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Zapłoną Znicze na Białorusko - żydowCmentarzu Obroń- ska zbrodnia w Brzoców Lwowa i kreso- stowicy Małej
Brzostowica Mała położona jest
wych cmentarzach.
przy trasie Grodno – Pograniczny
Stowarzyszenie Pamięci Polskich
Termopil i Kresów i Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu
składają serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom,
dzięki którym w dniu 1 listopada
2016r. zapłoną znicze na Cmentarzu Obrońców Lwowa, a także na
innych ....strona 6

nad rzeką Świsłocz na pograniczu Wysoczyzny Wołkowyskiej
i Równiny Nadniemeńskiej. Po
raz pierwszy Brzostowica Mała
została wymieniona w źródłach
pisanych jako wieś na początku
XVI wieku. Przez cztery stulecia
wieś należała ........strona 25

Odsłonięcie Pomni- Moje Kresy StanisłaKukurowska cz.1
ka Upamiętniającego wa
Dostać się do Nyrkowa na Podolu
Ofiary Rzezi Wołyń- bez własnego pojazdu nie jest łaskiej
two, tym bardziej prawie jedyną
9 października br. w Żernikach
Wrocławskich odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika
Upamiętniającego Ofiary Rzezi
Wołyńskiej, którą zorganizowało Towarzystwo Miłośników
Kultury Kresowej we Wrocławiu...............strona 9

możliwością dotarcia do dawnego
Czerwonogrodu jest własne auto.
Obecna wieś Nyrkiw położona
jest na wzniesieniu, około 12 kilometrów od miasteczka Tłuste,
z tego wzniesienia roztacza się
przepiękny widok na niżej położone dawne miasteczko..strona 28

„PRAWO, NIE ZE- BARWY KRESÓW
Co to są dla nas te barwy Kresów
MSTA”
Było to w roku 1887, jesienią, na
połoninie Kiziej pod Czarnohorą.
Wiatr dobrze wiał, dął, wył, buszował przez kilka dni, chłostał,
hulał i trzaskał po lasach, nałamał
drzew i gałęzi, aż wreszcie wymiótł i wyczyścił niebo z chmurzysk............strona 16

II RP, jakie to kolory, o czym my
mówimy? Oglądamy stare fotografie, dokumenty, szukamy
barw- nie tędy droga! Fotografie z
tamtych czasów były czarno- białe. Barwy Kresów są w sercach i
wspomnieniach ludzi, którzy tam
żyli, tylko strona .....34

sylwetki
Banderowskie
tłu- Lwowskie
gen.
St.
Maczek.
maczenie „wspólnej”
„W miasteczku Szczerzec pod
deklaracji.
Lwowem, 31 marca 1892 roku
Nie wiadomo, z jakiej to okazji
20 października br. Sejm przyjął
w pierwszym czytaniu „Deklarację pamięci i solidarności Sejmu
RP i Rady Najwyższej Ukrainy”.
Czyżby powodem .......strona 18

urodził się Stanisław Maczek,
generał broni Wojska Polskiego,
honorowy obywatel Holandii,
kawaler Orła Białego. Jak wielu
mieszkańców tej ziemi miał obce
pochodzenie, jego .......strona 36

„Dla tych, którzy odeszli”
Dla tych którzy odeszli w
nieznany świat,
płomień na wietrze kołysze
wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod
cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry

„Wołyń 1943. Wołają z grobów,
których nie ma” - to tytuł wystawy plenerowej szczecińskiego
oddziału IPN, którą od czwartku
tj. 27 października do 14 listopada br. można oglądać na Jasnych
Błoniach w Szczecinie.

Wystawa ta od czterech lat wędrowała po całym naszym kraju
odwiedzając nie tylko duże ale i
małe miejscowości.
Odświeżona
ekspozycja
22
plansz ze zdjęciami, na których

można zobaczyć między innymi
codzienne życie Polaków z Wołynia jeszcze przed rzezią, dokonaną przez nacjonalistów ukraińskich, ponownie pojawiła się w
przestrzeni publicznej Szczecina.
Dokończenie na stronie 2

Dla nich harcerskie warty i
chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień
pierwszy dzień listopada.
Gellnerowa Danuta
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Parlament Przyjął Polsko PAMIĘTAJĄC
- Ukraińską Deklarację O TYCH CO NADAL
GROBÓW NIE MAJĄ
Pamięci...
Redakcja
Aleksander Szumański

informacyjnej stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa
całej Europy.
Wyrażamy naszą solidarność ze
wszystkimi obywatelami Ukrainy, w tym z Tatarami Krymskimi,
w czasach tej wielkiej próby.
Podkreślamy nasze zaangażowanie w działania na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu we
wschodniej Ukrainie oraz przywrócenia jej integralności terytorialnej.

PARLAMENT
PRZYJĄŁ
POLSKO - UKRAIŃSKĄ DEKLARACJĘ PAMIĘCI I SOLIDARNOŚCI - A W NIEJ
DEKLARACJĘ
UCISZENIA
ŚRODOWISK KRESOWYCH.
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z
DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016
ROKU.
DEKLARACJA PAMIĘCI I SOLIDARNOŚCI SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORAZ VERKHOWNEJ RADY
UKRAINY.
„Kierując się duchem solidarności pomiędzy narodami Polski i
Ukrainy, działając zgodnie z duchem strategicznego partnerstwa
pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą, podkreślając nasze
niezachwiane zaangażowanie we
wspólną obronę podstawowych
zasad prawa międzynarodowego,
suwerenności narodowej oraz integralności terytorialnej każdego
z naszych państw, przywołując
wielkie historyczne ofiary naszych narodów w obronie wolności i niepodległości, dążąc do
szczęśliwego życia naszych narodów w zjednoczonej Europie, my,
przedstawiciele Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Verkhovnej
Rady Ukrainy:
Wspólnie i jednocześnie przyjmujemy niniejszą „Deklarację
Pamięci i Solidarności”, aby oddać hołd milionom ofiar poniesionych przez nasze narody w czasie
II wojny światowej oraz potępić
zewnętrznych agresorów, którzy
próbowali zniszczyć naszą niepodległość.
Zwracamy uwagę na fakt, że pakt
Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku zawarty pomiędzy
dwoma totalitarnymi reżimami –
komunistycznym Związkiem Sowieckim i nazistowskimi Niemcami doprowadził do wybuchu II
wojny światowej, spowodowane-

go agresją Niemiec, do których 17
września dołączył Związek Sowiecki. Konsekwencją tych wydarzeń była okupacja Polski przez
Niemcy i Związek Sowiecki,
skutkujące masowymi represjami
wobec naszych narodów. Wydarzenia te, których konsekwencją
był także traktat zawarty w Jałcie
w 1945 roku, rozpoczęły trwający
pół wieku nowy etap zniewolenia
całej Europy Wschodniej i Środkowej.
Pamiętamy, że słabość reakcji
międzynarodowej wobec eskalacji postaw totalitarnych i szowinistycznych przed II wojną
światową, pozwalanie agresorom
na nieprzestrzeganie zasad prawa
międzynarodowego, jak również
polityka ustępstw zachęciły reżimy komunistyczny i nazistowski
do agresji i w konsekwencji, podziału Europy.
Składamy hołd milionom ofiar
agresji i okupacji naszych krajów
przez komunistyczny ZSRR i nazistowskie Niemcy.
Pamiętamy walkę polskich i ukraińskich sił opozycji antykomunistycznej, która dała moralne
podstawy dla przywrócenia niepodległości naszych państw.
Wierzymy w potrzebę intensyfikacji bezstronnych badań historycznych, podjęcia szczerej i
przyjacielskiej współpracy badaczy, a także powstrzymywania
sił, które prowadzą do sporów w
naszych państwach.
Zwracamy uwagę, że prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej przez Federację Rosyjską,
okupacja Krymu przez Rosję,
wspieranie i prowadzenie interwencji zbrojnej we wschodniej
Ukrainie przez Kreml, łamanie
podstawowych norm prawa międzynarodowego oraz układów
zawartych z Ukrainą, niestosowanie się Rosji do postanowień oraz
prowadzenie hybrydowej wojny

Wyrażamy potrzebę jedności
działania w ramach Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego
wobec nowych zagrożeń i rozszerzenia wsparcia dla współpracy
Sojuszu z Ukrainą i jej strategicznego celu – członkostwa w
NATO.
Wzywamy wszystkich europejskich partnerów by zademonstrowali jedność i międzynarodową
solidarność oraz chronili zjednoczoną Europę przed zewnętrzną
agresją.
Wzywamy narody całej Europy, aby pamiętały o przyczynach
i skutkach II Wojny Światowej
oraz by podjęły wspólny wysiłek
w celu ochrony bezpieczeństwa i
wolności”.
KORNEL MORAWIECKI
Z
„WOLNYCH I SOLIDARNYCH” SPRZECIWIA SIĘ DEKLARACJI
Kornel Morawiecki z Wolnych
i Solidarnych : Czy my chcemy
braterstwa i solidarności między
naszymi narodami, między Polakami i Ukraińcami, czy chcemy
obłudy. Ta deklaracja głęboko
w wielu miejscach rozmija się z
prawdą. Nie będziemy popierać
nieprawdziwej deklaracji.
UCISZYĆ
ŚRODOWISKA
KRESOWE - OZNACZA ZAMKNIĘCIE NAM KRESOWIANOM GĘB
Sejm przyjął polsko-ukraińską
Deklarację Pamięci i Solidarności, a w niej – deklarację uciszenia środowisk kresowych.
Sejm podczas czwartkowego głosowania przyjął po ostrej debacie
przedstawiony przez Prezydium
Sejmu projekt uchwały Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Rady Najwyższej Ukrainy.
Obszerniej w źródle na:
http://ksi.btx.pl/aktualnosci

dokończenie ze strony 1
Chór kościelny z Ostrówek, szkoła powszechna w Zagajach to
tylko wybrane przykłady skupisk
ludzkich unicestwionych niemal

w całości, które przedstawiono na
wielkoformatowych fotografiach.
Część fotografii, w tym między
innymi potworne dowody zbrodni, mogą oglądać jedynie dorośli
przez specjalne wizjery. Wystawa
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zawiera również relacje 12 osób
ocalałych z masakrę na Wołyniu. Bohaterowie wystawy przywołują swych pomordowanych
bliskich z imienia i nazwiska,
pamiętajmy jednak, że większość
ofiar do dziś pozostaje bezimienna. Nieznane są też miejsca ich
pogrzebania, ciała bowiem były
palone, wrzucane do studni, a
dowody mordów konsekwentnie
zacierane… Wstrząsające relacje
świadków przywołują ludobójcze
działania ukraińskich nacjonalistów, w których mordowano całe
rodziny, wsie, kolonie… To co
wydarzyło się na Wołyniu 1943 r.
rozlało się w 1944 r. na sąsiednie
województwa kresowe. Pamięć
o tych miejscach przywołano w
sposób symboliczny, poprzez
umieszczenie wykazu miejsc
kaźni w województwach wołyńskim, tarnopolskim, lwowskim,
stanisławowskim. W Polsce przez
wiele lat zapomnianym fragmentem najnowszej historii była
zbrodnia wołyńska. Znajdowała
się na ona na marginesie zainteresowań historyków, dlatego też
nie mówiono o niej w szkołach,
niewiele powstało również dzieł
kultury odnoszących się do tych
wydarzeń. Od wielu lat trwa proces przywracania pamięci, daleki
jest on jednak od zakończenia.
Wreszcie w tym roku doczekaliśmy się odważnego filmu Wojtka
Smarzowskiego „Wołyń” prezentującego fragmenty tych dramatycznych wydarzeń z naszej
narodowej historii. Potrzeba nam
więcej takich produkcji oddających prawdę i pamięć pomordowanym tylko dlatego, że byli
Polakami. Warto przypomnieć,
że wystawę tą przygotował na 70
rocznicę „Rzezi Wołyńskiej”, IPN
Oddział w Szczecinie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Towarzystwo Miłośników Wołynia i
Polesia . Scenariusz i teksty: Ewa
Siemaszko. Koncepcję wystawy:
Agnieszka Gorczyca, Michał
Ruczyński, dr Marcin Stefaniak.
Koncepcję graficzną: Katja Niklas, Ula Zalejska-Smoleń (layouteexpress.pl)
Zdjęcia wykonał Jerzy Mużyło
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XXXV Zjazd Kresowych
Żołnierzy Armii Krajowej
w Międzyzdrojach - ostatni.

Czy ta piękna tradycja ma zostać zamknięta? Co dalej ze spotkaniami w Międzyzdrojach?
Jerzy Mużyło
Miesiąc październik to termin
w którym od lat spotykali się
Żołnierze Kresowi Armii Krajowej. Tak i było w tym roku w
dn.3-7.10.16 r. odbył się XXXV
Zjazd. Czas nie stoi w miejscu.
Żołnierze Kresowi AK, podjęli decyzję , że jest to niestety w
tej formule ostatni Zjazd. Liczba osób przyjeżdżających na te
spotkania z każdym rokiem się
zmniejszała. Dziś jest już niewielu, którzy są jeszcze w stanie
wykrzesać w sobie tyle sił, aby
podołać takiej wyprawie nadmorskiej. Czy sztafeta pokoleń
zadziała w organizacji spotkań
w zmienionej konwencji- to
zależy od bardzo wielu czynników? Trudno dziś przesądzać.
Ale wróćmy do historii spotkań
Żołnierzy Kresowych AK. Bowiem pierwsze Zjazdy rodziły
się w niemałych bólach. Takie
spotkania dla ówczesnej władzy
nie koniecznie były spotkaniami
pożądanymi. Mimo narzuconej
,,opieki’’ Rejonowego Urzędu
Spraw Wewnętrznych organizatorzy Zjazdu byli wzywani i
wypytywani o wszystkie szczegóły tych spotkań. Takie były te
pierwsze Zjazdy Akowców na
wyspie jeziora wełtyńskiego pod
Gryfinem w dawnym woj. Szczecińskim. Należy w tym miejscu
wspomnieć o tych odważnych
wówczas organizatorach do których należeli; Jerzy Ossowski,
Tadeusz Mieczkowski i Roman
Kucharski. Tak więc historia
Zjazdów Kresowych Żołnierzy
Armii Krajowej zaczęła się na
wyspie jeziora Wełtyń w ośrodku
PSS-Społem. Głównym celem
jaki sobie założyli organizatorzy
było scementowanie w procesie
jednoczenia uczestników w jedną rodzinę akowską. Bez względu na rejon pochodzenia kresowego. Ważnym również celem
była obrona godności i pamięci

o Armii Krajowej. Prowadzenia
badań nad historia i jej utrwalanie, upowszechnianie oraz odkłamywanie nagromadzonych
latami, fałszerstw. Pragnęli, by
w pamięci społeczeństwa i młodzieży mimo upływu czasu pozostawić, żywą, normalną siłę
Armii Krajowej ,,Gloria Victisjak na pomniku centralnym w
Warszawie (Pomnik Armii Krajowej i PPP). Na zjazdy przyjeżdżali można powiedzieć , że elita Kresowa Polskiego Państwa
Podziemnego.
- żołnierze Brygad Wileńskich
- żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
- członkowie konspiracji
- placówek samoobron
- partyzanci z Nowogódka,
Lwowa, Polesia i innych okręgów
Była więc to prawie pełna reprezentacja Patriotów Kresowych dla których Bóg- Honor
–Ojczyzna był najwyższym nakazem. Od ostatnich 25 lat Zjazdy odbywały się w Międzyzdrojach. To tutaj nad polskim
morzem żołnierze wyznaczyli
sobie miejsce swoich corocznych październikowych spotkań.
Trafili na sprzyjający klimat
władz lokalnych co nie było bez
znaczenia, a zasługuje na słowa specjalnego podkreślenia.
Również w tym miejscu warte podkreślenia była atmosfera
rodzinna jaką w hotelu Slavia
umiejętnie na przestrzeni wielu
lat potrafili stworzyć Państwo
Tomczakowie.
XXXV Zjazd – jej oficjalną
część poprzedziła msza św. I
ceremonia odsłonięcia i poświę-

cenia pomnika – Kresowym Żołnierzom Armii Krajowej. Historyczne trzy krzyże Wiwulskiego
wykonane w metalu- to symbol
dziedzictwa trzech utraconych
Ziem Kresowych – Wileńskiej,
Wołyńskiej i Lwowskiej. Mszę
św. Koncelebrował proboszcz
miejscowej parafii ks. Prałat Marian Wiettlib: w asyście ks. Kanonika Kazimierza Łukjaniuka(
archidiecezjalny
duszpasterz
Kresowiaków i Sybiraków) i
ks. Jan Bagiński. Dopełniającą
oprawę muzyczną liturgii zapewniły; Scholla Confido oraz
Zespół Wokalny składający się z
dzieci polskich Faustyna z Równego.
Na przykościelnym gruncie
aktu odsłonięcia pomnika dokonali: Burmistrz Miasta Międzyzdroje p. Leszek Dorosz,
oraz żołnierz Armii Krajowej p.
Danuta Szyksznian-Honorowa
Gospodyni Zjazdów w Międzyzdrojach od wielu lat. Pani
Danuta dzień wcześniej została odznaczona przez kancelarię
Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
w Szczecinie. Po zakończeniu
ceremonii odsłonięcia pomnika,
uczestnicy zjazdu, zaproszeni
goście udali się do Międzynarodowego Domu Kultury na
uroczystą galę otwarcia zjazdu.
Wśród znamienitych gości odnotowaliśmy;
- Pana płk. Mariusza Fryca z
Biura Bezpieczeństwa Narodowego reprezentującego

Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

reprezentującego Zarząd Główny ŚZŻAK

- pełniącego obowiązki Szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych p.o

- Pana Krzysztofa Barczyka
, reprezentującego Marszałka
woj. Zachodniopomorskiego

Ministra Jana Józefa Kasprzyka

- Władze samorządowe Międzyzdrojów z p. Burmistrzem
Leszkiem Doroszem

- Pana Jerzego Żelaśkiewicza,
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- Władze samorządowe z okolic Międzyzdrojów
- Kuratorium Zachodniopomorskie, reprezentowała Kurator
Oświaty Pani Magdalena
- Zarębska- Kulesza
- Instytut Pamięci Narodowej –
Oddział Szczecin, reprezentował
Pan Krzysztof Męciński
- Były również na uroczystości
reprezentowane Urzędy Prezydenta Miasta SZCZECIN oraz
Wojewody
skiego

Zachodniopomor-

- Udział w Zjeździe wzięły także Stowarzyszenia i Towarzystwa Kresowe m.in goście
Z Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej z Wrocławia
z Prezesem Honorowym Panem
prof. Henrykiem Sławińskim.
Wiele kurtuazji i ciepłych słów
padło z ust przemawiających go-
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ści podczas gali pod adresem
najważniejszych gości- Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej.
Część artystyczną wypełniły
występy zespołu,, Faustyna’’,
a także Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Szczecińskiej ,,Krąg’’. Po
południu również w MDK-u zaprezentował się w pełnej barwie
podczas pełnego koncertu zespół
,,Faustyna’’.
Dzień kolejny zjazdu był podporządkowany( tak się działo od
wielu lat) spotkaniu pokoleń.
Bezpośredni kontakt młodzieży
z,, Bohaterami Kresowymi’’-elitą patriotyczną Kresów II RP,
wyzwoli wśród młodego pokolenia wielki szacunek do wartości
jakie wyznawali żołnierze PPP.
Jak określił żołnierzy członków Armii Krajowej podczas
wykładu pt,,Armia Krajowa na
Kresach p. dr Piotr Niwiński .
Obecni na spotkaniu dyrektorzy
szkół lub w ich imieniu nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół
wraz z uczniami odebrali Dy-
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plomy Uznania oraz Tabliczki
informacyjne o AK z kodem QR.
Wręczające je z-ca Prezesa ZG
ŚZZAK P. Jerzy Żelaśkiewicz
powtarzał każdej delegacji jak
memento: Pamiętajcie o Armii
Krajowej. Oprócz wspomnianego wcześniej wykładu dr Piotra
Niwińskiego , drugi wykład dla
młodzieży o ,,Obławie Augustowskiej’’ wygłosił p. Krzysztof Jodczyk. Również na tej Sali
młodzież miała szansę zapoznać
się z dziedzictwem ,,Całych
Kresów’’ podczas prezentowanej wystawy autorstwa; Towarzystwa Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo Wschodnich oraz Stowarzyszenia Kresy
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć.
Należy wspomnieć, iż wieloletni udział młodzieży w zjazdach
w tzw. ,,Dniu Młodzieżowym’’
to niewątpliwie zasługa Urzędu
Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego. Który każdorazowo wspierał organizacyjnie,
wszystkie działania związane
z uczestnictwem młodzieży w
zjazdach. Dzień 3 czy czwarty jak niektórzy liczą( biorąc
pod uwagę spotkanie autorskie
w Międzyzdrojskiej Biblotece
dzień wcześniej) miał wymiar
rekreacyjny. Do południa spacerek z pomocą lokalnej Ciuchci

gdzie punktem docelowym było
zwiedzenie Parku Miniatur z
jego atrakcjami.
Popołudnie miało swoje kresowe akcenty. Kolacja pożegnalna
to pieczone jabłuszko i babka
ziemniaczana .Tradycyjne dania
główne spotkań pożegnalnych
na zjazdach w Międzyzdrojach.
Gospodarze hotelu- Agnieszka i
Karol Tomczakowie zafundowali na pożegnanie jubileuszowy
tort – miły gest od rodziny Pań-

stwa Tomczaków.
XXXV Zjazd zakończył epokę
Zjazdów Kresowych Żołnierzy.
Nasuwa się pytanie co dalej?
Co ze spuścizną naszych Kresowych Bohaterów. Czy ma zostać definitywnie zamknięta?
Czy może w ramach naszych
polskich patriotycznych obowiązków – je kontynuować i
przekazywać w sztafecie pokoleń naszym następcom.
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Zapłoną Znicze na Cmentarzu
Obrońców Lwowa i kresowych
cmentarzach.
Stanisław Szarzyński

Stowarzyszenie Pamięci Polskich
Termopil i Kresów i Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu
składają serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom,
dzięki którym w dniu 1 listopada
2016r. zapłoną znicze na Cmentarzu Obrońców Lwowa, a także na
innych kresowych cmentarzach.
W sobotę 16 października 2016r.
znicze zawieźliśmy i przekazaliśmy opiekunom Cmentarza Obrońców Lwowa, którzy
z młodzieżą lwowską w dniu 1
listopada 2016r. zapalą znicze
na cmentarzu Obrońców Lwowa, Łyczakowskim i Janowskim.
Przekazaliśmy również znicze na
cmentarze w Mościskach i Gródku Jagiellońskim. Do Strzałkowic i Hałuszczyniec znicze
zabrał z Przemyśla dr Michał
Bajcar, który obecnie jest proboszczem w Strzałkowicach.
W tegorocznej zbiórce zniczy
uczestniczyły: Gimnazjum w
Birczy ,Szkoła Podstawowa w
Reczpolu, Gimnazjum -Zespół
Szkół w Korczowej, Szkoła Podstawowa Nr 6 Przemyśl, Szkoła

Za wpłaty na konto Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów zakupiliśmy znicze
u producenta Ryszarda Segiet z
Przemyśla.

Andrzej Wawrzycki –Warszawa, Szumilas Stanisław– Lubin,
Zgieb Paweł Damian – Sacin,
Edmund Latos – Kozienice,
Anita Kwiecień –Świętochłowice, Rafał Grządka – Krotoszyn,
Agnieszka Brzozowska-Andrzejewo, Wacław Urbaniak – Wieluń, Piotr Kwiatkowski-Łabiszyn,
Jan Zawada – Lublin, Hanna Halina Posudziejewska – Warszawa, Wacław Urbaniak- Wieluń,
Wiśniewski Marek – Pawlow,
Wierzbicki Artur – Warszawa, Lis
Dariusz – Bratkowice, Szokało
Maria - Warszawa, Duczmal Katarzyna- Poznań, Długozima Damian- Kętrzyn, Wożniak Alicja
–Zawiercie, Choma Zofia- Bielsko Biała, Tyszkiewicz Krystyna – Sanok, Szpunar WojciechWrocław, Szpunar Józefa – Jelcz
Laskowice, Wiercińska Izabella
– Warszawa, wplata z m. KrefeldNiemcy, Boroń Otylia – Kraków,
Szarzyński Małgorzata – Austria,
Łukasik Dariusz – Orzesze.

Wykaz darczyńców – /wpłat/ –
2801,16 zł.

Z Przemyśla: Tukało Marcela,
Hanusz Renata , Strycharska Li-

Podstawowa Nr 16 Przemyśl, Zarząd Osiedla Nr 2 Kmiecie, Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu,
I
Liceum Ogólnokształcące im. J.
Słowackiego w Przemyślu, Zespół Szkół Usługowo- Hotelarskich w Przemyślu, Zespół Szkół
Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, a także
mieszkańcy Przemyśla i okolic:
Pieliszko Julian , Roszko Halina,
Osiadacz Danuta, Butrym Ewa
Frankiewicz Leszek, Bojarski
Krystyn, Fac Zbigniew, Lisowiec
Maria, Kasperski Ludwik, Dębski
Jerzy, Baran Krystyna, Kamiński
Marek, Solecka Stanisława, Haliszczak Stanisława, Lary Dorota,
Bronicki Jerzy, Haliszczak Tomasz, Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu.

Maślanka Janina – Rzeszów,

dia, Liśniewicz Wanda, Sobol
Gabriela, Sobol Wacław, Szwarc
Urszula, Solarz Jadwiga, Kustra
Ewa, Różanek Maria, Andrzej
Gut, Radochońska Maria, Wiglusz Waldemar, Pachucy Ewa,
Rogała Jadwiga, Zapałowski Andrzej, Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, Matysiak
Alicja, Stowarzyszenie Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu.

kie, Katolickiemu Radiu „Fara”,
„Lwowskiej Fali” -Radia Katowice oraz Księdzu Tadeuszowi
Isakowiczowi - Zaleskiemu za
umieszczanie na swojej stronie
internetowej informacji o działalności naszego stowarzyszenia i
zbiórce zniczy oraz podziękowania za udział w akcji.

Serdecznie dziękuję mediom
za nagłośnienie akcji „Znicze
na Cmentarz Obrońców Lwowa
i cmentarze na Kresach”, m.in.
gazetom
codziennym:
Nasz
Dziennik, Nowiny, tygodnikom:
Niedziela, Życie Podkarpac-

Z kresowym pozdrowieniem!
Stanisław Szarzyński (tel. 608611-549)
Prezes Stowarzyszenia Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu,

Przesyłam zdjęcia z pielgrzymki
do Lwowa i przekazania zniczy.

www.ksi.btx.pl

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

1 listopada 2016 - strona 7

List otwarty....

Szanowny Panie Kostiuk!
Witold Stański
Krefeld, 27.10.206
Zaskoczony zostałem Pańskim
ostatnim mailem, który załączam z
tłumaczeniem polskim i niemieckim, gdyż wydawało mi się, że potrafi Pan obiektywniej patrzeć na
historię naszych dwóch narodów.
Osobiście uważam, że nie powinny być niszczone groby jakichkolwiek osób zmarłych, jednak po
dokładnym wertowaniu w internecie tego przypadku w pobliżu
miejscowości Werchrata dowiedziałem się dlaczego do tego mogło dojść:
http://isakowicz.pl/archiwum/pkid=126&nid=7371
Powyższy link przedstawia opis
Bohdana Piętki zbrodni dokonanej
w Wiązownicy 17 kwietnia 1945
roku na Polakach przez ukraińskich bandytów OUN-UPA. Ukraińcy zabili w tym rejonie ponad
100 Polaków w różnym wieku i
spalili ich domy. W ramach wspólnej akcji Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, poakowskiej samoobrony i Milicji Obywatelskiej
dokonano kontrataku na kureń
„Mesnyky” i zastrzelono 62 ukraińskich bandytów. Przed wieloma
laty Ukraińcy zbudowali pomnik
dla tych swoich rodaków umieszczając napis „Polegli za wielką
Ukrainę”. Czy w takim przypadku należy się dziwić, że polscy potomkowie tak bestialsko zamordowanych matek, ojców, sióstr, braci
i innych krewnych nie zgadzają się
z czczeniem bandytów?
W Niemczech niedopuszczalne
jest stosowanie nazistowskich
symboli czy rytuałów i nieprzestrzeganie tego jest sądownie karane. Czy widział Pan gdziekolwiek w RFN pomniki upamiętniające NSDAP, Hitlera, Himmlera i
innych nazistów niemieckich?
Na Ukrainie zaś postawiliście wiele pomników Banderze i innym
przywódcom OUN-UPA, a nawet
uczczono 65 rocznicę śmierci naczelnego dowódcy UPA Romana
Szuchewycza przez parlament w
Kijowie w marcu 2015 roku minutą ciszy i powstaniem wszystkich posłów. Czy to nie skandal,
że parlament ukraińskich uchwalił ustawę 09 kwietnia 2015 roku
a prezydent Petro Poroszenko ją
zatwierdził, mówiącą o czci OUN-UPA jako walczących o utworzenie niezależnego państwa ukraińskiego, a osoby piszące prawdę
historyczną o tym będą pociągani
do odpowiedzialności karnej?
Nie tylko chrześcijanie ale i nawet
niewierzący powinni przestrzegać
Dziesięciu Przykazań Bożych, a
jak wygląda dekalog OUN?
Dekalog ukraińskiego nacjo-

nalisty (Dziesięcioro przykazań
ukraińskiego nacjonalisty) - broszura opracowana przez Stepana
Łenkawskiego w 1929, na której powstanie duży wpływ miała ukraińska doktryna nacjonalistyczna. Motto do dekalogu napisał Dmytro Doncow.
Ja - Duch odwiecznej walki,
który uchronił Ciebie od potopu tatarskiego i postawił między
dwoma światami, nakazuję nowe
życie:
1.
Zdobędziesz
państwo
ukraińskie albo zginiesz walcząc
o nie.
2.
Nie pozwolisz nikomu
plamić sławy ani czci Twego Narodu.
3.
Pamiętaj o wielkich
dniach naszej walki wyzwoleńczej.
4.
Bądź dumny z tego, że
jesteś spadkobiercą walki o chwałę Trójzęba Włodzimierzowego.
5.
Pomścij śmierć Wielkich
Rycerzy.
6.
O sprawie nie rozmawiaj
z kim można, ale z tym, z kim trzeba.
7.
Nie zawahasz się spełnić
największej zbrodni, kiedy tego
wymaga dobro sprawy.
8.
Nienawiścią oraz podstępem będziesz przyjmował wrogów Twego Narodu.
9.
Ani prośby, ani groźby,
tortury, ani śmierć nie zmuszą Cię
do wyjawnienia tajemnic.

10.
Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i
obszaru państwa ukraińskiego
nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców.
Czy takimi metodami powinni
dążyć Ukraińcy do uzyskania niepodległego państwa ukraińskiego jak czynili to Pańscy rodacy a
może nawet ojciec czy dziadek?
W książce „Poryck. Miasteczko
kresowe. Symbol tragedii Polaków na Wołyniu” napisałem między innymi, że nie wolno nigdy
dążyć do uzyskania własnego
państwa na drodze ludobójstwa i
jako jedyny pozytywny przykład
w historii podałem pokojowy
rozpad Czechosłowacji i powstanie dwóch państw niezależnych
Czech i Słowacji. Krytykowałem
dawnych polityków polskich, niemieckich, rosyjskich jak również z
Anglii, Francji i USA, że nie zezwalali przez tyle setek lat na powstanie państwa ukraińskiego.
Kiedy jednak przed kilkoma laty
prowadziłem dyskusję z pewnym
niemieckim profesorem i relacjonowałem mu moje badania historyczne w archiwach niemieckich
i polskich oraz częściowo treść
mojej książki, stwierdził on, że nie
mam racji podając przykład, że
żaden rząd niemiecki nie zezwoliłby na utworzenie niezależnego
państwa Bawarii, ani żaden rząd
francuski na państwo Alzacji. Czy

ten Niemiec nie ma racji?
Moja żona jest Alzatką urodzoną
w Bischwiller pod Strasburgiem
oraz oboje jej rodzice pochodzą
z Alzacji i byli zawsze dumni, że
są obywatelami francuskimi, choć
mój teść urodził się w 1908 roku
kiedy Alzacja była niemiecka.
Pielęgnowali oni zawsze język
alzacki, który jest spokrewniony
z niemieckim i moja żona jeszcze
dzisiaj rozmawia ze swoim młodszym bratem po alzacku jak również ze swoimi alzackimi przyjaciółkami, z którymi zdała maturę
w Hagenau.
Język ukraiński należy do rodziny
języków słowiańskich, a więc czy
nie można było żyć do dzisiaj w
granicach polskich i rosyjskich w
zgodzie z Polakami, Rosjanami,
Żydami, Niemcami, Holendrami i
innymi narodowościami? Czy nie
doszukał się Pan jako historyk z
doktoratem pozytywnych osób takich jak Józef Piłsudski, Henryk
Józewski, Władysław Grabski i
wielu innych Polaków, którzy starali się dać możliwość Ukraińcom
uczenia się języka ukraińskiego,
studiować na polskich i zagranicznych wyższych uczelniach czy
być posłami w Sejmie II RP?
Kiedy uczestniczyłem 27.04. 2015
roku w Krefeld w spotkaniu na temat sytuacji obecnej na Ukrainie
z udziałem między innymi około
28 letniej ukraińskiej studentki

mieszkającej w Kolonii i usłyszałem, że rozpoczęła się ona uczyć
języka ukraińskiego dopiero w
piątej klasie szkoły podstawowej,
zapytałem ją dlaczego nie uczyła
się od dziecka języka ukraińskiego
od jej ojca, ukraińskiego rolnika
małorolnego i matki. Odpowiedziała ona, że na Ukrainie należało do dobrego tonu rozmawiać od
urodzenia po rosyjsku, podobnie
jak przed laty w Niemczech starano się wśród szlachty rozmawiać
po francusku. Odpowiedziałem
jej wówczas, że Polska straciła
niepodległość poprzez rozbiory
od 1772 do 1918 roku i dzieci polskich rodziców władały językiem
polskim od urodzenia pomimo
germanizacji i rusyfikacji dokonywanej przez zaborców. A więc jak
to jest i było z tym poczuciem narodowym Ukraińców jeśli nawet
wielu ukraińskich prezydentów
czy premierów lepiej włada do
dzisiaj językiem rosyjskim aniżeli
ukraińskim?
W każdym narodzie są ludzie
mądrzy, inteligentni ale i bandyci. Czy jednak nie doszukał się
Pan, że ideologię OUN stworzyła
ukraińska inteligencja, która zdobyła nawet wyższe wykształcenie
na polskich oraz zagranicznych
uczelniach i poprzez taki skandaliczny dekalog wpłynęła na
prostych, w wielu przypadkach
na analfabetach, których na Wołyniu było około 70 %, by bestial-

1 listopada 2016 - strona 8
sko mordować Żydów, Polaków,
Rosjan, Niemców, Holendrów i
Czechów oraz Ukraińców, którzy sprzeciwiali się wstąpienia do
UPA czy bronili niewinnych Polaków. Czy to nie skandal, że UPA
kazała dzieciom, które wywodziły się z mieszanego małżeństwa,
mordować rodzica polskiego pochodzenia?
Pewien Niemiec przyznał mi rację, kiedy powiedziałem mu, że
nie podałbym mu ręki gdyby on
bronił swoich rodziców czy dziadków, którzy byli nazistami mordującymi podczas II wojny światowej. Pan zaś i ukraiński rząd
oraz parlament gloryfikuje czyny
ludobójców i dopuszcza nie tylko
do powstawania partii nacjonalistycznych ale ich popiera. Kiedy
w maju 2015 roku na trzydniowym spotkaniu Historycznego
Stowarzyszenia Wołynia (Historischer Verein Wolhynien) zabrałem
głos podczas prelekcji dr Alfreda
Eisfelda krytykując zamordowanie ukraińskiego naczelnego redaktora Olesia Buzyna gdyż pisał
on prawdę historyczną w gazecie
o ludobójstwie dokonywanym
przez OUN-UPA podczas II wojny światowej to ani prelegent ani
Pan nie potępili mordu na niewinnym człowieku, a dr Eisfeld dalej
namawiał Niemców do odwiedzania Ukrainy, gdyż turystom jakoby
tam nic nie groziło. Nie zareagował Pan ani dr Eisfeld na mój list
otwarty, w którym opisałem fakt
dokonania na mnie nieudanego
niemal doskonałego morderstwa
w maju 2005 roku przez Ukraińca
Anatola Sulika, by nie dopuścić do
wydania przeze mnie po niemiecku książki o ludobójstwie i tragedii Niemców, Żydów i Polaków na
Wołyniu w latach 1939-1945. Inaczej myśli i pisze o tych faktach
Eduard Bütow, który podobnie jak
Nicolaus Arndt upoważnił mnie
bym na międzynarodowej konferencji w Warszawie w czerwcu
2013 roku wystąpił również w
ich imieniu i potępił mordowanie
przez banderowców niewinnych
ludzi i wyrazili zdziwienie, że rząd
polski i sejm nie nazywa tego ludobójstwem.
Zarówno w Polsce jak i wielu innych państwach pokazywano od
niemal 70 lat i dzisiaj filmy o II
wojnie światowej i mordowaniu
ludzi przez Niemców. Pan zaś krytykuje, że Polacy wyprodukowali
film „Wołyń” i fakt zachęcania
przeze mnie do zobaczenia tego
filmu, który pokazał prawdę historyczną jaka wydarzyła się niestety
na terenie Wołynia. A dlaczego
Pan nie domaga się, aby uczniowie
w szkole uczyli się na całym świecie prawdy o wszystkich wydarzeniach nie tylko podczas wojen ale
i do dnia dzisiejszego? Film Wojciecha Smarzowskiego pokazuje
w sposób wierny to co rzeczywiście wydarzyło się na Wołyniu nie
po to by wywołać jeszcze większe
antagonizmy pomiędzy różnymi
narodami ale budować mosty pojednania w duchu prawdy historycznej a nie zakłamania. Nawet
najgorsza prawda powinna być
ważniejsza aniżeli zakłamanie i
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fałszowanie historii jak to odbywa
się szczególnie w ostatnich latach
na Ukrainie.
Kiedy miałem około 12 lat poszedłem z moim kolegą w Grójcu
pod Warszawą do kina i w pewnym momencie zobaczyłem jak
okręt wojenny podczas walki na
morzu celowo przepłynął przez
ratujących się w łodzi ratunkowej
Niemców i zatopił ich w wodzie,
musiałem opuścić salę filmową
gdyż poprzez traumę wołyńską
oraz przeżycia własne i ucieczki
z rodzicami i siostrą z Porycka do
Włodzimierza i następnie do Warszawy i Grójca, nie byłem w stanie
patrzeć na film przedstawiający
wojnę. Mój rówieśnik, urodzony
w Grójcu, nie mający w swoim
życiu takich przeżyć, pozostał do
końca filmu.
Podczas szukania materiałów dla
kroniki rodzinnej dowiedziałem
się, że brat mojej matki, urodzony
w 1922 roku był szpiclem wojskowym do końca swojego życia
i miał krew niewinnych osób na
swoich rękach. Byłem i jestem
zaszokowany takim faktem. Wstydziłem i wstydzę się się za takiego
wujka i postanowiłem nie kłaść
nawet jednego kwiatka ani nie zapalić znicza na jego grobie.
Nie wszyscy komuniści mają
krew na swoich rękach zbryzgane
śmiercią innych osób. Szanowałem nawet zawsze męża siostry
mojej matki, Piotra Michalewicza,
który był przed wojną komunistą
idealistą, gdyż nie wszystko w
Polsce i na świecie się jemu podobało. Nie był on również zadowolony z komunizmu panującego w
Polsce i innych krajach wprowadzonego przez Sowietów.
Władze polskie po 1918 roku miały swoje wady ale to nie usprawiedliwia nikogo do mordowania.
Czy Panu nie jest znany fakt, że
jeszcze podczas istnienia Ukraińskiej Socjalistycznej Sowieckiej
Republiki zrównano cmentarz
katolicki w Porycku z ziemią i
chciano na tym miejscu wybudować młyn? Wielu Kresowiaków
a w tym Stanisław Filipowicz,
który jako 15 latek cudem przeżył atak bandytów ukraińskich na
ludzi modlących się 11 lipca 1943
roku w kościele, walczyło aby
nie doszło do wybudowania tam
młyna. I to dzięki ich inicjatywie
ogrodzono ten teren i postawiono tablicę, na której napisano po
ukraińsku, że Polacy zamordowani zostali w Porycku w 1943 roku
przez burżujów ukraińskich OUN-UPA. Podczas mojego pobytu na
tym cmentarzu w 2004 znalazlem
jednak tablicę, na której zdrapano częściowo te słowa mówiące
o OUN-UPA ( zob. zdjęcie w załączniku).
Dlaczego nie potępia Pan faktu,
że Pańscy rodacy nie pozostawili
nawet jednej cegiełki z pięknego
pałacu w Porycku należącego od
wieków do hrabiów Czackich, ani
po kościele katolickim czy synagodze, które zostały przez nich
ufundowane nie mówiąc już nawet
o tysiącach chłopskich domach i

sadach. Czy nie słyszał Pan o kardynale Czackim, którego zwłoki
pochowane zostały w podziemiach tego kościoła, a dzisiaj nie
ma nawet śladu po tym? Czy nie
wie Pan, że Tadeusz Czacki był
twórcą Liceum Krzemienieckiego
i stworzył wielką bibliotekę na potrzeby Polaków i Ukraińców. Mój
dziadek pracował jako oficjalista
wiele lat u hrabiego Czackiego,
a mojego ojca popierał on nawet
częściowo finansowo podczas studiów w SGGW, mając nadzieję, że
ojciec mój powróci jako inżynier
rolnik by nadzorować posiadłości
Czackich o powierzchni 5000 ha.
Czacki wybudował nawet browar,
który tam się do dzisiaj znajduje
i był uczciwym i dobrym pracodawcą nie tylko dla Polaków ale i
Ukrańców, a w zamian za to został
zamordowany wraz z żoną przez
banderowców.
Przez długi okres przygotowywano w Polsce i na Ukrainie uroczystości poświęcone 60-tej rocznicy
tragedii Polaków na Wołyniu z
udziałem prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego, Leonida
Kuczmy, biskupów i wielu innych
przedstawicieli z Polski i Ukrainy. Ustalono wówczas odsłonięcie tzw. pomnika pojednania, na
którym miał być wyryty napis
uzgodniony przez ówczesnych
ministrów z Polski i Ukrainy
„Pamięć-Żal-Pojednanie”. Jakież
było jednak zdziwienie, kiedy 11
lipca 2003 roku polska delegacja
znalazła napis „Pamięć-Żałoba-Jedność”. Czy tak powinna wyglądać współpraca między Polską
a Ukrainą, kiedy nawet najprostsze wcześniejsze ustalenia zostały
pogwałcone? Załączam również
zdjęcie z tego samego cmentarza
gdzie powstał pomnik nagrobny
dla 17 osób z rodzin Palinków
oraz Zakrzewickich na których
Ukraińcy nie pozwolili pozostawić słów „zamordowanych” 11 i
13 lipca 1943 roku wyrytych na
krzyżu granitowym.
Kiedy neonaziści niemieccy odbywali wiece na grobie Rudolfa
Hessa, który wyrokiem sądu w
Norymberdze został skazany na
dożywotnie więzienie i zmarł w
więzieniu w Berlinie-Spandau,
rząd bawarski uzyskał zezwolenie
od rodziny tego byłego zastępcy
Hitlera na przeniesienie szczątków na inne nieznane miejsce,
by nie dopuszczać do dalszych
manifestacji i czczenia tego przestępcy. Sąd izraelski po skazaniu
na śmierć Adolfa Eichmanna zakazał pochowania zwłok tego wykonawcy Holokaustu na Żydach i
jego spalone prochy zostały rozsiane w Morzu Śródziemnym.
Natomiast Pańscy rodacy czczą
ukraińskich przestępców i stawiają do tego nielegalnie pomniki dla
nich na terenach obecnej Polski.
W Niemczech w Hanowerze nie
zezwolono niemieckiego pochodzenia byłemu koncertmistrzowi
Filharmonii Narodowej w Warszawie postawić po śmierci swojej
polskiej żony kamienia przywiezionego z Polski na cmentarzu,
gdyż przepisy niemieckie okre-

ślają nawet dokładnie wymiary
takiego kamienia, który nie może
przekraczać nawet dozwolony
wymiar o jeden centymetr. Ukraińcy zaś stawiają nielegalnie pomniki w Polsce obrażające nawet
nas wszystkich a władze polskie
nawet ich nie likwidują.
Profesor Władysław Filar razem
z innymi naukowcami współorganizował w latach 1996-2001 dziesięć seminariów, w których udział
brało po 15-20 historyków z Polski i tylu samej ilości z Ukrainy.
Wygłaszano tam 60 referatów (30
w języku polskim i 30 w języku
ukraińskim) oraz przeprowadzono dyskusje i wnioski końcowe na
temat stosunków polsko-ukraińskich w okresie 1918-1947 roku.
Dorobkiem odbytych seminariów
w Polsce i na Ukrainie jest 8 tomów „Polska-Ukraina: trudne pytania”, które miały za cel naukowe
opracownie tej trudnej tematyki.
Jakże jednak było rozczarowanie,
kiedy uczestniczący ukraińscy
historycy argumentowali, że tym
powinni zajmować się prawnicy
a dziś mówią że historycy i nie
politycy. Czy takimi tematami nie
mogą zajmować się osoby o różnych wykształceniach, którzy albo
na własne oczy widzieli tragizm
tych wydarzeń albo też przez wiele lat wyszukiwali ludzi, którzy
relacjonowali przeżycia własne i
innych oraz szukali dowodów w
archiwach niemieckich, polskich,
rosyjskich czy ukraińskich? Jednym z większych badaczy stała się
Ewa Siemaszko, która ukończyła
SGGW w Warszawie ale przez ponad 20 lat pracowała intensywnie
nad tą tematyką ze swoim ojcem
Władysławem, który z wykształcenia jest prawnikiem. Dr Alfred
Eisfeld złośliwie zatytułował swój
mail kierowany do mnie „czytanie
kształci” nie rozumiejąc, że nawet
absolwent Wydziału Elektrycznego może poprzez intensywne
i wnikliwe badania pisać książki
wspomnieniowe czy historyczne.
Jako posiadacz tytuł magistra inżyniera jestem również upoważniony do robienia doktoratu z historii, filozofi czy innych działów
nie tylko w Polsce ale i w Niemczech co zaprzeczał hitlerowski
stypendysta od 1941 roku Bohdan
Osadczuk i do swojej śmierci nie
zareagował na mój list, w którym
zapytywałem go czy zasługiwałem na zamordowanie mnie przez
Anatola Sulika za pisanie książki
po polsku i niemiecku o ludobójstwie.
Przed laty nie dokończyłem pracy
doktorskiej z dziedziny techniki
wysokich napięć, z której niektóre wyniki opublikowałem po niemiecku i po polsku, gdyż nie znalazłem nowej pracy po przeniesieniu na wcześniejszą emeryturę.
Niemieckie duże koncerny w tym
RWE AG przestawały zatrudniać
wówczas nawet 50-cio letnich pracowników. Nie przedłożyłem również mojej książki historycznej
napisanej przeze mnie jako pracy
doktorskiej, gdyż nie publikowałem wszystkiego dla szczycenia
się tytułami naukowymi lecz dla
dobra ludzi.
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Jako załączniki przesyłam wykaz
niektórych moich publikacji oraz
spis literatury, którą przeczytałem
w ciągu ostatnich kilkunastu lat
od A do Z, bez omijania żadnej
strony, jak to czyni wielu historyków z tytułami profesorskimi czy
doktorskimi. Oprócz tego posiadam przewagę nad naukowcami
mieszkającymi w Polsce czy na
Ukrainie, ponieważ mieszkam i
pracuję od 1971 roku w Republice Federalnej Niemiec, a więc w
demokratycznym państwie. Ojciec
Małgorzaty
Kidawy-Błońskiej
prof. dr hab. inż. Maciej Władysław Grabski, wnuk Władysława
Grabskiego (polskiego posła w
St. Petersburgu w 1905 roku oraz
późniejszego ministra finansów,
premiera II RP i profesora mojego
ojca na SGGW) oraz Stanisława
Wojciechowskiego (prezydenta II
RP do 1926 roku), podczas rozmowy skorygował moje zdanie, że
aby nauczyć się żyć w demokracji
i demokratycznie myśleć potrzeba
nie dwa pokolenia ale trzy.
Profesor Władysław Filar, którego
bardzo cenię i przyjaźnię się od
blisko 13 lat czuje się bardzo zawiedziony, że nie tylko jego wysiłki ale i wielu innych Polaków
zostały zaprzepaszczone i Ukraińcy poprzez swoje zakłamanie i
imperialistyczną politykę USA od
blisko 70 lat stwarzają sytuację,
która może doprowadzić nawet do
III wojny światowej. Nawet były
wieloletni poseł i marszałek senatu RP, amerykanista prof. dr hab.
Longin Pastusiak w wywiadzie
dla gazety polskiej Rzeczpospolita
wyraził przed kilkoma tygodniami
zaniepokojenie z powodu obecnych kandydatów na stanowisko
prezydenta USA stwierdzając, że
„jest to wybór między dżumą a
cholerą i z dwojga złego wybrałby Hilary Clinton a nie Donalda
Trumpa”.
Ja zaś boję się, że zarówno na
Ukrainie żydowskiego pochodzenia Petro Poroszenko oraz takiego
samego pochodzenia, jak podawał
„Der Spiegel”, były premier Arsenij Jazenik wraz z Żydówką Hilary Clinton mogą wywołać jeszcze
większą katastrofę całego świata.
Przed kilkudziesięciu laty łudziło
się wielu Żydów, że dojdzie do
powstania pokojowych stosunków z Palestyńczykami i innymi
Arabami, dzisiaj zaś są rozczarowani polityką Izraela jak również
dążeniom do hegemoni na całym
świecie przez USA, Rosję, Chiny
i Unii Europejskiej pod „przywództwem” Niemiec, które mogą
zakończyć się tragicznie.
Z poważaniem
Witold Bohdan Stański
P.S. Ten list otwarty przesyłam do
różnych osób i redakcji z prośbą
do dalszego przesyłania lub wydrukowania i nie oczekuję żadnego honorarium w przypadku publikacji, gdyż piszę nie dla zdobycia pieniędzy ale z idealistycznych
poglądów, które zawdzięczam
mojemu Ojcu.
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Odsłonięcie Pomnika Upamiętniającego
Ofiary Rzezi Wołyńskiej
Eugeniusz Szewczuk

/ Wiązanka kwiatów od Juliana Jamroza ps.Goniec

/ Pomnik - tablica ku czci pomordowanych

9 października br. w Żernikach
Wrocławskich odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika
Upamiętniającego Ofiary Rzezi
Wołyńskiej, którą zorganizowało
Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu.

/ Poświęcenie pomnika

/ Odsłonięcie pomnika

/ Poczet sztandarowy Wojska Polskiego

Uroczystości rozpoczęła msza
święta w kościele parafialnym
Matki Boskiej Pomejańskiej, którą celebrował ks. dr Aleksander
Jasiczek, proboszcz parafii św.
Stefana Wrocław Tarnogaj. Słowo
wstępne wygłosił wiceprezes Towarzystwa, mieszkaniec Żernik
Ryszard Marcinkowski, mówiąc o
idei powstania pomnika i hołdzie
tysiącom pomordowanych Polaków na Wołyniu i innych rejonach
wschodniej Galicji. To on był
inicjatorem budowy pomnika, a
dzięki przychylności władz gminy jego budowa została sfinansowana z budżetu Gminy Siechnice.
Wprowadzono poczet sztandarowy ze sztandarem w asyście
Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego Garnizonu Wrocławskiego pod dowództwem kpt.
Izabeli Polańskiej, któremu towarzyszyły poczty sztandarowe
organizacji społecznych i szkół z
okolicznych gmin, m.in. PSP Radwanice, Gimnazjum Siechnice,
PSP Żerniki Wrocławskie, Katolicka SP Kotowice. O specjalną
oprawę uroczystości zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk
Lądowych z Wrocławia pod batutą kpr. Radosława Wochala.
Po
uroczystości
kościelnej
uczestnicy przeszli do centrum
wsi, gdzie nastąpiło odsłonięcie
pomnika – tablicy poświęconej
pomordowanym Polakom. Na
tablicy zostały zapisane nazwy
44 miejscowości na Kresach,

/ Msza święta w intencji kresowian

gdzie zostali zamordowani nasi
rodacy. Napis głosi; „Pamiętamy
skąd nasz ród. Nie zapomnimy
naszych bliskich zamordowanych
przez nacjonalistów ukraińskich,
hitlerowców z policją ukraińską
oraz poległych w samoobronie na
Wołyniu i Kresach Południowo
Wschodnich
Rzeczypospolitej
Polskiej w latach drugiej wojny
światowej za to, że byli Polakami”. Wśród widocznych nazw
odczytać m.in. można: Barysz,
Hudziska, Huta Pieniacka, Janowa Dolina, Przebraże, Rafałówka,
Rudnia Pohoryłowska, Uherce,
Niemila – gdzie dramatycznych
zdarzeń doświadczyła Wanda
Marcinkowska.
Przybyli goście, w tym przedstawiciele samorządu wojewódzkiego na czele z członkiem Zarządu
Województwa
Dolnośląskiego
Tadeuszem Samborskim, samorządu lokalnego, burmistrzowie
i wójtowie gmin, wygłosili w tej
podniosłej chwili wzruszające
przemówienia. Burmistrz Siechnic Milan Usak z utęsknieniem
mówił o swoich kresowych przodkach, rodzinnej wsi swojej babci,
tragedii rodzinnej za sprawa banderowców spod znaku UPA. Wójt
Żórawiny Jan Żukowski, świetny
mówca i wielki sympatyk Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, a Kresów przede wszystkim, „ to jest coś wyjątkowego, że
pamiętamy o ludziach bestialsko

pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, należy im
się pamięć i szacunek”. Po przemówieniach i odegraniu hymnu
państwowego nastąpiło odsłonięcie pomnika – tablicy którego
dokonali: prof. Henryk Słowiński
– Honorowy Prezes Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej,
żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK, Jan Kuriata – gen.
dywizji (w stanie spoczynku),
kresowianin urodzony w Woronówce gmina Ludwipol na Wołyniu oraz Jan Żukowski – wójt
Gminy Żórawina. Poświęcenia
pamiątkowej tablicy dokonał
miejscowy proboszcz ks. Tadeusz
Rusnak. Komendant Garnizonu
Wrocław mjr Robert Trela odczytał Apel Poległych, żołnierze w
hołdzie pomordowanym oddali
salwę honorową. Przedstawiciele
władz samorządowych, delegacja
TMKK oraz we własnym imieniu
Józef Julian Jamróz, wołynianin z Międzyrzecza Koreckiego,
mieszkaniec Brzegu, goniec 27
WDP AK, złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.
Uroczystość zakończyła defilada
Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego.
Rzeź Wołyńska, to jeden z najstraszniejszych masowych mordów jakich dokonano w naszej
historii. Trzecia pod względem
liczby zamordowanych zbrodnia,
obok sowieckiego i niemieckiego
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cierania Zbrodni Wołyńskiej na
kartach historii. My Polacy pamiętamy o tej zbrodni i z coraz
większą odwagą mówimy o tej
prawdzie historycznej.
Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu od
lat stawia tablice, by uczcić pamięć pomordowanych – dodaje
Andrzej Patuszyński, sekretarz
ZG TMKK. Chcemy, by mieszkańcy Żernik Wrocławskich mieli
miejsce, by móc zatrzymać się na
chwilę i wspomnieć tamte dramatyczne losy naszych rodaków.

/ Przemarsz Orkiestry Wojsk Lądowych

ludobójstwa na Narodzie Polskim,
do dziś nie doczekała się ani kary,
ani potępienia. Mimo upływu 73

lat ofiary wciąż czekają na godne
upamiętnienie ich męczeńskiej
śmierci. Większość z nich nie mia-

/ Poczty sztandarowe szkół

ła nawet pochówku, a ich szczątki
poniewierają się w nieoznaczonych i nieznanych miejscach na

dawnych Kresach Wschodnich.
Pamięć okazała się silniejsza od
propagandy i wszelkich prób za-

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk.

Film „WOŁYŃ” - próba recenzji
Marcin Więckowski
Tak, piszę próba. Bo do dzieła
tego formatu naprawdę trudno jest
się zabrać. Nie wiadomo, z której
podejść strony. Czy porównywać
z innymi filmami Smarzowskiego, bez wątpienia znakomitości i
nadziei polskiego kina? Czy iść
tradycyjną drogą prób łamania
kłamstwa wołyńskiego poprzez
książki, publikacje i filmy dokumentalne, jakie powstały w ostatnich latach?
Tego się nie podejmę. Może będę
wprowadzał drobne porównania,
ale nie w tym ma zawierać się
sedno mojego tekstu. Nie mam
wykształcenia filmowego i w
ogóle w powszechnej historii kina
jestem kiepski. Dla mnie film
zawsze był przeżyciem indywidualnym. Co mnie obchodzi, że
Stanley Kubrick 35 lat temu zrealizował obraz, w którym użył podobnego motywu. Moje odczucia,
to co film pomógł mi zrozumieć i
jak wpłynął na moje życie, to jest
sedno.
A nigdy jeszcze żaden film nie podziałał na mnie tak, jak „Wołyń”
Smarzowskiego. Przez te prawie
22 lata, jakie chodzę po tej ziemi.
Zamierzam przy tym skupić się
na wątku historycznym. O postaciach fabularnych piszę niewiele,
po pierwsze aby nie spojlerować,
a po drugie, w moim odczuciu
opowieść o trójkącie miłosnym,
wokół której toczy się akcja, była
tylko pretekstem do wnikliwego
wejścia w historię i tym sposobem zeszła na drugi plan.
Dzieło zaczyna się od długiej sekwencji kresowego wesela. Jest
lato 1939 roku. Polka wychodzi
za Ukraińca, mimo że wokół zaczyna już szaleć ukraiński nacjonalizm. Do spokojnej wołyńskiej
wsi przyjeżdża propagandzista ze
Lwowa. Karmi miejscową ludność stekami bzdur, o tym jak to
polscy policjanci wieszają ukraińskie dziewczyny do góry nogami
i gdy opadają im spódnice, mówią
na nie tulipany. Prosty, chłopski

lud wierzy w słowa „miastowego”, czyli człowieka lepiej od
nich wykształconego i sytuowanego. Tak rodzi się nienawiść.
Pierwsze sceny iście nasycone są
cepelią - ludowe zwyczaje, śpiewy, tańce i wszystko, co tylko
z weselichem tamtych czasów
związane. Tutaj wielkie brawa
należą się rekwizytorom, którzy
naprawdę perfekcyjnie odtworzyli epokę, w szczególności stroje.
Gdy fotograf robi pamiątkowe
zdjęcie wiejskiej orkiestrze, odnoszę wrażenie, jakbym oglądał
stare kroniki. Gdyby fotografię
przedrukowano w jakiejś książce,
pewnie bym się nie domyślił, że
to rekonstrukcja.
Niestety, muszę też napisać parę
słów krytyki odnośnie scenariusza. W czasie wesela dochodzi do
wielkiego upoju alkoholowego, w
którym niektórzy próbują szukać
jeszcze niższych uciech. Przez
kilka sekund twórcy raczą nas
ujęciem pary uprawiającej pijacki seks pod drzewem. Po pierwsze, w ogóle denerwują mnie
tego typu motywy w filmach. Po
drugie, ta scena nie ma żadnego
fabularnego uzasadnienia, a jej
uczestnicy nigdy więcej się na
ekranie nie pojawiają. Po trzecie,
niepotrzebnie zwulgaryzowało to
film na tak trudny i drażliwy temat. I po czwarte, jest to niestety
motyw typowy dla Smarzowskiego, przewijający się praktycznie
w każdym jego filmie, i sam się
już zastanawiam, po co.
Cofnięcie się do czasów przedwojennych to rezultat chęci pokazania genezy rzezi. Kultowa już
scena, w której policjant i weteran wojny 1920 roku piją wódkę,
wznosząc toast „Polak pan, Ukrainiec cham!” pokazana w pierwszym zwiastunie wywołała takie
kontrowersje, że w drugim teaserze już się nie znalazła. Ukraiński
punkt widzenia został w filmie
silnie zaakcentowany. Być może,
jak napisał poseł Winnicki, nawet
zbyt silnie. Mamy tu nakreślone
wszystkie problemy mniejszości

ruskiej w II RP: zamykanie cerkwi, brak zgody polskich władz
na otwarcie ukraińskiego uniwersytetu we Lwowie, przydzielanie
ziemi osadnikom wojskowym
itd. Niestety nie skonfrontowano
tego ze swobodami, jakie miała w Polsce społeczność ukraińska: szkolnictwo elementarne
i częściowo średnie w języku
ukraińskim, lokalne gazety i wydawnictwa, ukraińskie partie
polityczne wchodzące do Sejmu
RP, a nawet autonomiczny ukraiński ruch spółdzielczy i kompanie handlowe, które często miały
lepsze obroty od polskich firm.
Tego wszystkiego widz z filmu
Smarzowskiego się nie dowie. I
niestety laik, którzy nie siedzi w
książkach, może sobie pomyśleć,
słysząc tylko pierwszą cześć tej
opowieści: „No, chyba rzeczywiście coś było nie tak i mogliśmy Ukraińców sprowokować”.
Nie pokazano też aktów terroru
czynionych przez OUN na obywatelach polskich już w latach
20.-tych, a zaledwie wspomniano o tym w jednej wstawce dialogowej. I to są największe wady
„Wołynia”.
Wojna zaczyna się nagle, jak
grom z jasnego nieba. Kamera
przenosi się z wesela prosto na
front. Walka Polaków z Niemcami jest krótka i beznadziejna.
Ukraińcy dezerterują z wojska,
dowódca rozwiązuje oddział i
kończy swe życie samobójczym
strzałem, staczając się do dołu,
w którym leżą jego pobici pobratymcy. Muszę powiedzieć, że
Smarzowski namalował jeden z
najbardziej przejmujących obrazów klęski wrześniowej, jaki
kiedykolwiek zaistniał w polskim
kinie. Mało tu heroizmu, nie ma
nierozgarniętego ułana rąbiącego
szablą czołg. Są za to zdemoralizowane grupki pokonanych żołnierzy, którzy snują się po polach
i lasach bez wody, bez jedzenia
i przede wszystkim nadziei na
powrót. Giną przypadkowo, bez
żadnego sensu, a to rozszarpani

przez dzikie zwierzęta, a to dopadnięci przez bandy OUN z niemiecką bronią.
Potem następuje pierwsza z „silnych” scen, kiedy jeden z bohaterów pomimo trudności wraca
do rodzinnej wsi, a tam ukraiński
ksiądz ogłasza koniec pańskiej
Polski. Chłopi zakopują w ziemi polski mundur, flagę i godło
zerwane z urzędu, a tłum śpiewa „Szcze ne wmerła Ukraina”,
pieśń, która jest obecnie hymnem
Ukrainy i którą słyszeliśmy tyle
razy na Majdanie. Jeden z łże-recenzentów już zdążył to zauważyć, kierując w stronę Smarzowskiego standardowe oskarżenia o
jątrzenie w „przyjacielskich stosunkach”. A ja powiadam: i bardzo dobrze, że ta scena kojarzyć
się będzie z Majdanem. Niech
Polacy wreszcie zrozumieją, że
to, co polskie media pokazywały
nam jako wielkie bohaterstwo,
było w rzeczywistości banderowską hucpą przeciwko legalnie wybranej władzy.
W dalszej części filmu akcja biegnie do przodu jeszcze szybciej.
Władza nad dawną polską ziemią zmienia się wielokrotnie. Po
kilkudniowym okresie istnienia
samostijnej Ukrainy przychodzą
Sowieci. Potem wyrzucają ich
Niemcy. Każdy wprowadza tu
swoje porządki, które nie mogą
się obejść bez mordowania tych,
co nowym władcom nie odpowiadają. W 1939 roku przyjeżdża sowiecka nauczycielka i prowadzi
kampanię ateistyczną w miejscowej szkole, każąc dzieciom zdejmować krzyżyki. Po przyjściu
Niemców, jako komunistka, ona
pierwsza kończy na szubienicy.
Znamiennie jednak, że o ile Sowietka próbuje się ratować i błaga
o darowanie życia, o tyle Żydówka patrzy z podniesionym czołem
na Niemca z pistoletem i dumnie
wykrzykuje: „Shemma Israel!”.
Moim zdaniem celowy zabieg
moderujący odczucia widza wobec bohaterów.
Ukraiński sołtys, postać zaryso-

wana jako typowa gnuśna świnia, najpierw wita Sowietów i na
potrzeby nowej sytuacji uczy się
przemawiać komunistycznym językiem. Od teraz „polscy obszarnicy i kapitaliści nie będą gnębić
ludu pracującego Ukrainy”. Gdy
w 1941 roku do wsi wkracza
oddział Wehrmachtu, ten sam
człowiek łamanym niemieckim
wita „wielka armię niemiecką i
jej fuehrera Adolfa Hitlera, który poprowadzi Wielką Ukrainę
do zwycięstwa nad Polakami i
bolszewikami”. Znamienne, jak
szybko człowiek potrafi przefarbować się na potrzeby nowej
sytuacji i jak niewiele w gruncie
rzeczy jest różnic pomiędzy nazizmem a komunizmem.
Holokaust na Kresach zbiera
okrutne żniwo. Powstaje Ukraińska Policja Ochotnicza, która
wielokrotnie wyręcza Niemców
z brudnej roboty. Jedną z najważniejszych scen dla zrozumienia
wymowy filmu jest moment, w
którym esesman uczy ukraińskiego policjanta, jak ma strzelać
do Żyda, żeby nie zachlapać sobie munduru krwią. Wyszkoleni przez Niemców siepacze już
wkrótce skierują swe ostrze w
stronę Polaków.
Smarzowski do perfekcji przyswoił sztukę panowania nad
emocjami widza i stopniowego
narastania napięcia. Po wsiach
snują się propagandziści OUN,
którzy uczą nastolatków dekalogu
ukraińskiego nacjonalisty: „Nie
zawahasz się popełnić najgorszej brodni, jeśli tego wymagać
będzie dobro sprawy”. Powstają
pierwsze oddziały UPA, które zaczynają od wykonania czystek we
własnych szeregach. Kto nie utnie
Polakowi głowy toporem, ten sam
pod nim kończy. Złoczyńcy zdobywają przewagę nad sprawiedliwymi, jak w Księdze Apokalipsy.
Bo i czym była ta wojna, jeśli nie
Apokalipsą spełnioną?
Wielki szacunek dla reżysera za
ukazanie postaci Zygmunta Rummla, polskiego poety i oficera AK,
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który spróbował podjąć negocjacje z dowództwem UPA. Wątek
rzadko poruszany, a tak ważny
z kilku względów. Otrzymaliśmy poruszający, choć trwający
zdecydowanie za krótko portret
idealisty, który nie zważając na
wszystko do końca trwa przy tym,
w co wierzy. Ślepy na okoliczności, ufny jak dziecko, praktycznie
spada z nieba w sam środek piekła. Gdy pyta banderowskiego
dowódcę, z kim rozmawia, ten
odpowiada: „Z wolną Ukrainą!”.
Następnie Rummel zostaje związany i rozerwany końmi, które obwożą po okolicznych wsiach dwie
połówki jego korpusu z wystającym sznurkiem jelit. To nauczka.
Tak właśnie kończy się niezdrowa, toksyczna miłość do Ukraińców, oparta na zasadzie „dawaj i
nie wymagaj”, którą również dzisiaj żywi wielu polskich polityków. Pisał o tym Dmowski. Można znaleźć wyjście z konfliktu,
ale trzeba być realistą. Bujanie w
obłokach zawsze kończy się źle,
lecz w stosunkach polsko-ukraińskich mści się ono podwójnie.
Następnego dnia po zamordowaniu Rummla ma miejsce Krwawa
Niedziela na Wołyniu. I to jest
kulminacja nie tylko ludobójstwa,
ale też filmu. Sceny Mszy w cerkwi nie zapomnę nigdy. To było
wrażenie wbijające w fotel, coś
czego słowa opisać nie są w stanie. Można oczywiście próbować,
ale to nie odda tego wrażenia, gdy
się widzi i słyszy, prawie tak, jakby się tam było, kiedy batiuszka
wygłasza płomienne kazanie o
pszenicy i kąkolu. Nadszedł czas
żniw, mówi. Pszenica urosła, należy więc wyrwać kąkol i wrzucić
go gnoju. Gdy chłopi w cerkwi
unoszą do góry widły i siekiery,
zamieram. Ksiądz bierze wodę
święconą i w Imię Ojca, Syna i
Ducha Świętego święci narzędzia
zbrodni. Kiedy wykrzykuje „Sława Ukraini!”, a tłuszcza odpowiada: „Herojam Sława!”, moje serce
tłucze się tak, jakby chciało wyskoczyć z ciała.
Pamiętam, jak rok temu byłem
na koncercie kijowskiej grupy
„Bumboks” w Klubie Studio na
Miasteczku AGH. W przerwie pomiędzy piosenkami wokalista zespołu, Andrij Chływniuk powiedział kilka zdań o Majdanie, po
czym wykrzyknął: „Sława Ukraini!”. Na naszej polskiej, krakowskiej ziemi. A ja znalazłem się w
samym środku tłumu Ukraińców
wrzeszczących „Herojam sława!”. Gdy siedziałem w kinie, ta
sytuacja po prostu stanęła mi jako
żywo przed oczami. Nawet perspektywa jest ta sama, bo kamera
pokazuje Mszę jakby z oddalenia, z punktu widzenia zwykłego
chłopa patrzącego na kapłana zza
pleców innych uczestników nabożeństwa. 70 lat później księdza
zastępuje nowy wódz, piosenkarz.
Myślę sobie: co było, gdyby ten
człowiek kazał ukraińskim studenciakom wyjść na ulicę i bić
pszeków? Czy kilku strażników
z pałkami i gazem pieprzowym
poradziłoby sobie z ponad dwustuosobową tłuszczą?
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„Wołyń” Smarzowskiego takich
trudnych pytań zadaje mi więcej.
Skąd się biorą fałszywi prorocy?
Jak to możliwe, że mordercy wybiegli prosto z cerkwi, mając jeszcze w ustach resztki Ciała i Krwi
Chrystusa? Skąd taka nienawiść i
czy to nie było po prostu opętanie?
Bezwolna hołota wpada do polskiego kościoła, wrzucając wcześniej granat. Dziecko ginie pod
uderzeniami siekiery. Na ołtarzu zamordowany zostaje polski
ksiądz, męczennik. Ale dziś Episkopat nie upomina się o takich,
jak on, a było ich ponad stu.
Dlaczego żadnego z nich nawet
nie próbowano uczynić błogosławionym, natomiast papież Franciszek zabiera się do beatyfikacji
Szeptyckiego, przywódcy kościoła grekokatolickiego z tamtych
czasów, który milczał na ludobójstwo? Czy powinno nas dziwić
to, że na premierze „Wołynia”
nie było nikogo z polskich hierarchów kościelnych?
Czas zbliżać się do końca. Rzeź
pozostawia sieroty i wdowy snujące się po pogorzeliskach. W
końcu do roboty biorą się też
Polacy i jak to w życiu często
bywa, najgorzej dostaje się temu,
który najmniej zawinił. W jednej
z najbardziej poruszających scen
zobrazowano polską akcję odwetową, w której ginie antybanderowski Ukrainiec i jego żona
Polka.
Trudno jest jednoznacznie winić
uczestników linczu, którzy działali pod wpływem emocji, być
może stracili wszystkich swoich
bliskich. Sam nie wiem, jak zachowałbym się w takiej sytuacji.
Za słowami Szymborskiej, „tyle
o sobie wiemy, ile nas sprawdzono”. Ale ta trudna scena, która
przynajmniej we mnie wywołała prawdziwy ból serca, to też
gorzkie pytanie o sens zemsty i
odpowiedzialności
zbiorowej.
Ja staram się nigdy nie obwiniać
wszystkich Ukraińców, a zwłaszcza tych urodzonych po wojnie, o
to, co się stało. Wina może być jedynie indywidualna, nigdy narodowa. Narodowa jest oczywiście
odpowiedzialność za historię, i z
tego zadania jak na razie Ukraińcy wywiązują się nagannie.
Dlatego trzeba pisać, wołać, przypominać. Ale to nie uprawnia do
stwierdzenia, że każdy jest winny.
Warto przy tym napomknąć, że
Smarzowski zastosował odpowiednie proporcje w ukazywaniu
przewinień Ukraińców i Polaków,
więc na podstawie jego filmu
nie da się wysnuwać wniosków
o „wzajemnym wyniszczeniu”,
czy tym bardziej „wojnie polsko-ukraińskiej”.
I ostatnia rzecz. Powiedzieć, że
„Wołyń” powinien obejrzeć każdy Polak, to zbanalizowanie tego
dzieła. „Wołyń” powinien obejrzeć każdy człowiek. Żeby zapytać samego siebie: „Jakie ja mam
właściwie problemy, na które tak
bardzo narzekam?”
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Z prasy polonijnej

W Zamłyniu odbyły się Na Rówieńszczyźnie uczczono pamięć
o Józefie Ignacym Kraszewskim
szkolenia
MONITOR WOŁYŃSKI
W dniach 15–18
października,
przy
udziale
Konsulatu Generalnego RP w
Łucku, w Centrum Integracji
Zamłynie odbyły się szkolenia
«Przygotowanie
kadry na rzecz
tworzenia projektów i zarządzania projektami opartymi o finansowanie
zewnętrzne».
Do Zamłynia na Wołyniu przyjechali przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych
z Łuckiego okręgu konsularnego. Szkolenia prowadził Marcin
Grabski z Wydziału Rozwoju
Miasta Zamość. Z uczestnikami
spotkali się też konsulowie z KG
RP w Łucku Teresa Chruszcz і
Marek Zapór.
Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do wyszukiwania i wykorzystywania
funduszy europejskich. Część
praktyczna warsztatów polegała na zapoznaniu się z mechanizmami funkcjonowania różnych
programów i metodami poszukiwania pieniędzy dla realizacji
projektów. Najwięcej uwagi poświęcono zapoznaniu uczestników z Programem Współpracy
Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Uczestnicy szkolenia uczyli się
realizować swoje przyszłe projekty. Wielu z nich wybrało do
opracowania temat, poświęcony
któremuś z priorytetowych kierunków programu, na przykład
popularyzacji lokalnej kultury,
ochronie dziedzictwa historycznego, wzmocnieniu więzi kulturowych i historycznych, podniesieniu atrakcyjności regionu i
potencjałowi lokalnych społeczności.
Na zakończenie szkoleń odbyły
się nieformalne rozmowy. Atmosfera spokoju oraz miejscowość,
w której położone jest Centrum
Integracji nikogo nie pozostawiły obojętnym. Po zakończeniu
pierwszego etapu, uczestnicy
szkoleń opuścili Zamłynie z nowymi pomysłami i planami na
przyszłość.
Szkolenia zostały sfinansowane z
programu polskiego MSZ «Polska Pomoc».

MONITOR WOŁYŃSKI

We wsi Horodziec (rejon włodzimierzecki w obwodzie rówieńskim) w ХІХ w. mieszkali i gościli
znani Polacy. 18 października przekonali się o tym goście festiwalu literackiego «Horodziecki autograf»
podczas otwarcia w bibliotece publicznej wystawy krajoznawczej
«Horodzieckie ścieżki znanych ludzi».
Wystawa, która składa się z czterech gablot informacyjnych i makiety siedziby rodu Urbanowskich,
powstała nieprzypadkowo. Horodziec ma ciekawą historię. Tutaj
urodziło się i przyjeżdżało wiele
wybitnych osób, w tym Józef Ignacy Kraszewski, Władysław Syrokomla, Tadeusz Jerzy Stecki, Napoleon Orda i inni. «Magnesem»
przyciągającym działaczy społecznych oraz przedstawicieli świata
kultury i literatury do Horodźca był
przedstawiciel rodu Urbanowskich
– bibliofil i kolekcjoner Antoni
Urbanowski (ok. 1770–1842).
W
gablotach
wystawowych
umieszczono informacje o historii
rodu Urbanowskich i bibliotece Antoniego Urbanowskiego, o przyjaźni rodziny Urbanowskich i Józefa
Ignacego Kraszewskiego. Słynny
polski pisarz, historyk, malarz Józef
Ignacy Kraszewski (1812–1887)
odwiedzał Horodziec, zatrzymywał
się w domu Urbanowskich, ożenił się z Zofią Woronicz, bratanicą
żony Antoniego Urbanowskiego
oraz biskupa i poety Jana Pawła
Woronicza. W oparciu o materiały
wołyńskie i poleskie – Kraszewski
napisał szereg powieści, a także

pozostawił po sobie dużo wspomnień i obrazów o Polesiu, w tym
też o Horodźcu. Poszukiwaniem
informacji i organizacją wystawy
zajmowały się pracowniczki Rówieńskiej Obwodowej Biblioteki
Naukowej: Oleksandra Promska,
Natalia Wolan, Iryna Dawydczuk.
Głównym elementem wystawy
jest makieta siedziby Urbanowskich, wykonana przez Eugenija
Malinowskiego z Równego według rysunków i wspomnień Józefa
Ignacego Kraszewskiego i akwareli
Napoleona Ordy.
W spotkaniu uczestniczyli: konsul Konsulatu Generalnego RP w
Łucku Elżbieta Zielińska, przedstawiciele Wydziału Kultury i Turystyki Rówieńskiej Państwowej
Administracji Obwodowej, wybitni
ukraińscy pisarze, muzealnicy i bibliotekarze z obwodu rówieńskiego

i województwa lubelskiego, mieszkańcy wsi. Wszyscy podziwiali odmienioną wiejską bibliotekę, która
zaskoczyła gości współczesnym
wyposażeniem i nowymi usługami.
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Krzysztof Bruczuk i badaczka życia i twórczości słynnego polskiego
pisarza Anna Czobodzińska-Przybysławska podziękowali inicjatorom projektu za uczczenie pamięci
Kraszewskiego.
Przygotowana przez bibliotekę
ekspozycja ma na celu poprawę
atrakcyjności turystycznej Horodźca i zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju. Bibliotekarz zawsze
jest tu gotowy do oprowadzenia
wycieczki i opowieści o nieznanych faktach z życia wsi i jej słynnych mieszkańców.

Spotkania z historią i kulturą Polski w Tarnopolu
MONITOR WOŁYŃSKI

W sobotę 8 października w Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-

-Oświatowym w Tarnopolu odbyło
się kolejne spotkanie, tym razem

poświęcone kulturze i obyczajom
Polski, w szczególności jesiennym
świętom i obrzędowi wesela, a także kulturze mieszanych zachodnioukraińskich rodzin.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację poświęconą świętom państwowym i religijnym, które Polacy obchodzą na jesieni, porównali
obyczaje różnych regionów Polski
z miejscowymi obyczajami, słuchali wykładu na temat obrzędu wesela
w Polsce, a także mogli obejrzeć
stroje ślubne z różnych regionów
Polski. Prezentację prowadziła pani
prezes Polonijnego Stowarzyszenia
Maryna Wojnowa, współpracująca
od lat z Instytutem Historii Sztuki,
Folkloru i Etnografii w zakresie obrzędowości ślubnej i folkloru.

Członek stowarzyszenia Ludmiła Wons, praktykujący psycholog,
przygotowała listę polskich przysłów i powiedzeń , a inni uczestnicy
spotkania szukali analogicznych,
występujących na Ukrainie Zachodniej. Okazało się, że w mieszanych ukraińsko-polskich rodzinach
istnieje wiele polskich przysłów i
powiedzeń, wyrażonych gwarami
zachodniopodolskimi lub galickimi, na przykład: «Пишаєшся,
як котє в розчині», «Діти і риби
слова не мають».
Na zakończenie spotkania uczestnicy opowiadali o swoich dziadkach,
ich przedwojennym życiu, pokazywali fotografie i komentowali je.
Trzygodzinne spotkanie było nie-

zwykle owocne, jego uczestnicy
nie tylko otrzymali nową wiedzę,
ale też mieli możliwość podzielenia się własnymi ciekawymi historiami. Ten «okrągły stół» natchnął
uczestników do wyboru tematu następnego spotkania: «Etnograficzne
regiony i gwary Polski».
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu
serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do udziału w następnych
spotkaniach, które będą odbywać
się każdego miesiąca. Informację o
czasie kolejnego spotkania można
znaleźć na profilu Stowarzyszenia
na Facebooku: Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w
Tarnopolu.

Umieść link do KSI w swoim serwisie, my umieścimy Twój w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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DZIEJE POLAKÓW NA BUKOWINIE
DZISIEJSZEJ RUMUŃSKIEJ - część 5

NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW: ALFONS- EUGEN ZELIONCA NOWY SOŁONIEC W OKRESIE AUTONOMII BUKOWINY[1850- 1918]

Jerzy Mużyło

Od połowy XIX wieku po odłączeniu od Galicji, Bukowina
stała się autonomiczną jednostką administracyjną w ramach
monarchii Habsburgskiej , co
ożywiło znacznie działalność
samorządową, społeczną i kulturalną zamieszkujących ją licznych narodowości. Sołonczanie,
będąc daleko od polityczno- kulturalnej stolicy w Czerniowcach,
pozostawali nadal bez własnego
księdza oraz nauczyciela. Istniała co prawda od 1849r.drewniana
kapliczka, stanowiąca pierwsze
miejsce kultu, oraz z początkiem
lat 60 powstała pierwsza szkoła,
do której jednak sporadycznie
przybywali nauczyciele z sąsiednich miejscowości. Po 30 latach
od założenia osady mieszkańcy
nie mieli jeszcze szkoły, a dzieci
trudziły się, wspierając rodziców
w pracy. Chłopcy udzielali się
przy robotach leśnych i hodowli
bydła, a dziewczęta zajmowały
się tkactwem albo robotami ręcznymi. Coraz bardziej zajmowali
się rolnictwem, pomimo gruntów
podgórskich, co z czasem stało się
ich głównym zajęciem i zasadniczym źródłem utrzymania.
Ponadto, po upadku powstania
styczniowego(1863 r.) na Bukowinę przybyły liczne rodziny powstańców z Królestwa Polskiego,
które szukały tutaj schronienia w
obawie przed wywózką na Sybir.
W tym czasie do Nowego Sołońca
przybył z województwa rzeszowskiego Kacper Malicki z rodziną.

Po przyjeździe otrzymał od władz
należny kawał ziemi, kupił domek
i zamieszkał na nowym miejscu z
rodziną- żoną i trzema synami.
Uprawiając ziemię, przejął od
miejscowych mieszkańców sztukę tkactwa- tkał razem z synami
płótno, obrusy, ręczniki, sukno
i koce(tak modne jeszcze dziś
,,liżniki’’- wyrób z czystej wełny owczej używany jako narzuta
lub kołdra). Weszli oni mocno
w środowisko góralskie i ulegli
asymilacji, przejmując zwyczaje
i kulturę Kisucan. Począwszy od
lat 70.,w ciągu dwóch pokoleń,
z powodu przyrostu naturalnego,
zrobiło się zbyt ciasno dla górali
i zaczęli się domagać przydziału
nowych gruntów, bo posiadana
ziemia nie potrafiła wyżywić ludności o przyroście naturalnym ok.
21% , co ilustruje poniższa statystyka:
Rok liczba mieszkańców
1880
648
1890
725
1900
871
Z początkiem lat 70. XIX w.
rozpoczęła się nowa fala migracji
naszych górali w rozmaite zakątki
całego świata. Pierwsze rodziny
wyjechały w 1875 r, by zamieszkać na przydzielonych im gruntach powiatu storożynieckiego.
Powstały wówczas przysiółki
Dunawiec i Laurenka, które obecnie już nie istnieją jako osobne
osady, ale są administracyjnie
włączone do Baniłowa Podgór-
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nego. Upłynęło zaledwie pięć lat
i w wyniku przeludnienia nadano
nowe grunty polskim góralom,
którzy opuszczając częściowo
Nowy Sołoniec i okoliczne wioski- Pleszę i Pojanę Mikuli, udali
się śladem swoich krewnych, zakładając miejscowość Dawideny
– Zrąb. W wyniku przeludnienia
wzrastało zapotrzebowanie na
robotników dla przybywających
kapitalistów niemieckich, którzy
osiedlając się na Bukowinie
wprowadzali zakłady przemysłowo- usługowe, wpływające na
rozwój gospodarczy , społeczny i
kulturowy zamieszkałych tu Polaków. Mniej więcej w tym samym
czasie powstały kolejne przysiółki górali czadeckich: PankaZrąb, Paltynosa, Dumbrawa koło
Cornu Luncii, których pierwszymi mieszkańcami byli migrujący
górale z Sołońca, Pleszy i Pojany.
W 1887 r. dwanaścioro niemieckich rodzin z Pojany wyjechało do puszczy brazylijskiej,
wydartej indiańskim Batakudom,
do kolonii w Passa Tres koło
Rio Negro. Rok później, a więc
w 1888 r. wyjechało ich śladami
również 12 rodzin naszych górali z Nowego Sołońca oraz liczne
grupy bukowińskich Polaków.
Spośród sołonieckich rodzin
możemy wspomnieć następujące: Rewaj, Zielonka, Budasz,
Staszkowian ,Stroka, Pieczarka,
Polaczek i inni, które założyły
kolonię Lucena, przemianowaną
w 1910 r. na Itayopolis, Dzisiaj
Alto Paraguacu, odległą o 200
km od Kurtyby w stanie Catharina. Nieliczni zaś zamieszkali
wśród niemieckich osadników
w Rio Negro. Widocznie sytuacja materialna sołonczan była
alarmująca, albowiem w 1889 r.
tropem pierwszych migrantów
do Brazylii wyjechały kolejne
trzy rodziny Rewajów i po jednej
rodzinie Zielonków, Budaszów,
Staszkowianów i Pieczarków.
Prawdopodobnie byli to bliscy

krewni osiadłych tam pierwszych
górali czadeckich, na co wskazują
w zasadzie te same nazwiska. Według ,,status animarum’’ sołonieckiej parafii, brazylijski exodus
trwał przez następne lata, bowiem
podążali w ślad swoich rodaków
dodatkowo Polaczkowie, Komanowie i Strokowie.
Podróż do Brazylii przez Atlantyk była trudną wyprawą, zaś z
Rio de Janeiro udali się do Rio
Negro, gdzie czekała ich dwumiesięczna kwarantanna. Zmuszeni
byli do zamieszkania w ciasnych
i brudnych barakach, dopóki nie
wymierzono im gruntów na Lucenie. Każdemu przydzielono 25
ha dziewiczej puszczy do wykarczowania, a należy dodać , że nie
posiadali ani pił, ani narzędzi rolniczych, co znacznie utrudniało
im pierwszy okres pobytu w tym
miejscu. Z początkiem XX w. ówczesny biskup Parany, ks. Józef de
Camergo Barres , poprosił żeby
duszpasterską opiekę nad Polakami sprawowali polscy misjonarze
ze Zgromadzenia Św. Wincentego
a Paulo, którzy również w tym
czasie zostali zaproszeni do pracy
wśród Bukowińczyków, otwierając w Kaczyce w 1902 r. pierwszą placówkę. W 1904 r. prafię w
Lucenie objęli krakowscy lazaryści- ks. Sołtysik i ks. Mięsopust.
Podczas wizytacji, która odbyła
się w tym samym roku, krakowski
misjonarz, ks. Dylla, odwiedzając
Lucenę stwierdził , że Bukowińczycy należą do najwzorowszych
kolonistów… Nie mogli się nacieszyć obrazkami Matki Boskiej
Kaczyckiej, które im dałem’’- pisał w swoim notatniku. W 1907
r. brazylijską kolonię w Lucenie
odwiedził ks. Kacper Słomiński,
który w swoim dzienniku podróży podaje:
Po drodze wstąpiłem do domu
kolonisty Pieczarki, pochodzącego z Sołońca, parafii Kaczyckiej i

oczywista ucieszyłem się bardzo,
opowiadając im o Kaczyce i o Sołońcu. Jest on ,,wendzistą’’ czyli
kupcem i wszelkiego możliwego
towaru ma dużo.. są zadowoleni
i szczęśliwi. Ponadto , nasi koloniści szybko zorganizowali sobie
nie tylko życie gospodarcze i religijne, ale także kulturalno- oświatowe, albowiem istniały wówczas
w Lucenie dwie szkoły, z których
jedną zbudował i utrzymywał
zamożny kolonista Stroka z Nowego Sołońca. Syn tegoż Stroki z Luceny( Itayopolis), Cyryl
Stroka, został księdzem i w 1922
r. z innymi misjonarzami asystował przy poświęceniu nowego
kościoła w rodzinnym mieście.
Był później proboszczem w Barro i opiekował się Polakami, których w 1937 r. szacowano na 200
spośród ok. 1000 rodzin w całym
dystrykcie Barro. Dalsze losy
emigrantów w Brazylii są nam nie
znane. W wyniku obrad kongresu
berlińskiego Austro- Węgry, zajmując w 1878 r. Bośnię i Hercegowinę, zapoczątkowały nową tułaczkę Polaków z Mazur i Galicji,
do których przyłączyli się także
liczni Bukowińczycy. Pierwsza
grupa opuściła Nowy Sołoniec w
1895 r,, licząc ogółem 40 rodzin,
zaś w następnych latach systematycznie wyjeżdżały pojedyncze
rodziny. Ostatni grupowy wyjazd
sołonczan do Bośni miał miejsce
w 1901 r. i wyjechało wówczas 9
rodzin. Migracja bośniacka miała
podobny charakter do bukowińskiej, ponieważ austryjacki rząd
w pierwsze fazie wyznaczał dla
kolonistów grunta, tzw. ,,carewinę’’, tworząc tym samym lepsze
warunki bytowe przez zwolnienie z opłat podatkowych na okres
trzech lat. W ten sposób pierwsza
grupa otrzymała posiadłości gruntowe w Celinowcu, Bakińcach
Dolnych i Bakińcach Górnych.
Na kolonii w Celinowcu zatrzymały się takie rodziny jak: Najdek, Drozdek, Papik, Kohut, Bu-

1 listopada 2016 - strona 14

ganik, Sygut, Kuczak i Juraszek.
Grupa 9 rodzin nowosołonczan,
pod przewodnictwem Michała
Zielonki i jego syna Józefa, zagospodarowała się na gruntach
w miejscowości Traszele, 90ha
zakupionych od pewnego Turka,
który opuszczając Bośnię sprzedał im całość swojego majątku.
Inni zaś osiedlili się w Usorze
koło Nowej Topoli w powiecie
Bosanska Gradiśka, a były wśród
nich rodziny o takich nazwiskach
jak: Rewaj, Zielonka, Ostrowski,
Koman, Droszczak.
Warunki w Bośni były jednak
bardzo trudne i upłynęło wiele lat
zanim nasi górale mogli poprawić
swój poziom życia. Brakowało także polskiej szkoły i dzieci
musiały pobierać nauki w języku
niemieckim w Traszele czy Nowej Topoli, gdzie nauczały siostry
zakonne, albo w języku serbskim
lub włoskim, jak to uczono dzieci góralskie z Dolnych Bakiniec
w szkole w Mahowlanach, albowiem rząd jugosłowiański dopiero w późniejszym okresie zgodził
się na naukę języka polskiego
tylko w niektórych wioskach i to
w skromnym zakresie. We wsi
Traszele Michał Zielonka stał się
miejscowym liderem i założycielem Ogniska Polskiego, gdzie
Zielonkowie prowadzili naukę
języka polskiego dla dzieci , młodzieży i dla dorosłych. Pogląd na
życie w Bośni Stanisława Jachowicz- Andres wyraziła wierszem,
którego cyt. brzmi:
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Powiedziałeś bobrze, że w Bośni
jest dobrze,
W Bośni robić trzeba, aż się skóra podrze,
Aż się skóra podrze, koszula popęka,
Kto nie znał Bośni, to teraz ją
popamięta
Przybyłych Bukowieńczyków,
bośniaccy koloniści zapisywali
jako ,, colonizatorum polonorum’’, zaś na Bukowinie do 1880
r. włącznie austryjackie statystyki
wciągały naszych górali do rubryki słowackiej. Gdy w 1890 r. zostali wpisani do rubryki polskiej,
zaprotestował przeciw temu czerniowiecki historyk R.F. Kaindl i
opracowując monografię Bukowiny pt.,,Bukowina in Wort und
Bild’’ naszych górali przedstawił
jako ludność słowacką. Powielano ten błąd jeszcze w okresie
międzywojennym, kiedy to starannie usiłowano wciągnąć górali czadeckich w szeregi ludności
słowackiej, szczególnie w Pojanie
Mikuli, czemu sprzyjała neutralna
postawa ówczesnego proboszcza,
ks. Eugena Breabanu, i akcja prowadzona za pomocą słowackiego
nauczyciela Rudolfa KowalikaUstniańskyego. Zarówno działania germanizacyjne w pierwszej
fazie, jak i wszelkie akcje na
rzecz słowakizacji naszych górali
opierały się na braku ukształtowanej świadomości narodowej
wśród ubogiej i niewykształconej
ludności. Dodajmy, że jeszcze po

pierwszej wojnie światowej na
podaniach kierowanych do lwowskiego Konsystorza Metropolitarnego o przydzielenie im własnego
księdza, większość nie potrafiła
się podpisać, stawiając jedynie
krzyżyk. Skoro pochodzili z terenów żupanatu trenczyńskiego, do
którego należał obszar pogranicza
polsko- słowackiego, uznano, że
w istocie są oni Słowakami.
Problem etnicznego charakteru
górali znalazł gruntowną argumentację u ks. Józefa Kledzika,
proboszcza i prawdopodobnie
autora pierwszej części kroniki
parafialnej który odwołał się również do codziennej gwary:
(…)Ludzie przychodzili i odchodzili. Nawet w metrykach jest tylko przypisek- ,,colonista’’- więcej
nic. Ludzie ci przybyli bez dokumentów , a przynajmniej słowackich. W żadnej z ksiąg najmniejszej notatki, aby Słowakami byli.
Dla odróżnienia ich od Polaków
przecież by się słowa tego używało .Ksiądz Mazanek, od 1843 r.
proboszcz ich, Czech z rodu, nigdzie ani jednym słowem ich Słowakami nie nazywa.(…)Nawet
prawdziwy Słowak, ks. Zoles w
bliskiej Pojanie Mikuli po polsku
, a nie po słowacku do nich mówił. Mówią dialektem , a tego się
tu nie nauczyli. Ten przynieśli ze
sobą, tak jak Niemcy z Czeskiego Lasu swój deutschbóhmisch.
Szkoła i księża ich nie spolszczyli, bo szkoły były początkowo
niemieckie.(…) Choćby i dziesięć

szkół było, naród między sobą i
w domu mówi gwarą. Do Pana
Boga zaś w modlitwach używa
mowy poprawnej, książkowej.
W takiej też słyszy ewagelię i
kazania niedzielne, ale te szkołą
nie są, języka nie uczą. Owszem,
znajomość języka subponują, inaczej byłyby bez korzyści. Gdyby
byli prawdziwymi Słowakami i
gwara ich słowacka , nie potrzeba
by ich dopiero uczyć(…).Każdy
naród odcięty od macierzy podlega wpływom otoczenia. Gwara
naszych górali przyniosła ze sobą
mały procent słowackiego, żyjąc
zaś między Rumunami, Rusinami
i Niemcami, przybrała z każdego
języka po parę słów i ten galimatias właśnie nazywają mową słowacką albo nawet dialektem polsko- słowackim, skoro polskiego
wyrugać się nie da.(…)Modlitwa
najlepszym wskaźnikiem. ,,W
meno otca’’( w imię ojca), ,,plod’’
(owoc), ,,telo ‘’ ( ciało), ,,przehana’’(błogosławiona), ,,wezdejsi’’(powszedni), ,,oroduj’’(módl
się)- tak się nigdy nie modlili
nawet dziadkowie. Tego rodzaju
słów i takiej modlitwy trzeba ich
teraz dopiero uczyć. ,,Winnikom’’
zamiast winowajcą nie uczyła ani
babka ani matka. Ten słowacki
patriotyzm przeciw wszelkiej tradycji narzuca im się dopiero i dlatego, że nienaturalny, ale sztuczny, dużej nienawiści źródłem.
Z początkiem XX w. sołonczanie zaczęli ponownie odczuwać ,,
głód ziemi’’, ponieważ wieś roz-
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wijała się, a ludności przybywało,
pomimo wcześniejszych migracji.
Do wsi Dawideny w 1907 r. udał
się Jakub Zielonka z żoną Zofią z
d. Balak wraz z dziećmi i początkowo zamieszkali w wykopanym
dole w ziemi, zwanym ziemianką.
W 1910 r. pojawiła się możliwość
zakupu gruntów w powiecie storożynieckim. Na czele z Michałem Malickim w tym samym roku
powędrowała do Arszycy( oficjalna nazwa przysiółka w Pietrowcach Dolnych) grupa składająca
się z pięciu rodzin:wspomniany
Malicki, Jerzy Wawrycz, Michał
Szuk, Maciej Szuk i Maciej Gawluk. Wkrótce ich śladami podążyły kolejne rodziny, opuszczając na
zawsze Nowy Sołoniec. Główną
przyczyną migracji nowosołonczan do miejscowości powiatu
storożynieckiego w latach 19061913 była klęska wielkiej posuchy, która nawiedziła Bukowinę
w 1907 r., zaś dwa lata później
klęska nieustannych opadów
deszczu, co doprowadziło do nieurodzaju i braku siana dla bydła.
Pod względem administracyjnym
w 1910 r. Nowy Sołoniec, liczący
wówczas 813 mieszkańców, należał do powiatu Gura Humorului,
zaś w aspekcie demograficznym
była to najliczniejsza wieś polska, ponieważ w Pojanie Mikuli mieszkało zaledwie 574, a w
Kaczyce 762 Polaków. Okres ten
charakteryzuje pewna stabilizacja
pod względem gospodarczym, albowiem sołonczanie mieli już siłę
, żeby dać nowy wystrój świątyni,
co miało miejsce w 1911 r., i przystąpili do budowy szkoły i okazałej plebanii. Powstał też zamysł
wybudowania Domu Polskiego.
Przybycie księży misjonarzy św.
Wincentego a Paulo otwierało
dla naszych górali wiele nowych
perspektyw, ponieważ za pośrednictwem duchownych mogli kierować swoje sprawy do Rządu
Krajowego we Lwowie. Dzięki
staraniom ks. Pawła Mixa, tenże
Rząd złożył obietnicę sprowadzenia specjalistycznego sprzętu do
wyrobu przetworów mlecznych,
zaś dla mającej powstać w Nowym Sołońcu mleczarni, do Lwowa został wysłany na szkolenie
gospodarz Michał Liszka.Plany
te zostały udaremnione najpierw
przez klęski żywiołowe, a potem
zaniechano ich ze względu na wybuch pierwszej wojny światowej.
W następnym odcinku- Pierwsza
wojna światowa
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„PRAWO, NIE ZEMSTA”

Bożena Ratter

Było to w roku 1887, jesienią, na
połoninie Kiziej pod Czarnohorą.
Wiatr dobrze wiał, dął, wył, buszował przez kilka dni, chłostał,
hulał i trzaskał po lasach, nałamał drzew i gałęzi, aż wreszcie
wymiótł i wyczyścił niebo z chmurzysk. Pogoda złota stanęła na
niebie - cicho, łagodnie, ciepło.
Trembity grały na „rozłączenie».
(…) A oto tym razem, na dzień
Rozłączenia Foka ma przed sobą
rolę osobliwą. Ma zaprosić cały
naród połoniński, gdzie kogo
spotka, na wesele najstarszej
córki dziedzica z Krzyworówni.
I to dopiero początek dobrowolnego obowiązku. Bo jako jeden
ze starostów weselnych przyrzekł
przygotować i urządzić wszystko,
co należy, do weselnego przyjęcia Hucułów. (…) Idzie on ku
kolibie połonińskiej, a raczej ku
koszierom, tam gdzie uwijają się
dziesiątki mieszanników, gazdów
z Żabiego, z Hołów, z Zełenego, z
Krzyworówni i z Jasienowa. Zaledwie dojrzą Fokę, że ustrojony
dla zapraszania, odwrócą się od
swoich spraw, zamilkną, czekają.
A on poczeka, aż go otoczą, i prosi
jakby na swoje wesele:
„Ludzie delikatni, gazdowie
chrzczeni, pobratymi z dawien
dawna! Dziedzic, dziedziczka,
panna i ja, prosimy was wszystkich na wesele, które zacznie się
na Pokrowę. Kto przyjdzie z daleka, pomieszczenie znajdzie, niech
go o to głowa nie boli. Będą wielkie muzyki huculskie z Żabiego, z
Jasienowa i z Hołów. I będą trzy
muzyki cygańskie z Bukowiny i
z Węgier. I żydowska dla panów
aż z Kołomyi. Będą nabożeństwa
i służba Boża, będą zabawy i komedie różne, i także ognie będą w
powietrzu jak gwiazdy lub kwiaty
świecące. Będą księża z całych

gór i polscy księża z Kosowa i
aż z Kołomyi. Będą panowie ze
Lwowa, z Wiednia, z Warszawy,
ze Słobody-Ropy, z Węgier, z Anglii i z Ameryki. I będą Żydzi z
całych gór, sam rabin przyjedzie
z Kosowa. Będą gazdy zewsząd,
ludzie bogaci i biedni, nawet stary Fudor Giełeta, co to z panem
niegdyś wojował, przyjść obiecał.
Każda wiara według starej prawdy, podług miary, każda na swoim
miejscu, jak godzi się w rodzinie
.”(Stanisław Vincent, Na wysokiej połoninie)
Polska od wieków była wielonarodowa. Zbrodnicze ideologie
XX wieku pod szyldem walki z
zacofaniem cywilizacyjnym, niesienia szczęścia dla mas lub wybranych ras, wolności i postępu,
wszczynały i podsycały konflikty
zbrojne i narodowościowe, niosące śmierć milionom mieszkańcom świata. „Najstarszym czcigodnym piastunem człowieka w
puszczach i pustkowiach górskich
jest ogień. „Watra” stara nazwa
ogniska wszystkich pasterzy i górali, w niezmierzonych pasmach
karpackich, u Rumunów, Rusinów, Węgrów, Seklerów, Polaków,
Serbów, Sasów i Niemców. Watra
to najstarsza macierz pasterza i
górala”. W maju 1940 Stanisław
Vincenz, światowej sławy polski
etnograf, musiał uciekać przed
siepaczami sowieckimi ze swojej
huculskiej ojczyzny, która od tej
pory stała się dla niego utraconym rajem dzieciństwa. Prowadzony przez swoich ukochanych
sąsiadów, górali i pasterzy, hucułów, dotarł bezpiecznie na teren
Węgier. Za pomoc niesioną tam
Żydom został wyróżniony jako
„Sprawiedliwy wśród narodów
Świata”.

Międzynarodowa
konferencja naukowa „Narody Europy
Środkowo-Wschodniej wobec
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r.” zaprezentowała referaty badaczy,
których celem było prześledzenie
różnych postaw poszczególnych
grup narodowościowych wobec
2-ch okupantów Polski, Niemiec
i ZSRR.
„Dzisiaj pewnym banałem jest
stwierdzenie, że w czasie II wojny światowej mięliśmy do czynienia z 2-ma państwami totalitarnymi, które pod wieloma względami
były do siebie podobne, choć dobór ofiar i sposoby ich niszczenia
były inne. Niemcy mordowały z
powodów rasowych skazując na
zagładę przede wszystkim naród
żydowski i myśląc o milionowym
ograniczeniu populacji Słowian,
z kolei Rosja sowiecka myślała
o niszczeniu całych klas społecznych, bogatego chłopstwa i aby
zniewolić od strony tożsamościowej cale społeczeństwa. W
tej historii obu totalitaryzmów
rok 1941 jest szczególny, ponieważ mówi o historii, kiedy
Niemcy przystąpili otwarcie do
masowych zbrodni, najpierw na
jeńcach sowieckich, następnie
na ludności żydowskiej, czego
pewną zapowiedzią były również
pogromy na zajmowanych przez
Wermacht terenach – tymi słowami zainicjował konferencję dr
Grzegorz Motyka.
Szef Instytutu Studiów Politycznych PAN zapomniał o masowych zbrodniach dokonywanych
otwarcie na Polakach, między
wrześniem 1939 a wiosną 1940r.
W ramach prowadzonej na
okupowanych ziemiach polskich
m.in. akcji AB, „Inteligencja”

(Intelligenzaktion) zostało zamordowanych co najmniej 100
000 obywateli polskich. W połowie października 1939r. Niemcy
rozpoczęli masowe egzekucje w
lesie w Piaśnicy, gdzie zamordowali kilkanaście tysięcy Polaków. „Do masowych zabójstw
Polaków dochodziło od września
do grudnia 1939 r. na okupowanych przez Niemców terenach,
na których przed wojną mieszkała mniejszość niemiecka. Do
zbrodni dochodziło głównie na
Pomorzu, w mniejszym stopniu
w Wielkopolsce. – Szacujemy,
że zabito wtedy od 20 tys. do
50 tys. Polaków – mówi dr Ceran. Sprawcami zbrodni w wielu
przypadkach byli ich niemieccy
sąsiedzi.” http://www.rp.pl/Historia/312159842-Polacy-uslysza-o-zbrodni-w-Piasnicy.html#ap-2
Dr Paweł Rokicki ciekawie omówił Polsko-litewsko-białoruską
rywalizację o objęcie lokalnej
administracji na terenach północno-wschodniej Polski w początkach okupacji niemieckiej. W
pierwszych tygodniach okupacji,
dla utrzymania infrastruktury komunikacyjnej, zabezpieczenia zagarniętego majątku, zaopatrzenia
i prowadzenia ewidencji ludności,
Niemcy do pracy w administracji
na szczeblach niższych (działających pod całkowitą kontrolą
Wermachtu), przymusili Polaków,
którzy pełnili te funkcje przed wybuchem wojny (o ile nie zostali
zamordowani w Katyniu lub zesłani na Sybir). Polakom udało
się na chwilę uzyskać nadzór nad
wydarzeniami w Grodnie, Słonimiu, Wilejce, Lidzie, Oszmianie,
na Brasławszczyźnie. Pełnienie
funkcji administracyjnych dawało możliwość legalizacji działań
organizacji i ludzi działających w

ukryciu podczas okupacji sowieckiej, ochrony ludzi i ich majątku
czy ratowania życia, np. Żydów,
przez wyrabianie im fałszywych
dokumentów.
Inaczej było w zachodniej części
województwa wileńskiego, Wilnie (które miało charakter polsko-żydowski) i jego okolicach,
gdzie wcześniej zawiązane komitety, zarządy, straże obywatelskie
itp. zostały zaakceptowane przez
okupanta. Władzę sprawowali
Litwini, mimo iż Polacy stanowili
zdecydowaną większość na tych
terenach (80-90%). Kluczowe
było to, iż stacjonowały tu kilkutysięczne siły zbrojne dawnej
Republiki Litewskiej, wcielone
podczas okupacji sowieckiej do
armii czerwonej, które zdezerterowały i prowadziły działalność
antysowiecką. Oddziały służb milicyjnych początkowo wyłapywały
maruderów z armii sowieckiej czy
prowadziły czystki, w ramach odwetu, na aktywistach sowieckich,
działaczach partii, komsomołu .
Okupacja sowiecka głęboko zapisała się w świadomości lokalnej
społeczności, morderstwa, zsyłki
milionów bydlęcymi wagonami
na Sybir, bestialskie morderstwa
w więzieniach podczas wycofywania się sowietów, marsze
śmierci więźniów prowadzonych
przez uciekających sowietów, były
świeżo w pamięci. Z litewskich sił
zbrojnych Niemcy formowali bataliony policyjne, które włączyły
się w akcje mordowania Żydów,
Polacy świadomi agresywnego
charakteru Litwinow zachowali
się powściągliwie względem okupanta.
Stworzono też litewskie oddziały policyjne, nastawiono wrogo
wobec Polaków. Do największych
zbrodni tych oddziałów należy
m.in. zagłada wileńskiego getta,
masakra w Święcanach czy masowe egzekucje w Ponarach, gdzie
zamordowano ponad 70 tysięcy
Żydów i kilka tysięcy Polaków
(Romuald Warakomski Wileńskie
dramaty).
Niemcy doskonale orientowali się
w antagonizmach między Litwinami, Białorusinami i Polakami
i wykorzystywali je jako straszak
dla uzyskania korzyści.

/ Oddział Selbstschutzu działający na Pomorzu w 1939 r. - IPN Gdańsk

Tematem referatu dr Zbigniewa
Palskiego, historyka wojskowości, były Postawy ludności ukraińskiej latem 1941 roku. Dr Zbigniew Palski omówił ucieczkę
żołnierzy armii czerwonej przed
wojskami niemieckimi co było
szokiem dla ludności ukraińskiej.
Z obawy o skłonności nacjonalistyczne miejscowej ludności, do
sprawowania władzy sprowadzono obywateli z Rosji i USRS.
Doskonale opisała ten fakt w
pamiętniku „Wspomnienia wojenne” Karolina Lanckorońska,
pracownik naukowy Uniwersytetu
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Lwowskiego w latach 1939-1942:
Moskwa (przynajmniej nominalnie) rezerwuje sobie tylko politykę zagraniczną, sprawy wojskowe
oraz oczywiście sprawy „bezpieczeństwa rewolucji”. Resztę pozostawia „sojuszniczym rządom”,
w naszym wypadku - Kijowowi.
Toteż odczuwaliśmy ciągle i na
każdym kroku, że w życiu codziennym rządzi nami nie Moskwa, lecz
Kijów, że mamy do czynienia nie
z Rosją, tylko z problemami naszego tragicznego XVII wieku, z
chmielnicczyzną. Od Wschodu
zalała ziemie nasze, jak za Władysława IV, nieukształtowana
społecznie dzicz i walczyła z nami
w imię haseł społecznych wypływających w bardzo dużej części z
kompleksu niższości, z nienawiści
dla kultury, której najeźdźca nie
posiadał. Ponieważ ta kultura
była polska, trzeba było niszczyć
wszystko, co polskie. Mieliśmy, o
ile chodziło o sprawy powszednie,
o wiele częściej do czynienia we
Lwowie z prostym i nieraz bardzo prostackim nacjonalizmem
ukraińskim niż z komunizmem i
imperializmem rosyjskim, który
się do spraw drobnych nie mieszał. (…)
Kijów jednak miał jeszcze i inne
trudności. Początkowo liczył na
bezwzględne poparcie miejscowej ludności ukraińskiej i jej
inteligencji. Po krótkim czasie
zaś okazało się, że różnice między naszymi ludźmi, którzy jeszcze tak niedawno - do pierwszej
wojny światowej - nazywali się
Rusinami, a ludnością Kijowszczyzny były po prostu przepastne. Z Zaporoża na Ruś Czerwoną jest droga daleka, a 700 lat
sąsiedztwa z kulturą zachodnią
zatrzeć się nie da. Toteż ludzie
wychowani z dziada pradziada w
atmosferze kulturalnej polskiej,
choć politycznie wrogo wobec

nas usposobieni, z rozpaczą nieraz do nas przychodzili i wprost
przyznawali, że ta Ukraina, która
nagle nimi zawładnęła, jest czymś
niewymownie dzikim, na wskroś
im obcym. Takie rozmowy budziły w nas wówczas najśmielsze na
przyszłość nadzieje na zgodę i porozumienie.
Również Szymon Wiesenthal opisał postawę ludności ukraińskiej
latem 1941roku:
Najogólniej rzecz biorąc, Ukraińcy w zdumiewająco szybkim tempie przeszli na stronę Niemców i
współdziałali z nimi. Szczególnie
policja ukraińska, po wkroczeniu
wojsk niemieckich do Galicji w
końcu czerwca, na początku lipca
1941, odegrała nikczemną rolę.
Większość tych ludzi służyła już
poprzednio w milicji sowieckiej,
ponieważ po zajęciu tych terenów w 1939 roku Rosjanie oparli
się przede wszystkim na ludności
ukraińskiej, składającej się z parobków, chłopów i robotników, a
więc niejako z założenia podatnej na właściwą ideologię. Kiedy Rosjanie musieli się wycofać,
wystarczyły zaledwie 24 godziny,
aby dotychczasowi milicjanci
podporządkowali się nowym, narodowosocjalistycznym władcom
i stali się ich najwierniejszymi
pomocnikami.
Istniała wszakże pewna liczba
ukraińskich nacjonalistów przeciwstawiająca
się Sowietom.
Jednakże grupa ta również rzuciła się w ramiom Niemców, w
nadziei na otrzymanie od nich
własnego państwa. (…)Ukraińska policja pomocnicza w Galicji,
często oznaczona jedynie żółto-niebieskimi opaskami na rękawach i wyposażona przez Niemców w niezbędną broń, stanowiła
awangardę wojsk niemieckich i
oddziałów SS. Jej zadaniem, które

wypełniała z zapałem, było chwytanie Żydów i przedstawicieli polskiej inteligencji i przekazywanie
ich, że tak powiem, grupowo nazistom do likwidacji.
Szymon Wiesenthal we wspomnieniach „Prawo, nie zemsta”
przedstawia dokumentację wybranych przypadków, jakimi
zajmował się, poszukując zbrodniarzy wojennych (by postawić
ich przed sądem). Z jego prac
badawczych wynika, iż „pokaźna
liczba nazistów o nieczystym sumieniu osiedliła się w Kanadzie,
…pokazaliśmy rządowi Kanady
listę 218 ukraińskich oficerów
SS, co nie doprowadziło do pozbawienia któregokolwiek z nich
obywatelstwa. W grudniu 1986
roku przesłaliśmy dodatkowe
dane, dotyczące imigracji do Kanady w latach 1948-1951 około
ośmiu tysięcy żołnierzy ukraińskiej dywizji „SS Galizien”. Było
to sprzeczne z ówczesnymi przepisami, które zakazywały osiedlania
się w Kanadzie byłym esesmanom
co najmniej do 1952 roku.
Tragedia osobista Szymona Wiesenthala rozpoczęła się w czerwcu 1941, osiem dni po napaści
Niemiec, gdy ostatni Rosjanie
opuścili Lwów, a w mieście ukazały pierwsze mundury niemieckie. Nosili je członkowie ukraińskich oddziałów pomocniczych,
którzy zorganizowali pogrom
trwający trzy doby. Sześć tysięcy
Żydów zostało zabitych.
Dnia 6 lipca 1941 roku po południu ujęto również Wiesenthala, który ukrywał się w jednej z
piwnic, i wraz z około setką adwokatów, lekarzy i nauczycieli
wtrącono go do więzienia na Brygidkach.
Marian Urban pisze pracę
„Lwów jako mit ukraińskiego na-
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cjonalizmu” . Interesuje go, „jak
to, co działo się w latach 30 i 40
XX wieku wpływa na dzień dzisiejszy, w jaki sposób fakty ulegają manipulacji, przetworzeniu i
stają się podstawą praktyk kulturalnych i politycznych, które służą konkretnym interesom regionu
i narodów”.

terroryzowali miejscową ludność
ukraińską, zmuszając ją do wstępowania do UPA i do tworzenia tzw. SKW - Samoobronnych
Kuszczowych Widdiliw, w skład
których wchodzili miejscowi mężczyźni, a czasem nawet kobiety i
dziewczęta. „ (Wiktor Poliszczuk,
Potępić UPA)

„Interesem” ofiar ukraińskiego
nacjonalizmu, zarówno Polaków
jak i Ukraińców, jest potępienie
zbrodniczej działalności OUN
UPA za ludobójstwo z lat 30 i
40 XX wieku. Mają do tego prawo, tak samo jak Szymon Wiesenthal. Dopominają się o prawdę o
ludobójstwie od 77 lat.

Obecnie we Lwowie jak i na terenie całej Ukrainy świadomie
niszczone są ślady polskości i
wielowiekowego
dziedzictwa
narodowego Polski, być może
zgodnie z punktem „Uchwały
Krajowego Prowodu OUN z 22
czerwca 1990 roku:

Interesem byłych zbrodniarzy,
również tych w Kanadzie i Anglii,
jest wypieranie faktów i manipulowanie świadomością Polaków i
Ukraińców oraz opinii światowej.
„Mykoła Łebed’, u boku którego
specjalistą od spraw pacyfikacji ludności cywilnej był Roman
Szuchewycz-Taras
Czuprynka,
nakazał oczyścić teren Wołynia
z Polaków, którzy „na każdym
kroku szkodzą sprawie ukraińskiej”. On, będący prowidnykiem
OUN Bandery na całą Zachodnią Ukrainę utożsamiał - podobnie jak i cała OUN - interes
faszystowskiego
nacjonalizmu
ukraińskiego z interesem narodu
ukraińskiego.
Organizatorami
tzw. UPA na Wołyniu byli banderowscy nacjonaliści w ponad
90% pochodzący z Galicji To oni,
wykorzystując stosowany przez
Niemców terror, wskutek którego wielu Ukraińców poszło „do
lasu” przeprowadzili masową
propagandę o potrzebie zbrojnej
budowy państwa ukraińskiego.
OUN Bandery miała do dyspozycji „Służbę Bezpeky” - SB, coś
w rodzaju hitlerowskiego gestapo
— uzbrojonych fanatyków, którzy

„Aby nie drażnić Polaków i
rządu, należy przyznać im na
Ukrainie pewne uprawnienia w
zakresie wiary, kultury i szkolnictwa, bacząc równocześnie,
aby te koncesje nie poszły zbyt
daleko. Wykluczyć organizowanie się Polaków pod względem
politycznym. Przede wszystkim
należy narzucić Polakom nasz
punkt widzenia na historię i na
stosunki polsko- ukraińskie. Nie
dopuścić do głoszenia, że Lwów,
Tarnopol, Stanisławów, Krzemieniec i in. kiedykolwiek odgrywały
rolę polskich ośrodków kultury.
Zawsze były to ośrodki kultury
ukraińskiej. Polacy nie odgrywali
w nich najmniejszej roli. (Wiktor
Poliszczuk, Potępić UPA)
Oprócz żyjących jeszcze świadków, potomków i ocalałych rodzin
ofiar, wspomnień Karoliny Lanckorońskiej i Szymona Wiesenthala, prac naukowych Wiktora
Poliszczuka, jest multum prac naukowych opartych na dokumentach , które mówią o wyrzynaniu
polskiej ludności cywilnej na
rozkaz OUN Bandery nie tylko
we Lwowie. Czy Marian Urban
zapoznał się z nimi?

Papieżu Franciszku męczennica Wołynia Teofila
Krochmal oddała życie swoje i dziecka w
heroicznej nadziei i z miłości do teściowej
Sławomir Tomasz Roch

Uroczystość Wszystkich Świętych, którą przeżywamy 1 listopada, pozwala nam oddawać
cześć i modlić się w jednym dniu
do wszystkich Świętych i Błogosławionych Niebiskiego Jerusalem. Znany jest powszechnie
b. obszerny poczet zbawionych
ludzi, których cnoty zostały
uznane za heroiczne i którzy
dostąpili łaski i chwały Ołtarzy.
Lecz możemy mieć żywą nadzieję, że jeszcze więcej jest w
Niebie takich osób, które również swoim życiem zasłużyły
na świętość, a które są tam bez
naszej ziemskiej wiedzy o tym.
Przemawiają za tym fakty z ich
poczciwego życia doczesnego, a
nawet akty heroicznej miłości,

włącznie z oddaniem życia za
swojego bliźniego. Dziś w kontekście tych szczególnych dni
Oktawy Wszystkich Świętych,
ośmielam się prosić publicznie
Ojca Świętego Franciszka, by
zwrócił uwagę na heroiczną
ofiarę czystej miłości Teofili
Krochmal, ubogiej chłopki,
mieszkanki kolonii Teresin na
Ziemi Swojczowskiej.
Ta duża i polska kolonia należała do kat. parafii pw. Narodzenia NMP w Swojczowie na
Wołyniu, a ostatnim proboszczem był ks. Franciszek Jaworski. W ostatnich dniach sierpnia
ludność kolonii Teresin, została
podstępnie napadnięta w nocy
przez przygotowanych do rzezi

ukraińskich nacjonalistów i niezwykle brutalnie wymordowana. Lecz ci którzy przeżyli tę
masakrę oraz ci którzy uciekli
wcześniej, zanim doszło do ludobójstwa nie pozwolili, by została zapomniana męczeńska
śmierć ich rodzin i sąsiadów.
Przez mroczne dziesięciolecia
PRL-u, trwała żywa pamięć o
Nich właśnie, którzy tam za graniczną rzeką Bug, pozostali już
na wieczną wartę. A którzy po
dziś dzień leżą tam w przeróżnych jamach, tak jak zakopali
Ich, bez jakiegokolwiek pożegnania podli banderowcy.
Wreszcie nastąpił wymodlony
i wypłakany dzień 9 sierpnia
1998 r., gdy na symbolicznej

mogilę mieszkańców dawnej
kolonii polskiej Teresin, stanął
symboliczny, duży krzyż. O.
Leszek Koszlaga OC i ks. Tadeusz Sokół w obecności świadków tamtej tragedii, poświęcili
tego dnia krzyż i symboliczną mogiłę. Na tej uroczystości
obecny był Eugeniusz Świstowski, żołnierz 27 Wołyńskiej DP
AK ps. „Dąb” oraz wielu innych,
byłych mieszkańców Teresina.
Poza tym obecni byli także Stanisław Piwkowski, żołnierz 27
Wołyńskiej DP AK ps. „Wrzos”
i pani Teresa Radziszewska z
Zamościa. Podobne uroczystości miały jeszcze miejsce w wielu innych, byłych wsiach i koloniach polskich, w tym i w sa-

mym Swojczowie, gdzie krzyż
stanął w miejscu zburzonej w
sierpniu 1943 r. przez rezunów
świątyni.
Oto poniżej dokładny opis heroicznej śmierci Teofili Krochmal oraz innych mieszkańców
kolonii Teresin. Wspomina Adela Roch z d. Rusiecka, mieszkanka kolonii Teresin:
(...) Jednego dnia z moją siostrą
Janiną Topolanek udałam się
do kościoła farnego p.w. świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim na mszę
świętą. Gdy przyszłyśmy rano,
zobaczyłyśmy, że przy Ołtarzu
głównym przy barierce klęczy
młody mężczyzna w samej bie-
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liźnie. Byłyśmy tym bardzo zaskoczone, ale chociaż był tyłem
do nas wyglądał nam na Stanisława Krochmala z kolonii
Teresin. Gdy on się tak modlił
ks. Stanisław Kobyłecki udzielił
błogosławieństwa, kończącego
mszę świętą, podszedł i poprosił go na zakrystię. Tam musieli
o wszystkim na gorąco rozmawiać! My tymczasem już domyślałyśmy się, że znów był napad
na polską rodzinę, a może nawet
pogrom na całej naszej kolonii i
byłyśmy bardzo ciekawe, jak on
zdołał uciec z rąk tych zbrodniarzy. Czekałyśmy więc cierpliwie
na niego w kościele.
Po pewnym czasie, jakieś pół
godziny, Stach wyszedł z zakrystii i wtedy miałyśmy okazję
zobaczyć, jak bardzo jest zniszczony na twarzy. Nie ogolony,
wychudły na twarzy, a oczy
zapadły się głęboko, ogólnie
wyglądał na bardzo zmęczonego. Znać było po prostu,
że jest skrajnie wyczerpany.
Kiedy nas zobaczył z początku
nie poznał nas, był wyraźnie
zdenerwowany i to my pierwsze
musiałyśmy zacząć z nim rozmowę. Pytałyśmy go o ostatnie
wydarzenia na Teresinie, jak
ocalał z rzezi i co stało się z
jego rodziną? Jego pierwsze słowa były bardzo wymowne: „To
straszne! To straszne!”.
My jednak uprzejmie prosiłyśmy go, nalegałyśmy by powiedział, co się właściwie stało? I
chociaż bardzo to przeżywał,
powoli przyszedł do siebie i
gdy razem opuściliśmy kościół,
zaraz jeszcze przy świątyni, zaczął nam na gorąco opowiadać,
co się wydarzyło w jego domu,
a mówił tak: „Nad ranem przed
wschodem słońca, Ukraińcy napadli na nasz dom. Złapali moją
mamę i zaczęli bić na podwórzu.
Ja i moja żona Teofila siedzieliśmy w piwnicy na polu, tak
że wszystko dobrze widzieliśmy
z ukrycia. Fila bardzo kochała
moją mamę i nie mogła patrzeć,
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jak się nad nią znęcają, jak ją
tak bezkarnie maltretują. Miała
nadzieję, że ponieważ jest w ciąży, to jej Ukraińcy krzywdy jakowejś nie zrobią, więc odważnie wyszła ze schronu. Poszła
do nich wprost bronić mamy,
wstawić się za nią i prosić o jej
ocalenie. Tymczasem Ukraińcy
wcale z nią nie rozmawiali, ale
od razu zaczęli i ją mordować.
Na początek rozkrzyżowali i
bestialsko, leżącej na ziemi,
wbili jej w brzuch pal, powyżej
dziecka. Następnie postanowili jeszcze trochę nią zakręcić i
zaczęli obracać ją na tym palu,
trzymając za ręce i nogi, zrobili z niej taki kierat. Po kilku
nieludzkich obrotach, zostawili
tak ciało żony i odeszli. Wszystko to widziałem na własne oczy
z ukrycia. Matkę oczywiście
też zamordowali. Kiedy ci zwyrodnialcy odeszli, ostrożnie
podeszłem do najdroższych mi
osób i byłem przerażony, gdy
zobaczyłem, że te nienarodzone
dzieciątko, jeszcze w niej żyło i
bardzo się tłukło, bardzo się rzucało. (Staszek w tym momencie
się rozpłakał i przez gorzkie łzy
raz jeszcze dodał) To straszne.
To straszne. Ja już nie chcę więcej o tym mówić, a dajcie wy mi
spokój.”. Zapytałyśmy jeszcze
tylko, co się stało z resztą jego
rodziny, ale on już tylko krótko
rzucił: „A ja nie wiem, chyba
wybici, jak nie wrócą!”. Po tych
słowach odszedł powoli i już
więcej nigdy go nie widziałam.
Nie wiem co się z nim potem
stało, czy przeżył to piekło wojny i wyjechał do wolnej Polski.
Natomiast ja i Janina wróciłyśmy do naszego miejsca zatrzymania.
Pamiętam że to była niedziela,
po południu wraz z moją siostrą
Michaliną, około godziny 16.00
wybrałyśmy się za miasto w
okolice, gdzie był dom starców
przed wojną. Tam lubiałyśmy
spacerować czasami, tym razem
spotkałyśmy Polaka, który był

żołnierzem służącym w policji
polskiej we wsi Chobułtowa.
Miał na imię Zenon lat około
22 i przychodził do mojej siostry Michalinki. To on właśnie
powiedział nam: „Dziś znaleźliśmy dwóch mężczyzn, którzy
uciekli z kolonii Teresin, a którą ostatniej nocy napadli Ukraińcy. Wypytywaliśmy ich co się
tam zdarzyło, a oni powiedzieli,
że Ukraińcy urządzili rzeź Polaków.”. Zaraz potem rozstaliśmy
się, a ja z siostrą szybko wróciłyśmy do naszego tymczasowego domu i zaraz wszystkich
poinformowałyśmy o ostatnich,
tragicznych wydarzeniach.
W pierwszy dzień po rzezi
W poniedziałek rano do naszego domu przy ul. Kowelskiej,
ktoś z naszych przyprowadził
mieszkankę Teresina Stanisławę
Gdyra z d. Brzezicka lat ok. 35.
Wraz z nią przyszła pani Krakowiak lat ok. 40 oraz dwoje jej
dzieci: Krystyna lat około 10 i
chłopiec lat około 6. Wszyscy
płakali bardzo i prosili o pomoc dla mężczyzn i tych ludzi, którzy zostali wrzuceni do
studni, a którzy może jeszcze
żyją. W tej sytuacji nie było
czasu do stracenia i ja poszłam
z nimi do polskiej żandarmerii
w mieście, która powstała pod
niemieckim dowódźtwem. Sądziłam że im pomogę ponieważ
miałam tam wielu znajomych
żołnierzy. Najlepiej znałam
Zdzisława Bieliniak lat 20, pochodził z kolonii polskiej Barbarówka. Dobrze znałam też
Fabiana Kuszpit lat ok 21, który
pochodził z Zastawia w Kohylnie bowiem wiele razy pasłam
z nimi krowy na łąkach. Wielu
innych poznałam, już w mieście
podczas przelotnych rozmów na
ulicach miasta Włodzimierza
Wołyńskiego.
Kiedy prowadziłam Staszkę
i Krakowiaczkę na ten posterunek one zaczęły więcej opowiadać, co tam się wydarzyło.

Mówiła przede wszystkim pani
Krakowiak, zagadnęłam ją bowiem tak: „Toż pani miała więcej dzieci!”. A ona na to, tak
mi wyznała: „Bolek na Wólce
u Ukraińców!”. Znałam Bolesława Krakowiak, był o wiele
młodszy ode mnie, został oddany na służbę do Ukraińca. Chyba został zamordowany bowiem
wszelki słuch o nim zaginął.
A Krakowiaczka mówiła dalej: „Dwoje moich dzieci spało
w domu, gdy Ukraińcy zaczęli
mordować Teresin. Chciałam
je budzić, ratować, ale nia miałam już czasu. Czułam, że zanim je pobudzę, to bandziory
złapią nasz wszystkich i pobiją. Pomyślałam sobie, że moje
biedne dzieci śpią, to nie będą
tak strasznie cierpieć, gdy będą
je zarzynać i zdecydowałam się
je zostawić, a wziąłam, te które miałam właśnie pod ręką.”.
Krakowiaczka miała za męża
Władysława Krakowiak i miała z nim dwanaścioro dzieci, w
tym: Jan, Stanisław, Zofia, Tadeusz, Józef, Bolesław, Wiktor,
Krystyna, tych pamiętam. Mąż
pani Krakowiak zmarł jeszcze
przed II wojną światową.
Pani Krakowiak była już zatem wdową i było jej b. ciężko
wyżywić i wychować, tak wiele
dzieci. Po temu szukała wsparcia i zapewne także związała
się w latach wojny z żołnierzem
sowieckim, który służył w koszarach w lesie kohyleńskim.
Miała z nim nawet jeszcze jedno
dziecko, to był chłopczyk lat ok
3, on także został zamordowany
przez zbrodniarzy ukraińskich.
Byłam w tamtym czasie ciekawska i z wieloma ludźmi rozmawiałam, pytając zawsze o to,
co się w ich stronach wydarzyło. To było niesamowite, ale w
tamtych dniach powstała między nami wielka solidarność,
ludzie byli braterscy, chętnie
opowiadali sobie o swoich
tragicznych przeżyciach, na-
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wzajem współczuli sobie i tak
jak mogli, nawzajem jeden
drugiemu pomagali sobie. I
ja również nie byłam inna, stąd
miałam możliwość poznać wielu
Polaków i usłyszeć o niejednej
tragedii.
Tak więc poszliśmy do żandarmerii, zawołałam jednego chłopaka, a on Zdzicha Bieliniak,
ten zaś nas wysłuchał i mówi
tak: „To trochę potrwa, muszę
znaleźć dowódcę i opowiedzieć
mu wszystko. Ja was rozumiem
i chciałbym pomóc, ale ja tu nie
decyduję.”. Gdy on odszedł my
cierpliwie czekaliśmy, ale to
wszystko bardzo się wydłużyło.
Kobiety płakały i jęczały: „Ale
to długo, ale to długo.!”. W końcu przyszedł jeden z żandarmów
i powiedział: „Nie pojedziemy
tam, bo mamy inne sygnały
groźniejsze!”. Widać było, jak
ciężko było mu nam to zakomunikować. Te kobiety były załamane, zaraz po wyjściu rozeszliśmy się i kiedy wróciłam do
domu słyszałam wyraźnie mocną strzelaninę. Wracając spotkałam jeszcze starszego gościa
i zaczęliśmy rozmawiać. Gdy
dowiedział się, że idę od polskiej żandarmerii, powiedział do
mnie tak: „A i tu nas wytłuką, o
jak tam się biją w Iwaniczach.
Spotkałem ludzi, którzy mi opowiadali, że jakiś cywil stamtąd
uciekł i dał znać o napadzie
Ukraińców na naszych chłopaków.”. Zaraz wróciłam do
domu, ale nic nie powiedziałam
o napadzie na Iwanicze ponieważ nie chciałam martwić naszej rodziny. Obawiałam się że
mamusia będzie bardzo płakała
za naszym bratem Leonardem,
który tam właśnie służył, wraz z
innymi pilnując porządku.
(fragment wspomnień Adeli
Roch z d. Rusiecka z kolonii
Teresin na Ziemi Swojczowskiej
na Wołyniu, wysłuchał, spisał i
opracował S. T. Roch)
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Banderowskie tłumaczenie
„wspólnej” deklaracji.
Stanisław Żurek

Nie wiadomo, z jakiej to okazji
20 października br. Sejm przyjął
w pierwszym czytaniu „Deklarację pamięci i solidarności Sejmu
RP i Rady Najwyższej Ukrainy”.
Czyżby powodem był film Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”?
Ta niby „wspólna deklaracja” tak
różni się w treści pomiędzy wersją polską a ukraińską, że z powodzeniem można głosić tezę, iż odbyła się „wspólna premiera” filmu
„Wołyń”, w Polsce i na Ukrainie.
A już szczytem ignorancji i kpin
z Polaków były „wyjaśniające”
różnice występujęce w treści tejże (a właściwie tychże) deklaracji
wypowiedzi wicemarszałka Sejmu RP Ryszarda Terleckiego.
Za deklaracją opowiedział się
niemal cały obecny na sali sejmowej klub Prawa i Sprawiedliwości
(211 za, 3 przeciw, 7 wstrzymało
się od głosu), Platformy Obywatelskiej (121 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu), cały klub Nowoczesnej (28 posłów za) oraz
koło Europejskich Demokratów
(4 za) Za odrzuceniem opowiedział się cały klub Kukiz’15 (33
głosy przeciw). Mocno podzielony był z kolei klub PSL (3 za, 3
przeciw, 5 wstrzymało się od głosu). Przeciw głosowało jeszcze
koło Wolni i Solidarni (3 głosy
przeciw). W parlamencie Ukrainy
dokument poparło 243 deputowanych (Rada Najwyższa liczy 450
osób), przeciw był jeden, od głosu
wstrzymały się cztery osoby, a 80
spośród zarejestrowanych na sali
posiedzeń ukraińskich posłów nie
uczestniczyło w głosowaniu.
W wersji polskiej dokument
mówi o „walce polskich i ukraińskich sił opozycji antykomunistycznej, która dała moralne podstawy dla przywrócenia niepodle-

głości naszych państw”. W wersji
ukraińskiej czytamy o „walce
polskich i ukraińskich narodowych sił antykomunistycznego i
antynazistowskiego ruchu oporu,
która dała moralne podstawy dla
przywrócenia niepodległości naszych państw”.

ińskie toczone w latach 1942 –
1943 we Lwowie, co sptkało się
z moją polemiką („Banderowski
stempel na wołyńskiej rzezi”; 05
wrzesień 2015; w: http://wolyn.
org/index.php/publikacje/880banderowski-stempel-nawoyskiej-rzezi ).

Terlecki pytany przez PAP, czy
Prezydium Sejmu wiedziało o
różnicach, gdy w Sejmie posłowie głosowali nad polską wersją
uchwały odpowiedział, że są to
„różnice o charakterze redakcyjnym”. „Nie powodują jakiś nadzwyczajnych różnic” - zaznaczył.
Dopytywany jak mogło dojść do
różnic odpowiedział, że „mogło
(do nich) dojść przy tłumaczeniu”. „Słowo +narodowy+ mogło
się zgubić” - podkreślił Terlecki.
Jak dodał, w języku ukraińskim
słowo „narodowy” ma inne znaczenie niż w polskim.

Deklaracja zawiera nie tylko
kontrowersyjne sformułowania,
wręcz zrównujące polskich patriotów z UPA. Wyrażenie ruch
oporu jest jednoznacznie kojarzone na Ukrainie przede wszystkim z UPA, w przeciwieństwie
do opozycji antykomunistycznej,
obecnej tylko w polskiej wersji
tekstu, a która dotyczy głównie
dysydentów w czasie ZSRR. Rozbieżność pojawia się też w zdaniach, w których oba parlamenty
składają hołd ofiarom wydarzeń z
przeszłości. Wersja polska mówi
o hołdzie złożonym „milionom
ofiar agresji i okupacji naszych
krajów przez komunistyczny
ZSRR i nazistowskie Niemcy”.
W wersji ukraińskiej mowa jest o
„milionach ofiar agresji i okupacji naszych krajów w XX wieku”.

Z wypowiedzi Terleckiego wynika, że tekst został zredagowany w
języku polskim i strona ukraińska
otrzymała go do przetłumaczenia
na język ukraiński oraz przjęcia
przez Radę Najwyższą Ukrainy.
- Wielokrotnie pytani wnioskodawcy, w tym pan wicemarszałek Terlecki nie byli w stanie odpowiedzieć, kto redagował ten
projekt uchwały i jakie gremium
decydowało o jego kształcie –
powiedział Kresom.pl poseł Kukiz’15 i Stowarzyszenia Endecja
Tomasz Rzymkowski.
Ryszard Telecki, jako historyk
IPN, w swoich publikacjach
usprawiedliwiał działania UPA.,
jak chociażby w arrtykule „Sowiecki stempel na wołyńskiej
rzezi” („wSieci” nr 31/2015)
opisując negocjacje polsko-ukra-

Błyskawicznie skomentowali to
internauci: „Antyniemiecki ruch
oporu na ukrainie? ss galizien,
policja pomocnicza itp., ciekawa forma tego „oporu”. Terlecki,
Dworczyk, hańba. UPAina po raz
kolejny pokazała wam, gdzie ma
wasze „gesty”. Przecież według
UPAińców także Polska należała
do „agresorów” i „okupantów”
w XX w.”. Były też wypowiedzi bardziej ostre: Algirdaitis:
21.10.2016 : „I sejm Polski klepnął takie zdanie: „jaka dała moralne podstawy dla przywrócenia
niepodległości naszych państw”?
Rozumiem przez to, że sejm Polski podkresla, że zbrodnie ban-
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derowskie, ludobojstwo upa na
Polakach, Czechach, Ormianach,
Żydach i sprawiedliwych Ukraińcach dalo moralne podstawy???
No po prostu ręce opadają. Co za
tumany i co za banderowcy siedzą
w tym polskim sejmie?”
Różnice w przyjętych deklaracjach znaleźć można także we
fragmencie, mówiącym o potrzebie badań historycznych między
Polską i Ukrainą. Tekst przyjęty
przez Sejm głosi: „Wierzymy w
potrzebę intensyfikacji bezstronnych badań historycznych, podjęcia szczerej i przyjacielskiej
współpracy badaczy, a także
powstrzymywania sił, które prowadzą do sporów w naszych państwach”. W wersji ukraińskiej
czytamy o „konieczności aktywizacji bezstronnych badań historycznych i konieczności powstrzymywania sił, które prowadzą do
sporów w naszych państwach”.
Jakie to siły w Polsce mogą prowadzić do „sporów w naszych
państwach”? Czy są nimi relacje
ocalałych świadków ukraińskiego
ludobójstwa, czy też opracowania
naukowe dokonane na ich podstawie np. dr. Ewy Siemaszko, dr
Lucyny Kulińskiej? A co zrobić z
takimi „siłami” na Ukrainie, gdy
przewodzi nim prezydent Poroszenko, Wierchowna Rada i szef
ukraińskiego IPN Wołodymyr
Wiatrowycz?
W wywiadzie dla portalu wpolityce.pl na pytanie: „Jak traktować zapis w deklaracji o podjęciu szczerej i przyjacielskiej
współpracy badaczy?” dr Ewa
Siemaszko odpowiedziała: „To
jest śmieszny zapis w świetle
tego, co tam się dzieje w tej sprawie. Trzeba podkreślić, że ta cała
deklaracja prowadzi również do
upolityczniania nauki. Naukowcy oczywiście powinni ze sobą
współpracować i nawiązywać
kontakty pomiędzy instytutami
badawczymi, ale nie potrzeba do
tego deklaracji parlamentów. Jeżeli takie są uchwalane, to znaczy,
że te badania będą pod kuratelami państwowymi i nie będą niezależne, zwłaszcza na Ukrainie.
Moim zdaniem ta deklaracja nie
jest tylko symbolicznym dokumentem i może rodzić dla nas niedobrą sytuację.”
To nie był pierwszy przypadek
związany ze specyficznym tłumaczeniem „wspólnej” deklaracji
parlamentów Polski i Ukrainy.
Naiwnością jest twierdzenie, że
jest on wynikiem niekompetencji
tłumaczy. Tłumacze po stronie
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ukraińskiej doskonale wiedzą,
co czynią i dlatego tekst z języka polskiego tłumaczą na język
banderowski, a nie ukraiński.
Dlatego chociażby słowo „ludobójstwo” zawsze bedą tłumaczyć
jako „konflikt”.
„Nasz Dziennik” z 12-13 lipca
2003 podał: „Wbrew polsko-ukraińskiej umowie, oświadczenia
przyjęte przez oba parlamenty nie
są identyczne. W ukraińskim tekście pojawiło się zdanie, że cierpienie cywilnej ludności ukraińskiej było nie mniejsze jako ofiar
polskich akcji zbrojnych. To nie
wynika z wersji polskiej, przyjętej
przez Sejm. Na pomniku pojednania polsko-ukraińskiego w Pawliwce (d. Poryck) Ukraińcy umieścili napis różny od uzgodnionego wcześniej ze stroną polską.
Powinien on brzmieć: „Pamięć
Żal Pojednanie”, tymczasem widnieje tam: „Pamięć Żałoba Jedność”. Również ku zaskoczeniu
polskich kombatantów na drugim
pomniku, poświęconym ofiarom
ludobójstwa na Polakach, zabrakło słowa „zamordowanych”.
Natomiast zapewne mniej problemów z „tłumaczeniem na języki”
będzie miało miejsce na Polsko-Ukraińskim Forum Historyków,
którego trzecie posiedzenie odbyło się w dniach 24 – 26 paździenika 2016 w Kijowie. Gwarantuje to dobór grona naukowców,
gdzie stronę polską reprezentowali: m.in.: prof. Grzegorz Hryciuk, prof. Grzegorz Mazur, prof.
Grzegorz Motyka, prof. Jan Pisuliński, dr Mariusz Zajączkowski
oraz jako ekspert – Tomasz Bereza z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Rzeszowie.
Stronę ukraińską reprezentowali
m.in: prof. Bohdan Hudź, prof.
Ihor Iliuszyn, prof. Iwan Patrylak
i dr WołodymyrWiatrowycz.
Stronę polską reprezentują więc
historycy pochodzenia ukraińskiego oraz ci, którzy specjalizują
się w swoistej wizji historii polsko-ukraińskiej; otóż przedstawiają oni żdżbła w oku polskim
jako belki a belki w oku ukraińskim jako żdżbła, o ile w ogóle je
zauważą.
OUN w okresie międzywojennym była członkiem międzynarodówki faszystowskiej o nazwie
„Zjazd Zagranicznych Narodowych Socjalistów” z siedzibą w
Stuttgarcie, której opiekunem
z ramienia NSDAP był Joseph
Göebbels. Wszystko wskazuje na
to, że obecnie ten patronat przejął z ramienia ukraińskiego IPN
Wołodymyr Wiatrowycz. On to
ma gwarantować rzetelność naukowych ustaleń. Oczywiście
zgodnej z „polityką historyczną”
zadekretowaną w formie ustawy
przez Wierchowną Radę Ukrainy
9 kwietnia 2015 r.. Wszak inne
ustalenia grożą sankcjami karnymi, a trudno domniemywać,
że więzienia ukraińskie spełniają
standardy UE.
Stanisław Żurek
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Karłowa to ść
Bohdan Pietka

17 października Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Ukrainy
wydało polecenie ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej
w Kijowie Janowi Piekło, by
Instytut Polski w Kijowie odwołał projekcję filmu „Wołyń”,
co też nastąpiło. „Ambasada
RP otrzymała pismo od tamtejszego MSZ, w którym „usilnie
zaleca” ono odwołanie wydarzenia” – czytamy o tym na portalu
natemat.pl[1]. Ukraiński MSZ
usilnie zaleca ambasadzie polskiej… Wymowa tego faktu jest
porażająca, zwłaszcza w kontekście powtarzanych przy każdej
okazji propagandowych zaklęć
o tym, że Polska powstała po
1989 roku jest wolna i niepodległa w przeciwieństwie do tej z
lat 1945-1989.
Zwłaszcza objęcie absolutnej
władzy przez PiS w 2015 roku
miało tę wolność i niepodległość
wznieść na najwyższe wyżyny.
I oto okazuje się, że ta wolna
i niepodległa Polska ma swój
MSZ w Kijowie, że nie tylko
polityka zagraniczna jest dyktowana „wolnej i niepodległej” z
zewnątrz, ale nawet tak banalna
sprawa jak zamknięty pokaz filmu. Pół biedy, gdyby ten dyktat
szedł tylko ze strony USA, które
30 września ulokowały swojego
obywatela na stanowisku wiceministra spraw zagranicznych
Polski. Ten dyktat jednakże i to
w formie bezwzględnej stosuje wobec wolnej i niepodległej
Polski pomajdanowa Ukraina –
upadłe państwo Europy pod zarządem zewnętrznym.
Ambasador Ukrainy w Polsce
– ukraiński nacjonalista Andrij
Deszczycia – komentując stanowisko ukraińskiego MSZ zasugerował, że gdyby doszło do
zamkniętego pokazu „Wołynia”
w Instytucie Polskim w Kijowie
groziłoby to rozruchami ulicznymi. Ciekawe, że takich problemów nie miała Rosja z filmem
„Katyń”, który został pokazany
w dwóch kanałach rosyjskiej telewizji (Rossija K i Rossija 1) w
czasie największej oglądalności,
był publicznie dyskutowany w
mediach rosyjskich, a Andrzej
Wajda został odznaczony za ten
film Orderem Przyjaźni przez
prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Ale to właśnie Rosja jest
ciągana w związku ze zbrodnią
katyńską przez wolną i niepodległą Polskę po trybunałach
europejskich i międzynarodowych, podczas gdy Ukrainie
„wolna i niepodległa” nie śmie
nawet przypominać ludobójstwa
wołyńsko-małopolskiego.
18 października przewodniczący Werchownej Rady Andrij
Parubij – czołowy nacjonalista
ukraiński, będący współcze-

snym wcieleniem Stepana Bandery – wydał politykom „wolnej
i niepodległej” polecenie, by
unikali ocen filmu „Wołyń”[2].
Do tego polecenia musiała jednak zostać załączona jakaś tajna
instrukcja, bo oceny się jednak
posypały, tylko negatywne. Jak
za naciśnięciem niewidzialnego
guzika zostali natychmiast uruchomieni Zbigniew Bujak, Małgorzata Gosiewska, Petro Tyma,
Łukasz Warzecha, Kazimierz
Wóycicki, Henryk Wujec i in.,
by w mediach prowadzić kampanię przeciwko filmowi Wojciecha Smarzowskiego. Najbardziej ohydnie wypowiedział
się Jan Olszewski – nazywany
w pewnych kręgach „nestorem
polskiej prawicy”. Powtórzył on
stare banderowskie komunały o
tym, że Wołyń był przed wojną
bazą Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, a więc ludobójstwo wołyńskie było dziełem
komunistów (w domyśle tzw.
Sowietów, czyli Rosji). „Trzeba wyraźnie mówić, że Bandera
nie miał z rzezią wołyńską nic
wspólnego, i to nie jest nasz bohater, ale my go jako bohatera
Ukraińcom odbierać nie chcemy
i nie możemy. Nie można też
obciążać winą za zbrodnię całej
UPA” – oto próbka z „nestora
polskiej prawicy”[3].
Wypowiedź „nestora polskiej
prawicy” była niejako zapowiedzią dziwacznej rezolucji, jaką
przyjął Sejm 20 października.
Tajemnicą poliszynela jest, że
parlament „wolnej i niepodległej” przyjął ją również na polecenia pana Parubija i to bez
możliwości wniesienia poprawek. Tzw. „Deklaracja pamięci
i solidarności Sejmu RP i Rady
Najwyższej Ukrainy” zawiera
dwa szokujące elementy. Pierwszym jest oddanie hołdu polskim
i ukraińskim siłom „opozycji antykomunistycznej”. Problem w
tym, że w wersji ukraińskiej jest
mowa o „ukraińskich narodowych siłach antykomunistycznego i antynazistowskiego ruchu oporu”, co w propagandzie
ukraińskiej oznacza Ukraińską
Powstańczą Armię[4]. Nie można oprzeć się wrażeniu, że oto
został zrealizowany punkt tajnej
uchwały Krajowego Prowidu
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z 22 czerwca 1990
roku mówiący, iż należy „narzucić stwierdzenie, że sami Polacy
oddają hołd bohaterskiej UPA,
prekursorce Solidarności”.
Drugim szokującym elementem polsko-ukraińskiej Deklaracji jest fragment mówiący o
potrzebie „intensyfikacji bezstronnych badań historycznych,
podjęcia szczerej i przyjacielskiej współpracy badaczy, a także powstrzymywania sił, które

prowadzą do sporów w naszych
państwach”[5]. To zostało przyjęte najpierw przez stronę ukraińską (polskim posłom nie dano
możliwości wniesienia poprawek), a zatem sformułowania o
bezstronnych badaniach historycznych, szczerej i przyjacielskiej współpracy badaczy oraz
powstrzymywaniu „sił, które
prowadzą do sporów” należy
rozumieć tak jak to jest rozumiane na Ukrainie. To znaczy
należy rozumieć, że Sejm polski
wyraża zgodę na preparowanie
heroicznej historii OUN-UPA i
negację ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego oraz godzi się
na zamkniecie ust – także pod
postacią represji aparatu państwowego – tym wszystkim,
którzy dopominają się prawdy
historycznej o zbrodniach OUN-UPA i sprzeciwiają się heroizacji nacjonalizmu ukraińskiego.
Ideą wiodącą polsko-ukraińskiej
Deklaracji jest oskarżenie ZSRR
(w domyśle Rosji) o spowodowanie wybuchu drugiej wojny
światowej oraz o „trwający pół
wieku nowy etap zniewolenia
całej Europy Wschodniej i Środkowej”. Ze stwierdzeniem tym
koresponduje fragment, gdzie
mówi się, że „prowadzenie
agresywnej polityki zagranicznej przez Federację Rosyjską,
okupacja Krymu przez Rosję,
wspieranie i prowadzenie interwencji zbrojnej we wschodniej
Ukrainie przez Kreml, łamanie
podstawowych norm prawa międzynarodowego oraz układów
zawartych z Ukrainą, niestosowanie się Rosji do postanowień
oraz prowadzenie hybrydowej
wojny informacyjnej stanowią
zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej Europy”.
Tym samym polskie „elity polityczne” po raz kolejny wypisały
Polskę z koalicji antyhitlerowskiej, stawiając Polskie Państwo
Podziemne w jednym szeregu z
UPA, oraz po raz kolejny poparły bezwarunkowo narrację polityczną uprawianą przez reżim w
Kijowie i jego dążenia do umiędzynarodowienia wojny domowej we wschodniej Ukrainie.
Co to właściwie ma być? Deklaracja wypowiedzenia przez
„wolną i niepodległą” wojny Rosji o Krym i Donbas? Deklaracja
sojuszu z epigonami Ukraińskiej
Powstańczej Armii, czy tylko
przeprosiny za uchwałę wołyńską z 22 lipca i film „Wołyń”?
Trzy dni po przyjęciu owej Deklaracji polsko-ukraińskiej Jurij
Szuchewycz – nestor nacjonalizmu ukraińskiego i „autorytet
moralny” „Gazety Wyborczej”
– oświadczył w ukraińskiej telewizji, że „dla ukraińskich nacjonalistów Polska jest takim

samym wrogiem jak Rosja”[6].
To, że ów dokument – przyjęty
przez obóz rządzący i liberalną
opozycję, ale także PSL – stanowi zanegowanie treści i ducha
uchwały wołyńskiej Sejmu z 22
lipca jest stwierdzeniem banalnym. To, że jest to polityczna
dyskwalifikacja Sejmu i reprezentowanych w nim głównych
sił politycznych oraz zdrada
stanu jest również stwierdzeniem banalnym. Ta deklaracja
jest jaskrawym dowodem karłowatości tzw. elit „wolnej i
niepodległej” oraz karłowatości
ich polityki. Otóż nie jest rzeczą
najgorszą, że „wolna i niepodległa” prowadzi politykę niesuwerenną. Najgorsze jest to, że ta
niesuwerenna polityka jest polityką karłowatą, tzn. nie posiada
ona nawet pozorów polityki suwerennej lub półsuwerennej, jak
polityka PRL. To polityka państwa najniższej kategorii, które
nie ma nic do powiedzenia nie
tylko w kwestiach dotyczących
swojego otoczenia geopolitycznego, ale nawet w kwestii projekcji filmu fabularnego.
18 października, kiedy prowidnyk Parubij instruował polskich
mężyków stanu, co mają myśleć i jak nawijać, poszedłem
na film „Wołyń”. Oglądając go
przypomniałem sobie wystawę
zorganizowaną przez Kresowian
w Krakowie w 2005 roku, która
pokazywała metody mordowania stosowane przez OUN-UPA
i która została po chamsku wyśmiana przez Pawła Smoleńskiego – dyżurnego ukrainofila
(żeby nie określić tego mocniej)
„Gazety Wyborczej”. Teraz
wszystko to co wtedy wyśmiał
Smoleński zostało pokazane w
filmie Smarzowskiego.
Stwierdzenie, że jest to dzieło
wybitne nie oddaje w jakikolwiek sposób jego wagi. Nawet
powiedzenie, że to dzieło wielkie nie pokazuje jego wielkości.
Bez najmniejszego trudu zrozumiałem dlaczego film „Wołyń” tak strasznie rozwścieczył
współczesnych banderowców
na Ukrainie i polonobanderowców w „wolnej i niepodległej”.
Wcale nie dlatego, że naturalistycznie pokazał banderowskie
genocidum atrox na Wołyniu w
1943 roku. Gdyby tylko to pokazał, to może nawet zostałby
dopuszczony do ograniczonej
dystrybucji na pomajdanowej
Ukrainie. Ale Smarzowski zrobił coś znacznie gorszego z
punktu widzenia współczesnych
banderowców i polonobanderowców. Mianowicie pokazał
karłowatość nacjonalizmu ukraińskiego. Pokazał, że ta część
Ukraińców, która się odwołuje
do ideologii Doncowa i Bandery
to był (i jest) naród bez historii i
korzeni, niezdolny do egzystencji z innymi narodami.
Ten film ma trzy mankamenty.
Pierwszym jest przedstawienie
jako obiektywnej ukraińskiej
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narracji o polskiej akcji represyjnej przeciw Kościołowi
prawosławnemu na Podlasiu i
Chełmszczyźnie w 1938 roku.
Drugim jest pokazanie domniemanego polskiego odwetu na
Wołyniu. Poważni historycy
zajmujący się tematem ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego
powątpiewają w to czy rzeczywiście miał on miejsce, a historiografia banderowska (także
na obecnej Ukrainie) za „polski odwet” uważa np. obronę
Przebraża. Może ktoś celowo to
podsunął Smarzowskiemu, by
osłabić wymowę filmu. Trzecim
mankamentem, żeby nie powiedzieć fałszem, jest przedstawienie partyzantki radzieckiej na
Wołyniu w jedynej scenie jako
złodziei, czyli zgodnie z obowiązującym w Polsce po 1989
roku kanonem, że partyzanci/
żołnierze radzieccy to złodzieje
i gwałciciele. Tymczasem polskie samoobrony na Wołyniu
przetrwały w dużej mierze tylko
dzięki pomocy partyzantki radzieckiej i z tego względu wspomniana scena jest niestosowna.
Smarzowski uchwycił jednak po
mistrzowsku zagadnienia kluczowe dla zobrazowanego tematu. Bardzo ważne jest, że pokazał ukraińskiego duchownego
wygłaszającego szowinistyczne
kazanie, podjudzającego ciemnych ukraińskich chłopów do
mordu i święcącego narzędzia
zbrodni. Doskonałe ujęcie istoty nacjonalizmu ukraińskiego
nastąpiło w scenach, w których widzimy jak banderowiec
Szuma najpierw kolaboruje z
okupacyjną administracją sowiecką jako jej funkcjonariusz,
potem kolaboruje z okupacyjną
administracją niemiecką jako
jej funkcjonariusz, a na krótko
przed akcją eksterminacyjną
OUN-UPA na Wołyniu przekonuje polskich chłopów, że nic im
ze strony Ukraińców nie grozi.
Najpierw widzimy kolaborację
nacjonalistów ukraińskich z Sowietami w deportacjach Polaków na Wschód i z Niemcami
w zagładzie Żydów, a dopiero
potem dokonane przez nich ludobójstwo na ludności polskiej.
Dzięki tym scenom i zachowaniu takiej chronologii Smarzowski zrobił rzecz genialną – pokazał karłowatość nacjonalizmu
ukraińskiego. Nie tylko zbrodniczość, ale przede wszystkim
jego karłowatość. Pokazał, że
nacjonalizm Doncowa i Bandery był narzędziem antypolskim
w rękach sowieckich i niemieckich, że był (i jest) on elementem
całkowicie destrukcyjnym, niebezpiecznym dla każdego sąsiada Ukrainy, na którym nie da się
niczego zbudować. Tego współcześni banderowcy, budujący
tożsamość państwowo-narodową Ukrainy na spreparowanej
historii nacjonalizmu Doncowa
i Bandery, oraz wspierający ich
polonobanderowcy
przełknąć
nie mogli. „Wołyń” rzeczywiście nie mógł być pokazany w

1 listopada 2016 - strona 20
Kijowie, bo to zanegowałoby
sens istnienia pomajdanowego
reżimu, jego ideologii i polityki.
Z faktu karłowatości nacjonalizmu ukraińskiego wypływa
wniosek, którego nie rozumie
ta część polskiej elity zaliczająca się do grona pożytecznych
idiotów. Otóż owa ideologia,
odwołujący się do niej Ukraińcy i bazujące na niej formacje
polityczne mogą być wykorzystane przez każdego poważnego
gracza polityki międzynarodowej w celu prowadzenia działań destabilizujących. Dzisiaj
spuścizna Doncowa i Bandery jest wykorzystywana przez
amerykańskich neokonserwatystów i globalistów w ich krucjacie przeciw Rosji. Ale gdyby
karty światowej polityki nagle
się odwróciły, to nic nie stanie
na przeszkodzie, by epigonów
Bandery wykorzystała np. Rosja, albo ktokolwiek inny kto
nie ma oporów estetycznych
przed kontaktem z szumowinami politycznymi. Niejaki gen.
Polko od pewnego czasu z jakąś
zapamiętałością rozgłasza, że
Rosja najpóźniej wiosną 2017
roku zaatakuje Polskę. Gdyby
tak rzeczywiście miało być, to
straszny Kreml wcale nie będzie
musiał się fatygować osobiście.
Wystarczy spuścić z łańcucha
nacjonalistów ukraińskich, obiecując im przedtem cokolwiek.
Takiej możliwości w ogóle nie
biorą pod uwagę polscy pożyteczni idioci wykrzykujący abstrakcyjne hasła w stylu, że „bez
wolnej Ukrainy nie ma wolnej
Polski”, ponieważ – jak to ujął
Jaroslav Hašek w wypadku dobrego wojaka Szwejka – brakuje
im gruntownego wykształcenia
dyplomatycznego

[1] K. Błaszkiewicz, Pokaz
„Wołynia” w Kijowie odwołany. Interweniowało samo MSZ.
„Coś takiego wydarzyło się po
raz pierwszy”, www.natemat.pl,
17.10.2016.
[2] Andrij Parubij: prosiłem polskich polityków, by nie dokonywać oficjalnych ocen filmu „Wołyń”, www.wiadomosci.wp.pl,
18.10.2016.
[3] M. Pieczyński, „UPA to nie
tylko zbrodniarze”, „Do Rzeczy” nr 40/191.
[4] Ukraińska wersja „wspólnej” deklaracji parlamentów z
jasnym odniesieniem do UPA,
www.kresy.pl, 20.10.2016.
[5] A. Wiejak, „Sejm przyjął
polsko-ukraińską
Deklarację
Pamięci i Solidarności, a w niej
deklarację uciszenia środowisk
kresowych”,
www.prawy.pl,
20.10.2016.
[6] „Jurij Szuchewycz: Polska
jest dla Ukrainy takim samym
wrogiem jak Rosja”, www.kresy.pl, 23.10.2016.
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Dzieci ludobójstwa OUN UPA
Bożena Ratter

„Dzieci Shoah” to francuski dokumentalny film, ukazujący wieloletnie działania niemieckiej
dziennikarki, Beate Klarsfeld ( i
jej męża) na rzecz
odnalezienia i przekazania organom
ścigania w Paryżu nazistowskiego zbrodniarza, Klausa Barbiego.
Proces Klausa Barbiego odbył się
w 1987 roku. Przez cały czas jego
obrońca, Jacques Vergès, usiłował
wykazać, że zachowanie Barbiego nie było gorsze niż działania
kolonistów francuskich. Prowokował, twierdził na każdym kroku, że działalność nazistów specjalnie nie różniła się od tego, co
robili Francuzi. Na nic się to zdało. Barbie dostał najwyższy możliwy wyrok - karę dożywotniego
więzienia. (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Beate_Klarsfeld)
W kwietniu 1944 roku na rozkaz
Klausa Barbie, gestapo zabrało 44 dzieci ukrywających się w
sierocińcu w miasteczku Izieu we
włoskiej strefie okupacyjnej i wywiozło je do Auschwitz-Birkenau,
gdzie natychmiast dzieci zostały
skierowane do komory gazowej.
(„Dzieci Shoah”, 20.10.2016,Planete+ HD)
„To była taka drewniana studnia, z daszkiem, wiadro na korbę
spuszczane. Jakaś kobieta powiedziała dowódcy batalionu (Istriebitielnyj Batalion), że tam są
dzieci powrzucane. Ja mówię, to
ja tam wejdę …zobaczyłem ciała
21 malutkich dzieci potopionych
... Wyciągali dzieci, ostatnie wpadło więc spuściłem się jeszcze
raz” –wspomina świadek zbrodni
dokonanej w ciągu jednej nocy
pod Drohobyczem z inicjatywy
UON UPA.
„Klaus Barbie w pełni zasłużył na
miano „kata Lyonu”” . A na jakie
miano zasłużyli ukraińscy faszyści prowadzący krucjatę w imię
zbrodniczej ideologii przeciw co
najmniej 130 000 mieszkańcom
polskich wsi, kobietom, dzieciom,
starcom, tylko za to, że byli innej
narodowości (choć tego samego
obywatelstwa), byli Polakami?
„ Dzieci, najczęściej kompletne sieroty, przeżyły potworny
wstrząs patrząc na okrutną śmierć
swoich rodziców i rodzeństwa, a
następnie często ranne ruszały na
tułaczkę, skazane na samotność i
poniewierkę. Niektóre cudem uratowane kilkuletnie maluchy, same
docierały do większych miejscowości (przypadki dwóch dziewczynek z kolonii Czmykos, które
dotarły do Lubomia, czy trójki
chłopczyków ze wsi Huszyn, którzy osiągnęli Kowel - jeden z nich
został po dojściu zastrzelony), co
jest wręcz nie do wiary. Dzieci
były często trwale okaleczone i
zeszpecone na skutek wyjątkowo
barbarzyńskich metod zabijania.

Dostawały trwałego rozstroju
psychicznego, traciły mowę. Najczęściej zostawały na całe życie
kalekami fizycznymi i psychicznymi. Większość z sierot umierała przedwcześnie, nawet wtedy,
gdy znajdowała jakąś opiekę. A
było to następstwem szoku, choroby sierocej, gwałtownego spadku odporności organizmu. Wiele
z nich umierało. Zachowało się
wiele relacji rodzin krakowskich,
które przygarnęły sieroty kresowe, a potem patrzyły bezradnie,
jak te dzieci gasną. Kompletne
sieroty umieszczano najczęściej
w ochronkach i sierocińcach, najpierw na terenach wschodnich, a
potem także w Polsce centralnej
(np. w Pieskowej Skale pod Krakowem), częścią z nich zajęły się
polskie rodziny, niekiedy trafiały do rodzin ukraińskich. I tu i
tam ich losy były różne. Czasem
otrzymywały opiekę i ochronę,
czasem zaś wykorzystywano je i
poniżano.
Najbardziej smutne jest to, że po
wojnie nie doczekały się należytej opieki państwa. Zmagając się
ze swą tragiczną przeszłością, a
często i kalectwem, zdane były
na siebie. Nikt nie pomyślał o
rentach ani innych niezbędnych
formach pomocy. Zapomniano
zarówno o nich jak i o ich cierpieniu. ( dr Lucyna Kulińska, Dzieci
Kresów).
W 1997 roku w Krakowie, podczas sesji naukowej PAN i UJ nt.:
„Polacy - Ukraińcy na przestrzeni
dziejów”, dr Aleksander Korman
omówił stosunek OUN UPA do
ludności polskiej na terenie II RP
i przedstawił 136 stosowanych
przez terrorystów OUN UPA
tortur fizycznych i okrucieństw
wobec mężczyzn, kobiet i dzieci
narodowości polskiej „ jakie poznałem w wyniku, wieloletnich,
niezależnych prac badawczych,
udokumentowanych źródłowo”.
Wojtek Smarzowski w filmie
„Wołyń” z wielką wrażliwością
i taktem „zasugerował” widzom
niewyobrażalne
okrucieństwo
tamtej zbrodni.
Za działalność na rzecz wyjaśnienia i rozliczenia nazistowskiej
przeszłości niemiecka dziennikarka Beate Klarsfeld otrzymała Legię Honorową klasy IV i V
oraz Narodowy Order Zasługi.
Nazywanie zbrodni nazistowskiej
po imieniu i sądzenie winnych nie
wpłynęło na stosunki francusko
niemieckie. Ściganie i stawianie
pod sąd zbrodniarzy nazistowskich było dla Beate Klarsfeld celem niezależnie od „pojednania”
w 1962 Francji i Niemiec.
A jaką nagrodę otrzymują polscy
i ukraińscy historycy prowadzący
badania naukowe nad zbrodnią
ludobójstwa OUN UPA, kronika-

rze gromadzący zeznania świadków, Stowarzyszenia Upamiętniania Zbrodni Nacjonalistów
Ukraińskich, świadkowie zdarzeń
i ich potomkowie przedstawiający udokumentowane fakty o skutkach i przyczynach zbrodniczej
ideologii ? Prowadzą badania,
dopominają się upamiętnienia i
są z tego powodu dyskredytowani, ponieważ działa silne i liczne,
profaszystowskie ukraińskie lobby, które „wyrzyna prawdę” w
imię partykularnych interesów.
Przykładem działania tego lobby
były wypowiedzi w programie
„Warto rozmawiać” z 20.10.2016.
Historyk „demokracji”, Kazimierz Wóycicki, niczym obrońca
Klausa Barbiego, Jacques Vergès
, usiłował wykazać, że zachowanie OUN UPA nie było gorsze niż
działania Armii Krajowej. Nie widział powodu do „eksponowania”(czy Żydzi „eksponują” shoah?)
zbrodni OUN UPA, wystarczy akt
pojednania między przywódcami
państw. Jako przykład podaje pojednanie polsko niemieckie i krytykuje „przeakcentowanie sprawy
Wołynia, co bardzo emocjonalnie
robi ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski i co przeczy polskiej racji
stanu. My się mamy godzić”.
Odpowiedź historyka ukraińskiego Wiktora Poliszczuka : Między
narodem polskim i ukraińskim
nie było i nie ma konfliktu, stąd
mowa o polsko-ukraińskim pojednaniu jest bezprzedmiotowa.
Na styku polsko-ukraińskim istnieje jedynie problem zbrodniczej
działalności OUN i jej struktur
zbrojnych.
Zanim biskupi polscy wystosowali list do biskupów niemieckich w
1965 roku, w latach 1945-1946
odbył się proces norymberski,
który skazał na śmierć niektórych
nazistów niemieckich. „Pogodzony” z rządem RFN (uzyskiwał
również od tego rządu pomoc) Polak, Szymon Wisenthal do śmierci
ścigał zbrodniarzy nazistowskich
i ukraińskich. Działania Beate
Klarsfeld „nie przeczyły” ani
niemieckiej ani francuskiej racji
stanu. „Kto popełnił
ludobójstwo, kto pomagał wysłać na
śmierć niewinnych ludzi, nie ma
prawa umrzeć w pokoju „- twierdził Szymon Wiesenthal.
Beate Klarsfeld i jej mąż nie zostali oskarżeni o podburzanie do
nienawiści między Niemcami i
Francuzami za rozliczenie nazistowskiej przeszłości.
„Nad milczeniem wokół mordów
wołyńskich przez długie jeszcze
lata unosić się będzie męczeński cień. Nad tym milczeniem
wisieć będzie ból wyrzynanych
wówczas, w strasznych latach
1942-1947, tych, którzy bez jakiejkolwiek winy każdego dnia,
każdej nocy powiększali liczbę

ofiar rozwścieczonego nacjonalizmu ukraińskiego - Polaków i
Ukraińców, starców, mężczyzn
w kwiecie wieku, młodzieńców,
kobiet, dorastających dziewcząt,
dzieci, niemowląt. Pamięć o ich
cierpieniu będzie przechodzić z
pokolenia na pokolenie do czasu,
aż władze państwowe w Polsce
i na Ukrainie potępią sprawców
tego ludobójstwa, nazywając ich
po imieniu. Znany na Zachodzie, osiadły po wojnie w Londynie, mający dziś ponad 90 lat
ukraiński demokrata Mychajło
Demkowycz-Dobrianśkyj, pisał
o stosunkach polsko-ukraińskich:
„Niemożliwym jest zapomnieć
przeszłości, która bardzo boli. Tę
przeszłość można jednak pokonać pod warunkiem, że poznamy
pełną prawdę o niej. (...) Poznać
prawdę, aby pokonać przeszłość,
a nasz ból oddać w ofierze lepszej
przyszłości obu narodów oraz ich
nie tylko dobrosąsiedzkich stosunków, ale też przyjacielskiej
współpracy”.(Wiktor Poliszczuk,
ukraiński historyk, Potępić UPA
1998r)
„Jeśli ktoś argumentuje, że OUN-UPA była formacją narodowo-wyzwoleńczą, oznacza to jedynie, że padł ofiarą głębokiego
zakłamania zmasowanej, agresywnej propagandy nacjonalizmu
ukraińskiego. OUN Bandery,
która była twórcą UPA, do marca
1943 roku faktycznie współdziałała z hitlerowcami. Do końca
1942 roku do dyspozycji faszystów niemieckich była formacja
banderowska w postaci byłych batalionów „Nachtigall” i „Roland”,
które zostały przekształcone w
batalion Schutzmannschaften. Do
końca 1942 roku banderowcy ci
służyli hitlerowcom. Do marca-kwietnia 1943 roku Niemcom
podlegała Ukraińska Policja Pomocnicza - ideologicznie i organizacyjnie podporządkowana OUN
Bandery. Mówienie więc, że
OUN UPA walczyła z Niemcami i
dlatego stanowiła formację narodowowyzwoleńczą narodu ukraińskiego, ma swoje źródło w arsenale propagandy politycznej, a nie
w historii. Jest inny aspekt tego
problemu. Mianowicie - bezpodstawne przyjęcie przez politykę i
nawet utożsamienie przez naukę
polską pojęcia walk o utworzenie
państwa z pojęciem ruchu narodowowyzwoleńczego. Nie każde
dążenie do utworzenia państwa
jest równoznaczne z wyzwoleniem narodowym. Prawdą jest,
że OUN Bandery dążyła do utworzenia ukraińskiego państwa typu
faszystowskiego, ale takiego państwa nie chciał naród ukraiński. Z
enuncjacji samych nacjonalistów
ukraińskich wynika, że ludność
ukraińska bała się banderowskiej
„Służby Bezpeky” bardziej niż
NKWD czy gestapo. Faszyzm
jest narodowi ukraińskiemu tak
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samo obcy, jak i bolszewizm; naród ukraiński nie pragnął państwu
banderowskiego.”(Wiktor Poliszczuk).
Piotr Tyma nie dziwi się, iż władze ukraińskie nie zdecydowały
się na pokazanie filmu „Wołyń”,
społeczeństwo nie jest przygotowane do pokazania mu zbrodni
OUN UPA. A czy polskie kobiety, starcy, dzieci byli przygotowani na mordowanie ich przez
sąsiadów zza płota podjudzanych
przez banderowców?.
„Działacze nacjonalizmu ukraińskiego do perfekcji opanowali
Goebelsowskie metody propagandy i posługiwanie się socjotechniką. Efektem tego są przeznaczone dla szkół podręczniki,
publikacje, slogany, zbitki słowne
w postaci „wzajemnego przebaczenia” itp. “(Wiktor Poliszczuk).
Do tego gatunku propagandy zaliczają się filmy jak „Żelazna sotnia”, na którym wychowuje się
młode ukraińskie pokolenie. Nic
dziwnego, iż taką wykładnię historii słychać było w programie
Jana Pospieszalskiego.

Skoro nie możemy filmu „Wołyń”
pokazać na terenie Ukrainy proponuję wyświetlać film na przejściach granicznych, które przekracza tysiące obywateli ukraińskich
przyjeżdżający do Polski do pracy, obywatelom, którzy otrzymali
Kartę Polaka ( a nie są Polakami),
studentom ukraińskim otrzymującym stypendia na polskich uczelniach itp. A może pokazać na terenie polskich szkół i kościołów,
utrzymywanych przez polskich
podatników, w których uczy się
polskiego, według polskiego konsula ze Lwowa, rocznie 200 000
Ukraińców?
Szkoda, że w TVP nie było transmisji z ważnego wydarzenia,
dyskusji o filmie “Wołyń” Wojtka Smarzowskiego“ podczas
spotkania w Przystanku Historia
“Między swastyką a czerwoną
gwiazdą” z udziałem Piotra Zychowicza, Witolda Szabłowskiego, autora książki Sprawiedliwi
zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia oraz
pisarza, Stanisława Srokowskiego. „Dobrze, że wreszcie kawał
polskiej historii został zobrazowany, dobrze że wreszcie powstała tama, która przeczy kłamstwu i

fałszom, które do tej pory istniały.
Wyjaśnić należy tytuł, Wołyń to
tylko symboliczne ujęcie dramatu,
bo ludobójstwo objęło inne województwa, tarnopolskie, lwowskie,
lubelskie, poleskie i krakowskie.
Była pewna historyczna rzeczywistość, wielki dramat, w moim
przekonaniu największy dramat
w Polsce. Polacy zamieszkali na
Kresach przeżyli 3 ludobójstwa,
niemieckie, sowieckie i ukraińskie. Żaden inny naród nie przeżył w ciągu 5 lat takiego dramatu.
Znakomity, odważny i najlepszy
polski reżyser zobrazował ten
dramat. Fałszywym jest zadawanie pytania co na to Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Żydzi, pytajmy co
na to Polacy, którym pokazujemy
kawał rzeczywistości i czy film
udźwignął ogromny ciężar tego
kataklizmu. To co widzimy na
ekranie w dużym skrócie dotyczy
1943 roku, problem ludobójstwa
dotyczy szerszego odcinka czasowego i geograficznego, masowe morderstwa zaczynają się we
wrześniu 1939 roku ( morderstwa
„niemasowe” mają miejsce od
1918 roku). Czy ten film pozwoli
Polsce odzyskać godność po 70
latach zakazywania tego tematu?

A odwet? Odwet to bezradność
Polaków i niegodzenie się na
straszliwą rzeź. Lud wyklęty, którym się nikt nie interesował, bez
państwa, wojska, policji z pełną
świadomością, iż następnej nocy
czeka ich to samo, co sąsiadów,
którym przyszli z pomocą. I nie
było różnicy między Polakami
i Ukraińcami na wsi w dostępie
do oświaty i kultury i organizacji,
zapewniała to Konstytucja. A jeśli chodzi o dostęp do ziemi to po
reformie rolnej w 1920 roku było
do objęcia w trzech województwach 300 000 ha ziemi. 220 000
ha przeszło w ręce Ukraińców a
89 000 w ręce polskie, równość
też była w dostępie do wyznania.
A jeśli chodzi o świadomość narodową to w połowie XX wieku
połowa ludu rusińskiego przyznawała się do tradycji rusińskiej, na
co istnieją dowody w postaci prowadzonych badań „. (Stanisław
Srokowski). Wszyscy prelegenci
zgodnie podsumowali, iż film
jest bardzo ważny, prawdziwy i
potrzebny i źle się stało, iż został
„zakazany” na Ukrainie.
Tablica upamiętniająca dzieci
z Izieu, z ich nazwiskami i po-
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daniem przyczyny ich zagłady,
znajduje się na ścianie domu przy
placu ich imienia w Paryżu.
W domu w Izieu, gdzie ukrywały się dzieci, urządzono muzeum,
które w kwietniu 1994 uroczyście
otworzył prezydent Francji François Mitterrand.
Niestety, nie ma śladu po 2000
wsiach na Ukrainie, zburzone
domy, wycięte drzewa, na których wieszano dzieci, zasypane
studnie, do których wrzucano porąbane ciała ludzkie. Niekiedy w
lesie jabłonka sugeruje, iż była tu
kiedyś wieś. Wszystko dzieje się
zgodnie w wytycznymi, „wobec
wrogiego elementu należy się wykazać takim okrucieństwem, by
dziesiąte pokolenie nie patrzyło w
stronę Ukrainy”.
Natomiast powstało około 100
pomników morderców „dzieci
ludobójstwa OUN UPA” i liczba
ich rośnie. Za wiedzą rządu ukraińskiego i za pieniądze bogatej,
kanadyjskiej diaspory ukraińskiej.
Bożena Ratter

Film „WOŁYŃ” we Wrocławiu
Anna MAria Budzińska

do filmu, pomysłem, dzięki któremu wykrystalizował się temat,
opracowany później na podstawie opowieści świadków i wspomnień
Obejrzałam film w Multikinie-Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu.
Zrobiłam kilka zdjęć przed projekcją, ale potem już nie miałam
sumienia wyciągać aparatu…
Sala była pełna widzów i nie byli
to tylko ludzie starsi. Przyszło
bardzo dużo młodych i w ten sposób film zjednoczył dwa, a nawet
trzy pokolenia- dziadków, rodziców i wnuków. To piękne!
Obejrzałam film „Wołyń”. Znam
tematykę kresową, a jednak
wstrząsnął mnie ten film. Jest do
bólu prawdziwy. Wcześniej już
spisywałam i publikowałam relacje naocznych świadków tamtych
czasów, tamtych wydarzeń. Ich
wspomnienia pokrywają się z tym
co obejrzeliśmy na ekranie.
Trudno mi było napisać coś od
razu. Myśli i obrazy kłębiły mi
się w głowie przez kilka dni. Już
ochłonęłam.
Wychodziliśmy z seansu w milczeniu i ciszy, przytłoczeni prawdą o Wołyniu. Tak, nieraz trzeba
przeżyć szok przytłaczającej
PRAWDY, żeby zrozumieć.
Prawda może nie tylko przytłoczyć, ale i powalić. W tym wypadku tak nie było. Ochłonęliśmy i chcemy, żeby ta prawda
wreszcie ujrzała światło dzienne,

żeby wszyscy ludzie dowiedzieli
się jak tam było- nie tylko ci ze
środowisk kresowych, którzy już
znają te tematy.
Szczerze mówiąc szłam na tę
projekcję pełna obaw. Wołyń jest
mi bliski, bo tam mieszkali moi
przodkowie. Przekazali mi blaski
i cienie Kresów, łącznie z tragedią
ludobójstwa. Jak to wszystko będzie przedstawione?!- myślałam.
Niepotrzebnie się bałam. Dobrze
powiedział pan Srokowski w słowie wstępnym przed projekcją
filmu, że Wojciech Smarzowski
ukazał całość problemów.
Reżyser nie skoncentrował się na
jednej sprawie, nie zrobił jedynie
tak zwanej rekonstrukcji rzezi
wołyńskiej. Pokazał Kresy z całą
ich złożonością.
Książka Stanisława Srokowskiego „Nienawiść” była impulsem

Od strony artystycznej mnie osobiście bardzo poruszyły dźwięki
w tym filmie. Nie tylko muzyka,
a całość dźwięków. Szczególnie
w momencie tragedii, gdy kobieta
jakby wyła ze zgrozy w milczeniu- w filmie usłyszeliśmy świdrujący dźwięk, jakby pisk, czy
świst- przerażający, narastający,
prowadzący do obłędu. To była
cisza wibrująca w mózgu zgrozą.
I w tej wibrującej ciszy widzimy w tle, na drugim planie małe
dziecko, które zakrywa sobie
uszka rączkami- w jego mózgu to
przerażenie też wibruje…
Polecam serdecznie obejrzenie
tego filmu. Nie zasłaniajmy się
wrażliwością na okrutne sceny.
To nie może być pretekstem do
ominięcia tego filmu. Nie bądźmy
nadwrażliwcami, bo przecież bez
trudu oglądamy inne filmy pełne
przemocy i okrucieństwa. Wielu
z nas z upodobaniem strzela do

ludzi i zabija na ekranie w grach
komputerowych. Nie jesteśmy
mięczakami. Choć tyle możemy
zrobić dla poznania historii naszych przodków na Kresach. Do
kin rodacy! „Wołyń” trzeba obejrzeć.
Ważne, żeby nikt nie zawłaszczał
sobie prawdy o Wołyniu, żeby
żadne ugrupowanie, czy partia
nie naginało tej prawdy do swoich potrzeb. Film choć fabularny
to jednak rzetelnie oddaje prawdę
o życiu na Kresach, o ludziach, o
różnych postawach, no i o ludobójstwie.
Zapadają w pamięci sceny i słowa dwugłosu prawosławnych
duchownych: jeden nawołuje do
pokoju, drugi wznieca nienawiść.
Ta sama wiara, a odmienne postawy, odmienne zachowania,
sprzeczne słowa w tym samym
temacie. Nie dopuśćmy, żeby tak
się stało u nas teraz.

Przypominam również
wiersza, bo przecież:

słowa

„ Z pokolenia niech głos nasz
idzie w pokolenie:
O pamięć, nie o zemstę proszą
nasze cienie!
Los nasz dla Was przestrogą ma
być - nie legendą.
Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą!”
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PARLAMENT PRZYJĄŁ POLSKO - UKRAIŃSKĄ DEKLARACJĘ PAMIĘCI I SOLIDARNOŚCI

- A W NIEJ DEKLARACJĘ UCISZENIA ŚRODOWISK KRESOWYCH - ZE ZBURZENIEM CMENTARZA
OBROŃCÓW LWOWA W TLE.

UCHWAŁA
SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.
DEKLARACJA PAMIĘCI I SOLIDARNOŚCI SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ VERKHOWNEJ RADY UKRAINY.
Dla KSI Aleksander Szumański
„Kierując się duchem solidarności
pomiędzy narodami Polski i Ukrainy, działając zgodnie z duchem
strategicznego partnerstwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą,
podkreślając nasze niezachwiane
zaangażowanie we wspólną obronę podstawowych zasad prawa
międzynarodowego, suwerenności
narodowej oraz integralności terytorialnej każdego z naszych państw,
przywołując wielkie historyczne
ofiary naszych narodów w obronie
wolności i niepodległości, dążąc
do szczęśliwego życia naszych narodów w zjednoczonej Europie, my,
przedstawiciele Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Verkhovnej
Rady Ukrainy:
Wspólnie i jednocześnie przyjmujemy niniejszą „Deklarację Pamięci
i Solidarności”, aby oddać hołd
milionom ofiar poniesionych przez
nasze narody w czasie II wojny
światowej oraz potępić zewnętrznych agresorów, którzy próbowali
zniszczyć naszą niepodległość.
Zwracamy uwagę na fakt, że pakt
Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia
1939 roku zawarty pomiędzy dwoma totalitarnymi reżimami – komunistycznym Związkiem Sowieckim
i nazistowskimi Niemcami doprowadził do wybuchu II wojny światowej, spowodowanego agresją
Niemiec, do których 17 września
dołączył Związek Sowiecki. Konsekwencją tych wydarzeń była okupacja Polski przez Niemcy i Związek
Sowiecki, skutkujące masowymi
represjami wobec naszych narodów. Wydarzenia te, których konsekwencją był także traktat zawarty
w Jałcie w 1945 roku, rozpoczęły
trwający pół wieku nowy etap zniewolenia całej Europy Wschodniej i
Środkowej.
Pamiętamy, że słabość reakcji
międzynarodowej wobec eskalacji
postaw totalitarnych i szowinistycznych przed II wojną światową,
pozwalanie agresorom na nieprzestrzeganie zasad prawa międzynarodowego, jak również polityka
ustępstw zachęciły reżimy komunistyczny i nazistowski do agresji i w
konsekwencji, podziału Europy.
Składamy hołd milionom ofiar
agresji i okupacji naszych krajów
przez komunistyczny ZSRR i nazistowskie Niemcy.
Pamiętamy walkę polskich i ukraińskich sił opozycji antykomunistycznej, która dała moralne podstawy
dla przywrócenia niepodległości
naszych państw.

Wierzymy w potrzebę intensyfikacji
bezstronnych badań historycznych,
podjęcia szczerej i przyjacielskiej
współpracy badaczy, a także powstrzymywania sił, które prowadzą
do sporów w naszych państwach.
Zwracamy uwagę, że prowadzenie
agresywnej polityki zagranicznej
przez Federację Rosyjską, okupacja Krymu przez Rosję, wspieranie
i prowadzenie interwencji zbrojnej we wschodniej Ukrainie przez
Kreml, łamanie podstawowych
norm prawa międzynarodowego
oraz układów zawartych z Ukrainą,
niestosowanie się Rosji do postanowień oraz prowadzenie hybrydowej
wojny informacyjnej stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej Europy.
Wyrażamy naszą solidarność ze
wszystkimi obywatelami Ukrainy,
w tym z Tatarami Krymskimi, w
czasach tej wielkiej próby.
Podkreślamy nasze zaangażowanie
w działania na rzecz pokojowego
rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz przywrócenia jej
integralności terytorialnej.
Wyrażamy potrzebę jedności działania w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wobec
nowych zagrożeń i rozszerzenia
wsparcia dla współpracy Sojuszu z
Ukrainą i jej strategicznego celu –
członkostwa w NATO.
Wzywamy wszystkich europejskich
partnerów by zademonstrowali
jedność i międzynarodową solidarność oraz chronili zjednoczoną Europę przed zewnętrzną agresją.
Wzywamy narody całej Europy, aby
pamiętały o przyczynach i skutkach
II Wojny Światowej oraz by podjęły wspólny wysiłek w celu ochrony
bezpieczeństwa i wolności”.

Jak informuje ukraińska agencja
UNIAN, Werchowna Rada Ukrainy przyjęła ustawę, w której OUN
- UPA uznana jest za formację walczącą o niepodległość kraju. Akt
ten został przyjęty w dniu wizyty
prezydenta Komorowskiego na
Ukrainie.
Status OUN - UPA uregulowano ustawą „O statusie prawnym i
uszanowaniu pamięci uczestników
walki o niepodległość Ukrainy w
XX wieku”.
Deputowani przyjęli projekt ustawy Nr 2538-1, opowiedziało się za
nim 271 deputowanych przy wymaganych 226 głosach.
„Zgodnie z ustawą wszyscy, którzy
brali udział w walce zbrojnej, politycznej, w strukturach i organizacjach, uważani są za walczących o
wolność i niepodległość Ukrainy”
- powiedział deputowany Jurij
Szuchewycz z Radykalnej Partii,
syn dowódcy UPA Romana Szuchewycza bezpośrednio odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków
na Kresach z rąk nacjonalistów
ukraińskich. Ukraińska Powstańcza
Armia odpowiada łącznie za śmierć
ponad 100 tysięcy Polaków.
Szuchewycz zaznaczył, że ustawa dotyczy także m.in. Legionu
Ukraińskich Strzelców Siczowych,
Centralnej Rady, armii Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej,
Powstańczych Oddziałów Naddniestrza, Siczy Karpackiej.
Autorzy ustawy podkreślili, że akt
stwierdza również fakt agresji bolszewików na Ukrainę w 1918 roku.

bojowników o wolność Ukrainy,
ponieważ ci bojownicy o wolność
Ukrainy w latach 40., w latach wojny i później walczyli o państwo
totalitarne, walczyli o państwo, w
którym miały być czystki etniczne, o Ukrainę dla Ukraińców. Ta
uchwała to jest pułapka. Proszę,
nie wchodźmy w to – apelował z
sejmowej mównicy poseł Janusz
Sanocki.
– To się nie mieści w głowie – skomentowała przyjętą uchwałę dr Lucyna Kulińska, badaczka dziejów
Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Skandaliczny jest nie tylko
zapis o powstrzymywaniu bliżej
nie zidentyfikowanych sił, „które
prowadzą do sporów w naszych
państwach”, co oznacza deklarację
zamknięcia ust działaczom kresowym, ale fakt, iż najpierw dokument przyjęła strona ukraińska, nie
dając polskim posłom możliwości
wniesienia ewentualnych poprawek. Warto dodać, że – jak zresztą
przyznał marszałek Ryszard Terlecki – twórcą dokumentu jest strona
ukraińska.

UCISZYĆ
ŚRODOWISKA
KRESOWE - OZNACZA ZAMKNIĘCIE NAM KRESOWIANOM GĘB

KORNEL MORAWIECKI Z
„WOLNYCH I SOLIDARNYCH” SPRZECIWIA SIĘ DEKLARACJI

Sejm przyjął polsko-ukraińską Deklarację Pamięci i Solidarności, a w
niej – deklarację uciszenia środowisk kresowych.
Sejm podczas czwartkowego głosowania przyjął po ostrej debacie
przedstawiony przez Prezydium
Sejmu projekt uchwały Deklaracja
Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady
Najwyższej Ukrainy. Za jego przyjęciem głosowało 367 posłów, przeciw było 44. a 14 wstrzymało się od
głosu. Mówi ona m.in. o potrzebie
bezstronnych badań historycznych
i potrzebie „powstrzymywania sił,
które prowadzą do sporów w naszych państwach”.
– My, wchodząc w taką pułapkę,
w której pośrednio gloryfikujemy

TRZEBA ZBURZYĆ CMENTARZ ORLĄT LWOWSKICH
- ŻĄDA LIDER PARTII BRACTWO DMYTRO KORCZYŃSKI

Kornel Morawiecki z Wolnych
i Solidarnych : „Czy my chcemy
braterstwa i solidarności między
naszymi narodami, między Polakami i Ukraińcami, czy chcemy obłudy. Ta deklaracja głęboko w wielu
miejscach rozmija się z prawdą.
Nie będziemy popierać nieprawdziwej deklaracji”.
PARLAMENT
UKRAINY
UZNAŁ OUN - UPA ZA
UCZESTNIKÓW WALK O
NIEPODLEGŁOŚĆ

ODWOŁANIE POKAZU FILMU „WOŁYŃ”
Odwołanie pokazu najnowszego
dzieła Wojciecha Smarzowskiego
„Wołyń” było do przewidzenia. W
gestii Ukrainy leży ochrona takiego
wydarzenia, ale jej władze się tym
nie przejęły – stwierdził Aleksander Szycht, prezes Stowarzyszenia
„Memoriae Fidelis”

„Trzeba zburzyć Cmentarz Orląt
Lwowskich!”. Ukraiński „patriota” czy służący rozpętaniu wojny z
Polską prowokator?
„Pomnik walczących przeciwko
Ukrainie Polaków trzeba będzie
zburzyć. Trzeba go będzie zburzyć
koniecznie!” – mówi w wywiadzie
dla kherson.life lider partii Bractwo Dmytro Korczyński. Cmentarz
Obrońców Lwowa, przez Polaków
nazywany Campo…
DMITRIJ
KORCZYŃSKIJ
LIDER NACJONALISTYCZNEJ PARTII „BRACTWO”
UKRAIŃSKI NACJONALISTA
- TRZEBA ZBURZYĆ CMENTARZ ORLĄT LWOWSKICH

Dmytro Korczyńskij, lider ukraińskiej partii nacjonalistycznej
„Bractwo”, w przeszłości współzałożyciel i lider UNA-UNSO powiedział w rozmowie z jednym z ukraińskich mediów, że po obaleniu
sowieckich pomników na Ukrainie
należy zająć się Cmentarzem Orląt
Lwowskich.
Korczyńskij, krytykujący wystąpienie prezydenta Izraela w ukraińskim parlamencie, uważa, że
Ukraińcy nie są w Polsce lubiani i
powinni oni liczyć tylko na siebie.
- Nam, Ukraińcom po prostu trudno przyznać, że nas zwyczajnie nie
lubią – ani nasi bracia-Polacy, ani
wielu naszych braci-Żydów. Jak i
wielu innych… Musimy po prostu
rozstać się z ostatnimi iluzjami –
powiedział polityk.
Następnie lider „Bractwa” zwrócił uwagę, że na Cmentarzy Łyczakowskim we Lwowie znajduje
się memoriał Orląt Lwowskich,
poległych w walce z Ukraińcami.
– Ten pomnik koniecznie trzeba
zniszczyć – podkreśla ukraiński
nacjonalista. Dodaje, że powinno
to nastąpić po zniszczeniu ostatnich
pomników sowieckich.
Ukraińscy samorządowcy: lwy z
Cmentarza Orląt Lwowskich mogą
mieć „antyukraiński charakter”
- Trzeba przyjąć priorytety. Najpierw to, a potem, być może,
przyjdzie kolej i na Pomnik Orląt
(Cmentarz Obrońców Lwowa) –
mówi Korczyńskij.
UKRAIŃSKI WYKŁADOWCA - LWÓW TO ODWIECZNE
UKRAIŃSKIE MIASTO. POLACY TO OKUPANCI I KOLONIZATORZY
„Lwów był, jest i wiecznie będzie
ukraińskim miastem i żadni Polacy tu swojego miasta nie bronili”
– stwierdził ukraiński wykładowca, obniżając ocenę studentowi za
„wykrzywiani prawdy historycznej”. „Jaka tu dla Polaków ojczyzna? W Galicji, na etnicznej ukraińskiej ziemi, gdzie nigdy Polaków
nie było?”.
Podczas zajęć z historii ukraiński
wykładowca słucha wypowiedzi
jednego ze studentów dotyczących
powstania państwa ukraińskiego po
I wojnie światowej. Omawiał również obronę Lwowa przed oddziałami ukraińskimi w od listopada
1918 do maja 1919 roku, mówiąc o
tym, że mieszkańcy miasta stanęli
do walki z Ukraińcami.

www.ksi.btx.pl
Wykładowca zaczął dociekać, jakiej narodowości byli ci „prości
mieszkańcy”. „Nie prości, to byli
Polacy. I to trzeba podkreślić –
Lwowa bronili Polacy” – zaznaczył. Student dopowiedział, że
polska młodzież „mężnie walczyła
przeciw najeźdźcom”, otrzymując
polskie posiłki wojskowe.
„Skąd przyszło regularne wojsko
polskie? (…) Nie z Polski, a z Przemyśla” – stwierdził wykładowca. „Mam takie wrażenie, że Pan
trochę sympatyzuje z Polakami”
– powiedział odnosząc się do wypowiedzi o tym, że Polacy mężnie
bronili Lwowa przed Ukraińcami.
Student przyznał mówiąc: „Polacy
bronili swojego miasta, a Ukraińcy
ich atakowali”.
„Co to znaczy „swoje miasto”?
Pan zna historię Lwowa? Kto założył Lwów” – oburzył się historyk.
„Daniel Halicki” – padła odpowiedź. „Danyło! Ukraiński król!
A Pan mówi, że to polskie miasto.
Pan wykrzywia prawdę historyczną!” – powiedział wykładowca.
„To odwieczne ukraińskie miasto.
Polacy tu byli kolonizatorami” –
podkreślał i zwrócił studentowi
uwagę, że jest „nie ukraińskiego
pochodzenia”.
„Lwów był, jest i wiecznie będzie
ukraińskim miastem i żadni Polacy tu swojego miasta nie bronili”
– stwierdził wykładowca dodając,
że student „stoi na pozycji polskich
nacjonalistów i polskiej władzy”,
którzy chcieli upamiętnić poległych Polaków.
Oburzał się również na napis na
pomniku na Cmentarzu Orląt
Lwowskich, że Polacy bronili swojej ojczyzny. „Jaka tu dla Polaków
ojczyzna? W Galicji, na etnicznej
ukraińskiej ziemi, gdzie nigdy Polaków nie było. (…) Są kolonizatorami i okupantami, rozumie Pan?”.
Ostatecznie wykładowca obniżył
mu ocenę za „wykrzywianie prawdy historycznej” .
JESTEŚMY BARDZIEJ UKRAIŃSCY NIŻ SAMA UKRAINA POSEŁ JANUSZ SANOCKI W
SEJMIE
- My wychodzimy przed szereg.
Jesteśmy bardziej ukraińscy niż
sama Ukraina. Musi się skończyć
ta głupota, bo ta uchwała jest objawem zwykłej głupoty politycznej
– mówił poseł niezrzeszony Janusz
Sanocki podczas burzliwej debaty
sejmowej nt. „wspólnej” uchwały
parlamentów Polski i Ukrainy.
- Państwo ukraińskie nie jest w
stanie wojny z Rosją – podkreślił
Sanocki, zabierając w Sejmie głos
podczas debaty nad projektem
przyjętej w czwartek „wspólnej”
uchwały parlamentów Polski i
Ukrainy. Przypomniał, że ukraiński prezydent Petro Poroszenko,
jako biznesmen i właściciel fabryki
„Roshen” znajdującej się na terenie
Rosji, w 2015 roku zapłacił kilkadziesiąt mln dolarów podatku na
rzecz budżetu rosyjskiego.
- My wychodzimy przed szereg. Jesteśmy bardziej ukraińscy niż sama
Ukraina – mówił poseł. Podkreślił,
że skoro Ukraina nie godzi się z
aneksją Krymu, to powinna wypowiedzieć Rosji wojnę.
- Proszę państwa, musi się skończyć ta głupota, bo ta uchwała jest
objawem zwykłej głupoty politycznej, ponieważ wychodzimy przed
szereg. Nie mamy w tym żadnego
interesu, wręcz szkodzimy polskim
interesom – mówił Sanocki.
- Ja pomagam Ukraińcom osobi-

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
ście. Pomagam rodzinom ukraińskim. Jestem za wolną Ukrainą, ale
jestem przeciwko banderyzmowi,
przeciwko temu, że tam cały patriotyzm ukraiński jest budowany
na mitach Bandery i faszystów. I
zamykanie na to oczu jest po prostu jakąś koszmarną głupotą i antypolonizmem, i antyukraińskością
– zaznaczał poseł. Dodawał, że
uchwała zaszkodzi Polsce i stosunkom polsko-ukraińskim. Jego zdaniem wynika to m.in. z „paranoicznej antyrosyjskości”. Pytał również
o to, jak traktowani są Polacy na
Ukrainie.
Wcześniej poseł Sanocki również
zabierał głos w sprawie uchwały:
- Gdyby ta uchwała służyła dobru
Ukrainy, pierwszy bym ją poparł.
Moja babcia była Ukrainką, moja
rodzina pochodzi z Kresów, pomagam Ukraińcom, znam Ukrainę
i wiem, że Ukraina jest głęboko
podzielona. Ale środowiska postbanderowskie, postupowskie narzuciły jej, całemu społeczeństwu
ukraińskiemu, narrację fałszywą
historycznie. Nie możemy na to
zamykać oczu, nie możemy podejmować naiwnych działań, kierując się pobożnymi życzeniami i
naszymi nieprawdziwymi wyobrażeniami. Dzisiaj, jeśli używamy
sformułowania ˝ci, którzy walczyli
o wolność na Ukrainie˝, to wszyscy
Ukraińcy zrozumieją to jako poparcie dla OUN i UPA. My nie możemy na to zamykać oczu.
Jego zastrzeżenia budził również fakt, że uchwałę zgłoszono
ze względu na to, że przyjmuje ją
ukraiński parlament. - Przecież
my nie mieliśmy szansy wcześniej
uzgodnić, przedyskutować tego
tekstu. Nie można tak stawiać nas,
polskiego Sejmu, w takiej sytuacji,
bo wychodzi na to, że my jesteśmy
w zasadzie podporządkowani temu,
co zrobi Werchowna Rada Ukrainy
– mówił Sanocki. Zwrócił również
uwagę, że Polska tym samym stwarza Ukraińcom fałszywą perspektywę:
- To jest wielki błąd i tego nam
Ukraińcy nie zapomną - ponieważ
my nie jesteśmy w stanie im przyjść
z żadną realną pomocą. Doskonale
państwo o tym wiecie.
Tomasz Rzymkowski dla Kresów.
pl: politycy PiS stali się pożytecznymi idiotami strony ukraińskiej.
„Ta deklaracja to krok do tyłu i
skrajna poprawność polityczna” Ks. Isakowicz-Zaleski dla Kresów.
pl
Winnicki: „wspólna” deklaracja
parlamentów Polski i Ukrainy zawiera groźbę wobec Kresowian.
SYLWESTER CHRUSZCZ Z
KUKIZ ‚15 - WSPÓLNA DEKLARACJA PARLAMENTÓW
POLSKI I UKRAINY ZRÓWNUJE POLSKICH PATRIOTÓW Z UPOWCAMI
Za głosowanie „przeciw” deklaracji na posiedzeniu komisji, poseł
został nazwany „ruskim agentem”
przez Joannę Lichocką.
Tekst deklaracji upublicznił na
swoim profilu na Twitterze Sylwester Chruszcz, poseł Kukiz’15.
Oprócz zapowiedzi wsparcia ambicji Ukrainy związanych z jej wstąpieniem do NATO, w deklaracji
można przeczytać m.in. że oba parlamenty pamiętają walkę polskich i
ukraińskich sił opozycji antykomunistycznej, która dała moralne podstawy dla przywrócenia niepodległości naszych państw.
Deklaracja została przyjęta podczas

posiedzenia Komisji ds. Zagranicznych i UE głosami m. in. Prawa i
Sprawiedliwości oraz Platformy
Obywatelskiej
W komentarzu dla naszego portalu
Sylwester Chruszcz stwierdził, że
w świetle działań ukraińskich polityków, według których UPA była
organizacją walczącą o niepodległość Ukrainy, można stwierdzić,
że głosujący „za” w komisji uhonorowali tę organizację. Głosowałem przeciw tej deklaracji, gdyż
zrównanie polskich patriotów i
członków UPA jest absolutnie niedopuszczalne.
Według relacji posła Chruszcza, po
głosowaniu posłanka Joanna Lichocka nazwała sprzeciwiających
się deklaracji, w tym Sylwestra
Chruszcza „ruskimi agentami”. Poseł zapowiedział, że najprawdopodobniej jutro złoży skargę do Komisji Etyki Poselskiej na posłankę
Prawa i Sprawiedliwości z uwagi
na niedopuszczalną sugestię, jaka
padła z ust posłanki Joanny Lichockiej.
UKRAINA BĘDZIE KARAĆ
UKRAIŃCÓW I CUDZOZIEMCÓW ZA OBRAŻANIE LUDOBÓJCÓW OUN - UPA.
NA WNIOSEK WALZMANA
- PETRO POROSZENKI PREZYDENTA UKRAINY.
Na mocy przegłosowanego przez
ukraiński parlament projektu ustawy nr 2538-1 zaprzeczanie zasadności uczestnictwa OUN-UPA w
walce o niepodległość kraju spotka
się z konsekwencjami prawnymi.
Ustawa została przegłosowana
przez 271 deputowanych przy wymaganej większości 226 głosów.
Na jej mocy państwo ukraińskie
uznało, że walka o niepodległość
trwałą od listopada 1917 roku do
24 sierpnia 1991 roku.
Akt prawny przewiduje odpowiedzialność dla obywateli Ukrainy i
cudzoziemców, którzy publicznie
okazują lekceważący stosunek do
uczestników walk o niepodległość
w XX wieku. Wśród formacji wymienionych w ustawie znajduje się
też Ukraińska Powstańcza Armia,
która jest odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 200 tysięcy Polaków na Kresach Wschodnich w
trakcie II Wojny Światowej i tuż po
niej.
Publiczne głoszenie treści uznanych za bezprawne interpretowane
jest jako szarganie pamięci walczących o niepodległość Ukrainy i
upokarzanie godności narodu ukraińskiego.
Nowe prawo zostało uchwalone w
dniu wizyty Bronisława Komorowskiego prezydenta Polski na Ukrainie.
PARLAMENT
UKRAINY
UZNAŁ OUN - UPA ZA
UCZESTNIKÓW
WALK O
NIEPODLEGŁOŚĆ UKRAINY.
Jak informuje ukraińska agencja
UNIAN, Werchowna Rada Ukrainy przyjęła ustawę, w której OUN
- UPA uznana jest za formację walczącą o niepodległość kraju. Akt
ten został przyjęty w dniu wizyty
prezydenta Komorowskiego na
Ukrainie.
MARSZ „CHWAŁY” MORDERCÓW Z UPA
W miniony piątek (14.X.2016)
ulicami Kijowa przeszedł tzw.
Marsz Chwały Bohaterów. Było to

wydarzenie upamiętniające Ukraińską Powstańczą Armię oraz jej
„heroiczną” postawę w walce o
niepodległość Ukrainy. „Bohaterom” z UPA, wsławionym w „bojach” z ludnością cywilną Kresów
Wschodnich
Rzeczypospolitej,
oddało cześć kilka tysięcy osób.
Pochód przemaszerował ulicami
ukraińskiej stolicy pośród okrzyków: „Sława Ukrainie – bohaterom
sława!”, „Bandera naszym bohaterem!”, wywołujących ciarki na
plecach każdego Polaka, znającego
choć trochę historię naszej Ojczyzny.
MARSZ CHWAŁY MORDERCÓW
Organizatorem tego zgromadzenia
była partia Swoboda z jej przewodniczącym Ołehem Tiahnybokiem
na czele. To jeden z osobników,
którzy lansowali się niegdyś na kijowskim Majdanie, gdy za czasów
pamiętnej „rewolucji”, wspierani
m.in. przez polskich polityków,
zwalczali trzymający ich za mordy reżim Janukowycza. Do dziś
pamiętam delikwentów wykrzykujących wespół z banderowcami
„Sława Ukrainie!”. Niektórzy z
nich mienili się nawet polskimi patriotami. W życiu popełnia się błędy, a wiele z nich można zrozumieć
i wybaczyć, jednak nie należy zapominać o zbrodniach na własnym
narodzie. W moim katalogu niewybaczalnych faux pas, bratanie się z
genetycznymi wrogami Polaków
plasuje się na jednej z najwyższych
pozycji.
„Ważne byśmy zachowali ciągłość
pokoleń, bo dzisiejsi żołnierze biorą przykład z upowców i innych
uczestników walk o Ukrainę. Jesteśmy szczęśliwi, że nasza idea upamiętnienia UPA jest pozytywnie
przyjmowana na całej Ukrainie”
– cytując wspominanego wcześniej
Tiahnyboka, otwiera mi się nóż w
kieszeni. Jeśli współcześni ukraińscy żołnierze biorą rzeczywiście
przykład z upowskich rzeźników,
to życzę im szybkiej śmierci w
okopach Donbasu. Obserwując dzisiejsze realia Ukrainy w pełni rozumiem swój niepokój związany z
pamiętnymi wydarzeniami na Majdanie oraz ambiwalentne odczucia,
jakie żywię wobec przebiegającej
dziś, jedynie teoretycznie, demokratyzacji tego kraju. Autorytarne
rządy prorosyjskiego Janukowycza
mocno hamowały tamtejsze szowinistyczne zapędy. Gloryfikowany przez wszystkie polskie media
Majdan zdestabilizował Ukrainę
i zapewne dał asumpt procesom,
które doprowadzą w końcu do jej
rozpadu. Dla nas oznacza to coraz
więcej rąk do pracy za niską płacę, co jest jak najbardziej na rękę
proukraińskim władzom w Polsce.
Putin zaś dostanie w końcu to, czego chce, a nam pozostanie ujadanie na rosyjskiego niedźwiedzia w
obronie „niewinnych” ukraińskich
owieczek.
Owieczki w tym czasie zrehabilitują swych poległych bohaterów i
na dobre zainstalują ich bohaterski
wizerunek w umysłach rodaków.
Nadchodzą czasy, gdy nikt już nie
śmie podnieść ręki na Banderę
i jego zwyrodnialców, czy to za
sprawą oficjalnego ukraińskiego
prawodawstwa, czy też bojówek
Prawego Sektora, Swobody lub
innych pogrobowców katów Wołynia. Porównanie banderowców
z Żołnierzami Wyklętymi, z jakim
zetknąłem się w cytowanej na jed-
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nym z portali wypowiedzi polskiego historyka, ubodło mnie do
żywego. Kierując się złą wolą, czy
też tylko głupotą, wiele osób stara
się usprawiedliwiać ukraińskie nacjonalistyczne odrodzenie. Smutne
to, ale prawdziwe. Niestety polskie
władze nie robią w tej materii prawie nic. Naprawdę ciężko to zrozumieć.
Ukraińcy, jak na razie, czczą swoich „bohaterów” bez skrępowania
i nic nie zapowiada rychłej zmiany
w tej materii. Jednocześnie rzesze
gastarbeiterów ze wschodu niepostrzeżenie zaludniają nasz kraj
i szczerze mówiąc, nie wydaje mi
się, aby byli to uciekający przed faszyzmem nieszczęśnicy, ani ostatni
sprawiedliwi, którym na dźwięk
nazwiska Bandera zbiera się na
mdłości. Pamiętajmy, że im więcej
ich przyjmiemy, tym śmielej będą
sobie poczynać. W końcu się o tym
boleśnie przekonamy.
Minister Waszczykowski obiecał
Petrowi Poroszence, – że władze
Polski więcej nie będą się zajmowały Rzezią Wołyńską.
POLSKIM SOBAKOM (PSOM)
ZROBIMY DRUGI KATYŃ.
ANTYPOLSKIE I ANTYSEMICKIE HASŁA UKRAIŃSKICH BANDEROWCOW
“Polakom … zrobimy drugi Katyń” – Dmitrij Jarosz - przywódca
“Prawego Sektora” w rozmowie z
Olegiem Tiahniobokiem – przywódcą partii “Swoboda.
To słowa Dmitrija Jarosza – przywódcy “Prawego Sektora” w rozmowie z Olegiem Tiahniobokiem
– przywódcą partii “Swoboda “
Rozmowa miała miejsce w dniu 25
lutego 2014 r. w restauracji „Turgieniew” na ulicy Wielkiej Żytomirskiej 40 w Kijowie ( na tej samej ulicy pod numerem 23 mieści
się siedziba partii “Swoboda”. W
rozmowie poruszony jest również
polski wątek. )
Stenogram rozmowy pomiędzy
liderem ugrupowania „Swoboda”
Oleg Tiahni- bok i liderem ugrupowania „Prawy sektor” Dmitrij
Jarosz . Tłumaczenie własne przytoczonej wyżej rozmowy pomiędzy
Tiahnibokiem i Jaroszem w części
dotyczącej Polski i Polaków.
http://wesservic.livejournal.
com/851729.html
Oleg Tiahnibok :
Dobrze! Z Rosjanami i Europejczykami jasne, co myślisz o Polakach
. Oni poważnie myślą o powrocie
na Wołyń. Na mapach już zaczęli
Wschodnie Kresy rysować. Tam
są silne prapolskie nastroje. Jeśli
z Europą wspólne- go języka nie
znajdziemy , rozżaleni na nas mogą
spuścić „polskiego psa”. W styczniu polski sejm oskarżył “Swobodę” (ugrupowanie Tiahniboka
–przyp. własny) o prowadzenie antypolskiej polityki.
Dmitrij Jarosz :
Możesz być dumny. Mnie jeszcze
tak nikt nie nazwał. Mało OUN i
UPA krwi przelali ? Będą podnosić
głowę, my im zrobimy drugi Katyń .
Ani metra ukraińskiej ziemi nie
oddamy ani Rosjanom, ani Polakom , ani tym bardziej Żydom.
Karabinów na wszystkich starczy.
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Mam do ciebie Oleg kolejne pytanie. Ja nie rozpuszczę Majdanu
do prezydenckich wyborów. Zainstaluje kontrolę w najważniejszych
ministerstwach i regionach. Będę
ubezpieczał twoje działania. . W
zestawieniu z możliwościami twojej
„Swobody” to będzie siła.
W ostatecznym etapie jeżeli „pacuki” ( prawdopodobnie chodzi o
Jaceniuka , Kliczkę i Tymoszenko
- przyp. własny) znowu zaczną handlować Ukrainą, my znowu podniesiemy Majdan i weźmiemy władzę.
Naród już jest gotów do tego…
Oto z jakimi hasłami maszerują bojówkarze Dmitrija Jarosza – lidera
“Prawego Sektora” i członkowie
partii “Swoboda” na czele której
stoi Oleg Tiahniobok, a sceneria
przypomina marsze niemieckich faszystów.
UKRAINA ŻĄDA OD POLSKI
ZWROTU ZIEM !
ANDRIJ DESZCZYCA AMBASADOR UKRAINY W POLSCE
PUBLICZNIE OSKARŻYŁ POLAKÓW O LUDOBÓJSTWO.
Na Ukrainie żądają od Polski zwrotu ziem! Ambasador oskarża Polaków o… ludobójstwo!
Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca publicznie oskarżył
Polaków o dokonanie ludobójstwa
na Ukraińcach.
Z kolei ukraiński doradca rządowy Ołeksij Kurinnyj związany z
nacjonalistyczną Partią Swoboda
zapowiedział rozpoczęcie w Radzie Najwyższej prac nad ustawą o
roszczeniach terytorialnych wobec
Polski.
Reagując na Facebooku na uchwałę polskiego parlamentu w sprawie
oddania hołdu ofiarom ludobójstwa
na Wołyniu ambasador Deszczyca
napisał, że w odpowiedzi „ukraińscy politycy i parlamentarzyści
słusznie będą udowadniać, że miało miejsce i ludobójstwo na Ukraińcach ze strony Polaków”.
Warto zauważyć, że kiedy o ludobójstwo czy „polskie obozy zagłady” oskarżają nas jacyś niedouczeni zachodni pismacy lub środowiska celowo starające się zrzucić
na Polaków winę za niemieckie
zbrodnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP reaguje natychmiast. Tym razem milczy. Dlaczego? Czy ukraińskiemu ambasadorowi wolno obrażać Naród Polski?
Czy na przemilczaniu kłamstw i
oszczerstw mamy budować nasze
„dobre relacje” z Ukrainą?
Tymczasem znany kijowski adwokat, działacz społeczny i ekspert
rządowy Ołeksij Kurinnyj związany z nacjonalistyczną Partią Swoboda zapowiedział, że rozpocznie
pracę nad ustawą zawierającą roszczenia terytorialne wobec Polski.
Jeśli dokument ten zyska poparcie
w Radzie Najwyższej to władze w
Kijowie będą zobligowane wystąpić do Polski o „zwrot” terytorium
dawnego „ukraińskiego” Księstwa
Halicko – Wołyńskiego z XIII w.
w postaci tzw. Zakerzonia, czyli
Chełmszczyzny, Przemyśla, Jasła, Rzeszowa, Białej Podlaskiej,
a być może nawet Lublina, jako
„UKRAIŃSKICH ZIEM ETNICZNYCH”.
Co ciekawe, Kurinnyj pochwalił
się tym nie tylko na Facebooku.
Jego wypowiedzi obszernie i z nieukrywaną złośliwością cytują portale rosyjskie, m.in. Politnavigator,
Swobodnaja Pressa, Politobzor i
inne.
„Nie ma problemu, żeby zareje-
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strować projekt ustawy o Chełmszczyźnie i wysiedleniu Ukraińców
jako przestępstwie (Polski – red.)
przeciwko ludzkości. Wystarczy mi
2 dni, żeby to napisać do 5 sierpnia,
a następnie wnieść pod obrady parlamentu” – mówi ukraiński ekspert.
„Odpowiednie materiały mam” –
zapewnia i powołuje się na dawne
„mapy polskie i niemieckie”, które mają jakoby potwierdzać, że na
tych ziemiach Polaków nie było, a
jedynie „przymusowo spolonizowani i zasymilowani Ukraińcy”.
„Nadszedł czas, żeby to zacząć! Od
2010 r. się do tego szykowałem!
Chodzi o Ukraińców Zakerzonia
i ich prawo na samookreślenie
od Polski!” – napisał Kurinnyj na
swoim profilu na Facebooku, gdzie
zresztą górną grafikę stanowi mapa
z zaznaczoną granicą Ukrainy aż
do linii Wisły. Kurennoj_Facebook.
Dodajmy, że oprócz działalności
nacjonalistycznej i obsługi prawnej
Partii Swoboda Kurinnyj jest też
oficjalnym ekspertem ukraińskich
władz, m.in. Narodowej Agencji
Służby Państwowej, Państwowej
Agencji Kinematografii oraz przygotowuje projekty ustaw mających
reformować kraj.
Z kolei na oficjalnej stronie Swobody pojawiła się petycja do parlamentu Ukrainy o „okupacji Zachodniej Ukrainy przez Polskę”
autorstwa działacza tej partii Jurija
Czerkaszyna walczącego w Donbasie w batalionie „Sicz Zaporoska”.
Żąda się w niej m.in. „potępienia
represji i terroru stosowanego przez
hitlerowskich okupantów i ich sojuszników z polskiej policji przeciwko ukraińskiemu ruchowi narodowo – wyzwoleńczemu i cywilnej
ludności Ukrainy na Wołyniu w latach 1943-44”. „W tych represjach
przeciwko ludności ukraińskiej
brali też udział polscy cywile” – pisze działacz Swobody.
Partia ta żąda również „oficjalnego
uznania faktu przestępstw dokonanych przez sowieckie NKWD i
jego sojuszników z Armii Krajowej
przeciwko ukraińskiemu podziemiu i ludności cywilnej na Wołyniu
w latach 1943-45”. Autor petycji
oskarża też przedwojenne władze
Polski o „państwowy terror” oraz
„masowe tortury i zabójstwa” ukraińskich chłopów.
Partia Swoboda oburza się, że w
Radzie Najwyższej odmówiono na
razie zarejestrowania tej petycji, w
związku z czym sama ją publikuje.
Podsumowując te wszystkie wydarzenia pozostaje stwierdzić, że
ambasador Ukrainy, który oskarża
Polaków o ludobójstwo jest kłamcą
i oszczercą i nie powinien ani dnia
dłużej być tolerowany na naszym
terytorium przez polskie władze.
Tymczasem od jego skandalicznej wypowiedzi mija już prawie
tydzień i nie widać żadnej reakcji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP na te haniebne słowa.
Z kolei fakt, że ukraiński ekspert
rządowy przygotowujący ustawę o
roszczeniach terytorialnych wobec
Polski i chcący przesunąć granicę
aż do linii Wisły, jest obszernie cytowany przez rosyjską propagandę,
powinien wzbudzić przede wszystkim czujność Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Nie jest to bowiem jakiś zwykły
nawiedzony nacjonalistyczny świr
ukraiński, tylko człowiek wykształcony, prawnik, który doskonale rozumie, co robi i jakie skutki może
wywołać jego działanie. Jeśli mimo
wszystko ustawa ta pojawi się w
ukraińskim parlamencie musi zo-

stać przez nas potraktowana jako
akt jednoznacznie wrogi wobec
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy okazji warto też może zastanowić się nad tym jak dotrzeć do
umysłów milionów Ukraińców,
szczególnie młodego pokolenia,
które nie mając żadnej wiedzy historycznej masowo pada ofiarą
neobanderowskiego kłamstwa i
propagandy, dodatkowo wspieranej zresztą na poziomie oficjalnym
przez ukraińskie władze.
Seminariami i dyskusjami historyków tego nie załatwimy. Nie udało
się to przez 25 lat i nie uda się przez
25 kolejnych, gdyż ukraińskie władze po prostu prawdy nie chcą.
Polityczna decyzja o budowie tożsamości na ludobójczym „etosie”
OUN - UPA już dawno w Kijowie
zapadła i nie jesteśmy w stanie tego
„odkręcić”.
Może więc w tej sytuacji warto
wykorzystać fakt, że co roku 1-1,5
mln Ukraińców występuje o pozwolenie na pracę w naszym kraju.
Zwykłym rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należałoby więc do składanego
przez nich wniosku dołączyć standardowe oświadczenie, które każdy chcący u nas zarabiać obywatel
Ukrainy powinien podpisać, jeśli
chce takie pozwolenie otrzymać:
„Ja, niżej podpisany (…) jestem
świadom, że w Rzeczypospolitej
Polskiej organizacje OUN i UPA
są uznawane za ludobójcze z powodu masowych zbrodni, których
dopuściły się na cywilnej ludności
polskiej w czasie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu.
W związku z tym deklaruję, że w
czasie mojego przebywania na terytorium RP – w celu zachowania
porządku publicznego – powstrzymam się od jakichkolwiek form
propagowania tych organizacji
oraz głoszonej przez nie nazistowskiej ideologii pod sankcją wydalenia mnie z RP”.
Proste? Proste. Dzięki temu nie
wymagającemu żadnych długich
procedur rozwiązaniu nie tylko
zapobiegniemy krzewieniu u nas
neobanderowskiej propagandy,
ale przede wszystkim do milionów Ukraińców dotrze w końcu
– do zdecydowanej większości po
raz pierwszy w życiu – że OUN i
UPA to ludobójcy i że my – Polacy nie życzymy sobie tej zarazy w
naszym kraju.
EWA KOPACZ USIŁOWAŁA
WYWIEŹĆ POLSKĘ Z SEJMU
RP NA TACZKACH
PATRZ
http://niepoprawni.
pl/blog/aleszumm/kopaczkawywozi-polske-na-taczkachsejmu-rzeczypospolitej
JAK NAZWAĆ DEKLARACJĘ
POLSKIEGO PARLAMENTU
...”UCISZENIA ŚRODOWISK
KRESOWYCH...?
W groźbach ukraińskich roszczeń terytorialnych, drugiego
Katynia etc.
OFIARY UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA CZEKAJĄ - NIE
NA ZEMSTĘ, LECZ NA PAMIĘĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ
To co miało miejsce na terenach
byłych województw wołyńskiego,
tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego w latach 1942
- 1944 było przeprowadzonym
przez Ukraińców ludobójstwem
okrutnym (genocidum atrox). Jeżeli ktokolwiek neguje te zbrod-

nie i usiłuje nadać bieżącym stosunkom polsko - ukraińskim tzw.
poprawność polityczną i rzekomo duchową, ten nie tylko mija
się z prawdą historyczną, ale i też
bieżącą w wymiarze następnych
pogróżek żydowskiego rządu
neobanderowców ukraińskich z
prezydentem Walzmanem - antysemitą i anty Polakiem. Banderowcy to współcześni bohaterowie Ukrainy, którym stawia się
pomniki, nazwiskami bandytów
- morderców nazywa się ulice
ukraińskich miast, a Polaków
ma się za okupantów „odwiecznych ukraińskich ziem”. Wysuwa się roszczenia terytorialne w
stosunku do polskich ziem, nie
tylko tych odebranych haniebnymi układami teherańskimi, poczdamskimi i jałtańskimi, z „odwiecznym ruskim Lwowem”, ale
też sięga się po Zakerzonie, Krynicę, Przemyśl, Kraków, Lublin i
inne polskie miasta. (Patrz Wiktor Poliszczuk „Gorzka prawda”). Neobanderowcy współcześnie w pochodach lwowskich,
czy też kijowskich wznoszą hasła
„Smert Lachom”, wygrażając
się „drugim Katyniem” i zburzeniem nekropolii narodowej,
jaką jest Cmentarz Obrońców
Lwowa. Podobnie w stosunku do
Polski, Polaków, polskości zachowywał się Adolf Hitler przed napadem na Polskę 1 września 1939
roku, a nie miał jeszcze na sumieniu licznych zbrodni ludobójstwa, popełnionego po najeździe
na Rzeczpospolitą Polskę. Groźby hitlerowskie przemieniły się
w najazd na nasz kraj nawet bez
wypowiedzenia wojny, skutkiem
czego wspólnie z ZSRS dokonano IV rozbioru Polski, z zamordowaniem 6 milionów obywateli
polskich. Czy historia się powtarza? Otóż tak ! Przy dzisiejszej
sytuacji międzynarodowej gdy
III Wojna Światowa wydaje się
być nieunikniona, Sejm RP chce
zamknąć głosy Kresowianom, dla
których najważniejszą rzeczą jest
honor, zachowujący się podobnie
jak Józef Beck w przemówieniu
sejmowym 5 maja 1939 roku dla
którego najważniejszą rzeczą był
honor Narodu Polskiego.
Uchwalona przez Sejm RP w
dniu 20 października 2016 roku
DEKLARACJA
PAMIĘCI
I SOLIDARNOŚCI SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ VERKHOWNEJ
RADY UKRAINY, A W NIEJ
UCISZENIA
ŚRODOWISK
KRESOWYCH, godzi w honor
Polaków, zbezczeszcza pamięć o
bestialsko pomordowanych obywatelach polskich przez dzicz
ukraińską wspólnie i w porozumieniu z duchownymi greckokatolickimi święcącymi narzędzia
okrutnych zbrodni, piły, siekiery,
młoty. Owa deklaracja stanowi
kompromitację polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej
i wcale nie zabezpiecza Polski
przed agresją neobanderyzmu.
Być może obronimy się od dżihadu, ale graniczymy z bandami
ukraińskimi, mając w naszych
granicach ukraińskich banderowców, ze stale powiększającą
się liczba Ukraińców w Polsce.
Czy Ukraińcy mogą Polaków rezać? A mogą i będą, skoro się tylko wydarzy okazja!
W razie wybuchu III Wojny
Światowej USA, Wielka Brytania
i Francja na czele z ONZ zachowają się podobnie jak w „soju-

ww.ksi.btx.pl
szach” II Wojny Światowej.
W wymiarze osobistym utraciłem wówczas we Lwowie całą
rodzinę, na czele z moim ojcem
docentem medycyny Maurycym Marianem Szumańskim z
Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Pozostała mi legitymacja Kombatanta. Jako męczennik okresu
II Wojny Światowej, kombatant, lwowianin, nie dam sobie
zamknąć gęby na sznurek, jak
zmierza do tego haniebna deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 20 października 2016
roku.
BANDEROWCY ŻĄDAJĄ ABY
POLSKA ODDAŁA IM PRZEMYŚL
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ukraincy-zadaja-abypolska-oddala-im-przemysl-zokolicznymi-powiatami
Źródła:
http://prawy.pl/39444-sejmprzyjal-polsko-ukrainskadeklaracje-pamieci-isolidarnosci-a-w-niej-deklaracjeuciszenia-srodowisk-kresowych/
https://gloria.tv/article/CxHdvmvFU2CQ4FHZfewjA6uGZ
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sejm-przyjal-polskoukrainska-deklaracje-pamieci-isolidarnosci,685665.html
http://wiadomosci.onet.pl/
kraj/sejm-przyjal-polskoukrainska-deklaracje-pamieci-isolidarnosci/527eef
LIGA OBRONY SUWERENNOŚCI Jarosław Gryń http://lospolski.pl/?p=5527
http://wesservic.livejournal.
com/851729.html
http://reporters.pl/1632/na-ukrainie-zadaja-od-polski-zwrotuz i e m - a m b a s a d o r- o s k a r z a polakow-o-ludobojstwo/
http://kresy24.pl/tag/cmentarz-orlat-lwowskich/
http://www.kresy.pl/nia,spoleczenstwo?zobacz/ukrainski-wykladowca-lwow-to-odwieczne-ukr
ainskie-miasto-polacy-tu-koloniz
atorami-i-okupantami-video
http://www.kresy.pl/ydarzenia,polityka?zobacz/posel-sanocki-w-sejmie-jestesmy-bardziejukrainscy-niz-sama-ukrainavideo
http://www.kresy.pl/ydarzenia,polityka?zobacz/sylwesterchruszcz-z-kukiz15-wspolnadeklaracja-parlamentow-polskii-ukrainy-zrownuje-polskichpatriotow-z-upowcami
h t t p : / / w w w. k r e s y. p l / n i a ,spoleczenstwo?zobacz/parlament-ukrainy-uznal-ounupa-za-uczestnikow-walk-oniepodleglosc-ukrainy
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ukraincy-zadaja-abypolska-oddala-im-przemysl-zokolicznymi-powiatami
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BIAŁORUSKO - ŻYDOWSKA ZBRODNIA
W BRZOSTOWICY MAŁEJ
Aleksander Szumański
Brzostowica Mała położona jest
przy trasie Grodno – Pograniczny nad rzeką Świsłocz na
pograniczu Wysoczyzny Wołkowyskiej i Równiny Nadniemeńskiej.
Po raz pierwszy Brzostowica
Mała została wymieniona w źródłach pisanych jako wieś na początku XVI wieku. Przez cztery
stulecia wieś należała do Chodkiewiczów, Massalskich, Stryjeńskich, Jundziłłów, Sołtanów
i Wołkowickich. W okresie zaborów Brzostowica należała do
Imperium Rosyjskiego. Po 1921
roku weszła w skład II Rzeczypospolitej. Na skutek inwazji ZSRS
na Polskę 17 września 1939 roku
została włączona do Białoruskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
Dzień po agresji ZSRS we wsi doszło do masakry, w wyniku której
z rąk żydowskich białoruskich
bojówek komunistycznych zginęło około 50 osób, w tym ostatni
właściciele wsi.
Liczba ludności Brzostowicy
Małej nie przekracza tysiąca
osób. W miasteczku funkcjonują
przychodnia, instytucje kulturalno-oświatowe, urząd pocztowy
i oddział banku. Do zabytków
miejscowości należą dziewiętnastowieczne kościół rzymskokatolicki św. Antoniego Padewskiego
i cerkiew prawosławna św. Dymitra z Tesalonik.
W miejscowości znajdował się
osiemnastowieczny dwór, który
spłonął na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Ponadto w
Brzostowicy ulokowane są dwa
cmentarze:
rzymskokatolicki,
prawosławny, a także zbiorowa
mogiła z tablicą pamiątkową i
pomnikiem poległym żołnierzom
Armii Czerwonej.
Miejscowość położona jest przy
drodze państwowej z Grodna
do Pogranicznego, ok. 42 km na
południe od Grodna i 9 km od
granicy polsko-białoruskiej. Geograficznie leży na granicy Wysoczyzny Wołkowyskiej i Równiny
Nadniemeńskiej. 5 km na zachód
od miejscowości przepływa rzeka
Świsłocz.
Ziemie, na których znajduje się
Brzostowica Mała, od wieku
XV do XVIII leżały w granicach
Wielkiego Księstwa Litewskiego, w województwie trockim, w
powiecie grodzieńskim. Miejscowość po raz pierwszy wspomniana była w 1512 roku jako dwór
Chodkiewiczów. Kolejnymi gospodarzami byli książęta Massalscy, w XVIII wieku – Stryjeńscy,
a następnie Jundziłłowie. W XVI
wieku dwór Brzostowica stanowiła centrum włości szlacheckie. W
1610 roku pod Brzostowicą Małą
miała miejsce bitwa rosyjsko-szwedzka.
Po III rozbiorze Polski Brzo-

stowica weszła w skład powiatu grodzieńskiego guberni słonimskiej, a później litewskiej
i grodzieńskiej. 20 maja 1863
roku wkroczyły do niej oddziały powstańców styczniowych.
Za życzliwe ich przyjęcie car
Aleksander II Romanow ukarał mieszkańców, likwidując w
1866 roku tamtejszą parafię katolicką i zamykając kościół.
Przez pewien czas wierni modlili się potajemnie, lecz wkrótce z
powodu braku kapłana zmuszeni zostali dojeżdżać do Krynek.
W 1880 roku właścicielami dóbr
byli Sołtanowie, w 1900 roku –
Wołkowiccy.
W czasie I wojny światowej wieś
i folwark Brzostowica Mała były
okupowane przez Niemców. Na
początku 1919 roku, po ich wycofaniu się, zostały zajęte przez
Wojsko Polskie. 7 czerwca 1919
roku, wraz z całym powiatem grodzieńskim, weszły w skład okręgu
wileńskiego Zarządu Cywilnego
Ziem Wschodnich. Ok. 24 lipca 1920 roku, podczas ofensywy
Tuchaczewskiego, zostały zajęte
przez Armię Czerwoną. Nieco
wcześniej, z obawy przed bolszewikami, właściciele dóbr wyemigrowali na Zachód. Powrócili dopiero po udanej ofensywie wojska
polskiego oraz sukcesie bitwy nad
Świsłoczą.
Starcie miało miejsce 23 września
1920 roku. O świcie trwały walki na odcinku Brzostowica Mała
– Karpowice między 3 Dywizją
Piechoty Legionów pod dowództwem Leona Berbeckiego z jednej
strony a 15 Batalionem Strzelców
i 5 Dywizją Strzelców z drugiej.
Po południu walki przetoczyły
się na odcinek Brzostowica Mała
– Żebry. 20 grudnia 1920 roku
Brzostowica Mała została włączona wraz z powiatem do okręgu nowogródzkiego. Na mocy
traktatu ryskiego miejscowość
formalnie weszła w skład II Rzeczypospolitej.
Od 19 lutego 1921 roku wieś stanowiła centrum administracyjne
gminy Brzostowica Mała w powiecie grodzieńskim województwa białostockiego. W 1921 roku
w folwarku były 4 domy mieszkalne, zaś we wsi 17 domów
mieszkalnych i 5 zamieszkałych
zabudowań innego typu. W 1926
roku we wsi były 22 budynki,
poczta i telefon.
W wyniku napaści ZSRS na
Polskę we wrześniu 1939 roku
miejscowość znalazła się pod
okupacją sowiecką. 18 września 1939 roku we wsi doszło do
zbrodni na miejscowej ludności
polskiej z rąk bojówek komunistycznych złożonych z Białorusinów i Żydów Przyjmuje się, że
zginęło wówczas około 50 osób.
W październiku 1939 roku miej-

scowość znalazła się w składzie
Zachodniej Białorusi – marionetkowego bytu państwowego utworzonego przez sowieckie władze
okupacyjne. 2 listopada została
włączona do Białoruskiej SRR.
4 grudnia 1939 roku włączona do
nowo utworzonego obwodu białostockiego. W 1940 roku została
włączona do sielsowietu małobrzostowickiego, w rejonie kryneckim obwodu białostockiego.
W czerwcu 1941 roku, w wyniku
ataku Niemiec na ZSRS, znalazła
się pod okupacją niemiecką.
22 lipca 1941 roku stała się centrum administracyjnym gminy
Brzostowica Mała w komisariacie
sokólskim okręgu białostockiego,
podlegającym Prusom Wschodnim III Rzeszy. W 1944 roku ponownie zajęta przez Armię Czerwoną.
Na terenie Brzostowicy Małej
od połowy XIX wieku działają z
przerwami dwie parafie: prawosławna – św. Dymitra z Tesalonik
oraz rzymskokatolicka – św. Antoniego Padewskiego.
Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego Padewskiego powstała w
połowie XIX wieku. Kościół pod
wezwaniem św. Antoniego Padewskiego wzniesiono w latach
1851-1863 konsekrowano w 1928
roku. W latach dwudziestych XX
wieku posługę w niej pełnił proboszcz Brzostowicy Małej ks. Jan
Janowicz.
Po II Wojnie Światowej kościół
został spalony przez członków
Komsomołu, lub, wg miejscowych podań, przez chłopa o
nazwisku K. z niedalekiej wsi
Kamionka. Przez cały okres
władzy radzieckiej stał w ruinie.
Porósł go las – drzewa wyrosły
nawet wewnątrz murów świątyni. Po upadku komunizmu na
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku przeprowadzono gruntowną rekonstrukcję
kościoła wraz z otaczającym go
ogrodzeniem.
Świątynię ponownie otwarto dla
wiernych w 1991 roku W latach
dziewięćdziesiątych dojeżdżał
do niej z Brzostowicy Wielkiej
ks. Roman Cieślak.
Kilkaset metrów za kościołem
św. Antoniego, w głębi lasu, znajduje się nieogrodzony cmentarz
rzymskokatolicki. Większość nagrobków jest murowana i posiada
polskojęzyczne napisy. Ich wygląd wskazuje, że cmentarz został
założony w latach dwudziestych
XX wieku i jeszcze w latach
osiemdziesiątych chowano na
nim osoby narodowości polskiej.
Przy wejściu znajduje się grób
nieznanego żołnierza poległego w
1920 roku w bitwie z bolszewikami nad pobliską rzeką Świsłoczą.
Ponadto znaleźć można groby
osób o nazwiskach znanych rodów, takich jak Poczobutowie

Odlaniccy, Połyjanowscy (Póljanowscy), Eysymontowie, a także
okolicznej folwarkowej szlachty.
Parafia św. Dymitra z Tesalonik
prawosławna na terenie Brzostowicy Małej powstała w 1866
roku.
Cmentarz prawosławny położony jest 150 m na północ od miejscowości. Znajduje się tam m.in.
zbiorowy grób ofiar faszyzmu, w
którym spoczywa 15 ciał ludności
cywilnej. W 1965 roku wzniesiono na nim pamiątkowy obelisk.
Jest tam także mogiła z tabliczką
z napisem:
„Tutaj pochowany jest starszy
lejtnant „Nieznany”, poległy w
bojach przez rzekę Świsłocz”
Budynek kościoła św. Antoniego
Padewskiego jest murowany, tynkowany, w kolorze białym. Posiada jedną niewielką wieżę. Na zewnątrz apsydy znajduje się napis:
„Kościół pod wezwaniem św.
Antoniego założony 30 września
1855 r.”, a także data odbudowy –
„1991 r.” Po lewej stronie od wejścia znajduje się niewielki grób
ks. Stanisława Bartoszewicza
(1875-1933). Obok kościoła znajdowała się murowana, parterowa
plebania, zbudowana ok. 1905
roku. Władze radzieckie odebrały
ją kościołowi, rozbudowały i zaadaptowały na szkołę.
Zbrodnia w Brzostowicy Małej – zbrodnia na miejscowej
ludności polskiej, dokonana
przez bojówkę komunistyczną
złożoną z Białorusinów i Żydów
we wsi Brzostowica Mała (koło
Grodna), po agresji ZSRS na
Polskę 17 września 1939 roku
(dokładna data popełnienia
zbrodni nie jest znana, wiadomo jedynie, że stało się to we
wrześniu 1939).
Przyjmuje się, że zginęło wówczas ok. 50 osób, w tym właściciele ziemscy mieszkający
w majątku Brzostowica Mała
– hrabia Antoni Wołkowicki z
żoną Ludwiką, jego szwagier
Zygmunt Woynicz-Sianożęcki,

a także wójt, sekretarz i kasjer
gminy oraz miejscowi listonosz
i nauczyciel,dnia 22 września
1939 roku inż. Witold Boretti,
właściciel majątku Parchimowce i inż. Joachim Leśniewicz,
właściciel majątku Zajkowszczyzna (obaj są pochowani w
jednym grobie na cmentarzu
w Brzostowicy Wielkiej. Akcją
kierował specjalny Komitet Rewolucyjny w Brzostowicy Wielkiej, którego przewodniczącym
był Motyl Żak. Mordu dokonała banda składającą się z Żydów
i Białorusinów, którą dowodził
żydowski handlarz
ZUSKO
AJZIK. Zabójstwa odznaczały
się szczególną brutalnością –
Wołkowiccy mieli ręce skrępowane drutem, zmuszani byli do
jedzenia wapna i zakopani żywcem. Morderstwa miały podłoże
etniczne i klasowe, a ich celem
była eliminacja polskiej inteligencji i urzędników.
Śledztwo w tej sprawie w latach
2001–2005 prowadził Instytut
Pamięci Narodowej w Białymstoku, kwalifikując zbrodnię
na podstawie dotychczasowych
przesłanek jako akt ludobójstwa dokonany w interesie i z
inspiracji władz ZSRS. IPN odnalazł 16 osób, które w tamtym
czasie były mieszkańcami wsi,
jednak w wyniku ich przesłuchania ustalono, że żadna z nich
nie uczestniczyła w badanych
wydarzeniach, a swoją wiedzę
opierała jedynie na przekazach
osób trzecich. W tej sytuacji
IPN zmuszony był umorzyć
postępowanie, zaznaczając jednocześnie, że może ono zostać
wznowione w razie pojawienia
się nowych dowodów w sprawie.
Po trwającym rok śledztwie
Instytut Pamięci Narodowej w
Białymstoku nie wyjaśnił sprawy zbrodni w Małej Brzostowicy koło Grodna. We wrześniu
1939 r. komunistyczna banda,
złożona z Białorusinów i Żydów, zamordowała mieszkają-
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cych tam Polaków, swoich sąsiadów. Ten sam oddział IPN,
gdy prezesem był Leon Kieres,
w szybkim tempie, przy wielkim zainteresowaniu mediów,
potrafił przedstawić swoją wersję mordu w Jedwabnem, umarzając postępowanie z powodu
nie wykrycia sprawców.
W Małej Brzostowicy (gmina
Indura, powiat Grodno) zamordowano kilkudziesięciu (ok. 50.)
Polaków. Okrutnego mordu dokonano prawdopodobnie 17 lub
18 września, w momencie, kiedy
władz polskich już tam nie było,
a Sowieci jeszcze nie opanowali
terenu. Niewykluczone jednak,
że zbrodnia miała miejsce między 19 a 20 wrześniem, już po
wkroczeniu Armii Czerwonej.
Mord nie był dziełem przypadku, ale został starannie przygotowany. Około 17 września,
kiedy wojska sowieckie znajdowały się 100-150 kilometrów
dalej, powstała komunistyczna
bojówka złożona z Białorusinów i Żydów, która wprowadziła następnie swój plan w życie.
POLACY DO LIKWIDACJI
Dr Marek Wierzbicki, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, który
opublikował niedawno książkę
„Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim” ustalił, że przywódcą
bandy, która dokonała zbrodni,
był żydowski handlarz Zusko
Ajzik.
Pod swoimi rozkazami miał
kilkunastu mężczyzn z bronią
- przedwojennych komunistów
- ludzi z marginesu społecznego, głównie biedotę i kryminalistów. Grupa podlegała miejscowemu komitetowi rewolucyjnemu.
Wielu oprawców pochodziło ze
wsi Padbahoniki, w której swoją siedzibę miała Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi.
Podobnych komitetów w okolicy było wiele - praktycznie działających w każdej miejscowości
na Kresach.
Komunistami byli tam głównie
Białorusini i Żydzi - proletariat
żydowski z małych miejscowości, białoruska biedota ze wsi.
Kierowały nimi żądza pieniądza i względy polityczne. Z państwem polskim w ogóle nie byli
związani, wręcz go nienawidzili.
Już w 1919 i 1920 r. popierali
władzę sowiecką.
Dzięki kontaktom z sowieckimi
specsłużbami komuniści świetnie wiedzieli, że nastąpi sowiecka agresja na Polskę, czyli - w
ich mniemaniu – „wyzwolenie”
tych terenów przez Armię Czerwoną.
Z dokumentów NKWD wynika, że niektórzy z nich dostali
nagrody państwowe za umacnianie władzy radzieckiej na
Zachodniej Białorusi. Są tam
informacje, że taki, a taki funkcjonariusz brał udział - jeszcze przed agresją sowiecką - w
przygotowywaniu list wrogów
komunizmu na ziemiach polskich, korzystając np. z infor-

macji tzw. zakordonowej agentury, czyli agentury umieszczonej w Polsce.
Łatwo się domyśleć, że osoby figurujące na owych listach były
przeznaczone do likwidacji.
Mieszkaniec gminy Jeziory koło
Grodna wspominał:
„Otrzymujemy telefoniczną wiadomość, że bolszewickie czołgi są
w odległości 14 km od Grodna.
Miejscowi komuniści witają bojców kwiatami. Przy okazji rozprawiają się z miejscową władzą,
rozstrzeliwując sekretarzy gminy
i policjanta z miejscowego posterunku”.
„DNI SWOBODY”
W Małej Brzostowicy komunistyczna banda zaatakowała
urząd gminy i dwór ziemiański.
Wszystko zgodnie z opublikowaną w latach 30. instrukcją,
co robić na wypadek wojny polsko-sowieckiej.
Było tam powiedziane wyraźnie: opanować wszystkie instytucje związane z organami
polskiej władzy - urzędy gminne, posterunki policji, atakować dwory i osady wojskowe,
bo mogą to być ośrodki dowodzenia i zaopatrzenia polskiej
armii, siać zamęt, paraliżować
transport, organizować masowe
wystąpienia antypolskie w fabrykach czy na wsiach.
Polaków mordowano bądź torturowano i przekazywano władzom sowieckim. Powody były
dwa - należeli do warstwy zamożniejszej i była to elita związana z II Rzeczpospolitą Polską.
W Małej Brzostowicy zamordowano wójta i sekretarza gminy,
kasjera, listonosza, nauczyciela,
w końcu hrabiostwo Wołkowickich. Wołkowiccy byli ludźmi
znanymi w okolicy - wykształceni, majętni, dobrze traktowali
miejscową ludność.
Schwytanym Polakom związano ręce drutem, kazano im
jeść wapno, a potem wrzucano
do dołu i żywcem zasypywano.
Potem Białorusini i Żydzi, rabowali, co się da. Dworów na
ogół nie palono, ale umieszczano w nich sowieckie kołchozy i
szpitale.
Świadkowie mówią o „dniach
swobody” (od kilku do kilkunastu dni), które Sowieci dali
bandom do załatwienia porachunków. Robotnicza-chłopska
władza nie tylko przyzwalała
na mordy i rabunki, ale inspirowała i wspierała te wydarzenia.
Był to jeden z elementów scenariusza podboju tych terenów
przez ZSRS.
Chodziło o sterroryzowanie polskiej ludności i skłócenie mieszkających tam narodowości.
Szczególnie podsycano konflikt
między chłopami a ziemiaństwem.
Żydowski kupiec Jechel Szlachter z powiatu Brześć nad Bugiem wspominał: „Sam obserwowałem działalność band koło
Tomaszówka, gdzie mieszkałem
oraz Szacka. Bandy, które tam
grasowały, składały się z Żydów,

Ukraińców i Białorusinów. (...)
Wiem, że te bandy były nie tylko
tworzone przez bolszewików, ale
też były uzbrajane przez nich i
kierowane. Organizatorem oraz
ich kierownikiem był kapitan Zorin z pogranicznej straży NKWD.
(...) Działalność band polegała
na niszczeniu uciekającej z terenu niemieckiego inteligencji
polskiej. Banda, chwyciwszy
polskiego inteligenta czy oficera,
bez żadnego sądu dokonywała na
nim mordu.
Takie masowe mordy były popełniane na szosie wiodącej z Tomaszówki do Lubomli oraz na drodze z Tomaszówki do Polenca, w
lasku sosnowym, w którym grzebano ciała pomordowanych. W
Szacku, w odległości 200 metrów
od cmentarza, znajdują się groby
Polaków w liczbie około 2000”.
WIELE MORDÓW
Mord w Małej Brzostowicy nie
był zatem odosobniony. Był
fragmentem fali mordów, która
przetoczyła się przez Kresy. Z
różnych kresowych miejscowości pochodzą podobne relacje
o zakopywaniu żywcem, łamaniu kości, podrzynaniu gardeł.
Brutalne zbrodnie miały miejsce prawie w każdym powiecie,
większej czy mniejszej miejscowości. Największe ich nasilenie było tam, gdzie działalność komunistyczna była przed
wojną najsilniejsza, a więc na
Grodzieńszczyźnie, Polesiu, w
powiecie słonimskim, wołkowyskim.
W tym ostatnim powstawały
grupy zwane oddziałami partyzanckimi, które wspomagały
Armię Czerwoną. Miejscowi
dywersanci bardzo często spełniali rolę piechoty, której Sowietom brakowało.
W Świsłoczy, małym miasteczku w powiecie wołkowyskim,
w momencie wkraczania wojsk
sowieckich okoliczni komuniści - Białorusini i Żydzi zamordowali trzech policjantów na
oczach ich rodzin.

Spektakularny mord miał miejsce w gminie Żydomla, niedaleko Skidla. 19, lub 20 września
Białorusini, członkowie miejscowego komitetu rewolucyjnego, aresztowali dziesięciu
osadników wojskowych z osady
Lerypol.
Powiedzieli im, że mają się stawić na zebranie. Polscy osadnicy zostali wyprowadzeni pod
las i tam w bestialski sposób
zamordowani - nożami, siekierami, byli strasznie zmasakrowani.
Podobny los spotkał siedmiu
osadników wojskowych z osady
Budowla, którzy po aresztowaniu zostali zamknięci w piwnicy,
gdzie byli bici i torturowani, a
po dwóch dniach wypędzono
ich w nocy na pole i tam zamordowano.
Mordu dokonali ich parobkowie, z którymi przed wojną bardzo dobrze żyli. W Zelwie koło
Wołkowyska przed wejściem
Sowietów też doszło do samosądów - skomunizowany proletariat żydowski zamordował
kilkanaście osób - urzędników,
ziemian, policjantów, księży.
Samosądy, dokonywane przez
Białorusinów i Żydów miały
głównie miejsce w miastach,
miasteczkach,
również
we
wsiach. Skomunizowane grupy,
zgodnie z instrukcjami, przejmowały władzę na Kresach.
NIEWYGODNA HISTORIA
Dr Marek Wierzbicki zna również nazwiska innych (poza hrabiostwem Wołkowickimi) Polaków, których zamordowały białoruskie i żydowskie komunistyczne bojówki: hrabia Michał
Krasiński z majątku Bojary,
książę Andrzej Czetwertyński z
majątku Skidel, inżynier Witold
Beretti z majątku Parchimowce, inżynier Joachim Leśniewicz
z majątku Zajkowszczyzna.
Przedstawiciel
sowieckich
władz mówił do mieszkańców
miasteczka Motol koło Drohi-

ww.ksi.btx.pl
czyna Poleskiego: „Nie powinniście się wstydzić, że tyle wymordowaliście w Motolu, bo my
zabijaliśmy i będziemy zabijać
wszystkich tych, co nam są wrodzy, są przeciwnikami komunizmu, aż wyczyścimy z korzeniami
nasz teren”.
Reasumując, cały czas - wzorem
PRL-u - wiedza o wydarzeniach
na Kresach II RP we wrześniu - październiku 1939 r. jest
niewielka. Prócz wspomnianej
na wstępie książki dr. Marka
Wierzbickiego „Polacy i Żydzi
w zaborze sowieckim” (niestety
mało rozpropagowanej) nie ma
na ten temat wielu opracowań,
a śledztwo Instytutu Pamięci
Narodowej dotyczące mordu w
Małej Brzostowicy ślimaczy się.
Pytanie - dlaczego? Otóż dla
niektórych, wpływowych środowisk jest to sprawa drażliwa,
niewygodna. Wiemy przecież
dobrze,” że to nie Żydzi mordowali Polaków, ale Polacy mordowali Żydów”
Jeśli mówi się o historii tych terenów - to na ogół w kontekście
Holokaustu, w czym bryluje
żydowska „Gazeta Wyborcza”,
uważająca się za opiniotwórczą.
Jednak bez wiedzy o sytuacji na
Kresach pod okupacją sowiecką
nie zrozumiemy późniejszych
wydarzeń pod rządami drugiego, niemieckiego okupanta,
takich jakie miały miejsce np.
w Jedwabnem. Nie ma co się
łudzić - o Małej Brzostowicy
nigdy nie będzie tak głośno (czy
to w kraju, czy tym bardziej za
granicą) jak o małym miasteczku w łomżyńskiem.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnia_w_Brzostowicy_
Ma%C5%82ej (link is external)
http://educodomi.blog.
pl/2014/12/08/ludobojstwo-polakow-zbrodnia-w-brzostowicy-malej/

/ Cerkiew św. Dymitra w 2007 roku. By Mariusz Proskień, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9042442
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Polacy wśród jeńców sowieckich
w KL Auschwitz
Adam Cyra

/ Jeńcy

sowieccy w KL Auschwitz
Pisząc o martyrologii Polaków formach do krematorium nr 1.
z Kresów, sprzed siedemdzie- Zwłoki jeńców sowieckich były
sięciu pięciu lat, którzy jako w mundurach, a w kieszeniach
jeńcy sowieccy zginęli w KL znajdowały się m.in. dokumenAuschwitz, należy przypomnieć ty, fotografie rodzinne i różne
wydarzenie datowane na pierw- drobiazgi.
sze dni września 1942 r., kiedy
to przy pomocy cyklonu B za- Były więzień Kazimierz Hałgas
bito w podziemiach bloku nr 11 (nr 5670) zapamiętał: „Wyjmookoło 600 jeńców sowieckich i waliśmy te dokumenty, oglądali
ponad 250 polskich więźniów i oddawali esesmanom. (…) W
politycznych. W większości pewnej chwili zauważyłem podopracowań zbrodnia ta jest opi- pis pisany alfabetem łacińskim.
sana jako pierwsza próba maso- (…) Co najmniej trzecia część
wego mordowania uwięzionych tych dokumentów, co przeszły
w KL Auschwitz przy pomocy przez moje ręce miała polskie
gazu. Jej świadectwa – to liczne podpisy i polskie imiona. Mariazeznania, relacje i wspomnie- ny, Kazimierze, Zbigniewy, Stania byłych więźniów, którzy nisławy, Wojciechy powtarzały
na polecenie władz obozowych się bardzo często. Byli to młodzi
wynosili zwłoki zagazowanych chłopcy z okolic Stanisławowa,
z piwnic bloku nr 11, rozbierali Stryja, Sambora i Lwowa”.
je, a następnie odwozili na plat-

Nie zachowały się żadne dokumenty obozowe, które pozwoliłyby odtworzyć wykaz nazwisk
jeńców sowieckich wówczas
pomordowanych. Stąd też wspomniani Polacy na zawsze pozostaną anonimowymi ofiarami KL
Auschwitz. Nigdy już nic bliżej
nie dowiemy się o ich kresowych
korzeniach, podobnie jak i o pozostałych jeńcach sowieckich,
którzy wraz z nimi zginęli.
W początkach września 1941 r.
dziewięć bloków znajdujących się
po lewej stronie za bramą główną
obozu macierzystego w Oświęcimiu oddzielono od reszty obozu
drutem kolczastym, rozpiętym na
izolatorach, które były umieszczone na betonowych słupach.
Brama wejściowa do tej wydzielonej części obozu mieściła się
pomiędzy blokami, oznaczonymi numerami 24 i 14. Umieszczono nad nią napis „Russisches
Kriegsgefangenen Arbeitslager”
(obóz pracy dla sowieckich jeńców wojennych). Wielkie, kilka
tysięcy liczące, transporty jeńców
sowieckich przywieziono do KL
Auschwitz dopiero 7 i 8 października 1941 r. z obozu jenieckiego
w Lamsdorf (Łambinowice koło
Opola) oraz Neuhammer (Świętoszów koło Żagania). W sumie w
ciągu tego miesiąca przywieziono
do KL Auschwitz 10 tysięcy sowieckich jeńców wojennych, którym numery obozowe tatuowano
na lewej piersi.

/ Mikołaj Krasucki, jeniec sowiecki nr R-10093

nie winien”. (Kapo ów rozumiał
po polsku). W odpowiedzi dostał
cios w głowę styliskiem od łopaty

więziono co najmniej 15 tysięcy
jeńców sowieckich, z czego około
12 tysięcy zostało objętych ewi-

Kiedy z początkiem marca 1941
r. wspomniany powyżej obóz dla
sowieckich jeńców na terenie
obozu macierzystego w Oświęcimiu zlikwidowano, pozostałych
jeszcze przy życiu około 900
jeńców sowieckich przeniesiono
do budowanego wówczas KL Auschwitz II-Birkenau w Brzezince.

/ Piotr Czerniecki, jeniec sowiecki, R-2444, po wojnie mieszkał w Szczecinie.

Śmiertelność wśród jeńców sowieckich była bardzo duża,
przede wszystkim jej powodem
był głód, katorżnicza praca oraz
brak opieki lekarskiej. Jeńców sowieckich bardzo często zabijano
bez żadnego powodu, podobnie
postępowano ze znajdującymi
się wśród nich Polakami, co tak
zrelacjonował jeden z więźniów:
„Przechodziłem pewnego razu
obok rozpoczętego wykopu pod
budowę nowej pralni. Pracowali przy wykopie wyłącznie jeńcy
pod dozorem „kapów”. Na dnie
wykopu leżało już kilkanaście trupów. Gdy przechodziłem – właśnie „kapo”, jeden ze słynnych
morderców, skinął na jednego z
Rosjan. Ten zrozumiał od razu,
o co chodzi, podszedł posłusznie ze słowami: „Pan daruj, ja
nie winien, mam dzieci, żonę, ja

/ Franciszek

Gut- Biernat, jeniec sowiecki, nr R-1261

i spadł na dno wykopu, gdzie go
wykończyli inni „vorarbeiterzy”.
– Gdy po dwu godzinach wracaliśmy, liczba trupów wzrosła do
45-ciu (…)”.
Szacuje się, że w KL Auschwitz

dencją obozową, natomiast około
3 tysiące z nich nie zarejestrowano. Byli to ci jeńcy, których rozstrzelano lub zabito w komorze
gazowej wkrótce po przywiezieniu ich do obozu.
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Na temat Polaków, więzionych
w mundurach jeńców sowieckich
w KL Auschwitz, można znaleźć
cenne informacje m.in. w dwóch
relacjach przechowywanych w archiwum Muzeum oświęcimskiego.
Zostały one złożone przez Polaków, którzy przeżyli koszmar tej
gehenny. Należą oni do nielicznych
szczęśliwie ocalałych, bowiem z
liczby około 15 tysięcy jeńców sowieckich przeżyło obóz oświęcimski tylko kilkudziesięciu, a wśród
nich co najmniej 5 Polaków.
Są to: Stanisław Aleksandrowicz
(R-2123), urodzony w Równem na
Wołyniu i Franciszek Gut-Biernat
(R-1261), pochodzący ze wsi Kretowce koło Zbaraża, województwo tarnopolskie, który po wojnie
mieszkał w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie zmarł w 2011 roku.
Obydwaj wymienieni pozostali
po wojnie w Polsce, ponieważ nie
mogli już wrócić do swoich rodzinnych stron.
/ Jeńcy

sowieccy w KL Auschwitz, obraz b. więźnia Władysława Siwka

Przeżyć obóz oświęcimski udało
się także kilku innym Polakom –

jeńcom sowieckim, którzy również
nie wrócili już na Kresy. Byli to:
Mikołaj Krasucki (R-10093) ze
Zborowa koło Tarnopola i Piotr
Czerniecki (R-2444) ze Stanisławowa, a także Kazimierz Nieratka
(R- 1264), pochodzący z Kowla na
Wołyniu,. Ponadto wolności doczekali najprawdopodobniej także
Anatol Stankiewicz, co do którego nie udało się ustalić miejsca
pochodzenia i Jan Komarzański
ze Lwowa. Idzi Gieca, w swoich
wspomnieniach pisze: „Podczas
gdy jeszcze żyli ci biedacy, ruch
oporu wspomagał ich według
skromnych możliwości. Jak kto
mógł, pod strachem śmierci podrzucał jeńcom sowieckim miniaturowe porcje chleba lub coś z paczek. Wielu z nich mówiło dobrze
po polsku”.
Ta pomoc niewątpliwie przyczyniła się do tego, że z liczby około 15
tysięcy jeńców sowieckich, pobyt
w KL Auschwitz przeżyło jednak
kilkudziesięciu jeńców, a wśród
nich kilku Polaków.

Moje Kresy

Stanisława Kukurowska cz.1
Eugeniusz Szewczuk

/ Stanisława Kukurowska

Dostać się do Nyrkowa na Podolu
bez własnego pojazdu nie jest łatwo, tym bardziej prawie jedyną
możliwością dotarcia do dawnego
Czerwonogrodu jest własne auto.
Obecna wieś Nyrkiw położona jest
na wzniesieniu, około 12 kilometrów od miasteczka Tłuste, z tego

wzniesienia roztacza się przepiękny widok na niżej położone dawne
miasteczko Czerwonogród. Wzgórza otaczające położoną w dolinie
miejscowość są utworzone z czerwonego piaskowca. Na wysokim
wzniesieniu pośrodku tej doliny
pierwotnie znajdował się zamek

wybudowany z tegoż piaskowca,
stąd prawdopodobnie nazwa tej
miejscowości. Na tym nie kończą
się uroki tego miejsca. Niespełna 500 metrów od pałacu płynie
rzeka Dżuryn, na niej znajduje się
najwyżej położony w tzw. Małopolsce Wschodniej i zarazem najwyższy na Podolu wodospad mający 16 metrów wysokości i kilka
skalnych progów. Na tej czerwonej
ziemi, od którego jak wspomniałam pochodzi nazwa dawnego
naszego miasteczka – Czerwonogród, oprócz ruin dwóch potężnych
wież, wyłaniają się ściany byłego
kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Miejscowi zawsze mówili o swojej
miejscowości po prostu - Czerwone. Po pierwszym rozbiorze
Polski ziemie te znalazły się pod
panowaniem austriackim. Niebawem, bo w 1778 roku miasteczko
od rządu austriackiego kupił Karol
Poniński. Kolejnymi jego posiadaczami byli Lubomirscy, ostatnią
jego właścicielką przed wojną była
księżna Maria Eleonora z Zamojskich Lubomirska. Księżna robiła
wszystko co w jej mocy, aby zachować posiadłość przyzwoitym
stanie, jednakże pałac nie był już
przystosowany do życia, bowiem
podczas pierwszej wojny światowej budowlę rozgrabili i zniszczyli sowieccy żołnierze. Z tego
też powodu księżna mieszkała w
pobliskim budyneczku. By jeszcze bardziej przybliżyć podolski
krajobraz naszej wsi, aby dotrzeć
do dzisiejszych ruin, należy spojrzeć od strony Nyrkowa na naszą
dolinę jakby na wymarły krater z
oplatającą go wokół czerwoną dro-

gą. Krajobraz to niezapomniany,
jedyny w swoim rodzaju, w środku
na wzniesieniu zamczysko i pałac
księżnej z majątkiem ziemskim,
poniżej w dolinie nasze domy i gospodarstwa, z centrum wsi zwanej
przez księżną – miasteczko. Na
75 zagrodach mieszkało nas ponad 360 osób. Żyło się spokojnie
i godnie, wydzierało z tej czerwonej ziemi każdy skrawek pola pod
uprawę, by można było wyżywić
dość liczne rodziny. Mieszkali Polacy, trzy rodziny pochodzenia żydowskiego i jeden nikomu nie wadzący Ukrainiec, zwał się Hołyk.
Z dziada pradziada mieszkali tutaj
Żołyńscy, Młodynia, Korczyński,
Wierzbicki, Wysocki, Stecki, Greczyn, Kotyński, Wytrykusz i wielu innych. Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, pod red. F.
Sulimirskiego, B. Chlebowskiego,
W. Walewskiego, Warszawa 1880,

s. 845, tak pisał o mojej rodzinnej
miejscowości „Czerwonogród (z
Księżyną i Czerczem), wieś, pow.
zaleszczycki, nad potokiem Dżuryn, o pół mili na północ od lewego brzegu Dniestru, o 3 mile na
północny zachód od Zaleszczyk,
o pół mili na północ od Uścieczka.
Przes. pos. dwor. roli om, 12, łąk i
ogrodów 16, pastwisk 34, lasu 572;
pos. mniej, roli ornej 6, łąk i ogrodów 27, pastwisk 22 morgów. Ludność rzymsko. kat. 335. greko kat.
104, izrael. 26: razem 465. Należy
do gr. kat. parafii w Nerkowie, który stanowi właściwie jedną gminę
z Czerwonogrodem; rzym. kat. parafią ma w miejscu, której początek
jest niewiadomy, pewnem jest, że
tu parafia rzymsko katolicka istniała od najdawniejszych czasów przy
klasztorze dominikanów, jednakże
częste napady Tatarów zniszczyły
wszelkie ślady dokumentów. Dotacya powiększoną została przez

/ Pamiątkowa tablica
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/ Krajobraz po Czerwonogrodzie

Rafała Skarbka i Adama Bielskie
go w 1748 roku. Teraźniejszy
kościół wymurowany kosztem
małżonków Lisieckich 1615 roku,
poświecony w 1741 roku pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. Parafia
ta należy do dekanatu jazłowieckiego, przyłączonych jest do niej
9 wsi i 1 miasteczko mianowicie:
Capowce, Iwanie, Koszyłowce,
Zagórzany, Nerków, Sadki, Słone,
Szutromińce, Torskie i miasteczko
Uścieczko: razem jest w tej parafii 2028 dusz rzym. kat. obrządku,
a w jej obrębie 569 izraelitów. W
przyłączonych do tej parafii miejscowościach są szkoły ludowe w
Capowcach, Eoszyłowcach, Sadkach, Torskiem i Uścieczku. W
Uścieczku jest kościół murowany,
a w klasztorze panien roiłoś, w
Czerwonogrodzie i na tamtejszym
smętarzu kaplice murowane, w
których nabożeństwo odprawiane
bywa. W Czerwonogrodzie jest
klasztor sióstr miłosierdzia, założony przez Helenę księżnę Ponińską w 1846 roku; siostry trudnią się
pielęgnowaniem chorych i nauką
sierot. Z przemysłowych zakładów
jest tu gorzelnia i młyn wodny, z
przemysłowców i rzemieślników
jest tu handlarz rybami 1, gorzelnik 1, dzierżawca propinacyi 1,
szewc 1. Czerwonogród jest bardzo starożytną osadą, w kroni
kach „Castrum rubrum” nazwany;
był już w IX wieku rezydencyą
książąt ruskich; od tego to grodu
ta część Rusi nazwisko Czerwonej miała otrzymać. Kto go założył nie mamy wiadomości. Przed
najściem Tatarów w roku 1240
wspominany jest zamek ten, jako
przedmiot częstych wzajemnych
zaborów pomiędzy książętami ru-

skimi. Czerwonogród był stolicą
krainy, której zarząd otrzymawszy
Koryatowicze od Olgierda księcia
litewskiego, założyli tam klasztor
księży dominikanów po roku 1331
(Okolski); akt fundacyi uległ zagładzie. Rok 1340 zdobył gród ten
wraz z Rusią Czerwoną Kazimierz
Wielki. Do r. 1430 był w posiadaniu Witolda, wielkiego księcia
litewskiego. Później przeszedł w
posiadanie zastawne Teodoryka
Jazłowieckiego, starosty kamienieckiego, jako królewszczyzna.
Kazimierz Jagiellończyk przeniósł
przywilejem z roku 1448 to miasto
na prawo niemieckie. Rok 1615
(podług lustracyi) miał Czerwonogród wraz z całem starostwem w
zastawie Mikołaj Daniłowicz kasztelan lwowski. Czerwonogród był
jakiś czas miastem powiatowem b.
województwa podolskiego. Powiat
ten w roku 1530 odpowiadał prawie ściśle dzisiejszemu czortkowskiemu. Starożytny zamek z pięknym ogrodem i wodotryskiem, w
czarującej położony okolicy, jest
widzenia godnym. W Czerwonogrodzie jest szkoła etatowa o 1
nauczycielu. Właściciel większej
posiadłości: księcia Ponińskiego
spadkobiercy; w 15 wieku należał
do Buczackich, potem do Jazłowieckich, w końcu Skarbków.”
Do końca mego życia utrwalił mi
się w pamięci dzień 2 lutego 1945
roku. Pierwszy piątek miesiąca,
akurat przypadające w tym dniu
święto Matki Boskiej Gromnicznej. Pod przywództwem banderowca o pseudonimie „Bystry” nastąpił atak kurenia czortkowskiego
Ukraińskiej Powstańczej Armii na
naszą spokojną dotąd wieś. Trwała
sroga i śnieżna zima, banderowcy

zjechali do nas saniami od strony
Nyrkowa, drogą obok klasztoru,
otoczyli naszą wieś ze wszystkich
stron. Po mszy świętej odprawionej przez naszego proboszcza księdza kanonika Szczepana Jurasza,
większość mieszkańców wróciła
już do swoich domostw, zjadło
kolację i szykowała się do nocnego odpoczynku. Niestety nie dano
nam w tej nocy zasnąć, ponad 50
osób jednak zasnęło, zasnęło na
zawsze. Ksiądz jakby przeczuwając co może się dzisiejszej nocy
wydarzyć, nie powrócił do Nyrkowa na probostwo, pozostając
w salce przy kościele. Siedziba
naszej parafii była u nas w Czerwonogrodzie, natomiast plebania była w pobliskim Nyrkowie.
Tam też przez cały czas przebywał proboszcz Jurasz. Niedaleko
plebanii funkcjonował klasztor
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo, siostry
zakonne popularnie zwano szarytki. Z plebanii przechodziło się
tylko przez cmentarz i już było się
przy klasztorze. Ponoć proboszcz
poprzez siostry uczestniczące w
nabożeństwie w kościele parafialnym, przekazał Siostrze Przełożonej, aby razem z dziećmi wieczorem z klasztoru zeszły do kościoła
parafialnego w Czerwonogrodzie.
Przestraszone dzieci, obawiając się
chodzenia po zmroku, spanikowały i odmówiły zejścia, pozostając
w Nyrkowie. Przy klasztorze ist-

1 listopada 2016 - strona 29

niał bowiem sierociniec w którym
pod opieką sióstr szarytek przebywały dzieci – sieroty. Ksiądz codzienne msze święte odprawiał w
tymże klasztorze, do naszego kościoła parafialnego przybywał tylko w niedziele i święta. Przekazując siostrom informację, że są złe
wieści, mógł doskonale wiedzieć
co się stanie. Bowiem dopiero po
wojnie okazało się, że we wsi istniała komórka Armii Krajowej.
Skąd ja młoda wiejska dziewczyna
mogłam wiedzieć w tym czasie o
istnieniu u nas takowej organizacji.
Miałam tylko mroczne wyobrażenie o istnieniu we wsi samoobrony,
bowiem ojciec codziennie wieczorem wychodził z domu, by pełnić
służbę wartowniczą. Podobno
Ukraińcy już znacznie wcześniej
postawili sołtysowi ultimatum,
aby wszyscy mieszkańcy Czerwonogrodu opuścili swoje zagrody i
wtedy włos im z głowy nie spadnie, inaczej nie gwarantują niczego. Okazało się, że członkowie
Armii Krajowej w imieniu wszystkich mieszkańców odmówili
opuszczenia wioski. Po wyzwoleniu naszych terenów przez armię
sowiecką , wszystkich zdolnych
do trzymania broni mężczyzn w
wieku 18 – 50 lat, Sowieci zabrali do wojska. W Czerwonogrodzie
pozostali jedynie sami starcy, kalecy, dzieci i kobiety. Na tej bazie
zawiązała się wiejska samoobrona
przed napadami banderowców.

/ Wodospad

na rzece Dżuryn
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Mężczyźni porobili w najdalej wysuniętych domach na obrzeżu wsi
punkty kontrolno - wartownicze.
Zmieniali się na warcie co kilka
godzin. Razem z innymi kontrolował te punkty, by młodzież nie
posnęła, wtedy nieszczęście byłoby gotowe. Tato został przez Sowietów zabrany do wojska wiosną
1944 roku, lecz niebawem jesienią
z niego powrócił, bardzo doskwierała mu nie leczona od dawna
astma oskrzelowa. Kontrolował i
pełnił służbę wartowniczą razem z
szesnastolatkami, tyle lat najwyżej
mieli dorastający chłopcy strzegący mieszkańców wioski przed
napaścią banderowców. Siedzieliśmy już na łóżkach, gdy rozległy
się pierwsze pojedyncze strzały z
karabinów. Wcześniej wystrzelone
przez banderowców rakiety oświetliły cały leżący w dole Czerwonogród, mieli nas jak na dłoni. Banderowcy zaczęli schodzić w dół w
naszą dolinę, podpalili pierwsze
domy ze słomianymi strzechami i
stodoły na skraju wsi. Dochodziła
godzina dwudziesta trzecia.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał
niusz Szewczuk

- Euge-

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

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

1 listopada 2016 - strona 30

ww.ksi.btx.pl

MORTUI SUNT LIBERI VIVAMUS - UMARLI, ABYŚMY MOGLI ŻYĆ
JAKO WOLNI LUDZIE.
BOHATEROM NARODOWYM W HOŁDZIE LWÓW - WSCHODNI
BASTION RZECZYPOSPOLITEJ.
PAMIĘCI ORLĄT LWOWSKICH.
Aleksander Szumański
Miasto leżące na granicy
dwóch misternie splecionych
ze sobą kultur: łacińskiej - Zachodu i bizantyjskiej - Wschodu, bywało miejscem konfliktów rozwiązywanych „ogniem
i mieczem”. Taką właśnie sytuację przeżył Lwów w pamiętnym 1918 roku.
I Wojna Światowa zbliżała się
do swego końca - klęska pruskiego cesarza Wilhelma II i
austriackiego cesarza Franciszka Józefa I, podobnie jak
uprzednio cara Wszechrosji była tylko kwestią kilku tygodni.
Dlatego zawczasu polskie społeczeństwo poczęło myśleć o
przejęciu rządu w Małopolsce
Wschodniej (w Galicji), zamierzając przy tym - uwzględniając
sprawy narodowościowe - przyznać Rusinom, większe prawa
niż posiadali je za rządów austriackich.
Między innymi, dla uregulowania spraw galicyjskich, 28 października 1918 roku powstała
w Krakowie Polska Komisja
Likwidacyjna, która wraz z powstałym jeszcze w 1914 roku
Naczelnym Komitetem Narodowym przygotowywała się
do przejmowania władzy nad
wyzwalającym się Krajem. W
składzie tych organów znaleźli
się wybitni Polacy, przeważnie
posłowie do galicyjskiego sejmu
oraz austriackiego parlamentu.
Chylącym się do upadku państwom zaborczym nie w smak
było widoczne już organizowanie się polskiego państwa, toteż
starały się stwarzać stany wzajemnej nienawiści, wykorzystując różnice narodowościowe,
językowe i religijne dla zwaśnienia żyjących razem od wieków
mieszkańców tych ziem.
Do największych prowokacji należy zaliczyć tzw. „Pokój brzeski” - zawarty 9 lutego 1918
roku między Niemcami i Austrią
z jednej strony, a w obecności
delegacji sowieckiej z Ukraińską
Republiką Ludową.
Traktatem tym Niemcy z Austrią odstępowały Ukraińcom
nie tylko odebrane Rosji Podlasie i Ziemię Chełmską, ale
w tajnej klauzuli tegoż dokumentu Austria zobowiązywała
się do przekazania Wschodniej
Małopolski, czyli tzw. Wschodniej Galicji wraz ze Lwowem i
Przemyślem włącznie - w ręce
Rusinów.
Społeczeństwo polskie ostro
protestowało, nawet formą
szeroko zakrojonych strajków,

uważając ten traktat za czwarty rozbiór Polski.
Gdy Niemcy posuwali się w
głąb Rosji, bolszewicy podpisali w dniu 3 marca 1918 roku
drugi „Traktat brzeski”, uznający odrębność Ukrainy, zrzekając się jednocześnie praw
do terenów zagarniętych przez
Niemców.
Tymczasem Kraków przeszedł
już ż rąk Austriaków pod władzę wojsk polskich dowodzonych przez pułkownika Bolesława Roję, które sztandar
z Orłem Białym zatknęły na
Wawelu i krakowskim ratuszu.
Spodziewano się bowiem w
najbliższym czasie opuszczenia
Królestwa przez wojska austriackie i niemieckie.
Polska Komisja Likwidacyjna
oparta o polski rząd warszawski
po odjęciu władzy cywilnej w
Krakowie zamierzała w najbliższej przyszłości przenieść się do
Lwowa.
Ostatni dzień października 1918
roku rozpoczął we Lwowie obrady wielki zjazd młodzieży z
różnych dzielnic Polski w celu
naradzenia się nad położeniem
Ojczyzny zrzucającej pęta niewoli.
Nagle w nocy, jak grom z jasnego nieba, obradującą młodzież
jak i całe polskie społeczeństwo zaskoczył nieprzewidziany fakt. - Oto rozpadający się
zlepek narodowościowy, jakim
była Austria Habsburgów, w
ostatnich podrygach agonii oddał cały Lwów w ręce Rusinów.
Zamach ten miał, jak obecnie
wiadomo, nastąpić później, bo
15 listopada. Przyśpieszyli go
Rusini, dowiedziawszy się, że
l listopada mają przybyć do
Lwowa delegaci Polskiej Komisji Likwidacyjnej.
W dniu 31 października 1918
roku Rusini mieli we Lwowie
do dyspozycji około 5 tys. żołnierzy narodowości ruskiej.
Formacje te, zakwaterowane
były w koszarach przy ulicach
św. Piotra i Pawła, Jabłonowskich i Zyblikiewicza oraz w
koszarach Ferdynanda przy
ulicy Gródeckiej. Polaków służących w tych oddziałach austriacka komenda za sprawą
Rusinów zawczasu usunęła.
Dotyczyło to przede wszystkim
oficerów. Pułki ruskie, będące
dotąd integralną częścią wojsk
austriackich - zajęły wszystkie ważne posterunki i punkty
strategiczne miasta, jak dworce kolejowe, gmach sejmu, namiestnictwo, urzędy pocztowe i

telegrafy.
Jednakże młodzież wraz z
garstką polskich oficerów z
armii austriackiej, legionów
Piłsudskiego oraz organizacji
wojskowych, postanowiła zaraz od pierwszego dnia po dokonanym zamachu bronić do
ostatniej kropli krwi polskości
Lwowa. Za broń chwycili mężczyźni i kobiety, dorośli i dzieci.
Głównym punktem obrony
Miasta stała się I-sza Załoga
Obrony Lwowa, zgrupowana w
szkole im. Henryka Sienkiewicza w liczbie początkowo pięćdziesięciu, a następnie osiemdziesięciu dwóch ludzi pod dowództwem kapitana Zdzisława
Tatar-Trześniowskiego.
Na odbytych przed południem l
listopada zebraniach przedstawicieli organizacji politycznych i
wojskowych: Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), Polskiego Korpusu Posiłkowego (PKP)
i Polskich Kadr Wojskowych
(PKW) powołano sztab Naczelnej Obrony Lwowa, na którego
czele stanął komendant Polskich
Kadr Wojskowych - nauczyciel
gimnazjalny kpt. Czesław Mączyński. Sztab liczył 25 osób.
Szefem sztabu został dr inż. Stanisław Bać - późniejszy profesor
Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Funkcje szefa Służby Sanitarnej objął dr med. Lesław Węgrzynowski, późniejszy profesor
i kierownik Kliniki Gruźlicy we
Wrocławiu. W dniu 4 listopada
ogłoszono mobilizację polskich
mieszkańców - mężczyzn od 17

do 35 roku życia.
Polskie siły walczące podzielono na dwie grupy bojowe. Komendantem pierwszej w szkole
im. Henryka Sienkiewicza był
kpt. Tatar-Trześniowski, a drugiej kpt. Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Dopiero później
Obronę Lwowa podzielono na
sześć odcinków oraz zorganizowano inne grupy bojowe. Jedną
z nich była grupa bojowa III Odcinka z sektorem Góry Stracenia,
pod komendą por. dr Romana
Abrahama. Zgrupowanie to dało
początek osobnej formacji w
Brygadzie Lwowskiej - tzw. „detachement rotmistrza Abrahama” lub popularnie nazywanej
abrahamczykami.
Przez długie trzy tygodnie trwały
walki z Rusinami o każdą ulicę,
każdy dom, każdy próg. Nawet
kobiety brały udział w walkach z
bronią w ręku, zorganizowane w
Ochotniczej Legii Kobiet (OLK)
pod dowództwem Aleksandry
Zagórskiej, primo voto Bitschanowej, matki Lwowskiego Orlątka bohatera Jurka Bitschana.
Komunikaty o przebiegu walk
podawała codziennie ukazująca
się od 4 listopada „POBUDKA”, redagowana przez Ludwika Szczepańskiego, Artura
Schroedera, Janinę Łady-Walicką, przy współudziale Jana Szaroty i Jana Przybyły.
ORLĘTA LWOWSKIE
Początkowo siły polskie liczyły około tysiąca ludzi, w miarę
upływu czasu liczba Obrońców

Lwowa doszła do 6022 żołnierzy,
przy czym blisko jedną czwartą
tej liczby stanowili uczniowie
do lat 17-stu ORLĘTA LWOWSKIE z Antosiem Petrykiewiczem i Jurkiem Bitschanem, najmłodszymi Obrońcami Lwowa.
Jurek Bitschan (1904 - 1918)
był synem Aleksandry Zagórskiej z jej pierwszego małżeństwa. Został uczniem szóstej
klasy Gimnazjum im. Jordana.
Był harcerzem. Po rozpoczętej
w listopadzie 1918 roku polskiej Obronie Lwowa w trakcie
wojny polsko-ukraińskiej pragnął wziąć udział w walkach.
Pomimo braku zgody ze strony ojczyma, dr Romana Zagórskiego (znanego lekarza z
lwowskiego szpitala na Kulparkowie), w dniu 20 listopada
1918 roku opuścił dom i udał
się w rejon walk. Pozostawił
list, w którym napisał:
„Kochany tatusiu! Idę dzisiaj
zameldować się do wojska. Chcę
okazać, że znajdę tyle sił, by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem
moim jest iść, gdy mam dość sił,
bo braknie ciągle ludzi do oswobodzenia Lwowa”.
Jurek
Na jego biurku pozostała
otwarta książka „Śpiewy historyczne” autorstwa Juliana
Ursyna Niemcewicza na stronie z fragmentem:
...Słuchajcie, rycerze młodzi
Żałosnej lutni jęczenia
Niech w was chęć do sławy
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rodzi
Dawnego męstwa wspomnienia
Słuchajcie, jak sławny wieniec
Walcząc w ojczyźnie obronie
Zyskał odważny młodzieniec
I w szlachetnym poległ zgonie...
Jurek Bitschan
zgłosił się
wówczas do wojsk polskich
na Kulparkowie. Oddział pod
dowództwem por. Stanisława
Petriego w nocy 20/21 listopada 1918 roku ruszył do ataku
na Łyczaków. Według relacji
uczestników Jurek Bitschan,
usilnie dopraszając się zezwolenia na udział, nacierał wraz
z żołnierzami w pierwszej linii.
Po dotarciu na cmentarz Łyczakowski, mimo ukrycia się
za jeden z pomników, został
trafiony dwukrotnie w nogi
przez eksplodujące ukraińskie
pociski ekrazytowe oraz w głowę. Wskutek ostrzału niemożliwe było jego ewakuowanie w
stanie zranienia. Zmarł 21 listopada 1918 roku. Nazajutrz
22 listopada po oswobodzeniu
Lwowa przez Polaków ojczym
odnalazł i rozpoznał ciało
chłopca.
Jego matka Aleksandra Zagórska walczyła w tym czasie na
innym odcinku jako komendantka Ochotniczej Legii Kobiet.
Jurek Bitschan został pochowany w katakumbach na
Cmentarzu Obrońców Lwowa.
W 1922 roku pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Najmłodsze,
trzynastoletnie
Orlątko, Antoni Petrykiewicz
(ur. 1905 roku, zm. 16 stycznia 1919 roku we Lwowie)
– polski uczeń, jeden z Orląt
Lwowskich, uczestnik walk w
obronie Lwowa w 1918 roku,
najmłodszy kawaler Orderu
Virtuti Militari.
Antoni
Petrykiewicz
był
uczniem drugiej klasy V Gimnazjum Państwowego we Lwowie. Od początków listopada
1918 roku brał udział w ciężkich walkach o Lwów z Ukraińcami. Walczył w oddziale
„Straceńców”
późniejszego
generała Romana Abrahama. Został ciężko ranny broniąc „Reduty Śmierci” („Góry
Stracenia”) na Persenkówce.
Zmarł w szpitalu na Politechnice Lwowskiej 16 stycznia
1919 roku. Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski nadał mu pośmiertnie Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari i pozostaje on do dzisiaj najmłodszym
kawalerem tego orderu.
Generał Roman Abraham w
jednej ze swych prac tak pisze: „.....w moim oddziale „Góry
Stracenia” walczył od pierwszych dni listopada uczeń II kl.
gimnazjum, śp. Antoni Petrykiewicz, w wieku lat 13. W walce
był nieustępliwy. Ciężko ranny
pod Persenkówką 23 grudnia
1918 roku, zmarł z ran w szpita-
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lu na Politechnice. Za osobistą
odwagę odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari. Był to najmłodszy w całej armii kawaler
tego najwyższego odznaczenia
wojennego....”
Fragment nagrobka z Cmentarza Obrońców Lwowa: „szer.
Petrykiewicz Antoni, lat 13,
uczeń II klasy gimnazjum V
z odcinka III Góra Stracenia,
ranny 23.XII. na Persenkówce,
zmarł 16 I 1919 roku kawaler
Virtuti Militari, 3 krzyż walecznych - odznaka rycerzy śmierci,
oddział III odcinek Orlęta”.
Antoni Petrykiewicz został pochowany w katakumbach na
Cmentarzu Obrońców Lwowa.
O Antosiu Petrykiewiczu
W pamięci ten żołnierz mały,
Który ocalił Lwów.
Dla Polski chwały:
Czapka większa od głowy,
Pod którą widać włos płowy.
A na obszernym mundurze
Jak ze starszego brata
Na łacie łata,
Dziura na dziurze.
(Henryk Zbierzchowski)
Toczące się we Lwowie walki odbiły się silnym echem w
Polsce, czego wyrazem byli
ochotnicy z Warszawy, Poznania, Krakowa i reszty kraju,
będącego przecież w stadium
wytyczania swych granic, ich
obrony i organizowania swej
państwowości. Przelana krew
cementowała Kraj, rozdzielony
dotychczas między trzech zaborców.
Dopiero po powrocie Józefa
Piłsudskiego z internowania w
Magdeburgu w dniu 10 listopada, a po przejęciu 14 listopada przez niego steru państwa
- sprawa odsieczy i pomocy
zbrojnej dla Lwowa weszła na
właściwą drogę. Z 12-go i 16
listopada pochodzą, od niego
dwa zasadnicze rozkazy dotyczące odwołania rozpoczętych
wcześniej działań w innej części Małopolski, mianowicie na
Spiszu, objęcia przez gen. Roję
dowództwa nad organizowanymi oddziałami odsieczy w Krakowie,
przetransportowania
ich do zdobytego 11 listopada
Przemyśla, by stamtąd mogli
ruszyć z pomocą, krwawiącemu Miastu Semper Fidelis.
W drugim rozkazie Naczelnik
Państwa Józef Pilsudski polecił pułkownikowi Stanisławowi
Skrzyńskiemu sformowanie oddziału ochotniczego celem zasilenia odsieczy.
Pierwsza część odsieczy organizowana przez Aleksandra
Skarbka dotarła do Przemyśla 18
listopada w sile 800 ludzi, pod
dowództwem pułkownika Juliana Stachiewicza. W popołudniowych godzinach 20 listopada
1918 roku na Dworzec Główny
we Lwowie przybyło 6 pociągów
transportowych ze 140-ma oficerami i 1228-oma szeregowcami
z odpowiednim uzbrojeniem.
Odsieczą dowodził płk Michał

Karaszewicz-Tokarzewski, który
przybył z inicjatorem odsieczy
doktorem Tadeuszem Cieńskim,
prezesem najwyższej władzy cywilnej, jakim był Polski Komitet
Narodowy.
O świcie 21 listopada rozpoczęła
się decydująca bitwa. Uwikłano
się w ciężkie walki na Zamarstynowie, Podzamczu, na Wysokim
Zamku, na Cytadeli, na Górze
św. Jacka oraz o koszary Ferdynanda. Okrążenie pozycji ukraińskich od południowego wschodu, opanowanie Żelaznej Wody,
Snopkowa, potem Pohulanki i
cmentarza Łyczakowskiego, dotarcie do Łyczakowa i zajęcie
tam dworca kolejowego oraz
koszar kawalerii spowodowały
cofanie się nieprzyjaciela.
Oddziały ukraińskie, pomimo
swej wyraźnej przewagi, w obawie przed zupełnym osaczeniem
wycofały się z miasta nocą z 21
na 22 listopada przez Podzamcze
w kierunku na Żółkiew i ulicami
Kurkową, Teatyńską na Kaizerwald, Krzywczyce i Lesienice,
pozostawiając niektóre posterunki i punkty oporu.
W piątek, 22 listopada 1918 roku
o godz. 5.40. rano, na wieży
lwowskiego ratusza zawisła
biało - czerwona flaga, zatknięta
przez bojowników sektora „Góry
Stracenia” z rotmistrzem doktorem Romanem Abrahamem
na czele. Do godziny 8-ej rano
dnia 22 listopada 1918 roku cały
Lwów był w polskich rękach.
I choć Ukraińcy usadowiwszy się
dookoła miasta ostrzeliwali je, a
w marcu 1919 roku udało im się
nawet odciąć Lwów od zachodu
przez opanowanie linii kolejowej
w kierunku Krakowa, to miasto
pozostało w polskich rękach.
Właściwy spokój w mieście zapanował dopiero po ofensywnych działaniach gen. Wacława
Rudoszańskiego - Iwaszkiewicza
w maju 1919 roku Utrzymanie
Lwowa w polskich rękach stało się symbolem oraz napawało
otuchą na przyszłość, a jednocześnie zadecydowało o losach
Kraju od Sanu po Zbrucz.
Dopiero teraz, po trzytygodniowych krwawych bojach okaleczone miasto zaczyna wracać do
życia. Na rozrzuconych po całym mieście mogiłach wdzięczni mieszkańcy składali kwiaty
swym Obrońcom. Wobec takiej
sytuacji zaistniała konieczność
pogrzebania prowizorycznie pochowanych dotąd Bohaterów.
Z wielu cmentarzy, jakie były
wtedy we Lwowie - na samym
cmentarzu Janowskim znalazło
miejsce wiecznego spoczynku
623 Obrońców Lwowa.
Wtedy to powstała idea założenia
osobnego cmentarza poległych
Orląt Lwowskich. Obrosłej już
bowiem w legendę Obronie Miasta przez Lwowskie Dzieci należał się prócz serca i pamięci
widomy symbol uczczenia ich
serdecznie przelanej krwi. Zdawano sobie sprawę, że winien to
być cmentarz niezwyczajny, który w historii naszego Narodu zajmie wyjątkowo ważne miejsce.

Toteż Zarząd Miasta pod przewodnictwem prezydenta Józefa
Neumanna ofiarował na prośbę
dowódcy Obrony Lwowa brygadiera Czesława Mączyńskiego część gruntów położonych w
przedłużeniu cmentarza Łyczakowskiego na miejsce spoczynku
poległych Orląt.
Latem, 1919 r., sufragan lwowski ks. biskup Władysław Bandurski, wielki patriota, związany
ściśle w czasie I-ej wojny światowej z Legionami Józefa Piłsudskiego dokonał uroczystego
poświęcenia terenu przeznaczonego na cmentarz wojskowy.
W lipcu tegoż roku Maria Ciszkowa stworzyła wraz z dziekanem ks. Józefem Panasiem
i Julią baronową Jorkaschową
komitet organizacyjny towarzystwa noszącego nazwę „STRAŻ
MOGIŁ POLSKICH BOHATERÓW” we Lwowie dla
opieki i zbierania funduszów na
rozbudowę cmentarza. Między
innymi Straż Mogił Polskich
Bohaterów wydała szereg publikacji dotyczących cmentarza, genezy Grobu Nieznanego
Żołnierza oraz wspaniały album
obrazujący Obronę Miasta pt.:
„SEMPER FIDELIS”. Dochód
z wydawnictw oraz ze sprzedanych pamiątek przeznaczony był
oczywiście na rozbudowę i konserwację cmentarza. Dzięki tej
inicjatywie oraz ofiarnej pracy
prezes Straży, początkowo pani
Kazimiery Neumannowej, a następnie Wandy Mazanowskiej
oraz sekretarza Towarzystwa
Zofii Nędzowskiej Cmentarz
Obrońców Lwowa stał się znany
tak w Polsce jak i w świecie.
W 1921 roku rozpisano konkurs na projekt budowy kaplicy i katakumb. Z nadesłanych
prac wybrano projekt oznaczony
symbolem „Białe róże”, którego autorem okazał się student
wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, a jednocześnie
Lwowskie
Orlatko,uczestnik
Obrony Lwowa Rudolf Indruch
(zm. 1924 r.).
W 1924 roku ukończono budowę kaplicy pod kierunkiem inż.
architekta Kazimierza Weissa.
Wewnątrz kaplicy, na ołtarzu
znajdowała się figura Matki Bożej z trzymanym za rączkę Dzieciątkiem - rzeźba dłuta znanej artystki Luny Drexlerówny (Luna
Amelia Drexlerówna 18821933). W piaskowcu utrwalił
rzeźbę lwowski rzeźbiarz Andrzej Albrycht (1878-1937).
Przepiękny, haftowany obrus
na ołtarz ofiarowała pani Janina
Kraftówna w 1938 roku.
28 września 1925 roku odbyły
się uroczystości poświęcenia
kaplicy przez ks. arcybiskupa
dr Bolesława Twardowskiego. W czasie tych uroczystości
śpiewał lwowski chór „Echo”.
Po poświęceniu minister Spraw
Wojskowych gen. Władysław
Sikorski w towarzystwie generałów: Rozwadowskiego, Pajewskiego, Malczewskiego, Lamezana, Lindego, Zielińskiego,
pułkownika dr Abrahama oraz
innych osobistości odebrał ra-
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port od kompanii honorowej
Wojska Polskiego. Następnie
gen. Sikorski złożył hołd Poległym Bohaterom.
W następnym dniu odsłonięte
pomnik w miejscu szczególnie
krwawych walk na Persenkówce, gdzie padł śmiertelnie ranny
bohater tych walk ppor. Józef
Mazanowski. Na pomniku wykonanym według projektu inż.
architekta Rudolfa Indrucha wyryty został napis:
PAMIĘCI
BOHATERÓW,
KTÓRZY W WALKACH O
LWÓW NA POLACH PERSENKÓWKI, KOZIELNIK I
ŚNIADÓWKI OD l. XI. 1918
DO 20. IV. 1919 ŻYCIE ZA
POLSKĘ ODDALI.
Na czterech tablicach umieszczono 55 nazwisk Bohaterów
poległych i zamordowanych w
niewoli ukraińskiej. Na tablicach
uczczono również pamięć 76 nieznanych żołnierzy-ochotników.
W miarę postępu prac cmentarz Obrońców Lwowa nabierał
rozgłosu nie tylko w Polsce, ale
również i zagranicą. Związek
Narodowy Polski z Chicago III
stawia tu pomnik lotnikom amerykańskim poległym w walkach
o Lwów i Kresy Wschodnie. Pomnik wykonany przez inż. Józefa Kędzierskiego według projektu Józefa Starzyńskiego i Józefa
Różyskiego został odsłonięty 30
maja 1925 roku w tzw. „Memorial Day” - w dniu pamięci zmarłych. Od tej pory corocznie właśnie w tym dniu przedstawiciele
Stanów Zjednoczonych składali
wieńce na grobie swych współbraci-bohaterów. W tymże 1925
roku bohaterski Gród Kresowy
dostąpił niezmiernego zaszczytu
- oto 4 kwietnia w Ministerstwie
Spraw Wojskowych w Warszawie pod przewodnictwem ministra Spraw Wojskowych gen.
Władysława Sikorskiego oraz
szefa Biura Historycznego Wojska Polskiego - historyka wojskowości gen. Mariana Kukiela
odbyło się losowanie 15 pobojowisk, z których miały zostać
ekshumowane zwłoki Nieznanego Żołnierza. Do losowania gen.
Kukiel przedstawił następujące
pobojowiska:
1. Pobojowisko lwowskie z listopada 1918 r. łącznie z pobojowiskiem nad Wereszycą, tj. Gródka
Jagiellońskiego.
2. Lida - kwiecień 1919 r. i wrzesień 1920 r.
3. Chorupań pod Dubnem 19 lipca 1919 r.
4. Chodaczków Wielki i Nastasów pod Tarnopolem, 31 lipca i
6 sierpnia 1920 r.
5. Borkowo pod Nasielskiem 14 i
15 sierpnia 1920 r.
6. Wólka Radzymińska 14 i 15
sierpnia 1920 r.
7. Sarnowa Góra między Sochacinem a Ciechanowem 21 i 22
sierpnia 1920 r.
8. Przasnysz 21 i 22 sierpnia
1920 r.
9. Komarów 30 sierpnia 1920 r.
10. Hrubieszów 1 września 1920
r.
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11. Kobryń 14 i 15 września
1920 r.
12. Dytiatyn pod Haliczem 16
września 1920 r.
13. Brzostowica Murowana 20
września 1920 r.
14. Obuchowe pod Grodnem 26
września 1920 r.
15. Krwawy Bór pod Papiernią
27 i 28 września 1920 .r
Po włożeniu losów do urny i wymieszaniu ich przez ks. biskupa
Wł. Bandurskiego - losowania
dokonał najmłodszy obecny kawaler Krzyża Virtuti Militari
ogniomistrz Józef Buczkowski.
Los wybrał Lwi Gród.
29 października tegoż roku o
godz. 14.30 zebrała się na cmentarzu Obrońców Lwowa komisja,
złożona z ks. arcybiskupa Twardowskiego, gen. Malczewskiego,
gen. Thulliego, wojewody Pawła
Garapicha, prezydenta Miasta
Józefa Neumanna, pułkownika
Mieczysława Boruty -Spiechowicza, przedstawicieli wielu Towarzystw, urzędów i społeczeństwa. W obecności tejże Komisji
ze 168 grobów Bezimiennych
Żołnierzy do otwarcia i ekshumacji przeznaczono 24 groby.
Warunkiem bowiem miało być
znalezienie trzech umundurowanych Żołnierzy, z których jeden,
wskazany przez los miał zostać
symbolem wszystkich Poległych
za Ojczyznę.
Pierwsze trzy trumny nie spełniały tych warunków, ustalonych
przez Biuro Historyczne Wojska
Polskiego. Dopiero następne trzy
trumny Komisja uznała i poddała
losowaniu. Dokonała tego pani
Jadwiga Zarugiewiczowa, matka dwóch synów, którzy zaginęli
bez wieści w zawierusze
I Wojny Światowej. Wskazana
trumna kryła zwłoki szeregowca
z przedziurawioną od kul czaszką i złamaną pociskiem nogą,
a znajdująca się maciejówka
świadczyła, iż był to ochotnik.
Te zwłoki w zalutowanęj i opatrzonej pieczęciami trumnie zostały na noc w kaplicy. Następnie na lawecie armatniej przewiezione zostały do archikatedry
lwowskiej. Po uroczystych egzekwiach odprawionych przez arcybiskupa obrządku łacińskiego
ks. dr Bolesława Twardowskiego
i arcybiskupa obrządku ormiańskiego ks. dr Józefa Teodorowicza - Nieznanego Żołnierza
przewieziono pod pomnik Adama Mickiewicza, gdzie nastąpiło
pożegnanie przez społeczeństwo
Miasta Semper Fidelis. Wtedy specjalnie przysposobionym
pociągiem, którym uprzednio
przywieziono do Kraju zwłoki
Henryka Sienkiewicza - trumna
z Nieznanym Żołnierzem odjechała do Warszawy, honorowana
przez ludność na całym szlaku
prowadzącym do stolicy. Uroczysty pogrzeb odbył się 2 listopada 1925 roku o godz. 13.00
na placu Saskim, obecnie Marszałka Piłsudskiego. Za trumną
kroczył Prezydent RP, dwie matki, dwie wdowy, dwie sieroty i
dwóch inwalidów. W żałobnym

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
orszaku szły delegacje Lwowa
i innych miast Polski, delegacje towarzystw i społeczeństwa.
Przy minutowej ciszy całego
Kraju złożono zwłoki Nieznanego Żołnierza. Pokryła je płyta z
napisem:
TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ.
Następnie Prezydent Wojciechowski zapalił znicz, który
miał nigdy nie gasnąć.
Na cmentarzu Obrońców Lwowa, w miejscu zabranych zwłok
(pole X, grób nr 636)) umieszczono odpowiednią tablicę, zastąpioną początkowo przez szary, a następnie 2 XI 1937 r. przez
piękny, z czarnego granitu wykonany pomnik, zaprojektowany
przez Kazimierza Sokalskiego.
Zgodnie z projektem inż. Indrucha 9 X 1932 roku ukończono
budowę katakumb, gdzie złożono zwłoki 72 Obrońców. W
katakumbach spoczęli Obrońcy
Lwowa tylko z pierwszych dni
listopadowych walk. Są to przedstawiciele różnych lat życia,
różnych zawodów, różnych rodzajów broni, z różnych Odcinków Obrony Lwowa z różnych
dzielnic Polski, z odsieczy - i to
tak mężczyźni jak i kobiety. Między innymi w trzeciej katakumbie spoczął legendarny 14-letni
Jurek Bitschan, uczeń VI klasy
gimnazjum im. Jordana, harcerz,
szeregowiec Odcinka V - Kompanii Kulparkowskiej. Poległ on
od kuł ekrazytowych na cmentarzu Łyczakowskim 21 listopada
1918 r. Odznaczony został Krzyżem Niepodległości, Krzyżem
Walecznych i Krzyżem Obrony
Lwowa. O nim to napisano piosenkę bardzo popularną w okresie międzywojennym:
Mamo najdroższa bądź zdrowa!
Do braci idę w bój;
Twoje uczyły mnie słowa,
Nauczył przykład Twój.
Pisząc to Jurek drżał cały,
Już w Mieście walczył wróg...
Huczą armaty, grzmią strzały,
Lecz Jurek nie zna trwóg.
Wymknął się z domu, biegł śmiało,
Gdzie bratni szereg siał,
Chwycił karabin w dłoń małą,
Wymierzył celny strzał.
Toczy się walka zacięta...
Obfity śmierci plon,
Biją się lwowskie Orlęta,
Ze wszystkich Lwowa stron.
Bije się Jurek w szeregu,
Cmentarnych broni wzgórz...
Krew się czerwieni na śniegu,
Lecz cóż tam krew, ach cóż!
Żywi walczyli do rana,
Do złotych słońca zórz,
Ale bez Jurka Bitschana,
Bo Jurek nie żył już...
W następnej katakumbie za Bitschanem spoczęło Orlę Lwowskie Antoś Petryewicz, o którym
jego ówczesny dowódca gen. dr

Roman Abraham tak mówi:
Najmłodszym żołnierzem-ochotnikiem w moim oddziale z Góry
Stracenia w Listopadowej Obronie Lwowa z 1918 roku był uczeń
drugiej klasy gimnazjalnej Antoni Petrykiewicz, lat 13. W walce
był nieustępliwy - potęgi w obronie swego rodzinnego Miasta.
Podałem Go wraz z innymi żołnierzami do dobrze zasłużonego odznaczenia Krzyżem Virtuti
Militari. Podczas raportu składanego w Belwederze prosiłem o
zatwierdzenie listy przedstawionych do odznaczenia. Naczelnik
Państwa Józef Piłsudski przyznał to najwyższe odznaczenie
historyczne za dzielność osobistą
na polu walki.” Do dnia dzisiejszego Antoni Pefrykiewicz jest
najmłodszym kawalerem Krzyża
Virtuti Militari.
Równocześnie z budową katakumb wzniesiono z kamienia
polańskiego monumentalny pomnik, zwany też Łukiem Chwały. W Jego kamień węgielny w
dniu 28 kwietnia 1929 r. został
wmurowany akt erekcyjny, ułożony przez dziekana Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie profesora dr Stanisława Łempickiego.
„Pomnik Chwały Obrońcom
Lwowa - głosi treść dokumentu - ma mówić potomnym o najwyższej ofierze tych, którzy jak
żołnierze Leonidasa pod Termopilami oddali swe życie na świadectwo niewzruszonej wierności
Lwowa względem Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej”.
Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. bp sufragan
Franciszek Lisowski. Odsłonięcie monumentu nastąpiło 11 listopada 1934 roku w obecności
gen. Juliusza Rómmla, gen. Waleriana Czumy, wojewody Sochańskiego, prezydenta Miasta
Drojanowskiego, przedstawicieli
społeczeństwa i Wojska Polskiego. W czasie tej uroczystości
prezeska Straży Mogił Polskich
Bohaterów - pani Mazanowska
m.in. powiedziała:
Urządzamy cmentarz i wznieśliśmy ten pomnik nie tyle dla
Poległych, gdyż Tym oprócz modlitwy niczego nie trzeba - lecz
dla żywych, dla młodzieży, dla
żołnierza - dla ich nauki i przykładu... Cmentarz ten nie jest i
nie może być miejscem smutku
i rozpaczy, lecz raczej otuchy
i zadowolenia wewnętrznego,
że w chwili grozy i kataklizmu
światowego nie tylko Ci, którzy
polegli, - ale żywi, którzy wraz
z Poległymi patrzyli śmierci w
oczy wypełnili to, czego wymagały: honor. Ojczyzna i obowiązek Polaka...”.
Pomnik Chwały w kształcie
wielkiej łukowej bramy był połączony symetrycznie z obu stron
z potężnymi pylonami poprzez
portyki złożone po 6 kolumn.
Na prawym pylonie, patrząc od
wnętrza cmentarza w kierunku
Pohulanki umieszczono nazwy

miejsc krwawych starć w czasie
Obrony Miasta:
WULKA
SZKOŁA KADECKA
KOZIELNIKI
PERSENKOWKA
CYTADELA-POCZTA
OGRÓD KOŚCIUSZKI
DYREKCJA KOLEJOWA
GÓRA STRACENIA
ŻÓŁKIEWSKIE
ZAMARSTYNÓW-KLEPARÓW
KOSZARY BEMA
DWORZEC GŁÓWNY
SZKOŁA SIENKIEWICZA
KULPARKÓW-SOKOLNIKI
ZIMNA WODA-RZĘSNA
Na lewym pylonie umieszczono
nazwy miejscowości Małopolski
Wschodniej, znamienne walkami
o przywrócenie do Macierzy:
WINNIKI
PASIEKI-ZUBRZA
BRZUCHOWICE
GRZYBOWICE WIELKIE
DUBLANY-MALECHÓW
ZASZKÓW-KULIKÓW
ŻÓŁTAŃCE-JARYCZÓW
LASZKI-ZADWÓRZE
KUROWICE-MIKOŁAJÓW-PRZEMYŚLANY
GOŁOGÓRY-ZŁOCZÓW
WOŁKÓW-CECOWA
ZBORÓW-OLEJÓW
ZAŁOŻCE-JEZIERNA
TARNOPOL-ZBARAŻ
W środku Łuku, tworzącego Pomnik Chwały zostało pochowanych we wspólnej mogile „Pięciu Nieznanych Żołnierzy z Persenkówki”. Pokryła ich płyta z
czerwonego marmuru z mieczem
z brązu, datami 1918-1920 oraz
napisem:
NIEZNANYM BOHATEROM
POLEGŁYM W OBRONIE
LWOWA I ZIEM POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
Płytę na tej mogile projektu St.
Koniecznego poświęcono 2 listopada 1937 roku.
Na prawym skrzydle katakumb
powstał pomnik piechurów francuskich, poległych w bojach o
Lwów. Projektował go inż. Józef
Różyski.
Wykuty w kamieniu Żołnierz
Francuski, wsparty o karabin
patrzy na tarczę z brązu przedstawiającą godło Francji. Pod
nią złożono urnę z ziemią z polskiego cmentarza „du Bois du
Puite”, z pobojowiska na górze
„Notre Damę de Lorette”, spod
pomnika „Bajończyków” w La
Targette, z największego pobojowiska świata - spod Verdun,
Arras i St. Hilaire. Odsłonięcia
dokonano 26 maja 1938 roku w
obecności marszałka Rydza
Śmigłego, generalicji i przedstawicieli Republiki Francuskiej.
Budowa tak wspaniałego cmentarza-mauzoleum związana była
z wysokimi kosztami. Dlatego
też pukano do ofiarnych serc rodaków w Kraju i zagranicą.
Między innymi, nawet poszczególne kolumny w Łuku Chwały
zostały wzniesione kosztem ta-
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kich ofiarodawców jak miasto
Lwów, Poznań, Towarzystwo
Mieszczan Lwowskich - Bractwo Kurkowe Strzelnica, Związek Polaków w Ameryce, miasto
Warszawa i XVII Sejm Związku
Polek w Ameryce.
Cmentarz wojenny Obrońców
Lwowa - nasze CAMPO SANTO, będące miejscem wiecznego spoczynku 2850 żołnierzy
stworzony został przez ludzi gorącego serca, pełnych polskiego
patriotyzmu, bezinteresowności
i dobrej woli w akcie skromnego spłacenia długu wdzięczności
Tym, co własną krwią potwierdzili polskość Lwowa.
CMENTARZ
LWOWA

OBROŃCÓW

Cmentarz obejmował pochówki
z lat 1918 i 1919 - była to tzw.
część wojenna. Łącznie w tej
części cmentarza do 30 kwietnia 1939 roku po zakończonych
ekshumacjach, które uznano jako
miejsca związane z Obroną Lwowa, spoczęło 1926 Bohaterów.
Oprócz części wojennej pola
cmentarza od XX do XXXI
przeznaczone zostały na miejsce
pogrzebu Uczestników Obrony
Lwowa. Do wybuchu II Wojny
Światowej w tej tzw. części pokojowej pochowano 924 Obrońców.
Należy też zaznaczyć, że na innych cmentarzach lwowskich
pochowano 751 poległych w
Obronie Miasta.
Największym jednak ewenementem Obrony był udział Dzieci
Lwowskich z bronią w ręku. Blisko 23% uczestników walk stanowili uczniowie do lat 17-stu.
Do najmłodszych poległych Orląt należą:
Antoś Petrykiewicz i Jaś Dufrat po lat 12; Tadzik Loewenstamm, Ksawery Wąsowicz
- po lat 13; Jurek Bitschan,
Antoś Skawiński, Adaś Michalewski, Michaś Pierożka, Jaś
Kłosowski - po lat 14; Wilhelm
Haluza, Franio Manowarda de
Jana, Józku Szczepański, Tadzio Wiesner - po lat 15 i wielu
innych, o nazwiskach niemożliwych do ustalenia.
Od tych chwil, tak ważnych
dla Lwowa oraz historii naszego Kraju upłynęło już wiele lat
- nadszedł pamiętny wrzesień
1939 roku i ostatni rok w kresowej służbie Rzeczypospolitej
Miasta Semper Fidelis.
Od tej pory wszystko to, co polskie, zaczęło zamierać... Los
więc nie oszczędził wojennego
cmentarza Obrońców Lwowa.
Mimo podpisanej i ratyfikowanej
w 1947 roku rozszerzonej Konwencji Genewskiej (z 1867 r.)
między Polską Rzeczypospolitą
Ludową a Związkiem Radzieckim - „o obowiązku poszanowania i ochrony grobów poległych żołnierzy oraz cmentarzy
wojennych” - 25 sierpnia 1971
r. o godz. 11.00 czołgi sowieckie
zrównały z ziemią groby żołnierzy. Zdewastowano również
kaplicę cmentarną, a katakumby sprofanowano. Monumen-
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talny Łuk Chwały - ostrzelany
pociskami dla zatarcia nazw
pól bitewnych został zrujnowany, zaś miejsce mogilne Nieznanego Żołnierza stratowały
gąsienice czołgów.
Tak pisała o tym fakcie do gen.
dr. Romana Abrahama pani Maria Tereszczakowna ze Lwowa:
Drogi nasz Panie Generale!
Tragiczne chwile przeżywaliśmy
w końcowych dniach sierpnia
ubiegłego roku, - czołgi zburzyły
Pomnik Chwaty na Cmentarzu
Orląt we Lwowie i stratowały
resztę grobów. Ratujemy od zagłady pozostałe jeszcze szczątki
i kości naszych poległych żołnierzy. Prawie wszystkie groby
zrównano z ziemią, o jakichkolwiek płytach lub napisach
nawet znaków nie pozostało.
Zbliżamy się do nieuchronnej
i zupełnej ruiny naszego cmentarza.
Obecnie własnymi rękami, łopatkami wybieramy kości kapitana pilota Stefana Bastyra,
por. pilota Stefana Steca i por.
pilota Władysława Torunia,
- pierwszych organizatorów i
twórców polskiego lotnictwa w
listopadzie 1918 roku podczas
Obrony Miasta. Szczątki ich
składamy do oddzielnych małych trumienek, przenosimy i
chowamy w niezaoranej części
cmentarza.
Chcemy przechować przynajmniej do czasu, kiedy będzie
można Im wymurować wspólny grób. Chcemy leż umieścić
tablicę z ich nazwiskami i datą
śmierci, by w ten sposób uchronić od zapomnienia i zniszczenia. Mało już nas we Lwowie
pozostało i nie mamy za co stawiać Im i zabezpieczać miejsc

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
wiecznego spoczynku.
Drogi nasz Panie Generale! Z
całego serca dziękujemy za tyle
lat troski i opieki na cmentarzem „Orląt** i jesteśmy pełni
ufności, ze nikt śiadów naszej
wielkiej historii nie potrafi
zniszczyć.
Na Dzień Zaduszny zrujnowany Cmentarz był jednym gorejącym płomieniem.
Łączę wiele pozdrowień i najlepszych życzeń
Maria Tereszczakówna,
ostatni sekretarz Straży Mogił
naszych Bohaterów,
Lwów w styczniu 1972 r. ul. Lenina nr. 93
Na nic zdały się też nasze starania i protesty Sekretarza Narodów Zjednoczonych, niczego
nie dały protesty i noty dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych i Francji - a więc państw,
których obywatele spoczywają
na tym cmentarzu - aby uchronić cmentarz wojenny od zupełnej zagłady. Na monity i przesyłane czeki przez Polaków w
Kanadzie - tamtejsza ambasada
ZSRR w Ottawie pismem z dnia
4 maja 1970 r. odpowiedziała,
że „Komitetowi Wykonawczemu Lwowskiej Miejskiej Rady
Deputowanych Pracujących
zlecono przeprowadzenie szeregu prac celem uporządkowania terytorium cmentarza,
gdzie są pochowani polscy,
angielscy, francuscy, amerykańscy i inni legioniści, zmarli
z powodu odniesionych ran na
froncie walki przeciwko młodej Ukraińskiej Radzieckiej
Republice.”
Niestety, żadnego działania w
tym kierunku nie było... wi-

docznie zlecenie nie dotarło...
Ale czas płynie nieubłaganie...
zacierają się ślady, niszczeją
dokumenty, odchodzą świadkowie historii. 26 sierpnia
1976 r. zmarł gen. dr Roman
Abraham, żołnierz, który zawsze służył Polsce, będąc wiernym Synem Miasta SEMPER
FIDELIS.
Jego ideą ostatnich lat życia
była II Obrona Lwowa, rozpoczęta we wrześniu 1939 r.
- czyli działalność nad utrwaleniem Pamięci Narodowej Poległych w walkach o Wolność
Lwowa i Kresów Wschodnich.
Jego zasługą było umieszczenie 26 sierpnia 1975 r. w sanktuarium na Jasnej Górze oraz
31 października tegoż samego
roku w archikatedrze warszawskiej - tablic, upamiętniających przelaną krew Bohaterskich Orląt w Listopadowej
Obronie.
To też, gdy przestało bić serce
Tego wielkiego Syna Zawsze
Wiernego Miasta, który nie
doczekał, jak sam mawiał - by
ostatnie godziny Jego życia
odliczał Mu zegar z lwowskiego ratusza - w ostatniej drodze do Wrześni, gdzie został
pochowany obok swej Matki trumna ze zwłokami Generała
przystanęła przed tablicą Orląt w archikatedrze warszawskiej - by odmeldować się na
wieczną wartę.
W 10-tą rocznicę śmierci generała, zgodnie z Jego wolą -została odsłonięta taka sama pamiątkowa tablica ku czci Orląt
w kościele 00. Kapucynów we
Wrocławiu - w mieście pełnym
lwowskich pamiątek, tradycji
lwowskiej oraz gorących lwowskich serc.
Ofiara życia, jaką złożyły Orlęta

nie pozostała daremną - była to
szkoła wielkiego patriotyzmu,
gorącej miłości polskiej mowy,
kultury i tradycji do tej Świętej Ziemi, w którą wsiąkała Ich
krew.
Ojczyzno Święta, bądź pozdrowiona przez tych, co z dumą za
Ciebie mrą! - słowa Wielkiego
Hetmana Koronnego Stanisława Żółkiewskiego stały się
rycerskim zawołaniem Orląt
Lwowskich - tłumacząc ten szaleńczy zryw dla uzyskania przynależności do Rzeczypospolitej.
Po wielu latach, przykład
Obrony Lwowa odrodził się
echem w partyzanckich bojach, akcjach Szarych Szeregów i Armii Krajowej, a
następnie w Powstaniu Warszawskim.
Choć nienawiść i barbarzyństwo zniszczyły wojenny pomnik wdzięczności przelanej
krwi - my nigdy o tym nie zapomnimy i na prochach Bohaterów swymi sercami zapalajmy wieczne znicze pamięci.
UKRAINA NADAL GROŹNA - CHCE ZNISZCZYĆ POMNIK OBROŃCÓW LWOWA.
W ślad za poczynaniami ZSRR
zdewastowania
Cmentarza
Obrońców Lwowa podąża
obecnie w 2016 roku Ukraina
grożąc Polsce, Polakom i polskości zniszczeniem Pomnika
Polskiej Chwały Narodowej
Cmentarza Obrońców Lwowa.
TRZEBA ZBURZYĆ CMENTARZ
ORLĄT
LWOWSKICH - ŻĄDA LIDER PARTII BRACTWO DMYTRO
KORCZYŃSKI
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„Trzeba zburzyć Cmentarz
Orląt Lwowskich!”. Ukraiński
„patriota” czy służący rozpętaniu wojny z Polską prowokator?
„Pomnik walczących przeciwko Ukrainie Polaków trzeba będzie zburzyć. Trzeba go
będzie zburzyć koniecznie!”
– mówi w wywiadzie dla kherson.life lider partii Bractwo
Dmytro Korczyński. Cmentarz Obrońców Lwowa, przez
Polaków nazywany Campo…
DMITRIJ
KORCZYŃSKIJ
LIDER NACJONALISTYCZNEJ PARTII „BRACTWO”
UKRAIŃSKI
NACJONALISTA - TRZEBA ZBURZYĆ CMENTARZ ORLĄT
LWOWSKICH
Dmytro Korczyńskij, lider
ukraińskiej partii nacjonalistycznej „Bractwo”, w przeszłości współzałożyciel i lider
UNA-UNSO powiedział w rozmowie z jednym z ukraińskich
mediów, że po obaleniu sowieckich pomników na Ukrainie należy zająć się Cmentarzem Orląt Lwowskich.
Korczyńskij, krytykujący wystąpienie prezydenta Izraela w
ukraińskim parlamencie, uważa, że Ukraińcy nie są w Polsce
lubiani i powinni oni liczyć tylko na siebie.
- Nam, Ukraińcom po prostu
trudno przyznać, że nas zwyczajnie nie lubią – ani nasi
bracia-Polacy, ani wielu naszych braci-Żydów. Jak i wielu innych… Musimy po prostu
rozstać się z ostatnimi iluzjami
– powiedział polityk.
Następnie lider „Bractwa”
zwrócił uwagę, że na Cmentarzy Łyczakowskim we Lwowie
znajduje się memoriał Orląt
Lwowskich, poległych w walce
z Ukraińcami. – Ten pomnik
koniecznie trzeba zniszczyć
– podkreśla ukraiński nacjonalista. Dodaje, że powinno to
nastąpić po zniszczeniu ostatnich pomników sowieckich.
Ukraińscy samorządowcy: lwy
z Cmentarza Orląt Lwowskich
mogą mieć „antyukraiński
charakter”
- Trzeba przyjąć priorytety. Najpierw to, a potem, być
może, przyjdzie kolej i na
Pomnik
Orląt (Cmentarz
Obrońców Lwowa) – mówi
Korczyńskij.
POLAKOM ZROBIMY DRUGI K ATYŃ
To słowa Dmitrija Jarosza
– przywódcy “Prawego Sektora” w rozmowie z Olegiem
Tiahniobokiem – przywódcą
partii “Swoboda “
“Polakom … zrobimy drugi Katyń” – Dmitrij Jarosz
- przywódca “Prawego Sektora” w rozmowie z Olegiem
Tiahniobokiem – przywódcą
partii “Swoboda”.

/ Cmentaż Orląt Lwowskich
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BARWY KRESÓW
Anna Małgorzata Budzińska

Co to są dla nas te barwy Kresów II RP, jakie to kolory, o
czym my mówimy?
Oglądamy stare fotografie, dokumenty, szukamy barw- nie
tędy droga! Fotografie z tamtych czasów były czarno- białe. Barwy Kresów są w sercach i wspomnieniach ludzi,
którzy tam żyli, tylko tam odnajdziemy te barwy i trzeba
się postarać ten koloryt zachować, opisać, dla przyszłych
pokoleń.
Spotykałam się już z wieloma Kresowianami i w oczach
każdego te barwy wyglądają inaczej.
Dla jednych są to krajobrazy- złote pola zbóż, głęboka zieleń lasów, srebrzystość strumyków, niebiesko- brunatna
głębia wód rzek i jezior, monumentalna czerń gór, ciesząca
oczy kwiecistość łąk, biel śniegu tarasującego nieraz drzwi.
Tak właśnie niektórzy wspominają swoje kresowe strony.
Pani Anastazja mówiła: „Wszystkie pory roku były tam
piękne. Wiosną jeszcze w śniegu zbierałam sasanki- wyrastały spod topniejącego śniegu całymi połaciami. Potem
cała ziemia zarastała śnieżyczkami. Tutaj są one pod ochroną, a tam na nich bydło się pasło i wszędzie ich było pełno.
Maj był jak boży dywan - aż oczy cieszyła różnorodność
kwiatów. Tam gdzie rosły leszczyny tam były przylaszczkiniebieski dywan. Dzięki tym kwiatom nigdzie tam nie było
widać czarnej ziemi- ziemia zawsze, cały rok była przykryta kwiatami.”
Nie mamy kolorowych fotografii, ale niektórzy malarze
utrwalali piękno Kresów na płótnach:

/ 4-pola

7, 8- spotkania

Inni natomiast zwracają uwagę na barwność typów ludzkich na Kresach – na mieszankę kulturową, a nawet rasową. Wspominają różnobarwne stroje ludowe, różne fizjonomie Kresowian, różne zwyczaje- dla nich to właśnie są
barwy Kresów.

/ 9-rozrywka

/ 1-Żukowski-Polesie

/ 10-zwyczaje

/ 2-Kossak-na Podolu

Mamy też współczesne zdjęcia, na przykład:

/ 3-Zbrucz

/ 5,6 -stroje

Jest też we wspomnieniach jedna znamienna barwa: czerwona. To wspomnienia budzących grozę czerwonych
gwiazd i sztandarów sowieckich, ale także rozczulające
wspomnienie pysznego, czerwonego barszczu. No i jeszcze przerażające wspomnienia czerwieni ognia i krwi mordowanych rodaków podczas rzezi wołyńskich….Też czerwień…

/ 11-czerwień sztandarów i rzezi
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Te ciepłe kolory widzę też w twarzach ludzi, z którymi robię wywiady. To nic, że twarze już są poorane zmarszczkami, a włosy siwe- gdy Kresowiak się uśmiechnie to widzę
w tym uśmiechu ciepłe, serdeczne i dobre kolory ikon, widzę ciepło serc tych ludzi, widzę słońce.

/ 12-czerwień barszczu

Wszystkie wspomnienia są ważne. Interesujące są też różne punkty widzenia, różne osądy tej samej sprawy, różne
wspomnienia. Dobrze, że wciąż są ludzie, którzy chcą się
nimi dzielić.
Jeździłam w różne części Polski na spotkania z Kresowianami. Różne były kresowe drogi naszych przodków, w różne miejsca los ich zaniósł.

/ 13,14,15,16,17- moi Kresowianie

Teraz znów dostałam sygnał i wkrótce pojadę na spotkanie
z Kresowiaczką na drugi koniec kraju. Znowu usłyszę ciekawą relację, zapiszę rozmowę i udostępnione dokumenty.
Postaram się wydobyć z tej relacji nowe barwy Kresów.
Dla mnie osobiście Kresy mają jeszcze inną barwę- to złociste kolory przyjaźni dzieci na Kresach, to złoto -brązowe
kolory ikon kresowych, o których opowiadali mi rodzice.
/ 20 , 21- pogoda ducha moich Kresowian

Chciałabym utrwalać to ciepło zawarte we wspomnieniach,
uśmiechach, w ludziach, a także w ikonach. Czy mi się to
udaje? Nie wiem, staram się.

Jesień na Kresach
/ 18-moje ikony

Maluję, a właściwie piszę ikony od wielu lat i muszę powiedzieć, że dają mi one moc, w trudnych momentach życia.
Malowanie ikon pomogło mi w opiece i pielęgnacji mojej
chorej mamy. Gdy miałam chwilę wolną w ciągu dnia, gdy
mama oglądała serial, gdy nic jej nie było potrzebne tylko
moja obecność, to siadałam sobie przy stole, rozkładałam
deseczkę, pędzle i farby i zanurzałam się w innej modlitwie. Pisałam ikony. To rzeczywiście duchowa praca, a nie
tylko sprawne posługiwanie się pędzlami. Gdy piszę ikony,
gdy delikatnymi ruchami staram się cierpliwie wydobyć
kolor, załamanie szaty, wyraz twarzy, gdy mozolnie trudzę
się nad szczegółami to czuję, że ogarnia mnie jakieś duchowe przeżycie i wtedy moja łączność z Bogiem jest największa. On daje mi cierpliwość, wytrwałość i hart ducha.
Teraz moich rodziców już nie ma na tym świecie, ale pasja
do ikon pozostała. Malując przypominam sobie opowieści
kresowe taty, wspomnienia mamy i w tych ciepłych ikonowych kolorach odnajduję też ciepło kresowych ludzi, ich
dobroć, otwartość, życzliwość.

/ 19-ikony jak maki
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LWOWSKIE SYLWETKI

GENERAŁ STANISŁAW MACZEK.
GENERAŁ BRONI WOJSKA POLSKIEGO.
KAWALER ORŁA BIAŁEGO.

Aleksander Szumański
W miasteczku Szczerzec pod
Lwowem, 31 marca 1892 roku
urodził się Stanisław Maczek,
generał broni Wojska Polskiego, honorowy obywatel Holandii, kawaler Orła Białego. Jak
wielu mieszkańców tej ziemi
miał obce pochodzenie, jego
dziadek był Kroatem. Do gimnazjum chodził w Drohobyczu,
następnie studiował polonistykę na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Lwowskiego pod
kierunkiem wybitnych polonistów profesorów Bruchnalskiego i Kallenbacha oraz sławnego
filozofa, prof. Twardowskiego.
Równocześnie wszedł w środowisko akademickie tętniące
działalnością patriotyczną. W
tym czasie odbył przeszkolenie
wojskowe i pierwsze ćwiczenia
w Związku Strzeleckim. Służbę
w legionach Piłsudskiego uniemożliwiło mu powołanie do armii austriackiej.
W wojnie światowej walczył na
froncie włoskim, w formacji wysokogórskiej, w pułku strzelców
tyrolskich, dosłużył się stopnia
porucznika. Zakończenie wojny
11 listopada 1918 roku zastało go
wysoko w Alpach. Dochodziły tu
wiadomości o zajęciu Lwowa
przez Ukraińców. Austria rozsypywała się. Tego samego dnia
zjechał na nartach do Trydentu i
w cywilnym ubraniu, przez Wiedeń szybko dotarł do Krakowa.
W Krakowie jeszcze nie organizowano odsieczy dla Lwowa,
zaproponowano mu służbę w
oddziale oficerskim pilnującym magazyny. Stanisławowi
Maczkowi spieszyło się do walczącego Lwowa, do „swojego”
Lwowa, pragnął jak najszybciej
bić się za ukochany Lwów, ale

docierały tu wiadomości, że linia
Przemyśl - Lwów była przecięta
przez Ukraińców.
Postanowił spróbować drogi do
Lwowa od południa, przez Podkarpacie. 14 listopada w Krośnie
stanął do raportu u dowódcy garnizonu, pułkownika Swobody i
... został dowódcą kompanii krośnieńskiej odsieczy dla Lwowa,
w stopniu porucznika.
Był entuzjazm i zapał, brakowało umiejętności; wielu ochotników nie umiało ładować broni,
ale byli też starzy żołnierze i
oficerowie, głównie artylerzyści.
20 listopada wyruszyła odsiecz
na zaimprowizowanym pociągu
pancernym w kierunku na Chyrów i pierwszej nocy odniesiono
zwycięstwo na stacji Ustrzyki
Dolne, podczas spotkania dwu
pociągów wjeżdżających na stację z dwu stron. Przy pomocy
polskich kolejarzy Polacy byli
szybsi i rozgromili Ukraińców.
Po paru dniach został zdobyty
węzeł kolejowy Chyrów. Jednak
„główne natarcie” rekruckiego
batalionu na Felsztyn zaległo w
ogniu artylerii ukraińskiej i cekaemów. Czego nie dokonał cały
batalion 20 Pułku Piechoty. - rozkazano wykonać jednej kompanii
krośnieńskiej i udało się. Przez
zaskoczenie i od tyłu, wzięto jeńców, 3 ckm oraz jedno działo 75
mm. Ale przez całą zimę walki
toczyły się wokół Chyrowa, jedyna korzyść wynikała z odciążenia Lwowa przez wiązanie sił
ukraińskich na szerszym terenie.
W kwietniu 1919 roku objął „lotną kompanię” w 4 Dywizji Piechoty gen, Aleksandrowicza, do
której zwerbował swoich żołnierzy wypróbowanych już w walce.
Zaczęły się realizować marze-

/Normandia - Pomnik gen. Maczka

/ Po lewej gen. Maczek
nia Stanisława Maczka zorganizowania jednostki posiadającej duża siłę ogniową, zwiększoną szybkość ruchu, skracającą
czas przerzutu jednostki w celu
zachowania energii bojowej
bez trudów marszowych. W
ofensywie majowej 4 plutony
strzeleckie na silnych wozach
taboru, uzbrojone w karabiny,
granaty ofensywne, ckm i moździerze ruszyły od Chyrowa na
Drohobycz, (a na wieść o zajęciu Drohobycza, Borysław sam
się oswobodził, przepędziwszy
Ukraińców) i dalej przez Stryj,
Kałusz, Stanisławów, Buczacz
aż do Zbrucza, gdzie zakończyła się ofensywa. Stanisław
Maczek został zweryfikowany
w stopniu majora ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku.
Na zimę 1919 - 20 zabrano czasowo Stanisława Maczka do
Oddziału Operacyjnego Sztabu
2 Armii. Wojnę z bolszewikami
1920 roku rozpoczął bez wła-

snego oddziału, pod Korcem nie
udało mu się powstrzymać obcych żołnierzy, którzy w strachu
przed Budionnym, „dali nogę”.
Został sam w polu, ale lasy nad
Horyniem były naszpikowane
polskimi koloniami i po trzech
nocach dotarł do Równego.
Po tym doświadczeniu, zabiegał
u gen. Iwaszkiewicza we Lwowie o własny oddział i otrzymał rozkaz organizacyjny. W
Jarosławiu zorganizował z 400
ludzi batalion Strzelców. Już
po kilku dniach został użyty w
ubezpieczeniu lwowskiej dywizji piechoty, w rejonie Mostów
Wielkich. Po pierwszej zwycięskiej potyczce z brygadą kozacka, został wcielony do pierwszej
dywizji jazdy gen. Rómmla, jako
batalion szturmowy. Dowódca
dywizji miał zapewnić czas na
reorganizację i przekazać ułanów, którzy stracili konie oraz
wyposażyć wozy, ale jeszcze
tego dnia przyszedł rozkaz wymarszu na Waręż, aby związać
Budionnego i odciągnąć go z kierunku na Warszawę. Waręż został
zdobyty i droga na tyły Budionnego otwarta. Rozkaz opuszczenia Waręża, niedopracowany w
realizacji, spowodował utratę
łączności batalionu z dywizją i
utratę taborów. W Zamościu do
batalionu przybywali byli żołnierze z „lotnej”, wzrastało uzbrojenie w ckm-y, moździerze, a nawet taczanki.
Jeszcze kilka akcji i zakończyła
się wojna polsko-bolszewicka.
Batalion szturmowy przyjął imię
kpt. Maczka, tak głosiła urzędowa pieczątka oddziału. Po zakończeniu działań wojennych, po
kilku miesiącach został rozwiązany, nie pasował do istniejących
struktur
wojskowo-organizacyjnych. Od 1921 do 1923 roku

Stanisław Maczek był dowódcą
batalionu w 26 Pułku Piechoty
we Lwowie. 1.VIII.1923 ROKU
został mianowany podpułkownikiem Sztabu Generalnego i skierowany do Wyższej Szkoły Wojennej. Po jej ukończeniu w 1924
roku został szefem Ekspozytury
Oddziału II Sztabu Generalnego
we Lwowie, a od 1927 do 1928
roku był zastępcą dowódcy 76
Pułku Piechoty w Grodnie. W
latach 1929-1934 był dowódcą
81 Pułku Piechoty. 1.1.1931 roku
został mianowany pułkownikiem
dyplomowanym Sztabu Generalnego. Od 1935 roku był zastępcą
dowódcy l Dywizji Piechoty w
Częstochowie. W październiku
1938 roku w uznaniu jego osiągnięć i zainteresowań otrzymuje
dowództwo pierwszej w Polsce
wielkiej jednostki motorowej -10
Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Gen. Stachiewicz uprzedził go, że na ostatnich ćwiczeniach brygada „nie wykazała
się”. Objął brygadę na Zaolziu,
gdzie była w „akcji”. Brygada
składała się z dwu pułków kawalerii, 24 pułku ułanów i 10
pułku strzelców konnych, przewożonych na samochodach ciężarowych, z dużą ilością motocykli oraz uzupełnieniami innych
broni, dział, tankietek, czołgów
7 T.P. i artylerii motorowej, a
wkrótce moździerzy 81 mm.
Do wybuchu wojny, do 1 września 1939 roku, Stanisław Maczek zdążył „zjeździć brygadę”,
czyli dokończyć wyszkolenia
motorowego, zgrać w akcjach,
zwiększyć siły, przez nacisk na
wyszkolenie elementarne. Brygada walczyła w dyspozycji Armii „Kraków”, gen. Szyllinga,
na osłonie od strony Nowego
Targu i Chabówki, przed silnym
związkiem
pancerno-motoro-
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wym. Głównym zadaniem było
zatkanie wąwozów górskich i zatrzymanie nieprzyjaciela, aby nie
wyszedł na tyły wojsk polskich,
a szczególnie grupy operacyjnej
gen. Boruty Spiechowicza, również lwowianina. Z Armii „Kraków”, przebył całą drogę odwrotu przez Dunajec, Wisłokę, San.
Od 12 do 17 września 1939 roku
brygada przechodziła do obrony
Lwowa w rejonie Żółkwi. Stanisław Maczek melduje się u
dowódcy frontu południowego,
gen. Sosnkowskiego.
15 września 1939 roku został
mianowany generałem brygady.
Jeszcze kilka lokalnych sukcesów wojskowych w walce z
Niemcami i w obliczu agresji
sowieckiej został wydany rozkaz dla brygady do odstąpienia
od Lwowa. Etapami kolejne
rozkazy wyprowadziły brygadę
na Węgry, ratując najlepiej wyćwiczony element Wojska Polskiego. Zakończyła się kampania wrześniowa. Z przygodami,
w pierwszej kolejności żołnierze brygady uciekli do Francji.
Szczęśliwe okoliczności już w
Stanisławowie pozwoliły na złączenie się rodziny gen. Maczka.
We Francji jako generał brygady
został dowódcą obozu w Coetquidan, jednak w trosce o swoich
żołnierzy uzyskał zgodę gen.
Sikorskiego na zbieranie ich w
całości w Painpont i Campeneac,
tworząc ośrodek kawalerii i broni pancernej. Francuzi nie sprzyjali tworzeniu tak kosztownego
wojska polskiego. Dopiero w
marcu 1940 roku dali kilkanaście
starych czołgów, strzelnicę czoł-
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gową, kilkanaście samochodów i
motocykli i rozpoczęto przeszkalanie załóg czołgowych w nowym ośrodku w Orange-Bollne
koło Avignon na południu Francji. Niestety nie można było się
doprosić Francuzów o kilka ckm-ów, rkm-ów i dział polowych,
czy przeciwpancernych.
Dopiero gdy ruszyła niemiecka ofensywa majowa, Francuzi
zażądali polskiej dywizji pancernej. Natychmiast, na alarm
formowano polską dywizję lekką
motorową, uzupełniając stany
bojowe. Gdy 10 „brygada” kawalerii już pancernej dotarła na
front, sąsiadujące jednostki francuskie istniały tylko na papierze,
front francuski załamał się i jedynie bezładne linie cofającej się
piechoty utrudniały poruszanie
się polskiej brygadzie. Po kilku
na ogół szczęśliwych akcjach,
w następstwie otoczenia przez
Niemców, gen. Maczek podjął
decyzję zniszczenia reszty sprzętu, podzielenia pozostałych 500
żołnierzy na grupki, po kilka
osób i przedzierania się na południe do „francuskiej” Francji.
Po pokonaniu licznych trudności
żołnierze brygady dotarli przez
Afrykę i Portugalię do Wielkiej
Brytanii. Wojsko polskie było
użyte na terenie obrony wybrzeża szkockiego od Aberdeen po
Edynburg, skąd wynikało tworzenie wyłącznie piechoty. Próbowano tu 10 brygadę kawalerii
przeorganizować w 2 brygadę
strzelecką, pod dowództwem
kawalerzysty gen. Rudolfa Dreszera.
Gdy generał Maczek przybył do
Londynu, natychmiast na dworcu

kolejowym jego żołnierze przebrali go w czarną kurtkę skórzaną i beret pancerniaka. Kiedy na
wschodzie powstawało Ludowe
Wojsko Polskie, było ono pozbawione fachowej kadry oficerów
polskich, wyniszczonych przez
Stalina, w Wielkiej Brytanii sytuacja była całkowicie odmienna, brakowało szeregowego żołnierza, a gdy się trafił strzelec, to
był to strzelec z cenzusem. Ułatwiło to Stanisławowi Maczkowi
przekonanie gen. Władysława
Sikorskiego do tworzenia wojsk
na wysokim poziomie wyszkolenia. Miał też poparcie innego
lwowiaka, dowódcy I Korpusu
Polskiego w Szkocji gen. Ma-
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/ S. Maczek i czołgi Cromwell VII

riana Kukiela. Rozpoczęła się
organizacja 10 brygady kawalerii
pancernej, również na pododcinku obrony wybrzeża od Montrose do Dundee. Anglicy mieli bardziej praktyczne podejście niż
Francuzi, udostępnili Polakom
ośrodek szkolenia czołgistów w
Blairgowrie.
W oddziałach zawrzała praca
wojskowa, a czas umilała ukochana, „Wesoła Lwowska Fala”
Wiktora Budzyńskiego, a w
niej Szczepcio i Tońcio, Włada
Majewska, Mira Grelichowska,
Radca Strońć, Aprikozenkranz i
Untenbaum.
Gdy nadszedł dzień inwazji na
kontynent, Polacy mieli swoją
dywizję pancerną, wyposażoną przez Brytyjczyków w nowy
sprzęt. Jak zbadała komisja gen.
Zająca, dywizja była bardzo dobrze wyszkolona, ale była całkowicie pozbawiona uzupełnień,
które później napływały z ochotników we Francji oraz spośród
Ślązaków, jeńców z armii niemieckiej.
Komisja gen. Langnera podkreśliła podeszły wiek i słaby stan
fizyczny Polaków z Ameryki
Łacińskiej w służbach zaopatrzenia, co mogło mieć zgubny
wpływ na sprawność dywizji.
Jednak w przyszłości, gdy linie
zaopatrzenia dywizji zaczęły się
nadmiernie wydłużać, okazało
się jak wielką wartość przedstawiali ci kierowcy z Brazylii i Argentyny.
W dniu 1 sierpnia 1944 roku
dywizja w składzie 2 korpusu
kanadyjskiego, rozpoczęła swój
udział w inwazji na kontynent
europejski, cały czas w natarciu.
Dywizja odniosła wiele znaczących sukcesów w bitwie pod Falaise, gdzie zamknęła „worek”
wojsk niemieckich we Francji,
dalej w Belgii i w Holandii, w
której położyła szczególne zasługi przy uratowaniu przed zniszczeniem Bredy.
W końcu lutego 1945 roku gen.
Maczek został zaproszony ze
szwadronem honorowym dywizji do Paryża, na uroczystość

dekorowania francuskimi odznaczeniami, pod Łukiem Triumfalnym, kilkunastu żołnierzy
dywizji. Wielkim wydarzeniem
dla dywizji było wyzwolenie 17
kwietnia 1945 roku w Niederlangen i Oberlangen, (w Niemczech) obozu 1700 polskich kobiet, żołnierzy Armii Krajowej z
Powstania Warszawskiego.
Gen. Simonds, dowódca korpusu
kanadyjskiego, któremu podlegała l dywizja pancerna i u którego boku siedział gen. Maczek
podczas kapitulacji gen. Ericha
von Straube’go, uhonorował zasługi dywizji powierzając gen.
Maczkowi przyjęcie 4 maja 1945
roku kapitulacji Wilhelmshaven.
1.V.1945 roku Stanisław Maczek
został mianowany generałem dywizji, a już od maja 1945 roku
dowodził I Korpusem, Od września do demobilizacji dowodził
jednostkami Wojska Polskiego w
Wielkiej Brytanii.
Po wojnie mieszkając w Edynburgu generał nie brał czynnego udziału w życiu politycznym
emigracji polskiej w Anglii.
Przez wiele lat pełnił funkcję
Kanclerza Kapituły Orderu Virtuti Militari. O swej działalności
w czasie wojny relacjonuje w
wydanej książce „Od podwody
do czołgu”. W 1993 roku gen.
St. Maczek został odznaczony
Orderem Orła Białego. W międzyczasie, gdy dywizja generała Maczka otrzymała honorowe
obywatelstwo miasta Bredy,
podpisane przez 40.000 mieszkańców, agentura stalinowska w
Warszawie „pozbawia” generała
Maczka obywatelstwa polskiego.
Ze łzą w oku opowiadał legendarny Tońcio - jak był mianowany przez gen. Maczka podporucznikiem i generał odpiął ze
swojego beretu gwiazdkę, którą
przypiął do beretu Tońcia. Pamiątka ta dostała się w spadku
Jerzemu Janickiemu, jakby w nagrodę za to co zrobił dla naszego
Lwowa. Generał Stanisław Maczek żył prawie 103 lata. Zmarł
w Edynburgu w 1994 roku.
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