesięcy surowo potępiają jako „rosyjskiego agenta” każdego kto
śmie zwrócić uwagę na jakichś
banderowców. Na Ukrainie żadnych banderowców nie było i
nie ma, są sami szczerzy demokraci. Niemniej jednak banderowcy są i rosną w siłę. Zarówno na Ukrainie jak i w Polsce. W
zapowiadanych na październik
wyborach do Werchownej Rady
faktycznie wezmą udział tylko
partie prorządowe i nacjonalistyczne. Partia komunistyczna
została bowiem zdelegalizowana, a Partia Regionów – nawet
jeżeli nie zostanie zdelegalizowana – jest rozbita. Wśród partii nacjonalistycznych – obok
„Swobody” i Prawego Sektora
– pojawiła się trzecia siła, najbardziej skrajna. Jest to Partia
Radykalna niejakiego Ołeha
Laszki. Jak podał portal Kresy.
pl (24.07.2014) – podczas roz-

poczęcia obrad Rady Miasta
Kijowa deputowani Partii Radykalnej wykonali „nieprawidłowy, kontrowersyjny wariant”
hymnu ukraińskiego, wykreślony z oficjalnej wersji, ponieważ
sugeruje roszczenia terytorialne. Chodzi o słowa „Staniemy
bracia do krwawego boju od
Sanu do Donu”. Sam Laszko
otwarcie mówi, że po rozprawie
z Donbasem przyjdzie czas na
odzyskanie innych ziem uważanych przez niego za ukraińskie,
w tym południowo-wschodnich
terenów Polski.
W Polsce pogrobowcy banderyzmu także się nie krępują.
Prezes Związku Ukraińców w
Polsce Petro Tyma otwarcie postuluje w „Gazecie Wyborczej”
uznanie jakiejkolwiek krytyki
UPA za mowę nienawiści („Nie
lekceważyć przejawów mowy
nienawiści”, gazeta.pl/rzeszów,
9.08.2014). Doradcą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy realizacji
unijnego projektu dotyczącego
drogi wodnej E-40 został prof.
Petro Sawczuk z Łucka. Niegdyś działacz Batkiwszczyny,
obecnie w ugrupowaniu Patrioci Wołynia, znany ze skrajnie
nacjonalistycznych poglądów.
Na swojej stronie internetowej
zamieścił mapę „wielkiej Ukrainy”, obejmującą m.in. ziemie
południowo-wschodniej Polski.
Ta nominacja pokazuje dobitnie
siłę lobby banderowskiego w
Polsce.
Polski mainstream polityczno-medialny, zapatrzony w koncepcje Giedoycia, zupełnie
ignoruje niebezpieczeństwo jakim jest rosnący w siłę nacjonalizm ukraiński. Trzeba przy tym
zauważyć, że silna Ukraina jako
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antyrosyjski kordon sanitarny
to jest PiS-owska interpretacja
myśli politycznej Jerzego Giedroycia. Ani Giedroyć ani Mieroszewski nigdy nie twierdzili,
że Ukraina, Białoruś i Litwa
mają być kordonem sanitarnym
oddzielającym Zachód od Rosji.
Ośrodek paryskiej „Kultury”
uważał, że niepodległa Ukraina
(także Białoruś i państwa bałtyckie) jest potrzebna do dwóch
celów. Po pierwsze do tego,
żeby przestać być polem walki
między Polską a Rosją, która
dla Polski kończyła się zwykle
nieszczęściem. Po drugie – zdaniem Giedroycia – bez Ukrainy,
Białorusi i państw bałtyckich
Rosja przestaje być imperium.
Tezę o kordonie sanitarnym,
przedłużonym dodatkowo o
Gruzję, dopisali Giedroyciowi ideolodzy PiS-u, a szerzej
„obozu
patriotyczno-niepodległościowego”,
nawiązując
bardziej do piłsudczykowskiej
koncepcji Międzymorza i uzasadniając w ten sposób swoje
poparcie dla celów politycznych amerykańskich neokonserwatystów.
Współcześni
interpretatorzy
koncepcji Piłsudskiego, Mieroszewskiego i Giedroycia nie
potrafią zrozumieć niczego, a
zwłaszcza tego, że silna Ukraina będzie groźniejsza od Rosji. Jeszcze nie jest silna, a już
słyszymy o ukraińskich prawach do Przemyśla, Hrubieszowa i Zamościa. Ukraińcy tak
samo jak Rosjanie są ludźmi
Wschodu. Szanują tylko silnego partnera, takiego jak Viktor
Orbán, który jasno wyłożył Kijowowi swoje racje odnośnie
praw mniejszości węgierskiej.
Niewątpliwie natomiast gardzą
nadskakiwaczami, którzy na
dodatek nadskakują dlatego, że
muszą, bo im tak kazano z Waszyngtonu i Brukseli.

W kierunku wojny
światowej
Polskie władze zachowują się
tak jakby bardzo chciały, żeby
wojna rozpętana na wschodzie
Ukrainy przyszła do Polski. W
tym kontekście niezrozumiałe
jest zachowanie ministra Sikorskiego, który wezwał do MSZ
ambasadora Rosji, by zaprotestować przeciwko wypowiedzi
Władimira Żyrinowskiego odnośnie zmiecenia Polski i krajów bałtyckich z powierzchni
ziemi w wypadku wojny Rosji z
Zachodem o Ukrainę. Przecież
Żyrinowski powiedział prawdę,
a jak wiadomo nic tak nie gorszy jak prawda. Jeśli ostentacyjnie popiera się awanturniczą
politykę amerykańską, to trzeba
mieć chociaż minimalną świadomość konsekwencji takiego
działania.
Polityka amerykańska wielokrotnie okazywała się skrajnie
nieodpowiedzialna i przynosiła
opłakane skutki (jak chociażby
te, które obecnie obserwujemy
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w Iraku i Syrii). Wywołana pod
koniec zeszłego roku awantura
ukraińska od początku była obliczona na konfrontację z Rosją.
Przyczyn tej konfrontacji jest
wiele: światowy kryzys gospodarczy i związana z tym groźba
utraty przez USA statusu jedynego supermocarstwa, rosnąca
siła gospodarcza krajów BRICS
oraz podjęcie przez Rosję alternatywnego wobec UE projektu
integracyjnego w postaci Unii
Eurazjatyckiej. Rosja wobec
konfliktu na wschodzie Ukrainy
zachowuje się na razie wstrzemięźliwie, ale pytanie jak długo
będzie patrzeć na masakrowanie ludności rosyjskojęzycznej.
Media w Polsce nadal przypisują Rosji odpowiedzialność
za tragedię malezyjskiego samolotu MH-17, chociaż strona amerykańska zaprzeczyła,
że ma dowody potwierdzające
winę Rosji, a nawet winę powstańców. Co ciekawe, po początkowym zgiełku medialnym
zapadła w tej sprawie jakaś
dziwna cisza ze strony Zachodu. Nic nie wiadomo o odczytach czarnych skrzynek, a wojska kijowskiej junty skutecznie

blokują możliwość zbadania
miejsca katastrofy. Władze polskie najlepiej zrobiłyby, gdyby
nie żyrowały nieodpowiedzialnej polityki amerykańskiej i od
awantury ukraińskiej trzymały
się jak najdalej. Niestety nie
będzie to możliwe, ponieważ
Polska nie jest państwem suwerennym, a o jej poczynaniach w
dziedzinie polityki wewnętrznej
i zagranicznej decydują ośrodki
globalistyczne Zachodu z Waszyngtonem na czele.
-Zdjęcia ze Szachtarska – miasta w obwodzie donieckim liczącego 57 tys. mieszkańców
– opublikowane przez Głos
Rosji
(http://polish.ruvr.ru/
news/2014_08_07/Zniszczony-Szachtarsk-2827/). Szachtarsk
leży w pobliżu miejsca, gdzie
17 lipca wydarzyła się tragedia malezyjskiego samolotu. 28
lipca został zajęty przez wojska
rządowe, ale wkrótce odbili go
powstańcy. 7 sierpnia wojska
rządowe zbombardowały miasto pociskami rakietowymi.
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Ludobójstwo na Kresach

Polska racja stanu ? (1)
Czesław Kuriata

W ubiegłym roku, w rocznicę 70-lecia rzezi na Wołyniu,
uczestniczyłem w lekcji historii
pt:. „Rzeź wołyńska. Jak przezwyciężyć
polsko-ukraiński
konflikt” zorganizowanej przez
Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Była to lekcja dla trzech
szkół średnich Koszalina. Zaproszono także mnie, aby młodzież
na własne oczy zobaczyła starego
już człowieka, który został kiedyś
– jako kilkuletnie dziecko - wyniesiony przez matkę z płonącej
wsi, spod siekier bandytów. (O
tym w mojej książce „Galop do
Wielkiego Lasu – Wołanie Wołynia”) W czasie lekcji bardzo rzeczową pogadankę wygłosił prokurator koszalińskiej delegatury
IPN. Młodzież lekcji wysłuchała
w skupieniu.
Następnie zabrała głos przedstawicielka organizatora spotkania-lekcji. Powiedziała ona coś
w tym rodzaju: kochane dzieci,
to nie było zupełnie tak, Polacy
także mordowali Ukraińców. Odpowiedziałem, że niemało Ukraińców ginęło, ale z rąk swoich
współbraci. Za to, że nie chcieli
wstępować do zbrodniczej UPA,
za to, że sprzyjali i chronili Polaków. Pracownica Urzędu Marszałkowskiego
odpowiedziała
coś niemrawo, teraz jakby trochę
speszona. I tu nasuwają się refleksje.
Po co organizuje się podobne
imprezy? Młode pokolenie Polaków podczas takiej lekcji miało
przecież poznać prawdę o zbrodni wołyńskiej. Po wypowiedzi
przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego uczniowie nabiorą
przekonania, że na Wołyniu miała
miejsce wzajemna rzeź między
Polakami i Ukraińcami. Po prostu wyrzynali się wet za wet. ( To
właśnie wciąż głosi propaganda nacjonalistów Ukraińskich! )
Czy organizatorom takich lekcji
o taką prawdę chodziło? Ponadto
młodzież może wysnuć wniosek,
że nic się nie zmieniło. Słyszeli
wiele o tym, że w PRL co innego mówiło się publicznie, a
co innego prywatnie. Na domiar
złego afera taśmowa potwierdza,
że dziś nawet najważniejsi ministrowie też co innego mówią oficjalnie , a co innego we własnym
gronie. Nie dziwmy się więc,
że tak wychowywana młodzież
może nas niejeden raz nieprzyjemnie zaskoczyć.
I czy, podobnie jak dawniej, teraz także organizuje się imprezy,
aby je dla świętego spokoju po
prostu „odfajkować”.
Czy tak upowszechniana wiedza uzmysłowi naszej młodzieży
prawdziwą grozę i potworność,
jaka była udziałem Polaków na
Kresach? To tylko moje pokolenie rozumiało rodziców, gdy

na dźwięk słowa UPA żegnali
się oni z lękiem. I ze strachem
upominali dzieci, aby nigdy nie
mówiły źle o banderowcach, bo
usłyszą.
Nasi rodzice w najstraszniejszych wyobrażeniach nie mogli
dopuszczać, że dziś w polskim
czasopiśmie, uchodzącym za
obywatelskie, ukaże się artykuł
pod tytułem mrożącym Wołyniakom krew w żyłach Nasz brat z
UPA! („Gazeta Wyborcza” 31.
01. 2014).
Jest to wspomnienie pośmiertne
o Jewhenie Stachiwie, członku
najwyższych władz zbrodniczej
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, który po wojnie udawał
dobrego Ukraińca. Jako zasługę
owego Stachiwa autor artykułu wymienia , że był on przeciw
stawianiu pomników Bandarze,
natomiast uważał, że pomniki
należą się Romanowi Szuchewyczowy. I to zakrawa na okrutną
kpinę! W czymże krwawy prowydnyk Szuchewycz był lepszy
od Bandery? Szuchewycz, jako
główny dowódca UPA - nie
mniej od Bandery - ponosi odpowiedzialność za ludobójstwo na
Kresach. Nawet ukraińskie sądy
odebrały Suchewyczowy tytuł
Bohatera Ukrainy, przyznany mu
przez prezydenta Juszczenkę, tak
hołubionego kiedyś przez polskie
władze. A więc za co wychwalają
dziennikarze p o l s k i e j „Gazety
Wyborczej” bohatera wspomnianego artykułu, wybitnego członka UPA, Jewhena Stachiwa? Za
to, że jednego bandytę wywyższa
nad drugiego. A może wdzięczni
są mu za to, że, nota bene, dopiero wiele lat po wojnie dobrze
wypowiadał się o Polakach? Czy
fakt, że bojowiec, wysokiej rangi
członek UPA, pod koniec swego
życia objawił w słowach do nas
sympatię, coś zmienia? Czy w
szczerość takich wyznań wierzą
inteligentni redaktorzy „Gazety
Wyborczej”? Czy zarzuty stawiane niektórym naszym gazetom, że - w imię powszechnej
poprawności politycznej – objawiają postawę antypolską ,
są bez pokryci a? Oczywiście,
najczęściej nie robią tego wprost,
czego przykładem jest cytowana
tu „Gazeta Wyborcza”. Sądzę, że
najwyższy czas, aby zaprzestać
znieważania pamięci niewinnie
pomordowanych rodaków. Bez
względu na to w jak pozornie
niewinny sposób to się robi!
Najwyższy czas objawić solidarność z tymi Ukraińcami, którzy
potrafili rozliczyć się z własną
historią.
W czasie obrad polskiego Sejmu
nad uchwałą dotyczącą 70 rocznicy rzezi na Wołyniu 148 parla-

mentarzystów Ukrainy Wschodniej nadesłało list. W liście tym
parlamentarzyści wyznają, że
ukrywanie prawdy nie jest drogą do pojednania , a mówienie
o niej wbijaniem klina między
naszymi krajami. Jednocześnie
deputowani ukraińscy zwracają
się z prośbą „o uznanie masakry
wołyńskiej faktem ludobójstwa
popełnionego przez OUN-UPA
i potępienie przestępstw ukraińskich nacjonalistów”. I dalej w
ich liście czytamy: „przymykając oko na zbrodnię, sami w ten
sposób stajemy się jej wspólnikami” a „bez przezwyciężenia
nacjonalizmu ukraińskiego nad
narodem Ukrainy zawiśnie groźba degeneracji”.
Dosadniej nie można powiedzieć. Jakże więc żenująco brzmi
nasza uchwała Sejmowa z oględnym sformułowaniem „o znamionach ludobójstwa” ! I jakże
swoim listem zawstydzają nas
deputowani Wschodniej Ukrainy!
W kontekście tego listu trudno
zrozumieć ministra Sikorskiego,
który powiedział podczas obrad Sejmu „Czy chcemy pomóc
Ukraińcom radzić sobie ze swoją
historią – tak jak oni to będą widzieć – nadmiernie przyśpieszając ten proces, ich upokorzyć”.
( Obłędna logika ministra: czy
mówiąc o zbrodniach OUN-UPA
upokarzamy naród ukraiński?)
Tak, niepojęty jest fakt, że wyżej cytowaną myśl mógł polski
minister wypowiedzieć po liście
148 parlamentarzystów Ukrainy
do naszego Sejmu, z którego zacytowałem tylko kilka zdań. Nie
do przyjęcia jest pogląd, że szef
Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie znał tego listu. Trudno
także w tym miejscu odrzucić
obrzydliwe domniemanie, że
listu tej treści ukraińskich deputowanych ktoś celowo nie
udostępnił przed głosowaniem
w Sejmie ….. Można przypuszczać, że wielu posłów głosowałoby inaczej znając zdecydowane
zdanie 1/3 deputowanych Ukrainy! Dobrą zasadą w demokratycznym państwie byłoby w imię
prawdy, szerokie upowszechnienie tego typu tekstów. Nie upowszechnienie tej wagi dokumentu ma znamiona zmanipulowanej
afery politycznej
Z listu deputowanych Ukrainy
Wschodniej jasno wynika, że
potrafią oni poradzić z historią.
O cóż więc chodzi ministrowi
Sikorskiemu, gdy mówi o kłopotach Ukraińców ze swoją przeszłością?
Otóż minister Sikorski ma na
myśli Ukrainę Zachodnią, bo to
tylko ona ma kłopoty z historią.
Niestety, obecne polskie władze

zachowują się tak, jakby Ukrainy Wschodniej w ogóle nie było.
A przecież to ona, zarówno pod
względem obszaru jak i ludności,
jest sześciokrotnie większa od
Zachodniej, a jej PKB dziesięciokrotnie wyższe! I to przecież
ona, jak wynika z cytowanego
listu deputowanych, rozumie naszą wspólną trudną historię.
Dlaczego więc władze polskie
tak straszliwie lekceważą Ukrainę Wschodnią?
Otóż uznają ją za prorosyjską.
A to największa hańba, większej
nie ma. Z tego samego względu
bez znaczenia jest jakże przychylny dla nas list aż 1/3 deputowanych Ukrainy. Bez znaczenia
byłyby nawet najkorzystniejsze
dla nas decyzje tej części Ukrainy. Dla polskiego rządu najważniejsza jest poprawność polityczna czyli popieranie polityki USA
wobec Rosji, którą gorliwie propagują nasze media, co więcej,
tezy polityki Stanów Zjednoczonych w tej kwestii polskie media
wygłaszają jako własne zdanie. A
przy tym wydaje się, że tragiczny los narodu ukraińskiego jest
mniej ważny.
Słowem, polskie władze wybrały Ukrainę Zachodnią, gdzie
odradza się zbrodniczy nacjonalizm, gdzie, o zgrozo, zaraża
się nim także młode pokolenie.
Gdzie za poparcie przez nas pomarańczowej rewolucji stawiano
pomniki potwornym mordercom
Polaków!
Część Polaków boi się, czym
Zachodnia Ukraina odwdzięczy
się za poparcie Majdanu?
I gdy piszę te słowa, wiadomość
z ostatniej chwili. Klub sportowy
Karpaty Lwów przyjął za oficjalne barwy czerwono-czarną flagę
UPA. Na zdjęciu internetowym
wśród publiczności pięknie haftowana flaga ze swastyką! Czy
USA, państwa UNII i cały świat,
wszyscy już zapomnieli, że Hitler doszedł do władzy w sposób
jak najbardziej demokratyczny?
Czy nasze władze nie widzą jak
wielkie parcie wśród niemałej
części Ukraińców jest do nacjonalizmu? Niech także nie udają,
że nie wiedzą co duża część ludzi
na Zachodniej Ukrainie myśli o
Polakach. O tym można przeczytać nawet w naszej prasie,
choć w zdecydowanej większości jest ona jakże poprawna politycznie, zachowuje się tak, jakby istniała nadal cenzura, tyle że
stokroć surowsza niż dawniej! A
jednak są chwalebne wyjątki, oto
nieliczny tego przykład. W reportażu gazety codziennej „Głos
Pomorza” czytamy co o Polakach myślą ludzie na Zachodniej
Ukrainie. A wypowiedzi ich są
szczere, bowiem autor, zbierając
materiały, przedstawił się jako

Serb. W większości sądy te były
tak niepochlebne, że niektóre nie
do powtórzenia. Nie, nie życzę
źle narodowi ukraińskiemu, bo
jest on w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Wielką krzywdą
byłoby utożsamienia go z nacjonalizmem, co niestety robi wielu nawet polityków. Niektórzy
czynią to bezwiednie, w wyniku
braku precyzji wypowiedzi, jak
cytowany w tym tekście Sikorski, gdy mówi o rzekomym upokarzaniu Ukraińców przy ocenie
ich historii. Spróbujmy jednak
otrząsnąć się z obecnego obłędu, starajmy się rozróżnić dobro
od zła, kolor czarny od białego.
I przy tym wszystkim nie zapominajmy o sobie, bo świat gardzi tymi, co nie dbają o siebie.
Ponadto historia, wcześniej czy
później, uzna takich ludzi za
zwykłych durni . A ostatnio dużo
mamy przykładów na to , że nieważne jest dla nas własne dobro.
Choćby kategoryczne stwierdzenie ministra Sikorskiego, że
nie możemy podpisać akcesu do
budowy rurociągu, bo nie jest to
zgodne z interesem Ukrainy! Aż
strach pomyśleć, minister ten zostanie marszałkiem p o l s k i e g
o Sejmu! Czyje interesy będą dla
niego nadal najważniejsze?
Jestem za współpracą i dobrosąsiedzkimi stosunkami z Ukrainą, spieszeniem jej z pomocą.
Karykaturalnym staje się jednakże fakt, że każde nasze działanie
determinowane jest interesem
Ukrainy. Od jakiegoś czasu nie
ma dla nas ważniejszej sprawy .
Oto jeden z setek przykładów. Na
początku roku p o l s k i prezydent Komorowski spotyka się z
wojewodami. I rozmawia z nimi
tylko o Ukrainie, jakby nie było
innych ważnych spraw dla kraju
. Ponadto absurdalna, schizofreniczna propaganda o zagrożeniu
ze strony Rosji robi swoje. Zaczęliśmy wszędzie doszukiwać
się śmiercionośnych macek Putina, nawet w pazurkach kosmitek
! Spikerka telewizyjna Joanna
Osińska budzi nagle rodaków
wstrząsającym, dramatycznym
pytaniem: „Co stanie się z Polską
jak Rosjanie zabiorą Donbas!”
I nie bardzo może zrozumieć
normalny Polak, dlaczego histerycznie krzyczy się wokół, że
bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. A może byśmy byli
bardziej rozważniejsi w rzucaniu
haseł, za które jesteśmy gotowi
oddać życie ! Czy historia naprawdę niczego nas nie nauczyła
?
Niech odpowiedzią na to będzie o s t r y apel Rady Obwodu Wołyńskiego w związku
z jakże ż e n u j ą c o s t o
n o w a n ą uchwałą polskiego
Sejmu o ludobójstwie na Kre-
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sach Wschodnich. W apelu tym
czytamy: : „czystką etniczną o
znamionach ludobójstwa, Polacy zakwestionowali fundamentalne prawo każdego narodu do
samostanowienia i oporu wobec
agresorów…” I na to już naprawdę nie ma słów! Na Wołyniu agresorami w stosunku do
Ukraińców były polskie rodziny,
w większości chłopskie, dzieci,
kobiety i starcy ! To one zagrażały
niepodległości Ukrainy,
więc należało wszystkich wymordować! I dalej, Rada Obwodu Wołyńskiego pisze, że naszą
uchwałę napisano: „świadomie
ignorując i przemilczając prawdę historyczną, masowe czystki
etniczne ze strony polskich formacji zbrojnych…” .
I to, straszliwe, cyniczne kłamstwo obrażające pamięć pomordowanych tysięcy naszych
rodaków, polski rząd pominął
milczeniem.
Dlaczego i powyższego apelu
u nas nie upowszechniono, jak
przedtem pominięto milczeniem
list 148 deputowanych Ukrainy
Wschodniej? List, który najwłaściwszą drogą do prawdziwego
pojednania?
Czy to możliwe, aby i to zrobiono w imię racji stanu?!
Czy także w imię p o l s k i e
j racji stanu o ludobójstwie na
Kresach mówiono w zeszłym
roku tylko z okazji okrągłej rocznicy. I mówiono jakby mimochodem, wstydliwie, a co najbardziej przerażające, chwilami
wręcz tchórzliwie. Czy w niedalekiej przyszłości zaczniemy bić
się w piersi i przepraszać zbrodniarzy, że to tylko nasza wina, że
daliśmy się mordować ? Czy tak
stanie się w imię polityki, którą
teraz uprawiamy?
I refleksja ostatnia, najsmutniejsza. Obecnie rządzący nie dbając
o pamięć narodową,
lekceważą setki tysięcy niewinnie zamordowanych rodaków.
P.S. Wszyscy Ukraińcy, obywatele polscy, wypowiadający
się w telewizji jakich słyszałem,
uważają, że na Wołyniu nie było
rzezi. I choć tak twierdzą, bądź
co bądź, obywatele polscy, nie
możemy się temu dziwić , jeśli
Sejm Polski uznał to ludobójstwo tylko o z n a m i o n a c h
ludobójstwa!
Czesław Kuriata, ur. 29 kwietnia 1938 w miejscowości Marcelówka na Wołyniu, w Rzeczpospolitej Polskiej; poeta, prozaik,
publicysta, autor utworów dla
dzieci oraz słuchowisk radiowych.
Ukończył filologię polską na
Uniwersytecie A. Mickiewicza w
Poznaniu. Debiutował jako poeta
na łamach tygodnika „Ziemia i
Morze” w pamiętnym 1956 roku.
Od 1945 mieszka na Ziemi Koszalińskiej. W latach 1960-1984
dziennikarz Polskiego Radia w
Koszalinie, wchodził w skład
kolegium kilku czasopism społeczno-kulturalnych.
Współorganizował środowisko

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
literackie Pomorza Środkowego, następnie był wieloletnim
prezesem koszalińsko-słupskiego Oddziału Związku Literatów
Polskich.
Pierwsza książka Czesława Kuriaty Niebo zrównane z ziemią”,
otrzymała nagrodę Listopada
Poetyckiego za najlepszy debiut
poetycki 1961 roku.
W dorobku swoim pisarz ma 28
publikacji książkowych - wiersze, powieści, opowiadania,
utwory dla dzieci oraz słuchowiska radiowe.
W 1965 roku ukazała się powieść autobiograficzna o rzezi
Polaków na Kresach Wschodnich Galop do Wielkiego Lasu,
wznowiona w 2005 roku wraz
z poematem Wołanie Wołynia,
kolejna powieść Naprawdę już
po wojnie (1978) ukazuje osadników z Wołynia na Ziemiach
Zachodnich; wydano trzykrotnie powieść o łagrze sowieckim
Zorze archangielskie archangielskie (1998,2001,2004). W 1984
opublikowano Wiersze wybrane,
następnie kolejny wybór Trójwyznanie (1996,1999,2001, 2013).
Wśród tomów opowiadań znajduje się obszerny zbiór „Wino
pestkowe” (1974); w 2011 ukazały się wybrane słuchowiska i
opowiadania radiowe. Pisarz ma
w swoim dorobku dwa pomorskie poematy historyczne Powrót księcia Eryka (1965, 2001)
i Bogusław X (1980, 2011).
W 2006 przygotowano jubileuszowy tom „Czesław Kuriata
– 50 lat pracy twórczej” zawierający m.in. informacje o publikacjach oraz wywiady i recenzje
o książkach.
Twórczość pisarza opublikowano w kilkunastu językach
obcych. Noty biobibliograficzne znajdują się w światowych
wydaniach encyklopedycznych
m.in. Parnassus of World Poets
- Madras 1995; The International Who`s Who in Poetry Cambridge - International Biographical Centre 1999; Five hundred
leaders of influence - American
Biographical Institute 1997.
Wszystkie książki Czesława
Kuriaty można przeczytać w internetowej Bałtyckiej Bibliotece
Cyfrowej.
Wybrane źródła o pisarzu:
Piotr Kuncewicz Agonia i nadzieja (Poezja od 1956 tom 3)
Warszawa - „BGW” 1993
Piotr Kuncewicz Leksykon polskich pisarzy współczesnych (
tom 1 A-M ) Warszawa – „Graf
– Punkt” 1995
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury – słownik biobibliograficzny: tom 4 K (oprac.
zespół pod redakcją Jadwigi
Czachorowskiej i Alicji Szałagan ) Warszawa – Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne 1996
Elżbieta Ciborska Leksykon
polskiego dziennikarstwa – Warszawa - „Elipsa” 2000
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MUZYCZKA MAJDANU

Z ATAKIEM ŻYDOWSKIEGO DZIENNIKARZA „GAZETY POLSKIEJ” NA
AUTORA WALDEMARA ŁYSIAKA
Aleksander Szumański
W popularnym tygodniku „Do
Rzeczy” ( 15 – 21 września 2014
r. ) ukazał się tekst Waldemara
Łysiaka, który w sposób bezpardonowy wypunktował zakłamanie
współczesnych polityków i dziennikarzy tandemu „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta Polska” z telewizją
Republika w tle.
Nie mówiąc o „Gazecie Wyborczej”, „Gazeta Polska”, „Gazeta
Polska Codziennie”, telewizja
Republika, usiłujące uchodzić za
organy medialne i wizualne patriotycznej centroprawicy, swoimi
tekstami i wystąpieniami całkowicie zaciemniającymi właściwy obraz wydarzeń na Ukrainie, kompromitują się coraz bardziej walką
podjazdową ze środowiskami kresowymi, uważającymi słusznie, iż
obecny rząd Ukrainy jest spadkobiercą ideologii banderowskiej, a
tym samym antypolskiej, faszystowskiej i antysemickiej.
Gdyby nie było „Gazety Polskiej”, nasi wrogowie musieliby ją
stworzyć. Pomijam programowo
antypolską „Gazetę Wyborczą”,
nihilistyczno-kloaczne
„Nie”
czy ubeckie fałszywki Bubla, ale
wśród mediów aspirujących do
bycia patriotycznymi, nie ma i
nie było niestety mediów równie
szkodliwych, jak GP/GPC.
Środowisko GP/GPC od zawsze
chorowało na Moskala, tyle, że
choroba ta była w fazie latencji i
jeśli przybierała jakieś formy, to
co najwyżej niegroźnych idiosynkrazji.
Wszystko zmieniło się od czasu
banderowskiej rewolty na Majdanie, kiedy nagle informacje
zastąpiła agitacja i propaganda,
przy jednoczesnym szantażu moralnym, że „kto nie skacze, ten za
Putinem”. Według GP/GPC kresowianie to szabes goje, agenci
rosyjscy, „osoby znane” grożące
śmiercią.
Za swoistą cezurę można uznać
wyrzucenie z redakcji „GP” księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, którego w niespotykanie
chamski (urbanowski wręcz) sposób pomówiono o „szerzenie putinowskiej propagandy”, co miałoby być tożsame z krwią na rękach.
Po tej czystce redakcyjnej, kiedy
wybitnego specjalistę ds. Ukrainy
zastąpił arogancki ale ukorzeniony „dziennikarz” „autor” ( Dawid
Wildstein), nastąpiła już trwająca
nieprzerwanie do dziś „jazda bez
trzymanki”, bez jakichkolwiek
moralnych zahamowani, czy szacunku dla prawdy.

„GP” metodą na „ruskiego agenta” niszczy wszelki dyskurs polityczny, tak samo jak „GW” metodą na antysemitę czy ksenofoba.
Czytelnikom proponuję unikanie
GP/GPC jak morowego powietrza.
Stojąc na straży biznesowych i politycznych interesów rządu Ukrainy, owe media nie wspominają o
200 tysiącach obywateli polskich,
Polaków, Żydów, Rosjan, Czechów. Ormian oraz Ukraińców
wymordowanych w sposób okrutny przez OUN – UPA w czasie II
Wojny Światowej, a nawet jeszcze
przed tragicznym wrześniem 1939
roku.
Ze szpalt tych gazet i programów
telewizyjnych nie dowiemy się o
uchwalonych przez Sejm III RP
„znamionach ludobójstwa” na
Kresach II RP, czy też o 11 lipca
Dniu Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Oczywiście „znamiona ludobójstwa” nie są ludobójstwem (genocide), a dzień tragicznych mordów
dokonanych przez OUN – UPA 11
lipca 1943 roku nie został Dniem
Pamięci Narodowej - patrz http://
niepoprawni.pl/blog/2218/kazdyma-swoja-historie-umierania-zpolskimi-termopilami-i-11-lipcadniem-pamieci
Natomiast w tych publikacjach
można przeczytać sążniste artykuły o nic nie znaczącym w polskim
życiu społeczno – politycznym
Romanie Giertychu, czy też o Polakach na Ukrainie mających tam
swoją „drugą ojczyznę”.
PO RAZ KOLEJNY ATAK ŻYDOWSKIEGO DZIENNIKARZA
„GAZETY POLSKIEJ” DAWIDA WILDSTEINA NA WALDEMARA ŁYSIAKA
„WALDEMAR ŁYSIAK TO
BANDEROWIEC”
DAWID

WILDSTEIN „GP CODZIENNIE” 26.09 2014 http://niezalezna.pl/59794-waldemar-lysiak-banderowiec
Największy polski pisarz XXI
wieku ponownie został podle zaatakowany przez „Gazetę Polską”,
tym razem przez żydowskiego
dziennikarza tej gazety Dawida
Wildsteina, nazywającego środowiska kresowe „szabes gojami”.
Szabes goje - nie-żydzi - to pogardliwe określenie osób zatrudnionych u Żydów do wykonywania
niezbędnych czynności podczas
szabatu w żydowskim domu lub
bożnicy.
Najczęściej było to ogrzanie pomieszczeń mieszkalnych, podgrzanie pożywienia, zmiana świec
w świeczniku itp. Szabes - gojami
byli ubodzy chrześcijanie za niewielkie wynagrodzenie, służący
nie - żydzi, bądź chrześcijańscy
sąsiedzi.
Krakowskie środowiska kresowe
protestujące przeciwko mającemu się odbyć banderowskiemu
koncertowi w Krakowie zostały
nazwane przez innego dyżurnego
oszczerstw „GP” Tomasza Muchy
„osobami znanymi” grożącymi
śmiercią organizatorom koncertu
; „GP Codziennie” 23. 09. 2014.
Tomasz Mucha „Nie damy się zastraszyć”.
Przypomnę, iż już raz, jako korespondent tej gazety, na jej łamach,
Waldemar Łysiak został oskarżony przez niskiej rangi dziennikarza „GP” Jacka Kwiecińskiego
z inspiracji red. Tomasza Sakiewicza o antysemityzm. Ów podły wyczyn Kwiecińskiego został
dokładnie opisany w tekście mojego autorstwa „Gazeta Polska z
salonową maczugą w tle”; http://
www.rodaknet.com/rp_szumanski_6.htm RZECZ O NAPADZIE „GAZETY POLSKIEJ” NA
WALDEMARA ŁYSIAKA.
W konsekwencji tego ataku Wal

www.ksi.kresy.info.pl
demar Łysiak przestał w „GP” publikować.
Po podłym ataku „GP” na ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego i
prof. Bogusława Pazia z Uniwersytetu Wrocławskiego w tekście
„Nie damy się zastraszyć” autorstwa Wojciecha Muchy „GP Codziennie” 23. 09. 2014, na który
odpowiedziałem
http://blogpress.pl/node/19899
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
kolejny-atak-gazety-polskiej-na-ksiedza-...
nastąpił kolejny 26.09.2014
http://niezalezna.pl/59794-waldemar-lysiak-banderowiec ponownie na Waldemara Łysiaka, tym
razem określonego przez żydowskiego dziennikarza „GP” Dawida
Wildsteina mianem banderowca,
który „ośmielił się” bronić Polski, Polaków i polskości w tekście
„Muzyczka Majdanu” „Przestańcie bronić Ukrainy” zamieszczonego na łamach tygodnika „Do
Rzeczy” 15-21 września 2014.
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
muzyczka-majdanu
Dawid Wildstein m. in. pisze:
…pytanie brzmi: dlaczego Łysiakowi tak bardzo zależy na tym, by
antypolonizm rósł na Ukrainie?
„(…)warto wpierw przyjrzeć się
nieprawdom, półprawdom i manipulacjom, od których tekst „Nie
pomagam Ukrainie” wprost się
roi. Można wręcz uznać, że artykuł tego autora to po prostu zbiór
fałszów…
…Takich manipulacji bądź ewidentnych fałszywek jest w tekście
Łysiaka kilkadziesiąt. Niezłe osiągnięcie, zważywszy na niewielki
jednak rozmiar tekstu. Wszystkich ich tutaj po prostu nie sposób
sprostować, z racji objętości mojego artykułu…
…Warto jednak zwrócić uwagę,
że Łysiak wciąż afiszuje się ze
swoją niezależnością i „byciem
pod prąd”. Cóż, nie zaszkodzi pamiętać, że nie zawsze warto być
niezależnym za wszelką cenę,
zwłaszcza gdy w ten sposób autor
staje się niezależny od prawdy…
… Gra Wołyniem…
…Fałszywe informacje Waldemara Łysiaka łatwo sprostować i
wykazać ich absurdalność. Jednak
autor ten, poza publikowaniem
oderwanych od rzeczywistości
fantazji, porusza też dużo poważniejszy i prawdziwy problem….
Chodzi o rzeź wołyńską (pisze się
Rzeź Wołyńska dopisek AS) i odbiór tego wydarzenia wśród dzisiejszych Ukraińców...
…Łysiak raczy więc nas sążnistymi opisami koszmaru tego ludobójstwa (temu poświęcona jest
zresztą większość jego tekstu) i
cytatami przywódców banderowskich bojówek, które faktycznie
niewiele się różnią od wypowiedzi
nazistów w stosunku do Żydów…
…Wystarczy posłuchać ostatnich
wypowiedzi Dmytro Jarosza na
temat Polski czy spojrzeć na badania statystyczne, z których wynika, że w sposób ciągły rośnie na
zachodniej Ukrainie sympatia do
Polaków…” - koniec cytatu Dawida Wildsteina.
Styl i język Dawida Wildsteina:
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„…Jednak najbardziej parszywym
fałszem Łysiaka jest sugerowanie…”
Expressis verbis 19 marca 2014
roku „Gazeta Polska Codziennie”
rozpoczyna „rozhowory”, szczególnie kompromitujące to rzekomo centro prawicowe pismo, nie
antysemickie i nie filosemickie.
Tymczasem prezydent Ukrainy
Petro Poroszenko powiedział w
czwartek, że należy rozważyć
przyznanie statusu kombatanta
weteranom OUN-UPA – podała
agencja Interfax Ukraina.
- To jest bardzo poważna kwestia i obecnie niezwykle aktualna. Wcześniej problem ten dzielił
nasz kraj i zdejmowano całą sprawę z politycznej agendy. Teraz jest
odpowiedni moment – cytuje Poroszenkę Interfax Ukraina. Prezydent dodał, że w walce żołnierzy
OUN-UPA widzi przykład „heroizmu”.
Szersza wypowiedź Poroszenki
jest na portalu www.kresy.pl
http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/petro-poroszenko-oun...
Prezydent Poroszenko odniósł się
na dzisiejszej konferencji do kwestii nadania członkom UPA statusu
weteranów:
„OUN-UPA to bardzo ważna
kwestia, podniesiona w sam raz.
Wcześniej zagadnienie bojowników OUN-UPA dzieliło Ukrainę.
I dlatego na porządku dziennym
nie było ono poruszane. W Galicji, na ziemi iwano - frankiwskiej,
w Równem, na Wołyniu było ono
rozwiązywane na poziomie miejscowych rad. Ale obecnie czas jest
dobry. Bo kimże jest żołnierz, który broni swojego kraju, tak jak to
robili żołnierze UPA? Jeśli zwróciliście uwagę, to na moim wystąpieniu inaugurującym prezydenturę i na Dniu Flagi Państwowej
UPA była wspominana jako przykład bohaterów. Takie jest właśnie
moje stanowisko” - mówił prezydent Poroszenko.
„Gazeta Polska Codziennie” prezentuje nazwiska osób zwanych
„bohaterami Majdanu”, nie troszcząc się o zamordowanych przez
banderowców Polakach, o 11 lipca „Dniem Pamięci Męczeństwa
Kresowian”, czy też o „znamionach ludobójstwa” na Kresach II
RP, jak ogłosił Sejm III RP.
Zamieszcza natomiast tekst red.
Katarzyny Gójskiej – Hejke
„WOŁYŃ I ORGANIZATOR
TITUSZEK” napadający w stylu red. Jacka Kwiecińskiego na
Waldemara Łysiaka, tym razem
na wielkiego Polaka ks. Tadeusza
Isakowicza – Zaleskiego.
http://niezalezna.pl/53050-wolyn-i-organizator-tituszek
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_6.htm
Nie zamierzam udowadniać red.
Katarzynie Gójskiej – Hejke, że
nie jestem wielbłądem, ale mogę
ją przekonać, że jestem lwowianinem, m.in. redaktorem „Lwowskich Spotkań” i „Kresowego Ser-

wisu Informacyjnego”.
Bywam we Lwowie kilkanaście
razy w roku m.in. na własnych
wieczorach autorskich w redakcji
„Lwowskich Spotkań” przy ul.
Rylejewa 9 (Badenich 9).
Red. Katarzyna Gójska – Hejke
nadużywa zaufania społecznego
kłamiąc w swoim tekście „WOŁYŃ I ORGANIZATOR TITUSZEK”, jakoby „…argumentem
decydującym był apel Polaków
mieszkających na Ukrainie, którzy prosili nas – rodaków z Macierzy” o wsparcie dążeń Ukrainy
o …przemiany w ich dzisiejszej
ojczyźnie”.
„…Argumentem
decydującym
był apel Polaków mieszkających
na Ukrainie, którzy prosili nas
– rodaków z Macierzy – byśmy
nie dali się zwieść rosyjskiej propagandzie i także dla ich bezpieczeństwa wsparli wolnościowe
przemiany w ich DZISIEJSZEJ
OJCZYŹNIE. Nie wydrukowaliśmy felietonu Księdza, bo stanęliśmy po stronie Polaków na Ukrainie…” - pisze red. Katarzyna
Gójska – Hejke.
To kłamstwo podszyte bezczelnością i szyte grubym drutem dla
otumanienia Polaków, właśnie w
MACIERZY . Polacy we Lwowie
i na Kresach II RP nie mają żadnej „dzisiejszej ojczyzny Ukrainy”, bo ich ojczyzną jest Polska,
ale nie tuskowo – komoruska, do
której nie mogą powrócić z tułaczek z sowieckich zsyłek i łagrów
bolszewickich z Syberii, czy Kazachstanu.
UKRAIŃCY
POLAKÓW

PRZEŚLADUJĄ

Ukraińcy prześladują Polaków,
nienawidząc ich, czego doznaliśmy wielokrotnie z małżonką na
granicy w Medyce, czy w lwowskich tramwajach przez rzekome
kontrole i „lewe” mandaty pobierane przez oszustów wspólnie z
obsługą tramwaju z wrzaskami:
„my was do tiurmy Polaczki”.

BANDERYZM
WSPÓŁCZESNY NA UKRAINIE
Całkowicie zdezorientowanych
sytuacją na Ukrainie czytelników,
Waldemar Łysiak edukuje w sposób taki, aby poznali ukrywaną
dotąd prawdę. Uczynił to przed
nim ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski ówczesny korespondent „Gazety Polskiej” tekstem o banderowskim rządzie Ukrainy, ale tekst
nie został wydrukowany, a Ksiądz
obrażony przez redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” Tomasza
Sakiewicza, o czym pisze ksiądz
Tadeusz Isakowicz – Zaleski : „…
Sakiewicz obraził mnie jak tylko
mógł…” („Warszawska Gazeta”
21 – 27 03. 2014 ).
!8 września 2014 roku z inicjatywy redakcji „Gazety Polskiej” i
TV Republika odbył się skandaliczny spektakl – koncert „Nasze
serca z Ukrainą”. Początkowo
koncert miał się odbyć w sali teatralnej kościoła św. Jadwigi w
Krakowie.
Na skutek licznych protestów, nie
tylko kół kresowych, koncert się
tam nie odbył.
Następnym miejscem koncertu
miała być sala Żydowskiego Muzeum „Galicja” przy ul. Dajwór w
Krakowie.
Po udostępnieniu dyrekcji muzeum materiałów związanych z
szalejącym współcześnie antysemityzmem na Ukrainie i związanymi z tym ekscesami antysemickimi i biciem publicznie Żydów
przez zwolenników partii politycznych rządzących „Swobody”,
„Batkiwszczyny”, „Prawego Sektora” oraz czołowego ukraińskiego antysemity i faszysty Ołeha
Tiahnyboka w Muzeum „Galicja”
koncert się również nie odbył.
Patrz „Bij Żyda - ze zbrodnię
ukraińsko – niemiecką w tle”
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle

Dyrektor muzeum uzasadnił odmowę, iż nie urządza spektakli
politycznych.
POLAKOM ZROBIMY DRUGI
KATYŃ
Tymczasem Ukraińcy deklarują:
„Polakom zrobimy drugi Katyń” ;
„My im zrobimy drugi Katyń.
A oto faktyczne wypowiedzi
Dmytro Jarosza i Oleha Tiahnyboka, z których wynika „że w sposób
ciągły rośnie na zachodniej Ukrainie sympatia do Polaków”…
„My Polakom zrobimy drugi Katyń”
To słowa Dmitrija Jarosza -przywódcy “Prawego Sektora” w rozmowie z Olegiem Tiahnybokiem
– przywódcą partii “Swoboda “..
Rozmowa miała miejsce 25 lutego
2014 r. w restauracji „Turgieniew”
przy ulicy Wielkiej Żytomirskiej
40 w Kijowie ( na tej samej ulicy
pod numerem 23 mieści się siedziba partii “Swoboda”).
http://wirtualnapolonia.
com/2014/03/07/my-im-zrobimy-drugi-katyn/
http://kefir2010.wordpress.
com/2014/03/07/usa-przemieszcza-wojska-do-pol...
Oleg Tiahnybok : Dobrze! Z Rosjanami i Europejczykami jasne, co myślisz o Polakach. Oni
poważnie myślą o powrocie na
Wołyń. Na mapach już zaczęli
Wschodnie Kresy rysować. Tam
są silne propolskie nastroje. Jeśli z Europą wspólnego języka
nie znajdziemy , rozżaleni na nas
mogą spuścić „polskiego psa”.
Dmitrij Jarosz : Możesz być dumny. Mnie jeszcze tak nikt nie nazwał. Mało OUN i UPA za nas
krwi przelali ?
Oleg Tiahnybok : Będą podnosić
głowę, to my im zrobimy drugi Katyń . Ani metra ukraińskiej
ziemi nie oddamy, ani Rosjanom,
ani Polakom , ani tym bardziej
Żydom. Karabinów na wszystkich
starczy.
Dmitrij Jarosz: Mam do ciebie Oleg kolejne pytanie. Ja nie
rozpuszczę Majdanu do prezydenckich wyborów. Zainstaluje
kontrolę w najważniejszych mi-

1 października 2014 - strona 18
nisterstwach i regionach. Będę
ubezpieczał twoje działania.
W zestawieniu z możliwościami
twojej „Swobody” to będzie siła.
W ostatecznym etapie jeżeli „pacuki” ( chodzi o Jaceniuka , Kliczkę i Tymoszenko) znowu zaczną
handlować Ukrainą, my znowu
podniesiemy Majdan i weźmiemy
władzę.
Oto tekst Waldemara Łysiaka:
Muzyczka Majdanu
Przez późną zimę i prawie całą
wiosnę tego roku Polska żyła zrewoltowaną, majdanową Ukrainą.
Żaden inny temat czy problem nie
absorbował wtedy wszelakich mediów równie mocno — tony farby
drukarskiej i niezliczone godziny
emisji (radio, tv, internet) poświęcono Majdanowi, Kremlowi etc.
Nie wiem czy red. Lisicki zbierał
gratulacje za profetyzm „Do Rzeczy”, ale fakty są takie, że mój felieton pt. „Ukraiński oksymoron”
(20-1-2014), wieszczący nacjonalistyczną eskalację „kijowskiej rewolucji”, ukazał się parę tygodni
przed krwawą eksplozją Majdanu.
I natychmiast zostałem publicznie
skarcony piórem Dawida Wildsteina, który mi zarzucił demonizowanie Majdanu przypisywaniem
nadmiernej roli obecnym tam postnazistowskim „banderowcom”.
Miłość Wildsteina juniora do Majdanu jest zresztą głosem z chóru,
albowiem wszyscy polscy komentatorzy wydali jednogłośnie
i zupełnie bezmyślnie ( ślepotą
— premedytacyjną lub naiwnością — wobec faktów) hagiografię
Majdanu, życząc „nowej Ukrainie” samych sukcesów, szczęścia
i pomyślności.
„Tygodnik Lisickiego” próbował, co prawda zachować swoim
zwyczajem obiektywizm przez
dywersyfikację
publikowanych
poglądów, lecz i tu przewaga wypowiedzi politycznie poprawnych
(promajdanowych) była ewidentna.
Deklaruję wobec takiej tendencji
zdecydowany „votum separatum”,
a niniejszy mój tekst to argumentacja mojego sprzeciwu.
MORD ZAŁOŻYCIELSKI
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wołyńskie po rymkiewiczowsku:
to był konieczny „mord założycielski”, dla założenia (scementowania Ukrainy) (sic!).
Łuczewski (wicedyrektor Centrum
Myśli Jana Pawła II) przywoływał
Rymkiewicza w swym tekście co
i rusz: „Rymkiewicz przedstawia
proces hominizacji o wiele bardziej
realistycznie: to nie polityka, ale
poprzedzające ją morderstwo czyni
nas ludźmi”-,
„Mord — twierdzi Rymkiewicz —
czyni z nas prawdziwych Europejczyków”-, „Mordowanie polityczne nie jest, według Rymkiewicza,
ani moralne, ani niemoralne”-, itd.
itp.
By kilka szpalt dalej wyłożyć punkt
widzenia ukraińskich zwyrodnialców, według których hekatomba
Polaków też nie była — przez swą
założycielską konieczność — niemoralna:
„Nacjonaliści ukraińscy chcieli
przyspieszyć przyszłość i ujrzeć
krew (…) Wokół nich powstawały
kolejne republiki, a oni wciąż nie
potrafili zbudować własnej. W tym
celu musieli przekroczyć zbyt łagodne chrześcijaństwo i zatopić je
w sile, w narodowym fanatyźmie
(…) „Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni —głosił dekalog
ukraińskiego nacjonalisty — kiedy
tego wymaga dobro sprawy” (…).
Należało „zlikwidować wszystkie
ślady polskości: kościoły, drzewa,
chaty, ludzi”.
Zabić sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi nie jest łatwo, nawet gdy się
po prostu do nich strzela lub kłuje
czy tnie (widłami, kosami, nożami,
siekierami), a już zamęczyć okrutnie, dawkując śmierć powolną, jest
bardzo trudno.
Ukraińcy wybrali jednak męczarnie — palenie, patroszenie, przybijanie bretnalami do płotów i
stodół, rozpiłowywanie, siekanie,
kawałkowanie, etc. — wszystko to
oczywiście żywcem i bez dyskryminowania kogokolwiek (starcy,
kobiety i niemowlęta po równo),
żeby była uciecha.

Gdyby polskie władze i polskie
(nie tylko „mainstreamowe”) media poświęcały polskiej krwi rozlanej bestialsko na Wołyniu przez
Ukraińców (sto kilkadziesiąt
tysięcy zakatowanych w latach
1943-1945) jedną tysięczną tej
empatii, tej pamięci, tego współczucia, tego hołdu, jaki poświęcały krwi przelanej na Majdanie w
lutym bieżącego roku (kilkudziesięciu zastrzelonych) — moje pretensje byłyby mniejsze.

Założycielska, jak chce Rymkiewicz i jemu podobni: trwały fundament nowo rodzącego się państwa. Szefowali tej megamasakrze
Stepan Bandera (przywódca OUN
— Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów), Roman Szuchewycz
(komendant UPA — Ukraińskiej
Powstańczej Armii) i Roman Dmytro Kłaczkiwski (wicekomendantUPA).
Kłaczkiwski podpisał swym pseudonimem „Kłyma Sawura” dyrektywą operacyjną ludobójczej
zbrodni:

Zresztą od pretensji często było
blisko do gniewu, kiedy czytałem
ewidentne kłamstwa (zmyślenia
i przemilczenia) lub teksty takie
jak artykuł socjologa Michała Łuczewskiego („Rzeczpospolita”)
usprawiedliwiający ludobójstwo

„Trzeba przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu”
(1943). Kolejny taki dokument
operacyjny to rozkaz Szuchewycza
z 1944 roku:
„Konieczne jest przyspieszenie
likwidowania Polaków. Muszą

zostać zgładzeni całkowicie, ich
wioski spalone do gruntu samego
(…).
Ludność polską należy absolutnie
zniszczyć. Śmierć każdego Lacha
to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie lechicka krew po kolana —
albo Ukrainy nie będzie. Musimy
zatem Polaków w pień wyciąć”.
Dzisiaj te bestie — ci herszci eksterminacji — mają w ukraińskich
miastach pomniki, u stóp których
kwiaty są składane nie tylko przez
tłumy Ukraińców, lecz i przez
niektórych Lachów, co się mienią
„mężami stanu” III RP.
BANDEROWCY
Tendencje nacjonalistyczne (od
narodowców, do nazistów) nie wykiełkowały, rzecz prosta, na Majdanie 2014, są dużo starsze. Wśród
Ukraińców nigdy po II Wojnie
Światowej nie zgasły sympatie nazistowskie, których kolebkę stanowi hitlerowska ochotnicza 14 Dywizja SS-Galizien (SS-Hałyczyna)
złożona z siczowych „herojów”, a
już kult UPA i OUN tlił się w bardzo wielu ukraińskich sercach, tylko że „komuna” (ZSRR) tłumiła te
sentymenty.
Kiedy jednak padła — otworzyły się wrota piekieł. 1 lipca 1990
roku nastąpiło zjednoczenie dwóch
organizacji: UNA (Ukraińskie
Zgromadzenie Narodowe) i UNSO
(Ukraińska Samoobrona Narodowa
vel Ludowa). Ruch UNA-UNSO
zaczął skupiać wszelkie mniejsze organizacje nacjonalistyczne
tudzież „narodowe” partyjki parlamentarne (jak Ukraińska Partia
Narodowa czy Ukraińska Partia
Chrześcijańsko-Demokratyczna),
akcentując m.in. konieczność odebrania Polsce jej ziem południowo-wschodnich (tzw. „Zakerzonie”).
Program UNA-UNSO prawie się
nie różni od programu OUN, co
nie może dziwić, bo i kierownictwo różni się mało: szefem jest
syn Romana Szuchewycza. Pod
jego komendą przez kilkanaście lat
tworzono grupy bojowe, które tego
roku opanowały Majdan.
Złotym okresem był dla UNA-UNSO czas prezydentury Wiktora
Juszczenki i premierowania Julii
Tymoszenko. Bandera, Szuchewycz i ich kompani awansowali
wtedy do roli bohaterów narodowych Ukrainy, a ukraińska bezpieka SBU zaczęła uprawiać antypolską propagandę rozgrzeszającą
OUN i UPA, sekującą natomiast
AK i polskie władze przedwojenne
(„sanacyjne”).
Szef SBU, Walentin Naliwajczenko, publicznie przyrównał policję
II RP do Gestapo i NKWD, imputując jej działania eksterminacyjne
wobec narodu ukraińskiego, zaś
Armię Krajową nazwał „Armią
Katów”. Wymachiwał przy tym
rzekomymi „dokumentami z archiwów”, fabrykowanymi przez
usłużnych lokalnych „historyków”.
Te jaskrawe kłamstwa nie spotkały się w Polsce z odpowiednią

krytyką (ani polityczną, ani scjentyczną), cały czas bowiem władze
III RP tak właśnie (uszy po sobie)
rozumiały „dobrosąsiedzkie stosunki obu państw”.
Dzisiaj utrwalanie tych „dobrosąsiedzkich stosunków” polega
m.in. na wmawianiu priwiślińskiej publice, że Majdanu nie zdominowali „banderowcy”. Robią to
wszyscy, od „Gazety Wyborczej”
do „Do Rzeczy”, gdzie Piotr Kościński wyśmiał takie twierdzenie
jako mit:
„Konstrukcja tego przesłania jest
niesłychanie prosta: Majdan opanowany został przez ugrupowania
nacjonalistyczne Swoboda i Prawy Sektor, czyli banderowców.
Gdy upadł rząd Janukowycza, doszło do zamachu stanu i tak banderowcy znaleźli się u steru władzy”.
Tymczasem — abstrahując od
dzisiejszego „steru władzy” (to
już inna bajka, gierka międzynarodowa) —„rewolucję kijowską”
istotnie zdominowali „banderowcy”, i kto temu przeczy, mija się
z prawdą.
Swoboda (założona w 1991 Socjalnarodowa Partia Ukrainy) zawsze używała symboliki i retoryki
nazistowskiej, mając świetne relacje z Narodową Partią Niemiec
(NPD). „Deutsche Stimme” (organ NPD) pełne jest nostalgicznych wspominków weteranów 14
Ukraińskiej Dywizji SS-Galizien,
wzajemne serdeczne wizyty niemieckich i ukraińskich SS-manów
to codzienność Swobody.
Jej szef, Ołeh Tiahnybok, wysyła
swoich „chłopców” (noszących
koszulki z napisami: „Śmierć Lachom!”) do akcji takich, jak sprofanowanie (2009) monumentu
polskich profesorów zamordowanych przez nazistów we Lwowie,
czy zakłócanie uroczystości rocznicowych ku czci Polaków wyciętych w Hucie Pieniackiej.
Parlamentarne (wyborcze) aspiracje Swobody finansują m.in. kryminaliści o pseudonimach „Pups”
i „Wowa Morda”.
Z całym swoim nazizmem, antypolonizmem i antysemityzmem
Swoboda to jednak ledwie przedszkole „banderowskiego” bandytyzmu. Przedszkole wobec ichnich
kolegów tworzących ugrupowanie
Prawy Sektor, do którego świetnie
pasuje pojęcie „strzelcy siczowi”,
znane Sarmatom kilka wieków
temu, a parę miesięcy temu odgrzane na kijowskim Majdanie
śmiertelną kanonadą przypisywaną przez Salon ludziom Wiktora
Janukowycza:
BRUNATNY SEKTOR
Prawy Sektor to konglomerat kilkunastu skrajnie nacjonalistycznych i
neonazistowskich partii bądź organizacji (główne: Zgromadzenie
Socjalno-Narodowe, C-14, Biały
Młot, Wszechukraińska Organizacja „Tryzub” im. Stepana Bandery). Z „Tryzuba” wywodzi się szef
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Prawego Sektora, Dmytro Jarosz.
Jego zastępca, Andrij Tarasenko,
głosi niezmiennie, że Polska winna
zwrócić Ukrainie miasto Przemyśl
plus kilkanaście okolicznych powiatów, a pytany o Rzeź Wołyńską
Polaków warczy: „ Zupełna brednia, nic takiego nie było!”. Retoryka prawosektorowców ucieszyłaby samego Goebbelsa i Himmlera,
podobnie jak ich stroje zdobione
symbolami nazistowskimi. A ich
wyszkolenie bojowe i uzbrojenie
mogłoby zadziwić niejedną światową „jednostkę specjalną”. To
efekt włączenia się do Prawego
Sektora długo szkolonych bojówek UNA-UNSO (wśród członków rej wodzili ekswojskowi).
Gdy protest Majdanu się zaognił
— bojówki te przejęły na zachodniej Ukrainie kilka dużych magazynów wojskowych, zdobywając
15 tysięcy karabinów, w tym broń
automatyczną i snajperską, a także działka przeciwlotnicze, wyrzutnie rakietowe „Strzała”, etc.
(i nie są to informacje z telewizji
kremlowskich, tylko z mediów
niemieckich i anglosaskich).
Wkrótce potem Majdanem wstrząsnęła gromka palba i trup zaczął
się „ścielić gęsto”. Kulminacją
stała się „doba snajperów” (20
luty) — krwawe żniwo Majdanu.
Polska opinia publiczna była w
ciągu całej „kijowskiej rewolucji”
okłamywana przez salonowców
fałszami i przemilczeniami, a w
zalewie tego kłamania nikły głosy
rozsądku, jak chociażby wypowiedź eksperta do spraw obronności, Wojciecha Łuczaka:
- Wiele ukraińskich prawicowych
ugrupowań i organizacji, które
mają nawet własne oddziały paramilitarne, jest do Polski nastawionych skrajnie wrogo.
Nie wiem dlaczego u nas jest
to starannie ukrywane” (2014).
Również światowa opinia publiczna była mamiona „poprawnie politycznie”, ale na Zachodzie przeciekły jednak wreszcie fragmenty
prawdy, gdy platformerski szlaban
cenzurowy okazał się twardszą
barierą.
Mnie cały czas zdumiewało, że
dorośli ludzie wierzą, iż uzbrojony po zęby reżim jest bezradny
niczym mała dziewczynka wobec
„bezbronnych cywilów” atakujących go kamieniami, butelkami i
wyzwiskami.
Śpiewka pt. Janukowycz przy
pomocy snajperów Berkutu zamordował kilkudziesięciu protestujących — została urobionej
już publiczności sprzedana bardzo
łatwo. Ale nie publiczności Zachodu. Tam bowiem media opublikowały nagraną podsłuchowo
rozmowę telefoniczną estońskiego ministra spraw zagranicznych,
Urmasa Paeta, z Wysokim Przedstawicielem UE ds. Zagranicznych, panią Catherine Ashton.
Estończyk poinformował ją, że ma
zeznanie działaczki Majdanu, le
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było wyplenić jak Wołyń długi
i szeroki” — wzbudziło u wielu
szok, a u innych raczej stan typu,,straszno, ismieszno”.
Zwłaszcza, że tuż obok stał Muzyczko, a nad nimi falował transparent „Rżnij Lachów i Jewrejów!”. Wódz PiS-u zmieniał swoje
poglądy (na Rosjan, na komunistów, na współpracowników, itd.)
równie często jak kobiety zmieniają swój nastrój i wystrój, lecz
w sprawie swej sympatii wobec
Ukraińców jest stały, głuchy wobec takich diagnoz:
„Sojusz z pogrobowcami Bandery, którzy zdominowali Majdan,
to najgorszy alians dla Polski jaki
sobie można wyobrazić” (Marek
A. Koprowski, 2014).
karki Olgi Bohomolec, iż strzelający do milicji i do protestujących
snajperzy nie byli od Janukowycza, tylko od Prawego Sektora, i
że estońskie służby wywiadowcze
potwierdzają to.
Ashton odparła, że NATO-wskie
służby również już to wiedzą, ale
nie wolno zezwolić, by sprawa
zaznała rozgłosu. Później się okazało, że prawosektorowe sztucery
z lunetami waliły po równo obie
strony konfliktu, i że spośród 410
hospitalizowanych funkcjonariuszy milicji aż 130 ma snajperskie
rany postrzałowe.
Gdyby nie agresywna siła zbrojna
Prawego Sektora —„rewolucja
kijowska” nie miałaby szans na
zwycięstwo. Ta prawda stała się
bardzo niewygodna dla nowych
władz Ukrainy, które ukonstytuowały się po czmychnięciu Janukowycza.
„Banderowcy” weszli do nowego
rządu.. Dowodem na „antybanderowskość” tego rządu jest fakt, że
premier Jaceniuk i wicepremier
Hrojsman mają pochodzenie żydowskie, drugi to nawet członek
gminy żydowskiej; w czerwcu
„Der Spiegel” doniósł, że ojciec
nowego prezydenta, Petra Poroszenki, to Żyd z tej samej gminy
żydowskiej co Hrojsman.
Wiedzących zbyt dużo świadków zaczęto uciszać „samobójstwami”. Najwięcej wiedział szef
prawosektorowych
snajperów,
Ołeksandr Muzyczko, całe lata
ścigany na Ukrainie gangster
(ksywa: „Saszko Biłyj”—„Biały
Sasza”), oskarżany o liczne zabójstwa i wymuszenia, lecz skazany
tylko raz (trzy i pół roku).
Nowa ukraińska bezpieka zastrzeliła go pod Równem (kwiecień
2014), bo rzekomo ostrzeliwał się,
gdy chciano go aresztować. Duży
sztukmistrz — chciał się ostrzeliwać leżąc na brzuchu i mając ręce
skute na plecach.
Świadkowie ujawnili, że była to
egzekucja — „dwa strzały w serce
z przyłożenia” do skutego animatora snajperskiej muzyczki Majdanu.

Marek A. Koprowski:
Muzyczko po prostu wiedział za
dużo o Euromajdanie i trzeba go
było zlikwidować” (2014).
PRZYJACIELE Z POLSKI
Majdan cały czas miał wśród naszych polityków i żurnalistów
grono żarliwych fanów (nieomal
kompletne), co mnie zdumiewa o
tyle, że głównym celem Majdanu
było obalenie Wiktora Janukowycza, szczerego przyjaciela Polski.
Człowiek ten, kiedy tylko zdobył
prezydenturę (mocą demokratycznych, niesfałszowanych wyborów), zaczął twardo odkręcać
OUN-owskie/UPA-owskie „akty
strzeliste” duetu Juszczenko-Tymoszenko, likwidując kult Bandery i Szuchewycza (orderowy,
pomnikowy itp.).
Z jego osobistej inicjatywy sąd
cofnął Banderze tytuł „Bohatera
Narodowego Ukrainy” nadany
przez Juszczenkę, i z jego rozkazu
likwidowano ceremonie honorujące UPA. Można wręcz powiedzieć, iż — paradoksalnie — za
Janukowycza kult ukraińskich
nazi-bandziorów kwitł bardziej w
Polsce niż na Ukrainie,
Polacy bowiem zdemontowali
na żądanie „banderowców” (ściślej: „Koła Kombatantów UPA w
Przemyślu”) rzeźbę czczącą ofiary
UPA, zezwalali weteranom UPA
składać wieńce i kwiaty przy podkarpackich grobowcach i monumentach UPA, a także drukować
wrogą Polsce gazetę (organ ów,
wydawany za pieniądze polskich
podatników, głosi, że Ukraińcy
odbiorą nam 13 powiatów), organizowali nawet dla młodzieży
ukraińskiej rowerowy rajd „Europejskim szlakiem Stepana Bandery”!
Ksiądz Isakowicz - Zaleski dodał: „ - Bandera był hitlerowskim
kolaborantem i ludobójcą, więc
przejazd tej grupy przez terytorium naszego kraju traktuję jako
propagowanie faszyzmu!”.
Dla wielu patriotów chore było
również to, co rodzimi politycy i

żurnaliści wyprawiali na Majdanie
w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Permanentna pielgrzymka do Kijowa, bratanie się z „banderowcami”, UPA-owskie okrzyki
i hejnały. Cytowany już Michał
Łuczewski:
„Ten wspólny rytuał, w którym
święciło się nasze braterstwo, miał
w sobie coś religijnego. Każde
słowo o mordach na Wołyniu osłabiało tę wspólnotę, a jednocześnie
— wyraźnie to czuliśmy — naruszało jakieś najgłębsze tabu. Tych,
którzy je wypowiadali, poddawano więc ostracyzmowi i dehumanizowano (…).
Musieliśmy wymazać nasze własne cierpienie. Zapewne z tego
powodu polscy politycy i publicyści, ludzie dobrzy i łagodni, tak
głośno krzyczeli: „Sława Ukraini!
Herojam sława!
Krzyczeli głośno, żeby nie słyszeć
innego krzyku, bardziej przerażającego, który dochodził do nich
z przeszłości” (2014). Ryk: „Sława Ukraini! Herojam sława!” był
oficjalnym/rytualnym pozdrowieniem „banderowców” z OUN i
UPA, takim samym ]ak „Heil Hitler!” czy „Sieg Heil!”.
Jacek Kurski: „ — To był ostatni
okrzyk, który słyszało 120 tysięcy zamordowanych na Podolu i
Wołyniu Polaków, nim siekiery
rozłupały im głowy”. Czy istotnie
120 tysięcy? Tę udokumentowaną
liczbę zaświadczył m.in. ukraiński
historyk Wiktor Poliszczuk, lecz
szacunki niektórych badaczy mówią nawet o 200 tysiącach.
Wielu Polaków, widząc na Majdanie Pawła Kowala, szefa kanapy
Polska Jest Najważniejsza, zastanawiało się czy rzeczywiście Polska jest dla niego najważniejsza.
To samo myślano o innych dygnitarzach (Buzek), partyjnych wodzach, wodzusiach i przywodzusiach (Protasiewicz) ściskających
się z „banderowcami”.
Zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego
(opublikowane m.in. przez wysokonakładową „Angorę”), stojącego na majdańskiej trybunie ramię
w ramię z szefem Swobody, Tiahnybokiem, człowiekiem głoszącym, że „polskie robactwo trzeba

NOWA WŁADZA
Po wypędzeniu Janukowycza
nowym prezydentem został oligarcha Poroszenko (wcześniej
wspierający finansowo prorosyjskiego prezydenta Kuczmę, oraz
prezydentów Juszczenkę i Janukowycza, którego zdradził kiedy zwęszył „krew reżimu”), ale
najpierw ukonstytuował się nowy
rząd ukraiński.
Premierem został Arsenij Jaceniuk
(Antoni Mak: „Jaceniuk, choć pochodzi z Batkiwszczyny, nigdy nie
krył, że jest wielbicielem UPA”),
a wicepremierem (drugim obok
Hrojsmana) Ołeksandr Sycz, wołyński historyk-nacjonalista, propagator antypolskiego „Dekalogu
ukraińskiego nacjonalisty” (autorstwa Stepana Lenkawskiego), będącego — w ujęciu OUN-owców
— swoistym regulaminem ludobójczej czystki kontrpolskiej.
Z kolei ministrem środowiska został zaciekły „banderowiec” Andrej Mochnyk, inicjator (wraz z
Syczem i Tiahnybokiem) nadania
Banderze przez prezydenta Juszczenkę tytułu „Bohatera Narodowego Ukrainy”. Spośród nominacji tego rządu warto też zwrócić
uwagę na mianowanie dyrektorem
Instytutu Pamięci Narodowej byłego bezpieczniaka Wołodymira
Wiatrowycza, który fałszował w
archiwum SBU dokumenty (dla
wybielania OUN i UPA) i ma
wśród polskich ukrainistów opinię
„czołowego falsyfikatora historii,
twierdzącego, że mieszkańcy polskich wsi sami się pozabijali wzajemnie”.
Dla rzesz rodzimych fanów Majdanu, peregrynujących do Kijowa
na kolanach, bardzo bolesnym casusem (można rzec: obudzeniem
się z ręką w nocniku) była pierwsza ustawa wyprodukowana przez
parlament ukraiński po zwycięstwie „rewolucji kijowskiej”.
Czysto antypolska. Ustawa ta
bowiem anulowała inną ustawę,
sprzed dwóch lat, którą parlament
ukraiński zadekretował 3 lipca
2012 roku, z inicjatywy przychylnego Polsce prezydenta Wiktora
Janukowycza. Tamta „Ustawa o
językach regionalnych” czyniła

język polski równorzędnym wobec ukraińskiego we wszystkich
tych miejscowościach na Ukrainie
(a jest ich sporo) gdzie mieszkają Polacy. Polak idący do urzędu
mógł się posługiwać polszczyzną,
napisy były dwujęzyczne (polskie
i ukraińskie), a w szkołach język
polski mógł być nauczany jako
przedmiot obowiązkowy.
I te właśnie „przywileje mniejszości narodowej” zniósł parlament (Rada Najwyższa Ukrainy)
dyrygowany przez triumfatorów
Majdanu Niepodległości. Poszła
za tym cała seria innych antypolskich szykan, realizowanych
również przy pomocy dyplomacji,
vide raptowna dymisja biskupa
rzymskokatolickiego na Ukrainie,
twardego obrońcy polskości, Mariana Buczka. Komentatorzy europejscy zauważyli, iż nastąpiła
ona bezpośrednio po watykańskiej
audiencji (u papieża Franciszka)
premiera Jaceniuka, „który chciałby, żeby w kościołach rzymskokatolickich modlono się za duszę
Stepana Bandery, a wszyscy biskupi byli ukraińskimi nacjonalistami”. Buczka zastąpił biskup
Szyrokoradiuk, mający opinię
nieprzejednanego „polakożercy”
— na Majdanie błogosławił on
prawosektorowców,
wzywając
ich, by „rozwalili Janukowycza”.
Posłuchali i zrobili to, aczkolwiek
tylko politycznie (fizycznie się nie
udało].
Polskich
majdanoentuzjastów
czeka jeszcze dużo przykrych
siurpryz ze strony nowych ukraińskich władz. Nie mam cienia wątpliwości, że wielu (ci, co jeszcze
nie żałują) prędzej czy później pożałuje swych promajdańskich zaangażowań (to „później” zostało
spowodowane wojną z donieckimi
separatystami, która całkowicie
absorbuje Kijów).
Ukraińcy bowiem, identycznie
jak Litwini, nienawidzą Lachów z
genetyczną wprost zawziętością, i
nie da się ich przejednać żadnym
kucaniem, czołganiem, podlizywaniem. Może raczej warto pielęgnować swą godność narodową,
panie i panowie piszczący: „Sława
Ukraini!”.
Obie muzyczki Majdanu – i ta
snajperska (banderowska), i ta
propagandowa (politpoprawna) –
demaskują cyniczne załganie dyrygowanych przez Salon mediów
dzisiejszego globu, stąd niezbędne
są artykuły prasowe jak ten, który
skończyliście Państwo czytać.
Waldemar Łysiak
MUZYCZKA MAJDANU
http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=2
ATAK GAZETY POLSKIEJ NA
WALDEMARA ŁYSIAKA
http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=1233&Itemid=2
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Pogarda dla praw człowieka
doprowadza do aktów
barbarzyństwa zasługujących
na potępienie
Bożena Ratrter

Obejrzałam w TV Planet film o
francuskim miasteczku Oradour-sur-Glane zniszczonym podczas II
wojny światowej przez Niemców,
którzy przed spaleniem miasta dokonali egzekucji na jego mieszkańcach. Pamięć o zamordowanych
jest wciąż żywa. Na wniosek prefekta, Prezydent Francji przyznał
w 2011 roku Legię Honorową niezwykłemu muzealnikowi, ocalałemu mieszkańcowi, którego działania od 1989 roku spowodowały,
że w 1999 roku zachowane ruiny
miasteczka stały się wspaniale zaprojektowanym Centrum Pamięci
Miasto Męczennik. Stworzył też
pamiętnik, w którym spisał minuta
po minucie rozgrywającą się tragedię mieszkańców, jest on przewodnikiem po Centrum Pamięci. Co
roku do tego miasta pielgrzymuje
50 tys. uczniów z różnych zakątków świata by poznać historię i
przeczytać przy wejściu przesłanie
„Pogarda dla praw człowieka
doprowadza do aktów barbarzyństwa zasługujących na potępienie”.
Muzealnik uczestniczył w pokojowej konferencji w Norymberdze
w 1985 roku, zaproszony na nią
przez Willy Brandta, odbył tam „
ciężką dla siebie rozmowę”. Pojednanie między krajami nie oznacza
wymazania z pamięci ofiar i katów. Wtedy zaczął pisać książeczkę – pamiętnik. Na pytanie ucznia
niemieckiej klasy, który ze szkolną
wycieczką przyjechał do Muzeum
Oradour-sur-Glane (2011 r.), czy
przebaczył Niemcom, odpowiedział; „nie przebaczyłem sprawcom ale Niemcom przebaczyłem.
Macie w swojej historii okres, kiedy wasza władza sprowadziła na
cały świat nieszczęście”.
„To moje łóżko, to maszyna do
szycia mojej mamy, tam na kikucie muru kawałek mechanizmu z
zegara z kukułką z pokoju sióstr”
- tak opisuje zwiedzającej młodzieży zwęglone, powykręcane, resztki
wyposażenia domowego pozostawione w ruinach domów.
„To mój obowiązek, robimy to z
myślą o tych, którzy tam zostali,
642 niewinnych mężczyzn, kobiet, dzieci, im dedykujemy naszą
pamięć, chcemy by pamięć o nich
nigdy nie zgasła” – mówi pokazu-

jąc niemieckiej młodzieży miejsce
prochów mieszkańców i tablice z
nazwiskami wszystkich mieszkańców.
Jak przeciwdziałać pogardzie dla
prawa polskich Obywateli Demokracji do upamiętniania wspaniałej
historii Polski i polskiej elity unicestwionej przez barbarzyńców, prawa katolików do wolności wyznania, jak przeciwdziałać nienawiści,
tendencji do wykluczania „innych”
przez „bezmyślne” media i środowiska „naukowe” niektórych pań i
panów profesorów? Skąd się nam
to bierze i jak można temu przeciwdziałać? Gdzie takich robią, jak
zapytałby Polak ze Lwowa. Kiedy
zobaczymy prawdziwą debatę nie
w ramach programu Obywatele dla
Demokracji finansowanego z Funduszy EOG lecz w ramach podatków, które płacimy na utrzymanie
mediów i sterujących nimi polityków (lub odwrotnie)?.
Jestem pewna, że nasz premier
dzięki stanowisku w Parlamencie
Europejskim i bliższej zażyłości z
przedstawicielami innych krajów
europejskich a zwłaszcza z prezydentem Francji, zdobędzie wiedzę, co czynić by pokazać historię
Polski, która wskutek pogardy 3
sąsiadów została tak strasznie okaleczona. Przybędą tysiące dzieci
z różnych stron świata ( przede
wszystkim z Polski) i usłyszą ,
że obozy koncentracyjne są dziełem Niemców, że tysiące polskich
miast, fabryk, szpitali, kościołów,
muzeów zostało zrabowanych ,
zniszczonych, zrównanych z ziemią, tony łóżeczek dziecinnych
i maszyn do szycia zostały ukradzione, spalone i przetopione na
złom a w ziemi znajdują się prochy milionów mieszkańców miast,
miasteczek, wsi. I niestety, nie ma
w tych miejscach tablic z nazwiskami, leżą anonimowo na Woli,
na zarośniętych terenach Ukrainy,
Białorusi, Litwy, Rosji, Kazachstanu i w miejscach katowni naszej
elity mordowanej przez naszych
ubeków w II RP. Potomkowie katów do dzisiaj nie wyrażają zgody
na ich wydobycie i upamiętnienie,
jak daleko nam jeszcze do cywilizacji naszych zachodnich sąsiadów. Na początek polecam premierowi prezentację w Parlamencie
Europejskim filmu o Wieluniu,

proszę się nie bać, w razie czego
można poprosić o wsparcie prezydenta Francji, który wie, jak dba się
o politykę historyczną i doskonale
dogaduje się z panią Merkel.
Wieluń, miasto leżące 21 km od
dawnej granicy, miasto powiatowe
, wielonarodowościowe ( 33,3%
ludności żydowskiej), nie był miastem o znaczeniu strategicznym,
nie było tu żadnych jednostek
wojskowych, nie było żadnych
przesłanek natury militarnej by
dokonać ataku na bezbronne miasto. 75 lat temu, 1 września 1939
roku, między 4.30 4.40, eskadry
niemieckie dokonały pierwszego
ataku na polskie miasto. Pierwsze
3 bomby zrzucono w centrum, na
zabytkową kolegiatę, pomnik narodowy tego miasta, oraz zabytkowy szpital z czerwonym krzyżem
PCK, w którym spalone żywcem,
pod gruzami, zginęły pierwsze w
tej wojnie dzieci, kobiety i mężczyźni oraz siostry zakonne pełniące posługę przy chorych. Śpiąca ludność nie spodziewała tego
barbarzyńskiego ataku, by bez
wypowiedzenia wojny mogło nastąpić bombardowanie? Dlaczego
Niemcy dokonali barbarzyńskiego
ataku? Historyk, Tadeusz Olejnik, kustosz pamięci pierwszego,
polskiego miasta męczennika wyjaśnia w filmie z 2014 roku, prezentowanym w TV Trwam, w 75
rocznicę barbarzyńskiej napaści :
„ Celem zbombardowania miasta
o świcie, zniszczenia pierwszego kościoła, pierwszego szpitala,
pierwszej synagogi, pierwszych
budynków mieszkalnych było wywołanie paniki na tyłach wojska”.
I to Niemcom się udało, o czym
w filmie wspomina mieszkanka,
która jako mało dziewczynka, w
nocnej koszuli, boso, wyskakiwała
przez okno z mieszkania budynku stojącego w ogniu przy zbombardowanym szpitalu, 1 września
1939 roku o 4.50 rano. Film prezentuje zdjęcia archiwalne ukazujące zniszczenie miasta.
Pierwsze ataki na centrum zniszczyły ponad 90% zabytkowej starówki a całe miasto w 75 % uległo
w gruzach. To była zbrodnia, za
którą do dzisiaj nikt nie poniósł
żadnej odpowiedzialności, szacuje
się iż tego dnia zginęło około 1000
mieszkańców Wielunia.

Czas najwyższy na edukację przede
wszystkim dziennikarzy, ponieważ
czynią wielkie spustoszenie w
umysłach obywateli wyśmiewając
i fałszując, wskutek braku wiedzy,
przeszłość. Bo nie podejrzewam, że
robią to dlatego, iż są potomkami
oprawców i nauczono ich pogardy
dla praw człowieka. Czy Polak
(mniemam), autor tekstu http://
podroze.onet.pl/ciekawe/oradoursur-glane-tragiczna-pamiatka-poii-wojnie-swiatowej/eg7eh pisząc,
iż „w tym małym miasteczku
położonym w środkowej Francji
doszło do jednej z najbardziej potwornych zbrodni w czasie trwania
II wojny światowej” zna historię
35 tysiący mieszkańców Woli, którzy zostali zamordowani w ciągu
2-ch dni w zbombardowanej Warszawie, milionów gwałconych,
mordowanych, palonych żywcem,
gazowanych, ciętych piłą, topionych w studniach mieszkańców
polskich miast, miasteczek, wsi?
Czy autor tekstu w gazecie Metro,
dla którego wzrost zatrudnienia w
administracji (zwłaszcza Warszawy) oznacza rozwój sektora gospodarczego zajrzał do słownika
wyrazów polskich?
23 sierpnia 2014 roku żegnaliśmy
uczestników Międzynarodowego
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. „Jak co roku wyruszamy z
zamiarem przypomnienia historii
naszego kraju, bowiem idea rajdu
zrodziła się z pragnienia poznania
prawdziwych dziejów Ojczyzny.
Dzięki naszej wyprawie staramy
się przypominać rodakom piękną
historię Polski oraz osoby zasłużone dla ukochanej Rzeczpospolitej. Uczestnicy rajdu odwiedzą
miejscowości, w których urodził
się Romuald Traugutt, Tadeusz
Kościuszko, Krystyna Krahelska,
Tadeusz Rejtan i ks. Sławomir Żarski. Z okazji 500-lecia bitwy pod
Orszą zatrzymamy się w Orszy, a
dla upamiętnienia 570-lecia bitwy
pod Warną przejedziemy przez
Warnę. W Adampolu odwiedzimy
potomków powstańców listopadowych, a w Moskwie będziemy na
cmentarzu dońskim, gdzie znajduje się symboliczna mogiła gen.
Leopolda Okulickiego. W Belgradzie nawiedzimy groby kilkunastu
polskich lotników, którzy podczas
Powstania Warszawskiego lecieli
z pomocą do płonącej Warszawy,

ale w drodze zostali zestrzeleni. Z
kolei w Budapeszcie złożymy wieniec pod pomnikiem katyńskim i
pod pomnikiem powstańców 1956
roku” – powiedział w rozmowie
z NaszymDziennikiem.pl Wiktor
Węgrzyn, prezes Stowarzyszenia
Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński.
14 września wrócili ze spotkania
z naszą piękną historią, nie było
dziennikarzy podczas powitania
wspaniałych mężczyzn w czarnych
kombinezonach z napisem Międzynarodowy Motocyklowy Rajd
Katyńskich. Wrócili z terenów,
na których znajdują się prochy
naszych przodków, których zna
świat, którzy zostali tam zamordowani ponieważ stanowili elitę
a każdy barbarzyński totalitaryzm
woli rządzić bezwolnymi i nieświadomymi, lub żyli na ziemi,
która przez wieki należała do Polski a wskutek decyzji barbarzyńców XX wieku została jej zabrana.
Na powitanie zagrała policyjna
orkiestra, wszak w Katyniu zamordowani zostali również polscy policjanci. A jeśli chodzi o polityków,
przy Pomniku Katynia witała naszych „wspaniałych” z MM Rajdu
Katyńskiego żona Prezydenta RP
Ryszarda Kaczorowskiego herbu
Jelita (nie było noblisty, któremu
Ryszard Kaczorowski w 1990 roku
przekazał insygnia władzy) oraz
wnuk Józefa Piłsudskiego, który
jest też fundatorem nagrody dla
jednego z nagrodzonych tego dnia
uczestników rajdu. Była wspaniała
opowieść kapelana z Wilna i nie
tylko, wspólne śpiewanie, prywatne rozmowy. Martwi mnie brak
dziennikarzy, kolejna dawka historii w tak sympatycznej atmosferze
to kolejny krok do pisania prawdy.
Czy nie lepiej pisać o wielkich Polakach niż o tatuażach ? A jeśli już,
to pamiętajmy, to pogarda dla praw
człowieka spowodowała, iż zwyrodniała Niemka, Ilse Koch, członek NSDAP, nadzorczyni obozu
kobiecego w Buchenwaldzie zasłynęła z „wypatrywania” sobie więźniów z oryginalnymi tatuażami. Ze
zdartych z nich skór kazała robić
dla siebie abażury, torebki, rękawiczki i oprawy książek – podobno
za najpiękniejsze i najbardziej wartościowe uważała wyroby ze skór
Cyganów i jeńców rosyjskich”.
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Afirmacja banderyzmu
Bohdan Piętka

Jednym z największych problemów
dla sił politycznych rządzących Polską po 1989 roku jest historia tego,
co stało się w okresie drugiej wojny
światowej i po jej zakończeniu na
Kresach południowo-wschodnich
II RP, a co wiąże się z nacjonalizmem ukraińskim, OUN, UPA i jej
zbrodniami. Ta historia jest uważana za przeszkodę w budowaniu
antyrosyjskiego sojuszu z Ukrainą.
Nie jakąś dowolną Ukrainą, ale z
nacjonalistyczną,
banderowską,
nienawidzącą i szkodzącą Rosji. Istnienie pomiędzy Polską a Rosją antyrosyjskiego państwa ukraińskiego
politycy głównego nurtu polskiego
życia politycznego postrzegają jako
polską rację stanu. Faktycznie jednak działają oni na rzecz realizacji
globalnych celów polityki amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej.
Dla swojej idée fixe byli i są gotowi poświęcić bardzo wiele, w tym
przede wszystkim prawdę historyczną i pamięć o ofiarach jednego
z najbardziej barbarzyńskich ludobójstw XX wieku.
Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku powstała w związku z tym cała
szkoła historyczna, mająca na zamówienie polityczne po nowemu
zinterpretować stosunki polsko-ukraińskie i problematykę nacjonalizmu ukraińskiego. Ryszard
Torzecki i Grzegorz Motyka robili
to jeszcze w sposób w miarę inteligentny, próbując osłabić wymowę
faktów poprzez interpretowanie
wydarzeń z lat 1939-1947 jako konfliktu polsko-ukraińskiego oraz eksponowanie bardziej antysowieckiego niż antypolskiego i zbrodniczego
wymiaru działalności UPA. Można
było z tym polemizować, bo na
ogół poruszali się w kręgu faktów i
źródeł. Grzegorz Motyka po latach
dokonał zresztą przewartościowań i
w wielu sprawach musiał przyznać
rację krytykowanemu przez siebie
Wiktorowi Poliszczukowi. Obecnie
jednak – w związku z bardzo daleko
idącym zaangażowaniem polskiego
mainstreamu politycznego po stronie oligarchiczno-banderowskiej na
Ukrainie – mądrość etapu postawiła
przed światem dyspozycyjnej politycznie nauki nowe zadania. Już nie

szukania dostosowanej do celów
politycznych interpretacji historii,
ale wprost afirmacji banderowskiej
propagandy historycznej.
Jako pierwszy dał temu wyraz dr Kazimierz Wóycicki – działacz KOR i
„Solidarności”, publicysta „Więzi”,
„Znaku”, „Życia Warszawy”, BBC,
w przeszłości stypendysta Fundacji
Adenauera, dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, prezes Instytutu Niemiec i Europy Północnej w
Szczecinie i dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN. Obecnie wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego,
a także kawaler Krzyża Zasługi na
wstędze Orderu Zasługi Republiki
Federalnej Niemiec. Już w styczniu
b.r. stwierdził on w wywiadzie dla
Deutsche Welle, że „trudna przeszłość w jakiś sposób została zatarta
przez dzisiejszą sympatię w Polsce
dla ruchu Majdanu. Tak też jest na
Ukrainie. Niepotrzebnie, moim zdaniem, przesadnie akcentuje się kwestie partii Swobody, nacjonalistów
itd.; to należy wszystko przemyśleć
i widzieć w nowym świetle.” Jak
wygląda to widzenie w nowym
świetle możemy się dowiedzieć z
blogu Wóycickiego (http://kazwoy.
wordpress.com), gdzie m.in. zamieścił relacje ze swoich podróży do
miejsc banderowskiej pamięci na
zachodniej Ukrainie, czyli polskich
Kresach południowo-wschodnich.
Już tylko tytuły wpisów mówią
same za siebie: „Republika UPA w
wiejskiej bibliotece”, „UPA, Dolina
Janowa”, „Polak w kwaterze UPA”,
„Kwatera UPA i Wiktor Omelczuk”, „Ołtarz dla Bandery i przyjazna Pani Dyrektor”, „Śladami UPA
– muzeum jego dowódcy Romana
Szuchewycza”, „Muzeum Stefana
Bandery w Starym Uhryniowie” itd.
Treść tych wpisów jest przeważnie
bulwersująca, szokująca proponowaną oceną UPA. Gdyby Polska
była państwem normalnym, to być
może zainteresowałaby się nimi
prokuratura, gdyż kodeks karny penalizuje propagowanie i pochwalanie faszyzmu. Najprawdopodobniej
jednak w polskich realiach byłyby
trudności z ustaleniem czy ideologia banderowska była ideologią faszystowską.

Ogólnie rzecz biorąc uczony ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, mijając się z
faktami historycznymi lub je wręcz
fałszując, proponuje afirmację ukraińskiej polityki historycznej w takiej
formie, w jakiej jest ona uprawiana
na zachodzie Ukrainy, czyli w wydaniu banderowskim. Proponuje
afirmację banderowskiej wizji historii i banderyzmu jako takiego.
To ma być najlepsza droga do upragnionego antyrosyjskiego sojuszu z
Ukrainą, bo zdaniem Wóycickiego
wszyscy Ukraińcy są zwolennikami
UPA, a jej przeciwnicy to nieokreślone narodowościowo „kręgi o
mentalności postsowieckiej”.
W świetle ustaleń Wóycickiego
UPA nie była zła. Źli byli tylko Sowieci, którzy ponoć stworzyli „czarną legendę” UPA. Wóycicki wie,
że Bandera nie był kolaborantem,
tylko „taktycznie” współpracował z
Niemcami. Co prawda przeczy temu
chociażby treść deklaracji tzw. rządu Stećki z 30 czerwca 1941 roku,
ale tej pewnie doktor z Uniwersytetu Warszawskiego nigdy nie czytał.
UPA jest dla niego „ukraińskim ruchem narodowym”, choć faktycznie
była organizacją lokalną, liczącą w
szczytowym okresie swojego rozwoju wg różnych szacunków 25-35
tys. ludzi. Nie ulega wątpliwości,
że ten „ukraiński ruch narodowy”
zasługuje w jego oczach na rehabilitację, ponieważ „w całości dziejów
UPA „Wołyń” jest to ich niewielki
fragment…” Wóycicki zastosował
tu identyczną argumentację jak były
przywódca francuskiego Frontu
Narodowego, Jean-Marie Le Pen,
który stwierdził, że komory gazowe
były „detalem historii”, czym wywołał skandal. Doktor z UW idzie
jeszcze dalej i poucza, że „…pamięć
o polskich ofiarach rzezi wołyńskiej
winna się przede wszystkim wyrażać w wysiłkach na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego”. To ofiary
i ich potomkowie powinni dążyć
do pojednania, bynajmniej nie epigoni sprawców. W tym pojednaniu
oczywiście nie będzie mowy o żadnym ludobójstwie ani uznaniu winy
UPA. Zapalmy świeczki, podajmy
sobie ręce i zapomnijmy.
Największą jednak fascynację budzi

u Wóycickiego twórca i dowódca
UPA Roman Szuchewycz, hitlerowski agent i kolaborant, odpowiedzialny za ludobójstwo na Polakach,
Żydach i także Ukraińcach. W świetle oceny Wóycickiego Szuchewycz
„jest dla Ukraińców bohaterem narodowym jako twórca Ukraińskiej
Armii Powstańczej”. Skoro tak, to
jest nim również dla pana doktora,
który wywodzi: „Niezależnie od
tego, co myśli się o współodpowiedzialności Szuchewicza [pisownia
oryginalna – BP], jest to gigantyczne zafałszowanie i uproszczenie.
Szuchewicz jest twórcą potężnej
formacji wojskowej skierowanej
przeciw III Rzeszy oraz sowieckiej
Rosji. (…) Jest i powinien być również dla Polaków postacią o cechach
bohatera, nawet jeśli ma być to bohater z gorzką skazą współwiny za
zbrodnię. Dzieje pełne są jednak
wielkich bohaterów z wielkimi
grzechami. Nie można oceniać ich
jednostronnie”.
To propozycja zupełnie nowa. Tego
jeszcze nie było. Pomijając kłamliwe
zdanie o rzekomej walce UPA z III
Rzeszą i jeszcze bardziej bezczelne
kilka zdań wcześniej postawienie
znaku równania pomiędzy UPA i
AK, zatrzymajmy się nad zdaniem
ostatnim. Szuchewycz już podobno
jest i powinien być dla Polaków bohaterem „z gorzką skazą współwiny
za zbrodnię”. Na takiej samej zasadzie bohaterami powinni być dla Polaków Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Wilhelm Keitel, Hans Frank,
Erich Koch i cała reszta gruppenführerów SS, gauleiterów NSDAP i generałów Wehrmachtu. Oni przecież
wszyscy walczyli z komunizmem i
sowiecką Rosją. Dla dobra ludzkości niewątpliwie. A że przy okazji
eksterminowali Żydów i nawet Polaków, to był to tylko „niewielki fragment” ich chwalebnej działalności.
Przyznam, że nie jestem zaskoczony.
Śledząc od lat publicystykę kojarzoną zarówno z „obozem niepodległościowym” jak i obozem liberalno-lewicowym spodziewałem się, że
prędzej czy później w imię wzniosłej
idei walki z Rosją zostanie postawiony postulat afirmacji tego wszystkiego, co wiąże się z imieniem i nazwiskiem Stepana Bandery.
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Ta afirmacja ma miejsce nie tylko na poziomie tzw. elit. Weźmy
chociażby pod uwagę komentarze
na portalu internetowym „Gazety
Polskiej” niezależna.pl. 30 sierpnia pod informacją, że minister
obrony Ukrainy chce stworzyć
ukraiński Smiersz czytamy następującą wypowiedź czytelnika o
nicku Bartłomiej: „Ten ukraiński
SMIERSZ ma szansę stać się o
wiele lepszy od tego radzieckiego
z okresu wojny, gdyż wystarczy
jak oficyjerowie Smiersza zastosują ino ,,ukraińskie pieszczoty”,
to Klientowi natychmiast ,,rury
mienknom” i przychodzi mu nieodparta ochota śpiewać jak kanarek na głosy. Pod tym względem
talenty Ukraińców są imponujące
i nie ulegają żadnej wątpliwości”
(pisownia oryginalna). Kto napisał
ten komentarz? Czytelnik „Gazety
Polskiej”, słuchacz sprzymierzonego z PiS Radia Maryja, uczestnik „miesięcznic smoleńskich”,
wyborca PiS? Jakie są horyzonty
myślenia tego człowieka? Kto go
zatruł podziwem dla imponujących talentów Ukraińców w dziedzinie zbrodni? Redakcja portalu
niezależna.pl dopuszczając ten
komentarz do publikacji dała do
zrozumienia, że zgadza się z jego
treścią i przesłaniem.
A kto na Facebooku prowadzi
stronę „Prawy Sektor – Polska”?
Kim jest niejaka Paulina Wileńska, która napisała (napisał?) tam
„Sława Ukrainie, herojam sława,
rizaty Lachiw”, a na swoim profilu zamieściła (zamieścił?) m.in.
zdjęcie trzech młodych osobników (w tym jednego zamaskowanego) z flagami Ukrainy, Polski (z
napisem „Solidarni z Ukrainą”) i
Prawego Sektora? Do takiego poziomu doszła już afirmacja banderyzmu w Polsce.
Taka postawa wynika z irracjonalnej nienawiści do Rosji, która
jest w Polsce pielęgnowana co
najmniej od ćwierćwiecza przez
określone siły polityczne, uważające za cnotę wasalstwo wobec
USA i UE i nie potrafiące wyjść
z kręgu własnego intelektualnego
ubóstwa. Wszyscy ci, którzy idą w
kierunku afirmacji banderowskiej
Ukrainy powinni zechcieć zrozumieć, że wpisują się nie w nurt
polityki europejskiej, ale w jej
margines. Powinni też wiedzieć,
że odbiera im to moralne prawo
występowania z ciągłymi pretensjami do Rosji o Katyń.

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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SZANOWNI PUBLICYŚCI,
REDAKTORZY!
Feliks Budzisz

Proounowska propaganda opanowała nasze media (P. KowaL,
M. Czech, H. Wujec i inni). Jest
ponurym paradoksem, że nasze
elity, gównie dziennikarskie, tak
jednostronnie traktują wydarzenia na Ukrainie. Zapomniały,
że wywołali je w drodze puczu
pogrobowcy banderyzmu, oczywiście przy politycznym i finansowym wsparciu USA, Kanady,
Wielkiej Brytanii, ostatnio i Australii, czyli Anglosasów, których głównym celem jest osłabienie Rosji. Niektórzy Rosjanie
są nawet zdania, że chodzi tutaj
o zniewolenie Słowian metodą
divide et impera, co zostało zapoczątkowane krwawą dekompozycją Jugosławii. H. Pająk
nazwał krwawą rozprawę z Serbią bandytyzmem NATO. Teraz
mamy to samo na wschodniej
Ukrainie: artyleria wali po dzielnicach mieszkalnych. Tę metodę (z inspiracji doradców…)
zastosowali podstępnie Gruzini
w Południowej Osetii, co nasi
politycy, odwracając kota ogonem, nazwali atakiem Rosji na
Gruzję. Czarne nazwali białym.
I notorycznie powtarzają te brednie, mącąc w głowach naiwnym.
Nikt w Polsce nie wziął pod
uwagę, że Abchazowie i Osetyńscy mieli dosyć stalinowsko-gruzińskiego, okupacyjnego, krwawego reżymu, trwającego i tam

przez ponad pół wieku. Te małe
narody miały prawo do wolności, podobnie jak wszystkie w
sowieckich republikach. Również Rosjanie, których Stalin
włączył do sowieckiej Ukrainy,
mają prawo do samostanowienia
i pozbycia się banderowskiej,
ogłupiającej indoktrynacji. Nie
są terrorystami ani bandytami,
jak je czerwono-czarni i niektórzy w Polsce nazywają. Przerażeni banderowskim puczem
podjęli dramatyczną walkę o
wolność i niepodległość, podobnie jak walczono i w innych powstaniach.
Istnieje tylko jedno rozwiązanie
konfliktu: autonomia dla 15-milionowej mniejszości rosyjskiej
– taka, jakiej domagała się OUN
od II Rzeczypospolitej dla 4,5–
milionowej mniejszości ukraińskiej. W przeciwnym razie nie
będzie stabilizacji i pokoju w tej
części Europy. Możliwe, że taka
sytuacje jest na rękę zamorskim
protektorom
czerwono-czarnych, ale dla Europy, zwłaszcza
Polski byłaby zgubna.
Sytuacja mniejszości rosyjskiej
na Ukrainie po banderowskim
puczu stała się dramatyczna pod
względem społecznym, kulturowym i bezpieczeństwa życia.
Trudno się dziwić, że władze

Rosji nie są obojętne wobec
losów swojej 15-milionowej
mniejszości. Permanentne, niewybredne ataki, również polskie na Putina i Rosję są często
bezzasadne, szkodliwe i niebezpieczne. Atakujemy przywódcę, którego popiera ponad 80%
Rosjan, wdzięcznych mu, że
wydźwignął Rosję z totalnego
chaosu. Ataki na Putina to ataki
na olbrzymią większość Rosjan,
którzy nieprędko wybaczą nam
tę krytykę i upokorzenia. Przyjęliśmy, najgorszą z możliwych,
opcję OUN, realizujemy jej cele,
np. by nie dopuścić do zbliżenia
Polski do Rosji. I nieźle się spisaliśmy. „Podziwia” nas M.M.
Kolonko z Nowego Jorku: naważyliśmy piwa, a teraz zakąszamy
jabłkami. Polska została „ukarana” proporcjonalnie do swojej antyrosyjskiej aktywności.
Tak nieodpowiedzialnej polityki
wschodniej nie uprawialiśmy nigdy dotychczas. Można odnieść
wrażenie, że młodemu pokoleniu
Polaków znudził się już pokój.
Czas najwyższy na opamiętanie!
Rola polskiego dziennikarstwa
może spełnić tutaj konstruktywną rolę. Niech nam będą przykładem nasi południowi sąsiedzi
– ich zdrowy rozsądek, powściągliwość i przewidywalność.

Opary absurdów
snujące się z majdanu
Andrzej Łukawski
Nie ustają komentarze po tym jak
proboszcz krakowskiej parafii
św. Józefa przy ul. Zamoyskiego 2 wyraził zgodę na organizację koncertu „NASZE SERCA Z
UKRAINĄ. Pomysłodawcą i realizatorem całego przedsięwzięcia
byli Stanisław Markowski oraz
współpracuje z nim Przemysław
Miśkiewicz, szef Stowarzyszenia
„Pokolenie”.
Niemal natychmiast po ukazaniu
się informacji o koncercie, Ruch
Społeczny Porozumienie Pokoleń
Kresowych zorganizował akcję
protestacyjną mającą na celu niedopuszczenie do odbycia się tego
koncertu. Powodem protestu było
to, że wbrew ogólnomedialnej
propagandzie i socjotechnicznych
manipulacji organizatorów skupionych wokół Gazety Polskiej,
nie wszyscy Polacy popierają

inicjatywy organizowania takich
koncertów i nie wszyscy Polacy
popierają prowadzenie działań
wojennych wobec własnego narodu prowadzonych przez kijowską
junte.
Protesty odniosły pierwotnie skutek taki, iż probostwo kościoła św.
Jadwigi odmówiło udostępnienia
sali, a jak informuje „Gazeta Polska”, jednym z powodów było
„grożenia śmiercią” przez „nieznanych sprawców”.
Organizatorzy postanowili więc
zorganizować koncert w krakowskim Muzeum Galicja, które zapewne na skutek kolejnego
protestu PPK oraz znanych współczesnych postaw antysemickich
na Ukrainie (w tym bicia Żydów na
cmentarzu żydowskim przy grobie
rabina), również nie wyraziło zgody na odbycie koncertu.

Wobec kolejnej odmowy, organizatorzy postanowili szukać następnego miejsca, tym razem w
Kamieniołomie Jana Pawła II obok
kościoła św. Józefa w Podgórzu i
tam koncert się odbył 18 września
2014 r. o godz. 20.
W opisie koncertu czytamy m.in.
”..Ich droga wiedzie od kijowskiego Majdanu, po Donieck i Ługańsk
na wschodzie Ukrainy, gdzie walczą ich przyjaciele, ochotnicy w batalionach: Aidar, Donbas, Dnipro,
Switiaz, Cherson, Myrotworec....
„ a rozmowę z uczestnikami walk
poprowadzi i wesprą ją własnymi,
ukraińskimi doświadczeniami, Dawid Wildstein i Wojciech Mucha.
Kresowianom z Ruchu PPK nie
obce są „bohaterskie czyny” tych
batalionów np.:
Batalion AIDAR: Organizacja

Amnesty
International wezwała
władze w Kijowie
do „powstrzymania zbrodni wojennych popełnianych
przez ochotniczy
batalion Ajdar i
rozliczenia winnych”. AI opublikowała także dokument, w którym
- jak przekazała w
komunikacie dla mediów - przedstawia dowody na porwania,
bezprawne przetrzymywanie, złe
traktowanie, kradzieże, szantaże
i możliwe przeprowadzanie egzekucji.
Batalion Donbas:
W kwietniu 2014 roku powstały
dwie formacje o tej nazwie: 24.
Batalion obrony terytorialnej
„Donbas”, podporządkowany Ministerstwu Obrony Ukrainy, oraz
operacyjny batalion „Donbas”
Gwardii Narodowej Ukrainy,
podporządkowany Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych. Symbolem
batalionu Gwardii Narodowej
„Donbas” jest stylizowany na trójząb odwrócony orzeł hitlerowski z
półotwartymi skrzydłami, nawiązujący do oficjalnego emblematu
Wehrmachtu z 1942 roku.

Przypomnę, że „bohaterom” na
cześć których zorganizowano ten

skandaliczny koncert nie obca jest
symbolika nawiązująca do okresu
ludobójstwa na polskich obywatelach II RP dokonanego przez
OUN-UPA jak też do nazistowskich symboli armii Hitlera. http://
ksi.kresy.info.pl/pdf/numer40.pdf
strona 19.
W co tak naprawdę „grają” organizatorzy tego kontrowersyjnego
koncertu wiedzą zapewne jerozolimscy górale”, bo dla Kresowian
jest to niezrozumiałe, prymitywne
i nie służące jakiemukolwiek dialogowi z Kijowem. Jeden z organizatorów koncertu, Stowarzyszenie
Pokolenie z jednej strony lansuje
hasło „Jestem Polakiem, pomagam
Ukrainie” z drugiej zaś apeluje o
przyłączenie się do akcji upamiętniającej 75. rocznicę powstania
Polskiego Państwa Podziemnego.
To kuriozum to totalna indolencja
i brak przysłowiowej kindersztuby w postrzeganiu historii Polski
i definiowaniu patriotyzmu. Jak
można wspierać majdan i kijowską
juntę która beż żadnego skrępowania odwołuje się do ludobójczej
działalności OUN-UPA i jednocześnie nawoływać do czczenia 75.
rocznicy powstania PPP a więc
akowskiej formacji która broniła
Polaków przez zwyrodnialcami z
OUN-UPA.
Nie wiem co bierze się w Stowarzyszeniu Pokolenie ale wyraźnie
widać, że daje to niezłego kopa co
niestety widać słychać i czuć.
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Ludobójstwo na Wołyniu.
To nie była wojna!

(opowiadanie autobiograficzne) Czesław Kuriata
Znowu przystanęła. Zachowywała
się teraz tak, jakby coś wywąchiwała. Zaczęliśmy dalej kluczyć po polach. Mama szła ostrożnie, nasłuchując. Nie mogłem o nic zapytać, bo
wciąż kładła palce na moich ustach.
Na najcichszy odgłos stawała; cofała się kilka kroków, siadała na ziemi,
pociągając mnie za sobą. Straszył
ją nawet trzask gałęzi pod nogami.
Teraz i ja zacząłem się bać. Strach
nachodził mnie ze wszystkich stron.
Bałem się popatrzeć w którąkolwiek
stronę. Trzymałem Mamę za rękę i
szedłem z zamkniętymi oczami.
Kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że Mama, płacze. Wyraźne łzy
ściekają po jej twarzy. Nigdy dotychczas moja Mama nie płakała tak
cicho. Nagle szarpnęła mnie za rękę,
i już leżałem obok niej w zielonym,
niewysokim zbożu. Usłyszałem wyraźnie czyjeś kroki. Mama podniosła
lekko głowę, wpatrując się w tę stronę. Po chwili zobaczyliśmy Króla
z naszej wioski. Powiedział, że pogubiły się jego dzieci. Teraz Mama
rozpłakała się głośno, ale on wcale
nie płakał. Miał ściśnięte usta i jakby naprawdę nieżywe oczy. Razem
z Królem szliśmy do wsi o wiele
śmielej.
Nie ma już wsi. Są tylko miejsca po
niej. Zwęglone belki i kupy popiołu
po stodołach i chlewach, a kominy i
piece, gdzie stały domy. Jest tylko
kilka osób, które uratowały się podczas napadu. Rozpytywują Mamę o
swoich bliskich, ona o niektórych
sąsiadów. Pytania i odpowiedzi
krzyżują się, nakładają na siebie.
Ludzie odchodzą do miejsc po swoich domach. My siadamy obok popieliska, które pozostało po naszym
starym domu. Ze wszystkich stron
cichy płacz i pojękiwania. Taki sam
lament słyszałem, gdy przywieziono czterech nieżywych młodych
chłopców, którzy wyjechali daleko
za wioskę. Ludzie tak samo strasznie płakali licząc w nich dziury od
bagnetów bandytów.
Mama, jakby nagle przestraszona,
przytuliła mnie do siebie. Zdążyłem
jednak zobaczyć przez jej ramię, jak
ludzie podnoszą zwęglonego człowieka bez głowy. Z popieliska obok
miejsca po naszym starym domu. Po
chwili poczułem drżenie Mamy.
- Synku, czy tobie nie zimno? – pyta
Mama.
Nie, nie jest mi zimno, odpowiadam.
Myślę ze zdziwieniem, ja wcale nie
przestraszyłem się umarłego, choć
nie miał głowy. Może dlatego, że on
nie mógł mnie widzieć, a ja zawsze
najbardziej bałem się patrzenia nieboszczyków. Nagle przypominam
sobie, że moja najlepsza koleżanka
Joasia, umiała udawać prawdziwą
umarłą.
- Mamo, a gdzie Joasia? – pytam
zachrypniętym głosem.
Milczy, odwraca głowę.

- W studni, synku – odpowiada Król
- W s t u d n i - powtarza jakimś
dziwnym głosem.
Zrywam się i chcę biec do studni, ale
Mama mnie zatrzymuje.
- Przestań, przestań się wygłupiać! –
krzyczy , jakby naraz do mnie i do
Króla.
- Joasiu! – wołam jak mogę najgłośniej – Joasiu, wyłaź ze studni!
Wszyscy się na mnie patrzą. Zaraz
odwracają głowy, jakby przestraszyli się mego krzyku.
- Ona nie żyje, ona, Ewa i ich ojciec
–mówi Król –Joasię i Ewę Ukraińcy rozdarli za nóżki, a potem wrzucili do studni .
Mama podbiega do Króla, zaczyna
go bić z całej siły. Król nie ucieka,
jakby to bicie wcale go nie bolało.
Wpadam w krzyk, w płacz, w bek
tak głośny, że już nie słyszę samego
siebie. Wiem, dobrze wiem, a jakże,
jak dobrze wiem, co to znaczy nie
żyć. Mama zaczyna mnie uspokajać.
Krzyczy do Króla, że to wszystko
przez niego. Ktoś straszy, że jeśli
się nie uspokoję, wrócą bandyci i
wszystkich zabiją. Mnie też wrzucą
do studni. Nie przestaję krzyczeć.
Wiem, naprawdę wiem, co to znaczy nie żyć…. To coś najgorszego
na świecie … Nieżywych na zawsze
zakopują do ziemi… Babka i stryjenka nie żyją, teraz nie ma Joasi….
Jak ktoś nie żyje, to jego już nigdy
nie będzie na świecie…. Najbardziej
żal mi Joasi, ona była najodważniejsza ze wszystkich… Nikt mnie już
nie uspokaja, więc przestaję płakać.
I tak to nikogo nie obchodzi. I tak
nikt się tym nie przejmuje… Zakopują w ziemi, powtarzam, i robi mi
się gorąco ze strachu. Nachylam się
i dotykam popiołu, który pozostał po
naszym domu. Jest jeszcze ciepły.
Cofam rękę i wycieram o spodenki.
Nie wiem sam, dlaczego akurat teraz przypominają mi się święci ze
ścian. Dziwię się, że ich nigdzie nie
ma. Święci przecież nie mogli się
spalić.
- Gdzie obrazy świętych?
- Święci polecieli do nieba. Oni
zawsze sobie poradzą – śmieje się
Król.
Król ma twarz wykrzywioną, jakby
wcale nie do śmiechu, a jednak widzę, że się śmieje. Śmieje się jakimś
strasznym, nieprzyjemnym śmiechem.
- Heretyku, bezbożniku! – podbiega
do niego Mama i szarpie za rękaw,
jakby budziła ze snu.
Król płacze. Przed chwilą śmiał się,
a teraz płacze. Myślę szybko, on podoba mi się najbardziej ze wszystkich. Płacząc nie wygląda tak strasznie jak przed chwilą, kiedy się śmiał.
- Mamo, ja chcę jeść – mówię, choć
naprawdę nie chce mi się jeść.
Mama spojrzała na mnie z zasmuceniem.
- Zaraz, zaraz, syneczku…

Wbiega boso na palenisko naszego
starego domu. Przez rąbek spódnicy
otwiera piec, wyciąga garnek, i biegiem wraca z paleniska. To wszystko robi bardzo szybko. Teraz widzę,
garnek jest wielki. Mama stawia go
na ziemi, zdejmuje pokrywkę.
- To już ser – mówi.
- Mam trochę chleba – odpowiada
ktoś ze stojących nad nami.
Jemy bardzo powoli, po kolei. Jest
tylko jedna łyżka. Naraz zrobiło mi
się żal naszego mleka, które jest teraz serem.
- To nasze! Niech Mama nikomu
nie daje! – krzyczę, ale nikt tego nie
słyszy.
Nareszcie skończył się ten najdziwniejszy obiad w moim życiu.
Ludzie rozchodzą się, idą do swoich domów. W stronę miejsc, gdzie
były ich domy. Widzę Króla, który
jeszcze nie odszedł. Naprawdę, on
mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Teraz podchodzę do niego o
wiele śmielej.
- Ja też widziałem w nocy wojnę!!
- wykrzykuję do niego, jakbym naprawdę był dorosłym.
- To nie była wojna, synu… Tutaj
byli Ukraińcy, najgorsi bandyci,
jacy są na świecie… To żadna wojna
- mówi i marszczy twarz. - Żeby to
choć była wojna! – dodaje.
- W naszej wiosce była taka malutka
wojna…
- To było coś gorszego, sto razy
straszniejszego i większego od wojny – odpowiada i znowu wykrzywia
twarz w dziwnym uśmiechu.
Tak, jego uśmiech jest straszny. Teraz na wszelki wypadek odchodzę
kilka kroków. Nic nie rozumiem.
Jeżeli tutaj strzelali, to musiała być
wojna.
- Tutaj wokoło strasznie strzelali mówię, już trochę zły na Króla.
- Ale nikt nie strzelał do bandytów !
Król przez moment milczy. Zaraz
podbiega do ludzi.
- Strzelano do was jak do kaczek i
zarąbywano jak zwierzaki… Oddaj
mi moje dzieci! - krzyczy w niebogłosy.
Król łapie jakiegoś człowieka i z
całej siły przyciąga do siebie. Szamocą się ze sobą. Padają na ziemię.
Trzymają się za gardła. Poznaję, to
ten obcy, którego nie znałem. On
pierwszy zaczął rąbać karabin Króla. Właśnie do niego Król chciał
strzelać tamtego dnia. Ludzie krzyczeli wtedy, że za ten karabin Ukraińcy wszystkich zabiją.
Człowiek, na którego rzucił się Król,
wstał. Król dalej leży jak nieżywy,
jakby naprawdę umarł. Ktoś mówi,
że on zwariował. Teraz widzę, porusza ustami, coś mówi, ale nic nie
słychać. Dziwny bełkot i bulgotanie.
Ktoś mówi, że Ukraińcy zabili jemu
żonę i wszystkie dzieci, a piłą pocięli
jego ojca. Ktoś inny przekonuje, że
jeden karabin Króla nie przestraszył-

by bandytów. A gdyby tak wszyscy
we wsi mieli karabiny, wtedy naprawdę byłaby wojna, myślę. I Król
nie mógłby powiedzieć, że nie było i
u nas prawdziwej wojny…
Mama obchodzi popielisko naszego
starego domu. Idę za nią. Zobaczyłem gruszę, która rosła pod oknem.
I zaraz przypomniały mi się ostatnie
odwiedziny u babki. Babka opowiadała, że nasza grusza nigdy się
nie spaliła, choć dom palił się dwa
razy. Grusza po drugim pożarze była
zupełnie czarna, i wszyscy przepowiadali, że już po niej. Potem odżyła. Znowu zakwitała każdej wiosny. Trzeba ją wykopać, bo zasłania
słońce, kiedyś powiedział twój Tato.
Twoja Mama jednak się nie zgodziła. A wasza grusza odwdzięczyła
się, co roku na wiosnę zaglądała do
okien pięknymi kwiatami. Każdej
jesieni były na niej najsmaczniejsze w całej wsi gruszki, opowiadała
babka, kiedy ostatni raz ją odwiedziliśmy.
Podchodzę bliżej. Grusza ma czarny, nadpalony pień, osmolone gałęzie. Nie ma na niej ani jednego
listka, choć już wiosna na świecie.
Czy nasz dom zawsze musi się palić,
pomyślałem smutno. Teraz spalił się
już po raz trzeci. Powiedz Mamie, że
jesienią przyjadę do was na gruszki.
Wasza grusza nie spaliła się nawet
wtedy, gdy piorun podpalił dom, ani
potem, wiele lat później. Niektórzy
mówili, że ta grusza będzie żyła
wiecznie, opowiadała babka. Nie
ma już babki, bo i ją zabili Ukraińcy,
choć mieszkała daleko od nas, aż za
rzeką.
- Mamo, babka mówiła, że przyjedzie do nas na gruszki… Mówiła, że
przyjedzie jesienią – powiedziałem,
jakbym nagle zapomniał, że babka
nie żyje.
I zaraz przeraziłem się tym, co by to
było, jakby umarła babka naprawdę do nas przyjechała. I zrobiło mi
się w tej samej chwili jakoś bardzo
głupio. Jakże to tak, nie chcę, aby
przyjechała do nas babka, którą tak
bardzo lubiłem. Babka, której często
mówiłem, że ją kocham tak samo
mocno jak Mamę…
Nie ma już babki, nie ma też ciotki,
nie ma Joasi, jej siostry Ewy i ich
ojca… Nie ma, nie ma… Gdyby
rośli w ziemi jak grusza, jak wszystkie drzewa, to wtedy byliby jeszcze
żywi. Ale przecież wiedziałem, że
myślę to tylko tak sobie. Ludzie nie
mogą rosnąć w ziemi, bo wtedy nie
mogliby nigdzie chodzić. Gdyby
ludzie rośli w ziemi, nikt w nocy
nie uciekłby ze wsi i bandyci zabiliby wszystkich. Mnie i Mamę też
zabiliby… Drzewa nie mają krwi i
dlatego nie boją się strzelania… Ale
drzewa także można porąbać albo
pociąć piłą, jak robią to bandyci z
ludźmi… Popatrzyłem na gruszę i
żal mi się jej zrobiło tak samo moc-

no jak babki, Joasi i wszystkich, co
już nie żyją. Tylko słońce widziało,
co tu było. Patrzyło jak się wieś pali,
jak Joasię i Ewę bandyci wrzucają
do studni, jak zabijają ludzi siekierami, rżną piłą. Tylko słońce niczego
się nie boi, bo jest bardzo wysoko.
Nikt go nie dosięgnie, żadna kula
tam nie doleci. Chciałbym być tak
wysoko jak słońce. Gdybym tam był
z Mamą, nie bałbym się nikogo na
świecie, nawet tych najstraszniejszych bandytów, co napadli nocą na
naszą wioskę… Ależ nie, w nocy nie
ma słońca na niebie. Słońce było na
prawdziwej wojnie i teraz, jak zwykle, powróciło żywe i zdrowe. W
nocy, kiedy paliła się wieś, był księżyc i on wszystko widział… Księżyc to jednak to nie to, co słońce…
Ale i on jest odważny, bo nie boi się
ani nocy, ani bandytów…
Podbiegłem i przytuliłem się do
Mamy. Długo trzymałem swoją głowę wtuloną w jej sukienkę. Było mi
bardzo dobrze, najlepiej na świecie.
Zdawało mi się, że nie ma nikogo na
świecie, prócz mnie i mojej Mamy.
O nikim innym już nie będę myślał… Czy jednak dobrze jest o nikim i o niczym nie myśleć…?
Kiedy słońce przechylało się na drugą stronę nieba, ludzie ruszyli drogą
do miasta.
I to nie była nawet wojna, o której
bez przerwy mówili dorośli…. O
której marzyły wszystkie dzieci, jak
o największej przygodzie, marzyły,
aby tę przygodę jak najszybciej zobaczyć… I jak strasznie zazdrościliśmy dorosłym, co widzieli wojnę….
I mnie się śniła wiele razy wojna, na
której byłem bohaterem… Ale u nas
nie było prawdziwej wojny, pomyślałem z żalem. Tylko Joasia wiedziała jak wygląda prawdziwa wojna, bo ona kiedyś uciekła z domu
na wojnę. Ludzie z całej wsi długo
ją szukali…. Joasia była najodważniejsza na świecie, dlatego potrafiła
wrócić z wojny. Ale Joasia nie żyje
i już nigdy o prawdziwej wojnie nie
opowie. Ale ja na pewno zobaczę
kiedyś prawdziwą wojnę. Będę
strzelać do bandytów i do Niemców, będę odważnym bohaterem jak
we śnie. Jeżeli to nie była wojna, to
może na prawdziwej wojnie nie ma
bandytów…
- Czy Niemcy to też bandyci – zapytałem Króla.
- Jeszcze jacy! – odpowiedział.
Nic z tego nie rozumiałem. To na
wojnie też są bandyci, zacząłem
rozmyślać.
Zaraz za wsią dołączyli do nas ci,
co ogradzali miejsce, gdzie zakopano nieżywych. Ogradzali po to,
aby nikt nie zrobił im krzywdy po
śmierci.
Odtąd wszyscy razem szli drogą do
miasta.
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SOLIDARNI Z BANDERĄ - KULT
BANDERY NIE JEST ANTYPOLSKI
Aleksander Szumański
„Kult Bandery na Ukrainie nie
jest antypolski, UPA Ukraińcom
nie kojarzy się z antypolonizmem,
tylko z walką z sowiecką okupacją. Współczesny kult UPA i Bandery jest antysowiecki, antyrosyjski. Skrajni ukraińscy nacjonaliści
demonstrują ogromną sympatię
dla Polaków. Dlatego pamiętając
o historii, należy wspierać Ukraińców”.
Takie opinie wygłaszają prowadzący programy w telewizji Republika i odpowiednio sterowani
dziennikarze „Gazety Polskiej”,
„GP Codziennie”.
Wygłaszanie takich opinii jest
zakłamywaniem historii, dlatego
oburzająco fałszywie brzmią wezwania „… pamiętając o historii,
należy wspierać Ukraińców…”.

Pamięć o historii Kresów II RP
oznacza m.in. Rzeź Wołyńska i
bandyckie zbrodnie, barbarzyńskie mordy m.in. w Małopolsce
Wschodniej, dokonywane przez
OUN – UPA, w których zamordowano w sposób okrutny 200
tys. Polaków, ale również sprzyjającym Polakom, Ukraińców
oraz Ormian, Rosjan, Czechów
i innych narodowości obywateli
polskich.
Tę skandaliczną wypowiedź
o „kulcie Bandery” uzupełnia
jeszcze ostatnio przeprowadzona rozmowa przywódców partii
Swoboda Oleha Tiahnyboka i
Prawego Sektora Dmytro Jarosza oraz oświadczenie prezydenta
Ukrainy Petro Poroszenki.
BANDERYZM WSPÓŁCZESNY NA UKRAINIE
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział w czwartek, że
należy rozważyć przyznanie statusu kombatanta weteranom OUN-UPA – podała agencja Interfax
Ukraina.
- To jest bardzo poważna kwestia i obecnie niezwykle aktualna. Wcześniej problem ten dzielił
nasz kraj i zdejmowano całą sprawę z politycznej agendy. Teraz jest
odpowiedni moment – cytuje Poroszenkę Interfax Ukraina. Prezydent dodał, że w walce żołnierzy
OUN-UPA widzi przykład „heroizmu”.
Szersza wypowiedź Poroszenki
jest na portalu www.kresy.pl
http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/petro-poroszenko-oun...
Prezydent Poroszenko odniósł się
na dzisiejszej konferencji do kwestii nadania członkom UPA statusu
weteranów:
„OUN-UPA to bardzo ważna
kwestia, podniesiona w sam raz.
Wcześniej zagadnienie bojowników OUN-UPA dzieliło Ukrainę.
I dlatego na porządku dziennym
nie było ono poruszane. W Galicji, na ziemi iwano - frankiwskiej,
w Równem, na Wołyniu było ono
rozwiązywane na poziomie miejscowych rad. Ale obecnie czas jest
dobry. Bo kimże jest żołnierz, który broni swojego kraju, tak jak to

robili żołnierze UPA? Jeśli zwróciliście uwagę, to na moim wystąpieniu inaugurującym prezydenturę i na Dniu Flagi Państwowej
UPA była wspominana jako przykład bohaterów. Takie jest właśnie
moje stanowisko” - mówił prezydent Poroszenko.
POLAKOM ZROBIMY DRUGI
KATYŃ
A oto faktyczne wypowiedzi
Dmytro Jarosza i Oleha Tiahnyboka, z których wynika „że w sposób
ciągły rośnie na zachodniej Ukrainie sympatia do Polaków”…
Tymczasem Ukraińcy deklarują:
„Polakom zrobimy drugi Katyń”
; „My im zrobimy drugi Katyń”.
MY POLSKIM SOBAKOM
(PSOM) ZROBIMY DRUGI
KATYŃ
To słowa Dmitrija Jarosza -przywódcy “Prawego Sektora” w rozmowie z Olegiem Tiahnybokiem
– przywódcą partii “Swoboda “..
Rozmowa miała miejsce 25 lutego
2014 r. w restauracji „Turgieniew”
przy ulicy Wielkiej Żytomirskiej
40 w Kijowie ( na tej samej ulicy
pod numerem 23 mieści się siedziba partii “Swoboda”).
Oleg Tiahnybok : Dobrze! Z Rosjanami i Europejczykami jasne, co myślisz o Polakach. Oni
poważnie myślą o powrocie na
Wołyń. Na mapach już zaczęli
Wschodnie Kresy rysować. Tam
są silne propolskie nastroje. Jeśli z Europą wspólnego języka
nie znajdziemy , rozżaleni na nas
mogą spuścić „polskiego psa”.
Dmitrij Jarosz : Możesz być dumny. Mnie jeszcze tak nikt nie nazwał. Mało OUN i UPA za nas
krwi przelali ?
Oleg Tiahnybok : Będą podnosić
głowę, to my im zrobimy drugi Katyń . Ani metra ukraińskiej
ziemi nie oddamy, ani Rosjanom,
ani Polakom , ani tym bardziej
Żydom. Karabinów na wszystkich
starczy.
Dmitrij Jarosz: Mam do ciebie Oleg kolejne pytanie. Ja nie
rozpuszczę Majdanu do prezydenckich wyborów. Zainstaluję
kontrolę w najważniejszych ministerstwach i regionach. Będę
ubezpieczał twoje działania.
W zestawieniu z możliwościami
twojej „Swobody” to będzie siła.
W ostatecznym etapie jeżeli „pacuki” ( chodzi o Jaceniuka , Kliczkę i Tymoszenko) znowu zaczną
handlować Ukrainą, my znowu
podniesiemy Majdan i weźmiemy
władzę.
EKSCESY ANTYSEMICKIE NA
UKRAINIE
BIJ ŻYDA ZE ZBRODNIĄ
UKRAIŃSKO – NIEMIECKĄ W
TLE

Zamordowany został poseł Tadeusz Hołówko, minister Bronisław
Pieracki i szereg policjantów. Z
rąk „Czuprynki” (Romana Szuchewycza) zginął kurator szkolny
Stanisław Sobiński zamordowany
w nocy nożem na ul. Zielonej we
Lwowie.
Dzisiaj w faszystowskiej Ukrainie
organizuje się pochody, rozlegają
się okrzyki – „smert Lachom”.
Organizatorzy tych faszystowskich pochodów to m.in. Jurij
Szuchewycz syn „Czuprynki”
i Ołeh Tiahnybok (ukr. Олег
Ярославович Тягнибок, ur. 7 listopada 1968 roku we Lwowie)
— ukraiński polityk nacjonalistyczny, od 2004 r. lider Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia Swoboda.
Ukraiński dziennik internetowy
„Izrus” (18 czerwca 2013 roku)
podaje:
14 czerwca 2013 roku przedstawiciel Żydów Ukrainy na konferencji OBWE alarmował o antysemickim zagrożeniu ze strony
neo - banderowskiej „Swobody”.
„Swoboda” odrzuciła te oskarżenia jako tendencyjne, fałszywe
i szkalujące Ukrainę. W dniu 18
czerwca 2013 r. rzeczywistość
okazała się przerażająca - w Humaniu ukraińscy antysemici bestialsko pobili Żyda modlącego
się przy grobie rabina Nachmana.
ŻYDZI NA UKRAINIE CELEM
NACJONALISTÓW
UKRAIŃSKICH
Społeczność żydowska na Ukrainie, która liczy mniej niż 1% populacji, jest głównym przedmiotem przestępstw motywowanych
nienawiścią. Tak stwierdził prezes
Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego na konferencji zorganizowanej przez OBWE w Berlinie.
Alarmujące dane przedstawił
Aleksander Feldman, prezes
Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego i poseł ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej Ukrainy,
w przemówieniu na konferencji
OBWE na temat bezpieczeństwa
społeczności żydowskich, która
odbyła się w Berlinie.

„SWOBODA NA UKRAINIE

Według posła, społeczność żydowska na Ukrainie, która liczy
mniej niż 1% populacji, jest głównym przedmiotem nienawiści, informuje agencja informacyjna IA
„RBK Ukraina”.
Feldman powiedział, że w całym
kraju na Ukrainie systematycznie
ofiarą wandalizmu padają cmentarze żydowskie, budynki synagog i
domy kultury, pomniki upamiętniające Żydów zabitych w Holokauście (Zagłada, Shoah).

Kierowana z zagranicy działalność OUN w okresie międzywojennym polegała na aktach
terrorystycznych dywersyjnych i
sabotażowych skierowanych przeciwko polskiej władzy.

Neofaszystowska symbolika i
antysemickie graffiti pokrywają
ściany domów, znani w społeczeństwie wybitni Żydzi otrzymują pogróżki pod swoim adresem,
powiedział parlamentarzysta.

Przyznał, że ukraińskie władze i
organy ścigania podejmują pewne
działania mające na celu zwalczanie tego szaleństwa, ale negatywny trend nie został przerwany.
Prezes Ukraińskiego Komitetu
Żydowskiego wyraził pogląd, że
wzrost tego rodzaju przestępstw
jest powiązany ze wzrostem politycznego statusu partii „Swoboda” kierowanej przez banderowca,
nacjonalistę i antysemitę Ołeha
Tiahnyboka.
Ultra-nacjonaliści, którzy nie
ukrywają swojej ksenofobicznej
ideologii, po raz pierwszy założyli
własną grupę parlamentarną, i w
rzeczywistości, legitymizują antysemityzm.
W wyniku wyborów do parlamentu ukraińskiego przedstawicieli „Swobody” już stali się „bohaterami” szeregu antysemickich
incydentów. Ekstremizm „Swobody” będzie jeszcze wzrastać
wraz ze zbliżaniem się wyborów
prezydenckich w 2015 roku - powiedział Feldman. Dotyczy to
również antypolskiej partii Julii
Tymoszenko „Batkiwszczyna”.
Obywatel Izraela, bresławski chasyd, który przybył do Umania na
grób rabina Nachmana, został brutalnie pobity w poniedziałek rano
przez tłum pijanych mieszkańców
wykrzykujących
antysemickie
przekleństwa. Wkrótce poszkodowany zostanie przewieziony do
Izraela.
Rano 17 czerwca w Humaniu został zaatakowany i brutalnie pobity bresławski chasyd z Izraela,
który przyszedł do grobu sprawiedliwego rabina Nachmana. Według strony internetowej „Kikar
Szabat”, incydent miał miejsce o
godzinie 6 rano, kiedy młody Izraelczyk siedział sam w altance koło
grobu, studiując książki religijne.
Według poszkodowanego, został
zaatakowany przez kilku pijanych
miejscowych mieszkańców, wykrzykujących antysemickie przekleństwa. Oni rozbili twarz młodemu człowiekowi i złamali co
najmniej jedno żebro. Na krzyk
bitego człowieka przybiegli inni
chasydzi, widząc ich napastnicy
uciekli. Sanitariusze z lokalnego
oddziału ZAKA udzielili Izraelczykowi pierwszej pomocy.
Wkrótce zostanie on wysłany do
domu i umieszczony w szpitalu.
Lokalne organy ścigania wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu. Ponadto wyjaśniane będzie, dlaczego nie było ochrony,
zatrudnionej przez bresławskich
chasydów.
BANDEROWCY W NOWYM
RZĄDZIE UKRAINY
Tekst ks. Tadeusza Isakowicza –
Zaleskiego zablokowany przez redakcję „Gazety Polskiej” 5 marca
2013 r.)

„Ci co chcieli Ukrainę sowiecką
zastąpić banderowską mogą mieć
satysfakcję, bo wśród nowych
ministrów ukraińskich znalazło
się kilku czcicieli UPA. Pierwszy
z nich to Arsenij Jaceniuk, premier. Jako prezes Fundacji Open
Ukraine realizował on program
„Wspólna historia – wspólna
przyszłość”, w ramach którego
we wschodniej Ukrainie promował UPA. Drugi z nich to Ołeksander Sycz (partia „Swoboda”
dopisek AS), wicepremier, rodem
z Wołynia. Jako historyk zajmuje
się badaniami nad życiem Stepana Łenkawskiego, głównego
ideologa Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów, autora „Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty”. W
2011 r. uczestniczył w hucznych
obchodach 102. rocznicy urodzin
Bandery.
Skutki traumy, jaką zafundowali
nam teraz banderowcy, odczuwamy do dziś, a twierdzenie, że
są oni naszymi przyjaciółmi jest
kompromitujące i haniebne.
Szerzej:
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_6.htm
ATAK GAZETY POLSKIEJ NA
„ANTYSEMITYZM” WALDEMARA ŁYSIAKA
http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=1209&Itemid=2 ORYGINALNY TEKST
W JĘZYKU UKRAINSKIM
http://wirtualnapolonia.
com/2014/03/07/my-im-zrobimy-drugi-katyn/
MY IM ZROBIMY DRUGI KATYŃ
http://kefir2010.wordpress.
com/2014/03/07/usa-przemieszcza-wojska-do-pol...
MY IM ZROBIMY DRUGI KATYŃ
http://mufti.polacy.eu.org/4595/
ewa-stankiewicz-kult-banderynie-jest-antypolski-leczantyrosyjski/
KULT BANDERY NIE JEST ANTYPOLSKI
h t t p : / / w w w. m y s l - p o l s k a . p l /
node/53
KULT BANDERY NIE JEST ANTYPOLSKI
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle
BIJ ŻYDA NA WSPÓŁCZESNEJ
UKRAINIE
http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=1237&Itemid=2
APEL
PROBANDEROWSKI
PREZ. POROSZENKI
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Kolejna książka o Wołyniu
Redakcja

Marcin Łukasz Majewski Wołyń: komunizm, nacjonalizm,
terroryzm. Wojewoda wołyński
wobec ukraińskich organizacji
terrorystycznych na Wołyniu
w latach 1928-1938, Oficyna
Wydawnicza Rytm, Warszawa
2014.
Niniejsza publikacja stanowi
próbę dogłębnego ukazania stanowiska zajętego przez wojewodę Henryka Józewskiego wobec
kwestii ukraińskich ruchów antypaństwowych w czasie jego urzędowania przypadającego na lata
1928-1938. Dziesięcioletni okres
administrowania Wołyniem przez
Józewskiego w kwestii zapewnienia na jego obszarze bezpieczeństwa państwowego odznaczał się
zdecydowaną walką wojewody
przeciwko prowadzącym ożywioną działalność nielegalnym
organizacjom komunistycznym i
nacjonalistycznym.
Autor podejmuje próbę odpowiedzenia na pytanie, dlaczego władze wojewódzkie wykazywały
mniejszą skuteczność w walce z
ukraińskim nacjonalizmem i czy
sam wojewoda Józewski lekceważył narastające w ruchu ukraińskim tendencje nacjonalistyczne.
W trakcie stawianych pytań istotnym okazała się również próba
znalezienia odpowiedzi, czy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów stanowiła o wiele większe
zagrożenie dla bezpieczeństwa
województwa wołyńskiego niż
komunizm, i czy działalność ukraińskich nacjonalistów była istotnym problemem dla władz wojewódzkich.
Autor na podstawie przeprowadzonych badań przedstawił rozwój
antypaństwowej działalności tych
właśnie nielegalnych ukraińskich
organizacji na Wołyniu, zagrażających bezpieczeństwu państwa,
w latach 1928-1938, a więc w
czasie pełnienia obowiązków wojewody wołyńskiego przez Henryka Józewskiego. Szczegółowo
opisał antypaństwowe akcje podejmowane tak przez komunistów
jak i nacjonalistów ukraińskich
oraz reakcje na nie władz wojewódzkich. Praca oparta jest na

obszernym materiale źródłowym,
głównie na raportach wojewody przekazywanych centralnym
organom państwa. Wykorzystał
także tygodniowe sprawozdania
sytuacyjne przedstawiające stan
bezpieczeństwa w województwie. Ukazał skalę i zakres powiązań nielegalnych organizacji
z legalnymi partiami ukraińskimi
oraz z organizacjami o charakterze ekonomicznym, kulturowym
i społecznym. Autor podaje w
pracy nie tylko konkretne rejony
i miejscowości objęte działalnością antypaństwową na Wołyniu,
ale praca zawiera także wiele nazwisk działaczy i organizatorów
akcji przeciw władzom. Praca
posiada dużą wartość poznawczą
dla wszystkich zajmujących się
stosunkami polsko-ukraińskimi
po 1918 roku i w czasie II wojny światowej. Pozwala bowiem
określić skalę trudności, w jakich
wojewoda Henryk Józewski realizował założenia swojej „polityki
wołyńskiej”, jego stosunek do
ukraińskich organizacji terrorystycznych, a także głębiej poznać
źródła i uwarunkowania, w jakich
rozwijały się późniejsze stosunki
polsko-ukraińskie.
(z Przedmowy prof. zw. dr hab.
Władysława Filara)
Praca jest nie tylko nowym, ale i
kapitalnym ujęciem tematycznym.
Nie tylko pokazuje uwarunkowania województwa wołyńskiego w
okresie lat 1928-1938, gdy wojewodą był Henryk Józewski, ale i
wynikające z nich kwestie bezpieczeństwa (...).
Rządy wojewody Józewskiego w
województwie wołyńskim to bardzo niejednoznacznie oceniana (w
latach PRL) skuteczność administracji państwowej w lokalnym
wymiarze. M. Majewski nie sugeruje się ocenami tzw. historiografii
komunistycznej i formułuje własne opinie i je racjonalnie, przekonywująco uzasadnia. Józewski w
tym wymiarze to nie sanator, ale
państwowiec i wysoki urzędnik
pozostający w służbie Państwa i
jego impoderabiliów. A Wołyń to
obszar kulturowy o ewidentnie
polskim kolorycie kulturowym,

co dokumentuje praca M. Majewskiego.
(z recenzji prof. zw. dr hab. Wiesława Jana Wysokiego)
Marcin Łukasz Majewski, urodzony 21.06.1988r. w Piotrkowie
Trybunalskim, doktorant w Instytucie Historii Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje
się problemem mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-

Polub nas na Facebook

1945 ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa
wołyńskiego, a także historią
Piotrkowa Trybunalskiego. Autor
kilkunastu artykułów dotyczących
kwestii mniejszościowych w II
Rzeczpospolitej i historii powiatu
piotrkowskiego m.in. „Rozwój i
działalność UNDO w województwie wołyńskim w latach 19281938”; „Sprawa rewindykacji
kościoła podominikańskiego w
Kozinie”, „Ukraińska emigracja
polityczna w powiecie piotrkow-

skim w latach 1920-1939”,
„O
właściwy model polityki narodowościowej. Formowanie się
koncepcji asymilacji państwowej
obozu sanacyjnego po przewrocie
majowym”, „Między rządami socjalistów a dominacją endecji. Początki OZN w powiecie piotrkowskim”, „Polsko-ukraiński konflikt
pamięci w świetle artykułów Kuriera Galicyjskiego”.
Książka ukaże się w przeciągu kilku dni!!!

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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Moje Kresy - Bronisław Rudnicki
Eugeniusz Szewczuk

/ Bronisław Rudnicki

Adam, mój ojciec urodził się w
wielodzietnej rodzinie, w domu
Antoniego i Tekli Rudnickiej dnia
4 maja 1882 roku, jako najmłodszy
z rodzeństwa. Dziadek Antoni miał
12 synów, nosili imiona Narcyz,
Gracjan, Jan, Piotr, Michał, Hilary,
tato Adam. Imion wszystkich stryjów nie pamiętam, gdyż po pierwsze tato był najmłodszy, po drugie
gdy dorastałem, wybuchła II wojna światowa i losy rodziny różnie
się potoczyły, ale o tym później.
Tato opowiadał, że dziadek Antoni
mieszkał w pałacu hrabiego Poniatowskiego w Kopaczówce. Po
wojnie, bodajże w 1950 roku pałac został przez władze sowieckie
zburzony. Na największe święta
- Wielkanoc czy też szczególnie na
Boże Narodzenie, dziadek zaprzęgał do bryczki parę swoich koni i
zwoził z okolicy rodzinę do pałacu,

by razem świętować. Tato w 1905
roku ożenił się z Marią Bielecką
urodzoną 1 stycznia 1887 roku
w sąsiedniej wsi Kołbanie, córką
Wiktora i Józefy. Gospodarzyli
na 7 hektarach piaszczystej ziemi,
4 hektary tato dostał od dziadka,
z czasem dokupił u hrabiego Poniatowskiego jeszcze 3 hektary.
Grunty położone były w Prurwie,
Porodzie i Kopaczówce. W Kopaczówce wsi oddalonej od naszej rodzinnej Prurwy o 4 kilometry, miał
swą letnią rezydencję pan minister
Juliusz Poniatowski. „W 1915
przyczynił się do powstania PSL
„Wyzwolenie” – odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu programu
agrarnego Stronnictwa. Od 1917
zasiadał z zarządzie głównym, a
w latach 1918–1926 był wiceprezesem partii. Był posłem na Sejm
Ustawodawczy oraz I kadencji

/ 1946r.Lauf Pegnitz ,ojciec Bronisława- Adam z obozowymi dziecmi.

w latach 1919–1927, a także sześciokrotnie ministrem rolnictwa:
w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej w Lublinie, w pierwszym rządzie Witosa
w rządach Kozłowskiego, Sławka,
Zyndrama-Kościałkowskiego
i
Sławoja Składkowskiego. W latach
1922–1927 piastował stanowisko
wicemarszałka Sejmu I kadencji.
Później wystąpił z PSL „Wyzwolenie”. Do czynnego życia politycznego Juliusz Poniatowski powrócił w roku 1934. Dnia 28 czerwca
1934 roku został znowu ministrem
rolnictwa i kierował tym resortem w kolejnych rządach: Leona
Kozłowskiego, Walerego Sławka,
Mariana Zyndram–Kościałkowskiego oraz Felicjana Sławoja–
Składkowskiego, aż do 30 września 1939 roku” Tu w Kopaczówce
spędzał wakacje ze swoją rodziną
- żoną Zofią i córką Basią. Minister
hr Poniatowski kupił od pani Zalewskiej ziemię na budowę szkoły i budynków mieszkalnych dla
nauczycieli oraz na budowę domu
ludowego. Parcela znajdowała się
przy drodze prowadzącej z Kopaczówki do futoru Dębowa Góra. W
1937roku siedmioklasowa szkoła powszechna została oddana do
użytku, domu ludowego nie ukończono, gdyż wybuchła wojna. W
skład sołectwa Kopaczówka wchodziły futory: Dębowa Góra - około
15 zagród, Kołbanie (tam urodziła
się moja babcia) - około 16 zagród
i Krasna Górka – 8 zagród. Tato na
jednej zagrodzie mieszkał z moim
dziadkiem i babcią Teklą oraz rodziną stryja Narcyza. Poza gospodarstwem tato pracował jako drwal
w lasach hr Poniatowskiego. Ścinał
drzewa, obciosywał na kantówki i podkłady kolejowe. Był cieślą, budował też drewniane domy
mieszkalne. Mama zajmowała się
wychowaniem sześciorga dzieci i domem. Dwóch najstarszych
mamy braci ożenili się i mieszkali na Toptynach, Antoni był gajowym u hrabiego, najmłodszym
Bronisław. Moim najstarszym
bratem był Antoni. Powołany do
obycia służby, pozostał w Wojsku
Polskim. Służył w 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Równem.
Dosłużył się stopnia st. sierżanta
WP i został przeniesiony na ruskie
pogranicze. Był dowódcą strażnicy w Zdołbunowie. W momencie wybuchu wojny w 1939 roku
powrócił do rodzinnej Prurwy.
Siostra Albina wyszła za mąż za
Franciszka Rudnickiego s. Jana i
Urszuli. Franek był gajowym, pilnował lasów hr Poniatowskiego.
Mieszkali u rodziców Franka w
Prurwie. Cud, że nie został przez
NKWD wywieziony na Sybir. Brat
Józef pomagał rodzicom na gospodarstwie, gdy stał się pełnoletni,
został w 1940 roku powołany do
ruskiego wojska. Wraz z trzema
kuzynami -Julianem, Józefem i
Mieczysławem Rudnickimi służył
w Smoleńsku. W czasie działań
wojennych znalazł się w niewoli

/ 1946r.Bronisław (z flagą) na obozie harcerskim w Aiterhoten (Dolna Bawaria-Niemcy)

niemieckiej. Został wywieziony
do Geiselbach k. Aschaffenburga.
Pracował u bauera. Tam ożenił się
z Niemką, która urodziła mu syna
i dali mu na imię Bronisław. Brat
Józef zmarł 17 grudnia 2008 roku i
pochowany został na cmentarzu w
Geislbach. Jeden z kuzynów Mieczysław Rudnicki, którzy służyli
w wojsku razem z bratem Józefem
powrócił do Prurwy ze Smoleńska
pieszo. Pozostali dwaj kuzyni Józef i Julian Rudniccy zaginęli bez
wieści. Siostra Anna wyszła za
mąż za Dziekańskiego, mieszkali
w kolonii Folwark. Gdy zaczęły się
ukraińskie mordy uciekła do nas do
Prurwy. Nie wróciła do męża, wywieziona na przymusowe roboty
do Niemiec, po wojnie powtórnie
wyszła za mąż i zmieniła nazwisko
na Suchodolska. Brat Kazimierz
pozostał z rodzicami i uczył się w
szkole powszechnej w naszej wsi.
Jako najmłodszy w rodzinie urodziłem 15 marca 1928r.we wsi Prurwa
, gmina Włodzimierzec, powiat
Sarny, województwo wołyńskie.
Moimi rodzicami chrzestnymi
byli: Maria Rudnicka c. Hipolita
i Nikodem Rudnicki s. Michała,
były legionista Piłsudskiego. Oboje
mieszkali tuż obok naszego domu
w sąsiedztwie. Zostałem ochrzczony w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny we
Włodzimiercu. Moja rodzinna wieś
Prurwa od południa i wschodu otoczona była sosnowymi i dębowymi
lasami Poniatowskich ,od zachodu
i północy lasami Krasickich. Sąsiadowała z takimi wsiami jak: Poroda, Choromce, Dubówka, Kołbanie, Dębowa Góra, Kopaczówka
i Krasna Góra. Założona została
przez ród Rudnickich stosunkowo
niedawno, bo w XIX wieku. Miała
wiele swoich znakomitych gospodarzy sławnych na cały sarneński powiat, wójtem Włodzimerca
był Jan Łabędzki z Prurwy. Skąd
wzięło się nazwisko Rudnicki w
tamtych okolicach, otóż okoliczna
ziemia zawierała liczne nawierzchniowe rudy żelaza, okoliczne lasy
nazywano Rudniki i to przekształciło się na Rudnicki. Zresztą ród
Rudnickich znany był w Polsce od
niepamiętnych czasów, w bitwie
pod Grunwaldem wystawili nawet
własną chorągiew. Rudniccy mieli swój herb - Lis (Lisy, Lisowie,
Bzura, Mzura, Murza, Strempacz,
Orzi-Orzi,Vulpis), herb szlachecki,
jeden z najstarszych herbów polskich. W polu czerwonym - roga-

cina srebrna, bez opierzenia, dwa
razy przekrzyżowana. U szczytu
pół lisa czerwonego. Labry czerwono-srebrne. Nazwa wsi Prurwa pochodzi prawdopodobnie od
wału lub umocnienia, który biegł
od strony Kopaczówki i został w
którymś momencie przerwany w
wyniku walk czy wydarzeń. Nastąpiła przerwa i stąd nazwa Prurwa
(z rosyjskiego), po polsku Przerwa.
W 1935 roku mama posłała mnie
do szkoły powszechnej, chodziłem razem z bratem Kazimierzem
tylko, że on był w starszej klasie.
Kierownikiem szkoły był pan Józef
Kaik, dawny oficer WP. Parafialny
organista Brzozowski który prowadził też chór kościelny zaczął
przygotowywać nas do przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii
Świętej. Matka chrzestna kupiła mi
na ubranko kremowy materiał. Zaniosłem go osobiście do mamy kuzynki za las do gajówki w Dubówce. Córka gajowego Partaka uszyła
mi ubranko z krótkimi spodenkami, by ładnie wyglądać na uroczystości. Gdy przyszła czerwcowa
niedziela 1937 roku cała klasa,
około15 osób z Prurwy w procesji
wyruszyła w kierunku parafialnego
kościoła we Włodzimiercu. Pięciokilometrowy odcinek pokonaliśmy pieszo na czele z panią Kaik,
żoną kierownika szkoły i innymi
parafianami ze wsi, po drodze
śpiewając religijne pieśni. Przed
kościołem ci co mieli włożyli na
nogi buty, celowo nikt wcześniej
nie wkładał, by białych trampków
nie pobrudzić. Rozpoczęła się uroczystość, ponad 60dzieci z całej
parafii stało na środku kościoła, w
ławkach siedzieli rodzice i goście.
Proboszczem parafii był ks. Dominik Wawrzynowicz (1889-1969),
wyświęcony w 1913 roku dziekan.
Przyjęcia w domu dla gości nie
było, gdyż nie było takiej tradycji.
Po zjedzeniu obiadu, poszedłem
zaraz spać, byłem zmęczony m.in.
tym, że od rana nic nie jadłem. Komunię świętą przyjmowało się na
czczo. Biały tydzień trwał 3 dni.
Nadszedł ciepły dzień 1 września
1939 roku. Od rana pasłem wtedy krowy, po południu miałem iść
na 2 zmianę do szkoły. Od strony
Janówki nadleciały 3 polskie bombowce „Łoś” i poleciały w zachodnim kierunku. Gdyby nie radio na
kryształki w Prurwie nikt by nawet
nie wiedział, że wybuchła wojna z
Niemcami. Spodziewano się czegoś, wcześniej była ogłoszona po
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/ Mama Bronisława-Maria z wnuczkami

/ Mama Bronisława - Maria zd.Bielecka

wszechna mobilizacja, ale nikt nie
myślał o wojnie. Do 17 września
1939 roku we wsi był pozorny spokój, front omijał wieś, szedł innymi
drogami, bardziej na południe na
linii Łuck-Kowel i na północ od
nas. 17 września do wsi wkroczyli
czerwonoarmiści, niektórzy skośnoocy na swych malutkich konikach z przewiązanymi sznurkiem
na plecach kocami, w czapkach z
nausznikami wiązanymi pod szyją
i dużą czerwoną gwiazdę z przodu
zakończoną od góry charakterystycznym szpicem. Buty z pomarszczonymi cholewami jakby ze
sztucznej skóry, byle jakie, daleko
im do naszych oficerek. Wszystko
to wyglądało brzydko, zarazem pociesznie, zwłaszcza dla nas dzieci.
Wjechały czołgi, jeden był nawet
jakiś piętrowy -dziwadło, no i dużo
„stalińców” ciągnących różne działa na żelaznych zębatych kołach.
Niebawem otrzymaliśmy czerwone książeczki, taki rodzaj kartek
żywnościowych, jedna na całą rodzinę. Raz w tygodniu szło się do
sklepu branżowego tzw. kooperatywy w Dubówce i z talonów książeczki wykupywało chleb, mąkę,

cukier, sól, papierosy. Przydział był
też na inne rzeczy domowego użytku np. materiał na ubranie. Pozostałe potrzebne do życia środki zboże, mięso, ziemniaki, ruscy
zabierali w postaci obowiązkowego kontyngentu nałożonego na
każde gospodarstwo. W ciągu paru
tygodni powołano Sielrady czyli
Rady Gminne, na czele których
stanęli Ukraińcy i żydowscy komuniści. Powołano powiatowe urzędy
NKWD i Policji w której zatrudnienie znaleźli także Ukraińcy. Na
każdą dorosłą osobę nałożony był
szarwark ( świadczenie ludności
wiejskiej na cele publiczne) w postaci wyrębu lasów należących do
hr Poniatowskiego. Wkoło naszej
wsi wycięto w pień olbrzymie połacie pięknego drzewostanu. Każda
rodzina miała za zadanie wyciąć
określoną przez zarządcę działkę,
oczyścić i zawieźć do Porody na
składowisko przy kolei wąskotorowej. W początkowym okresie istnienia PRL ustalanie wymiaru
szarwarku należało do Gromadzkich Rad Narodowych. Przykładowo w jednej z gmin na tzw. Ziemiach Odzyskanych wymiar

szarwarku był następujący: chłop
małorolny - 6 dni rocznie, gospodarz mający powyżej 5 ha ziemi 10 dni, a powyżej 10 ha - 15 dni.
Samotna i niepracująca panna zobowiązana była do jednodniowego
szarwarku. Szarwark zniesiono w
1958 roku. Przetrwała jednak do
dziś jego namiastka w postaci obowiązku naprawy przez właścicieli
gospodarstw rowów przechodzących przez pola. Zima 1939/40 zapowiadała się ostra, śnieżna i długa. Pierwszy śnieg spadł już na
początku listopada, przyszły niesamowite mrozy, drzewa pękały z takim hukiem jakby ktoś strzelał z
działa. Wyginęło bardzo dużo
zwierzyny leśnej, ludzie saniami
jeździli po polach i zabierali zwierzęta do stodół by przetrwały. Najgorzej miały zwierzęta kopytne jelenie i sarny, które wpadały w
olbrzymie 2-3 metrowe zaspy i nie
mogły się uwolnic.10 lutego cały
dzień zbierano we wsiach wyznaczone przez NKWD osoby celem
wywiezienia na Sybir. Ze wsi Prurwa w ciągu jednej godziny zabrano
na sanie i wywieziono na stację kolejową w Sarnach m.in. kierownika
szkoły powszechnej Józefa Kaika z
żoną i dwojgiem dzieci, całą rodzinę Mizera oraz mamy brata - Antoniego Bieleckiego, jako gajowego.
Wspólnie z innymi członkami rodziny zaraz potem dojechaliśmy
saniami do Sarn, by dowieźć Bieleckim trochę żywności, kaszę,
chleba i trochę mąki. Do wagonów
już nas nie dopuszczono, artykuły
podaliśmy ruskim sołdatom. Czy
dotarły do adresatów, po dziś nie
wiemy. Mróz był tak silny, że w
drodze do wagonów w Sarnach,
zmarło kilkoro dzieci. Widzieliśmy
je poukładane obok na torowisku.
Gdy w czerwcu 1941 roku przyszli
Niemcy już w pierwszym tygodniu
policja ukraińska zaczęła przeprowadzać rewizje w gospodarstwach
celem poszukiwania ukrytego zboża, czy ziemniaków. Niemcy zrobili ewidencję wszystkich Żydów,
oznaczyli ich naszywkami z gwiazdą Dawida i od początku zaczęli
pędzić do roboty przy wyrębie lasów hr Poniatowskiego. W czerwcu 1942 roku w miasteczku utworzono getto, w którym zostali
zamknięci Żydzi z Włodzimierca,
Antonówki oraz okolicznych wsi i
osiedli. W połowie sierpnia 1943
roku Żydzi zaczęli uciekać z getta,
gdy dowiedzieli się, że w odległości 3 km od miasteczka, między
Włodzimiercem a kolonią Osowik,
w lesie część z nich musiała wykopać długie, głębokie rowy. Kilkanaście rodzin schroniło się u Polaków
w
Parośli,
Perespie,
Wydymerze i blisko Włodzimierca
we wsiach: Choromce, Osowik,
Poroda, Prurwa. Kilka rodzin ukryło się u rodzin ukraińskich w Dubówce. Wiele rodzin żydowskich
ukryło się w lasach i wstąpiło do
partyzantki sowieckiej.28 sierpnia
1942 roku Żydzi w ilości 1190
osób zostali getta wyprowadzeni
przez żołnierzy SS i policjantów
ukraińskich i tam nad wcześniej
wykopanymi dołami rozstrzelani.
Uciekających z miejsca egzekucji
wyłapywali Niemcy i policjanci
ukraińscy. Pomimo tych łapanek
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udało się uciec około 60 Żydom.
Mienie które Żydzi pozostawili w
getcie, zostało zabrane przez Niemców i przez policję ukraińską oraz
miejscową ludność ukraińską. Moi
rodzice przez jakiś czas w 1942
roku przechowywali jedną żydowską rodzinę – ojca, syna i córkę.
Żona i dwoje innych dzieci zostało
straconych pod Osowikiem. Cała
trójka w dzień siedziała w piwnicy
gdzie trzymane były ziemniaki,
wieczorem wychodzili i spali w
kuchni. Ojciec żydowskiej rodziny,
nazwiska którego już dzisiaj nie
pamiętam, był właścicielem sklepu
obuwniczego „Bata” we Włodzimiercu. Włodzimierzec, niewielkie
miasteczko, przed wojną było siedzibą gminy oraz parafii i dekanatu
rzymskokatolickiego - wchodziło
niegdyś w skład włości Czartoryskich, potem przeszło w ręce hrabiów Krasickich w latach międzywojennych należało do rodziny M.
Pourbaix. Pałac w stylu empirowym z klasyczną facjatą, oparty na
kolumnach doryckich, postawił na
początku XIX wieku hrabia Wincenty Krasicki. W parku dworskim,
jeszcze przed wojną widoczne były
ślady wałów i zamku książąt Czartoryskich. W 1939 roku Włodzimierzec liczył prawie 3 tysiące
mieszkańców, z czego najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy, niewiele mniejszą grupą byli Żydzi, a
trzecią - nieliczną w stosunku do
poprzednich, Polacy w liczbie około 50 rodzin. Ukrywaliśmy Żydów
w domu przez całe lato 1942 roku.
Niestety nasiliły się rewizje policji
ukraińskiej po wszystkich zagrodach na wsi, za ukrywanie których
całej rodzinie groziła kara śmierci
lub w najlepsze transport do obozu
koncentracyjnego. Zmuszeni byliśmy zatem do szukania im innego
schronienia. Razem z ojcem jesienią 1942 roku wykopaliśmy im w
dużej gęstwinie w lesie pomiędzy
Porodą a Wydymerem, dużą ziemiankę. W zimie donosiłem im jedzenie, zazwyczaj w czasie największych zadymek, by wiatr
zacierał ślady. Kiedy w 1943roku
na dobre zaczęły się banderowskie
napady, ojciec cała rodzinę wyprowadził do ruskiej partyzantki, zapewniając im dalsze bezpieczeństwo i możliwość przeżycia. Po
wojnie pisałem osobiście do Ambasady Izraela w Warszawie, opisując całe zdarzenie i pytając czy ta
żydowska rodzina przeżyła wojnę.
Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Dowódca radzieckiej partyzantki na Wołyniu był gen. Dmitrij
Nikołajewicz Miedwiediew. W
czerwcu 1942 roku stanął na czele
kolejnej specjalnej grupy wywiadowczo - dywersyjnej Specnazu o
nazwie „Zwycięzcy”, podlegającej
bezpośrednio centrali NKWD, która 20 czerwca 1942 została przerzucona drogą lotniczą do obwodu
żytomierskiego, a stamtąd przeszła
w rejon Równego. Od czerwca
1942 r. do marca 1944 r. roku działając na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej oddział Miedwiediewa, osiągnąwszy ostatecznie liczebność około 600 ludzi, stoczył
120 większych walk, w których
wyeliminował do 2 tyś. niemieckich żołnierzy i oficerów oraz wy-

sadził 81 pociągów. Jednocześnie
zawiązał 10 nowych oddziałów
partyzanckich, w tym jeden żydowski liczący 100-300 partyzantów. Stąd też ojciec i brat Antoni
znając ówczesne realia przekazali
ukrywających się Żydów właśnie
do ruskiej partyzantki. Pamiętam,
że gen. Miedwiediew bywał w naszym domu. Nie znając dokładnie
faktów biograficznych mogę jedynie stwierdzić, że był to dziadek
obecnego premiera Rosji - Dmitrija
Anatoljewicza
Miedwiediewa.
Obecnie z biografii gen. Miedwiediewa można wyczytać, że na Wołyń został przerzucony celem walki
z Niemcami, ale i z nacjonalistycznym podziemiem ukraińskim. Według doniesień w latach 1943-1944
miał on zlikwidować 317 ukraińskich nacjonalistów. Obecność ruskiej partyzantki miała też i swe
tragiczne skutki, bo podszywając
się pod nich z powodzeniem wykorzystywali to banderowcy. Kuzynka mamy wyszła za mąż za Ukraińca i zamieszkali w sąsiedniej wsi.
Przed Bożym Narodzeniem 1942
roku przyszła pieszo z dziećmi do
Prurwy, powiadamiając nas, że
Ukraińcy zaczynają mordować. Po
świętach wróciła do męża, który
okazał się przywódcą sotni i otrzymał rozkaz zabicia żony i swoich
dzieci, co uczynił. Ślad po nich zaginął. Od początku 1943 roku duchowny prawosławny w cerkwi
głosił, że „Bóg nakazał zrobić koniec z Polakami, ponieważ ma powstać Samostijna Ukraina”. Rzeczywiście zaczęły się napady na
Polaków. W styczniu 1943 roku
przez Ukraińców zostali zamordowani Ksawery Kruczyk i jego żona
Wiktoria ze Skwarków. 8 lutego
1943 roku bojówki bulbowskie napadły na posterunek niemiecki we
Włodzimiercu, zabijając jednego
Niemca i 3 Kozaków oraz uprowadzając ze sobą kilku innych do Parośli w gminie Antonówka. 9 lutego we wtorek wcześnie rano po
dotarciu do Parośli gm. Antonówka
powiat sarneński banderowcy weszli do kilku gospodarstw udając
oddział radzieckiej partyzantki.
Ubrani byli różnie, najwięcej było
ich w sukmanach. Buty mieli rozmaite, cześć z ich obuta w postoły.
Posiadali też różną broń, karabiny,
strzelby, granaty, za pasem siekiery
i długie noże. Mieli ze sobą uprowadzonych z Włodzimierca Kozaków. Kazali ugotować dużo rosołu,
napiec chleba, przygotować dobry
obiad.”Jesteśmy ruską partyzantką
i musicie nas żywic cały dzień,
walczymy o waszą wolność”.
Przez cały dzień trwały intensywne
narady poszczególnych członków
ukraińskiej bandy. Najpierw w biały dzień wymordowano wszystkich
zabranych Kozaków. Słychać było
- jak opowiadali naoczni świadkowie, odgłosy rąbania siekierą i nieludzkie jęki. Wieczorem bandyci
obstawili we wsi wszystkie budynki mordując polską ludność. W kolonii Parośle zamordowano 173
osoby, z czego ok.125 mieszkańców. Prócz tego zamordowano
inne osoby przebywające tego dnia
w koloni. Zamordowano też i tych,
którzy akurat przez Paroślę przejeżdżali oraz kilkanaście maleń-
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kich dzieci. Późniejsze oględziny
pomordowanych wykazały szczególne okrucieństwo oprawców.
Niemowlęta były przybijane do
stołów nożami kuchennymi, kilku
mężczyzn było obdartych ze skóry
pasami, niektórzy mieli wyrywane
żyły od pachwiny do stóp, kobiety
były nie tylko gwałcone, lecz wiele
z nich miało poobcinane piersi.
Wielu pomordowanych miało poobcinane uszy, nosy, wargi, oczy
powyjmowane, głowy często poobcinane. Po dokonaniu rzezi mordercy urządzili libację w domu za-mordowanego Stanisława Kolodyńskiego.
Trzy dni po bestialskim mordzie
odbył się pogrzeb pomordowanych. Z Włodzimierca dotarł dziekan ks. Dominik Wawrzynowicz
który odprawił ceremonię żałobną
będąc niemiłosiernie przerażony,
tak jak zgromadzeni na pogrzebie
ludzie. Wszystkich pochowano w
ogromnym dole wykopanym na
ziemi Jezierskiego, bez trumien,
owiniętych jedynie w prześcieradła
i derki z dołączonymi na kartkach
nazwiskami. Przy mogile ustawiono wykonany w naprędce wielki
dębowy krzyż. Niektórzy odważni
z naszej koloni na wieść o mordzie
pojechali na własne oczy zobaczyć
co się stało, widok był przerażający. Cudem znaleźli schowanego
z jednym z domostw na zapiecku
9 letniego chłopaka, nazywał się
Strongowski. Żył, w kark miał wbitą siekierę. Dobrzy ludzie zawieźli
go do szpitala we Włodzimiercu,
przeżył. Po wojnie był nauczycielem, mieszkał w Krzyżowicach
gmina Olszanka, powiat Brzeg.
Wraz z wybuchem wojny ze Zdołbunowa powrócił z cała rodziną
brat Antoni przywożąc ze strażnicy
broń. W pobliskim lesie znalazłem
porzucony przez czerwonoarmistów karabin. Po napaści wojsk hitlerowskich w czasie zmasowanych nalotów, wojska sowieckie
uciekając w popłochu, zostawiło
dużo broni w otaczających nas lasach, najwięcej sąsiedniej gminie
Antonówka. Ukraińcy zorientowali się, iż Polacy są w posiadaniu
większej ilości broni. Bardzo często Ukraińcy na koniach patrolowali nasze okolice. Przyjeżdżali
ubrani w sukmany, postoły, byli
uzbrojeni, wypytywali dzieci częstując drobnym cukierkiem. Byli
rozpoznawani przez miejscowych
jako Ukraińcy, a nie sowiecka partyzantka. Mieliśmy więc w domu 2

karabiny i 2 fuzje. Po wymordowaniu 7 kwietnia 1943 roku koloni
Brzezina ludność polską we Włodzimiercu ogarnęła panika. Wiele
osób uciekło do powiatowego miasta Sarny. Niemcy zrobili zebranie
z delegatami polskich wsi i kolonii,
na którym doradzili, by ludzie z
mniejszych wsi łączyły się ze sobą,
gromadząc w jednym miejscu. W
Prurwie powstała samoobrona na
wypadek napaści banderowców.
Rękami mieszkańców budowano
okopy i olbrzymi bunkier, palisady
z drzew. Stanowiska strzelnicze z
małymi okienkami okładaliśmy
ziemią i darnią. Pomiędzy okopami
drążone były przejścia, tak by można było się przemieszczać nie wychodząc na zewnątrz. Cztery domy
we wsi przeznaczone były na tzw.
strażnice, od Kopaczówki, od Porody, Choromiec i Dubówki. W
dzień i w nocy patrolowaliśmy
okolicę i pilnowaliśmy wsi. Mając
wówczas lat trzynaście, pełniłem z
innymi wartę. Mieszkańcy innych
wsi nie mając możliwości obrony
przed bojówkami UPA uciekała do
Włodzimierca, licząc na większe
bezpieczeństwo ze względu na
obecność w nim garnizonu niemieckiego. Niektórzy na noc chronili się na stacji kolejowej we Włodzimiercu,
strzeżonej
przez
Niemców. Uchodźcy zajęli wszystkie pożydowskie zabudowania. W
dzień uciekinierzy udawali się do
pracy na swoje pola. Byli ostrzeliwani przez upowców z ukrycia. W
noc gdy wymordowano całe Parośle miało jeszcze dojść do napadu
na inne kolonie – Toptyny, Krasna
Górka, Kopaczówka, Prurwa, Choromce, Grabina. Najwyraźniej nie
miał kto podjąć ostatecznej decyzji, bo jak wiadomo najwyższe dowództwo urządziło sobie libację w
Parośli. Mniejsza grupa bulbowców wracając z Parośli wjechała do
naszej Prurwy. Antek najstarszy
brat - wojskowy tego dnia miał
akurat wartę. Chodził po wsi z kołkiem przewiązanym sznurkiem
(oznaka służby wartowniczej).Spotkali się u szwagra Józefa Brzozowskiego. Brat ożeniony był jedną z sióstr, szwagier Brzozowski z
drugą. Były tam Stasia, Kazia,
Anastazja, brat Jurek i Czesław
Oczeretko, grali w karty. Banda zajechała na Prurwę od strony Kopaczówki, dojechali do połowy wsi i
zawrócili. Skierowali się w stronę
Toptyny, wsi gdzie mieszkali
mamy bracia. Weszli do chałupy i
wszystkich którzy tam byli pomor-

dowali, rąbiąc wszystkich na kawałki. Bratowa Helena była po połogu, jej nowonarodzone dziecko
znaleziono na końcu. Zawinięte
było w kilim i wsadzone w kupkę
plewy, zapewne chciała je ten sposób ratować Inne dzieci powsadzane były żywcem na płot i tak skonały. Helenę prawdopodobnie
zamordowano na koniec, gdyż pozostawione były resztki zgotowanego dla banderowców jedzenia.
Kosą miała rozcięty brzuch, która
tkwiła w jej podbrzuszu. Piła ręczną przecięta była w pół. Prawdopodobnie jeden z mamy braci zabił
któregoś z Ukraińców siekierą i
dlatego pozostałych Polaków także
porąbano siekierami. W sumie
około 20 osób tego dnia w Toptynach straciło życie. Pojechaliśmy
na pogrzeb, oczy mając wkoło głowy, czy po drodze nas nie zamordują. Prowizoryczne trumny robiliśmy z drzwi stodół, desek
brakowało. Pomagało nam kilkanaście osób z naszej kolonii. Wykopaliśmy doły, złożyliśmy ciała,
ale nie zdążyliśmy zasypać zmarłych, gdyż dokonano kojonego napadu, tym razem na uczestników
pogrzebu, uciekliśmy. Potem już
do nich nikt z rodziny nie dotarł.
Sądzę, że jacyś dobrzy ludzie zasypali trumny i zrobili mogiły. W tym
czasie jeden z mieszkańców Prurwy wywiózł pasiekę do lasu hr Poniatowskiego. Pojechał zebrać
miód i został napadnięty przez
Ukraińców. Przywiązali go do
drzewa ,żywcem wyjęli oczy, obcięli język i uszy, obdarli pasami ze
skóry. Gdy rodzina go znalazła
jeszcze żył, pochowano go na
cmentarzu parafialnym we Włodzimiercu. Kolejną wsią którą trzykrotnie napadano była Stachówka
licząca 72 zagrody. We wsi powstała samoobrona którą kierował
miejscowy nauczyciel. Z okolicznych wsi i koloni Brzezina, Czajków, Karczemka, Mosty, Jezioro,
Kanonicze do Stachówki ludzie
zjechali tuż przed Zielonymi Świętami 1943roku. W krótkich odstępach czasu - 12 i 15 maja napadano
na wieś. W czasie drugiego napadu
na pomoc przybyła samoobrona z
Parośli i zaalarmowani Niemcy,
którzy ujęli trzech upowców i powiesili ich na bramie cerkiewnej
we Włodzimiercu. Wszystkim
chętnym ze wsi Niemcy rozdali
broń i wzięli ich ze sobą do pacyfikacji ukraińskich wsi z których organizowane były napady. Niewiele
to jednak dało, bo 13 czerwca 1943
roku w same Zielone Święta, Ukraińcy napadli kolejny raz. Wieś płonęła. Dopiero nad ranem zjawiło
się wojsko niemieckie z pancernym wozem, co doprowadziło do
ujęcia i rozstrzelania na miejscu
kilku banderowców. Wieś całkowicie spłonęła, więc nie mający
schronienia mieszkańcy zostali zabrani przez Niemców do miasteczka, cześć ewakuowała się do Sarn,
cześć do Porody i naszej Prurw.
Prawie 50 rodzin przeniosło się do
kolonii Wydymer. Od tego momentu co wieczór niebo oświetlały
łuny pożarów, praktycznie z każdej
strony naszej wsi. Nastąpił atak na
Hutę Stepańską liczącą ponad 220
zagród w pobliżu której przed woj-

ną zbudowano słynne sanatorium
„Słone Błota”. Wieś to jakby wyspa na ukraińskim morzu. Huta
Stepańska, Wyrka i okoliczne polskie kolonie otoczone były szczelnym pierścieniem dużych ukraińskich wsi. We wsi Wyrka mieszkał
brat ojca Gracjan Rudnicki. Parafia
hucińska była chyba największą
parafią na Wołyniu, bo liczyła 4253
dusze, a rozciągała się na przestrzeni około 20 na 10 kilometrów. Już
od kwietnia 1943 roku pomagał organizować tutejszą samoobronę
porucznik Władysław Kochański
(„cichociemny”,
pseudonim
„Bomba” - później okoliczne dzieci nadały mu pseudonim „Wujek”),
który zawiązywał w tej okolicy
sieć Armii Krajowej. Była to najsilniejsza samoobrona w okolicy. Dorównywała słynnej polskiej samoobronie w wiosce Przebraże, która
zwycięsko obroniła się przed zmasowanymi atakami banderowskimi. Za wsią Wyrka od strony Huty
Stepańskiej leżała wieś Grabina,
wokół której rosły piękne lasy dębowe. To w tych lasach „urzędował”
oddział
partyzancki
por.”Bomby”. Po napadach na
mieszkańców Huty, cześć ludzi
schroniła się właśnie w Grabinie,
niektórzy dotarli nawet do nas, do
Prurwy. Córka stryja Gracjana –
Janina razem z mężem Marianem
Szulikowskim przyszła pieszo do
nas. Stryj w jakiś sposób dotarł do
Antonówki, potem na stację kolejową w Rafałówce. Na początku
lipca 1943 roku istniały dwie duże
samoobrony nawzajem się wspierające, Wydymer -Antonówka i
Włodzimierzec – Choromce –
Prurwa - Poroda. W różny sposób
próbowano napadać na naszą wieś,
lecz zmasowany atak upowców nastąpił dopiero 22 i 23 lipca 1943r.
Tego dnia w patrolu konnym było
sześciu jeźdźców, po dwóch wyznaczonych na poszczególne drogi
prowadzące do wsi. Staliśmy w lesie, konie parskały od much i komarów, to przecież środek lata, o
zachowaniu zupełnej ciszy być nie
mogło. Nagle na leśnym dukcie
usłyszeliśmy tętent koni i ukraiński
śpiew,..smert ! smert ! Lacham !
smert ! smert maskowsko - żydowskoj komuni ! w bij krowawyj
OUN nas wede, my bijem komunu
i Lachiw …Było gdzieś po dwudziestej drugiej godzinie, większość ludzi we wsi spała, wcześnie
chodzono spać, by rano szybko
przystąpić do obrządku bydła i
koni. Wpadliśmy do wsi, dzwony
zaczęły bić na alarm, cała wioska
postawiona została na nogi. Dzieci
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i kobiety do schronu. Uderzyli na
nas z trzech stron na linii Capczewicze – Kopaczówka - Wydymer.
Rozgorzała walka. Ukraińcy podpalili kilka domów które zostały
opuszczone, ludzie bronili się w
jednym miejscu wokół zbudowanego schronu, od trzynastoletnich
chłopców po starców wszyscy w
liczbie ponad 200 osób. Mieliśmy
na obronę 4-5 karabinów maszynowych, dubeltówki i fuzje. Dzielnie
broniliśmy się ze schronu, strzelając do napastników. Na przeszkodzie stał nam dom Mariana Rudnickiego, właściwie jego stodoła za
którą kryli się upowcy. Była zbyt
blisko, istniała obawa, że napastnicy podejdą i wrzucą granaty do
schronu, wykopanego na posesji
Adama i Zygmunta Rudnickich. Za
domem i stodołą był dół, za nim
łąka Romańskiego i dzielił ich płot.
Zapadła decyzja podpalenia zabudowań Rudnickiego, by oczyścić
nam pole rażenia. Na ochotnika
zgłosił się Marian Bańkowski z
Krasnej Górki, podpalił wszystko.
Niestety zauważyli to banderowcy
i zastrzelili naszego podpalacza.
Oprócz Bańkowskiego zginęło
jeszcze kilku mieszkańców. Następnej nocy atak ponowiono ze
zdwojoną siłą. Uderzyli też na sąsiednią Porodę i Choromce, wokoło wszystko się paliło. Przy jednym
z punktów obronnych zabito kilku
upowców i ranili ich dowódcę, który przyjechał do Prurwy na białym
koniu, jak na ironię w polskim
mundurze oficerskim. Na głowie
miał jednak granatową ukraińską
czapkę. Jak spadł z konia zaczął
krzyczeć „Marusiu moja Marusiu,
luboja Marusiu, ratuj mne ratuj,
gde ty myny zabyła” Obrońcy zorientowawszy się co się dzieje,
zwiększyli pole rażenia i nie pozwoli banderowcom zabrać go z
pola walki. Niestety zaczęło brakować amunicji, lecz napastnicy w
porę się zorientowali i tak dotrwaliśmy do rana. Około dziewiątej do
wsi dotarli Niemcy zabrali rannego
i we Włodzimiercu kolejnego już
banderowca powiesili. Wisiał tak
chyba z tydzień czasu, by wszyscy
to widzieli. Niemcy ponadto rozkazali pakować resztki dobytku i
eskortowali nas do Włodzimierca.
Po drodze niektórzy zdążyli złapać
swoje bydło, które wypuszczone z
obór rozpierzchło się po całej okolicy. Prurwa nasza rodzinna wieś
została całkowicie spalona. Ulokowani zostaliśmy w parafialnym kościele św. Józefa, nasza rodzina w
miejscowej szkole. Następnego zebrałem paru chłopaków i odważni
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poszliśmy w stronę naszej wsi
„wyłapać” trochę bydła, skoszarowanym potrzeba było mleka i mięsa. Bezpiecznie udało się nam doprowadzić do miasta ze dwie, trzy
krowy, przy okazji brat złapał czyjegoś konia, potem przydał się w
czasie transportu. W szkole siedzieliśmy kilka dni, przyjechali
Niemcy, by zorganizować dla nas
konwój na stację kolejową w Antonówce przez Prurwę i Kopaczówkę.Za parę dni drogą koło pałacu
Krasickich konwój furmanek ruszył na Janówkę i Choromce. Zaraz
za torami kolejowymi przed Janówką banderowcy dokonali napadu na jadące wozy. Cześć ludzi natychmiast zaczęła zawracać. Szpicę
konwoju poprzedzał zwiad złożony z paru naszych ludzi z bratem
Antonim i niemieckim żołnierzem.
Niemiec został ranny z rąk ukraińskiego strzelca siedzącego na drzewie, nasi go jednak dopadli, lecz
cały konwój obawiając się najgorszego zawrócił do miasta. Z bratem
Kazimierzem rodzice dotarli z powrotem do szkoły, mnie poniosło
się w okolicę kościoła. Zbliżając
się do niego, od strony cerkwi usłyszałem pojedynczy wystrzał. Idąca
przede mną kobieta osunęła się na
ziemię. Była to Regina Rudnicka
zd. Miszkiewicz, lat około 40,pochodząca z Dębowej Góry gm. Antonówka. Została pochowana pod

krzyżem misyjnym przy naszym
kościele, zginęła z ręki banderowskiego strzelca. Prawdopodobnie ta
kula przeznaczona była dla mnie.
W ten oto sposób po raz pierwszy,
uprzedzam nie ostatni, uniknąłem
śmierci. Ukraińcy doskonale wiedzieli, że mają przewagę nad garnizonem niemieckim, uciekinierów
wciąż przybywało z różnych stron,
powtórnie wieczorem napadli na
Włodzimierzec. Po tym napadzie
Niemcy postanowili ewakuować
cały garnizon wraz z ludnością w
bezpieczne miejsce. Dogadali się z
szefostwem naszej samoobrony by
wysłać gońców z niemieckim meldunkiem, prosząc o wsparcie przy
konwojowaniu transportu. Wieczorem z niemieckim meldunkiem w
stronę Rafałówki wyszło dwóch
ochotników – Józef Rudnicki s. Felicjana i brat Kazimierz. Po przebiciu się przez ukraińskie okrążenie,
przeszli lasem pieszo 18 km i dostarczyli meldunek do niemieckiego garnizonu. Rano do Włodzimierca dotarły cztery samochody
niemieckiego wojska, dwa działa i
lekki czołg, razem z nimi nasi wysłannicy. Na miejscu zorganizowali
zbiórkę wszystkich polskich mężczyzn, kto posiadał broń mógł razem z Niemcami zaatakować banderowców. Chętnych uzbierało się
chyba ze 30 chłopa, ci co broni nie
posiadali mieli otrzymać od Niem-

ców w dniu pacyfikacji. Następnego dnia rankiem pojechali w kierunku ukraińskiej wsi Dubówka.
Dzień był dość spokojny, rozlokowali się, zajęli stanowiska na wygonie dużej wsi. Banderowcy po
nocnej eskapadzie akurat dzielili
łupy z mieszkańcami. Rozpoczęło
się natarcie. Pierwsze pociski zapalające poleciały na strzechy, ogień
momentalnie objął wszystkie zagrody, paliła się cała wieś. Otoczono i zlikwidowano sotnię na koniach. Upowcy odpowiedzieli
ogniem z lekkich dział umieszczonych na cmentarzu w Kanoniczach,
Niemcy nie byli dłużni odpowiadając 15 minutową nawałnicą z
dwóch przywiezionych dział i
czołgu. Ukraińcy ucichli, po tym
nastąpił rozkaz wycofania się do
Włodzimierca. Raniutko Niemcy
zarządzili wyjazd wszystkich Polaków na stację kolejową do Rafałówki, jednak cześć ludzi na własną odpowiedzialność pozostała.
Cały niemiecki garnizon opuścił
miasto. Konwój furmanek i pieszych ubezpieczał jadący przodem
niemiecki czołg i paru żołnierzy,
pozostali zabezpieczali tyły. Na
dworcu w Rafałówce zostaliśmy
rozbrojeni, załadowani do wagonów i przez Antonówkę jechaliśmy
do Saren. Każdy wagon ubezpieczał siedzący na dachu esesman z
bronią maszynową. Zawieźli nas
do dawnych koszar wojskowych w
Sarnach nad rzeką Prypeć. Byliśmy tam ze dwa dni i trzeciej nocy
banderowcy przypuścili zmasowany atak na nasze baraki. Bronili nas
już Niemcy do samego rana. Ukraińcy zapewne chcieli się na nas zemścić za rozbicie banderowskiego
gniazda i spalenie całej Dubówki.
Rankiem kolejne przetransportowanie odkrytymi wagonami do
Równego, do koszar w których
przed wojną służył brat Antoni w
21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich.
Przez cały tydzień przygotowania
do kolejnego dłuższego już wyjazdu na roboty publiczne do Rzeszy.
Nastąpiła skrupulatna ewidencja
wszystkich wyjeżdżających. Przez
Krzemieniec, Tarnopol, Lwów
wieziono nas do Przemyśla. Na
dworcu kolejowym we Lwowie,
słynący z dobroczynności lwowianie, dodali nam trochę jedzenia na
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drogę. W Przemyślu kolejny rozładunek, trafiliśmy do największego
w Generalnej Guberni obozu przesiedleńczego. Na terenie Przemyśla istniały dwa obozy przejściowe
dla osób wywożonych na roboty
przymusowe do III Rzeszy. Pierwszy mieścił się na Zasaniu po koszarach wojskowych. My trafiliśmy do obozu na teren byłych
koszar przy ul. Dworskiego (Bakończyce).Podobno przez obóz
przechodziło dziennie 2000 osób i
podlegał on pod Arbaitsant w Przemyślu. Do wykorzystania niewolniczej siły roboczej stworzona została przez Niemców cała skala
obozów pracy, ”Arbaitslager”.
Lato się kończyło, kończyły się
żniwa. Zostałem skierowany do
tymczasowej pracy na polu. Chłopcy kosili zboże, ładowaliśmy na
furmanki, a Niemcy wywozili do
pobliskich majątkach ziemskich.
Dokuczał głód, racje żywnościowe
były nadzwyczaj skąpe. Zbierałem
więc kłosy zbóż, łuskałem, ziarna
znosiłem do domu by prymitywnym sposobem upiec chociaż malutki placuszek. Jednego dnia
Niemcy zrobili rewizję naszych
kieszeni, u mnie i kilku innych
chłopców znaleźli kilkanaście ziaren pszenicy. Zostaliśmy w dziesięciu skazani na śmierć przez rozstrzelanie. Postawili nas pod ścianą
śmierci, obok mnie stał może 9
-letni chłopak z bujną czarną czupryną. Padł rozkaz przygotowania
do strzału, chłopiec w oka mgnieniu posiwiał, włosy stały się białe
jak perkal. Dowódca plutonu egzekucyjnego zobaczył co się stało,
krzyknął – halt wstrzymując egzekucję, następnie rozpędził wszystkich do baraków. Dzięki temu
chłopakowi pozostałem przy życiu.
Po raz drugi w tak krótkim czasie
udało mi się przeżyć, a to nie koniec zdarzeń. Niedługo potem załadowano nas do wagonów i jadąc
przez Katowice, Czechosłowację
dotarliśmy do Neumarkt koło Norymbergii. Trafiliśmy do kolejnego
obozu przesiedleńczego, skąd kierowano transporty do robót w poszczególnych miejscowościach na
terenie Rzeszy. Akurat w tym obozie Niemcy robili doświadczenia
medyczne na ludziach, hodowali
czarne ludzkie wszy zarażane tyfusem. Dziennie z tego powodu
umierało tu kilkadziesiąt osób.
Obok obozu wkopano specjalne
doły do których wrzucano zmarłych. Zostałem zmuszony razem z
dziesięcioma innymi więźniami do
przewożenia trupów na wózkach platformach i wrzucania ich do dołów. Inna grupa dokonywała zakrywania dołów ziemią, wcześniej
posypując ludzi lasowanym wapnem. Do III Rzeszy została wywieziona cała nasza rodzina -rodzice,
siostry Albina i Anna, bracia Antoni i Kazimierz. Na tym celowo zarażanym przez Niemców terenie
byliśmy kilkanaście dni. W tym
czasie zmarło kilka moich koleżanek i kolegów z którymi chodziłem
do szkoły w Prurwie – Romcia
Brzozowska, Tadek Rudnicki. Niestety ich także musiałem zawieźć
do zasypywanych dołów. Woziłem
trupy chyba ze dwa tygodnie, niesamowicie bojąc się zarażenia ty-

fusem. Nadzorujący nas ruski lekarz doradził nam by uniknąć
zarazy trzeba ubranie wierzchnie
mieć cały czas mokre. Czy to miało
sens - nie wiem? W każdym bądź
razie przez cały czas polewaliśmy
je zimną wodą i pracowaliśmy. Po
około dwóch tygodniach zaprowadzono wszystkich do łaźni. Nie
zwracano uwagi mężczyzna, czy
kobieta, dziecko czy dorosły, trzeba było się razem rozebrać do naga.
Ubrania poszły do zagazowania.
Przeszliśmy do „czystego” obozu
gdzie też było mnóstwo pluskiew i
innego robactwa. Po tygodniu w
obozie zjawili się niemieccy bauerzy, którzy wybierali poszczególne osoby do prac w swoich gospodarstwach. Brat Antoni z bratową i
dziećmi trafił do wsi Laufon der
Pegnitz k. Norymbergii. Siostra Albina z mężem też do innej miejscowości. Pozostałych z naszej rodziny zawieziono do Neunkirchen am
Sand k. Regensburga. Tam zostaliśmy rozdzieleni po gospodarstwach. Brat Kazimierz pozostał w
miejscowym browarze u birgemajstra Knera, rodzice u gospodarza o
nazwisku Staudthil, siostra Anna
do wsi Tiffengil. Mnie starsza
Niemka zabrała do wsi Grunschtauden – 2 km od Neunkirchen.
Gospodyni mieszkała razem z
wnukami i dwiema córkami. Dzieci - chłopak lat 9 i starsza o rok
dziewczynka chodziły do szkoły.
Czterech synów i zięciowie byli na
wojnie. Moja praca polegała na
wykonywaniu wszystkich prac polowych. Przez cały 1944 rok mogłem więc oglądać alianckie naloty
na niemieckie pozycje. Nieraz kładłem się na plecy i obserwowałem
całe eskadry angielskich i amerykańskich samolotów lecących na
wschód. W kwietniu akurat sadziłem ziemniaki w pobliżu „mojej”
wsi razem z młodszą córką gospodyni. Nie wiedziałem, że esesmani
poprzedniego w pobliżu okopali i
ukryli się w pobliskim lesie. W
pewnym momencie wyszli z ukrycia i zaczęli szykować się do wymarszu. Pole leżało tuż obok drogi
idącej w kierunku na Nurnberg.
Gdy wszystkie pojazdy utworzyły
kolumnę nadleciało 16 samolotów
Spitfire. Rozgorzała walka. Z jednego samolotu poleciała seria z karabinu pokładowego w moim kierunku, zabijając konia. Upadłem w
bruzdę ziemi, seria kul przeszła 15
cm od mojej głowy. Po raz trzeci,
nie ostatni, uszedłem z życiem. Zostawiłem wszystko na polu ciągnąc
ze sobą przerażoną Niemkę. Skoczyliśmy do pobliskiego, pełnego
Niemców rowu. Chwila moment,
chyląc się i czołgając uciekliśmy
do domu. Na podwórku, stodole i
w domu pełno było niemieckich
żołnierzy. Trwało to ze dwie godziny, gdyż po tym Niemcy chyba
otrzymali rozkaz i zaczęli opuszczać posesję. Zawołany przez
Niemkę usiadłem przy stole do
obiadu. Tymczasem do kuchni
wszedł oficer – esesman, zobaczył
naszyty u mnie znaczek „P”, wyjął
pistolet i grożąc mi zaczął krzyczeć
do gospodyni Polnisch Schwerin in
den Stall ist nich in der kuche - Polska świnia do stajni nie w kuchni !
By załagodzić konflikt Niemka za-
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prosiła go do pokoju. Niewiele się
namyślając uciekłem na strych i
schowałem się głęboko 3 metry w
sianie pod samą dachówką. Wściekły esesman jeszcze przez 3 godziny szukał mnie po całym gospodarstwie, długim drutem dźgał
nawet siano by mnie tam znaleźć.
Udało mi się czwarty raz uniknąć
śmierci. Nie jadłem cały dzień i
noc gdyż słyszałem, że Niemcy są
jeszcze na posesji. Wyszedłem z
ukrycia następnego dnia kiedy
starsza Niemka zaczęła mnie wołać „Bruno, Bruno, essen, com”.
Na podwórku znalazłem krótki
niemiecki pistolet maszynowy z
amunicją i pomyślałem, że gdyby
esesman wrócił i dalej mnie szukał, to go zastrzelę, on albo ja. Nagle od strony lasu znowu zrobił się
olbrzymi tumult, nadjeżdżali ci
sami Niemcy, na motorze z przyczepą siedzi mój prześladowca.
Powtórnie uciekłem na strych, pomyślałem, że sam nie dam im
przecież rady, ustrzelą mnie jak
psa. Podjechał do Niemki pytając
czy wróciłem. Gospodyni na
szczęście nie przyznała się mówiąc, że gdzieś zaginąłem, bo od
tamtej pory mnie tu jeszcze nie
widzieli. Opuścił podwórze i wyjechał na drogę. W tym czasie
nadleciały amerykańskie samoloty z gwiazdą, esesman schronił się
pod dużą lipą obok wiejskiej
karczmy. Został jednak dostrzeżony przez lotnika i pod tą lipą dosięgła go sprawiedliwość. Odetchnąłem z ulgą. Nie byłem jednak
pewien, czy czasami niemiecki
oddział nie powróci do gospodarstwa, zaopatrzony w niewielką
ilość jedzenia, ze znalezioną bronią, uciekłem do pobliskiego lasu.
Schowałem się w niewielkim okopie, znajdując przy okazji kolejny
pistolet, obserwowałem teren wokół wsi. Zauważyłem, że drogą w
kierunki wioski jadą niewielkie
samochody terenowe oznakowane
charakterystyczną białą gwiazdę.
Pierwszy raz w życiu widziałem
takie autka. Podszedłem do drogi,
zatrzymały się przy mnie trzy
auta, żołnierz zobaczywszy naszywkę zapytał - „Polnisch”? tak
- odparłem. Nagle odzywa się
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inny mówiąc łamaną polszczyzną
- jesteś Polakiem? tak - potwierdziłem i rozpłakałem się. Zapytali
mnie, gdzie są jeszcze Niemcy.
Pełno ich tutaj -odparłem, pochowali się po domach, stodołach,
część uciekła, część na pewno została. To siadaj z nami i pokazuj
wszystko. W tej wsi wyłapano ze
20 esesmanów, pojechaliśmy do
browaru do brata w Neumkirchen.
Znaleźli tam ukryte zapasy kiełbasy i piwo. Trochę oczywiście popili i zrobiło się wesoło. Jeszcze
weselej zrobiło się po trzecg
dniach, gdy Amerykanie zebrali z
okolicznych wsi wszystkich przymusowo pracujących i zawieźli
wszystkich do Regensburga. Ulokowano nas w poniemieckich koszarach wojskowych, a następnie
w obozie przesiedleńczym w Hohenfels na terenie dawnego niemieckiego poligonu wojskowego.
W czasie wojny Niemcy przetrzymywali tam lotników alianckich,
po wojnie powstała tu wielka amerykańska baza wojskowa i poligon
doświadczalny. Zwieźli tu Polaków, Czechów, Słowaków, Łotyszy i Liwinów. W krótkim okresie
przebywało tam łącznie ponad 40
tysięcy ludzi. Przebywaliśmy tam
od maja do jesieni 1945roku.
Przyjechał brat Antoni, z - ca komendanta obozu przesiedleńczego
w Lauf Pegnitz i zabrał nas do siebie. Brat wraz z innymi Polakami
stworzyli na tamtym terenie polski
obóz przesiedleńczy. Nawiązali
współpracę z wojskami alianckimi
organizując pomoc żywnościową
z UNRY oraz całą infrastrukturę
potrzebną do normalnego życia,
kaplicę kościelną, funkcjonowali
księża - odbywały się śluby i wesela, założono teatr. By zarobić
parę groszy pracowałem w magazynach UNRA, pełniłem też służbę w kompanii wartowniczej. Byłem świadkiem na procesie
zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze, ponieważ w naszym
obozie przesiedleńczym rozdawano przepustki na ten proces. Pomimo początkowej rozbieżności
zdań, ustalono że przedmiotem
procesu będą naruszenia aktów
prawa międzynarodowego, które
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zostały wyraźnie określone w statucie trybunału. Na konferencji
londyńskiej 8 sierpnia 1945 roku
opracowano kartę, podpisaną
przez cztery wielkie mocarstwa
(Stany Zjednoczone, Francję,
Wielką Brytanię i Związek Radziecki), w której uzgodniono
kwestie sporne oraz powołano do
życia Międzynarodowy Trybunał
Wojskowy. Na miejsce procesu
wybrano niemieckie miasto Norymberga. Na gmach wyznaczono
Pałac Sprawiedliwości, który nie
został uszkodzony podczas wojny.
W obozie przesiedleńczym mieszkaliśmy do września 1946 roku,
przyszedł czas wyjazdu, poprzez
Czechosłowację dotarliśmy do
Zebrzydowic k. Cieszyna. Padał
deszcz, rozległy się słowa hymnu
„Jeszcze Polska nie zginęła, póki
my żyjemy”. Rozładowani zostaliśmy na stacji kolejowej 10 września 1946 roku. Każdy przyjeżdżający musiał osobiście zgłosić
się do Powiatowego Urzędu Repatriacji celem rejestracji. Rodzice i
inni członkowie rodziny poszli się
zarejestrować, pozostałem na peronie stacji przy pilnowaniu bagaży. W nocy napadło na nas rosyjskie wojsko, wybuchła strzelanina,
parę osób zostało rannych, kilku
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zabitych. Rano wkroczyło NKWD
i po raz pierwszy zobaczyłem polskiego żołnierza w czapce z orzełkiem bez korony. Ludzie znowu
zaczęli płakać. Jeszcze przez 2 dni
koczowaliśmy na dworcu w Zebrzydowicach. Zaczęły się rewizje
ludzi, żołnierze szukali ukrytej
broni u powracających z przymusowych robót Polaków. Niebawem trafiliśmy do Brzegu, znowu
długie oczekiwanie w wagonach,
tym razem na znalezienie przez
władzę lokali dla całego transportu. Szukano wolnych miejsc po
okolicznych wsiach, wszystko
było już pozajmowane. Repatrianci ze wschodu przyjechali tu w
1945 roku dla nas nie było już
miejsca. W końcu PUR w Brzegu
tymczasowo umieścił nas budynku na rogu ulic Powstańców Śląskich i Kamiennej (obecna PSP Nr
3).Potem tato otrzymał przydział
gospodarstwa w Kruszynie. Tam
długo też nie pomieszkaliśmy,
gdyż w tym rejonie powstał poligon wojskowy. W 1950 roku rodzice zostali wysiedleni. W tym
czasie odbywałem zasadniczą
służbę wojskową. Wcześniej,29
lutego 1946 w Kruszynie zawarłem związek małżeński z Zofią Sidło, panną pochodzącą z Chęcin k.

Kielc. W czasie wojny moja ukochana była w tamtym rejonie łączniczką struktur Armii Krajowej.
Służbę wojskową pełniłem w jednostce w Mrągowie, potem skierowano mnie do szkoły podoficerskiej do Ostródy. Następnie już w
stopniu kaprala, po ukończeniu
kursu w Wyższej Szkoły Piechoty
w Rembertowie pod Warszawą
zostaję kierownikiem kasyna w
Centrum Wyszkolenia Wojska
Polskiego. W 1952 roku przeniesiony do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. Zaczyna
pracę
w
Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łosiowie, jest Z - cą
Przew. GRN w Łosiowie. Skierowany do pracy partyjnej kończy
Studium we Wrocławiu. Zostaje
Przewodniczącym GRN w Łosiowie, następnie pracuje w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzegu Wydział Gospodarki
Mieszkaniowej, potem w Spółdzielni Inwalidów „Zwycięstwo”
w Brzegu. Na zasłużoną emeryturę przechodzi w 1979 roku. Został
odznaczony m.in. Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Zasłużonemu Opolszczyźnie oraz innymi medalami i odznaczeniami
resortowymi. W międzyczasie
państwu Zofii i Bronisławowi
przychodzi na świat sześcioro
dzieci; Władysław, Danuta -późniejsza Antonow, Alicja-późniejsza Kita, Leszek - zmarł w wieku
56 lat, Wiesława - późniejsza Bregula - Pałasz i Bożena - późniejsza
Siebrek. W 1999 roku hucznie obchodzili 50-lecie swojego małżeństwa. Z tej okazji zostali odznaczeni medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”. Żona Bronisława – Zofia zmarła w 2014 roku.
Za rok wspólnie z dziećmi,19
wnukami,32 prawnukami i praprawnukiem Ewangeliusem chcieli obchodzić 65 rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego, czyli Żelazne Gody, nie doczekała. Jednakże tak liczna rodzina powiększy się o kolejnych potomków,
czego szczęśliwemu Panu Bronisławowie serdecznie życzę.
Wspomień wysłuchał - Eugeniusz
Szewczuk , tel. 607 565 427
e-mail pilotgienek@wp.pl

www.ksi.kresy.info.pl
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NIEZWYKŁE CZASY LUDZIE
I ZDARZENIA CZ.2
Adolf Głowacki

Informacje zebrane od ludzi starszych urodzonych na Podolu odnalezione w dokumentach archiwalnych, wybrane z opracowań
historycznych i odtworzone z pamięci.
4. KLASZTOR DOMINIKANÓW W PODKAMIENIU
Na szczególną uwagę zasługuje
jeden z największych w Polsce,
klasztor o.Dominikanów na Górze Różańcowej w Podkamieniu.
Sanktuarium Najświętszej Panny
Marii, z cudownym obrazem Matki Boskiej, zwane też Częstochową Kresów. Miejsce pielgrzymek
wielu pokoleń Polaków z różnych
stron Polski, na odpustowe święta
Maryjne. Pełnił on tam szczególną
rolę w utrwalaniu wiary i polskości, wśród przywiązanego do tradycji ludu Podola, Wołynia i przyległych regionów. Jego wpływ na
społeczność wiejską, w tym na
Milno i Gontowę, od zarania do
końca, był dominujący. Pierwszą
misję na górze założyli Dominikanie przed 1205 rokiem, a wybudowaną kaplicę poświęcili Matce Bożej Różańcowej. Stąd nazwa góry.
Misjonarzy zamordowali Tatarzy
w czasie najazdu Czyngischana
w latach 1243-1247. Bracia wrócili na górę po dwóch wiekach w
1464 roku, w okresie Jagiellonów,
na prośbę właściciela tych ziem,
Piotra Grabowskiego. Wybudował
on kościół i założył osadę. W 1519
roku, Tatarzy znowu spalili Podkamień z klasztorem. Po 93 latach
przerwy, Dominikanów ponownie
sprowadził w 1607 roku, Baltazar
Center. W 1612 roku rusza budowa obszernego kościoła i klasztoru, opóźniana napadami Tatarów
i powstaniem Chmielnickiego.
W 1680 roku wali się sklepienie.
Gdy wydawało się, że dla kościoła już nie ma ratunku, z pomocą
przychodzi rodzina Sobieskich.
Kościół poświęcono 15 maja 1695
roku. W 1760 zbudowano wieżę i
pokryto kościół miedzianą blachą.
Organy zbudowano w 1858 roku,
przy wydatnej pomocy Wilhelma
Radziwiłła. Równolegle zdobiono kościół i budowano klasztor.
Wierni modlący się przy obrazie
Matki Bożej w ołtarzu głównym,
doznawali różnych łask i cudów.
Dominikanie wystąpili z potwierdzającą je dokumentacją do Papieża, z wnioskiem o koronację obrazu. Po korony jeździł B. Center.
Koronacja odbyła się 15 sierpnia
1727 roku. Uroczystości trwały
oktawę, z udziałem biskupów i
setek księży. W dniu koronacji
odprawiono 558 mszy i udzielono
18950 komunii, a w oktawie 4169
mszy i 200000 komunii. Obraz w
czasie napadów tatarskich wywożono do Brodów lud do Lwowa. W

kościele było 11 ołtarzy: główny z
cudownym obrazem Matki Bożej,
boczne świętego Jacka i Dominika, przy prezbiterium św. Wiktorii i Chrystusa ukrzyżowanego,
oraz sześć przy pilastrach – św.
Mikołaja, Antoniego, Magdaleny,
Tomasza, Józefa i Wincentego.
Szczególnie piękny był posąg św.
Wiktorii ze złotą, przechyloną nad
głową, palmą w ręce. Z prawej
strony prezbiterium, w ołtarzu dominował ciemny krzyż z wizerunkiem Chrystusa i klęczącą u jego
stóp pochyloną niewiastą. Cudowny obraz Matki Boskiej cofnięty
nieco za ołtarz, miał trzy przesłony: obraz Matki Boskiej wręczającej św. Dominikowi różaniec i
dwie jedwabne – niebieską i białą.
Obraz przy dźwiękach organów i
chóralnym hymnie Witaj Królowo..., odsłaniano na główne nabożeństwa. W galerii nad zakrystią,
przy każdej bytności, modlił się
król Jan III Sobieski. Sklepienia
pokrywały malowidła o tematyce
Matki Łaski Bożej, Królowej Nieba i Korony Polskiej, a w prezbiterium nad ołtarzem, Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii.
Nawy boczne zdobiły wizerunki
świętych oraz patronów zakonu.
Światła ołtarzy i bogatych żyrandoli, skrzyły się w marmurowych
posadzkach. Ponieważ liczba zakonników rosła i oratorium okazało się za szczupłe, do prezbiterium
dobudowano chór modlitewny.
Tam w tylnej części przed figurą
Matki Bożej, leżał kamień z odciśniętymi stopkami Maryi. Wycięto
go z pobliskiej skały i przeniesiono
do kościoła. Stopki też słynęły cudami. W czasie I Wojny Światowej
runęła górna część wieży, zarysowało sklepienie, spalił się dach
kościelny i górne piętro wschodniego skrzydła klasztoru z biblioteką, archiwum i skarbcem. Do
1938 roku, pod nadzorem architekta Wawrzyńca Dajczaka z Reniowa, odbudowano dach, wieżę
i dwie trzecie zniszczonego piętra
klasztoru. Kościół w stylu renesansowym, zadziwiał wielkością
i lekkością. Nawy boczne niższe,
nad ołtarzami zwieńczone były
kopułami.
Klasztor tworzył czworobok ze
studnią 122 metry głębokości.
Kuto ją w skale 18 lat. Wodę wyciągano ręcznie wiadrami. Wał
miał przekładnię zębatą, co trochę
przyspieszało jego obroty. Maria
Zaleska wygrzebała gdzieś legendę dotyczącą tej studni. Zakonnik
drzemał na parapecie otwartego
okna klasztornego. W pewnym
momencie zobaczył bociana, który narysował koło na środku dziedzińca klasztornego, kilka razy
w środku tego koła kuł dziobem,
następnie podniósł głowę w górę
i zaklekotał. Oznajmił w ten spo-
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sób zakonnikowi, że tu należy
kopać studnię. Taki rysunek był
na cembrowinie studni. Klasztor
początkowo mieścił 70 zakonników. Z uwagi na liczne powołania,
w 1764 roku dobudowano nowy
czworobok od strony wschodniej,
wjazdowej. Po przebudowie mógł
pomieścić około 150 zakonników. Całość w latach 1701-1746,
otoczono murami w kształcie
gwiazdy, z dwoma basztami strażniczymi, dwoma bramami wjazdowymi i otworami na działa. Na
dziedzińcu kościelnym w 1719
roku, wzniesiono kolumnę z figurą
Matki Bożej z miedzi, z licznymi
złoceniami. Otaczały ją dorodne
lipy. W skład kompleksu wchodziła też kaplica na dziedzińcu i dwie
poza murami: Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii (lub św. Rocha) z
roku 1774, oraz cmentarna z 1779.
Przy gościńcu od strony cmentarza stała pusta kapliczka, w której
drewnianą figurę św. Antoniego,
na polecenie popa z Nakwaszy,
spalono w 1915 roku. W wigilię
święta Wniebowzięcia Najświętszej P.M. wieczorem, z kaplicy
przykościelnej, wyruszała procesja
z figurą zaśnięcia N.P.M., do kaplicy św. Rocha, gdzie odprawiano
nabożeństwo zwane pogrzebem
Matki Boskiej. W podziemiach
kościoła i w kaplicach, grzebano
zmarłych zakonników i fundatorów. Ciała w gruncie wapienno-piaskowym, ulegały mumifikacji.
Bolszewicy w 1920 roku zdewastowali świątynię i klasztor oraz
splądrowali podziemia. Trumny
porozbijali, zmarłych poobdzierali
z szat i kosztowności, a ciała i kości porozrzucali. Od 1861 roku zakonników grzebano na cmentarzu.
Dominikanie prowadzili szeroką
działalność duszpasterską, oświatową i opiekuńczą. Zorganizowali
szkołę powszechną i średnią oraz

wybudowali alumnat dla uboższej
szlachty. W roku 1746 powstało
tam Studium Generalne, z prawem
nadawania stopni akademickich.
W klasztorze była szkoła malarstwa, rytownictwa i snycerstwa.
Odbywały się też dysputy filozoficzno-teologiczne z udziałem
Jezuitów z Krzemieńca, Bazylianów z Poczajowa, Pijarów ze Złoczowa, Trynitarzy z Beresteczka,
Franciszkanów z Kamieńca Podolskiego i Bernardynów ze Zbaraża.
Klasztor miał mały szpital i aptekę,
zamieniony po wojnie na ochronkę. Zakonnicy przez cały okres
istnienia klasztoru, chronili naród
przed prawosławiem i wynarodowieniem. Swoistą atmosferę miały wszystkie uroczystości odpustowe. Gromadziło się na nich tysiące
Polaków z tego obszaru i dalszych
stron Polski. W przeddzień każdego święta Maryjnego, w kierunku
klasztoru ciągnęły pielgrzymki z
chorągwiami, jechały wozy i szli
boso piesi pątnicy. Trasy z Milna,
Gontowy, Berezowicy, Załoziec,
Trościańca i innych miejscowości, też zatłoczone były furmankami i pieszymi. Każdy, choć raz w
roku chciał być w Podkarmieniu,
a niektórzy nie opuścili żadnego
święta. Zbocza góry pokrywały
kramy, tłumy ludzi i wozy. Zatłoczony był też kościół, dziedziniec przykościelny i klasztor.
Przy studni wciąż stała kolejka po
wodę. Oblężone były porozstawiane na placu konfesjonały. Księża
wciąż odprawiali nabożeństwa,
a ludzie na klęczkach przesuwali
się przed cudownym obrazem za
ołtarz, do stopek Maryi. Kulminacją uroczystości była suma z
odsłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej, przy dźwiękach
organów i chóralnego hymnu ku
czci Podkamieńskiej Panienki. W
trakcie mszy wyruszała procesja z

dziesiątkami księży i zakonników,
z kadzidłami, dzwonami i dzwonkami, w otoczeniu rozmodlonego i
rozśpiewanego mrowia ludzkiego.
Te odpustowe wyprawy zapoczątkowali nasi odlegli przodkowie, a
po nich kontynuowały wszystkie
pokolenia, aż do końca naszych
dni na ojczystej ziemi. Śledzili postępy budowy kościoła i klasztoru,
uczestniczyli w jego poświęceniu i
wspaniałych uroczystościach koronacji obrazu. Tam przed cudowny obraz Matki Bożej, tak samo
jak oni, przynosiliśmy swoje troski
i prośby, dziękowali za doznane łaski i prosili o wsparcie w trudnych
momentach naszego życia. I tak
samo jak oni, kornie na kolanach,
czołgaliśmy się do stopek Maryi.
Ta dostojna cicha Pani, nikogo nie
odtrącała. Wszystkich przyjmowała z jednakową atencją, wysłuchiwała i krzepiła skołatane serca.
Wlewała w tych utrudzonych ludzi
spokój, otuchę i ukojenie. Ja też
jeździłem wozem i chodziłem tam
pieszo. W drodze wozy zatrzymywały się na popas, a piesi siadali w
cieniu drzew, by się posilić, ugasić
pragnienie i wyprostować obolałe
nogi. Te tłumy ludzkie, kramy obwieszone dewocjonaliami, hałasy
trąbek i kogucików glinianych,
nastrój skupienia i modlitwy, oraz
główne nabożeństwo z odsłanianiem obrazu i procesją, dawały
niepowtarzalne przeżycia. Szczególnie mocno, oddziaływały na
młode umysły.
Profesor o. Mieczysław Krąpiec
(KUL) odnalazł w Krakowie
księgi metrykalne z Podkarmienia i zapis o chrzcie w 1638 roku,
swojego przodka z Milna. Były
tam również zapisy chrztów następnych Krąpców. Ten pierwszy
chrzest miał miejsce jeszcze w
okresie budowy kościoła.
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/ Ś.P. Prof. Mieczysław Albert Krąpiec
25-05-1921 - 08-05-2008 (Lat 86)( http://
mieczyslaw-krapiec.inmemoriam.org/)

Milno należało wówczas do parafii załozieckiej, ale niektórzy Milnianie mogli chrzcić swoje dzieci
w Podkamieniu, aby zapewnić im
opiekę Podkamieńskiej Panienki.
Rodzina M. Krąpca przeniosła się
z Milna do Berezowicy Małej. Ani
Rosjanie, ani Niemcy, nie zlikwidowali klasztoru. Poddawany różnym
restrykcjom, pełnił swoją misję
przez całą okupację, do 1943 roku.
5. WDZIĘCZNOŚĆ ZA ODSIECZ WIEDEŃSKĄ
Pokój zawarty z Turkami i Tatarami, niestety trwał krótko. W 1772
roku Rosja, Austria i Prusy, dokonują pierwszego rozbioru Polski,
w 1793 drugiego, a w 1795 trzeciego. Polska na 122 lata została
wymazana z mapy Europy. Mimo
znacznej jeszcze potęgi, nie mogła
się oprzeć trzem otaczającym ją zaborcom. Podole już w pierwszym
rozbiorze, na 146 lat popada w niewolę austriacką. Austriacy okrutnie
odwdzięczyli się nam za Odsiecz
Wiedeńską króla Jana III Sobieskiego i uratowanie ich od zalewu
muzułmańskiego. Milno położone
dawniej w głębi kraju, raptem znalazło się przy kordonie granicznym.
Wkrótce okazało się, że dawało to
wymierne korzyści. W Rosji tania
była żywność, w Austrii zaś artykuły przemysłowe. Rozwinęła się,
więc szybko wymiana handlowa,
która przynosiła mieszkańcom dość
spore profity. Szczególnie dochodowy był przemyt. Interes szybko
zwietrzyli Żydzi. Ludność Milna
w 1885 roku liczyła 2300 mieszkańców: 1066 Polaków, 1056 Rusinów i 178 Żydów. Tak dużej ilości
Izraelitów, nie było w żadnej innej
podolskiej wiosce. W 1781 roku, w
Wiśniowcu bawił ostatni król polski
Stanisław August Poniatowski.
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Orszak królewski w drodze do Załoziec, przejeżdżał przez Gontowę i Milno. Mieszkańcy przeżyli
kolejne niebywałe wydarzenie.
Mogli podziwiać wspaniałe karoce z królem, jego dworem i bogatą asystą. W 1760 roku, Rusini
wybudowali na Podliskach drewnianą unicką cerkiew. Ponieważ
świątynia podlegała Papieżowi,
uczęszczali tam również Polacy,
a niektórzy brali śluby i chrzcili
dzieci. Pop po wciągnięciu ich do
ksiąg, traktował to jako przejście
na obrządek grekokatolicki. Zaczął, więc topnieć polski stan posiadania. Tam wyznanie było było
równoznaczne z narodowością.
Sytuację mogła uratować budowa kościoła. W latach 1869-1871
z fundacji Sebastiana Krąpca, na
działce kościelnej w Bukowinie,
wybudowana została kaplica.
Świątynia miała wymiary około 9
na 13 metrów. Przekaz ustny sytuujący ją przy skrzyżowaniu za Sirantową Pasieką, okazał się błędny. Skorygowały go odnalezione
plany geodezyjne z tego okresu.
Tam stała tylko mała kapliczka
przydrożna i dla tego to miejsce nazywano „przy kapliczce”.
Ksiądz o inicjałach M.S., wikariusz załoziecki, w liście do Zwiastuna Górnośląskiego (1870) pisze, że Polacy z Milna, ze względu
na ponad milową odległość do Załoziec, chodzą do cerkwi i prawie
nie znają swojego obrządku, ale
znalazł się człowiek, który postanowił zapobiec złemu i własnym
kosztem wznieść kaplicę.
Człowiek nieumiejący pisać ni
czytać, przy swym ojcu trudniącym się gojeniem ran i składaniem
zwichniętych i złamanych kości,
takiej nabrał wprawy i biegłości,
że poszukiwany jest na wszystkie
strony o kilkadziesiąt mil. Raz
wezwano go do Kijowa, co leży
nad Dunajem o 60 mil stąd, aby
tam kurował jakiegoś połamanego moskiewskiego generała,
któremu uczeni lekarze poradzić
nie umieli i udało się szczęśliwie.
Przed kilku laty syn hrabiego Gołuchowskiego, co był namiestnikiem cesarskim w Galicji, złamał
rękę. Najsławniejsi doktorzy ze
Lwowa i Wiednia zestawili kostki
i owinęli, ręka się zrosła, ale była
krzywa. Stroskany ojciec wzywa
Krompca. Krompiec przbywszy
obmacał rękę, złożył po swojemu i
powiedział, że będzie dobrze. Ależ
– rzecze niespokojny ojciec – lekarze mówili, że krzywą rękę trzeba
złamać i na nowo zestawić, aby się
można spodziewać pomyślnego
skutku. Ja właśnie tak zrobiłem,
odpowiedział spokojnie włościanin. Po pewnym czasie ręka była
całkiem zdrowa i prosta. Lekarze
przyznali wyższość prostemu włościaninowi, a hrabia sowicie go
obdarzył, uściskał, zapewnił swą
przyjaźń i odesłał do domu. Ten to
Krompiec nie targując się z nikim
o nagrodę, zebrał spory grosik.
Przykupił pola, wystawił piękne
budynki, ogrodził sady, wyposażył
dzieci, dopomógł nie jednemu z
krewnych, a gdy kieszeń nie była
jeszcze pusta, postanowił we wsi
rodzinnej wystawić kaplicę piękną
i trwałą. Pozyskawszy zezwolenie
konsystorza, założył w roku ubie-

głym fundamenta pod budynek
45 stóp długi, 30 szeroki, a teraz
ma go już prawie na ukończeniu.
Fundamenta i ściany do wysokości pięciu łokci są z ciosowego kamienia, dalsze ściany i sklepienia
z palonej cegły. Murłaty i belki dębowe, a wiązarek i krokwie lipowe
dla lekkości, dach blaszany, nad
nim piękna sygnaturka, na wyniesionym frontonie dzwonniczka.
Wewnątrz ma być piękny ołtarz,
ławki, konfesjonał itp. Wszystko
z dębiny, a posadzka z marmuru trembowelskiego, jakie jeno w
bogatych świątyniach widzieć się
daje.
Nieznany autor ukraiński, w artykule „Kostopraw z Milna” pisze o
nim: Umiłowana córka rosyjskiego cara spadła z konia i złamała
nogę. Specjaliści z Imperium okazali się bezradni. Oficer służący
wcześniej w Oleksińcu, wspomiał
carowi o głośnym samouku z Milna. Na prośbę cara, Krąpiec z
pomocnikiem Kaspruniem, udał
się do Petersburga. Tam kazał
nagotować dużo kaszy, obłożył
nią nogę, rozmiękczył opuchniete
mięśnie, zruszył zrastające się kości i poukładał je prawidłowo. Po
dwóch miesiącach carówna przy
nim wsiadła na konia. Na odchodne car zapytał z ilu osób składa
się jego rodzina i na każdego dał
sztukę złota.
5 kwietnia 1871 roku, w uroczystości poświęcenia kaplicy,
uczestniczyło
duchowieństwo
obydwóch wyznań, liczni zaproszeni goście na czele z ziemianką
p. Czosnowską, oraz miejscowa
i okoliczna ludność. W przyjęciu
uczestniczyło ponad 200 osób.
Dziennik Polski we Lwowie napisał:„Krąpiec w przystrojonej
kilimkami stodole, przyjmował
gości jak drugi Piast. Przy tej sposobności nie obeszło się bez toastów, biorących temat z tej wzniosłej sceny, która łączyła w jedno
grono siermięgi, płótniaki, czamary i sutanny”. Kaplicę obsługiwali
księża załozieccy. Choć nabożeństwa odprawiano nie regularnie,
polska społeczność uniezależniła
się od cerkwi. W 1848 roku ludność wiejska przeżyła epokowe
wydarzenie: zniesione zostało
poddaństwo i włościan uwłaszczono. Skończyło się wielowiekowe niewolnictwo. Chłopi otrzymali po około 10 morgów ziemi
na trzydziestoletnią spłatę. Z zebranych dokumentów wynika, że
w Milnie zostali uwłaszczeni na
tym, co do tego czasu użytkowali. A nawet 128 morgów stracili.
Właścicielem Milna był wówczas
Józef Pawlikowski z Medyki,
ożeniony z Henryką Dzieduszycką, córką Wawrzyńca, adiutanta
Tadeusza Kościuszki. Mieszkali
w Medyce i we Lwowie. Dobra
mileńskie wydzierżawiali. Józef
z Ossolińskim, porządkował bibliotekę lwowską, słynne później
Ossolineum. Dla uczczenia tego
wydarzenia, odbyły się podniosłe
uroczystości świeckie i kościelne.
Ludność dla trwałego upamiętnienia tego przełomowego roku
i w podzięce Bogu, ufundowała
figury pamiątkowe. Jedna z nich
– jak słyszałem - stoi do dziś na
Krasowiczynie lub Podlistach. Na

Gontowie był kamienny krzyż na
cokole. Po śmierci Józefa w 1852
roku, dobra przejął jego syn Mieczysław. Urodził się w 1834 roku
we Lwowie i tam ukończył prawo. Był jednym z organizatorów
Powstania Styczniowego w 1863
roku. W Milnie miał bazę wypadową za kordon. Podczas jednej
z wypraw został aresztowany i
za przemyt ludzi oraz broni przez
granicę, skazany na 3 lata więzienia. Karę odsiedział w Ołomuńcu.
Z tego można wnioskować, że
wielu mieszkańców wioski, również brało udział w powstaniu. W
Milnie pola za Zakrzewską, długo
nazywano za Podhaniukiem, bo
do I Wojny Światowej, mieszkał
tam jakiś Podhaniuk. Wyjaśniła
to Grażyna Kalwas z Puszczykowa. Ów tajemniczy człowiek
to jej krewniak. Naprawdę nazywał się Jan Kliniecki – szlachcic
i właściciel ziemski z Wołynia.
Jego majątek został skonfiskowany za udział w powstaniu. On
musiał się salwować ucieczką.
Prawdopodobnie współpracował
z Mieczysławem Pawlikowskim
i po upadku powstania skrył się
w Milnie pod przybranym, ale
występującym tu nazwiskiem, a
rodzina Pawlikowskich wydzieliła mu działkę, by mógł przetrwać
trudne czasy. Po wojnie już się nie
pojawił we wsi. Wrócił na swoje
wołyńskie dobra. Przyrost ludności Galicji był imponujący. W
1817 roku liczyła 3,5 miliona, w
1850 cztery i pół, w 1880 sześć,
a w1910 ponad 8 milionów. W
pustym ongiś kraju zrobiło się
ciasno. Był to bardzo niekorzystny proces, bo brakowało przemysłu, który by odciągnął nadmiar
ludzi ze wsi. Gospodarstwa dla
młodych, tworzono przez podział
rodowych. Wieś się rozrastała, ale
działki malały. W tej sytuacji wielu młodych, a nawet całe rodziny,
wyjeżdżało za granicę. Przeważnie do Ameryki. Na pokrycie
kosztów podróży, sprzedawali
ziemię. Jeden z takich emigrantów mileńskich, Wojciech Gaździcki, rolnik z Santa Catarina w
Brazylii, tak opisuje swój wyjazd.
. Jestem rodem z Milna, w parafii
załozieckiej. Było to w roku 1895
jak ludzie emigrowali do tej Brazylii, tak i ja razem z ludźmi wyjechałem. W domu mojego ojca,
były wielkie niedostatki, a nie było
gdzie zarobić. Pola miał tylko 7
morgi, a familia duża i matka druga. Było dwóch starszych braci i
siostra już pożenione. Coś pięć familii sprzedało swoje pola i zbierajo się iść do Brodów za paszportem. Tak ja mówię do ojca, ja
tyż chciałbym pojechać. Chciałbyś pojechać a pieniędz gdzie?
Tak ja nic nie mówie bo wiem, że
pieniędzy nie majo. Ojciec widzi
żem taki smutny i mówi jak poszukam pieniędzy to pojedziesz. Tak
ja się ucieszyłem i zaraz z ludźmi
poszedłem do Brodów po paszport. Przychodzim na drugi dzień
pod wieczór, a tam pełny ganek
ludzi. Czekajo już po pare dni.
Na drugi dzień starosta pyta skąd
wy ludzie? Z Milna? Tak jest proszę pana. Dzisiaj nie dostaniecie
paszportów. Może w przyszłym tygoniu. I z niczym wyszliśmy. Nie-
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wiadomo, co począć, a szyfkarty
już pokupione za 10 ryńskich. Ja
nie potrzebowałem szyfkarty, tylko te, co z familią jechali. Ludzie
się popłakali, bo wszystko swoje
sprzedali, a za paszportem nie ma
co stać, bo i tak nie dostaniemy. I
z tym, co poszli, wrócili do domu.
Potem sąsiad mówi, kiedyśmy nie
dostali paszportów, to pojedziemy
na Boże wole. Z Boską pomocą
zajedziemy. W niedziele poszedłem jeszcze do kościoła i przystąpiłem do spowiedzi i komunii
świętej, a w poniedziałek do pana
naczelnika po świadectwo, że nie
jestem złodziejem ani lampartem.
We wtorek wszyscy byli gotowi.
Ojciec dał mi 50 koron, bo więcej nie miał. To i to dobre. Podziękowałem ojcu i poprosiłem o
błogosławieństwo. We środę rano
25 października zebrało się pięć
familii i dużo ludzi. Jedni gadają
o Brazyliji, inni o podróży, trzecie
płaczo i żegnajo się. Około trzeciej, wyszliśmy z naszej rodzinnej
wioski. Szliśmy całą noc. Na stacji
w Zborowie się rozwidniło. Tam
kupili bilety i wyjechali do Krakowa. Zajechaliśmy po zachodzie
słońca. Przenocowaliśmy w gospodzie, a raniutko kupili bilety i
o 7mej wyjechali do Wiednia. Tak
my jedziem i jedziem, już słońce
blisko zachodu i jeszcze nima miasta. Jak zaczął mrok zapadać, kolej zagwizdała i stała. Zaraz konduktor zabrał bilety i mówi to już
Wiedeń. Na banhofie nas złapali i
policjant zaprowadził do jakiejś
kancelaryi. Tam mnie zapytali czy
jestem zdrowy i czy skończyłem
klasy. Tak jest odpowiedziałem. A
z kim ty jedziesz? Z nimi, pokazuje
na sąsiada, co świeci łysiną i stoi
obok z żoną i czterema córkami.
Nu dobrze. To jedź. Ko nie skończył 25 lat zawracali.
W tym czasie utarło się powiedzenie, że ludzie wyjeżdżają za granicę za bielszym chlebem. Oznaką zamożności rodziny była nie
tylko zabudowa, ładne konie, czy
świąteczny ubiór, ale i kolor chleba. Bogatsi uprawiali więcej pszenicy i robili białą mąkę pytlową,
z której chleb miał jasny kolor.
Biedni bazowali na łatwiejszym
w uprawie życie i wydajniejszej
razowej mące. Chleb z takiej
mąki był ciemny. Kolega z biedniejszej rodziny opowiadał, jak u
Wójtuły w lesie poczęstowano go
białymi gotowanymi pierogami.
Oczami bym je zjadł, ale odmówiłem tłumacząc, że nie jestem
głodny. Babcia Anna Głowacka
z kolei wspominała, jak to u jej
sąsiadów gdzie często bywała,
kluski i pierogi z ciemnej mąki,
migiem znikały ze stołu.
Wydawało się jej, że mają niebywały smak. W domu prosiła macochę, aby jej takich ugotowała, ale
nie miały tak wybornego smaku.
Potwierdziła się stara prawda, że
głód jest najlepszym kucharzem.
Najwięcej wyjeżdżało z biednych
rodzin, lecz nie tylko – wyjeżdżali
też z wielodzietnych zamożnych.
Takim przykładem jest rodzina
mojego ojca, z której wyjechało
sześć osób: trzech jego stryjów,
dwóch kuzynów i siostra. W tym
jeden kuzyn i siostra
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Anna Głowacka ( 1876-1951) z wnukami urodzonymi już na zachodzie

z rodzinami. Pradziadek Justyn
Głowacki (1842-1909) był zamożnym, liczącym się we wsi gospodarzem. Miał 24 morgi pola,
ale i ośmioro dzieci. Na dodatek
działkę siedliskową i pole podzielił pomiędzy dwóch najstarszych
synów. Tomaszowi, który został
z resztą rodzeństwa dał więcej,
Janowi trochę mniej. Tomasz musiał obdzielić jeszcze odchodzącą
szóstkę młodszych. Zanosiło się
na przydział nie większy jak 1,5
morgi. W tej sytuacji na miejscu
zostały trzy córki, a Józef, Adam
i Maciej wyjechali do Argentyny.
Później dołączył do nich jeden
syn Jana z rodziną. Jego brat wyjechał do Francji. Józef wcześniej
ożenił się z Rozalią Krąpiec, która
zmarła przy pierwszym porodzie.
Ponoć była bardzo ładna. Po tej
tragedii postawił jej piękną figurę
Matki Boskiej i wyjechał z dwoma młodszymi braćmi. W rodzinie mówiło się, że wygnał go żal
za kochaną kobietą. Ta figura do
dziś stoi na cmentarzu. Justyn wyróżniał się zarówno we wsi jak i
w rodzinie. Był zamożny i pełnił
funkcję zastępcy wójta. Rządził
dość despotycznie, ale efektywnie. Synów trzymał twardą ręką.
Jak nie skutkowały upomnienia,
do porządku przywoływał pasem.
W przystępie złego humoru, nie
dociekał, kto winien – ciągnął pasem po wszystkich. Babcia Anna
opowiadała, że często wracał
późnym wieczorem, gdy wszyscy
już spali. Po załatwieniu urzędowych spraw, droga często prowadziła przez karczmę u Herszka. Widocznie niektóre sprawy
wymagały oparcia o szynkwas
(dziś bufet). Obojętnie jednak, o
której godzinie wrócił, po śmierci
teściowej, musiała wstać i podać
wieczerzę. W trakcie posiłku wypadało nawiązać jakąś rozmowę,
ale jak tylko zagadnęła o coś,

rugał: „Siedź cicho chcesz dzieci pobudzić?!” Gdy się nie odzywała było jeszcze gorzej. „O,
podsunie jedzenie jak psu i nawet
się nie odezwie – gardzi starym”.
Czasem, gdy pytała, jakie sprawy załatwialiście dzisiaj, dziadek
wtrącał z łóżka: A jakie sprawy
można załatwiać w karczmie?
Rozpętywało się wówczas istne
piekło. Cała rodzina stawała na
nogi. Babcia zawsze prosiła: Tomek daj spokój, nie wtrącaj się.
Jak mam się nie wtrącać? Nic nie
robi, pije i jeszcze farynuje. W
gospodarstwie rzeczywiście było
huk roboty i każde ręce się liczyły. Codziennie w pole wyruszały
dwa zaprzęgi konne. Justyn po
wydaniu dyspozycji, brał pałkę
i szedł do gminy. Po śmierci Justyna, funkcję zastępcy wójta, powierzono Tomaszowi.
Ciocia Ludwika Zając (19111996) też w niecodziennych okolicznościach wydostała się z kraju. Do Francji wyjechał na zarobki
jej mąż Paweł i po pewnym czasie
zaproponował, aby sprzedała gospodarstwo i przyjechała do niego
z córkami. Trochę się obawiała
takiego rozwiązania i pojechała
poznać tamte warunki. Na początku 1939 roku wróciła, aby
to sfinalizować. Niestety wojna
wszystko przekreśliła. Przez całą
okupację samotnie borykała się z
gospodarstwem i kontyngentami,
kryła z córkami przed oprawcami
z UPA, a na koniec razem z innymi przeżyła wygnanie. Dopiero w
1948 roku udało jej się załatwić
formalności i z Pacholąt wyjechać
do męża. Krótko po tym, zapadła
żelazna kurtyna i jakikolwiek wyjazd na zachód stał się niemożliwy. Nie wszyscy wyjeżdżali na
stałe, część po paru latach wracała. Budowali nowe domy, powiększali gospodarstwa i na miejscu

stwarzali lepsze perspektywy dla
rodziny. Przykładem takiej postawy jest Józef Dec i Piotr Majkut
z Kamionki, oraz Czwórak, Wójtuła, Jan Majkut, Mikołaj Zaleski
i Antoni Zając z Bukowiny. Bardzo dużo ludzi emigrowało w latach 1898-1914. Tylko do Stanów
Zjednoczonych wyjechało ponad
100 osób. Jeżeli do tego dodać
emigrantów brazylijskich i argentyńskich, da to pokaźną liczbę.
Żonaci mężczyźni wyjeżdżali na
zarobki z zamiarem powrotu, natomiast młodzi i rodziny, na ogół
na stałe. W sumie emigracja tego
okresu, jak i powojenna nie przekraczała 10% ogółu ludności. W
tym czasie najwięcej okrętowało
w Hamburgu i Bremie. Później w
Gdańsku i Gdyni. Karczmy pełniły nie tylko funkcje jadłodajni
i noclegowni – skupiały też życie
wiejskie. Tam odbywały się spotkania towarzyskie, zabawy, narady, transakcje handlowe, a nawet
sądy. Towarzyszył temu szum i
gwar, bo na ogół zgromadzenia
dość suto zaprawiano piwem i
gorzałką, która skutecznie wypierała popularne wcześniej miody.
A nie brakowało jej, bo obok w
majątku była gorzelnia. . Maria
Zaleska pisze, że właścicielem
mileńskiej karczmy był Żyd Zamojra, natomiast gontowiecką
prowadził Szlomko z żoną Ryfką.
Na Bukowinie i Kamionce były
karczmy zajezdne, a na Krasowiczynie i Podlistach małe z izbami
szynkowymi. Nie wiadomo, więc
której. Tuż przed wojną kamieniecką prowadził Herszko. Pisze
też, że koło mostu na Bukowinę,
po wojnie, szynk miał Żyd Polak.
Tam można było kupić lub wypić
na miejscu wódkę i piwo, o każdej porze dnia i nocy. Wójtem
mileńskim był wówczas dziadek
Marii, Franciszek Baran. Często
przychodził do niego pod wieczór
Mikołaj Krąpiec, potomek słynnego Sebastiana. Zawsze stawiał
to samo pytanie: Franek idziemy
do Polaka? Jeżeli nie ukończył
jeszcze obrządku, siadał na ławie
i czekał. Krąpiec zawsze miał pieniądze, bo nastawiał zwichnięcia i
składał złamania. Maria przytacza
również parę przysłów związanych z karczmą. - Gzie Pan Bóg
kościół buduje, tam diabeł karczmę stawia. - Kto karczmę minie,
nogę wywinie. - Co, karczma to
stój, co woda to pój. Piwo sprzedawał też Sigal Leizer (Wuzer) )
na Bukowinie. Po I wojnie ruiny
karczmy rozebrano, a cegłę ludzie
kupili. Wiktor Botiuk wybudował
z niej dom. Miejsce gdzie stała
karczma, nazywano karczmisko.
Moja mama opowiadała, że po
wojnie w ruinach tej karczmy, odgrywano przedstawienia teatralne. Maria Zaleska wyszperała
też kilka ciekawostek z przeszłości wioski. - Około 1787 roku,
Józef Raróg miał oberżę w Bukowinie. Szlachcic Bogusz trzymał
wtedy Milno w dzierżawie. - We
wrześniu 1882 roku, pożar na
folwarku mileńskim strawił doszczętnie kilkanaście stert zboża
oraz stodołę z młockarnią i innym
sprzętem. Straty wyniosły 20000
koron. Przyczyną pożaru była nieostrożność. - W tym też roku już
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Kościół z plebanią w 1956 r. Foto Mikołaj Dec

14 października, żebrak Petro Senica wyszedł z domu nietrzeźwy
i zamarzł w polu podczas śnieżycy. - Maria Maliszewska w 1912
roku, przyjęła suknię świeckiego
Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Ślubowanie złożyła
w kościele bernardynów w Zbarażu. - 15.12.1929 Rozalia Dec
przyjęła suknię Trzeciego Zakonu, przyjmując imię Józefa Historycznym wydarzeniem we wsi,
było rozpoczęcie w 1908 roku
budowy kościoła. Roboty zakończono podczas wojny w 1915.
Użytkowanie rozpoczęto po zadaszeniu w 1913.
Do tego czasu, ksiądz Walerian
Dziunikowski prowadzący budowę, odprawiał nabożeństwa w
prowizorycznej,
wybudowanej
na terenie kościoła, drewnianej
kaplicy. Nieznany jest projektant
kościoła. Na pewno uczestniczył
w tym Wawrzyniec Dajczak z Reniowa. On też przy odbudowie w
1925 roku, zaprojektował nowy
fronton z wieżą. Zamysłem projektanta był kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła. Świadczą
o tym figury apostołów na frontonie, w ołtarzu i w monstrancji.
Władze kościelne wyraźnie zignorowały zamysł twórcy oraz
wolę parafian i za patrona nadały
św. Jana Chrzciciela. Budowę do
1913 roku, prowadził ks. Walerian Dziunikowski, a po nim do
końca, ks. Wiktor Szklarczyk.
On też do 1923 roku po wojnie,
odbudowywał probostwo i zabezpieczał zniszczony kościół.
Stąd, prawdopodobnie w 1924
roku, przeniesiono go do Sarnak
Dolnych k.Stanisławowa i tam 10
lutego 1943 roku, został zamordowany przez ukraińskich oprawców. Parafia mileńska została
wydzielona z załozieckiej w 1910
roku. Należała do niej również
Gontowa. Jan Zaleski (ludowiec)
z Kamionki, w liście z 26.02.1978
roku, do brata Pawła w Stanach
Zjednoczonych pisze: Co się tyczy Pawlikowsich, to była bardzo
zacna rodzina, a matka Mieczysława chciała wybudować w Milnie kościół i szkołę, ale sprzeciwił
się temu Krąpiec, wujek naszego
dziadka i sam wybudował kaplicę,
która stała do 1908 roku. Gdy w
1910 Milno zostało oddzielone
od parafii załozieckiej, to nowa
parafia nie miała żadnego gruntu, bo Krąpiec poza budową nic
nie dał. Więc pojechała delegacja
prosić Pawlikowską by coś dała
dla probostwa. Ta się rozpłakała
i powiedziała, że chciała w Mil-

nie zostawić po sobie pamiątkę,
lecz odrzucono jej ofiarę. Ale na
odchodne dała 5 morgów pola naprzeciw krzywej drogi. I tyle parafia miała do I wojny. Pisze tam
też, że poszukiwał kroniki parafialnej, ale udało mu się odnaleźć
jedynie księgę kasową budowy
kościoła prowadzoną przez księdza Dziunikowskiego. To cenne,
a jednocześnie zaskakujące informacje. Szczególnie dziwi to,
że wioska pod presją Krąpca, nie
zgodziła się na budowę kościoła
i szkoły. Zupełnie niezrozumiałe
są motywy tego kroku. Odrzucono dobrodziejstwo zasługujące
na dozgonną wdzięczność. Później każda rodzina musiała na to
uszczknąć sporo grosza ze swoich
dochodów. Trudno pojąć, jak jeden człowiek mógł narzucić całej
społeczności tak nierozsądną decyzję. Sądzę, że w tej informacji,
jak w każdym przekazie ustnym,
kryją się jakieś niedopowiedzenia lub przeinaczenia. Wątpliwości budzi też darowizna Henryki
Pawlikowskiej w 1910 roku. Z
zebranych wiarygodnych informacji wynika, że w 1909 roku
właścicielami Milna byli M.Bider
i E.Adler. Skoro tak, to darowizna mogła mieć miejsce tylko w
wypadku, gdyby część gruntów
nadal należała do Pawlikowskich.
Ponadto Henryka musiała już
być mocno leciwa. Jej mąż, jak
podaje Antoni Worobiec, urodził
się w 1792 roku. Przyjmując, że
ona była 20 lat młodsza, to miała
już wówczas 98 lat. Możliwe, ale
rzadkie. Być może chodzi o żonę
jej syna Mieczysława. Parafia mileńska funkcjonowała zaraz po
wydzieleniu w 1910 roku, choć
zatwierdzono ją w 1920, a obsadzono w 1027. Wioska od początku starała się tworzyć warunki do
jej działalności. Pasterzowali jej
księża prowadzący budowę kościoła. Zaleski pisze też, że właścicielem Milna od 1906 roku był
Wasylas z Mszańca. W dokumentach nie ma takiego właściciela.
Mógł to być zarządca tych dóbr.
Na temat księgi kasowej rozmawiałem z córka Jana, Marią Łanową.
Ona ją widziała, ale nie wie, co
się z nią stało. Gdzieś zaginęła.
Dopiero pod koniec 2012 roku
zadzwoniła do mnie z radosną nowiną, że odnalazła się w trakcie
remontu domu - przy przenoszeniu i porządkowaniu różnych domowych staroci. CDN.
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UCHODŹCY, PRZESIEDLEŃCY, WYGNAŃCY
-TRAGICZNI
TUŁACZE.
Anna Małgorzata Budzińska
Uchodźcy, przesiedleńcy, wygnańcy – są to różne określenia, różne losy ludzi, ale jedno ich łączy- wszyscy zostali
wyrwani z własnego domu. Wszyscy oni musieli w dramatycznych okolicznościach opuszczać miejsce swego
zamieszkania, urodzenia, musieli zostawiać to, co było im
bliskie, to co było ich codziennością i życiem. I tak już od
wieków…I tak też dziś się dzieje…
Jednymi z pierwszych uchodźców byli Maria, Józef i Jezus
z Nazaretu- Święta Rodzina. Uciekli do sąsiedniego Egiptu
w obawie o życie małego Jezusa, w obawie przed prześladowaniami króla Judei – Heroda. Tułali się po tym kraju
kilka lat.

Podobnie zaczyna być i u naszych sąsiadów- na Ukrainie. Ludzie coraz częściej decydują się na ucieczkę, bo
tam gdzie budzą w nocy wybuchy rakiet i strzały – tam
nie ma spokojnego życia. W razie rozwoju tego konfliktu
uchodźców może być coraz więcej. Coraz więcej ludzi będzie szukało spokoju i warunków do życia w pokoju. Na
obcej ziemi będą musieli jakiś czas wegetować w obozach
przejściowych, prosić o pomoc, szukać pracy i od nowa zaczynać życie. Może też za jakiś czas, podobnie jak Święta
Rodzina będą mogli wrócić do swoich domów. Ale co tam
zastaną?! Współcześni tułacze też nie mają lekko. Ich dotychczasowe życie legło w gruzach.

/ Rekwiem Syberii- obraz Stefana Centomirskiego http://steff25.webd.
pl/?cat=1&paged=7

/ Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu- ikona wykonana przez A.M. Budzińską

W naszej nowszej historii pamiętamy przesiedlenia polskiej
ludności z Kresów na Ziemie Zachodnie, pamiętamy wywózki Polaków na Sybir- ileż ludzkich tragedii! Jeszcze do
dziś żyją te wspomnienia w opowieściach naszych rodziców i dziadków - oby nigdy nie zostały zapomniane.
Sybiracy spotykają się we Wrocławiu: http://www.tvp.
pl/wroclaw/aktualnosci/spoleczne/spotkanie-sybirakow/2710890 , natomiast międzynarodowe spotkania przesiedlonych Kresowian odbywają się w Świątnikach: http://
www.kresowianie.info/artykuly,c87,swianiki__2014.html

Takich tułaczy jest wielu w historii. Z różnych powodów
ludzie musieli szukać innego, lepszego miejsca do życia, z
różnych powodów musieli się przemieszczać. Ale nie tylko
kiedyś tak się działo.
Rozejrzyjmy się po dzisiejszym świecie. Uczeni badający
przyczyny wojen z Uniwersytetu w Hamburgu wyliczyli,
ze na świecie toczą się obecnie 32 wojny i różne konflikty
zbrojne. Wojny zmuszają do migracji. Ludzie uciekają od
śmierci- na przykład z Syrii.
Konflikt zbrojny w Syrii trwa i niestety nie widać jego końca. Giną nie tylko żołnierze i bojownicy o wolność, ale
także cywile., którzy w obawie o życie emigrują. Jednak na
obcej ziemi ich życie wcale nie jest usłane różami. Każdego
dnia walczą o przetrwanie. Uciekają do Turcji, Libanu, do
północnego Iraku . Zostawili lub stracili większość swojego
dobytku, żyją w namiotach, nie wiedzą, co czeka ich jutro.

/ Uchodźcy ukraińscy http://wiadomosci.dziennik.pl/

/ Uciekinierzy z Ukrainy http://www.tvp.info/

Te namioty, ta nędza, to upokorzenie -to nie jest już historia- to dzieje się teraz- w XXI wieku, nie tylko w Syrii i na
Ukrainie, ale i w wielu innych miejscach świata!
A świat jest bezradny...
Kiedyż wreszcie ludzie wyciągną wnioski z historii, kiedy
zaprzestaną wojen, prześladowań, konfliktów?!
/ Przesiedlenia Kresowian na Ziemie Zachodnie http://wroclaw.gazeta.pl/
wroclaw/1,35762,5215801.html

/ Uchodźcy syryjscy http://swiat.newsweek.pl/

Anna Małgorzata Budzińska anna.malga@gmail.com
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LWÓW FREDROWSKI
DZIEWIĘTNASTOWIECZNY

Aleksander Szumański – dla „Barw Kresów”
Lwów fredrowski, dziewiętnastowieczny, nie był miastem wielkim.
„Mimo prześlicznego położenia u
stóp Wysokiego Zamku - pisał najwybitniejszy fredrolog lat międzywojennych Eugeniusz Kucharski
- wnętrze miasta nie odznaczało się
pięknością”.
Zabrukowane było tylko centrum przyległe doń Chorążczyzna i dolny Łyczaków miały już charakter
przedmiejski, zabudowane nieregularnie drewnianymi domkami,
tonące wieczorami w ciemnościach.
„Rząd austriacki z zasady nic nie
budował. Przerabiał tylko (...) na
swój użytek budowle publiczne, oddziedziczone po Rzeczypospolitej,
zacierając grubym stylem koszarowym dawne ich cechy architektoniczne (...)
Swój wygląd europejski i cały
współczesny rozmach wielkomiejski zawdzięcza miasto dopiero
późniejszej „polskiej gospodarce” z
doby autonomicznej. Rozkwit Lwowa i apogeum jego kultury to ostatnie dekady wieku XIX i początku
XX stulecia.
Jako administracyjna stolica Galicji
miasto rozrastało się w oszałamiającym tempie i choć nie było w tej
ekspansji jakiejś zdrowej myśli architektonicznej, upodobniało się do
Wiednia w swej eklektycznej i secesyjnej zabudowie mieszkalnej i w
nowych imponujących budowlach
oficjalnych gmachów namiestnictwa, sejmu galicyjskiego, politechniki, klinik i audytoriów uniwersyteckiego wydziału lekarskiego,
nowego teatru wzorowanego na
operze paryskiej, szeregu domów
prywatnych, rezydencji magnackich
o renesansowej i klasycystycznej
dekoracji, budynków użytkowych,
szkół i kościołów w stylu neoromańskim i gotyckim.
W początkach kwietnia roku 1892
zwiedzał Lwów po raz pierwszy
Stefan Żeromski. Miasto olśniło go
od pierwszego wejrzenia. Miał jeszcze w pamięci Monachium, Pragę i
Wiedeń i odkrywał ze zdumieniem
europejskość tego miasta, której nie
miała Warszawa, a nawet Kraków.
„Kolosalne ulice - pisał w liście do
narzeczonej - wspaniałe gmachy”,
imponujący rozmach „w porównaniu z dziwnie ciasnym i małomiasteczkowym Krakowem, nie
mogącym wyleźć ze swego rynku”,
gdy „Lwów z niego wykipiał falą
olbrzymią, rzucającą się naokół jak
wspaniała piana”.
Na tym przełomie wieków Lwów
przeżywał istotnie swe najwyższe
wzniesienie, urastał do rangi drugiej
obok Krakowa stolicy kulturalnej
wszystkich ziem polskich.
Wspaniały uniwersytet, na którym wykładali profesorowie tak
znakomici i głośni jak Władysław
Abraham i Oswald Balzer, Szymon

Askenazy i Stanisław Zakrzewski,
Edward Porębowicz i Kazimierz
Twardowski, Marian Smoluchowski i Ludwik Rydygier; wielki teatr Tadeusza Pawlikowskiego, w
którym w wielkim repertuarze klasycznym i modernistycznym grali
artyści najwięksi w dziejach sceny
polskiej - Konstancja Bednarzewska, Jadwiga Mrozowska, Natalia
Siennicka, Irena Solska i ich męscy partnerzy: Karol Adwentowicz,
Kazimierz Kamiński, Władysław
Roman, Ludwik Solski, Michał
Tarasiewicz; wspaniałe biblioteki
Ossolineum, Uniwersytecka, Baworowskich, Dzieduszyckich i Pawlikowskich; towarzystwa naukowe
- Filozoficzne, Historyczne, Literackie im. A. Mickiewicza i Przyrodnicze Kopernika; wielkie księgarnie i
wydawnictwa Altenbergów, Gubrynowicza i Połonieckiego.
Pierwsza wojna światowa i jej następstwa naturalną koleją rzeczy
zmieniły dość istotnie krajobraz
miasta degradując niejako dotychczasową stolicę kraju koronnego do
rzędu jednego z wielu miast wojewódzkich. Wiele instytucji i osób
przemieszczało się z pośpiechem
w stronę Warszawy, która swój
stołeczny blask w pokaźnym stopniu zawdzięczała owym rzeszom
prowincjałów, ciągnącym w stronę
„ziemi obiecanej”. Warszawa jako
centrum życia politycznego i kulturalnego stwarzała takie warunki
dla jednostek twórczych. Jakich
nie mogły ofiarować nikomu miasta tak przodujące do niedawna jak
Lwów czy Kraków. Jednocześnie
zaś Galicja, dysponująca z racji
swej politycznej i kulturowej autonomii doświadczonymi kadrami
we wszystkich dziedzinach administracji państwowej, nauki, oświaty i sądownictwa zasilała ofiarnie
uboższe pod tym względem dzielnice dawnych zaborów pruskiego i
rosyjskiego. Uniwersytety w Warszawie, w Poznaniu, w Wilnie i
Lublinie dźwigały się z upadku lub
powstawały po raz pierwszy dzięki
profesorom z obu miast galicyjskich
-przenosili się do stolicy i na zachód
odrodzonego państwa pisarze i artyści, galicyjska prowincja ubożała
i wyjaławiała się kulturalnie tracąc
wiele ze swego niedawnego stanu
posiadania.
Te nieuniknione procesy nie ominęły również Lwowa. Osstap Ortwin,
najwybitniejszy krytyk literacki we
Lwowie z okresu świetności kulturalnej miasta, któremu pozostał do
końca wierny, pisał wspominając
z nostalgią ów znakomity przełom
wieków, że „we Lwowie, gdzie tak
niedawno jeszcze życie umysłowe
biło przyśpieszonym tętnem europejskiej metropolii, coraz karleje
wszystko do skali prowincjonalnej”.
Lwów bronił się jednak przed tą
niezawinioną degradacją, starał się

zachować w nowych warunkach
swą dotychczasową pozycję na
miarę dostępnych możliwości. Był
trzecim po Warszawie i Łodzi największym pod względem mieszkańców miastem polskim, poważnym centrum naukowym, siedzibą
Uniwersytetu Jana Kazimierza,
Politechniki, Akademii Handlu Zagranicznego, Akademii Medycyny
Weterynaryjnej, miał wspaniałe muzea, biblioteki, teatry, dziesięć gazet
codziennych i wiele wydawnictw
periodycznych. Nie miał wyższej
uczelni artystycznej, ale w Szkole
Przemysłowej istniał wydział rzemiosła artystycznego i sztuki stosowanej oraz instytut sztuk plastycznych, w którym wykładali m.in.
Kazimierz Sichulski, Marian Wnuk,
Józef Starzyński i Antoni Michalak.
Założone jeszcze w XIX w. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, podupadłe w czasie wojny i
w pierwszym okresie powojennym,
w latach trzydziestych pod prezesurą Edmunda Bulandy, rektora Uniwersytetu i profesora archeologii
klasycznej, przeżywało prawdziwy
rozkwit uchodząc na tle skostniałej już warszawskiej „Zachęty” i
również przeżywającej kryzys organizacji krakowskiej za najlepiej
w Polsce prowadzone towarzystwo
wystawowe.
Nie zdołało co prawda doczekać
się w dwudziestoleciu budowy własnego gmachu, ale dysponowało
szeregiem sal w Muzeum Przemysłu Artystycznego, w Pałacu Sztuki
wzniesionym na terenach lwowskich Targów Wschodnich z okazji
Wystawy Krajowej Jeszcze w roku
1894, w pomieszczeniach teatrów
lwowskich, w przystosowanym do
celów ekspozycji artystycznych
Pałacu Biesiadeckich czy w salach
Kasyna i Koła Literacko-Artystycznego.
Regularnie odbywały się Salony
Wiosenne i Jesienne, na których
wystawiano nie tylko dzieła artystów lwowskich, ale wszystkich
grup działających w Polsce, szeroko
pojętej awangardy, ekspresjonistów
„Buntu”, formistów i konstruktywistów, organizowano retrospektywne
wystawy Wyspiańskiego i Stanisławskiego oraz jubileusze Pankiewicza, Fałata, Malczewskiego,
Ślendzińskiego, Wittiga. Instytucjonalnym zapleczem wszystkich tego
rodzaju inicjatyw artystycznych
były działające we Lwowie związki
twórcze, zwłaszcza Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków
i Koło Pań lwowskiego ZZPAP jako
członkiń wspierających i propagujących sztukę poprzez działalność
odczytową w formie tzw. „Dyskusji
Czwartkowych”.
W roku 1934 grono profesorów
Uniwersytetu z Chwistkiem, Ingardenem i Ajdukiewiczem na czele
powołało Ognisko Kulturalno-

-Społeczne, którego celem miało
być „koordynowanie pracy i bezpośrednich kontaktów inteligencji
lwowskiej, zarówno twórczej jak i
konsumującej dobra duchowe”.
W malarstwie lwowskim ujawniały
się niemal wszystkie prądy nurtujące współczesną sztukę europejską.
Najwybitniejszym i najbardziej
ożywczym zespołem artystycznym
była utworzona w roku 1929 grupa „Artes”, do której należeli Otto
Hann, Jerzy Janisch, Aleksander
Krzywobłocki, Ludwik Lilie, Roman Sielski i Margit Reich-Sielska,
Aleksander Riemer, Henryk Streng
(Marek Włodarski) i Tadeusz Wojciechowski.
Grupa artystyczna niejednolita, co
dobrze świadczyło o jej żywotności i samodzielności w stosunku do
warszawskich kapistów i suprematystów, wnosiła żywy ferment w
życie artystyczne miasta. Uprawiała
na ogół sztukę bezprzedmiotową,
często formalną, opierającą się na
stosowaniu kontrastowych kompozycji Unii prostych i krzywych,
barw jasnych i ciemnych, faktury
gładkiej i szorstkiej, kształtów geometrycznych i form opływowych.
Malarstwo członków grupy ewoluowało zresztą w różnych kierunkach: kubizmu, futuryzmu, nadrealizmu, koloryzmu, faktomontażu
i malarstwa zaangażowanego społecznie o wyraźnych sympatiach
lewicowych. Rzeźbę lwowską w
formach o mocnym wyrazie realistycznym reprezentowali Józef
Starzyński, Janina Reichertówna i
Marian Wnuk, wychowanek Akademii Warszawskiej, profesor rzeźby w lwowskiej Szkole Przemysłu
Artystycznego; grafikę Ludwik Tyrowicz, Maria Obrębska, Maria Rużycka, Aniela Wzorek-Rafałowska,
Władysław Leliwa-Żurawski; rzemiosło artystyczne wybitny introligator Aleksander Semkowicz i kilimiarska pracownia Petzoldówny.
Nie mając wyższej uczelni artystycznej Lwów inspirował jednak
sztukę i pobudzał jej kulturotwórczą
funkcję i znaczenie poprzez działalność naukową i wychowawczą
swoich uniwersyteckich profesorów
historii sztuki, mecenasów i kolekcjonerów. Rola wyjątkowa przypadła zwłaszcza profesorowi logiki na
wydziale matematyczno-przyrodniczym Leonowi Chwistkowi, który
był nie tylko filozofem, lecz i teoretykiem sztuki, nowatorem, twórcą
formizmu, artystą malarzem i znakomitym publicystą, obecnym we
wszystkich dyskusjach dotyczących
najszerzej pojętej kultury duchowej
w powojennej Polsce.
Obsada katedr historii sztuki na
Uniwersytecie Jana Kazimierza
była znakomita; Jan Bołcz Antonie-

wicz, badacz sztuki polskiej dawnej
i współczesnej, znawca szczególnie
sztuki symbolicznej Boecklina, Hodlera, Malczewskiego; Władysław
Kozicki, profesor historii sztuki nowożytnej, świetny pisarz i krytyk;
Władysław Podlacha, historyk sztuki średniowiecznej i autor prac z zakresu metodologii badań nad sztuką;
Mieczysław Gębarowicz, wybitny
badacz sztuki średniowiecznej, renesansowej i barokowej z okresu sarmatyzmu polskiego, zwłaszcza na
ziemiach południowo-wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej; Karolina
Lanckorońska, docent UJK, interesująca się głównie sztuką włoską
i flamandzką. Rolę znaczącą w życiu artystycznym miasta odgrywali
zasłużeni kolekcjonerzy i badacze
sztuki i kultury Lwowa: Tadeusz
Mańkowski, badacz sztuki lwowskiej, ormiańskiej i orientalnej, Mieczysław Treter, kustosz Muzeum
Lubomirskich, Leon Piwiński, profesor prawa, ale zarazem kolekcjoner dzieł sztuki i jej badacz amator.
W roku 1920 powstała Rada Sztuki
dla Małopolski Wschodniej, powołana dla opieki nad zabytkami architektury na całym obszarze ziem
południowo -wschodnich. Muzea
lwowskie Lubomirskich, Jana III Sobieskiego, Historyczne m. Lwowa,
Dzieduszyckich, Galeria Narodowa
włączały w akcję wychowawczą
otwierając bezpłatnie swe sale dla
wszystkich zwiedzających w każdą
niedzielę. W latach trzydziestych,
gdy Lwów zaczął dźwigać powoli z
następstw wielkiego kryzysu światowego, zarząd miasta przystąpił
do realizacji wielkiego planu odsłaniania najcenniejszych zabytków
architektury miejskiej. Zdumionym
oczom lwowian ukazało się piękno
starych murów obronnych i starych
kamienic, ukryte dotychczas pod
szablonowymi tynkami i barbarzyńskimi przeróbkami. Akcja objęła
Stare Miasto i przyległe ulice stając
się wydarzeniem, które zelektryzowało opinię całego kraju.
Doniosłą rolę w życiu artystycznym
miasta odgrywał teatr. Lwów miał
w tej dziedzinie wspaniałe tradycje
sięgające jeszcze czasów Bogusławskiego.
Przeżywał apogeum swego rozkwitu w początkach nowego wieku za
dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego,
kiedy to stał się pierwszą sceną na
ziemiach polskich. Lata późniejsze,
za dyrekcji Hellera i pierwsze dziesięciolecie powojenne dalekie już
były niedawnej świetności; zmieniali się dyrektor przeważał repertuar
charakterystyczny dla wszystkich
przeciętnych teatrów polskich, w
którym sztuki klasyczne i retrospektywne przeplatały się z komedią i
farsą.
Zdarzały się jednakże sezony
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bardziej ambitne, jak za Teofila
Trzcińskiego, świetnego aktora,
piosenkarza i reżysera, współtwórcy słynnego Zielonego Balonika i
byłego dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie, za którego dyrekcji trwale zapisały się w kronikach teatru lwowskiego znakomite
spektakle „Księcia Niezłomnego”,
„Odprawy posłów greckich”, „Wyzwolenia” oraz głośne występy
gościnne Osterwy, Siemaszkowej
i wybitnego aktora niemieckiego
Aleksandra Moissiego w „Hamlecie” i „Upiorach”.
Mimo to dopiero na przełomie lat
dwudziestych i trzydziestych teatr
lwowski wkroczył w nowy okres
swojej świetności za sprawą współpracy dwóch najwybitniejszych
twórców teatru polskiego w Polsce
Niepodległej, Leona Schillera i Wilama Horzycy. Nie były to czasy dla
teatru łatwe, początek lat trzydziestych był okresem wielkiego kryzysu światowego i wzrastających
w związku z tym wielkich napięć
społecznych. Schiller był w swoich
koncepcjach teatralnych i w swoich
sympatiach ideowych osobistością
wybitną, ale kontrowersyjną, łączył
w swych upodobaniach mistycyzujący romantyzm, wizje teatru
ogromnego na miarę Mickiewicza
i Słowackiego w ich okresach mistycznych, z ostrym radykalizmem
społecznym, co sytuowało go niekiedy wśród artystów „lewego frontu”.
Opinia teatralna Lwowa była podzielona, Schiller miał entuzjastów,
ale i zaprzysięgłych przeciwników,
uważających go za „Jaśnie Pana
Bolszewika teatralnego”. Niemniej
upór Horzycy, który jako piłsudczyk miał silną i bezpieczną pozycję
w sferach rządowych, zagwarantował Schillerowi współudział w kreowaniu teatru lwowskiego w latach
1931-1936 na zasadzie niemal stałej
pracy gościnnej. Tych sześć sezonów, które obaj stworzyli, można
było śmiało porównać z sześcioleciem Pawlikowskiego z początków
wieku. Obok Schillera zapraszał
Horzyca do współpracy najwybitniejszych reżyserów młodszego
pokolenia: Wiercińskiego, Radulskiego i Cwojdzińskiego, oprawę
dekoracyjną przedstawień oddał w
ręce dwóch już wówczas wybijających się młodych scenografów
Andrzeja Pronaszki i Władysława
Daszewskiego, stronę muzyczną
przejął specjalnie sprowadzony do
Lwowa Roman Palester.
Program swojej dyrekcji zakreślił
Horzyca prawdziwie imponująco, na miarę „teatru ogromnego”:
„Dziady” Mickiewicza, „Kordian”,
„Sen srebrny Salomei”, „Samuel
Zborowski” Słowackiego, „Nieboska komedia” Krasińskiego, „Kleopatra” Norwida, „Wyzwolenie” i
„Powrót Odysa” Wyspiańskiego,
„Marchołt” Kasprowicza, „Bachant-ki” Eurypidesa, „Życie snem”
Calderona, „Sen nocy letniej” Szekspira. Szczytem działalności Horzycy i Schillera w całej ich teatralnej
twórczości lat międzywojennych
stały się „Dziady”, o których jeszcze po latach pisał naoczny świadek
tej inscenizacji, wybitny teatrolog i
krytyk Tymon Terlecki: „Byłem na
tym przedstawieniu, nigdy go nie
zapomnę i będę je pamiętał jeszcze
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na Sądzie Ostatecznym”. Oczywiście teatr lwowski musiał też pamiętać o potrzebach tzw. publiczności
szerokiej i popularnej, toteż słynny
„bigos” Horzycy zawierał też ingrediencje lżejsze w rodzaju „Trafika
pani generałowej” Bus-Feketego,
„Michasia i jej matka” Flersa i Chaillayeta, „Studentka” Vicki Baum,
wodewili i komedii muzycznych jak
„Królowa przedmieścia” Krumłowskiego, „Moja siostra i ja” Benatzky’ego, nowoczesnych reportaży
i faktomotaży „Krzyczcie Chiny”
Tretiakowa czy „Fraulein Doktor”
Tępy z rolą tytułową odkrytej przez
Horzycę Ireny Eichlerówny. Sztuki
tego rodzaju grane oczywiście były
na scenach kameralnych, w Teatrze
Małym i w Teatrze Nowości. Scena
Teatru Wielkiego była zarezerwowana dla dzieł repertuaru wysokiego i dla opery.
Życie muzyczne Lwowa koncentrowało się wokół założonego jeszcze
w roku 1858 Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, przemianowanego po odzyskaniu niepodległości na Polskie Towarzystwo
Muzyczne, które w latach międzywojennych przeżywało okres świetności pod dyrekcją Mieczysława
i Adama Sołtysów. Od roku 1902
Lwów posiadał też Filharmonię w
olbrzymiej sali przy ul. Chorążczyzny, gdzie funkcjonowało w dniach
niekoncertowych kino „Apollo” i
gdzie wykładał przyciągając tłumy
słuchaczy słynny profesor filozofii,
a zarazem meloman i kompozytor
Kazimierz Twardowski. Działały
też Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego i Związek
Muzyków we Lwowie. W roku
1913 powstał pierwszy w Polsce
uniwersytecki Zakład Muzykologii,
stworzony przez profesora Adolfa
Chybińskiego, z którego szkoły wyszli najwybitniejsi muzykolodzy lat
międzywojennych: Jan Józef Dunicz, ks.Hieronim Feicht, Stefania
Łobaczewska, Zofia Lissa, Józef
Chomiński.
Lwów zdobył się nawet na własny
miesięcznik poświęcony popularyzacji muzyki, wychodzące w latach
1926 do 1934 „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie”. Miesięcznik przynosił stałe sprawozdania nie tylko z życia koncertowego i
sztuki operowej w mieście, ale i w
całej Polsce, a nawet za granicą, jak
dokładne, rzeczowe informacje o
słynnych festiwalach w Salzburgu.
Prowadził też systematyczną edukację w zakresie kultury muzycznej, zwłaszcza muzyki najnowszej,
sprawiającej najwięcej trudności
melomanom, prezentując wybitne
teksty krytyczne twórców dodekafonii współczesnej i wprowadzając
czytelników w arkana nowoczesnej
melodyki i harmonii w artykułach
Adolfa Chybińskiego, Józefa Reissa,
Erwina Steina i Seweryna Barbaga.
Na koncertach lwowskiego Towarzystwa Muzycznego występowali
artyści tej miary co Karol Szymanowski, Artur Rubinstein, Egon Petri, Stefan Askenase, Claudio Arrau,
Mikołaj Orłów, Aleksander Michałowski, Wacław Kochański, Adam
Didur i Ada Sari. Zdobywano się
na takie wydarzenia muzyczne jak
prezentacja „Potępienia Fausta” Ber-

lioza, jednego z najwybitniejszych
arcydzieł w zakresie literatury instrumentalno - wokalnej. Na scenie operowej publiczność lwowska mogła
zobaczyć m.in. „Straszny dwór” Moniuszki, „Don Pasquale” Donizettiego, „Lohengrina” Wagnera, „Fausta”
Gounoda.
Pejzaż literacki Lwowa przechodził
jak wszystko zmienne koleje losu.
Wojna wymiotła i rozproszyła po
świecie wielu najwybitniejszych,
których obecność przed rokiem
1914 sprawiała, że Lwów obok
Krakowa był drugą stolicą Młodej
Polski. Tu wyrośli na pierwszych
poetów tamtego czasu Jan Kasprowicz i Leopold Staff, bracia Stanisław i Wincenty Korab Brzozowscy, Maryla Wolska i Bronisława
Ostrowska, tu mieszkali i tworzyli
w różnych okresach Gabriela Zapolska, Jerzy Żuławski, Zdzisław
Dębicki i Kornel Makuszyński,
tu drukował swe dzieła Stanisław
Brzozowski i tu działali najwybitniejsi krytycy epoki Ostap Ortwin i
Karol Irzykowski.
Wojna i pierwsza lata powojenne
zmieniły zupełnie ten krajobraz.
Niektórych wydarzenia wojenne
wymiotły daleko poza rodzinne
strony i nie powrócili już nigdy do
Lwowa, jak Staff, Makuszyński,
Irzykowski, Kasprowicz, jeszcze
profesor i rektor, jednak coraz częściej i dłużej przebywał pod Tatrami, aż osiadł już na stale w swojej
Harendzie pod Poroninem. Wierny
miastu aż do tragicznego końca w
czasie drugiej wojny światowej pozostał Ortwin, żywy łącznik między
dawnymi a nowymi laty. Przenosili
się w dzielnice zachodnie lub centralne pisarze młodsi od tamtych
- Jan Parandowski, Stanisław Wasylewski, Edwin Jędrkiewicz.
Część jednak pozostała - Maryla
Wolska, w której willi „Zaświecie”
za lat przedwojennych gromadziła
się cała młodzież literackiego Lwowa ze Staffem na czele, wydała swój
bodaj najświetniejszy tom poezji
„Dzbanek malin” (1929), Stefan
Grabiński, jeden z najoryginalniejszych prozaików polskich, jedyny
przedstawiciel gatunku fantastyki
niesamowitej w duchu Edgara Allana Poe, którego „Demon ruchu”
stał się swoistą rewelacją literacką
lat dwudziestych.
Edward Porębowicz, genialny tłumacz arcydzieł literatury światowej,
pozostał nadal trwałym elementem
kultury Lwowa. Stanisław Maykowski, poeta co prawda niewiele
publikujący, lecz osobistość malownicza, bez której obraz Lwowa literackiego byłby uboższy. Przedwcześnie zmarły poeta Jan Zahradnik;
Henryk Zbierzchowski, najbardziej
reprezentatywny przedstawiciel cyganerii młodopolskiej, poeta, prozaik i dramatopisarz; Mieczysław
Opałek, pamiętnikarz, bibliofil, badacz przeszłości kulturalnej Lwowa
i Artur Schroeder, krytyk i poeta, organizator życia artystycznego i kierownik literacki teatrów lwowskich.
Michał Pawlikowski, syn profesora
Szkoły Rolniczej w Dublanach Jana
Gwalberta, a Jednocześnie badacza mistyki Słowackiego, twórca
„Biblioteki Medyckiej”, w której
publikował literaturę wyjątkowo
artystycznie utalentowanej rodziny

Pawlikowskich. Lwów odegrał też
istotną rolę w dziejach ekspresjonizmu polskiego dzięki poetyckiej
i teoretycznej twórczości Jana Stura
i Józefa Wittlina. Awangardowym
poszukiwaniom artystycznym patronował przybyły do Lwowa w
połowie lat dwudziestych jako profesor logiki matematycznej twórca
formizmu Leon Chwistek.
Jednocześnie dochodziło do głosu
pokolenia postmodernistyczne, wpisujące się trwale w międzywojenne
dzieje literatury polskiej poetyki:
Anna Ludwika Czerny, autorka kilku tomików wierszy oryginalnych
i szeregu znakomitych przekładów
z poezji francuskiej i hiszpańskiej;
Jadwiga Gamska-Łempicka, Beata
Obertyńska, córka Maryli Wolskiej,
aktorka, poetka i prozatorka. związana z medyckim kręgiem Pawlikowskich. Noweliści i powieście
pisarze: Józef Bieniasz. małżeństwo
Anna i Jerzy Kowalscy, związani z
lwowską filią Zespołu Literackiego
„Przedmieście”, Halina Górska, powieściopisarka, a jednocześnie bardzo aktywna działaczka społeczna,
organizatorka akcji charytatywnych
wśród proletariackiej młodzieży
lwowskiej w stworzonym przez
nią „Związku Błękitnych”; młody
wówczas Teodor Parnicki, startujący ku swej przyszłej świetnej karierze odnowiciela gatunku polskiej
powieści historycznej; dramatopisarze: Kazimierz Brończyk, autor
popularnych widowisk teatralnych
i Jerzy Tępa, wprowadzający nowy
wówczas gatunek reportażu i faktomontażu dramatycznego. Wreszcie
w połowie lat trzydziestych wystąpiła generacja najmłodsza dobrze
się zapowiadających debiutantów:
Włodzimierz Lewik, Stanisław
Rogowski, Maciej Freudman, Jan
Mazur, Tadeusz Hollender, Jerzy
Hordyński.
Cały ten międzywojenny Lwów literacki nie mógł się zapewne równać z tym wcześniejszym, z przełomu wieków, ale w niejednym
przypadku literatura ta reprezentowała poziom pisarstwa dojrzałego,
które zaznaczało się wyraźnie w
ruchu awangardowym, w dążeniach
do uspołecznienia literatury; niektórzy z ówczesnych debiutantów zdobyli znaczącą pozycję już po drugiej
wojnie światowej.
Gdy w literaturze pięknej dawało
się wyraźnie dostrzec pewne obniżenie poziomu w stosunku do
„pięknej epoki” małopolskiej, o tyle
lwowska nauka o literaturze zachowała swą wyróżniającą się pozycję.
Lwów już przed wojną przodował
w tej dziedzinie usuwając w cień
Kraków, tu właśnie rozpoczęła się
już na przełomie wieków wielka
dyskusja teoretyczna i metodologiczna, która stała się swoistą rewolucją w myśleniu o sztuce i o metodach jej badania. Ze Lwowa wyszła
większość czołowych teoretyków
literatury i tę przodującą pozycję
dwudziestolecie zachowało. Na
katedrach filologicznych i filozoficznych wykładali uczeni tworzący
nowe, własne koncepcje, niekiedy
o rozgłosie światowym, które zadecydowały o nowoczesności neofilozofii i estetyki polskiej: Roman Ingarden, Juliusz Kleiner, Eugeniusz
Kucharski, Leon Chwistek, Stefania
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Skwarczyńska. Z kręgu lwowskiego wywodzili się Manfred Kridl i
Zygmunt Łempicki.
Naturalnym miejscem dyskusji na
temat kultury artystycznej miasta,
jej miejsca w życiu, jej osiągnięć i
potrzeb była oczywiście prasa i czasopiśmiennictwo lwowskie. Czołowe dzienniki: „Słowo Polskie”,
„Kurier Lwowski”, „Wiek Nowy”,
„Gazeta Poranna i Wieczorna”,
„Chwila” prowadziły bądź tygodniowe dodatki literackie, bądź oddawały na użytek literatury pięknej
swoje szpalty felietonowe. Wiele
miejsca użyczały zagadnieniom
kultury tygodniki: „Reduta. Tydzień
Polski”, „Nowe Czasy” i miesięcznik „Kultura Lwowska”.
Sprawom teatru poświęcone były
wychodzące pod redakcją Artura Schoedera „Życie Teatralne”,
a w latach trzydziestych „Scena
Lwowska” pod redakcją Horzycy.
Bardzo szeroki ogląd całego życia
artystycznego, bo nie tylko muzyki i literatury, ale również plastyki i
teatru, przynosiły „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie”,
a także najdłużej wychodzące pod
redakcją Karola Kury-luka „Sygnały”, w których o sztuce pisywali
m.in. Marek Włodarski, Stanisław
Teisseyre, Tytus Czyżewski. Marian
Wnuk, Andrzej Pronaszko. Znaczącą rolę w życiu kulturalnym Lwowa
odgrywały też oficyny wydawnicze, wielkie księgarnie nakładowe,
uwzględniające w swoich programach edytorskich również sztukę i
literaturę - Altenbergów, Połonieckiego, Gubrynowicza, Ossolineum,
Książnicy -Atlas i Państwowego
Wydawnictwa Książek Szkolnych.
Życie artystyczne miasta przejawiało się rzecz jasna nie tylko w
teatrach, salonach wystawowych,
w salonach koncertowych, w wydawnictwach i na łamach czasopism, ale również w kawiarniach,
cukierniach, restauracjach i knajpach. Były to najbardziej swobodne przestrzenie dla prezentowania
osób znaczących w jakiejkolwiek
dziedzinie działalności twórczej,
dla wymiany poglądów i gorących
dyskusji. W latach międzywojennych trwały jeszcze w klimacie
miasta tradycję cyganerii młodopolskiej, słynne kawiarnie na rogu ulic
Akademickiej i Fredry „Roma” i
„Szkocka”, restauracja Naftuły - Toepfera przy Trybunalskiej, winiarnia
Stadtmullera w Rynku, ale powstały również nowe: Atlasa w Rynku,
Kozioła przy Dominikańskiej, cukiernie Zalewskiego i Welza przy
Akademickiej. Urzędowali w nich,
obok weteranów z lat dawnych Ortwina i Zbierzchowskiego, młodzi i
najmłodsi.
file:///C:/Users/Aleksander/Desktop/LW%C3%93W%20TEKSTY%20WIELE/%C5%BBYC I E % 2 0 K U LTU R A L N E% 2 0
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htm
WEDŁUG ARTURA HUTNIKIEWICZA
„Życie artystyczne Lwowa w latach
międzywojennych”
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