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Jeszcze czas do Wigilii ale już
w świątecznym nastroju.
Wspominamy święta swojego dzieciństwa, poprzedzającą je radosną
krzątaninę przy pieczeniu ciast, lepieniu pierogów, sprawianiu ryb,
ucieraniu maku, a także przy wspólnym robieniu i klejeniu ozdób,
strojeniu drzewka. Pamiętamy zapachy Wigilii, niecierpliwe oczekiwanie na wielką niespodziankę i na pierwszą gwiazdkę. Przywołujemy
z rozrzewnieniem opowieści starszych, jak to kiedyś bywało, śpiewanie
kolęd razem z nimi. Wzruszamy się na myśl o serdecznych życzeniach
przy łamaniu się opłatkiem.
Boże Narodzenie na Kresach zawsze było śnieżne i mroźne, a świąteczny nastrój udzielał się wszystkim na długo przed Wigilią.

Moje Kresy Stanisła- Ostatnia Wigilia na
wa Kukurowska cz.2. Wołyniu.
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. Nie wiedzieliśmy co mamy robić, taty długo
nie było, słyszeliśmy jednak, że
dzieje coś niedobrego, czekaliśmy. Nagle ...strona 19

Upamiętnili 27 WDP Polsko
ukraińskie Zoologiczny nacjoAK
relacje w cieniu dok- nalizm ukraiński.
We Wrocławiu odsłonięto drugą tryny Doncowa.
jeszcze nie ma. Oni sami nie chcą
i prawdopodobnie ostatnią w tym
uznać Ukrainy Radzieckiej za
mieście pamiątkową tablicę poświęconą żołnierzom Armii Krajowej, ufundowaną przez władze
tego miasta. Idea upamiętnienia
wołyńskich żołnierzy AK przewijała się w myślach jej autora
od bardzo dawna. Dzieło to zapoczątkował prof. Henryk Słowiński, żołnierz. ....strona 3

22 listopada 2016 r. członkowie
SKN Spraw Zagranicznych, studenci Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie zorganizowali odważnie ciekawą debatę : „Polskoukraińskie relacje w cieniu Wołynia: historia naznaczona cierpieniem”. „Między narodem polskim i ukraińskim nie było i nie
ma konfliktu,....strona 10

niepodległą. Mają na swych plecach wielomilionowy garb całkowicie zruszczonych „chochołów”.
A jednak upajają się wizją mocarstwowej Ukrainy, już nie od Bugu
i Sanu, lecz od Lublina i Krakowa
aż po Kaukaz. Na podstawie tej
swojej, trzeba przyznać to, fantastycznej wizji, owi haliccy wizjonerzy ....strona 15

Nowe fakty o zbrodni Operacja Polska historyk
wołyńskiej.
Światełkiem w tune- Lwowski
Rozmowa z Leonem Popkiem
ostrzega
przed
ukrarozpowszechniana jest na FB a lu IPN...?
ińskim
nacjonalitzn. że cieszy się dużym zainte- Czy listopadowy komunikat IPN
resowaniem. Nasza redakcje nie w sprawie zapomnianej i przemil- zmem etnicznym.
może przejść obok tego obojętnie
dlatego postanowiliśmy zapoznać
czytelników z całym tekstem. Z
dr. Leonem Popkiem, historykiem
z Instytutu Pamięci Narodowej,
rozmawia Adam Kruczek
...strona 8

czanej „Akcji Polskiej NKWD w
latach 1937-1938 okaże się światełkiem w tunelu?. W sprawie
komunikatu pojawił się news
Barbary Niedziałko, informujący
o przygotowaniach IPN do śledztwa w sprawie „operacji polskiej”
w którym ... strona 13

Nieoczekiwana „sława”, która
w ciągu doby spadła na Ministra
Kultury Nyszczuka, natychmiast
wywołała wielką chęć zabrania
głosu przez większość zwolenników i przeciwników idei „narodu
genetycznego”. Czytając gorącą
dyskusję w internecie, ...strona 17

Warto dodać, że przy naszym
Kościele w Swojczowie był przepiękny chór złożony już z dorosłych osób, które ładnie potrafiły
śpiewać, przy czym wtórowały
im nasze piękne parafialne organy. Maryjny kult pięknie promieniował nie tylko na Swojczów i
naszą okolicę, a objawiało się nie
tylko lgnięciem wiernych do maryjnych nabożeństw ale przede
wszystkim zamiłowaniem do pieśni religijnych, ale i wszystkich
innych. W tamtych czasach na
Wołyniu naprawdę kochano śpiewać, kochano te....strona 26

Historia straży po- Spotkania kresowe.
miałam okazję brać
żarnej na Wołyniu Niedawno
udział w pięknym koncercie w
w okresie międzywo- Narodowym Forum Muzyki we
jennym.
Wrocławiu i w przygotowaniach
wojna światowa całkowicie zahamowała rozwój organizacyjny
i techniczny jednostek straży pożarnych, które zmagały się z licznymi pożarami i zniszczeniami.
Największe straty poniosły gospodarstwa wiejskie, gdzie ochrona pożarnicza praktycznie nie istniała. W 1921 r. rozpoczął swoją
działalność Główny Związek
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. W miejsce związków dzielnicowych ..strona 20

do niego. Była to suita na chór
dziecięcy „Zagrajmy w muzykę”.
Projekt był trudny, bo jednoczący
dzieci z różnych chórów, z różnych stron Polski. Spytacie Państwo : -A cóż taki koncert ma do
Kresów? Ano wbrew pozorom
ma wiele wspólnego. Wprawdzie
projekt dotyczył dzieci z całej
Polski, ale ja szczególnie towarzyszyłam chórowi „Kasjopea” z
Lublina prowadzonemu przez panią Urszulę Matwiejuk. Lublin to
wschód Polski, ....strona 28

Z dziejów II Rzeczypospolitej. Terroryzm w międzywojniu.

Wigilia we Lwowie.
Miasto w którym
Boże Narodzenie
trwa dwa tygodnie.

W ponad tysiącletniej historii
dwóch sąsiadujących z sobą narodów: Polaków i Ukraińców-Rusinów, najtragiczniej zapisał się
wiek dwudziesty. Autorka skupiła
się na niewielkim, bo niespełna
20 letnim wycinku tych dziejów.
Szukając odpowiedzi...strona 24

Dwie Wigilie, dwa Boże Narodzenia. Świętowanie Narodzenia
Pańskiego rozciągające się na ponad dwa tygodnie. Gdzie możliwa
była taka sytuacja? Oczywiście
tylko we Lwowie. Jerzy Janicki,
scenarzysta filmowy, a równocześnie niedościgniony ....strona 30
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sądowe
Lublin. Akcja „Znicze na Piekło
Redakcja
cmentarze Wołynia”
Andrzej Łukawski
1 listopada, na cmentarzu przy ul.
Lipowej w Lublinie trwała zbiórka zniczy które już jutro zapłoną
na cmentarzach Wołynia. To już
siódmy rok na lubelskich cmentarzach trwa taka akcja mówił Leon
Popek którego widzimy podczas
tegorocznej akcji. Tym razem
znicze zapłoną na cmentarzach w
Kowlu, Ostrówkach, Rymaczach
i innych o ile pozwoli na to czas.
Reszta zniczy zdeponowana zostanie w konsulacie w Łucku oraz
w polskich parafiach Wołynia.
Część zniczy zabierze młodzież
biorąca udział w corocznych
akcjach uprzątania wołyńskich
grobów. Tą młodzież było widać
podczas tegorocznej akcji zbierania wołyńskich zniczy. Oczywiście redakcja Kresowego Serwisu
Informacyjnego również przeka-

zała symboliczny znicz w imieniu
naszych czytelników.
Tegoroczna akcja przebiegała
nadzwyczaj sprawnie. O ile rok
temu widzieliśmy stosy wypakowanych zniczami kartonów o tyle
w tym roku, wszystkie zapakowane kartony ładowano bezpośred-

nio na samochód by nie blokować
miejsca odwiedzającym groby lublinianom.
Kronika Kresowa nr. 010
https://www.youtube.com/watch?v=ljs9p1GbHwo&feature=youtu.be

Krzyż Wołynia na Wojskowym Cmentarzu w Lublinie
Redakcja

W roku bieżącym, podobnie jak
w latach ubiegłych nie zabrakło Lublinian przy spontanicznie postawionym na Cmentarzu
Wojskowym w Lublinie Krzyżu
Wołyńskim. Na chwilę zadumy i
modlitwę zatrzymywali się i młodzi i starsi mieszkańcy Lublina.
To już chyba stało się tradycją,
że tą cześć Wojskowego Cmentarza odwiedzają całe rodziny. Przy
Krzyżu Wołyńskim można było
usłyszeć „lekcję historii na żywo”
udzielaną dzieciom przez rodziców.
Jak co roku o porządek przy krzyżu
od rana dbał Zdzisław Koguciuk
znany w Lublinie działacz i inicjator akcji związanych z Kresami a
w szczególności z Wołyniem.
Od Zdzisława dowiedziałem się,
że wylano już cokół pod Pomnik
Ofiar Wołynia którego budowa
trwa na umiejscowionym nieopodal cmentarza przy ul. Lipowej
Skwerze Wołyńskim.
Podczas spontanicznych rozmów

przy krzyżu poznałem historię rodziny Orlińskich i być może takich
rozmów Zdzisław przeprowadził
więcej.
Miałem okazję osobiście zamienić kilka słów z przedstawicielem
Rady Lublina. W nawiązaniu do
koncepcji adaptacji łuku ogrodzenia za krzyżem jako tła dla Krzyża
Wołyńskiego radny Lublina Jezior

Dariusz powiedział, że to dobra
inicjatywa wyróżniająca i Krzyż
Wołyński i pobliski Pomnik Katyński. Te dwa miejsca już stały
się odkłamaniem zatajanej przez
dziesiątki lat historii Polski i teraz
potrzebne są stosowne zgody-pozwolenia na przestrzenną ekspozycję Krzyża Wołyńskiego.
Podczas gdy zajęty byłem rozmową, setki a może już o tej porze
tysiące mieszkańców Lublina oddało hołd pomordowanym na Wołyniu rodakom. Ten hołd oddawano w miejscy symbolicznym jakim
jest Krzyż Wołyński ale musimy
pamiętać, że do dzisiaj nie znamy i
raczej już nie poznamy miejsc spoczynku Polaków zamordowanych
na Wołyniu dlatego tak ważny jest
symbol krzyża na cmentarzu w
Lublinie.
Kronika Kresowa nr. 010
https://www.youtube.com/watch?v=ljs9p1GbHwo&feature=youtu.be

Nikt nie może bezkarnie obrażać Kresowian. Zwłaszcza, jeśli
nawet przez omyłkę - ale jednak
został posłany reprezentować
Rzeczpospolitą Polską poza jej
(obecnymi...) granicami!
W związku z wypowiedzią ambsadora RP w Kijowie, p. Jana
Piekło, kwestionującą „myślenie
w polskich kategoriach” przez
członków Powiernictwa Kresowego - organizacja nasza składa
do Sądu Okręgowego w Krakowie powództwo cywilne o naruszenie dóbr, domagając się od p.
Piekło przeprosin i zadośćuczynienia.
„Nie ma najmniejszej wątpliwości, że zaprzeczenie przez
Powoda „myśleniu w polskich
kategoriach” przez członków
stowarzyszenia
Powiernictwo
Kresowe stanowi naruszenie tak
właśnie określonych dóbr osobistych tej organizacji i poszczególnych jej działaczy. Wypowiedź
taka, dokonana w dodatku z pozycji ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, a więc wysokiego
urzędnika państwowego i przedstawiciela majestatu RP zagranicą – oznacza zakwestionowanie
patriotyzmu, polskości, a także
uczciwości członków Powiernictwa Kresowego i całej tej organi-

zacji. W ten sposób Pozwany w
istotny sposób naruszył zaufanie,
dobrą opinię, wizerunek, renomę i
ugruntowaną pozycję Powiernictwa Kresowego w środowiskach
kresowych i patriotycznych. Właśnie dla Kresowian, stwierdzenie
„nie myślą w kategoriach polskich” jest szczególnie obraźliwe
i naruszające część, godność i dobre imię.
Należy nadmienić, że jako były
dziennikarz - Pozwany powinien być szczególnie wyczulony
na wagę wypowiadanych słów i
obowiązek szczególnej odpowiedzialności i rzetelności przy wyrażaniu sądów – w tym przypadku
opartych wyłącznie na kłamstwie,
pomówieniu i celowym zamiarze
naruszenia dóbr osobistych Powoda” - czytamy w pozwie podpisanym przez prezesa Powiernictwa Kresowego, kol. Konrada
Rękasa.
- Niech się Jego Ekscelencja lepiej określi czyje interesy on sam
reprezentuje w Kijowie i w jakich
kategoriach myśli. Bo z polską
racją stanu i polskim interesem
narodowym ani jedno, ani drugie
nie ma nic wspólnego - komentuje kol. prezes Rękas.
Za http://powiernictwokresowe.
pl/

Ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski
zaprasza
Redakcja

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
polski duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik
opozycji antykomunistycznej w
PRL, poeta, strażnik pamięci o
gehennie Kresów, odwiedzi:
.
3 grudnia 2016.
„Przemilczane ludobójstwo na
Kresach Wschodnich”.
Spotkanie odbędzie się 3 grud-

nia, o godzinie 16.00, w Centrum
Kultury Kurpiowskiej. Zaprasza
Samorząd Gminy Kadzidło
5 grudnia 2016
Wykład o Armenii i Ormianach.
Sala na kampusie centralnym
Uniwersytetu
Warszawskiego
przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28.
Poniedziałek, 5 grudnia, g. 17.00
– Warszawa.
Zaprasza organizator – Niezależne Zrzeszenie Studentów.
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Upamiętnili 27. Wołyńską
Dywizję Piechoty AK
Eugeniusz Szewczuk

We Wrocławiu odsłonięto drugą i prawdopodobnie ostatnią w
tym mieście pamiątkową tablicę
poświęconą żołnierzom Armii
Krajowej, ufundowaną przez władze tego miasta. Idea upamiętnienia wołyńskich żołnierzy AK
przewijała się w myślach jej autora od bardzo dawna. Dzieło to
zapoczątkował prof. Henryk Słowiński, żołnierz Armii Krajowej,
prezes wrocławskiego środowiska 27. WDP AK, Prezes Honorowy Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej we Wrocławiu.
Pierwsza tablica w 2000 roku została poświęcona służbie zdrowia
dywizji i odsłonięto ją w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu.
Ufundowali ją z własnych składek byli żołnierze AK.
Intencją prof. Henryka Słowiń-

skiego było znalezienie we Wrocławiu miejsca na umieszczenie
tam pamiątkowej tablicy upamiętniającej wszystkich żołnierzy wołyńskiej dywizji piechoty. U zbiegu ulic Horbaczewskiego i Szybowcowej istnieje rondo nazwane
imieniem 27. WDP AK. Pomyślano zatem, by w pobliżu tego miejsca umieścić pamiątkową tablicę.
Z pomocą przyszedł dobroduszny
ks. prałat Czesław Majda, proboszcz parafii św. Maksymiliana
Marii Kolbego we Wrocławiu na
Gądowie Małym, sąsiadującej z
owym rondem. Wybrano godne
miejsce, dużą przestrzenną świątynię, którą w dniu 31 maja 1997
roku nawiedził i błogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II.
W niedzielę 6 listopada 2016 roku
na uroczystość odsłonięcia pa-

miątkowej tablicy przybyły liczne
delegacje, stawili się żołnierze
Armii Krajowej nie tylko z Wrocławia (jak pisały wrocławskie
gazety), ale z całego Dolnego Śląska oraz liczna grupa akowców z
Brzegu na Opolszczyźnie.
Uroczystość rozpoczęto Mszą
świętą w intencji żołnierzy 27.
WDP AK poległych i zaginionych
w czasie walk, zamęczonych i
straconych przez służby bezpieczeństwa w kraju i Związku Sowieckim oraz zmarłych śmiercią
naturalną i jeszcze żyjących. Eucharystii przewodniczył ks. prałat
Czesław Majda, proboszcz parafii
wraz z celebransami – wikariuszami parafii ks. Marcinem Krawczykiem i ks. Pawłem Kotkowskim oraz o. Kamilem Żyndą OMI
z parafii NMP Królowej Pokoju
Wrocław – Popowice. Uroczystą

oprawę Mszy świętej zapewniły
licznie przybyłe poczty sztandarowe wrocławskich szkół m.in.
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 38 i nr 73 im. gen. Władysława
Andersa, Publiczne Gimnazjum
nr 18 im. Armii Krajowej, Gimnazjum nr 29, nr 27, nr 7, nr 20, Liceum nr 11, Gimnazjum nr 29 im.
Konstytucji 3 Maja ze sztandarem

Światowego Związku Żołnierzy
AK. Honory oddano także sztandarom: 27.WDP AK oraz Wojska
Polskiego wystawiony przez 10
Wrocławski Pułk Dowodzenia.
Dowódcą pocztu sztandarowego
ppor. Robert Oleksiuk, sztandarowym plut. Marcin Chudy, asystą
st. kpr. Grzegorz Miłosek. Dowódcą posterunku honorowego
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śmiercią. Wdalszej części tej niezwykle patriotycznej homilii, kapłan przywołał

był st. kpr. Marcin Sójecki.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych, na czele z wiceprezydentem Wrocławia Anną Szarycz,
organizacji kombatanckich i pozarządowych, mieszkańcy Wrocławia, harcerze i liczne grupy
młodzieży.
W homilii ks. prałat na wstępie

zaznaczył, że w dniu dzisiejszym
upamiętniamy żołnierzy, którzy
ze swojego życia uczynili olbrzymi dar dla Ojczyzny i przyszłych
pokoleń. Mówimy o niezłomnej
postawie żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej. Szczególnego zapamiętania, naśladowania wymaga
postawa wołyńskich bojowników
o niepodległość, którzy będąc
świadkami terroru sowieckiego,

sami nie przywdziali szat zemsty
i na swoich sztandarach nie wypisali zasady „oko za oko, ząb za
ząb”. Potrafili walczyć, nie mszcząc się na niewinnych kobietach,
osobach starszych i dzieciach.
Dzięki takiemu postępowaniu
nawet swoich przeciwników
wprawiali w zdumienie. Za to im
dzisiaj dziękujemy! – Dywizja nie
poddała się naciskom zmierzającym do jej podporządkowania
Armii Czerwonej. Jej obecność
na Wołyniu świadczyła o tym, że
państwo polskie istnieje i walczy,
posiada legalne władze podtrzymujące ciągłość niepodległego
bytu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz siłę zbrojną walczącą w kraju. Jednostka ta występowała jako
gospodarz ojczystych terenów,
bowiem w oparciu o prawo międzynarodowe broniła terytorialnego statusu Polski sprzed 1939
roku. Dziś dziękujemy Bogu za
to świadectwo odwagi, honoru,
miłości Ojczyzny, które Wołyniacy pisali swoim życiem i swoją

słowa św. Jana Pawła II „Czas
oderwać się od tej bolesnej przeszłości. Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym
dobroczynny balsam w każdym
sercu. Niech dzięki oczyszczeniu
pamięci historycznej wszyscy
gotowi będą stawiać wyżej to, co
jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby
razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”. Mówił, że nie
można przejść obojętnie wobec
testamentu proroka naszych czasów. Usilnie więc błagajmy, aby
„wojna, która już dawno wygasła
na naszych ziemiach, nie trwała
dziś w sercach ludzi. Tylko wzajemne przebaczenie i braterstwo,
współczucie i miłość stanowią
trwały fundament kultury współżycia ludów i narodów, podkreślił
na zakończenie duszpasterz.
Po mszy świętej na zewnętrznym
murze kościoła farnego odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą żołnierzy 27. Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Zanim to nastąpiło głos zabrała wiceprezydent Anna Sza-
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rycz, mówiąc o wielkiej potrzebie
wrocławskiego środowiska upamiętnienia w ten sposób żołnierzy
AK. Wspólnie z żołnierzami tej
dywizji - płk. Feliksem Kosteckim i prof. Henrykiem Słowińskim zaapelowali, by widok tej
tablicy przypominał wszystkim o
potrzebie nieustannej i ufnej modlitwy w intencji pokoju na świecie oraz pokojowego współistnienia sąsiednich narodów polskiego
i ukraińskiego na fundamencie historycznej prawdy. Jesteśmy być
może ostatnim pokoleniem, które może osobiście podziękować
żołnierzom „Wujka”, „Sokoła”,
„Drzazgi”, „Jastrzębia”, „Korda”,
„Gzymsa”… To oni uratowali tysiące Polaków, Czechów i Żydów
na Wołyniu przed kompletną zagładą. Po wojnie zapomniani, po
wojnie niedoceniani. Dzisiaj wobec tych ludzi, którzy jeszcze żyją
spłacamy ogromy dług wdzięczności – podkreślił prof. Słowiński, który w towarzystwie Anny
Szarycz i Feliksa Kosteckiego,
dokonali aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy.
Napis na tablicy głosi: „ Żołnierzom 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej 15 stycznia
– 25 lipca 1944 Obszary działań
Wołyń – Polesie – Lubelszczyzna.
Towarzysze Broni * Mieszkańcy
Wrocławia. Wrocław 2016.
Tablicę zaprojektował prof. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Christos Mandzios – artysta
rzeźbiarz greckiego pochodzenia,
autor m.in. repliki pomnika Schillera we Wrocławiu.
Aktu poświęcenia pamiątkowej
tablicy dokonał ks. prałat Czesław Majda. Przybyłe delegacje i
żołnierze Armii Krajowej złożyły
pod tablicą wiązanki kwiatów.
„Nigdzie nie spotkałem żołnierzy tak dzielnych, ofiarnych i tak
zdolnych do poświęceń wszystkiego w służbie Ojczyzny, jak
żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji
Piechoty, z którymi miałem zaszczyt walczyć na Wołyniu jako
dowódca batalionu I/50. pp.
Cześć ich żołnierskiej pamięci !
kpt. Michał Fijałka
Tekst i zdjęcia; Eugeniusz Szewczuk
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Po 77 latach godny pogrzeb

Polskich Żołnierzy w Mościskach
Stanisław Szarzyński

wione cztery trumny , przykryte
flagami a na nich przerdzewiałe
hełmy z pola walki.

W przygranicznych Mościskach
na Ukrainie, 25.11.2016r. odbył
się już drugi pochówek Polskich
Żołnierzy, którzy we wrześniu
1939r. polegli w obronie Polskiego Lwowa i swojej Ojczyzny
walcząc z elitarnymi oddziałami
SS i Wermachtu. Pierwszy pochówek odnalezionych i ekshu-

mowanych żołnierzy odbyła się
5.11.2015r. gdzie na starym polskim cmentarzu godnie pochowano 111 żołnierzy.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele pw. Św. Jana
Chrzciciela, gdzie przy ołtarzu
w asyście żołnierzy zostały usta-

W koncelebrze Mszy Św. uczestniczyło siedmiu polskich księży
z okolicznych parafii rzymskokatolickich,
a także ks.
prałat Stanisław Czenczek, kapelan Stowarzyszenia Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu.
Homilię wygłosił
ks. dziekan Józef Legowicz, były
długoletni proboszcz kościoła w
Mościskach, a obecnie w Żółkwi. Tym razem zabrakło księży
obrządków greckokatolickiego i
prawosławnego. We Mszy Św.,
procesji żałobnej i uroczystości pogrzebowej na cmentarzu
uczestniczyli: Minister Obrony
Narodowej RP Antoni Macierewicz i Wiceminister Obrony Narodowej Ukrainy Oleg Sawczuk
oraz wielu przedstawicieli władz
rejonowych Lwowa i Mościsk z

Merem Sergiejem Storożukiem.
Obecni również byli: Prezes IPN
-Jarosław Szarek, Jacek Miler
– Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego, Ambasador
RP w Kijowie- Jan Piekło, Konsulowie RP we Lwowie – Wiesław
Mazur i Marian Orlikowski, Wicewojewoda Podkarpacki- Witold

Lechowski, Wicemarszałek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego- Bogdan Romaniuk, Senator RP Artur Warzocha i Poseł RP
Michał worczyk, którzy przewodniczą Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Janusz Balicki
–Prezes i członkowie Polskiego
Towarzystwa Opieki nad Gro-
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wi Polacy i Ukraińcy oraz dzieci
i młodzież z biało- czerwonymi
chorągiewkami z Polskiej szkoły
w Mościskach.
Przemyśl reprezentowany był
przez Prezydenta Miasta Roberta
Chomę oraz Kresowian, członków Stowarzyszenia Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu w tym czterech cyklistów na rowerach oraz Poczet
Sztandarowy Strzelców z II LO z
Przemyśla.

bami Wojskowymi we Lwowie,
przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja z Warszawy
oraz Prezes Emil Legowicz i
członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we
Lwowie.
Podkarpacie reprezentowała Poseł Anna Schmidt – Rodziewicz,
która w kościele odczytała list
Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego - Szefa Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
„W imieniu Prezydenta Andrzeja
Dudy.. .……Rzeczpospolita Polska i Naród Polski nie ustaje w
poszukiwaniu swoich bohaterów.
Uroczystość, która Państwa tutaj
gromadzi jest tego dowodem.
Niepodległa Rzeczpospolita
Polska żegna swoich Obrońców,
tak jak na to zasłużyli, godnie
z pochylonym biało-czerwonym sztandarem, ceremoniałem
wojskowym, a przede wszystkim przy udziale przedstawicieli
władz państw Ukrainy i Polski….
Cześć Poległym
Chwały”.

Na

Polu

Po Mszy Św. wyruszył kondukt
pogrzebowy z czterema trumnami na stary polski cmentarz.
W procesji żałobnej z udziałem Orkiestry Wojska Polskiego

uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego ,
żołnierze i strzelcy z Rzeszowa,
Lublina i Kłodzka. Tym razem w
chrześcijańskiej i wojskowej ce-

remonii z salwą honorową uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Narodowych Sił Zbrojnych
Ukrainy.
W uroczystości
uczestniczyli również miejsco-

Na cmentarzu przemawiało wielu
przedstawicieli strony Polskiej
i Ukraińskiej.
Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej
Polskiej- Antoni Macierewicz
m.in. powiedział… … „ Dzisiaj
chowamy Bohaterskich Obrońców tej ziemi, żołnierzy różnej
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chrześcijańskiej wiary, ale jednej
Rzeczypospolitej Polskiej……
…dlatego stoimy tutaj z pochylona głową, dlatego dzisiaj przed
Wami, - Żołnierze 49 Pułku Huculskiego Strzelców chylą się
dzisiaj sztandary biało-czerwone
RP, ale chylą się też sztandary
Państwa Ukraińskiego , bo zasłużyliście na to, zasłużyliście
na wieczną Cześć i Chwałę …
„Chwała Bohaterom”
Z kresowym pozdrowieniem,
Stanisław Szarzyński
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu
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List otwarty dotyczący książki „Dwa
królestwa” Hryhorija Chomyszyna
Redakcja

/ Anchor do Wielce Błogosławionego Światosława Szewczuka, Najwyższego Arcybiskupa UGKC, Jego Ekscelencji Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego RKC, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Claudio Hudzherottiego, nuncjusza apostolskiego na Ukrainie

Chwała Jezusowi Chrystusowi!
[Niech będzie Pochwalony Jezus
Chrystus!]
Do zwrócenia się do Waszych
Ekscelencji z listem otwartym,
Najprzewielebniejsi,
zmusza
mnie ta, delikatnie mówiąc, niezdrowa ekscytacja, spowodowana pojawieniem się książki „Dwa
Królestwa”
Błogosławionego
kapłana – męczennika Hryhorija
Chomyszyna, biskupa stanisławowskiego (1867-1945).
Szczególnie godny ubolewania
jest fakt, że ekscytacja nabiera
charakteru złowrogiej kampanii
propagandowej rodem z czasów
totalitarnych i pochodzi ze środowiska Ukraińskiego Katolickiego
Uniwersytetu, który pozycjonuje
siebie w charakterze poważnej
instytucji naukowej. Zamiast dokładnie przeanalizować „Dwa
królestwa” jako bezcenny dokument historyczny, który wypełnia
luki w naszej cerkiewnej historii
XX wieku, naukowcy UKU, jak
się wydaje, postawili sobie za cel
za wszelką cenę udowodnić, że
rzekomo ja, jako współredaktor
książki, całkowicie ją sfałszowałem.
Jakby tego było mało, prorektor
UKU Ihor Skoczylas w obszernym wywiadzie dla „Radia Swoboda” 21 października [2016]
stara się przekonać słuchaczy, że
poprzez pojawienie się tej książki, dzięki wysiłkom centrum
„Ukrainicum” przy Lubelskim
Uniwersytecie Katolickim, „w
Polsce uruchamiany jest mechanizm dyskryminacji Metropolity
UGKC Andreja Szeptyckiego”.
To, że jestem oczerniany ja, zwykły ksiądz katolicki, że jestem
oskarżany o różne wydumane

przestępstwa i bez żadnego sądu
ogłaszany zbrodniarzem, można jeszcze tolerować: bo kimże
jestem w oczach elit naukowych
UKU? Ale poprzez stwierdzenia
oskarżające Katolicki Uniwersytet Lubelski o manipulację i sfałszowanie książki, a nawet o podżeganie do nienawiści etnicznej i
religijnej – pan I. Skoczylas wkracza w niebezpieczną przestrzeń
międzynarodowego skandalu.
To właśnie sam prorektor UKU
dopuścił się jawnych manipulacji,
wprowadzając w błąd słuchaczy i
mówiąc, że autor książki biskup
Hryhorij Chomyszyn rzekomo
oczernia postać Metropolity Andreja Szeptyckiego. Jest to jawna
nieprawda, ponieważ błogosławiony Hryhorij w ogóle nie porusza kwestii osobowości Sługi
Bożego Andreja, lecz prowadzi z
nim bardzo wyważoną dyskusję,
w oparciu o argumenty wykazując, ze swojego punktu widzenia,
fałszywość i brak perspektyw
wielu stanowisk i poczynań Metropolity. W rzeczywistości właśnie to stało się głównym źródłem
rozdrażnienia pana Skoczylasa i
jego licznych kolegów, a także w
środowisku współczesnej hierarchii UGKC.
Taka niezdrowa reakcją na wnioski biskupa Chomyszyna świadczą o chorobie stereotypowego
myślenia współczesnego społeczeństwa ukraińskiego i jej przewodniej warstwy – inteligencji,
która polega na nadmiernej gloryfikacji i idealizacji niektórych
postaci historycznych: wszystko,
cokolwiek by oni nie robili – było
genialne, a ich oponenci – to
szkodnicy i wrogowie. Ale takie
błędne podejście do wyjaśniania
procesu historycznego prowadzi

do deformacji naszej przeszłości,
do kreowania fałszywych ideałów.
Po ukazaniu się książki „Dwa
Królestwa” jesteśmy zmuszeniu
przyznać, że Grecko-Katolicka
Cerkiew w Galicji pierwszej połowy XX wieku była nie tylko
Cerkwią Metropolity Szeptyckiego, ale także Cerkwią stanisławowskiego biskupa Hryhorija
Chomyszyna i przemyskiego biskupa Jozafata Kocyłowskiego,
którzy w nie mniejszym stopniu
przyczynili się do jej pozytywnego rozwoju, a władyka Chomyszyn swoją gorliwą pracą apostolską w diecezji stanisławowskiej w
wielu dziedzinach nawet znacznie
wyprzedził duchowe osiągnięcia
lwowskiej archidiecezji. I dlatego, z wyżyn swego ponad 40-letniego doświadczenia biskupiego,
miał prawo i obowiązek, jak sam
pisze, poddać analizie działalność
Metropolity Andreja, co uczynił
w swojej książce „Dwa Królestwa”. Przy tym w podsumowaniu biskup Hryhorij bardzo etycznie zauważa, że nie pretenduje do
monopolu na prawdę, choć bierze odpowiedzialność za prawdziwość faktów, które podaje w
książce, i na koniec poddaje pracę pod osąd historii i przyszłych
pokoleń Ukraińców. A więc może
warto, aby współcześni ukraińscy
historycy nauczyli się tej sztuki
prowadzenia debaty, której naucza nas w swej książce władyka
Chomyszyn.
Jednym głosem z panem Skoczylasem w niedawnym wywiadzie telewizyjnym w programie
„Otwarta Cerkiew. Dialogi” wypowiedziała się Liliana Hentosz,
uważana z autorytet w tej dziedzinie badaczka życia i działalności

Sługi Bożego Metropolity Andreja Szeptyckiego. Także ona bezapelacyjnie poddała w wątpliwość
autentyczność dokumentu-rękopisu błogosławionego Hryhorija,
ale jednocześnie stwierdziła, że
mimo to uznaje fakt jego istnienia,
ponieważ przekonywała widzów,
że biskup Chomyszyn napisał
swoją pracę w pośpiechu, w stanie psycho-emocjonalnego napięcia i w afekcie, niedwuznacznie
dając do zrozumienia, że mogło to
się dokonać pod wpływem… sowieckich służb specjalnych. Wielka szkoda, że pani Hentosz jednak
bardzo nieuważnie zapoznała się
z książką „Dwa Królestwa”, ponieważ w podsumowującym rozdziale „Moje usprawiedliwienie”
biskup Hryhorij stwierdza, że pisze swoją pracę w czasie II wojny
światowej, jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Galicji w 1944 roku, i że nigdy nie
ulegał presji, bez względu na jej
źródło, lecz zawsze szedł w ślady
Chrystusa, stał po stronie prawdy
Bożej i mężnie bronił praw swojej
Cerkwi i ludu.
Wielka szkoda, że wspomniani wyżej krytycy książki „Dwa
Królestwa” i ich zwolennicy nie
dostrzegli albo nie chcieli zrozumieć największej wartości wydania: jego otwartości i uczciwości,
obecności w nim ogromnej ilości
faktów i wydarzeń, dotychczas
nieznanych nauce historycznej,
jak również proroczych wniosków
i przewidywań błogosławionego
Hryhorija, które już się spełniły
(na przykład 20-letnia kampania
oczyszczania greckokatolickiego
obrządku z tzw. latynizmów i pełnego ujednolicania z obrządkiem
moskiewsko-synodalnym, przeprowadzona przez Gabriela Kostelnyka i Cyryla Korolewskiego

wraz ze zwolennikami, prowadzącymi do zniszczenia Cerkwi
greckokatolickiej na lwowskim
pseudo-synodzie w 1946 r.) oraz
spełniają się w chwili obecnej
(wierzymy, że wprowadzony 100
lat temu nowy kalendarz cerkiewny władyki Chomyszyna wreszcie
stanie się rzeczywistością w życiu
współczesnej UGKC na Ukrainie).
Wreszcie książkę „Dwa Królestwa” można porównać do analizy
rentgenowskiej, do skanowania w
formacie 3D, sytuacji społeczno-religijnej w Galicji, Polsce, Europie i Watykanie w pierwszej połowie XX wieku. Władyka Hryhorij
nie pominął żadnego wydarzenia,
zjawiska lub faktu w życiu jego
Cerkwi i narodu, które poruszyły jego duszpasterskie serce i na
które starał się odpowiedzialnie
zareagować. Rękopis „Dwóch
Królestw” został napisany przez
autora w spokojnej i wyważonej
tonacji, delikatnie i rozważnie, ale
jednocześnie – ze zdecydowanymi i jednoznacznymi wnioskami,
co było typowe dla prostolinijnego i szczerego charakteru biskupa
Chomyszyna. I ten styl wzbudza
pełne zaufanie do napisanego tekstu. Dlatego wielka szkoda, że nie
chcą tego przyznać współcześni
krytycy książki, wybierając najłatwiejsze, ale fałszywe z naukowego punktu widzenia stanowisko –
zaprzeczenie wszystkiemu.
Podsumowując to, co zostało
powiedziane powyżej, należy
skonstatować przykrą sytuację
i rozczarowujące tendencje we
współczesnej ukraińskiej nauce
historycznej, w szczególności na
przykładzie jej stosunku do pojawienia się drukiem dokumentu
historycznego – książki „Dwa
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Królestwa”. Tak więc, nawet nie
okazując chęci zapoznania się z
oryginałem rękopisu, wspomniani
powyżej historycy i ich zwolennicy bezpodstawnie i kategorycznie
oskarżają redaktorów o fałszerstwo. We współczesnym świecie
naukowym, gdzie podstawą każdego badania naukowego jest autentyczna baza źródłowa, niezależnie od tego, czy ona się komuś
podoba czy nie, takie totalitarne
podejście do oceny dokumentu
historycznego jest niedopuszczalne. Podobny autorytarny styl
oceny badań naukowych panował
chyba tylko w czasach stalinowskiego prokuratora Wyszyńskiego, kiedy głównym argumentem

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
oskarżenia była fraza „nie czytałem, ale oskarżam…”
***
3 listopada w polskim Lublinie
odbyła się prezentacja książki
„Dwa Królestwa”, którą otworzyło słowo wstępne pana wojewody
dr hab. Przemysława Czarnka,
który do chwili wyboru na to
wysokie stanowisko państwowe
był profesorem KUL. Analizując
książkę urzędnik [doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel
akademicki] szczególnie podkreślił, że opublikowana praca „Błogosławionego Biskupa Hryhorija
Chomyszyna stanie się podstawą do popularyzacji jego myśli i

nauki oraz doskonałą platformę
porozumienia i pojednania między naszymi narodami”. Podczas
prezentacji biskup Marian Buczek
poinformował, że rękopis książki
„Dwa Królestwa” Biskupa Chomyszyna pod koniec czerwca tego
roku został zdeponowany w archiwum poważnego historycznego
czasopisma „Nasza Przeszłość” w
Krakowie, jego autentyczność została potwierdzona przez ekspertów i każdy z zainteresowanych
badaczy może się z nim zapoznać
w obecność depozytariusza.
Najprzewielebniejsi
Biskupi!
Mam szczerą nadzieję, że uciążliwa i niezdrowa sytuacja, która

zaistniała wraz z pojawieniem
się książki „Dwa Królestwa”,
i zaplanowany proces sądowy
nade mną, jako współredaktorem
wydania, w oparciu o powyższe
„argumenty” specjalistów UKU,
nie umknie Waszej uwadze i
nie dopuścicie do tego, aby we
współczesnej UGKC dokonała
się restauracja średniowiecznych
metod walki z „odmiennością poglądów”, kiedy niewinnych osądzano kierując się nienawiścią i
ślepa zemstą, a książki palono na
stosach. Zwłaszcza gdy chodzi o
bezcenny dokument historyczny
cieszącego się w swoim czasie i
nadal wielkim autorytetem biskupa, a obecnie Błogosławionego
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kapłana-męczennika
Kościoła
Katolickiego Hryhorija Chomyszyna, beatyfikowanego przez
Świętego Papieża Jana Pawła II.
Z poważaniem — o. Ihor Pełehatyj,
zwolniony z pracy za udział w
przygotowaniu publikacji książkowej „Dwa Królestwa” , eks-dyrektor i główny redaktor wydawnictwa „Nowa Zoria”, którego
działalność w chwili obecnej jest
w rzeczywistości zawieszona i
sparaliżowana przez faktyczne
bandyckie wrogie przejęcie.
rkc.lviv.ua

Nowe fakty o zbrodni wołyńskiej
Redakcja

Rozmowa z Leonem Popkiem
rozpowszechniana jest na FB a
tzn. że cieszy się dużym zainteresowaniem. Nasza redakcje nie
może przejść obok tego obojętnie
dlatego postanowiliśmy zapoznać
czytelników z całym tekstem. Z
dr. Leonem Popkiem, historykiem
z Instytutu Pamięci Narodowej,
rozmawia Adam Kruczek
***
W kwestii upamiętnienia ofiar
zbrodni w Ostrówkach i Woli
Ostrowieckiej, gdzie 30 sierpnia
1943 roku banderowcy zamordowali ponad tysiąc niewinnych
mieszkańców, zapadła niepokojąca cisza.
– Faktycznie, pomnik na cmentarzu w Ostrówkach jest niedokończony. Choć stoi od 2011
roku, brakuje na nim dwunastu
tablic z imionami i nazwiskami
zamordowanych. Na tablicach
po lewej stronie krzyża miało
być 6 tablic z nazwiskami 575
osób zamordowanych w Woli
Ostrowieckiej, a po prawej 6
tablic z nazwiskami 470 zamordowanych mieszkańców Ostrówek.
Czy istnieją merytoryczne podstawy do kwestionowania tych liczb?
– To są całkowicie pewne nazwiska, efekt moich kilkudziesięciu już lat badań, choć z
pewnością nie jest to pełna lista ofiar. Problem ludobójstwa
na Wołyniu, widoczny jak na
dłoni w przypadku Ostrówek,
polega na tym, że wiele rodzin
było z sobą silnie spokrewnionych, wiele osób nosiło te same
imiona i nazwiska, co utrudnia
policzenie ofiar. Ponadto wiele
rodzin zostało całkowicie wymordowanych, a jeśli nikt nie
ocalał, to nie miał kto przekazać o nich relacji. Dotyczyło to
zwłaszcza mieszkańców tzw.
kolonii. Ale nawet dziś, po ponad 70 latach, znajdują się nowi
świadkowie. Dzięki temu mogliśmy w tym roku uzupełnić listę
ofiar UPA w Ostrówkach i Woli
Ostrowieckiej o kolejne osoby.
Są to Rozalia Ulewicz z domu
Soroka, zamordowana wraz z
synkiem, którego imienia ani
wieku nie zdołaliśmy ustalić,
Katarzyna Popek z domu Go-

łębiewska mająca około 70 lat,
Zygmunt Soroka wraz dzieckiem o nieustalonym imieniu,
wieku ani płci, dziecko Andrzeja i Józefy Soroki, którego imienia też nie udało się ustalić, oraz
jeszcze jedna osoba o nazwisku
Ulewicz. Dotarliśmy też do danych osobowych kolejnych 6
osób zmarłych na skutek ran
odniesionych w czasie zagłady
Ostrówek i Woli Ostrowieckiej
w szpitalach w Lubomlu i Jagodzinie, które zostały pochowane
na cmentarzach w Lubomlu i
Rymaczach.
Ale właściwie dlaczego na cmentarzu w Ostrówkach nie wolno postawić tablic z nazwiskami ofiar?
– Niewątpliwie przyczyną jest
opór strony ukraińskiej. Faktycznych przyczyn mogę się tylko domyślać, gdyż nie uczestniczę w tych negocjacjach. Strona
ukraińska próbowała kwestionować z różnym natężeniem
w różnych czasach liczbę zabitych. Ba, próbowano wmawiać,
że tyle osób w ogóle nie mieszkało w tych wsiach. Gdy pokazałem im ostatni spis ludności
z 1931 roku, zaczęto podważać
liczbę ekshumowanych. W 2011
roku oskarżono polskich archeologów biorących udział w ekshumacji o łamanie kości w celu
zawyżenia liczby ofiar. Gdy i to
się nie udało, ponieważ liczby
kości stanowią niepodważalny
dowód, wymyślono, że na tablicach możemy umieścić tyle
nazwisk, ile wynosi liczba ekshumowanych.
Czy można zidentyfikować ekshumowane osoby?
– Skądże. Może by się to udało, ale zaledwie w kilku procentach. Tam ginęły całe rodziny, a
więc nawet badania genetyczne
są niemożliwe. Żeby zadowolić
stronę ukraińską, trzeba by dokonać makabrycznej selekcji,
której sobie nawet nie wyobrażam. Kogo miałbym bowiem
pominąć, może dzieci do lat
siedmiu, może starców, kobiety
albo może alfabetycznie umieścić na tablicach pierwszych z
listy. W ogóle nie docierają do
drugiej strony nasze argumenty. Dotychczas z 10 dołów śmier-

ci ekshumowaliśmy około 680
osób. Otrzymaliśmy informacje
o kolejnych 30 takich dołach.
Mamy nowe relacje, nowych
świadków, głównie Ukraińców,
którzy widząc naszą determinację, przychodzili, pokazywali,
pomagali, wskazywali, że gdzieś
tam była studnia, dziś zasypana, w której byli topieni Polacy
itp. Dużo jest informacji o pojedynczych mogiłach, ale też jedna z relacji mówi o dole śmierci
z ponad 20 zabitymi w tzw. kuźni Bałandy, inna o mniej więcej
30 zabitych w gospodarstwie
Jesionka. To wymaga dalszych
poszukiwań.
To bardzo cyniczne stanowisko
Ukraińców de facto całkowicie
uniemożliwia umieszczenie na
cmentarzu w Ostrówkach nazwisk
zamordowanych.
– Myślę, że tak naprawdę chodzi jeszcze o coś innego – o
politykę. Mam wrażenie, że
Ostrówki stały się jakby trochę zakładnikiem; dopóki nie
zostanie uroczyście i oficjalnie
odsłonięty przy udziale polskich
władz na najwyższym szczeblu
pomnik w Sahryniu, dopóty będzie blokada Ostrówek.
Na pomniku w Sahryniu wyryta
jest ogromna liczba nazwisk i każdy może tam pojechać i się z nimi
zapoznać. Dlaczego nie można
tego zrobić w Ostrówkach?
– Nie wiem, to są sprawy polityczne, w które nie wnikam.
Mogę tylko wskazać, jakie problemy napotyka upamiętnienie
ofiar ludobójstwa na Kresach.
Nam chodzi głównie o to, żeby
możliwie jak najwięcej szczątków znaleźć, przenieść na
cmentarz i pochować po ludzku. Ile znajdziemy, tyle znajdziemy, ale pomnik z nazwiskami wszystkich zamordowanych
powinien w Ostrówkach stanąć
i liczę, że kiedyś zostanie dokończony.
Od kogo zależy wydanie takiego
pozwolenia?
– Formalnie od ukraińskiego
urzędu wojewódzkiego w Łucku, ale tak naprawdę decyduje Kijów. Ostrówki stanowią

przykład, gdzie jak w soczewce
skupiają się wszystkie problemy związane z odnalezieniem,
ekshumowaniem i upamiętnieniem ofiar banderowskich
zbrodni. Takich miejscowości,
co do których wiemy na pewno,
że są cmentarzyskiem Polaków,
na samym Wołyniu jest około 2
tys. Warto sobie uświadomić, że
jak dotąd przez ćwierćwiecze
istnienia państwa ukraińskiego
udało się Polakom upamiętnić
zaledwie ok. 5 proc. ofiar tego
ludobójstwa. Pozostałe 95 proc.
oznacza tysiące dołów śmierci, które trzeba zlokalizować,
aby ekshumować i pochować
naszych zamordowanych rodaków. Zapewne wszystkich nie
uda się znaleźć, ale podjąć ten
wysiłek trzeba. To się tym zamordowanym po prostu należy.
Ostatnie prace poszukiwawcze w
Ostrówkach prowadzone w 2015
roku zakończyły się znalezieniem
szczątków 33 osób. Dlaczego w
tym roku nie podjęto poszukiwań?
– Cóż, nie istnieje już Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która firmowała i
częściowo finansowała te poszukiwania. Musimy z tym pracami poczekać do dogadania się
instytucji, które przejęły na siebie obowiązki Rady.
Jak wygląda stan badań nad
zbrodnią wołyńską?
– To bardzo dynamicznie rozwijający się dział historii. Co prawda
trudno już znaleźć nowych świadków bezpośrednich, ale badacze
różnymi drogami zaczynają docierać do niedostępnych dotąd
postsowieckich archiwów, które
odsłaniają wiele nowych faktów.

Ostatnio, dosłownie kilka tygodni
temu, w międzynarodowym czasopiśmie „Slavic Review” amerykański historyk dr Jared McBride
z United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie zamieścił pracę pt. „Chłopi
sprawcami: OUN-UPA a etniczna
czystka na Wołyniu, 1943-1944”,
w której na podstawie akt śledztw
prowadzonych przeciwko banderowcom przed sowieckimi
sądami odsłania szereg nieznanych dotąd okoliczności mordów
dokonanych przez OUN-UPA i
miejscową ludność ukraińską w
powiecie lubomelskim i szczegółowo zajmuje się też zbrodnią
w Ostrówkach. Doktor McBridge zasadniczo potwierdza nasze
ustalenia, ale podaje cały szereg
zupełnie nowych faktów. Wymienia z imienia i nazwiska szereg
sprawców, podaje, kto zamordował ks. Stanisława Dobrzańskiego i otrzymał za to konia, opisuje osobiste historie zbrodniarzy.
Okazuje się, że w większości byli
wcześniej policjantami ukraińskimi w służbie niemieckiej, mieli
za sobą udział w mordowaniu
Żydów. Pisze, że cała operacja
nie mogłaby się odbyć bez udziału okolicznych chłopów ukraińskich. Co prawda byli oni przez
członków UPA pod przymusem
spędzani do udziału w mordach,
ale w większości nie protestowali
przed mordowaniem i rabowaniem Polaków, a w przeddzień
zagłady Ostrówek przygotowali
oddziałom UPA prawdziwą ucztę
z mięsem, alkoholem i tańcami.
Dziękuję za rozmowę.
Artykuł opublikowany na stronie:
http://www.naszdziennik.pl/mysl/171269,nowe-fakty-o-zbrodni-wolynskiej.html

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

www.ksi.btx.pl

1 grudnia 2016 - strona 9

Z prasy polonijnej
Chołoniewicze
– Dół śmierci

Polska i ukraińska młodzież poznawała
tradycje weselne swoich narodów

Szlakiem
Wołyńskich Krzyży wokół
Huty Stepańskiej z
Januszem Horoszkiewiczem.

Projekt «Ukraińsko-Polskie Tradycje Ludowe» zjednoczył dzieci z Ukrainy i Polski. W polskim
Brzozowie prezentowały one sobie
nawzajem tradycje weselne. Informuje o tym Departament Oświaty
Łuckiej Rady Miejskiej.

MONITOR WOŁYŃSKI

Ten fotoreportaż
poświęcam
zamordowanemu na
okopach z I Wojny
Światowej,
koło Chołoniewicz Henrykowi
Szczepkowskiemu. Pochował Go
Wacław Wesoły s. Józefa, Czech
z Halinówki, a opowiedział mi o
tym syn Wacława, Henryk.
Za dworem Kerna w Chołoniewiczach były doły, z których ludzie
wydobywali piasek na swoje potrzeby. W te doły byli wrzucani
zamordowani Polacy z okolicy.
Natalia Słuczyk opowiadała jak
z Tatą przysypywała zwłoki, które były pochowane zbyt płytko i
dzikie zwierzęta je pożerały.
Spotkanie z Natalią Słuczyk było
jakby przypadkowe, jak to ujął
ks. Bp Marcjan Trofimiak – Dei
consilio. Kiedy nas zobaczyła, a
towarzyszył mi Marek Czapla,
który filmował, opowiedziała o
tym, jaki sen przyśnił się jej dzi-

siaj nad ranem. Gdy zaczęła mówić, doznałem dziwnego uczucia,
jak powiadają ludzie, że: «włosy
stają do góry». «Śniła mi się moja
Mama, co zmarła już dawno, stała tam koło dołu. Zobaczyłam Ją
i do Niej idę, a koło niej Polacy,
Ci z dołu, stoją żywi. Podeszłam
i widzę dół pusty i suchy, a oni w
tej ziemi umorusani i pokrwawieni stoją. Pytam się Mamy, po co
oni z tego dołu wyszli? «Na Księdza czekają, żeby Ich pochował»
– odpowiedziała Mama. Wtedy
się obudziłam, ubrałam i idę na
drogę, a tu was widzę» – powiedziała Natalia Słuczyk.
Film z VI Pielgrzymki, w 85 minucie jest Msza Św. przy Dole
Śmierci
https://www.youtube.com/watch?v=gQmii77a_fo

Festiwal „Polskie Kwiaty” po raz dziesiąty
MONITOR WOŁYŃSKI

W Łucku odbędzie się X Międzynarodowy Dziecięco-Młodzieżowy
Festiwal Polskiej Piosenki «Polskie
Kwiaty».
Impreza tradycyjnie odbywa się jesienią. W tym roku organizatorzy –

Towarzystwo Kultury Polskiej im.
Tadeusza Kościuszki – zapraszają
wszystkich chętnych na koncert 27
listopada 2016 r. o 14.00 godz. Odbędzie się on w Pałacu Młodzieży
Uczniowskiej.

MONITOR WOŁYŃSKI

Na zaproszenie Fundacji Promocji i Rozwoju Bieszczad w dniach
7–14 listopada 2016 r. uczniowie
oraz nauczyciele z Łuckiego Pałacu
Młodzieży Szkolnej (folklorystyczny zespół «Співоче коло» i Zespół
Tańca Ludowego «Радість») na
czele z dyrektorem Pałacu Stepanem Sydorukiem odwiedzili miasto
Brzozów w województwie podkarpackim. Tam wraz z młodzieżą z Tarnobrzegu uczestniczyli w
projekcie «Ukraińsko-Polskie Tradycje Ludowe». Każdy zespół za-

prezentował fragmenty weselnych
obyczajów swojego kraju.
Delegacja przez tydzień mieszkała
w Ośrodku Turystycznym «Czardworek» (dawnej rezydencji biskupów przemyskich). W ciekawym i

bogatym programie wizyty znalazło się m.in. zapoznanie się z polskimi rówieśnikami i ich opiekunami, warsztaty tańców ludowych,
wspólne próby, wycieczki czy jazda konna.

Maraton Poetycki w Równem
MONITOR WOŁYŃSKI
10 listopada Rówieńska Obwodowa
Biblioteka Naukowa
gościnnie otworzyła
swoje drzwi wszystkim, którzy chcieli
wziąć udział w Maratonie
Poetyckim
«Made in Polska»,
poświęconym Dniu
Niepodległości Polski.
Organizatorem Maratonu było Centrum
Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego. 11 listopada
Polacy w całym świecie obchodzą rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Z tej
okazji w Równem zorganizowano
Maraton, w czasie którego wszyscy chętni recytowali wiersze
polskich autorów, w tym Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Adama Zagajewskiego i
, ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie prowadziły uczennice Rówieńskiego Gimnazjum Humanistycznego Olga Szykało i Ołena
Pokalczuk.
Podczas Maratonu zabrzmiały
utwory muzyczne w wykonaniu
uczniów lokalnych szkół muzycz-

nych i zawodowych. Największe
wrażenie na wszystkich sprawił
występ ucznia Rówieńskiego
Gimnazjum
Humanistycznego
Tarasa Rodzina, który a capella
zaśpiewał piosenkę «Hej, sokoły» w języku polskim. Uczniowie
gimnazjum od dawna współpracują z CKE imienia Tomasza
Oskara Sosnowskiego, doskonaląc swój język polski.
Oprócz uczniów szkół rówieńskich i studentów miejscowych
uczelni, udział w Maratonie Poetyckim wzięli pisarze Rówieńskiej Obwodowej Organizacji

Związku Pisarzy Ukrainy na czele z prezes Iryną Bakowiecką,
pracownicy Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego, przedstawiciele polskich
organizacji obwodu rówieńskiego: Towarzystwa Kultury Polskiej
imienia Władysława Reymonta
i Ukraińsko-Polskiego Sojuszu
imienia Tomasza Padury w Równem oraz Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
Św. Antoniego w Korcu. Wszyscy
uczestnicy Maratonu Poetyckiego
otrzymali certyfikaty, a także – co
najważniejsze – wynieśli z tego
spotkania miłe wspomnienia.

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

1 grudnia 2016 - strona 10

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

ww.ksi.btx.pl

Polsko ukraińskie relacje w cieniu
doktryny Doncowa
Bożena Ratter

22 listopada 2016 r. członkowie
SKN Spraw Zagranicznych, studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowali
odważnie ciekawą debatę : „Polsko-ukraińskie relacje w cieniu
Wołynia: historia naznaczona
cierpieniem”.
„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. Jeżeli nie dojdzie do oficjalnego potępienia (przez prezydentów, lub
parlamenty) OUN i jej struktur za
popełnioną zbrodnię ludobójstwa
na ludności polskiej i ukraińskiej,
zakłamanie historii będzie się pogłębiać i przez to nie dojdzie do
normalizacji stosunków polsko –
ukraińskich na płaszczyźnie społeczeństw.
Trzeba mieć świadomość tego, że
dziś na południowo - wschodnich
obszarach II RP prowadzona jest
intensywna, antypolska propaganda, ma miejsce kształtowanie
postaw nienawiści do Polaków”.
Wypowiedź Wiktora Poliszczuka z roku 2004, znakomitego
ukraińskiego historyka, również
prawnika i adwokata, rzetelnego i
uczciwego naukowca,
który
prowadził wieloletnie badania w
oparciu o dokumenty przechowywane w ukraińskich archiwach
zanim zostały zamknięte przez
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,
jest odpowiedzią na podstawowe
pytanie zadane przez moderatorów debaty.
Niestety, niektórzy uczestnicy debaty postawili sobie za cel
agitację i manipulację umysłami
licznie zgromadzonych młodych
ludzi, przyszłej intelektualnej elity. Antypolska propaganda prowadzona jest również na terenie
Polski. Antypolskie jest żądanie
mniejszości ukraińskiej by o
fragmentach historii Polski, zakazanych i karanych przez ponad
70 lat pod rządami sowieckiego
okupanta i jego agentów, nadal
nie wolno było Polakom mówić.
By historia Polski była nadal fałszowana. Film Wołyń jest ważny
dla nas Polaków. Kiedy wreszcie po 75 latach doczekaliśmy
się wspaniałego obrazu, który
zgodnie z obiektywnymi faktami historycznymi pokazuje nam
Polakom zbrodnię dokonaną na
polskich obywatelach (Polakach,
Żydach, Ukraińcach itp.) my,
Polacy, mamy się tego wyprzeć!
Bo obiektywna prawda historyczna jest „niewygodną” dla licznej
diaspory ukraińskiej zarówno w
Polsce jak Kanadzie, Anglii, USA
itd. Czy w jakimkolwiek cywi-

lizowanym kraju byłoby możliwe szantażowanie prawowitych
władz zakazaniem mówienia
prawdy historycznej dotyczącej
wybranego fragmentu jego historii ?
Działania takie prowadzi przedstawicielka fundacji Euromajdanu Warszawa. Młoda, zdrowa,
elegancka, pełna tupetu kobieta,
od 7 lat mieszkająca w cieplarnianych warunkach w Polsce,
korzystająca ze wszystkich przywilejów obywatela polskiego,
postawiła zarzut, iż debata o
relacjach polsko – ukraińskich
sprowadzona została do przypominania historii w filmie Wołyń. „Wiele innych rzeczy, które
można było powiedzieć podczas
debaty nie zostało powiedziane.”
Tak, nie zostało powiedziane
choćby to, iż mniejszość polska na Ukrainie traktowana jest
zupełnie inaczej niż mniejszość
ukraińska w Polsce. „ Mimo iż
w ukraińskiej konstytucji jest zapis o finansowaniu mniejszości
narodowych, polska mniejszość
narodowa nie otrzymuje ani jednej hrywny od rządu Ukrainy.
Wszystko co jest polskie finansowane jest przez stronę polską.
Nie wiem czy jest taki przypadek
w Europie. A jeśli chodzi o wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
Polski, to przejęte przez Ukrainę
polskie pałace, klasztory, kościoły, biblioteki, cenne zbiory,
uzdrowiska, zamki, cmentarze
itp. niszczeją. W województwie
lwowskim władze Ukrainy nie
przeznaczyły na odnowienie zabytków ani jednej hrywny. W
Żółkwi, w kolegiacie wzniesionej
w 1606–1618 r. z fundacji hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego znajdowały się
4 monumentalne obrazy polskiego malarstwa batalistycznego.
Polska „uzyskała zgodę” na renowację 2-ch obrazów, na co przeznaczyła 2 miliony euro. Władze
ukraińskie nie dotrzymały umowy i obrazy nie wróciły do kolegiaty. Nie znam kraju, który przeznaczałby tak wielkie kwoty na
odnawianie nie swoich zabytków.
Do dzisiaj władze ukraińskie nie
zwróciły kościołowi polskiemu
zagarniętego mienia (kościoły,
klasztory, szkoły, plebanie itp.)
natomiast bardzo chętnie kościoły zwracane są wszystkim innym,
protestantom, grekokatolikom,
prawosławnym. Księża szkoleni
są tak, by msze św. odprawiane
były w języku ukraińskim. Arcybiskup lwowski, Mieczysław
Mokrzycki powiedział podczas
uroczystości 360 rocznicy ślubów
Jana Kazimierza, że trzeba się
wyzbyć uczuć patriotycznych w
imię ekumenizmu. „Jeżeli chcemy wyprowadzić ludzi z kościoła
to wprowadźmy język ukraiński”
– to postawa księży Polaków,
którzy nie ulegają presji i prowa-

dzą kościół w języku polskim dla
potrzebującego tego, mniejszości
polskiej na Ukrainie (Lwowska
Fala)”. Karta Polaka nie zawsze
świadczy o tym , iż jest się Polakiem, często jest kupowana. Polacy nie mają żadnej reprezentacji
w parlamencie Ukrainy” (wystąpienie podczas konferencji Voice
Free Europe).
W polskim parlamencie jest co
najmniej kilkunastu przedstawicieli mniejszości ukraińskiej. Nie
mówiąc o posadach w sądach,
mediach, lasach, uczelniach itp.
Media polskie na Ukrainie finansowane są przez stronę polską gdy tymczasem Piotr Tyma,
przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w Polsce otrzymywał kilka lat temu pół miliona złotych
od władz polskich na ukraińskie
pismo „Nasze słowo” dyskryminujące Polaków.
Brak jest
również choćby gestów dobrej
woli ze strony władz ukraińskich.
Na pomniku upamiętniającym
śmierć profesorów lwowskich zamordowanych przez Niemców na
Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, do dzisiaj nie ma tablicy z
nazwiskami polskich profesorów.
Co zostanie z polsko ukraińskich relacji jeśli wybiorę się na
ten film z młodzieżą z mojej klasy
– pyta Robert Czyżewski z Fundacji Wolność i Demokracja? To
samo co z relacji polsko niemieckich czy niemiecko żydowskich
po przywiezieniu tej młodzieży
do Muzeum Polin. Codziennie do
Muzeum Polin przyjeżdżają autokary z młodzieżą z całej Polski,
by dowiedziała się o ludobójstwie
dokonanym przez Niemców. Lekcje historii dla dzieci i młodzieży
odbywają się również w Muzeum
Pawiaka. Polacy i Niemcy znają
prawdę o skutkach zbrodniczej
ideologii nazistowskiej i nie przeszkadza to 2 milionom Polaków
pracować w Niemczech, Niemcom robić interesy w Polsce a Donaldowi Tuskowi w UE. Tylko że
Niemcy nie stawiają pomników
Hitlerowi, Gebelsowi, Frankowi.
Co powinno zostać ? Powinno
zostać to, co z wyjazdów polskiej
młodzieży z Wrocławia na Wołyń
w ramach szczytnej akcji zainicjowanej kilka lat temu przez TV
Wrocław „Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia”, to co z prac
ekshumacyjnych prowadzonych
z udziałem młodzieży z polskiej
inicjatywy i za prywatne pieniądze Polaków, których bliskich
zamordowano w 3700 wsiach.
Ślady polskich wsi i cmentarzy
sprytnie są zacierane przez państwo ukraińskie i dzisiaj.
Jak będzie wyglądał stereotyp
Ukraińca w oczach polskiego
dziecka po obejrzeniu tego filmu– pyta Robert Czyżewski? Tak
jak stereotyp Niemca w oczach
polskiego dziecka po obejrzeniu
dokumentalnych zdjęć pieców

/ Twórca ukraińskiej koncepcji nacjonalizmu, przyjętej w latach 30. XX wieku przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów za podstawę ideologiczną działalności politycznej,
a porzuconej w 1943.

krematoryjnych z KL Auschwitz,
scen zagłady Żydów w Babim
Jarze w Kijowie, zwłok na ulicach getta we Lwowie. Młodzież
polska przez kilkadziesiąt lat w
obowiązkowym zestawie lektur
miała opisy zbrodni dokonanej
w obozach koncentracyjnych co
nie przeszkadza jej utrzymywać
przyjacielskie relacje z Niemcami.

Tak jak stereotyp Niemca i Żyda
po obejrzeniu przez dzieci filmu
Agnieszki Holland „W ciemności”.
Film „W ciemności”
nakręcony w 2011 roku został pokazany ukraińskiej publiczności
we Lwowie w ramach VII Festiwalu Niezależnego Kina „KinoLew” .
„Pokazanie
filmu „Wołyń”
w XXI wieku spowoduje, iż Polacy będą chcieli mordować” - agituje szefowa Euromajdanu. Nie
słyszałam aby szefowa Euromajdanu Warszawa prowadziła agitację antyżydowską argumentem,
iż po obejrzeniu filmu Agnieszki
Holland „W ciemności” , Żydzi
będą chcieli mordować. A Żydów
we Lwowie mordowali służący w
armii niemieckiej Ukraińcy, których umysły zatruła neopogańska
i rasistowska ideologia Doncowa.
Czy Polski Instytut Sztuki Filmowej finansując w XXI wieku
film Agnieszki Holland „W ciemności” buduje mosty czy szerzy
nienawiść do Ukraińców? Po co
wracać do historii zagłady Żydów
we Lwowie w XXI wieku?

Państwo polskie potępia niemiecki nazizm, który zatruł umysły
Niemców uznających się za wybraną rasę „panów” i zachęcił do
zagłady Żydów a potem innych
narodowości (Szymon Wiesenthal). Państwo polskie nie potępia
narodu ukraińskiego tak jak nie
potępia narodu niemieckiego ale
potępia faszystowski nacjonalizm
OUN UPA.
Tymczasem, jak donosi portal
wiadomości.wp.pl, ukraińscy aktorzy zostali ukarani za udział w
filmie Wojciecha Smarzowskiego
„Wołyń”. Dla aktora jest to wyrok.
Podczas debaty o filmie „Wołyń” prowadzonej przez Piotra
Zychowicza w siedzibie IPN, Stanisław Srokowski po raz kolejny
dementował narrację próbującą
„wyjaśniać” przyczyny zbrodni.
Widać pan Robert Czyżewski nie
miał czasu zapoznać się z obiektywnymi faktami historycznymi,
przypominam:
„Jeżeli chodzi o wieś, tam nie było
żadnej różnicy między chłopem
polskim a chłopem ukraińskim.
Pod względem materialnym stali
na tym samym poziomie, dostęp
do ówczesnej kultury, wiedzy i
oświaty i religii był bez żadnej
dyskryminacji. A najbardziej rozwiniętą oświatę w 1918 r mieli
Ukraińcy, mieli oni swoje stowarzyszenia, organizacje kulturalne
i polityczne a konstytucja marco-
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wa z 1921 roku, artykuł 95, zapewniała wszystkim obywatelom
takie same prawa. Po reformie
rolnej w 1920 roku było do objęcia 309 ha ziemi. 220 ha dostało
się w ręce ukraińskie a 89 ha ręce
polskie. Czyli nie osadnicy wojskowi zagarnęli ziemię.
Na Kresach kształtowanie się
mentalności, świadomości ukraińskiej to był bardzo długi proces.
Jeszcze w latach 30 XX wieku
połowa ludu rusińskiego przyznawała się do swojej filozofii historii rusińskiej. Gdy 1931 roku
prowadzono badania „kim jesteś”
to 46% Rusinów mówiło o sobie
jestem „Rusinem” a mniej z tych
, którzy nazywali siebie Rusinami
przyznawało się potem do świadomości ukraińskiej. Działania
Ukraińskiej Organizacji Wojskowej a potem w OUN prowadziły terror, który miał pobudzić,
wzmocnić świadomość ukraińską. Działalność tę prowadziła
ukraińska inteligencja.”
Wyjaśnienie zbrodni tym, iż
Ukraińcy wskutek ucisku carskiego a potem przybycia polskich osadników cierpieli głód
i straszliwe przeludnienie oraz
przyzwyczaili się do widoku
zwłok pozostawionych na ulicach
przez kolejnych okupantów uważam za niezwykłą propagandę.
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Na Ukrainie mieszkali obywatele narodowości polskiej, żydowskiej, ormiańskiej, rusińskiej,
halickiej, huculskiej, niemieckiej,
węgierskiej, czeskiej itp. Wszyscy cierpieli głód i przeludnienie,
wszyscy byli uciskani przez cara,
bolszewików, nazistów, skazywani na zsyłki do Kazachstanu, na
Syberię czy do
obozów
koncentracyjnych. Wszyscy byli
zmuszani do nieludzkiej pracy. I umierali
w wyniku
wielkiego głodu zaplanowanego
przez Stalina. Inteligencja polska niezależnie od pochodzenia
etnicznego ginęła w Katyniu a
jej rodziny zesłano w głąb Rosji. Widok zwłok umierających
z głodu lub zamordowanych na
ulicach, w więzieniach NKWD,
wzdłuż torów kolejowych, po
których w bydlęcych wagonach
wieziono kolejnych zesłańców
w głąb Rosji, widok rozstrzeliwanych w dołach śmierci itp.,
znany był wszystkim grupom narodowościowym. Ale tylko jedna
dopuściła się wielkiej zbrodni w
wyniku zwyrodnienia jednostek i
sterujących nimi grup.
„Brygidki, sławne więzienie
lwowskie, były druga rzeczą, o
której nikt nie mógł mówić spokojnie. Bolszewicy bowiem wymordowali wszystkich więźniów
przed wyjściem, a Niemcy przez

parę dni pozwalali ludności zwiedzać rozbite zupełnie więzienie,
w stanie w jakim je zastali. Chodziło tam pół Lwowa, szukając
najbliższych wśród trupów tak
zniekształconych, że poznanie
było zwykle rzeczą zupełnie
beznadziejną. Byli tam i księża
ukrzyżowani na ścianie, jeden z
różańcem przeciągniętym przez
jamy oczne, i drugi z krzyżem zaznaczonym gwoździami wbitymi
do piersi, i innych bardzo wielu.
Pomimo wszystko niektóre trupy zostały przez najbliższych
rozpoznane, nieraz po strzępie
odzieży lub po zębach. O tych
scenach mówili wszyscy, bo po
prostu po trzech miesiącach nie
potrafili jeszcze myśleć o czymś
innym.” (Karolina Lanckorońska,
Wspomnienia wojenne). Karolina Lanckorońska jako wysłannik
PCK walczyła o ludzkie warunki
dla więźniarek w obozach koncentracyjnych, w tym Ukrainek.
Karolina Lanckorońska nie wydłubywała oczu niemowlętom,
nie piłowała ich matek i nie wieszała na płocie zwłok rozciągniętych na kształt orła polskiego.
Natomiast stawiła się jako świadek w procesie zwyrodniałych
zbrodniarzy niemieckich. Na
terenie Ukrainy pomniki zbrodniarzy stawiane przez władze
Ukrainy pojawiają się jak grzyby
po deszczu. Nawet w Dublanach

czyli na terenie Akademii Rolniczej zamiast pomnika choćby
Mykoła Łysenki stoi 5-metrowy
pomnik zbrodniarza.
Czego oczekuję od Ukrainy ? By
zaniechała rasistowskiej polityki
względem Polaków . By przestała niszczyć ślady polskości na
Ukrainie, oddała zbiory biblioteczne i przestała wprowadzać
bydło na resztki polskich cmentarzy i do ruin polskich kościołów.
By doprowadziła do ekshumacji i
godnego pochówku i upamiętnienia zamordowanych na Wołyniu
i Małopolsce Wschodniej przez
zmanipulowanych
zbrodniczą
ideologią OUN UPA.
Czy niszczenie śladów polskości
na Ukrainie i stawianie pomników zbrodniarzom , którzy wyrżnęli 130 000 Polaków a resztę
okaleczonych na ciele i psychice
wypędzili zagrabiając ich mienie, wynika z chęci budowania
porozumienia i „mostu” czy z
nienawiści do Polaków? Polacy
na Ukrainie byli od zawsze. Stanowili o sprawach politycznych,
kulturowych, zemsta Stalina spowodował likwidację milionów
Polaków. I w chwili zbrodniczej
eksterminacji prowadzonej przez
dwie zbrodnicze ideologie, nazistowską i komunistyczną, do
likwidacji Polaków przystąpili
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zdradziecko sąsiedzi zza płota, z
Ukrainy.
Nie zgadzam się na przeznaczanie
moich pieniędzy na wspieranie
mniejszości ukraińskiej , która
prowadzi antypolską działalność
na terenie Polski. Domagam się,
by moje pieniądze jako podatnika
państwa polskiego przeznaczane
były na zabezpieczenie losu Polaków, od których Polska odeszła
, którzy pozostali Polakami ale
traktowani są jak ludzie drugiej
kategorii i są zastraszani przez
obywateli ukraińskich.
Cmentarz Orląt Lwowskich został zburzony przez sowietów z
nienawiści do polskości . W 1989
roku pracownicy Energopolu w
sposób półlegalny zabezpieczyli i
częściowo odrestaurowali Cmentarz Obrońców Lwowa. Byli szykanowani przez władze Lwowa.
Uroczyste otwarcie odrestaurowanego wskutek późniejszych
uzgodnień między rządem Ukrainy i Polski cmentarza nastąpiło
w 2005 roku. Na odnowionych
wysiłkiem wspaniałych Polaków
grobowcach, w wyniku kontynuowanej antypolskości usunięto
na płytach w katakumbach przy
nazwiskach poległych słowa: „za
obronę Lwowa”.

Grzegorz Górny po siedmiu latach
Stanisław Żurek

W dodatku „Plus Minus” dziennika Rzeczpospolita 17 października 2009 roku w artykule „Ukraiński kłopot z Banderą” Grzegorz
Górny pisał: „Do Polski coraz
częściej docierają z Ukrainy wiadomości budzące niepokój. Dotyczą one stawiania pomników
Stepanowi Banderze, nadawania
jego imienia ulicom oraz gloryfikowania ukraińskich formacji
nacjonalistycznych z okresu II
wojny światowej. Dla Polaków
jest to szczególnie bolesne, ponieważ nasza pamięć historyczna
przechowuje wspomnienia o rzezi, jakiej w 1943 roku na Wołyniu i w Galicji dokonały oddziały
banderowców. Wielu polskich
historyków podkreśla, że wymordowanie od 60 do 80 tysięcy naszych rodaków spełniało wszelkie
kryteria ludobójstwa. Chociaż
sam Bandera nie brał udziału w
rzeziach na Wołyniu, gdyż był
internowany przez Niemców, to
jednak – jak zauważa profesor
Andrzej Chojnowski – „był ojcem duchowym i po części organizacyjnym tego wielkiego ataku
na Polaków. Koncepcja „Ukrainy
bez Lachów” zrodziła się w jego
kręgu politycznym. W krwawy
sposób skonkretyzowali ją już
jego bliscy współpracownicy, ale
to nie umniejsza jego odpowiedzialności”. Polscy komentatorzy
nie mają wątpliwości, że wybór
Bandery do panteonu bohaterów
odrodzonego państwa ukraińskiego oraz budowanie tożsamości

narodowej na jego kulcie utrudni
proces pojednania między naszymi krajami./.../ Gdyby Ukraińcy
chcieli uczynić Banderę swoim
bohaterem narodowym, warto zadać im pytanie, na jakich fundamentach ideowych zamierzają budować własną tożsamość. Skład
narodowego panteonu to czytelny
sygnał wartości, na jakich chcemy się w przyszłości oprzeć.
Zwolennicy tradycji OUN-UPA
odpowiadają, że jest to dążenie do
niepodległości oraz walka z nazizmem i komunizmem. To jednak
tylko część prawdy. Jak pisał emigracyjny historyk Iwan Łysiak-Rudnyćkyj, OUN od początku
swego istnienia miała charakter
totalitarny i była zafascynowana faszyzmem oraz narodowym
socjalizmem. O klimacie, panującym wewnątrz organizacji,
świadczy rozpowszechniany w
niej „Dekalog” z nowymi przykazaniami. Siódme z nich brzmiało: „Nie zawahasz się popełnić
największej zbrodni, kiedy tego
wymaga dobro sprawy”. Dziesiąte zaś: „Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego drogą
ujarzmiania cudzoziemców”. Ten
swoisty „kodeks moralny” jest nie
do pogodzenia zarówno z etyką
chrześcijańską, jak też z wartościami, na których ukształtowana
jest Wspólnota Europejska. Nie
do przyjęcia jest także wybrana
przez ukraińskich nacjonalistów
praktyka eksterminacji wrogów

politycznych. To wszystko nie
ma szans na akceptację nie tylko
większości obywateli Ukrainy,
ale także mieszkańców Europy.
/.../ Trudno sobie wyobrazić lepszą wiadomość dla Kremla niż
informacja o gloryfikacji Bandery
na Ukrainie. W ten sposób moskiewscy propagandyści dostają
silny oręż do ręki. Rosyjskie media są pełne doniesień o „heroizacji nazistowskiego dziedzictwa”
we Lwowie i Kijowie. Ukraina
przedstawiana jest jako państwo
nieobliczalne, potrafiące budować swoją tożsamość tylko według faszystowskich wzorów. W
domyśle pojawia się sugestia, że
jedynie rosyjski protektorat nad
Ukrainą jest w stanie zapobiec
odradzaniu się upiorów przeszłości. Argumentacja ta w wielu zachodnich stolicach pada na podatny grunt. Tym bardziej że trudno
zarzucić Rosjanom kłamstwo,
gdy przypominają, iż OUN-UPA
hołdowała ideologii totalitarnej i
odpowiada za masakry na ludności cywilnej. Jest wątpliwe, by w
takiej sytuacji Europa Zachodnia
wykrzesała z siebie entuzjazm w
obronie Ukrainy przed zakusami
Rosji.”
Od publikacji tego artykułu minęło siedem lat, w ciągu których
wszystko to, co wydawało się niemożliwe i irracjonalnie, w polityce Ukrainy stało się faktem. Elitom politycznym i intelektualnym
Ukrainy polskie elity nie posta-

wiły pytań o fundamenty ideowe
budowanej tożsamości narodowej. Jest wręcz odwrotnie, dominujący głos w polityce zarówno
Platformy Obywatelskiej jak też
Prawa i Sprawiedliwości mają poplecznicy gloryfikacji faszystowskiej
Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów i jej ludobójczego
zbrojnego ramienia Ukraińskiej
Powstańczej Armii. Konsekwencją banderyzacji Ukrainy stała się
utrata Krymu i wojna domowa
we wschodnich rejonach kraju,
propagandowo wykorzystywana
jako wojna prowadzona z agresorem rosyjskim. Cel władz Kijowa
jest jasny: fizyczne zniszczenie
przeciwnika politycznego. Zgodnie z fundamentami ideowymi
tożsamości narodowej budowanej na ideologii niepodległościowej OUN-UPA zadekretowanej
przez parlament ukraiński. A ta,
jak wiadomo, wynika z koncepcji integralnego nacjonalizmu
ukraińskiego opracowanej przez
Dmytro Doncowa. W prymitywnej wersji został on sformułowany w tzw. Dekalogu ukraińskiego
nacjonalisty. Na tej ideologii Kijów opiera także swoje relacje z
Warszawą, a trzeba być ślepcem,
aby tego nie zauważyć.
Tym razem „okupantem” nie są
„polscy koloniści”, ale „prorosyjscy separatyści”, wspierani przez
Kreml. Gdy tymaczasem „patriotyczną” Ukrainę wspierają głównie byli „polscy okupanci”, chociaż jednocześnie nadal okupują

oni część „etnicznie ukraińskich
ziem”. O rzeczywistej rozgrywce
toczonej głównie przez finansjerę
amerykańską oraz wielkiej grze
USA-Rosja zwykły obywatel
Ukrainy nie jest informowany.
Obywatel Polski też nie, chociaż
Polska jest bezpardonowo i niebezpiecznie do niej wciągana.
Użytecznym durniom nie przemówi argument, że aby Ukraina
była rzeczywistym „buforem”
przed Rosją, to najpierw powinna podbić Kaliningrad. Wówczas
nawet utrata Donbasu dla nas nie
miałaby większego znaczenia.
Ma natomiast ogromne znaczenie dla oligarchów ukraińskich i
współdziałającej z nimi finansjery
„geopolitycznej”, ale wśród niej
Polaków nie ma. A zobaczymy,
czy nowa ekipa w Białym Domu
będzie kontynuowała pseudo-wojenkę z Kremlem kosztem
ukraińskich ofiar, czy zakończy
misję Banderlandu – co sygnalizują środowiska żydowskie. Być
może tracą już wiarę w taką formę podboju ideologiczno-ekonomicznego Ukrainy i dochodzą do
wniosku, że formacje zbrojne nacjonalistów ukraińskich nie tylko
nie odzyskają terenów zajętych
przez separatystów, ale w międzyczasie „podbiją” pozostałą część
Ukrainy i przegonią Poroszenkę
i Hrojsmana, gdyż Jaceniuk sam
już wyemigrował. Oczywiście z
kilkunastoma milionami dolarów.
Stanisław Żurek
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Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu
Redakcja

Za kilak dni trafi do rąk Waszych smutna książka. Proszę ją
pozyskiwać i czytać w sposób
spokojny, bez nienawiści i żalu.
Ofiarujmy nasz ból - za Męczenników z naszych Rodzin i Wołynian, odmawiając każdego dnia
- po wyjściu z domu, za próg,
rankiem - starochrześcijańskiej
modlitwy za dusze - Anioł Pański. My w Rodzie, tak praktykujemy od 1943 r. Tak mnie
nauczyła babcia Marenia Kołtun
i ja WAM tak przekazuję! Cóż
damy więcej - Męczennikom?
Ani krzyży nie mają, ani mogił,
ani śladu po ich krwi - chociaż
tej nikt, niczym nie zmyje.
... ks. Ludwika Wrodarczyka,
gdy ukłuto głęboko bagnetem,
popychając na ścianę chaty w
Okopach pod Sarnami (Okopy
k/wsi ukraińskiej Netreba) nie
mylić z Okopami k/ Jagodzina
(Dorohuska) - to do dzisiaj jest
plama krwi na ścianie i sto razy
zabielana, nie da się wapnem
zwabić. A potem wyciągnięto go
ryczącego z bólu na podwórek
(wieczór - a był doktorem dla
oprawców, przyszli z sąsiednich
wsi) i na stojąc rozdarli żywcem piersi bagnetami i wywarli
rękami serce... Tak mordowali
Ukraińcy polskich kapłanów swoich dobrodziei ...
Ks. Wrodarczyk będzie wkrótce
świętym - dzieją się łaski oraz
uzdrowienia za Jego pomocą z
nieba... Też proście o co chcecie
- otrzymacie!
Pierwszy nakład autorski 
niewielki jest bez fotografii.
Niemnie gromadzimy fotografie pomordowanych i żywych z
tych wsi, o których piszę. Proszę
Was dołóżcie starań i prześlijcie
dobre skany fotografii z Wołynia

z opisami do  kolejnego wydania  nie wcześniej jednak jak
za pół roku. Taki stawiam czas
do wykopania tej żmudnej pracy. Zatem zbudujmy Męczennikom  Polakom spod Lubomla
„Pomnik w literaturze” dokładając do tej książki, wasze fotografie i te, które zgromadziłem
przez 40 lat swojego świadomego ratowania pamięci o nich.
Poświęciłem cale życie, po to,
by ONI ożyli i pozostali w pamięci naszej i polskiego narodu
- na zawsze.
Książka „Bestialstwo UPA pod
Lubomlem na Wołyniu” pisana w bólu, przez półtorej roku

- wraz z Michałem (przy komputerze, który cierpliwie pisał
i przeżywał ból wraz ze mną).
Podróże do ostatnich świadków
ludobójstwa na Wołyniu w upalne lato 2015 r - dziękuję wszystkim, szczególnie Wojtkowi ze
Świerż za użyczanie samochodu
i wspólne podróże. Książka pisana w zasadzie w sercu, pisana od ponad 25 lat. Broniłem
się przed nią, żeby nie dotykać
ran, cierpień i długotrwałego
konania tysięcy Polaków mordowanych w bestialski sposób
na Wołyniu w 1943 r (apogeum)
- pękło serce cierpliwość, gdy
pop z cerkwi kijowskiej (która
ostatecznie za pozowaniem bi-

skupa z Łucka, zagrabiała nasz
kościół). W rymackim kościele
powiedział do nas na odpuście w
2015 r. (ponad 150 osób z Polski, potomków ocalałej resztki
z ludobójstwa)... „Znaite Polaki - to ny Ukrainci pomordowały was, to Sowiety w naszych
mundurach mordowały!” Piszę
kolejną książkę o ludobójstwie,
Jeśli kto chce, niech kontaktuje mnie ze swoimi bliskimi 
świadkami ludobójstwa  zamieszczę ich opowieści... Książka jest w małym nakładzie, autorskim. Nie znalazł się sponsor
(poza drobnymi wsparciami moich Przyjaciół z www.rymacze.
pl). Nie bedzie jej w sprzedaży

księgarskiej, można ją zakupić
i zamówić poprzez Antykwariat
Kresowy, dokonując wcześniej
wpłaty na konto wydawnicze:
NTK Chełm
29 7999 9995 0610 3582 4304
0001
Kolejność wysyłki wg wpłat.
Książka ukaże się w listopadzie
2016 r... Wkrótce zamieścimy
spis treści... Proszę udostępniać
i zamawiać.... nakład mały, autorski str ok .480. cena 1 egz z
przesyłką 60 zł

STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE - DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
Stowarzyszenie zarejestrowano w październiku 2014r w celu:
* zachowania pamięci o Kresach Południowo - Wschodnich * obrony prawdy historycznej o Wołyniu i Kresach
Południowo - Wschodnich * wybudowania w Szczecinie pomnika poświęconego ofiarom nacjonalizmu
Ukraińskiego z lat 1939-1947 * upamiętniania rocznic historycznych I wydarzeń kresowych * edukowania
młodego pokolenia * wydawania kwartalnika „ Szczecińskie Zeszyty Kresowe” * utworzenia
archiwum oraz biblioteki i czytelni.

Wesprzyj ideę budowy pomnika na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie!
Wpłać swoją darowiznę na konto w Idea Bank

16 1950 0001 2006 6204 0678 0002
kontakt, tel. 792 50 06 04, 601 58 16 53, 601 80 08 56
e-mai:biuro@kresywschodnie.org.pl
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„Operacja Polska” - Światełkiem
w
tunelu
IPN...?
Andrzej Łukawski

Czy listopadowy komunikat IPN
w sprawie zapomnianej i przemilczanej „Akcji Polskiej NKWD w
latach 1937-1938 okaże się światełkiem w tunelu?.
W sprawie komunikatu pojawił
się news Barbary Niedziałko,
informujący o przygotowaniach
IPN do śledztwa w sprawie „operacji polskiej” w którym czytamy:
Zarządzeniem z 18 listopada
2016 r. prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu – zastępca
Prokuratora Generalnego, przekazał do Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
materiały dotyczące tak zwanej
„operacji polskiej”, celem przeprowadzenia postępowania karnego w tej sprawie.
W ocenie prok. Andrzeja Pozorskiego była to największa zbrodnia popełniona na Polakach w
historii naszego narodu. – Na
początku przyszłego roku podejmiemy decyzję o wszczęciu postępowania karnego w tej sprawie,
które będzie jednym z najważniejszych, jakie do tej pory prowadziła prokuratura Instytutu –
przewiduje szef pionu śledczego
IPN. Celem śledztwa jest ustalenie sprawców, okoliczności
zbrodni i oddanie hołdu pomordowanym i ich rodzinom.
Pion śledczy IPN nigdy wcześniej nie prowadził postępowania
w sprawie zbrodni NKWD popełnionej na Polakach w latach
1937–1938. Umożliwiła je dopiero nowelizacja ustawy o IPN
z tego roku, która przesunęła zakres badań Instytutu od 1917 r.
(wcześniej przepisy wyznaczały tę
granicę od 1939 r.).
Zbrodnicze działania funkcjonariuszy sowieckiego państwa komunistycznego polegały na dokonywaniu w latach 1937–1938
represji z przyczyn politycznych
i narodowościowych, w tym zabójstw i bezprawnego pozbawienia wolności, wobec ludności
polskiej przebywającej na terenie
ZSRR, na podstawie Rozkazu
Operacyjnego Komisarza Naro-

dowego Spraw Wewnętrznych
Związku Sowieckiego z dnia 11
sierpnia 1937 roku, wydanego
przez Nikołaja Jeżowa.
Wedle danych NKWD we wskazanym okresie zostało aresztowanych, a następnie skazanych 139
835 osób, w tym 111 091 osób
skazano na karę śmierci. Likwidacji poddano między innymi
działaczy polonijnych, nauczycieli, urzędników, księży, zamożniejszych rolników, pracowników
służby leśnej i rzemieślników.
„Akcja Polska” NKWD w latach
1937-1938, to skutecznie ukrywana przez dziesiątki lat martyrologia Polaków, którzy w wyniku
Traktatu Ryskiego znaleźli się
poza granicami Polski.
Za Piłsudskiego Polska straciła
ogromną cześć terytorium i w tym
miejscu pokuszę się o odrobinę
spekulacji.
Nie można jednoznacznie stwierdzić, że koncepcja „przymorza”
lub tzw. „bufora” jaką lansował
Józef Piłsudski miała być zadośćuczynieniem za utracone w wyniku traktatu terytorium.
Oczywiście to -jak wspomniałemspekulacja ale też fakt jest taki,
że mieszkający na tzw. „Kresach
Dalszych” (utraconych) Polacy
skazani byli na zwierzchnictwo
bolszewii i tym samym zostali
pozbawieni jakiejkolwiek opieki
macierzy.
Barbara Niedziałko przytacza
ocenę prokuratora A. Pozorskiego który pisze o „Akcji Polskiej”
jako o największej zbrodni popełnionej na Polakach i słusznie.
Przemilczano tu jednak wydarzenia lat poprzedzających „Akcję
Polską”.
W mojej ocenie przymusowe wywózki Polaków to poprzedzająca
„akcję polską” tragedia dla wielu
tysięcy polskich rodzin pozostawionych przez Macierz na żer sowieckiego totalitaryzmu.
Owe przesiedlenia odbywały się
w latach 1934-1936 ale też w
latach 1940-1941. Deportacje z
ostatnich wymienionych lat cechowało masowe zamarzanie w
wagonach i znamy je pod nazwą
„białe krematoria”. To kolejna
wielka niewiadoma bo do dzisiaj
nie zbadana jest ilość zamordo-

wanych w taki właśnie sposób
Polaków. Zamarzniętych nigdzie
nie chowano tylko wyrzucano z
wagonów a szlak kolejowy wywózek do dzisiaj usiany jest prochami Polaków.
Trudno zatem ustalić rzeczywistą
liczbę ofiar i los Polaków jadących i osiedlających się w rejonie
miast Akmolińska, Kustanaja,
Kokczetawa,
Krasnoarmiejska
czy Pietropawłowska i trudno
ustalić ilu pozostało na torach.
Faktem bezspornym jest to, że
była to ogromna liczba przesiedlonych. Na obszarach przesiedlenia powstawały miejscowości
nazywane przez Polaków własnymi nazwami, np. Zielony Gaj, Kalinówka, Jasna Polana, Wiśniówka, Konstantinówka... itp.
Ówczesna Polska nie zrobiła nic
by powstrzymać falę wywózek z
lat 1934-1936 a ironia losu sprawiła, że już po kilku latach losy
Polaków z „Kresów Dalszych”
splotły się z losami Polaków
mieszkających w części II RP pod
Sowiecką okupacją.
Jeżeli dzisiaj IPN zajmuje się tylko martyrologią lat 1937-1938,
to stawiam pytanie kto zajmie się
exodusem Polaków sprzed roku
1937.
Nie czas i miejsce na dzielenie
zbrodni na mniej lub bardziej
ważną jednak z takim mamy
ostatnio do czynienia.
W Sejmie RP nie przeszła Ustawa zaproponowana przez posła

Dworczyka która uwzględniała
m.in zbrodnie totalitaryzmu sowieckiego NKWD.
Nie ma tej Ustawy i wszystko
wskazuje na to, że w najbliższych
latach jej nie będzie.
Część Kresowian dała się zwieść
pozorom „wielkości” uchwały
która tak na dobrą sprawę nic nie
załatwiła bo i załatwić nie może.
To tylko uchwała a jaka jest skuteczność uchwał wiemy doskonale.
W sprawie upamiętnienia zbrodni
NKWD w latach 1937-1938 przegłosowano dwie uchwały:
* Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009
upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanych w latach 1937–1939 na
Polakach zamieszkałych w ZSRR
(M.P. 2009, poz. 675)
* Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia
2012 w sprawie hołdu wszystkim
zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937–1938
(M.P. 2012, poz. 676).
Z treści wyżej wymienionych
uchwał sejmowych RP wynika, że
eksterminacja dokonana na Polakach w Związku Sowieckim w latach 1937–1938 została oficjalnie
nazwana zbrodnią ludobójstwa.
Co z tego kiedy „jaki koń jest
wszyscy widzą”. Kolejna lata i

kolejne rocznicy tego ludobójstwa regularnie są przemilczane.
Światełkiem w tunelu może okazać się komunikat wychodzący z
IPN ale dużo czasu upłynie zanim zamiast światełka zobaczymy światło wschodu słońca które
wzejdzie równo dla i dla wszystkich dla wszystkich ofiar Golgoty
Kresów.
J. Piłsudski mówił:
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej
przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku, teraźniejszości ani
prawa do przyszłości.”
Ważne więc jest by godnie pochylić się nad tragedią wszystkich
Kresowian bo byli solą tej ziemi
stanowiąc jeden i zwarty naród.
Polacy na okupowanych Kresach
jako pierwsi chwycili za broń od
północy do południowych rubieży II Rzeczypospolitej i walką
pokazali wspomnianą jedność powstańczą w ramach Akcji Burza.
Zapowiadane śledztwo IPN podobnie jak uchwała o ludobójstwie wołyńskim to zaledwie
półśrodek i czas pochylić się
nad projektem traktującym sprawę Polaków z Kresów w sposób
kompleksowy i ostateczny.
Może śledztwo IPN (jeżeli do niego dojdzie) da parlamentarzystom
impuls do podjęcia Ustawy zawierającej potępienie, penalizację
i upamiętnienie wszystkich ofiar z
Kresów Rzeczypospolitej.

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości.
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części
drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju.
Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi
czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego.
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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„Czyści rasowo” przeciwko „obcym”.
Wasyl Rasewycz - Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk
Nieoczekiwana „sława”, która
w ciągu doby spadła na Ministra
Kultury Nyszczuka, wywołała
wiele głosów zwolenników i przeciwników idei „narodu genetycznego”. Czytając gorącą dyskusję
w internecie, oczywisty staje się
fakt bardzo niskiego poziomu
edukacji w społeczeństwie ukraińskim. Więc kiedy ludzie z wyższym wykształceniem, z tytułami
kandydatów i doktorów nauk,
posługują się sformułowaniami
„zasoby genowe narodu” i „kod
genetyczny narodu” oraz próbują
wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne przy pomocy genetyki, to
pojawiają się poważne wątpliwości odnośnie podstawowej edukacji ukraińskiej, oświaty wyższej,
a nawet nauki akademickiej. Ponieważ obecnie nie jest istotny
poziom intelektualny ministra
Nyszczuka, lecz tendencje w społeczeństwie ukraińskim. Tendencje, które są nie tylko alarmujące,
ale już przerażające.
Ale, po kolei.
Kto jest przeciwko nam z chwalebną historią?
Cóż takiego niezwykłego, wydawałoby się, w tym, że jeden z
ministrów rządu ukraińskiego
wyartykułował swoją interpretację problemów z praktykami kulturowymi w danym regionie? No
przecież nic. To prawda, ale pod
warunkiem, że ministra, który nie
ma wykształcenia historycznego,
jakieś licho nie podkusi do podzielenia się swoimi rewelacyjnymi odkryciami w tej dziedzinie.
A nie on jeden tak postępuje. Już
ponad 25 lat ukraińscy politycy i
urzędnicy państwowi „uciekają”
od rzeczywistości w historię. Ich
motywacje są różne, ale często
mają na celu ukrycie swojej niekompetencji, brak kwalifikacji do
zajmowania stanowiska, korupcję
i temu podobne. Zamiast sprawozdania z pracy i korzystnych
zmian, oni często „przeskakują”
nie tylko na historię, ale także
sięgają po motywy patriotyczne.
A gdzie mamy największe osiągnięcia, które aż pierś rozpierają? Zgadza się, w historii. A więc
na dowolne podstępne zapytanie
oponenta należy odpowiedzieć
przywołując sobie na pomoc jak
najwięcej postaci historycznych.
Obdarzając te postacie cechami
antycznych bohaterów, nie zapominając przy tym o ich pochodzeniu etnicznym, my współcześni
zręcznie wciskamy się w ich wyprężone szeregi. To przypomina
pyszniący się ponad 300-letnią
historią podupadający uniwersytet, z którego uciekają gdzie się da
ostatni specjaliści.
Oczywiste jest, że [partia polityczna] WO „Swoboda” nie
miała żadnego bezpośredniego
związku ze Stepanem Banderą i
jego organizacją. Ale potrafiła tak
umiejętnie, w charakterze instrumentu, wykorzystać dyskurs nacjonalizmu etnicznego, że przez
całą kadencję rządziła Zachodnią
Ukrainą, a nawet udało się jej
wprowadzić poważną reprezen-

tację do parlamentu. Zasada: kto
jest przeciwko nam – jest przeciwko Stepanowi Banderze, zadziałała na zachodniej Ukrainie
niezawodnie. Chociaż to dziwne,
ale korzyść była wzajemna. Bandera otrzymał nową aktualizację,
a partia – nowych wyborców.
I nikt już nie zainteresował się
nie tylko prawdziwymi źródłami
hojnego finansowania partii, ale
i przydatnością idei OUN i Stepana Bandery w XXI wieku na
Ukrainie. Również nikt w szczególności nie zawracał sobie głowy
zewnętrznym wizerunkiem takiej
„banderowskiej” Ukrainy, ponieważ u nas cel – nie ma znaczenia,
ważny jest proces. Najważniejsze
są – technologie polityczne, które
choćby na chwilę doprowadzą nas
do steru władzy.
Wybuchowy potencjał nacjonalizmu etnicznego
Jednak nie tylko WO „Swoboda”
czerpała idee z doktryny nacjonalizmu etnicznego. Do źródeł tych
sięgał również Wiktor Juszczenko – szczególnie wtedy, gdy jego
sondaże spadły do poziomu błędu
statystycznego. Cóż takiego magicznego jest w etnicznym nacjonalizmie? Chociaż może wydawać
się do dziwne, ale jedna z odmian
nacjonalizmu, która ze względu
na różnorodność współczesnego społeczeństwa ukraińskiego
jest dla niego po prostu przeciwwskazana, jest z zamiłowaniem
praktykowana przez najbardziej
nacjonalistyczne (patriotyczne)
siły polityczne. Wyjaśnienie tego
zjawiska jest proste – etniczny
nacjonalizm kryje w sobie straszliwą konfliktogenną siłę i wysoki
potencjał mobilizacyjny. Próby
jego wykorzystania mogą podejmować tylko bezwzględni polityczni cynicy i osoby wyjątkowo
nieodpowiedzialne. Bo któż inny
będzie bawić się ogniem siedząc
na beczce prochu? Okazuje się,
że są chętni do zabawy, w kraju
mieszanym etnicznie, w „rasowo
czystych” i „obcych”. Oczywiście, z zastosowaniem preferencji
politycznych dla jednych i z naruszeniem praw tych drugich.
Problem polega na tym, że na
ideały nacjonalizmu etnicznego łatwo jest łowić – bo kto nie
wierzy w bajki? A etniczny nacjonalizm – to mieszanka mitów i
roszczeniowych stereotypów. My,
gospodarze na swojej, przez Boga
danej ziemi, żyliśmy w pokoju
przez stulecia, pracowaliśmy, bogaciliśmy się. Byliśmy spokojni,
pobożni, sprawiedliwi. Byliśmy
wzorcem i modelem prawdziwego Ukraińca, bez zewnętrznych
domieszek i wpływów. Coś w rodzaju „złotego wieku” bajkowych
Ukraińców. A potem wszystko tak
jak w tradycyjnej bajkowej opowieści: przyszli źli wrogowie –
przybłędy i nasz raj podpalili. Nie
chcieliśmy, ale musieliśmy bronić
się przed wrogiem i stawić czoła
przyszłym wyzwaniom, oczyszczając nasze społeczeństwo z
„obcych”, którzy, oczywiście,
ponoszą winę za wszystkie nasze
problemy i przeszkadzają nam w

przyszłości budować nasze państwo narodowe. Tylko obcy są
winni, bo któż, jak nie oni, zniszczyli naszą etniczną idyllę, gdzie
nie była biedaka i pana, gdzie nie
było wyzysku, gdzie panował pokój i harmonia. Gdzie owce pasły
się razem z wilkami, gdzie brat
nigdy nie podniósł ręki na brata.
U wierzących w etniczny nacjonalizm tworzy się fałszywe
wrażenie, że wraz z przejściem
na jego zasady jednym strzałem
można upolować wszystkie zające. Zdejmowana jest osobista
odpowiedzialność za własne błędy i niepowodzenia. Amorficzna grupa „czystych rasowo” z
definicji nie podlega krytyce. A
wina za wszystkie problemy, w
formie zbiorowej odpowiedzialności, przerzucana jest na „innego” (wroga) – przybłędów i
„obcych”. Przy tym kryteria określające, kto jest „autochtonem”, a
kto „obcym”, są mało precyzyjne
i rozciągnięte w stuleciach. Tutaj
wszystko zależy od stanowiska
interpretatorów. Także to, kto ma
prawo do uważania się za Ukraińca „czystej krwi”.
Dla zwolenników etnicznego
nacjonalizmu pochodzenie etniczne jest wartością constans,
stałą, nie podlegająca wpływom
czasu. Dla nich naród – nie jest
zjawiskiem politycznym, które
tworzy się przez stulecia i jest
szczególnie widoczne poczynając
od XIX wieku. Naród dla nich –
to ślepa wiara w istnienie stałej
grupy ludzi, zjednoczonej wspólnym pochodzeniem etnicznym,
wspólnym językiem i wspólną
wiarą [religią]. A w dodatku etniczny nacjonalizm nie pozwala
na rozpuszczanie w sobie innych
etnosów. Rzekomo jest to próba
zmieszania oleju z wodą: jak długo nie mieszalibyśmy tych dwóch
składników – nie uda się nam uzyskać jednorodnej zawiesiny. Stąd
wyrastają nogi „genetycznych”
interpretatorów pojęcia „nacji”
[„narodu”].
Eugenika po ukraińsku
Musimy zrozumieć, że minister
Nyszczuk nigdy nie przeczytał
poważnej literatury naukowej na
temat, na który mimo wszystko ma odwagę się wypowiadać.
Jak wynika z powyższego, jego
przemyślenia oparte są przede
wszystkim na „ustnej” tradycji –
rozmowach w pracy, za świątecznym stołem, przemówieniach na
wiecu, i, z pewnością, debatach
w kręgu rodzinnym. Jeżeli w taki
sposób podejdziemy do problemu, to wtedy możliwe staje się
zrozumienie rozemocjonowanych
komentatorów na różnych forach
internetowych, którzy, stając w
obronie ministra, argumentują na
rzecz istnienia „genów narodowych” i „narodu genetycznego”.
Jednocześnie ani przez chwilę
nie zastanawiają się na tym, w
jaki sposób można określić czysto
ukraińskie „geny” i czym one różnią się od nie-ukraińskich?
Budzi obawy również fakt, że

zdecydowana większość dyskutantów nigdy nie słyszała o
„eugenice”, a nawet jeśli słyszała, nie dostrzega w niej niczego
złego. Nie wiedzą, do czego doprowadziły w przeszłości próby
przeprowadzenia eksperymentów
selekcyjnych nie tylko na człowieku, ale także nad zbiorowościami
ludzkimi, z wiarą w to, że można
wyhodować rasę „nadludzi”. Kiedy szlachetny zamiar stworzenia
doskonałego człowieka bez wad
fizycznych i chorób przekształcił
się w straszną rasistowską i nazistowską politykę, ofiarami której
padły miliony ludzi. Gdy całe narody ogłaszano śmieciami genetycznymi, a osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo nie miały
prawa do życia. Należy przyznać,
że wygląda to bardzo dziwnie,
kiedy po krachu rasistowskich
teorii ubiegłego wieku, po potępieniu absurdalnych podziałów na
narody rasowo pełnowartościowe
i bezwartościowe, na współczesnej Ukrainie nadal wykorzystywane są na oficjalnym, a nawet na
akademickim poziomie, pojęcia
„puli genowej narodu” i „kodu
genetycznego narodu”.
Wspólnicy zbrodni ?
Niektórzy próbują przenieść tę terminologię w sferę poezji i metafory. Jak mówią, nie chodzi o podstawę genetyczną prawa naszego
narodu etnicznego do dominacji,
my tak metaforycznie o prawdziwych Ukraińcach. Ale wiara w
„prawdziwych” i „nieprawdziwych”, tych „czystych rasowo” i
tych nie w pełni [czystych], tym
bardziej oparta na genetyce, w
przypadku ukraińskim – to droga
do piekła wojny domowej.
Nyszczuk nie jest winny temu,
że wyraził opinię wielu Ukraińców. Winni są intelektualiści i
naukowcy, którzy wraz ze swoim
narodem żyją w świecie równoległym. Dla których przyjemniejsze
jest przebywanie w mainstreamie lumpów, wśród ignorantów,
ukradkiem zasłaniając nos przed
ich wonią, niż wykonywanie
swojej bezpośredniej funkcji: niestrudzenie wyjaśniać i tłumaczyć
ludziom, w przystępny dla nich
sposób, najtrudniejsze kwestie.
Niestety, do tej pory nikomu nie
udało się wyjaśnić ministrowi, innym politykom i urzędnikom, że
nie ma idealnych sytuacji. Chęć
do działania tylko w idealnych
warunkach i zajmowanie się tylko idealnymi przypadkami jest
charakterystyczna w przeważającej mierze dla dzieci. Dlatego
tłumaczenie się pana ministra, że
ukraińska strategia kulturalna na
Donbasie nie dała pozytywnego
rezultatu z powodu niewłaściwej
„genetyki”, ponieważ tam nie zachowała się rodzima „prawdziwa”
ukraińska ludność, przypomina
raczej paplaninę małego dziecka,
niż wypowiedź wysokiego urzędnika państwowego.
Więc cóż jest niewłaściwego w
słowach pana ministra? Stwierdzając, że w czasach radzieckich
do Donbasu i w inne regiony

Ukrainy w miejsce wymorzonych
Wielkim Głodem Ukraińców
przywieziono innych, obcych
ludzi, Minister otwiera „puszkę
Pandory”, stwarzając problem
zarówno wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego, jak i z powodu zewnętrznych ataków informacyjnych. Twierdzenie, że tutaj
przywieziono obcych, czytaj –
nie-Ukraińców, niewłaściwych,
nie „czystych rasowo” – oznacza, że poprzednio ten teren zamieszkiwali wyłącznie prawdziwi
Ukraińcy. Twierdzenie, że prawdziwych Ukraińców wymordowano w bestialski sposób, a zamiast
nich sztucznie nasiedlono innych,
nie tylko wyobcowuje mieszkańców całego regionu, lecz nawet
nakłada na nich piętno potomków współuczestników zbrodni.
To nieważne, że nic nie wiemy
o przejawach prawdziwej ukraińskiej tożsamości w miastach
Donbasu: znana ukraińska kultura
narodowa (według teorii nacjonalizmu etnicznego możliwa, jeżeli
związana z przodkami); potężny
ruch polityczny, charakteryzujący się działalnością wpływowych
narodowych partii politycznych,
reprezentujących całe spektrum
od lewa do prawa; całkowita dominacja języka ukraińskiego. Niestety, nic podobnego na Donbasie
nie było. Ponieważ nie było prawdziwych „czystych rasowo” Ukraińców w znaczeniu etnicznym.
Tak więc, ponieważ Donbas i inne
regiony przemysłowe Ukrainy nie
mieszczą się, z punktu widzenia
nacjonalizmu etnicznego, w kategorii „właściwych”, wyrwały się
ministrowi słowa o nie odpowiedniej „genetyce”. Wytłumaczył
swoje niepowodzenia nie własną
niezdolnością właściwej oceny
sytuacji i spojrzenia na region
nie przez etniczne okulary, lecz
brakiem prawidłowego materiału
genetycznego. W historii było już
wiele przykładów obchodzenia
się z takimi, którzy nie pasowali
do bezlitosnego szablonu jakiejś
ideologicznej doktryny. I myślę,
że Ukraina nie powinna wchodzić na tę haniebną drogę. Tylko
kto wyjaśni ministrowi, że to nie
Ukraińcy są nieprawidłowi, lecz
to on jest więźniem przestarzałej,
opartej na nienawiści do ludzi,
teorii?
Na zakończenie.
Tylko konsolidacja społeczeństwa
ukraińskiego, pojednanie pamięci
i prawdziwa edukacja może uratować Ukrainę.
Etniczny nacjonalizm dla współczesnej Ukrainy – to nawet nie
jest droga do rozpadu. To już sam
upadek, prawdziwa wojna domowa, w końcu podział terytorium
pomiędzy silniejszymi. Nie dostrzeganie tego albo zrzucanie
odpowiedzialności na wrogą propagandę, która po prostu poluje
na takich głupców, oznacza podpisanie się pod przyznaniem do
własnej niemocy.
Bądźmy rozsądni.
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Zoologiczny nacjonalizm ukraiński
Bożena Ratter

„Tymczasem niepodległej Ukrainy
jeszcze nie ma. Oni sami nie chcą
uznać Ukrainy Radzieckiej za niepodległą. Mają na swych plecach
wielomilionowy garb całkowicie
zruszczonych „chochołów”. A
jednak upajają się wizją mocarstwowej Ukrainy, już nie od Bugu
i Sanu, lecz od Lublina i Krakowa
aż po Kaukaz. Na podstawie tej
swojej, trzeba przyznać to, fantastycznej wizji, owi haliccy wizjonerzy patrzą na nas Polaków lekceważąco ze swojego urojonego
majestatu. Oczywiście przy takiej
podstawie nie da się zbudować jakichś lepszych stosunków polsko
ukraińskich.(…)Wreszcie nie trzeba zapomnieć o istnieniu licznej,
ruchliwej i dobrze zorganizowanej
emigracji ukraińskiej na zachodzie. Szczególnie Kanada jest jej
istnym bastionem” – (Wspomnienia z Kazachstanu , ks. Władysław
Bukowiński (1904-1974), Biblioteka Spotkań, Lublin 1980). Czy
tylko patrzą lekceważąco? „W Kanadzie już po pierwszych miesiącach mego tutaj pobytu zetknąłem
się z wręcz zoologicznym nacjonalizmem ukraińskim, z nienawiścią
do wszystkiego, co polskie.
Ja, wychowany w duchu patriotyzmu ukraińskiego, ukształtowany
na klasyce polskiej, ukraińskiej,
rosyjskiej, zachodnioeuropejskiej
i amerykańskiej, nie mogłem się
pogodzić z takim spojrzeniem na
świat i na ludzi, dlatego też, jak i
w związku ze świadomością tego,
czego dopuścili się banderowcy na
Wołyniu wobec ludności polskiej,
podjąłem decyzję o poszukiwaniu
materiałów stanowiących bazę
moich badań nad nacjonalizmem
ukraińskim”. (Wiktor Poliszczuk,
Potępić UPA). Ideą przewodnią
działań Poliszczuka było zdjęcie
odium zbrodni z narodu ukraińskiego i wskazanie jednego i
wyłącznego
odpowiedzialnego
- Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), która kierowała
się zbrodniczą, neopogańską, darwinistyczną i rasistowską ideologią autorstwa Dmytro Doncowa,
która zatruła umysły wielu Ukraińców, stając się zaczynem wielkiej
zbrodni, zwyrodnienia jednostek
i grup. „ To wy, wyznawcy obłąkańczej ideologii Doncowa jesteście odpowiedzialni za zbrodnie
dokonane na Polakach, Żydach,
Rosjanach, Czechach, wreszcie na
samych Ukraińcach” – pisze Poliszczuk.
Ta publikacja Wiktora Poliszczuka
powinna znaleźć się w ręku każdego historyka, polityka, publicysty,
nauczyciela i naukowca. To praca
oparta na bogatym materiale dokumentalnym z ukraińskich archiwów, który w latach 90 nie był
jeszcze pod nadzorem „postbanderowców”.
„Jeszcze przed wybuchem wojny
niemiecko-sowieckiej banderow-

cy w ramach armii hitlerowskiej
utworzyli dwa bataliony — Nachtigall oraz Roland. Pierwszy z
nich razem z hitlerowcami wszedł
do Lwowa, jego żołnierze pomagali hitlerowcom wyciągać z domów
profesorów lwowskich, ich obecność we Lwowie stanowiła bodziec do rozprawiania się miejscowych nacjonalistów ukraińskich z
ludnością żydowską, te pogromy w
pierwszych dniach lipca przeniosły się na całą Galicję. W grudniu
1941 roku oba bataliony zostały
przekształcone w 201 batalion
Schutzmannschaft, który dokonał
pacyfikacji wsi białoruskich. (…)
OUN Bandery miała do dyspozycji „Służbę Bezpeky” - SB, coś w
rodzaju hitlerowskiego gestapo
- uzbrojonych fanatyków, którzy
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. Członkowie SKW na
wezwanie OUN-UPA stawali do
jej dyspozycji, przeważnie uzbrojeni w siekiery, dlatego ich sami
nawet dowódcy SB nazywali- „siekiernikami” (sokyrnyky). Ta siła
zbrojna wiosną 1943 roku, na rozkaz OUN Bandery, rozpoczęła masowe wyrzynanie polskiej ludności
cywilnej, stosując przy tym kilka
różnych metod. Najpopularniejszą
z nich było otaczanie polskiej wsi,
przysiółka lub kolonii o północy lub nad ranem, po czym jedna
fala napastników, włamując się do
domów, mordowała wszystkich
pod rząd, druga fala dokonywała
rabunku mienia. Nacjonalistom
ukraińskim wcale nie chodziło o
przesiedlenie, ani nawet o wypędzenie Polaków, bo przesiedlony
lub wypędzony, po zmianie określonych warunków, może powrócić. Chodziło o wymordowanie
całej polskiej populacji.” (Wiktor
Poliszczuk, Potępić UPA)
“W Warszawie mieszka nacjonalista ukraiński, obywatel RP o
nazwisku Mikołaj Siwicki (Mykoła Sywyćkyj), rodem z powiatu
dubieńskiego, który w latach PRL
uzyskał doktorat z literatury ukraińskiej. Jest on przedstawicielem
wydawnictw OUN Melnyka w
Polsce. Zebrał on selektywnie wybrany materiał, dotyczący stosunków polsko-ukraińskich, i wydał
go w trzech tomach, pisząc przy
tym swoją przedmowę. W niej
twierdzi, że Polacy przez wieki
gnębili Ukraińców, a ci, gdy gnębienie osiągało apogeum wyrzynali Polaków. To stanowisko M.
Siwickiego nie jest następstwem
jego ignorancji w zakresie nauki
historii, nie jest też skutkiem jego
krótkowzroczności. Jest to stanowisko wyrażające nienawiść do
wszystkiego co polskie, jest to pró-

ba usprawiedliwienia ludobójstwa,
dokonanego przez OUN-UPA,
jest to potwarz, rzucona pod adresem narodu ukraińskiego. Gdyby
bowiem przyczyny mordowania
polskiej ludności cywilnej leżały
w zaszłościach historycznych, i to
sięgających połowy XVII stulecia, to czym wytłumaczyć mordy
masowe na Ukraińcach, dokonywane przez OUN-UPA?(80 000
Ukraińców zamordowano). Poza
tym - czyżby w 1943 roku, w czasie okupacji hitlerowskiej, gnębienie Ukraińców przez Polaków
znalazło się w stadium apogeum,
że właśnie wtedy „Ukraińcy” zaczęli wyrzynać Polaków? Analiza
zebranego przez M. Siwickiego
materiału i jego przedmowy dowodzi, że tenże M. Siwicki propaguje
nienawiść do narodu polskiego”.
(Wiktor Poliszczuk, Potępić UPA)
Niestety, nie tylko Siwicki propaguje nienawiść, takich jak on są tysiące, w Polsce, Kanadzie, Ameryce, Ukrainie, sobowtóry Mikołaja
Siwickiego znajdują się w polskim
rządzie, mediach, w polskich ambasadach, konsulatach, szkołach,
uczelniach, sądach, lasach, kościołach itp.
“Moje posłanie skierowane jest do
braci Polaków. Nie do prezydenta
RP, nie do rządu, nie do sejmu i
senatu, nie do Jerzego Giedroycia, Adama Michnika czy Jerzego
Turowicza, nie do tych, którym
świat przesłania dziś jeden cel:
robienie pieniędzy. Moje posłanie
skierowane jest do braci Polaków
bez względu na ich wiek i miejsce pochodzenia, bez względu na
ich przekonania polityczne. Zwracam się do Polaków, którzy potrafią odczuć do dziś trwający ból
po utracie swoich najbliższych,
co padli z rąk banderowskich, do
chłopów, robotników, inteligencji,
do polityków, byłych żołnierzy,
podoficerów, oficerów i generałów Wojska Polskiego, którzy w
1944 roku musieli opuścić Kresy
Wschodnie II RP, aby wstąpić w
szeregi wojska walczącego przeciwko hitlerowskim Niemcom.
Zwracam się do wszystkich uczciwych Polaków, którzy nie zatracili
wrażliwości na krzywdę sprzed 55ciu laty. Zwracam się do ich dzieci
i wnuków, dla których dziś skróty
„OUN” czy „UPA” nic nie mówią,
ale którzy nadal źle postrzegają
Ukraińców w ogóle, chociaż ich
animozje winny być skierowane
wyłącznie do ukraińskich struktur
nacjonalistycznych. Zwracam się
także do tych, którzy świadomi są
przyszłych możliwych zagrożeń
dla Polski, i nie tylko dla niej, ze
strony nacjonalizmu ukraińskiego.
Zwracam się z gorącym apelem:
Róbmy wszystko, aby doprowadzić do potępienia przez władze
Polski OUN, jako organizacji typu
faszystowskiego, która była orga-

nizatorem sił zbrojnych zwalczających polski żywioł na Kresach
Wschodnich II RP, realizując przez
to założenia ideologiczne i programowe nacjonalizmu ukraińskiego ...(Wiktor Poliszczuk, Potępić
UPA)

znak zapytania.

A władze Polski tego nie czynią, to
absurdalne.

„Wczoraj do „naszego” sanatorium przyjechała kilkudziesięcioosobowa grupa ukrainistów.
Początkowo poinformowano nas,
że będzie to zjazd nacjonalistów
ukraińskich, co niektórych zaniepokoiło. Spotykamy ich tylko
na śniadaniach. Pozostałe posiłki
mają o innych porach. Młoda kobieta, która przyjechała podobno
z Kanady, natychmiast przeniosła
się do hotelu. Przeraził ją stan łaźni
i toalety. To bardzo zróżnicowane
towarzystwo nie nawiązuje z nami
jakichkolwiek kontaktów. Nie odpowiadają, wśród nich duchowny
prawosławny, nawet na poranne
pozdrowienia. Czyżby powiedziano im o nas coś, co spowodowało
ową demonstracyjną niechęć? A
jeśli tak, to co przekazano? (...)

Przez lata zbierane były świadectwa zbrodni. Czynili to nieliczni
„wrażliwi na krzywdę sprzed 55
lat”, efektem są spisane przezpaństwa Siemaszków oraz pana
Szczepana Siekierkę zeznania
świadków, publikacje w postaci
książek i periodyków jak „Na Rubieży”, badania naukowe prowadzone przez profesorów i doktorów, upamiętnianie zbrodni przez
tablice, pomniki, obchody rocznic,
konferencje, filmy (Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni
Ukraińskich Nacjonalistów, 27
WDP AK, Towarzystwa Kresowe i
Pamięci o Wołyniu itp.). I odważne publikacje ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, za które do
dzisiaj jest szykanowany. Wszyscy
oni domagali się potępienia przez
władze Polski OUN.
Dzięki wspaniałemu, odważnemu
reżyserowi Wojciechowi Smarzowskiemu, możemy zobaczyć
najlepszy polski dokument historyczny w powojennej kinematografii. Dokument Smarzowskiego
pokazuje tę część historii Polski,
która pozostawała przez kilkadziesiąt lat białą plamą, historię której
do dzisiaj nie ma w podręcznikach
i nadal jest zakazywana. To wielkie dzieło dla nas i dla potomnych,
dziękuję.
Wojciech Smarzowski częściowo
spełnił posłanie Wiktora Poliszczuka, pokazał skrywaną zbrodnię
OUN nie tylko dzieciom i wnukom
tych, którzy doświadczyli wielkiej
traumy jako świadkowie zagłady bliskich, ale nam wszystkim,
uczciwym i wrażliwym Polakom,
którzy chcemy znać prawdę. Prawda o “Wołyniu” to prawda o dzieciach z sierocińców, skazanych na
samotność w dorastaniu i nocne
koszmary ze scenami bestialskich
mordów najbliższych, wyrzuconych z rodzinnych domów i ziemi
ojczystej w obce tereny tzw. Ziem
Odzyskanych, gdzie powtórnie
przeżywają wykluczenie społeczne wskutek zbrodniczej polityki
reprywatyzacyjnej III RP. Samotni
bo ich dzieci i wnuki wędrują za
chlebem, biedni bo za pracę w gospodarstwach rolnych otrzymują
głodowe renty, biedni, bo zlikwidowano miejsca pracy, zaniedbani
bo likwidowane są ośrodki zdrowia, apteki, komunikacja itp.
Tylko czy jest w nas jeszcze wrażliwość na zbrodnię ludobójstwa?
Tzw. “czarny marsz” stawia ten

Ukraińska „Służba Bezpeky” towarzyszyła też prawnikowi, Stanisławowi Mikke podczas prac
ekshumacyjnych w Charkowie w
1996 roku.

Po chwili pojawił się kagiebowiec
Murzin z dwoma biznesmenami
o wyglądzie gangsterów. Kiedyś
zmuszony byłem skorzystać z podwiezienia przez nich, z cmentarza
do bazy, opancerzonym, ważącym
4,7 tony mercedesem 500 SL,
wykonanym na specjalne zamówienie. Traktowali mnie wówczas
jak powietrze. Teraz, widząc wylewne powitanie przez zastępcę
prokuratora generalnego, jeden z
„biznesmenów” przywitał się ze
mną również z wielką serdecznością i nawet nisko się skłonił. (…)
Z polskimi prokuratorami przyjechał także prokurator wojskowy
Amons z Kijowa. Już w „sanatorium”, podczas swobodniejszej i
w wąskim gronie rozmowy, kiedy
przyzna się do dalekich polskich
korzeni i tego, że jego ojciec pracował w polskiej prokuraturze
wojskowej po zakończeniu wojny w najgorszych stalinowskich
czasach, będzie opowiadać, że
pod koniec lat osiemdziesiątych
przeprowadzono sondażowe prace ekshumacyjne w Bykowni koło
Kijowa, gdzie najprawdopodobniej zostało pogrzebanych kilka
tysięcy zamordowanych Polaków.
W toku tych prac zabezpieczono...
cztery bańki (!) złotych przedmiotów, w tym złotych koronek, medalików, obrączek. Gdy on przejął
sprawę, pozostało zaledwie kilka
sztuk złota. Usiłował dociec, co się
stało z resztą z zawartości owych
czterech pojemników. Odnalazł
pismo polecające przekazanie złotych przedmiotów protokolarnie.
Ale protokołu nie było. Życzliwi
koledzy zapytali go w końcu retorycznie, czy ma żonę i dzieci. I
doradzili, żeby dla własnego dobra
poniechał dalszego śledztwa. (Stanisław Mikke, Śpij mężny w Katyniu, Charkowie i Miednoje)
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Zygmunt Mendaluk
Długo oczekiwany film ,, Wołyń”
miał dokonać przełomu , a nawet
rewolucji, w poznaniu prawdy o
ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców w latach
1939-1947.
Oczekiwali tego ludzie od lat dążący do upowszechnienia prawdy, a bali się jej fałszerze.
Po wejściu filmu na ekrany kin
prawda o ludobójstwie jest przedstawiana we wszystkich mediach
oczywiście, w różnych jej odmianach.
W księgarniach przybyło książek
o tematyce kresowej.
Niektóre z nich chyba czekały
na swoje entree, zaplanowane
dokładnie na termin premiery
,,Wołynia”. Powszechnie mówi
się, że film robi duże wrażenie
na widzach. Są wśród nich tacy,
dla których sama treść filmu, w
znaczeniu wyrazistego pokazania
zła jest czytelna, ale nie do końca wskazuje jego źródła. Znawcy
zagadnienia mówią o potrzebie
stworzenia innych filmów o Kresach, niektórzy oczekują nawet
serialu. Ludzie, którzy widzieli
film chwytają za książki ,artykuły
prasowe, zapoznają się z komentarzami w Internecie i sami biorą
udział w dyskusji o ,,Wołyniu”.
Mają duży wybór, ale muszą
mieć też dużo szczęścia , żeby
nie trafić
na prawdę zasługującą na wielki
cudzysłów, czyli na prawdę zrelatywizowaną przez zwolenników tzw. pojednania ukraińsko-polskiego.
Pojednaniem ukraińsko-polskim
nazywam tu pojednanie na warunkach ukraińskich, z przemilczeniem prawdy lub z zastosowaniem prawdy modyfikowanej
ideologicznie.
Bardzo szybko, bo w kilka tygodni po premierze filmu ukazał się
album ,,Wołyń-historia pewnego
filmu” w którym prawda, dobro
i piękno nie chcą się pomieścić.
Trudno odgadnąć, czy ta ciasnota
jest zamierzona przez autorów,
czy jest wynikiem pośpiechu, czy
też stopniem znajomości zagadnienia.
Estetykę albumu oceniam pozytywnie, od okładki do okładki jest
piękny. Tak wyglądającą książkę
chce się wziąć do ręki. Jednak po
wielokrotnym przeczytaniu jej
tekstu dochodzę do wniosku, że
to
piękno może być dobrze zastawioną pułapką na czytelników
poszukujących prawdy. Dobro
może istnieć bez piękna, ale nie
może istnieć bez prawdy, o znamiona której potykają się autorzy
tekstu.
Album podzielono na dwie części poprzedzone krótkim wstępem, w którym autorzy zachęcają
do poszukiwania prawdy. Może
dla kontrastu z poważnymi wypowiedziami, może dla wzmocnienia emocji, a może zgodnie
z własnymi przekonaniami, za-

mieszczają tu także opinie ludzi
bojących się prawdy.
Część pierwsza albumu nazwana
Introdukcją powinna być wprowadzeniem czytelnika w zagadnienia związane z treścią filmu,
a szczególnie winna być wyjaśnieniem przyczyn wydarzeń w
nim przedstawionych. Autorzy
książki dołożyli jednak wiele
starań, aby tak się nie stało. Nie
prowadzą czytelnika drogą prawdy, a wprowadzają na ukraińskie
wertepy i manowce. Wędrują po
odległych historycznie i geograficznie od tematu, wschodnich
ziemiach I Rzeczypospolitej ,
unikając miejsc i faktów związanych bezpośrednio z ludobójstwem, a jeśli już tam trafią, to
tego związku nie zauważają. W
oparciu o teksty źródłowe, reprodukcje, ryciny i zdjęcia starannie
przedstawiają krzywdy jakich
doznali Ukraińcy
od Polaków, którzy są przedstawiani jako najeźdźcy i ciemiężyciele ludu ukraińskiego. Znaczną
część Introdukcji poświęcono
Żydom, którzy są gnębieni przez
Polaków, pospołu z Polakami
wyzyskują Rusinów/Ukraińców
i w końcu sami są ofiarami pogromów. W całej Introdukcji nie
wspomina się zaborców, o Rosjanach i Austriakach jakoś cicho.
Występuje tu tylko konflikt polsko-ukrainski.
Magnateria i szlachta bawi się
beztrosko, znajdując szczególne
upodobanie w ciemiężeniu Rusinów.
Polski chłop pojawia się rzadko,
ale jak słusznie zauważają autorzy Introdukcji: ,,Straszny był
żywot chłopa, zarówno ruskiego,
jak i polskiego …”. Można tu postawić pytanie: dlaczego ukraińscy chłopi postanowili wymordować wszystkich swoich polskich
sąsiadów w czasie ludobójstwa w
XX wieku?
Na tak trudne pytania nie znajdziemy w całej książce odpowiedzi, a przecież dola jednych i drugich była jednaka.
O nędzy ukraińskiej wsi czytamy:
,, Piękne i dumne chaty wyłaniają
się z płócien dziewiętnastowiecznych pejzażystów, przedstawiają
wizje artystów, rzeczywistość na
fotografiach jest bardziej prozaiczna. Stanisław H.Plater w 1825
roku zauważył bez poetyckiego
patosu, że ukraińskie chałupy
zbudowane są „z krzywych drewien, oblepionych gliną, wybielonych, w których miejsce podłogi zastępuje ubita ziemia”[…]
Bieda wsi ukraińskiej była widoczna jak na dłoni, ale dostrzegali ją tylko nieliczni […]. Przykładem polskiego widzenia był
Wincenty Pol, który
w „Pieśni o ziemi naszej” (1835),
stworzonej ku pokrzepieniu serc
i pobudzeniu zapału, przedstawił
Kresy jako krainę wiecznej szczęśliwości. Autorzy, za Platerem,

ubolewają nad nędznym wyglądem ukraińskich chat z początku
XIX wieku. Widocznie po ok.
120 latach, za panowania władz
II Rzeczypospolitej, różnice między chatami ukraińskimi a willami polskich chłopów-okupantów
zatarły się do tego stopnia, że
banderowcy musieli wynajmować przewodników (przeważnie
dzieci), którzy wskazywali herojom polskie domy, aby w dziele
oczyszczania Ukrainy z ,, cużyńców” nie doszło do pomyłki.
Na 44 stronicy książki (w połowie introdukcji) pojawia się odstępstwo od głównego szlaku jakim wiodą nas autorzy. Występuje tu opis losów typowej polskiej
rodziny kresowej. Ten fragment
książki jest prawdziwą introdukcą do tematu zasadniczego.
Ale już na następnej stronie powracamy na ,,właściwą drogę”
wybrukowaną mieszanką historyczno-geograficzną i na pobocza
prawdy. Możemy tu zobaczyć
obiad na kołchozowym polu w
rejonie szackim w roku 1936.
Jaki ta fotka ma związek z filmem
,,Wołyń” ?
Na zdjęciu poniżej widzimy Własa i Tatianę Kamińskich z Orenburga, którzy w końcu XIX w.
przesiedlili się w okolice Chersonia jako kolonizatorzy. Tylko
licho (i autorzy pewnie też) wiedzą,
czy są to typowi kolonizatorzy,
zasiedlający Wołyń, aby gnębić
Rusinów/Ukraińców.
W innym miejscu o polskiej kolonizacji czytamy: ,,Kresy były
zawsze źródłem konfliktów i
krwawych starć. Prawosławie
broniło się przed katolicką ekspansją, chłop małorosyjski przed
kolonizacją, Żyd zaś w cieniu
swojej wiary przyjmował z pokorą boskie wyroki”. Wszystkiemu
winni Włas i Tatiana.
Na stronach zatytułowanych
,,Lach, Żyd i sobaka-wse wira
odnaka” poświęconych oporowi
ukraińskiego ludu wobec ciemiężycieli, zamieszczono opis
okrucieństwa Kozaka Chmiela
(Chmielnickiego) jakiego dopuścił się on wobec Żydów. O
traktowaniu Polaków przez ludzi Chmiela nie ma tu mowy, bo
byłby to polski punkt widzenia.
Na sąsiedniej stronie znajdujemy
opis rzezi humańskiej i dowiadujemy się, że wymordowano
tam Żydów i Polaków. Warto zauważyć, że obie rzezie stanowiły
wzorzec w zadawaniu cierpień
dla banderowskich oprawców.
Autorzy Introdukcji o tym nie
wspominają, biorą za to w obronę
humańskich oprawców, pisząc:
,,Na reakcję nie trzeba było długo
czekać. Rosja udzieliła poparcia
polskim magnatom w tłumieniu
buntu. Nastąpił odwet. Żeleźniaka aresztowano w lipcu 1768, został poddany publicznej chłoście,
obcięto mu nos i zesłano na dożywotnią katorgę na Syberię. Poj-

mano również Gontę i skazano na
karę śmierci przez ćwiartowanie.
[….] Z niebywałego okrucieństwa zasłynął Józef Stępkowski
zwany strasznym Józefem […]
Po aresztowaniu przywódców
koliszczyzna szybko wygasła.”
Czyżby było to wprowadzenie do
właściwej , z ukraińskiego punktu widzenia, interpretacji odwetowych akcji AK walczącej z banderowcami czy do oceny operacji
,,Wisła”, po której ludobójstwo
banderowskie wygasło? Targani
ambiwalencją autorzy widzą zło
wyrządzane przez kozaków. W
podrozdziale ,,Kozacy” piszą:
,,Z hasłami prawosławnej wiary napadali na dwory i karczmy,
nie szczędzili i chłopów”, ale
ubolewają nad losami kolejnych
rebeliantów, Kosińskiego i Nalewajki, którzy zdradzili Rzeczpospolitą, za co zostali straceni.
W końcowej części Introdukcji
mamy do czynienia z typową
edukacją wstydu i ciągiem ekspiacji.
Brnąc do celu czytamy o nadużyciu ukraińskiej gościnności:
,,Wyobraźnia o Kresach podpowiadała
sielankowe scenariusze. Kraina
„miodem i mlekiem płynąca” w
konfrontacji z rzeczywistością
prezentowała się już nieco gorzej. Polacy nie byli tu przyjmowani z otwartymi ramionami.
Przyjechali jako goście, a szybko
stali się gospodarzami. Zaprowadzali swoje porządki i prawa,
niekoniecznie licząc się z tutejszą
ludnością.
Rusinów traktowano ze szczególną pogardą. Wprawdzie w niektórych przekazach pojawiał się
Rusin łagodny i dobroduszny, ale
wnet zastępowano go okrutnym
nikczemnikiem lub wynędzniałym głupim kmiotkiem, za którego trzeba było podejmować decyzje. Rosło przekonanie, że ogładę
cywilizację i wyższe idee Ruś i
Rusini zawdzięczają Rzeczypospolitej. Prawdą było jednak to,
że ten ciemny Rusin dostawał
pałką w łeb z każdej strony.
Z jednej strony Pany-Lachy, z
drugiej Moskal, pośrodku zaś
lichwiarski Żyd. Tak to wyglądało z rusińskiej perspektywy.”
Narratorzy zapomniawszy, że w
XIX wieku ziemie polskie były
pod absolutną władzą zaborców,
piszą: ,,Prawo również dzieliło
obywateli na równych i równiejszych. Pana stawiając zawsze
w uprzywilejowanej pozycji.
Wstrząsające są XIX wieczne
akta sądów ziemskich. Niektóre z
nich cytujemy za Danielem Beauvois z jego znakomitej książki
-Trójkąt ukraiński-[…]. Komentarz do tych wypisów sądowych
jest zbędny. Są one absurdalnie
przerażające”.
Dalej mamy znów do czynienia z
usprawiedliwianiem rusińskich i
ukraińskich rebelii:
,,Nic więc dziwnego, że powsta-

nia chłopskie na Kresach pojawiały się jak grzyby po deszczu,
miały oczywiście podtekst ekonomiczny, ale nie był to jedyny
powód dla którego je wzniecano.”
Ludobójstwo ukraińskie z lat
1939-1947 dla budowniczych
mostów pojednania ponad prawdą, jest także powstaniem chłopskim z podtekstem ekonomicznym.
W filmie ,,Wołyń” reżyser przedstawił zaangażowanie duchowieństwa w aktualne wydarzenia.
Rzymskokatolicki ksiądz Józef
nawołuje tam do zgody. W albumie ,,Wołyń….” mamy jednak
zupełnie innego księdza, którego
autorzy narracji przedstawiają
następująco: ,,Ksiądz Marian Tokarzewski (1873-1941) [...]. Urodzony na Podolu, swoją posługę
kapłańską zaczynał właśnie na
Kresach, był kapelanem Piłsudskiego, w 1931 r. został proboszczem w Kowlu. Znany był z płomiennych kazań i „wyrazistych”
poglądów. Ciskał gromy na żydowski wyzysk i żydobolszewizm, uważając, że Żydzi stale
wyśmiewali i wyszydzali wszystko co było katolickie i polskie.
Nie szczędził też przykrych słów
Ukraińcom twierdził, że żyją bez
wiary. Polacy zaś zawsze „stali o niebo całe wyżej od swoich
sąsiadów Rusinów”. W grudniu
1936 r.
w Kowlu zginął posterunkowy Józef Marczewski, został
postrzelony w trakcie rewizji
przeprowadzonej u działacza
Komunistycznej Partii Ukrainy
Zachodniej. Dla księdza Mariana
Tokarzewskiego wydarzenie to
było pretekstem do manifestacji
swoich poglądów. Wiemy wszyscy , że padł [posterunkowy]
z ręki terrorysty ukraińskiego,
który już dziewięć ofiar miał na
swoim sumieniu. Wiemy, że dlatego został zamordowany że był
wiernym sługą
Polski „grzmiał z ambony”[…].
Narratorzy wyraźnie potępiają
księdza odnoszącego się krytycznie do aktu terroryzmu, być może
dlatego, że dokonał go członek
KPZU. Wróciwszy do wstępu do
albumu znajdziemy wypowiedź
przeciwnika filmu ,,Wołyń” –
Adama Michnika, syna członka
KPZU Ozjasza Szechtera. Logika
narracji!. O aktach terroru z okresu międzywojennego dokonywanych przez drugiego rodzaju
zakałę narodu ukraińskiego czyli
członków OUN, autorzy książki nie wspominają. Dlaczego?!
Nieco dalej potępiają osadnictwo
wojskowe, którego inspiratorem
był Józef Piłsudski. Dla neobanderowców osadnictwo i ,,krzywdy” wyrządzane Ukraińcom przez
osadników są jednym z argumentów uzasadniających ukraińskie
ludobójstwo, dokonane przez ich
ojców. Budowniczowie mostów
pojednania ukraińsko-polskiego
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ponad prawdą potrafią wymienić
ponad dwadzieścia podobnych
,,argumentów”. Autorzy albumowych tekstów o prawdziwej przyczynie ukraińskiego ludobójstwa
piszą jedynie: ,,Skończył się czas
pokory. Rodził się nacjonalizm”.
W całej Introdukcji o nacjonalizmie wspomniano tylko raz!
Ostatnią stronę Introdukcji zdobi
zdjęcie przedstawiające manifestację patriotyczną z 11 list.1937
w Łucku, której uczestnicy niosą transparent z napisem ,,Niech
żyje Polska”. Na tej samej stronie
możemy przeczytać o wyżej
wspomnianym osadnictwie wojskowym, o ,,mazurskich zawołokach”oraz o rozważaniach Eweliny Royskiej z powieści ,,Sława
i chwała” Iwaszkiewicza, która
mówi: ,, … Spychała mówił , że
sialiśmy na piaskach, sadzili na
cudzym… chwilami myślę – nie
gniewaj się synu – że on ma rację,
ale z drugiej strony żal mi tego
wszystkiego„. Ano żal, Szanowni
Państwo Autorzy Introdukcji, ano
żal.
Część pierwszą albumu zatytułowaną „Introdukcja” można
nazwać nieistniejącym jeszcze
określeniem Ekstradukcja czyli
wyprowadzenie ……..
Przemusztrowani ideologicznie
przechodzimy do drugiej części
albumu zatytułowanej ,,Historia
pewnego filmu”, w której autorzy
dokonują zwrotu prawie o 180
stopni.
Prawie, ponieważ występują tu
jeszcze inklinacje do innego niż
polski punkt widzenia.
Ogólnie traktują tu siebie i czytelnika z większym szacunkiem.
Ograniczają zbędną narrację, komentarze i objaśnienia. Zezwalają czytelnikowi na refleksję, podając mu rękę tylko w ,,krytycznym” momencie, czyli w ocenie
roli cerkiewnego duchowieństwa w budowaniu relacji polsko-ukraińskich. Tym ważnym
momentem są filmowe kadry
przedstawiające dwóch różnych
popów. Jeden pop święci narzędzia ludobójczej zbrodni, a drugi
nawołuje do życia w zgodzie. Na
INNEGO POPA (podpis kadru)
autorzy komentarza promują Andryja Szeptyćkoho.
A ja mam wątpliwości, ponieważ
po projekcji filmu ,,Wołyń” dn. 29
września 2016 r. we Wrocławiu,
jeszcze przed oficjalnym jego
wejściem do kin, poznałem inną
interpretację dotyczącą angażowania się cerkiewnego kleru w
działalność polityczną. Podczas
panelu dyskusyjnego po projekcji filmu można było usłyszeć, że
prototypem INNEGO POPA był
bł. Hryhoryj Chomyszyn - stanisławowski biskup obrządku greckokatolickiego-, a prototypem
popa, który mówił na kazaniu,
,,że trzeba wypełnić polską krwią
rzeki i jeziora, bo Ukraina musi
być czysta jak szklanka wody, był
Szeptyćkyj. Biorący udział w panelu reżyser, aktorzy i producenci
,,Wołynia” nie przeciwstawili się
takiej identyfikacji filmowych
postaci. Nie protestował nikt
z widzów. Autorzy albumowej
notki hagiograficznej promują
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Szeptyćkoho na INNEO POPA,
powołując się na jego list duszpasterski i ubolewają, że ,,nie
miał on większego oddźwięku,
był wołaniem na puszczy, głosem
który nie powstrzymał nacjonalistów ukraińskich przed zadawaniem śmierci”.
Arcypasterz wołał zbyt późno,
kiedy owieczki wraz z pastuchami zaszyły się głęboko w puszczy
nacjonalizmu i nie chciały powrócić do cywilizacji życia, wybrały cywilizację śmierci, którą
,,proroczo” w liście z 21 listopada 1942 roku Szeptćkyj przewidział. Czy znał już wtedy plany
wymordowania nie-Ukraińców?.
Co zrobił wcześniej, kiedy w
jego Cerkwi rodził się i rozkwitał
nacjonalizm zastępujący chrześcijaństwo, a ,,Nacja” zastąpiła
Boga?. Jak odpowiadał na listy
arcybiskupa
Twardowskiego?
Co myślał posyłając swoich podwładnych do SS-Galizien? ,,Proroczo” też przewidział czasy nam
współczesne, pisząc o losach
zbrodniarzy: ,,Zbrodnia staje się
dla takiego człowieka nieodzownym, powszednim pokarmem,
bez którego męczy się i cierpi,
jak gdyby cierpiał na chorobę
pragnienia i głodu, które musi
ciągle zaspokajać. W takiej społeczności będą ginąć dzieci, będą
popełniane przestępstwa, których
autorów trudno będzie odnaleźć.
Potrzeba nie wiadomo jakich starań władzy oddanej dobru społecznemu, by wykryć i ukarać
zdegenerowanego osobnika, w
którym już nie pozostało prawie
nic z jego ludzkiej natury.”
Dziś ukraińskie władze ,,oddane
dobru społecznemu” nie tylko
wykryły zdegenerowanych osobników, ale nazwały ich bohaterami, których pomniki święcą
funkcjonariusze Cerkwi greckokatolickiej udając INNYCH POPÓW.
Jak czytać książkę, która jest
po części zgodna, a po części
odległa od polskiego punktu
widzenia? Dla książki-albumu
,,Wołyń-historia pewnego filmu”
zalecam czytanie wybiórcze, z
pominięciem każdego słowa napisanego przez autorów tekstu.
Następnie zalecam przeczytanie
fragmentu o losach rodziny Matkowskich, który można uznać za
wystarczające wprowadzenie do
części drugiej albumu oraz przeczytanie fragmentu o Zygmuncie
Janie Rumlu.
Autorami narracji są Robert Maciej i Beata Design , a konsultantem dr Jan Matkowski.
Czytając Introdukcję i teksty
zamieszczone w części drugiej
można odnieść wrażenie, że album przygotowały dwie osoby
będące w zupełnej izolacji, a
połączenia obu części dokonał
ktoś trzeci, bez zapoznania się z
ich treścią. Wydawcą albumu jest
FILM IT sp. z o.o., a mecenasem
wydania
jest Reduta PWPW- Fundacja na
Rzecz Obrony Pamięci Historii
Polski.
Zygmunt Mendaluk
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Lwowski historyk
ostrzega przed
ukraińskim
nacjonalizmem
etnicznym

Wasyl Rasewycz -Zaxid.net -tłumaczenie Wiesław Tokarczuk
Nieoczekiwana „sława”, która
w ciągu doby spadła na Ministra
Kultury Nyszczuka, natychmiast
wywołała wielką chęć zabrania
głosu przez większość zwolenników i przeciwników idei „narodu
genetycznego”. Czytając gorącą
dyskusję w internecie, oczywisty
staje się fakt bardzo niskiego poziomu edukacji w społeczeństwie
ukraińskim. Więc kiedy ludzie z
wyższym wykształceniem, z tytułami kandydatów i doktorów
nauk, posługują się sformułowaniami „zasoby genowe narodu”
i „kod genetyczny narodu” oraz
próbują wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne przy pomocy genetyki, to pojawiają się poważne
wątpliwości odnośnie podstawowej edukacji ukraińskiej, oświaty
wyższej, a nawet nauki akademickiej. Ponieważ obecnie nie
jest istotny poziom intelektualny
ministra Nyszczuka, lecz tendencje w społeczeństwie ukraińskim.
Tendencje, które są nie tylko alarmujące, ale już przerażające. Ale
o wszystkim po kolei.
Kto jest przeciwko nam z chwalebną historią?
Cóż takiego niezwykłego, wydawałoby się, w tym, że jeden z
ministrów rządu ukraińskiego
wyartykułował swoją interpretację problemów z praktykami kulturowymi w danym regionie? No
przecież nic. To prawda, ale pod
warunkiem, że ministra, który nie
ma wykształcenia historycznego,
jakieś licho nie podkusi do podzielenia się swoimi rewelacyjnymi
odkryciami w tej dziedzinie. A nie
on jeden tak postępuje. Już ponad
25 lat ukraińscy politycy i urzędnicy państwowi „uciekają” od rzeczywistości w historię. Ich motywacje są różne, ale często mają na
celu ukrycie swojej niekompetencji, brak kwalifikacji do zajmowania stanowiska, korupcję i temu
podobne. Zamiast sprawozdania
z pracy i korzystnych zmian, oni
często „przeskakują” nie tylko na
historię, ale także sięgają po motywy patriotyczne. A gdzie mamy
największe osiągnięcia, które aż
pierś rozpierają? Zgadza się, w
historii. A więc na dowolne pod-

stępne zapytanie oponenta należy
odpowiedzieć przywołując sobie
na pomoc jak najwięcej postaci
historycznych. Obdarzając te postacie cechami antycznych bohaterów, nie zapominając przy tym
o ich pochodzeniu etnicznym, my
współcześni zręcznie wciskamy
się w ich wyprężone szeregi. To
przypomina pyszniący się ponad
300-letnią historią podupadający
uniwersytet, z którego uciekają
gdzie się da ostatni specjaliści.
Oczywiste jest, że [partia polityczna] WO „Swoboda” nie
miała żadnego bezpośredniego
związku ze Stepanem Banderą i
jego organizacją. Ale potrafiła tak
umiejętnie, w charakterze instrumentu, wykorzystać dyskurs nacjonalizmu etnicznego, że przez
całą kadencję rządziła Zachodnią
Ukrainą, a nawet udało się jej
wprowadzić poważną reprezentację do parlamentu. Zasada: kto
jest przeciwko nam – jest przeciwko Stepanowi Banderze, zadziałała na zachodniej Ukrainie
niezawodnie. Chociaż to dziwne,
ale korzyść była wzajemna. Bandera otrzymał nową aktualizację,
a partia – nowych wyborców.
I nikt już nie zainteresował się
nie tylko prawdziwymi źródłami
hojnego finansowania partii, ale
i przydatnością idei OUN i Stepana Bandery w XXI wieku na
Ukrainie. Również nikt w szczególności nie zawracał sobie głowy
zewnętrznym wizerunkiem takiej
„banderowskiej” Ukrainy, ponieważ u nas cel – nie ma znaczenia,

ważny jest proces. Najważniejsze
są – technologie polityczne, które
choćby na chwilę doprowadzą nas
do steru władzy.
Wybuchowy potencjał nacjonalizmu etnicznego
Jednak nie tylko WO „Swoboda”
czerpała idee z doktryny nacjonalizmu etnicznego. Do źródeł tych
sięgał również Wiktor Juszczenko – szczególnie wtedy, gdy jego
sondaże spadły do poziomu błędu
statystycznego. Cóż takiego magicznego jest w etnicznym nacjonalizmie? Chociaż może wydawać
się do dziwne, ale jedna z odmian
nacjonalizmu, która ze względu
na różnorodność współczesnego społeczeństwa ukraińskiego
jest dla niego po prostu przeciwwskazana, jest z zamiłowaniem
praktykowana przez najbardziej
nacjonalistyczne (patriotyczne)
siły polityczne. Wyjaśnienie tego
zjawiska jest proste – etniczny
nacjonalizm kryje w sobie straszliwą konfliktogenną siłę i wysoki
potencjał mobilizacyjny. Próby
jego wykorzystania mogą podejmować tylko bezwzględni polityczni cynicy i osoby wyjątkowo
nieodpowiedzialne. Bo któż inny
będzie bawić się ogniem siedząc
na beczce prochu? Okazuje się, że
są chętni do zabawy, w kraju mieszanym etnicznie, w „rasowo czystych” i „obcych”. Oczywiście, z
zastosowaniem preferencji politycznych dla jednych i z naruszeniem praw tych drugich. Problem
polega na tym, że na ideały nacjo-
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nalizmu etnicznego łatwo jest łowić – bo kto nie wierzy w bajki?
A etniczny nacjonalizm – to mieszanka mitów i roszczeniowych
stereotypów. My, gospodarze na
swojej, przez Boga danej ziemi,
żyliśmy w pokoju przez stulecia, pracowaliśmy, bogaciliśmy
się. Byliśmy spokojni, pobożni,
sprawiedliwi. Byliśmy wzorcem
i modelem prawdziwego Ukraińca, bez zewnętrznych domieszek i
wpływów. Coś w rodzaju „złotego
wieku” bajkowych Ukraińców. A
potem wszystko tak jak w tradycyjnej bajkowej opowieści: przyszli źli wrogowie – przybłędy i
nasz raj podpalili. Nie chcieliśmy,
ale musieliśmy bronić się przed
wrogiem i stawić czoła przyszłym
wyzwaniom, oczyszczając nasze
społeczeństwo z „obcych”, którzy, oczywiście, ponoszą winę za
wszystkie nasze problemy i przeszkadzają nam w przyszłości budować nasze państwo narodowe.
Tylko obcy są winni, bo któż, jak
nie oni, zniszczyli naszą etniczną idyllę, gdzie nie była biedaka
i pana, gdzie nie było wyzysku,
gdzie panował pokój i harmonia.
Gdzie owce pasły się razem z wilkami, gdzie brat nigdy nie podniósł ręki na brata.
U wierzących w etniczny nacjonalizm tworzy się fałszywe
wrażenie, że wraz z przejściem
na jego zasady jednym strzałem
można upolować wszystkie zające. Zdejmowana jest osobista
odpowiedzialność za własne błędy i niepowodzenia. Amorficzna grupa „czystych rasowo” z
definicji nie podlega krytyce. A
wina za wszystkie problemy, w
formie zbiorowej odpowiedzialności, przerzucana jest na „innego” (wroga) – przybłędów i
„obcych”. Przy tym kryteria określające, kto jest „autochtonem”, a
kto „obcym”, są mało precyzyjne
i rozciągnięte w stuleciach. Tutaj
wszystko zależy od stanowiska
interpretatorów. Także to, kto ma
prawo do uważania się za Ukraińca „czystej krwi”.
Dla zwolenników etnicznego
nacjonalizmu pochodzenie etniczne jest wartością constans,
stałą, nie podlegająca wpływom
czasu. Dla nich naród – nie jest
zjawiskiem politycznym, które
tworzy się przez stulecia i jest
szczególnie widoczne poczynając
od XIX wieku. Naród dla nich –
to ślepa wiara w istnienie stałej
grupy ludzi, zjednoczonej wspólnym pochodzeniem etnicznym,
wspólnym językiem i wspólną
wiarą [religią]. A w dodatku etniczny nacjonalizm nie pozwala
na rozpuszczanie w sobie innych
etnosów. Rzekomo jest to próba
zmieszania oleju z wodą: jak długo nie mieszalibyśmy tych dwóch
składników – nie uda się nam uzyskać jednorodnej zawiesiny. Stąd
wyrastają nogi „genetycznych”
interpretatorów pojęcia „nacji”
[„narodu”].
Eugenika po ukraińsku
Musimy zrozumieć, że minister
Nyszczuk nigdy nie przeczytał
poważnej literatury naukowej na
temat, na który mimo wszystko ma odwagę się wypowiadać.
Jak wynika z powyższego, jego
przemyślenia oparte są przede
wszystkim na „ustnej” tradycji –
rozmowach w pracy, za świątecz-

nym stołem, przemówieniach na
wiecu, i, z pewnością, debatach
w kręgu rodzinnym. Jeżeli w taki
sposób podejdziemy do problemu, to wtedy możliwe staje się
zrozumienie rozemocjonowanych
komentatorów na różnych forach
internetowych, którzy, stając w
obronie ministra, argumentują na
rzecz istnienia „genów narodowych” i „narodu genetycznego”.
Jednocześnie ani przez chwilę
nie zastanawiają się na tym, w
jaki sposób można określić czysto
ukraińskie „geny” i czym one różnią się od nie-ukraińskich?
Budzi obawy również fakt, że
zdecydowana większość dyskutantów nigdy nie słyszała o
„eugenice”, a nawet jeśli słyszała, nie dostrzega w niej niczego
złego. Nie wiedzą, do czego doprowadziły w przeszłości próby
przeprowadzenia eksperymentów
selekcyjnych nie tylko na człowieku, ale także nad zbiorowościami
ludzkimi, z wiarą w to, że można
wyhodować rasę „nadludzi”. Kiedy szlachetny zamiar stworzenia
doskonałego człowieka bez wad
fizycznych i chorób przekształcił
się w straszną rasistowską i nazistowską politykę, ofiarami której
padły miliony ludzi. Gdy całe narody ogłaszano śmieciami genetycznymi, a osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo nie miały
prawa do życia. Należy przyznać,
że wygląda to bardzo dziwnie,
kiedy po krachu rasistowskich
teorii ubiegłego wieku, po potępieniu absurdalnych podziałów na
narody rasowo pełnowartościowe
i bezwartościowe, na współczesnej Ukrainie nadal wykorzystywane są na oficjalnym, a nawet na
akademickim poziomie, pojęcia
„puli genowej narodu” i „kodu
genetycznego narodu”.

chowała się rodzima „prawdziwa”
ukraińska ludność, przypomina
raczej paplaninę małego dziecka,
niż wypowiedź wysokiego urzędnika państwowego.

Wspólnicy zbrodni?

Tak więc, ponieważ Donbas i inne
regiony przemysłowe Ukrainy nie
mieszczą się, z punktu widzenia
nacjonalizmu etnicznego, w kategorii „właściwych”, wyrwały się
ministrowi słowa o nie odpowiedniej „genetyce”. Wytłumaczył
swoje niepowodzenia nie własną
niezdolnością właściwej oceny
sytuacji i spojrzenia na region
nie przez etniczne okulary, lecz
brakiem prawidłowego materiału
genetycznego. W historii było już
wiele przykładów obchodzenia
się z takimi, którzy nie pasowali
do bezlitosnego szablonu jakiejś
ideologicznej doktryny. I myślę,
że Ukraina nie powinna wchodzić na tę haniebną drogę. Tylko
kto wyjaśni ministrowi, że to nie
Ukraińcy są nieprawidłowi, lecz
to on jest więźniem przestarzałej,
opartej na nienawiści do ludzi,
teorii?

Niektórzy próbują przenieść tę terminologię w sferę poezji i metafory. Jak mówią, nie chodzi o podstawę genetyczną prawa naszego
narodu etnicznego do dominacji,
my tak metaforycznie o prawdziwych Ukraińcach. Ale wiara w
„prawdziwych” i „nieprawdziwych”, tych „czystych rasowo” i
tych nie w pełni [czystych], tym
bardziej oparta na genetyce, w
przypadku ukraińskim – to droga
do piekła wojny domowej.
Nyszczuk nie jest winny temu,
że wyraził opinię wielu Ukraińców. Winni są intelektualiści i
naukowcy, którzy wraz ze swoim
narodem żyją w świecie równoległym. Dla których przyjemniejsze
jest przebywanie w mainstreamie lumpów, wśród ignorantów,
ukradkiem zasłaniając nos przed
ich wonią, niż wykonywanie
swojej bezpośredniej funkcji: niestrudzenie wyjaśniać i tłumaczyć
ludziom, w przystępny dla nich
sposób, najtrudniejsze kwestie.
Niestety, do tej pory nikomu nie
udało się wyjaśnić ministrowi, innym politykom i urzędnikom, że
nie ma idealnych sytuacji. Chęć
do działania tylko w idealnych
warunkach i zajmowanie się tylko idealnymi przypadkami jest
charakterystyczna w przeważającej mierze dla dzieci. Dlatego
tłumaczenie się pana ministra, że
ukraińska strategia kulturalna na
Donbasie nie dała pozytywnego
rezultatu z powodu niewłaściwej
„genetyki”, ponieważ tam nie za-

Więc cóż jest niewłaściwego w
słowach pana ministra? Stwierdzając, że w czasach radzieckich
do Donbasu i w inne regiony
Ukrainy w miejsce wymorzonych
Wielkim Głodem Ukraińców
przywieziono innych, obcych
ludzi, Minister otwiera „puszkę
Pandory”, stwarzając problem
zarówno wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego, jak i z powodu zewnętrznych ataków informacyjnych. Twierdzenie, że tutaj
przywieziono obcych, czytaj –
nie-Ukraińców, niewłaściwych,
nie „czystych rasowo” – oznacza, że poprzednio ten teren zamieszkiwali wyłącznie prawdziwi
Ukraińcy. Twierdzenie, że prawdziwych Ukraińców wymordowano w bestialski sposób, a zamiast
nich sztucznie nasiedlono innych,
nie tylko wyobcowuje mieszkańców całego regionu, lecz nawet
nakłada na nich piętno potomków współuczestników zbrodni.
To nieważne, że nic nie wiemy
o przejawach prawdziwej ukraińskiej tożsamości w miastach
Donbasu: znana ukraińska kultura
narodowa (według teorii nacjonalizmu etnicznego możliwa, jeżeli
związana z przodkami); potężny
ruch polityczny, charakteryzujący się działalnością wpływowych
narodowych partii politycznych,
reprezentujących całe spektrum
od lewa do prawa; całkowita dominacja języka ukraińskiego. Niestety, nic podobnego na Donbasie
nie było. Ponieważ nie było prawdziwych „czystych rasowo” Ukraińców w znaczeniu etnicznym.

Na zakończenie. Tylko konsolidacja społeczeństwa ukraińskiego,
pojednanie pamięci i prawdziwa
edukacja może uratować Ukrainę. Etniczny nacjonalizm dla
współczesnej Ukrainy – to nawet
nie jest droga do rozpadu. To już
sam upadek, prawdziwa wojna
domowa, w końcu podział terytorium pomiędzy silniejszymi. Nie
dostrzeganie tego albo zrzucanie
odpowiedzialności na wrogą propagandę, która po prostu poluje na
takich głupców, oznacza podpisanie się pod przyznaniem do własnej niemocy. Bądźmy rozsądni.
Wasyl Rasewycz - Zaxid.net - tłumaczenie Wiesław Tokarczuk.
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Moje Kresy

Stanisława Kukurowska cz.2
Eugeniusz Szewczuk
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. Nie wiedzieliśmy co mamy robić, taty długo nie
było, słyszeliśmy jednak, że dzieje coś niedobrego, czekaliśmy.
Nagle z trzaskiem otwierają się
drzwi w sieni, wpada do izby zadyszany ojciec i od progu krzyczy
– wy jeszcze tutaj, banderowcy
tuż, tuż, całą wieś otoczyli, strzelają z każdej strony, ciężko przez
ulicę przejść, uciekajmy. Wybiegliśmy z domu prawie tak jak staliśmy, zdążyłam tylko zaciągnąć
spódnicę na nogi i zarzucić na
plecy tata futerko (tato na warcie
był w odświętnym ubraniu, bo
dzisiaj przecież święto Matki Boskiej), początkowo boso z butami
w ręku. Na podwórzu spojrzałam
na oborę, drzwi w niej były zamknięte na przysłowiowe cztery
spusty solidnymi zamkami. Zawsze sądziliśmy, że banderowcy
będą tylko rabować, stąd te zabezpieczenia przed rabunkiem, nikt
przecież nie sądził, że będą mordować, palić i grabić. Przez nasze
podwórze chyłkiem koło domu
babci – tato, mama, siostra, brat,
ja za nimi. Oni prosto na ogród i
do sadu, tam jeszcze kawałeczek i
prosta droga na przełaj do kościoła lub do Domu Ludowego. Taki
był wcześniejszy nakaz, by w razie napaści banderowców uciekać

do tych miejsc. Były to budynki
murowane, dobrze zabezpieczone, miały stawić opór nacierającym banderowcom. Zauważyłam
palące się wyżej zagrody i obory,
dochodziły do moich uszu ludzkie
jęki i wycie zwierząt, zwłaszcza
psów, świst kul z każdej strony.
Nagle przeszedł po mnie dreszcz,
ogromny strach, spanikowałam,
chwila zawahania, cofnęłam się,
nie pobiegłam za swoimi. Skierowałam się w stronę obejścia
mojego stryja, do sadu, skąd było
dojście do rzeki Dżuryn. Kładłam
się w śniegu, kucałam i dalej wolno przesuwałam się w stronę
niewidocznego kościoła. Nagle
upadłam, wszędzie biało, wokół
nikogo, dalej nic nie pamiętam…
Mieszkaliśmy w Czerwonogrodzie na Podolu w powiecie zaleszczyckim, województwo tarnopolskie, gdzie dokonano okrutnej banderowskiej zbrodni na
polskiej ludności – starcach, kobietach, kalekach i bezbronnych
dzieciach. Wszystko to odbyło się
bez Bożego przyzwolenia w dniu
święta Matki Boskiej Gromnicznej, praktycznie na koniec wojny,
w lutym 1945 roku. Urodziłam się
8 sierpnia 1924 roku w rodzinie
Ignacego Wierzbickiego i Marii
zd. Szczupaczyńska. Moim dziadkiem ze strony mamy był Józef
Szczupaczyński i babcia Julia zd.
Kułaczkowska, mieszkali w pobliskich Hynkowcach, jakieś 10
kilometrów od Czerwonogrodu.
Mama urodziła się w wielodzietnej rodzinie, było ich ośmioro rodzeństwa. Gdy miała 10 lat wzięła
ją na wychowanie ciocia Karolina z wujkiem Michałem. Mieszkali w Czerwonogrodzie razem

/ Ruiny zamku w Czerwonogrodzie

z dziadkiem Józefem, wiejskim
kowalem. Dziadek był samowystarczalny, dobrze gospodarzył
i miał zawsze parę groszy przy
sobie - jak opowiadała mama, od
czasu do czasu fundując jej, a potem mnie trochę łakoci w postaci
słodyczy. Największe święto podniebienia miałam podczas czerwonogrodzkiego odpustu, kiedy
do wsi z okolicy zjeżdżało mnóstwo kramarzy. Najstarszą z rodzeństwa Szczupaczyńskich była
ciocia Karolina, późniejsza żona
Józefa Kutkowskiego ze wsi Worwolińce, po wojnie zamieszkali w
Tarnowcu powiat Brzeg. Po mamie, młodszej siostrze Karoliny
urodzili się jeszcze Adam, Anna i
Rozalia, która wyszła za mąż za
Stanisława Reszetaka w Hynkowcach. Po nich przyszedł jeszcze
na świat Michał, ożenił się we wsi
Chartanowce w naszym powiecie,
tam kupił ziemię i razem z żoną
pobudowali się, oraz najmłodszy
Rudolf - gospodarzył potem w rodzinnej wsi. Tato także pochodził
z bardzo licznej rodziny, najstarszym z nich był stryj Stanisław,
mieszkający z nami po sąsiedzku
w Czerwonogrodzie. Po nim urodził się stryj Antoni, ale jeszcze
przed I wojną światową za chlebem wyjechał do Ameryki. Młodszymi siostrami mego ojca były:
Franciszka, Wiktoria, Maria, Helena i Sylwestra Wierzbicka. Najstarsza z sióstr ciocia Frania, wyszła za mąż za Hilarego Korczaka,
murarza pracującego na dworze
księżnej Lubomirskiej. Wiadomo,
że pośrodku naszej wsi, jakby w
centrum olbrzymiego krateru na
wzniesieniu stał dwór księżnej.
Niestety stan budynków skła-

/ Stanisława i Jan Kukurowscy 1956r.

dających się na całą posiadłość
księżnej był daleki od doskonałości, zwłaszcza po tym, jak dzieła
powolnego zniszczenia dokonali
w 1920 roku sowieccy żołdacy.
Stały w tym miejscu prawie w
ruinie dwie wieże, pozostałość
po olbrzymim zamczysku, dworek księżnej, stajnie i pozostałe
budynki dworskie należące do
majątku ziemskiego. Opodal parafialny kościół, przepiękny niszczejący park otoczony zewsząd
niewysokim murem. Tuż obok
tego muru niegdyś pobudowane
były budynki w którym mieszkał
m.in. Hilary Korczak. Gdy ożenił
się z moją ciocią Franią i przyszły na świat dzieci, zaczęło to w
pewnym momencie przeszkadzać
otoczeniu księżnej Eleonory. Dogadała się jednak z wujkiem i doszło do transakcji. Wujek opuścił
te zabudowania, poczym uległy
one wyburzeniu. W zamian za to
otrzymał 2 morgi pola i plac we
wsi na którym się pobudował.
Dodatkowo od wiosny do późnej jesieni pracował jako murarz
majątku Lubomirskich. Ciocie
Wiktoria i Maria także powychodziły za mąż, pierwsza za Piotra
Rutkowskiego, gospodarza na 5,5
morgach w Nyrkowie, natomiast
Maria wychowywana przez bezdzietną ciotkę, wyszła za mąż do

pobliskiego Nyrkowa, za Józefa
Ziółkowskiego. Dwie najmłodsze
siostry taty – Helena, której wcale
nie znałam, bo jako panna wcześnie wyjechała do pracy w Austrii
i tam wyszła za mąż. Ciocia Sylwestra przeżyła osobistą tragedię,
została bowiem porzucona przez
ukochanego, który w ostatniej
chwili wybrał pannę zasobniejszą
w morgi. Jednakże tamta wybranka porzuciła owego nie chcąc się
zgodzić na zamieszkanie na wsi
i pracę na roli, gdyż do tej pory
była mieszczuchem. Do cioci
Sylwestry paliło cholewki wielu
kawalerów i wdowców, ale zawiedziona pierwsza miłość odbiła
na jej dobrym sercu takie piętno
pogardy wobec mężczyzn, że już
później nie chciała nikogo. W pamiętnym lutowym dniu ratując
bydło z palącej się obory, została
przez banderowców postrzelona
w kręgosłup, ciężko ranna przeżyła napaść. Kilka następnych lat
męczyła się ze skutkami postrzału, zmarła niebawem po wojnie w
Śmiechowicach. Rodzice nigdy
nie chwalili się jak doszło do ich
małżeństwa, ale z ich rozmów
wynikało - co zresztą potwierdzał
dziadek, że było to małżeństwo z
rozsądku, pomimo wielu przeżyć
i komplikacji, szczęśliwe.
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Wprawdzie bardzo krótkie, gdyż
tato zmarł mając zaledwie 48 lat.
Małżeństwo z rozsądku dlatego, że wyswatało ich wujostwo.
Mamę wychowywała ciocia Karolina, natomiast wujek Michał
dobrał mamie kawalera ze swojej
rodziny - Ignacego Wierzbickiego, każąc obojgu żenić się i już.
Było to jednak wzorowe małżeństwo – tak oceniał dziadek
Józef, charyzmatyczny, niekiedy
wręcz wybuchowy, dobrze znający się na ludziach osobnik. Tato
opowiadał, że pewnego razu po
ślubie dziadek poddał go próbie
rolniczej. Na wiosnę, gdy nadeszła pora siewu jarej pszenicy,
pojechali z dziadkiem na pole
siać zboże. Dziadek burknął – ty
idź przodem, ja pójdę za tobą.
Doskonale wiedziałem o co chodzi, będę przez cały czas kontrolowany jak poradzę sobie na
polu siejąc pszenicę. Idąc krok
po kroku do przodu, zamiast patrzeć jak rzucam zboże, myślałem
w którym momencie oberwę od
dziadka po czuprynie. W ciągłym
napięciu doszliśmy wreszcie do
drogi na końcu pola, tato odwraca
się, dziadek klepie go po ramieniu
i mówi – Ignaś będzie z ciebie dobry gospodarz. Tak rzeczywiście
było. Następstwem ślubu rodziców były moje urodziny w 1924
roku, potem siostry Zofii w 1930 i
brata Michała w roku 1933. W latach pięćdziesiątych, tutaj na Ziemiach Odzyskanych siostra Zofia
poślubiła w Brzegu, pochodzącego z centralnej Polski Edwarda
Muchę, natomiast brat Michał
po ślubie wyjechał na stałe do
Australii. W mojej rodzinnej wsi
uczęszczałam w latach 1931- 39
do szkoły powszechnej. Pomimo

tylu lat nauki na świadectwach
miałam zapisane, że ukończyłam
tylko 4 klasy. Dlaczego tak się
stało? Otóż przez rok chodziło się
do pierwszej klasy, przez następny rok do drugiej, kolejne dwa
lata do trzeciej i na dokładkę jeszcze przez dwa do klasy czwartej.
Powinnam ukończyć co najmniej
6 klas, ale niestety taki był system szkolny, nic nie poradzę. Gdy
przyjechaliśmy tutaj na Zachód,
urzędnicy gminni stale przypominali, kto nie ma ukończonych
7 klas szkoły podstawowej i nie
ma ukończonego wieczorowego
kursu rolniczego, nie może zostać właścicielem gospodarstwa
rolnego. Trzeba było powtórnie,
już jako dorosły, zasiąść w szkolnej ławce, tutaj więc kończyłam
7 klasę. Pamiętam, że na egzaminie końcowym zasiadało wtedy dwóch inspektorów oświaty,
jeden z Lewina Brzeskiego, drugi z Brzegu. Inspektor z Brzegu
spóźniał się, więc mówię do tego
z Lewina – zaczynajmy bez niego. Na to inspektor odpowiada, ty
Kukurowska siadaj, pani jeszcze
poczeka, niech odpowiadają na
początku te słabsze w nauce. W
Czerwonogrodzie uczyła nas pani
Eulalia Wandlowa, wdowa mieszkająca we wsi razem z matką.
Była to osoba bardzo energiczna,
wiejska społeczniczka. Dzięki jej
inicjatywie postawiono we wsi
m.in. Dom Ludowy, który potem
stał się ostoją podczas banderowskiej napaści. Pani Wendlowa
wspólnie ze stryjem Stanisławem
założyła i prowadziła we wsi kółko teatralne. Prezentacje sztuk
wystawionych przez kółko odbywały się w Domu Ludowym. We
wsi rolnicy założyli także Kółko
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/ Dom zakonny Siostr Miłosierdzia w Nyrkowie

Rolnicze, które zakupiło nawet
siewnik, by ulżyć rolnikom w ich
ciężkiej pracy, by nie siać zboża
rękami. W szkole miałam wiele
kolegów i koleżanek, uczęszczali
do niej m.in. Władek Ziółkowski, Albin Korczyński, Franciszek Młodynia, Kazia Młodynia,
siostry Żołyńskie, których mama
była krawcową i nieraz szyła dla
mnie sukienki. Moją najwierniejszą przyjaciółką była kuzynka Józia Korczak, córka wuja Hilarego
i cioci Frani. Niestety banderowcy w okrutny sposób zamordowali ją i jej straszą siostrę, która
wyszła za mąż na kolonię w pobliżu Czerwonogrodu. Jej mąż w
1942 roku ratował przed śmiercią
Żydów, ukrywając ich w piwnicy
obok swojego domu. Ożenił się

w październiku 1943 roku i miesiąc później tragicznie zginął w
tejże piwnicy, dusząc się dymem
wydobywającym się z płonącego
domu. Po Wszystkich Świętych
obie moje kuzynki poszły na pole
kopać ziemniaki, które stały dotąd na polu na wskutek niesprzyjającej pogody. W tym czasie napadli na ich kolonię banderowcy,
rabując i paląc zabudowania. Ginie wtedy mąż kuzynki we wspomnianej piwnicy razem ze swoim
bratankiem, który akurat wtedy
przebywał u wujka. Pracujące na
polu dziewczęta zostają porwane
i uprowadzone przez banderowców. Ciocia Frania po napadzie
długi czas poszukiwała córek,
jednakże bez żadnego efektu. Dopiero pod koniec wojny od skaza-

Historia straży pożarnej
na Wołyniu w okresie
międzywojennym

dojazdu
do
podwórka
a nawet minimalną szerokość bramy wjazdowej.

Istotną kartą w działalności straży pożarnej jest
ustawa z dnia 13 marca 1934
r. o ochronie przed pożarami i
innymi klęskami. Do chwili jej

nego przez Sowietów za napady
banderowca dowiaduje się, że
obie moje kuzynki zostały zabrane przez Ukraińców do lasu i tam
służyły im jako „nocne zabawki”.
Wielokrotnie bite i gwałcone,
żyły do momentu wysokiej ciąży, potem nikomu nie potrzebne
zostały bestialsko zmordowane.
Ciał nie odnaleziono.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał - Eugeniusz Szewczuk
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

wydania obowiązywały przestarzałe przepisy o ochronie przeciwpożarowej z czasów zaboru. Ustawa w pewnym stopniu spełniała
oczekiwania. Ponadto umocniła
rolę Związku. W tym okresie istniały następujące rodzaje straży:
ochotnicze, przymusowe, zawodowe i prywatne. Straże zawodowe
były obligatoryjne dla miast liczących ponad 40 tysięcy mieszkańców. Straże ochotnicze funkcjonowały w gminach poniżej 40 tysięcy

Arkadiusz Szymczyna

I wojna światowa całkowicie zahamowała rozwój organizacyjny i
techniczny jednostek straży pożarnych, które zmagały się z licznymi
pożarami i zniszczeniami. Największe straty poniosły gospodarstwa wiejskie, gdzie ochrona pożarnicza praktycznie nie istniała.
W 1921 r. rozpoczął swoją
działalność Główny Związek
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej z siedzibą w Warszawie.
W miejsce związków dzielnicowych z czasu zaborów utworzono
związki wojewódzkie, które były
samodzielnymi organizacjami z
osobowością prawną, zrzeszone
w Zarządzie Głównym. Na obszarze kraju funkcjonowały tzw.
dzielnicowe organizacje strażac-

kie. Na terenie zaboru rosyjskiego
– Związek Floriański (w obrębie
woj. warszawskiego, wołyńskiego
i poleskiego), na terenie zaboru
austriackiego – Cieszyński Związek Straży Pożarnych, Krajowy
Związek Straży Pożarnych Galicji
i Lodomerii we Lwowie, natomiast na terenie zaboru pruskiego
– Wielkopolski Związek Straży
Pożarnych, Śląski Związek Straży Pożarnych i Pomorski Związek
Straży Pożarnych.
W okresie międzywojennym liczącą się organizacją społeczną
były ochotnicze straże pożarne.
W 1924 r. skupiały one 2400 jednostek. W ramach związku funkcjonowało 200 dworskich drużyn
pożarnych, 120 wojskowych dru-

żyn strażackich, 40 drużyn kolejowych, 15 drużyn harcerskich, 12
drużyn fabrycznych, które gromadziły łącznie około 150 tys. strażaków.
Ważnym aktem prawnym, wpływającym na prace strażaków było
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928
r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. We wspomnianym
rozporządzeniu dokonano rozgraniczenia wymagań dla budynków
ogniotrwałych i nieogniotrwałych,
a także precyzyjnie określono, np.
wymagania dla kominów, palenisk, pieców, pokryć dachowych,
maksymalną wysokość kominów,
minimalną odległość pomiędzy
budynkami, minimalną szerokość

/ Odznaka straży pożarnej
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/ Straż Ogniowa Ochotnicza w Płosce

/ Straż Ogniowa Ochotnicza w Mirohoszczy Rusińskiej

mieszkańców. W gminach, gdzie
nie było straży ochotniczej ani
zawodowej bądź ich siły były niewystarczające funkcjonowały straże przymusowe. Straże prywatne
były tworzone oraz utrzymywane
przez przedsiębiorstwa, instytucje,
zakłady, które zatrudniały większą
liczbę pracowników lub były narażone na pożary ze względu na
prowadzoną działalność. Całość
uzupełniało rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z
1937 r., które ustalało rozmieszczenie, liczebność i zaopatrzenie
straży miejscowych oraz pogotowi
pożarnych.
***
Historie wołyńskiej straży pożarnej w okresie międzywojennym
można podzielić na trzy okresy.
Pierwszy związany jest z zespoleniem straży od momentu odzyskania niepodległości do zakończenia
działań zbrojnych i stabilizacji sytuacji wewnątrz kraju. Drugi, od
chwili wprowadzenia na Wołyniu
Powiatowych Związków Strażackich i przekształcenie Związku
Wojewódzkiego w Okręg Wołyński Związku Straży Pożarnych
RP. Trzeci okres rozpoczyna się
od wprowadzenia nowego statutu OSP na mocy Rozporządzenia
MSW z dnia 14 stycznia 1935 r. o
ochronie przed pożarami i innymi
klęskami.
Obszar ziemi wołyńskiej stał się w

okresie I wojny światowej terenem
zaciętych walk pomiędzy armiami
zaborczymi, a następnie do 1921 r.
Polaków z bolszewikami. Wspaniały krajobraz przecięty wstęgami dopływów Słuczu i Horynia,
Bugu i Prypeci, bagnami Stochodu i Turji, głębokim Słuczem oraz
rozlewiskiem Styru i Ikwy został
zniszczony i „okaleczony”. Trudności organizacyjne nie pozwoliły
na funkcjonowanie jednostek pożarniczych, które zabezpieczyłyby
potrzeby społeczne. Przed wybuchem I wojny światowej wołyńska straż pożarna liczyła zaledwie
20 jednostek ochotniczych, które
były słabo wyposażone i wyszkolonych. W ich skład wchodzili
przede wszystkim chłopi i robotnicy, w mniejszym stopniu osoby
legitymujące się średnim lub wyższym wykształceniem. Rola jednostek chroniących przed kataklizmami była mocno ograniczona,
a powstające dość często pożary
trawiły doszczętnie nie najlepiej
zabezpieczone zabudowania gospodarcze. Najwięcej pożarów wybuchało w chwili przejścia frontu.
Pociski artyleryjskie i świadome
podpalenia doprowadzały do niszczenia gospodarstw wiejskich oraz
budynków miejskich.

jednostkę strażacką przypadała
ochrona 369 km2. Obliczono, że
podczas jednego pożaru niszczonych było średnio 36 budynków.
Tak katastrofalne dane uświadomiły społeczeństwu, że należy podjąć
radykalne działania zmierzające
do poprawy organizacyjnej straży pożarnej. Skutkiem podjętych
zmian była rejestracja kolejnych
49 jednostek na terenie województwa wołyńskiego.
Pierwsze informacje o strażakach
na Wołyniu pochodzą z roku 1920
z OSP w Równem, która przesyłając dokumenty do Związku
Floriańskiego w Warszawie, informowała o stanie technicznym oraz
osobowym rówieńskiej straży. W
październiku tego samego roku,
ta sama jednostka była zainteresowana instrukcjami ćwiczebnymi, obowiązującymi przepisami
i wzorami umundurowania. Naczelnika jednostki niepokoił fakt,
że tylko w ciągu jednego miesiąca
(od 9 września do 9 października
1920 r.) strażacy rówieńscy musieli interweniować aż 26 razy.

Zainteresowanie pracą organizacyjną strażaków z Równego zostało dostrzeżone przez Związek
Floriański w Warszawie, który w
maju 1925 r. wysłał do Równego
pierwszego instruktora pożarnictwa Józefa Boguszewskiego.
Dynamiczniejszy rozwój straży pożarnej rozpoczyna się tak
naprawdę od 1926 r. dzięki powszechnie odczuwanej potrzebie
zespolenia jednostek w ramach
ogólnopolskiego związku, który koordynowałby ich działania.
Dlatego też 14 marca w gmachu
Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łucku zorganizowano obrady pierwszego zjazdu delegatów
Związku Straży Pożarniczych przy
udziale starostów powiatowych.
W tym okresie do Związku Floriańskiego w Warszawie należało 54 jednostek straży pożarnej z
Wołynia. Kluczowym momentem,
było przyłączenie się do Związku
Głównego Straży Pożarnej w Warszawie. Odbyło się to 28 marca
1926 r. podczas zebrania organizacyjnego, w którym wzięli udział
m.in.: Al. Dębski – wojewoda
wołyński, W. Chełmiński – delegat
Związku Floriańskiego z Warszawy oraz J. Sztromajer – delegat
Zarządu Głównego. W trakcie ob-

rad dyskutowano nad poprawą sytuacji straży pożarnej w poszczególnych rejonach, możliwości
zwiększenia liczby instruktorów
pożarnictwa oraz opodatkowanie
ludności na rzecz straży. Powołany
na tym posiedzeniu Związek Straży Pożarnych Województwa Wołyńskiego wybrał Radę i Zarząd z
wojewoda Al. Dębskim na czele.
Zespolenie wołyńskich jednostek
i zatwierdzenie statutu nastąpiło 1
kwietnia 1926 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Łucku.
Początkowo Związek miał ogromne trudności lokalowe. W końcu
uchwalono wynajęcie pomieszczenia skromnie wyposażonego na
potrzeby biurowe. Był to mały pokój, wynajęty obok zamku Lubarta
w domu przy ulicy Katedralnej w
Łucku. W celu usprawnienia pracy
biurowej Zarząd zakupił powielacz i zorganizował za dodatkowe
pieniądze (50 zł miesięcznie) osobę zajmującą się dokumentacją.
Stanowisko to w kancelarii objął J.
Brodzki zastępca naczelnika straży
miejskiej w Łucku.
14 czerwca 1926 r. reprezentanci wołyńskich strażaków wzięli
udział w posiedzeniu Rady Naczelnej Głównego Związku Straży Pożarnej RP w Warszawie.
Kilka dni później w Łucku ustalo

Sytuacja wołyńskich strażaków
po wojnie polsko-bolszewickiej
nadal była dramatyczna. W latach
1922-1926 odnotowano na obszarze województwa 3921 spalonych budynków, a na pojedynczą

/ Zarząd Wołyńskiego Wojewódzkiego Okręgu Związku Straży Pożarnych RP

/ Straż Ogniowa Ochotnicza w Mirohoszczy Rusińskiej
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no budżet Związku na 11200 zł i
zaangażowano Józefa Lisowskiego jako pierwszego instruktora
pożarnictwa oraz Zygmunta Kosteckiego na stanowisku drugiego
instruktora. Teren województwa
podzielono na pięć obszarów, a
prezesem Zarządu został wybrany
inż. J. Tuliszkowski, który pełnił
tę funkcję do 7 kwietnia 1929 r.
W związku z ciągłym brakiem
odpowiednich funduszy Związek
organizował różnego rodzaju akcje charytatywne, imprezy dochodowe i kwesty. Ogłaszał się w popularnej gazecie „Życiu Wołynia”
(maj 1926 r.), wydał kalendarz pt.
„Strażak Wołyński” i pięknie ilustrowany album, w którym były
fotografie jednostek straży pożarnej z poszczególnych powiatów
(1927 r.), zorganizował imprezę
dochodową pt. „Doba Strażaka”
wraz z kwestą na ulicach większych miast. Wołyńscy strażacy
brali udział w wystawie rolniczo
– przemysłowej, na której promowali swój sprzęt. Zorganizowali konkurs orkiestr strażackich
(wrzesień 1929 r.), który stał się
wielką atrakcją dla miejscowej
społeczności.
21 stycznia 1927 r. Zarząd zorganizował w Kowlu 8-dniowy kurs
strażacki dla osób pochodzących
z powiatu kowelskiego, włodzimierskiego i lubomelskiego. Był
to krok mający na celu podniesienie sprawności organizacyjnej
jednostek pożarniczych w terenie. Kolejne 8-dniowe kursy strażackie zostały zorganizowane: w
Ostrogu (27 lutego – 6 marca), w
Równem (9-17 marca), w Dubnie
(28 marca – 5 kwietnia) i Łucku
(15-23 października).
W związku z tym, że praca dwóch
osób w Zarządzie okazała się niewystarczająca uchwalono dokooptowanie drogą awansu wszystkich
naczelników z poszczególnych
okręgów. I tak, w Dubnie awansowano F. Krzyżeka – naczelnika starostwa ze Strakłowa, w
Horochowie i Włodzimierzu B.

Błaha – naczelnika starostwa
we Włodzimierzu, w Kostopolu
B. Chlebowskiego – naczelnika
straży pożarnej w Kostopolu, w
Krzemieńcu Al. Stronczyńskiego
– tamtejszego naczelnika straży
pożarnej, w Łucku W. Mesnera, w
Równem M. Baranowskiego – naczelnika straży pożarnej w Równem i w Zdołbunowie T. Merzlaka
– Kosteckiego.
Na przełomie 1927/1928 r. w
związku z brakiem jakichkolwiek
funduszy przerwę w pracy w
Związku, aż do 16 kwietnia 1928
r., miał inspektor J. Trzeszewski –
autor późniejszego projektu regulaminu pracy naczelników okręgowych obejmujący całokształt
działalności oddziałów. Natomiast
24 marca inspektor Z. Kostecki
podał się do dymisji z uwagi na
bardzo złe warunki pracy.
Zmianom uległo także umundurowanie strażaków, które do tej pory
było bardzo różnorodne, nie tylko
pod względem kroju, lecz i koloru.
Dlatego też na posiedzeniu Zarządu 20 maja 1928 r. postanowiono
wezwać straże do ujednolicenia
umundurowania stosownie do
wydanego regulaminu. Poproszono również wojewodę o pomoc i
opiekę nad jednostkami straży pożarnej w miastach powiatowych,
gdzie ich organizacja była bardzo
słaba.

towt – Dziewałtowskiego na wojewodę, 5 lipca 1931 r. nowym
prezesem Zarządu wybrano Henryka Krasińskiego – naczelnika
Wydziału Wojskowego Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego, a
po nim H. Józewskiego, który pełnił obowiązki do dnia 1 września
1938 r.
O dużych umiejętnościach wołyńskich strażaków może świadczyć
ich liczny udział w konkursach i
zawodach. 16 kwietnia 1929 r. w
Poznaniu odbyły się Ogólnopaństwowe Zawody Straży Pożarnych, na których jednostka OSP
ze Stężarzyc zdobyła pierwszą
nagrodę za najlepsze wykonanie
ćwiczeń w grupie straży wiejskich.
Sukces odniosła również pierwsza
sztafeta strażacka, która w marcu 1932 r. pokonała pieszo trasę
z Łucka do Warszawy w 9 dni,
19 godzin i 15 minut. Następnie
spotkała się z Marszałkiem Polski
Józefem Piłsudskim wręczając mu
prezent w postaci miniatury hełmu
strażackiego wykonanego z bazaltu oraz adres hołdowniczy (uroczysta forma wyrażania uznania
i szacunku). Za osiągnięcia i do-

robek organizacyjny wyróżniono
Wołyński Związek Okręgu Straży
Pożarnych, który 2 października
1934 r. był organizatorem I Wojewódzkich Zawodów Strażackich
w Łucku. Uczestniczyło w nich
łącznie 1893 strażaków wraz z
zaproszonymi gośćmi. Odpowiedzialnym za przebieg zawodów
był W. Grus – prezes OSP w Orżawie. Podczas zawodów pierwsze
miejsce w swoich kategoriach
zajęły: OSP z Równego (jako najlepsza jednostka straży pożarnej),
OSP z Hulczy (w kategorii straży
małomiasteczkowych i większych
wiejskich) oraz OSP z Łudzina
(jako najlepsza straż wiejska). W
dniu zawodów odbył się także
konkurs orkiestr strażackich, których na terenie samego Wołynia
było 54. Najlepszy wynik osiągnęła orkiestra z OSP z Cumania. Dodatkowo miał miejsce pokaz strażackich ćwiczeń sportowych przy
udziale 450 strażaków z powiatu
rówieńskiego, którymi dowodził
instruktor pożarniczy B. Gronowski. Wołyńscy strażacy brali także
udział w cyklicznych zawodach
marszowych ze strzelaniem, organizowanych na trasie Maniewicze
– Polska Góra pod Kostiuchówką.
W 1936 r. strażacy powiatu kowelskiego zostali wyróżnieni przez
premiera Rzeczypospolitej, gen.
Sławoja-Składkowskiego, który
wręczył im nagrodę – konia z rzędem. Dwa lata później strażacy z
powiatu rówieńskiego zdobyli nagrodę płk Adama Koca w postaci
kryształowego pucharu.

7 marca 1929 r. Rada Związku
Straży Pożarnych Województwa
Wołyńskiego, która obradowała
w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Łucku dokonała
wyboru władz. Nowym prezesem
został wicewojewoda Kazimierz
Gintowt – Dziewałtowski. W
skład Zarządu weszli: E. Bartoszewicz, W. Stalony – Dobrzański
– radca urzędu, Al. Strończyński –
naczelnik straży pożarnej we Włodzieninie, J. Wokacz – naczelnik
straży pożarnej w Młodawie i S.
Myczka – naczelnik straży pożarnej w Korninie.
Po nominacja Kazimierza Gin-

/ Straż Zawodowa w Dubnie

Pod koniec grudnia 1938 r. Wołyńska straż pożarna liczyła łącznie 31751 osób, w tym: 2930
strażaków, 661 oficerów, 801 podoficerów i 9359 członków czynnych. Z podziału na wykonywane
zawody wynika, że rolnicy stanowili 70% (22225 osób), kupcy
8% (2540 osób), rzemieślnicy 7%
(2222 osób), robotnicy 7% (2248
osób), urzędnicy państwowi i samorządowi 3% (952 osoby) oraz
inne zawody stanowiły 5% (1564
osoby).
Krótko przed wybuchem II wojny światowej straż pożarna przeprowadziła akcję budowy remiz.
Na najwyższe uznanie zasługiwali
naczelnik rejonowy z Wiśniowca
Al. Świątkowski i prezes straży z
Klesowa K. Goworowski, którzy
z ogromnym trudem pozyskali
fundusze na wybudowanie okazałych budowli. Remizy służyły nie
tylko do przechowywania sprzętu
pożarniczego, ale także do prowadzenia akcji wychowania obywatelskiego wśród społeczeństwa.
W 1938 r. Zarząd Okręgu Wołyńskiego Straży Pożarnej opracował
plan zmotoryzowania i doposażenia jednostek. Na ten cel zaplanowano przeznaczyć 5772121
zł, co stanowiło zaledwie 0,94%
wartości ubezpieczonych w PZU
budynków. Zakupiono także z zebranych funduszy samochód, który był wykorzystany do przewozu
osób w ramach prac kontrolnych
w terenie. 4/5 ofiarowanej na ten
cel kwoty została zebrana przez
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strażaków powiatu dubieńskiego.
Z czasem w samochody lub motocykle zaopatrzono prawie wszystkie oddziały powiatowe (oprócz
Horodenka, Kostopola i Lubomla).
Pomimo ponoszonych dużych

wydatków, wołyńskie jednostki
straży pożarnej nie skąpiły funduszy na utrzymanie innych pomocniczych organizacji m.in.: Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, sekcje wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowe-

go. W 1937 r. wołyńscy strażacy
przekazali na cele polskiej armii
kwotę 1490 zł.
Ważnym momentem było wydzielenie straży pożarnej w Łucku
z Oddziału Powiatowego. Związane to było ze specjalnym charak-

terem pracy tej jednostki. Dlatego
też na posiedzeniu Zarządu Okręgowego w dniu 14 grudnia 1937
r. zatwierdzono Grodzki Oddział
Związku z prezesem F. Langertem
na czele.

re jednostki posiadały na stanie
tylko 15 metrów węży. Podobnie
sprawa wyglądała z łącznikami,
które nie były znormalizowane.
Ich ujednolicenie przewidywano
dopiero pod koniec 1939 r.

W 1938 r. na terenie województwa wołyńskiego istniało 9 Oddziałów Powiatowych Straży Pożarnych w: Dubnie, Horochowie,
Kostopolu, Kowlu, Krzemieńcu,
Równem, Sarnach, Włodzimierzu
i Zdołbunowie oraz 4 straże miejskie (po jednej w Dubnie i Łucku
oraz dwie w Równem). Uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla
strażaków posiadało 10 instruktorów pożarniczych. Kursy podoficerskie II stopnia ukończyło 1359
strażaków, oficerskie III stopnia –
255, oficerskie IV stopnia – 64, a
specjalistyczne 165 strażaków.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej na terenie Wołynia istniało 621 jednostek straży
pożarnej, z czego możliwość
przechowywania sprzętu w dobrych warunkach miało jedynie
375 jednostek (w tym były 264
remizy drewniane i 111 murowanych). Dawało to 9 miejsce w
kraju na 16 województw. Zarząd
Okręgu wnioskował również o
zwiększenie liczby wspinalni dla
strażaków, gdyż na terenie całego
województwa istniało jedynie 20
takich obiektów, z czego 8 wybudowanych było na terenie powiatu
rówieńskiego.

Władze wojewódzkie organizowały w trakcie roku kalendarzowego specjalne odprawy dla instruktorów powiatowych (najczęściej 4
razy w roku) oraz przeszkolenia i
konferencje dla naczelników rejonowych. Ponadto Oddział Powiatowy organizował ćwiczenia alarmowe, zawody rejonowe i kursy
obsługi motopomp.

/ Straż Ogniowa Ochotnicza w Starym Teremnie

W latach 1935-1939 wybudowano lub przystosowano do potrzeb
pożarniczych 134 zbiorniki na
terenie województwa wołyńskiego, co dawało pierwsze miejsce w
skali całego kraju. Dobre zaopatrzenie jednostek straży pożarnej
odnotowano w beczki i wozy strażackie. Gorzej przedstawiała się
sytuacja z wężami pożarniczymi,
których ciągle brakowało. Niektó-
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ul. Wałuszewska 48,
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Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

W latach 1926-1939 zostały odnotowane przez wołyńską straż
pożarną następujące wypadki:
poparzeń i pokaleczeń w wyniku prowadzonej akcji (47), złamań kończyn dolnych i górnych
(14), śmierci i uszkodzeń ciała
(2), uszkodzenia ciała podczas
ćwiczeń (72), śmierci od pioruna
(1), silnego przeziębienia w wyniku prowadzonej akcji powodziowej (453), ratowania z płonących
budynków (31), akcji udzielania
pomocy przez żeńskie jednostki
strażackie (117), akcji ocalenia
mostów przed powodzią (34).
Składam serdeczne podziękowania Panu Jaroslavovi Báča z Pragi
za pomoc w opracowaniu artykułu.
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Z DZIEJÓW II RZECZYPOSPOLITEJ
TERRORYZM W MIĘDZYWOJNIU
Dr Lucyna Kulińska
Do działu Historia KSI przekazał Aleksander Szumański
W ponad tysiącletniej historii
dwóch sąsiadujących z sobą narodów: Polaków i Ukraińców-Rusinów, najtragiczniej zapisał się
wiek dwudziesty. Autorka skupiła
się na niewielkim, bo niespełna
20 letnim wycinku tych dziejów.
Szukając odpowiedzi na pytanie
o przyczyny niepowodzeń polityki II Rzeczypospolitej wobec
mniejszości ukraińskiej ustaliła, że winę za to w dużej mierze
ponoszą nielegalne radykalne organizacje: Ukraińska Wojskowa
Organizacja, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy.
Polska nie była, jak pisał złośliwie w swych artykułach Iwan
Kedryn-Rudnicki „Polską powersalską”. Jej granice, zarówno
na wschodzie jak i na zachodzie
zostały okupione krwią żołnierzy
i powstańców. Była wprawdzie
państwem o mieszanym składzie
narodowościowym, ale wszystkie
mniejszości, w tym ukraińska,
cieszyły się pełnią praw obywatelskich na równi z Polakami.
Druga Rzeczpospolita posiadła
i zarządzała dzielnicami kresowymi – w tym Małopolską
Wschodnią i Wołyniem – legalnie
i za zgodą gremiów międzynarodowych. W takiej sytuacji stałe podważanie owej legalności
i obarczanie Polaków winą za
wszystkie możliwe nieszczęścia
i krzywdy jakie dotknęły Ukraińców w ich drodze do narodowego
usamodzielnienia jest nieuzasadnione. Trudno też robić Polakom
zarzuty, że po I wojnie światowej
nie chcieli bliżej niedookreślonemu i zanarchizowanemu bytowi
politycznemu dobrowolnie oddać
terenu, zamieszkałego w dużym
procencie przez siebie, ze zdecydowanie polską infrastrukturą,
nieruchomościami i własnością
ziemską. Z takich ziem i jego
polskich mieszkańców nie można
było po prostu zrezygnować, tym
bardziej że istniało realne zagrożenie szybkiego włączenia ich do
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad.
Należy stwierdzić, że w okresie
międzywojennym w Polsce miało miejsce zjawisko terroryzmu
politycznego. Akcje dywersyjne i terror, jako sposób walki z
państwem, były stosowane przez
UWO i OUN, a także przez agenturę sowiecką – komunistów,
zarówno mieszkających w Rzeczypospolitej, jak i przerzucanych ze Związku Sowieckiego.
Nacjonalistów ukraińskich łączył
bowiem z komunistami wspólny
cel: osłabienie, a w sprzyjających
okolicznościach
unicestwienie
Polski jako państwa.
Brutalna ideologia UWO- OUN
początkowo opanowała niewielką część społeczeństwa ukraiń-

skiego. Z UWO związanych było
paręset osób, z OUN, u schyłku
lat trzydziestych, kilkadziesiąt
tysięcy. Na tle innych ukraińskich
ugrupowań działających w Polsce
była to więc głośna, ale liczebnie
niezbyt znacząca grupa. Nie stanowiłaby dla Polski większego
zagrożenia gdyby nie wszechstronna pomoc logistyczna, szkoleniowa i finansowa rządów i sfer
wojskowych: Niemiec, Litwy,
Czechosłowacji, a nawet Rosji
sowieckiej.
Głównym celem UWO i OUN
było utworzenie państwa ukraińskiego. W jego obręb miały
wejść: Małopolska Wschodnia,
Ziemia Chełmska, Wołyń, Ukraina sowiecka po Kaukaz i Kazachstan, Bukowina, Besarabia i
Zakarpacie.
Ziemie te w wyniku zawartych
po I wojnie światowej traktatów
należały do czterech państw:
Polski, Czechosłowacji, ZSRR
i Rumunii. Jakkolwiek skrajni
nacjonaliści ukraińscy planowali
zawładnięcie wszystkimi tymi terytoriami, w praktyce aktywność
ich kierowała się niemal wyłącznie przeciw Rzeczypospolitej.
Dopiero po ujawnieniu rozmiarów prześladowań Ukraińców w
Rosji sowieckiej, ostrze ataków,
zresztą głównie propagandowych, zwrócono też przeciw niej,
choć polem rozgrywki niezmiennie pozostała Polska.
Brzemiennym w konsekwencje
błędem było to, że tylko część
ludności ukraińskiej wykorzystała krótki dwudziestoletni okres
bytowania w ramach wspólnego
państwa, do nauki samorządzenia i podnoszenia poziomu cywilizacyjnego i gospodarczego
województw kresowych. Anarchizowanie dzielnic południowo-wschodnich, terroryzm i sabotaże w dużej mierze finansowane
z kasy wrogów Polski, były bowiem dla obu zamieszkujących
Kresy nacji zjawiskiem wysoce
niekorzystnym. Winę za taki stan
rzeczy ponosili zarówno Polacy,
jak i Ukraińcy.
Polacy nie potrafili wypracować
skutecznej polityki mniejszościowej. Przyczyn było wiele m.in.
taka, że w polskiej opinii publicznej panował zupełny chaos
jeśli chodzi o znajomość kwestii
mniejszościowych, a ukraińskich
w szczególności. Wśród polityków polskich nieustannie zwalczali się zwolennicy wykluczających się koncepcji: asymilacji
państwowej (dążącej do zmiany
negatywnej postawy ukraińskiej
społeczności względem naszej
państwowości i uznania tejże za
swoją własną, drogą różnego rodzaju koncesji i zachęt), i asymilacji narodowej (opanowania żywiołu ukraińskiego przez polski),
a wreszcie idei prometejskiej, we-

dług której realizacja wcześniej
wymienionych celów była niemożliwa bez zbudowania przez
Polskę państwa ukraińskiego
(oczywiście za Dnieprem) i uczynienia zeń dogodnego sojusznika
w walce z Rosją.
Żaden z tych projektów nie zakładał jednak rezygnacji przez
Polskę z terenów Wołynia i Małopolski Wschodniej, choć pojawiały się i po stronie polskiej, jak i
ukraińskiej pojedyncze propozycje ich podziału.
Żadnej z wymienionych koncepcji nie udało się zrealizować. Nieskuteczne okazały się też próby
cywilizacyjnego podźwignięcia
tych ziem. Było to niemożliwe w
tak krótkim czasie i na terytorium
wstrząsanym ciągłymi zamieszkami, podpaleniami i zamachami.
Nasilający się szowinizm ukraiński neutralizował skutecznie
wszystkie podejmowane przez
władze próby rozwiązania problemów politycznych i gospodarczych dzielnic południowo-wschodnich. To była – jak twierdzi prof. Czesław Partacz – wojna
wypowiedziana Polsce i Polakom
przez rodzący się ukraiński integralny nacjonalizm, czyli ukraińską odmianę faszyzmu. Polacy –
ludzie cywilizacji zachodniej, łacińskiej, do tego liberałowie, nie
mieli szans jej wygrać, ani nawet
powstrzymać. Polska nie miała na
to środków ani ducha. Uciekać
się zaś do metod przeciwnika nie
chciała.
Obrońcy skrajnego ukraińskiego
nacjonalizmu uważają terrorystyczne działania OUN-UPA za
zjawiska wyjątkowe i odosobnione, za które winę ponoszą „inni”,
„obcy”, „panowie” itp. czyli
Rosjanie, Niemcy, Polacy, czy
wreszcie okoliczności. Twierdzą
oni na swoje usprawiedliwienie,
że masowych, okrutnych mordów
może dopuścić się każdy naród.
Nie można się z tym zgodzić.
Bowiem w omawianym wypadku tak drastyczne metody stosowane były od wieków. Aby nie
zostawić tak poważnego oskarżenia, bez uzasadnienia, wystarczy
przypomnieć identycznie okrutne
postępowanie (choć na mniejszą
skalę) wobec polskich mieszkańców Wołynia, a przede wszystkim
Galicji w latach 1918–1919 .
Niewątpliwie silną inspiracją dla
radykałów z UWO-OUN były
postulaty ruchów lewicowych, z
socjalizmem i komunizmem na
czele. Propagując wizję samostijnej i sobornej Ukrainy kierowali
do ubogich chłopów, bezrobotnych, robotników i inteligencji
obietnice wielkich zysków wynikających z zajęcia polskich majątków i nieruchomości. Ziemia
i wszelka własność miała być
Polakom odebrana bez prawa do
jakiegokolwiek wykupu czy od-

szkodowania. W ten sposób przełamywano u Ukraińców opory
moralne i religijne co do zaboru
cudzego mienia i zabijania.
Takimi prostymi, ale radykalnymi rozwiązaniami nacjonaliści
opanowali umysły ukraińskiej
młodzieży i dzieci (wciąganej
do pracy w organizacjach już w
wieku lat ośmiu), która nie miała
ochoty czekać, czy wypracowywać wolności, jak ojcowie, drogą
żmudnej pracy organicznej. Setki
skrytobójczych mordów Ukraińców i Polaków, zamachów terrorystycznych, napadów i podpaleń
przyczyniały się nieuchronnie do
dalszego szerzenia agresywnych
postaw wśród młodych.
W wyniku prowadzonego przez
UWO i OUN terroru indywidualnego i zbiorowego w latach 1922
– 1939 straciło życie lub zostało okaleczonych kilkaset osób.
Byli to Polacy, Ukraińcy, Żydzi,
a nawet i Rosjanie. Ofiarami zamachów padali zarówno przedstawiciele władz politycznych i
administracyjnych: poseł Tadeusz Hołówko, minister Bronisław
Pieracki, kurator szkolny Stanisław Sobiński, jak i wpływowi
Ukraińcy: Sydor Twerdochlib,
Sofron Matwijas czy Iwan Babij.
O krok od śmierci w zamachach
znaleźli się: marszałek Józef Piłsudski oraz prezydent Stanisław
Wojciechowski.
Przygotowywane były zamachy na ministra
Augusta Zaleskiego, ministra
Sławoja Składkowskiego, wojewodów: Henryka Józewskiego
i Bronisława NakoniecznikowKlukowskiego, komendanta policji Czesława Grabowskiego i
wielu innych.
Obiektem ataków i zabójstw
zostawali policjanci, żołnierze
(szczególnie żołnierze KOP),
nauczyciele, wójtowie i sołtysi,
leśnicy, członkowie „Strzelca”,
listonosze, koloniści i zwykli
chłopi. Bardzo dużą grupę ofiar
stanowili Ukraińcy lojalni wobec państwa. Pogróżki, „wyroki śmierci”, niszczenie mienia,
podpalenia, a nawet mordy miały
zniechęcić Ukraińców do jakiejkolwiek współpracy z państwem.
Terroryści wydali wyroki śmierci
na posłów Petra Pewnego i Michała Baczyńskiego, dokonali
nieudanego zamachu na dyrektora gimnazjum ukraińskiego
Michała Hrycaka, zastraszali
niechętnych ich ideologii księży
greckokatolickich czy nauczycieli ukraińskich. Atakowani byli
też Żydzi osiadli na roli lub zajmujący się handlem. Celem, poza
rabunkiem, było wyeliminowanie
ich jako konkurencji, aby ułatwić
prowadzenie interesów ukraińskim kooperatywom. Do morderczych porachunków dochodziło
też w łonie samych organizacji

terrorystycznych. Nawet cień podejrzenia o współpracę z władzami prowadził do egzekucji. Tak
było w wypadku Jakuba Baczyńskiego czy Michała Huka.
W Krakowie przy Rynku Dębnickim mieściło się laboratorium
gdzie konstruowano bomby dla
zamachowców. Jego kierownikiem był Jarosław Karpyniec,
ukraiński student chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W całym okresie międzywojennym zamachowcy z UWO i OUN
atakowali obiekty cywilne i wojskowe, urządzenia kolejowe, posterunki policji, koszary, strażnice. Niszczono mienie prywatne i
państwowe, słupy telegraficzne i
graniczne, polskie godła, palono
lasy. W roku 1931 UWO planowała prowokację na skalę międzynarodową. Chodziło o wysadzenie pociągów w korytarzu
pomorskim, co w zamyśle miało
sprowokować atak armii niemieckiej na Polskę. Członkowie UWO
i OUN dopuszczali się także pospolitych rozbojów dla pozyskania pieniędzy. Były to napady na
ambulanse i urzędy pocztowe,
kasy urzędów państwowych, a
nawet zwykłych listonoszy. Ten
hańbiący proceder pociągał za
sobą kolejne ofiary.
Szczególnie spektakularny był
zamach na Targi Wschodnie
we Lwowie z września 1929 r.,
gdzie wysadzono główny pawilon wystawy, próbowano spalić
Dworzec Główny i dokonać zamachu na ówczesnego ministra
przemysłu i handlu Eugeniusza
Kwiatkowskiego oraz na wojewodę lwowskiego hr. Wojciecha
Gołuchowskiego. Na szczęście
bez powodzenia.
Walka z takim przeciwnikiem
była trudna, bo terroryści działając w ścisłej konspiracji zacierali
ślady, posługiwali się szyframi,
stosowali dezinformację, posiadali konfidentów, którzy śledzili
ruchy policji, a ponadto zawsze
mogli liczyć na pomoc wywiadów państw obcych.
Zarówno w latach dwudziestych
jak i trzydziestych skrajni nacjonaliści ukraińscy przyczynili
się do wybuchu masowych akcji
antypolskich na Kresach. Były to
tzw. pierwsze i drugie wystąpienie
UWO. Ich zbrodniczość polegała
na tym, że wykonawcy, w imię
walki o niepodległość, dopuszczali się podpalania i niszczenia
prywatnego mienia ubogiej rolniczej ludności polskiej. Były liczne ofiary, w pożarach ginęli dorośli i dzieci. W stajniach płonęły
zwierzęta. Podpalano też należące do Polaków cegielnie, młyny i wiatraki. Spalono dziesiątki
dworków z ich nieocenionymi pamiątkami historycznymi. Nie na-
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leży zapominać, że akcja podpaleń dotykała nie tylko osadników,
ale w głównej mierze rdzennej i
osiadłej tam od wieków ludności
polskiej. Drogą niszczenia dobytku chłopów, w większości nieposiadających ubezpieczeń, UWO i
OUN dążyły do wypędzenia ich
z terytorium, do którego rościli
sobie pretensje Ukraińcy. Było to
niedopuszczalne na ziemiach narodowościowo mieszanych od setek lat. W dzisiejszym rozumieniu
akcje te były próbą realizowania
czystek etnicznych.
Na szczególne potępienie zasługuje inspirowana przez OUN tzw.
akcja przeciwszkolna, w którą
angażowano, bezpośrednio lub
z pomocą rodziców, ukraińskie
dzieci. Celem było zastraszanie i
wypędzanie polskich nauczycieli i usuwanie lekcji języka polskiego ze szkół państwowych na
Kresach. Przy okazji niszczono
obiekty szkolne, książki, mapy,
polskie symbole, napadano na
nauczycieli, dewastowano ich
mieszkania i dobytek, a wreszcie
dopuszczano się bicia i poniżania
polskich dzieci.
W świetle opracowań służb II
RP nie ulega wątpliwości, że organizacje UWO i OUN pełniły
w Polsce rolę V kolumny. Dostarczały dokumenty wojskowe i
państwowe nie tylko Niemcom,
ale także Sowietom i Litwinom
Sprzedawano wykradzione papiery każdemu, kto był w stanie na
nie zapłacić – czasem kilku naraz.
Ten handel stanowił podstawowy
sposób utrzymania rezydujących
w Berlinie władz UWO. Wertując
wykazy osób zaangażowanych w
antypolską działalność na Kresach łatwo zgadnąć, jakie mogły
być sposoby pozyskiwania tych
dokumentów. Ukraińcy służyli w
wojsku na wszelkich szczeblach,
pracowali w policji, sądownictwie, a nade wszystko stanowili
liczną grupę pracowników kolei
– którzy kradli, niezbyt przezornie wysyłane tą drogą dokumenty
i rozkazy. W latach trzydziestych
do tradycyjnych form wywiadu
i dywersji doszła współpraca z
Oddziałem I berlińskiej centrali
Abwehry. Niemcy potrzebowali nacjonalistów ukraińskich do
akcji przeciwko Polsce i ZSRR.
W tym celu przystąpili do kształcenia agentów analogicznie do
dzisiejszego przygotowania komandosów służb specjalnych. Tą
drogą podążać będą Niemcy także w czasie II wojny światowej,
szkoląc grupy Ukraińców na bezwzględnych morderców (siekierników, dusicieli).
W przededniu wojny OUN podjęła przygotowania do zorganizowania antypolskiego powstania
skoordynowanego z napadem sąsiednich krajów na Polskę. W co
najmniej dziesięciu z osiemnastu
okręgów OUN istniały szkoleniowe obozy paramilitarne gdzie
uczono obchodzenia się z bronią i
prowadzenia walki partyzanckiej.
Gdyby nie odwołanie ukraińskiego ataku przez Niemców, a potem powstrzymanie przez Rosjan
mordowania Polaków, to do ludobójstwa polskiej ludności cywilnej Kresów doszłoby już jesienią
roku 1939, kiedy armia krwawiła
w nierównej walce na dwa fronty i nie mogła przyjść cywilom z
pomocą.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Bardzo trudnym i złożonym problemem jest wsparcie udzielane
nacjonalistom ukraińskim przez
kler greckokatolicki i przedstawicieli ukraińskich organizacji
politycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Wiele
publikacji i relacji świadków dowodzi, że duża część księży greckokatolickich utrzymywała kontakty i sympatyzowała ze skrajnymi nacjonalistami spod znaku
UWO-OUN. To tłumaczy liczny
udział kapłanów tego wyznania w
przygotowaniu i realizacji antypolskich akcji terrorystyczno-sabotażowych lat 1922–1923, 1930
i później. Dzięki poparciu i z inspiracji ks. Andrzeja Szeptyckiego liczni oficerowie Ukraińskiej
Hałyćkiej Armii objęli parafie
greckokatolickie.
Nie cofali się oni przed używaniem ambony do prowadzenia
nacjonalistycznej agitacji i organizowaniem mszy żałobnych w
intencji straconych terrorystów
– często zabójców niewinnych ludzi – i propagowaniem ich kultu.
W ten sposób dokonała się swoista sakralizacja nacjonalizmu
ukraińskiego, co miało brzemienne konsekwencje dla przyszłych
wydarzeń.
Także ukraińskie organizacje
gospodarcze stanowiły w międzywojniu poważne zaplecze finansowe i ludzkie dla ukraińskiej
działalności
nacjonalistycznej.
Z upływem czasu kierownicze
funkcje obejmowali w nich ludzie
o coraz bardziej radykalnych poglądach, którzy stopniowo wciągali te organizacje w krąg działalności nielegalnej. Państwo tolerowało sytuację, w której ogromny
wzrost ukraińskiej spółdzielczości był finansowany z nieznanych
władzom źródeł. Dopuszczano
też do organizowania wielkich
ukraińskich central gospodarczych, pozostających w bezpośrednich stosunkach z Berlinem,
bez żadnej kontroli. Podobny proces radykalizacji jak w placówkach gospodarczych zachodził w
ukraińskich organizacjach kulturalno-oświatowych z „Proświtą” i
„Ridną Szkołą” na czele. Stały się
one z czasem kuźnią skrajnego
nacjonalizmu ukraińskiego.
Na tym tle szczególne miejsce
zajmuje legalna ukraińska młodzieżowa organizacja „Łuh” –
owoc niefortunnego eksperymentu władz. Wprawdzie wywiad
alarmował, że jest ona w praktyce
zakonspirowaną ukraińską organizacją wojskową, zapleczem terrorystycznej UWO, jednak organizacja „Łuh” – ochraniana przez
tajne służby państwa – okazała się
niezniszczalna i dotrwała do roku
1939. W „Łuhach” przeszkolono
ok. 50 tys. ludzi. Władze liczyły
na to, że owa siła „odwojuje” dla
siebie sowiecką Ukrainę. Stało
się inaczej – większość tych młodych ludzi w czasie wojny zasiliła
szeregi UPA i splamiła się masowymi mordami.
Warunki rozwoju stworzone
Ukraińcom w Polsce na tle państw
ościennych należy uznać za zupełnie przyzwoite lub co najmniej
dobre. Jest na to dość dowodów,
jak chociażby spektakularny rozwój ukraińskiej spółdzielczości,
placówek kulturalnych, reprezentacji parlamentarnej, szkolnictwa
. itp. Ponieważ polityka władz

wobec mniejszości ukraińskiej
była stosunkowo liberalna, aby
doprowadzić eskalacji konfliktu
między obu narodami, przywódcy szowinistycznych organizacji
ukraińskich musieli dokonać sporego wysiłku propagandowego
popartego agresywną, faszystowską ideologią. Z braku wystarczająco silnych atutów natury politycznej postanowili odwołać się
do argumentów ekonomicznych,
akcentując upośledzoną pozycję
społeczną i socjalną Ukraińców
w Polsce. Obwiniając nowo powstałe państwo o ten stan, nie
przyjmowali do wiadomości, że
musiało się ono zmagać ze spuścizną zaborów, zniszczeniami I
wojny światowej i wielkim światowym kryzysem ekonomicznym,
a wszystkie te problemy dotykały
przecież nie tylko Ukraińców, ale
i Polaków.
Polska w zderzeniu ze zjawiskiem
terroryzmu zmuszona była do
obrony. Jednak władze musiały
się ograniczyć do ram prawnych
zakreślonych przepisami kodeksu
karnego, ustawami wewnętrznymi i ograniczeniami narzuconymi
przez Ligę Narodów. Były wyjątki od tej reguły, ale w sytuacjach
wymuszonych, kiedy płonęły setki domostw i stodół ze zbiorami
i zaistniała realna możliwość niekontrolowanych odwetów i samosądów ze strony pokrzywdzonych
Polaków.
Władzom bardzo trudno było
uporać się z problemem UWO i
OUN pozostających na żołdzie
państw sąsiednich i parających
się w całym okresie międzywojennym szeroko rozumianą działalnością wywrotową i szpiegostwem. Teren całej Rzeczypospolitej pokryty był siecią wywiadu
wojskowego, a jego szlaki prowadziły przez Kraków, Warszawę,
Poznań, Gdańsk lub Królewiec
do Berlina.
W opracowaniach polskiego wywiadu przyznawano, że: „Nasze
zagadnienie obronności kraju,
nasz potencjał militarny, wojskowy przemysł wojenny, nawet
życie polityczne i gospodarka
w ogóle były przedmiotem penetracji czynników obcych przy
pomocy wojskowych elementów ukraińskich. Procesy sądowe o szpiegostwo i nasz wywiad
wojskowy dostarczały coraz to
nowych wiadomości o rozmiarach prowadzonej na Ziemiach
Polskich akcji. Olga Besarabowa,
Włodzimiera Pipczyńska, pułkownik Andrzej Melnyk, kapitan
Osyp Dumin, kpt. Ryszard Jary i
wielu innych, wśród których nie
brakło i przedstawicieli UNR
(petlurowców), jak pułkownik
Mikołaj Czebotariw, działało
z ramienia lub w ścisłym związku
z owymi referatami i komórkami
wojskowymi, wymienionych wyżej organizacji”. Podkreślano też
absolutną ciągłość personalną w
strukturach OUN po wybuchu II
wojny światowej.
Pomiędzy opisywanymi wydarzeniami z okresu międzywojennego, a ludobójstwem dokonanym na polskiej ludności Kresów w czasie II wojny światowej
zachodził bezpośredni związek
przyczynowo-skutkowy. Niewątpliwie ta sama ideologia, która
pojawiła się u kolebki ukraińskiego nacjonalizmu nabrała w

sprzyjających okolicznościach II
wojny światowej ludobójczego
wymiaru. Hasło „Ukrainy czystej
jak szklanka wody” wprowadzono w życie...
W pismach OUN czytamy, że
„OUN nie dopuści by na ziemiach ukraińskich znajdujących
się pod okupacją- (to znaczy w
Polsce- przyp. aut.) zapanował
spokój”. Świadomość swej skrajnie destrukcyjnej roli mieli sami
ojcowie ukraińskiego nacjonalizmu. W aktach Senyka znalazł się
list w którym Iwan Gabrusewicz
(Habrusewycz) pisał do J. Konowalca: „UWO jest rozsadnikiem
destrukcji, kolosalnym rozpętaniem instynktów, aby tanim kosztem stać się bohaterem. Z większości jego członków wyrastają
bandyci”.
Nawet wtedy gdy w roku 1943
rozkaz eksterminacji był realizowany, wśród samych nacjonalistów ukraińskich rodziły się wątpliwości. Taras Bulba- Boroweć
pisał „Uwolnić jakieś terytorium
od narodowych mniejszości może
jedynie suwerenne państwo, drogą wymiany ludności, a nie armia
(...) poprzez represje (...) zasadę
zbiorowej i rodzinnej odpowiedzialności mogą stosować tylko
barbarzyńcy”.
Taki pogląd na działalność
UWO-OUN wydaje się dla części ukraińskich historyków nadal
trudny do zaakceptowania. Ich
przedstawiciele na seminariach
polsko-ukraińskich
twierdzili
publicznie, że zwalczanie terrorystów i dywersantów to dowód
antyukraińskiej polityki władz.
Prof. W. Rezmer przytoczył wypowiedź prof. M. Kuczerepy,
który po przedstawieniu w referacie fragmentu tajnego raportu
Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym pisano: „...w
wyniku przeprowadzonych akcji
oczyszczono teren ze znacznej
ilości dywersantów oraz uspokojono ludność na tym terenie...”
skomentował to następująco: „...
Jednakże na tym polskie władze
nie poprzestały, nadal kontynuując politykę antyukraińską...”.
Na innym z semiariów prof. Witalij Makar wypowiedział znamienne słowa: „Żaden świadomy
narodowo Ukrainiec nie może
pogodzić się ze spotwarzaniem
założeń programowych i działalności OUN-UPA”. Dla historyków polskich są to stwierdzenia
zatrważające. Kult UWO- OUN i
UPA rozwija się dramatycznie zarówno na Ukrainie, w Kanadzie,
jak i, niestety, wśród mniejszości
ukraińskiej w Polsce. OUN doczekała się swej następczyni w
postaci terrorystycznej organizacji UNA-UNSO, czy Swobody.
Ku czci przywódców-morderców
Polaków i Ukraińców, jak Bandera, Kłaczkiwśkij czy Szuchewycz, sypie się kurhany, buduje
pomniki, nazywa ulice, uczy się o
nich młodzież w szkołach. Przedstawia się ich jako bohaterów. Ich
osobom i ideologii przypisuje się
udział w uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Także osoby
będące dziś na czołowych stanowiskach na Ukrainie nie tylko nigdy nie odcięły się od ounowskiej
schedy, ale stały się rzecznikami
postbanderowców.
Można zadać pytanie, czy rzeczywiście upadek Polski w roku 1939
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był dla ukraińskich obywateli
Polski okolicznością tak pomyślną, jak sami twierdzą? Trudno o
jednoznaczną odpowiedź .
Jeżeli wszyscy Ukraińcy uznają terror UWO-OUN, następnie
czyszczenie etniczne terytorium
„Zachodniej Ukrainy” z Polaków,
a także starcie z powierzchni ziemi kilkusetletniej wspólnej historii, za godne najwyższej czci i
chwały, to z bólem trzeba będzie
uznać, że ideologia OUN zwyciężyła.
„Nie ma zbrodniczych narodów
tylko zbrodnicze ideologie” – powtarzał w swych pracach ukraiński historyk Wiktor Poliszczuk.
Za opisywanymi
działaniami
terrorystycznymi stały właśnie
organizacje kierujące się okrutną
i niebezpieczną ideologią. Nie
ulega wątpliwości, że ideologia
taka powinna zostać potępiona
i usunięta zarówno z teorii jak i
praktyki życia politycznego dzisiejszej Europy.
Tolerowanie radykalizmu mniejszości narodowych i ich prawa
do separatyzmu było uznawane w
Europie Zachodniej za wyznacznik skuteczności działania demokracji. Tymczasem wojny bałkańskie i czeczeńskie, wydarzenia
baskijskie, katalońskie, korsykańskie i belgijskie, narastająca wrogość mniejszości muzułmańskich
do rodowitych mieszkańców
państw Europy Zachodniej i wiele innych, każą na nowo stawiać
pytania o granice, do których
może posuwać się separatyzm, i
o metody, do jakich wolno sięgać
w politycznej i zbrojnej walce o
niezawisłość. Czy cena jaką każą
płacić ekstremistyczne organizacje ludności miejscowej w swej
walce, nie jest zbyt wygórowana?
Czy nagminnie stosowany terroryzm powinien być interpretowany wyłącznie jako akt desperacji
biednych i uciśnionych? Czy nie
bywa on czasem wyrachowanym
postępowaniem – bronią polityczną nastawioną na skruszenie
zaufania do państwa i jego instytucji, odwołującym się do najniższych instynktów: chęci zagrabienia ziemi sąsiada, dorobku jego
życia, pozycji społecznej? Dobro
jednostek, w tym często prawo do
życia, dla terrorystów się nie liczy. Mają oni jedynie realizować
oparte na ideologii, a często i demagogii plany organizacji.
Do tego dochodzą pytania o
zbrodnicze ideologie, na których
opierają się ugrupowania skrajne. Mimo, że często w sposób
nieuprawniony odwołują się one
do najwyższych wartości, patriotyzmu, religii, w praktyce ich
podłoże okazuje się jawnie rasistowskie, faszystowskie, komunistyczne lub anarchistyczne. Tak
było w przypadku procesów haskich o zbrodnie w byłej Jugosławii, gdzie część oskarżonych odwoływała się do ideologii Dmytra
Doncowa. Choroba nienawiści,
staje się plagą całej ludzkości, a
nie tylko wybranych krajów. Aby
można było marzyć o rezygnacji
ze skrajnie agresywnych działań
należy nie tylko zniszczyć i potępić skrajne ideologie popychające ludzi do zbrodni. Dlatego
stworzono ha mulce w postaci
religii i prawa, w tym między-
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narodowego. Jednak by dokonywać czynów tak okrutnych jakich
dopuścili się skrajni nacjonaliści
ukraińscy w czasie ostatniej wojny wobec Polaków, trzeba było
jeszcze czegoś więcej: stłumienia nie tylko społecznej, ale pierwotnej, biologicznej moralności,
zakazującej ludziom czynienia
krzywdy przedstawicielom własnego gatunku.
W rozważaniach socjobiologów
istnieje również pojęcie pamięci genetycznej albo „przyczyny
kształtującej”. Wiele wskazuje
bowiem na pewną niezmienność
w historycznych sposobach postępowania społeczności. Niektóre typy zachowań (w tym
agresywnych) mogły się powtarzać częściej niż wynikałoby to
ze statystyki, szczególnie wtedy,
gdy przynosiły one grupie, lub
jej członkom, wymierne korzyści (łupy, zyski terytorialne itp.)
i nie spotkały się z wystarczającą
karą, która w przyszłości zniechęcałaby do takich działań. Mimo
zmiennych okoliczności tworzy
się być może pewien stały wzorzec postępowania. W przypadku
określonej społeczności można
z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, jakie tendencje
przeważą przy rozwiązywaniu
spraw spornych, do jakich metod
ucieknie się w rywalizacji i walce, z kim zawierać będzie sojusze
itd.
Aby wykazać, że zasada ta działa,
można przeprowadzać ciekawe
analizy historyczne. W wypadku
interesującego nas tematu warto prześledzić nawracające od
powstań Chmielnickiego okresy
eskalacji agresywnych zachowań
wobec polskiej ludności, a nawet
próby czyszczenia etnicznego
terenu. Z reguły zbrodnie te pozostawały nieukarane i niepotępione.
Są to rozważania teoretyczne, ale
istotne, gdyż okrutne zbrodnie,
takie jak ludobójstwo trwają w
świadomości narodów przez wiele pokoleń, gdyż, jak pisał Marian
Malikowski „pamięć zbiorowa
jest bardziej odporna na zmiany rzeczywistości niż pamięć
indywidualna”. Zatem nadzieja
na uporanie się z upiorami przeszłości przez uporczywe przemilczanie prawdy może okazać
się zawodne. Znane powiedzenie
mówi, że ci, którzy ignorują historię, skazani są na jej powtarzanie.
Potraktować więc powinniśmy
przypadek Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, nie jako
wyjątek, ale jeden z wielu dramatów, którego przebieg wskazuje na nieuchronność krwawej
rozprawy ze strony wywodzących się z mniejszości etnicznych
przeciwników państwa (szczególnie gdy znajdzie się ono w trudnej sytuacji międzynarodowej lub
ekonomicznej), jeśli mniejszość
jest wystarczająco liczna, a na
dodatek znajdą się w niej ugrupowania kierujące się skrajnie
szowinistyczną ideologią odrzucającą metody określane przez
kulturę Zachodu jako „cywilizowane”. Czy źródła pozwolą na
zrekonstruowanie takiego przebiegu zdarzeń w skali szerszej i
dopuszczającej uogólnienia, wykażą niewątpliwie prowadzone w
tym kierunku badania.
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OSTATNIA WIGILIA NA WOŁYNIU
Sławomir Roch

Fragmenty.
Warto dodać, że przy naszym
Kościele w Swojczowie był przepiękny chór złożony już z dorosłych osób, które ładnie potrafiły
śpiewać, przy czym wtórowały
im nasze piękne parafialne organy. Maryjny kult pięknie promieniował nie tylko na Swojczów i
naszą okolicę, a objawiało się nie
tylko lgnięciem wiernych do maryjnych nabożeństw ale przede
wszystkim zamiłowaniem do
pieśni religijnych, ale i wszystkich innych. W tamtych czasach
na Wołyniu naprawdę kochano
śpiewać, kochano te wspólne
rodzinne spotkania i wieczory
kiedy płynęła z piersi radosna i
rześka pieśń patriotyczna. To był
zarazem piękny model wychowania i niezwykła, swoista kultura i to zarówno Polaków jak i
Ukraińców, wszyscy śpiewali.
Poszczególne święta w roku miały swoje obrzędy i oczywiście
pieśni. Jeszcze przed wojną jako
młody chłopak, sam wykonałem
gwiazdę i wraz z kolegami chodziliśmy po naszej kolonii oraz
po sąsiednich wsiach i kolędowaliśmy. Pamiętam, że wraz ze
mną chodził Antoni Dobrowolski
z koloni Piński Most oraz parobek u sąsiada, który nazywał
się Wieszczak. Kolędowaliśmy
przeważnie w koloniach Wandywola i Zarudle, omijaliśmy
natomiast bliski Dominopol bowiem tam było dużo podobnych
grup a więc duża konkurencja.
W tej pięknej i kultywującej tradycje wsi, wierni robili nawet
przedstawienie nazywane: „HERODY”, w którym występowały takie postacie jak: ŚMIERĆ,
DIABEŁ ROGATY, MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF PIŁSUDSKI, HEROD. Nie chodziliśmy
dla pieniędzy, raczej dla radości,
że w ten sposób mamy drobny
wkład w podtrzymywanie pięknych tradycji, śpiewania pięknych kolęd polskich. To zawsze
dodawało nam skrzydeł, dlatego
kolędowaliśmy nawet podczas II
wojny światowej i właściwie nikt
z tego powodu nie robił przykrości. Niektórzy w naszych stronach kolędowali jeszcze w roku
1942 r. [1]
(….) Moja ostatnia wigilia w rodzinnym domu była już bardzo
smutna. Bardzo dobrze pamiętam ten wieczór jak siedzieliśmy
przy stole i rozmawialiśmy o Polakach, którzy ginęli bez wieści.
Łączyliśmy w bólu z tymi rodzinami które do tej chwili czekają,
że tatusiowie jeszcze wrócą do
domu, do mamusi, że przyniosą
ze sobą choinkę z lasu, a może
nawet jakiś ładny prezent od św.
Mikołaja. Jak zwykle w nocy
udaliśmy się całą naszą rodziną
na uroczystą pasterkę, a po powrocie z Kościoła wspólnie kolędowaliśmy. Zaraz po świętach
wchodziliśmy w nowy rok 1943,
nikt z nas nawet w najczarniej-

szych myślach nie przypuszczał,
że właśnie ten rok, na setki następnych lat, zapisze się jako niezwykle tragiczny i brzemienny w
swoich skutkach.
Koszmar rozpoczął się na wiosnę
1943 r., gdy ukraińscy policjanci porzucili służbę u Niemców i
z bronią, nocą w zorganizowany
sposób uciekli do lasu. Właśnie
z tym wydarzeniem, wiąże się
początek martyrologii narodu
polskiego na Wołyniu. Od tego
momentu tworzenie się band
ukraińskich w lasach, nazywających się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińska
Powstańcza Armia (OUN-UPA)
nabiera szczególnego tempa.
Najwięcej Ukraińców zgromadziło się w naszych okolicznych
lasach, przede wszystkim w Lesie Świnarzyńskim i w dużej wiosce ukraińskiej Wołczak. To była
wieś położona między lasami,
bardzo dogodne miejsce dla organizacji bazy partyzanckiej i to
Ukraińcy wykorzystali w stopniu
wysokim. Powstał tam cały sztab
ukraiński o czym nasi ludzie doskonale wiedzieli. Tymczasem
ukraińska banda rosła w siłę z
każdym dniem bowiem wciąż
przyjmowano nowych ochotników do UPA. Nie mogliśmy
jednak wtedy przewidzieć jaką
siła dysponują, gdyż Ukraińcy
wprowadzili bezwzględny zakaz
kręcenia się po lesie, trudno więc
było cokolwiek podejrzeć.
Słyszałem, że do Wołczaka i
Lasu Świnarzyńskiego przyjechało dużo Ukraińców z Galicji
i że to też była formacja OUN-UPA. Prawie wszyscy zostali
zakwaterowani we wsi Wołczak,
nie słyszałem, aby Ukraińcy
kwaterowali także w domach rodzin polskich w Dominopolu. W
czasie wojny nie wiedziałem nawet o tym, gdzie Ukraińcy kwaterują, tak się dobrze tajniaczyli,
dopiero po wojnie opowiedział
mi o tym Franciszek Mikulski,
mój serdeczny przyjaciel ze wsi
Wołczak. Franio mieszkał tam ze
swoją polską rodziną w dużym,
pięknym domu. Dziś już nie pamiętam jego rodziców z imienia,
miał też siostrę, chyba Józefę
lat około 19. Franio wspominał,
że w jego domu mieszkało wielu ukraińskich oficerów, którzy
spotykali się prawie codziennie.
Zapamiętałem nazwisko jednego
z nich: PIŚNIUK. Człowiek ten
znany już był wcześniej z jakiś
funkcji, które pełnił w ukraińskiej policji, jeszcze w służbie
Niemcom, a potem jako jeden z
największych morderców ludności polskiej w naszej okolicy.
Od wiosny 1943 r. Ukraińcy
przejawiali jeszcze jedną szczególną aktywność, całymi nocami
wozili furmankami, chyba broń i
sprzęt wojskowy, które wydobywali z sowieckich bunkrów. Wi-

/ Obraz Matki Boskiej Swojczowskiej obecne znajduje się w Otwocku

działem to nie jeden raz bowiem
przejeżdżali tuz obok naszego
domu i wtedy wiele razy słyszałem ich ukraińskie rozmowy. Coraz częściej wzywano polskich
gospodarzy, młodych, silnych,
najczęściej po wojsku jako potrzebne im PODWODY. Niestety jak już ktoś do nich pojechał
to już prawie nigdy do domu
nie wrócił. Ludzie w naszej kolonii po cichu komentowali to
dość jednoznacznie: „Ukraińcy
skrytobójczo mordują naszych
mężów i synów w lesie, dlatego wciąż nie wracają do swoich
domów!” W ten sposób zaginął
bez wieści mój kuzyn Stanisław
Hypś lat około 32 z naszej koloni
Piński Most oraz wielu innych,
przede wszystkim z Dominopola. [2]
(…)W grudniu 1942 r. było ostatnie Boże Narodzenie w naszym
rodzinnym domu na Wołyniu i
pamiętam je doskonale do dziś.
W naszej okolicy było jeszcze
spokojnie i nie obawialiśmy się
pozostawać na święta w naszych
domach. Jeszcze w tych dniach
nie baliśmy się nocować w swoich domach. Nawet przez chwilę
nie myśleliśmy, że to może być
nasza ostania wigilia na Teresinie. Jak co roku składając sobie
życzenia, często wspominano
też: „Abyśmy doczekali do nowego roku.” Niestety większość
mieszkańców polskiego Teresina
nowego roku pośród żyjących na
tej ziemi, już nie doczekała. Póki
co, pomimo czasu wojennego
świętowaliśmy narodzenie Pana
Jezusa. Jak zawsze była przy tym

choinka oraz liczne ozdoby, lubiane prezenty oraz wiele potraw
wigilijnych. Na początku była
oczywiście wspólna modlitwa,
potem dzieliliśmy się tradycyjnie
opłatkiem, składając sobie serdecznie życzenia. W końcu były
smaczne pierożki postne, kutia, kluseczki z makiem, grzyby
smażone na maśle oraz śledziki.
Kiedy wszyscy się już posilili
rozpoczynaliśmy czas śpiewania
kolęd. Pragnę podkreślić, że kiedyś kolędy umiano śpiewać, nie
to co dzisiaj. Poza tym, w tamtych czasach, dużo się wspólnie
śpiewało i to głośno, dzisiaj już
się tego nie dostrzega, a szkoda
bo to bardzo integrowało całą naszą rodzinę.
Zaprezentowano tu fragmenty
niżej wymienionych wspomnień,
które spisał i opracował :Mgr
historii Sławomir Tomasz Roch
[1] WSPOMNIENIA ANTONIEGO SIENKIEWICZA
ZE WSI PIŃSKI MOST W POW.
WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI
NA WOŁYNIU 1930 – 1944
http://wolyn.org/index.php/
component/content/article/1historia/149-wspomnieniaantoniego-sienkiewicza.html
[2]WSPOMNIENIA EUGENIUSZA ŚWISTOWSKIEGO
Z KOLONII TERESIN W POWIECIE WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI NA WOŁYNIU
1935 - 1944
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KONCERT Z OKAZJI 98
ROCZNICY OBRONY LWOWA
Aleksander Szumański
Dwudziestego drugiego listopada
2016 roku z okazji 98 rocznicy
obrony Lwowa fundacja „Ocalenia Kultury Kresowej”, której
prezesem jest Karol Wróblewski,
zorganizowała Krakowie przy ul.
Zyblikiewicza 1 w sali Wojskowego Ośrodka Kultury 6 Brygady
Powietrznodesantowej koncert
„Blues o dwóch miastach”.
Artyści prezentowali teksty historyczne oraz piosenki i utwory poetyckie związane z tym okresem
Obrony Lwowa w 1918 roku.
W owym koncercie zaprezentowałem kilka utworów własnych.
ORLĘTA
Oni trójkami młodej krwi
Wpatrzeni tylko w gród swój stary
Szli bez okopów w wolność dni
Bo zbrojni byli w łez sztandary
A niebosiężna tylko moc
Zbroiła tuman młodych rot
Szrapneli zmowę w orlą no
Ramiony bronił tylko splot
Oni trójkami w niebo szli
Bo taki trwał ojczyzny los
Historię wbarwił ból tych dni
Wrażej potęgi czarci głos
Szlakami ulic szli nieznani
Nad nimi zaś granatów mowa
Podle zbrojeni ukochani
Broniący piękna swego Lwowa

I sztandarami bój wygrały
W dym juz rozwiana siła wroga
Bo to Orlęta tak śpiewały
Orlęta dzieci swego Lwowa
I sztandarami bój wygrały
W dym już rozwiana siła wroga
Bo to Orlęta tak śpiewały
Orlęta dzieci swego Lwowa

I chasydzkie stroje zdobne
Baby w chustach w kwiaty polne
Obciążone tobołami
I mlecznymi banieczkami

I w łyczakowskim gruzu wale
Spoczęły ich dziecięce słowa
I w twardej ziemi lwowskiej skale
Trwają do dziś obrońcy Lwowa

A ulica Kaźmierzowska
Z elżbietańskiej dziury wieżą
I Brygidki w kraty troskach
W martwych oknach zęby strzeżą

Aleksander Szumański „Fotografie polskie”

Na Sykstuskiej bomby dziura
Tak ulicę tę zmieniła
Że przejezdna chłopska fura
Na Floriańskiej mnie zbudziła

LWOWSKIE DZIECINNE
WSPOMNIENIA
Zapachniało ziemiochłodem
Pól wiankami kwietnym płatkiem
Łanów pochyloną głową
I zerwanym wczesnym bratkiem

I w chwale swej wkraczali dumnie
Pieśni nutami Kleparowa
Gołymi pięści walcząc szumnie
Szły orły dzieci swego Lwowa

Aleksander Szumański „Fotografie polskie”
JUŻ PRZEPŁYNĄŁEM
WSZYSTKIE MORZA

W poszum gaju chłodnym rankiem
Wkradły pierwsze się promienie
Jak dziecinna wycinanka
Przeszywają las strumieniem

Już przepłynąłem wszystkie morza
I różne tez zmierzyłem lądy
Wstęgą kraśniała złota zorza
I porywały wietrzne prądy

Kora korze niepodobna
W swej żywicy zatopiona
Naturalną mapą zdobna
Śpi w zapachu swym utkwiona

Słońce swym blaskiem sprzymierzało
Złotem świetliło niebne rzeźby
To śmiało się to znów płakało
Wtulone w zapach młodej wierzby

Położyłem się pod krzakiem
Malinowo niedojrzałym
Tak przykryty polnym makiem
Że mi róże zapachniały

W polskości grodu zadumani
Nad nimi trwała wraża zmowa
A byli chciani choć niechciani
Orlęta dzieci swego Lwowa

Wielki teatr diabla góra
I gra w „gałę” w Stryjskim Parku
Pełna siana chłopska fura
I Paryża czar jarmarku

Kołysanka i skakanka
I gra w „Zośkę” tę niewinną
Na przedmieściu Pohulanka
Lwowskie chwile me niewinne
Zamek w słońcu ten wysoki
I ulica Łyczakowska
Na Hetmańskich Wałach sroki
Kocie łby Zamarstynowskiej

/ Wojciech Kossak - Orlęta Lwowskie.

Czy Lwów katedrą marzeń
Czy groby królewskie?

KIEDY JECHAŁEM DO KRAKOWA

Jedno miasto śpi skrwawione
Drugie w swym rozkwicie
Jedno miasto porzucone
Drugie w swym zenicie

Kiedy jechałem do Krakowa
Gdy opuściłem miasto Lwów
Też trwała smutna noc wrześniowa
Czarcim się sznurem pociąg wlókł

Biegłem od granic złotopola
Po łan pszeniczny dumny kłosem
Zielono- kwietny dywan pola
Ścielił się w koło życia losem

A odległe te dwa miasta
Na milę przystani
Jedno już się nie rozrasta
I tęsknotą plami

I tak dotarłem w uroczysko
Przywędrowałem tu ze Lwowem
I ukochałem ponad wszystko
Dwa miasta Lwow mój wraz z
Krakowem
Dwa miasta otrzymałem w darze
A które piękniejsze?

Myślę że się kiedyś uda
Dwa miasta połączyć
Nie ma chyba nic prostszego
Jak dwa serca złączyć

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
Wsparcie budowy Pomnika Wołyńskiego w
Lublinie
Fundacja Niepodległości, 20-75 Lublin,
ul Bohaterów Monte Cassino 53
Nr. konta

34 1540 1144 2015 6416 4838 0001
Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI

I liryczną pieśnią nucę
Moją pieśń o Lwowie
Ale nigdy nie porzucę cię
Piękny Krakowie
A kiedy wkroczę do wszechświata
To chór gwiazdami mi odpowie
Jak ptak podniebny niebo splata
Tak dłońmi splotę cię Krakowie
Nie będę pyłem złota blasku
Księżycem zmiennym w gwiazd
ozdobie
A ukochaniem gdy o brzasku
Spleciesz mnie dłońmi mój Krakowie
W swej czapce będę niewidzialny
A chór gwiazdami mi odpowie
Śpiewając hymn mój pożegnalny
To dłońmi splotę cię Krakowie
Aleksander Szumański „Fotografie polskie”

Dudniący w czaszce stukot kół
Nade mną nieba czarny pył
Pode mną hebanowy dół
Stukotem tym ten pociąg wył
Młodzieńczych myśli moich lot
Splecionych z sobą w ciemną noc
Jak strzały odwróconej grot
Wzierała w dusze diabla moc
Ojciec zamglony już wiecznością
Ruiny życia ruin dom
I dzień wschodzący słońc ciemnością
I ja w pociągu ludzki zlom
Matka w sweterku swym zwiotczałym
z skrzywioną twarzą w kątku ust
Tylko chryzantem obraz szary
Listopadowy symbol snu
Snujące w koło się koszmary
Nie ludzkie przecież jakieś łzy
A pociąg wyje w deszcz szurszawy
Rozpacz rozpaczy w środku my
I nocą czarną nie majową
w tanatosowym widmie snów
Tak dojechałem do Krakowa
Gdy opuściłem miasto Lwów
Aleksander Szumański „Fotografie polskie”
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Spotkania kresowe
Anna Małgorzata Budzińska

Niedawno miałam okazję brać udział w pięknym koncercie
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i w przygotowaniach do niego. Była to suita na chór dziecięcy „Zagrajmy w muzykę”.

/ 1-chór Kasjopea z Lublina we Wrocławiu

Projekt był trudny, bo jednoczący dzieci z różnych chórów,
z różnych stron Polski.
Spytacie Państwo : -A cóż taki koncert ma do Kresów?
Ano wbrew pozorom ma wiele wspólnego.
Wprawdzie projekt dotyczył dzieci z całej Polski, ale ja
szczególnie towarzyszyłam chórowi „Kasjopea” z Lublina
prowadzonemu przez panią Urszulę Matwiejuk.
Lublin to wschód Polski, dzisiejsze kresy naszej Ojczyzny, podobnie jak Podlasie i cała wschodnia, przygraniczna
część naszego kraju.
Wrocław jednoczy oba krańce Polski.
Dzieci przyjechały do Wrocławia i wspólnie zagrały w
muzykę dając widzom niezapomniane wrażenia i wielką
dawkę energii.
Towarzyszyłam dzieciom z Lublina i ich opiekunom. Widziałam mozolną i wyczerpującą pracę na próbach:

klimat magicznego Lublina we Wrocławiu w wielu wydarzeniach kulturalnych w ramach „Koalicji Miast”.
Kresy wschodnie, nie tylko Lublin, przyjeżdżają na zachód,
a my, Wrocławianie chętnie odwiedzamy całą wschodnią
część Polski.
Mieszkam we Wrocławiu- na zachodnim krańcu Polskiczyli na kresach zachodnich. Paradoksalnie mieszkają tu
potomkowie ludzi ze wschodu II RP, potomkowie Kresowian, wysiedlonych ze swych ziem po wojnie, wypędzonych z własnych domów.
Tu kresy kraju i tam kresy kraju, jednak dla odróżnienia
ziem, które kiedyś były polskie, a dziś już nie – tamte,
przedwojenne piszemy zwyczajowo wielką literą: Kresy.
Wszystkich nas, którzy mają korzenie na Kresach ciągnie
do wschodnich ziem.
Nawet nie wyjeżdżając za granicę można poczuć klimat
tamtych stron, poznać zwyczaje, ludzi, potrawy, krajobrazy
zwiedzając wschodnie tereny dzisiejszej Polski.
Piękne jest Podlasie, Polesie, Roztocze, Bieszczady. Są to
krainy, które rozciągają się po obu stronach obecnej granicy. Wielokrotnie odwiedzałam te regiony i daję słowo- potrafią one zauroczyć człowieka.
Mówi się, że Kresy to wielokulturowość- proszę bardzo
przykłady, również i po naszej stronie granicy, na przykład
las prawosławnych krzyży i ikony w Białymstoku, Supraślu, Sanoku i w wielu innych miejscach:

/ 7-Supraśl

/ 8-Sanok

Piękne ormiańskie kamienice w Zamościu i wizerunki kupców żydowskich na Rynku także świadczą o wielokulturowości terenów przygranicznych:

/ 9-kamienice Ormian
/ 4-Białystok

/ 2-próba

Oklaskiwałam młodych artystów na koncercie w Narodowym Forum Muzyki:

/ 5-Supraśl

/ 10-wizerunki Żydów

Kresy to także piękne krajobrazy- jeziora, pola, moczary,
puszcze, a nawet góry:

/ 3-koncert
Spotkałam się też z nimi na wycieczce do ZOO.
Fascynują mnie takie „kresowe” spotkania: Lublin z dzisiejszych kresów wschodnich Polski prezentuje się we
Wrocławiu- na zachodnich kresach RP. Dzieje się to nie
po raz pierwszy- na przykład w maju można było poczuć

/ 6-Białystok

/ 11-jeziora Podlasia
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Dzień,który
liczy się
od zmroku
Redakcja

/ 12-łąki kresowe

/ 17- kińdziuki i inne wędliny kresowe

Unoszące się po mieszkaniu zapachy wigilijnych potraw,
które kuszą przez cały dzień, rodzinna, ciepła atmosfera i
podniosły nastrój – zapamiętana z dzieciństwa świąteczna
atmosfera towarzyszy nam przez całe życie. Przekazując ją
z pokolenia na pokolenie, troszczymy się, aby Wigilia była
tym najbardziej wyjątkowym dniem w roku.

/ 13-moczary Polesia

/ 18- piwo lwowskie

/ 14-puszcza kresowa

/ 19- sery korycińskie i sękacze podlaskie

Mówi się też, że Kresowianie to sympatyczni, otwarci, gościnni i życzliwi ludzie..

/ 15- góry Bieszczady

Kresy to też smaczne, regionalne produkty i potrawy:

Jasne, że to prawda, ale nie do końca. Sposób bycia ludzi
nie zależy od geografii. To przecież cechy charakteru każdego człowieka, to wychowanie, to wpływy środowiska, to
też czasy, w których przyszło żyć. Takich otwartych i wspaniałych ludzi można znaleźć wszędzie – jak Polska długa i
szeroka, a także w całym świecie. Otwórzmy więc szeroko
oczy na ludzi, dojrzyjmy ich pozytywne cechy i naszym
uśmiechem i życzliwością wzbudźmy dobre uczucia u innych, wyzwólmy ich otwartość i serdeczność.
Uśmiechnijmy się do dzieci z Lublina, odwiedzających
Wrocław, a także do wszystkich dzieci.

/ 16- kresowy miód i wosk pszczeli

Fragmenty z książki Barbary Hołub „Przy wileńskim stole”
***
Biały obrus lśni na stole, Pod obrusem siano. Płoną świeczki na choince, Co tu przyszła na noc. Na talerzach kluski
z makiem Karp jak księżyc srebrny. Zasiadają wokół stołu
Babcia z dziadkiem, krewni. (Tadeusz Kubiak „Wieczór
Wigilijny”)

/ 20- dzieci z chóru Kasjopea z Lublina

Boże Narodzenie, którego świętowanie rozpoczynamy już
w Wigilię, 24 grudnia – jak żadne inne święto – posiada
pewne obrzędy religijne i zwyczaje ludowe. Przetrwały
one na przestrzeni wieków i połączyły się w formy zabarwione przez każdy naród specyficznymi cechami własnej
kultury. U Polaków, a także narodów sąsiednich, niegdyś
wchodzących w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
Wigilia Bożego Narodzenia jest najpiękniejszym dniem
roku, świętowanym według ukształtowanego przez stulecia obyczaju. Natomiast wieczerza wigilijna jest swoistym
kanonem, którego nie wolno naruszyć.
Czy dzisiejszy charakter wigilijnej kolacji jest taki, jak
przed laty, tradycyjnie przekazany przez pokolenia? Czy
codzienny pośpiech i zapracowanie pozwalają nam cieszyć
się z rodzinnej biesiady tego jedynego w roku, niepowtarzalnego wieczoru? Czy potrawy są wykonane przez gospodynie domu, czy też kupione w sklepie? A może tradycyjny wigilijny stół powoli staje się reliktem minionej
epoki?.. Chyba niejednokrotnie stawaliśmy przed podobnymi pytaniami, lecz, gdy przychodzą święta, z roku na rok
staramy się, by w naszym domu znowu zalśnił biały obrus
na sianie z opłatkiem i potrawami, z których większość
spożywamy raz do roku.
Czy wszystko postne?
Tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia zachowany jest
post ścisły: jakościowy – wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych – trwa do północy; ilościowy – do ukazania się
pierwszej gwiazdy. Zwyczaj ten jest pozostałością dawnego pokutnego charakteru adwentu. Stąd wszystkie potrawy
wieczerzy wigilijnej są… postne. Aczkolwiek daleko nie
wszystkie współczesne gospodynie, wypiekając drożdżowe ciasta, rezygnują z jaj i mleka.
„W naszym domu rodzinnym nigdy nie używano do wigilijnych potraw mleka i jajek, dlatego też pierożków z makiem i grzybami robiło się tyle, by zjeść w ciągu jednego
wieczoru. Wypieki na cieście bez jaj i mleka nie zachowują
długo świeżości. A ponieważ rodzina była duża, a dzieci
głodne, więc makówki i grzybówki szybko znikały ze stołu” – wspominała Irena Ingielewicz, podkreślając, że ten
zwyczaj pielęgnuje do dzisiaj.
Pierożki z makiem, grzybami, kapustą, czy też nadzieniem
z dżemu, smażone na oleju, czasem wypiekane – to specjał wigilijnej kolacji na Wileńszczyźnie. Gotowane uszka
z grzybami w barszczu – specjał w Polsce – nie przyjął się
u nas. Nazywane, w zależności od rodzinnej tradycji – makówki, grzybówki, jagodówki, czy też makowiki, grzybowiki – stanowią jedno z podstawowych dań. Te z grzybami
i kapustą są podawane do barszczu, który (znów w zależności od zwyczaju panującego w rodzinie) jest albo buraczkowy, albo grzybowy. W niektórych rodzinach podaje się też
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słodką zupę owocową.
Smaki dzieciństwa
Zapewne też rzadko w rodzinach
uciera się dzisiaj mak ręcznie.
Maszynki i roboty kuchenne wykonają za nas tę pracę szybciej i
sprawniej. Dostępna też jest masa
makowa w sklepach, doprawiona
cukrem i bakaliami. Tyle, że nie
taka smaczna, jak przyrządzona
własnoręcznie.
„Wigilia mego dzieciństwa różni
się od tej, którą przeżywamy z
moimi dziećmi i wnukami dzisiaj.
Chociaż charakter wyjątkowości
pozostał – wspomina Stanisława
Kulicka, mieszkanka Gałg. – W
czasach sowieckich trudno było
o produkty na wigilijny stół, ale
zawsze były pierożki z makiem
i grzybami, zupa grzybowa…
Z kolei ryby – w zależności, jakie udało się zdobyć. Dni 24-26
grudnia nie były wolne od pracy i
szkoły. Do przyrządzania Wigilii
zabierało się, gdy dzieci przychodziły ze szkoły, a rodzice – z pracy. Dlatego też do przygotowania kolacji włączali się wszyscy,
łącznie z mężczyznami. To do ich
obowiązku należało m.in. przygotowanie maku, który ucierali
ręcznie w moździerzu. Ten mak z
dzieciństwa miał inny smak – był
wyhodowany w naszym ogrodzie”.
Natomiast starsi mieszkańcy Wileńszczyzny na wspomnienie
Wigilii ich dzieciństwa przypominają owsiany kisiel, który był
podawany na początku kolacji.
Dla jednych był smaczny, inni
go nie lubili. „Mój dziadek opowiadał pewną przygodę z wigilijnym kisielem, który zapamiętał
jako bardzo smaczną potrawę.
Potem tego kisielu już się nigdy
nie podawało do Wigilii, dlatego
postanowił pewnego razu przy-

rządzić dla dzieci i wnuków. I się
okazało, że wcale mu nie smakował. Dziadek śmiał się z siebie i
głośno zastanawiał się, dlaczego
w dzieciństwie kisiel wydawał się
taki smaczny” – opowiedziała o
„kisielowej” przygodzie dziadka
Medarda Dorota Gasińska.
Symboliczna liczba i ryba
Dawniej liczba potraw podawanych na stół była różna. Dzisiaj
najczęściej spotyka się zwyczaj
12 potraw, symbol 12 apostołów. Jadłospis natomiast tak jest
przemyślany, żeby uwzględniał
wszystkie płody rolne i leśne z
całego roku. Najbardziej typowe
i tradycyjne – to barszcz z buraków, zupa grzybowa, pierożki,
kapusta, ryby, kompot z suszonych owoców, żurawinowy kisiel,
w niektórych rodzinach – kutia.
Główną potrawą wigilijnej kuchni jest ryba, głównie karp. Jej
podanie wiąże się z pewną symboliką, gdyż ryba była pierwszym symbolem chrześcijaństwa
i Chrystusa. Z pierwszych liter
tego słowa, zapisanego w języku
greckim ICHTIS – Jesus Christos
Theu Hios, Soter – chrześcijanie odczytywali: Jezus Chrystus
Syn Boga, Zbawiciel. Dzisiaj
natomiast wśród rybnych potraw
wigilijnych nie brakuje ryby po
grecku. Natomiast karpia podaje
się pod różnymi postaciami – w
galarecie, zapiekanego lub smażonego. Żeby uniknąć „przygody” z ością, niektóre gospodynie
szykują faszerowany, jednak jego
przyrządzenie jest bardzo czasochłonne.
Podsyta i śliżyki
„Śliżyki pieczemy wspólnie z siostrą i to dwa razy, bo jedną porcję zjemy jeszcze przed Bożym

Narodzeniem. To, co zrobimy za
drugim podejściem, zostaje na
Wigilię – opowiedziała studentka Elżbieta Kulicka, najmłodsza
latorośl Stanisławy Kulickiej. –
Pieczemy także pierniczki, które
potem dekorujemy i które, tak jak
i śliżyki, bardzo pasują do podsyty i kompotu”.
Zarówno w domu państwa Kulickich, jak i innych rodzinach
Wileńszczyzny nie brakuje makowej wody, znanej pod nazwą
podsyta. Przygotowana na pszenicy i utartym maku, z dodatkiem
miodu i różnych bakalii stanowi
obok kisielu z żurawin i kompotu
z suszonych owoców jeden z napojów wigilijnej kolacji. „Wodę
makową ze śliżykami jemy już
po pasterce – jest takim naszym
rodzinnym deserem” – wspomina pani Stanisława, natomiast jej
córka Elżbieta szczerze przyznaje, że ma nadzieję odziedziczyć
po mamie kucharski talent.
To, co najważniejsze
Niezmienne przy każdym stole
wigilijnym – to modlitwa, puste
miejsce i opłatek. Rozpoczynając wigilijną wieczerzę, wszyscy
zgromadzeni wokół stołu odmawiają modlitwę. Prowadzi ją ojciec rodziny albo dziadek czy też
osoba najstarsza z obecnych. Po
odczytaniu fragmentu z Ewangelii według św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, następuje moment
łamania się opłatkiem, składania
sobie życzeń. Według zwyczaju
wszyscy powinni się przeprosić
wzajemnie za uczynione zło.
Starsi mieszkańcy Wileńszczyzny
przypominają, że opłatkami dzielono się także ze zwierzętami. Do
obory zanoszono przede wszystkim opłatki kolorowe, ale jeśli
takich nie było – to białe. Znane

są też legendy, że o północy zwierzęta mówią ludzkim głosem. „W
naszej rodzinie opowiadało się
dzieciom, że o północy zwierzęta klękają. Jak byłam mała, koniecznie chciałam zakraść się do
chlewu, by to obejrzeć, ale starsi
zabraniali, tłumacząc, że nie wolno naruszać sacrum zwierząt” –
wspominała Krystyna Bilkiewicz,
której wspomnienia dziecięcej
Wigilii sięgają końca czwartego
dziesięciolecia ubiegłego stulecia.
A puste miejsce jest przeznaczone
dla samotnego wędrowca, który
może zapukać do naszych drzwi,
czy też samotnego sąsiada albo
spóźnionego krewnego. Niektórzy tłumaczą, że to miejsce jest
dla nowonarodzonego Dzieciątka
Jezus.
Kulminacja świąt
Ksiądz prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii pw. Matki
Bożej Królowej Pokoju podkreśla, że nie wolno świąt ograniczyć wyłącznie do przygotowań.
„Ważne jest, byśmy dbali o tradycje, które są też przekazywaniem
kultury oraz tego, co świadczy
o naszej tożsamości. Do takich
tradycji należy Wigilia, a wraz z
nią cała oprawa, którą tak lubimy – choinka, pięknie przygotowany stół, prezenty. Wszystko to
są rzeczy piękne i dobre, ale pod
warunkiem, że są wypełnione
właściwą sobie treścią. Jeśli przeżywamy tylko przygotowanie do
Wigilii, Wigilię i święta jako zewnętrzną formę, to, niestety, stają
się one pustymi znakami. Czasem
ludzie lubią powtarzać „święta,
święta i po świętach…”. Czyli
był duży ruch, było przygotowanie, byli goście, a potem wszystko się skończyło. Nie dość, że nie
mamy przeżycia świątecznego, to
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jeszcze jesteśmy zmęczeni i wtedy takie przeżywanie świąt jest
pustką”.
Zdaniem kapłana, dopiero, gdy
wszelkie tradycje są oparte na
fundamencie religijnym, stają
się piękną formą wewnętrznych
przeżyć. „Przede wszystkim
przygotowanie do świąt, ma być
przygotowaniem
duchowym.
Trzeba zrobić wewnętrzny rachunek sumienia, co powinienem w
sobie zmienić, co muszę w sobie
poprawić – tłumaczył prałat. –
Powinno być połączone z dobrym
przeżyciem adwentu, rekolekcji
adwentowych, spowiedzi. Kulminacyjnym i najważniejszym
punktem święta jest Msza św. Jeśli to przygotowanie duchowe jest
na właściwym poziomie, wtedy
wszelkie tradycje są piękne, ważne, potrzebne i nabierają właściwego kształtu, smaku i stają się
piękną ozdobą. I nawet, jeśli człowiek jest zmęczony, to wie, że
pięknie przeżył święta. Wtedy nie
ma rozczarowania, że to już „po
świętach…”, tylko pozostawiają
one jakiś owoc w naszym życiu”.
Teresa Worobiej
ŚLEDZIE PO WILEŃSKU
l kg śledzi, l kg cebuli, 30 g suszonych grzybów, puszka koncentratu pomidorowego, korniszon, 2
wędzone szprotki, łyżka oleju słonecznikowego, pieprz, marynowana papryka, natka pietruszki.
Drobno posiekaną cebulę zeszklić
na oleju. Namoczone na noc grzyby ugotować, odcedzić i przepuścić przez maszynkę razem ze
szprotkami i cebulą oraz dokładnie wymieszać z koncentratem i
pieprzem do smaku. Wymoczonego, obranego ze skórki i ości
śledzia pokrajać na małe kawałki,

WIGILIA WE LWOWIE

MIASTO W KTÓRYM BOŻE
NARODZENIE TRWA DWA TYGODNIE

Aleksander Szumański
Dwie Wigilie, dwa Boże Narodzenia. Świętowanie Narodzenia
Pańskiego rozciągające się na ponad dwa tygodnie. Gdzie możliwa
była taka sytuacja? Oczywiście
tylko we Lwowie.
Jerzy Janicki, scenarzysta filmowy, a równocześnie niedościgniony znawca i miłośnik swego
rodzinnego miasta, próbował kiedyś zobrazować fenomen charakterystycznego – chyba tylko dla
lwowiaków – fanatycznego wręcz
patriotyzmu lokalnego. I napisał
mniej więcej tak: „mieszkańcom
grodu nad Pełtwią wydawało się,

że we Lwowie nawet metr jest
dłuższy, a kilogram cięższy. Czuć
w tym pewną przesadę, bo gdyby
lwowski kilogram porównać ze
zdeponowanym w Sevres wzorcem wykonanym z platyny i irydu,
zapewne okazałoby się, że są one
identyczne. Ale już Boże Narodzenie we Lwowie na pewno było
dłuższe niż w innych regionach
Polski, co więcej – w tym pięknym
polskim mieście pan Jezus rodził
się dwa razy”.
DO WISŁY I DNIRPRU
Wszystko za sprawą „starego

rytu” kalendarza, według którego
liturgię sprawowali wierni dwóch
Kościołów katolickich: unickiego
oraz ormiańskiego. Z kilku prawd
mających „w pigułce” obrazować
niezwykłość Lwowa najczęściej
przytacza się dwa fakty. Jeden
bardziej anegdotyczny: podczas
każdej ulewy deszczówka spływająca jedną płaszczyzną dachu
słynnego kościoła św. Elżbiety we
Lwowie trafiała przez Bóg i Wisłę do Bałtyku; natomiast woda z
drugiej strony dachu płynęła do
Morza Czarnego via Dniestr. Bo
Lwów leży dokładnie na wodo-

dziale obu tych akwenów. Fakt
drugi, mający już nie tylko znaczenie ciekawostkowe: Lwów
jako jedyne miasto świata był siedzibą trzech biskupstw Kościoła
katolickiego: obrządku rzymskiego, unickiego i ormiańskiego.
Rzymscy katolicy Polacy obchodzili Wigilię „jak Pan Bóg
przykazał”, czyli 24 grudnia.
Natomiast grekokatolicy – Rusini (dzisiejsi Ukraińcy) oraz
spolonizowani Ormianie – ten
sam dzień świętowali , również...
„jak Pan Bóg przykazał”, tyle że
6 stycznia. Nie uwzględniali bo-

wiem reformy kalendarza, jaką w
1582 roku. przeprowadził papież
Grzegorz XIII. Chodziło w niej
o zlikwidowanie opóźniania się
roku kalendarzowego względem
roku zwrotnikowego. Wprowadzono więc lata przestępne, a
żeby zniwelować powstałą już
różnicę – „cofnięto” kalendarz,
opuszczając w roku reformy 10
dni. Papieskiej reformy nie przyjął Kościół wschodni. Kiedy za
sprawą świętego Andrzeja Boboli
zawarto Unię Brzeską – łączącą
na terenach Rzeczypospolitej Kościół prawosławny z Kościołem
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/ Wigilia 1914, Lwów Tadeusz RYBKOWSKI (1848-1926)

rzymskim – unici, przyjmujący
katolickie dogmaty i zwierzchnictwo papieża, zachowali własną
hierarchię, własną wschodnią liturgię i niezreformowany kalendarz juliański.
WCZORA Z WIECZORA
Tym samym, kiedy rzymscy katolicy obchodzili Święto Trzech
Króli – grekokatolicy siadali do
wieczerzy wigilijnej. Nie działo
się to jednak w izolacji i we wzajemnym bojkocie; współżycie
dwóch społeczności: Polaków i
Rusinów we Lwowie przez dziesięciolecia przebiegało w sposób
dobrosąsiedzki i harmonijny, a
rodziny mieszane nie należały do
rzadkości. Dopiero na początku
XX w.
Dmytro Doncow rzucił w urodzajną glebę ukraińskich serc zatrute ziarna nacjonalizmu, który
zaowocował zbrodniczą ideologią
i – w rezultacie – ludobójstwem,
jakiego w latach II Wojny Światowej ukraińscy nacjonaliści dopuścili się wobec Polaków i Żydów.
Zanim jednak na nowo „nienawiść wrosła w serca i zatruła krew
pobratymczą”, rzymscy i greccy

katolicy dzielili się radością Bożego Narodzenia, świętując je
często wspólnie, a więc dubeltowo.
Współczesnym pokoleniom nie
zostało już dane to piękne doświadczenie, sięgnijmy więc
do cytatu ze wspomnień ludzi,
którzy takie chwile przeżywali.
Mirosław Opałek pisał: „Gdy u
nas w domu nie pozostała już ze
świątecznego pieczywa ani okruszyna, gdy wyschły całkowicie
źródła świątecznej biesiady – u
ciotki Katarzyny „pachło” bakaliami i miodem (...). Po należytym
ugoszczeniu krewniaków wuj z
siwym wąsem na zadumanej po
kozacku twarzy zaczynał kolędować, a pierwszą pieśnią była ruska kolęda „Boh predwycznyj nam
narodyłsja”. Po niej śpiewał wuj
z polskich kolęd najchętniej „A
wczora z wieczora z niebieskiego dwora”, „Z narodzenia Pana
dzień dziś wesoły i inne”.
Dwa narody łączyła także wspólna potrawa, charakterystyczna
dla polskich Kresów, czyli kutia.
Już samo brzmienie tego słowa,
śpiewne i delikatne, wydaje się
niezwykłe, a cóż dopiero smak!
Andrzej Kuśniewicz wręcz ją

wielbił następującymi słowami:
„Kutia – Nadpotrawa, Obyczaj i
Obrządek, niemal Sprawa Święta,
jeśli nie narodowa”. To postne,
ubogie danie, którego głównymi
składnikami są ziarna pszenicy i
maku, w ciągu wieków bogaciło
się, tak jak rosły w bogactwo i
piękno kresowe miasta Rzeczypospolitej: coraz więcej było w
nim miodu, rodzynek, orzechów,
migdałów. Nie ma kanonicznego
przepisu na kutię, wręcz przeciwnie – prowadzić można długie
dysputy: czy lepiej zaprawiać ją
miodem gryczanym, czy lipowym, jak grubo siekać orzechy i
czy do orzechów włoskich godzi
się domieszać także trochę laskowych, wreszcie czy lepiej serwować ją schłodzoną, czy też w
temperaturze pokojowej. Wielość
kulinarnych możliwości komponowania kutii wydaje się metaforycznym, ale także namacalnym
(„nasmakowalnym”) dowodem
różnorodności, niepowtarzalności
i wyjątkowości polskiego Lwowa,
polskich Kresów. A we współczesnej, pojałtańskiej, Polsce najlepszym sposobem na sprawdzenie,
czy w jakiś zakątek kraju dotarli ekspatrianci (wypędzeni, ew.

/ Przez cale dziesieciolecia we Lwowie wspolzyly ze soba zgodnie dwie spolecznosci: Polakow i Rusinow

wysiedleni) zza linii Buga – jest
udanie się w przedświątecznym
okresie na miejscowe targowisko
(bazarek). Jeśli znajdziemy tam
ziarna pszenicy obtłuczone tak,
aby nadawały się do przyrządzenia kutii – można być pewnym:
Lwów na wygnaniu dotarł również w to miejsce. Na wigilijnym
lwowskim stole nie tylko sama
kutia była wyjątkowa. Barszcz z
uszkami i karp po żydowsku (faszerowany) lub w szarym cebulowym sosie to znak, że w rodzinnej tradycji jest cząstka Lwowa,
cząstka Kresów.
I kiedy udowodniliśmy, że Boże
Narodzenie trwało we Lwowie
dwa tygodnie – powiedzmy, że to
bynajmniej nie koniec. 19 stycznia, dwa tygodnie po „ruskiej”
(grekokatolickiej) Wigilii, następuje bowiem w Kościele unickim
święto Bohojawłienia Hospoda,
czyli Jordan. Katolicy obrządku
łacińskiego Objawienie Pańskie
wiążą z wizytą Trzech Mędrców
(Królów) ze Wschodu. Katolicy
obrządku greckiego z kolei świętują je jako uroczystość Chrztu
Pańskiego. W ten oto sposób kresowe „okolice Bożego Narodzenia” rozciągały się na cały niemal
miesiąc. To czas, który lwowskie
batiary zagospodarowywały bardzo intensywnie – kolędowaniem,
czyli chodzeniem z „banią” (lub
„wertepą”). Witold Szolginia,
człowiek, który zasłużył na miano „papieża wiedzy o Lwowie” (z
żyjących dorównuje mu już chyba
tylko Janusz Wasylkowski), tak
pisał w swojej monografii „Tamten Lwów” (ten siedmioksiąg właśnie doczekał się wydawniczego
wznowienia):
„Kolędniczych
grup było mnóstwo. Często spotykały się one niespodziewanie,
staczając wtedy ze sobą zaciekłe
bitwy o rejony działania, których
to epilog był dla co młodszych
kolędników z reguły żałosny. Najczęściej bowiem kończyły się porażką i utratą rekwizytu – szopki,
bani lub gwiazdy”.
Ileż razy mówi się dziś o szopkach
krakowskich jako arcypolskich?
Niesprawiedliwie poszły jednak
w zapomnienie szopki lwowskie,
a wiąże się z nimi także pewna historia – piękna, przejmująca i tragiczna, przekazana przez Adama
Krajewskiego w pracy „Lwowskie przedmieścia” (Lwów 1909).
Krajewski zawarł w niej rozdział
zatytułowany „Galerya zaginionych lwowskich oryginałów”,
opisując m.in. postać „Jaśka hułana”. Był on postrachem przedmieścia, bez względu na to, czy
trzeźwy, czy pijany – terroryzował agresywnością otoczenie.
Ten dotknięty jakąś psychiczną
aberracją osiłek zmieniał się jedynie w czasie Bożego Narodzenia:
„Gromadził w około siebie chłopaków, od 6-letnich berbeciów
aż do kilkunastoletnich wyrostków, i zakładał istną fabrykę. Pod
wprawnym okiem mistrza rosły w
górę kilkuwieżowe gmachy z kolorowego papieru”. Później pomocnicy Jaśka stajenki te sprzedawali, a z najpiękniejszą „wertepą”
chodzili po kolędzie. Aż do roku,
w którym w drugi dzień świąt na-
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padli na kolędników Jaśka hułana
batiary z innej lwowskiej watahy.
„Krew się polała, ale to furda.
Wertepa ze sztucznym mechanizmem, która Jaśka parę lat pracy
kosztowała, zniszczona została do
szczętu przez wandalów Wojtka.
Nazajutrz w dyabelskim młynie na
łyczakowskich piaskach znaleziono na bancie powieszonego Jaśka
na pasku od spodni...”. Tak więc
nawet w okolicach Wigilii – najłagodniejszego i najpiękniejszego
dnia w roku – znaleźć można wydarzenie, którego wspomnienie
wydaje się dysonansem, zgrzytem, tarciem metalu o metal.
We współczesnym Lwowie odnaleźć można coś z opisywanego
klimatu przeszłości. Kto chciałby
dzisiaj Boże Narodzenie przeżyć
podwójnie – niechaj po sylwestrze
pakuje manatki i na Trzech Króli
wybierze się do Lwowa. Współczesna ukraińska młodzież kolędniczą fantazją zapewne dorównuje dawnej, choć mamy dziś inne
czasy, więc i „wertepy” zyskały
nowe oblicze. Miasto jest kolorowe i piękne, a w bożonarodzeniowym nastroju jakby mniej dają
się wyczuć antypolskie resentymenty, obecne przede wszystkim
(i niestety) wśród przedstawicieli
politycznych,
samorządowych
oraz
intelektualno-medialnych
„salonów” współczesnej tzw.
Ukrainy Zachodniej.
CO TRZECIE ZE LWOWA
Wspominając lwowskie Wigilie,
warto jednak na pierwszym planie
widzieć elementy najpiękniejsze.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wiele Lwowa jest ciągle
w Polsce. Wspomniany Jerzy Janicki pisał: „Zwrócił mi uwagę
profesor Nicieja, że w aktualnym
wydaniu „Kto jest kim w Polsce”
co trzecie nazwisko jest rodem
ze Lwowa. Kiedym to powtórzył Hanuszkiewiczowi, odparł,
„że jeszcze w encyklopedii Orgelbranda występowała ta sama
proporcja”. W szczególnym dniu
Wigilii ślady Lwowa i Kresów w
dziejach oraz tradycji naszych rodzin odkryć jest zgoła najłatwiej,
bez zagłębiania się w biografie,
bez czynienia genealogicznej
kwerendy. Wystarczy spojrzeć
na bożonarodzeniowy stół: kutia, karp po żydowsku, barszcz z
uszkami to małe cząstki, okruchy,
wspomnienia polskiego Lwowa
rozsiane dziś po tysiącach miejsc
na kilku kontynentach.
Dokumenty, cytaty źródła:
http://www.uwazamrze.pl/artykul/961663/wigilia-we-lwowie/3
- „Wigilia we Lwowie”
Marcin Hałaś
Marcin Hałaś jest publicystą i
poetą, autorem m.in. wydanej
w tym roku książki „Oddajcie
nam Lwów”. Korespondent
„Warszawskiej Gazety” i „Polski Niepodległej”.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

1 grudnia 2016 - strona 32

Nasze serwisy
www.pokoleniakresowe.pl/

ww.ksi.btx.pl

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

www.27wdpak.pl

Ten numer gazety
powstał dzięki
Agencji Reklamowej
BARTEXPO

www.kresy.info.pl

- targi, reklama, poligrafia
- komputery i sieci internetowe,
- hosting, konta internetowe
-domeny i skrzynki pocztowe
- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska
240/60

22 8534397 ; 501 153340

www.wolyn.org

Partnerzy medialni
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Redakcja - Kontakt:
Bogusław Szarwiło - Redaktor Naczelny
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl
607 345 832; 664 773 118

Anna Małgorzata Budzińska
anna.malga@gmail.com 660 159 143
Maciej Prażmo
maciejp-rybidom@wp.pl 602 319 309
Andrzej Łukawski - Wydawca info@kresy.
info.pl
22-853 43 97; 501 153 340

Jesteś pasjonatem Kresów?
Koniecznie skontaktuj się z

Kresowym Serwisem
Informacyjnym
redakcjaksi@kresy.info.pl

Wydawca: Bartexpo Agencja Reklamowa; 02-670 Warszawa ul. Puławska 240 / 60 tel. 22 853 43 97; 602 397 844 ISSN 2083-9448; wpis do EDG: UD-IV-WDG-A-5415-PLE-2644-2-10 NR 352888 ;
Red. Nacz. Bogusław Szarwiło. Dział „BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA„ Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl 607 345 832 ; 664 773 118, Redaktorzy: Andrzej Łukawski 501
153 340 , info@kresy.info.pl; Anna Małgorzata Budzińska anna.malga@gmail.com 660 159 143; Maciej Prażmo maciejp-rybidom@wp.pl 602 319 309

