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Kresowianie w Świąt-
nikach k. Sobótki
Trochę zmęczeni upałem, ale nie-
zwykle szczęśliwi i zadowoleni 
wracali kresowianie do swych 
domów ze Świątnik w gminie 
Sobótka na Dolnym Śląsku w 
których odbyło się dwudniowe 
VI Międzynarodowe Spotkanie 
Miłośników Ziemi Wołyńskiej i 
Kresów Wschodnich. Organizato-
rem tego spotkania ..........strona 5 

Refleksje z wycieczki 
do Lwowa
„Okrutne spustoszenie zastał Ka-
zimierz we Lwowie: ludność tak 
była zdziesiątkowana przez ordę,
że kiedy statyści przystąpili do 
spisywania ludności, pośród Or-
mian, Żydów, Polaków i Niem-
ców naliczyli się Rusinów ledwie
czternastu. Kazimierz, o którym 
wiemy, że zastał Polskę drewnia-
ną, a zostawił...................strona 8

XVIII Krajowa Wy-
stawa Kolekcjoner-
ska „Kresy Wschod-
nie”
W piątkowe południe 23.09.br. w
sali zamkowej Muzeum Piastów 
Śląskich w Brzegu odbył się wer-
nisaż wystawy kolekcjonerskiej 
poświęconej Kresom Wschod-
nim. Tegoroczną wystawę Patro-
natem Honorowym........strona 13 

Od 7 października Wołyń w Kinach

7 października, w polskich kinach premiera filmu „ WOŁYŃ” Taki komunikat pojawia się od dawna w 
mediach a nawet zwiastuny w TVP I. Wojciech Smarzowski wyreżyserował ten film na podstawie własnego 
scenariusza, który napisał, wykorzystując wątki ze zbioru opowiadań „Nienawiść” autorstwa Stanisława 
Srokowskiego. Tekst scenariusza konsultowano z historykami. .............dokończenie na stronie 4

Polskie zbrodnie wo-
bec Ukrainy
Osoby przedstawiające się jako 
„grupa ukraińskich intelektuali-
stów i polityków” zwróciły się 
do parlamentu Ukrainy z apelem 
o ustanowienie dni pamięci – jak
to określono – „ofiar polskich 
zbrodni przeciwko Ukraińcom” 
[1]. Ma to być odpowiedź na 
uchwałę polskiego Sejmu z 22 
lipca w sprawie ludobójstwa wo-
łyńsko- małopolskiego. Pod do-
kumentem podpisało się ponad 80 
osób, w tym m.in. byli dysydenci
z okresu ZSRR – Iwan Dziuba i 
Mychajło Horyń, były ambasador 
Ukrainy w Polsce – nacjonalista 
Dmytro Pawłyczko oraz wielu 
sowieckich komunistów nawró-
conych na nacjonalizm ukraiński, 
jak były prezydent ......strona 17

Minister Waszczy-
kowski nie zna histo-
rii Polski
Okazuje się, że nawet Minister 
Spraw Zagranicznych III RP 
może nie posiadać podstawowej 
wiedzy w zakresie historii kraju, 
który reprezentuje na zewnątrz. I 
do tego publicznie przyznaje się, 
zamiast jak najszybciej wziąć 
korepetycje, aby nie kompromi-
tować się i ośmieszać, zarówno 
wobec własnych rodaków, jak i 
narodów ościennych. Powinien 
wiedzieć, że nieukiem bardzo ła-
two jest manipulować,...strona 19 

Nieznani kaci NKWD
w latach 1937–1938
Nieznany polski
holokaust w ZSRR
w latach 1937 - 1938
Operacja Ludowego Komisariatu
Spraw Wewnętrznych ZSRS do-
tycząca Polaków była jedną z za-
planowanych ludobójczych akcji 
tego organu, przeprowadzoną w 
czasie Wielkiego Terroru, której 
ofiarą padło w latach 1936–1938 
co najmniej 8 milionów obywateli
ZSRS. Była to jednocześnie 
największa liczebnie operacja 
NKWD dotycząca zbiorowo (w 
formie oficjalnej) członków kon-
kretnej narodowości, w tym wy-
padku narodu polskiego. Akcja 
objęła wszystkich Polaków, bez 
względu ........................strona 20

Pierwsza ofiara fa-
szyzmu ukraińskiego
Wieczór 19 października 1926 
roku był chłodny i ponury. Jesien-
na pogoda nie zachęcała ludzi do 
wieczornych spacerów po ulicach
Lwowa. Ulica Królewska (obec-
nie Kniazia Mstysława Udatno-
ho), to jedna z wielu niedużych 
uliczek przylegających od zacho-
du do wzgórza i parku Wysoki 
Zamek. W tamten wtorkowy wie-
czór była zupełnie pusta. Szedł 
nią tylko pięćdziesięcioparoletni 
mężczyzna z kobietą. Mężczyzna
ten nie wiedział, ...........strona 22 

Nie drażnić Ukraiń-
ców. Historia lubi się 
powtarzać.
„ Nie drażnić Ukraińców „, ten 
zwrot był bardzo często powtarza-
ny przez Polaków mieszkających 
na Wołyniu, szczególnie w pierw-
szej połowie 1943 r. Znam to nie 
tylko z przekazów rodzinnych, 
ale znalazłem potwierdzenie tego 
w dziesiątkach wspomnień i rela-
cjach świadków minionego czasu.
W pierwszej połowie tego roku 
docierały do polskich wiosek 
wieści o zbrodniach ukraińskich, 
popełnionych najpierw na poje-
dynczych osobach, ........strona 25 

Na kolanach przed 
Ukrainą
Na początku swojego urzędo-
wania w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych minister Wasz-
czykowski ogłosił, że polityka 
polska wstała z kolan. Niestety 
ostatnie wydarzenia wskazują na 
to, że jest wręcz przeciwnie. Po-
lityka polska znalazła się na kola-
nach. Nie przed Rosją, nie przed 
Niemcami, ale przed Ukrainą. 8 
września Wierchowna Rada prze-
głosowała rezolucję krytykującą 
lipcowe uchwały Sejmu i Senatu 
w sprawie historycznej oceny lu-
dobójstwa.......................strona 26 

Banderowcy wyrzy-
nają ludność kolonii
Kisielówka, Czsnów-
ka Jesionówka i  
innych osiedli
Ogólne mordy ludności polskiej 
zaczęły się z początkiem lipca 
1943 r., pierwsze ofiary padły już 
wczesnym rankiem w Krwawą 
Niedzielę 11 lipca w Dominopo-
lu, a także na terenie naszej gminy 
Kisielin. W kościele parafialnym 
w Kisielinie pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej, brutalnie wymor-
dowano w czasie nabożeństwa 
setki Polaków, ..........strona 30

Kresowe drogi- z 
Ostroga nad Hory-
niem do Opalenicy
Kresowi tułacze nie mieli łatwe-
go życia. W centralnej Polsce był 
jeden wróg- Niemcy. Natomiast 
na Kresach wrogowie napadli 
ze wszystkich stron, nawet naj-
mniej spodziewanych. Oprócz 
Niemców na naszych Kresowian 
napadli też Rosjanie, a nawet bli-
scy sąsiedzi- Ukraińcy. Opowiem 
teraz o drogach życia pani Tere-
sy..........strona 33

Zawiłe dzieje jedne-
go pomnika
Tylko trzy z kilkunastu lwow-
skich pomników pozostały nie-
tknięte: Kiliński w Parku Stryj-
skim, Bartosz Głowacki w Parku
Łyczakowskim (ocaliło ich widać
nienaganne pochodzenie socjal-
ne) oraz Adam ..............strona 35
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Poznań - Uroczystości Dnia 
Sybiraka i 77. rocznicy 
napaści sowieckiej.
Andrzej Karczmarczyk

Zapalmy  Znicz „Orlętom”...
Stanisław Szarzyński

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i 
Kresów

 i Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu 
organizują  zbiórkę zniczy na groby Cmentarza 

Obrońców Lwowa,
 a także na groby w miejscowościach po trasie 

do Lwowa.
Zbiórka zniczy i zapisy na pielgrzymkę do 

Lwowa w poniedziałki, środy i piątki w godz. 
16- 17 w siedzibie stowarzyszeń - Klasztor 

S. Benedyktynek / wejście od ul. Krasińskiego 
- dawny sklepik/, tel. 608-611-549, e-mail:  

s.szarzynski@gmail.com

Wyjazd do Lwowa ze zniczami w sobotę 15 
października 2016r.

W 77 rocznicę agresji Sowieckiej 
na Polskę w Poznaniu, pod patro-
natem Wojewody wielkopolskie-
go Zbigniewa Hoffmana odbyły 

się uroczystości, które uczciły 
ofiary tej agresji.
Uroczystości zapoczątkowała 
Msza Święta w kościele oo. Fran-

ciszkanów na Wzgórzu Przemy-
sła. Po mszy uczestnicy w marszu 
ruszyli pod Pomnik Ofiar Katynia 
i Sybiru na główne uroczystości.

Marsz Pamięci Ofiar agresji so-
wieckiej prowadziła Orkiestra 
Reprezentacyjna Sił Powietrz-
nych w Poznaniu.
Uczestnicy marszu zatrzymali się 
pod Pomnikiem 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich, gdzie przedstawi-
ciele władz wojewódzkich, po-
wiatowych, miejskich,  samorzą-
dowych i kombatanckich złożyli 
kwiaty.
17 wrzesień uchwałą Sejmu Rze-
czypospolitej ustanowiony został 

Dzień Sybiraka dla upamiętnienia 
polaków zesłanych na Syberię 
i inne odległe zakątki Rosji So-
wieckiej.
W wyniku dokonanej napaści 
przez Związek Sowiecki utracili-
śmy obszar kraju o powierzchni 
ponad 130 tys. km2 zamieszkany 
przez 13 mln. Ludzi.
Liczba ofiar obywateli polskich, 
którzy w latach 1939 – 1941 zna-
leźli się pod sowiecką okupacją 
do dziś nie jest dokładnie znana.
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Relacja z budowy Pomnika 
Wołyńskiego w Lublinie  
Andrzej Łukawski

Krok po kroku zdeterminowani 
budowniczy Pomnika Wołyńskie-
go w Lublinie przybliżają lubel-
skim Kresowianom (i nie tylko 
lubelskim) jego odsłonięcie.  
Jak widać na zamieszczonych fo-
tografiach prace w toku. 

Po ciężkich pracach ziemnych 
udało się zalać fundament pod 
pomnik co uwieczniliśmy w ni-
niejszej relacji. Nie było łatwo. 
Podczas wrześniowej ulewy poja-
wił się kryzys związany z ochroną 
fundamentów przed spływającą z 
cmentarza deszczówką. Ogromne 
ilości wody napierały na funda-
ment przez wykuty w cmentar-
nym murze otwór, i taki sposób 
odprowadzania z cmentarza desz-
czówki nie wróży nic dobrego 
przed nadchodzącą jesienią i ew. 
kolejnymi opadami. 

Przez wykutą w murze cmentar-
nym dziurę spłynęło tyle wody, 
że Zdzisław Koguciuk, inicjator 
budowy pomnika brodził w niej 
po kolana podczas wykonywania 
prowizorycznego odpływu omija-
jącego świeży fundament. 

Będzie załatwiał z księdzem, żeby 
otwór odprowadzający wodę za-
cementować i wykuć nowy, dwa 
przęsła muru dalej ale czy załatwi 
nie wiem. 
W dniu w którym byłem na placu 
budowy zaplanowano prace nad 
niwelowaniem terenu przy sa-
mym fundamencie bo jak mówił 
Z. Koguciuk, może już niedługo 
zostanie przywieziony  cokół pod 
pomnik. 

Niestety na sam pomnik trzeba 
jeszcze czekać, bo kasa komitetu 
budowy pomnika nie zapełnia się  
w wystarczającym stopniu. 

Czapki z głów przed Zdzisławem 
i ekipą wolontariuszy-budowni-
czych za determinacje związaną 
najpierw ze powstaniem Skweru 
Ofiar Wołynia a teraz z pomni-
kiem na tym skwerze. 

                                                                                          

 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
 Wsparcie budowy Pomnika Wołyńskiego w 

Lublinie

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

Nr. konta 
34 1540 1144 2015 6416 4838 0001

Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI

„„O, mój rozmarynie, rozwijaj się,
O, mój rozmarynie, rozwijaj się,
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej,
Zapytam się.
A jak mi odpowie – nie kocham cię,
A jak mi odpowie – nie kocham cię,
Ułani werbują, strzelcy maszerują,
Zaciągnę się””.

W ostatnia niedzielę lata, Funda-
cja Lwów i Kresy Południowo-
-Wschodnie zaprosiła Warszawia-
ków do wzięcia udziału w części 
niedzielnej uroczystości upamięt-
niających ofiary napaści sowiec-

kiej na Polskę we wrześniu 1939 
roku.
Cały, trwający od 1 września do 
8 października projekt szczyci 
się HONOROWYM PATRONA-
TEM PREZYDENTA RZECZY-
POSPOLITEJ POLSKIEJ, PANA 
ANDRZEJA DUDY.
Na hipodromie w Łazienkach 
Królewskich mieliśmy okazję 
obejrzeć pokaz musztry paradnej 
oraz pokaz sprawności ułanów z 
Oddziału Reprezentacyjnego Ka-
walerii Wojska Polskiego. 

Lwowianie 
Warszawiakom
Redakcja

Odeszła na Wieczną Wartę
Dnia 6 września w wieku 95 lat 
odeszła na Wieczną Wartę Ś.p. 
Eugenia Borkowska ps. Kropel-
ka. Uroczystości pogrzebowe od-
były się 19 września na Cmenta-
rzu Północnym w Warszawie. Na 

uroczystości pogrzebowej, ś.p. 
Eugenię żegnała rodzina, koledzy 
i potomkowie żołnierzy 27 WDP 
AK. 
Wspomnienie ś.p. Eugenii w 
dziale historia na stronie 28.
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Zdjęcia do filmu realizowano 
m.in. w Lublinie, w Puszczy 
Kampinoskiej, w Kolbuszowej, 
Kazimierzu Dolnym, okolicach 
Rawy Mazowieckiej i w Skiernie-
wicach. 

Na terenie Muzeum Wsi Lu-
belskiej w Lublinie zbudowa-
no obiekt zdjęciowy - filmową 
wieś, w której mieszkają bo-
haterowie. W „Wołyniu”, obok 
aktorów polskich, wystąpiło 
ok. 30 aktorów ukraińskich. 
Smarzowski po projekcji filmu 
na Festiwalu Filmów Fabular-
nych w Gdyni (  HTTP://FILM.
O N E T. P L / W I A D O M O S C I /
WOJCIECH-SMARZOWSKI-
O - W O LY N I U - T O - F I L M -
PRZECIWKO-SKRAJNEMU-
N A C J O N A L I Z M O W I /
RB6W3T)  powiedział: „ że „Wo-
łyń” jest „wymierzony przeciw-
ko skrajnemu nacjonalizmowi”. 
Jednocześnie - powiedział - „ten 
film jest zrobiony z dużą wiarą 
w człowieka”, z wiarą w widza.
(....) - Potrzebujemy dobrych re-
lacji z Ukraińcami, a Ukraińcy z 
nami. To wszystko jest oczywiste. 
(…) Wydaje mi się, że po jakimś 
czasie ten film będzie pracował 
na oczyszczenie tych naszych 
relacji – mówił Wojciech Sma-
rzowski na konferencji po poka-
zie prasowym „Wołynia”.  Nie 
można budować relacji na tym, 
że się prawdę zamiata pod dywan 
„. Mimo, że jurorzy nie przyznali 
głównej nagrody, to dziennikarze 
i krytycy uznali film za wybitny 
i przede wszystkim przedstawia-
jącym prawdę. Warto zacytować 
fragment jednej recenzji. 

Adamski z festiwalu w Gdyni 
(  wPolityce.pl) napisał: „Woj-
ciech Smarzowski zrobił film 
wstrząsający. Wgniatający 
w glebę. Trzymający przy niej 
i nie pozwalający na oddech. 
Ale jednocześnie jest to wywa-
żony i mądry film o ludobój-
stwie, jakie dotknęło Polaków 
na Wołyniu. Ludobójstwie 

przemilczanym. (...) Smarzow-
ski zachowuje jednak umiar 
tak bardzo potrzebny przy tak 
rozliczeniowym dziele. Dziele 
o ogromnym ładunku emocjo-
nalnym i politycznym. Reżyser 
wykazał się ogromną odpowie-
dzialnością, ale również zachował 
uczciwości wobec Wołyniaków. 
Oddał cześć ofiarom i potępił 
oprawców. Trudno będzie po tym 
filmie spokojnie patrzeć na glory-
fikowanych na Ukrainie siepaczy 
z UPA.(...) „Wołyń” jest hołdem 
oddanym ofiarom. Nie zapomi-
najmy, że Wołyniaków zamor-
dowano dwa razy. Raz siekie-
rami i drugi raz zapomnieniem. 
Smarzowski przywrócił im god-
ność”.  

Podobne opinie wyrażano po 
przedpremierowych pokazach np. 
w Warszawie, czy 29 września 
we Wrocławiu w Dolnośląskim 
Centrum Filmowym, gdzie na sali 
byli obecni zarówno świadkowie 
jak i historycy oraz co bardzo 
cenne nauczyciele. Na zakończe-
nie zacytujemy Pawła Rakow-
skiego (http://www.radiownet.pl/
publikacje/recenzja-filmu-wolyn) 
„Premiera najnowszego fil-
mu Wojciecha Smarzowskiego 
nadchodzi wielkimi krokami. 
7 października, kto żyw i spra-
wiedliw niech udaję się do pobli-
skiego kinoteatra na film, który 
wgniecie w fotel i to co najmniej 
na 3 następne doby! Czas rewi-
zji swoich poglądów i wyobra-
żeń historycznych nadszedł. 
Być może „Wołyń” zadziała 
jak „Pasja” Gibsona, ponie-
waż mamy świadomość męki 
Pańskiej, ale dopiero film poka-
zał  jaki był rozmiar okrucień-
stwa i cierpienia. (...)Film trwa 
2,5 godziny, z czego naprawdę 
mocnych scen w ostatecznej 
wersji filmu jest kilka. Reżyser 
na pokazie zamkniętym powie-
dział, że świadkowie zbrodni 
ukraińskich twierdzili, że film 
jest i tak za mało brutalny w 
stosunku do rzeczywistych wy-
darzeń.

7 października, w polskich kinach 
premiera filmu „ WOŁYŃ”
Redakcja
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 Trochę zmęczeni upałem, ale 
niezwykle szczęśliwi i zadowole-
ni wracali kresowianie do swych 
domów ze Świątnik w gminie 
Sobótka na Dolnym Śląsku w 
których odbyło się dwudniowe 
VI Międzynarodowe Spotkanie 
Miłośników Ziemi Wołyńskiej i 
Kresów Wschodnich.

Organizatorem tego spotkania w 
dniach 10 – 11 września br. był 
Zarząd Główny Towarzystwa 
Miłośników Kultury Kresowej 
we Wrocławiu przy wsparciu 
Środowiska Wrocławskiego 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej oraz parafii pw. św. 
Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny w Nasławicach, de-
kanat Sobótka.

Punktem kulminacyjnym dwu-
dniowego wydarzenia była Msza 
święta polowa odprawiana przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w  Świątnikach, której przewod-
niczył  abp Józef Kupny.

Tematem przewodnim spotkania 
była pamięć o żołnierzach „Ci-
chociemnych”, dowódcach od-
działów kresowych, skoczkach 
spadochronowych Polskich Sił 
Zbrojnych, elitarnej jednostki 
komandosów.

Dwudniowe uroczystości patro-
natem honorowym objęli: ks. 
abp Józef Kupny - Metropolita 

Wrocławski, Poseł na Sejm RP 
Michał Jaros – Wiceprzewodni-
czący Parlamentarnego Zespołu 
ds. Kresów, Kresowian i Dzie-
dzictwa Ziem Wschodnich Daw-
nej Rzeczypospolitej, Wojewoda 
Dolnośląski – Paweł Hreniak orz 
Starosta Wrocławski Roman Po-
tocki.

Nasza redakcja była jednym z 
patronów medialnych tej wspa-
niałej imprezy.

Sobotnie spotkanie zapocząt-
kował występ zespołu „Leśne 
Echo” prowadzący działalność 
przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Lubszy, powiat Brzeg na 
Opolszczyźnie, który zaprezen-
tował kilkanaście piosenek kre-
sowych. 

Otwarcia VI Międzynarodo-
wych Spotkań dokonał prof. 
Henryk Słowiński, żołnierz 
AK i Honorowy Prezes Towa-
rzystwa Miłośników Kultu-
ry Kresowej we Wrocławiu w 
asyście posła Michała Jarosa.                                                                                              
Następnie  rozpoczęła się eku-
meniczna msza święta w intencji 
Narodów Kresów którą odprawił 
ks. Jan Bagiński, kapłan diece-
zji zielonogórsko – gorzowskiej 
posługujący w parafii Słońsk. 
Współ celebransami mszy świę-
tej byli między innymi: ks. Wa-
cław Kuriata - kapelan Wołyń-
skich Zasłuczan, ks. Waldemar 

Szlachta - proboszcz parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Antoniego w 
Korcu dekanat Równe, diecezja 
Łuck na Ukrainie, ks. Piotr Groń-
ski, ks. Zbigniew Słobodecki.

Po raz szósty przybyli na to spo-
tkanie goście z całej Polski, a 
trzeci raz z Czech ze Stowarzy-
szenia Czeskich Wołyniaków i 
ich Przyjaciół z Nowego Malina, 
z Niemiec i Ukrainy co jest wy-
jątkowym wydarzeniem na dol-
nośląskiej ziemi. 

Swoją obecnością spotkanie za-
szczycili: Poseł na Sejm RP Mi-
chał Jaros, gen. dyw. Jan Kuriata, 
przedstawiciel powiatu wrocław-
skiego Zenon Gali, Burmistrz 
Miasta i Gminy Sobótka Stani-
sław Dobrowolski, Wójt Gminy 
Kobierzyce Ryszard Pacholik, 
Jerzy Mużyło Prezes Stowarzy-
szenia Kresy Wschodnie - Dzie-
dzictwo i Pamięć ze Szczecina, 
Krzysztof Szczur Prezes Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo Wschod-
nich Oddział Szczecin.

Jedni przybyli tutaj pielgrzymim 
szlakiem do cudownego obrazu 
Matki Boskiej Bolesnej, zwanej 
Świątnicko – Niewirkowską, 
ponieważ 71 lat temu przybyła 
do Świątnik wraz ze swoimi wy-
znawcami ze wschodniego Wo-
łynia, czyli z Niewirkowa, gmi-
na Międzyrzec Korecki, powiat 
Równe. 

Serdeczne powitano kresowian 
przybyłych z całego Dolnego 
Śląska, Opolszczyzny, woje-
wództwa lubuskiego i zachodnio-
pomorskiego, okolicznych gmin 
i powiatów  – Jordanów Śląski, 
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, 
Łagiewniki, Marcinowice i Miet-
ków oraz Oławy, Świdnicy, Prus, 
Świebodzina, Gorzowa Wielko-
polskiego, Szczecina, Brzegu na 
czele z niezmordowanym Julia-
nem Jamrozem, Nysy, Zgorzelca, 

Kresowianie w Świątnikach k. Sobótki
Euegeniusz Szewczuk
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Krakowa, Gliwic, Proszowic, Al-
werni. Przyjechali do Świątnik, 
by spotkać tu dawnych sąsiadów 
z Kresów, krewnych rozpędzo-
nych w 1945 roku po całej Eu-
ropie i świecie. Na słowo Wołyń, 
Lwów, Podole, Wilno wypowie-
dziane na spotkaniu, mocniej ko-
łatało schorowane serce.

Aby przybliżyć kresowianom i 
licznym gościom historię i kul-
turę wschodnich województw 
II Rzeczpospolitej, jak zawsze 
organizatorzy zadbali o bogatą 
ofertę kulturalną i artystyczną; 
były liczne wystawy i występy 
zespołów estradowych. 

Odbyła się konferencja popular-
no - naukowa z udziałem żoł-
nierzy Armii Krajowej oraz na-
ukowców pt. „Cichociemni i ich 
działalność na Kresach Wschod-
nich II Rzeczpospolitej” którą 
prowadził prof. Henryk Słowiń-
ski i dr Jerzy Kirszak z Oddziało-
wego Biura Edukacji Narodowej 
IPN we Wrocławiu. Tradycyjnie 
goście z Czech zaprezentowali 
swoją wystawę  „Tragedia Cze-
skiego Malina”, zaś delegacja 
szczecińska prezentowała wy-
stawę 316 „Żołnierzy z Nieba” 
Podziemnego Państwa Polskie-
go. Obok świątnickiego ko-
ścioła prezentowano wystawy: 
„Madonny Kresowe” kolekcja 
fotografii przygotowana na pod-
stawie albumu Tadeusza Kukiza 
oraz „Brancik Nasz Brat Kocha-
ny” poświęconą wspomnieniu 
ks. Aleksandra Brandta.

W części artystycznej wystąpi-
li, wspomniany już zespół Le-
śne Echo z Lubszy, który zrobił 
furorę wśród biesiadujących 
kresowian dając popis swoich 
możliwości wokalnych i estrado-
wych. Wyśmienicie bawiący się 
kresowianie  trzykrotnie nie po-
zwalali artystom zejść ze sceny, 
bisując za każdym razem. Leśne 
Echo to wielokrotny laureat Wo-
jewódzkiego Przeglądu Piosenki 
Kresowej w Łosiowie na Opolsz-
czyźnie.

Kolejno na świątnickiej scenie 
prezentowały się zespoły: Roz-
maryn z Jordanowa, Strzego-

mianki ze wsi Strzegomiany , Po-
jana – Zespół Pieśni i Tańca Gó-
rali Czadeckich z Piławy Dolnej. 
Wystąpił także artyści i śpiewacy 
Teatru Frant z Wrocławia, któ-
rzy zaprezentowali „Frantowską 
Biesiadę”. Do wieczornej zaba-
wy przygrywał wrocławski The 
Arrow, a po pokazie sztucznych 
ogni zabawa trwała do białego 
rana.

Podczas drugiego dnia spotkań, 
Metropolita Wrocławski abp Jó-
zef Kupny w asyście ośmiu księ-
ży ( m.in. ks. Tadeusza Isakowi-
cza Zaleskiego) celebrował mszę 
świętą w intencji żołnierzy Armii 
Krajowej i ich dowódców. 

Organizatorzy serdecznie powi-
tali przedstawicieli wojewody 
dolnośląskiego i powiatu wro-
cławskiego – Damiana Mrozka 
i Marię Wilk. Wśród serdecznie 
witanych byli także: płk Ryszard 
Filipowicz Prezes Zarządu Okrę-
gu Dolnośląskiego Światowego 
Związku Żołnierzy AK, żołnierze 
27 WDP AK – płk Feliks Kostec-
ki, por. Eugeniusz Rachwalski, 
przedstawiciel Zarządu Okręgu 
Wołyńskiego, Prezes Środowi-
ska Krakowskiego żołnierzy 27 
WDP AK – ppłk Włodzimierz 
Wowa Brodecki, Komendant 
Garnizonu Wrocław – mjr Ro-
bert Trela, przedstawiciele straży 
miejskiej i dolnośląskich har-
cerzy, Burmistrz Dzierżoniowa 
Dariusz Kucharski,  Wójt Gminy 
Jordanów Henryk Kuriata, Wójt 
Gminy Łagiewniki Janusz Szpot, 
Sekretarz Gminy Siechnice Bar-
bara Kosterska. przedstawiciel 
NSZZ Solidarność Rejon Dolny 
Śląsk Walenty Strycz, Prezes To-
warzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo Wschod-
nich Oddział w Brzegu, woj. 
opolskie - Alicja Zbyryt, Prezes 
wrocławskiego Stowarzyszenia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Na-
cjonalistów Szczepan Siekierka.

Przy dźwiękach Orkiestry Re-
prezentacyjnej Wojsk Lądowych 
z Wrocławia poczty sztandaro-
we wystawione przez żołnie-
rzy Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
i harcerzy Hufca im. Synów Puł-

ku z Łagiewnik, wprowadziły 
sztandary Wojska Polskiego i  27 
WDP AK.

Nastąpiła prezentacja licznie 
przybyłych na tę uroczystość 
pocztów sztandarowych z dol-
nośląskich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Wśród nich, po raz 
pierwszy przybyła młodzież z 
powiatu Brzeg na Opolszczyźnie. 
Powiat brzeski reprezentowali 
gimnazjaliści: Publiczny Zespół 
Szkolno – Przedszkolny ( Pu-
bliczne Gimnazjum im. Brygady 
Partyzanckiej „Grunwald” ) w 
Olszance oraz Publiczne  Gimna-
zjum Nr 3 im. Orląt Lwowskich 
ul. Bohaterów Monte Cassino w 
Brzegu.

 Kiedy patrzyłem na Was, słu-
chając refrenu Psalmu Respon-
soryjnego, w którym wołaliśmy: 
„Wielkich dzieł Bożych nie 
zapominajmy”, to pomyślałem 
sobie, że tak jak w dziejach każ-
dego człowieka, który jest dziec-
kiem Bożym, te wielkie dzieła 
się dokonują, tak samo tych 
wielkich dzieł Bóg dokonuje 
w życiu naszego narodu i w tej 
rodzinie Kresowian - mówił na 
rozpoczęcie mszy świętej metro-
polita wrocławski Józef Kupny. 
Podkreślił bardzo stanowczo, 
że wielkim Bożym dziełem jest 
z pewnością fakt, że dzisiaj już 
możemy mówić, a nie szeptać, o 
tym wszystkich, co dokonało się 
na Kresach Wschodnich. Może-
my mówić o tym strasznym lu-
dobójstwie, o cierpieniu tam na-
gromadzonym, o męczeństwie. 
Czyż to nie są wielkie dzieła 
Boże, że spotykamy się dziś tutaj 
razem? Bardzo zachęcam, żeby-
śmy wspominali te dzieła Boże, 
mówili o nich i przekazywali je 
następnym pokoleniom. Z ser-
ca Wam wszystkim tu obecnym 
błogosławię. Noście w sercu to 
błogosławieństwo - zwrócił się 
do zebranych na Eucharystii hie-
rarcha, którego środowiska kre-
sowe nazywają swoim wielkim 
przyjacielem.

Homilię do licznie zgromadzo-
nych kresowian wygłosił ks. 
dziekan Zbigniew Słobodecki – 
proboszcz parafii Nasławice, do 
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której należy wieś Świątniki. 

W homilii przedstawił historię i 
rolę żołnierzy „Cichociemnych” 
czyli polskich komandosów, któ-
rzy byli organizatorami konspi-
racji na Kresach Wschodnich.

Żołnierze  zwanymi „Cichociem-
nymi”, którzy walczyli w obro-
nie Ojczyzny, w obronie narodu 
przez wiele wieków bijącego się 
o swoje racje pod hasłem „Bóg – 
Honor – Ojczyzna”. Dzisiaj dla 
nas powinno to być drogowska-
zem. Jesteśmy spadkobiercami 
ich historii. Papież Franciszek 
mówiąc do młodych w Polsce 
podczas Światowych Dni Mło-
dzieży, uczulał ich, by troszczyli 
się o pamięć o swoich przodkach, 
poznawali historię swojego naro-
du - mówił ks. dziekan Zbigniew 
Słobodecki. Zacytował kilku-
krotnie dewizę cichociemnych 
„Wywalcz Jej wolność lub zgiń”. 
Kapłan przywołał  kilku dziel-
nych żołnierzy: Władysława Ko-
chańskiego ps. „Bomba”, Hiero-
nima Dekutowskiego ps. „Zapo-

ra” i Jana Piwnika ps. „Ponury”.                                                                                                              
Przytoczył on także bardzo wy-
mowną przysięgę, jaką składali 
„Cichociemni” przed wylotem 
do kraju. Słowa te udowadnia-
ją wielkie przywiązanie i wiarę 
w Boga polskich żołnierzy oraz 
fakt, że ich misji przyświeca-
ły wartości chrześcijańskie.                                                                                                  
„W obliczu Boga Wszechmogą-
cego i Najświętszej Marii Pan-
ny, jako żołnierz powołany do 
służby specjalnej przysięgam, że 
poświęconego mi sprzętu, pocz-
ty i pieniędzy strzec będę nie 
tylko jako dobra państwowego, 
ale i jako środków i pieniędzy 
przeznaczonych dla odzyskania 
wolności Ojczyzny, a tajemnicy 
służby specjalnej dochowam, na-
wet wobec moich przełożonych 
i kolegów w konspiracji i nie 
zdradzę jej nikomu, aż do końca 
wojny. Tak mi Panie Boże dopo-
móż.”

Zaznaczył też w homilii, że bo-
haterowie polskiej konspiracji 
głęboko wierzyli w pomoc Bożą 

i opiekę Przenajświętszej Matki 
w walce o wolną Polskę przy-
taczając słowa wieszczki Marii 
Konopnickiej  „Nigdym ja cie-
bie, ludu, nie rzuciła. Nigdym 
od ciebie nie odjęła lica. Jam 
po dawnemu, moc twoja i siła, 
Bogurodzica!” . Tak pisała w 
okresie niewoli Konopnicka do 
Polaków, aby ich podtrzymać na 
duchu. Matka Boska uczy nas 
dziś, mówił dalej kaznodzieja – 
wierności, które realizuje się w 
świadectwie życia, uczy nas wia-
ry i godności. Zróbcie wszystko 
cokolwiek Wam powiem, zróbcie 
wszystko co powie Mój Syn.

Gościem spotkania i współ cele-
bransem był ks. Tadeusz Isako-
wicz – Zaleski, który wspominał 
m. in. pierwszego beatyfikowa-
nego kapelana zesłańców. Po raz 
pierwszy dzisiaj kapłani mogą 
wypowiedzieć podczas mszy 
świętej imię księdza Władysła-
wa Bukowińskiego, ogłoszonego 
dzisiaj w Karagandzie błogosła-
wionym. On także był „Cicho-
ciemnym” tylko, że w sutannie, 
czasem w drelichu. Chorowity, 
jeszcze jako kleryk kapłan spę-
dził 13 lat i 5 miesięcy w więzie-
niach i łagrach, gdzie potajemnie 
nauczał katechizmu i historii 
Polski. W 1954 roku zesłany do 

Karagandy z obowiązkiem pod-
jęcia pracy stróża, także prowa-
dził tam tajne duszpasterstwo 
wśród Polaków, Rosjan, Niem-
ców i Ukraińców. Zmarł w Kara-
gandzie 3 grudnia 1974 roku. 

Ofiary zebrane na tacy podczas 
obu mszy świętych w Świątni-
kach postanowiono przeznaczyć 
na wsparcie budowy Klasztoru 
Sióstr Karmelitanek we Lwowie, 
którą prowadzi abp Mieczysław 
Mokrzycki – Metropolita Lwow-
ski. Poza tym przez dwa dni 
kwestowali harcerze z 44 dru-
żyny starszo harcerskiej „Potok” 
Związku Harcerstwa Polskiego 
oraz Skauci Europy z 4 drużyny 
wrocławskiej.

Po zakończeniu mszy świętej 
wręczono Krzyże Obrońców Wo-
łynia działaczom Towarzystwa 
Miłośników Kultury Kresowej. 
Odznaki pamiątkowe z rąk prof. 
Henryka Słowińskiego i ppłk 
Włodzimierza Wowy Brodeckie-
go otrzymali: ks. Wacław Kuria-
ta, ks. dziekan Zbigniew Słobo-
decki, Janina Wolsztyniak, Jerzy 
Rudnicki, Andrzej Patuszyński, 
Ryszard Marcinkowski.

Na miejscowym cmentarzu tuż 
obok kościoła pw. Matki Boskiej 
Bolesnej w której znajduje się 
cudowny obraz z Niewirkowa, 
w asyście Kompanii Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego, pocz-
tów sztandarowych, odsłonięto 
pomnik - pamiątkową  tablicę po-
święconą pamięci  „Cichociem-
nych”, żołnierzy i dowódców 
partyzanckich oddziałów kreso-
wych, komandosów Polskich Sił 
Zbrojnych. Aktu odsłonięcia do-
konali: Wanda Kluza, córka Ma-
tyldy i Mariana Filończuk (brat 
Antoniego – bracia przywieźli 
obraz Matki Boskiej z Niewir-
kowa do Świątnik, Ryszard Mar-
cinkowski – Wiceprezes TMKK 
oraz prof. Henryk Słowiński 
– żołnierz, który walczył w od-
działach  partyzanckich AK pod 
dowództwem kpt. Władysława 
Kochańskiego ps. „Bomba”.  

Chwilę później tablicę poświęcił 
i pomodlił się przy niej abp Józef 
Kupny. 

Zabierając głos prof. Słowiński 
powiedział; „Cichociemni”- eli-
tarna jednostka żołnierzy, wy-
szkolonych w Wielkiej Brytanii, 
których zawołaniem było: „Wy-
walcz Polsce wolność lub zgiń”. 
Przerzuceni na ziemie wschodnie 
organizowali oddziały party-
zanckie, konsolidowali oddziały, 
szkolili żołnierzy, którzy zacią-
gali się mając czasem kilkana-
ście lat. Brawurowo walczący, 
dbali o swoich żołnierzy, starając 
się przekazać im jak najwięcej 
ze swojego doświadczenia. Ci, 
którzy przeżyli wojnę, zamiast 
świętować poddani zostali prze-
śladowaniom i torturom w komu-
nistycznym państwie.

Na koniec Komendant Garni-
zonu Wrocław mjr Robert Trela 
odczytał Apel Pamięci, a Kom-
pania Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego wykonała salwę ho-
norową. Pod odsłoniętą tablicą 
delegacje poszczególnych orga-
nizacji i władz samorządowych 
złożyły wieńce i wiązanki kwia-
tów. 

Należy docenić wysiłek gospo-
darzy tej uroczystości na czele 
z ks. Zbigniewem Słobodeckim, 
sołtysem wsi Świątniki Ryszar-
dem Godkiem., radą sołecką i 
miejscowymi gospodyniami, 
które zadbały o nasze podniebie-
nia, serwując wyśmienite potra-
wy kuchni kresowej .                                                                                                                   

Naszą motywacją nie była nigdy 
nienawiść, lecz chęć łączenia, 
szukania takich form współ-
pracy, które połączą nas i naszą 
pamięć o Kresach – mówili or-
ganizatorzy. Zaprosili wszyst-
kich do Świątnik za rok, bowiem 
VII Międzynarodowe Spotkanie 
Miłośników Ziemi Wołyńskiej 
i Kresów Wschodnich odbędzie 
się w dniach 16 – 17 września 
2017 roku. W niedzielę, 17 wrze-
śnia planowana jest transmisja 
mszy świętej przez TV Polonia.

Ta daj Boży zdrowi !

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szew-
czuk
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Refleksje z wycieczki do Lwowa
Bożena Ratter
„Okrutne spustoszenie zastał Ka-
zimierz we Lwowie: ludność tak 
była zdziesiątkowana przez ordę, 
że kiedy statyści przystąpili do 
spisywania ludności, pośród Or-
mian, Żydów, Polaków i Niem-
ców naliczyli się Rusinów ledwie 
czternastu. Kazimierz, o którym 
wiemy, że zastał Polskę drewnia-
ną, a zostawił murowaną, zasadę 
tę zastosował z powodzeniem 
i we Lwowie. Dał miastu auto-
nomię  wedle magdeburskiego 
prawa, zbudował mury dookoła 
grodu, baszty obronne i fortalicje, 
a nade wszystko dwa zamki z ka-
mienia – Wysoki i Niski.” (Jerzy 
Janicki, Ni ma jak Lwów).

Przy Rynku we Lwowie stoi Ka-
mienica Jana III Sobieskiego. 
Konstanty Korniakt, kupiec z 
greckiej wyspy Krety, dorobił się 
we Lwowie  majątku a przez mał-
żeństwo z Anną Dzieduszycką 
wszedł w stosunki z możnymi w 
Polsce rodami. Na mocy dekretu 
Stefana Batorego, otrzymał przy-
wilej wybudowania podwójnie 
szerokiej kamienicy. Kamienicę 
nabył i przebudował Jakub So-
bieski, ojciec króla. Wejście zdobi 
bogaty portal. Wewnątrz znajduje 
się arkadowy dziedziniec (ka-
mienicę zwano od przebudowy 
„Małym Wawelem”), a elewację 
wieńczy attyka, w której umiesz-
czono figury przedstawiające 
postać króla w koronie i orszak 
zbrojnych rycerzy. 

„Kamienica królewska, niegdyś 
własność Jana III Sobieskiego, 
niedawno nabyta przez gminę 
miasta Lwów na pomieszczenie 
Muzeum narodowego imienia 
tegoż króla. Muzeum zawiera 

zbiór portretów historycznych 
(245) oraz pamiątki, odnoszące 
się do Jana Sobieskiego i jego 
czasów jako to dokumenty, au-
tografy, medale etc. Na drugim 
piętrze zbiór sztychów, widoki 
miasta Lwowa, zabytki cechów 
lwowskich, zabytki municypalne, 
portrety mieszczan lwowskich i 
osobistości ze Lwowem związek 
mających, a nadto monety menni-
cy lwowskiej, medale, pieczęcie, 
insygnia itd.”( Przewodnik po Ga-
licyi, dr. M.Orłowicz rok 1919).

Mimo, iż obecny konsul we Lwo-
wie zapewniał o godnym podziwu 
porozumieniu między Polakami i 
Ukraińcami wyrażającym się licz-
bą 200 000 Ukraińców chętnych 
do nauki języka polskiego, w Mu-
zeum przy żadnym eksponacie nie 
ma opisu w języku polskim, jest 
natomiast w języku ukraińskim i 
angielskim. Wypowiedź konsula 
traktuję jako obietnicę przywró-
cenia języka polskiego w opisie 
eksponatów stanowiących polskie 
dziedzictwo narodowe.

„Od dawna leży mi na sercu i w 
myśli, żebym po sobie zostawił 
mojemu narodowi pamiątkę. 
Bóg widzi, żem rozczulony i za-
jęty jedynie chęcią bycia użytecz-
nym i po mojej śmierci mojemu 
narodowi. Chodzi mi o tę biblio-
tekę jak o córkę jedynaczkę na 
wydaniu, którejbym na los nie 
chciał odumrzeć..”- pisał w 1815 
roku Maksymilian hrabia Osso-
liński.

Gdy u stóp cytadeli spłonęła pie-
karnia wojskowa, na pozostałych 
po niej fundamentach „według 
projektu inżyniera i generała w 

jednej osobie, Józefa Bema, zbu-
dowano w pięknym empirowym 
stylu – bibliotekę. Całość obiek-
tów wraz z gruntami nabył Józef 
hrabia Maksymilian Ossoliński 
za sumę 23 710 złotych, co po-
twierdzono specjalnym aktem 
dokładnie dnia 26 marca 1817 
roku. Jaki nieprzebrany majątek 
materialny i duchowy stanowiły 
zbiory Ossolineum, niech świad-
czą spisy dokonane na rok przed 
wojną: 807122 dzieł książkowych 
skatalogowanych i ponad 100000 
nie skatalogowanych, rękopisów 
13500, autografów 7 500, dyplo-
mów 2125 muzykaliów 741. Setki 
inkunabułów, pierwodruki pisa-
rzy staropolskich, tysiące arche-
ologiców, obrazów, rycin, monet. 
Zakład Narodowy Ossolińskich 
fundował nadto stypendia. Z bez-
ustannych przedsięwzięć edytor-
skich powstały prace prawdziwie 
pomnikowe, jak „Psałterz flo-
riański”, „Monumenta Poloniae 
typographica”, „Historia sztuki” 
w opracowaniu Mieczysława Gę-
barowicza (pozostał wierny sztu-
ce i Lwowowi, w którym zmarł 
w 1984 roku), „Elementy teorii 
poznania, logiki formalnej i me-
todologii nauk” Tadeusza Kotar-
bińskiego i wiele, wiele innych. 
Ossolineum było akuszerem pod-
ręcznika, poczętego przez dwóch 
polonistów szkół świeckich: Sta-
nisława Maykowskiego i Juliusza 
Balickiego, z jego kart mowy oj-
czystej uczyło się kilka pokoleń 
Polaków, a nazywał się „Mówią 
wieki”. (Jerzy Janicki, Ni ma jak 
Lwów)

Niestety, mimo wielkiej pomocy 
jakiej Polska udziela Ukrainie nie 
możemy odzyskać naszego dzie-
dzictwa narodowego. Przecho-
wywane w fatalnych warunkach, 
zalewane przez cieknące dachy 
niszczeje. Nasi obecni sąsiedzi 
zachowują się jak przysłowiowy 
pies ogrodnika. Dotyczy to rów-
nież Lwowskiej Galerii Obrazów, 
z której ukradziono przy pomocy 
pracownika muzeum 14 obrazów 
Artura Grottgera.

„ Kiedyś budynek ten należał do 
Władysława Łozińskiego, profe-
sora lwowskiego Uniwersytetu, 
uczonego, a przede wszystkim co 
się zowie kolekcjonera. Kogóż on 
tam nie pozawieszał na ścianach: 
Leopolskiego, Siemiradzkiego, 
Grottgera, Matejkę, Fałata, Roz-
wadowskiego, Malczewskiego, 
a jeszcze mu było mało i przejął 
zbiory Orzechowicza krociowej 
wartości, mistrzów weneckich i 
flamandzkich. Dziś na całość Ga-
lerii składają się ponadto zbiory 
z muzeum Lubomirskich, Dzie-
duszyckich, muzeum miejskiego, 
przemysłowego, Przybysław-
skiego z Uniża i Toepfera i dr. 
Łukasiewicza (to z jego zbiorów 
jest Veronese i Breughel). Jest tu 
portret Antonio Grimem pędzla ni 
mniej ni więcej tylko Tycjana, jest 

Sebastian Ricci, Caravaggio,  jest 
Reni, Bacciarelli, Brandt, Luca 
Giordano, jest piętnastowieczny 
Gentile di Fabriano i Jan Breu-
ghel Starszy zwany Aksamitnym, 
i Wróbel i Gierymski, i jeśli komu 
mało, to jeszcze Rubens.Trzy-
dzieści pięć tysięcy eksponatów! 
W tej liczbie i rzeźby, jak choćby 
nagrobek dzieci Ponińskich dłuta 
Thorwaldsena. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że słynny Duńczyk, 
zanim w Warszawie usadził na 
koniu księcia Poniatowskiego, 
zaprojektował dla Lwowa nagro-
bek Józefy Dunin Borkowskiej 
w kościele Dominikanów. (Jerzy 
Janicki, Ni ma jak Lwów). 

Jak bardzo zastraszani są Polacy 
świadczy zachowanie polskiego 
przewodnika w Galerii Lwow-
skiej, któremu wciąż towarzyszy 
nasłuchujący ukraiński pracow-
nik. Oczywiście, przy tych wspa-
niałych dziełach nie ma żadnego 
napisu w języku polskim jak rów-
nież jakiejkolwiek wzmianki, iż 
pochodzą one z kolekcji odebra-
nej polskiej elicie lub przez nią 
darowanej polskiemu narodowi. 
Tego też nie może powiedzieć 
zwiedzającym polski przewodnik.

„W Kutach urodziła się Jadwiga 
z Karczewskich Zarugiewiczo-
wa (1878- 1968) - żona Andrzeja 
Zarugiewicza (brata wybitnego 
ogrodnika, twórcy plantacji wi-
nogronowych w Zaleszczykach, 
a po wojnie w Zielonej Górze - 
Grzegorza, również urodzonego 
w Kutach). Była matką Konstan-
tego Zarugiewicza (1901-1920) - 
studenta Politechniki Lwowskiej, 
który zginął 17 sierpnia 1920 
roku w bitwie pod Zadwórzem - 

polskimi Termopilami, broniąc 
przedpola Lwowa przed Koza-
kami z armii konnej pod wodzą 
Siemiona Budionnego. Pociętych 
szablami kozackimi zwłok Kon-
stantego Zarugiewicza nie udało 
się zidentyfikować. Został pocho-
wany na polu bitwy w zbiorowej 
mogile z 318 towarzyszami bro-
ni, podobnie zmasakrowanymi 
przez Kozaków. W pierwszej 
połowie lat 20 XX wieku zapa-
dła decyzja o stworzeniu w cen-
trum Warszawy symbolicznego 
Grobu Nieznanego Żołnierza. 4 
kwietnia 1925 roku wylosowa-
no miejsce, skąd miano pobrać 
symboliczne prochy. Los chciał, 
że wybrano Cmentarz Obrońców 
Lwowa, gdzie spoczywali też nie-
którzy żołnierze zabici w bitwie 
pod Zadwórzem. 29 października 
1925 roku we Lwowie na Cmen-
tarzu Orląt ekshumowano prochy 
trzech nieznanych z nazwiska 
żołnierzy. I wówczas Jadwiga 
Zarugiewiczowa, jako jedna z 
tysięcy matek, które straciły na 
wojnie synów i nie znały miejsca 
ich spoczynku, została wyróżnio-
na prawem wskazania jednej z 
trzech trumien z ekshumowanymi 
prochami”. (Kresowa Atlantyda, 
prof. Stanisław Sławomir Nicie-
ja).  

W katakumbach na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich wymienione są 
nazwiska poległych w listopadzie 
1918 roku, między innymi: Hału-
za Wilhelm, lat 15 ucz. VI kl. gimn. 
VIII, zm. 5 XI 1918 pod Kulparko-
wem, krz. ………………… odz. V 
odc. Kropki to wyskrobane przez 
państwo ukraińskie słowa „za 
Obr. Lwowa” , wymazane przy 
każdym nazwisku znajdującym 

/ kamienica Jana III Sobieskiego

/ MariaMirecka
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się na płytach. To nie jedyny spo-
sób na okazywanie szowinizmu 
wobec Polaków, pomniki naszych 
poetów, pisarzy, urzędników za-
słaniane są celowo pomnikami 
„bohaterów” ukraińskich, w pol-
skich  grobach bez naszej zgody 
chowani są obywatele ukraiń-
scy, zmieniana jest tylko tabli-
ca z imieniem i nazwiskiem. Ze 
środków polskiego podatnika 
odnawiane są nie tylko pomniki 
luminarzy kultury, sztuki, nauki, 
przemysłu i rolnictwa na Kresach, 
odnawiane są pomniki ukraiń-
skich bohaterów.  Z pieniędzy 
polskiego podatnika odnawiane 

są budynki,  z których usuwane są 
oryginalne tablice a w ich miejsce 
umieszczane ukraińskie całko-
wicie zamazujące polskość tych 
obiektów. Mimo, iż budynki te 
wpisane są do rejestru zabytków.

W Warszawie, na skwerze u 
zbiegu ulic Goworka i Spacero-
wej znajduje się pomnik Tarasa 
Szewczenki, ukraińskiego poety. 
Pomnik ufundowany został przez 
Radę Miasta Kijowa, Radę Mia-
sta Lwowa, Lwowską Obwodową 
Administrację Państwową, gminę 
Warszawa - Centrum. Miasta i 
wsie na Dolnym Śląsku mają na-

zwy dwujęzyczne, przed klaszto-
rami i kościołami tablice wieloję-
zyczne z nazwiskami niemieckich 
baronów, fundatorów.

Nie widzę równowagi w trak-
towaniu polskiego dziedzictwa 
narodowego oraz Polaków przez 
Ukrainę  a mniejszości ukraiń-
skiej  w Polsce. Ale czemu ja 
się dziwię, wszak Julia Brysty-
gierowa,  zwana Krwawą Luną, 
urodzona niedaleko Lwowa bo 
w Stryju, absolwentka Uniwersy-
tetu Lwowskiego, żona syjonisty, 
„jako członkini Komunistycznej 
Partii Zachodniej Ukrainy zor-

ganizowała we Lwowie słynny 
Kongres Pracowników Kultu-
ry, na którym Emil Zegadłowicz 
wzniósł hasło: „Do zobaczenia 
w czerwonej Warszawie”. (Kre-
sowa Atlantyda, prof. Stanisław 
Sławomir Nicieja).  Posłuchali i 
na nasze nieszczęście przybyli do 
Warszawy na czele z Julią, która 
wzmocniła V Departament Urzę-
du Bezpieczeństwa obejmując 
stanowisko dyrektora. Co gorsze, 
pozostali w niej do dzisiaj, o czym 
najwymowniej świadczy stosunek 
ich potomków do  państwowego 
pogrzebu Danuty Siedzikówny i 
Feliksa Salmanowicza, który miał 
miejsce  28 sierpnia 2016 roku w 
Gdańsku. A to właśnie Julia Bry-
stygierowa  ze szczególnym okru-
cieństwem traktowała więzionych 
młodych akowców,  przedstawi-
cieli polskiej elity intelektualnej i 
patriotycznej, takich jak Inka. To 
o niej powiedział Kardynał Stefan 
Wyszyński „straszna kobieta”. V 
Departament inwigilował środo-
wiska klerykalne i twórcze.

Wciąż mam w uszach wypowiedź 
konsula ze Lwowa. Czyje intere-
sy reprezentuje? A może boi się, 
tak jak Polacy, którzy zdecydo-
wali się pozostać na ziemi przod-
ków? Podkreślanie wspaniałego 
porozumienia między Polakami i 
Ukraińcami bo Ukraińcy chętnie 
uczą się polskiego,  podkreślanie 
iż Ukraińcy pracują na zmywaku 
a w Polsce szerzy się cwaniactwo,  
dyskwalifikuje go jako Polaka, 
dyplomatę a zwłaszcza konsula.  
Uczą się polskiego bo to jest ich 
interes, chcą przyjechać do Polski 
, mają tu lepiej niż wielu Polaków, 
o co  dba diaspora ukraińska.  Ilu 
spośród miliona w Polsce  pracu-
je w leśnictwie, sądach, firmach, 
służbie zdrowia , szkolnictwie, 
urzędach, ilu otrzymuje stypen-
dia i dodatek 500+ , ilu z nich 
otrzymało obywatelstwo polskie 
i nabyło mieszkania ? Kobiety 
opiekujące się osobami starszy-
mi i sprzątające w Warszawie 
zarabiają po 4500 zł,  malarz w 
Warszawie zatrudnia do sprząta-
nia ukraińskie kobiety i płaci im 
18 zł za godzinę. Taksówkarz we 
Lwowie życzy sobie za przewóz 
spod opery na dworzec kolejowy 
90 hrywien i jest oburzony przy 
próbie negocjacji. Przecież zna 
zarobki i ceny w Polsce, jego syn 
2 lata był kucharzem w hotelu we 
Wrocławiu i zarabiał 10 zł na go-
dzinę, miał wyżywienie, bo jesz-
cze nie zdarzyło się by kucharz 
nie miał co jeść i miał zakwatero-
wanie. A Polka z Lubawki pracuje 
w Kamiennej Górze (dojeżdża), 
zarabia  8 zł na godzinę , pracuje 
na cały etat ale umowa jest na 1/4 
etatu. Polka, córka wypędzonych 
z Tarnopola przez szowinistów 
ukraińskich. 

Szukamy śladu prababci we wsi 
pod Drohobyczem. W roku 1909 
postawiono murowany kościół, 
inspiratorem budowy był ks. 
kanonik Aleksander Stopczyń-
ski, zmarły i pochowany obok 
na cmentarzu katolickim w roku 
1923. W roku 1876 Rychcice li-
czyły 2005 mieszkańców oraz 
401 domów (w tym 1376 katoli-

ków, 664 unitów, i 39 wyz. moj-
żeszowego, narodowości 1438 
Polaków, 635 Rusinów i 7 Niem-
ców). Przez wieś przechodziła 
linia kolejowa wybudowana w 
okresie austro-węgierskim. Pod 
koniec XIX w. własność większo-
ściowa Juliusza Bielskiego.

Kościół obecnie greckokatolicki, 
groby polskie zarośnięte. Wa-
syl, sympatyczny mieszkaniec 
wsi pomaga nam szukać, ale nie 
omieszka podkreślić, iż Kraków 
i Przemyśl to były miasta ukra-
ińskie.  Wskazuje nam domy, w 
których jeszcze mieszkają Polki, 
jeden z nich to drewniana chata, 
klepisko pokryte linoleum, bieda 
aż piszczy. 80-letnia staruszka 
mówi przy Wasylu po ukraińsku. 
Do Polaków na Ukrainie spieszą 
z pomocą humanitarną Polacy z 
Górnego i Dolnego Śląska, spie-
szy wspaniała Maria Eleonora 
Mirecka-Loryś, która przyjecha-
ła na uroczystości do Zadwórza 
by kilka dni później  wsiąść w 
samochód i z zebranymi wśród 
Polonii amerykańskiej środkami, 
dotrzeć do biednych chat, gdzie 
mieszkają Polacy, którzy nie wy-
parli się miłości do Polski mimo 
braku opieki ze strony państwa 
ukraińskiego i polskiego. To wiel-
ki  zaszczyt spotkać Panią Marię, 
odważna jak zwykle, gdy na spo-
tkaniu z Młodzieżą Wszechpolską 
padło stwierdzenie, iż na pewno 
bałaby się jechać na motorze, za-
przeczyła i przejechała z młodym 
człowiekiem :-).  Z roku na rok 
niszczone są na Ukrainie  ślady 
polskości na zabytkach, kościo-
łach, cmentarzach. Czy to wynik 
porozumienia między Polakami 
i Ukraińcami? Ciekawe, w sytu-
acji realnego zagrożenia wojną z 
Rosją prowadzą wojnę z polsko-
ścią.  Dlaczego zgadzamy się na 
emigrację zarobkową z Ukrainy 
bez uzyskania równorzędnego 
traktowania obywateli polskich 
na Ukrainie? Dlaczego nie pięt-
nujemy szowinizmu ukraińskie-
go nauczeni doświadczeniem z 
II Wojny Światowej? Wobec ich 
jawnej niechęci do Polaków nie 
czuję się bezpiecznie w ich towa-
rzystwie na terenie Polski. 

Dlaczego nie żądamy  zwrotu  
polskiego dziedzictwa narodowe-
go lub przynajmniej szacunku dla 
niego? Dlaczego godzimy się, by 
kościoły katolickie, zabytki archi-
tektoniczne, przerabiane były na 
cerkwie a polski podatnik uczest-
niczył w zbiórkach na budowę 
nowych kościołów dla Polaków 
na Ukrainie? Czy prowadzimy 
ewidencję polskiego dziedzictwa 
narodowego na Ukrainie tak jak 
czynią to Niemcy na terenie Ślą-
ska?

Kresy, czyli między innymi zie-
mie znajdujące się obecnie na 
terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy 
to kuźnia najwspanialszych umy-
słów i serc, to świat ludzi, których 
dorobek służył nie tylko Europie 
ale całemu  światu, to dziedzictwo 
narodowe, które znać powinien 
każdy z nas.

Bożena Ratter

/ katakumby_- cmetarz Orląt Lwowskich

/ Matejko - Galeria Lwowska
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„PAMIĘTAMY,  PAMIĘTAJ  i  TY” 

IV  PRZEMYSKI  ROWEROWY  
RAJD PAMIĘCI 

zbrodni  sowieckich, niemieckich i 
ukraińskich nacjonalistów  z  UON-UPA    

Stanisław Szarzyński
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 W piątek,  16 września  2016. w 
ramach miejskich obchodów  76 
Rocznicy Napaści  Związku So-
wieckiego na Polskę oraz  Świa-
towego Dnia Sybiraka odbył się   
IV Przemyski Rowerowy Rajd 
Pamięci Ofiar  wszystkich zbrod-
ni wojennych – ludobójstwa  so-
wieckiego, niemieckiego i ukraiń-
skich nacjonalistów z UON-UPA.   
Dzień 16 września  to  96 rocznica  
heroicznej bitwy polskich żołnie-
rzy z „baterii śmierci” z bolsze-
wikami pod Dytiatynem.    Orga-
nizatorem rajdu  było Stowarzy-
szenie Pamięci Polskich Termopil 
i Kresów w Przemyślu im. ks. 
Bronisława Mireckiego.   Inten-
cją rajdu było  również wyrażenie  
protestu przeciwko obecnej agre-
sji wojsk rosyjskich  na Ukrainę, 
a  także  przeciwko  zwiększają-
cej się, niepokojącej   gloryfikacji 
banderowców na Ukrainie.  
W rajdzie uczestniczyło kilka-
dziesiąt osób w tym rodzice z 
dziećmi,  uczestnicy  IV Rowe-
rowego Rajdu Zadwórzańskiego,  
Zygmunt Borowik na bicyklu 
własnej konstrukcji  i  Michał Ba-
ran na czterokołowym pojeździe 
do jazdy w pozycji leżącej, rów-

nież własnej konstrukcji.
Rowerzyści przejechali  10 ki-
lometrową trasą rowerową dro-
gi obwodowej: mostem Brama 
Przemyska, Rondem Ofiar Wo-
łynia, ulicą Rzeźniczą,  Rodziny 
Bystrzyckich, aleją Solidarności, 
Rondem Kresowian, ulicą Gene-
rała Władysława Andersa, wia-
duktem im. Zbigniewa Chabasie-
wicza, ulicami : Monte Casino, 
Bolesława Chrobrego, 29 listo-
pada i Zadwórzańską  do skrzy-
żowania z Aleją Wolności  gdzie 
przy istniejącej skarpie w miejscu 
planowanej budowy pomnika 
zapalili  biało- czerwone znicze 
pamięci.  Stowarzyszenie Pamię-
ci Polskich Termopil i Kresów w 
Przemyślu jest inicjatorem, a tak-
że w imieniu społeczeństwa mia-
sta Przemyśla, inwestorem  za-
stępczym budowy  pomnika  upa-
miętniającego bohaterów heroicz-
nych trzech bitew z bolszewikami 
( z sierpnia i września 1920r.) w 
Dytiatynie ,Horpinie i Zadwórzu 
zwanych „Polskimi Termopila-
mi”.  W tych kresowych miejsco-
wościach  polscy żołnierze, mło-
dzi ochotnicy-„Orlęta Lwowskie” 
polegli w walkach z przeważają-

cymi wojskami bolszewickimi, 
walcząc do końca kolbami ka-
rabinów i bagnetami. „Polegli w 
obronie całości ziem kresowych”.   
„ Polegli, abyśmy  mogli żyć wol-
ni”, i  o tym mieszkańcy Przemy-
śla pamiętają  i mam nadzieję,  że 
pamiętać będą  wspierając  cegieł-
ką  budowę pomnika.   
Dzisiaj słyszymy głosy polityków  
o potrzebie budowy upamiętnie-
nia  w Warszawie  „Bitwy  War-
szawskiej”, zwanego Cudem nad 
Wisłą  do którego przyczynili się 
„Bohaterowie Polskich Termo-
pil”.
 Stowarzyszenie Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów w Przemyślu 
od kilku lat czyni starania by  po-
mnik stanął  przy  wspomnianej 
skarpie zgodnie z decyzją  wyda-
ną przez Prezydenta Miasta Prze-
myśla.  Wykonaliśmy  koncepcję 
architektoniczno- budowlaną  i  
wraz z niezbędnymi  załączni-

kami  złożyliśmy w Urzędzie 
Miejskim w dniu 17.03.2015r. 
celem  zaopiniowania  wyglą-
du  architektonicznego pomnika 
i napisów na pomniku.   W dniu 
28.09.2016r. Radni na Sesji R.M. 
wyrażą swoją opinię dotyczącą 
wzniesienia pomnika.    
Mam nadzieję , że opinia Rad-
nych będzie pozytywna  i  będzie-
my mogli zająć się merytorycznie  
koncepcją  architektoniczno-
-budowlaną (w posiadaniu U.M. 

od.17.03.2015r.) opracowaną  w 
oparciu o decyzję  Prezydenta 
Miasta z dnia 12.12.2013r.
 
Stanisław Szarzyński
Prezes SPPTIK w Przemyślu

Red./ Na sesji rady miejskiej 
Przemyśla w dniu 28 październi-
ka, radni zadecydowali o potrze-
bie wzniesieniu pomnika: Boha-
terom Polskich Termopil
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W tym prastarym mieście zna-
nym z olbrzymich kresowych 
tradycji, w dniach 24 – 25. 09. 
br. odbyły się VII Dni Kultury 
Kresowej zorganizowanej pod 
patronatem Burmistrza Brze-
gu Jerzego Wrębiaka, wielkiego 
orędownika powstania w Brzegu 
Muzeum Dziedzictwa Kresów.                                                    
Na początku pierwszego dnia im-
prezy, która odbywała się na Pla-
cu Polonii Amerykańskiej, doko-
nano oficjalnego otwarcia. Potem 
rozpoczęło się wspólne biesiado-
wanie przy dźwiękach melodii 
kresowych. Program artystyczny 
wypełniły zespoły wokalne dzia-
łające przy Brzeskim Centrum 
Kultury i Klubie Oficerskim. Zna-
ny na ogólnopolskiej estradzie 
zespół Inwencja działający przy 
brzeskim Klubie Oficerskim pod 
kierunkiem Jany Koronkiewicz 
jak zwykle dał popis kunsztu wo-
kalnego i estradowego, wykonu-
jąc wiązankę znanych przedwo-
jennych lwowskich przebojów. 
Zespół Inwencja to tegoroczny 
laureat Manewrów Artystycz-
nych Wojska Polskiego – Kra-
ków 2016. Wystąpił także znany 
brzeskim kresowianom z tego-
rocznego występu w Świątnikach 
podczas VI Międzynarodowego 
Spotkania Miłośników Wołynia i 
Kresów Wschodnich zespół Le-
śne Echo działający przy GOK w 
Lubszy oraz kapela podwórkowa 
Lewiniacy z Lewina Brzeskiego. 
O popularności piosenek kreso-
wych świadczy fakt, o czym dali 

znać sami kresowianie, którzy w 
rytm melodii lwowskich np. Bal 
weteranów, w stryjskim parku na 
festni, czy u Bombacha fajna wia-
ra, rozpoczęli tańce i zabawę  ra-
zem z wykonawcami.  Wielokrot-
nie wykonawcy byli  zmuszani 
do bisowania i zabawa była fest. 
Swój popis dali także kuglarze i 
inni artyści uliczni.

Równocześnie z Dniami Kul-
tury Kresowej odbywał się II 
Kresowy Jarmark Mariacki. Na 
handlowych straganach uloko-
wanych wzdłuż ulicy Długiej 
można było znaleźć bogaty asor-
tyment produktów kresowych. 
Przede wszystkim można było 
nabyć różnego rodzaju produkty 
spożywcze. Było jedzenie gru-
zińskie, tatarskie, litewskie, ukra-
ińskie, białoruskie i oczywiście 
polskie. Wśród najbardziej zna-
nych i popularnych kresowych 
potraw i innych może mniej zna-
nych, bo wywodzących się np. z 
Gruzji czy Krymu, jakie można 
było posmakować podczas jar-
marku to Kulebiak – najbardziej 
znane lwowskie danie z pieca, 
wykonane z ciasta drożdżowego. 
Występuje głównie z nadzieniem 
(kapusta – grzyby, ryba lub mię-
so), można go jeść podgrzane w 
plastrach lub odsmażany na patel-
ni z barszczem. Czebureki ( tatar-
skie) gotowane także na Ukrainie 
i Białorusi - gorący pieróg z chru-
piącą skórką, wykonany z mąki 
pszennej mieszanej z kukurydzia-

ną lub też ryżową, nadziewany 
serem, szpinakiem lub mięsem, 
smażone na głębokim oleju. Farsz 
w środku jest delikatnie pietrusz-
kowy w smaku. Po przegryzieniu 
wypływa z niego odrobina deli-
katnego i aromatycznego bulionu, 
pychota, polecamy! Można było 
także degustować się litewskimi 
kibinami, rosyjskimi warenikami, 
gruzińskie chinkali, czy najbar-
dziej typowo tatarski przysmak – 
jepoczmaki.

Natomiast gospodynie z Lubo-
mierza, miasteczka leżącego w 

powiecie lwóweckim na Dolnym 
Śląsku każdego przybywającego 
na kiermasz obdarowywały prze-
pyszną babką ziemniaczaną spo-
rządzoną według starej kresowej 
receptury ich babć. Chętni mogli 
odwiedzić stoiska z rękodziełem 
ludowym i drobnymi artykułami 
domowymi.

Niedzielne obchody zapoczątko-
wała msza święta w intencji kreso-
wian w kościele pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Następnie w Sali Stropowej brze-
skiego ratusza nastąpiło otwar-

cie wystawy Madonny Kresowe, 
przestawiającej w formie zdjęcio-
wej większość wizerunków Matki 
Boskiej pochodzących z dawnych 
kresowych kościołów. Wizerunki 
Matki Boskiej pochodzą z książki 
Tadeusza Kukiza „Madonny Kre-
sowe”. 

„Autorowi udało się ustalić histo-
rię około 140 obrazów pochodzą-
cych z archidiecezji lwowskiej, 
łuckiej i przemyskiej, które po II 
wojnie zostały przewiezione przez 
przymusowych przesiedleńców 
do miejsc ich nowego zamieszka-
nia. Zostały w ten sposób uchro-
nione przed zniszczeniem i zbez-
czeszczeniem. Jednak wywożenie 
ich nie było bezpieczne. Jak wyni-
ka z zawartych w książce opisów, 
straż graniczna i policja, brutalnie 
kontrolujące bagaże przesiedla-
nych, konfiskowała przedmioty 
kultu religijnego. Przemyślnie 
ukrywane w bagażach obrazy 
trafiły do kościołów w archidie-
cezji wrocławskiej, legnickiej, 
opolskiej, krakowskiej, gdańskiej 
i innych. Dla wielu wiernych sta-
ły się jedyną, bezcenną pamiąt-
ką łączącą ich z przeszłością.  
Historia obrazów i tułaczka, na 
którą Madonny wyruszyły wraz 
ze swoimi parafianami, zostały 
opisane w trzech tomach. Zale-
tą publikacji jest bogaty zestaw 
ilustracji i obszerna bibliografia, 
umożliwiająca rozszerzenie wie-
dzy historycznej.”

Po otwarciu i zwiedzeniu wysta-
wy odbyło się spotkanie kreso-
wian z prof. Stanisławem Sławo-
mirem Nicieją nt. miejscowości 
kresowych na Wołyniu, opisa-
nych jego najnowszej książce 
„Kresowa Atlantyda” tom VIII. 
Historia – Łuck, Kiwerce, Prze-
braże, Kołki, Hołoby, Zofiówka  
(Trochenbrod ) i Wygadanka.

Tekst i zdjęcia;

Eugeniusz Szewczuk

VII Dni Kultury Kresowej w Brzegu na 
Opolszczyźnie
Eugeniusz Szewczuk

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

/ Występ Inwencji uświetnił Dni Kultury

/ Zwiedzanie wystawy - Madonny Kresowe

/ Podczas spotkania z prof.St. Nicieją / Przygotowanie i wypiek czebureka

/ Przy lwowskich piosenkach bawiono kresowian
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Piknik rodzinny na warszawskiej 
Pradze odbył się pod hasłem „Po-
żegnania Lata”. 
W bogatym w przedsięwzięcia 
programie, całe rodziny uczestni-
czyły w: Jarmarku, rozgrywkach 
„szóstek piłkarskich”, grach, za-
bawach, konkursach, animacjach, 
występach cyrkowych, nauce  
chodzenia po linie, i wielu wielu 
innych atrakcjach. 
Redakcję Kresowego Serwisu 
Informacyjnego Zainteresowała 
loteria Wileńska zorganizowana 
przez Towarzystwo Miłośników 

Wilna i Ziemi Wileńskiej.  
Wilniuki zapewnili dzieciakom 
i przy okazji ich rodzicom histo-
ryczną „wycieczkę” po Wilnie.
Ta „wycieczka” to oczywiście 
pewna przenośnia ale tego dnia 
Wilno znalazło się na wyciągnię-
cie ręki dla polskich dzieciaków.

Margarita Chilińska z Towarzy-
stwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej wraz z członkami tego 
towarzystwa dzięki zorganizowa-
nej loterii wprowadziły dzieci w 
bogatą historię Wilna. 

Loteria polegała na losowaniu 
przez dzieci koperty zawierającej   
graficzny  element Wilna i wska-
zanie jego odpowiednika na tabli-
cy wystawionej przed namiotem 
Wilniuków.
W ocenie redakcji KSI, loteria za-
wierała pewną ideę którą potwier-
dziła Pani Margarita.

W tą piknikową niedzielę Wilno 
pojawiło się w polskiej przestrze-
ni publicznej. 

Ta lekcja historii „na żywo” przy-

pomniała rodzicom a ich dziecia-
kom pokazała zapomnianą histo-
rię Wilna, polskiego Wilna. 

Każdy uczestnik Loterii WIleń-
skiej był wygrany dlatego że każ-
dy los wygrywał to po pierwsze. 
Po drugie, to dzieci i na pewno ich 
rodzice mieli okazję poznać lub 

przypomnieć sobie Wilno i taki 
właśnie był zamierzony cel/idea 
organizatorów loterii.
I po trzecie, to dzięki organizato-
rom Wilno na kilka godzin było 
w centrum uwagi uczestników 
Pikniku Rodzinnego kończącego 
tegoroczne lato.  

Wilniuki dzieciom ale też i Wilnu
Redakcja



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                     1 października 2016 - strona 13AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

W piątkowe południe 23.09.br. w 
sali zamkowej Muzeum Piastów 
Śląskich w Brzegu odbył się wer-
nisaż wystawy kolekcjonerskiej 
poświęconej Kresom Wschod-
nim. Tegoroczną wystawę Patro-
natem Honorowym objęli Mar-
szałkowie Województwa Dolno-
śląskiego i Opolskiego – Tade-
usz Samborski i Andrzej Buła.                                                                                                                   
Uroczystego otwarcia dokonali 
wspólnie: gospodarz obiektu – dy-
rektor muzeum Paweł Kozerski, 
wiceburmistrz Brzegu Tomasz 
Witkowski i prezes brzeskiego 
Koła Terenowego Stowarzysze-
nia Kolekcjonerów we Wrocławiu 
Tadeusz Sadowiński.
W brzeskiej wystawie swoje ko-
lekcje prezentuje 12 kolekcjo-
nerów z Wrocławia i Brzegu. 
Tematyka jest różnorodna, m.in. 

Ludzie Kresów, Lwowski Rary-
tas, Ikonografia Kościuszkowska 
na Kresach, Lwów na widoków-
ce, Mennica Kresowa, Kosiński 
budowniczy Kolei Kresowych.                                                        
Jedną z bardzo ciekawych ko-
lekcji prezentuje brzeżanin – dy-
rektor Panoramy Racławickiej, 
Oddziału Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu Romuald Nowak. 
Tytuł kolekcji „Ratowanie Pa-
noramy Racławickiej we Lwo-
wie 9.04. – 16.06.1944 – zestaw 
archiwalnych fotografii”. Na 
dokumentalnych fotosach przed-
stawiony jest moment ewakuacji 
Panoramy Racławickiej z Rotun-
dy Lwowskiej po nalocie sowiec-
kich samolotów na Lwów w drugi 
dzień Świąt Wielkanocnych, 9 
kwietnia 1944 roku. Specjal-
nie powołana lwowska komisja 

stwierdziła, że budynek Panora-
my został trafiony dwoma bom-
bami, z których na szczęście jed-
na o wadze 250 kilogramów nie 
wybuchła. Poza tym cztery bom-
by, które padły w najbliższym 
sąsiedztwie budynku, podziura-
wiły pawilon wystawowy w kilku 
miejscach. Bomba która uderzyła 
w wiązanie dachu spowodowała 
przerwanie konstrukcji, oberwa-
nie się pomostu biegnącego w 
górze dookoła  budynku, zupełne 
zniszczenie oszklenia oraz zerwa-
nie obrazu, który opadł na teren 
na przestrzeni około 50 metrów. 
Pozostała część obrazu została w 
wielu miejscach przedziurawiona, 
względnie rozdarta. Po przepro-
wadzeniu dyskusji nad sposobem 
zabezpieczenia Panoramy, posta-
nowiono przystąpić bezzwłocznie 

do podniesienia obwisłej części 
płótna, aby uchronić ją przed za-
makaniem, a następnie nawinąć 
cały obraz na przygotowany wa-
lec i umieścić go w bezpiecznym 
miejscu. Po wykonaniu wszyst-
kich zaplanowanych prac przy-
stąpiono 16 czerwca 1944 roku 

do przetransportowania skrzyni z 
Panoramą poprzez wybity otwór 
w ścianie rotundy. Samochodem 
z Dyrekcji Lasów Państwowych, 
Panorama została przewieziona 
do klasztoru OO. Bernardynów, 
gdzie została złożona w suchym 

  XVIII Krajowa Wystawa Kolekcjonerska 
„Kresy Wschodnie”

 Eugeniusz Szewczuk 

/ Otwarcie wystawy przez kustosza Muzeum Piastów Śląskich Pawła Kozerskiego

/ Fragment wystawy

/ Przekazanie dokumentów kresowych v-ce burmistrzowi Brzegu

/ Dokumentalne zdjęcia Panoramy Racławickiej we Lwowie  (1)

/ Dokumentalne zdjęcia Panoramy Racławickiej we Lwowie  (2)

/ Dokumentalne zdjęcia Panoramy Racławickiej we Lwowie  (3)
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i mało uczęszczanym krużganku.
Dyrektor Panoramy Racławickiej 
przekazał miastu pierwsze eks-
ponaty do tworzonego w Brzegu 
Muzeum Dziedzictwa Kresów, 
którego wielkim orędownikiem 
jego powstania jest Burmistrz 
Brzegu Jerzy Wrębiak. Pośród 
przekazanych ponad 100 ekspo-
natów są dokumenty państwowe 
i prywatne jednej z brzeskich ro-
dzin, której ojcowizna pozostała 
na Kresach Wschodnich.
Swój udział w wystawie ma także 
Towarzystwo Miłośników Kul-
tury Kresowej we Wrocławiu, 
bowiem jednym z wystawców 
jest przewodniczący Koła To-
warzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej w Brzegu – Eugeniusz 
Szewczuk, prezentujący zestaw 

archiwalnych fotografii pn. „Moje 
Kresy”. Zdjęcia te w większo-
ści zostały pokazane w wydanej 
przez niego w tym roku książce 
o tej samej nazwie. Są to wspo-
mnienia ludzi z Wołynia, Podola i 
Lwowskiego – co przeżyli, czego 
doświadczyli w swoim życiu na 
Kresach i po wojnie.                                    
Zanim uczestnicy wernisażu za-
częli podziwiać zgromadzone na 
wystawie zbiory, osoby od lat 
współpracujące i wspierając wro-
cławskie Stowarzyszenie Kolek-
cjonerów, otrzymały pamiątkowe 
odznaczenia i upominki. Wśród 
gości obecny był prof. Stanisław 
Nicieja, autor „Kresowej Atlan-
tydy” i innych wspaniałych dzieł, 
który wygłosił mowę o dawnych 
ziemiach polskich na Kresach.

/ Dokumentalne zdjęcia Panoramy Racławickiej we Lwowie  (4)

/ O Kresach mówi prof.Stanisław Nicieja

/ Rozmowy w kuluarach. 

/ Zwiedzanie wystawy

STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE - DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
Stowarzyszenie zarejestrowano w październiku 2014r w celu:

* zachowania pamięci o Kresach Południowo - Wschodnich * obrony prawdy historycznej o Wołyniu i Kresach     
Południowo - Wschodnich * wybudowania w Szczecinie pomnika poświęconego  ofiarom nacjonalizmu 

Ukraińskiego z lat 1939-1947 * upamiętniania rocznic historycznych I wydarzeń kresowych * edukowania 
młodego pokolenia * wydawania kwartalnika „ Szczecińskie Zeszyty Kresowe” * utworzenia 

archiwum oraz biblioteki i czytelni.
Wesprzyj ideę budowy pomnika na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie!

Wpłać swoją darowiznę na konto w Idea Bank

16 1950 0001 2006 6204 0678 0002

kontakt, tel. 792 50 06 04, 601 58 16 53, 601 80 08 56
e-mai:biuro@kresywschodnie.org.pl
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„Cieszę się, że widzę tu tych, któ-
rzy przed ponad 25 laty rozpoczęli 
pracę przy zakładaniu „Macierzy 
Szkolnej”. Chwała wam, że pa-
trzyliście wtedy daleko do przodu 
i to nie poszło na marne” - zwra-
cając się do przybyłych na prezen-
tację książki „Na straży oświaty 
polskiej na Litwie” nauczycieli 
i działaczy oświatowych, po-
wiedział prezes Stowarzyszenia 
Nauczycieli Szkół Polskich na 
Litwie „Macierz Szkolna”, poseł 
Józef Kwiatkowski. Prezentacja 
odbyła się we wtorek, 13 wrze-
śnia, w Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie.
 Przedstawiając książkę, inicja-
tor wydania przyznał się, że w 
myślach napisana została wiele 
lat wcześniej, a pomysł powstał 
faktycznie… przed 50 laty, kiedy 
to jako młody nauczyciel historii 
zbierał w bibliotece (obecnej Bi-
bliotece Narodowej im. Martyna-
sa Mažvydasa) materiały o Nie-
menczynie. Był zaskoczony, że 
w dawnych czasach - bo trzymał 
w ręku dokumenty nawet z XVII 
wieku - wszystko było dokładnie 
dokumentowane i dlatego wiemy 
teraz, ile wtedy było karczm, ile 
szkół, ilu uczniów, jakiej płci, ja-
kiego wyznania, pochodzenia… 
Nie nadał wtedy temu większego 

znaczenia, z czasem jednak co-
raz częściej się zastanawiał nad 
tym, że tak naprawdę, to, co nie 
jest udokumentowane, przepada. 
Pamięć ludzka zawodną przecież 
jest. To był  pierwszy powód po-
wstania niniejszej książki - doku-
mentowanie historii szkolnictwa 
polskiego na Litwie.

Drugi - wydarzenia ostatnich lat 
w naszym kraju. Jak podkreślił 
Józef Kwiatkowski, jako history-
ka boli go, że prawda jest często 
zakłamywana. Jeżeli ktoś kiedyś 
będzie chciał dowiedzieć się, jak 
to było z wykreśleniem egzaminu 
z języka polskiego z listy języ-
ków obowiązkowych na maturze, 
czy w jakich okolicznościach, na 

przykład, został wprowadzony 
ujednolicony egzamin państwo-
wy z języka litewskiego, może 
po 50 latach weźmie do ręki tę 
książkę i dowie się z niej, jak było 
naprawdę - to jak mówił prezes 
„Macierzy Szkolnej” kolejny z 
powodów napisania książki. 

Jak przyznał, bolesnym i trudnym 
do zredagowania był rozdział o 
egzekwowaniu praw oświaty pol-
skiej na Litwie. Książka liczy 550 
stron, a temu rozdziałowi poświę-
cono 130. „By nie były wybielane 
fakty życia szkolnego, które już 
teraz stają się faktami historycz-
nymi, a po upływie lat staną się 
historią” - wyjaśnił. 

17 września w południe w wileń-
skim kościele pw. Ducha św. zo-
stała odprawiona Msza św., która 
zgromadziła kierownictwo Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie – 
Związku Chrześcijańskich Rodzin i 
członków jej rejonowego oddziału 
wileńskiego.
Po wspólnej modlitwie przedstawi-
ciele Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie – Związku Chrześcijańskich 
Rodzin (AWPL-ZChR) udali się do 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 
by wziąć udział w konwencji wy-
borczej wileńskiego oddziału rejo-
nowego partii.
Przedwyborczy walny zjazd człon-
ków partii rozpoczął występ Ze-
społu Tańca Ludowego „Perła” z 
Niemenczyna pod kierownictwem 
Germana Komarowskiego.
Na konwencję przybył ks. Jan Ma-
tusewicz, proboszcz parafii w Ru-
kojniach, Waldemar Tomaszewski, 
przewodniczący AWPL-ZChR, 
europoseł, szef sztabu wyborcze-

go partii, Rita 
Tamašunienė, 
starosta sej-
mowej frak-
cji AWPL-
- Z C h R , 
otwierająca 
141-osobo-
wą listę par-
tii, Leonard 
Talmont, po-
seł na Sejm, 
Maria Rekść, 
mer rejonu 
wileńskiego, Czesław Olszewski, 
wicemer rejonu wileńskiego, przed-
stawiciele administracji samorządu 
rejonu wileńskiego na czele z Lu-
cyną Kotłowską, członkowie partii 
i jej sympatycy.
„Warto być aktywnym i pracować 
dla Wileńszczyzny, Litwy, każdego 
mieszkańca naszego kraju”
Waldemar Tomaszewski przywitał 
wszystkich słowami „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. Po-

wiedział, że jest to już szósta kon-
wencja przed jesiennymi wyborami 
do Sejmu.
Z satysfakcją odnotował fakt, że 
zainteresowanie aktywu jest duże, 
a kampania wyborcza przebiega 
sprawnie.

„Warto być aktywnym i pracować 
dla Wileńszczyzny, Litwy, każdego 
mieszkańca naszego kraju” – na-
woływał lider AWPL-ZChR.
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Z prasy polonijnej
Janina Gieczewska: 
17 września 1939 
roku płakaliśmy, że 
Polski już nie ma…
KURIER WILEŃSKI

Na straży oświaty polskiej na Li-
twie” 
WILNOTEKA

W Łucku rozmawiano 
o mediach, biznesie i 
kłamstwie 
MONITOR WOŁYŃSKI

„Miałam 15 lat, 
nie miałam po-
jęcia, co to woj-
na — opowiada 
Janina Gieczew-
ska. — Dziś, 
po latach, pa-
miętam przede 
wszystkim ten 
p r z e r a ż a j ą c y 
strach”.
We wrześniu 
1939 r. Jani-
na Gieczewska była uczennicą 
III klasy Gimnazjum im. Elizy 
Orzeszkowej. Wojnę znała tylko 
z opowieści rodziców. Rzeczy-
wistość, która się zbliżała, miała 
być jednak o wiele bardziej prze-
rażająca niż wspomnienia najbliż-
szych.
— Atmosfera grozy panowała 
wokół już w sierpniu. Niewiele 
z tego rozumiałam, tylko tyle, że 
wszyscy jesteśmy zagrożeni — 
opowiada w rozmowie z „Kurie-
rem”.
Ostatnie tygodnie lata Janina spę-
dziła u swojej chrzestnej matki w 
Druskiennikach.
— Moja chrzestna mama była 
właścicielką pięknej willi „Pro-
mień”. Spędziłam tam dwa ty-
godnie. Pod koniec sierpnia, gdy 
już była ogłoszona mobilizacja, 

wracałam do Wilna. Ledwo mi 
się to udało, jechałam na stojąco. 
W pociągach ludzie strasznie się 
tłoczyli. Każdy ciągnął do domu 
— wspomina.
Nikt z podróżnych, próbujących 
w pośpiechu wrócić do domu nie 
wiedział, że o dalszych losach 
Polski zadecydowali już przy-
wódcy Niemiec i ZSRS. 23 sierp-
nia podpisany został dokument, 
który nie przewidywał na mapie 
Europy miejsca dla niepodległej 
Rzeczypospolitej. O tym sojuszu 
dwóch totalitarnych mocarstw 
prof. Andrzej Garlicki pisał: 
„Pakt Ribbentrop-Mołotow nazy-
wa się często IV rozbiorem Pol-
ski. Ta nazwa dobrze oddaje jego 
istotę. Dwa sąsiadujące z Polską 
państwa zawarły porozumienie 
dotyczące podziału jej terytorium 
pomiędzy siebie. 

„Kłamstwo zabija”– podkreślał 
moderator West Media Forum, 
który odbył się w Łucku 18 wrze-
śnia. W spotkaniu wzięli udział 
dziennikarze regionalnych me-
diów z Wołynia i innych obwodów 
Ukrainy.
Dyskusją kierował prezes zarządu 
i współzałożyciel „Hromadske Ra-
dio” dziennikarz Andrij Kułykow. 
Spikerami Forum byli dzienni-
karz polityczny OleksandrHołu-
bow, redaktor Galka.if.ua Wadym 
Wojtyk, pisarz i dziennikarz Iwan 
Korsak, bloger i redaktor naczelny 
wydania Gorlovka.ua Oleksandr 
Biliński, redaktor naczelny gazety 
„Сім’я і дім” Natalia Pachajczuk, 
dziennikarz telewizji hromadske.
ua Bohdan Kutiepow, wicepre-
zes Niezależnego Ukraińskiego 
Związku Zawodowego Pracow-
ników Media, prawnik Oleksandr 
Tarasow, specjalista w dziedzinie 
mediaanalityki, ekspert Instytu-
tu Demokracji im. Pyłypa Orłyka 
Serhij Raczyński, dyrektor agencji 
ARTEFACT.St. Andrij Siruk, re-

daktor naczelny grupy medialnej 
„ОГО” Witalij Hołubiew.
„Regionalne media: swoboda, 
wartości, cena” to temat Forum. 
Zgromadzeni na nim dziennikarze 
dyskutowali głównie o relacjach 
biznesu i prasy oraz władz i prasy, 
o sposobach dywersyfikacji me-
diów, marketingu internetowym, 
projektach multimedialnych oraz 
o mediach lokalnych. Rozmowa 
toczyła się także wokół tematu 
propagandy w okresie wojny oraz 
praw dziennikarzy. Na zakończe-
nie odbyła się wspólna dyskusja o 
tym, co jest najważniejsze w me-
diach regionalnych: sumienie czy 
biznes.

Konwencja wyborcza AWPL-
-ZChR rejonu wileńskiego. 
„Oferujemy nową politykę”  
L24

/ Prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski, fot. Paweł Dąbrowski
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ATo już szósty rok z rzędu w Stawi-
skach (powiat kolneński) odbył się 
turniej oldboyów w piłce nożnej. 
Tym razem udział w nim wzięło 
pięć zespołów: dwa polskie i trzy 
wileńskie. Była to też świetna oka-
zja do spotkania rodaków – tych z 
gminy Stawiski i tych z Wilna.
To niezwykle ważne wydarzenie 
także z punktu widzenia samorzą-
du województwa podlaskiego i 
zacieśniania kontaktów z rodaka-
mi z Wilna. Dlatego też w sobotę, 
17 września, gościem turnieju był 
Jerzy Leszczyński, Marszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego, który w 
tym roku zainaugurował turniej na 
murawie.
Turniej rozgrywany jest każdego 
roku dwukrotnie – na wiosnę w 
Wilnie, i jesienią w Stawiskach.
- To wspaniała impreza, bo może-
my spotkać się z rodakami z Wi-
leńszczyzny, a przy okazji to też 
niezwykle ważna społecznie im-
preza, która aktywizuje i zachęca 
o sportu osoby, które skończyły 40 
rok życia.
Pomysłodawcą i głównym orga-

n i z a t o r e m 
turnieju jest 
Jerzy Rybic-
ki, szef Sto-
warzyszenia 
Integracyjno-
-Sportowego 
w Stawiskach 
który od lat 
współpracuje 
ze Wspólno-
tą Gruntową 
„Zaścianki” na 
czele którego 
stoi Romualdas Kazlauskas.
- Nasza współpraca sięga już 20 lat, 
od czasu kiedy jeszcze jako dyrek-
tor szkoły spotkaliśmy się na grun-
cie zawodowym. I wówczas, przy 
okazji wspólnej gry w piłkę, wpa-
dliśmy na pomysł – dlaczego by nie 
współpracować na rzecz aktywno-
ści sportowej osób w późniejszym 
wieku. Na początku przyjęliśmy 
limit wieku na 50 plus, ale z cza-
sem ten limit obniżyliśmy. I co się 
okazało? Jeśli łączą idee to można 
i góry przenosić – opowiada Jerzy 
Rybicki.

Od tego czasu idea ta jednak znacz-
nie się rozrosła. Dzisiaj to już nie 
tylko turniej służący aktywizacji 
osób które skończyły 40 lat, ale i 
wspaniały przykład przyjaźni Po-
laków z wileńską Polonią. W przy-
szłości planowane jest zacieśnienie 
współpracy także na gruncie spo-
łeczno-edukacyjnym z polską szko-
łą w Wilnie im. Joachima Lelewela, 
gimnazjum w Stawiskach i PWSIiP 
w Łomży. Ale już w tym roku poza 
sportowcami do Stawisk przyjecha-
ły też dwa zespoły folklorystyczne i 
estradowy band wileński.

Szkic biograficz-
ny o Witoldzie 
B i d a k o w s k i m 
jest kontynuacją 
cyklu artykułów 
o uczestnikach 
zdołbunowskie-
go powiatowego 
ośrodka Związku 
Walki Zbrojnej – 
2, zlikwidowane-
go przez sowiec-
ki aparat represji 
na początku lata 
1940 r.
Witold Bidakow-
ski urodził się w Zdołbunowie w 
1910 r. w rodzinie Władysława i 
Marii Bidakowskich. Ojciec Wi-
tolda przed sowiecką okupacją 
wschodnich ziem II Rzeczypospo-
litej pracował jako mechanik na 
stacji kolejowej w Zdołbunowie. 
Po 17 września 1939 r. stracił pracę. 
Matka prowadziła dom. Rodzina 
mieszkała przy ulicy Fabrycznej 12. 
Wiadomo, że na początku II wojny 
światowej siostra Witolda, Ludmiła 
(ur. ok. 1908 r.) mieszkała razem 
z rodzicami, a brat Wiktor (ur. ok. 

1905 r.) we wrześniu 1939 r. został 
aresztowany przez Zdołbunowski 
Oddział Powiatowy NKWD.
W 1932 r. Witold ukończył gimna-
zjum w Zdołbunowie. Do września 
1939 r. pracował w Wydziale Bu-
downictwa Zdołbunowskiego Sta-
rostwa Powiatowego, po likwidacji 
którego stracił pracę. Podobnie jak 
większość pracowników urzędów 
państwowych i samorządowych, 
pod koniec lat 30. należał do pro-
rządowego Obozu Zjednoczenia 
Narodowego (OZN).
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Ocaleni od zapomnienia: 
Witold Bidakowski 
MONITOR WOŁYŃSKI

23 września na Litwie jest dniem 
żałoby — obchodzony jest Dzień 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ży-
dów. Jest to data likwidacji getta 
wileńskiego. Centralne uroczy-
stości państwowe odbyły się w 
Ponarach. Wzięło w nich udział 
również Stowarzyszenie Rodzina 
Ponarska z Polski, które 23-26 
września w Wilnie i na Wileńsz-
czyźnie poprzez udział w szeregu 
uroczystości oddaje hołd ofiarom 
ludobójstwa narodowości żydow-
skiej oraz polskiej.

Od złożenia kwiatów przy po-
mniku na ulicy Ofiarnej w Wilnie 
i zwiedzenia Muzeum Ofiar Lu-
dobójstwa członkowie Stowarzy-
szenia Rodzina Ponarska z Polski 
rozpoczęli obchody Dnia Pona-
rskiego. Oddać hołd pomordowa-
nym przybyła ponad 30-osobowa 
grupa z Polski. W tym roku poza 
członkami Stowarzyszenia Ro-
dzina Ponarska przybyli przed-
stawiciele Związku Sybiraków, 
przedstawiciele Rodziny Ka-
tyńskiej, Związku Strzeleckiego 
Rzeczypospolitej. Z Warszawy 
przyjechał radca ministra Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych dr Jan Sroka oraz 
przedstawiciel Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
Jan Ambroziak.
— Poprzez udział naszej 30-oso-
bowej grupy Polaków w cen-
tralnych państwowych uroczy-
stościach Dnia Zagłady Żydów, 
poprzez biało-czerwone opaski 

z napisem „Rodzina Ponarska” 
chcemy uświadomić społeczeń-
stwu litewskiemu łącznie z pa-
nią prezydent, że Polacy o tym 
pamiętają. Już nam było miło, że 
w zeszłym roku sama pani prezy-
dent składała wieniec w Kwate-
rze Polskiej w Ponarach. Jest naj-
wyższa pora na to, żeby mówić 
prawdę — powiedziała „Kurie-
rowi” Maria Wieloch, prezes Sto-
warzyszenia Rodzina Ponarska.
Ponary są miejscem, gdzie maso-
wo i z premedytacją zamordowa-
no ponad 100 tys. osób. Od lipca 
1941 r. do lipca 1944 r. zginęło 
tu ponad 70 000 wileńskich Ży-
dów, około 20 tysięcy Polaków, a 
wśród nich tak wybitne postacie 
jak Kazimierz Pelczar i Mieczy-
sław Gutkowski z Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Okupantom 
Litwy — Niemcom nazistow-
skim — aktywnego wsparcia w 
mordowaniu ludności żydow-
skiej i polskiej udzielali kolabo-
ranci litewscy z litewskiej forma-

cji wojskowej „Ypatingas burys” 
(„Oddział Specjalny”), kierowa-
nej przez Hauptscharfuehrera SS 
Martina Weissa. Nazywani byli 
potocznie „szaulisami”, „strzel-
cami ponarskimi”.
Droga śmierci do Ponar wiodła 
przez więzienie na Łukiszkach 
oraz katownię NKWD przy ul. 
Ofiarnej, gdzie więźniowie byli 
miesiącami przetrzymywani i 
torturowani.
— W budynku, w którym mieści 
się dziś Muzeum Ofiar Ludobój-
stwa, więziony był mój ojciec, 
Stanisław Wieloch, żołnierz wy-
wiadu AK. Moja mama jeszcze 
będąc ze mną w ciąży chodziła 
tu pod okno, ciągnąc wózek z 
moją siostrą. Siostra głośno grze-
chotała grzechotką, wtedy tata 
wiedział, że mama z nami jest 
pod oknem — opowiadała Maria 
Wieloch.
Stowarzyszenie Rodzina Pona-
rska zrzesza obecnie około 100 
osób z całej Polski..

„Dwory na terenach byłej 
Rzeczypospolitej” - wy-
stawa pod takim tytułem 
została otwarta 3 września 
w pałacu Balińskich w Ja-
szunach. Jej autor - doktor 
Maciej Rydel z Gdańska 
- od ponad 40 lat groma-
dzi dokumentację fotogra-
ficzną dotyczącą dawnych 
dworów. Udostępnił 31 zdjęć z 
ogromnej prywatnej kolekcji. Ni-
niejsza wystawa jest prezentowana 
po raz dwudziesty pierwszy i po 
raz drugi za granicą - wcześniej 
była pokazana w Brukseli. Ekspo-
zycję można będzie zobaczyć do 
10 października.
Marcin Rydel, wiceprezes Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Ziemiań-
skiego, zainteresował się dworami 
częściowo ze względu na swoje 
pochodzenie - urodził się w roku 
1943 w małym dworze swego 
dziadka. Zdążył, jak mówi. W nie-
spełna dwa lata później komuniści 
wyrzucili stamtąd jego rodzinę 
- podobnie jak tysiące innych zie-
mian.
Stryjecznym dziadkiem Macieja 

Rydla jest Lucjan Rydel. Wese-
le tego ostatniego (ślub poety z 
chłopką Jadwigą Mikołajczyków-
ną odbył się 20 listopada 1900 
roku w Bronowicach pod Krako-
wem) było prototypem wydarzeń, 
jakie Stanisław Wyspiański zawarł 
w najwybitniejszym dramacie pol-
skiej literatury - „Weselu”.
Znawca historii polskich dworów 
emocjonalnie jest związany z „Ry-
dlówką” - dworem swego stryjecz-
nego dziadka, w którym mieści się 
teraz rodzinne muzeum.

Otwarcie wystawy poprzedził wy-
kład „Dwory, które należy odwie-
dzić. Muzea w polskich dworach”. 
Ile ich było przed wojną, ile zosta-
ło i co się w nich mieści - opowia-
dał dr M. Rydel..

Dwory byłej Rzeczy-
pospolitej - w jaszuń-
skim pałacu
WILNOTEKA

Szkoła im. Lelewela w Wilnie. 
„To niezwykle ważna dla polskiej 
kultury i historii instytucja” 
L24

Rodzina Ponarska: musimy pamiętać 
i mówić prawdę o Ponarach
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/
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Polskie zbrodnie wobec Ukrainy 
Bohdan Piętka
Osoby przedstawiające się jako 
„grupa ukraińskich intelektuali-
stów i polityków” zwróciły się 
do parlamentu Ukrainy z apelem 
o ustanowienie dni pamięci – jak 
to określono – „ofiar polskich 
zbrodni przeciwko Ukraińcom” 
[1]. Ma to być odpowiedź na 
uchwałę polskiego Sejmu z 22 
lipca w sprawie ludobójstwa wo-
łyńsko-małopolskiego. Pod do-
kumentem podpisało się ponad 
80 osób, w tym m.in. byli dy-
sydenci z okresu ZSRR – Iwan 
Dziuba i Mychajło Horyń, były 
ambasador Ukrainy w Polsce – 
nacjonalista Dmytro Pawłyczko 
oraz wielu sowieckich komu-
nistów nawróconych na nacjo-
nalizm ukraiński, jak były pre-
zydent Leonid Krawczuk i byli 
ministrowie spraw zagranicz-
nych, Borys Tarasiuk i Wołody-
myr Ohryzko, czy były sowiecki 
i ukraiński dyplomata Wołody-
myr Wasyłenko.

Po enuncjacjach pana Jurija 
Szuchewycza na łamach „Ga-
zety Wyborczej” oraz propozy-
cji deputowanego Ołeha Musija 
uchwalenia rezolucji upamięt-
niającej „ofiary ludobójstwa do-
konanego przez państwo polskie 
na Ukraińcach w latach 1919-
1951” jest to kolejny przejaw 
skrajnie nerwowej reakcji po-
majdanowej Ukrainy na przypo-
mnienie przez polski Sejm praw-
dziwego oblicza OUN i UPA.

„Ta uchwała narusza wszystkie 
wcześniejsze dwustronne usta-
lenia i oceny konfliktu polsko-
-ukraińskiego w latach 1943-45” 
– powiedział o uchwale Sejmu 
z 22 lipca jeden z sygnatariuszy 
apelu, Wołodymyr Wasyłenko.

On i inni sygnatariusze owego 
apelu uznali, że uchwała Sej-
mu „zniekształca prawdę histo-
ryczną”, „manipuluje faktami” 
i podobno zawiera „politycznie 
nieodpowiedzialne i niepopraw-
ne z prawnego punktu widzenia 
oskarżenia wobec ukraińskiego 
ruchu narodowowyzwoleńczego 
o dokonanie zbrodni ludobój-
stwa na obywatelach II Rzeczy-
pospolitej”.

Autorzy ukraińskiej petycji 
chcą, by w odpowiedzi We-
rchowna Rada Ukrainy „uznała 
za zbrodnicze działania strony 
polskiej na ukraińskich teryto-
riach etnicznych przed, w czasie 
i po drugiej wojnie światowej”.

Zaproponowali trzy daty upa-
miętniające ofiary – jak to na-
zywają – „konfliktu ukraińsko-
-polskiego”: 23 września jako 
„dzień pamięci polskich represji 

wobec autochtonicznej ludności 
ukraińskiej Galicji”, 25 grudnia 
jako „dzień pamięci ludobójcze-
go wyniszczenia przez polskie 
podziemie autochtonicznie ukra-
ińskiej ludności na odwiecznie 
ukraińskich ziemiach” oraz 25 
kwietnia jako „dzień pamięci 
Ukraińców, którzy padli ofiarą 
przymusowej deportacji, doko-
nanej przez państwo polskie”.

Wyjaśnili, że pierwsza data od-
nosi się do podjętej podobno 
23 września 1930 roku decyzji 
władz II RP o – jak to nazwali – 
„szerokich antyukraińskich dzia-
łaniach represyjnych” (chodzi o 
pacyfikację Małopolski Wschod-
niej). Druga data ma upamięt-
niać dzień 25 grudnia 1942 roku, 
kiedy to podobno „polskie for-
macje zbrojne rozpoczęły maso-
we zabijanie Ukraińców” (sic!), 
a trzecia – 28 kwietnia – odnosi 
się do 1947 roku, gdy w ramach 
operacji „Wisła” rozpoczęło się 
przesiedlenie Ukraińców z po-
łudniowo-wschodniej Polski na 
Ziemie Odzyskane.

Należy zwrócić uwagę, że pa-
cyfikacja Małopolski Wschod-
niej rozpoczęła się 16, a nie 23 
września 1930 roku. Datę tę po-
daje nawet ukraińska Wikipedia. 
Tak samo jak operacja „Wisła” 
z 1947 roku była to akcja anty-
terrorystyczna, mająca na celu 
powstrzymanie terrorystycznej 
działalności Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów. Podczas 
pacyfikacji Małopolski Wschod-
niej nie zanotowano ani jednej 
ofiary śmiertelnej. Potwierdzi-
ła to Liga Narodów, która 30 
stycznia 1932 roku – po zbada-
niu sprawy na żądanie strony 
ukraińskiej – powzięła uchwałę 
stwierdzającą, że „Polska nie 
prowadzi przeciwko Ukraińcom 
polityki prześladowań i gwał-
tów”, a pacyfikację wywołali 
sami Ukraińcy swoją „akcją re-
wolucyjną” przeciw II RP. Au-
torzy apelu wzięli z sufitu także 
drugą proponowaną przez siebie 
datę, którą skojarzyli z całkowi-
cie fikcyjnym – funkcjonującym 
jedynie w pseudohistorycznym 
piśmiennictwie banderowskim 
– „masowym zabijaniem Ukra-
ińców” przez polskie podziemie.

Inicjatorzy apelu zwrócili się 
na koniec do „zdrowych sił pol-
skiego życia politycznego i spo-
łeczeństwa o przeciwdziałanie 
obecnej w Polsce, przepełnionej 
fobią antyukraińską i rewanży-
zmem histerii”, zachęcając do 
wspólnej pracy nad wznowie-
niem dialogu ukraińsko-polskie-
go i prosząc o powstrzymanie się 
„od jednostronnych działań, któ-

re szkodzą budowaniu przyja-
znych stosunków między Ukra-
iną i Polską”.

„Polityka porozumienia zagwa-
rantuje naturalny sojusz Ukrainy 
i Polski w walce z odwiecznym 
wspólnym wrogiem – Rosją. 
Wzmocnienie strategicznego 
partnerstwa Ukrainy i Polski w 
tych trudnych czasach wzmocni 
bezpieczeństwo naszych kra-
jów i całej Europy” – czytamy 
w apelu jakże znajomo brzmią-
ce słowa, znane z publicystyki 
„Gazety Wyborczej” i „Gazety 
Polskiej”.

Zanim jeszcze byli sowieccy 
komuniści i nacjonaliści ukra-
ińscy opublikowali swój apel, w 
imieniu „zdrowych sił polskiego 
życia politycznego” przemówił 
Adam Michnik.

„Nie wnikając w spór, czy było 
to ludobójstwo, czy wyjątkowo 
krwawa czystka etniczna – napi-
sał Michnik – przyjęcie uchwały 
to ze strony polskich parlamen-
tarzystów demonstracja głupoty, 
szowinizmu i podłości. Było to 
splunięcie w twarz ukraińskiej 
demokracji, ukraińskim – często 
propolskim – patriotom”[2]. Ci 
propolscy patrioci ukraińscy, to 
w pierwszej kolejności Jurij Szu-
chewycz, którego skandaliczny 
wywiad opublikowała „Gazeta 
Wyborcza” równolegle z arty-
kułem Michnika. Dla Michnika 
nestor banderyzmu jest nie tyl-
ko „ukraińskim patriotą”, ale też 
„autorytetem moralnym”. Odno-
sząc się do skandalicznego wy-
wiadu z Szuchewyczem Michnik 
stwierdził, że jest to głos „dość 
typowy dla ukraińskiego trady-
cjonalizmu”, a ponadto „głos 
ukraińskiego patrioty-nacjona-
listy, który poczuł się zraniony 
w swoich najświętszych uczu-
ciach”. Michnik straszy również, 
że „my – demokraci polscy i 
ukraińscy – uparcie będziemy 
budować mosty porozumienia i 
pojednania”.

Muszę całkiem poważnie zadać 
pytanie czy mamy tu do czynie-
nia ze skrajną podłością i jaw-
nym antypolonizmem Michnika, 
czy ze skrajną aberracją jego 
myślenia. Miarą upadku „Ga-
zety Wyborczej” – swego czasu 
okrzykniętej organem „polskiej 
inteligencji” – jest uznanie stare-
go banderowskiego szowinisty i 
syna ludobójcy za „autorytet mo-
ralny”. Jak by się w tej sytuacji 
czuły inne „autorytety moralne” 
lansowane przez „Wyborczą”, 
np. Władysław Bartoszewski i 
Marek Edelman? Ich szczęście, 
że już nie żyją.

Dla Michnika każdy kto w Pol-
sce podkreśla swoją tożsamość 
narodową lub nawet umiarkowa-
nie identyfikuje się z szeroko ro-
zumianą tradycją narodową jest 
zaściankowym nacjonalistą i fa-
szystą. Natomiast jawni faszyści 
ukraińscy są dla niego „patrio-
tami-nacjonalistami”, których 
uczuć nie wolno razić. Co więcej 
– są dla niego „demokratami”, z 
którymi będzie budował „mosty 
porozumienia i pojednania”. Ich 
ideologia to nie jest ukraińska 
wersja hitlerowskiego narodo-
wego socjalizmu, ale „ukraiński 
tradycjonalizm”. Oligarchiczne 
i na wpół kryminalne państwo, 
bazujące na ideologii banderow-
skiej, to dla Michnika „ukraińska 
demokracja”, której Sejm splu-
nął w twarz przypominając ludo-
bójstwo wołyńsko-małopolskie.

Michnik uważa, że w Polsce 
demokracja upadła, natomiast 
na oligarchiczno-banderowskiej 
Ukrainie rozkwita. Niedawne-
go pogromu Romów w Łosz-
czyniwce koło Odessy[3] nie 
zauważył. Pogromy są tylko w 
Polsce. O raportach Amensty In-
ternational i Human Right Watch 
na temat zbrodni neobanderow-
skich formacji ochotniczych, 
zabójstw politycznych i wielo-
rakich prześladowań opozycji 
na Ukrainie Michnik nigdy nie 
słyszał. W Kijowie i Lwowie 
kwitnie demokracja oraz „ukra-
iński tradycjonalizm”, dawny 
i obecny. Nic złego tam się nie 
dzieje. Obchodów ku czci dywi-
zji SS „Galizien” („Hałyczyna”) 
z udziałem ministra Światosława 
Szeremety i „rekonstruktorów” 
w mundurach SS Michnik też nie 
zauważył i też mu to nie prze-
szkadza. Jego postawa – afirmu-
jąca epigonów Bandery – jest 
wyjątkowo podła również dla-
tego, że banderowcy oprócz lu-
dobójstwa na Polakach mają na 
swoim koncie aktywny współ-
udział w ludobójstwie Żydów. O 
tym dyskretnie milczy Michnik i 
jego środowisko, które od kilku-
nastu lat promuje publicystykę 
Grossa i innych paszkwilantów 
piszących o rzekomym polskim 
udziale w holokauście.

Na koniec chciałbym zauważyć, 
że Polska rzeczywiście popełniła 
wobec Ukrainy liczne zbrodnie, 
aczkolwiek nie te, które wymie-
nili sygnatariusze wspomniane-
go apelu. Polską zbrodnią wobec 
Ukrainy był antyrosyjski sojusz 
w 1920 roku z watażką Symo-
nem Petlurą, ponieważ m.in. z 
tego sojuszu wykiełkował tzw. 
integralny nacjonalizm ukraiń-
ski, który od 70 lat stanowi naj-

większą przeszkodę dla narodu 
ukraińskiego w ułożeniu sobie 
normalnej egzystencji. Polską 
zbrodnią wobec Ukrainy była 
ideologia prometeizmu i wyni-
kające z niej szkolenie byłych 
petlurowców w Wojsku Polskim, 
z których wielu (np. Petro Dia-
czenko) zasiliło potem ukraiń-
skie formacje kolaboracyjne u 
boku III Rzeszy. Polską zbrodnią 
wobec Ukrainy było tolerowanie 
przez II RP działalności ukraiń-
skich stowarzyszeń i organizacji 
(Płast, Proświta i in.) oraz cer-
kwi grekokatolickiej, będących 
przykrywką dla szowinistycznej 
i terrorystycznej działalności 
OUN. Polską zbrodnią wobec 
Ukrainy było utrzymywanie 
przez II RP ukraińskiego szkol-
nictwa powszechnego i śred-
niego, które wykształciło kadry 
dowódcze UPA. Polską zbrodnią 
wobec Ukrainy było uratowa-
nie przez gen. Andersa w 1945 
roku ukraińskich esesmanów z 
dywizji „Hałyczyna” przed wy-
daniem ich w ręce ZSRR. Ra-
zem z banderowską emigracją 
w RFN i Kanadzie stali się oni 
zarzewiem nowotworu, który dał 
śmiertelne przerzuty do młodego 
ukraińskiego państwa po 1991 
roku. Polską zbrodnią wobec 
Ukrainy była ideologia giedroy-
cizmu i wynikająca z niej cała 
polska polityka wschodnia po 
1989 roku, w tym współudział 
polskiego establishmentu po-
litycznego w zorganizowaniu 
przewrotów politycznych w Ki-
jowie w 2004 i 2014 roku. Pol-
ską zbrodnią wobec Ukrainy jest 
wspieranie obecnego reżimu w 
Kijowie dostawami broni, pie-
niędzy i ekspertów w rodzaju 
pana Balcerowicza i pana No-
waka. Polską zbrodnią wobec 
Ukrainy jest nieustanna zabawa 
z demonem ukraińskiego szo-
winizmu. Już raz ta zabawa za-
kończyła się wielką tragedią, o 
której jest mowa w wyklinanej 
przez epigonów banderyzmu i 
pana Michnika uchwale Sejmu.

[1] Ukraina: apel o ustanowienie 
dni pamięci „polskich zbrod-
ni”, www.wiadomosci.onet.pl, 
30.08.2016.

[2] A. Michnik, Klątwa Woły-
nia. Powrót upiorów przeszło-
ści, www.wyborcza.pl/magazyn, 
27.08.2016; Michnik: przyję-
cie uchwały wołyńskiej to de-
monstracja głupoty, podłości 
i szowinizmu, www.kresy.pl, 
30.08.2016.

[3] Pogrom pod Odessą. „Cy-
ganie won!”, www.reporters.pl, 
29.08.2016.
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„Przed Wielkanocą 1944 roku Jó-
zef Sąsiadowski zaczął kopać tunel. 
- Nawet jak podpalą dom, 
to uciekniemy do sadu. Tyl-
ko musicie potem umieć 
ukryć się w polu - tłumaczył. 
Więc Janka pytała: 
- Tato, a czy te choineczki będą 
dobre? Tam przycupniemy! 
Ojciec patrzył, oce-
niał i odpowiadał: 
- Tak, są dobre. Gdyby coś 
się działo wbiegnijcie tam 
i czekajcie aż się uspokoi. 
Janka ze Stasiem często wyobra-
żali sobie napad. W różnych sy-
tuacjach. Na przykład, gdy ban-
dyci zaskoczą ich na podwórku, 
to dokąd będą uciekać? A jeśli 
na ulicy? Może w drodze z ko-
ścioła? Uznali, że najlepiej ukryć 
się za domem, tam gdzie roz-
poczynały się włości hrabiego 
Dzieduszyckiego. Mama przy-
gotowała im plecaki ratunkowe. 

W każdym były ciepłe rzeczy i 
trochę jedzenia - chleb, cukier. „ 
Fragment wspomnień jednego z 
dzieci, sieroty uratowanej z „Rze-
zi Wołyńskiej” opublikowane w 
książce: „Kres. Wołyń, historie 
dzieci ocalonych z pogromu”. 
PROMOCJA KSIĄŻKI ODBĘ-
DZIE SIĘ 4 PAŹDZIERNIKA 
2016 W WARSZAWIE, UL.KA-
ROWA 20 GODZ. 19:00. W 
spotkaniu udział wezmą autorzy: 
Konrad Piskała, dr Leon Popek, 
Tomasz Potkaj. Prowadzenie: 
Barbara Schabowska (Polskie Ra-
dio 2). 129 Listów przeleżało nie-
otwartych pół wieku w pudełku po 
butach w mieszkaniu krakowskiej 
profesor Jadwigi Klimaszewskiej. 
Wśród kopert jest karteczka z jed-
nym zdaniem, które wszystko wy-
jaśnia: „Listy dzieci z Pieskowej 
Skały zwrócone z granicy frontu”. 
To korespondencja sierot urato-
wanych z pogromów na Wołyniu, 

które w 1943 i 1944 roku znala-
zły schronienie w domu dziecka 
urządzonym na zamku pod Kra-
kowem i stamtąd piszą do rodzi-
ców, którzy zostali na Kresach. 
Nie wiedzą, że listy już tam nie 
dotrą. Konrad Piskała, dr Leon 
Popek i Tomasz Potkaj nie tylko 
otwierają koperty, ale i docierają 
do nadawców. Dziś dzieci z Pie-
skowej Skały mają po osiemdzie-
siąt, dziewięćdziesiąt lat,. Nie-
którzy po raz pierwszy opowia-
dają o swoich przeżyciach. Jakby 
czekali, że ktoś ich wysłucha. Z 
tych wstrząsających opowieści 
wyłania się obraz zbrodni na Wo-
łyniu widzianej oczami dzieci. 
Obrazy z tych wydarzeń dzieci 
muszą nieść ze sobą przez całe 
życie. Z różnych względów mu-
siały też milczeć. Aż do dzisiaj. 
Za: https://histmag.org/

DZIECI KTÓRE 
MILCZAŁY DO 
DZISIAJ 

Redakcja

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości. 

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

imię naszego kraju. 

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

Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.

Historia człowieka, który wciąż, 
ponad pięćdziesiąt lat po swojej 
śmierci, dzieli dwa sąsiadujące 
narody. Dla części Ukraińców 
Stepan Bandera jest bohaterem 
narodowym, dla Polaków – mor-
dercą. Legendę Bandery wykre-
owała śmierć, która przyszła z 
rąk KGB... W jaki sposób ten 
syn greckokatolickiego księdza 
stał się przywódcą Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, od-
powiedzialnym za ludobójstwo 
co najmniej 100 tysięcy polskich 
cywilów na wschodnich terenach 
Polski po II wojnie światowej? 
Autor – dziennikarz i reporter 
specjalizujący się w tematyce 
wschodniej, opierając się na nie-
publikowanych dotąd materiałach 

z archiwów niemieckich i ukra-
ińskich oraz amerykańskich i ży-
dowskich ukazuje postać człowie-
ka uwikłanego w wielką historię. 
Wiesław Romanowski komentuje 
też bieżące poczynania parla-
mentów polskiego i ukraińskie-
go dotyczące zbrodni na Woły-
niu, a także omawia ciągle żywy 
zwłaszcza na zachodniej Ukrainie 
kult Stepana Bandery.

Liczba stron: 256
Oprawa: twarda
ISBN: 9788379120321

Będzie dostępna na: 
https://www.sklep.gildia.pl/litera-
tura/314875-wieslaw-romanow-
ski-stepan-bandera

Stepan Bandera. 
Polsko-ukraiński 
spór o historię. 
Redakcja - Zapowiedź

https://histmag.org/Zapraszamy-na-premiere-ksiazki-Kres.-Wolyn-historie-dzieci-ocalonych-z-pogromu-13974
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Okazuje się, że nawet Minister 
Spraw Zagranicznych III RP 
może nie posiadać podstawowej 
wiedzy w zakresie historii kraju, 
który reprezentuje na zewnątrz. 
I do tego publicznie przyzna-
je się,  zamiast jak najszybciej 
wziąć korepetycje, aby nie kom-
promitować się i ośmieszać, 
zarówno wobec własnych roda-
ków, jak i narodów ościennych. 
Powinien wiedzieć, że nieukiem 
bardzo łatwo jest manipulować, 
co jest szkodliwe zwłaszcza w 
relacjach miedzynarodowych. A 
przecież efekty tych relacji uza-
leżnione są od przygotowania 
merytorycznego, a więc głównie 
od posiadanej wiedzy i oczywi-
ście od umiejętności korzystania 
z niej. Ale nie można korzystać z 
umiejętności, jak się wiedzy nie 
posiada. Najczęściej wówczas w 
szkolnej ławce uczeń korzysta z 
„podpowiadacza”, minister za-
pewne korzysta z „doradcy”. I 
potem plecie dyrdymały w stylu 
„niedaleko Damaszku... siedział 
diabeł na daszku”. Tyle że w 
wykonaniu Ministra Spraw Za-
granicznych Pana Waszczykow-
skiego nie chodziło o Damaszek, 
ale diabeł w jego wypowiedziach 
uciesznie chichotał.
W dniach 13 – 14 września 2016 
r. minister Waszczykowski gościł 
na Ukrainie.
„Minister Spraw Zagranicznych 
Witold Waszczykowski po spo-
tkaniu z prezydentem Ukrainy 
powiedział: „Chodzi o to, żeby 
nazwać po imieniu wszystko to, 
co się stało, pokazać sobie wza-
jemnie dowody i przenieść tę 
sprawę na dialog historyków i 
zdjąć z agendy politycznej. Dla 
nas przyjęcie tej rezolucji przez 
parlament oznacza w tej chwili 
zdjęcie jej z agendy politycznej i 
przeniesienie jej na dialog histo-
ryków”. /.../ Wypowiedź Witolda 
Waszczykowskiego można inter-
pretować tak, że polski rząd nie 
będzie już zajmował się sprawą 
ludobójstwa na Wołyniu, pozo-
stawiając ją wyłącznie ocenie 
historyków. Dla szefa polskiego 
MSZ po tej rezolucji polskiego 
Sejmu czas już na „pojednanie”. 
Powiedział on: „Wyjaśniałem 
prezydentowi ukraińskiemu, że 
dla nas przyjęcie tej rezolucji 
przez Sejm i nazwanie wreszcie 
po imieniu tego, co się stało kil-
kadziesiąt lat temu, jest aktem, 
który może prowadzić do rozpo-
częcia procesu pojednania, a nie 
aktem, który będzie rozpoczynał 
proces jątrzenia”.  /.../  Podczas 
konferencji prasowej ze swo-
im ukraińskim odpowiednikiem 
stwierdził: „Nie będę ukrywał, że 
tam, gdzie rozmawia się o historii 
odległej, sprzed kilkudziesięciu 
lat, w czasie której zginęło wielu 
ludzi, rozmowa jest trudna”. Jak 
zaznaczył, jest czymś oczywistym, 
że z czasem „jednym zatarła się 
pamięć, inni nie pamiętają, bo 
nie chcą o tych wydarzeniach pa-
miętać”. Ponadto, niektórzy „nie 
wiedzą o tych wydarzeniach, dla-

tego że oba nasze państwa przez 
kilkadziesiąt lat nie były suweren-
ne i nie mogły prowadzić suwe-
rennej polityki historycznej”. (za:  
http://www.kresy.pl/wydarzenia-
,polityka?zobacz/waszczykowsk-
i-kapituluje-przed-ukrainskim-
spojrzeniem-na-rozwiazanie-
kwestii-wolynia).  

 Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: 
„Nie chcę być ironiczny, ale jeże-
li kogoś w tej kwestii zatarła się 
pamięć to chyba tylko samemu 
Witoldowi Waszczykowskiemu, 
który jako jeden z dwóch mini-
strów (drugim był szef MON) 
w lipcu br. uchylił się od głoso-
wania nad uchwała Sejmu RP, 
oddającą cześć pomordowanym 
Polakom i obywatelom polskim 
innych narodowości, a także 
sprawiedliwym Ukraińcom, któ-
rzy z narażeniem życia ratowa-
li polskich sąsiadów. Poza tym, 
powyższa wypowiedź szefa pol-
skiej dyplomacji świadczy o tym, 
że albo wykazuje się on brakiem 
elementarnej wiedzy o historii 
Polski, albo też świadomie i cy-
nicznie chce wmówić światowej 
opinii publicznej, że prawda o 
ludobójstwie dokonanym przez 
Organizację Ukraińskich Nacjo-
nalistów i Ukraińską Powstań-
czą Armię oraz SS Galizien nie 
jest jeszcze znana. A może jest to 
przygrywka do tego, aby w wyni-
ku geszeftów politycznych ogłosić 
inną „prawdę”, która winę prze-
nosiłaby z nacjonalistów ukraiń-
skich na Polaków lub Niemców i 
Rosjan?  Za taką postawę mini-
ster Waszczykowski będzie z pew-
nością nad Dnieprem klepany po 
plecach i całowany „z dubeltów-
ki” przez gloryfikatorów UPA, ale 
równocześnie straci on szacunek 
u polskich obywateli. Dyploma-
cja prowadzona bowiem w tym 
stylu nie tylko rani uczucia rodzin 
ofiar ludobójstwa, ale i kompro-
mituje polski rząd”. (za: http://
www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/
isakowicz-zaleski/blogi/news-
zatarta-pamiec-ministra-witolda-
zykowskiego,nId,2274449#utm_
source=paste&utm_medium=pa-
ste&utm_campaign=firefox )
„– Łączy nas z Polską niełatwa 
historia, ale nie możemy pozwo-
lić, by przeszłość zaszkodziła 
naszej przyszłości – powiedział 
w rozmowie z dziennikarzem 
PAP premier Ukrainy Wołody-
myr Hrojsman. Powtórzył tezę o 
strategicznym znaczeniu polsko-
-ukraińskich relacji i apelował 
do wszystkich o rozwagę i tole-
rancję. 
– Mamy niełatwą historię i o tym 
wiemy, ale musimy formować 
wspólne stanowisko wobec tych 
wydarzeń – powiedział premier 
Ukrainy w wywiadzie, jakiego 
udzielił Polskiej Agencji Pra-
sowej. – Podkreślam jednak, że 
stosunki Ukrainy i Polski, Pol-
ski i Ukrainy mają najbardziej 
istotne znaczenie strategiczne. 
Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy 

partnerami i sąsiadami, i powin-
niśmy kształtować wysoką jakość 
bliskiej i wspólnej przyszłości – 
przekonywał Hrojsman. Premier 
Ukrainy podobnie zresztą jak 
wcześniej minister Waszczykow-
ski, zwrócił się z apelem o po-
zostawienie sprawy ludobójstwa 
na Wołyniu historykom. – Ufam, 
że ta wspólna przyszłość będzie 
wielka i odniesie sukces. Dlatego 
nie możemy pozwolić, by prze-
szłość zaszkodziła naszej przy-
szłości. Apeluję do wszystkich, by 
z absolutnym spokojem patrzeć, 
w jaki sposób będziemy szli da-
lej w kwestiach historycznych. 
Są historycy, są kulturoznawcy. 
To im powinniśmy pozostawić tę 
dyskusję, by nasze stanowisko 
było wspólne – zaznaczył Hroj-
sman. Jak dodał, rozmawiał z 
wieloma politykami ukraińskimi 
i zna stanowisko wielu polskich 
polityków. – Nie potrzeba tu go-
rących głów. Musimy mieć do 
tego bardzo spokojne podejście. 
Rozumiem wszystkich, rozumiem 
ból wszystkich narodów, które 
cierpiały, czy które miały stra-
ty, wszystkich narodów świata. 
Ale podkreślam, że powinniśmy 
podchodzić do tego w sposób wy-
ważony i mądry – powiedział.” 
(za: http://kresy24.pl/hrojsm-
an-nie-mozemy-pozwolic-by-
przeszlosc-zaszkodzila-naszej-
przyszlosci/ ). 
Hrojsman rozumie więc ból 
„wszystkich narodów świata”, 
nie jest w stanie tylko zrozu-
mieć bółu narodu polskiego. A 
przecież jego oprawcami byli ci 
sami „bohaterzy” Ukrainy, którzy 
wcześniej jako policjanci wymor-
dowali na Wołniu i w Małopolsce 
Wschodniej jego rodaków, czy-
li Żydów, tyle że pod nadzorem 
Niemców.
Internauta „Wołyń1943” sko-
mentował 16 września 2016:  
„musimy formować wspólne 
stanowisko wobec tych wyda-
rzeń” – Co to znaczy: musimy? 
Od kiedy to ofiara będzie miała 
wspólne z mordercą stanowisko 
na temat zbrodni? My niczego nie 
musimy, panie premierze! My, co 
najwyżej, możemy spróbować 
dyskusji ze stroną ukraińską, ale 
na pewno nie będziemy malować 
trawy na zielono, byle zadowolić 
przyjeżdżającego pierwszego se-
kretarza! Nie te czasy! Poza tym, 
to Ukraińcy, po dokonaniu nie-
spotykanego w dziejach świata 
ludobójstwa, powinni zabiegać 
u Polaków o wybaczenie, trosz-
czyć się o polską wrażliwość i 
przede wszystkim zadośćuczynić 
ofiarom! A co robi Ukraina? Nie 
tylko, że nie bije się w pierś za 
popełnione ludobójstwo na bez-
bronnych Polakach, to jeszcze 
w kulcie zbrodniarzy wychowu-
je kolejne pokolenia młodych 
Ukraińców, a Polakom, ma czel-
ność stawiać warunki dotyczące 
„pojednania” i żądać akceptacji 
własnej polityki historycznej. I za 
co ja mam szanować Ukraińców? 
A tak, przy okazji: czy w sprawie 

Akcji Wisła też „musimy” mieć 
wspólne zdanie? Jeśli tak, to ja-
kie, panie premierze? Czy polski 
prezydent lub premier ośmieli się 
powiedzieć do Ukraińców w Pol-
sce: musimy mieć wspólne zda-
nie na temat akcji Wisła? Chciał-
bym zobaczyć jak polski polityk 
wypowiada tę kwestię do prezesa 
Związku Ukraińców w Polsce!
Internauta „Wnuk rezuna” sko-
mentował 17 września 2016: 
„Musimy formować wspólne 
stanowisko”… Niech nikt tutaj 
i gdziekolwiek indziej, nie ma 
złudzeń, że jedna uchwała sejmu 
cokolwiek zmieni w ukraińskiej 
polityce, zwłaszcza tej historycz-
nej . To „wspólne stanowisko” i 
oddanie sprawy „historykom”, 
oznacza po prostu, że jakiekol-
wiek mniej czy bardziej oficjalne 
interpretacje banderowskiego lu-
dobójstwa muszą być wcześniej 
uzgadniane przez OBIE strony 
!!! . Czyli mówiąc jeszcze pro-
ściej jak do baranów, BEZ AK-
CEPTACJI WIATROWYCZA 
(historyków ukraińskich), nie 
wolno beknąć nic krytycznego o 
banderowcach !!! I to jest jedyny 
efekt sejmowej uchwały i jedyne 
ukraińskie „działania” (oprócz 
kilku zdań głupawego typowo 
ukraińskiego bełkotu Hrojsmana) 
w kierunku ujawnienia prawdy, 
pojednania polsko-ukraińskiego 
i moralnego zadośćuczynienia. 
Zaskakuje ochoczość ministra 
Waszczykowskiego, z jaką de-
klaruje on „oddanie sprawy hi-
storykom (Wiatrowyczowi ???) i 
„zdjęcie jej jak najszybsze z po-
litycznej AGENDY” !!! Wygląda 
że jak zawsze, polityka gwałci 
bezkarnie moralność, a ofiary 
wołyńskie poczekają na sprawie-
dliwość do ….sądu ostatecznego .
Pod tym samym tekstem na por-
talu „wPolityce” komentarze in-
ternautów:
C-mol: „i dlatego w ukraińskiej 
telewizji mówi się o Przemyślu 
jako „bastionie ukraińskości, któ-
ry odszedł do Polski,” ukraińscy 
parlamentarzyści przygotowują 
uchwałę o polskim ludobójstwie, 
a na oficjalnych tablicach na 
Ukrainie mowa o polskiej okupa-
cji? Polski historyk z Przemyśla, 
dr Andrzej Zapałowski, jest znie-
smaczony użyciem takiego termi-
nu, ale, jak przyznaje, zaskoczony 
specjalnie nie jest. – To nie jest 
pierwsze przekłamywanie histo-
rii, z którym mamy do czynienia 
po ukraińskiej stronie – zauważa. 
– Oczywistym jest, że nie można 
okupować państwa, które nigdy 
nie istniało – podkreśla. – War-
to też pamiętać o tym, że tereny 
obecnej Ukrainy Polska zajęła 
600 lat temu nie siłowo, ale na 
mocy pokojowego traktatu i to 
po to, by je chronić przed czynią-
cymi tam spustoszenie Tatarami. 
Tego rodzaju „chwyty” historyk 
wprost nazywa infantylizmem 
historycznym, ale, jak podkreśla, 
nie wynikają one z niewiedzy, tyl-
ko są zamierzonym i konsekwent-
nie realizowanym przekłamywa-

niem historii. – To na pewno nie 
sprzyja faktycznemu porozumie-
niu polsko-ukraińskiemu – mówi 
dr Zapałowski. – Cóż, na Ukra-
inie nie brak zwolenników takie-
go „rozliczania się” z trudnymi 
tematami dotyczącymi naszej 
wspólnej historii – wzdycha”.
Obywatel P: „Budowanie tożsa-
mości narodowej na gloryfikowa-
niu ohydnych zbrodniarzy , samo 
w sobie jest zbrodnią historyczną 
i nie może odnieść sukcesu.”Mi-
krus: „Czy premier Ukrainy zada-
je sobie pytanie jaki naród wyro-
śnie na ideologii banderowskiej? 
Czy polski rząd zadaje sobie to 
pytanie? czy bezwarunkowe po-
pieranie Ukrainy leży w polskiej 
racji stanu?”  
To szokujące, że zwykli internau-
ci prezentują znacznie wyższe ro-
zumienie dyplomacji od ministra.
W wywiadzie dla portalu Kresy.
pl  Paweł Kukuz stwierdził: „- Ja 
jestem człowiekiem wierzącym 
– od takich ludzi, którzy zapomi-
nają o tragedii przodków, o ich 
krwi i męczeństwie, Bóg się od-
wraca – mówi polityk. Zdaniem 
Pawła Kukiza, postępowanie mi-
nistra Waszczykowskiego i PiS w 
sprawie rzezi wołyńskiej może w 
przyszłości zrodzić poważne kon-
sekwencje: - Nie mam wątpliwo-
ści, że przykrycie całej sprawy 
milczeniem może w przyszłości 
skończyć się bardzo poważnymi 
konsekwencjami. Pamiętajmy, 
że pokój nie jest dany raz na za-
wsze, do końca świata. A w przy-
padku ewentualnych konfliktów, 
mówiąc czystko hipotetycznie, 
Ukraińcy mogą równie dobrze 
pójść po Przemyśl na takich sa-
mych zasadach, jak szli po Lwów 
– mordując, paląc. Kukiz dekla-
ruje, że jego ugrupowanie będzie 
kontynuowało swoje działania w 
kwestii stosunków polsko-ukra-
ińskich, w tym ludobójstwa na 
Wołyniu i projektu ustawy ws. 
penalizacji banderyzmu w Pol-
sce. - Niech PiS robi swoje – my 
będziemy robili swoje – mówi 
Paweł Kukiz.”  (za: http://www.
kresy.pl/wydarzenia,polityka?zo-
bacz/kukiz-o-wypowiedziach-
waszczykowskiego-ws-wolynia-
od-takich-ludzi-bog-sie-odwraca 
).  
Dobrze, że w polskiej polityce 
funkcjonują jeszcze osoby, które 
kierują się zwykłą moralnością, a 
nie krótkowzrocznym doraźnym 
i pełnym fałszu politykierstwem, 
w perspektywie niezwykle szko-
dliwym dla własnego narodu i 
państwa.  
Zostawmy to historykom? To za-
cznijmy domagać się, aby IPN 
wreszcie opublikował wyniki 
swoich 25-letnich śledztw do-
tyczących ludobójstwa ukraiń-
skiego na Polakach, śledztw już 
zakończonych – i to bez jednego 
wyjątku umorzeniami. Niech za-
mieści nawet tylko w internecie: 
zgromadzone dokumenty, relacje 
świadków, wnioski końcowe. 
Utrzymywany jest z pieniędzy 
polskich podatników i chyba po-
winien rozliczyć się przed pol-
skim społeczeństwem z trudu i 
owoców swojej pracy. Aby nie 
budzić podejrzeń, że owszem, 
pieniądze na ten cel brał – i bie-
rze nadal! - ale jest to typowa „fu-
szerka” i nie ma żadnych efektów 
tej pracy. IPN boi się skandalu?

Stanisław Żurek
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Minister Waszczykowski 
nie zna historii Polski
Stanisław Żurek

http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/waszczykowski-kapituluje-przed-ukrainskim-spojrzeniem-na-rozwiazanie-kwestii-wolynia
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/waszczykowski-kapituluje-przed-ukrainskim-spojrzeniem-na-rozwiazanie-kwestii-wolynia
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/waszczykowski-kapituluje-przed-ukrainskim-spojrzeniem-na-rozwiazanie-kwestii-wolynia
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/waszczykowski-kapituluje-przed-ukrainskim-spojrzeniem-na-rozwiazanie-kwestii-wolynia
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/waszczykowski-kapituluje-przed-ukrainskim-spojrzeniem-na-rozwiazanie-kwestii-wolynia
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-zatarta-pamiec-ministra-witolda-waszczykowskiego,nId,2274449#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-zatarta-pamiec-ministra-witolda-waszczykowskiego,nId,2274449#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-zatarta-pamiec-ministra-witolda-waszczykowskiego,nId,2274449#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-zatarta-pamiec-ministra-witolda-waszczykowskiego,nId,2274449#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-zatarta-pamiec-ministra-witolda-waszczykowskiego,nId,2274449#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-zatarta-pamiec-ministra-witolda-waszczykowskiego,nId,2274449#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-zatarta-pamiec-ministra-witolda-waszczykowskiego,nId,2274449#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://kresy24.pl/hrojsman-nie-mozemy-pozwolic-by-przeszlosc-zaszkodzila-naszej-przyszlosci/
http://kresy24.pl/hrojsman-nie-mozemy-pozwolic-by-przeszlosc-zaszkodzila-naszej-przyszlosci/
http://kresy24.pl/hrojsman-nie-mozemy-pozwolic-by-przeszlosc-zaszkodzila-naszej-przyszlosci/
http://kresy24.pl/hrojsman-nie-mozemy-pozwolic-by-przeszlosc-zaszkodzila-naszej-przyszlosci/
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kukiz-o-wypowiedziach-waszczykowskiego-ws-wolynia-od-takich-ludzi-bog-sie-odwraca
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kukiz-o-wypowiedziach-waszczykowskiego-ws-wolynia-od-takich-ludzi-bog-sie-odwraca
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kukiz-o-wypowiedziach-waszczykowskiego-ws-wolynia-od-takich-ludzi-bog-sie-odwraca
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kukiz-o-wypowiedziach-waszczykowskiego-ws-wolynia-od-takich-ludzi-bog-sie-odwraca
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kukiz-o-wypowiedziach-waszczykowskiego-ws-wolynia-od-takich-ludzi-bog-sie-odwraca


1 października 2016 - strona 20                                                                                                                                                                                                     www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

OPERACJA ANTYPOLSKA

Operacja Ludowego Komisariatu 
Spraw Wewnętrznych ZSRS do-
tycząca Polaków była jedną z za-
planowanych ludobójczych akcji 
tego organu, przeprowadzoną w 
czasie Wielkiego Terroru, której 
ofiarą padło w latach 1936–1938 
co najmniej 8 milionów obywa-
teli ZSRS. 
Była to jednocześnie najwięk-
sza liczebnie operacja NKWD 
dotycząca zbiorowo (w formie 
oficjalnej) członków konkretnej 
narodowości, w tym wypadku 
narodu polskiego. Akcja objęła 
wszystkich Polaków, bez względu 
na przynależność klasowo-spo-
łeczną – decydowała narodowość. 
Wśród zamordowanych i depor-
towanych ze względu na narodo-
wość polską byli Polacy, miesz-
kańcy dawnego terytorium Rze-
czypospolitej na wschód od gra-
nicy państwowej II RP, ustalonej 
w 1921 roku traktatem ryskim (od 
grudnia 1922 roku granica pomię-
dzy Polską a ZSRS), członkowie 
Polskiej Organizacji Wojskowej 
(POW), wszyscy polscy jeńcy po 
wojnie polsko-bolszewickiej znaj-
dujący się jeszcze w ZSRS oraz 
aresztowani według specjalnej li-
sty. Wielu z nich przypisano przy-
należność do organizacji, chociaż 
nigdy nie byli członkami POW.
Książka Tomasza Sommera „Ope-
racja antypolska NKWD 1937–
1938” odkrywa wiele białych 
plam martyrologii narodu polskie-
go i zapewne posłuży historykom 
do dalszych badań nad masową 
zagładą Polaków w ZSRS w la-
tach 1937–1938.
Ludobójstwo dokonane wów-
czas w ZSRS, w wyniku które-
go zginęło ok. 200 tys. spośród 
prawie miliona tamtejszych 
Polaków, nie posiada jeszcze 
pełnej historiografii, stąd dr To-
masz Sommer, socjolog w PAN, 
redaktor naczelny tygodnika 
„Najwyższy Czas”, podjął się 
opracowania monografii  „Ope-
racji antypolskiej NKWD”.
Operację zleciło Biuro Politycz-
ne KC WKP(b) pod przewodnic-
twem Józefa Stalina, a przepro-
wadził ówczesny szef NKWD Ni-
kołaj Jeżow, przy pomocy ściśle 
tajnego rozkazu nr 00485. Ope-
racja polska NKWD była drugą 
pod względem ilości ofiar akcją 
sowieckiego Wielkiego Terroru.

ANTYPOLSKA PROPAGAN-
DA

W moskiewskiej „Prawdzie” w 
roku 1937 ukazał się tekst za-
tytułowany „Antysowieckie wy-
stąpienia w polskim sejmie”. W 
taki sposób propaganda sowiecka 
przygotowywała grunt pod zapla-
nowaną operację mordu Polaków 
zamieszkałych wówczas w ZSRS, 
w czasie gdy polscy posłowie 
debatowali nad losem polskiej 
mniejszości w Związku Sowiec-
kim. „Prawda” zacytowała wystą-
pienie posła polskiego parlamentu 
Walewskiego, który powiedział: 
„Niezwykle ciężko jest mówić o 
losie 1.500 tys. Polaków w Związ-
ku Sowieckim. Żadne prawa 
człowieka tam nie obowiązują. 
Wszystkie stosunki międzyludzkie 
w Związku Sowieckim są tak da-
lekie od obowiązujących zgodnie 
z wszelkimi zasadami kultury, że 
rozmowa na ten temat w zasadzie 
jest bezsensowna”.

W komentarzu do owego wystą-
pienia polskiego parlamentarzysty 
„Prawda” m.in. podała:

„Rzeczywiście trzeba dyspono-
wać bezgraniczną nachalnością, 
żeby oświadczyć, że sowieccy 
Polacy są pozbawieni wszelkich 
praw… Niezbyt szanowny oby-
watel Walewski, pomagający w 
sejmie ministrowi Beckowi opisy-
wać „istotne sukcesy” polskiego 
ministerstwa spraw zagranicz-
nych, zdaje się posiadać tę cechę 
w pełnym wymiarze… W ZSRS 
szczęśliwie żyją i uczciwie pracu-
ją dla dobra swojej socjalistycz-
nej ojczyzny setki tysięcy pracu-
jących Polaków. Tysiące polskich 
stachanowców i szturmowców 
razem z rosyjskimi, ukraińskimi i 
innymi budowniczymi socjalizmu 
wznoszą gigantyczne fabryki, bu-
dują nowe miasta, podwyższają 
powodzenie kołchozów i sowcho-
zów, umacniają ojczystą Armię 
Czerwoną, ubogacają swoimi 
talentami socjalistyczną kultu-
rę…”
Według autorów „Prawdy” Pol-
ska jest przesiąknięta antysowiec-
kością, o czym miało świadczyć 
m.in. pobicie  11 lutego 1937 roku 
sowieckiego marynarza Niewzo-
rowa ze statku „Leonid Krasin” 
przez policję polską w Gdyni, rze-
komo nakazującą marynarzowi 
„wykonanie znaku krzyża”. 

Gazeta relacjonuje, że gdy Nie-
wzorow odmówił wykonania po-
lecenia, wykręcono mu ręce, bito 
po twarzy i grożono rozstrzela-
niem. Autorzy „Prawdy” stwier-
dzają, że w Polsce ciężko się żyje 
pod naciskiem faszystowskiego 
reżimu i konkludują: 
„Niech polski faszystowski reżim 
nie zapomina, że nie jest możli-
wym bezkarne obrażanie obywa-
teli sowieckich”.
Oczywiście troska polskiego 
parlamentu o losy Polaków w 
Związku Sowieckim była w peł-
ni uzasadniona, tym bardziej 
że znana była dola i niedola 
Polaków w ZSRS, jak również 
działalność nielegalnej Komu-
nistycznej Partii Polski, odłamu 
Kominternu, dążącej wspólnie z 
Komunistyczną Partią Zachod-
niej Ukrainy do przyłączenia 
Polski do Związku Sowieckiego. 
Takie działania w kraju odbija-
ły się niekorzystnym echem na 
Polakach w ZSRS.

POLSKA KRAJEM ANTY-
SEMICKIM I PRO FASZY-
STOWSKIM

W sowieckiej propagandzie tego 
okresu Polska była krajem an-
tysemickim. Publikowane były 
teksty zatytułowane m.in. „Po-
gromy w Polsce”, „Zdziczenie 
faszystowskiej Polski”, będące 
w prasie sowieckiej zjawiskiem 
stałym.
W propagandzie sowieckiej Po-
lacy to po prostu: „Warszawscy 
pomocnicy Goebbelsa”. 
I dalej:
„W obecnej kampanii antyso-
wieckiej Berlinowi pomaga War-
szawa, w szczególności podejrza-
na agencja „ATE”. Warszawa to 
nie jedyne, ale na pewno jedno 
z głównych źródeł kłamliwych i 
obraźliwych antysowieckich wy-
mysłów […]”
„Polski wywiad działa w bliskiej 
przyjaźni z Gestapo i zdemasko-
wanie trockistowskich agentów 
Gestapo bezpośrednio uderzyło w 
siatkę wywiadowczą polskiego II 
oddziału, a także w antysowieckie 
plany polskiego faszyzmu […]”

OPERACJA ANTYPOLSKA 
NKWD - PROPAGANDA SO-
WIECKA W PRZYGOTOWA-
NIU ZBRODNI 

Antypolskie propagandowe teksty 
pojawiające się w lipcu 1937 roku 
należy połączyć z planami ludo-
bójczymi Stalina i jego politbiu-
ra. Autor artykułu „Szpiegowska 
międzynarodówka. Trockiści na 
służbie faszystowskich wywia-
dów” „odnosi się do tez Józefa 
Stalina z lutowo-marcowego ple-
num KC WKP(b), który pytał, czy 
nie jest jasne, że ta szpiegowska 
międzynarodówka będzie dele-
gować kadry dla szpiegowsko-
-szkodniczej działalności trocki-
stów…”. W 1937 roku propa-
ganda sowiecka zamieściła 173 
teksty prezentujące Polskę jako 
kraj faszystowski, antysemicki, 
szpiegowski, zawierające ży-
dowskie antypolskie stereotypy, 
dochodzące wręcz do formy ka-
rykaturalnej.

DRUGI ETAP SOWIECKIE-
GO LUDOBÓJSTWA

Ludobójstwo dokonane w ZSRS 
w latach 1937–1938, w wyni-
ku którego zginęło ok. 200 tys. 

spośród prawie miliona tam-
tejszych Polaków, rozpoczęte 
zostało jeszcze przed wydaniem 
tajnego rozkazu Nikołaja Jeżo-
wa z 11 sierpnia 1937 r.  Alek-
sandr Minajew - Cykanowski 
wraz z Władimirem Cesarskim 
przygotowywali listy z wyroka-
mi i wręczali je Jeżowowi i Wy-
szyńskiemu. Obaj byli Żydami z 
Odessy, którzy zrobili kariery w 
NKWD właśnie na ekstermina-
cji Polaków. W sposób prymi-
tywny przygotowywali albumy 
z wyrokami. 
W skrócie wyglądało to w ten 
sposób, że na kartce papieru 
opisywano biografię i istotę zde-
maskowania przestępstwa, jak 
szpiegostwo, dywersja, terror 
itd. 
W centrali NKWD zszywano 
dla wygody w albumy po 100 
stron i kierowano na adresy Cy-
kanowskiego i Cesarskiego. 
Rozpatrywanie tych spraw 
przeprowadzano w sposób prze-
stępczy, na początku operacji 
obaj rozpatrywali 500, 600, 1000 

NIEZNANI KACI NKWD 
W LATACH 1937–1938

NIEZNANY POLSKI 
HOLOKAUST W ZSRS 
W LATACH 1937 - 1938
Aleksander Szumański
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spraw w ciągu kilku godzin i ich 
decyzja była ostateczna. 
Wspomniana dwójka w ciągu 
kilku godzin sporządzała nawet 
i tysiąc wyroków, przeważnie 
wyroków śmierci, które następ-
nie w postaci albumu przedsta-
wiali Nikołajowi Jeżowowi do 
podpisu. 
Ten nawet nie czytał, tylko 
otwierał na ostatniej stronie i 
niekiedy ze śmiechem pytał Ce-
sarskiego, ilu tu Polaczków? – I 
podpisywał. 
W ten sposób obydwaj enka-
wudziści zdecydowali o śmierci 
co najmniej 200 tys. Polaków w 
ciągu zaledwie 2 lat, kiedy nie 
było jeszcze żadnej wojny. 
Aleksandr Minajew - Cykanow-
ski wraz z Władimirem Cesar-
skim od aresztowanych żądali 
zeznań, że są członkami orga-
nizacji POW, prowokatorami, 
szpiegami albo osobami prze-
rzuconymi przez polski wywiad 
do pracy szpiegowskiej w ZSRS. 
Komisarz Ludowy, szef NKWD 

Nikołaj Jeżow wyraził swoją 
zgodę na bicie aresztowanych i 
w ten sposób wyciąganie z nich 
zeznań. 
Zmuszanie więźniów do zeznań 
przyjęło formy skrajnie bestial-
skie. Bitych więźniów zmuszano 
do wykrzykiwania: „Jestem hi-
tlerowcem, faszystą, dostawałem 
15 razy hitlerowskie marki”. W 
torturowaniu więźniów wyróż-
niali się enkawudziści Gluzman, 
Gołubiew, Mańko. 
Operacja ta była antypolskim 
ludobójstwem, mającym na celu 
oczyszczenie z Polaków terenów 
leżących na wschód od granicy 
ustalonej w traktacie ryskim. 
Była to najkrwawsza operacja 
masowa NKWD wymierzona w 
Polaków.
Identyczny cel postawili sobie 
kilka lat później banderowcy, z tą 
różnicą, że nie bawili się w żadne 
pozory praworządności, tylko po 
prostu ludność polską wyrzynali. 
W rezultacie eksterminacji około 
200 tys. Polaków stworzone zo-

stały fakty dokonane, które dzisiaj 
nawet bywają używane jako pozór 
moralnego uzasadnienia dla poli-
tycznych decyzji Józefa Stalina. 
Z datą 9 sierpnia 1937 roku, 
przed rozkazem Nikołaja Jeżo-
wa nr 00485, figuruje w archi-
wach „Postanowienie politbiura 
KC WKP(b) dotyczące sprawy 
NKWD z zapisem: „Zatwierdzić 
rozkaz Narkomwnutdieła ZSRS 
o likwidacji polskich grup dywer-
syjno-szpiegowskich i Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW)”.
Operację „likwidacji polskich 
grup dywersyjno-szpiegowskich 
i POW” rozpoczął dokument 
z 7 sierpnia 1937 r., wysłany 
przez komisarza NKWD Ukra-
iny Izraela Leplewskiego do p.o. 
naczelnika NKWD  Aleksandra 
Minajewa w Moskwie, w któ-
rym informował on o swoich 
działaniach wobec Polaków. 
Z owego dokumentu wynika, że 
1 sierpnia 1937 r. na Ukrainie było 
już aresztowanych 870 Polaków, 
w tym 572 w sprawie POW, reszta 

zaś za szpiegostwo bądź dywersję 
na rzecz Polski oraz 298 Polaków 
za „kontrrewolucję” oraz aktyw-
ność kościelną. 
Inny dokument, datowany na 
8 sierpnia, sporządzony przez 
naczelnika UNKWD obwodu 
kijowskiego Nikołaja Szarowa 
dla jego zwierzchnika Izra-
ela Leplewskiego, ujawnia, że 
pierwsza akcja została przepro-
wadzona w Kijowie i okolicach i 
w jej wyniku aresztowano 1296 
Polaków.
Z kolei 10 sierpnia wpłynął do 
Izraela Leplewskiego dokument 
od naczelnika UNKWD obwodu 
dniepropietrowskiego, Jefima 
Krawca, w którym ustalono 
(na podstawie zeznań referenta 
polskiej sekcji Międzynarodów-
ki, Edwarda Zimy - Kranza, 
który przyznał się, że przybył 
na Ukrainę na zlecenie POW w 
1932 r. iż od 1935 r. we wszyst-
kich większych miastach Ukra-
iny, w których istniały duże 
skupiska Polaków, były grupy 

kierujące POW, ściśle ze sobą 
współpracujące.
Rozkaz szefa NKWD Nikołaja 
Jeżowa nr 00485 „Zlikwidować 
Polaków” ostatecznie jest dato-
wany na 11 sierpnia 1937 r. 
Wielki Terror skierowany prze-
ciwko Polakom przyniósł krwa-
we żniwo.
Dzięki wydanej niedawno książ-
ce dr Tomasza Sommera „Ope-
racja antypolska NKWD 1937–
1938” nieznani kaci Polaków 
już będą znani.

Opracował Aleksander Szumań-
ski na łamach „Warszawskiej Ga-
zety” 14 listopada 2014 r.

Źródła:
Tomasz Sommer „Operacja an-
typolska NKWD 1937–1938”  
Wydawca „3S Media Warszawa 
2014”.

Dr Tomasz Sommer jest histo-
rykiem, redaktorem naczelnym 
tygodnika „Najwyższy Czas!”.
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Najnowszy film Wojciecha Sma-
rzowskiego „Wołyń”, nad którym 
reżyser pracował dwa lata. Pod 
koniec produkcji zbierał nawet 
własnymi siłami pieniądze na 
jego dokończenie, poprzez po-
wołaną do tego fundację i ogła-
szane apele wprost do Kresowian 
w Polsce i poza granicami kraju. 
To bodajże najbardziej oczeki-
wany polski tytuł roku, który w 
kinach pojawi się już od 7 paź-
dziernika!
Na Festiwalu Filmowym w Gdyni 
film „Wołyń” prezentowany był 
23 i 24 września. W opinii kryty-
ka Tomasza Raczka to najlepszy 
film, wyświetlany podczas Festi-
walu. Akcja filmu rozgrywa się w 
małej wiosce zamieszkałej przez 
Ukraińców, Polaków i Żydów, 
położonej w południowo zachod-
niej części tej krainy i obejmuje 
okres sześciu lat, od wiosny 1939 
r. do lata 1945 r. . 
Główna bohaterka Zosia Głowac-
ka, jest zakochana w ukraińskim 
chłopcu z tej samej wsi. Dowia-
duje się jednak, że ojciec posta-
nowił wydać ją za najbogatszego 
we wsi gospodarza, Polaka Ma-
cieja Skibę, znacznie starszego od 
niej wdowca z dwójką dzieci. Tak 
właściwie z wolna poczyna się 
dramat ich życia, który nieocze-
kiwanie z czasem zmieni się w 
prawdzwy koszmar wołyńskiego 
ludobójstwa. Ten fragment scena-
riusza filmu wywodzi się z książ-
ki Stanisława Srokowskiego pt: 
„Ukraiński kochanek”.
Dalej życie wioski zostaje od-
mienione najpierw przez okupa-
cję sowiecką, a następnie przez 
niemiecki atak na ZSRR. Trwają 
polowania i brutalne mordy na 
Żydach. Zło rozlewa się coraz 
większym strumieniem i skutecz-
nie zatruwa serca wielu spokoj-

nych, jak dotąd ludzi, zwykłych 
mieszkańców Kresów, częstokroć 
spokrewnionych sąsiadów, jak to 
się w tamtych czasach mawiało 
kumów. Aspiracje ukraińskich 
nacjonalistów do stworzenia 
niepodległego państwa również 
rosną. I choć ostatecznie III 
Rzesza wystawi ich do wiatru, 
póki co zapamiętale szukając 
poparcia Niemców, płaszczą się 
przed pławiącymi się we krwi 
nazistami. Nota bene ta oficjalna 
kolaboracja Ukraińców z bestią 
Adolfem Hitlerem jest odrażają-
ca! Nic zatem dziwnego, że ro-
śnie napięcie, a nawet rodzi się 
otwarta wrogość pomiędzy pol-
skimi i ukraińskimi sąsiadami. W 
końcu jak przystało na dobrych 
i solidnych uczniów, Ukraińcy 
przejmują ochoczo metody hi-
tlerowców i w rezultacie o całą 
długość przerastają w czynio-
nym bestialstwie swoich mi-
strzów. Oddziały UPA atakują 
polskie osady, a niekiedy Polacy 
z równą bezwzględnością bio-
rą odwet na Ukraińcach. Pośród 
tego morza nienawiści Zosia pró-
buje ocalić swoje dzieci. I tu wie-
le fragmentów filmu zaczerpnięto 
zapewne z innej książki Srokow-
skiego pt: „Nienawiść”. Warto o 
tym pamiętać! O tym filmie dużo 
możnaby jeszcze napisać, ale i tak 
byłoby zapewne mało!
Krytyk filmowy Tomasz Raczek 
wysoko ocenił grę aktorską od-
twórczyni głównej roli Zosi, gdy 
pisał: „Michalina Łabacz, stu-
dentka warszawskiej Akademii 
Teatralnej i odtwórczyni głównej 
roli w filmie Wołyń (reż. Wojtek 
Smarzowski) to moim zdaniem 
największe odkrycie tegoroczne-
go festiwalu filmowego w Gdy-
ni.”.
Osobiście uważam, że Złote czy 

Srebrne Lwy dla filmu: „Wo-
łyń” należały się bez dwóch 
zdań za odwagę, za pionier-
skość, za rozmach, za zaanga-
żowanie statystów i artystyczne 
wykonanie. Naturalnie to wy-
łącznie moja osobista recenzja, bo 
choć filmu jeszcze nie widziałem, 
ale czytałem już wiele różnych 
opinii, a klimat samych Kresów 
i temat Rzezi Wołyńskiej znam 
dość dobrze od dziesiątków lat.
W tym samym duchu zresztą na-
pisał na swojej stronie ks. Tadeusz 
Isakowicz – Zaleski: „Pomimo 
dziesiątków nadzwyczaj pozytyw-
nych recenzji, opublikowanych w 
różnych mediach, film „Wołyń” 
nie dostał na festiwalu w Gdyni 
ani Złotych, ani Srebrnych Lwów, 
ani innej ważnej nagrody. Jaki-
mi więc kryteriami kierowało się 
jury, któremu przewodniczył Filip 
Bajon (nawiasem mówiąc, czło-
nek komitetu wyborczego Broni-
sława Komorowskiego w 2011 i 
2015 roku)? Poprawnością poli-
tyczną czy strachem przed amba-
sadorem Ukrainy?”.
Przywykliśmy, że jak najbardziej 
słusznie zresztą, coraz więcej 
osób nazywa twór zwany III 
Rzeczypospolitą, czasem mrocz-
nym, czasem piramidalnych 
afer, czasem mataczenia, zło-
dziejstwa i przeróżnego jeszcze 
badziewia. Zatem wśród niewie-
lu świateł, podczas tych niechlub-
nych lat, błyszczących, migotają-
cych na czarnym od nocy niebie 
można wymienić choćby Uchwa-
łę Sejmu i Senatu z tego roku, o 
ustanowieniu 11 lipca Dniem Pa-
mięci Ludobójstwa, dokonanego 
na Wołyniu i Kresach przez OUN 
- UPA. Przy czym Uchwałę też 
krytykowaną, bo spodziewano się 
i wciąż się oczekuje Ustawy, szer-
szej i dokładniej regelującej wiele 

spornych i trudnych problemów z 
Ukraińcami, jak choćby gloryfi-
kowanie banderowskich symboli 
na terenie naszej ojczyzny. 
Zatem jeszcze jedną szansę na 
miano takiego jasnego światełka 
w tych ponurych czasach, mógł 
otrzymać właśnie ów Festiwal w 
Gdyni, który miał miejsce w ostat-
nią  sobotę 24 września. Wielu 
Kresowian i wielu zwyczajnie 
uczciwych Polaków, którzy sło-
wo patriotyzm nie odmieniają 
codziennie przez przypadki, 
ale jego znczenie mają wyryte 
w sercu, spodziewaliśmy się za-
tem wszyscy, a nawet mieliśmy 
prawo oczekiwać, że najnow-
szy, ponadczasowy i w jakimś 
sensie epokowy film Wojciecha 
Smarzowskiego pt: „Wołyń”, 
otrzyma pierwszą nagrodę Zło-
tych Lwów. Niestety w swoich 
nadziejach znów zbłądziliśmy, 
gdyż naiwnie zapomnieliśmy, tak 
tylko na chwilę, że wciąż żyjemy 
w mrocznych czasach III Rzeczy-
pospolitej Polskiej i nie należy ta-
kich nadziei nosić, by nie doznać 
czasem uszczerbku na zdrowiu.
Tymczasem wielkość tego dzieła 
filmowego uwidacznia się zara-
zem, już od pierwszych opinii o 
filmie, w którym każdy odnajdu-
je coś dla siebie, a już od dawna 
znana jest ta ludowa przypo-
wieść, że oto: „Punkt widzenia 
zależy od punktu siedzenia”, a za-
tem: Wojciech Mucha, publicysta 
„Gazety Polskiej”: „Wyszedłem 
z ‘Wołynia’. Bardzo się tego fil-
mu obawiałem. Niepotrzebnie. 
Poruszające świadectwo tamtych 
strasznych czasów.”. A w innym 
miejscu dodał: „Znając dotych-
czasową twórczość reżysera, mia-
łem obawy, czy nie dostaniemy 
‘piguly’, skondensowanej brutal-
ności i zła. Nic podobnego. Film 

aspiruje do bycia kompletnym ob-
razem tamtych dni i lat.”. 
Swoimi wrażeniami podzielili 
się też dziennikarze innych pism. 
Piotr Semka z „Do rzeczy” napi-
sał: „’Wołyń’ - wróciłem z poka-
zu. Film, który musiał powstać 
bo Polacy muszą opowiedzieli 
światu tę straszną prawdę. Ale 
Ukraińcy niegotowi na film.”. 
Najciekawiej ujął sedno sprawy 
Piotr Skwieciński z „W sieci”, 
który napisał: „Obejrzałem ‘Wo-
łyń’. Film porażający, wielki i 
straszny. Straszny, wielki i pora-
żający. Powiedzieć, że wbija w fo-
tel, to nie powiedzieć absolutnie 
nic. Organizatorzy zobowiązali 
nas, by jeszcze przez parę dni nie 
recenzować filmu zbyt szczegó-
łowo. Odpowiem więc tylko na 
jedną, artykułowaną dość często 
obawę. Otóż twórcy filmu zrobili 
wszystko, użyli wszystkich możli-
wych zabezpieczeń, żeby złago-
dzić wrażenie, iż mieli intencje 
antyukraińskie. Wątki polskiego 
przyczynienia się (przed 39 ro-
kiem), istnienia ‘dobrych Ukra-
ińców’ oraz grozy polskiego od-
wetu zostały wyeksploatowane do 
granic możliwości. Może wręcz 
poza tę granicę.”.
O tym, że film miejscami jest nie-
zwykle brutalny, pisze na łamach 
portalu wpolityce.pl – Łukasz 
Adamski: „Lubujący się zazwy-
czaj w obrazowej przemocy i nar-
racyjnej dosłowności Smarzowski 
tym razem nie przytłacza akcji 
bestialstwem Ukraińców. Nie od-
wraca kamery od potworności. 
Są flaki wypływające z brzuchów 
ofiar. Są wydłubywane oczy. Jest 
rozrywanie koniem i palone w 
snopkach dzieci. Z ekranu bije 
odór bestialstwa, barbarzyństwa. 
Odór rzezi. (...)
Nie jest to jednak film o złu przy-

PRAWDA O WOŁYNIU OBRONI SIĘ I BEZ 
NAGRODY ZŁOTYCH LWÓW
Sławomir Roch
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Wieczór 19 października 1926 
roku był chłodny i ponury. Jesien-
na pogoda nie zachęcała ludzi do 
wieczornych spacerów po ulicach 
Lwowa. Ulica Królewska (obec-
nie Kniazia Mstysława Udatno-
ho), to jedna z wielu niedużych 
uliczek przylegających od zacho-
du do wzgórza i parku Wysoki 
Zamek. W tamten wtorkowy wie-
czór była zupełnie pusta. Szedł 
nią tylko pięćdziesięcioparoletni 
mężczyzna z kobietą. Mężczyzna 
ten nie wiedział, że od wielu ty-
godni był obserwowany. Jacyś lu-
dzie na zmianę pilnie śledzili jego 
codzienne życie. Próbowali usta-
lić rozkład jego dnia, codzienne 
zwyczaje, ulice, którymi najczę-
ściej chodził, godziny codzien-
nych spacerów. Zorientowali się, 
że wieczorami lubił spacerować 
na Wysoki Zamek. Uściślili wtedy 
z zegarkiem w ręku czas jego co-
dziennej przechadzki, szczegóło-
wo spenetrowali okolicę i wybrali 
najwygodniejsze miejsce, by go 
zaskoczyć. Nie mieli wątpliwości, 
że najlepsza będzie nieduża ulicz-
ka, znajdująca się tuż za ulicą Za-
marstynowską i Starym Rynkiem. 
Słabo oświetlona, a w zimny, je-
sienny wieczór zwykle pusta.

Tam właśnie zaczaili się w bramie 
jednego z domów i czekali. Była 
godzina 18:15, dnia 19 paździer-
nika 1926 roku. Mężczyzna z ko-
bietą szli powoli ulicą Królewską. 
Nie zorientowali się nawet, że 
nagle z bramy domu, który mijali 
wysunęła się jakaś postać i stanęła 
za nimi. Padł tylko jeden strzał z 

rewolweru w tył głowy mężczy-
zny, który natychmiast powalił 
go martwego na ziemię. Zaraz 
potem dwaj młodzi ludzie rzu-
cili się do ucieczki w przeciwną 
stronę. Strzał z rewolweru nikogo 
nie zaalarmował. Upłynęło dużo 
czasu zanim zszokowana kobie-
ta, która towarzyszyła zabitemu 
mężczyźnie, wezwała policję. 
Gdy w końcu zjawili się policjan-
ci, sprawców już dawno nie było. 
Świadków, poza kobietą, także 
nie.

Następnego dnia na pierwszej 
stronie „Gazety Lwowskiej” po-
jawiła się notatka pt. „Padł na 
posterunku!”. Przekazano w niej 
czytelnikom następującą informa-
cję: „Wczoraj około godziny 6:15 
wieczorem padł z ręki skrytobój-
cy jeden z ludzi najzacniejszych, 
znakomity pedagog, wzorowy 
urzędnik, gorący patriota pol-
ski, kurator lwowskiego okręgu 
szkolnego, dr Stanisław Sobiński. 
Wracał do domu z żoną, ani przy-
puszczając, że za chwilę padnie 
ugodzony kulą rewolwerową w tył 
głowy. Człowiek w sile wieku (ur. 
12 czerwca 1872 r. w Złoczowie), 
mógł jeszcze długie lata służyć 
wydatnie własnemu społeczeń-
stwu i sprawie dobra publicznego. 
W ciągu swej kariery urzędniczej, 
czy to na stanowisku profesora 
szkół średnich, dyrektora gim-
nazjum, czy wreszcie kuratora, 
zdobył cześć i miłość powszech-
ną. Zrównoważony, uczynny, 
podbijał wszystkich prostotą i 
szczerością w postępowaniu, więc 

i tragiczny, a niczym nieuspra-
wiedliwiony zgon jego wywołał 
ogólny żal i oburzenie. Powołane 
czynniki wytężają wszystkie siły, 
by ująć zbrodniarzy. Nie wątpimy, 
że im się to uda i że poniosą oni 
za swój czyn odpowiednią karę”.

Niestety nie ponieśli nigdy. W 
dniach 21 stycznia – 13 marca 
1928 roku odbył się we Lwowie 
proces 17 członków Ukraińskiej 
Organizacji Wojskowej, których 
oskarżono o terroryzm, zdradę 
państwa polskiego i szpiegostwo. 
Zabójstwo Stanisława Sobińskie-
go przypisano dwóm spośród 
oskarżonych – Wasylowi Atamań-
czukowi i Iwanowi Werbyćkiemu. 
Skazano ich na karę śmierci. Jed-
nak Sąd Najwyższy, do którego 
odwołali się ich adwokaci, miał 
wątpliwości i przekazał sprawę 
do ponownego rozpatrzenia są-
dowi przysięgłych we Lwowie. 
Proces był poszlakowy. Opierał 
się w dużej mierze na uzyskanej 
przez policję informacji, że wyrok 
śmierci na Sobińskiego wydała 
tajna Ukraińska Organizacja Woj-
skowa. W drugim procesie, który 
trwał od 18 stycznia do 15 lutego 
1929 roku, skazano Werbyćkiego 
na karę śmierci, a Atamańczu-
ka na 10 lat ciężkiego więzienia. 
Nie rozwiało to wątpliwości Sądu 
Najwyższego, który 27 lipca 1929 
roku utrzymał karę zasądzoną 
Atamańczukowi, a Werbyćkiemu 
zamienił karę śmierci na 15 lat 
ciężkiego więzienia.

Wyrok był pomyłką sądową. Za-

machu na kuratora Sobińskiego 
rzeczywiście dokonała Ukraińska 
Organizacja Wojskowa, ale jego 
bezpośrednimi wykonawcami nie 
byli ci, których za to później ska-
zano. Byli nimi natomiast Bohdan 
Pidhajny i Roman Szuchewycz – 
studenci Politechniki Lwowskiej i 

członkowie UWO. Ci dwaj mło-
dzi ludzie tamtego wieczora, po 
tym jak padł strzał z rewolweru, 
natychmiast rzucili się do uciecz-
ki. Nikt ich nie widział, nikt ich 
nie rozpoznał, nawet żona zamor-
dowanego. Zanim policja wszczę-
ła pościg, zdążyli się już dobrze 

Pierwsza ofiara faszyzmu ukra-
ińskiego  
Bohdan Piętka

/ Stanisław_Sobiński

pisanym do jakiegoś konkretne-
go narodu. Bestiami są Sowieci, 
Niemcy, Ukraińcy, ale i robiący 
odwet za zbrodnie Polacy, choć 
Smarzowski nie stawia między 
zbrodniami Ukraińców a polską 
odpowiedzią znaku równości. 
Smarzowski zachowuje jednak 
umiar tak bardzo potrzebny przy 
tak rozliczeniowym dziele. Dziele 
o ogromnym ładunku emocjonal-
nym i politycznym.”.
Pomimo zgodnosci i samych 
krytyków co do tego, że jest to 
film wielki, na sobotniej gali 
kończącej obraz Smarzowskiego 
otrzymał trzy nagrody, ale żad-
nej z najważniejszych. Produkcja 
zgarnęła wyróżnienie za zdjęcia, 
charakteryzację i debiut aktorski. 
Trudno się zatem dziwić, że ks. 
Tadeusz nie omieszkał dodać na 
swoim blogu kąśliwie i słusznie: 
„Z pewnością jury za takie postę-
powanie dostanie podziękowanie 
od Michnika i banderowców. Z 
pewnością także tłumy Polaków 
pójdą na film Wojciecha Sma-
rzowskiego i zobaczą w jakim za-
kłamaniu żyją tzw. ‘elity’ Trzeciej 
RP.”. A dobrze wyczuwając gęst-

niejący klimat wokół filmu, tylko 
dwa dni wcześniej pisał: „Nie 
ma cienia wątpliwości, że film 
‘Wołyń’ jeszcze przed premierą 
będzie zajadle atakowany przez 
‘poprawnych politycznie’ zwolen-
ników tzw. mitu Jerzego Giedroy-
cia oraz sojuszników Majdanu i 
prezydenta-oligarchy Petro Poro-
szenki.”.
Tę oto niesmaczną i dość kurio-
zalną sytuację na festiwalu w 
Gdyni, starał się pośpiesznie ra-
tować Prezes TVP Jacek Kurski, 
który uznał, że przyznane wyróż-
nienia są dość niewystarczjące, 
a może myśał w tym momencie 
nawet o prawdziwym obciachu. 
Po temu zdecydował się cosik 
sypnąć ze swoich urzędowych 
funduszy nie kryjąc przy tym i 
swego zaskoczenia głosami jury 
w słowach: „Jestem przekonany, 
że film przejdzie do historii pol-
skiej kinematografii”. I za to je-
stem mu osobiście b. wdzięczny! 
Nie powinien się jednak dziwić, 
że zaskoczony i co tu dużo mó-
wić zawiedziony reżyser, odniósł 
się do tego z dystansem i z b. 
mieszanymi uczuciami. Chodziło 

przede wszystkim i o samą nie-
zręczną formę w jakiej nagrodę tę 
Samrzowskiemu zaproponowa-
no, niejako na zapleczu!
Suchej nitki nie zostawił na gdyń-
skich jurorach pisarz z Wrocławia 
Stanisław Srokowski, który w 
opublikowanym 25 września fe-
lietonie pt: „Smarzowskiego uka-
rano za znakomity Wołyń” pisał: 
„Krytycy zgodnie podkreślali, że 
to wielki, wyjątkowy, niezwykły i 
wstrząsający film. Zwala z nóg. 
Wbija w fotel. Takich określeń 
używali. Mówili o Smarzowskim, 
jako o ‘Dostojewskim kina’, albo 
‘Mackiewiczu filmu’. O mistrzow-
skim prowadzeniu aktorów. I że 
nikt od kilkudziesięciu lat takie-
go obrazu nie nakręcił. W moim 
przekonaniu, to arcydzieło sztuki. 
Ale głównej nagrody w Gdyni nie 
otrzymał. Złotych Lwów mu nie 
przyznali. Srebrnych też. A więc 
zwyciężył strach i małość cha-
rakterów. A przede wszystkim 
polityczna poprawność. By nie 
zrazić wielkich. I nie podpaść 
Ukrainie. To też cios w prawdę 
o banderowskim ludobójstwie. 
Cios w odwagę. I lekceważenie 

ofiar zbrodni. Jury kompletnie 
się skompromitowało. Odpo-
wiedzmy tym małym ludziom i 
pójdźmy masowo do kin. Niech 
nie myślą, że przy pomocy swoich 
obrzydliwych gierek zablokują 
‘Wołyniowi’ drogę do widza. Po-
lacy już nie raz dali dowód, że nie 
pozwolą się oszukiwać.”.
Porażający co tu dużo mówić 
klimat na gdyńskim Festiwalu, 
obnaża dość przejrzyście także 
Justyna Kobus: „(...)Smarzowski 
nie zawiódł swoich wiernych wi-
dzów, choć obawiano się, że może 
powstać obraz antagonizujący i 
tak kruche, trudne relacje polsko-
-ukraińskie. Jest porażający, ale 
nie epatujący okrucieństwem dla 
efektu, mądry i wyważony, do-
pracowany w szczegółach, dra-
maturgicznie przejmujący. Wy-
dawało się oczywistym, że Sma-
rzowski wyjedzie z Gdyni z jedną 
z głównych nagród. Większość 
krytyków na zdobywcę Złotych 
Lwów obok ‘Ostatniej rodziny’ 
typowała właśnie ‘Wołyń’. Dla-
tego z niedowierzaniem przyjęto 
pominięcie filmu podczas wrę-
czania tych najważniejszych lau-

rów. Owszem, nagrodzono film za 
zdjęcia i charakteryzację, oraz za 
debiut młodziutką odtwórczynię 
głównej roli, ale to zdecydowanie 
za mało jak na dzieło tego kali-
bru. W dodatku traktujące o tak 
ważnym i trudnym, przez dekady 
przemilczanym temacie. W ku-
luarach po gali o autentycznej 
krzywdzie wyrządzonej filmowi i 
jego twórcy mówili jednym gło-
sem wszyscy. Filip Bajon zapyta-
ny o przyczynę pominięcia Sma-
rzowskiego w werdykcie odpowie-
dział, że: ‘tak rozłożyły się głosy 
siedmiu jurorów’, mimo że jemu 
samemu film się podobał. (...)”. 
By ostatecznie skwitować to dość 
krótko i dosadnie: „Brak nagro-
dy dla Wojciecha Smarzowskiego 
był blamażem jurorów”.

 Nie daj się zatem nabijać więcej 
w butelkę, bądź sobą i zrób kuku: 
„Wielkiemu Salonowi”, czy 
„Wielkiej Kanapie”, czy „Kole-
siom spod Sowy”, czy „Wyroczni 
z Czerskiej” i idź Brachu 7 paź-
dziernika do kina na film „Wo-
łyń” i najlepiej zabierz ze sobą co 
najmniej pół rodziny!
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zamelinować i zatrzeć ślady. To 
była ich pierwsza akcja terrory-
styczna, chrzest bojowy w UWO. 
Ta pierwsza polska krew, którą 
tego październikowego wieczo-
ra 1926 roku we Lwowie wzięli 
na swoje sumienia otworzyła im 
drogę do zbrodniczej kariery. Naj-
pierw w Ukraińskiej Organizacji 
Wojskowej, a potem w Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów.

Pidhajnego ta droga zawiodła 
do 14. (1. ukraińskiej) Dywizji 
Grenadierów Waffen-SS „Gali-
zien” („Hałyczyna”), gdzie był 
SS-Obersturmführerem, Szuche-
wycza natomiast na najwyższe 
szczyty – komendanta Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. Ale tego 
wieczora, kiedy po zabójstwie 
kuratora Sobińskiego udało im się 
ukryć, nic jeszcze nie wróżyło ich 
wielkiej przyszłości. Obaj mieli 
po 19 lat. Pidhajny był długo bla-
dy i trzęsły mu się ręce, chociaż to 
nie on strzelał. W przeciwieństwie 
do niego Szuchewycz wykazał się 
nadzwyczajnym spokojem. Już 
podczas tej pierwszej zbrodni 
zdradził predyspozycje do mor-
dowania ludzi z zimną krwią. Tak 
samo spokojny i opanowany bę-
dzie Szuchewycz 17 lat później, 
gdy UPA pod jego dowództwem 
wytoczy morze polskiej krwi na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej. W tamten jesienny wieczór 
to on na zimno i precyzyjnie strze-
lił Stanisławowi Sobińskiemu w 
tył głowy. Niczym funkcjonariusz 
NKWD w Katyniu.

Ani autor notatki w „Gazecie 
Lwowskiej”, informującej o za-
bójstwie Sobińskiego, ani policja, 
ani sąd, który skazał nie tych, któ-
rzy byli prawdziwymi sprawcami 
zbrodni, ani zszokowana tą zbrod-
nia opinia publiczna – słowem 
nikt nie miał wówczas świadomo-
ści, że wieczorem 19 października 
1926 roku na uliczce Królewskiej 
we Lwowie rozpoczęła się krwa-
wa historia faszyzmu ukraińskie-
go, czy też jak chcą niektórzy 
„integralnego” lub „rewolucyj-
nego” nacjonalizmu ukraińskie-
go. Jej kolejnymi etapami będą 
terrorystyczna działalność OUN, 
kolaboracja nacjonalistów ukraiń-
skich z Niemcami hitlerowskimi i 
ludobójstwo wołyńsko-małopol-
skie. Ta historia trwa do dzisiaj, 
a jej najnowszymi rozdziałami są 
przewrót polityczny na Majdanie, 
wojna w Donbasie i budowanie 
tożsamości narodowej Ukraińców 
na kulcie zbrodni i zbrodniarzy. 
Takich jak Roman Szuchewycz.

W chwili zabójstwa kuratora So-
bińskiego 19-letni Szuchewycz 
miał już za sobą kilkuletni staż w 
ukraińskiej konspiracji nacjona-
listycznej. W 1922 roku – mając 
15 lat – został członkiem tajnej 
organizacji ukraińskiej o nazwie 
Towarzystwo Czarnego Tryzuba, 
która wprost odwoływała się do 
faszyzmu włoskiego. 14 marca 
1923 roku – nie mając jeszcze 
16 lat – został członkiem UWO. 
„Chrzest bojowy” na ulicy Kró-
lewskiej we Lwowie dał mu m.in. 
przepustkę na tajny kurs oficerski, 

który niemiecka Abwehra zorga-
nizowała dla członków UWO w 
Wolnym Mieście Gdańsku. Po 
jego ukończeniu Szuchewycz 
stał się czołową postacią terrory-
stycznych struktur UWO i OUN. 
Jako szef referatu bojowego Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjona-
listów kierował przygotowaniem 
i organizacją wszystkich akcji 
terrorystycznych OUN, w tym 
najbardziej znanych, jak zamor-
dowanie posła Tadeusza Hołówki 
(działacza ruchu prometejskiego 
i wielkiego przyjaciela Ukraiń-
ców), napad na pocztę w Gródku 
Jagiellońskim, zamach na konsu-
lat ZSRR we Lwowie i zamordo-
wanie ministra spraw wewnętrz-
nych Bronisława Pierackiego. 
Wszystko to zaczęło się jednak od 
zabójstwa kuratora Sobińskiego w 
tamten październikowy wieczór.

Polska policja wiedziała, że refe-
ratem bojowym OUN kierował 
„Dzwin”, ale nigdy nie potrafiła 
skojarzyć tego pseudonimu z oso-
bą Romana Szuchewycza, które-
go w 1936 roku skazano jedynie 
za samą przynależność do OUN 
na trzy lata więzienia, z których 
odsiedział tylko rok.

Dlaczego UWO postanowiła w 
1926 roku zamordować Stanisła-
wa Sobińskiego? Wedle ówcze-
snej i współczesnej propagandy 
ukraińskiej winny był oczywiście 
sam Sobiński, ponieważ miał do-
prowadzić do nasilenia „ataków 
polskiej władzy okupacyjnej na 
całe szkolnictwo ukraińskie” – jak 
to ujął banderowski historyk Petro 
Mirczuk. Chodzi o to, że Sobiński 
jako kurator wprowadzał w podle-
głym mu okręgu szkolnym posta-
nowienia ustawy z 31 lipca 1924 
roku, regulującej zasady organi-
zacji szkolnictwa dla mniejszości 
narodowych (tzw. ustawa Grab-
skiego). Przewidywała ona prze-
kształcenie szkół ukraińskich, ale 
też i polskich – odziedziczonych 
w Małopolsce Wschodniej po za-
borze austriackim – w dwujęzycz-
ne. Wprowadzenie tej ustawy na 
Kresach Wschodnich spowodo-
wało, że z 2151 ukraińskich szkół 
powszechnych w 1924 roku pozo-
stało 684 w 1930 roku, a z 2568 
polskich – 2186. W miejsce zli-
kwidowanych szkół ukraińskich 
i polskich powstały 1793 szkoły 
dwujęzyczne. Ponadto Sobiński 
zalecił również wprowadzenie 
języka polskiego w urzędowaniu 
szkół ukraińskich oraz zakazał 
używania w stosunku do nich 
określenia „ukraiński” i polecił 
zastąpić je słowem „rusiński”, 
które nawiązywało do tradycji hi-
storycznej.

Zgodnie z decyzją Rady Amba-
sadorów z 15 marca 1923 roku, 
Polska nie miała obowiązku 
wprowadzania w Małopolsce 
Wschodniej autonomii terytorial-
nej, politycznej lub kulturalnej. 
Polityka władz polskich odnośnie 
szkolnictwa ukraińskiego nie sta-
ła więc w sprzeczności z prawem 
międzynarodowym ani Konsty-
tucją RP. Ponadto to nie kurator 
Sobiński ponosił winę za reformę 

szkolnictwa, ale minister wyznań 
religijnych i oświecenia publicz-
nego Stanisław Grabski, realizu-
jący politykę rządu, którego pre-
mierem był wówczas jego brat 
Władysław Grabski. Lwowski 
kurator był jedynie urzędnikiem 
wykonującym decyzje podjęte w 
Warszawie. „Zatem był niewinny 
– zauważył prof. Edward Prus – i 
o tym decydenci z UWO wiedzie-
li, ale im przecież nie chodziło o 
sprawy winy i kary, oni pragnęli 
polskiej krwi i światowego roz-
głosu; za to przecież brali pienią-
dze od sąsiadów Polski – z zacho-
du, wschodu i północy”[1].

Trudno nie zgodzić się z opinią 
prof. Prusa. Reforma szkolnictwa, 
wcielana w życie przez kuratora 
Sobińskiego, była tylko pretek-
stem do zbrodni. Rzeczywista 
wina kuratora lwowskiego leżała 
gdzie indziej – a mianowicie w 
jego narodowości. Pozwala nam 
to lepiej zrozumieć poniższy frag-
ment pisanego wierszem dzieła 
literackiego:

„Dajcie noża, siłę dajcie,
Męki Lachom, męki!
Męki straszne, niewymowne,
By aż piekło drgnęło!”
– „Dobrze, synu, noże będą.
Dziś na święte dzieło”.

To fragment utworu „Hajdamacy” 
Tarasa Szewczenki (1814-1861)
[2] – „ukraińskiego Mickiewicza”, 
którym wielokrotnie zachwycał 
się salon warszawsko-krakowski 
i jego prasowy organ – „Gazeta 
Wyborcza”. Słowa opublikowane 
po raz pierwszy w 1841 roku – 88 
lat przed powstaniem Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów i 
102 lata przed ludobójstwem wo-
łyńsko-małopolskim. Czy zatem 
można powiedzieć, że przyczyną 
terroryzmu ukraińskiego w II RP i 
ludobójstwa, jakiego nacjonaliści 
ukraińscy dopuścili się na Pola-
kach podczas drugiej wojny świa-
towej, były jakieś współczesne 
krzywdy doznane rzekomo przez 
Ukraińców od Polaków? Przecież 
na utworach Szewczenki wycho-
wywały się całe pokolenia Ukra-
ińców – narodu, którego świa-
domość, a co za tym idzie także 
nacjonalizm, zaczęły się kształ-
tować właśnie około połowy 
XIX wieku. Utwory Szewczenki 
musiano przecież czytać także 
w inteligenckim domu Romana 
Szuchewycza. To w tych strofach 
m.in. leży źródło ukraińskiego 
szowinizmu i jego zbrodni.

Szuchewycz czytywał też Dmytro 
Doncowa, wedle którego „prze-
moc jest jedynym sposobem, ja-
kim rozporządzają się… narody, 
zbydlęciałe przez humanitaryzm 
(…) pragnienie wielkości dla 
swego kraju oznacza pragnienie 
nieszczęścia dla swoich sąsia-
dów (…) gdy historia jest walką 
o przetrwanie i władzę, o wzięcie 
w posiadanie, to twórcza przemoc 
musi odgrywać ogromną rolę w 
tym procesie, bowiem zawłasz-
czanie jest przede wszystkim chę-
cią pokonania (…). Agresja, dzię-

ki której nowa idea wchodzi w 
życie, nie jest przypadkowa, jest 
immanentna każdej (…) narodo-
wej idei”[3].

Z tego podglebia wyrósł następ-
nie „Dekalog ukraińskiego nacjo-
nalisty” (1929 r.), którego siód-
me „przykazanie” głosiło: „Nie 
zawahasz się spełnić największej 
zbrodni, kiedy tego wymaga do-
bro sprawy”.

Decyzję o zamordowaniu Stani-
sława Sobińskiego podjął Julian 
Hołowinśkyj – komendant kra-
jowy UWO i były oficer Ukra-
ińskiej Armii Ludowej, czyli 
sojusznik Piłsudskiego podczas 
wojny 1920 roku. Lwowski ku-
rator szkolny nie był pierwszą 
polską ofiarą nacjonalizmu ukra-
ińskiego. Pierwszą ofiarą był na-
miestnik Galicji i marszałek Sej-
mu Krajowego Galicji Andrzej hr. 
Potocki, który zginął zamordowa-
ny 12 kwietnia 1908 roku przez 
Myrosława Siczynskiego w od-
wecie za przegranie przez nacjo-
nalistów ukraińskich wyborów do 
galicyjskiego Sejmu Krajowego. 
Kolejnymi ofiarami nacjonalizmu 
ukraińskiego byli liczni Polacy 
zamordowani pod władzą Za-
chodnioukraińskiej Republiki Lu-
dowej (1918-1919). Ofiarą nacjo-
nalizmu ukraińskiego o mało nie 
został też sam jego wielki sojusz-
nik – Józef Piłsudski – na którego 
nieudanego zamachu dokonał we 
Lwowie 25 września 1921 roku 
członek UWO, Stepan Fedak.

Stanisław Sobiński był zatem ko-
lejną ofiarą nacjonalizmu ukra-
ińskiego, ale zarazem pierwszą 
ofiarą faszyzmu ukraińskiego. 
Dlaczego? Dlatego, że zabójcą 
Sobińskiego był Roman Szuche-
wycz, który już wtedy zaliczał się 
do otwartych zwolenników ide-
ologii faszystowskiej i który ra-
zem ze Stepanem Banderą skiero-
wał później nacjonalistyczny ruch 
ukraiński w kierunku faszyzmu i 
sojuszu z III Rzeszą. Nazwisko 
Szuchewycza czyni więc z zama-
chu na Sobińskiego wydarzenie 
symboliczne w kontekście póź-
niejszych wydarzeń związanych z 
osobą Szuchewycza, w tym ludo-
bójstwa na Wołyniu i w Małopol-
sce Wschodniej. Strzał rewolwe-
rowy na małej lwowskiej uliczce 
19 października 1926 roku stano-
wił preludium do „czerwonych 
nocy” na Wołyniu w 1943 roku.

14 października na Ukrainie po 
raz kolejny będzie obchodzone 
święto narodowe, ustanowione 
dwa lata temu ku czci domniema-
nej rocznicy powstania UPA. Na 
ulice ukraińskich miast ponow-
nie wyjdą tysiące pogrobowców 
Romana Szuchewycza, by oddać 
hołd zbrodniczej idei, na której 
pomajdanowa Ukraina buduje 
swoją tożsamość państwowo-na-
rodową. Dzisiaj we Lwowie na 
elewacji jedynej polskiej szkoły 
wisi popiersie Romana Szuche-
wycza, a na lwowskim przedmie-
ściu Biłohoroszcze znajduje się 
muzeum Romana Szuchewycza. 
To właśnie muzeum zwiedzał 

dwa lata temu „wybitny polski 
intelektualista” Kazimierz Wóy-
cicki i po zakończeniu zwiedza-
nia oddał swoje wrażenia w peł-
nym egzaltacji wpisie na swoim 
blogu, gdzie stwierdził m.in., że 
Szuchewycz „jest i powinien być 
również dla Polaków postacią o 
cechach bohatera”[4].

Postawa Wóycickiego – podzie-
lana w mniej lub bardziej za-
woalowanej formie przez cały 
establishment III RP – tłumaczy 
nam dlaczego przypadająca 19 
października 70. rocznica śmier-
ci Stanisława Sobińskiego zosta-
nie przemilczana. Przypominam 
więc tę rocznicę i tę zbrodnię. W 
naprawdę wolnej Polsce ofiara 
Sobińskiego powinna być nie tyl-
ko przypominana, ale i upamięt-
niona, np. tablicą. Na to obecnie 
jednak nie ma szans nie tylko ze 
względu na ukraińską biegunkę 
polskiej „klasy politycznej”, ale 
przede wszystkim ze względu 
na to, że większość członków tej 
„klasy” po prostu nie wie kto to 
był Stanisław Sobiński i co się 
wydarzyło we Lwowie 19 paź-
dziernika 1926 roku.

Dedykuję zatem ten artykuł „kla-
sie politycznej” solidarnościowej 
Polski, w tym przede wszystkim 
Jarosławowi Kaczyńskiemu, 
który na kijowskim Majdanie 
wykrzykiwał banderowskie po-
zdrowienie „Sława Ukrainie” 
przy aplauzie neobanderowców 
ze „Swobody” i Prawego Sekto-
ra – ministrowi Witoldowi Wasz-
czykowskiemu, który razem z 
Ukraińcami zamierza szukać 
„właściwych sprawców” rzezi 
wołyńskiej – byłej podsekretarz 
stanu w MSZ Katarzynie Kac-
perczyk, wedle której „nie można 
odmówić Ukrainie prawa do od-
woływania się do przykładów pa-
triotycznych postaw”, a za glory-
fikację UPA ponosi winę „obecna 
rosyjska propaganda” – Adamowi 
Michnikowi, który wielokrotnie 
zamieszczał w „Gazecie Wybor-
czej” skandaliczne wywiady z 
Jurijem Szuchewyczem, synem 
Romana – redaktorowi Tomaszo-
wi Sakiewiczowi, który bawiąc na 
lwowskim uniwersytecie zauwa-
żył diabelskie piekło w Moskwie, 
ale nie zauważył znajdującego 
się niedaleko mauzoleum Stepa-
na Bandery – oraz wielu, wielu 
innym, którzy krzycząc każdego 
dnia o patriotyzmie i polskiej toż-
samości odcinają się od polskiej 
historii.

[1] E. Prus, „Taras Czuprynka. 
Hetman UPA i wielki inkwizytor 
OUN”, Wrocław 1998, s. 34.

[2] T. Szewczenko, „Hajdama-
cy” (tłum. Leonard Sowiński), 
www.wolenlektury.pl (dostęp 
4.09.2016).

[3] D. Doncow, „Nacjonalizm”, 
Kraków 2008, s. 193-194.

[4] K. Wóycicki, „Śladami UPA 
– muzeum jego dowódcy Roma-
na Szuchewycza”, www.kazwoy.
wordpress.com (dostęp 28.09.201
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Przewartościujmy dzieje i jakość 
artystów i sztuki za sprawą 
Sybiraków i Kresowiaków”
Bożena Ratter
Kołyma

Czy wiadomo ilu ?

Szyb był tak ciemny, ciemniejszy 
na dole

Głęboki jak bramy piekła, demo-
niczne szczęki rozwarte szeroko

By pożreć szereg za szeregiem 
światłych, młodych ludzi.

Któż dziś zna ich twarze?

Błękitne oczy z połyskiem łez czy 
śmiechu.

Krótko ostrzyżone włosy, żołnier-
skie, ciemnoblond.

 

W dół , w dół, tam zeszli

W głąb otchłani Kołymy

Po diamenty Stalina, uran do jego 
bomb.

W dół , w dół, tam zeszli

W głąb otchłani Kołymy

Po skarby Stalina, 

jego zemstę i broń. 

 

Przegrali walkę o świętą wolność 
Polski.

Znali jej wartość, rzadkość nie-
podległości.

Walczyli dalej gdy wrogowie stali 
się aliantami.

Ich życie sprzedane w niewolę na 
światowym rynku. 

 

W dół , w dół, tam zeszli

W głąb otchłani Kołymy

Po skarby Stalina, 

jego zemstę i broń.

 „Następny wiersz zadedykowa-
łam znakomitemu malarzowi, 
o którym wszyscy powinniśmy 
wiedzieć” – Maja Trochimczyk 
kontynuowała czytanie swoich 
wierszy z tomiku Deszczowy 
chleb: poezje z tułaczki  podczas 
konferencji Fundacji Kresy – Sy-
beria, 17-19 września 2016r. Ju-
lian Stańczak , jeden z twórców 
Op artu, stracił władzę nad prawą 
ręką w obozie Stalina na Syberii, 
jako dziecko trafił z Nieludzkiej 
ziemi do Ugandy gdzie nauczył 
się malować. Mieszka na stałe w 
Stanach Zjednoczonych, znako-
mity malarz, czołowy kolorysta 
XX wieku.

http://www.artnet.com/artists/ju-
lian-stanczak/biography

„Artyści polscy, którzy pozostali 

za granicą po 1939-1945 roku,  w 
90% pochodzili z Kresów (czy-
li terenów należących do Polski, 
zabranych w wyniku ustaleń sił 
wrogich i narzucających „nowy” 
ład Europie), a w 89%, to zesłani 
na Syberię i wyprowadzeni przez 
Władysława Andersa - prof. dr 
hab. Jan Wiktor Sienkiewicz kon-
tynuował temat twórczości arty-
stycznej Polaków poza obecnymi 
granicami Polski. 

„Twórczość artystyczna szeroko 
pojęta artystów z Kresów, Sybi-
raków, była na tak samo wyso-
kim poziomie europejskim jak 
sztuka francuska, włoska czy też 
niemiecka. Sztuka, która od 1942 
roku prezentowana była na szla-
ku podróży Andersa, w Tehera-
nie, Bejrucie Jerozolimie, Kairze, 
Aleksandrii, we Włoszech koń-
cząc na szkole malarstwa sztalu-
gowego, która została utworzona 
w 1949 roku przez Mariana Bo-
gusza-Szyszkę pod skrzydłem 
Władysława Andersa”. 

Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk 
sztuki i krytyk sztuki, z 30 publi-
kacji połowę poświęcił polskiej 
emigracji artystycznej wymazy-
wanej ze świadomości Polaków 
od czasu PRL do dzisiaj. „Zada-
niem publikacji przez lata, było 
pokazanie nie tylko tego, o czym 
mówił Pan Minister ( Jan Józef 
Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych), że umieliśmy się pod-
nieść z kolan, ale że prezentowa-
liśmy swoim dorobkiem najwyż-
szy poziom światowy w obszarze 
kultury. Te zjawiska nie były w 
Polsce znane przez wyparcie i za-
pomnienie. Zadaniem moim i na-
szym jest rewizja dziejów polskiej 
kultury artystycznej XX wieku w 
taki sposób, żeby polska kultura 
artystyczna nie była pokazywana 
jako ta, która powstała w grani-
cach powojennej Polski ale obej-
mowała całą kulturę artystyczną, 
która jest dziełem wszystkich Po-
laków na całym świecie. W sztuce 
brytyjskiej w XX w. mamy około 
100-150 artystów urodzonych na 
kresach wschodnich i uznanych 
za artystów brytyjskich, a u nas 
nie występują w ogóle jako arty-
ści, paradoks nieprawdopodob-
ny…Ciągle nie mamy dziejów 
sztuki polskiej obejmującej za-
równo artystów emigracyjnych 
jak i artystów w obecnej Polsce. 
A powstanie takiej pracy to kom-
pletna rewolucja, przewartościo-
wuje dzieje i jakość artystów i 
sztuki, a to za sprawą  Sybira-
ków i Kresowiaków”. 

Co sprawia, że młoda poetka, 
Maja Trochimczyk wyraża emo-
cje z tragicznych dziejów przod-
ków jakby w nich uczestniczyła?

Adrian Palka, wykładowca na 
Uniwersytecie Coventry w An-
glii, w referacie „ The Deporta-
tions and Secondo – Generation 
Art” omówił pracę badawczą, 
którą prowadził na Uniwersyte-
cie Coventry: poszukiwanie arty-
stycznego wyrazu przeżyć potom-
ków Sybiraków – zesłańców. 

Na wstępie wymienił tytuły dzieł 
współczesnej sztuki związanej te-
matem z wywózkami na Syberię: 
Krawiec, Przeżyć Syberię, Na-
stępny przystanek Syberia, Łaska 
Objawiona, Stepy, Bez ludzi Nie-
widzialne słowa, Motyle, Przed-
mioty które przeżyły. 

„Dlaczego 77 lat później kolejne 
pokolenie poszukuje artystycz-
nego  wyrazu i przeżywa po raz 
kolejny tragedię wywózek? Nie 
widzimy, żeby w latach 80-ych 
XX wieku, wnukowie tych, co 
przeżyli I wojnę światową,  szu-
kali sposobu wyrazu wspomnień 
przodków. 

Poszukuję odpowiedzi na to py-
tanie w artystycznym wyrazie 
kolejnego pokolenia diaspory i 
myślę, że jest to sprawa, która 
dotyczy konkretnie tej diaspory. 
Amerykańska teoria sztuki twier-
dzi, że poszukiwanie artystyczne-
go wyrazu wspomnień jest świa-
dectwem lub dowodem na to, że 
pamięć w jakiś sposób zawiodła. 
My doskonale wiemy, że nasza 
historia nie została w pełni opo-
wiedziana. 

W teorii istnieje pojęcie „post-
-memory”, jako relacji drugiego, 
trzeciego pokolenia z osobistą, 
wspólną i kulturową traumą tych, 
którzy  byli przed nimi (a traumę 
miały miliony obywateli polskich 
w sowieckim systemie zagłady). 
Jest to związek z doświadczenia-
mi, które oni pamiętają poprzez 
wspomnienia, obrazy i zachowa-
nia, w których wzrastali. Wspo-
mnienia zostały im  przekazane 
tak głęboko i w tak emocjonalny 
sposób, że wydają się być ich 
własne. Związek „post-memory” 
z przeszłością jest w ten sposób 
przekazany nie tylko przez przy-
pominanie sobie, ale też przez in-
westowanie w wyobraźnię , przez 
projekcję i tworzenie. 

Mieliśmy wspaniały przykład w 
wierszach Mai. Dlaczego mamy 
potrzebę sami z siebie aby two-
rzyć ? Jedną z przyczyn jest to, 
że głębia i olbrzymi ciężar do-

świadczeń naszych ojców był 
zbyt wielki dla nich, aby oni sami 
je wyrazili. My nie mamy Sołże-
nicyna i powinniśmy przeczesać 
cały świat w poszukiwaniu wyra-
zu artystycznego przeżyć naszych 
ojców czy dziadków. I to jest za-
danie dla fundacji Kresy - Syberia 
: ściągnąć te wszystkie wyrazy, 
zgromadzić je i stworzyć z nich 
takiego grupowego Sołżenicyna, 
o którym świat się dowie i za-
spokoi uczucie niedosytu, które 
odczuwamy”.

Adrian Palka omówił dzieła ar-
tystów, których tytuły podał na 
wstępie, przypomniał również 
swoją instalację. Jest ona wyni-
kiem podróży śladami ojca na 
podstawie jego pamiętnika. „Uda-
ło mi się dotrzeć na odległość 20 
km od gułagu, w którym on był 
więziony. Kiedy dotarłem tam, 
widziałem potworne ilości moty-
li.  To przeniosło mnie do mojego 
dzieciństwa, kiedy ojciec mówił 
mi: jedz kolację, bo kiedy byłem 
w twoim wieku to musiałem jeść 
korę z drzewa i motyle żeby prze-
żyć. Zawsze myślałem, jak można 
przeżyć na motylach”.

http://www.coventry.ac.uk/rese-
arch/research-directories/resear-
chers/adrian-palka/

W SJP PWN znajduję definicję 
słowa dziedzictwo: «dobra kul-
tury, nauki i sztuki pozostawione 
przez poprzednie pokolenia». 

Poprzednie pokolenia to również 
Polacy (obywatele polscy róż-
nych narodowości) mieszkający 
w II RP na terenach obecnej Li-
twy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, 
Rosji. Tworzyli na tych terenach 
kulturę, naukę, sztukę na po-
ziomie światowym przez wieki. 
Wypędzeni z ojczystych domów, 
ograbieni z dorobku wielu poko-
leń, skazani na zagładę w dołach 
śmierci, sowieckich obozach kon-
centracyjnych, w marszach śmier-
ci, na śmierć głodową, tułaczkę i 
sierocińce, wreszcie  przymusową  
emigrację, pozostawili po sobie 
dziedzictwo, o którym nie znaj-
duję nawet wzmianki  na stronie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. A ich potom-
kowie na emigracji to światowej 
skali artyści, architekci, naukow-
cy, przedsiębiorcy itp. i to też jest 
nasze, polskie dziedzictwo.

Jan Wiktor Sienkiewicz wspo-
mniał reakcję środowiska uniwer-
syteckiego gdy zgłosił  temat dok-
toratu : Marian Bohusz-Szyszko 
1901-1995, życie i twórczość 
. Usłyszał wówczas   w PAN:  

„proszę pana, to nie jest temat do 
ruszania, o tym nie powinno się 
mówić. Zaprzeczenie jestestwa 
tej kultury było tak ogromne, że 
właściwie młody człowiek mógł 
zdezerterować i powiedzieć: tak, 
będę pisał o sztuce awangardowej 
w Polsce Ludowej. Dzisiaj może-
my myśleć o przewartościowa-
niu naszej kultury artystycznej 
na najwyższym poziomie” – za-
kończył profesor. A czy myśli o 
tym Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego? Na stronie 
MKiDN znajduję tylko taką infor-
mację:

W sekcji ‚Kultura i dziedzictwo’ 
chcemy przybliżać Państwu naj-
ważniejsze wydarzenia kultural-
ne oraz informować o przedsię-
wzięciach, w których istotną rolę 
odgrywa Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Znaj-
dą tu Państwo m. in. informacje o 
odznaczeniach i nagrodach przy-
znawanych przez Ministra, a tak-
że konkursach organizowanych 
przez Ministerstwo.

Konieczny jest udział  Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w „przewartościo-
waniu dziejów i jakości artystów 
i sztuki, a to za sprawą  Sybira-
ków i Kresowiaków”. Konieczny 
jest również udział w ochronie 
dziedzictwa narodowego pozo-
stawionego na zabranych Polsce 
terenach oraz promocji kultury i 
sztuki tworzonej przez Polaków 
na dawnych terenach Polski, 
przez ich potomków na emigracji 
i w obecnej Polsce (choćby rzeź-
biarz Stanisław Kulon, sybirak, 
autor wspaniałych wspomnień, 
których nie chciano mu wydać) . 
Czas nagli, ludzie odchodzą, nisz-
czeją bądź są celowo niszczone 
przez naszych sąsiadów cenne 
zabytki architektury, malarstwa, 
plastyki, rzeźby, cmentarze, do-
kumenty (np. we Lwowie nadal 
znajduje się w opłakanym stanie 
80% gromadzonych przez poko-
lenia dokumentów dotyczących 
historii Polski). Zewidencjono-
wanie dziedzictwa narodowego 
pozostawionego na zabranych 
nam terenach może być zadaniem 
dla młodzieży w ramach nauki, a 
wiedza o nim jak i wynik pracy 
profesora (sztuka polskich arty-
stów na emigracji)  powinna już 
dzisiaj znajdować się w podręcz-
nikach, mediach, reklamie. 

W dniu 17 września 2016 r, w 
rocznicę najtragiczniejszej zbrod-
ni dokonanej  na Polsce, w TVP 
Historia o 16.30 (czyli w godzi-
nach pracy statystycznego Polaka 

http://www.artnet.com/artists/julian-stanczak/biography
http://www.artnet.com/artists/julian-stanczak/biography
http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/researchers/adrian-palka/
http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/researchers/adrian-palka/
http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/researchers/adrian-palka/
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) film „Cios w plecy” ale już po 
20.00, czyli porze największej 
oglądalności, kolejny odcinek fil-
mu „Holocaust”. Podczas Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej 
„Resortowi twórcy”, 20-22 wrze-
śnia 2016r.  dr Błażej Ciepłuch 
(Maynooth University) omawiał 
„Plakat Propagandowy PRL w 
okresie stalinizmu (1944–1956)”. 
Pierwsze plakaty powstały w 
Wielkiej Brytanii , początkowo 
służyły reklamie towarów, na-
stępnie drukowano już propagan-
dowe, które służyły  rekrutacji w 
czasie I wojny światowej. Plakaty 
te, jak i sowieckie z czasu wojny 
bolszewickiej, tworzone były we-
dług opracowanych szablonów i 
przy użyciu określonych symboli. 

Polski plakat z 1944 roku  jest au-

torstwa Włodzimierza Zakrzew-
skiego, lewicującego plastyka, 
którego w Moskwie uczono two-
rzyć polskie wersje sowieckich 
plakatów. Pierwszy plakat według 
schematu: Olbrzym i Karzełek, 
większy to żołnierz LWP nachy-
lony nad niemieckim żołnierzem, 
z tyłu odciągający go mniejszy 
(mniejszy bo to jest wróg zgodnie 
z symboliką sowiecką) żołnierz z 
opaską z napisem AK. Plakat miał 
wykazywać jasno, kto jest dobry 
a kto zły. Jakoś kojarzy mi się ten 
układ z układem programu TVP 
Historia w ostatnich miesiącach.

Maja Trochimczyk,  Pod niebem 
Afryki – wiersz dedykowany Ju-
lianowi Stańczakowi.

Bursztyn i koral, rubin i karneol.

Chłopiec patrzy na jasność nieba 
Afryki,

płomienny zachód słońca nad 
równiną w Ugandzie. 

Śledzi przemienność światła i cie-
nia na wysokiej trawie sawanny.

Ciemne linie przecinają jasne na 
boku zebry.

A on myśli o osiołku w domu, 

przerobionym przez ekstrawagan-
cję geometrii 

w śmiałość  biało czarnych pasów.

Jasność oślepia oczy przyzwycza-
jone do ciemności Syberii, 

bladych wnętrz, dusznych, obozo-
wych chatek.

Teraz podziwia blask złota i brązu 

w oku tygrysa, 

kamieniu jaki dal mu nauczyciel 
na szczęście i w obronie przed 
złem.

Pręgi przesuwają się przy każdym 
obrocie , wciąż inne ale zawsze 
takie same.

Linie w liniach światła.

Zostaje mu bogactwo pod powie-
kami

gdy kręci kamykiem tygrysiego 
oczka

trzymanym w lewej ręce, jedynej 
jak mu do użytku pozostała.

Prawa bezwładna, niepotrzebna, 
wisi bezwolnie od czasu pobicia 
w sowieckim gułagu.

Rozbita, zniszczona, jak marzenie 

muzyki, miodem płynące dźwięki 
wiolonczeli.

A jednak znalazł odmienny smak 
miodu w skarbach afrykańskich 
zachodów,

w pasiastym oku tygrysa.

Teraz poczytuje te wygięte linie  i 
płomienne kolory na majestatycz-
nych płótnach 

płynących w rytmie dzikich rów-
nin. 

Afryki sława.

Bursztyn, topaz,  złoto, brąz i 
światło. 

Blask, sam blask.

Bożena Ratter

Nie drażnić Ukraińców. 
Historia lubi się powtarzać. 
Bogusław Szarwiło 
„ Nie drażnić Ukraińców „, ten 
zwrot był bardzo często powtarza-
ny przez Polaków mieszkających 
na Wołyniu,  szczególnie w pierw-
szej połowie 1943 r. Znam to nie 
tylko z przekazów rodzinnych, 
ale znalazłem potwierdzenie tego 
w dziesiątkach wspomnień i rela-
cjach świadków minionego czasu. 

W pierwszej połowie tego roku 
docierały do polskich wiosek wie-
ści o zbrodniach ukraińskich, po-
pełnionych najpierw na pojedyn-
czych osobach, później już nawet 
na całych rodzinach, ale sądzono, 
że albo to porachunki sąsiedzkie, 
albo nawet mocno przesadzone 
plotki. Nie do wszystkich dotarła 
prawda o wymordowaniu Paro-
śli czy o wymordowaniu ponad 
600 Polaków w Janowej Dolinie. 
„Czego mamy się obawiać, jak my 
nikomu nic nie dłużni” powtarza-
no mając w pamięci dobre stosun-
ki z ukraińskimi sąsiadami. Tak 
było do 11 lipca, kiedy na raz na-
cjonaliści ukraińscy , zaatakowali 
około 100 miejscowości. Do tego 
momentu jedynie w nielicznych 
miejscowościach powstało kilka 
samoobron. Większość Polaków 
wolała chować się na noc  w le-
sie, krzakach, latem w zbożu, niż 
oficjalnie przygotowywać się do 
obrony, bo to tylko by rozdrażniło 
Ukraińców. Można by powiedzieć, 
że było to w miarę logiczne postę-
powanie, ponieważ Polacy na Wo-
łyniu byli w znaczącej mniejszości 
do Ukraińców. Niemiecki,  okupa-
cyjny spis ludności z wiosny 1942 
r. wykazał około 306 tys. Polaków, 
to jest około 14.6% ogółu ludno-
ści, wśród której Ukraińcy sta-
nowili zdecydowaną mniejszość. 
Wielokrotnie odnajduję we wspo-
mnieniach Kresowian zapis „ na-
sza wieś była jak samotna łódka” 
pośród morza ukraińskich miej-
scowości. To dlatego swoją akcję 

mordowania Polaków OUN-UPA 
rozpoczęła na Wołyniu, bo z taką 
garstką łatwo się rozprawić. 

To nie była żadna wojna polsko-
-ukraińska jak próbują nam dziś 
wmówić pro-banderowscy fałsze-
rze historii. Przez 73 lata skrzęt-
nie zamiatano prawdę pod dywan 
zapomnienia i fałszu. Wreszcie w 
tym  roku w wielkich bólach do-
szło do podjęcia przez polski par-
lament uchwały, chociaż miała to 
być ustawa, nazywającej zbrodnie 
nacjonalistów ukraińskich OUN-
-UPA, zgodnie z prawdą czyli 
„Ludobójstwem „. Również w 
tym roku zakończył swój film 
„Wołyń”  W. Smarzowski i rozpo-
czął jego przedpremierowe poka-
zy. Przeczytałem, jak sądzę, więk-
szość recenzji dziennikarskich, 
pisarskich i krytyków filmowych, 
z satysfakcją, że film ten oddaje 
prawdę obiektywną, nietenden-
cyjną. Boli mnie i sądzę, że wielu 
innych również fakt, że nie przy-
znano mu żadnej znaczącej na-
grody na Festiwalu w Gdyni, dla-
czego? Czyżby w tym momencie 
historia się powtórzyła, żeby „Nie 
drażnić Ukraińców”, mówieniem 
prawdy? Paweł Siennicki ( http://
www.polskatimes.pl/kultura/fil-
m/a/wolyn-film-gleboko-prawdzi-
wy-recenzja,10660421/) w swojej 
recenzji  wychwala film pisząc 
między innymi:  „ Wielkie kino. 
Wybitny film. A przede wszyst-
kim prawdziwy. Wzruszający. 
Film, po którego obejrzeniu 
chce się przytulić najbliższych. 
Sam chciałem. Ten film to stu-
dium zła, dlatego Smarzow-
ski jest dla mnie w tym filmie 
współczesnym Dostojewskim 
kina. W pewnym momencie jed-
nak  zmienia tonację i czytamy: 
.....dziś stosunki polsko-ukraiń-
skie są, nie waham się tego po-
wiedzieć, najlepsze w naszej naj-

nowszej historii. Wielu Polaków 
jest wzruszonych tym, jak są 
przyjmowani i traktowani przez 
Ukraińców, dziś możemy wresz-
cie mówić o tym, że Ukraina jest 
naszym przyjacielem. Szkoda 
byłoby to zmarnować.” 

I tu znów przypomina mi się rok 
1943, kiedy jeden z moich kuzy-
nów omal nie uległ ukraińskiej 
propagandzie o wspólnej walce 
z okupantem. Dowiedział się, że 
w Dominopolu w powiecie wło-
dzimierskim powstaje partyzant-
ka polsko-ukraińska i gdyby nie 
kategoryczny sprzeciw rodziców, 
wstąpił by do tworzonego oddzia-
łu pod egidą UPA. 

Uwiarygodnieniem miała być 
odznaka w kształcie koła, którego 
jedną połowę wypełniały barwy 
narodowe polskie, a drugą bar-
wy narodowe ukraińskie. Symbol 
pojednania i przymierza. Zwerbo-
wano w ten sposób kilkudziesięciu 
młodych chłopców w wieku od 15 
do 20 lat z pobliskich miejscowo-
ści. W utworzonym oddziale pol-
skim, działającym pod patronatem 
UPA znaleźli się dwaj podoficero-
wie WP i nauczyciel ze Swojczo-
wa Stanisław Dąbrowski, którzy 
prowadzili szkolenie wojskowe. 
Oddział był zakwaterowany w 
Dominopolu. Wartę w nocy pełnili 
tylko Ukraińcy, a broń na noc Po-
lacy musieli zdawać do magazynu 
UPA. 

Prawda ujawniła się w nocy z 10 
na 11 lipca 1943 r kiedy  polski 
oddział został wyprowadzony 
bez broni do lasu, gdzie wszyst-
kich wymordowano. Dziadek 
Mirosława Hermaszewskiego jak 
wielu innych Polaków z Woły-
nia również był przekonany, że 
ma przyjaciół wśród Ukraińców i 
niestety zapłacił za takie myślenie 
życiem. Oczywiście nie oznacza 

to, że nie zdarzała się prawdziwa 
przyjaźń polsko- ukraińska, czy 
przejawy ludzkiej życzliwości, 
dowodem na to są świadectwa 
ocalonych z „Rzezi Wołyńskiej” 
Polaków. Niestety dziś na Ukra-
inie to nie oni są bohaterami, ba 
nawet zdrajcami sprawy ukraiń-
skiej. 

Dzisiejsze elity polityczne Ukra-
iny starające się o poparcie Polski 
w dążeniu do Unii Europejskiej, 
jednocześnie gloryfikuje zbrod-
niarzy odpowiedzialnych za wy-
mordowanie tylko na samym Wo-
łyniu 60 tys. niewinnych cywilów, 
w tym w większości dzieci, kobiet 
i starców narodowości polskiej. 
Przypomnijmy, że liczba  polskich 
ofiar zamordowanych przez boha-
terską UPA w latach 1939- 1945 
przekracza 200 tys. Nasz rząd 
jednak nadal uważa, że nie można 
„Drażnić Ukraińców” i nie umie 
się upomnieć o pamięć dla swo-
ich obywateli, chociażby tak jak 
to uczynił w ostatnim czasie pre-
zydent Izraela, a wszystko w imię 
partnerstwa wschodniego. 

Polska wspiera Ukrainę na 
wszystkie możliwe sposoby. A 
przecież  mądrzy ludzie od daw-
na mówią, że „ historia jest na-
uczycielką życia”.  Piotr Semka- 
napisał na Twitterze : „Wołyń” 
- Film, który musiał powstać bo 
Polacy muszą opowiedzieli świa-
tu tę straszną prawdę. Natomiast 
Jakub Majmurek .(http://m.kry-
tykapolityczna.pl/…/20160926/
wolyn-kino-w-wojni…)  w swo-
jej recenzji napisał między inny-
mi : „ Film Smarzowskiego jest 
przestrogą przed tym, do czego 
prowadzić może nacjonalistycz-
na mobilizacja mas i narodowy 
szowinizm. (...) Ten film jest dziś 
bardzo aktualny i potrzebny. 
Sprawnie pokazuje mechanizm 
nacjonalistycznej mobilizacji w 

całej jego złowieszczej sile.” 

Nasze władze i politycy nieste-
ty tego nie dostrzegają, pytanie 
dlaczego? Próbę podsumowa-
nia podjął między innymi Paweł 
Rakowski na falach Radia Wnet 
mówiąc (http://www.radiownet.
pl/publikacje/recenzja-filmu-wo-
lyn  ) : „ I to właśnie obrazu rzezi 
na Wołyniu i rozbudzenia świado-
mości, że Ukraina ze swoją polity-
ką historyczną nie jest gwarantem 
bezpieczeństwa Polski, tak bardzo 
boją się wyznawcy Jerzego Gie-
droycia, którego czci się po rów-
ni  z prawa i z lewa. Strach przed 
„Wołyniem” oparty też jest na 
racjonalnym i zrozumiałym czyn-
niku. Naród jak ujrzy piekło, jakie 
urządzili banderowcy, zacznie za-
dawać pytania, które mogą obalić 
sensowność istnienia szeregu in-
stytucji (a więc i sowitych etatów) 
i autorytetów. Ponieważ jeśli film 
ukazujące bestialstwo wyrządzone 
naszemu narodowi ma pogorszyć 
strategiczne partnerstwo Kijowa 
i Warszawy, to ile ono jest warte 
skoro rozbija się o prawdę? 

Panika pewnych środowisk rzą-
dzących i opozycyjnych przed 
najnowszym filmem Smarzow-
skiego uwydatnia podejrzenia, 
że dialog polsko-ukraiński to 
chybiona inwestycja polskiego 
podatnika, który musi żywić od 
ćwierćwiecza nieskuteczny apa-
rat i instytucje. Pewien głos za 
zachodniej granicy po obejrzeniu 
filmu stwierdził – za ten film spa-
lą wasze konsulaty we Lwowie, 
Łucku i ambasadę w Kijowie-i 
być może potrzebne jest to, żeby 
Warszawa obudziła się z letar-
gu, albowiem i tak cała kraina do 
Zbrucza udekorowana jest flagami 
i pomnikami „gierojów”. Których 
hasło, jak to film przypomina – 
slava Ukrainie, gierojom slava, 
kończyło się – smiert Lachom.” 

http://www.polskatimes.pl/kultura/film/a/wolyn-film-gleboko-prawdziwy-recenzja,10660421/
http://www.polskatimes.pl/kultura/film/a/wolyn-film-gleboko-prawdziwy-recenzja,10660421/
http://www.polskatimes.pl/kultura/film/a/wolyn-film-gleboko-prawdziwy-recenzja,10660421/
http://www.polskatimes.pl/kultura/film/a/wolyn-film-gleboko-prawdziwy-recenzja,10660421/
http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/film/20160926/wolyn-kino-w-wojnie-pamieci
http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/film/20160926/wolyn-kino-w-wojnie-pamieci
http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/film/20160926/wolyn-kino-w-wojnie-pamieci


1 października 2016 - strona 26                                                                                                                                                                                                     www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Na kolanach przed Ukrainą  
Bohdan Piętka
Na początku swojego urzędo-
wania w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych minister Wasz-
czykowski ogłosił, że polityka 
polska wstała z kolan. Niestety 
ostatnie wydarzenia wskazują 
na to, że jest wręcz przeciw-
nie. Polityka polska znalazła się 
na kolanach. Nie przed Rosją, 
nie przed Niemcami, ale przed 
Ukrainą.

8 września Wierchowna Rada 
przegłosowała rezolucję kryty-
kującą lipcowe uchwały Sejmu 
i Senatu w sprawie historycznej 
oceny ludobójstwa wołyńsko-
-małopolskiego. Oprócz krytyki 
stanowiska polskiego parlamen-
tu, strona ukraińska wystąpiła 
w tej rezolucji z żądaniem, by 
„nie upolityczniać tragicznych 
kart ukraińsko-polskiej historii i 
skoncentrować się na konstruk-
tywnej budowie wzajemnych 
relacji”[1]. Do żądania tego nie-
mal natychmiast zastosował się 
minister spraw zagranicznych 
RP, chociaż wydawałoby się, że 
reakcja władz polskich powinna 
być diametralnie inna.

W dniach 13-14 września mi-
nister Waszczykowski złożył 
wizytę w Kijowie. Miała ona 
miejsce w dość szczególnym 
czasie – kiedy Zachód zaczyna 
się dystansować od pomajdano-
wej Ukrainy, rozumiejąc w jakie 
bagno wdepnął. Polityka amery-
kańska, niemiecka i francuska 
zmierza już tylko do jednego 
celu – by z twarzą i przy jak naj-
mniejszych stratach własnych 
wycofać się z Ukrainy. W Wa-
szyngtonie, Berlinie i Paryżu do-
skonale rozumieją, że trzeba bę-
dzie znaleźć jakiś kompromis z 
Rosją w sprawie Ukrainy. Coraz 
częściej – zwłaszcza z Niemiec 
i Francji – padają żądania znie-
sienia sankcji wobec Rosji. Od 
współpracy z Ukrainą dystan-
sują się także Węgry, Czechy i 
Słowacja – partnerzy Polski z 
Grupy Wyszehradzkiej.

W tym czasie polski minister 
spraw zagranicznych wyraża w 
Kijowie zdecydowane popar-
cie dla tamtejszego reżimu w 
jego konflikcie z republikami 
ludowymi w Donbasie i Rosją, 
a także poparcie dla utrzymania 
sankcji wobec Rosji, przyjęcia 
Ukrainy do NATO, a nawet włą-
czenia jej na specjalnych pra-
wach do Grupy Wyszehradzkiej, 
liberalizacji ruchu wizowego po-
między Ukrainą i UE oraz pełne 
wsparcie „dla reform przeprowa-
dzanych na Ukrainie”, przez co 
należy rozumieć dalsze dostawy 
uzbrojenia i pieniędzy z Polski.

Najogólniej rzecz ujmując – Pol-

ska będzie wspierać na wszel-
kie sposoby władze w Kijowie 
i trwać przy nich, nie żądając 
niczego w zamian. Nie tylko 
nie żądając niczego, ale dosto-
sowując się do żądań Kijowa w 
sprawie akceptacji jego polityki 
historycznej, polegającej na bu-
dowaniu tożsamości państwo-
wo-narodowej na kulcie zbrod-
niarzy z OUN-UPA.

Jeszcze przed swoją wizytą w 
Kijowie szef polskiego MSZ 
stwierdził, że są narody, któ-
re „wyrządziły nam większą 
krzywdę” niż Ukraińcy. Nie ule-
ga dla mnie wątpliwości, iż miał 
na myśli Rosjan i Rosję, bo ra-
czej nie Niemcy, których sojusz-
nikami byli zresztą nacjonaliści 
ukraińscy. Dalej stwierdził, że 
„przez lata mieliśmy przykłady 
przyznania się do win przez inne 
narody, przez polityków, któ-
rzy popełnili zbrodnie w czasie 
drugiej wojny światowej; myślę, 
że tutaj również dojdziemy do 
prawdy, do przyznania się wła-
ściwych sprawców”[2]. O jakich 
to „właściwych sprawców” panu 
ministrowi chodzi? Domyślam 
się, że nie o tych, których z na-
zwy wymienił Sejm w uchwale z 
22 lipca. Pan minister – nie moż-
na wykluczyć, że pod wpływem 
kolegi ministra Macierewicza – 
najprawdopodobniej proponuje 
narrację tego typu, że ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego 
dokonało NKWD przebrane za 
UPA albo, że nacjonaliści ukra-
ińscy byli nieświadomie stero-
wani przez NKWD.

Podczas rozmowy z prezy-
dentem Poroszenką minister 
Waszczykowski – odnosząc się 
do uchwały Sejmu z 22 lipca – 
stwierdził, że należy „przenieść 
tę sprawę na dialog historyków 
i zdjąć z agendy politycznej. 
Dla nas przyjęcie tej rezolucji 
przez parlament oznacza w tej 
chwili zdjęcie jej z agendy po-
litycznej i przeniesienie jej na 
dialog historyków”. Tłumacząc 
to na normalny język, Waszczy-
kowski powiedział, że uchwała 
Sejmu była przyjęta na użytek 
wewnętrzny celem pacyfikacji 
środowisk kresowych, natomiast 
w stosunkach dwustronnych 
rząd PiS nie będzie podnosił 
kwestii historycznych – ani w 
kontekście ukraińskiej polityki 
historycznej, ani w kontekście 
upamiętnienia ofiar banderow-
skiego ludobójstwa na ziemiach 
należących obecnie do Ukra-
iny[3].

Znamienna jest również reakcja 
Waszczykowskiego na wypo-
wiedź szefa ukraińskiego MSZ 
Pawło Klimkia, który powtó-

rzył starą banderowską melodię, 
że „w kwestii rzezi wołyńskiej 
odpowiedzialność spoczywa za-
równo na Ukraińcach, jak i Pola-
kach”. Polski minister zauważył 
w związku z tym, że „jednym 
zatarła się pamięć, inni nie pa-
miętają, bo nie chcą o tych wy-
darzeniach pamiętać”, a winę za 
brak wiedzy na Ukrainie „o tych 
wydarzeniach” ponosi bynaj-
mniej nie współczesna polityka 
historyczna Kijowa, ale niemoż-
liwość prowadzenia przez lata w 
Polsce i na Ukrainie „suweren-
nej polityki historycznej”[4]. A 
więc ponownie wszystkiemu jest 
winna Rosja (sowiecka).

Podczas wizyty na Ukrainie mi-
nister Waszczykowski odwiedził 
jedynie Polski Cmentarz Wojen-
ny w Kijowie-Bykowni, gdzie 
leżą ofiary NKWD (czyli ofiary 
tych, którzy wyrządzili „więk-
szą krzywdę”), natomiast – po-
dobnie jak niedawno prezydent 
Duda – nie znalazł okazji do 
oddania hołdu polskim ofiarom 
OUN-UPA.

Wizyta szefa polskiego MSZ w 
Kijowie, tak jak i poprzedzają-
ca ją wizyta prezydenta Dudy, 
tak naprawdę potwierdziła tylko 
izolację Polski w Europie. Rząd 
PiS ma zamknięte drzwi zarów-
no w Moskwie, Berlinie, jak i 
Brukseli. Jedyny jego pomysł na 
politykę zagraniczną – nie mam 
wątpliwości, że podsuwany 
przez neokonserwatywne koła 
z Waszyngtonu – to nieustanne 
wieszanie się ukraińskiej klam-
ki. Bez dostawania niczego w 
zamian. Ba, z przyjmowaniem 
coraz bardziej pokornej postawy 
wobec słabszego teoretycznie 
partnera.

Uzupełnieniem wizyty ministra 
Waszczykowskiego w Kijowie 
była odbyta w tym samym cza-
sie wizyta red. Sakiewicza we 
Lwowie. Promował on tam swo-
ją książkę „Testament I Rzeczy-
pospolitej. Kulisy śmierci Lecha 
Kaczyńskiego”, która została 
przetłumaczona na język ukra-
iński. W książce tej szef „Stre-
fy Wolnego Słowa” sugeruje, że 
Lech Kaczyński został zamordo-
wany przez Rosjan w Smoleńsku 
10 kwietnia 2010 roku, ponie-
waż chciał realizować koncep-
cję geopolityczną Międzymorza 
(Trójmorza). Podczas spotkania 
na Uniwersytecie Iwana Fran-
ki (dawniej Jana Kazimierza) 
Sakiewicz wygłosił wykład na 
temat geopolityki. Potem odpo-
wiadał na pytania.

Na pytanie o kwestię rozlicze-
nia ludobójstwa na Wołyniu 
stwierdził: „Musimy ze sobą 

rozmawiać w prawdzie, ale pa-
miętajmy, że diabeł ma piekło 
w Moskwie. To tam jest cen-
trum skłócania naszych krajów. 
Dlatego, by załatwić i tę spra-
wę, musimy stawiać na niepod-
ległość Ukrainy. Tylko z taką 
jesteśmy w stanie rozmawiać 
po partnersku”. Niestety nie wi-
dać jak na razie rezultatów tych 
partnerskich rozmów na temat 
trudnej historii, jest natomiast 
nieustanne ustępowanie na tym 
polu przed fobiami strony ukra-
ińskiej. Sakiewicz tłumaczy to w 
sposób typowy dla jego środo-
wiska: „diabeł ma piekło w Mo-
skwie” i to ten diabeł jest odpo-
wiedzialny za to, że Ukraina nie 
może rozliczyć sprawy ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego. 
Czyli kim ten moskiewski diabeł 
kieruje? Poroszenką i bande-
rowcami, czy polskimi posłami, 
którzy 22 lipca przyjęli uchwałę 
wołyńską? Może by szef „Strefy 
Wolnego Słowa” szerzej to wy-
jaśnił.

Natomiast na pytanie o Między-
morze (Trójmorze) Sakiewicz 
odpowiedział: „ABC to szerszy 
projekt. Ale to projekt, który 
może mieć dla Ukrainy niesamo-
wite znaczenie. Najważniejsze, 
by położyć ogromny ciężar na 
Unię Europejską. Ciężar, który 
zmusi Unię do przyjęcia takich 
krajów jak Ukraina, Gruzja czy 
Mołdawia w polityczny i go-
spodarczy obszar UE. Mówiąc 
wprost, jeśli mamy wyrwać te 
kraje z rosyjskiej strefy wpły-
wów, to wszelkie środki w tym 
celu są słuszne[5].

W jaki sposób Sakiewicz wy-
obraża sobie realizację takiego 
planu przez rząd PiS, który z 
Unią Europejską jest skonflikto-
wany i na arenie UE izolowany 
(właśnie Parlament Europejski 
przyjął drugą rezolucję kryty-
kującą politykę wewnętrzną 
PiS) naprawdę trudno dociec. 
Smaczku tego typu rozumowa-
niu dodaje również to, że spora 
część elektoratu PiS jest do UE 
nastawiona niechętnie i po pro-
stu najlepiej by z niej wystąpiła, 
a tu Sakiewicz chce przyjmować 
do UE Ukrainę, Gruzję i Mołda-
wię. No i „wszystkie środki w 
tym celu są słuszne”. Jeśli tak, 
to tym lepiej rozumiemy wizy-
tę ministra Waszczykowskiego 
w Kijowie i sens wypowiedzia-
nych tam słów.

Wykładnia geopolityki obozu 
rządzącego w Polsce, jaką za-
prezentował we Lwowie red. 
Sakiewicz, pozwala lepiej zro-
zumieć dlaczego Warszawa jest 
izolowana w Europie.

Lipcowe uchwały Senatu i Sej-
mu były rzeczywiście posunię-
ciem na użytek wewnętrzny, 
czystą socjotechniką władzy. 
Nie była to w żadnym razie ja-
kakolwiek zapowiedź rewizji 
błędnej i szkodliwej polityki wo-
bec Ukrainy. Po wizytach prezy-
denta Dudy i ministra Waszczy-
kowskiego w Kijowie polityka 
Warszawy powróciła w stare ko-
leiny. Pozostaje otwarte pytanie 
czy stało się tak po naciskach z 
Waszyngtonu, dla którego war-
szawscy politycy są od dwóch 
dekad podwykonawcami jego 
brudnej polityki na obszarze po-
radzieckim i jako podwykonaw-
cy tej polityki mówią i robią to, 
czego dyplomacja amerykańska 
mówić i robić nie może bez ry-
zyka znacznego pogorszenia sto-
sunków z Rosją. Czy też mamy 
tu tylko do czynienia jedynie z 
całkowitym oderwaniem się od 
rzeczywistości Jarosława Ka-
czyńskiego i jego najbliższego 
otoczenia. Czy też z jednym i 
drugim.

Należy zwrócić uwagę, że 
Waszczykowski, Macierewicz 
i Sakiewicz reprezentują w PiS 
najbardziej skrajne, stojące na 
gruncie prometeizmu, rusofo-
biczne i proukraińskie skrzydło, 
które specjalnie nie ukrywa swo-
ich związków z najbardziej rady-
kalnymi, tj. neokonserwatywny-
mi kołami politycznymi w USA. 
To skrzydło uzyskało głos domi-
nujący w polityce wewnętrznej i 
zagranicznej, zagłuszając chwi-
lowy przebłysk rozsądku, jakim 
były lipcowe rezolucje Senatu i 
Sejmu. Trzeba też przypomnieć, 
że podczas głosowania uchwały 
wołyńskiej w Sejmie od udziału 
w głosowaniu uchylili się wła-
śnie Waszczykowski i Maciere-
wicz.

Do koncepcji polskiej polity-
ki wschodniej, którą w Kijowie 
i Lwowie nakreślili minister 
Waszczykowski i red. Sakie-
wicz, należy jeszcze dodać za-
powiedziane na Forum Eko-
nomicznym w Krynicy przez 
wicepremiera Morawieckiego 
sprowadzenie do Polski „kil-
kuset tysięcy” (docelowo „mi-
liona-dwóch”) pracowników z 
Ukrainy (sam minister Waszczy-
kowski wyraził dumę z faktu, 
że w Polsce studiuje już 30 tys. 
Ukraińców)[6]. Jest to posunię-
cie szkodliwe głównie z dwóch 
powodów. Po pierwsze dlatego, 
że tania siła robocza z Ukrainy 
będzie petryfikować i chronić 
największą patologię neolibe-
ralnej ekonomii w Polsce, czyli 
niskie płace. Stanowi to zatem 
działanie wyłącznie w intere-
sie prywatnych pracodawców i 
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zagranicznych korporacji. Po 
drugie, sprowadzenie tak dużej 
liczby Ukraińców jest posunię-
ciem skrajnie niebezpiecznym w 
sytuacji odrodzenia banderow-
skiego na Ukrainie. Milion lub 
dwa miliony Ukraińców spro-
wadzonych na stałe do Polski 
oznacza stworzenie liczącej się 
mniejszości ukraińskiej, co – w 
sytuacji, gdy epigoni nacjona-
lizmu ukraińskiego otwarcie 
zgłaszają roszczenia do obec-
nych polskich ziem południowo-
-wschodnich – może skutkować 
powstaniem tam polskiego Ko-
sowa. Doświadczenia z mniej-
szością ukraińską w II RP dają 
tutaj wiele do myślenia.

Poza tym jest sprawą ciekawą, 
że po 1989 roku nie potrafiono 
zapewnić pracy Polakom – przez 
ponad dwie dekady bezrobocie 
w Polsce sięgało kilkanaście 
procent (okresowo 20 proc.), 
co spowodowało największą od 
XIX wieku emigrację zarobko-
wą z Polski – a tu nagle znalazły 
się miejsca pracy dla co najmniej 
„kilkuset tysięcy” Ukraińców.

Nie rozpętuję histerii antyukra-
ińskiej i nikogo nie straszę. Chcę 
tylko zwrócić uwagę, że pro-
ukraińska polityka Warszawy – 
sterowana przez interesy USA i 
odwołująca się do archaicznych 
dzisiaj koncepcji prometeizmu 
– może spowodować niezwykle 
groźne problemy.

[1] „Parlament Ukrainy potępił 
polską uchwałę w sprawie rzezi 
wołyńskiej”, www.wyborcza.pl, 
8.09.2016.

[2] „Waszczykowski o pojedna-
niu z Ukraińcami: wiele narodów 
wyrządziło nam większą krzyw-
dę”, www.kresy.pl, 13.09.2016.

[3] A. Wiejak, „Minister Wasz-
czykowski obiecał Petrowi 
Poroszence, że władze Polski 
więcej nie będą się zajmowały 
Rzezią Wołyńską”, www.prawy.
pl, 14.09.2016; „Waszczykow-
ski kapituluje przed ukraińskim 
spojrzeniem na rozwiązanie 
kwestii Wołynia”, www.kresy.
pl, 14.09.2016; „Kijów: rozmo-
wy szefów MSZ Polski, Niemiec 
i Francji ws. Ukrainy, Donbasu 
i wzajemnej współpracy”, www.
kresy.pl, 15.09.2016.

[4] „Szef MSZ Ukrainy o Woły-
niu: odpowiedzialność spoczy-
wa na obu stronach”, www.kre-
sy.pl, 13.09.2016.

[5] „Moskwa to centrum skłó-
cania naszych krajów”. Tomasz 
Sakiewicz i jego „Testament I 
RP” we Lwowie, www.niezale-
zna.pl, 14.09.2016.

[6] „Wicepremier Morawiecki 
chce ściągnąć do Polski kilkaset 
tys. pracowników z Ukrainy”, 
www.kresy.pl, 8.09.2016.

Jedną z najohydniejszych 
zbrodni popełnionych pod ha-
słem rozprawy z „polskimi an-
tysemitami” było zamordowa-
nie kilku działaczy studenckich 
na Politechnice Lwowskiej w 
październiku 1939 roku. Inspi-
ratorem całego mordu był ppłk 
NKWD, rosyjski Żyd Jusimow, 
mianowany komisarzem Poli-
techniki Lwowskiej.
Zbysław Popławski tak opisał na 
łamach wrocławskiego periodyku 
„Semper Fidelis” przebieg okrut-
nej rozprawy z polskimi działa-
czami studenckimi:
Październik 1939. „Samorozwią-
zanie” Bratniej Pomocy Politech-
niki Lwowskiej
Komisarz Jusimow zorganizował 
„likwidacyjne zebranie” Brat-
niej Pomocy („Bratniaka”), które 
odbyło się w dniach 15 - 20 paź-
dziernika 1939 roku.
Większość obecnych na sali sta-
nowili Żydzi i Ukraińcy. Polaków 
było mało; tzw. likwidacja odby-
wała się  niezgodnie ze statutem, 
gdyż dokonywali jej nie członko-
wie.
Na sali orkiestra wojskowa 
NKWD grała marsze; nie wie-
dziano wówczas, że były to 
mundury NKWD. Za kate-
drą zasiadła grupa 6-8 osób, 
a wśród nich, jako zagajający 
Żyd rosyjski w skórzanej kurt-
ce i skórzanym kaszkiecie, któ-
rego nie zdjął w czasie zebrania. 
Przedstawił się jako „komisarz 
Politechniki”.
Był to właśnie tow. Jusimow, 
ppłk z zarządu politycznego 
Armii Czerwonej. Przemawiał 
po rosyjsku, wykazując, że te-
raz po upadku „jaśniepańskiej 
Polski” należy zlikwidować jej 
nadbudowę, tj. organizację stu-
dencką powołaną do gnębienia 
ludu pracującego. Za to wszyst-
ko, co było, odpowiedzialni są 
członkowie kierownictwa tej 
organizacji, którzy znajdują się 
na  sali.

JANEK KRASICKI KOMUNI-
STYCZNY PUPIL BOLSZE-
WICKICH ZBRODNIARZY

Jako drugi wystąpił Jan Krasic-
ki, już wtedy II sekretarz Miej-
skiej Organizacji Komsomołu. 
Odegrał on tutaj rolę prowo-
katora do zaplanowanego ludo-
bójstwa. Z przemówienia tego 
charakterystyczny był frag-
ment, gdy Krasicki, omawiając 
działalność antysemicką i prze-
śladowanie Żydów, użył słowa 

„Żyd”.
Wówczas  komisarz Jusimow ze-
rwał się oburzony, wykrzykując 
po rosyjsku, że nie wolno (nie-
lzia) używać słowa „Żyd”, bo to 
jest słowo obraźliwe, tylko należy 
używać słowa „Jewriej”.
Krasicki usiłował wytłumaczyć, 
że w języku polskim nie ma sło-
wa „Jewriej”, tylko słowo „Żyd”. 
Gdy Krasicki ponownie użył sło-
wa „Żyd”, komisarz znów zerwał 
się z miejsca, zwymyślał go gro-
żąc pięścią i nakazując używać 
słowa „Jewriej”.
Słowo „Żyd” w tym czasie ozna-
czało w języku rosyjskim syjo-
nistę, a więc faszystę. Po chwili 
Krasicki przemawiał dalej, uży-
wając teraz nowego słowa z języ-
ka polskiego - „Izraelita”, co już 
nie wzbudziło protestów.
Następni mówcy - komuniści 
żydowscy - stwierdzili, że na sali 
są obecni działacze organizacji 
antysemickich. 
Komisarz polecił ich wskazać. 
Wyciągnięci przemocą z miejsc 
i bici, doprowadzeni zostali do 
mównicy, aby się tłumaczyli.
Tam zostali znowu pobici i sko-
pani, wreszcie wywleczeni przez 
członków orkiestry w mundu-
rach na korytarz. W czasie, gdy 
orkiestra znów grała, słychać 
było wyraźnie strzały na kory-
tarzu.
Po zebraniu otworzono drzwi 
sali; wszyscy musieli przecho-
dzić przez korytarz, a tam za 
ławkami w kałużach krwi leżeli 
zamordowani,  wyprowadzeni 
uprzednio studenci.
Oto nazwiska ofiar, które udało 
się ustalić:

Ludwik Płaczek, student  IV roku, 
członek Korporacji „Scythia”;

Jan Płończak, student  III roku, 
członek wydziału „Bratniaka”, 
również należący do korporacji 
„Scythia”;

Henryk Różakolski, student  IV 
roku, pochodzący z Wielkopolski 
(por. Z. Popławski Represje oku-
pantów na Politechnice Lwow-
skiej (1939-1945), „Semper Fide-
lis”, 1991, nr 4, s. 3-4).

Szczególnie złowieszcza była 
atmosfera, w której publicznie 
zorganizowano swoisty „sąd” 
nad polskimi działaczami stu-
denckimi za rzekomy „antyse-
mityzm”, aby ich wkrótce po-
tem zabrać jako ofiary kaźni.
Mark Paul porównał atmosferę 

zgromadzenia, które faktycznie 
„skazało” studentów na śmierć, 
do atmosfery niektórych wie-
ców w nazistowskich Niemczech 
(por. tekst M. Paula Jewish-Po-
lish Relations in Soviet-Occu-
pied Eastern Poland, 1939-1941, 
publikowany w książce „The 
Story of Two Shtetls, Brańsk 
and Ejszyszki”, Toronto-Chica-
go 1998, t. 2, s. 207).
Janek Krasicki, Jan Krasicki, 
pseudonim Kazik, Janek (ur. 
18 września 1919 roku we wsi 
Sowliny koło Limanowej, zm. 2 
września 1943 roku w Warsza-
wie) – polski działacz komuni-
styczny, młodzieżowy działacz i 
agitator stalinowski, funkcjona-
riusz Komsomołu we Lwowie, 
następnie członek grup dywer-
syjnych, członek Polskiej Partii 
Robotniczej i Gwardii Ludo-
wej, formalnie ogłoszony prze-
wodniczącym Związku Walki 
Młodych.
Janek Krasicki wychował się w 
rodzinie inteligenckiej jako syn 
Fryderyka Krasickiego, urzędnika 
pełniącego przed wojną funkcję 
inspektora oświatowego i posła 
na Sejm RP z ramienia Bezpar-
tyjnego Bloku Współpracy z Rzą-
dem.
W 1937 roku ukończył Gim-
nazjum Państwowe im. Józefa 
Piłsudskiego w Święcianach, 
wiążąc się pod koniec nauki z 
Komunistyczną Partią Zachod-
niej Białorusi. W tym samym 
roku rozpoczął studia prawnicze 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Tam wstąpił do Organizacji Mło-
dzieży Socjalistycznej „Życie”, 
która pozostawała pod wpływami 
nielegalnych ugrupowań - Komu-
nistycznej Partii Polski i Komu-
nistycznego Związku Młodzieży 
Polskiej. Nawiązał też bezpośred-
nie kontakty z działaczami KPP. 
W wyniku bójki z działaczami 
narodowymi został aresztowany 
i usunięty z Uniwersytetu War-
szawskiego.
Po wrześniu 1939 roku przedostał 
się na tereny okupacji sowieckiej 
do Lwowa, gdzie został przyjęty 
na drugi rok prawa na Lwowskim 
Uniwersytecie Państwowym im. 
Iwana Franki.
Został przewodniczącym Związ-
ku Zawodowego Studentów i 
Pracowników Naukowych wy-
działu prawniczego. W 1940 roku 
rozpoczął starania o przyjęcie do 
Komunistycznego Związku Mło-
dzieży (Komsomoł). Jego zabiegi 
zostały uwieńczone powodze-
niem, co było dowodem zaufania 

sowieckich władz do Krasickiego 
jako wyróżniającego się agitatora 
politycznego.
W okresie skierowanych w pol-
ską ludność sowieckich represji, 
masowych deportacji i terroru 
Krasicki aktywnie włączył się 
w działalność na rzecz propago-
wania stalinizmu wśród polskiej 
i ukraińskiej młodzieży. Współ-
pracował z sowieckim aparatem 
represji - brał udział w przepro-
wadzaniu deportacji i układaniu 
list osób przeznaczonych do wy-
wózki.
Między 15 a 20 października 
1939 roku wystąpił w roli prowo-
katora podczas zorganizowanego 
przez NKWD mordu na grupie 
polskich studentów Politechniki 
Lwowskiej.
W początkach 1941 roku został 
II Sekretarzem Miejskiego Ko-
mitetu Komsomołu we Lwowie. 
Wiosną 1941 roku był członkiem 
delegacji studentów na spotkanie 
z I Sekretarzem Komitetu Cen-
tralnego Komunistycznej Partii 
Ukrainy Nikitą Chruszczowem.
Organizował koła komsomol-
skie w zakładach pracy, urządzał 
odprawy dla agitatorów i wykła-
dowców politycznych, którzy 
mieli organizować obowiązkowe 
spotkania polityczne, tzw. „ma-
sówki” dla robotników. Stał się 
wówczas bohaterem sowieckich 
reportaży propagandowych w 
lwowskiej prasie i w radiu.
Po wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej w czerwcu 1941 
roku był pod szczególną ochroną 
służb sowieckich - wraz z wła-
dzami lwowskiego Komsomołu 
ewakuowano go na wschód. W 
Moskwie został wytypowany do 
grupy Polaków, którzy mieli zo-
stać przerzuceni do Polski w celu 
realizacji zadań dywersyjnych 
oraz wytycznych sowieckiej po-
lityki i taktyki propagandowej na 
ziemiach polskich.
Po przeszkoleniach służb spe-
cjalnych, zakamuflowanych jako 
Szkoła Kominternowska, miesz-
cząca się w Nagornoje, Puszkino 
i prawdopodobnie Schodni, włą-
czono go do tzw. drugiej grupy 
inicjatywnej, która po przerzuce-
niu do kraju 20 maja 1942 roku 
zasiliła kierownicze kadry komu-
nistycznej konspiracji w ramach 
PPR i tworzonej wraz z nią Gwar-
dii Ludowej.
Od czerwca 1942 roku do marca 
1943 roku był kierownikiem łącz-
ności radiowej Komitetu Central-
nego PPR z Moskwą oraz człon-
kiem bojówki specjalnej, podle-

ŻYDOWSKIE NKWD IM. JANKA 
KRASICKIEGO Z POLITECHNIKĄ 
LWOWSKĄ W TLE.
ZAMORDOWANIE LWOWSKICH 
DZIAŁACZY STUDENCKICH.
Aleksander Szumański
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głej władzom partii.
Brał udział w różnego rodzaju 
akcjach zbrojnych Gwardii Ludo-
wej, w tym w akcji na Komunalną 
Kasę Oszczędności w Warszawie 
30 listopada 1942 roku, w której 
zdobyto olbrzymie fundusze na 
działalność konspiracyjną i pro-
pagandową. Zajmował się rów-
nież szkoleniem politycznym i 
wojskowym młodych członków 
GL.
W 1943 roku przygotowywał po-
wołanie młodzieżowej przybu-
dówki PPR, która uzyskała nazwę 
Związku Walki Młodych (ZWM), 
stając się jej drugim przewodni-
czącym. Z polecenia Małgorza-
ty Fornalskiej zastrzelił sekre-
tarza PPR Bolesława Mołojca.

Latem 1943 roku na polecenie 
zwierzchników ściągnął do War-
szawy Bolesława Bieruta. Wkrót-
ce po powrocie został w Warsza-
wie 2 września 1943 aresztowany 
i zginął podczas próby ucieczki.
W okresie PRL-u nie ekspono-
wano nadmiernie jego działalno-

ści na rzecz ZSRR i aktywności 
w propagowaniu kultu Stalina, 
całkowicie przemilczając, że był 
sowieckim agitatorem w czasach 
krwawych represji i deportacji 
ludności polskiej z ziem wschod-
nich w latach 1939-1941.
Z reguły przemilczano także jego 
udział w zabójstwie Bolesława 
Mołojca, gdyż uznawano to za 
temat niewygodny. Wokół jego 
postaci wykreowano legendę (np. 
Halina Rudnicka napisała w 1955 
roku „Wspomnienie o Janku Kra-
sickim”).
Krasicki stał się symbolem pa-
triotyzmu i bezinteresownej walki 
młodego pokolenia o socjalizm.
Janek Krasicki został patronem 
Związku Młodzieży Socjalistycz-
nej. Jego imię nosił m.in. do 1990 
roku jeden z parków w Łodzi, 
obecnie Park im. gen. M. Zaru-
skiego, Limanowski Dom Kultu-
ry, sanatorium dla dzieci w Ry-
manowie Zdroju (obecnie uzdro-
wisko Maria), park w Rudzie Ślą-
skiej - Goduli (gdzie umieszczony 
był pomnik z wizerunkiem Janka 

Krasickiego) i w wielu innych 
miejscach.
Pomniki Janka Krasickiego stały 
w Gdańsku, Opolu, Siemianowi-
cach Śląskich, Skarżysku - Ka-
miennej. Elblągu.
W Elblągu  pomnik ku czci Jan-
ka Krasickiego stoi do dzisiaj.
Zbrodnia ta do dzisiaj nie zo-
stała rozliczona, a ofiary nie 
doczekały się nawet tablicy pa-
miątkowej, która powinna być 
na budynku Politechniki Lwow-
skiej.

BRATNIA POMOC

Zwana też Towarzystwami Brat-
niej Pomocy Studentów, potocz-
nie „Bratniak”, samopomocowa 
organizacja studencka; pierwsze 
Bratnie Pomoce w Polsce po-
wstały 1859 przy UJ i 1889 przy 
UW w celu niesienia pomocy 
finansowej dla niezamożnych 
studentów, prowadzenia działal-
ności oświatowej wśród ludności 
miejskiej i wiejskiej. Zajmowały 
się także przydzielaniem miejsc 

w akademikach, prowadzeniem 
tanich stołówek, pośrednictwem 
w uzyskiwaniu dorywczych prac 
zarobkowych, niektóre z Bratnich 
Pomocy prowadziły także dzia-
łalność wydawniczą itd. Dzięki 
zdobytemu autorytetowi, także u 
władz uczelni, spełniały rolę sze-
rokiej reprezentacji ogółu akade-
mików, często stając w obronie 
praw studentów.
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Eugenia Borkowska 
z d. Skoczek - wspomnienie.
Andrzej Skoczek

Dokończenie ze strony 1
Eugenia Borkowska, z domu 

Skoczek, urodziła się 3 września 
1921 roku w Kałudze, w wielo-
dzietnej rodzinie kolejarza. Po 
rewolucji przeniosła się na Wo-
łyń, do Kowla. Tam też ukończyła 
szkołę podstawową. Ostatni rok 
jej nauki w gimnazjum przerwał 
wybuch II Wojny Światowej. 
Młodziutka Eugenia nie podda-
ła się jednak terrorowi okupan-
tów: sowieckiego i niemieckiego. 
Wzorem swoich starszych braci, 
wstąpiła w szeregi organizującej 
się na Wołyniu 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty Armii Krajowej. 
Została łączniczką i zaufanym 
kurierem AK pod pseudonimem 
„Kropelka”. Oprócz przekazy-
wania wiadomości, a także broni 
dla partyzantów w rejonie Kowla, 
przewoziła meldunki z Wołynia 
do Warszawy i znaczne sumy pie-
niędzy z Warszawy na Wołyń, w 
celu wsparcia działań partyzanc-
kich na Kresach.

To za jej staraniem rodzina 
szczęśliwie ewakuowała się z Kre-
sów, do Karczewa pod Warszawą. 
Po przejściu frontu, w zimie 1944 
roku, została podstępnie areszto-
wana przez NKWD w Otwocku. 
Wywieziona pod strażą za przesu-
wającym się frontem, zmarznięta 
i głodna, po wielu dniach dotarła 
aż do Złotowa. Tam zmieniono 
rozkazy i pod konwojem wracała 
do Warszawy, aby zapewne dołą-
czyć do transportu Polaków wy-
wożonych w głąb Rosji. Młoda, 
sprytna dziewczyna miała jednak 
na tyle odwagi, aby w Pruszkowie 
zmylić czujność strażnika. Pieszo 
uciekła do Słomczyna koła Kon-

stancina, do posiadłości swojej 
siostry Stanisławy Sucheckiej. 

Jednak Urząd Bezpieczeństwa 
nie zapomniał o łączniczce AK. 
Jakiś czas później została aresz-
towania w Ciechanowie i skazana 
na półtora roku więzienia. Prze-
bywała w wojskowym więzieniu 
karno-śledczym przy ul 11 Li-
stopada w Warszawie, gdzie wy-
konywano wyroki śmierci i roz-
strzeliwano więźniów politycz-
nych. Więziona Eugenia słyszała 
po nocach szczęk otwieranych 
krat, tupot butów, okrzyki mor-
dowanych i salwy wystrzałów. 
Sama niepewna jutra, została po 
roku zwolniona z więzienia dzięki 
amnestii, lecz koszmarne wspo-
mnienia tamtych dni powróciły 
po wielu latach i nie pozwalały 
cieszyć się sędziwą starością. 

Po odzyskaniu wolności, z pięt-
nem więźnia politycznego, długo 
poszukiwała pracy, aż wresz-
cie poznała swojego przyszłego 
męża Sewera Borkowskiego. Już 
w małżeństwie, bardziej ustabi-
lizowana ekonomicznie, podjęła 
pracę w Młodzieżowej Agencji 
Wydawniczej. Po urodzeniu córki 
Marysi,  w maju 1951 roku rozpo-
częła, w pełni rodzinne, szczęśli-
we życie. W rodzinie Skoczków, 
była osobą integrującą swoich 
pięciu braci ich żony i dzieci, 
troszcząc się o serdeczną rodzin-
ną więź. W gronie całej rodziny i 
przyjaciół była osobą wielce sza-
nowaną i kochaną.  

Jednak niepokorna natura nie 
dozwoliła jej żyć w spokoju i ci-
szy. Bardzo przeżyła wraz z cór-
ką Marysią śmierć swojego męża 

Sewera w 2000 roku. Zrozpaczo-
na, nasiliła wówczas swoją dzia-
łalność w szeregach Światowego 
Związku Żołnierzy AK, aby  w 
konsekwencji zostać wicepre-
zesem Zarządu Okręgu Wołyń-
skiego. W tym czasie, wspólnie 
z innymi żołnierzami AK, pod-
trzymywała i kultywowała usilnie 
pamięć o bohaterskich walkach 
żołnierzy z okupantem i o gehen-
nie mordowanej przez bandy UPA 
polskiej ludności cywilnej we 
wsiach i przysiółkach, na Kresach 
Rzeczpospolitej.

 Aktywnie włączyła się też w 
budowę pomnika 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK, usytuowa-
nego na Skwerze Wołyńskim w 
Warszawie. Przy charakterystycz-
nym pomniku,  upamiętniającym 
martyrologię Polaków mieszka-
jących na Ziemi Wołyńskiej, co 
rocznie uczestniczyła w apelach 
pamięci, przy okazji kombatanc-
kich zjazdów żołnierzy AK i w 

uroczystościach upamiętnianych 
ważne kresowe rocznice. W ostat-
nich latach aktywna działalność 
„Kropelki” w postaci wywiadów 
i wspomnień, została zapisana na 
trwale w wydawnictwach Świato-
wego Związku Żołnierzy AK.

Dziękując nieustannie Bogu za 
opiekę nad rodziną i borykając 
się ze swoimi słabościami, przez 
całe lata uczestniczyła regularnie 
w mszach świętych i nabożeń-
stwach w swoim kościele para-
fialnym p.w. Dzieciątka Jezus na 
Żoliborzu.

Aktywną działalność niepokor-
nej Eugenii przerwała w ostatnich 
dwóch latach niespodziewana 
choroba. Złamana noga unieru-
chomiła na trwale dotychczas 
aktywną kombatantkę, co bardzo 
przyczyniło się do pogorszenia jej 
stanu zdrowia fizycznego i psy-
chicznego. Zrozpaczona córka, 
dojeżdżająca nieustannie z Wied-
nia, gdzie wraz z mężem miesz-

ka na stałe, troszcząc się o pełną 
opiekę nad niedołężną już matką 
umieściła ją w Domu Kombatanta 
przy ul. Sterniczej w Warszawie. 
Tam odeszła w spokoju, 6 wrze-
śnia 2016 roku, po ukończeniu 
95 lat, opatrzona sakramentami 
świętymi i pogodzona ze świa-
tem, w otoczeniu kochającej, 
zrozpaczonej córki i pogrążonej 
w smutku rodziny. 

Uczestnicząc w Mszy świętej 
pogrzebowej, wsłuchujmy się w 
Słowo Boże i starajmy się przy-
stąpić do Stołu Pańskiego, aby 
wyprosić u Miłosiernego Boga, 
dla zmarłej Eugenii  nagrodę w 
Niebie za jej bogate życie, zanu-
rzone w Bogu, pełne matczynej i 
rodzinnej miłości, a także wypeł-
nione posługiwaniem i pomocą 
materialną bliźnim będącym w 
potrzebie. Niech Dobry Bóg, któ-
ry jest Miłością, będzie dla św.p. 
Eugenii szczęściem na wieki. 
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71. ROCZNICA ZBRODNI W 
BARYSZU POD TARNOPOLEM
UPA PALIŁA I MORDOWAŁA PO DOMACH.KRWAWY ATAK 
SOTNI UPA „BURŁAKI”  NA WSIE  IHROWICA, ŁOZOWA
Aleksander Szumański
W nocy z 5 na 6 lutego 1945r., 
kureń „Bystry” Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii, dowodzony 
przez Petro Chamczuka „Bystre-
go”, dokonał napadu na miej-
scowość Barysz w dawnym wo-
jewództwie tarnopolskim (pow. 
Buczacz). Z rąk ukraińskich na-
cjonalistów zginęło wówczas na-
wet 135 mieszkańców wsi (różne 
szacunki), co czyni ten mord jed-
nym z największych na obszarze 
galicyjskiego Podola.
Mord w Baryszu był częścią an-
typolskiej akcji ukraińskich na-
cjonalistów w Galicji Wschodniej 
(Małopolska Wschodnia - przed 
wojną województwa lwowskie, 
tarnopolskie i stanisławowskie), 
którą zapoczątkowano jesienią 
1943 roku. Wcześniej, od lute-
go tego roku, UPA dokonywała 
pacyfikacji polskich wsi na Wo-
łyniu. Ich nasilenie przypadło na 
lipiec 1943 roku.

ANTYPOLSKIE AKCJE NA 
ZIEMI TARNOPOLSKIEJ 

Napady na polskie wsie na ob-
szarze Galicji Wschodniej miały 
zorganizowany charakter i wy-
nikały z wcześniejszego rozkazu 
kierownictwa UPA w tym rejonie. 
Zbrodnicza działalność UPA oraz 
wspierających ją oddziałów ukra-
ińskiej samoobrony (Kuszczowe 
Widiłły) zintensyfikowała się w 
drugiej połowie 1944 roku.
Szczególne nasilenie pacyfikacji 
polskich wsi przypadło na ziemię 
tarnopolską, zajętą przez Armię 
Czerwoną. Na kontrolowanych 
przez siebie terenach Sowie-
ci zwalczali UPA w podobnym 
stopniu jak polskie podziemie 
niepodległościowe. Równocze-
śnie – na mocy porozumienia 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego z rządem Ukraiń-
skiej Sowieckiej Republiki Socja-
listycznej z 9 września 1944 roku 
– realizowano plan ewakuacji 
ludności polskiej z zagrożonych 
terenów.
Sytuację komplikował fakt, że 
w części polskich wsi stacjono-
wali członkowie tzw. Istrebitiel-
nych Batalionów (uzbrojonych 
formacji pomocniczych), które 
powołano pod broń z inicjatywy 
sowieckiej. Fakt ten skrzętnie wy-
korzystywała propaganda UPA, 
tłumacząca mordy na polskiej 
ludności koniecznością zemsty 
za jej rzekomą kolaborację z oku-
pantami.
Pod koniec 1944 roku, szczegól-
nie w okresie świąteczno-nowo-

rocznym, przedwojenne woje-
wództwo tarnopolskie dosłownie 
stanęło w ogniu. W samym tylko 
grudniu ukraińscy nacjonaliści na-
padali na polskie wsie aż 55 razy. 
Szczególnie krwawy był atak na 
wieś Ihrowica, dokonany przez 
UPA 24 grudnia, w przeddzień 
Bożego Narodzenia. Tam z rąk 
napastników zginęło ok. 80 Pola-
ków, wielu z nich zaskoczonych 
przy wigilijnych stołach. Jeszcze 
więcej, bo według sowieckich 
meldunków aż 122 osoby, zabili 
Ukraińcy w miejscowości Łozo-
wa (w nocy z 28 na 29 grudnia). 
Oba ataki przeprowadziła sotnia 
UPA „Burłaki” pod rozkazami 
Iwana Szemczyszyna „Czornyja”.
W styczniu 1945 roku doszło do 
kolejnych pacyfikacji, głównie 
w trzech powiatach: zaleszczyc-
kim, buczackim i borszczowskim. 
UPA dokonało wówczas zbrodni 
w Uhryńkowcach, Głeboczku, 
Lataczu, Błyszczance, Uściu Zie-
lonym i Majdanie. W atakach zgi-
nęło kilkaset Polaków.
2 lutego kureń czortowski UPA 
pod dowództwem Petro Cham-
czuka „Bystrego” napadł na Czer-
wonogród, chroniony przed ok. 
100-osobową załogę IB. Do prze-
prowadzonego w późnych godzi-
nach wieczornych ataku przezna-
czono dwie sotnie UPA – „Czer-
nomorci” i „Siri Wowky”. Polacy 
stawili opór; zginęło 49 polskich 
obrońców wsi, po stronie UPA 
było dwóch zabitych.

PACYFIKACJA BARYSZA

UPA – jak napisano w jednym z 
polskich meldunków – „paliła i 
mordowała po domach”. W czasie 
walk banderowcy za pomocą gra-
natów powodowali liczne pożary 
drewnianej zabudowy. Ci, którzy 
uniknęli śmierci w płomieniach, 
ginęli od kul lub uderzeń ostrymi 
narzędziami. Mieszkańców siłą 
wyciągano z domów, zabijano 
na oczach najmłodszych. Zresztą 
tych ostatnich, podobnie jak ko-
biet i starców, także nie oszczę-
dzano. 
Na kolejny atak przeprowadzony 
przez kureń „Bystrego” nie trzeba 
było długo czekać. 
W nocy z 5 na 6 lutego 1945 roku 
upowcy napadli na Barysz w po-
wiecie buczackim, dużą wieś za-
mieszkałą przez ok. 7 tys. osób, w 
większości przez Polaków. 
Nie po raz pierwszy Barysz został 
spacyfikowany przez ukraińskich 
nacjonalistów, a w czasie ostat-

niego, styczniowego ataku UPA 
na przysiółek Tysów zginęło 21 
mieszkańców. 
Celem kolejnej akcji miało być 
nie tylko zabicie kolejnych pol-
skich mieszkańców wsi, ale i 
zneutralizowanie stacjonującego 
tam oddziału IB, który – jak to 
określali napastnicy – „stale ter-
roryzował wsie w Buczackiem”.
Na miejscowość napadło łącz-
nie ok. 300 ludzi; banderowców 
wsparli miejscowi Ukraińcy. W 
czasie ataku, który rozpoczął się 
między godz. 22.00 a 23.00, wy-
wiązała się kilkugodzinna walka. 
Wsi bronił ok. 100-osobowy od-
dział IB, złożony m.in. z byłych 
żołnierzy Armii Krajowej (nie-
które relacje mówią o wiele niż-
szej liczbie obrońców miejscowo-
ści; część IB miało znajdować się 
w sąsiednim Buczaczu). Do naj-
krwawszych walk doszło na osie-
dlu Mazury. Głównymi punktami 
oporu były murowane gmachy 
szkoły i kościoła.
Silny opór był możliwy dzięki do-
brej organizacji oraz uzbrojeniu 
oddziału Istriebitielne Bataliony ( 
IB) w Baryszu, jednego z najlicz-
niejszych w powiecie, złożonego 
z czterech plutonów. 
Dwa stanowiły jednostkę bojową, 
zaś pozostałe pełniły służbę war-
towniczą przy różnych urzędach, 
ochraniały mosty, eskortowały 
aresztowanych do wiezienia w 
Czortkowie. Komenda IB mieści-
ła się w gmachu milicji. Jednost-
ką dowodził sowiecki oficer o na-
zwisku Iwanienko, jego zastępcą 
był żołnierz AK Józef Krowicki” 
– pisze Grzegorz Motyka w książ-
ce „Ukraińska partyzantka 1942-
1960”.
UPA – jak napisano w jednym z 
polskich meldunków – „paliła i 
mordowała po domach”. W czasie 
walk banderowcy za pomocą gra-
natów powodowali liczne pożary 
drewnianej zabudowy. Ci, którzy 
uniknęli śmierci w płomieniach, 
ginęli od kul lub uderzeń ostrymi 
narzędziami. Mieszkańców siłą 
wyciągano z domów, zabijano 
na oczach najmłodszych. Zresztą 
tych ostatnich, podobnie jak ko-
biet i starców, także nie oszczę-
dzano.

ATAK KURENIA UPA NA 
OŚRODEK M. BARYSZ

6 lutego1945 roku Kureń („Siri 
Wowky” i „Czornomorci”) pod 
dowództwem komendanta By-
strego zlikwidował ośrodek w 
miejscowości Barysz w rejonie 

buczackim, w którym znajdowało 
się ponad 200 „bojców” Istriebi-
tielnego Batalionu(IB). Bój roz-
począł się o godz. 23-ej i trwał 
całą noc. Strybki stawili zdecydo-
wany opór, z okrzykiem „na ba-
gnety” rzucili się  na przerwanie 
boju. W boju zniszczono wielu 
bolszewickich sługusów. Wsku-
tek spowodowanego bojem poża-
ru spaliło się wiele zabudowań” 
– czytamy w sprawozdaniu UPA 
sporządzonym po pacyfikacji.
W ataku na Barysz zginęło od 100 
do 135 osób. 
Dokumentacja NKWD mówi o 
ponad 100 śmiertelnych ofiarach 
napadu; w polskich pracach hi-
storycznych pojawia się wyższa 
liczba zabitych (liczbę 135 poda-
ją Henryk Komański i Szczepan 
Siekierka, autorzy książki „Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie tarnopolskim 
1939-1946”).
W notatce Komitetu Wykonaw-
czego Rady Wiejskiej w Baryszu 
„dotyczącej aktu terrorystyczne-
go OUN i UPA” (marzec 1951 
roku) napisano: „Łącznie bandyci 
rozstrzelali 110 osób. Nazwiska 
wszystkich rozstrzelanych nie 
są znane Baryskiej Radzie Wiej-
skiej. Zostali oni pochowani we 
wspólnej mogile na cmentarzu 
baryskim. Poza tym w czasie roz-
strzeliwania bandyci spalili pra-
wie 180 domów mieszkalnych i 
innych budynków należących do 
rozstrzelanych obywateli sowiec-
kich. Tej samej nocy bandyci do-
konali napadu na baryski zakład 
spirytusowy, w którym spalili 
5000 litrów spirytusu i dokumen-
ty biura zakładu spirytusowego 
oraz zniszczyli wyposażenie. 

BILANS UKRAIŃSKICH 
ZBRODNI

 Jak podaje Ewa Siemaszko 
(„Bilans zbrodni”), w 1944 roku 
ukraińscy nacjonaliści dokonali 
napadów na 1550 miejscowości 
w Galicji Wschodniej, mordując 
co najmniej 32 tys. Polaków. Rok 
później UPA zaatakowało 611 
miejscowości na tym obszarze, a 
bilans zabitych po stronie polskiej 
wyniósł ok. 5,9 tys. osób. 
Zamordowani Polacy spoczęli 
w zbiorowej mogile trzy dni po 
mordzie. Zanim jednak pocho-
wano wszystkie ofiary masakry 
w Baryszu, UPA dokonała ko-
lejnych zbrodni. „7 lutego 1945 
roku banderowcy, powracający 
do swojej bazy z pogromu ludno-

ści polskiej w Baryszu, zatrzyma-
li się we wsi Zalesie, gdzie zaczęli 
gromadzić schwytanych w okoli-
cach Polakow. Następnie ok. 70 
osób spalili w suszarni tytoniu” 
– czytamy w „Kresowej Księdze 
Sprawiedliwych”.
Do innych masakr doszło m.in. 
w miejscowościach: Markowa, 
Korościatyn, Poźniki, Bobuliń-
ce, Byczkowce i Szklana Huta. 
W marcu 1945 roku napady na 
polskie wsie częściowo ustały, a 
w drugiej połowie roku mordy o 
masowym charakterze były już 
rzadkością (choć ciągle do nich 
dochodziło). Było to związane 
z odpływem ludności polskiej 
z tych terenów – w obawie o 
własny los i na wieść o postano-
wieniach konferencji Wielkiej 
Trójki w Jałcie, a także w związ-
ku ze wzmożonymi działaniami 
antypartyzanckimi na terenie 
przedwojennego województwa 
tarnopolskiego, przeprowadza-
nymi przez sowiecki aparat bez-
pieczeństwa.
Według danych przywołanych 
przez Grzegorza Hryciaka w 
artykule „Akcje UPA przeciwko 
Polakom po ponownym zajęciu 
Wołynia i Galicji Wschodniej 
przez Armię Czerwoną w 1944 
roku”, tylko w lutym 1945 roku 
na terenie dawnego wojewódz-
twa tarnopolskiego ukraińscy 
nacjonaliści zamordowali po-
nad tysiąc Polaków, paląc po-
nad 50 zamieszkanych przez 
nich wsi. 
Szczególnym okrucieństwem 
wykazywali się upowcy z kure-
nia „Bystrego”. „Oddział ten 
wykazał się największą aktyw-
nością i najbardziej odznaczył 
się w dziele niszczenia cywilnej 
ludności polskiej” – podkreśla 
historyk.
Jak podaje Ewa Siemaszko 
(„Bilans zbrodni”), w 1944 roku 
ukraińscy nacjonaliści dokonali 
napadów na 1550 miejscowości 
w Galicji Wschodniej, mordu-
jąc conajmniej 32 tys. Polaków; 
rok później UPA zaatakowało 
611 miejscowości na tym obsza-
rze, a bilans zabitych po stro-
nie polskiej wyniósł ok. 5,9 tys. 
osób.
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Banderowcy wyrzynają ludność kolonii 
Kisielówka, Czesnówka Jesionówka 
i innych osiedli
Sławomir Tomasz Roch

Ogólne mordy ludności 
polskiej zaczęły się z początkiem 
lipca 1943 r., pierwsze ofiary 
padły już wczesnym rankiem 
w Krwawą Niedzielę 11 lipca 
w Dominopolu, a także na 
terenie naszej gminy Kisielin. 
W kościele parafialnym w 
Kisielinie pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej, brutalnie 
wymordowano w czasie 
nabożeństwa setki Polaków, 
pozostała część broniła się w 
murach, nieprzerwanie przez 
12 godzin. Bandyci odstąpili 
dopiero nocą, po temu 
wyratowała się cześć ludności 
polskiej. W tym samym czasie 
i także podczas nabożeństwa, 
dokonano masowej zbrodni 
w kościele parafialnym pw. 
Trójcy Świętej i św. Michała 
Archanioła w miasteczku 
Poryck. Następnie atakowane 
były inne miejscowości, w tym 
duża wieś Rudnia, a ludność 
polska bestialsko mordowana 
od niemowląt, po starców. 
Ogólny mord naszej kolonii 
Kisielówka nastąpił 21 sierpnia 
1943 r., poniżej zamieszczam 
dokładny opis tamtych 
tragicznych wydarzeń oraz 
okoliczności, które poprzedziły 
napad banderowców. A było 
tak, że gdy dowiedziałem 
się iż Ukraińcy wymordowali 
Polaków w Kisielinie i na 
Rudni, postanowiłem wrócić w 
rodzinne strony, aby przekonać 
się, co się właściwie dzieje i w 
moim domu. 

Dlatego nocą poszedłem 
do Kisielówki i zapukałem w 
okno, gdy rodzice zobaczyli 
mnie zdrowego, popłakali 
się ze szczęścia, nie wiedzieli 
bowiem, czy w ogóle jeszcze 
gdzieś tam żyję. Okazało 
się przy tym, że w naszych 
stonach Ukraińcy również 
mordują Polaków i że całkiem 
niedawno wymordowali 
ludność cywilną wsi 
Dominopol. Nie mogłem 
oczywiście pozostać w 
domu, dlatego nieustannie 
ukrywałem się w kopach na 
polu, w pobliskich zaroślach 
oraz w lesie, podobny los 
dzielił w tym czasie mój 
tatuś Władysław. W domu 
pozostawała najczęściej mama 
Rozalia i brat Longin, ale 
nawet oni często chowali się w 
podziemnym schronie, który 
znajdował się w sadzie, obok 
pieca. 

Zatem były to dni i miesiące 
niezwykle trudne, oto 
jak wspomina je Bronek 
Nieczyporowski: „W tym 
czasie byliśmy bardzo ostrożni, 
a gdy zostaje wymordowany 
Dominopol, gdy Krwawa 
Niedziela nie ominęła nawet 

świątyń w Kisielinie i w 
Porycku zaczynają nam serca 
drżeć. Chowamy się gdzie kto 
może, po lasach, zagajnikach, 
polach i miedzach. Ale 
nawet wtedy, pomimo tak 
nieznośnych warunków 
współżycia z Ukraińcami nie 
wszyscy Polacy wierzyli, że 
może dojść do takiej masakry, 
jaka spotkała mieszkańców 
Dominopola. Byli nawet i 
tacy, którzy liczyli na to, że 
to wszysko jakoś przejdzie. 
I chociaż nasza organizacja 
istniała, oczywiście w 
pewnym ograniczeniu, byli 
i tacy miejscowi Polacy, 
którzy ostrzagali nas, że jeśli 
okażemy, że posiadamy broń, 
to nas Ukraińcy pobiją, taka 
była po prostu mentalność. 
Członkami naszej konspiracji w 
tych dniach grozy byli: Wacław 
Pogorzelski, Gronowicz z 
Oździutycz, Stanisław Ferenc, 
Konstanty Zymon, Czesław 
Życzko oraz wielu innych 
kolegów.”. Świadectwo 
naszego kolegi Bronka 
rzuca zatem pewne światło, 
dlaczego i w naszej kolonii 
Kisielówka nie zawiązała się 
czynna, zbrojna samoobrona, 
która mogłaby stawić opór 
rozjuszonym banderowcom w 
razie spodziewanego ataku.

Tak ukrywaliśmy się, aż do 21 
sierpnia 1943 r., kiedy w biały 
dzień, w samo południe, około 
godziny 14.00 miał miejsce 
zbrojny napad na naszą kolonię 
Kisielówkę. Stałem na brzegu 
lasu chłopskiego, gdy się 
zaczęło, naprzeciw pola Polaka 
Zymona z Kisielówki. Nagle 
zobaczyłem, że do naszego 
domu idzie pieszo kilka osób, 
nie mogłem jednak dostrzec, 
czy posiadają broń, jedna 
osoba jechała na koniu. Gdy 
oni zniknęli wśród naszych 
zabudowań, usłyszałem jeden 
strzał, a potem nastąpiła 
cisza. Za chwilę usłyszałem 
więcej strzałów, już na terenie 
samej kolonii. Zobaczyłem 
także jak na dłoni, jak od 
zabudowań naszej kolonii w 
kierunku lasu uciekają ludzie 
w różnym wieku, w tym 
dzieci, nie mogłem jednak 
nikogo rozpoznać ponieważ 
wciąż było daleko, choć już po 
chwili rozpoznałem Wacława 
Pogorzelskiego. 

W tej dramatycznej chwili, 
tuż obok mnie stała nasza 
sąsiadka Helena, moja przyszła 
żona oraz jej rodzice Franciszka 
i Andrzej Furtak. Nagle 
usłyszeliśmy strzały w lesie, w 
tej sytuacji przestraszyliśmy się 
i rzuciliśmy się do gwałtownej 
ucieczki w głąb lasu, w 
kierunku drewnianej kaplicy 

hrabiego Szumińskiego. 
Kaplica stała przy krzyżówce 
w lesie i póki co, szliśmy 
sosiną dość pewnie bowiem 
las ten znałem od dawna 
dość dobrze. Od kiedy jeszcze 
przed wojną, wraz z hrabią 
Szumińskim polowaliśmy tu 
na ptaki, zające i sarny. Do dziś 
pamiętam, jak często bywałem 
w jego domu i widziałem tam 
całe dwa pokoje, wystrojone 
przeróżnymi ptaszętami, 
wypchanymi od środka 
tytoniem.

Kiedy zbliżyliśmy się 
do kaplicy w lesie, nagle 
wokół nas zaczęły rwać się 
pociski moździerzowe, które 
Ukraińcy miotali gdzieś z 
Lasu Świnarzyńskiego. Widać 
mieli dość dobry zwiad, bądź 
po prostu domyślali się, że 
właśnie tam Polacy szukają 
dziś swego schronienia. 
Oczywiście w lesie powstała 
wielka panika, zszokowani 
ludzie nie wiedzieli zupełnie, 
gdzie mają uciekać, gdzie 
szukać ratunku. A było tam 
już około kilkadziesiąt osób z 
bardzo różnych miejscowości, 
wśród nich było bardzo wielu 
naszych sąsiadów. W pewnym 
momencie dostrzegłem 
mężczyznę, który szedł bardzo 
szybko, a przy tym wydawał mi 
się bardzo podobny do mojego 
tatusia, więc pogoniłem za 
nim i krzyknąłem: „Tatusiu!”. 
Tymczasem on gwałtownie 
się odwrócił, a dzieliło nas 
już ledwie 10 metrów i bez 
jednego słowa wypalił do 
mnie z broni. Na szczęście, gdy 
tylko zobaczyłem jego twarz, 
poznałem Ukarińca z Tumina o 
imieniu Wasyl, nazywanego też  
„Wargatym”, od razu rzuciłem 
się na ziemię, tak że mnie nie 
trafił. Zaraz też przytomnie 
wskoczyłem w leśny gąszcz, 
który mnie ochronił. 

Potem szybko wróciłem 
do naszych i razem z dużą 
grupą ludzi uciekających od 
kaplicy, ruszyliśmy w kierunku 
Czarnego Lasu. W tym czasie 
bowiem wielu ludzi krzyczało 
do nas, by nie iść pod kaplicę 
bowiem tam już rozpoczęła 
się rzeź, Ukraińcy strzelają 
kogo popadnie oraz rąbią 
siekierami i widłami kogo się 
da. Tak więc nie mając wyboru, 
uciekaliśmy razem z nimi, 
to były naprawdę straszne 
chwile. Jakby piekło rozwarło 
się na ziemi, jeden uciekał i 
płakał, inny biegł i krzyczał coś 
tam, może kogoś nawoływał, 
a może jakiś amok właśnie 
go ogarnął, dzieci piszczały. 
Przyczym cały czas słychać 
było strzały karabinowe, na 
szczęście przestali strzelać 

z moździerzy. Dotarliśmy 
tam po jakiejś godzinie i 
naszym oczom ukazała się już 
duża grupa ludzi z różnych 
miejscowości, w tym z ze wsi 
Dominopol, kolonii Kisielówka, 
kolonii Augustów, ale przede 
wszystkim z kolonii Jasionówka 
oraz polskiej koloni Czesnówka, 
która była położona za 
Czarnym Lasem. To był bardzo 
dogodny teren do ukrycia się 
gęsty, trudno dostępny las 
olchowo-brzozowy i mnóstwo 
przeróżnych krzaków, gdzie 
bardzo łatwo można było 
się schować, a przy tym były 
tam bagna i moczary. Tam 
właśnie zatrzymaliśmy się, a 
tymczasem przybywały, coraz 
to nowe osoby i całe rodziny. 
Właściwie prawie wszystkich 
znałem, byli tam dla przykładu: 
Stanisław Łachowski oraz jego 
rodzina z Czesnówki, oraz 
bardzo wielu innych. 

Póki co, byliśmy w 
samym piekle i wspólnie 
zastanawialiśmy się, co robić 
dalej, gdzie uciekać i jak się 
stąd wydostać, z tych nie lada 
tarapatów. Dookoła nas szalało 
banderowskie ludobójstwo! 
Jak zwykle w takich chwilach 
zdania były bardzo podzielone, 
niektórzy chcieli przeczekać 
spokojnie na tym uroczysku 
do rana, a potem wrócić do 
swoich domów, do swojego 
całego dorobku życia. Takie 
stanowisko zajęli przede 
wszystkim ludzie starsi, mówili 
tak: „My wracamy rano do 
domów naszych, tam cały 
nasz majątek, tam nasza 
chudoba, a to przejdzie i 
znów będzie u nas spokojnie, 
będzie znów dobrze. Przecież 
Ukraińcy to też ludzie, za co 
oni mają nas bić, przecież my 
tyle lat przeżyli w zgodzie i w 
najlepszym porządku”. 

Inni byli jednak przeciwni, 
aby wracać do swoich domów 
uważali, że Ukraińcom po 
tym, co zrobili nie można 
już zaufać, ale przeciwnie 
trzeba koniecznie próbować 
przedostać się do miasta 
Włodzimierz Wołyński. Może 
przynajmniej tam uda się 
przeżyć i doczekać do końca 
wojny. Tak uważali przede 
wszystkim młodzi, mówili więc 
tak: „Pójdziemy do miasta, 
zobaczymy jak tam jest, 
przekonamy się, czy tam w 
ogóle da się przeżyć. Potem 
tu wrócimy i wszystko wam 
opowiemy”. Wtedy odezwał 
się Stanisław Łachowski, który 
był wyraźnie zdenerwowany 
mówiąc: „Zanim pójdę do 
miasta, pójdę do naszej kolonii 
i spalę swój dom, kto pójdzie 
ze mną?!”. Zgodził się pójść 

Bronek Nieczyporowski, mój 
sąsiad z Kisielówki, zanim 
jednak jeszcze wyruszyli, 
ktoś tak przemówił: „Nie rób 
tego bo ogień rozniecisz i 
ściągniesz nam na głowy 
banderowców, którzy nas tu 
wszystkich rychło wykończą.”. 
Poszli ale ognia rzeczywiście 
nie podłożyli, tylko Stach 
zdemolował wszystko w swoim 
domu, a odchodząc zabrał 
z sobą duży garnek miodu 
pszczelego. A trzeba dodać, że 
od miejsca naszego ukrycia, do 
domu Staszka było zaledwie 
300 metrów. Miodu było 
bardzo dużo, więc wszyscy, kto 
chciał mogli trochę zjeść.

Trwaliśmy w lesie, cenny 
czas uciekał, a nasze trudne 
położenie wcale się nie 
poprawiało, coraz więcej osób 
chciało jednak uciekać do 
miasta Włodzimierz Wołyński. 
Widząc to poprosiłem 
Staszka Łachowskiego i 
Helenę Furtak, aby udali 
się ze mną do Kisielówki, 
gdzie w domu została moja 
mamusia Rozalia. Wzięliśmy 
ze sobą karabin i dwa granaty 
i przez las dotarliśmy do 
gospodarstwa Heli, panował 
tam spokój, więc wypuściliśmy 
zwierzęta gospodarcze, aby 
się nie męczyły. Następnie 
przeszliśmy przez posesję 
Polaków Stanisława i Zofii 
Mikulskich, których syna 
Władka oraz córkę Marysię 
rocznik 1921 osobiście znałem. 

Przypominam sobie jak 
pierwszy raz ja i ona szliśmy do 
szkoły do Tumina, mama wzięła 
kropidło ze święconą wodą i 
pokropiła nas dobrze mówiąc: 
„Trzymajcie się dzieci za rączki 
i idźcie do szkoły razem. Niech 
was Bóg prowadzi. Czesiu to 
twoja przyszła narzeczona.”. 
Los chciał jednak inaczej 
i Marysia została zabrana 
na roboty do Niemiec w 
roku 1942, tam też niestety 
zginęła, podczas ciężkich 
bombardowań. Po chwili 
byliśmy już w moim domu, był 
otwarty, bardzo się bałem, tak 
że zaraz po wejściu dosłownie 
struchlałem. Nawoływałem 
mamusię, ale nigdzie jej nie 
było, wtedy wyszedłem z domu 
do sadu, gdzie był nasz piec 
chlebowy i poczułem zapach 
świeżego, upieczonego chleba. 
Rzeczywiście był jeszcze chleb, 
ale mamy naszej nigdzie nie 
było, ani śladu, także schron 
był pusty. Ponieważ nikogo 
nie znaleźliśmy, wróciliśmy do 
lasu. (fragment wspomnień 
Czesława i Heleny Życzko z d. 
Furtak z kolonii Kisielówka na 
Wołyniu, wysłuchał, spisał i 
opracował S. T. Roch) 
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Moje Kresy - Janina Drozd cz.2
Eugeniusz Szewczuk
Wiele zasług dla rozwoju życia 
kulturalnego wsi Prusy k. Lwo-
wa wniósł organista parafii św. 
Bartłomieja Apostoła pan Tomasz 
Bobra, który po ukończeniu trze-
ciego roku Konserwatorium Pol-
skiego Towarzystwa Muzycznego 
we Lwowie (czwartego roku nie 
ukończył z powodu braku fundu-
szy) zorganizował chór parafial-
ny. Był to mieszany chór składa-
jący się z 34 osób. Chór Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży 
z Prus sześć  razy wystąpił przed 
mikrofonami Polskiego Radia 
Lwów. Wybuch wojny przeszko-
dził w dalszym rozwoju życia 
kulturalnego i w odnoszeniu suk-
cesów mieszkańców wsi.” W ko-
ściele parafialnym znajdował się 
obraz Madonny. Obraz zakrywa-
ło malowidło głównego patrona 
kościoła – św. Bartłomieja. Kie-
dy mieszkańcom Prus nakazano 
opuścić swoją ukochaną wieś, 
organista Tomasz Bobra zabrał 
ze sobą oprócz własnego dobyt-
ku, część dokumentów kościel-
nych oraz obraz Matki Boskiej, 
który następnie umieszczono w 
kościele parafialnym w Szydłowi-

cach, 8 kilometrów od Brzegu”. 
Lata wojny to ciężkie czasy dla 
wszystkich, nie tylko mieszkań-
ców podlwowskich Prus. Chcę 
wspomnieć jeszcze o dwóch 
osobach z tamtego okresu, tzw. 
”hołowach” wsi Prusy. Pierwszy 
z nich Ukrainiec, niejaki Letki, z 
woli władz niemieckich w okresie 
okupacji, wójt Prus. To on gorli-
wie wyznaczał chłopów na roboty 
do Niemiec. W budynku gminy, 
która mieściła się obok młyna w 
Prusach, sporządził listy młodych 
mieszkańców, chłopców i dziew-
cząt, którzy pracowali przy kopa-
niu rowów strzeleckich. We wsi 
bowiem stacjonowała kompania 
robocza organizacji Todt, mająca 
za zadanie budowę obiektów woj-
skowych. We wsi w 1943 roku 
zorganizowała się samoobrona, 
która miała za zadanie obronę 
mieszkańców przed napadami ze 
strony banderowców. Dowódz-
two samoobrony potrafiło się na-
wet poufnie dogadać ze stacjonu-
jącymi Niemcami, pożyczając od 
nich codziennie na noc broń, a nie 
można było dogadać się z wój-
tem. Miejscowa organizacja AK 

wydała na niego wyrok śmierci, 
ale wcześniej aby go przestrzec, 
mieszkańcy Prus w znany tyl-
ko sobie sposób, porządnie mu 
dołożyli. Wykonanie wyroku 
śmierci nie powiodło się, bowiem 
Ukrainiec zbiegł. Z zemsty żona 
wójta Letkiego w czerwcu 1944 
roku sprowadziła ze Lwowa do 
Prus niemiecką ekspedycję karną, 
która ostrzelała pracujących na 
polach naszych chłopów. Zginął 
wtedy Józef  Bobra, wielu zostało 
rannych wśród nich m.in. Aloj-
zy Kroczak. Kiedy w lipcu 1944 
roku wojska sowieckie wyzwoliły 
Lwów i zajęły nasze Prusy, wój-
tem wybrano naszego człowieka 
– Jana Krzyśko. Wiele dobrego 
zrobił dla naszej społeczności, stał 
się prawdziwym obrońcą naszych 
praw w trudnym okresie załatwia-
nia formalności wyjazdowych na 
Ziemie Zachodnie. Pomagał w 
transporcie i załadunku na stacji 
kolejowej w Barszczowicach od-
dalonej od Prus o 6 kilometrów. 
Z Prus wyjechały 2 transporty re-
patriacyjne, najpierw na początku 
czerwca 1945 roku mieszkańcy z 
tzw. Górki i Zagrody, w tym moja 
rodzina bez taty, który był na woj-
nie. Potem drugim transportem 
pozostali mieszkańcy wsi.” W 
ostatni dzień oktawy Bożego Cia-
ła uzbrojeni w karabiny Ukraińcy 
napadli na pozostałych mieszkań-
ców wsi, rabując kilka sztuk by-
dła. 

Następnego dnia o świcie miesz-
kańcy rozpoczęli wyjazd do sta-
cji kolejowej w Barszczowicach. 
Ksiądz Alfons Gogoł, ówczesny 
katecheta w Prusach, wraz z orga-
nistą Tomaszem Bobrą przygoto-
wali do transportu rzeczy kościel-
ne: ornaty, kielichy, chorągwie, 
księgi parafialne, obraz Matki 

Boskiej i wiele innych (proboszcz 
parafii ks. Paweł Penar wyjechał 
miesiąc wcześniej do swojego 
brata mieszkającego w Rymano-
wie w woj. rzeszowskim). Miesz-
kańcy wsi przez 3 dni oczekiwali 

na łąkach leżących opodal stacji 
na wagony, które podstawione 
zostały w niedzielę po południu. 
W tym dniu parafianie urządzili 
ołtarz polowy, na którym ks. wi-
kary Alfons Gogoł odprawił mszę 

/ Ślub brata Janiny Eugeniusza,od lewej siedzą- p.Preis,babcia Piotrowska oraz Bronisława i Józef Serwadczak

/ Szydłowice 1956r.Janina z synem Eugeniuszem / Szydłowice,ojciec Janiny Piotr Gajda z wnukiem Czesławem
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świętą o szczęśliwą podróż. Przed 
zmierzchem załadowano dobytek 
na wagony, również bydło i konie. 
Wcześnie rano następnego dnia 
transport ruszył na zachód”. My 
z pierwszym transportem dotarli-
śmy do stacji kolejowej w Roga-
licach, pozostali z drugim trans-
portem jechali 3 tygodnie i trafili 
do Bierutowa. Wielu „prusaków” 
żyło przez dłuższy czas nadzie-
ją na powrót w swoje rodzinne 
strony, mówiono pobędziemy z 
miesiąc dwa i z powrotem wró-
cimy tam, skąd nasze korzenie. 
Zamieszkaliśmy w Szydłowi-
cach powiat Brzeg. Tato z wojny 
powrócił po żniwach 1945 roku. 
Za mąż wyszłam za Stanisława 
Drozda, rodowitego mieszkańca 

Prus, poznałam go na wiejskiej 
zabawie w Szydłowicach. Ślub 
odbył się w naszym parafialnym 
kościele w pierwszą sobotę po 
Wielkanocy 1950 roku. Zaczęli-
śmy gospodarzyć na 7 hektarach 
dobrej, urodzajnej ziemi – II i III 
klasa. Na świat przyszły nasze 
dzieci, najstarszy Zbyszek, potem 
Gieniu i Czesiek oraz najmłodszy 
Roman w 1964roku. Dalej miesz-
kam w Szydłowicach gm. Lubsza 
razem z synem Czesławem i sy-
nową Grażyną. Mąż zmarł w 1999 
roku. Po wojnie wielokrotnie wra-
całam do Prus i Pikułowic, miesz-
kała tam przecież moja ciocia 
Zofia. Prusy zmieniły nazwę na 
Jampol, ale kiedy nastała Ukraina 
w 1991roku przemianowano je na 

Jampil. Kościół jest cerkwią gre-
ko - katolicką. Wieś rozbudowała 
się, zabudowano prawą część wsi 
Zakopy, powstało wiele nowych 
pięknych domów. W miejscu 
pól na Zagumienkach powstała 
szkoła rolnicza i wielkie osiedle 
mieszkaniowe. Przy dawnej dro-
dze Wirgowej, gdzie mieszkali 
Drozdy i Lerochowie, stoi do 
dzisiaj odnowiona kapliczka z 
figurką Matki Boskiej, postawio-
nej tam jeszcze przez ks. Wirgę. 
Stanowi ona jedną z nielicznych 
pozostałości po dawnych polskich 
mieszkańcach wsi. Zachował się 
budynek młyna i dawnej gminy. 
Jednym z ostatnich, który jakby w 
nienaruszonym przedwojennym 
stanie, stoi dom rodziców obecne-
go kościelnego z kościoła pw. św. 
Stanisława Kostki w Dobrzyniu, 
Stanisława Serwadczaka. W daw-
nych „czworakach” ma obecnie 
swoją siedzibę wójt Jampila pan 
Roman Cowko. Pięknymi sło-
wami podsumowuje swoją prace 
dyplomową pani Barbara Czarna 
pisząc o Prusach „Nie dziwi mnie 
miłość i przywiązanie mieszkań-
ców Prus do swojej wsi, nie dziwi 
mnie tęsknota za nią, którą wy-
czułam przy prowadzeniu wy-
wiadów z ludźmi mieszkającymi 
w przeszłości w Prusach. Jest to 
wieś piękna, ziemia uprawna w 
tej okolicy jest żyzna, nie wy-
magająca nawozów sztucznych, 
powietrze świeże i zdrowe. W tej 
wsi mieszkańcy spędzili najpięk-
niejsze młode lata, pełne poświę-
ceń i zaangażowania społecznego, 
przeplatane strachem i trwogą w 
okresie działań wojennych”. Do 
historii przeszedł fakt, iż po 66 
latach od ostatniej polowej mszy 
świętej odprawionej przez ks. Al-
fonsa Gogoła, obecny proboszcz 
naszej parafii w Szydłowicach 
ks. Piotr Janusz, 2 lipca 2011roku 
w cerkwi w Jampilu, odprawił 
mszę świętą w obrządku rzymsko 
- katolickim w języku polskim z 
udziałem i błogosławieństwem 
ks. Igora Grycuna z parafii greko-
-katolickiej.              

Pani Janina Drozd po publikacji 
swych wspomnień z Prus k. Lwo-
wa odeszła z ziemskiego padołu 
do Pana w dniu 22.11.2013 roku. 
Pochowana jest na cmentarzu pa-
rafialnym w Szydłowicach, gmina 
Lubsza, powiat Brzeg, woj. opol-
skie.                                                                                                     

Wspomnień wysłuchał  - Euge-
niusz Szewczuk                                                                         

Osoby pragnące dowiedzieć  się 

czegoś więcej o życiu na Kresach, 
proszone są o kontakt ze mną 
tel.607 565 427 lub e-mail pilot-
gienek@wp.pl

/ Szydłowice 1956r.Janina i Stanisław Drozd

/ Szydłowice 1963r. I Komunia Święta syna Eugeniusza

/ Szydłowice -najstarszy syn Janiny Zbigniew ze swoją pociechą

FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

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

mailto:pilotgienek@wp.pl
mailto:pilotgienek@wp.pl
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Kresowi tułacze nie mieli łatwego życia. W centralnej Pol-
sce był jeden wróg- Niemcy. Natomiast na Kresach wrogo-
wie napadli ze wszystkich stron, nawet najmniej spodzie-
wanych. Oprócz Niemców na naszych Kresowian napadli 
też Rosjanie, a nawet bliscy sąsiedzi- Ukraińcy. Opowiem 
teraz o drogach życia pani Teresy. 

/ Rodzina pani Teresy na Wołyniu

Kresowianie musieli podejmować trudne decyzje- uciekali, 
przenosili się, zostawiali swoje ziemie i szukali spokoju. 
Niektórzy znajdowali takie miejsca, w miarę bezpieczne i 
zapuszczali tam korzenie na kolejne pokolenia. Jednak byli 
i tacy, których losy niosły dalej i dalej, wciąż w inne miej-
sca, nawet już po wojnie. Dla niektórych to była gehenna 
takie przeprowadzki. Jednak ci, którzy mieli we krwi żył-
kę podróżniczą i ciekawość świata z radością podróżowali 
dalej szukając lepszego życia i niezapomnianych przeżyć. 
Takim typem człowieka jest pani Teresa. Jej podróż zaczęła 
się w Ostrogu. 

/ Ostróg nad Horyniem

Teresa urodziła się w Ostrogu nad Horyniem w 1937 roku. 
Nie miała szczęśliwego dzieciństwa. Wojna, strata ojca, 
ucieczka lasem, nocą przed zesłaniem rodziny na Sybir. 
Potem  kilka lat względnie spokojnych w Janowej Dolinie 
zakończonych straszną nocą, gdy bandy ukraińskie podpa-
liły całą wieś i zamordowały ponad 600 osób! Teresa oca-
lała. Tuląc się do mamy patrzyła przez maleńkie piwniczne 
okienko jak Ukraińcy otaczają domy. Potem mama zasło-
niła jej oczy i Teresa słyszała tylko straszne wycie i krzyki  
mordowanych ludzi, którzy chcąc się ratować przed spale-
niem wybiegali z płonących domów, a tam już czekali na 
nich oprawcy… Tego nie da się zapomnieć…! 

/ Domy w Janowej Dolinie przed wojną

Warto wybrać się do kina na film „ Wołyń” –  trzeba zapo-
znać się z tematem rzezi wołyńskich, bo Janowa Dolina nie 
była wyjątkiem

 / Film „Wołyń”

Wróćmy do Tereski- w czasie tego ludobójstwa na wiosnę 
1943 roku miała ona 6 lat. Ci co przeżyli tę tragiczną noc 
pojechali pociągiem do Kostopola, a potem w różne strony. 
Dla Tereski ta podróż była jak zbawienie: jechać, jechać, 
jechać- byle prędzej, byle dalej! Oprócz chęci ucieczki 
gnała ją ciekawość świata, radość z podróży pociągiem.

/ Kostopol- dworzec dziś
 Można powiedzieć: 
-  Ot, zwykłe dziecinne zaciekawienie jazdą pociągiem 
pierwszy raz w życiu. Tak, ale to było  też coś więcej. To 
był pęd do podróżowania, który tkwił w niej od dziecka, a 
potem przerodził się w pasję. 
Tereska trafiła do Lwowa, bo tam mieszkała siostra mamy- 
to kolejny etap jej podróży. Nie doczekały tam do końca 
wojny. Ciocia wyszła za mąż i wyjechała do Krakowa, a 
Tereska z mamą i siostrą po wielu staraniach dostały się 
do pociągu w kierunku Warszawy- do wujka Adama. Tere-
ska była zachwycona. Usadowiła się miedzy tobołkami w 
bydlęcym wagonie, który musiał pomieścić wielu ludzi i z 
ciekawością obserwowała zmieniające się krajobrazy, sy-
ciła oczy nieznanymi widokami na postojach, wszędzie jej 
było pełno i wszystkiego była ciekawa. Droga była daleka i 
trudna przez ogarnięty wojną kraj, jednak dla dziecka było 
to interesujące przeżycie. 

/ Tułaczka Kresowian
No i znów nie za długo mogły pozostać w Warszawie. 
Rok 1944- wybuchło Powstanie Warszawskie. Ten temat 
przybliżył nam film „ Miasto 44”. We wspomnieniach pani 
Teresy ten czas był tragicznym przeżyciem. Kolejnym… 
Ludność cywilna nie czuła radości z tego zrywu powstań-
czego. Dla ludności Warszawy to były koszmarne 63 dni, 
w czasie których nie tylko powstańcy cierpieli i ginęli, ale 
także zwykli ludzie. Dziecku trudno było to pojąć. 

/ Pomnik Powstania Warszawskiego

Tereska znów się bała. Po upadku Powstania, nie tylko wy-
pędzono ludność  ze stolicy, ale przeprowadzano też przy-
musową  ewakuację ludności cywilnej do obozu w Prusz-
kowie. 

/ Ewakuacja z Warszawy
Tereska pojechała do Krakowa, do siostry mamy. Ta podróż 
już mniej się jej podobała, za dużo przeżyć jak na siedmio-
letnie dziecko… W dodatku rodzina została rozdzielona. W 
Krakowie też długo nie zagrzała miejsca. Kolejna przepro-
wadzka, kolejna podróż, kolejny dom… 

Przez rok Tereska mieszkała u siostry ojca w Kowalewie 
Pomorskim.

/ W Kowalewie -dziś
Po wielu poszukiwaniach odnalazły się i połączyły- matka 
z córkami. 

/ Tereska z mamą i siostrą

Kolejnym etapem podróży pani Teresy był Wrocław. Tak 
jak wielu Kresowian trafiły w końcu do tego miasta, które 
w poniemieckich murach skrywało kresowe dusze. Małe 
mieszkanko przy ulicy Worcella było ich azylem w wiel-
kiej dżungli ruin zburzonego miasta. 

/ Ulica Worcella we Wrocławiu dziś

KRESOWE DROGI- Z OSTROGA 
NAD HORYNIEM DO OPALENICY
Anna Małgorzata Budzińska
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Tereska bawiła się na podwórku z dziećmi przybyłymi tam 
z różnych stron, a także z dziećmi autochtonów- Niemców 
z polskim pochodzeniem, którzy zostali w mieście. Miesz-
kańcy kamienicy byli jak jedna, wielka rodzina. Dobrze się 
znali, odwiedzali i pomagali sobie wzajemnie. 

We Wrocławiu Teresa przeżyła późne dzieciństwo, wczesną 
młodość i pierwsze miłości. Tutaj też studiowała na Uni-
wersytecie Wrocławskim- wtedy imienia Bieruta. Zgodnie 
ze swoją pasją i ciekawością świata skończyła geografię. 
Podczas studiów jeździła na różne obozy i praktyki i szale-
nie ją to cieszyło. 

/ Teresa- okres studencki
Potem było małżeństwo i kolejny etap podróży życia pani 
Teresy- do Markowic koło Raciborza. Tam pracowała jako 
nauczycielka geografii, a także nauczania początkowego. 
Swoim własnym dzieciom a także uczniom zawsze wpajała 
zasadę dwóch W. Uczyła ich, że w życiu ważne jest to co 
się WIE i co się WIDZIAŁO. Trzeba się wiec uczyć i zwie-
dzać okolice i świat. 
W czasach PRL-u zwiedzanie świata było bardzo utrudnio-
ne. Dlatego pani Teresa na początek ukazywała  dzieciom 
piękno najbliższych okolic, uczyła ich dostrzegać każdy 
ciekawy szczegół, zauważać piękno w różnej postaci. Po-
tem były dalsze wycieczki  po Polsce. 

/ W czasach PRL

Natomiast zagranicę odkrywała pani Teresa tylko  z rodzi-
ną. Najpierw wycieczki do krajów tzw. bloku wschodnie-
go, a potem dalsze. Pierwsza styczność z Zachodem to był 
wyjazd do RFN na zaproszenie koleżanki. Później, gdy już 
łatwo było o paszport, a i możliwości wycieczek większe to 
pani Teresa oszczędzała każdy grosz, żeby móc wyjechać 
na wymarzone wakacje. 
Jej życiowa droga podróży i przeprowadzek też się nie 
skończyła. Musieli się przenieść. Wybrali Opalenicę koło 
Poznania i tu zapuścili korzenie. Teresa dalej uczyła geo-
grafii, a potem przeszła na emeryturę, ale nie przestała 
zwiedzać świata. 
I tak to jej kresowa droga zawiodła ją do Wielkopolski. 
Gdy pytam ją które miejsce zamieszkania uważa za naj-
bardziej własne, za swój kąt to odpowiada mi, że każde 

miejsce jednakowo. Wspomina każdy czas, każde miejsce i 
z rozrzewnieniem powraca do tych wspomnień. 

/ Pani Teresa w Opalenicy

Jest po trochu Wielkopolanką, Ślązaczką, Wrocławian-
ką, ale najbardziej chyba przebija przez nią kresowa du-
sza dziewczyny z Wołynia. Jest osobą bardzo towarzyską, 
otwartą, wesołą, a przy tym twardą, upartą i zdecydowaną. 
Pomimo, że życie jej nie głaskało i przechodziła wiele tra-
gicznych chwil to potrafi zachować dystans do złych wspo-
mnień i potrafi się cieszyć każdym dniem, każdą chwilą 
pomimo wielu chorób, podeszłego wieku i kłopotów. 
Kresowa droga pani Teresy: Ostrów nad Horyniem-Nowo-
malin-Janowa Dolina- Lwów- Kraków- Warszawa- Ko-
walewo Pomorskie- Wrocław- Markowice- Opalenica. To 
dość długie i kręte ścieżki życia, to trudna podróż, obfitu-
jąca w różne koleje losu- zarówno tragiczne jak  i szczęśli-
we. Nie dziw przeto, że pani Teresa wybrała studia i zawód 
geografa, a podróże zawsze były jej pasją. 

/ Kresowiaczka- podróżniczka

Na zakończenie przedstawię jeszcze wykonaną przeze mnie 
ikonę patronki pani Teresy. To święta Teresa z Lisieux.

/ Ikona św. Teresy 

Święta Teresa pozostawiła po sobie wiele pism, z których 
cytaty zachwycają  trafnością spostrzeżeń. Mnie poruszyły 
najbardziej te słowa:

„Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać.” 

„Jedno słowo, jeden miły uśmiech wystarczają często, aby 
rozweselić jakąś smutną duszę”.

Ten pierwszy cytat zamieściłam na ikonie.

Pani Teresa  też popiera mój wybór. Bardzo lubi swoją pa-
tronkę.

/ Pani Teresa ze św. Tereską

/ Kościół w Ostrogu 

/ Ulica miasta

/ Pozostałości zamku książąt Ostrogskich i cerkiew Objawienia Pańskiego

Ostróg nad Horyniem
utrwalony w kadrze
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ZAWIŁE DZIEJE JEDNEGO 
POMNIKA
Aleksander Szumański
Tylko trzy z kilkunastu lwow-
skich pomników pozostały nie-
tknięte: Kiliński w Parku Stryj-
skim, Bartosz Głowacki w Parku 
Łyczakowskim (ocaliło ich widać 
nienaganne pochodzenie socjal-
ne) oraz Adam Mickiewicz na 
placu Mariackim. 
Wszystkie inne podzieliły dokład-
nie taki sam los, jaki był udzia-
łem lwowian; hrabia Aleksander 
Fredro repatriował się na rynek 
we Wrocławiu, Kornel Ujejski 
do Szczecina, Jan III Sobieski na 
koniu pocwałował aż do Gdań-
ska. Dokąd deportowano Smolkę 
lub Jabłonowskiego — dotąd nie 
wiadomo i wszelki ślad po nich 
zaginął.
Dziś przybyło miastu mnóstwo 
nowych, kleconych naprędce, w 
rytm równie naprędce dopisywa-
nej, niekoniecznie zbieżnej z fak-
tami, historii. 
Tak więc stoi na placu Ducha 
Iwan Podkowa, przed arsena-
łem — drukarz Fiodorow, przed 
uniwersytetem — Iwan Franko i 
starszyna Marczenko, który w lip-
cu 1944 roku pierwszy zawiesić 
miał na ratuszu lwowskim sztan-
dar, chociaż ogólnie wiadomo, że 
dokonali tego przed nim żołnierze 
lwowskiej AK, stoi i Kuzniecow, 
i (mimo swej fatalnej ankiety per-
sonalnej) poeta Gałan. Stosunko-
wo najkrócej bawił we Lwowie 
Włodzimierz Iljicz Lenin którego 
pomnik przed teatrem z wielkim 
hałasem i ku uciesze wszystkich 
narodowości miasta rozebrano .
Wciąż jednak czeka Lwów na za-
powiedziany przed  laty pomnik, 
który poświadczałby ślady pozo-
stawionej tu polskości, a jedno-
cześnie byłby dziełem obecnych 
gospodarzy miasta. Intencje, jak 
wymarzone dla wciąż podnoszo-
nej idei konieczności współżycia 
polsko-ukraińskiego.
W 1980 roku podjęto stosowną 
uchwalę, by z okazji okrągłej, bo 
czterdziestej, rocznicy postawić 
na Wzgórzach Wuleckich pomnik 
24 profesorów lwowskich, zamor-
dowanych w tym właśnie miejscu 
o świcie 4 lipca 1941 roku przez 
ukraińsko - niemiecki batalion 
„Nachtigall”.. Przypomnijmy, że 
rozstrzelano tam wówczas całą 
intelektualną i naukową elitę 
Lwowa, m.in. Tadeusza Boya-Że-
leńskiego, profesorów: Antoniego 
Cieszyńskiego, Antoniego Łomic-
kiego, Tadeusza Ostrowskiego, 
Jana Greka, Romana Renckiego, 
rektora Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza Romana Longchamps de 
Berier, Władysława Dobrzaniec-
kiego, Kazimierza Bartla pięcio-
krotnego premiera II RP i wiele, 
wiele innych sław naukowych.
Projekt pomnika powierzono zna-
nemu rzeźbiarzowi lwowskiemu, 
rektorowi Instytutu Sztuk Pięk-
nych, Emanuelowi Myśko. 
Odtąd dzieje tego pomnika toczyć 

zaczęły się meandrycznie, w rytm 
błyskawicznie zmieniających się 
historycznych wydarzeń. Raz był 
pomnik, to znów go nie było.
Z racji przygotowań do realiza-
cji filmu o tragedii profesorów 
lwowskich byłem mimowolnym 
bliskim świadkiem tych zawiłych 
losów pomnika. 
Oto, kiedy już cokół i pierwsze 
zarysy pomnikowych postaci sta-
nęły w jarze wuleckim (a ogląda-
łem je na własne oczy), nastał w 
Polsce sierpień 1980 roku. 
Data dla nas tyle wymowna, by 
pojąć przerażenie ówczesnych 
komunistycznych władz miasta 
przed zainfekowaniem się polski-
mi reformami. 
Temat polski tak dokładnie objęty 
został indeksem tematów zakaza-
nych, że w ciągu jednej nocy roz-
pędzono na cztery wiatry zespół 
amatorskiego teatru polskiego, 
zniesiono przywilej zaproszeń dla 
odwiedzających się rodzin, nało-
żono embargo na polską prasę. 
Któregoś ranka zmierzający do 
pracy przez Wzgórza Wuleckie 
przechodnie spostrzegli, że ani 
nawet ślad nie pozostał po rusz-
towaniach i cokole montowanego 
pomnika. 
W tej atmosferze zerwane zostały, 
oczywiście, i umowy realizacji fil-
mu o profesorach.
Mogłem do nich powrócić dopiero 
po siedmiu latach, kiedy już zain-
stalowała się we Lwowie placów-
ka Polskiej Agencji Konsularnej. 
To właśnie ona upomniała się, by 
powrócić do pomysłu postawienia 
pomnika. Długi czas utrzymywa-
no, że go tam w ogóle nigdy nie 
było. Ostatecznie zgodzono się na 
obelisk symbolicznie oznaczający 
miejsce kaźni.
Dlaczego tak skromnie — wy-
jaśnił to przydzielony do ekipy 
filmowej konsultant historyczny, 
którego nazwiska z litości nie 
przytaczam. 
Otóż po pierwsze — nie wszy-
scy rozstrzelani zasłużyli sobie, 
by ich upamiętniać w pomniku. 
Był wśród nich bowiem np. Ka-
zimierz Bartel,polski premier... 
faszystowskiego rządu. 
Po drugie (ta uwaga dotyczyła już 
nie pomnika, a scenariusza filmu) 
— nie byli to uczeni polscy, lecz... 
sowieccy pochodzenia polskiego, 
o czym świadczy fakt, że wszyscy 
oni przyjęli obywatelstwo ZSRS 
w 1939 roku. 
Prawnie i administracyjnie rzecz 
ujmując, byli to zatem uczeni so-
wieccy, bo takie właśnie obywa-
telstwo mieli wpisane w paszpor-
ty pod koniec 39 roku.
Naprzód osłupieliśmy wszyscy, a 
potem powiedziałem tak:
— To fatalne, bo tym trybem ro-
zumowania okaże się, że hrabia 
Aleksander Fredro był kome-
diopisarzem austriackim. Jezus 
Maria, toż chyba i Stanisław Wy-

spiański był Austriakiem! 
A co gorsza, Iwan Franko był 
może i narodowości ukraińskiej, 
ale pisarzem i obywatelem pol-
skim, nie wspominając już, że i 
austriackim przedtem. 
Sprawiłem, że fragment tego 
oryginalnego sporu ukazał się 
natychmiast na antenie naprzód 
rzeszowskiego, później ogólno-
polskiego radia. 
Tryb rozumowania konsultanta 
nawet dla jego zwierzchników 
okazał się jakby przesadny, toteż 
konsultanta zdjęto i film doczekał 
się wkrótce realizacji. Natomiast 
według ukraińskiego „Wysokiego 
Zamku” mama papy Karola Woj-
tyły „buła ukrainkoju”.
Pomnik na Wzgórzach Wulec-
kich? Znów rok musiał upłynąć, 
by zupełnie zmienione władze 
miasta przychylnie spojrzały na 
pomysł.
I znów powierzono projekt Ema-
nuelowi Myśko. Profesor, mówiąc 
nawiasem, rodem jest z Ustrzyk 
Dolnych, znakomicie mówi po 
polsku, posturą zaś i imponującą 
brodą, wypisz-wymaluj przypo-
mina Szymona Kobylińskiego. 
Na moją prośbę przywiózł nie-
dawno do Warszawy oba projek-
ty: i ten, którego ponoć nigdy nie 
było, i ten, który już jest zatwier-
dzony ostatecznie (oba projekty 
reprodukujemy). Wyznał publicz-
nie przed kamerami TV, że, istot-
nie, projekt pierwszego pomnika 
budził zastrzeżenia, dopatrzono 
się bowiem w jednej z postaci 
podobieństwa do prof. Kazimie-
rza Bartla, czego profesor do dziś 
pojąć nie może, pozowali mu bo-
wiem jego koledzy z uczelni. Nie 
żałuje jednak zaniechania starego 
projektu, który był w obowiązują-
cej wówczas manierze socnatura-
listycznej, obecny zaś ma charak-
ter rzeźby nowoczesnej, impresyj-
nej, ale i wyposażonej w element 
lwowskiego folkloru w postaci 
tego charakterystycznego lwow-
skiego bruku — ostatniej drogi, 
którą przejść musieli uczeni.
Jest więc projekt. Jest i odlew 
gotowy. Jest i zamówiony trem-
bowelski kamień. Brak tylko 
pieniędzy na realizację. A 4 lipca 
tego roku mija właśnie okrągła, 
pięćdziesiąta rocznica tragedii, 
(dzisiaj w 2016 roku siedemdzie-
siąta piąta). 

Czy zdążą? Czy do zawiłych 
dziejów pomnika czas najbliższy 
dopisze wreszcie oczekiwaną po-
intę? Czy też wciąż tylko wiesz-
czowi, szewcowi i kosynierowi 
przyjdzie świadczyć, jaką rolę 
Lwów odegrał w polskiej historii, 
polskiej sztuce i polskiej nauce?

Źródła:

Jerzy Janicki „Cały Lwów na mój 
głów”

Juliusz Kłos (1881 - 1933), polski 
architekt, historyk architektury, 
profesor Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie, to wielce za-
służona postać mająca wpływ na 
nasze dziedzictwo narodowe. 

Od 1920 był nie tylko profesorem 
Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Był dziekanem wydziału sztuk 
pięknych a w latach 1920–1929 
kierował katedrą architektury. 
Zajmował się rekonstrukcją dzie-
dzińca Piotra Skargi Uniwersy-
tetu Stefana Batorego. Przepro-
jektował budynki Uniwersytetu 
Stefana Batorego, by umożliwić 
ich wykorzystanie jako sale wy-
kładowe i gabinety. Odsłonił tak-
że tamtejsze krużganki.

Badał podziemia Katedry Święte-
go Stanisława, gdzie w 1931 roku 
odkrył wraz z prof. Lorentzem 
grób króla Aleksandra Jagielloń-
czyka. 

Badał i inwentaryzował archi-
tektoniczne zabytki północno-
-wschodniej części kraju, oraz je 
fotografował tworząc tym samym 
albumy. Albumy wraz z innymi 
materiałami są obecnie przecho-
wywane w archiwach muzeów. 
Opracował również przewodnik 
po Wilnie wydany w 1923, 1929 
oraz 1937r. 

Juliusz Kłos jest autorem osiedla 
urzędniczego zaprojektowanego 
w Brasławiu i Duniłowiczach w 
okresie II Rzeczypospolitej. Osie-
dle zostało zabudowane kilku-
rodzinnymi domkami w jednym 
stylu pośród zieleni na wzór mia-
sta-ogrodu. (foto na dole) 
Zaprojektował kryptę-mauzo-
leum pod katedrą w Wilnie a 
także kościół w Mieżanach oraz 
kompleks koszar w Berezweczu. 
Zaprojektował loggie na Wydzia-
le Sztuk Pięknych wznoszącą się 
od strony Ogrodu Bernardyńskie-
go w Wilnie oraz hełmy na ko-
ściele Trynitarzy w Wilnie. 
Przebudował Teatr Reduta na Po-
hulance. 
Prowadził również wykopaliska 
archeologiczne podziemi bar-

bakanu przed Ostrą Bramą oraz 
baszty na Górze Zamkowej. Pro-
wadził nadzór nad restauracją 
Ostrej Bramy, kościoła św. Teresy 
w Wilnie, prezbiterium kościoła 
Bernardynów, dziedzińca Skar-
gi na Uniwersytecie w Wilnie. 
Zmarł na atak serca w drodze z 
pracy do domu 1.).

Kurier Wileński pisze o Kłosie: 
„Kłos - człowiek, któremu Wil-
no ogromnie dużo zawdzię-
cza…”
„Poznać Wilno, to znaczy — 
ukochać je na zawsze. Miasto 
ma swój własny charakter i ton, 
i jest pieśnią entuzjazmu, rozża-
rzonego do białości w wiekuistej 
„odzie młodości”. Wsłuchując się 
baczniej w pieśń dziejową Wilna, 
dostrzeżemy inną jeszcze nutę… 
Ta druga melodia, to pieśń mę-
czeńska Wilna, które wycierpiało 
nieskończenie więcej, niż wszyst-
kie inne miasta Rzeczypospolitej 
(…).

To właśnie w Wilnie rozpoczął 
się najbardziej twórczy i ciekawy 
okres życia Kłosa. 
Charakterystyczna sylwetka uro-
dzonego w Warszawie Kłosa, bez 
problemu  była rozpoznawalna na 
ulicach Wilna.
Był mały, nieładny, krótko-
wzroczny. Nie rozstawał się nigdy 
ze swym psem Żużu. Równocze-
śnie — interesujący w towarzy-
stwie, inteligentny i wrażliwy. Był 
wielkim miłośnikiem architektury 
i poezji, zwłaszcza uwielbiał Ju-
liusza Słowackiego. Posiadał też 
nieprzeciętny talent literacki, o 
czym świadczy zresztą cytowany 
powyżej jego „Przewodnik kra-
joznawczy po Wilnie”. Uwielbiał 
piękne panie. Z jednakowym za-
miłowaniem fotografował zabytki 
architektury i nagie kobiety. Miał 
tysiące fotografii z pierwszej dzie-
dziny i setki — z drugiej. Podob-
no w jego kolekcji kobiecej było 
wiele zdjęć pań z towarzystwa i 
ze świata aktorskiego 2.).

Źródła: 
1. Wikipedia
2. Kurier Wileński

Juliusz Kłos
Badacz, inwentarzysta zabytków   
północno-wschodniej części II RP.
Andrzej Łukawski

/ Kolonia urzędnicza w Brasławiu, budynki w stylu zakopiańskim
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