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Świętujmy70.rocznicę „Operacji Wisła”

Polityka historyczna
Wiatrowycza

W tym samym czasie, kiedy doszło do profanacji pomnika polskich profesorów zamordowanych przez Niemców we Lwowie
w 1941 roku oraz pomnika Polaków zamordowanych przez ukraińskich esesmanów i UPA w Podkamieniu (10-12 marca 2017 r.)
doszło też do ponownej profanacji pomnika w Hucie ......strona 18

Kołomyja - las w Szeparowcach - miejsce
rozstrzelania Żydów

Kołomyja – miasto na zachodniej
Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie iwanofrankiwskim (stanisławowskim). Odległe 64 km
na południowy wschód od Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk), 546 km ...strona 29

Ikony- nowe spojrzeW Kijowie został od- nie
Czy potrzebne jest nowe spojrzesłonięty pomnik ukra- nie na ikony? Ja uważam, że tak.
ikony tak jak kanon przykaińskiej nacjonalistki z Piszę
zał- dostojni święci w odwieczOUN Ołeny Telihi
nych pozach i strojach. Maluję też

Anna Gorczyca w swoim artykule zatytułowanym
„ MSW nie da pieniędzy na
obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”. Jest społeczna zbiórka (http://wyborcza.
pl/7,75398,21437023,msw-nieda-pieniedzy-na-obchody-70rocznicy-akcji-wisla.html) napisała między innymi: „ W tym

Podziel się książką z
Polakami na kresach

2eśli posiadają Państwo niepotrzebne, niezniszczone kolorowe
bajki i czytanki dla dzieci, książki
dla młodzieży i dorosłych wydane po 1989 roku, między innymi
słowniki, słowniki dwujęzyczne
polską literaturę piękną, lektury szkolne, również audiobooki,
zabawki, gry planszowe i tym
podobne, mogą je Państwo przekazać knurowskiej Fundacji Pomaganie Łączy Ludzi. Zebrane w
ten sposób książki i inne przedmioty Fundacja..........strona 4

roku przypada 70. rocznica akcji
„Wisła”, ale MSW odmówiło
Ukraińcom mieszkającym w
Polsce dofinansowania do obchodów tej rocznicy. Honorowy
Komitet Obchodów, w którym
znaleźli się m.in. Danuta Kuroń,
Krystyna Zachwatowicz, Adam
Bodnar, Andrzej Seweryn i Andrzej Stasiuk, wspólnie z Ukra-

ińcami zorganizuje obchody i
apeluje o zbiórkę pieniędzy.”
W podobnej tonacji ukazał się
artykuł w Newsweeku (http://
www.newsweek.pl/polska/polityka/akcja-wisla-i-ukraincyrocznica-wydarzen-bez-dotacjimswia,artykuly,406220,1.html )
gdzie czytamy: „
dokończenie na stronie 25

Traktat ryski - trak- Na smyczy Kijowa
Elity polityczne III RP solidarnie
tat czterostronny
przyjęły narrację w sprawie
W Rydze, w przepięknym budynku Czarnogłowych toczyły się rokowania polsko sowieckie w 1921
roku. Na tablicy umieszczonej na
budynku znajduje się napis, w
języku polskim i łotewskim, informujący, iż 18 marca 1921 roku
o godzinie 20.30 zawarto między
Rzeczpospolitą Polską a radziecką
Rosją i Ukrainą traktat pokojowy,
zwany traktatem ryskim, kończący wojnę i ustalający wschodnie
granice Polski.(wykład Tomasza
Kuby ..............strona 11

ostrzelania Konsulatu Generalnego RP w Łucku podaną im przez
ambasadora Ukrainy w Warszawie Andrija Deszczycę, który
oświadczył, że „Za tym stoją strony, które nie są zainteresowane
dobrymi relacjami polsko- -ukraińskimi; niewątpliwie jest to Rosja”[1]. Ale polska „klasa polityczna” przyjęła narrację Kijowa
nie tylko w tej sprawie. 29 marca
około 150 osób zablokowało drogę pomiędzy ......strona 16

Na ulicy Ołeny Telihi tuż przy
wejściu na teren Babiego Jaru,
miejsca rozstrzelania kilkudziesięciu tysięcy Żydów doprowadzonych tam przez ukraińskich
policjantów, głównie członków
i sympatyków OUN, odsłonięto
pomnik aktywistki i propagandzistki OUN(m), Ołeny Telihi.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością lider OUN Bohdan
strona 24

inne ikony- ten sam motyw ale w
innych okolicznościach- bardziej
współcześnie. Spytacie: - Dlaczego? − A dlaczego nie?- odpowiem
Ikona powinna przemawiać do
widza, zachęcać do modlitwy i
przeżyć duchowych. ....strona 30

Moje Kresy Emilia
Kulińska cz. 2

Rodzice moi w 1921 roku przybyli na Wołyń z Puław. Tatuś
pochodził z Żychlina a mamusia z Lublina. To było cudowne,
kochające się i bardzo szanujące
małżeństwo. Ja byłam dzieckiem
najmłodszym, tak zwaną pociechą na starość... Od brata przede
mną urodzonego......strona 33

Nowo zbudowany przez rodziców
dom można powiedzieć był już
nowoczesny, gdyż kryty był
blachą. Było w nim kilka pomieszczeń i kuchnia z piecem.
Zbudowana obok domu stajnia
przykryta była dachówką, stodoła
tradycyjnie słomą. ......strona 26

Tak szczęśliwie, mogło być tylko na Kresach

Lwowskie wielkanocDruga fala deportacji ne święta Muzeum
W ciągu kilku miesięcy pano- Lwowa I Kresów Powania reżimu totalitarnego siły łudniowo - Wschodzbrojne i organy karno-represyjne
faktycznie «zlikwidowały» polski nich i Aleksandra Bisegment społeczeństwa zachod- niszewska
nioukraińskiego. Istotną rolę w
tym procesie odegrały deportacje.
Każda z czterech deportacji, przeprowadzonych przez NKWD w
latach 1940-1941, dotyczyła obywateli różnych kategorii, które w
ówczesnej terminologii oficjalnej
uzyskały swoje nazwy, a na zesłaniu funkcjonowały oddzielnie:
w lutym 1940 r.......strona 28

Radości i mocy płynącej od
Zmartwychwstałego życzy Muzeum Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich i Aleksandra
Biniszewska z Fundacją „Lwów
i Kresy”. Wiersz „Chciałbym do
Lwowa na Wielkanoc” napisał
Jerzy Masior, lwowianin, doktor
medycyny, poeta, harcmistrz, żołnierz Armii ......strona 34
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Orły 2017 rozdane.

Najlepszym filmem został „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego!

Redakcja
Najwięcej nominacji do Orłów
miał film ”Wołyń”. Dzieło Wojciecha Smarzowskiego otrzymało 14. szans na Nagrodę Polskiej
Akademii Filmowej. Dziesięć
nominacji otrzymała „Ostatnia
rodzina” Jana P. Matuszyńskiego. O miano najlepszego aktora
walczyli m.in. Andrzej Seweryn i
Arkadiusz Jakubik.
Najlepszym filmem został „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego!
Nagroda za najlepszą scenografię
trafiła w ręce Marka Zawieruchy, nominowanego za pracę nad
„Wołyniem”. Wręczył ją laureat
Oscara Allan Starski.
„Wołyń” zdobył także nagrodę
publiczności. Nagrodę przyznaną
przez internautów odebrał reżyser
Wojciech Smarzowski. - To truizm, ale oczywiście filmy robimy
dla widzów - mówił Smarzowski
po ogłoszeniu zwycięzcy.
Laureatem w kategorii najlepsza

W nocy z wtorku na środę (28/29
kwietnia) ostrzelano w Łucku
budynek-siedzibę polskiego konsulatu w Łucku. Prawdopodobnie
był to atak z granatnika którego
pocisk trafił w ostatnie piętro budynku. Na skutek ataku został ok.
70 cm otwór - powiedział konsul
RP w tym mieście Krzysztof Sawicki.

Zwyciężył „Wołyń”! Statuetkę
odebrał Piotr Sobociński.

/ Warto zobaczyć fotografie - https://zbruc.eu/node/63582

kami, czyli do uznania stereotypu
żydo-komuny za fakt) i po przemyśleniu tego, na podstawie zasady narodowej odpowiedzialności
zbiorowej, pokajanie się za te żydowskie zbrodnie. w szczególności za wywołanie wielkiego głodu. Zapomnienie o zbrodniach i/
lub ich „zrozumienie”. I to będzie
nazywało się pojednanie. Jednocześnie nie przewiduje się rezygnacji z heroizacji ukraińskich
uczestników Holokaustu.
Po „wielkim sukcesie” tak zdefiniowanego „pojednania” ukraińsko-żydowskiego na konferencji
paryskiej 9-11.03.2017 pogrobowcy ukraińskiego nacjonalizmu integralnego zamierzają
postawić przed sądem Borysa
Stekliara, od dawna emerytowa-

Atak na polski
konsulat w Łucku
Andrzej Łukawski

muzyka ponownie został film
„Wołyń”.
Nagroda w kategorii najlepszy
dźwięk
także
powędrowała do
twórców „Wołynia”. Wręczyła ją
Joanna Kulig.
Kategoria najlepszy montaż także
bez niespodzianek - laureatem
znów „Wołyń”.
Nagrodę Pawłowi
Laskowskiemu
wręczyła Weronika Rosati.

Ukraina: 95-letni Żyd ma
stanąć przed sądem za
walkę
z
OUN-UPA
Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk

Hasło, aby zostawić historię historykom, ma obowiązywać tylko
oponentów Wiatrowycza.
Tak więc w Polsce historia ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego
ma zostać zepchnięta do archiwów i gabinetów akademickich.
Proponowana wersja - wojna polsko-ukraińska, w której ze strony
polskiej „walczyły” głównie dzieci i kobiety. To nie jedyny przykład asymetrycznego podejścia
szefa ukraińskiego IPN, przy jednoczesnym zdecydowanym wprowadzaniu OUN-UPA do polityki,
nie tylko historycznej .
Dla Izraela bezkrytyczny obrońca
dobrego imienia OUN proponuje
przyznanie się do zbrodni Żydów
przeciwko narodowi ukraińskiemu (do kolaboracji z bolszewi-

ww.ksi.btx.pl

nego pułkownika KGB, pod zarzutem morderstwa trzech członków ludobójczej OUN-UPA, w
tym znanego nacjonalistycznego
artysty-propagandysty OUN Niła
Chasewycza,
Zanim Chasewycz został czołowym pracownikiem wydziału propagandy OUN, ilustrował
swoimi dziełami szpalty kolaboracyjnych gazet ukraińskich (np
„Wołyń” redagowany przez Ułasa
Samczuka), gdzie aż roiło się od
antysemickiej propagandy, wzywającej do fizycznej eksterminacji Żydów. Chasewycz ozdabiał
grafiką także teksty Ołeny Telihy
tam zamieszczane. Były również
wezwania do sojuszu z nazistami
i pochwały dla armii niemieckiej.
Spoza tej sprawą, postawienia
starca Borysa Stekliara przed
sądem pod zarzutem bezpośredniego zamordowania Niła Chasewycza, znowu sterczą uszy
Wołodymyra Wiatrowycza i jego
„kamandy”. To on zainicjował
nagonkę na 93-letniego Stekliara lipcu 2016 roku. Obecnie ma
być jej finał. I chociaż z odnalezionych dokumentów wynika, że
śmierć jednego z trzech członków
ludobójczej OUN-UPA zgnał od
granatu rzuconego do bunkra, a
dwóch popełniło samobójstwo.
artykuł w „Zbrucz” sugeruje rozstrzelanie ich, bezpośrednio przez
Stekliara.
Na podstawie zapisów dokumentalnych nie da się przypisać bez-

Najważniejsza informacja to taka.
że nikt w wyniku tego ataku nie
ucierpiał.

Po profanacji polskich pomników
na Ukrainie media nie wykluczały udziału osób trzecich a tym samym potwierdzały rozpowszechniane przez ukraińskie media
mity.
***
Konsulat Generalny RP w Łucku
ul. Dubniewska 22 b
43010 Łuck
Tel. (+38 0332) 280-640
Faks (+38 0332) 280-659

W mediach trwają dyskusje czy
to prowokacja tzw. „osób trzecich”. Michał Kamiński z PO jest
przekonany, że to rosyjska prowokacja a mówił o tym w TVN24.
Obrońców tej tezy (osoby trzecie)
nie będzie na pewno ubywać i
tego możemy być pewni.

pośredniego udziału w zabiciu
propagandystów OUN, ponieważ
nie da się udowodnić, że osobiście rzucił granat, ani że wydał
taki rozkaz. Kierowana przez Stekliara operacja obejmował teren
trzech wsi. Mimo to inicjatorzy
brną w ten proces. Może jakiś cel
jest ważniejszy od dającego się
zrozumieć motywu wymierzenia
sprawiedliwości.
I na koniec ważna informacja o
narodowości pułkownika KGB
Borysa Stekliara - otóż jest on
Żydem. Wielu historyków zauważyło, że wielu Żydów będących
świadkami niezwykle okrutnych
mordów popełnionych przez nacjonalistów na swoich krewnych,
z zemsty wałczyło w sowieckiej
partyzantce, a potem specjalnie w
tym celu wstępowali do NKWD-KGB. Być może dotyczy to Stekliara.
Tak więc tydzień po zakończeniu
konferencji i okrągłego stołu w
Paryżu, mających być historycznym krokiem na drodze do pojednania ukraińsko-żydowskiego, w
finale rozpoczętej przez Wiatrowycza akcji OUN-UPA ma wreszcie zwycięsko zakończyć swoją
wojnę z żydo-komuną.
Borys Stekliar ma obecnie około
94 lat, mieszka w Równem.
Na zakończenie artykułu autor,
uważający się za historyka, Woło-

dymyr Hinda, informuje o planach
powołania specjalnej prokuratury,
która będzie zajmowała się ściganiem ludzi, którzy kiedyś walczyli z OUN-UPA. Niepoślednią rolę
ma w tym odegrać Wiatrowycz ze
swoją „kamandą”, czyli IPN.
Wyraża też nadzieję, że ten proces
i skazanie Żyda Stekliara, będzie
pierwszym z szeregu następnych.
Nikt, kto walczył z OUN-UPA i
zabijał jej członków-Ukraińców,
nie powinien uniknąć kary. Niebawem wezmą się za członków
polskich samoobrony z Huty Pieniackiej, Huty Starej, Przebraża
i Bielina? Tak, jeśli tylko zdążą
przed ich wymarciem. Walka
OUN-UPA o jednorodną Ukrainę
musi zostać dokończona. „I starego, i młodego, do ostatniego”.
Prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich
Nacjonalistów we Wrocławiu,
Szczepan Siekierka był członkiem
Istriebitielnych Batalionów, ścigał
zbrodniarzy nabijających polskie
dzieci i niemowlęta na sztachety.
Czy niebawem stanie przed ukraińskim sądem? Jeśli stanie Borys
Stekliar, nie będzie przeszkód dla
Wiatrowycza, aby stanął i on. W
konsekwencji Ukraińcy ratujący
Polaków przed OUN-UPA nie tylko na zawsze zostaną nie uhonorowani, ale mogą być ścigani.

www.ksi.btx.pl

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Powstał Specjalny Wydział
Kresowy w IPN
Redakcja

/ fot. twitter.com/ipngovpl

„Tych miejsc jest naprawdę

Hołosko, we Lwowie czy w

dużo. Chciałbym wspomnieć

Ostrówkach, gdzie szukamy

o Ejszyszkach, gdzie szukamy

Polaków zamordowanych przez

słynnego komendanta Jana

UPA”- dodał.
PAP/RIRM

Borysewicza ps. „Krysia”.
Planujemy przeprowadzić
poszukiwania w
miejscowościach Tynne,

Za:http://www.radiomaryja.pl/
informacje/prof-szwagrzyk-ipnutworzylismy-specjalny-wydzialkresowy/

Zmarł Franciszek Marcinkowski
ps. „Tryumf”, żołnierz 27 DWAK
Stanisław Żurek

Franciszek Marcinkowski urodził się 10.02.1924 roku w kolonii Wornucha pow. Równe woj.
wołyńskie.
W marcu 1942 roku został wywieziony do obozu pracy w
Równem, skąd po sześciu tygodniach podczas ładowania do
transportu na wywózkę n przymusowe roboty w Niemczech
podejmuje ucieczkę i wraca pieszo sześćdziesiąt kilometrów do
Woronuchy.
Wobec zagrożenia ukraińskiego
razem z kolegą Kazimierzem
Żukowskim ze wsi Charaług
organizuje samoobronę, przede
wszystkim gromadzą broń, w
tym dwadzieścia karabinów. Żukowski został ujęty przez policję
ukraińską z Chraług i po torturach zamordowany miał dwadzieścia lat, niczego nie zdradził.
Wobec mnożących się napadów
jesienią 1942 roku broń została
rozdana członkom samoobrony.
Od wiosny 1943 roku zaczęły wokół płonąć polskie wsie a
ludność mordowana. Napad na
kolonię dokonany w lipcu udowodnił, że nie zdołają sami obronić się. Nawiązują kontakt z partyzantką stacjonującą za rzeką
Słucz w Starej Wsi i przy jej pomocy ewakuują się. Tutaj Franciszek Marcinkowski spotyka

Kolejne
zachcianki Tymy
Andrzej Łukawski

W
Instytucie
Pamięci
Narodowej powstał Wydział
Kresowy, którego zadaniem
będzie
prowadzenie
prac
poszukiwawczych na terenie
dzisiejszej Litwy, Ukrainy i
Białorusi – informuje wiceszef
IPN, prof. Krzysztof Szwagrzyk
w wywiadzie dla „Naszego
Dziennika”.
Na pytanie, w jaki sposób zostanie
rozwiązana sprawa Kresów,
gdzie wielu Żołnierzy Wyklętych
zginęło i zostało przez NKWD
potajemnie wrzuconych do dołów
śmierci, wiceprezes IPN prof.
Szwagrzyk odpowiedział: „W IPN
utworzyliśmy specjalny Wydział
Kresowy, którego zadaniem
będzie
prowadzenie
takich
właśnie prac na terenie dzisiejszej
Litwy, Ukrainy, Białorusi. Tam
leżą nasi bohaterowie i to nie
tylko Żołnierze Wyklęci. Chcemy
poszukiwać również polskich
ofiar Ukraińskiej Powstańczej
Armii na Wołyniu, a także
szczątków polskich żołnierzy
poległych lub zabitych w 1939 r.”.
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swoją koleżankę szkolną, Janinę
Hajdamowicz, także związaną z
partyzantką, która potem zostaje
jego żoną.
Początkowo wstępuje do oddziału Sitajły, związanego z partyzantką sowiecką, a następnie do
oddziału AK kpt. Kochańskiego
„Bomby”, do zwiadu końskiego i
otrzymuje pseudonim „Tryumf”.
Przechodzi z nim tragiczne chwile po porwaniu „Bomby” przez
Sowietów oraz następnie cały
szlak bojowy jako żołnierz 27.
Wołyńskiej Dywizji AK.
Po sforsowaniu Prypeci w zgrupowaniu „Gardy” został żołnierzem VII Pułku Zapasowego w
Wojsku Polskim i wyruszył na
front. Po kapitulacji III Rzeszy
skierowany został do Szkoły
Oficerskiej nr 1 w Krakowie. Po
jej ukończeniu dostał przydział
do 55 Pułku Artylerii Lekkiej w
Olsztynie.
W maju 1947 roku został zdemobilizowany na własną prośbę,
odnalazł rodzinę i koleżankę Janinę, z którą ożenił się.
Został aresztowany 1 grudnia
1951roku a 24 czerwca 1952
roku skazany na karę śmierci
przez Wojskowy Sąd Rejonowy
we Wrocławiu. Oskarżony został
o udział w nielegalnym związku
Rzeczpospolita Polska Walcząca, posiadanie i gromadzenie
broni. Przez pięć lat przebywał
w celi śmierci, zanim został ułaskawiony na 15 lat więzienia, w
tym dzięki wstawiennictwu byłych mieszkańców kolonii Wo-

ronucha.
Z więzienia wyszedł 22 lutego
1958 roku, z żoną i dwójką dzieci zamieszkał w Wodzisławiu
Śląskim, gdzie pracował dorywczo. W III RP zamieszkał z żoną
w Domu Kombatanta w Lublińcu. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia
31 października 1991 roku wyrok został uznany za nieważny.
Autor niniejszej notatki zdołał namówić Franciszka Marcinkowskiego w 20002 roku
na spisanie części wspomnień,
obejmujący czas do wstąpienia
do oddziału AK „Bomby”, które
wydało Lubelskie Bractwo Literackie pt. „Woronucha”.
Po odzyskaniu wolności wielką
pasją ś.p. Franciszka stało się
malarstwo. Brał udział w wielu
wystawach. Jego dzieła znajdują
się również w zbiorach Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu, w
muzeach w Zabrzu i Wodzisławiu Śląskim, a także w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą.
Swą twórczością wspierał akcje
charytatywne. W 2012 roku pojechał z córką na Wołyń i odwiedził Woronuchę, która już
nie istnieje. Miejsce po swoim
rodzinnym domu rozpoznał po
rosnącym krzaku bzu. Zmarł 20
lutego 2017 roku i pochowany
został na cmentarzu w Lublinie.
Jeden z ostatnich już bohaterów
legendarnej 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej.
Cześć Jego pamięci!

„Idol” FBkowych
Kresowian Piotr
Tyma ciągle w natarciu.
Dotowany hojną
(zbyt hojną) ręką
Związek Ukraińców w Polsce którym dowodzi Pan
Piotr, od dawna
nie kryje się ze
szkodzeniem Polsce.
Tym razem „kwiatki” wyjąłem z portalu kresy24.pl w którym czytamy:
Swoją ideą prezes Związku
Ukraińców w Polsce pochwalił się w wywiadzie dla ukrinform.ua. Zapowiada, że będzie
ją omawiać przy okazji ukraińskich obchodów 70 rocznicy
akcji „Wisła”.
W koncepcji Tymy „Centrum
Ukraińskiej Kultury Ziem Przygranicznych” miałoby powstać
na bazie ukraińskiego Domu
Ludowego w Przemyślu. Prezes ZUwP rozważać ją będzie z
ministrem kultury Ukrainy Jewhenem Nyszczukiem, którego
– jak informuje wschodnik.pl
za ukrinform.ua – Tyma zamierza zaprosić do Przemyśla na
rocznicowe uroczystości.
Będzie to – relacjonują oba

wymienione ukraińskie portale – „dobra okazja, by omówić
na poziomie naukowym różne
aspekty współczesnego istnienia
społeczności ukraińskiej w Polsce”.
– Obserwuje się przecież wzrost
liczby ukraińskich migrantów
w Polsce, mamy problemy asymilacji językowej, rośnie tu liczba ukraińskich organizacji (…).
Ponadto będziemy poruszać
kwestie nastrojów antyukraińskich, ponieważ one istnieją i
nie możemy udawać, że ich nie
ma – przywołuje wschodnik.
pl słowa Tymy, podkreślając
w takim właśnie kontekście, że
„polskie władze nie przyznały
środków na obchody 70. rocznicy operacji „Wisła”.
Artykuł ukazał się 26 marca.

Nie my ich, to oni
nas, oskarżają
o „Ludobójstwo”
Redakcja

Gdyby słowa o ludobójstwie na
Polakach padły 25 lat temu, najprawdopodobniej nie byłoby takiej sytuacji – ocenił prof. dr hab.
Włodzimierz Osadczy. Historyk
odniósł się na antenie Radia Maryja do informacji nt. rejestracji w
ukraińskim parlamencie projektu
rezolucji oskarżającej Polaków o
ludobójstwo na Ukraińcach. (....)
Niestety polskie środowiska polityczne w kontekście źle pojętego partnerstwa strategicznego
polsko-ukraińskiego poświęcały
fundamentalną prawdę o wielkiej
zbrodni ludobójstwa dla poprawności politycznej.
Przez ponad ćwierć wieku za
wschodnią granicą Polski kształtowało się społeczeństwo wychowywane na wzorcach skrajnego
nacjonalizmu, wzorowanego na
niemieckim nazizmie. Polskie środowiska polityczne ignorowały to
albo wprost okłamywały społe-

czeństwo, że przejawów tych nie
należy generalizować, że jest to
tylko udział Ukrainy Zachodniej i
że są to nieznaczące uchybienia,
na które nie trzeba zwracać uwagi
i w tej chwili jesteśmy przed faktem dokonanym – wskazał prof.
Włodzimierz Osadczy.
– Strona ukraińska poczuła się w
sposób szczery dotknięta, czyli
został zachwiany pewien porządek historyczny, który został już
wsiąknięty przez to społeczeństwo. Polska jawi się im jako
jeden z najgorszych wrogów
Ukrainy, który ,,wbija nóż w plecy walczącemu państwu”. Mamy
więc w tej chwili patową sytuację
(…) i jesteśmy w bardzo trudnym
impasie – zaznaczył historyk.
Więcej na: http://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-osadczyprzymykano-nam-oczy-dzisoskarzaja-nas-o-ludobojstwo/
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Skandal z Tarasem Szewczenko w Lublinie !!!!!
Zdzisław Koguciuk
W dniu 9 marca 2017 r w Lublinie
na skwerze Tarasa Szewczenki
prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie pan Grzegorz Kuprianowicz zorganizował czytanie
poezji Szewczenki.
Około godziny 16 na skwerze
zaczęto rozkładać bannery oraz
zbierali się uczestnicy czytania
poezji.
Przybyłem na skwer z trzema
osobami i rozkładamy transparent
z poezją Tarasa Szewczenki z poematu „Hajdamacy” następującej
treści:
„Więc szanujcie się, złe Lachy,
Wściekłe psy wytracać.”
Nadmieniam, że na skwerze znajdowało się około 60 osób w tym
11 żołnierzy ukraińskich z wielonarodowej brygady stacjonującej
w Lublinie oraz dzieci i młodzież
ale było kilka osób w podeszłym
wieku.
Nasza obecność podyktowana
była tym aby przeczytać kilka
strof poezji poety a szczególnie
zaakcentować te w których bardzo wyraźnie nadaje kult oprawcom i zbrodniarzom podsycając
bardzo silnie element antypolski.
W tym celu zgłosiłem się do organizatorów aby umożliwiono
nam przeczytanie kilku zdań
skoro widnieje tutaj taki ogromny
banner zachęcający do czytanie
Tarasa Szewczenki na skwerze
Szewczenki.
W pierwszym odruchu, wyrażono zgodę lecz kazano cierpliwie
czekać na swoja kolejność lecz po
kilku minutach było już jasne do
czego potrzebny był czas.
Przybywa trzech Policjantów w
cywilnych mundurach na czele z
Podinspektorem Komisariatu Policji II w Lublinie panem Radosławem Łukanowskim nr 780249
którzy na wstępie proszą o dokumenty.
Tłumaczymy że żadnego przestępstwa my tutaj nie czynimy,
jest zachęta do czytania poezji poety i po to tutaj przyszliśmy jednak w następstwie mamy odsunąć się dalej poza zgromadzenie.
Sprawdzanie naszych tożsamości
które trwa około 40 minut przy
tym dzwoniono do policyjnej

bazy danych czy nie zatrzymano
jakiś poszukiwanych przestępców.
Tłumaczyłem panu Podinspektorowi Policji, że rozmawiałem
z organizatorami i pozwolono
nam przeczytać kilka strof poety
który w następstwie udał się do
pana Grzegorza Kuprianowicza i
powróciwszy oświadczył że na to
nie ma zgody. W tym czasie Telewizja Lublin poza zgromadzeniem chciała nagrać z nami kilka
klatek reportażu i Policja nie pozwoliła. Mało tego kiedy wyjąłem
poezje Szewczenki i zacząłem na
głos czytać aby usłyszeli zgromadzeni jak Szewczenko obraża Polaków i wzywa do zbrodni
kazano nam przejść poza skwer
i wezwano kolejny radiowóz z 4
Policjantami zastraszając nas że
jeżeli się nie rozejdziemy będzie
wniosek do sądu o zagłuszanie
zgromadzenia..
Na zdjęciach które jeszcze zdążyliśmy zrobić widnieje fakt kto finansuje takie antypolskie demonstracje Ukraińców oto:
„Zrealizowano dzięki dotacji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP” po
drugie co ma Taras Szewczenko
do 700 lat istnienia Lublina że
taki banner również się pojawił
co Ukraińcy chcą na tym ugrać,
w co wciągnąć i jakie posiadać
argumenty. Faktycznie 700 lat
temu 13 sierpnia 1317 król Władysław Łokietek nadał Lublinowi
prawa miejskie ale kto pozwolił
na to aby szargano tym faktem
na skwerze Tarasa Szewczenki
którego twórczość świadczy o
pogardzie i wrogości do narodu
polskiego.
Trwa walka o to aby z Lublina
został wyeliminowany skwer Tarasa Szewczenki, Lublinianie nie
życzą sobie jego tutaj obecności czego dali wyraz podpisując
się pod Obywatelską Inicjatywą
Uchwałodawczą w sprawie zmiany nazwy Skweru Tarasa Szewczenki na Skwer Sprawiedliwych
Ukraińców.
Dokładnie rok tego został złożony
wniosek do Rady Miasta Lublin
w tej sprawie a 19 maja 2016 r od-

/ foto: Czytanie Szewczenki

była się sesja Rady Miasta Lublin
na której przegłosowano wniosek
o skierowanie sprawy celem prze-

analizowanie do dwóch komisji
: Samorządności i Porządku Publicznego oraz Kultury i Ochrony

Zabytków i ten proces trwa do
dnia dzisiejszego.

/ foto: „mamy się odsunąć.

Podziel się książką z
Polakami na kresach
Redakcja

Jeśli posiadają Państwo niepotrzebne, niezniszczone kolorowe bajki i czytanki dla dzieci,
książki dla młodzieży i dorosłych
wydane po 1989 roku, między
innymi słowniki, słowniki dwujęzyczne polską literaturę piękną,
lektury szkolne, również audiobooki, zabawki, gry planszowe i
tym podobne, mogą je Państwo
przekazać knurowskiej Fundacji
Pomaganie Łączy Ludzi. Zebrane w ten sposób książki i inne
przedmioty Fundacja przekaże
naszym rodakom na Ukrainie.
,,Polska w 1945r. musiała opuścić swoje ziemie na wschód od
Bugu. Jednak część Polaków
postanowiła pozostać na ziemi
przodków. Są Oni prawdziwą
ostoją polskości na tych terenach, dalej chcą pielęgnować
Polską Kulturę i tradycje, dlatego uważamy że książka będzie tą
najlepszą bronią w zachowaniu
polskości na dawnych ziemiach
Rzeczypospolitej.
Nowowołyńsk i Maniewicze to
miejscowości na Wołyniu do których planujemy pierwsze transporty”- informują przedstawiciele Fundacji.
Potrzebne są również środki finansowe na transport książek na
Kresy i w związku z tym ,,Pomaganie Łączy Ludzi” prosi o wpłaty pieniężne z dopiskiem „Książ-

ka na Kresy” na nr konta: Bank
Spółdzielczy w Sośnicowicach
24 8460 0008 2001 0004 1957
0001 lub konto dla wpłat z zagranicy POLU PL PR PL 24 8460

0008 2001 0004 1957 0001
Jeśliby ktoś był chętny zapewnić
transport do wskazanych miejscowości, to taka pomoc będzie
również bardzo chętnie przyjęta.
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Przemyśl: Relacja z Mszy św.
i uroczystości 73 rocznicy
zagłady Huty Pieniackiej i
Korościatyna na Podolu
Stanisław Szarzyński

W niedzielę 12 marca 2017r. w
przemyskim kościele p.w. Św.
Trójcy odbyła się Msza św. i uroczystości upamiętniające zagładę polskiej wsi Huta Pieniacka i
ludobójstwa dokonanego przez
UON-UPA na Polakach w Korościatynie na Podolu. W Mszy św.
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława
Czenczka, kapelana Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i
Kresów, uczestniczyli: ks. prałat
Jan Stanisz, ks. Krzysztof Żyła i
ks. dr Marek Machała, który wygłosił piękną homilię o martyrologii Polaków w Hucie Pieniackiej,
Korościatynie i na Kresach. Modlono się za zamordowanych w
Hucie Pieniackiej i Korościatynie,
o zakończenie wojny na Ukrainie i
pojednanie w prawdzie z Ukraińcami, a także w intencji realizacji
projektu budowy w Przemyślu pomnika pamięci Legionów Polskich
i Bohaterów Polskich Termopil.
Mszę św. i uroczystość pod pomnikiem w murze klasztornym,(
gdzie od 2009r. złożona jest urna
m.in. z ziemią z Huty Pieniackiej),
uświetniły poczty Sztandarowe:

Przemyskiego Regionu „Solidarność”, Szkoły Podstawowej nr
16 im. Orląt Lwowskich, Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza i Strzelców Związku
Strzeleckiego im. Józefa Piłsudskiego z Przemyśla.
Obecni byli: Posłowie – Anna
Schmidt – Rodziewicz z PiS i
Wojciech Bakun z Kukiz 15, Zastępca Prezydenta Miasta – Janusz Hamryszczak , Wiceprzewodniczący R.M. – Robert Bal,
Stanisław Rogała – przedstawiciel
Starosty Przemyskiego, Artur Brożyniak z IPN z Rzeszowa, Henryk
Ekiert –Prezes KIK z Oświęcimia, a także rodziny przemyskich
Ormian z Ich przedstawicielem –
Gagik Gregorianem. W uroczystościach uczestniczyli również
członkowie Klubu Inteligencji
Katolickiej, Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów,
przedstawiciele Sybiraków z Marianem Boczarem, oraz rodzin kresowych – Marcela Tukało i Tadeusz Król – prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Mościsk, członkowie
Stowarzyszenia „Dolina Sanu” z
prezes Małgorzatą Dachnowicz,

pułk. Czesławem Buksińskim i dr
Andrzejem Zapałowskim.
Przy pomniku Tadeusz Szczerbaty
z przemyskiego Teatru Fredreum
odczytał okolicznościowy wiersz
autorstwa Maurycego Kowalskiego poświęcony pamięci zamordowanych pt. MOŻE, TY!
Następnie odczytałem list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego adresowany do organizatorów i
uczestników uroczystości. W liście
tym, Marszałek zaapelował, abyśmy zrobili wszystko, by pamięć
o pokrzywdzonych pozostała zawsze żywa, a prawda o ich oprawcach nie była fałszowana. Podziękował wszystkim zaangażowanym
w pielęgnowanie pamięci o ofiarach tamtych okrutnych zbrodni.
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Mszę św. i uroczystość uświetnili,
salezjańska orkiestra „Augustino”
pod dyrekcją Krzysztofa Polniaka
i Małgorzata Świetlicka z I LO
im. Juliusza Słowackiego pięknym
wykonaniem pieśni „Ave Maryja”.
Po złożeniu kwiatów i zapalonych
zniczy miałem możliwość poinformować zebranych o przebiegu
uroczystości w dniu 26.02.2017r.
w Hucie Pieniackiej i modlitwie
ekumenicznej o pojednanie na
którą przybył lwowski historyk
z banerem i czerwono – czarną
flagą banderowską, dobrze znaną
wszystkim, szczególnie przedstawicielom rodzin zamordowanych,
a najbardziej zapisała się w pamięci obecnego tam Pana Franciszka
Bąkowskiego – który ocalał jako 7
letni chłopiec. W ludobójstwie w
Hucie Pieniackiej stracił 11 osób
z najbliższej rodziny.
Wspomniałem również o dewastacji
z 11.03.2017r. pomnika pamięci zamordowanych Profesorów
Lwowskich we Lwowie i pomnika zamordowanych Polaków w
Podkamieniu, także o czytaniu na
skwerze Tarasa Szewczenki w Lublinie poezji w/w poety z udziałem
11 żołnierzy ukraińskich z Polsko
– Ukraińsko – Litewskiego brygady stacjonującej w Lublinie.
Czytanie poezji oprotestowali Kresowianie, którzy uważają poezję
Tarasa . Szewczenki jako pogardliwą i wrogą do narodu polskiego.
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We wtorek 14 marca 2017r. dowiedzieliśmy się z prasy o ponownym zdewastowaniu odnowionego
przez społeczność ukraińską pomnika z krzyżem w Hucie Pieniackiej. Te zdewastowane pomniki
z niepokojącymi napisami i groźbą
„Śmierć Lachom” nie wróżą dobrej przyszłości ze strategicznym
partnerem, jakim chcielibyśmy, by
była Ukraina i partnerskie miasta
Przemyśla na Ukrainie.
Czerwono- czarna flaga na budynku państwowym w Mościskach,
obok pomnika S. Bandery, pomimo, że wisi w sąsiedztwie flagi
ukraińskiej i Unii Europejskiej nie
pozwala z optymizmem patrzeć w
przyszłość.
Po uroczystościach w salce katechetycznej kościoła wyświetlaliśmy slajdy z uroczystości w Hucie
Pieniackie z 2009r, ( z udziałem
Prezydentów, Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki), także z
26lutego 2017r., oraz filmy „Skrawek Piekła na Podolu” w reżyserii
Jolanty Chojeckiej –Kassler i film
w reżyserii Macieja Wojciechowskiego pt. Było sobie miasteczko.
Z kresowym pozdrowieniem
Stanisław Szarzyński
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu

P.S.
Serdecznie dziękuję Przemyskiej
Telewizji Kablowej „Toya” oraz
Katolickiemu Radiu „Fara” za obsługę medialną uroczystości, a także Marianowi Makiele, Krzysztofowi Gniadkowi i Marianowi
Radlakowi – członkom naszego
Stowarzyszenia Pamięci Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu,
za wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z Mszy św. i
uroczystości.
Fotorelacja: Stanisław Szarzyński
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Wołyń 1943
Rzeź Polaków na Kresach…

Karolina Siedlicka

/ Adam Kaczmarczyk

Dębnowska książnica 9 marca br. była organizatorem wykładu pt. „Wołyń 1943. Geneza, rozwój i apogeum mordów
na Kresach”, który wygłosił dr
hab. prof. US Ryszard Tomczyk.
Współorganizatorami
byli także: Stowarzyszenie Katolickie
„Civitas Christiana”
z Dębna, Adam Kaczmarczyk
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Antoni Dąbrowski dębnianin, dawny mieszkaniec
woj. stanisławowskiego, zaangażowany w działalność na rzecz
Kresowian. Inicjatorem spotkania był Bartosz Ramus – dębnianin, student I roku Uniwersytetu
Szczecińskiego o kierunku Stosunki Międzynarodowe, który
także uczestniczył w wykładzie.
Ryszard Tomczyk jest kierownikiem Zakładu Badań i Analiz
Wschodnich Instytutu Historii i

/ fot.

Fot. P. Paluch

K.Sielicka

/ Fot. P. Paluch

/ Fot. P. Paluch

Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego. W
kręgu zainteresowania profesora
znajduje się m.in. historia Ukrainy i stosunki polsko-ukraińskie.
Wykład rozpoczął się pieśnią
pt. „Wołyń 1943” Lecha Mako-

/ Fot. P. Paluch

wieckiego, po której licznie zgromadzoną publiczność powitała
Monika Piotrowska - dyrektor
BPMiG w Dębnie. Do dębnowskiej biblioteki w tym dniu przybyli m.in.: Jerzy Mużyło – prezes
Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć,
Aneta Dobropolska – przewodnicząca stowarzyszenia katolickiego „Civitas Christiana”, Antoni
Dąbrowski, Krzysztof Zaborski dyrektor ZSP nr 1 w Dębnie wraz
z młodzieżą oraz świadkowie
tamtych tragicznych wydarzeń:
Apolonia Gerlak - dębnianka,
była mieszkanka miejscowości
Aleksandria, należącej do powiatu Równe i woj. wołyńskiego,
Hanna Korzeniowska także dębnianka, była mieszkanka miejscowości Kolanki, powiatu Horodenka i woj. stanisławowskiego
oraz Mikołaj Turów mieszkaniec Dębna, były mieszkaniec
Michalcza, pow. Horodenka,
woj. stanisławowskiego. W wykładzie uczestniczyli także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz oczywiście czytelnicy, sympatycy dębnowskiej biblioteki oraz mieszkańcy Dębna.
Goście z przejęciem słuchali
wykładu prof. Ryszarda Tom-

/ Fot. P. Paluch

/ Fot. P. Paluch

czyka, który przedstawiał trudny temat ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich
w czasie II wojny światowej
i w okresie powojennym, a w
szczególności rzeź wołyńską.

Zbrodni dokonaną w czasie okupacji terenów II Rzeczpospolitej
przez nacjonalistów ukraińskich
wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II
RP. Kulminacja tych mordów na-
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stąpiła 11 lipca w 1943 roku. Te
tragiczne wydarzenia stanowią
generalnie w badaniach naukowych jeden z najtrudniejszych
problemów, z którym my Polacy
dzisiaj się borykamy. Problem
ma również konotacje polityczne.
Jest elementem gry politycznej,
którą strona ukraińska prowadzi
z dzisiejszą Rzeczpospolitą Polską. Badania nad zbrodnią wołyńską rozwinęły się bardzo późno bo dopiero po 1989 r. Jedynie
środowisko Armii Krajowej, a
szczególnie zagraniczne grupy
27 dywizji AK w latach 50, 60,70
i 80 - tych XX w. próbowały dokumentować to co się działo na
Wołyniu i na terenie województw
lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wschodniej
części województwa lubelskiego. Pierwsze prace ukazywały
się w wolnej Polsce po 1989 r.,
które opierały się głownie na zeznaniach naocznych świadków.
Badania dowodzą, że zbrodnie
na Polakach mieszkających na
Kresach miały charakter ludobójstwa. Do tej pory ukazało się
8 tomów publikacji o ludobójstwie na Kresach Wschodnich,
które dokonały oddziały UPA,
ostatni tom wyszedł w bieżącym
roku.
Prof. Ryszard Tomczyk w trakcie spotkania nawiązał także do
obecnej sytuacji na Ukrainie,
gdzie niszczone są ślady polskości takie jak cmentarze, pomniki,
kościoły, ostatnio zdewastowany
został pomnik w Hucie Pieniackiej. Widoczne są coraz częściej
przejawy niechęci wobec Polaków, gdzie narasta kult S. Bandery i rozwija się nacjonalizm ukraiński. Kończąc wykład profesor
R.Tomczyk podkreślił, iż pamięć
o pomordowanych Kresowian
i kultywowanie kolejnych rocznic dokonanych zbrodni powinno stać się obowiązkiem
obecnych i przyszłych pokoleń. Z całą pewnością Ludobójstwo na Kresach wpisuje się
w pewien obszar dziedzictwa narodowego. Prelekcja zakończyła się wystąpieniem naocznych
świadków tamtych wydarzeń.
Po wykładzie nastąpiło uro-
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czyste otwarcie nowo wyremontowanych sal wystawowych
BPMiG, które dokonali świadkowie tamtych wydarzeń. Następnie została otwarta wystawa pt.
„Wołyń 1943”. Część wystawy
została przygotowana przez Antoniego Dąbrowskiego. Wystawa

prezentuje temat zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej
i była już eksponowana w kościele parafialnym pw. św.
Ap. Piotra i Pawła w Dębnie,
w trakcie zeszłorocznych uroczystości upamiętniających 73. rocznicę tzw. „krwawej niedzieli”.

/ Fo K.Sielicka

/ Fot. P. Paluch

Na wystawie zaprezentowana została również literatura na temat
„rzezi wołyńskiej” dostępna w
dębnowskiej książnicy. Wystawę
można oglądać do 24 marca. br.
i jest dostępna na You Tube pn.
Wołyń 1943 wystawa w Dębnie
pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=-7x367UoGdQ.
Sale
wystawowe
biblioteki, zostały wyremontowane ze
środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w
ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet
2 ,,Infrastruktura Bibliotek 2016-

2020”, na zadanie pn. „Remont
Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Dębnie im. Antoniego
Dobrowolskiego”. Zakres obejmował remont ścian piwnic oraz
wykonanie przepony w postaci
iniekcji, naprawę izolacji zewnętrznej budynku, malowanie
pomieszczeń bibliotecznych i zakup wyposażenia.
Karolina Sielicka
Dział Zbiorów Regionalnych
BPMiG w Dębnie
im. A.Dobrowolskiego
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Z prasy polonijnej

Razem na wołyńskich W I n s t y t u c i e P o l s k i w Ł u c k u
cmentarzach
uczczono pamięć
MONITOR WOŁYŃSKI
Gabrieli Zapolskiej
Młodzież ukraińska i polska
świetnie się dogaduje między
sobą. Ta idea, żeby po wspólnej
pracy porozmawiać przy ognisku
o różnych sprawach przyświecała
nam od samego początku– powiedział Piotr Gawryszczak, szef
Ochotniczych Hufców Pracy w
Lublinie.
16 marca w Klubie Polskim w
Łucku odbyło się spotkanie z
członkiem Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie Jackiem
Burym, Wojewódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawryszczakiem i inspektorem Tomaszem
Kępą z OHP w Lublinie. Opowiedzieli oni o działalności tych
organizacji, zwłaszcza w zakresie porządkowania opuszczonych
cmentarzy polskich na Ukrainie i
ukraińskich w Polsce.
Na wołyńskie cmentarze przyjeżdżają od 2008 r. Podstawowe
działanie to dwutygodniowy obóz
sierpniowy, w ramach którego porządkowane są cmentarze byłych
parafii rzymskokatolickich. «Na
początku pracowaliśmy na cmentarzach w Ostrówkach, Lubomlu,
Rymaczach, Kowlu, Zasmykach
i pomagaliśmy harcerzom w Kostiuchnówce porządkować cmentarze legionowe. W tamtym roku
porządkowaliśmy cmentarze w
okolicach Tarnopola i w Ostrogu,
wybraliśmy się również na Białoruś. Od czterech lat podejmujemy
takie działania również na prawosławnych cmentarzach w Polsce,
w powiecie hrubieszowskim» –
powiedział Piotr Gawryszczak.
Dodał, że w planach jest również
zaangażowanie do wyjazdu na
cmentarze młodzieży z Ukrainy,
która studiuje w Polsce. W 2016 r.
udział w obozie wzięło kilka stu-

MONITOR WOŁYŃSKI

dentek polonistyki Uniwersytetu
Wschodnioeuropejskiego imienia
Łesi Ukrainki w Łucku.
Liczba osób uczestniczących w
wyjazdach na cmentarze rośnie
z roku na rok. Na pierwszy taki
obóz na Ukrainę pojechało tylko
15 osób, natomiast w 2016 r. było
ich już ok. 120. Od kilku lat odbywają się także inne wyprawy,
w mniejszych grupach. Oprócz
obozów organizowane są wystawy dokumentujące wyjazdy, prezentacje, prelekcje, zbiórki zniczy
na cmentarze wołyńskie i rajdy
szlakami historii.
«Chodzi nam o to, żeby się spotkać, porozmawiać i razem zrobić coś dla dwóch sąsiednich
krajów. I ten świat, w którym nie
ma pryszniców, ale jest rzeka,
zamiast czatu internetowego jest
dialog z człowiekiem przy ognisku, zamiast dywanu jest mech,
zamiast dachu nad głową – rozgwieżdżone niebo, sprzyja rozmowie, sprzyja byciu z innym
człowiekiem. Ważne jest także
sięganie do swoich korzeni i budowanie własnej tożsamości» –
powiedział podczas spotkania w
Łucku Jacek Bury.
Fundacja Niepodległości i OHP
zapraszają wszystkich chętnych
do udziału w tegorocznych obozach, które odbędą się w majowy
weekend, w drugiej połowie miesiąca oraz w sierpniu.

Przedświąteczne sprzątanie w
Przebrażu
w rejonie kiwereckim).
W trakcie porządkowania na
cmentarzu najpierw zostały posprzątane śmieci, opadłe liście,
gałęzie i zużyte znicze, a następnie zamieniono stare potrzebujące naprawy drewniane krzyże na
nowe. Pomalowano również bramę i cokoły pomników.

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej
na Wołyniu w przededniu Świąt
Wielkanocnych
porządkowali Polski Cmentarz Wojenny w
Przebrażu (obecnie wieś Gajowe

Po przeprowadzeniu prac porządkowych członkowie SKP im. Ewy
Felińskiej na Wołyniu złożyli
wieniec pod centralnym pomnikiem, zapalili znicze i odmówili
modlitwę w intencji przebrażan
pochowanych na tym cmentarzu.

W Instytucie Polski na Wydziale
Stosunków Międzynarodowych
Wschodnioeuropejskiego
Uniwersytetu Narodowego imienia
Łesi Ukrainki odbył się dzień pamięci Gabrieli Zapolskiej.
21 marca 2017 r. na wydziale
została otwarta wystawa «Gabriela Zapolska i Wołyń», na
którą złożyły się materiały zgromadzone przez lwowską pisarkę
Beatę Kost. Podczas uroczystości
otwarcia tej ekspozycji studenci
czytali fragmenty utworów Gabrieli Zapolskiej.
Następnie rozpoczęło się spotkanie z badaczami życia i twórczości słynnej pisarki, krajoznawcami – z Olgą Rudnik, byłą
dyrektorką szkoły w Pryłuckiem,
organizatorką szkolnego muzeum
pisarki, oraz z Ołeksijem Kyrylukiem, który urodził się i mieszkał
z rodziną w majątku Zapolskiej.
W spotkaniu uczestniczył również konsul Mateusz Natkowski.

Ołeksij Kyryluk opowiadał nie
tylko o Zapolskiej, ale także o
polskiej szkole i o polskich nauczycielach, pracujących w Pryłuckim. Olga Rudnik wskazała
utwory związane z Wołyniem
oraz na kobiecy los Gabrieli Zapolskiej.
Studenci pokazali krótką prezen-

tację o Zapolskiej, w trakcie której szczególną uwagę zwrócili na
nieustalone kwestie daty i miejsca
urodzin Gabrieli Zapolskiej.
Po spotkaniu odbył się przegląd
filmu «O czym się nie mówi»,
wyreżyserowanym na podstawie
utworu Zapolskiej.

W Równem przedstawiono historię
Kościoła rzymskokatolickiego
MONITOR WOŁYŃSKI
Z inicjatywy Towarzystwa Kultury
Polskiej im. Władysława Reymonta
23 marca w Rówieńskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym odbyła się konferencja pt. «Kamienie
milowe historii Kościoła rzymskokatolickiego: obalenie mitów».
Konferencję zainaugurował Władysław Bagiński, prezes Towarzystwa
Kultury Polskiej im. Władysława
Reymonta. Swoje wystąpienie poświęcił historii stanowienia Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.
Ciekawą prelekcję pt. «Kamienie
milowe Diecezji Łucko-Żytomierskiej Kościoła Rzymskokatolickiego» przedstawił ks. Witold Józef
Kowalów, proboszcz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Ostrogu. O mitach na temat Unii
Lubelskiej z roku 1596, danych
statystycznych opisujących tamten
okres historyczny oraz o Rzezi Humańskiej 1768 r. opowiedział krajoznawca Wacław Buklarewicz. Doktor nauk historycznych, profesor
Uniwersytetu Narodowego «Akademia Ostrogska» Nadia Stokołos
poświęciła swój referat działalności

zakonów rzymsko-katolickich na
Wołyniu. Wielkim zainteresowaniem uczestników konferencji ze
względu na mało znane fakty historyczne cieszył się ostatni referat pod
tytułem «Pietas et Litterae» (Pobożność i Nauka): mało znane dzieje
Pijarów na Wołyniu». Wygłosiła
go Rusłana Szeretiuk, doktor nauk
historycznych, profesor Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu
Humanistycznego.
Zaproponowane tematy wywołały
spore zainteresowanie – sala muze-

alna, w której zorganizowano spotkanie, była wypełniona.
Towarzystwo Kultury Polskiej im.
Władysława Reymonta kontynuuje
swoją działalność edukacyjną i badawczą. Ta najstarsza organizacja
polonijna Rówieńszczyzny zaprezentuje jej wyniki na konferencjach
poświęconych różnym tematom
historycznym, zapraszając naukowców, krajoznawców oraz osoby zainteresowane odpowiednimi tematami.

Umieść link do KSI w swoim serwisie, my umieścimy Twój w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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Profanacje we Lwowie i Podkamieniu
w cieniu Intermarium
Bohdan Piętka

Próba utrącenia przez PiS kandydatury Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej
zakończyła się kompromitacją
rządu RP. Porażka ta pokazała
przede wszystkim jaką bzdurą
jest tzw. koncepcja Międzymorza (Trójmorza) – wymyślona w
okresie międzywojennym przez
prometeistów, a lansowana w
czasie „zimnej wojny” przez
Giedroycia, a obecnie przez PiS.
Koncepcja Międzymorza (Trójmorza) sprowadza się najogólniej
do tego, że pomiędzy Niemcami
a Rosją miałaby powstać „trzecia
siła” – czyli blok państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym pod
przewodnictwem Polski. No i
okazało się, że podczas głosowania kandydatury Tuska wszystkie państwa tego postulowanego
przez neo-prometeistów bloku
głosowały przeciw rządowi w
Warszawie.
Wszystkie: państwa bałtyckie,
Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Austria, Słowenia i Chorwacja. Poparcia Tuskowi udzieliła też będąca poza UE
Ukraina. Wystarczył prawdopodobnie jeden telefon Merkel do
Poroszenki. Jasno zatem widać,
że Międzymorze (Trójmorze) to
fikcja, śmieszna chimera. Polska
jest krajem za słabym, by komukolwiek przewodzić w Europie.
W UE rządzą Niemcy, a w Europie Wschodniej jedynym realnym
bytem politycznym jest Rosja.
Opieranie polityki zagranicznej
na takiej chimerze – co w praktyce sprowadza się do bezkrytycznego wspierania przez Warszawę
Ukrainy i rozniecania histerii antyrosyjskiej – to kompromitacja i
szaleństwo.
Jakby tego było mało, niemal
natychmiast chimera Intermarium została zweryfikowana na
Ukrainie, która jest najtwardszym jądrem całej tej koncepcji,
czyli „strategicznym partnerem”
Polski w sojuszu antyrosyjskim.
Miały tam bowiem miejsce kolejne po Hucie Pieniackiej i Bykowni profanacje miejsc polskiej
pamięci narodowej. 10 marca
ukraiński portal Zaxid.net poinformował o profanacji pomnika
polskich profesorów zamordowanych 4 lipca 1941 roku we
Lwowie przez Einsaztkommando
„Galizien”. Jest to już druga profanacja lwowskiego pomnika na
Wzgórzach Wuleckich. Pierwsza
miała miejsce w nocy z 9 na 10
maja 2009 roku. Na istniejącym
tam wówczas monumencie namalowano czerwoną farbą swastyki i napis „Śmierć Lachom”.
W 2011 roku odsłonięto nowy pomnik na Wzgórzach Wuleckich,
na którym – co bardzo znamien-

ne i wymowne – władze ukraińskie nie pozwoliły napisać jakiej
narodowości byli zamordowani
profesorowie. Obecna profanacja
jest dokładną kopią tamtej z 2009
roku. Też namalowano czerwoną
farba swastykę i napis „Śmierć
Lachom”. Dwa dni później dokonano profanacji pomnika polskich ofiar UPA w Podkamieniu
w obwodzie lwowskim (w II RP
w województwie tarnopolskim).
Tablice z nazwiskami ofiar zostały oblane czerwoną farbą, a na
betonowym krzyżu namalowano czarną farbą swastykę i napis
„Śmierć Lachom”[1].
Profanacja w Podkamieniu została dokonana dokładnie w 73. rocznicę bestialskiej napaści kurenia
UPA pod dowództwem Maksyma
Skorupśkiego i ukraińskich esesmanów z 4. pułku policyjnego
SS (tego samego, który dokonał
zbrodni w Hucie Pieniackiej) na
tamtejszy klasztor dominikański,
w którym schroniła się miejscowa ludność polska. Po podstępnym wymordowaniu Polaków
ukrywających się w klasztorze i
obrabowaniu klasztoru (wartość
zrabowanego przez Ukraińców
mienia wyniosła kilka milionów
dolarów) sprawcy przez kilka dni
kontynuowali pogromy na terenie
miasteczka Podkamień. Łącznie
w dniach 12-16 marca 1944 roku
zginęło w Podkamieniu około
600 Polaków, spośród których
ustalono nazwiska 122 ofiar. 12
marca 1944 roku ukraińscy esesmani z 4. pułku policyjnego SS,
bojówki UPA i SKW zamordowały też 365 Polaków w Palikrowach koło Podkamienia.
Profanacje w Hucie Pieniackiej,
Kijowie-Bykowni, Lwowie i
Podkamieniu powinny uświadomić nawet średnio rozgarniętemu
obserwatorowi, że gwałtownie
odradzający się po Majdanie nacjonalizm ukraiński uderzył w
Polskę – co było do przewidzenia
od początku – oraz że koncepcja
Międzymorza (Trójmorza) legła
w gruzach na najważniejszym dla
niej odcinku ukraińskim.
Niestety z reakcji oficjalnych
czynników polskich – a właściwie jej braku – wynika, że
wszystko to spłynęło po rządzącej
partii PiS i szerzej całym establishmencie postsolidarnościowym
jak woda po kaczce. Jan Piekło –
polski ambasador Ukrainy w Kijowie – wypowiedział się następująco: „To mniej więcej ten sam
scenariusz: czerwona farba, litery SS i napis „Śmierć Lachom”.
We Lwowie bardzo szybko zareagowała na to miejscowa administracja. Pomnik profesorów
lwowskich został błyskawicznie
oczyszczony. Mamy do czynienia

ze wzmożeniem takich zjawisk,
co świadczy o pewnej bezradności i determinacji strony, która to
prowokuje”[2]. Identycznie ambasador Piekło wypowiedział się
w lutym, kiedy na murze polskiego konsulatu we Lwowie pojawił
się napis „Nasza ziemia”, a ściany konsulatu ochlapano czerwoną farbą[3].
Tym razem Piekło nie powiedział
wprost – jak po incydentach w
Hucie Pieniackiej i Kijowie-Bykowni – że to „rosyjska prowokacja”, ale z jego wypowiedzi faktycznie to wynika. Tylko czy „ten
sam scenariusz” od razu wskazuje na Rosję? Rozumiem, że na nacjonalistów ukraińskich wskazywać nie może, bo ich – zdaniem
polskich mediów – w ogóle nie
ma, a przypisywanie im antypolonizmu przeczy koncepcji Intermarium. Więc sprawcą może być
tylko Rosja, która chce zakłócić
idealne podobno stosunki polsko-ukraińskie.
W taki też ton uderzył minister
spraw zagranicznych Ukrainy
Pawło Klimkin, który na Twitterze napisał: „Potępiam kolejne
akty wandalizmu na Lwowszczyźnie odnośnie polskich pomników. Widać charakter pisma
trzeciej strony, jakiej wspólnie
dajemy zdecydowany odpór”.
A więc sprawcą zdaniem Klimkina jest Rosja, chociaż nie została
przez niego wymieniona z nazwy.
Wypowiedź tę skomentował następująco dr Iwan Kaczanowski:
„Minister spraw zagranicznych
Ukrainy przypisuje „trzeciej
stronie”, bez żadnych dowodów,
ostatnie akty profanacji lwowskiego pomnika polskich profesorów zabitych przez nazistów oraz
pomnika ofiar policyjnego pułku
SS-Galizien i UPA w Podkamieniu. Tym samym natychmiast i
bez żadnego śledztwa oczyszcza
radykalnych nacjonalistów i neonazistowskie organizacje, które
wyrażają otwarcie ideologiczną
wrogość wobec takich pomników. Tak samo poprzednio dokonywano politycznie wygodnego
określania bezczeszczenia polskich pomników jako rosyjskiej
operacji „pod fałszywą flagą”
bez żadnych dowodów i śledztw.
Ukraińskie władze zawsze zaprzeczają udziałowi skrajnej
prawicy, podczas gdy sprawców
tych ataków nigdy się nie wykrywa”[4].
W wypowiedzi Klimkina zdumiewają dwie rzeczy. Po pierwsze, że pan minister bez cienia
wątpliwości
zidentyfikował
„charakter pisma trzeciej strony”
(czyżby sprawcą napisów był
osobiście Putin?). Po drugie, że

zdaniem pana ministra Polska i
Ukraina wspólnie dają „zdecydowany odpór” owej „trzeciej stronie”. To rzeczywiście nowość,
bo sądziłem, że Polska jednak
nie bierze udziału w „wojnie z
Rosją” na wschodzie Ukrainy.
Widzę tutaj pewne paralele z
artykułem, który opublikowali
27 lutego w „Rzeczypospolitej”
ukraińscy deputowani Hanna
Hopko (przewodnicząca Komisji
Spraw Zagranicznych Werchownej Rady) i Wiktor Romaniuk.
Zaproponowali oni wprost „zawarcie umowy wojskowo-politycznej między Ukrainą a Polską
(…) na podstawie której atak na
każdy z krajów uważany byłby
za agresję na oba państwa” i w
oparciu o którą miałby powstać
„regionalny sojusz obronny”[5].
Nikt bardziej otwarcie ze strony
ukraińskiej nie sformułował dotąd chęci wciągnięcia Polski do
wojny z Rosją.
Czy trzeba więcej, by zrozumieć
na jakie grząskie bagno wywiodła
Polskę koncepcja Międzymorza?
Na forum UE widać to jaskrawo,
a na kierunku ukraińskim jeszcze
jaskrawiej. Ukrainie bardzo zależy na tym, by umiędzynarodowić
konflikt w Donbasie. Propozycja
pani Hopko i pana Romaniuka
idzie właśnie w tym kierunku.
Nie jest też przypadkiem, że
taka propozycja pada ze strony
ukraińskiej właśnie pod adresem
Polski. Na zapleczu politycznym
partii PiS, ale także w ośrodkach
związanych z PO i ogólnie obozem liberalnym, funkcjonuje
bowiem wpływowe lobby, które
postrzega rzeczywistość właśnie
poprzez koncepcję Międzymo-

rza, ożywioną przed laty przez
politykę amerykańską w celu wykorzystania Polski w rozgrywce
geopolitycznej z Rosją.
Jaki kontakt z rzeczywistością
ma to lobby najlepiej dowodzi
fakt, że jeden z jego najbardziej
znaczących przedstawicieli – Jerzy Targalski – otwarcie ubolewał
niedawno, że Polacy jeszcze nie
walczą w Donbasie. Podobnie zapewne myślą pozostali wyznawcy koncepcji Międzymorza, do
których należą m.in. działający
na niwie polityki zagranicznej
Przemysław Żurawski vel Grajewski i Jan Piekło.
W kontekście profanacji w Hucie
Pieniackiej, Kijowie-Bykowni,
Lwowie i Podkamieniu, towarzyszącej im narracji władz ukraińskich i ich polskich sojuszników
o „rosyjskiej prowokacji” oraz
propozycji „sojuszu obronnego”
ogłoszonej oficjalnie przez deputowanych Hopko i Romaniuka
zastanawia czy profanacje te nie
są prowokacją ukraińską, która
miałaby docelowo doprowadzić
nawet do zaangażowania się militarnego Polski na wschodzie
Ukrainy. Bo gdyby nagle pojawiły się dowody, że za tymi profanacjami stoi Rosja, to przecież
byłby idealny pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych
Polski z Rosją. A potem to już
można sobie wyobrażać różne
scenariusze.
Dotychczas byłem przekonany,
że PiS bezmyślnie prowadzi politykę nieodpowiedzialną, której
szkodliwości nie rozumie jego
elektorat, mamiony patriotycz-
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ną frazeologią oraz faszerowany kultem smoleńskim i kultem
„żołnierzy wyklętych”. Teraz nabieram coraz większej pewności,
że polityka ta jest obozowi rządzącemu dyktowana. Jak bowiem
inaczej skomentować to, że na
wniosek marszałka Karczewskiego senatorowie wycofali z Sejmu
własny projekt noweli do ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, rozszerzający działanie tej
ustawy na nacjonalizm ukraiński
i litewski? „Nie możemy pozwolić sobie na psucie stosunków z
sąsiadami” – oświadczył jeden z
senatorów, który wcześniej podpisał się pod wycofanym nagle
projektem.
Natomiast senator Jerzy Czerwiński w swoim wystąpieniu
oświadczył, że wycofanie projektu miało związek „z interwencją
ambasadora Ukrainy, o której pisały portale internetowe. Jeśli to
prawda uważam to za bardzo naganne. To by świadczyło, że dawniej słuchaliśmy się przez długi
czas Moskwy, potem kilkanaście
lat Berlina, a teraz Kijowa”[6].
Nasuwa się więc pytanie, kto
tutaj pociąga za sznurki? Ambasada USA, fundacja Sorosa, czy
przede wszystkim jednak coraz
silniejsze lobby ukraińskie, mające wpływy tak w partii rządzącej jak i w obecnej opozycji? Nie
sądzę bowiem, by wszystkie zdumiewające posunięcia polskiej
polityki zagranicznej były li tylko
rezultatem geniuszu politycznego
Jarosława Kaczyńskiego.
Ta polityka na kierunku wschodnim zmierza do katastrofy. Pytaniem pozostają tylko rozmiary
i skutki tej nieuchronnej w bliższej lub dalszej przyszłości katastrofy oraz liczba ofiar. Na razie
ofiarami koncepcji Międzymorza
(Trójmorza) są pomniki upamiętniające Polaków zamordowanych
ponad 70 lat temu przez prekursorów dzisiejszej pomajdanowej
Ukrainy. Na razie.
[1] „Ukraina: Sprofanowano
polskie pomniki we Lwowie i
Podkamieniu”,
www.kresy.pl,
12.03.2017.
[2] „Ukraina: oczyszczono sprofanowane polskie pomniki”,
www.onet.pl, 12.03.2017.
[3] „Ambasador Jan Piekło: incydent we Lwowie wpisuje się w
szereg antypolskich prowokacji”,
www.polskieradio.pl, 8.02.2017.
[4] Szef MSZ Ukrainy: za profanacjami polskich pomników
stoi „trzecia siła”, www.kresy.pl,
13.03.2017.
[5] H. Hopko, W. Romaniuk,
„Sojusz obronny z Ukrainą”,
www.rp.pl, 27.02.2017.
[6] „Senat wycofał projekt ustawy zakazującej propagowania
ukraińskiego i litewskiego nacjonalizmu”,
www.kresy.pl,
7.03.2017.
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Traktat ryski - traktat
czterostronny
Bożena Ratter

W Rydze, w przepięknym budynku Czarnogłowych toczyły się rokowania polsko sowieckie w 1921
roku. Na tablicy umieszczonej na
budynku znajduje się napis, w
języku polskim i łotewskim, informujący, iż 18 marca 1921 roku
o godzinie 20.30 zawarto między
Rzeczpospolitą Polską a radziecką Rosją i Ukrainą traktat pokojowy, zwany traktatem ryskim,
kończący wojnę i ustalający
wschodnie granice Polski.(wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego
w Domu Spotkań z Historią)
W oryginale traktatu (znajduje się
on w Archiwum MSZ) zawartego
między Polską a Rosją i Ukrainą, z lewej strony pod pieczęcią
RP umieszczone są podpisy polskiej delegacji z Janem Dąbskim
na czele, z prawej strony widnieje
zapis: „w imieniu Rządu Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad i z upoważnienia rządów Białoruskiej i
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad” a pod nim podpisy.
Rosja bolszewicka wysyła na negocjacje najlepszego bolszewika,
przerastającego doświadczeniem
przewodniczącego delegacji polskiej. Adolf Joffe to szef komitetu wojskowo-rewolucyjnego,
którego działania miały doprowadzić do wybuchu rewolucji w
Rosji, później, jako deputowany
z Pskowa brał udział w Brześciu
nad Bugiem w pertraktacjach z
Niemcami i Austrią. W Brześciu
nad Bugiem Niemcy zawierają
pokój z Ukrainą 9 lutego 1918
r. a 3 marca 1918 roku Niemcy
zawierają separatystyczny pokój
z Rosją, która po rewolucji wycofuje się z I wojny światowej
(a kiedy pokój z Polską?). Adolf
Joffe zostaje ambasadorem Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad w Berlinie.
Jest również szefem misji w Chinach, Japonii, Austrii i podpisuje
pokój z Estonią.
Traktat Ryski nie jest traktatem
dwustronnym, jest traktatem
czterostronnym, to był jeden z
podstawowych warunków postawionych Polsce w Rydze, iż
będzie to traktat podpisany pomiędzy Polską a Rosją ale stronami będą również Ukraina i
Białoruś. W Art. 2 traktatu strony uznają niepodległość Ukrainy
i Białorusi i wyznaczają granicę
między Polską a Ukrainą i Białorusią oraz Rosją. Ta granica niewiele odbiega od linii granicznej
drugiego rozbioru z 1793 r. W
XX wieku Niemcy i Rosja wciąż
traktują Polskę jak swoją kolonię, nie chcą zwrócić należnego
jej miejsca w Europie, z której
wykluczyły ją pod koniec XVIII
wieku dokonując rozbiorów i wykorzystując jak każdą inną kolonię, kradnąc jej bogactwo oraz
niszcząc tożsamość narodową,

by nigdy nie próbowała się odrodzić.
Jeszcze na przełomie kwietnia i
maja 1920 roku Piłsudski mówił
: „gramy ostatnią stawkę żeby
cos zrobić na przyszłość dla Polski, choć takim sposobem osłabić
możliwość przyszłej potężnej Rosji i jeśli się uda, dopomóc stworzeniu Ukrainy, która będzie
zaporą między nami a Rosją i na
długie lata nie będzie tam groźno…”
Podobnie dzisiaj myślą politycy.
Czy znajduje to właściwy oddźwięk po drugiej stronie? Czy
strona ukraińska gotowa jest do
jakiejkolwiek federacji z Rzeczypospolitą? (Tomasz Kuba Kozłowski DSH).
Dla obywateli polskich narodowości polskiej było nadal groźno. Integralny nacjonalizm ukraiński, odmiana faszyzmu ( tak
określił przyczynę ludobójstwa
dokonanego przez OUN UPA
Bandery na narodzie żydowskim,
polskim i ukraińskim Wiktor Poliszczuk, znamienity ukraiński
naukowiec, historyk i badacz dokumentów nie zmanipulowanych
jeszcze przez współczesnych historyków) przyniósł zagładę Polakom żyjącym od wieków w dobrosąsiedzkich stosunkach z Rusinami i innymi narodowościami i
mającym nadzieję na kontynuację
tego stanu w XX wieku. Pierwsze skrajnie nacjonalistyczne „10
przykazań” dla ukraińskich ideologów stworzył w 1900 roku
Mykoła Michnowskyj, adwokat
z Charkowa. Zaczął głosić tezy,
iż przyczyną biedy i wszelkiego zła dla Ukraińców są ludzie
obcy, „zajmańcy”. Zofia Kossak
Szczucka, znakomita pisarka,

założycielki Ruchu Pomocy Żydom „Żegota” (odznaczona za
ten czyn medalem Jad Waszem),
opisała w 1922 roku zdarzenia,
których była świadkiem w latach
1917-1919. „Pożoga” to świadectwo bestialskich mordów dokonanych w latach 1917 – 1919, na
Polakach i Żydach przez nacjonalistów ukraińskich przy pomocy
zmanipulowanej przez nich ludności.
Podobne tezy głosił i podobne
„sukcesy” głoszonej ideologii
odniósł inny beneficjent Traktatu Ryskiego, Adolf Hitler. Badacz
skutków genialnie promowanej
i zaakceptowanej przez Niemców niemieckiej, nazistowskiej
ideologii wykluczenia „obcych”,
Daniel Johan Goldhagen pisał:
„Okrucieństwo nie jest dziełem
szaleńców, sprawcy doskonale
wiedzą co robią i uważają swoje postępowanie za słuszne”.
Jego rozmówca, były esesman,
Otto Ernst Duscheleit dorastał w
przekonaniu, że należy do rasy
panów: „Należałem do Hitlerjugend, za podludzi uważaliśmy
Rosjan, Polaków i Cyganów”.
„Ukraina dla Ukraińców i dopóki choć jeden wróg cudzoziemiec
zostanie na naszym terytorium,
nie mamy prawa złożyć broni”
- inteligencja ukraińska, ideolodzy nacjonalizmu z OUN UPA,
postanowili zbudować państwo
ukraińskie czyste etnicznie jak
Niemcy hitlerowskie. „Agresja
Niemiec na Polskę we wrześniu
1939 roku była początkiem II
wojny światowej, w której OUN
wzięła bezpośredni udział przez
zorganizowanie i włączenie do
składu jednostki nazwanej Legionem Ukraińskich Nacjonalistów
pod wodzą Romana Suszki” – pi-

sze Wiktor Poliszczuk. To członkowie tego Legionu, obywatele
polscy narodowości ukraińskiej
w 1939 roku, w obliczu tragedii
Polski, na którą napadli jej odwieczni wrogowie Niemcy i Rosja, czynnie pomagali Niemcom
w opanowaniu Polski przez organizowanie napadów na instytucje wojskowe, państwowe oraz
atakowanie polskich oddziałów
walczących z najeźdźcą.(Stanisław Jastrzębski)
Mordowali więc obywateli polskich innej narodowości, swoich
bliskich sąsiadów niezależnie od
ich wieku i stanu, członków swoich rodzin o ile byli w związkach
mieszanych lub nie zgadzali się z
ideologią nacjonalistyczną OUN
UPA. Czynili to we wrześniu
1939 i w latach 1943-47 aż do
przeprowadzonej w imię polskiej
racji stanu, wojskowej operacji
„Wisła”. Śmierć w potwornych
mękach zadawaną barbarzyńsko
przez nacjonalistów ukraińskich i
ogłupioną ludność poniosło około
130 000 Polaków, ponad 200 tys.
Żydów zostało zamordowanych
przez policjantów ukraińskich
w służbie niemieckiej. „Służba
Bezpeky” OUN UPA Bandery
dokonała masowego morderstwa
na co najmniej 80 000 ludności
ukraińskiej- pisze historyk ukraiński Wiktor Poliszczuk. Do
ofiar nacjonalizmu ukraińskiego
należy doliczyć tysiące obywateli
polskich mordowanych i zsyłanych przez Niemców i Rosjan
do obozów koncentracyjnych,
do niemieckich obozów pracy,
do sowieckich łagrów, na Sybir
i do Kazachstanu na podstawie
donosów Ukraińców – studentów,
urzędników, sędziów, gajowych,
chłopów
zmanipulowanych
okrutną ideologią OUN UPA.
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„Przed wkroczeniem wojska sowieckiego do Polski Ukraińcy zaczęli napadać na ludność polską.
W mieście Ukraińcy z bronią,
z którą nie umieli się obchodzić
strzelali do żołnierzy polskich i
ludności cywilnej. Polacy widząc
to poczęli rozbrajać bandy ukraińskie które grasowały po miastach i wsiach zabijając Polaków.
Gdy pierwsze oddziały sowietów
wkroczyły do miasta wszystko
się uspokoiło. Żydzi i Ukraińcy
witali wojska sowieckie w następujący sposób, rzucając kwiatami
na tanki i żołnierzy, całując czołgi, krzycząc, uściskanie się wzajemne. Wypuścili też więźniów
politycznych, złodziei, bandytów.
Ci ludzie zostali urzędnikami,
policjantami, komisarzami. Policję, wojsko polskie aresztowano,
aresztowano podejrzanych i bogatych, domy ich likwidowano a
rzeczy zabierano. Żydzi podpłaceni wydawali Polaków, u podejrzanych robili rewizje. W roku
1940 w lutym zaczęły się pierwsze wywozy ludności cywilnej.
Jak widziałem, wieziono ludzi w
zimie, było bardzo zimno, ludzie
płakali a oni nie zwracali uwagi.
Mnie wywieźli 13.04.1941.” (Jan
Tomasz Gross „W czterdziestym
nas Matko na Sybir zesłali”).
Do ofiar należy też doliczyć te 2
miliony mieszkańców Kresów,
którzy z duszą na ramieniu, często w jednych spodniach i koszuli
uciekali z rodzinnej ziemi, swojej
małej ojczyzny na zachód przed
nożami i siekierami UPA i OUN-SB. (profesor Czesław Partacz).
Ale nie kończyła się ich gehenna.
Nienawiść nacjonalistów spod
znaku OUN UPA do Polaków
podążała za nimi w czasie i przestrzeni.
„Istniała już udowodniona antypolska zmowa OUN UPA i bolszewików, dotycząca nie tylko fizycznego unicestwienia Polaków,
ale także aneksji ich ziem tak, by
Polska była mała i nic w Europie
nie znaczyła. I chyba przez pa-
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mięć na ten antypolski alians banderowsko – bolszewicki, Chruszczow, jak tylko został gensekiem
ZSRR, ogłosił amnestię dla UPA i
rozkazał wypuścić wszystkich rizunów z łagrów…Zatem nie było
przypadku w tym, że z obszarów
przygranicznych na wiosnę 1945
roku, ruszyły nowe sotnie UPA na
powiaty Lubaczów, Jarosław, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów…
na miejscu spotkały także sotnie
„rodzime”, przeistoczone grup
Ukraińskiej Narodowej Samoobrony” (Stanisław Jastrzębski).
Według danych GUS po zakończeniu II wojny światowej Ukraińców powinno być 30 000 a w
rzeczywistości było ich 150 000.
To właśnie OUN UPA przeniosła swoją zbrodniczą działalność
z terenu Wołynia i Małopolski
Wschodniej na tereny powojennej Polski gdzie znalazła oparcie
wśród znaczącej części mieszkającej tam ludności ukraińskiej.
Wzmogły się mordy Polaków,
palono wsie, niszczono wiadukty,
mosty, napadano na posterunki
MO i żołnierzy WP. Niejednokrotnie napadano na tych samych
Polaków, którzy zatrzymali się na
tych terenach uciekając z Wołynia przed siekierą banderowców.
„Robiliśmy to tak- zeznał przed
sądem Jurij Stelmaszczyk, komandyr UPA, która wyrżnęła powiaty Włodzimierz, Kowel, Łuck,
Lubmol - spędzaliśmy całą ludność polską w jedno miejsce, otaczaliśmy i dokonywaliśmy rzezi.
Następnie kopaliśmy doły i dla
zatarcia śladu paliliśmy ognisko.
I szliśmy dalej”. Śmiercią karano próbę dezercji z sotni, o czym
zeznawał jeden z członków, który
uciekł i zgłosił się dobrowolnie
na posterunek MO. Otrzymał 15
lat więzienia, była amnestia, wyprowadził się do Australii. Skąd
miał w tamtych czasach pieniądze na bilet? Działania banderowców zagrażały życiu obywateli
polskich narodowości polskiej,
potęgowały kolejne straty już i
tak bardzo zniszczonego wojną
społeczeństwa i państwa, groziło
stabilności i bezpieczeństwu. To

obywatele polscy narodowości
ukraińskiej mordowali obywateli
polskich narodowości polskiej.
Jedynym skutecznym działaniem
powstrzymującym eskalację nienawiści ukraińskich nacjonalistów do Polaków było przeprowadzenie wojskowej operacji
przesiedlenia ludności ukraińskiej
na inne tereny Polski Ludowej. Ta
wojskowa operacja przesiedlenia
otrzymała nazwę „Operacja Wisła”. Na tych samych zresztą terenach osiedlili się Polacy, ktłórzy
zostali wypędzeni przez ukraińskich nacjonalistów ze swojej
wielowiekowej ojczyzny, z ziemi
przodków, z Ziem Wschodnich
II RP zabranych Polsce układem
jałtańskim, należących obecnie
do Ukrainy ( jej obecna część
wschodnia została zabrana Polsce
z udziałem Rosji i Niemiec Traktatem Ryskim). Wszyscy oczekujemy, iż rząd Ukrainy oraz Związek Ukraińców w Polsce potępi
zbrodniczą ideologię OUN UPA.
Tak się jednak nie dzieje. Ten sam
nacjonalizm ukraiński lansowany
i dzisiaj przez elitę ukraińską, jej
ideologów i sprawujących władzę
na Ukrainie, na zachodzie Europy, w Kanadzie, Ameryce jest
przeszkodą w ułożeniu stosunków między Polską a Ukrainą. I
na obecne czy przyszłe stosunki
między Polakami a Ukraińcami
nie ma wpływu reakcja Polski
na burzenie pomnika w Hucie
Pieniackiej czy oblewanie farbą
Pomnika Polskich Profesorów zamordowanych we Lwowie. Tam
na Ukrainie brakuję setek tysięcy
pomników i grobów, tablic upamiętniających obecność Polski,
dzięki której obywatele polscy
narodowości ukraińskiej mogli
tam żyć a nie uciekać, jak dzisiaj,
przed nędzą i korupcją oraz nienawiścią zrusyfikowanych sąsiadów. Tam brakuję zwykłego potępienia zbrodniarzy, od 73 lat domagamy się tego od rządzących
elit. Tak jak od elit rządzących
Żydzi oczekują ustawicznego
potępienia zbrodni nacjonalistów
niemieckich. Pamiętajmy, ukraińscy sąsiedzi przejmowali nie

tylko majątek ofiar, przejmowali
ich dokumenty czyli tożsamość
obywateli polskich. Uciekali z
nią na zachód a wspierani tam
byli finansowo przez działających od początku XX wieku bogatych nacjonalistów ukraińskich
do dzisiaj lansujących nienawiść
do Polski. Bo jakże nazwać gloryfikowanie zbrodniarzy, zamazywanie śladów polskości nawet
w dołach śmierci z zwęglonymi
szczatkami, do których trudno
dotrzeć potomkom zamordowanych, niszczenie cmentarzy, niszczenie polskości w majątku narodowym pozostawionym przez
wymordowanych i wypędzonych
obywateli polskich narodowości
polskiej. Nowoczesna elita posługuje się oczywiście nowoczesnymi metodami, które jednako
zmierzają do manipulowania, relatywizowania historią. Podobnie
ja czynią to środowiska fałszujące shoah. Czy to te same środowiska? Wciąż wspólnota interesu
z Traktatu Ryskiego? Polacy od
100 lat doświadczają nienawiści
ukraińskich nacjonalistów a jednak nie kierują się zemstą w relacjach z Ukraińcami.
Dowodem na poprawność relacji
polsko ukraińskich jest przebywanie w Polsce półtora miliona
Ukraińców, którym bardzo dobrze
się powodzi. Według biuletynu
KRN wzrasta liczba mieszkań nabywanych przez nich, pełnią rolę
prokuratorów, leśników, lekarzy,
naukowców, księży, przedsiębiorców. Jak można się dziwić, że
Polacy tak bestialsko mordowani
przez ukraińskich nacjonalistów,
bojowników z OUN UPA Bandery protestują przeciw przypisaniu
fałszywego znaczenia „Operacji
Wisła” oraz przeciw gloryfikowaniu morderców?
Włodzimierz Kubijowicz (19001985) pracował w okresie międzywojennym w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jagielońskiego. Specjalizował się
zwłaszcza w zakresie geografii
osadnictwa, geografii ludności,
geografii kultury. Środowisko

ww.ksi.btx.pl
akademickie
zaprotestowało
przeciwko
rozpowszechnianiu
przez niego podczas Kongresu
MUG w Warszawie, mapy etnograficznej Ukrainy, do której
„przyłączył” około 30 powiatów
Rzeczpospolitej. A Minister Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego W.
Świętosławski cofnął mu prawa
wykładania na Wydziale Filozoficznym UJ.
Brakuje nam polityków na miarę
Adama Czartoryskiego, pierwszego Ministra Spraw Zagranicznych w Imperium Rosyjskim w
latach 1804-1806. Sprawując ten
urząd u wroga, zabiegał o interes
Polski. Szef MZS Rosji złożył
w 200 rocznicę powstania tego
urzędu kwiaty na grobie Adama Jerzego Czartoryskiego w
Sieniawie. Wizyta odbyła się z
pominięciem Warszawy. Świat,
niezależnie od intencji szanuje
mądrych dyplomatów nawet po
200 latach. Adam Czartoryski
nie uzyskał wiele ale ustawiczni
walczył o polski interes. Kupił dla
Polaków Hôtel Lambert w Paryżu. Hotel Lambert był miejscem
spotkań polskiej emigracji. „Podczas gdy w trzech zaborach nie
wolno było wymówić i wydrukować słowa „Ojczyzna”, emigracja rozporządzała pełną swobodą
słowa i szeroko z niej korzystała”.
Czasy zmieniły się, obecnie słowo „Ojczyzna” wolno nam swobodnie i bez krytyki liberałów
wypowiadać tylko w Polsce i to
nie we wszystkich środowiskach
. Interesem niektórych „polskich”
polityków i reprezentujących ich
dziennikarzy jest wyjazd do europejskich stolic by nie tylko słowo
„Ojczyzna” ale i ojczyznę zniszczyć. Czy damy się im zmanipulować? Musimy wciąż przypominać o wspaniałych politykach,
twórcach nauki, wiedzy, świata
sztuki, biznesu, rolnictwa i naszych przodkach, którzy własny
rozum mieli i nim się posługiwali.
To dzięki tym wspaniałym byliśmy równi z równymi w Europie.
Bożena Ratter

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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Polski konsulat w Łucku ostrzelany
w nocy z 28/29 marca 2017 r.
Aleksander Szumański
UKRAIŃSKA BANDROWSKA
DZICZ WZMACNIA AGRESJĘ!
ŁUCK STOLICA WOŁYNIA,
GDZIE UKRAIŃSKIE ZBIRY
DOKONAŁY MASAKRY POLAKÓW.
W ŁUCKU REZYDUJĄ W DALSZYM CIĄGU KONSULOWIE
ALFONSI „RADKA” SIKORSKIEGO.
KONSULAT POLSKI W ŁUCKU
WYDAJE WIZY DO POLSKI
PROSTYTUTKOM UKRAIŃSKIM.
Ukraina zagraża Polsce, Polakom
i polskości. Sytuacja staje się arcyniebezpieczna!
Słowa zostają przemieniane w
czyny.
„My wam Polaczkom sobakom
(psom) zrobimy drugi Katyń”,
„Powywieszamy Polaków,
Lachy za San”,
„Żydy, Lachy to twoi worohi,
nyszcz ich”
„Smert Lachom - Sława Ukrainie”
„Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy, ale
i Lachy tu ne bude”
„Dosyć już Lachy paśli się na
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie
każdego Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko
ne proklati Lachy”
Ameryka wyhraje wijnu, to tut
bude plebiscyt i budeno hołosowały, dla toho musymo wyrizaty
wsich Lachiw i tody budemo miały Ukrainu”.
Maszerując ulicami Lwowa oddziały SS-Galizien niosły rozwinięty transparent z hasłem: „Smert
Lachom”.
Po dewastacjach pomników,
cmentarzy, bezczeszczenia miejsc
polskiej pamięci narodowej, szeroko opisanych „wyczynach” neobanderowców spod znaku tryzuba,
banderyzm ukraiński przeszedł
do wykonywania gróźb czynem
zbrojnym.
Na początek użyto granatnika produkcji rosyjskiej, celowo rosyjskiego, aby winę zrzucić na stronę
rosyjską. Nie wyszło kłamstwo,
bo ów typ granatnika używany jest
przez wojsko ukraińskie.
Obie strony (polska i ukraińska)
publicznie prześcigają się w obarczaniu winą stronę rosyjską za
wszystkie antypolskie działania,
bezczeszczenia pomników, krzyży, cmentarzy etc. od burzenia
pamiątek, do malowania napisów
„smert Lachom” ze swastyką hitlerowską - faszystowską.
Ukraina jest już otwartym wrogiem Polski.
Nie pomogą tu wycieczki na maj-

dan kijowski dostojników z Polski, uczestnictwa strony polskiej
w uroczystościach „odzyskania
niepodległości” przez państwo
ukraińskie, Niezawistnaja Ukraina karze obywateli ukraińskich
i przybyszy z innych państw za
podważanie gloryfikacji ukraińskich morderców Polaków, Żydów, Rosjan, Ormian, Czechów,
Niemców i innych narodowości
zamieszkałych na Kresach II RP.
UKRAIŃSKIE RZĄDY - NEOBANDERYZM I ŻYDOKOMNUNA
Państwo ukraińskie rządzone jest
przez neobanderyzm i żydokomunę.
Neobanderyzmu nie trzeba udawadniać, a żydokomunę reprezentuje w pełni żydowski rząd z
Żydem premierem Wołodymirem
Hrojsmanem i prezydentem Ukrainy czekoladowym biznesmenem
Żydem Walzmanem (pseud. banderowski Petro Poroszenko).
Ten rząd z prezydentem żyją w
symbiozie z tzw. „lobby żydowskim” w Stanach Zjednoczonych
„od żydobolszewizmu do żydobanderyzmu” - niezarejestrowanych w sądach powszechnych grup
żydowskich mających poparcie w
anty Polakach. Baracku Obamne i
Hilary z Billi Clintonami.
Jeżeli nie bardzo wiadomo o co
chodzi, to zawsze o pieniądze.
Otóż to lobby żydowskie żąda
od Polski 65 miliardów dolarów
amerykańskich, tytułem restytucji
mienia pożydowskiego.
Swoich zauszników mają w Polsce w osobnikach bandyckiej reprywatyzacji kamienicy warszawskiej przy ul. Noakowskiego 16
Hanny Gronkiewivz Waltz - Hajki
Grundbaum i innych oszustów w
przejmowania wielu kamienic pożydowskich w całym kraju.
Wypowiedzi publiczne obu stron,
ukraińskiej i polskiej dotyczące
ataków na pamiątkowe obiekty i
działań zbrojnych na polski konsulat w Łucku są zbieżne - „inspiracja rosyjska”. My Polacy i
Ukraińcy - jesteśmy w dobrych
sąsiedzkich stosunkach (ze zbrodniami banderowskimi w tle).
Nie wiele wspomina się w środkach masowego przekazu w Polsce o zbrodniach nacjonalizmu
ukraińskiego na Kresach II RP.
Tak jak Rosjanie obwiniają zbrodnię w „Katyńiu 1940” stronę niemiecką, tak dzisiejsza faszystowsko - banderowska Ukraina, twierdzi, iż Kresy II RP były okupowane przez Polskę i to Polacy mordowali Ukraińców w czasie „wojny
polsko - ukraińskiej”, której nigdy
nie było. Wojnę polsko - ukraińską
„powołała do życia” prasa ukraińska „Za wilnu Ukrainu”, czyniąc
św. Jana Pawła II i „jewo maty”
Ukraińcami. Wszystkie lwowskie

kościoły od wieków to cerkwie. o
czym informują żeliwne reliefy na
elewacjach świątyń.
Tej atmosferze sprzyja Związek
Ukraińców w Polsce ze swoim
prezesem Piotrem Tymą, zarzucając Polsce akcję „Wisła”, wspierany przez Judenrat - żydowską
gazetę dla Polaków „Gazetę Wyborczą”, która sprzyjając banderyzmowi zamieścila wywiad z
Jurijem Szuchewyczem synem
mordercy Polaków i Żydów, gloryfikując banderyzm.

ZBIEŻNE ANTYPOLSKIE WYPOWIEDZI PUBLICZNE POLSKO - UKRAIŃSKIE

ADAM MICHNIK, STRAŻNIK
UKŁADU, NAJWIĘKSZY FASZYSTA W POLSCE.

„Te incydenty są tak samo antypolskie, jak i antyukraińskie
i władze ukraińskie mają tego
świadomość. Podkreślają one, że
Huta Pieniacka, Bykownia, a teraz
Lwów to działania wymierzone w
dobrą współpracę i w nasze dobre,
wzajemne relacje. Sprawcom chodzi o to, by się one popsuły; chcą
doprowadzić do sytuacji, w której
Polacy i Ukraińcy będą się o to nawzajem obwiniać” – oświadczył
Jan Piekło ambasador Polski w
Kijowie - PAP.

POLITYCZNI I MEDIALNI
GANGSTERZY ODCIĘCI OD
WŁADZY NIE COFNĄ SIĘ
PRZED NICZYM ŻEBY JĄ ODZYSKAĆ.

Poglądy Jana Piekło niczym nie
różnią się od poglądów ukraińskich – ostra krytyka polskiej pamięci o ludobójstwie na Wołyniu i
wybielanie OUN-UPA.

ADAM MICHNIK WALCZY Z
KOŚCIOŁEM RZYMSKO KATOLICKIM W POLSCE.

CZYJE INTERESY REPREZENTUJE W KIJOWIE JAN PIEKŁO?

Z Ewą Stankiewicz - dziennikarką,
reżyserem, prezesem Stowarzyszenia Solidarni 2010, na łamach
„Warszawskiej Gazety” ; nr 52 z
23 - 30 grudnia 2015 r. rozmawiała
Aldona Zaorska.
Redaktor naczelny żydowskiej
„Gazety Wyborczej” Adam Michnik jest określany jako strażnik
układu, największy faszysta w
Polsce.

Publiczne wypowiedzi Jana Piekło to mieszanina radykalizmu i
umiarkowania. Dziwnym trafem
radykalizm prezentuje tylko wobec polskich prób upamiętnienia.
czy nawet tylko przypomnienia
ludobójstwa na Wołyniu. Gdy natomiast mowa idzie o UPA, jest
pełen umiarkowania i niuansowania. Wystarczy tylko pobieżne
spojrzenie na jego wypowiedzi by
się o tym przekonać.

W czasie promocji grafomańskiej
antypolskiej książki „Strach” Jana
Tomasza Grossa Adam Michnik
powiedział:
„Polacy są jak Kościół rzymsko katolicki, a on uczy obłudy, zakłamania, konformizmu, hipokryzji”.
Patrz https://www.youtube.com/
watch?v=QlSsg7QkjrY
Siedzibę konsulatu polskiego we
Lwowie żydowscy banderowcy
Żyda Walzmana, czekoladowego
prezydenta nie istniejącej Ukrainy
(pseud. Petro Poroszenko) oblali
czerwoną farbą, a na ogrodzeniu
umieścili wykonany sprayem napis cyrylicą „Nasza ziemia” (Nasza zemla).
Jest to już kolejne tego rodzaju
zdarzenie na Ukrainie w ostatnim czasie. W styczniu doszło
do zniszczenia pomnika Polaków
pomordowanych w 1944 roku we
wsi Huta Pieniacka przez oddziały
ukraińskiej dywizji SS-Galizien.
Znajdujący się tam krzyż został
wysadzony w powietrze, a tablice
z nazwiskami ofiar zamalowano
farbą. W styczniu także wymazano
czerwoną farbą polską i ukraińską
część cmentarza ofiar NKWD w
Bykowni, na którym znajduje się
cmentarz polskich ofiar zbrodni
katyńskiej.

1 - Wystąpienie przeciw uchwale
Sejmu RP w 70. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.
2 - W kwietniu 2013 roku w komentarzu dla ukraińskiej agencji
UNIAN tak oto komentował plany uczczenia w Sejmie rocznicy
„Krwawej Niedzieli”:
„Spodziewam się, że tego razu
PSL także pozostanie w mniejszości i sformułowanie o UPA jako
o organizacji „zbrodniczej” nie
przejdzie przez polski parlament”.
3 - Dalej przytaczane są jego słowa, że „uchwalenie podobnej
uchwały „wywołało by konflikt”
z mieszkańcami zachodniej Ukrainy, dla których UPA i Stepan Bandera to bohaterowie”.
4 - Przeciwnik filmu „Wołyń” i ks.
Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego
W artykule „Radia Swoboda” zrelacjonowano opinię ambasadora
polskiego na Ukrainie Jana Piekły
odnośnie filmu Wojciecha Smarzowskiego:
„Jan Piekło uważa, że tworzenie
takiego filmu jest nie na czasie,
bo nie sprzyja pojednaniu dwóch
narodów.
Podkreśla, że film na temat Wołynia powinien być wspólną pracą
polskich i ukraińskich grup twór-

czych”.
Następnie przytoczono wypowiedź Jana Piekło:
„To bardzo zły moment dla takiego filmu, bo część polskiego społeczeństwa jest manipulowana.
W Polsce jest taki ksiądz Tadeusz
Isakowicz - Zaleski, który kieruje
się stanowiskiem rosyjskim, mówi
tylko: Wołyń, Wołyń”.
To nie jedyny atak ambasadora
Polski Jana Piekło na ks. Tadeusza
Isakowicza-Zaleskiego.
Podobne argumenty powtórzył w
wypowiedzi zacytowanej w „Nowej Europie Wschodniej”:
„Nie ma wątpliwości, że działalność księdza Tadeusza Isakowicza
- Zaleskiego jest na rękę rosyjskiej
propagandzie, że szkodzi stosunkom polsko-ukraińskim, a przez to
samej Polsce”.
I dalej:
„Epatuje Rzezią Wołyńską i żąda
jej rozliczenia, zapominając, że
Ukraińcy mają teraz ważniejsze
sprawy na głowie niż ciągłe przepraszanie księdza Zaleskiego za
zbrodnie UPA”.
5 - Wołyń – epizod historii UPA.
Ambasador Polski w Kijowie nie
jest jednak już tak jednoznaczny
w ocenach, gdy chodzi o zbrodnie
UPA i jej gloryfikację na Ukrainie.
Ma dla nich wiele „zrozumienia”.
W wywiadzie dla „Dziennika Polskiego” z 21 kwietnia 2015 roku
tak skomentował sprawę przyjęcia
przez Ukrainę ustawy gloryfikującej OUN - UPA:
„Nie widzę nic złego w tym, że
Ukraina chce uczcić ludzi, którzy walczyli z komunistycznym
reżimem. Zdarzył się wtedy epizod bratobójczej walki między
Ukraińcami a Polakami, doszło do
zbrodni wołyńskiej, ale to tylko
część historii UPA, która ma również inne karty, których nie chcemy zauważyć”.
6 - Wybielanie UPA powtórzył w
studiu „Telewizji Republika”, mówiąc:
„W PRL mówiono o „bandach
UPA”, nie o żołnierzach niepodległości ukraińskiej, którzy chcieli
po prostu walczyć o wolną ojczyznę swoją”.
I dalej:
„W tej chwili Ukraina uzyskała otwarty dostęp do archiwów,
które do tej pory nie były znane,
tam zdaje się są bardzo interesujące dokumenty właśnie w kwestii wołyńskiej, w kwestii tego o
czym niewiele osób w Polsce wie,
że Armia Krajowa i UPA miały
okres współpracy między sobą,
współpracy wymierzonej w interesy dwóch okupantów, przeciwko
Sowietom i faszystom niemiecki”.
7 - „Polskie protesty przeciwko
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pomnikom Bandery „to nie problem”
8 - Jeszcze ciekawsze tezy Piekło
sformułował w artykule „Radia
Swoboda”:
„Moim zdaniem najważniejsze, że
„Sława Ukrainie”, które było hasłem banderowskim, stało się nie
banderowską symboliką, a sensem
„Euromajdanu”, nowej Ukrainy.
Ten proces trwa i nie ma problemu
w tym, że polskie społeczeństwo
będzie protestować przeciw tryzubowi czy pomnikowi Bandery.
Wszystko to nabiera innej perspektywy, znaczenia symbolicznego, że to symbolika nowej Ukrainy, która chce demokratycznego
rozwoju, być w Europie.
Ukrainie jest potrzebne wsparcie
Unii Europejskiej i USA”.
8 - ZWOLENNIK WYSYŁANIA
BRONI NA UKRAINĘ
Kwestie historyczne to oczywiście
nie wszystko. Warto więc odnotować, że Jan Piekło jest zwolennikiem dostarczania Ukrainie broni,
a więc bezpośredniego zaangażowania się Polski w zbrojny konflikt ukraińsko-rosyjski. Mówił
o tym w wywiadzie udzielonym
ukraińskiej gazecie „Deń”:
„Warto aby nasi liderzy wspierali
Ukrainę i dostarczali broń. Bo chaos na Ukrainie – to zła sytuacja i
dla Polski. Powinniśmy pomagać
Ukrainie wszelkimi sposobami
– politycznymi, gospodarczymi i
także bronią”.
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władze ukraińskie doprowadzi do
niszczenia pozytywnych relacji
między Polską a Ukrainą.
Setki pomników, tablic pamiątkowych, nazw ulic i placów
związanych z imionami Bandery,
Szuchewycza, Kłaczkiwskiego i
Łebedia, których krwawe mordy
odprowadziły do rzezi ok. 200 tyś.
Polaków, musiały wcześniej, czy
później skutkować aktami terroru
i wyzwalać antypolskie nastroje.
To bowiem Bandera budził wśród
Ukraińców nienawiść do Polaków.
Ostrzegamy z tego miejsca władze
ukraińskie, że uporczywe budowanie kultu Bandery, stawianie
pomników UPA, OUN i Dywisji
SS Galizien, które siały śmierć
na polskich Kresach, może tylko
doprowadzić do pogorszenia stosunków między naszymi krajami.
Uczulamy także polskie władze na
szerzący się kult Bandery.
Polski ambasador w Kijowie, Jan
Piekło, nie zrobił nic i nic nie robi,
by przeciwstawić się tym agresywnym tendencjom. Żądamy natychmiastowego wykrycia sprawców
ostatnich terrorystycznych aktów
przemocy, owych złowrogich i
haniebnych wobec Polaków czynów, których konsekwencje – także związane z napływem ludności
ukraińskiej do Polski – mogą być
nieobliczalne.
Konwent Założycielski
FORUM MYŚLI POLSKIEJ

19 maja 2016 roku sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych zatwierdziła przedstawioną przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP kandydaturę Jana Piekło,
dyrektora Fundacji Współpracy
Polsko-Ukraińskiej PAUCI, na
ambasadora RP na Ukrainie.

Prof. Jerzy Robert Nowak – przewodniczący
Prof. Tadeusz Marczak
Dr Józef Osada
Red. Stanisław Srokowski – rzecznik
Inż. Stanisław Żytecki, AK – sprawy organizacyjno-techniczne.

POTĘPIAMY
TERRORYSTYCZNY ATAK NA POLSKI
KONSULAT W ŁUCKU

POLSKI
KONSULAT
NA
UKRAINIE OSTRZELANY, A
WŁADZOM POLSKIM NADAL
NIE PRZESZKADZA BANDERYZM

Jak podają agencje informacyjne,
w nocy, z 28/29 marca 2017 r.,
została ostrzelana z granatnika siedziba polskiego konsulatu w Łucku. Budynek uszkodzony. To nie
pierwszy przypadek terrorystycznej agresji na polską placówkę dyplomatyczną. Nie tak dawno został
zaatakowany konsulat polski we
Lwowie. A jeśli weźmiemy pod
uwagę bezczeszczenie pomników,
oddających hołd polskim ofiarom
ukraińskiego ludobójstwa w Hucie
Pieniackiej i Podkamieniu, a także
wcześniejsze akty wandalizmu i
profanację pomnika poświęconego
pomordowanym przez Niemców
we Lwowie polskim profesorom,
to widzimy ciąg konsekwentnych,
brutalnych i groźnych antypolskich działań, przeciwko którym
gorąco protestujemy i żądamy od
władz ukraińskich szybkiego wykrycia sprawców.
Napisy we Lwowie czerwoną farbą „ŚMIERĆ LACHOM!”, to z
góry zaplanowane prowokacje.
Te akty wandalizmu pokazują narastające antypolskie nastroje na
Ukrainie. Od dawna środowiska
kresowe ostrzegały, że kult Bandery budowany konsekwentnie przez

http://prawy.pl/48386-polskikonsulat-na-ukrainie-ostrzelanya-wladzom-polskim-nadal-nieprzeszkadza-neobanderyzm/
Publikujemy oświadczenie „Forum Myśli Polskiej” dotyczące
terrorystycznego ataku na polski
konsulat w Łucku. Ze względu na
wagę tego oświadczenia prosimy
o udostępnianie i rozpowszechnienie oświadczenia „Forum Myśli
Polskiej”.
Polski Konsulat Generalny w Łucku na Ukrainie został ostrzelany
z broni wielkokalibrowej. Polski
konsul mówi o „akcie terrorystycznym”. Dach budynku został
zniszczony.
Do ataku doszło pół godziny po
północy, w nocy z wtorku na środę (28/29.03.2017). Na szczęście
obyło się bez ofiar, ponieważ w
czasie ostrzału w znajdującej się
w polu rażenia części budynku nie
było nikogo. Zdaniem lokalnych
mediów „strzelec był słabo wyszkolony i nie potrafił dobrze wycelować”. „Być może ten akt był

rodzajem ostrzeżenia, albo prowokacją” suponowały media, cytując
lokalnych urzędników. Zdaniem
mediów użytą bronią mógł być
granatnik.
Teren Konsulatu został otoczony
kordonem bezpieczeństwa. Polski
konsul w Łucku Krzysztof Sawicki w komentarzu dla portalu
Wołyń24 określił atak jako „akt
terrorystyczny” obliczony na zabicie znajdujących się w konsulacie
ludzi.
Warto przypomnieć, że wcześniej
dochodziło do aktów wandalizmu
polegających na niszczeniu znajdujących się na Ukrainie polskich
pomników. Wówczas zarówno
polskie jak i ukraińskie władze
zgodnie twierdziły, iż musiały być
one rosyjską prowokacją i nie miały nic wspólnego z rozwijającym
się na Ukrainie w zastraszającym
tempie neobanderyzmem. Obecnie również polski MSZ nie widzi
problemu w szerzącej się za naszą
wschodnią granicą antypolskiej
ideologii.
Kiedy w związku z wydarzeniem
do MSZ wezwany został ambasador Ukrainy w Polsce Andrij
Deszczyca, przedstawiciela Ukrainy w Polsce przyjął sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak.
Podczas rozmowy wiceminister
Dziedziczak wyraził głębokie zaniepokojenie i oburzenie faktem
ostrzału Konsulatu Generalnego
RP w Łucku, stanowczo żądając od
strony ukraińskiej zdecydowanych
i natychmiastowych działań mających na celu wykrycie i ukaranie
sprawców, a także zapewnienie
efektywnej, całodobowej ochrony
polskich przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych akredytowanych na terenie Ukrainy. Strona
polska podkreśliła, że zgodnie z
zapisami Konwencji wiedeńskiej
o stosunkach konsularnych, państwo przyjmujące jest zobowiązane do zastosowania wszelkich
odpowiednich środków dla zapobiegania jakimkolwiek zamachom
na urzędników konsularnych, jak i
miejsce ich urzędowania.
Żądania odejścia od zbrodniczej
ideologii niestety nie było.
Jednocześnie wiceminister Dziedziczak poinformował, że do
czasu spełnienia wyżej wspomnianych oczekiwań strony polskiej, wszystkie polskie urzędy
konsularne na Ukrainie pozostaną
zamknięte. Pomimo zamknięcia
urzędów konsularnych, konsulowie RP będą udzielać niezbędnej
pomocy obywatelom RP.
AMBASADOR JAN PIEKŁO
PRZEJĄŁ POD SWOJE SKRZYDŁA OPIEKUŃCZE W KONSULACIE POLSKIM W ŁUCKU
ESBECKĄ SZAJKĘ „RADKA”
SIKORSKIEGO.
(...(„…wizy Schengen do Francji,
Danii, czy Niemiec dostawały osoby trudniące się nierządem, objęte
zakazem wjazdu do tych krajów.
Obywatele ukraińscy byli zmuszani do płacenia haraczu za załatwienie wiz. Przez granicę przewożono
nielegalnie dzieci… w konsulacie
RP w Łucku na Ukrainie działała
szajka kierowana przez byłych es-

beków, a osłaniana przez polskie
służby specjalne… Ukrainka, starała się o wizę legalnie, ale zmuszono ją do zapłacenia haraczu…
funkcjonariusz BOR poinformował mnie… że moje zaproszenie
nic nie znaczy i że na tej podstawie wizy nie dostanę… ze wskazaniem do „pani Ludy”. Poszłam
tam…. rozmowę ze mną zaczęto
od kwoty 400 – 500 euro…”
„… w nocy przygotowują dokumenty, znoszą do zaufanych ludzi
w konkretnych okienkach. Nie
tylko wizami handlują. „Karty
Polaka” też sprzedają za 700 euro.
Można spotkać ogłoszenia na mieście i na Fecebooku. Za łapówki
załatwiają też wizy (na podstawie
fikcyjnych zaproszeń). Konsulaty
polskie na Ukrainie to raj dla prostytutek…”.
Proceder trwał pod okiem konsula
Sylwestra Szostaka nadzorującego
wydawanie wiz w konsulacie.
Rzecznik prasowy MSZ Grażyna
Bernatowicz poinformowała, że
obecnie z osób pracujących w polskiej dyplomacji ok. 60% podlega
lustracji.
Dlaczego 60% polskich dyplomatów nie zostało zlustrowanych
przed objęciem służby- Grażyna
Bernatowicz nie poinformowała
polskiej i światowej opinii publicznej.
Fakt zatrudnienia w polskiej dyplomacji współpracowników peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa został ujawniony w czasie
posiedzenia sejmowej Komisji
Spraw Zagranicznych.
O przedstawienie informacji dotyczących obecnego stanu zatrudnienia w MSZ funkcjonariuszy i
tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych
wystąpili w czasie posiedzenia
komisji posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Minister Grażyna Bernatowicz
usiłowała przekonywać członków
komisji, że o zatrudnieniu w polskiej dyplomacji przede wszystkim decydujące znaczenie mają
kwalifikacje.
W czasie swojego wystąpienia
Grażyna Bernatowicz nie sprecyzowała o jakie kwalifikacje chodzi. Czy wyłącznie moralne?
Członkowie komisji dowiedzieli
się od Grażyny Bernatowicz, iż
polityka personalna w MSZ jest
realizowana zgodnie z prawem
oraz zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie najważniejszym kryterium jest posiadanie
właściwych kompetencji merytorycznych.
Zachodzi pytanie, czy współpraca
z komunistycznym wywiadem,
lub sutenerstwo, to wystarczające kwalifikacje dyplomatyczne w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
Dyplomaci umocowani w handlu wizami przeznaczonymi dla
ukraińskich prostytutek uprawiali
sutenerstwo – czerpanie korzyści
majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę.
Zwykle jest to powiązane ze stręczycielstwem (nakłanianiem do
uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania
prostytucji), a czasami z innymi
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przestępstwami, jak handel ludźmi
oraz stosowanie gróźb i przemocy
wobec prostytutek.
Oprócz indywidualnych sutenerów, jest to jedno z pól działalności, którą zajmują się zorganizowane grupy przestępcze.
W Polsce sutenerstwo (podobnie
jak stręczycielstwo i kuplerstwo)
jest przestępstwem, opisanym w
art. 204 § 2 Kodeksu karnego, zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności (lub karą do 10 lat,
jeśli osoba prostytuująca się jest
małoletnia). Jest to również przestępstwo w wielu krajach świata.
KONSULOWIE ALFONSI
Przestępcy trudniący się sutenerstwem nazywani są sutenerami,
lub potocznie alfonsami. To ostatnie określenie pochodzi od głównego bohatera wydanej w 1873
r. powieści Aleksandra Dumasa
(syna) pt. „Monsieur Alphonse”,
który trudnił się tym procederem.
Wcześniej sutenerów w slangu
przestępczym określano słowem
“luj”, co z kolei pochodziło od
francuskiej wersji imienia Ludwik
(Louis).
Grażyna Bernatowicz zwróciła uwagę, że żaden z przepisów
prawa nie nakazuje pracodawcy
zwolnienia, lub niezatrudnienia
pracowników, którzy złożyli zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.
Przekonywała, że usuwanie ze
służby zagranicznej osób, które
przyznały się w swoich oświadczeniach do współpracy jest trudne z prawnego punktu widzenia.
MAFIA WIZOWA WE LWOWIE
Polski konsulat we Lwowie zapchał się tysiącami wniosków
wizowych Ukraińców. Na wizę
czeka się po kilka miesięcy, chyba, że „pośrednikowi” da się 150
dolarów, wówczas wizę otrzymuje
się od ręki.
„Pośrednik” tych 150 dolarów
amerykańskich „odpala” tow.
konsulowi i jak się zbierze odpowiednia pula, następuje „dyplomatyczny” esbecki podział łapówkarskich „dolców”. Ile dostaje „Radek”Sikorski?
Dyplomaci na Ukrainie są bezkarni.
W Łucku pracownik konsulatu po
pijanemu spowodował śmiertelny
wypadek samochodowy i nie poniósł żadnych konsekwencji prawnych – informuje mnie red.Teresa
Pakosz prezes „Radia Lwów”.
Dr hab. Krzysztof Szczerski,
były wiceminister spraw zagranicznych, wicedyrektor Instytutu
Nauk Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego nie jest zaskoczony liczbą podanych przez Grażynę Bernatowicz tajnych współpracowników, która potwierdziła
jego opinię o polityce personalnej
ministra Radosława Sikorskiego,
kierującego się zasadą utrzymania
status quo na kierowniczych stanowiskach w swoim resorcie.
Minister Sikorski preferuje ludzi
o rodowodzie PRL-owskim, choć
sam mieni się najgorętszym przeciwnikiem komunizmu.
Krzysztof Szczerski uważa, że
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osoby które były zaangażowane
po stronie państwa komunistycznego nie powinny dzisiaj pracować w dyplomacji III RP.
Tacy ludzie służyli temu, aby Polska była państwem zniewolonym
przez Związek Sowiecki, krajem
zacofanym pod każdym względem. Jego zdaniem ludzi związanych z PRL - owskimi służbami
specjalnymi, a zatrudnionych
obecnie w MSZ, z uwagi na ich
oddanie władzom komunistycznym nie należy traktować dzisiaj
jak normalnych urzędników.
Tymczasem w MSZ, na czele którego stal „Radek” Sikorski, takie
osoby są nie tylko tolerowane, ale
wręcz preferowane – a od upadku
komunizmu minęło prawie ćwierć
wieku – mówi Krzysztof Szczerski.
Natomiast Grażyna Bernatowicz
przekonuje, że osoby które były
współpracownikami
peerelowskich służb bezpieczeństwa, a teraz zajmują wysokie stanowiska
państwowe w polskiej dyplomacji to profesjonaliści, których nie
można dyskryminować i przez
długi okres życia poświadczyli oddanie temu krajowi, który dzisiaj
mamy!
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NIE POINFORMOWAŁO OPINII PUBLICZNEJ O ZMIANACH PESONALNYCH W
KONSULACIE POLSKIM W
ŁUCKU I W INNYCH.
Zachodzi pytanie, czy i kiedy Jan
Piekło oczyści konsulat Polski w
Łucku z esbeków i sutenerów?
http://niezalezna.pl/31584-esbecka-szajka-pod-okiem-sikorskiego
OŚWIADCZENIE
AGENTA
IZRAELA W POLSCE „PRISM
GROUP” „MISIA” KAMIŃSKIEGO, DORADCY EWY KOPACZ.
Agent Izraela w Polsce „Misio
„Kamiński:
Nie wykluczałbym, że to rosyjska
prowokacja.
Ja natomiast nie wykluczałbym
działania ukraińskiej banderowskiej żydokomuny. Patrz „Bij
Żyda - Swoboda na Ukrainie”.
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
tajna-agencja-spraw-zagranicznych-0
W Odessie też „nieznani sprawcy”
wysadzili w powietrze dom związków zawodowych. Ci „nieznani
sprawcy” to banderowcy Ukraińcy mordujący ludność cywilna, co
zostało już udowodnione.
„OBCIACH” TOW.TOMASZA
SAKIEWICZA W PROGRAMIE
TVP - INFO „MINĘŁA DWUDZIESTA” 29 MARCA 2017.
Wprawdzie Grzegorz Szetyna (ps.
Schetyna) w dzisiejszej wypowiedzi (29.03.2017) wytwornym ter-
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minem” obciach” obciążył partię
rządzącą, ale jeszcze większym
„obciachem” obarczył się laureat
medalu Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy (SBU) tamtejszej esbecji,
tow. Tomasz Sakiewicz redaktor
naczelny ukraińskiej gazety „Gazeta Polska”, mówiąc, iż Rzeź
Wołyńska była inspirowana przez
Związek Sowiecki.
W swojej retoryce nie wspomniał
o sprawcach zbrodni ludobójstwa
okrutnego w Rzezi Wołyńskiej
(genocidum atrox) OUN - UPA.
Jako sprawców ostrzału z granatnika konsulatu polskiego w Łucku
wymienił Rosjan, podkreślając,
iż granatnik był produkcji rosyjskiej, nie wspominając, iz jest on
u zywany również przez żołnierzy
ukraińskich.
„OBURZENIE” KIJOWA O NARUSZENIE PRZYJAŹNI POLSKO - UKRAIŃSKIEJ
Władze w Kijowie wyraziły oburzenie z powodu incydentu. „To
podłość tych, którzy sprzeciwiają
się naszej przyjaźni z Polską” –
oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin.
Konsul RP w Łucku Krzysztof Sawicki określił zdarzenie jako atak
terrorystyczny, a do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie został wezwany ambasador
Ukrainy w Polsce.
Łuckie media donoszą, że eksplozja była tak głośna, że słychać ją
było w położonej w odległości 6
kilometrów od miasta wsi Boratyn. Na miejsce zdarzenia przybyła policja i śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
- Był to najprawdopodobniej atak
z granatnika. Pocisk trafił w ostatnie piętro, pozostawiając około
70-centymetrowy otwór – oświadczył konsul RP w Łucku Krzysztof
Sawicki w rozmowie telefonicznej, dodając, że uderzenie miało
miejsce „tuż nad częścią sypialną”
placówki.
- W momencie ataku spał tam pracownik konsulatu.. Gdyby pocisk
trafił 20 centymetrów niżej, byłaby tragedia – dodał.
Dyplomata określił zdarzenie jako
atak terrorystyczny. Do ostrzału
doszło pół godziny po północy
czasu lokalnego (godz. 23.30 we
wtorek 28.03.2017 w Polsce).
W tym czasie na terenie konsulatu
była jedynie ochrona.
Na zdjęciach opublikowanych
przez portal Volyn24 widoczne są
uszkodzenia budynku konsulatu i
dziura powyżej okna na ostatnim
piętrze.
Budynek polskiego konsulatu został uszkodzony - potwierdził na
antenie TVN24 Jakub Wawrzyniak z polskiego MSZ, w wyniku
ostrzału doszło do wybuchu, ale
„najważniejsze, że nikt nie ucierpiał w wyniku tej eksplozji”. - Doszło jedynie do uszkodzenia elewacji budynku - zaznaczył.
- Oczekujemy od strony ukraińskiej skutecznej i wzmożonej
ochrony wszystkich naszych placówek na Ukrainie - podkreślił.
Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP został wezwany am-

basador Ukrainy w Polsce.
Polska placówka w Kijowie wystosuje ponadto notę protestacyjną do ukraińskiego MSZ. Władze
w Kijowie wyraziły oburzenie z
powodu incydentu. „Jestem oburzony prowokacją wymierzoną w
konsulat Polski w Łucku.
To podłość tych, którzy są przeciwko naszej przyjaźni z RP. Robimy wszystko, aby sprawcy byli
ukarani” - napisał na Twitterze
szef ukraińskiej dyplomacji Pawło
Klimkin, nie odnosząc się do regularnych prowokacji ukraińskich
we Lwowie i innych miastach w
antypolskich pochodach z hasłami „Smert Lachom” etc.
Rzecznik prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki oznajmił, że prezydent zdecydowanie potępił ostrzał
konsulatu generalnego Polski w
Łucku. „Prezydent zdecydowanie
potępił ostrzał Konsulatu Generalnego Polski w Łucku i polecił
organom porządku natychmiastowe użycie wszelkich środków dla
wyjaśnienia tego incydentu i odnalezienia winnych” – napisał Swiatosław Cehołko na Facebooku.
BIURO
BEZPIECZENSTWA
NARODOWEGO - TO OCZYWISTA PROWOKACJA.
KONTEKST - AGRESJA ROSJI
PRZECIWKO UKRAINIE.
SPROFANOWANE POLSKIE I
UKRAIŃSKIE MOGIŁY.
BARDZO ISTOTNE SĄ RELACJE POLSKO - UKRAINSKIE OŚWIADCZENIE BBN
BBN: to oczywista prowokacja..
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch pytany o
ostrzelanie konsulatu zaznaczył,
że BBN ma „takie informacje, jakie zostały powszechnie udostępnione w mediach”.
- Mamy takie informacje, jakie
zostały udostępnione w mediach:
ostrzelany konsulat, konkretnie
strzały zostały oddane w dach.
Konsulat był pusty, nie było nikogo, to było tuż po północy - powiedział.
- To jest bardzo niepokojąca sytuacja. Konsulat jest stosunkowo
blisko granicy z Polską, to Ukraina
zachodnia - zaznaczył szef BBN.
Pytany, jaka będzie reakcja polskich władz odpowiedział, że
przede wszystkim trzeba zbadać
wszelkie okoliczności, które temu
towarzyszyły. - Niewątpliwie jest
to prowokacja. Pytanie brzmi: kto
i w jakim celu?
Znamy kontekst, jest agresja Rosji
przeciwko Ukrainie - powiedział.
Soloch pytany był także, czy wiąże ten incydent z agresją Rosji na
Ukrainie. - Nie, tego ostatecznie
nie wiemy.
Natomiast jest to oczywista prowokacja - podkreślił. Sprofanowane polskie i ukraińskie mogiły.
„Charakter napisów wskazuje na
prowokację”. Dopytywany, komu
na tej prowokacji może zależeć,
odpowiedział:
- To pytanie pozostawmy otwarte,
dopóki nie będziemy mieli więcej
danych. Natomiast znamy kontekst, w jakim to wydarzenie miało miejsce. Jest kwestia konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego.

Bardzo istotne w tym kontekście
są relacje polsko-ukraińskie - powiedział.
BARDZO POWAŻNA SPRAWA
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, określił zdarzenie w Łucku na antenie radiowych „Sygnałów Dnia” jako „bardzo poważną
sprawę”.
Jak powiedział, Polska będzie
nalegać i apelować do policji, do
władz Ukrainy, aby z należytą starannością zbadała tę sprawę. Pytany, czy to strona trzecia ingeruje
w to, żeby się pogorszyły polskie
relacje z Ukrainą, odpowiedział,
że takie ma „wewnętrzne przekonanie”.
- Cieszy mnie jedno, że nasze relacje z władzami Ukrainy są na dobrym poziomie, ale również cieszy
i to, że obywatelskie kontakty są
dobre. (...).
Jest taka dbałość i taka chęć polskiego społeczeństwa i ukraińskiego, żeby do takich sytuacji nie dochodziło - przekonywał marszałek
Senatu.
Z kolei poseł Michał Kamiński
z koła Europejskich Demokratów ocenił w „Jeden na jeden” w
TVN24, że jest bardziej zmartwiony niż zaskoczony ostrzelaniem
polskiego konsulatu, ponieważ
spodziewał się „najrozmaitszych
prowokacji na odcinku polsko-ukraińskim”. Jak stwierdził, w
czasach, gdy pracował w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, otrzymywał „materiały, i
to wcale nie tajne, z których wynikało, że celem Rosjan, polityki
rosyjskiej, jest dzielenie Polaków
i Ukraińców”.
- Naprawdę nie wykluczałbym, że
tutaj mamy do czynienia po prostu
z rosyjską prowokacją - podkreślił
zaznaczając, że „rosyjska agentura
jest wszędzie, na całym świecie”.
- Problem ze skrajnymi nacjonalistami ukraińskimi, jak i skrajnymi
nacjonalistami polskimi polega
na tym, że są finansowane często
przez Moskwę – dodał Kamiński. - Musimy żądać wnikliwego
śledztwa od ukraińskiej strony i z
całą pewnością takie śledztwo zostanie przeprowadzone.
To jest akt, który nie jest wymierzony tylko w Polskę, ale też w
Ukrainę – ocenił w TVN24. Kamiński: nie wykluczałbym, że to
rosyjska prowokacja.
Na Ukrainie jest to już kolejny
incydent związany z Polską. W
lutym nieznani sprawcy oblali
czerwoną farbą konsulat Polski
we Lwowie, a na jego parkanie
pozostawiono napis „Nasza ziemia”. „Śmierć Lachom”, litery SS
i czerwona farba.
Polskie pomniki już oczyszczone.
W styczniu doszło do zniszczenia
pomnika Polaków pomordowanych w 1944 roku we wsi Huta
Pieniacka przez oddziały ukraińskiej dywizji SS-Galizien.
Znajdujący się tam krzyż został
wysadzony w powietrze, a tablice
z nazwiskami ofiar zamalowano
farbą. W styczniu także pomazano
czerwoną farbą polską i ukraińską
część cmentarza ofiar NKWD w
Bykowni, na którym znajduje się
cmentarz polskich ofiar zbrodni
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katyńskiej.
Pomnik w Hucie Pieniackiej został
odnowiony – jak mówiły lokalne
władze – ze środków okolicznych
mieszkańców, jednak w marcu
doszło do jego kolejnej profanacji. Upamiętnienie znowu zostało
zdewastowane wykonanymi farbą
napisami.
W marcu także we Lwowie wymazano farbą pomnik zamordowanych przez hitlerowców w 1941
roku profesorów lwowskich oraz
w taki sam sposób sprofanowano
pomnik polskich ofiar zbrodni w
miejscowości Podkamień w obwodzie lwowskim.
W obu miejscach pojawił się napis „Śmierć Lachom”. W Podkamieniu na krzyżu namalowano
swastykę. Miejscowe władze usunęły ślady działalności wandali.
Wszystkie te incydenty zostały
potępione przez władze Ukrainy,
które oceniały, że stoi za nimi
„strona trzecia”, która dąży do wywołania konfliktu między Polską
i Ukrainą; jako zleceniodawców
wskazywano rosyjskie służby specjalne. (http://www.tvn24.pl)
DORADCA EWY KOPACZ MICHAŁ KAMIŃSKI AGENTEM
IZRAELSKIEGO WYWIADU
Michał Kamiński, były poseł do
Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej a
obecnie nieformalny doradca premier Ewy Kopacz jest pracownikiem izraelskiej firmy wywiadowczej Prism Group grupy Mosadu.
Prywatna agencja wywiadowcza
Prism Group zajmuje się głównie
marketingiem politycznym i gromadzeniem informacji gospodarczych. Sam Kamiński nie widzi
nic dziwnego w działalności dla
obcego wywiadu. „Nie mam żadnego konfliktu interesów, bo moja
firma nie ma absolutnie żadnych
interesów w Polsce” - tak Kamiński odpowiedział na pytanie o jego
działalność wywiadowczą gazecie
„Fakt”.
Co innego jednak można przeczytać na stronie internetowej Prism
Group. Agencja ta przedstawia
siebie jako firmę zajmującą się polityką oraz sprawami publicznymi,
mająca swoje siedziby w Pradze,
Warszawie, Brukseli, Berlinie i
Waszyngtonie. Celem tej agencji
jest zbieranie danych o polityce,
biznesie, mediach i opinii publicznej w Europie Środkowej i
Wschodniej.
Czy nie powinno niepokoić Polaków, że jeden z dobrych znajomych premier polskiego rządu,
który określany jest również jako
jeden z głównych doradców prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz
jest jednocześnie pracownikiem
zagranicznej żydowskiej agencji
wywiadowczej Prism Group izraelskiego Mosadu.
Z pewnością może on przekazywać tej amerykańsko-izraelskiej
firmie istotne informacje na temat działalności polskiego rządu, zwłaszcza, że jest on częstym
wizytatorem Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Ewy Kopacz.
UKRAIŃCY GROŻĄ REDAK-
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TOROWI
NACZELNEMU
„TYLKO POLSKA” LESZKOWI
BUBLOWI.
Periodyk „Super detektyw” nr 2
z 2017 roku oraz tygodniki „Tylko
Polska” nr 5, 6, 8, 14 z 2017 roku,
których redaktorem naczelnym
jest Leszek Bubel, pomieszczają
historyczne źródłowe materiały,
dotyczące zbrodni ludobójstwa
ukraińskich nacjonalistów OUN UPA na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej II RP.
Tytuły tekstów:
„Ukraińska dzicz pomazała Cmentarz Polski”.
„Profanacja i milczenie”.
„Żydowska opozycja na Ukrainie”.
„Przepraszają Ukraińców za
„krzywdy zadane polskimi rękoma”.
„Ukraińska Golgota Neounitów”.
„Ukraińcy o polskim ludobójstwie”.
„Nacjonaliści ukraińscy pochowali swojego dowódcę SS - Galizien”.
„Żydowska Rada Ukrainy”
„Ukraińcy założą Związek Zawodowy w Polsce”.
„USA hoduje Polakom śmiertelnego wroga”
„Warszawa nie ma innej opcji jak
tylko współpracować z banderowskimi władzami”.
„Jednostki SS pacyfikujące Powstanie Warszawskie - Polska
żąda ekstradycji ukraińskiego
zbrodniarza”.
„Rok UPA 2017?”
„Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski
po wysadzeniu pomnika w Hucie
Pienianiackiej - wszystko oddano
w ręce Ukraińców”.
„Akt wandalizmu wobec konsulatu RP we Lwowie”.
„Żydowska opozycja na Ukrainie”.
„Michnik z Wałęsą i Kijowskim
przepraszają za „krzywdy zadane
Ukraińcom polskimi rękoma”.
„Ukraińcy o polskim ludobójstwie”.
„Hańba domowa III RP”
„Związek Ukraińców w Polsce
wzywa do przywdziewania banderowskich barw”.
„Osiągnięcia „Ukrainy” po 25 latach niepodległości tego sztucznego tworu”.
„Ukraińscy aktorzy ukarani za
udział w filmie „Wołyń”.
„Ministerstwem Spraw Zagranicznych rządzą Żydzi Geremka”.
„Leszkowi Bublowi grożą Ukraińcy w Polsce” ; „Tylko Polska” nr 5
28.01.- 1.02. 2017
W przekazywaniu kłamstw dotyczących opisanych wydarzeń na
Ukrainie “inspirowanych przez
Rosję” odgrywają “wybitni dziennikarze” TVN
Justyna Pochanke Anita Werner,
Grzegorz Kajdanowicz, Piotr
Marciniak, Paweł Abramowicz,
Jan Błaszkowski Anna Czerwińska, Katarzyna Górniak, Cezary
Grochot, Robert Jałocha, Renata
Kijowska, Dariusz Kmiecik, Katarzyna Kolenda-Zaleska.
oraz organ drukowany żydowska
“Gazeta Wyborcza”.

MARSZE Z “INSPIRACJI ROSYJSKIEJ”
W wielu miastach Ukrainy, m. in.
w Kijowie, Lwowie i Odessie, nacjonaliści zorganizowali kilkutysięczne marsze z pochodniami dla
uczczenia 106. rocznicy urodzin
swojego historycznego przywódcy Stepana Bandery. Domagali się
między innymi uznania go za bohatera narodowego.
Na marsz w Kijowie przybyło
według różnych źródeł od ponad
tysiąca do kilku tysięcy ludzi. Manifestację, zorganizowaną przez
partie nacjonalistyczne “Swoboda” i “Prawy Sektor”, zakończył
wiec na Majdanie Niepodległości.
Również z “inspiracji rosyjskiej”
odbył się wczoraj (29 marca 2017
r.) na trasie prowadzącej do Lwowa marsz “protestacyjny” kilkudziesięciu “Polaków”, którzy
nieśli transparenty “Wołyń - pamiętamy” i inne o podobnej tematyce, mające na celu potępienie
neobanderyzmu. Według TVN i
TVP - INFO były to grupy najemników opłaconych hrywnami
przez tych co ostrzelali konsulat
w Łucku dla manifestacji uczuć
Polaków mieszkających na Ukrainie. I tu zobaczyliśmy zbratanie
istniejących kłamstw mediów publicznych, rzekomo różnych opcji
politycznych.
Prawda jest jedna, której niestety
w dalszym ciągu w Polsce nie ma.
Środowiska kresowe zostały już
upomniane uchwałą Sejmu, aby
wstrzymały się od komentarzy
wypadkow.
Aleksander Szumański
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/doradca-premier-ewy-kopaczagentem-izraelskiego-wywiadu
(link is external)
http://telewizjarepublika.pl/michal-kaminski-ekspertem-izraelskiej-firmy-wywiadowczej,16480.
html (link is external)
file:///C:/Users/User/Desktop/1%20NIEPOPRAWNI%20
TEKSTY/MICHA%C5%81%20
KAMI%C5%83SKI%20DORADCA%20EWY%20KOPACZ%20AGENTEM%20IZRAELSKIEGO%20WYWIADU%20
%20_%20Niepoprawni.pl.htm
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
TYLKO-POLSKA-TygodnikNarodowy-red-nacz-LeszekBubel-229643093743552/
UKRAIŃCY GROŻĄ LESZKOWI BUBLOWI
(http://www.tvn24.pl)
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
tajna-agencja-spraw-zagranicznych-0
http://niezalezna.pl/31584-esbecka-szajka-pod-okiem-sikorskiego
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Na smyczy Kijowa
Bohdan Piętka

Elity polityczne III RP solidarnie przyjęły narrację w sprawie
ostrzelania Konsulatu Generalnego RP w Łucku podaną im przez
ambasadora Ukrainy w Warszawie Andrija Deszczycę, który
oświadczył, że „Za tym stoją
strony, które nie są zainteresowane dobrymi relacjami polsko-ukraińskimi; niewątpliwie jest to
Rosja”[1].
Ale polska „klasa polityczna”
przyjęła narrację Kijowa nie tylko w tej sprawie. 29 marca około 150 osób zablokowało drogę
pomiędzy Lwowem i przejściem
granicznym w Rawie Ruskiej w
miejscowości Grzęda domagając
się respektowania praw polskiej
mniejszości narodowej na Ukrainie. Manifestanci eksponowali
biało-czerwoną flagę oraz transparenty z napisami w języku polskim i ukraińskim: „Stop ludobójstwu Polaków”, „Polacy chcą
pokoju”, „Polacy nasi bracia”,
„To jest nasza ziemia”, „Polacy
łączcie się”, „Nie mamy żadnego
konfliktu z wami”, „Wołyń w sercach”[2].
Z osobami tymi nie skontaktował
się ani konsulat polski we Lwowie ani żaden polski dziennikarz.
Media polskie nie były w ogóle
zainteresowane zdobyciem niezależnych od strony ukraińskiej
informacji na temat tego kim były
te osoby i jaki cel miała ich manifestacja.
Policja ukraińska rozbiła blokadę
i dokonała kilkudziesięciu zatrzymań. Następnie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła,
że demonstranci zostali opłaceni,
nie było wśród nich Polaków,
a ich manifestacja była prowokacją rosyjskich służb specjalnych i miała na celu rozniecenie
konfliktu pomiędzy Polakami i
Ukraińcami. SBU porównała tę
demonstrację do udaremnionej
12 marca przez ukraińskie służby
próby manifestacji na przejściu
granicznym Szeginie-Medyka[3].
Tę narrację SBU natychmiast podchwyciły polskie media „głównego nurtu”, które na swoich portalach internetowych opublikowały
identyczne w treści notatki na temat manifestacji w miejscowości Grzęda. Czytamy tam m.in.:
„Policja ustaliła, że wśród demonstrantów, którzy twierdzili,
że są przedstawicielami żyjącej
na Ukrainie mniejszości polskiej,
Polaków nie było. Niemniej podczas blokady, którą zorganizowano we wsi Grzęda, pojawiły się
transparenty z polskimi napisami
(…). Doskonale rozumiemy, że za
tymi wydarzeniami stoją rosyjskie
służby specjalne – oświadczył na
konferencji prasowej we Lwowie szef Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy (SBU) obwodu lwowskiego Wiktor Andrejczuk. Do
podobnego zdarzenia doszło 12
marca, kiedy grupa osób chciała

zablokować dojazd do ukraińsko-polskiego przejścia granicznego
Szeginie-Medyka. Zamierzali oni
domagać się od rządu w Warszawie obrony praw polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i
przyznali się, że zostali do tego
wynajęci. „Polska, pomoc swoim braciom” i „Polsko – pomóż
swoim braciam!” – głosiły napisy w łamanej polszczyźnie, które
mieli na swoich transparentach.
Ukraińskie media nie wykluczają, że za akcjami przy granicy z
Polską stoją te same siły, które
zaatakowały w środę konsulat RP
w Łucku na północnym zachodzie
kraju. Placówka została ostrzelana z granatnika, którego pocisk
trafił tuż nad częścią mieszkalną,
gdzie znajdowali się pracownicy
konsulatu. W incydencie nikt nie
ucierpiał”[4].
Taki, identyczny w treści artykuł
zamieszczono m.in. w internetowych wydaniach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczypospolitej”, na
portalu wpolityce.pl oraz na portalu „Gazety Polskiej” niezalezna.
pl. Autor artykułu w „Wyborczej”
przedstawił się jako „Jarosław
Junko z Kijowa”, w „Rzeczypospolitej” jako „qm”, na portalu
wpolityce.pl jako „kk”, a na portalu niezalezna.pl jako „mg”. Naciśnięcie kursorem myszki skrótu
„qm” powoduje, że otwiera się
strona z artykułami przypisanymi do nazwiska Jakub Mikulski.
Wygląda zatem na to, że czterech
różnych autorów w czterech różnych mediach napisało słowo w
słowo to samo, a właściwie nie
napisało, tylko wkleiło tekst przysłany im – jak wynika z zamieszczonej pod nim informacji – przez
Polską Agencję Prasową. A na
czym oparła swoją wiedzę PAP?
Zapewne tylko na enuncjacjach
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Tak wygląda niezależne i wolne
dziennikarstwo polskie. Żadna z
tych i innych redakcji nie zadała
sobie trudu sprawdzenia co naprawdę stało się na drodze koło
wsi Grzęda i kim byli demonstrujący tam ludzie, a jeśli była
to prowokacja to czyja. Polskiej
opinii publicznej przekazano do
wiadomości gotowca nadesłanego z tego samego, ukraińskiego
źródła. Źródła przekazującego tę
samą narrację, którą wcześniej
usłyszeliśmy przy okazji ataków
na polskie miejsca pamięci narodowej w Hucie Pieniackiej, Kijowie-Bykowni, Lwowie i Podkamieniu oraz polskie placówki
dyplomatyczne w Kijowie, Lwowie i Łucku – a mianowicie, że
była to „rosyjska prowokacja”.
Odtąd jakikolwiek incydent na
Ukrainie – antypolski lub mający związek z Polską, nawet jeżeli
pociągnie za sobą ofiary – będzie
tłumaczony przy pomocy szablonu „prowokacji rosyjskiej”. Taki
sposób zamykania sprawy przyjęły władze w Kijowie, które utraci-

ły kontrolę polityczną nad swoim
krajem, oraz „klasa polityczna”
III RP i jej media.
Postawa taka nie dziwi, bo przecież owa „klasa polityczna” i owe
media bezkrytycznie przyjmują
narrację ukraińską od początku
przewrotu na Majdanie. Polskiej
opinii publicznej zaś każą wierzyć, że realizują jakąś własną
politykę, jakieś Intermarium czy
coś w tym stylu.
Jest to oczywiście rezultat politycznego ubezwłasnowolnienia
tej „klasy politycznej” i tych mediów wobec ośrodków globalistycznych na Zachodzie. Ale nie
tylko. Jest to także dowód politycznej zależności od Ukrainy,
w tym także ukraińskich środowisk nacjonalistyczno-szowinistycznych. Nieliczne środowiska
realizmu politycznego w Polsce,
które słabym głosem ostrzegają
przed skutkami bezkrytycznego
popierania pomajdanowej Ukrainy i bagatelizowania odrodzonego nacjonalizmu ukraińskiego, są
piętnowane przez polską „klasę
polityczną” i jej media epitetami w stylu „rosyjska agentura”
i „homo sovieticus”, że wymienię najłagodniejsze. Tymczasem
sama „klasa polityczna” III RP
daje niemal każdego dnia dowody podległości, agenturalności i
serwilizmu wobec państwa, które
przecież nie jest żadnym mocarstwem, ale państwem upadłym,
które nie kontroluje swojego terytorium i swoich instytucji, z którym nikt na kuli ziemskiej poza
Warszawą się nie liczy.
[1] „Ambasador Ukrainy: Niewątpliwie za stakiem na konsulat stoi Rosja. Prowadzimy w tej
sprawie śledztwo”, www.wpolityce.pl, 29.03.2017.
[2] „Ukraina: demonstranci z
propolskimi transparentami zablokowali drogę”, www.kresy.pl,
29.03.2017.
[3] „SBU Ukrainy: Demonstranci, którzy zablokowali drogę
Lwów-Żółkiew podszywali się
pod Polaków”, www.kresy.pl,
29.03.2017.
[4] „Demonstranci zablokowali
drogę w Rawie Ruskiej. Za 30
zł. wznosili hasła o ludobójstwie
Polaków”,
www.wiadomosci.
gazeta.pl, 29.03.2017; Protestowali przeciw „ludobójstwu
Polaków”. Zablokowali dojazd
do przejścia granicznego, www.
rp.pl, 29.03.2017; Ciąg dalszy
rosyjskich prowokacji. Osoby
podające się za Polaków zablokowały drogę na Ukrainie, domagając się „zaprzestania ludobójstwa
Polaków”,
www.wpolityce.pl,
29.03.2017; Dostali pieniądze za
protest, wznosili hasła o ludobójstwie Polaków. „Stoją za tym rosyjskie służby”, www.niezalezna.
pl, 30.03.2017.
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Wielka zagadka
Edmund Goś

Mija drugi miesiąc od wydania
książki „ 27 Wołyńska Dywizja
Piechoty Armii Krajowej, Wykazy
żołnierzy poszczególnych pododdziałów” i wyjaśniła się jedna
niewiadoma tj. osoby na zdjęciu z
okładki.
Napisał do mnie p. Grzegorz Naumowicz , że chyba wie kto jest na
zdjęciu z okładki.
Są to podoficerowie I/45 pp a
wcześniej oddziału partyzanckiego ”Bomby”; od lewej:
* st. sierż. Skrzybalski Antoni
„Jemioł” z Huty Stepańskiej
* sierż. Gradowicz Antoni „Grabek” z Suni
* plut. Szewczyk Jan „Dołęga” z
Głuszkowa
* st. sierż. Żołędziewski Zygmunt „Boston” z Nieruczego
Zdjęcie wykonano w Kolechowicach k/ Ostrowa Lubelskiego.
Tak więc wyjaśniła się jedna niewiadoma.
Ale przy okazji tego zdjęcia trzeba
zasygnalizować większą sprawęzagadkę.
Czesław Piotrowski, generał brygady urodzony w Hucie Stepańskiej przez wiele lat zbierał zapiski i zdjęcia wśród swych współtowarzyszy broni. I takowe otrzymał m.in. od sycowian Franciszka
Chorążyczewskiego i Hipolita
Wysockiego.
Gdy 10 czerwca 2005 roku w

łyniu dochodzi do eksterminacji
Polaków. Stanisława Morowskiego spotyka osobista tragedia, a kolejne miesiące jego życia wypełnia
nieustanna walka o przetrwanie.
Dynamicznie rozwijająca się akcja
książki ukazuje politykę niemieckich okupantów, bezwzględność
ukraińskich nacjonalistów i dwulicowość sowieckich partyzantów.
Tłem dla opisanych wydarzeń są
urokliwe plenery, gdzie żyją ludzie
przywiązani do tradycji i ziemi.
Powieść oparta na autentycznych
wydarzeniach.
Autor doskonale poradził sobie
z niełatwą przecież tematyką.
Pomimo wszystkich okropności
opisanych w powieści „Wołyń.
Bez litości” wcale nie jest książką
tragiczną. Niesie bowiem przesłanie, że człowiek potrafi przetrwać
w najgorszych nawet okolicznościach, choć warunkiem tego
jest wzajemne wsparcie i odwaga. Szczęśliwe zakończenie, o ile
można o takim mówić, osobistej
historii Stanisława przynosi także
konkluzję, że cuda się zdarzają i
nigdy nie należy tracić nadziei.
Klaudia Dróżdż, doktor nauk humanistycznych, redaktor i edytor,
wieloletni redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum.
Wstrząsający spektakl polskiej samoobrony na Wołyniu. Brutalna

Warszawie umiera Czesław Piotrowski – jego zbiory znikają. Jest
kilka wersji dot. „zagospodarowania” zbiorów po zmarłym, ale tak
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historia powraca, aby epatować
swoją szczerością i tworzyć jawną
przestrogę dla przyszłych pokoleń.
Miłka Kołakowska, www.mozaikaliteracka.pl
W czasach gdy śpiący rozum zbudził demony nienawiści młody
człowiek próbuje stanąć na wysokości zadania i z ręką na karabinie
chronić to, co ochronić się jeszcze
da. W tle zaś dzieje się historia.
„Wołyń. Bez litości” to z werwą
napisana, wciągająca opowieść o
nieludzkich czasach i o ludziach
z których nie każdy obronił swoje
człowieczeństwo.
Irek Wis, blurppp.com
To nie jest kolejna opowieść o
wojnie. To próba zmierzenia się z
naszą bolesną, traumatyczną przeszłością, narodową pamięcią i losami ludzi, których piekło już nie
przeraża... stali się jego częścią.
Jarosław Nelkowski, jareknelkowski.pl
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faktycznie żadna nie jest do publikacji. Może ktoś wie co stało się
z tymi „skarbami” gromadzonymi
przez wiele lat?

Wołyń. Bez litości
Piotra Tymińskiego
już w sprzedaży!
Marta Pilarska

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że Pan
Piotr Tymiński jest autorem książki pt. „Wołyń. Bez litości”, która
miała swoją premierę 15 marca
2017.
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie przez Państwa krótkiej
informacji o wydanym dziele. W
załączniku przesyłam opis książki
wraz ze zdjęciem okładki. Gdybyście byli Państwo zainteresowani
zrecenzowaniem tego tytułu, służę
bezpłatnym egzemplarzem.
O książce:
Rok 1943. Kiedy sprzymierzeni na
frontach II Wojny Światowej przełamują potęgę III Rzeszy, na Wołyniu dochodzi do eksterminacji

Autor o „Wołyń. Bez litości”:

jak mało wiem o tym co ci ludzie
przeżyli. Na dodatek uświadomiłem sobie, że jest niewiele osób w
Polsce, które to wiedzą. Wtedy postanowiłem napisać książkę. Moja
żona i synowie po przeczytaniu
pierwszych stron zachęcili mnie do
pisania dalej.
Długo zastanawiałem, się jak ją
napisać. Najpierw miała to być
praca naukowa, ale pomyślałem ile ludzi ją przeczyta? I kto? Pewnie sami historycy! Stwierdziłem,
że najlepiej będzie, jeśli te informacje dotrą nie tylko do znawców
tematu. I tak powstała moja „powieść”.

Cztery lata temu, gdy czytałem
wspomnienia partyzantów z Zasłucza (na Wołyniu), dotarło do mnie,

Rok 1943. Kiedy sprzymierzeni na
frontach II Wojny Światowej przełamują potęgę III Rzeszy, na Wo-

Polaków. Stanisława Morowskiego spotyka osobista tragedia, a kolejne miesiące jego życia wypełnia
nieustanna walka o przetrwanie.
Dynamicznie rozwijająca się akcja
książki ukazuje politykę niemieckich okupantów, bezwzględność
ukraińskich nacjonalistów i dwulicowość sowieckich partyzantów.
Tłem dla opisanych wydarzeń są
urokliwe plenery, gdzie żyją ludzie
przywiązani do tradycji i ziemi.
Powieść oparta na autentycznych
wydarzeniach.

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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Polityka historyczna
Wiatrowycza
Bohdan Piętka

W tym samym czasie, kiedy doszło do profanacji pomnika polskich profesorów zamordowanych przez Niemców we Lwowie
w 1941 roku oraz pomnika Polaków zamordowanych przez ukraińskich esesmanów i UPA w Podkamieniu (10-12 marca 2017 r.)
doszło też do ponownej profanacji pomnika w Hucie Pieniackiej.
„Nieznani sprawcy” namalowali
na nim m.in. napis „Śmierć Lachom”, barwy OUN-B, symbole
swastyki i wilczego haka (symbol używany przez Waffen-SS,
a współcześnie przez neobanderowski pułk „Azow”)[1].
Po pierwszej profanacji w Hucie
Pieniackiej (wówczas wysadzono pomnik w powietrze) oraz
profanacjach w Kijowie-Bykowni, Lwowie i Podkamieniu
jest to już piąty w ciągu dwóch
miesięcy atak na polskie miejsca
pamięci narodowej na Ukrainie.
Niestety i tym razem zabrakło
stosownej reakcji władz polskich. Trzy najnowsze ataki na
pomniki polskich ofiar niemieckiego i ukraińskiego nazizmu
nie przeszkodziły ministrowi
Waszczykowskiemu nie tylko w
spotkaniu się w Warszawie z jego
odpowiednikiem – ministrem
Klimkinem – ale i w zainaugurowaniu
Polsko-Ukraińskiego
Forum Partnerstwa oraz złożeniu
deklaracji, w której wezwał Rosję do „zaprzestania agresji na
Ukrainie, do zwrotu zagarniętych
ziem i powrotu do współpracy z
Ukrainą”[2].
Ta deklaracja oraz stwierdzenie Waszczykowskiego, że do
formatu normandzkiego należy
włączyć USA dowodzi po raz
kolejny, iż tzw. polska polityka wschodnia jest wyłącznie
odzwierciedleniem
interesów
geopolitycznych USA i tylko to
ma na uwadze. Klimkin spotkał
się także z prezydentem Dudą i
marszałkiem Senatu. Również
i na tych spotkaniach akcentowano polskie poparcie dla „europejskich aspiracji” Ukrainy
oraz domagano się „pokojowego
rozwiązania konfliktu” rzekomo
„wszczętego na terytorium tego
kraju przez Rosję”.
Prezydent Duda i minister Waszczykowski – jak sądzę – doskonale zdają sobie sprawę z tego,
że nie wspierają żadnych „europejskich aspiracji” Ukrainy, bo o
tym w UE nikt już poważnie nie
myśli, ani tym bardziej żadnej
demokracji na Ukrainie, bo za
takową nie można uznać oligarchiczno-nacjonalistycznego re-

żimu w Kijowie. Wspierają wyłącznie nacjonalizm ukraiński.
Wśród
postsolidarnościowego
establishmentu zakorzeniło się
bowiem przekonanie, że popieranie nacjonalizmu ukraińskiego
jest polską racją stanu.
Skutkiem tego poparcia są jednak
sprofanowane miejsca pamięci
polskich ofiar nacjonalizmu ukraińskiego na zachodzie Ukrainy.
Być może po styczniowych profanacjach w Hucie Pieniackiej i
Kijowie-Bykowni nie byłoby
następnych, gdyby nie nieodpowiedzialna wypowiedź ambasadora Jana Piekły, który stwierdził
bez jakichkolwiek dowodów, że
profanacje te były rzekomo „rosyjską prowokacją”. To ośmieliło
rzeczywistych sprawców – czyli
epigonów Stepana Banmdery i
Romana Szuchewycza – do kolejnych ataków na miejsca pamięci polskich ofiar OUN-UPA i
SS-Galizien.
Znamienna jest również reakcja na ostatnie profanacje we
Lwowie, Podkamieniu i Hucie
Pieniackiej mediów PiS, czyli „Strefy Wolnego Słowa” red.
Sakiewicza, który przed trzema
laty został odznaczony przez
Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy.
W krótkiej notatce na ten temat
– sugerującej już w tytule, że
profanacje były czyjąś „prowokacją” – portal niezalezna.pl zacytował czołowego lwowskiego
banderowca Światosława Szeremetę, znanego z zeszłorocznych
awantur w Przemyślu i gloryfikacji ukraińskich esesmanów
poległych w bitwie pod Brodami.
Otóż pan Szeremeta poinformował portal niezalezna.pl, że profanacje we Lwowie i Podkamieniu „to jest system prowokacji na
Ukrainie”[3]. Czyich prowokacji? Oczywiście rosyjskich – to
czytelnicy portalu niezalezna.
pl po latach tresury wiedzą już
sami. Nie można oprzeć się wrażeniu, że „Strefa Wolnego Słowa” służy już tylko do prezentacji narracji ukraińskiej, żeby nie
wyrazić tego dosadniej.
Ale narrację ukraińską prezentuje
większość mediów mainstreamowych w Polsce. A jeśli z oczywistych względów prezentować jej
nie można, to kompromitujące
pomajdanową Ukrainę informacje po prostu się wycisza. Taka
zmowa milczenia w mediach mainstreamowych w Polsce panuje
m.in. nad polityką historyczną
Ukraińskiego Instytutu Pamięci
Narodowej i jego szefa Wołodymyra Wiatrowycza. Warto przyj-

/ Foto PAP.pl. Polska dołączy do zaplanowanych na środę w Kijowie rozmów szefów MSZ w sprawie rozwiązania konfliktu w Donbasie
– oświadczył we wtorek szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin po spotkaniu z ministrem Witoldem Waszczykowskim.

rzeć się tej polityce w kontekście
ostatnich wydarzeń.
Neobanderowcy ogłosili rok
2017 „rokiem UPA” w zachodnich obwodach Ukrainy[4]. Wiatrowycz chce, by „rok UPA” był
obchodzony również na szczeblu
centralnym i popierają go w tym
środowiska
nacjonalistyczne,
m.in. deputowani Frontu Ludowego Jaceniuka oraz partii Batkiwszczyna Julii Tymoszenko[5].
Dla potrzeb „roku UPA” Wiatrowycz zaprezentował nową spreparowaną historię tej zbrodniczej
formacji.
Dotychczas neobanderowska historiografia przedstawiała UPA
jako rzekomy „ruch narodowowyzwoleńczy”. 8 lutego br. Wiatrowycz poszedł dalej i zainaugurował w Kijowie „kampanię
informacyjną”, która przedstawia UPA jako główną siłę oporu wobec okupacji niemieckiej,
walczącą rzekomo z Niemcami
hitlerowskimi. Walkę tę miała
podobno zainicjować w lutym
1943 roku sotnia Perehijniaka,
która rzeczywiście wtedy zainicjowała, ale ludobójstwo na
ludności polskiej na Wołyniu[6].
Czy można zrobić z ukraińskich
kolaborantów i nazistów (bo do
nurtu nazistowskiego właśnie zalicza się tzw. „integralny nacjonalizm” ukraiński) bojowników i
męczenników walki z III Rzeszą?
Okazuje się, że można.
Kolejnym tego przykładem jest
promocja postaci Ołeny Telihy
– ukraińskiej nacjonalistki z melnykowskiej frakcji OUN. 25 lutego na ulicy jej imienia u wejścia
do miejsca rozstrzelania kilkudziesięciu tysięcy Żydów w Babim Jarze – doprowadzonych tam
przez ukraińskich policjantów,
głównie członków OUN-M – odsłonięto pomnik Telihy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością
lider OUN Bohdan Czerwak (ten

sam, który niedawno formułował
groźby wobec Polski), mer Kijowa Witalij Kliczko, wicepremier
Pawel Rozienko, minister kultury
Jewhenij Niszczuk oraz Filaret –
patriarcha Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu
Kijowskiego. Z ich wystąpień
wynikało, że działaczka OUN-M
rzekomo walczyła z Niemcami i
za to została rozstrzelana przez
gestapo w Babim Jarze w 1942
roku (po egzekucjach Żydów w
1941 roku było to miejsce egzekucji więźniów politycznych).
Wicepremier Rozienko powiedział m.in.: „Tutaj, dzisiaj, na
tym miejscu, my wszyscy razem
odpowiadamy na te sowieckie,
a dzisiaj rosyjskie stereotypy o
roli i stanowisku ukraińskich patriotów. Jeszcze raz powtarzam,
w tej ziemi leżą pochowane setki ukraińskich patriotów, w tym
także z Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów, którzy zostali zamęczeni przez niemieckich okupantów”[7].
A więc kolaboracja OUN z Niemcami to są – w świetle obecnej
ukraińskiej polityki historycznej
– „sowieckie i rosyjskie stereotypy”. Tak na pomajdanowej Ukrainie fałszuje się historię. Z kolaborantki robi się ofiarę i stawia
się ją na równi z rzeczywistymi
ofiarami zamordowanymi w Babim Jarze, profanując to miejsce męczeństwa. Kim bowiem
była Ołena Teliha? Ta działaczka OUN-M przybyła do Kijowa
22 października 1941 roku wraz
z wojskami niemieckimi i tzw.
Bukowińskim Kureniem OUN.
Na bazie Bukowińskiego Kurenia OUN utworzono we wrześniu
1941 roku tzw. Kijowski Kureń
OUN, który w rzeczywistości
był formacją ukraińskiej policji
pomocniczej pod dowództwem
Petra Żachwałyńskiego. To ta
właśnie formacja brała udział w
wymordowaniu 33771 Żydów w

Babim Jarze w dniach 29 września-3 października 1941 roku (w
zbrodni tej uczestniczyło 1200
ukraińskich policjantów-melnykowców i 300 Niemców z SS-Sonderkommando 4a). Teliha
była zatem nazistowską kolaborantką i członkiem zbrodniczej
formacji, a nie bojowniczką z
niemieckim nazizmem. W 1942
roku w związku z konfliktem
pomiędzy banderowską i melnykowską frakcją OUN została
zadenuncjowana przez banderowców na gestapo pod zarzutem
machinacji finansowych. Taka
jest prawda o jej rzekomym męczeństwie.
Zanim to się stało Teliha stanęła
na czele kolaboracyjnego Związku Pisarzy Ukraińskich i współpracowała z redakcją wydawanej
za zgodą okupacyjnych władz
niemieckich gazety „Ukraińskie
Słowo”. Ta właśnie gazeta wzywała swoich ukraińskich czytelników do wydawania Żydów w
ręce Niemców. Teliha prowadziła
też w okupowanym przez Niemców Kijowie restaurację, którą
przejęła w ramach „aryzacji mienia żydowskiego”. 2 października 1941 roku, kiedy trwały egzekucje Żydów w Babim Jarze,
„Ukraińskie Słowo” zamieściło
artykuł pod wymownym tytułem
„Główny wróg narodu – Żyd”.
Teliha była m.in. autorką artykułu pt. „Rozsypują się mury”,
zamieszczonego 5 października
1941 roku na łamach kolaboracyjnej gazety „Wołyń”, w którym wyrażała radość, że Niemcy
kazali „opuścić” Żydom Kijów.
„Każda godzina przynosi coraz
normalniejsze życie w mieście
(zajętym przez Niemców – uzup.
BP). Uwolniony od wschodnich
barbarzyńców Kijów – zaczyna
oddychać pełną piersią, zaczyna
żyć nowym życiem” – pisała w
tym artykule rzekoma bohaterka
walki z nazizmem.

www.ksi.btx.pl
Adresatem poezji miłosnej Ołeny
Telihy był przed wojną czołowy
ideolog nacjonalizmu ukraińskiego Dmytro Doncow. Ale oprócz
tego typu poezji pani Teliha tworzyła też nacjonalistyczną publicystykę. Na łamach wydawanego
legalnie w Polsce ukraińskiego
periodyku „Literaturno-Naukowyj Wisnyk”, w numerze 9 z 1937
roku, napisała ona znamienne
słowa w artykule pod znamiennym tytułem „Z błyskiem drapieżnego zwierza”: „Zadaniem
naszej współczesnej inteligencji
i młodzieży powinno być dążenie do stania na czele szeregów
takich młodych zabójców”. Nie
jest też pewne czy rzeczywiście
została rozstrzelana przez Niemców w Babim Jarze w 1942 roku.
Łeontij Forostywśkyj – ukraiński
kolaborant i burmistrz Kijowa
podczas okupacji niemieckiej
– w wydanej w Buenos Aires w
1952 roku książce pt. „Kyjiw pid
worożymy okupacijamy” twierdził na s. 76, że Teliha podcięła
sobie żyły w areszcie gestapo na
ulicy Władymirskiej w Kijowie.
Taką to właśnie osobę – przedstawianą jako rzekomą bojowniczkę
z nazizmem – władze pomajdanowej Ukrainy upamiętniły pokaźnych rozmiarów pomnikiem
u wejścia do kompleksu memorialnego w Babim Jarze.
Jeszcze bardziej perfidne oblicze
ukraińskiej polityki historycznej
pokazało sympozjum międzynarodowe „Shoah na Ukrainie.
Nieszczęścia XX wieku w nowej
perspektywie”, które zorganizowano na Uniwersytecie Paryż II
Panthéon Assas w dniach 9-11
marca. Na konferencję tę zaproszono Wiatrowycza, natomiast
nie zaproszono znanych i niezależnych badaczy historii nacjonalizmu ukraińskiego, takich jak
John-Paul Himka, Per Anders
Rudling, Marco Carynnyk, Grzegorz Rossoliński-Liebe i Iwan
Kaczanowski. Patronem sympozjum była Fondation pour la
Mémoire de la Shoah[8].
Przeciwko udziałowi Wiatrowycza w tym sympozjum protestowało ze strony żydowskiej
niewiele osób, wśród których
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najbardziej znaczący był głos
Eduarda Dolińskiego – dyrektora
Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego z Kijowa. Natomiast organizatorzy sympozjum – Philippe
de Lara (Uniwersytet Paris-2) i
Galina Ackerman (Europejskie
Forum dla Ukrainy) – nie tylko
umożliwili udział w sympozjum
delegacji ukraińskiej z Wiatrowyczem na czele, ale przystali
na głoszenie przez nią oczywistych kłamstw. Z wystąpień
większości członków delegacji
ukraińskiej można się było zatem
dowiedzieć o „czarnej legendzie
ukraińskiego antysemityzmu”,
którą wymyśliła „moskiewska
propaganda”. Można było też
usłyszeć tezy negujące udziału
nacjonalistów ukraińskich w Holokauście. Od takiego stanowiska
zdystansował się tylko Jarosław
Hrycak. Naukowcy zachodni i
nieliczni działacze żydowscy
protestujący przeciw udziale w
konferencji Wiatrowycza zostali
przedstawieni jako „przeciwnicy
dekomunizacji” albo sojusznicy-agenci-poplecznicy Kremla.
Organizatorzy konferencji pochwalili Wiatrowycza właśnie
za ową „dekomunizację historii”
oraz zgodzili się z nim, że historia Holokaustu jest „zakłamana”,
a jej odkłamanie polegać ma na
likwidacji „sowieckich stereotypów” na temat antysemityzmu
nacjonalistów ukraińskich.
„Przeciwdziałanie
środowisk
pro-kremlowskich dowodzi tylko, że my [jesteśmy] — na właściwym szlaku. Musimy kontynuować walkę o porozumienie
między Ukraińcami i Żydami” –
stwierdziła główna organizatorka
paryskiego sympozjum, pisarka
i dziennikarka Galina Ackerman[9]
Narrację Wiatrowycza popierają
zatem te same środowiska żydowskie, które m.in. oskarżają
naród polski o rzekomy udział w
Holokauście, propagując publicystykę Jana T. Grossa itp. autorów. Sympozjum paryskie miało
najwidoczniej na celu oczyszczenie nacjonalistów ukraińskich
z odpowiedzialności za udział
w Holokauście. Jak wiadomo,
odpowiedzialność ta jest od 30

lat konsekwentnie przerzucana
przez wpływowe organizacje żydowskie na Zachodzie wyłącznie
na naród polski.
Dlaczego nie było żadnych protestów z Polski? Dlaczego milczą
polskie uniwersytety i polskie
środowiska naukowe? Dlaczego
milczy prezydent Duda wobec
wystąpienia jego serdecznego
przyjaciela – prezydenta Poroszenki – w dniu 17 marca w
Narodowym Muzeum Historii
Ukrainy z okazji 100-lecia tzw.
„ukraińskiej rewolucji”. Poroszenko wyraził tam wdzięczność
„znaczącym postaciom tamtego
czasu”, wśród których wymienił
twórców zbrodniczego nacjonalizmu ukraińskiego – Jewhena Konowalca i Dmytro Doncowa[10].
Neobanderowska polityka historyczna pomajdanowej Ukrainy
– tak jak i inne przejawy ekstremizmu politycznego ze strony
współczesnych
nacjonalistów
ukraińskich – jest bagatelizowana przez mainstream polityczno-medialny w Polsce. Polską
opinię publiczną próbuje się
przekonywać, że neobanderyzm
jest jakoby marginesem życia politycznego Ukrainy. Niestety jest
wręcz przeciwnie. Władze pomajdanowej Ukrainy są zakładnikami neobanderowców, którzy
odegrali kluczową rolę podczas
przewrotu politycznego w 2014
roku.
Postępujący rozpad gospodarki
ukraińskiej może doprowadzić
do kolejnego kryzysu, który do
władzy wyniesie już jawnych
neobanderowców. Były deputowany Partii Regionów Wołodymyr Olejnik ujawnił na początku
marca, że Poroszenko potajemnie transferuje swój majątek do
Hiszpanii, obawiając się nagłego
odsunięcia od władzy[11]. Informację tę natychmiast uznano w
Polsce – jak wszystko co jest niewygodne dla wizerunku pomajdanowej Ukrainy – za „rosyjską
propagandę”. Jednakże o realnej
możliwości nowego przewrotu
w Kijowie i dojścia do władzy
neobanderowców świadczy wydarzenie, które miało miejsce
16 marca. Tego dnia największe
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ugrupowania neobanderowskie
i neonazistowskie – tj. partia
„Swoboda”, Prawy Sektor, Nacjonalny Korpus, Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów, Kongres Ukraińskich Nacjonalistów i
młodzieżowe ugrupowanie neonazistowskie „C14” – przyjęły w
Kijowie „Nacjonalny Manifest”.
To nic innego jak program polityczny na wypadek przejęcia
władzy, które najwidoczniej radykalni spadkobiercy idei banderowskich uważają za realne. Pod
dokumentem podpisali się m.in.
Ołeh Tiahnybok, Andrij Tarasenko i Andrij Biłećkyj – czołowe
postacie przewrotu politycznego
z 2014 roku, w obecności których
Jarosław Kaczynski krzyczał na
Majdanie „Sława Ukrainie!” i
których polskojęzyczne media
przedstawiały wtedy jako bohaterów walki z „reżimem Janukowycza”.

banderowski w imię hasła, że
„lepsza Ukraina banderowska niż
sowiecka” (sic!) postsolidarnościowe elity polityczne dolały nie
tyle oliwy, co benzyny do ognia.
I dolewają dalej.

I cóż czytamy w owym „Nacjonalnym Manifeście”? Na pierwszym miejscu wysunięto postulat
utworzenia „Unii Bałtycko-Czarnomorskiej”, o której w zeszłym
roku red. Sakiewicz debatował z
neobandeorowcami we Lwowie.
Tutaj jak na dłoni widać, że tzw.
„Międzymorze” w wersji współczesnej to nie jest pomysł przedwojennych prometeistów, ale
współczesnych
banderowców,
propagowany w Polsce przez
środowiska proukraińskie z „Gazetą Polską” na czele. Dalej w
„Nacjonalnym Manifeście” znalazły się m.in. postulaty zerwania
stosunków z Rosją, odebrania
Krymu i Donbasu, ustanowienia
ukraińskiego jedynym językiem
urzędowym, odsunięcia od władzy Poroszenki, odebrania majątków oligarchom i odzyskania
przez Ukrainę „prawa do posiadania broni atomowej”[12].

[5] „Ukraińskie władze chcą
ogłosić rok 2017 rokiem UPA”,
www.kresy.pl, 21.12.2016.

Ten program polityczny – którego autorzy w sprzyjających
okolicznościach mogą przejąć
władzę w Kijowie – jest rezultatem m.in. bezmyślnej i szkodliwej polityki polskiej. O tym, że
igranie z banderowskim ogniem
skończy się dla Polski źle pisałem już wielokrotnie. Wspierając
oligarchiczno-nacjonalistyczną Ukrainę i ignorując renesans
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pl, 14.03.2017.
[2] „Waszczykowski po spotkaniu z ukraińskim MSZ: niech
Rosja zwróci Krym”, www.rp.pl,
15.03.2017.
[3] Znowu obrzydliwa prowokacja. Swastyka i napis „śmierć
Lachom” na nagrobkach, www.
niezalezna.pl, 12.03.2017.
[4] „Rok 2017 ogłoszono rokiem
UPA w obwodzie iwanofranowskim na Ukrainie”, www.kresy.
pl, 16.03.2017.
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Zbuntowane przeciw Rusi
Bożena Ratter

Zbuntowane przeciw Rusi
Profesor Andrzej Nowak w wykładzie „Węzły polskiej pamięci”mówiąc o nastrojach antypolskich w imperium rosyjskim,
przywołał dzieło z 1808 roku,
którego autor pisał: „zniszczymy nie ich (Polaków) sioła, nie
dobrobyt, ale ich narzecze (czyli język i kulturę). W 1844 roku
car Mikołaj powołuje komisję,
która ma zbadać możliwość zastąpienia języka polskiego cyrylicą. Członkowie komisji, światli
ludzie, widzą problem nie tylko w trudności przełożenia „ą”
czy „ę” ale co zrobić z wielką,
polską literaturą? Mimo tych
trudności w 1852 roku pojawiła się pierwsza polska antologia
literatury polskiej napisana cyrylicą przez niejakiego Dąbrowskiego (sługusa rosyjskiego).
Nawet Mickiewicz, wielki zwolennik porozumienia polsko
rosyjskiego pod koniec życia
stwierdził, iż nie jest ono możliwe. Zwłaszcza, gdy na kilka wierszy, które Mickiewicz poświęca Puszkinowi, ten odpowiada:
„Polskę trzeba zniszczyć, bo
przeszkadza nam, oświeconym
Rosjanom w dostępie do Europy”.
*Polacy buntowali się przed
„wynarodowieniem” czyli zaplanowanym na całe wieki zniszczeniem polskiego „narzecza”.*
Jak poucza nas poznanie historycznych faktów: Polski trakt
-był jednym z pierwszych Syberyjskich traktów.
I tym traktem przez dwa wieki na
„nieludzką ziemią” Zbuntowane
przeciw Rusi gnano polskie plemię
W kibitkach i pieszo barscy szli
Konfederaci, Po nich z Insurekcji:
szlachta, światły lud, magnaci.
Po Księstwie, powstaniach,
strajkach - cywile, wojskowi,
Zbuntowany
proletariat,
studenci,
uczniowie.
(*/fragment wiersza Mariana Jonkajtysa/*/, poety, aktora, reżysera, pedagoga ale i dziecka wywiezionego na Sybir, autora *Marszu
Sybiraków*/)

przez komunistyczne władze na
Kremlu. Pierwszym represjom
byli poddani Polacy pozostali
na przedrozbiorowych Kresach
Rzeczpospolitej, których prawie ćwierć miliona rozstrzelano
lub wywieziono w latach 193637 do Kazachstanu, gdzie ich
potomkowie dotychczas przebywają w zwartych grupach
osadniczych
(*/ipn.gov.pl/*).
Po 17 września 1939 roku nastąpiły aresztowania 110 tysięcy
osób cywilnych, głównie mężczyzn. Byli mordowani w Katyniu i innych miejscach bolszewickich kaźni. Później nastąpiły
masowe deportacje całych rodzin,
ich kobiet, córek, matek, ciotek,
narzeczonych.
„Ambitny mużyk, chytry dziedzic
imperium rosyjskiego przyniósł
tu ewangelię wolności, to znaczy
nienawiść do tego wszystkiego,
co nie moskiewskie, stałe mordowanie tych, którzy mogliby uwierzyć, że możliwe jest inne życie.
Dawny Lwów, polski Lwów
wyrwano, wywleczono, wywieziono, rzucono na stepy głodowe, w bagniste lasy północy, do
martwych kołchozów Kazachstanu, gdzie wymarły już kolejno
w krótkotrwałym życiu zesłańczym pokolenia Rosjan, Tatarów
i Ukraińców.
W lepiankach z gliny i nawozu
krowiego, zżarci przez wszy,
spaleni głodem, rażeni rozpaczą
wymierali najstarsi i najmłodsi.
Niemowlęta ginęły już w wagonach. Każda zima rosyjska to sto
tysięcy trupów dzieci polskich
na zesłaniu”. (*/Jacek Trznadel,
Kolaboranci/*).
Cecylia Jeżewska, która razem
z dziećmi trafiła do północnego
Kazachstanu, pisała w liście do
przyjaciół w kraju: “/Oczy nasze
zalane łzami wciąż zwrócone na
zachód. W tym pustym stepie nic
nie widać i nic nie słychać, tylko
szum tego wichru, który bezustannie wieje i huczy w zimie
śniegiem, a teraz ziemią. Janinka
jest bardzo słaba i... choćby
raz marchewkę zjeść/ “ – cytuje
dr Andrzej Zawistowski we wstępie do katalogu prac polskiego
rzeźbiarza, Stanisława Kulona.
Profesor Stanisław Kulon jako
10-letni chlopiec został wywieziony z Kresów na Ural, tam
przeżył śmierć rodziców i trójki
rodzeństwa. *W Centrum Edukacyjnym IPN “Przystanek”
do 18 marca *można zobaczyć
uwiecznione w drzewie i na papierze emocje uczestnika historii
złowieszczo prorokowanej przez
Puszkina*. *Na wystawie jest
*piękna rzeźba Kobiety- matki
Stanisława Kulona.

Wielki udział w obronie przed
wynarodowieniem miały kobiety,
matki, żony, córki, narzeczone.
Dzielnie znosiły zaangażowanie
mężczyzn w walkę i często ich
stratę, szyły sztandary, ukrywały
i opatrywały rannych, oddawały klejnoty na potrzeby walki,
demonstrowały swoją postawą
bez strachu. Udawały się wraz z
mężczyznami na wygnanie często rezygnując z pozycji społecznej, majątku, sukien, zabaw, wygód codziennego życia. Przede
wszystkim zaś wychowywały i
uczyły kolejne pokolenie w duchu miłości do ojczyzny i Boga.

“Stroje kobiet w łagrze szare szablonowe.

Carskie metody walki z politycznymi przeciwnikami zostały przejęte i „udoskonalone”

Bo u wszystkich czunie - łapcie

***

Nie wyróżnia żadnej kolorowa
szmatka,

jednakowe,
Kufajka z numerem i czapka uszatka.
Z kolumny więźniarek, jedna szara taka,
W bok od drogi zeszła, krok nie
przepisowo.
Chciała -głodna - podnieść
zmarzłego ziemniaka...
W Wani nagle czujność zbudziła
klasową.
Szybki - jak strzała wyskoczył.
Zaśmiał się automatem!...
Zgasły niebieskie oczy...Czerwonym zakwitły kwiatem...”
(*/Marian Jonkajtis/*)
Kobiety gineły nie tylko “na nieludzkiej ziemi”. „Zwykle przed
zamordowaniem ludobójcy ukraińscy dokonywali brutalnych
gwałtów na dziewczętach i kobietach (siostrach, matkach, narzeczonych), obcinali nosy, uszy,
chłopców (braci, synów) wieszano za genitalia, niemowlętom
(rodzeństwu) rozbijano główki na
oczach matek, studnie klasztorne
wypełnione były ciałami dzieci,
które wrzucano tam żywcem”. (*/
Stanisław Jastrzębski-Dzieje ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich i Ziemi Wołyńskiej w latach 1939-1946/*)
Kobiety nadal uczestniczyły w
walce o zachowanie naszej tożsamości narodowej.
“We Lwowie, w Brygidkach, bolszewicy wymordowali kilka tysięcy więźniów, ocalało około stu
mężczyzn i garstka kobiet. Wśród
nich warszawskie kurierki ZWZ
: Helena Wiślińska, Hanka Nehrebecka oraz Maria Masłowska.
Krew płynęła spod bramy więziennej ulicą Byka do ścieku podwórkowego po drugiej stronie
ulicy, gdzie był skład żelaza. W
Zamarstynowie pozostało wśród
żywych 5 kobiet ( w tym Wanda
Ossowska, kurierka ppłk Macielińskiego)”. (*/Grażyna Lipińska, Jeśli zapomną o Nich…/*).
Karolina Lanckorońska w styczniu 1940 roku złożyła przysięgę w lwowskim Związku Walki
Zbrojnej, zaangażowała się w
działalność Polskiego Czerwonego Krzyża a Rada Główna Opiekuńcza powierzyła jej
opiekę nad więźniami w całej
Generalnej Guberni (wszystkich narodowości i mniejszości). Zorganizowana przez nią
akcja zbiorowego dożywiania w
więzieniach, dostarczania paczek
i innej pomocy dla ok. 27 tysięcy
więźniów przyczyniła się do uratowania życia wielu aresztowanych.
Nazwana przez H. Himmlera
„szowinistyczną” polską hrabiną
została umieszczona w obozie w
Ravensbruck z numerem 16076.
Pochodziła z wielce wykształconej rodziny, z tego też tytułu
przodkowie Karoliny piastowali
urzędy państwowe w XVIII i XIX
wieku nie tylko w Polsce, ale i w
Europie, w Austrii. Jej ojciec,
zamiłowany historyk sztuki i ko-

lekcjoner, Karol Lanckoroński
(1848-1933) stworzył w Wiedniu jedną z najbogatszych, prywatnych galerii sztuki. Dzisiaj,
dzięki jej miłości do polskiego
„narzecza” i postawie „pro publico bono” możemy kolekcję ojca
oglądać w Zamku Królewskim w
Warszawie.

wiem ci są zabrani na roboty do
Rosji. Nędza jest tak wielka, że
dzieci chodzą zupełnie bez odzieży i obuwia, nie chodzą do szkoły
lecz na żebry by uchronić się od
śmierci głodowej”. (*/Rodzina na
Śląsku 1939-1945 pod redakcją
Adriany Dawid i Antoniego Maziarza/*).

Gdy dla jednych Polaków zbliżał się koniec wojny w 1944 r.,
innych dotknęła kolejna fala represji. Wojska sowieckie i towarzyszące im NKWD, KGB, KBP,
Śmiersz, rodzimi konfidenci,
nieśli gwałty, aresztowania, barbarzyńskie śledztwa, śmierć lub
deportację w głąb Rosji.

„Nie było mi dane poznać taty,
urodziłam się w więzieniu po
wyroku kary śmierci. 10 dni
brakło nam, żebyśmy mogli się
zobaczyć. Z dzieciństwa bardzo
dużo pamiętam, pamiętam kiedy
nazywano mnie córką bandyty,
pierwsza klasa, druga klasa, to
długo się pamięta. Gdy ojciec został uniewinniony w 1992 roku od
tamtej chwili zostałam córką bohatera. Nie jestem już córką bandyty” - mówi Aleksandra, córka
Józefy i Aleksandra Życińskich.

„Do domu nie mogłam iść,
już zaaresztowali mojego tatusia i mamusię, w domu czekali ubowcy, panowie życia i
śmierci. Musiałam iść do lasu”.
Wfilmie „*Miłość w czasach wyklętych*” Józefa Życińska ps.
Zośka opowiada o swojej miłości,
o życiu po śmierci męża Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”,
który został aresztowany przez
UB w maju 1948 r. i skazany 31
lipca 1948 r. na trzykrotną karę
śmierci. Aleksander Życiński
miał zaledwie 22 lata gdy żegnał
się przez kraty z młodziutką,
ciężarną żoną prosząc ją, by nigdy jego dziecko nie myślało, że
ojciec był bandytą, ale że walczył
o wolną Polskę. „Mąż dał mi dla
dziecka mały krzyżyk zrobiony
ze szczoteczek do zębów. Straciłam przytomność podczas tego
widzenia. Tego samego dnia został rozstrzelany”.
„Kiedy zostałam zaaresztowana przez 9 panów a nie miałam
wtedy 17 lat, przewieziono mnie
na Sierakowską. Przez 48 godzin
przesłuchiwali mnie świecąc nieustannie lampą w oczy, ubliżając
i zadając wciąż to samo pytanie”
– wspomina Jadwiga Obrembalska ps. Jaga z II konspiracji
harcerskiej w filmie „*Katownie
praskie*” (/Telewizja Trwam/).
Na Pradze walka z Polakami
toczyła się równolegle z Powstaniem Warszawskim. Ppłk
Lucjan Szymański, ps. Janczar,
dowódca podokręgu AK „Białowieża” został zatrzymany i
uwięziony w przeddzień Wigilii
1944 roku a powieszony został
na drzewie, które wciąż stoi między blokami, 6 marca 1945 roku.
„A moja matka miała 32 lata gdy
ojca internowano. Ja miałem12
lat, moja siostra 7 lat”. Wielka bieda i smutek , wiele takich
matek z dziećmi głodujących,
nie wytrzymało i znalazły się w
szpitalach psychiatrycznych. W
styczniu 1946 r. pisano:” Ogólny
stan ubogich jest ciężki i nędza
szerzy się wśród ludności z zastraszającą szybkością i obejmuje coraz większy zasięg…Przede
wszystkim musimy przyjść z pomocą gminie Stolarzowice (dzielnica Bytomia), gdzie jest najwięcej ludności biednej. 580 rodzin
pozostało bez żywicieli, albo-

Józefa Życińska mimo zamordowania przez UB męża, rodziców i brata, mimo wieloletnich szykan, nigdy nie dała
za wygraną. Zakładała „Solidarność” w skarżyskiej PKS.
„Moją najmłodszą córkę, trzynastoletnią dziewczynę rewidowali (SB) kiedy szła do szkoły!
Pani dyrektor, która była wtedy posłem, krzyczaław szkole
publicznie : ty nam przynosisz
wstyd, za tobą chodzi milicja!”.
Pani dyrektor krzyczałanie w
czasach terroru stalinowskiego,
krzyczała na córkę Kazimierza
Świtonia, twórcępierwszego w
Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach
w 1978 roku.
W Centrum Edukacyjnym IPN
odbyło się spotkanie z cyklu
*Żołnierze wyklęci* i zapomniani bohaterowie. Gośćmi byli dr
hab. Sławomir Cenckiewicz i
Krzysztof Wyszkowski, którzy
wraz z Kazimierzem Świtoniem
występowali w prezentowanym
filmie „Zanim wybuchł sierpień”
w reżyserii Jędrzeja Lipskiego i
Piotra Mielecha. „Film przedstawia historię opozycji antysocjalistycznej przed powstaniem „Solidarności”. Niewielka na początku
grupa, rozsiana po całym kraju,
zawiązuje pierwsze w bloku socjalistycznym związki zawodowe
niezależne od władzy. Pierwszym
działaczem Wolnych Związków Zawodowych zostaje na
Śląsku Kazimierz Świtoń, który przekonuje kilku kolegów do
przyłączenia się do jego inicjatywy. Następnie Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski i Anna Walentynowicz
przystępują do utworzenia WZZ
Wybrzeże. Po kliku miesiącach
także w Szczecinie bracia Jakubcewiczowie postanawiają przyłączyć się do WZZ. To ci, którzy
w roku 1978 i 1979 odważyli się
otwarcie wystąpić przeciwko
władzy ludowej i stworzyli niezależne związki zawodowe”.
Kazimierz Świtoń mimo odebrania mu koncesji w 1977 roku,
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mimo wszystkich szykan stosowanych wobec niego i rodziny nie
złamał się. Dla nich ważne było
dobro publiczne czyli godne życie
uczciwie pracujących Polaków.
Joanna Gwiazda wspomina:
„Ceną za działanie we dwójkę
był brak życia prywatnego i ruina
spraw domowych. Ja trochę mniej
się angażowałam, ale to niewiele pomagało. Wciąż brakowało
na wszystko czasu. Nigdy nie
poświęcaliśmy zbyt wiele czasu
i pieniędzy na sprawy codzienne, ale w wolnym czasie robiliśmy różne przyjemne i ciekawe
rzeczy”. Anna Walentynowicz
udostępniła swoje malutkie, jednopokojowe mieszkanie na biuro
WZZ, przytułek, kryjówkę dla
Polaków zaangażowanych w walkę o godność człowieka zabraną
przez władze komunistyczne. To
u niej przez 3 miesiące mieszkał
Jacek Kuroń, nocowała w kuchni, szykowała mu śniadania. Była
dobra, wierzyła, że zmienił się.
Wiedziała o jego czerwonym harcerstwie pod patronatem Karola
Świerczewskiego, które budował
nadal po Październiku 1956r.
gdy instruktorzy przedwojennego, światowego, skautowego
harcerstwa, wyrzuceni wcześniej
czy wracający z sowieckich łagrów próbowali odbudować
polskie harcerstwo. Wiedziała o
bojkocie przedwojennych profesorów takich jak Tatarkiewicz,
Kotarbiński, Adamiecki, Twardowski. To takich profesorów
rugowali z katedr w okresie PRL
komunistyczni bojówkarze z Jackiem Kuroniem na czele. To ich
musimy dzisiaj przypomnieć i
wprowadzić do edukacji. Wiedziała o jego udziale w procesie
biskupa Czesława Kaczmarka,
który był straszliwie maltretowany w śledztwie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Na proces
pokazowy, wejściówkę z KC dostał Jacek Kuroń.
Maria Maryla Płońska przemawiała w imieniu WZZ podczas
manifestacji upamiętniającej masakrę Grudnia ‘70 przed bramą
Stoczni Gdańskiej im. Lenina w
grudniu 1979 r. „Odeszła od nas
zapomniana, samotna i bardzo
uboga, ale „wyprostowana wśród
tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych
w proch”. Maria Maryla Płońska
na zawsze pozostanie w naszych
sercach. Przyjdzie czas, że powstanie kiedyś Polski Panteon
Niepodległości. Na Łuku Triumfalnym wyryjemy wówczas
złotymi zgłoskami nazwisko
pani Maryli!- mówił Sławomir
Cenckiewicz 1 grudnia 2011 r.
Generał Elżbieta Zawacka z elitarnej grupy cichociemnych - żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych,
szkolonych za zachodzie do walki z Niemcami okupującymi Polskę, w wieku96 lat opowiada o
celu u schyłku swego życia. Jest
nim dokończenie słownika kobiet
odznaczonych krzyżem Virtuti
Militarioraz pomnik upamiętniający „udział kobiet, połowy narodu, w tym, żeby ocalić naród”.
Przesłanie do nas Pani Generał:
„Polska wychowuje kolejne generacje, Polska bogata kulturowo
lepiej oddziałuje na poszczegól-

ne generacje, wzbogaca je. I to
jest ten bieg historii, konieczny,
żeby ta kultura wzbogacała się
coraz bardziej,żeby ta generacja mogła jak najwięcej czerpać
a nie tracić i gubić przez to, że
nie istnieje przekaz. Ja uważam,
że te przeżycia trzeba przekazać,
naród nie może zgubić żadnego
pokolenia, wasze pokolenie też
musi się znaleźć w tej historii”.
„W Międzynarodowym Dniu Kobiet pokaż, że nie zgadzasz się na
stosowaną przez władze strategię zastraszania! PRZECZYTAJ,
jak próbuje się ograniczać prawa kobiet w Polsce i PODPISZ
MANIFEST praw seksualnych i
reprodukcyjnych! – wzywa Weronika Rokicka - Koordynatorka
kampanii Amnesty International”.
A ja proszę kobiety, nie dajcie się
zastraszyć lewackiej ideologii!
Pomyślcie o Waszych prababciach, matkach, ciotkach, kuzynkach, przytulcie żyjące i zapalcie
znicze nieżyjącym! Te wspaniale kobiety sprzed 200 lat ale i te
niezłomne a wyklęte z pamięci
z lat wojny, z 1956, 1970, 1976,
1980, 1981...Pozbawiane mężów,
dzieci, skazane często na nędzne
życie i nędzną starość. Kobiety,
matki, żony, siostry, przyjaciółki, kochanki działały i tworzyły atmosferę, w której rodziła
się nasza wolność, nasza duma,
wychowywane były najznakomitsze pokolenia Polaków. Niezależnie od stanu pochodzenia i
stanu majętnego dawały miłość
i poczucie bezpieczeństwa swoim bliskim. Przekazywały wiarę
i dążenie do wolności dzieciom.
Papież Pius XI pisał w 1937 roku
w encyklice Divini Redemptoris :
/Komuniści dążą do zaostrzenia przeciwieństw pomiędzy
poszczególnymi klasami społeczeństwa i do wytworzenia pozoru, jakoby owa walka klasowa
z całą jej nienawiścią niestety i
szałem niszczenia była krucjatą w
służbie rzekomego postępu ludzkości. Stąd wszelkie siły, przeciwstawiające się systematycznym
tym gwałtom, mają być jako wrogowie ludzkości, do szczętu wytępione. Nadto komunizm pozbawia człowieka wolności, tej duchowej podstawy wszelkich norm
życiowych. Zabiera osobowości
człowieka całą godność i wszelkie moralne oparcie, z którego
pomocą mógłby się przeciwstawić naporowi ślepych namiętności. W szczególności komunizm
nie uznaje żadnego związania
kobiety z rodziną i domem. Głosząc zasadę emancypacji kobiety
spod władzy męża, wyrywa ją
z życia domowego i z pracy nad
dziećmi i rzuca na równi z mężczyzną w wir życia publicznego i
zaprzęga ja do pracy w produkcji
kolektywnej, a troskę o gospodarstwo domowe i potomstwo przerzuca na społeczność. No koniec
wydziera się rodzicom prawo wychowywania dzieci jako wyłącznie należące do społeczności, tak
że rodzice wychowywać je mogą
tylko z jej polecenia i w jej imieniu./
Bożena Ratter
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Polacy na Kresach, z
artykułem „Umrzeć we
Lwowie” w tle.
Andrzej Łukawski za niezależna .pl
„Oni tam żyją, mówią i myślą
po Polsku, po Polsku też modlą
się a patriotyzmu w ich sercach
tyle, że jeden Kresowiak mógłby
obdarować nim co najmniej stu
polskich posłów.”
To jeden z moich ulubionych cytatów którym się „podpieram”
podczas dyskusji i rozmów o Polakach zamieszkujących dawne
ziemie Rzeczypospolitej.
A rozmawiać jest o czym bo od
wielu, bardzo wielu lat mieszkający na Kresach Polacy zdani są
tylko na siebie i na działające w
Polsce organizacje kresowe, którym zresztą też się nie przelewa.
Przelewa się za to mniejszościom
narodowym w Polsce, które następujące po sobie władze RP
hojną, a nawet zbyt hojną ręką
obsypują pieniędzmi polskiego
podatnika.
Gdy w Polsce zbierane są przez
kresowe organizacje świąteczne paczki, podręczniki i książki,
środki na renowację kościołów i
miejsc polskości na Kresach, na
wielomilionowa dotację mogą
liczyć mniejszości narodowe w
Polsce. To jakiś absurd że polski
podatnik musi łożyć na mniejszości, a Polacy zamieszkujący
kraje których mniejszości finansujemy nie maja nic.
Więcej, od wielu lat rekordzistą
w pazerności na złotówki polskiego podatnika jest mniejszość
którą kieruje, a raczej dowodzi
Tyma Piotr - prezes Związku
Ukraińców w Polsce.
A co mają Polacy mieszkający
na Ukrainie..?? - Mają siebie i
ogromną tęsknotę za Polską która przestała o nich pamiętać.
Mają oczywiście Kartę Polaka
która NIESTETY posiada niezręczny wpis „termin ważności...” jakby ktoś a priori zakładał zmienność przynależności
czyli traktował ich jak ważność
produktów handlowych.
Ta karta jest „towarem handlowym” którym można handlować
czarnym rynku z czego chętnie
korzystają ci którym się ta karta
nie należy. W obwodzie lwowskim np. Kart Polaka wydano
więcej niż zarejestrowanych w
organizacjach polonijnych Polaków. Wobec tak skandalicznego
procederu, ta karta się dewaluuje
i mówią o tym mieszkający TAM
Polacy.
Przecież ci ludzie od pokoleń posiadali polskie obywatelstwo i aż
wstyd, że Macierz o tych Pola-

kach zapomniała i nie reaguję na
handel tym dokumentem.
Jak grochem o ścianę traktuje się
głos Polaków, którym państwa w
jakich mieszkają nie gwarantują
nic a nawet, jak np. na Litwie
dyskryminuje.
Mimo opuszczenia przez Macierz ci ludzie nadal czują się
Polakami. A kim u licha mają się
czuć...???
To nie ich wina, że w wyniku
Traktatu Ryskiego granica im
„odjechała”.
To nie ich wina, że po raz drugi „odjechała” im granica bo tak
chciał Stalin i koalicjanci.
TAM są nadal ich małe ojczyzny
i mają pełne prawo mieszkać na
swoich ojcowiznach, mówić po
Polsku i liczyć na opiekę Macierzy.

go wdzięku.

To tylko „pigułka” problemów
Polaków z Kresów dlatego poniżej cały wzruszający artykuł jaki
znalazłem w nezależna.pl zakończony nr. konta na które można
dokonać wpłat i przyczynić się
do poprawy socjalnego minimum
dla starszych Polaków z Kresów.

Na ścianach z odrapaną tapetą
jest pełno obrazków Jana Pawła II. – Nasz kochany papież –
wzdycha czule. – Mój mąż umarł
akurat w roku, gdy papież odwiedził Ukrainę. Cieszę się, że tego
dożył. To tak, jakby ojczyzna do
nas przyjechała.
Rodzinie Janiny bardzo zależało
na powrocie do kraju. – Byliśmy
już zarejestrowani do wyjazdu,
ale mój tatuś chorował na gruźlicę i nagle mu się pogorszyło. Do
tego w 1941 r. urodził się młodszy brat. Mama nie dałaby rady
nas sama wszystkich zabrać.
Zresztą byliśmy tak biedni, że
nawet chleba nie mogliśmy kupić. A potem przyszli Moskale –
przez całą rozmowę nie mówi o
Rosjanach inaczej. – I już ciągle
dostawaliśmy odmowy wyjazdu.

***
Usiądziemy w kuchni, bo niestety nie miałam siły posprzątać
w pokoju – tłumaczy się filigranowa staruszka w kwiecistej koszuli nocnej. Na cienkiej szyi ma
zawieszony medalik z Matką Boską Ostrobramską. Z trudem zamyka ciężkie drzwi do mieszkania. Krótkie siwe włosy otaczają
delikatną twarz przypominającą
buzię małej dziewczynki.
Proszę na mnie nie patrzeć, ja już
sama na siebie patrzeć nie mogę.
Wyrzuciłam wszystkie lusterka.
Już zapomniałam, jak to jest,
gdy obok jest drugi człowiek…
I to jeszcze z Polski! Gdy ktoś
mnie wcześniej pytał, skąd jestem, mówiłam: „Urodziłam się
w Polsce w 1935 r.” – wspomina,
mając na myśli Lwów. Choć jest
zgięta wpół osteoporozą, w jej
ruchach pozostały ślady dawne-

– Pracowałam w hurtowni jako
chemik, a tam były przeciągi.
Wiało mi na kręgosłup – tłumaczy. Nawet teraz siedzi skulona,
jakby wciąż było jej zimno. Rozglądam się po ubogim wnętrzu.
To kuchnia i łazienka w jednym.
Ubikacja i kurek z zimną wodą
służący za prysznic są tuż obok
stołu, na którym przygotowuje
jedzenie. Pachnie wilgocią. Jest
zawstydzona tym, że ktoś ogląda
jej biedę.
– W tym mieszkaniu wszystko
cieknie… Moje tysiąc hrywien
emerytury ledwo wystarcza na
jedzenie i leki. O remoncie nie
ma mowy. Tysiąc hrywien to ok.
150 zł.

– Pamiętam całą wojnę. Prawie
nie wychodziliśmy z piwnicy –
zawiesza głos. – Raz bomba upadła na podwórzu. Nagle zrobiło
się jasno jak w dzień. Rzuciło
nas na ziemię. A potem wyszliśmy na dwór i znaleźliśmy sąsiadów, którzy weszli w bramę,
żeby zobaczyć, co się dzieje. Oni
wszyscy leżeli jeden na drugim.
Ich mózgi zostały na suficie.
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Tam były dzieci… Pamiętam,
wszystko pamiętam – zaczyna
się trząść. Przez chwilę siedzi
skulona, patrzy na swoje drobne
dłonie w milczeniu.
Zwracam uwagę, że mówi po
polsku idealnie, bez typowego
wschodniego zaśpiewu. Ożywia
się. – Ja czekam niecierpliwie na
soboty, bo wtedy w radiu Lwów
jest fala Polskiego Radia. I słyszę
swój kochany język. Choć raz na
tydzień.
Chce mi pokazać. Uruchamia
stary sowiecki odbiornik. Radio
trzeszczy, da się wyłapać tylko
poszczególne słowa. – Taki jest
mój jedyny kontakt ze światem… Czasem się zastanawiam
– może w Polsce myślą, że nie
ma już Polaków we Lwowie? A
ja tu jeszcze sobie żyję… A Polska to mi się czasem śni – na twarzy Janiny pojawia się uśmiech.
– Tylko że już jej nie zobaczę.
Dla mnie wyzwaniem jest wejście na schody. Raz w miesiącu
wybieram się w wielką drogę do
naszego kościoła. Jakoś jeszcze
daję radę, ale do lekarza już dla
mnie za daleko… Po zmroku nie
wychodzę w ogóle. Raz upadłam
na ulicy i nie mogłam wstać.
Przed każdym wyjściem z domu
się modlę, żeby mnie ktoś podniósł, jeśli upadnę.
*
Pani Lusia przyniosła na spotkanie kilkadziesiąt zdjęć. – O, to
jest mamusia. Całą wojnę była
dzielna. Nawet siedziała na gestapo – opowiada, przeglądając
kolejne fotografie. – Tu kuzynka
– pokazuje zdjęcie pięknej kobiety w futrze. – Otruła się, jak
weszła Armia Czerwona. O, tu
zdjęcie rodzinne –wyblakła fotografia młodych mężczyzn. Pięciu
braci mamy, wojna wszystkich
zabrała. Ukochany brat mamy w
1920 r. został aresztowany przez
Ruskich. Wysłali go do niewoli
do Rostowa. Kamienicę w Łańcucie zabrali. O, tu jej zdjęcie
– pożółkła fotografia przedwojennej willi. – Tu się urodziłam,
w Polsce, w rodzinie patriotów.
Nikt nie może mieć wątpliwości,

prawda? – upewnia się.
– A teraz ja coś pokażę – oznajmia Lusia, wyjmując z torebki
Kartę Polaka. – Ona ma DATĘ
WAŻNOŚCI. Proszę koniecznie
napisać w Polsce, że całe życie
byłam i jestem Polką! Ta data
ważności mnie obraża – emocjonuje się. – Ważna pięć lat! To co
potem? Nie jestem Polką? Wiza
mi potrzebna, żeby wjeżdżać do
swojego kraju? Czyście powariowali? Całe życie nie wypuszczali
mnie ze Związku Sowieckiego,
bo wiedzieli, że jestem Polką! A
teraz co? Wcześniej sąsiedzi żartowali – o, pani Polka – a teraz
się cieszą, że żyję w takiej samej
biedzie jak oni. A jak przychodzę
pożyczyć na leki, pytają – a gdzie
jest ta twoja Polska? Ano u mnie
w sercu. A że ona serca do mnie
nie ma, to zrozumiałe – jaki Polsce pożytek ze ślepej staruszki?
Pani Lusia stopniowo traci
wzrok. Pokazuje krople do oczu,
których stale używa. – Te krople
są bardzo drogie, a potrzebuję
aż jednego opakowania na tydzień… – Jedne krople kosztują
50 hrywien (ok. 8 zł). Przy 1100
hrywnach emerytury to znaczny
wydatek. Na Ukrainie nie ma
żadnych leków refundowanych.
*
Artur Niemczyk jest koordynatorem projektu Stowarzyszenia Pokolenie, dzięki któremu
starsi Polacy otrzymują pomoc.
– Śpieszmy się pomagać tym ludziom. Leki, które muszą przyjmować, często przekraczają
wielkość ich emerytur. W 2016
r. otrzymaliśmy niewielki grant
i mogliśmy częściowo zapewnić im lekarstwa. To, powiem
wprost, choć trochę przedłużyło
im życie. Dotychczas program
grantów obejmował tylko rozwój kulturalny – wyjaśnia. – W
programie Senatu RP „Wsparcie
Polonii i Polaków za granicą” na
2016 r. w końcu zauważono problem, ale chyba nie jego skalę.
Może w tym roku będzie lepiej.
Projekt pomocy medycznej Stowarzyszenia Pokolenie dostał
100 tys. zł, podczas gdy projek-

ty rozwoju struktur polonijnych,
kultura, a nawet sport dostały razem kilkanaście milionów. To nie
jest skierowane do starej Polonii,
tylko Ukraińców z Kartą Polaka
pragnących wrócić do korzeni.
Często też po to, aby po prostu
wyjechać potem do pracy. Polaków ze Lwowa nie trzeba uczyć
polskiego. Ci starzy, schorowani
ludzie myślą i mówią po polsku.
Im akurat nie są potrzebne polskie wydarzenia kulturalne – nie
są w stanie w nich uczestniczyć.
Polską kulturę noszą w sercach.
Musimy o nich dbać. Polskie
Kresy nie skończyły się w 1945 r.
Skończą się, kiedy odejdą ludzie,
którzy je pamiętają.
*
Wysoki starszy pan otwiera
drzwi do przedwojennej lwowskiej kamienicy. – Mykoła –
przedstawia się. Dalsza rozmowa
toczy się po ukraińsku, choć od
razu zaznacza, że może też mówić po polsku.
Mykoła, Ukrainiec rodem z Dnipro (daw. Dniepropietrowsk), jest
mężem Barbary. Prowadzi mnie
do pokoju żony. Ostrzega – ona
szybko się denerwuje. To z bólu i
bezsilności. Trzeba ją zrozumieć.
– Słyszałam język ukraiński…
Ja jestem prawdziwa katoliczka,
będę rozmawiać tylko po polsku
– oznajmia na powitanie staruszka. Siedzi na łóżku z wyraźnym
trudem. Jedno z jej oczu pozostaje nieruchome, nie widzi na nie.
Cały jej pokój udekorowany jest
polskimi akcentami. Na półkach
widnieją książki takie jak „Dzieje Królestwa Polskiego”, „Polacy
na ziemi lwowskiej”, „Historia
Polski”. Obok łóżka leży stosik
pisma polonijnego „Kurier Galicyjski”. Barbara zaczyna opowiadać o swojej rodzinie. – Mój
brat i mama w 1970 r. wyjechali
do Francji. Tylko ja zostałam.
Zapytana,
dlaczego,
mówi
wprost: – Głupio zrobiłam. Wyszłam za mąż za Ukraińca. Dlatego tu jestem. – Mykoła uśmiecha
się przepraszająco. Przywykł już
do takich uwag. Wciąż jednak
patrzy na żonę z czułością. – I tak
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mnie serce bolało na myśl o wyjeździe… Sowiety przyszły, wiedziałam, że ludzie „wracali do
Polski”. Ale przecież ja jestem
stąd. Jest tylko jedno takie miasto. Wy w Polsce tego nie zrozumiecie – kontynuuje. – Całe
życie spędziłam we Lwowie, w
tym mieszkaniu. Niedaleko jest
kościół św. Antoniego, w którym
byłam chrzczona, a potem brałam ślub. Jakbym gdzieś wyjechała, to na drugi dzień pewnie
bym umarła. Moja dziewięćdziesięcioletnia mama specjalnie
wróciła z Francji, by umrzeć we
Lwowie.

są być może w gorszej sytuacji,
bo często nie mają już żadnej rodziny, za to tragiczne patriotyczne historie rodzinne. Ale w tym
kraju wszystkim ciężko się umiera. Ciężko i drogo!

– A jednocześnie tak się śpiewało: „jeśli młodym być, to we
Lwowie”. Ale starym chyba
już nie – wzdycha. – Nigdy nie
myślałam, że starość będzie tak
wyglądała. 30 lat uczciwie pracowałam, a ostatnie lata spędzę
w nędzy… Ale dość użalania się
nad sobą. Mykoła, pokaż pani
nasze pamiątki! – zarządza.

– Ukraina to jest umieralnia. Od
Stalina nic tu się nie zmieniło.
Ludzie się nie liczą. Pielęgniarka mnie pyta: „Jakimi będziemy
panią leczyć lekarstwami? Drogimi czy tanimi? ”. A ja przecież
nie przyszłam tam się targować,
tylko wyzdrowieć. A najgorzej,
że… no, powiem wprost, nikt o
nas nie pamięta – zwierza się. –
Podobno na Dzień Niepodległości jest jakiś bal w konsulacie.
Nie wiem, kto na to chodzi, chyba jacyś nowi przyjezdni Polacy,
bo my wszyscy tu się znamy od
lat. Kiedyś dostawaliśmy paczki
od konsulatu, a teraz to figa. Z
roku na rok jest coraz gorzej. Nie
wiemy, dlaczego, bo przecież sytuacja w kraju się poprawia. Ale
nikt nas nie bierze pod uwagę,
absolutnie nikt… Cały czas słyszymy w mediach, jak polscy politycy rozwodzą się o rzezi wołyńskiej. Dobrze, ale co z nami?
My tu jeszcze żyjemy… Czy raczej wymieramy. Młodzi Ukraińcy uczą się polskiego z polskich
książek w bibliotekach, a ja na
leki nie mam! – oburza się, lecz
po chwili łagodnieje. – Polska
jest kochana i wspaniała, tylko o
nas nie pamięta. Ale my pamiętamy o niej. Mykoła, pokaż pani
nasz skarb! – przypomina sobie
energicznie. Mykoła przynosi mi
małą polską flagę.

– Mykoła pokazuje przedwojenną polską książeczkę oszczędnościową. I książki. Wśród ilustracji
jest pełno zdjęć Mykoły pozującego z polską flagą. To dlatego,
że jest on aktywnym członkiem
organizacji polonijnych. – Znajomi śmieją się, że miłość do żony
zrobiła ze mnie Polaka. To troszkę prawda – śmieje się. – Historię Rzeczypospolitej znam chyba
nawet lepiej niż historię Ukrainy.
– Aha, elegancko go wyszkoliłam – chwali się Barbara. – Nikt
nie pomyślałby, że to Ukrainiec.
Naprzeciwko łóżka Barbary stoi
telewizor pamiętający chyba czasy Stalina. – Proszę pani, to jest
moje życie – wskazuje na telewizor. – Odbieramy wszystkie
polskie kanały. Jaka ta Polska
wspaniała! Jestem z niej dumna.
Szkoda, że już jej nie zobaczę na
własne oczy… Tylko tyle nam
zostało – mówi gorzko. – Ja miałam tu sześć koleżanek z klasy.
A nie została mi ani jedna. Msze
były…
Zapytana o marzenia, odpowiada od razu – wózek. Jedna noga
cierpi na żylaki uniemożliwiające chodzenie, w drugiej jest wybita panewka biodrowa. – Wiem,
że nie będę już chodziła. Może
powinnam odpowiedzieć, że o
czymś patriotycznym, choćby
że marzę, aby ten Lwów dali do
Polski, ale teraz nic innego niż
wózek mi się nie marzy. Kiedyś
kochałam podróżować, a teraz
jedyne, czego chcę, to podjechać
sama z pokoju do kuchni.
– Operacja, której potrzebuje
żona, kosztuje 100 tys. hrywien
[15 tys. zł] – wyjaśnia Mykoła.
– Skąd ja wezmę te pieniądze?
Łącznie emerytury mamy 2300
hrywien [346 zł]. – Nie chciałabym, by ludzie pomyśleli, że
Ukraińcy traktują nas jakoś gorzej – zaznacza Barbara. – Polacy

Niedawno pani Barbara dostała
zawału. Trafiła do ukraińskiego szpitala. Służba zdrowia na
Ukrainie jest darmowa tylko pozornie. W rzeczywistości pacjenci muszą dopłacać za wszystko,
począwszy od waty aż po wypożyczenie wózka inwalidzkiego,
by przejechać między gabinetami.

– W śmietniku leżała. Mąż ją
przyniósł do domu, wyprał, wyprasował. Polska flaga nie będzie
leżała w śmietniku, póki my żyjemy.
***
Stowarzyszenie Pokolenie, skupiające ludzi z dawnej opozycji
antykomunistycznej, organizuje
pomoc dla starszych Polaków na
zachodzie Ukrainy. Za przekazane środki zostaną zakupione kolejne lekarstwa i środki czystości. Nie zostawiajmy ich samych.
Prosimy o wpłaty zatytułowane:
„Polacy”, na adres: Stowarzyszenie Pokolenie, ul. Drzymały 9/4,
40–059 Katowice
Numer konta: 79 1050 1214 1000
0023 6430 9860
http://niezalezna.pl/95789-umrzec-we-lwowie
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Intermarium po banderowsku

Bohdan Piętka

29 marca po północy został
ostrzelany z granatnika konsulat
polski w Łucku. Pocisk trafił w
ostatnie piętro, zostawiając około
70-centymetrowy otwór. Konsul
generalny RP w Łucku Krzysztof Sawicki stwierdził, że „był to
akt terroru, chcieli zabić ludzi”.
Zanim ambasador Piekło zdążył
tradycyjnie wyjaśnić, że była to
„rosyjska prowokacja”, z wyjaśnieniem takim pospieszył były
polityk PiS Michał Kamiński.
Stwierdził on m.in., że spodziewał
się „najrozmaitszych prowokacji
na odcinku polsko-ukraińskim.
Pamiętam z czasów, kiedy pracowałem w kancelarii prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, myśmy dostawali bardzo dużo sygnałów dotyczących rosyjskich prowokacji,
które będą zmierzać do tego, żeby
pokłócić Polaków i Ukraińców,
i mieliśmy dowody na to w tym
czasie”. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który
po interwencji ambasady Ukrainy wycofał senacką inicjatywę
ustawodawczą w sprawie zakazu
propagowania w Polsce nacjonalizmu ukraińskiego, oświadczył,
że „relacje z władzami Ukrainy
są na dobrym poziomie, podobnie
jak kontakty obywatelskie”[1].
Oznacza to, że pieniądze z Polski na Ukrainę wraz z bezwarunkowym poparciem politycznym
będą płynąć dalej, mimo ataku
zbrojnego na polski Konsulat
Generalny. Po ostatniej wizycie
ministra Klimkina w Warszawie
rząd PiS podarował Ukrainie kolejne 100 mln euro, a przecież i to
nie jest ostatnie słowo[2].

szając na jej ogrodzeniu portret
Bandery oraz konsulat polski we
Lwowie, malując na jego ogrodzeniu napis „Nasza ziemia” i
obrzucając budynek butelkami z
czerwoną farbą. Ponadto miały
miejsce liczne marsze i mityngi
gloryfikujące ideologię banderowską i OUN-UPA oraz nowe
upamiętnienia Bandery i Szuchewycza na zachodniej Ukrainie. To
też były „rosyjskie prowokacje”?
Gdyby powtarzające się od początku tego roku antypolskie incydenty na Ukrainie rzeczywiście
były prowokacjami rosyjskich
służb specjalnych, to władze w
Kijowie na pewno nie straciłyby okazji, by je zdemaskować
i wykorzystać politycznie oraz
propagandowo. Skoro jednak za
każdym razem nie mogą wykryć
sprawców, to znaczy, że sprawcami muszą być neobanderowcy
– silni politycznie od przewrotu na Majdanie i kontrolujący w
znacznej mierze resorty siłowe ze
Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy
włącznie. Te incydenty potwierdzają też, że władze w Kijowie
nie panują nad sytuacją w kraju,
a przede wszystkim nie potrafią
odzyskać znacznych ilości broni,
które w następstwie puczu i wojny domowej dostały się w ręce
środowisk skrajnych i kryminalnych.

Również Jerzy Targalski – kluczowa postać środowiska „Gazety
Polskiej” – nie ma wątpliwości, że
groźny incydent w Łucku należy
do „serii prowokacji, którą urządza Putin”[3]. W duchu „rosyjskiej prowokacji” wypowiedział
się też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. „Znamy kontekst, jest agresja Rosji przeciwko
Ukrainie” – stwierdził Paweł Soloch, używając przy tym propagandowej narracji ukraińskiej o
„agresji Rosji przeciw Ukrainie”
jako narracji rzekomo obiektywnej[4]. Niestety – tak jak i w przypadku poprzednich incydentów
– ani strona polska ani ukraińska
nie przedstawiły jakichkolwiek
dowodów lub chociażby poszlak
potwierdzających prawdopodobieństwo „rosyjskiej prowokacji”.

16 marca nacjonaliści ukraińscy
przyjęli „Nacjonalny Manifest”,
w którym zapowiedzieli, że ich
celem nie jest orientowanie się ani
na Wschód ani na Zachód, tylko
„utworzenie nowego ciała: Unii
Bałtycko-Czarnomorskiej”[5]. O
owej „Unii Bałtycko-Czarnomorskiej” bredził w czasie swoich
ubiegłorocznych wizyt na Ukrainie pan Sakiewicz, kojarząc ją
z ideą Intermarium w wydaniu
panów Targalskiego i Żurawskiego vel Grajewskiego. Jednakże
„Unia Bałtycko-Czarnomorska”
w rozumieniu nacjonalistów ukraińskich to nic innego jak „Wielka
Ukraina”, o której śnili Doncow i
Bandera. To nie Warszawa – jak
się wydaje Sakiewiczowi, Targalskiemu i Żurawskiemu vel
Grajewskiemu – ale Kijów ma
być podmiotem dominującym tej
„unii”. Polska, Białoruś i kraje
bałtyckie mają zostać politycznie
podporządkowane Ukrainie – tak
wyobrażają sobie „Unię Bałtycko-Czarnomorską” współcześni
nacjonaliści ukraińscy.

Nie można nie zauważyć, że coś
za dużo tych „rosyjskich prowokacji” jak na tak krótki okres
czasu. W ciągu dwóch miesięcy
zaatakowano polskie miejsca pamięci narodowej w Hucie Pieniackiej, Kijowie-Bykowni, Lwowie i Podkamieniu, przy czym w
Hucie Pieniackiej dwukrotnie. W
tym czasie zaatakowano też ambasadę polską w Kijowie, wie-

To co sobie wyobrażają – realizują. Dla wszystkich z wyjątkiem
polskich mediów „głównego nurtu” jest oczywiste, że pomajdanowa Ukraina coraz bardziej rozpada się politycznie i gospodarczo.
Efektem tego rozpadu jest m.in.
realizowanie przez nacjonalistów
ukraińskich – i to już nie tylko
na zachodniej Ukrainie – własnej
polityki, niezależnej od zdania

/ Foto: Uszkodzenia po ostrzale polskiego konsulatu /PAP/Darek Delamnowicz /PAP

władz w Kijowie. Przejawem tej
samodzielnej polityki nacjonalistów ukraińskich są m.in. działania zdominowanego przez nich
Związku Ukraińców w Polsce,
w tym zapowiedziane stworzenie
na bazie ukraińskiego Domu Narodowego w Przemyślu Centrum
Ukraińskiej Kultury Ziem Przygranicznych oraz zorganizowanie
trzeciego światowego Kongresu
Ukraińców w Przemyślu jako
centralnego punktu obchodów 70.
rocznicy operacji „Wisła”[6].
Przejawem samodzielnej polityki nacjonalistów ukraińskich
są również kolejne „rosyjskie
prowokacje”, czyli ataki na polskie miejsca pamięci narodowej
oraz placówki dyplomatyczne
na Ukrainie. Jest to z ich strony
jednoznaczne postawienie sprawy, kto ma kogo słuchać w „Unii
Bałtycko-Czarnomorskiej”, czyj
interes ma w niej dominować i jakiej polityce ma ona służyć. Pan
Piekło być może tego jeszcze nie
wie, ale jedną z kolejnych „rosyjskich prowokacji” będzie wysadzenie w powietrze ambasady
polskiej w Kijowie razem z nim.

Taka jest logika Intermarium w
wydaniu banderowskim.
Dominujące w Polsce siły polityczne nie przyjmują do wiadomości, że neobanderowcy
prowadzą antypolską politykę i
podejmują w związku z tym coraz bardziej agresywne działania.
Nie dziwi mnie to. Taka postawa
polskiej „klasy politycznej” jest
bowiem rezultatem jej politycznego ubezwłasnowolnienia wobec
ośrodków globalistycznych na
Zachodzie. Dlatego w wypadku
kolejnych aktów agresji neobanderowskiej, kompromitujących
proukraińską politykę Warszawy,
słyszymy o „rosyjskiej prowokacji”. Równie dobrze mogłaby
to być prowokacja marsjańska.
Pewien były minister rządu PO,
a wcześniej współtwórca zapomnianego już dzisiaj Ruchu Wolność i Pokój, który w latach 80.
XX wieku postulował „wolność
w świecie bez granic”, stwierdził
trzy lata temu, że „Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie.
Praktycznie nie istnieje (…)”.
Rzeczywiście.

[1] „Ukraina: w nocy ostrzelano
polski konsulat w Łucku”, www.
waidomosci.onet.pl, 29.03.2017;
„Siedziba Konsulatu Generalnego
RP w Łucku ostrzelana z granatnika”, www.rmf24.pl, 29.03.2017.
[2] „100 mln euro na remonty
dróg. Polski rząd po raz kolejny
pożyczył pieniądze Ukrainie”,
www.pch24.pl, 22.03.2017.
[3] „Targalski: Atak na polski konsulat w Łucku to prowokacja Putina”, www.kresy.pl, 29.03.2017.
[4] „Szef BBN Paweł Soloch o incydencie w Łucku: Niewątpliwie
jest to prowokacja”, www.rmf24.
pl, 29.03.2017.
[5] „Nacjonaliści ukraińscy we
wspólnym manifeście: chcemy
bomby atomowej”, www.kresy.
pl, 16.03.2017.
[6] „Piotr Tyma: chcemy stworzyć Centrum Ukraińskiej Kultury
Ziem Przygranicznych w Przemyślu”, www.kresy.pl, 27.03.2017.
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W Kijowie został odsłonięty pomnik ukraińskiej nacjonalistki z
OUN Ołeny Telihi
Aleksander Szumański
Kijów, 25 lutego 2017

Na ulicy Ołeny Telihi tuż przy
wejściu na teren Babiego Jaru,
miejsca rozstrzelania kilkudziesięciu tysięcy Żydów doprowadzonych tam przez ukraińskich
policjantów, głównie członków
i sympatyków OUN, odsłonięto
pomnik aktywistki i propagandzistki OUN(m), Ołeny Telihi.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością lider OUN Bohdan
Czerwak, mer Kijowa Witalij
Kliczko, wicepremier Paweł Rozienko, minister Jewhenij Niszczuk, patriarcha Filaret.
Wszyscy oni bez wyjątku mówili,
że działaczka OUN(m) rzekomo
walczyła z Niemcami w okupowanym Kijowie i za to została
rozstrzelana przez Gestapo w Babim Jarze.
Wicepremier ukraińskiego rządu powiedział: „Tutaj, dzisiaj, na
tym miejscu, my wszyscy razem
odpowiadamy na te sowieckie, a
dzisiaj rosyjskie stereotypy o roli
i stanowisku ukraińskich patriotów. Jeszcze raz powtarzam, w tej
ziemi leżą pochowane setki ukraińskich patriotów, w tym także z
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którzy zostali zamęczeni przez niemieckich okupantów.”
Analogiczne
wersje
historii
przedstawili kolejno wódz OUN
Bohdan Czerwak, patriarcha Filaret, Witalij Kliczko i minister
kultury Jewhenij Niszczuk (ten
sam, który ogłosił tezę o gorszej

jakości genotypu mieszkańców
Donbasu)
W rzeczywistości, wbrew zapisom Wikipedii, OUN(m), której
członkinią była Teliha, praktycznie do końca wojny nie tylko nie
walczyła z nazistami, ale wręcz z
nimi kolaborowała.
Ołena Teliha przybyła do Kijowa
22 października 1941 roku wraz
z taborami t. zw. Bukowińskiego Kurenia OUN, którego jedna
sotnia brała bezpośredni udział w
rozstrzeliwaniu Żydów w Babim
Jarze (tam 1200 ukraińskich policjantów pomagało 300 Niemcom
rozstrzeliwać dzieci, kobiety i
mężczyzn żydowskich). Na bazie
Kurenia Bukowińskiego OUN we
wrześniu 1941 roku utworzono
Kijowski Kureń OUN, w rzeczywistości jednostkę ukraińskiej
nazistowskiej policji pomocniczej
pod dowództwem nacjonalisty
Petra Zachwałyńskiego. Ci kolaboranci po Żydach mordowali w
Babim Jarze Cyganów, komunistów, sowieckich jeńców wojennych i resztki ukrywających się,
ale schwytanych Żydów.
OUN(m) i OUN(b) nie wysyłały
swoich ludzi zorganizowanych w
t. zw. grupach pochodnych po to,
aby walczyć z Niemcami, lecz w
celu zorganizowania władz lokalnych i milicji OUN i prowadzenia
walki u boku nazistów z Sowietami. Tak więc Teliha w miarę
swoich możliwości pomagała w
organizowaniu okupacyjnych organów władzy, lokalnego samo-

rządu, milicji, prasy, i co z tym
związane – propagandy OUN.
Propaganda OUN w tym czasie, z
obu frakcji, głosiła sojusz z nazistami i wzywała do eksterminacji
Żydów i komunistów.
W okupowanym Kijowie Teliha
stanęła na czele Związku Pisarzy Ukraińskich, współpracowała z redakcją okupacyjnej gazety
„Ukraińskie Słowo” (redaktor
Iwan Rohacz). Problem w tym, że
ta gazeta wzywała swych ukraińskich czytelników do wydawania
Żydów w ręce Niemców, czyli na
pewną śmierć. Teliha wydawała
też dziennik poświęcony literaturze i sztuce „Litawry”, znajdowała także czas na prowadzenie
restauracji.
Tutaj warto sobie zadać pytanie,
jak to się stało, że osoba przybyła z Czech przez Polskę (tam
podobno przymierała głodem) po
przybyciu do Kijowa przejmuje
restaurację.
Mienie sowieckie przejmowali
naziści, ale osoby prywatne mogły przejmować prywatne lokale
żydowskie w ramach „aryzacji
mienia żydowskiego”. Czy nacjonalistyczna poetka Teliha miała
także talent do interesów i przejęła lokal po wymordowanych
Żydach?
Wbrew Wikipedii i apologetyce
nacjonalistycznej w swoich artykułach popierała zarówno ukraiński jak i niemiecki nacjonalizm.
W 1942 roku interesy OUN(b) i
nazistów stały się sprzeczne, jed-

nak OUN(m) niezmiennie trwało
przy Hitlerze. Obydwie frakcje
zwalczały się, dochodziło do zamachów śmiertelnych, a adwersarze wzajemnie donosili (skarżyli
się) na siebie do nazistów.
Na Telihę złożony został donos
o machinacje finansowe. Gestapowcy w tym czasie mieli rozkazy aresztowania i czasami rozstrzeliwania członków OUN(b),
tym niemniej aresztowali także
niektórych członków OUN(m).
Ta organizacja i jej wódz Andrij
Melnyk nie obrazili się za to na
nazistów i nadal kolaborowali z
nimi, tak jakby akceptując kryminalne zarzuty o nadużycia finansowe wobec niektórych swoich
członków, którzy zostali uwięzieni w lochach Gestapo na ulicy
Władymirskiej 33. Ówczesny kolaborancki burmistrz Kijowa Leontij Forostowski dał świadectwo,
że Teliha nie czekając na wyniki
gestapowskiego śledztwa przecięła sobie tętnice w celi, a jej ciało
zostało pochowane wraz z ciałami
innych członków OUN(m) (po ich
rozstrzelaniu) w zbiorowej mogile na cmentarzu Łukianowskim.
Jeśli Leontij Forostowski napisał
w swoich wspomnieniach prawdę,
to Teliha nie ma żadnego związku
z ofiarami Babiego Jaru, ponadto
ona była wrogiem tych ofiar i sojusznikiem ich katów. Natomiast
przypisywanie OUN(m) jakichkolwiek zasług w walce z okupantami nazistowskimi to szczyt
cynizmu i bezczelne kłamstwo.

/ Polacy i Ukraińcy: UPA - dla nas ludobójcy, dlaczego dla nich bohaterowie? - Foto NAC

Na zakończenie uroczystości mer
Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że pomnik został zbudowany za pieniądze należące do
mieszkańców miasta, około 8 milionów hrywien, i obiecał, że za
kilka lat (!) zostanie zbudowany
tutaj pomnik-memoriał pamięci
ofiar Babiego Jaru.
„Pracujemy nad koncepcją memoriału, nad gromadzeniem środków
finansowych od ofiarodawców
potrzebnych na jego zbudowanie.
I pamięć historyczna o tragedii w
skali globalnej zostanie uczczona
i zachowana” - podkreślił mer Kijowa.
Wołodymyr Wiatrowycz skomentował odsłonięcie pomnika kolaborantki w sieci społecznościowej „Nareszcie to się dokonało!”
i przygotowuje się do udziału w
międzynarodowej
konferencji
naukowej w Paryżu, na której będzie udowadniał, ze OUN nie kolaborowała z nazistami i nie brała
udziału w Holokauście.
Tyle pracy przy zakłamywaniu
prawdy, tyle pomników kolaborantów do zbudowania, Polsko daj więcej pieniędzy!
dr Lucyna Kulińska
Opracował Aleksander Szumański
Źródła:
http://www.istpravda.com.ua/
short/2017/02/25/149573/
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Kto i dlaczego powinien świętować
70. rocznicę operacji „Wisła”?
Redakcja

Dokończenie ze strony 1
– Zwracamy się do wszystkich
osób i środowisk dobrej woli
w Polsce o wsparcie Związku
Ukraińców w Polsce w organizacji godnych społecznych obchodów tej tragicznej i dla Ukraińców, i dla Polaków, rocznicy
– pisze Piotr Tyma, szef Związku. Tyma przypomina, że od
1989 roku do tej pory obchody
zawsze miały wsparcie z budżetu państwa. W tym miejscu rodzi
się pytanie, co chce świętować
mniejszość ukraińska? Organizatorzy obchodów przypominają, że akcja „Wisła” była wymierzona we wszystkich Ukraińców.
Uznając całą operację wojskową
za zbrodnię na pełnoprawnych
obywatelach Polski. Zapominając wspomnieć o zbrodniczej
działalności OUN-UPA. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że
dr Wiktor Poliszczuk („Gorzka prawda – cień Bandery nad
zbrodnią ludobójstwa” - 2006
) napisał między innymi: „ Dokonując analizy przyczyn zarządzenia operacji „Wisła”, należy
mieć na uwadze dwie zasadnicze
okoliczności: po pierwsze – dążenie OUN-UPA do oderwania
terytorium tzw. Zacurzonia od
państwa polskiego, po drugie
– terror stosowany przez OUN
wobec ludności ukraińskiej. Inną
rzeczą byłoby, gdyby UPA stanowiła formację ochotniczą i gdyby jej zaopatrzenie sprowadzało
się do dobrowolnego działania
ludności ukraińskiej, a inną – postawienie ludności ukraińskiej w
sytuacji bez prawa wyboru: kto
nie pomaga OUN-UPA, ten jest
wrogiem narodu ukraińskiego, a
taki podlega likwidacji.” Prof.
Edward Prus (OPERACJA
„WISŁA” - Wrocław 1996 )
wyjaśnia: W styczniu 1946 roku
Oddział Operacyjny Sztabu Generalnego WP opracował dokument pt. „Rozważania o walce
z bandytyzmem”. We wstępie
autorzy elaboratu wskazywali,
iż powiązania UPA z ludnością
ukraińską są główną przyczyną
trwałości oraz dobrej konspiracji
jej sotni i kureni. W tej sytuacji
jedyną alternatywą zupełnego
pozbycia się UPA z Polski jest
pozbawienie jej bazy oparcia.
W taki sposób rodziła się strona
techniczno-skutkowa operacji
noszącej kryptonim „Wisła”...
(....) Obraz Ukrainca-rizuna
stworzyli nie Polacy, lecz zbrodniarze z szeregów OUN-UPA i do
nich należy kierować wszelkie
pretensje o „złej sławie” Ukraińców w świecie. My Polacy nigdy
nie utożsamialiśmy morderców
z OUN-UPA z narodem ukraińskim jako całością. Naród jako
całość pozostał czysty - choć

niejeden z Ukraińców w „Ukrajinśkim Nacjonaliście” wyczytał: „Nacjonalizm ukraiński nie
może się liczyć z żadnymi ogólnoludzkimi ideałami, jak solidarność, miłosierdzie, sprawiedliwość, humanizm”. Polakom (to
jest ich władzy i środkom masowej informacji) można zarzucić
jedno, że milczeli o zbrodniach
OUN-UPA przez wiele lat...... To
dlatego państwo polskie powinno w pierwszej kolejności świętować zakończenie „zbrodniczej
działalności OUN-UPA” w wyniku której zginęło ponad 130
tys. Polaków. Polacy którzy uratowali się przed „Rzezią OUN-UPA” z Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich uciekali
często w jednej koszuli i boso,
tracąc często większość swoich
bliskich. Do tego zdarzało się
i tak, że będąc już z tej strony
Buga, jednych dopadała banderowska siekiera, a inni musieli
uciekać dalej. A wszystko działo
się już po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej. Organizacje Kresowian i patriotyczne
od lat domagają się prawdy i
upamiętnienia ofiar ludobójstwa
Polaków w latach 1939-1947.
Sama uchwała jaką powziął
w ubiegłym roku Sejm RP, to
znacznie za mało, nie idą za nią
żadne konsekwencje prawne wobec pogrobowców banderyzmu i
fałszerzy naszej historii.
Z inicjatywy Patriotycznego
Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, w dniu
11 marca 2017 r. w sali konferencyjnej SZŻ AK w budynku
Pasty, dzięki pomocy senatora
Grzegorza Peczkisa, odbyła
się konferencja poświęcona
70. rocznicy Operacji „Wisła”,
która zakończyła ukraińskie
ludobójstwo dokonane na Polakach w latach 1939-1947.
Bardzo szkoda, że wydarzenie to
nie miało miejsca w parlamencie,
jak zaproponowali to organizatorzy w stosownym piśmie .Władze na pismo – nie odpowiedziły. A przydała by się naszym
parlamentarzystom,
udokumentowana wiedza z referatów,
przedstawiających tło wydarzeń,
które wygłosili: dr Lucyna Kulińska (Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie): „Stan
zagrożenia ludności polskiej
ze strony band OUN-UPA w
latach 1944-1947 w świetle
dokumentów Ministerstwa Administracji Publicznej”, prof.
Czesław Partacz (Politechnika
Koszalińska):
„Operacja
„Wisła”,
a
polska
racja
stanu”, dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski):
„Ukraińska narracja w sprawie
Operacji Wisła”, dr Bogusław

Kuźniar (Polskie Towarzystwo
Historyczne
Oddział
w
Przemyślu): „Operacja „Wisła”
jako realizacja naturalnego
prawa RP do obrony swojego
terytorium i ludności oraz Artur Brożyniak (IPN Rzeszów):
„Działania Przemyskiego Kurenia UPA w okresie operacji.
Niestety wiedza ta nadal opornie dociera do tych co powinni dbać o «polską rację stanu».
Drastyczny jej brak przyczynił
się do przyjęcia przez Senat haniebnej uchwały z 3 sierpnia
1990 r., autorstwa przedstawicieli mniejszości narodowych,
w tym ukraińskiej, potępiająca
Akcję „Wisła”. Niestety, Akcję
„Wisła” potępili także Prezydenci Aleksander Kwaśniewski
i Lech Kaczyński w 2007 r. ,razem z ówczesnym prezydentem
Ukrainy, Wiktorem Juszczenko,
a Bronisław Komorowski przyjmował delegacje banderowców
i odznaczał przedstawicieli tego
środowiska, jak np. Piotra Tymę
ze Związku Ukraińców w Polsce.
Na wstępie w/w konferencji,
Senator Peczkis wspomniał o
nowych próbach podjęcia stosownej uchwały w Senacie,
opracowanej na jego prośbę
przez wybitnych historyków. Po
burzliwych dyskusjach w gronie
senatorów PiS (także z udziałem marszałka Sejmu Ryszarda
Terleckiego), naciskach „otoczenia zewnętrznego”, w tym
ambasad niektórych krajów, na
marszałków Sejmu doszło jednak do zablokowania uchwały w
Senacie przez część senatorów
PiS-u przy jednoznacznie patriotycznej postawie takich osób
jak, Jan Żaryn, Jerzy Czerwiński i Mieczysław Golba. Ci
czterej senatorowie – jak zapewnił – robią wszystko by nie doszło do powtórki z 1990 r. Prof.
C. Partacz w swoim wystąpieniu stwierdził: „ Tamta uchwała
była niejako realizacją stanowiska OUN z 22 czerwca 1990r
.” Jak wynika z jego referatu,
uchwała ta, usprawiedliwiając w
istocie ukraińskie ludobójstwo i
dążąc do zrównanie win katów
i ich ofiar miała być pierwszym
krokiem do ubiegania się o odszkodowania finansowe od Państwa Polskiego. W 1992 r. Rada
Główna Związku Ukraińców
w Polsce złożyła do Marszałka
Wiesława Chrzanowskiego petycję w sprawie likwidacji skutków prawnych, ekonomicznych
i politycznych Akcji „Wisła”,
czyli zwrotu mienia nieruchomego, ruchomego, przyznania
Związkowi Ukraińców w Polsce
i innym organizacjom ukraińskim oraz kościołowi grecko-katolickiemu i prawosławnemu
prawa do zwrotu nieruchomości,

zbiorów muzealnych i świątyń
zamkniętych w 1947 r., prawa do
powrotu osób stamtąd wysiedlonych oraz... praw kombatanckich
dla banderowców i ich kolaborantów, osadzonych w Jaworznie. Nastąpiły kolejne naciski
na władze centralne o wydanie
odpowiednich aktów prawnych.
Prof. Partacz przypomniał
również, że : Operacja „Wisła”,
dokonana w celu przesiedlenia
Ukraińców, którzy nie uznawali żadnej władzy, kosztowała
państwo ponad 65 mln zł.” Dr
Kulińska przedstawiła fragment
pierwszej części przygotowywanej książki nt. terroru na Lubelszczyźnie (następne rozdziały
dotyczą Rzeszowskiego i Krakowskiego), gdzie najbardziej
zagrożonym terenem był powiat
hrubieszowski, tomaszowski i
włodawski – wbrew twierdzeniom Ukraińców, że zagrożenia
nie było. Przytoczyła fragment
pisma wojewody lubelskiego do
ministra Władysława Kiernika
o ukraińskim terrorze, o bardzo
dobrych relacjach Ukraińców
z władzą radziecką (której wyłącznie oddawali kontyngenty),
o sugestii, by klauzula dobrowolności umowie o wymianie
ludności została usunięta.
Dr Andrzej Zapałowski wskazał na fakt, że dyskusja o Akcji
„Wisła” od dwudziestu kilku
lat nie jest dyskusją historyczną, gdyż w środowisku ukraińskich historyków i Związku
Ukraińców – narzucają propagandową, jednostronną narrację.
Nazwa „Akcja” sugeruje, że to
była „czystka etniczna”, podczas gdy była to zwykła operacja wojskowa. Obnażył również
żenujący poziom merytoryczny
opracowań niektórych historyków pochodzenia ukraińskiego,
traktujących sposób rozwiązania
problemu ukraińskiego na ziemiach południowo-wschodnich
obecnego Państwa Polskiego
„według wzorców sowieckich”.
Mity tego typu i kłamstwa, że
nie było ustalonych granic, a
ludność ukraińska, stanowiąca
zaplecze dla UPA, nie była zagrożeniem dla Polaków, że nie
były prowadzone akcje wobec

polskiej ludności, że UPA nie
prowadziła działań operacyjnych na terenie Łemkowszczyzny – za prof. Romanem Drozdem i innymi utytułowanymi
(!) historykami pochodzenia
ukraińskiego – powtarza Petro
Tyma i inni przedstawiciele wojującej mniejszości ukraińskiej
w Polsce. Manipulacją – podkreślił dr Zapałowski – jest
również twierdzenie, że większość ofiar stanowili Ukraińcy,
których zginęło ok. 7,5 tysięcy.
Czy to były ofiary czy napastnicy? Czy skazani za morderstwa,
czy Ukraińcy wymordowani
przez UPA? – spytał. Ofiarami
mogli być tylko Ukraińcy, którzy zginęli w akcjach odwetowych lub działaniach oddziałów
wojskowych. (...) UPA ponosi
całkowitą odpowiedzialność za
konsekwencje Akcji, ponieważ
zmusiła Państwo Polskie do
jej przeprowadzenia. Trzeba w
tym miejscu wyraźnie stwierdzić, że Związek Ukraińców
w Polsce, jawi się nam jako
kontynuator idei nacjonalizmu
ukraińskiego i chce przerzucić
na Państwo Polskie odpowiedzialność za Operację „Wisła”
wiedząc, że głównym winowajcą była działalność i istnienie
OUN-UPA. Dr Bogusław Kuźniar zwrócił uwagę , że nie było
przymusowych
przesiedleń
ludności
białoruskiej,
zamieszkałej na zwartych
terenach
kilku
powiatów
wschodniej Białostocczyzny –
gdyż ludność ta nie dawała ku
temu powodów.
Reasumując należy powiedzieć,
że ta konferencja pokazała historyczne tło wydarzeń Operacji „Wisła” oraz konieczność
przerwania działalności UPA i
dalszego mordowania Polaków.
W wyniku Operacji UPA poniosła zasłużoną klęskę. Niestety
obecna Ukraina ze swoją obłąkaną banderowską ideologią,
której wyznawcy mieszkający w
Polsce do dziś nie mogą się pogodzić z oczywistymi faktami.
Mapka http://www.irekw.internetdsl.pl/akcja_wisla.html
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Emilia Kulińska cz. 2
Eugeniusz Szewczuk
Nowo zbudowany przez rodziców dom można powiedzieć był
już nowoczesny, gdyż kryty był
blachą. Było w nim kilka pomieszczeń i kuchnia z piecem.
Zbudowana obok domu stajnia
przykryta była dachówką, stodoła tradycyjnie słomą. Zawsze
mnie to zastanawiało, dlaczego
na Kresach stajnie i obory kryto
dachówką, a dom gdzie mieszkali ludzie - blachą? Przecież obecnie nikt o zdrowych zmysłach
domu gdzie mieszka nie pokryje
blachą, a pomieszczenie dla
trzody chlewnej dachówką. Widocznie przedtem rządzono się
innymi prawami? W gospodarstwie rodziców były dwa konie,
krowa, parę świń, owce i króliki.
Tato był dziesiętnikiem. Potem
już cały czas władza uznawała
go za obszarnika, pomimo posiadania tylko 5 morgów pola, gdyż
wybudował się na ziemi kupionej po parcelacji. Najgorzej było
wtedy, gdy po wybuchu wojny
nastali Sowieci. Gdzie się tylko
coś w pobliżu wydarzyło byli już
u taty, wypytywali, oskarżali, że
wywrotowiec, że innych buntuje
przeciwko władzy. Nawet nocami chodzili wkoło domu, nadsłuchiwali, podglądali co robią domownicy. W czasie zimy
dobitnie było to widać po śladach pozostawionych pod oknami. Jak wcześniej wspomniałam
mieszkaliśmy w niewielkiej odległości od lasu za kanałem, po

jego prawej stronie wśród pól i
łąk. Niewielki kawałki drogi
dzielący nas od głównego traktu
pokonywałam najczęściej boso,
oczywiście nie porą zimową.
Stał przy niej parafialny kościół,
szkoła powszechna, Dom Ludowy i sklep. Chodziłam więc polną drogą wijącą się wśród pól i
zagród gospodarzy. Większość
domostw w Budkach Nieznanowskich była porozrzucana po
okolicy. Nie było zwartej zabudowy lub jednej ulicy przy której
mieszkali by wszyscy miejscowi
chłopi. Jednakże miejsce gdzie
zlokalizowany był kościół i
szkoła, można by nazwać centrum naszej osady, gdzie skupiało się życie religijne, społeczne i
kulturalne wszystkich mieszkańców. W niewielkiej odległości za
kościołem po przeciwległej stronie drogi idącej w kierunku dużego skrzyżowania stał budynek
szkolny. Nieco dalej, po tej samej stronie co kościół, sala
Domu Ludowego w nim biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) i sala gdzie odbywały
się zabawy. Szkoła w której do
nauki przeznaczone były 2 izby
lekcyjne, nie była zbyt dużym
obiektem. Kierownikiem szkoły
był pan Józef Soliński. Uczył
nas razem ze swoją żoną. Poza
nimi uczyła też pani Władysława
Masełkowa, która przybyła do
nas ze Lwowa. Oprócz niej był
jeszcze jeden nauczyciel, lecz

/ Ojciec Emilii - Jan Demski

/ Gierszowice 1958r.Ojciec Emilii Jan Demski podczas żniw.

nie znam jego nazwiska, bo nas
nie uczył.Za to doskonale pamiętam kto z nami do tej szkoły
w Budkach Nieznanowskich
uczęszczał; Żółtaniecka Danuta,
Smolińska Czesława ,Waksman
Janina, Białek Franciszek, Nowak Zbigniew, Białowąs Józef,
Kurczyński Józef. Kto ze wsi
chciał się dalej uczyć musiał do
gimnazjum uczęszczać do Kamionki Strumiłowej. Kto miał
więcej szczęścia tj. miał zamożniejszych rodziców korzystał z
internatu gimnazjalnego. Byli
jednak w Budkach tacy gimnazjaliści, że 14 kilometrowy
odcinek drogi do szkoły
pokonywali codziennie pieszo
przez las, łącznie 28 kilometrów,
aby tylko mieć możliwość
kształcenia się. Kochana młodzieży, czy w czasach dzisiejszych stać byłoby kogokolwiek z
Was na taki wysiłek? Niedaleko
głównego skrzyżowania w Budkach stał sklep Mendla. W nim
same smakołyki, nie tylko dla
dzieci i najpotrzebniejsze artykuły potrzebne w gospodarstwie
- lampy, nafta, łańcuchy, sznury.
Rzadko przechodziłam obok
sklepu, gdyż nie było mi to po
drodze, od kiedy zaczęłam chodzić do szkoły. Stało się to już w
najtrudniejszych czasach, latach
wojennej pożogi. Nawet nie zauważyliśmy kiedy wrześniu
1939 roku we wsi pojawili się
Sowieci. Wybuchła wojna więc
mama bała się posyłać mnie do
szkoły, w dodatku do pierwszej
klasy. Opornych trzeba było
upominać i pędzić do ruskiej

szkoły. Wystraszoną mamę czerwonoarmiści zmusili karabinem,
by córka zaczęła jednak do szkoły uczęszczać. Nie było innej
rady. Uczyliśmy się na zmianę w
jednej izbie lekcyjnej razem z II
klasą. My najczęściej chodziliśmy rano, po nas uczyła się razem III i IV klasa. W drugiej
izbie uczyła się klasa V i VI. Religii uczył nas ks. Józef Skrabalak, drugi po ks. Szklarczyku
proboszcz naszej parafii pw.
Matki Bożej z Góry Karmel. W
trzeciej klasie ksiądz zaczął nas
przygotowywać do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii
Świętej. Pamiętam doskonale
poranek tej majowej niedzieli
1942 roku, lało jak z cebra, nam
trzeba było iść do kościółka. Na
uroczystość wybierała się cała
rodzina, szłam z mamą. Polna
droga przybrała formę wielkiego
rozlewiska, błoto było niesamowite. By nie pobrudzić bucików
oczywiście szłam boso, dopiero
przed naszą świątynią mama powycierała mi stopy szmatką, założyłam czyściutkie obuwie i razem z innymi weszłam do
środka. Moje komunijne buciki
to nic innego jak zwykłe drewniaki z skórzanymi białymi paskami. Ubrana byłam w skromniutką białą sukienkę, uszytą
przez sąsiadkę. Poprzednią znakomitą wiejską krawcową Sowieci niezapomnianego 10 lutego wywieźli na Sybir, chyba
wraz z nią ładny materiał na
moją sukienkę. Być może ten
materiał zabrali z domu krawcowej ci co ją zabierali, bo oprócz

zwykłych ruskich sołdatów zawsze byli z nimi ukraińscy policjanci. We włosy mama wplotła
mi wianek uwity z peryjki (małe
białe kwiatuszki z mirtą).Ktoś
wcześniej ściął mi włosy, by zrobić fajną fryzurę o której dzisiaj
nie wspomnę, nie wypada. Pamiętam jak za ruskiej władzy
(1939 -1941), gdy tylko tato odstawił zboże na skup w ramach
wypełnienia kontyngentu, otrzymywało się zaraz talony na różne artykuły, coś jakby niedawne
kartki. Kupowało się to potem w
ich kooperatywie m.in. materiały, sól, kasze, cukier, itp. Nie
inaczej było tym razem, gdy taki
materiał na sukienkę mama wykupiła i zaniosła do krawcowej
na początku lutego 1940 roku.
Sukienka miała być uszyta dla
mnie, a mając młodszą siostrę
Janinę, która przyszła na świat w
1935 roku (późniejsza Janina
Bruś) było tak, że ta młodsza
chodziła w sukienkach z których
starsza już wyrosła. Obowiązkiem starszej było szanowanie i
dbanie o swój ubiór tak, by jak
najmniej go zniszczyć. Taka była
kolei rzeczy. Starsi też nie chodzili byle w czym, może nie do
końca, ale np. chodzili w koszulach szytych z płótna lnianego.
O sposobie wyrobu takiego płótna opowiem później. Rano skoro
świt w Budkach zjawili się Sowieci razem z ukraińską policją i
będących na liście mieszkańców
wsi wywieźli na miejsce odjazdu
transportu kolejowego. Nie
wiem dokładnie na jaką stację
kolejową ich powieźli, miałam
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/ Gierszowice 1957r .wyjazd na niedzielną mszę św.do kościoła parafialnego Podwyższenia Krzyża Św.w Brzegu.

wtedy zaledwie 8 lat, mama jednak potem opowiadała, że na
Sybir tego dnia wywieźli
naszych sąsiadów Machowskich.
Według mamy z Budek Nieznanowskich na Sybir wywieźli 12
osób, dokładnie 10 lutego 1940
roku skoro świt. Załomotali do
drzwi chałupy, kazali się pakować i zabrać ze sobą najistotniejsze rzeczy do podróży. Na załadunek otrzymali tylko 15 minut.
Wynajętymi od gospodarzy z innych wsi saniami tzw. podwoda,
wywozili ich na bocznicę stację
kolejowej wśród głośnego szczekania psów, płaczu i lamentu pozostałych mieszkańców wsi.
Zima wtedy była sroga bardzo
duże opady śniegu i tęgi, bo 30
stopniowy mróz. Wszyscy we
wsi chcieli im w jakiś sposób pomóc, tylko jak? Każdy bał się,
czy czasami nie przyjadą po niego, strach paraliżował wszystkie
poczynania. Tato rozpalił ogień
w piecu chlebowym, mama
szybko napiekła chleba i opatuleni w kożuchy i chusty z gorącym jeszcze chlebem pojechali
szukać Machowskich na stacji
kolejowej. Podjechali pod bocznicę kolejową szukając wagonu
w którym załadowani mogą być
zesłańcy. Nie było to łatwe, gdyż
każdy wagon był już zamknięty i
oplombowany, dostępu do nich
pilnowali czerwonoarmiści w
śmiesznych czapkach ze szpicem i czerwoną gwiazdą na czole. Jeden z żołnierzy widząc
zbliżających się obcych ludzi,
nie chcąc dopuścić sań do wagonu, znienacka kolbą karabinu
uderza konia w brzuch. Konie
spłoszyły się, zerwały do ucieczki. Tato trzymając je za lejce był
pewien, że z sań nie spadnie. Natomiast mama nie mając oparcia,
odziana w długą ciepłą chustę,
przewróciła się na tył sań, mało z
nich nie spadając. Cześć chleba
osunęła się w śnieg, koniec chusty spadł pod płozy powodując

jej rozerwanie. To zdarzenie o
mało nie spowodowało wciągnięcia mamy pod sanie, mały
włos i doszłoby do nieszczęścia.
Dużo czasu trzeba było zanim
konie wróciły do równowagi.
Rodzice wrócili z niczym, przywożąc tylko zamarzniętych na
kość parę bochenków chleba do
domu. Po powrocie mama swoją
ciepłą chustę jakimś cudem zeszyła i długo potem jeszcze jej
służyła, przywożąc ją nawet tutaj na Ziemie Zachodnie. W ciągłym strachu z myślą czy nie
przyjdą po nas, trzeba było żyć i
pracować dalej. Nikt przecież
nie mógł wyręczyć rodziców w
normalnej pracy na gospodarce.
Orka, siew i zbiór plonów to
była nasza codzienność Strzyżono owce robiąc z ich wełny ciepłe wyroby w postaci pledów,
skarpetek, makatek. Z wełny
wyrabiano także modne w tamtych czasach ścienne kilimy,
zdobiące ściany wielu pomieszczeń. Niektórzy robili to na
większą skalę, mając dodatkowe
źródło dochodu, bo sprzedawali
wszystko na targowisku w Kamionce Strumiłowej. Targi tygodniowe odbywały się co drugi
wtorek, natomiast słynne na całą
okolicę jarmarki kamioneckie
tylko 3 razy w roku, 19 stycznia,
8 maja i 10 września. Do naszego powiatowego miasteczka z
Budek Nieznanowskich było jakieś 14 kilometrów. Jechało się
koło tartaku w Sielcu, dalej
przez Jazienicę Polską i Gaik do
miasta. Do tartaku hr. Rakowskiego drzewo dostarczano z
okolicznych lasów, wożąc pnie
kolejką wąskotorową w tym celu
zresztą zbudowaną. Ludzie często wykorzystywali puste przebiegi kolejki by pojechać do lasu
na grzyby i jagody. Wielu naszych gospodarzy siało len, by z
niego robić nici lniane, potem
szyć koszule i dodatkowo z ziaren tłoczyć olej lniany potrzebny

w gospodarstwie domowym. Do
spożycia bardzo zdrowy i jak to
się dzisiaj określa- ekologiczny.
Nawozu pod jego uprawę nie
stosowano, ewentualnie w niewielkiej ilości obornik. Większość gospodarzy obornik przeznaczała
pod
uprawę
ziemniaków, lepszy i większy
był plon po jego zastosowaniu.
Stosując płodozmian dopiero na
drugi rok po ziemniakach siano
len, czy też konopie wykorzystywane może w mniejszym stopniu
niż włókno lniane. Z konopi
głównie robiono liny i sznurki.
Po wojnie len siano też tutaj w
Gierszowicach, gdzie obecnie
mieszkamy. W Pępicach był gospodarz który z ziaren lnu tłoczył olej. Nazywał się Stanisław
Tymków, pochodził ze Słobódki
Dżuryńskiej powiat Czortków.
Ażeby jednak z ziaren lnu uzyskać olej i mieć dobre płótno
lniane trzeba było go najpierw
zasiać. Na własne potrzeby rodzinie wystarczyło obsianie
lnem powierzchni około 10 - 15
arów. Aby len był najlepszej jakości zbiór musiał nastąpić 2 do
3 tygodni po kwitnieniu, kiedy
łodyga była już żółta, a nasiona
wykształcone, ale nie dojrzałe.
Zbyt późne wyrwanie lnu kiedy
słoma nabrała już brązowej barwy, a nasiona „dzwonią” w torebkach, powoduje, że włókno
jest zdrewniałe, kruche, bez połysku i nieelastyczne. Len z naszego pola należało ręcznie wyrwać, nie wolno było go kosić.
Wyrwany len układało się garściami na ziemi i od razu sortowało na trzy rodzaje słomy. Tak
pozostawał przez 24 godziny,
aby len stężniał i nie powyginał
się przy suszeniu. Potem, aby len
dobrze wysechł nie wiązało się
go w snopki, lecz suszyło na stojąco przez 2 do 6 dni w tzw.
”daszkach”. Wiązało się go dopiero po wysuszeniu, wtedy nie
pleśniał i dobrze się przechowy-

/ grób Mariana Semenowicza na dawnym cmentarzu

wał. Chcąc ze lnu uzyskać olej
trzeba było go teraz odziarnić na
specjalnie zrobionym z drzewa
grzebieniu. My tradycyjnie młóciliśmy cepem w stodole na klepisku, z tym, że len położony był
główkami na płachcie. Plewy od
nasion oddzielaliśmy też ręcznie
używając do tego celu szorstkiego płótna. Tato opowiadał, że we
wsi tylko 2 gospodarzy posiadało
dużą wialnię, inni używali młynki lub tryjery ze specjalnie wyprofilowanymi sitami do nasion
lnu. We wsi nie brakowało mokradeł i bagien na których len
moczono, by potem łatwo było
oddzielić włókna od paździerzy,
czyli od zdrewniałej części łodygi. Po zmianie koloru słomy z
żółtej na szarą, po około 3 tygodniach moczenie należało zakończyć. Zdarzyło się też gdy
nie było zbyt sprzyjających warunków pogodowych do moczenia, bowiem najlepszy czas
przypadał od połowy sierpnia do
połowy września, pleśnie i grzyby niszczyły włókno. Len wtedy
nadawał się tylko do palenia w
zimie w piecu, woda bowiem
musiała mieć temperaturę powyżej 20 stopni C. Słomę lnianą
układało się na dnie, aby nie wypływała na wierzch, przykrywa-

no ją słomą zbożową i obciążano
kamieniami. Po kolejnym wysuszeniu słomę trzeba było połamać, następowało międlenie w
międlicy i trzepanie na terlicy.
Wtedy uzyskiwano odpady
włókna krótkiego, zwane pakułami z których tkało się prześcieradła i worki. Lepsze wytrzepane włókno było następnie
czesane i poddane uprzędzeniu
nici. Pozostawało już tylko tkać.
W naszym domu nie było krosien, przygotowaną osnowę
mama zawoziła do Maziarni Kamioneckiej do brata Stanisława
Poźniaka. Wujek Staszek posiadał warsztat tkacki za którym
ciocia zasiadała przez całą zimę.
Tkanie trwało przez cały post, co
lepsze bardziej wybielone włókna nadawały się na piękne lniane
koszule.
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
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Druga f ala depor tacji
Tatiana Samsoniuk
W ciągu kilku miesięcy panowania reżimu totalitarnego siły
zbrojne i organy karno-represyjne
faktycznie «zlikwidowały» polski
segment społeczeństwa zachodnioukraińskiego. Istotną rolę w
tym procesie odegrały deportacje.
Każda z czterech deportacji,
przeprowadzonych przez NKWD
w latach 1940-1941, dotyczyła obywateli różnych kategorii,
które w ówczesnej terminologii
oficjalnej uzyskały swoje nazwy,
a na zesłaniu funkcjonowały oddzielnie: w lutym 1940 r. była to
grupa «specjalnych osadników»
(osadnicy i leśniczy), w kwietniu
1940 r. – «zesłańcy administracyjni», pod koniec czerwca – na
początku lipca 1940 r. – «specjalni uchodźcy», w maju-czerwcu
1941 r. – «zesłani».
W podejmowaniu decyzji w sprawie deportacji każdej z określonych kategorii ludności, główną
rolę odgrywało NKWD. Jeśli chodzi o deportację specjalnych osadników, działania technologiczne
zaczęły się 2 grudnia 1939 r. od
listu ludowego komisarza L. Berii do Stalina. O dalszym losie tej
grupy «społecznie niebezpiecznych» obywateli zadecydowano
na podstawie postanowienia Rady
Komisarzy Ludowych ZSRR z
dnia 29 grudnia 1939 r. nr 2122617сс. W dniach 10-13 lutego
1940 r. do obwodu kirowskiego,
piermskiego, wołogodzkiego, archangielskiego, iwanowskiego,
jarosławskiego, nowosybirskiego, świerdłowskiego i omskiego,
regionów krasnojarskiego i ałtajskiego deportowano 27 468 rodzin, czyli 139 590 osób. Dokładniej o tym pisaliśmy w jednym z
poprzednich numerów «Monitora
Wołyńskiego». Druga fala deportacji ogarnęła znacznie mniejszy
procent ludności polskiej. Jednak,
jak twierdzą naukowcy O. Łysenko i T. Wrońska, w większości
dokumentów karno-represyjnych
i radzieckich władz partyjnych w
postaci przyszłych ofiar, są ukazywane różne warstwy obywateli
«byłej Polski burżuazyjnej», których czasami zbiorowo określa
się «Polacy». Mimo wszystko,
należy uwzględnić ten fakt, że do
nich zaliczono wielu etnicznych
Ukraińców, którzy przeszli na
obrządek rzymskokatolicki i rozmawiali zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim, co doprowadzało do błędnej identyfikacji
ich narodowości. Według rozkazu
RKL ZSRR nr 289-127сс z dnia
2 marca 1940 r., deportacji do 15
kwietnia 1940 r. ulegały trzy kategorie ludności: rodziny wojskowych oficerów polskich i represjonowanych polskich urzędników,
właściciele prywatnych gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy
i żandarmi, których po inwazji
radzieckiej natychmiast aresztowano i przetrzymywano na tere-

/ Tak wyglądało pakowanie ludzi podczas zsyłek na Sybir. Na zdjęciu: inscenizacja zorganizowana w Przemyślu w 70. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir (PAP, Fot:
Darek Delmanowicz) - http://wiadomosci.wp.pl/73-rocznica-masowej-deportacji-polakow-w-glab-zwiazku-sowieckiego-6031602552427137a

nie Ukrainy Zachodniej. Tak więc
represje były dokonywane «według zasady rodzinnej». Było to
typowe dla radzieckiego systemu
totalitarnego. Deportowano również działaczy społecznych i politycznych, nacjonalistów ukraińskich, członków Komunistycznej
Partii Zachodniej Ukrainy, rodziny, które zostały bez żywicieli. 7
marca 1940 r. Beria wydał rozkaz
nr 00308 o zorganizowaniu przy
zarządach NKWD w zachodnich
obwodach Ukrainy i Białorusi
trójek operacyjnych do deportacji
rodzin represjonowanych. Druga fala deportacji trwała prawie
dwa miesiące – od 13 kwietnia do
czerwca 1940 r. Osoby, które trafiły na listę deportacyjną, wcześniej ulegały niejednokrotnym
przeszukiwaniom i rekwizycjom.
W większości były to bezbronne
kobiety i dzieci, które nie potrafiły stawiać oporu. Jak świadczyła
nauczycielka liceum w Zdołbunowie Wacława Całowa, po zaaresztowaniu męża, była niejednokrotnie wzywana na przesłuchania
do NKWD, a przed deportacją
13 kwietnia 1940 r. w jej domu
przeprowadzono kilka nocnych
przeszukiwań. W przededniu zesłania zabrano jej wszystkie kosztowności i pieniądze, zezwolono
zabrać ze sobą jedynie te rzeczy,
na które wskazał funkcjonariusz
NKWD. «…chodziło mi o ma-

leńką córeczkę, która mogłaby
nie wytrzymać trudów podróży;
serce mi się krajało i pękało z
bólu, że to jedyne dziecko mogę
stracić» – tak opisywała swoje
przeżycia. Według instrukcji dla
grup operacyjnych, deportacja
miała się zacząć krótko przed
świtem. W mieszkaniach rodzin
podlegających wywózce, najpierw przeprowadzano przeszukiwanie w celu znalezienia broni, literatury kontrrewolucyjnej
i waluty zagranicznej, następnie
ofiary represji były informowane
o wysiedleniu. Nieruchomość i
przedsiębiorstwa handlowo-przemysłowe deportowanych rodzin
ulegały konfiskacie, zamykano
je i według aktu przekazywano
lokalnym władzom. Inne cenne
rzeczy (pierścionki, kolczyki, zegarki, papierośnice, bransoletki
itp.) oraz pieniądze, zgodnie z
instrukcją, konfiskacie nie ulegały, więc można je było zabrać ze
sobą. Jednak, według świadków,
w tym punkcie przedstawiciele
grup operacyjnych byli dalecy
od trzymania się kodeksu. Większość represjonowanych wyzbyła
się swych oszczędności і kosztowności, jeszcze wcześniej, zanim dowiedzieli się o swoim dalszym losie, mimo że w instrukcji
mówiło się o bezwzględnym
zakazie przywłaszczania przez
funkcjonariuszy rzeczy osób wpi-

sanych na listę deportacyjną, pod
groźbą odpowiedzialności sądowej. Obywatele, których deportowano, mieli prawo do pozostawienia swojego majątku osobom
poufnym (sąsiadom, krewnym),
które w ciągu 10 dni mieli go wysprzedać. Otrzymane w ten sposób pieniądze można było oddać
lokalnym oddziałom NKWD w
celu przekazania deportowanym.
Niesprzedany majątek zostawał
własnością władz lokalnych. Jednak we wspomnieniach świadków
i dostępnych badaczom dokumentach NKWD, nie znajdujemy żadnej wzmianki o otrzymaniu przez
osadników kosztów, przekazanych w taki właśnie sposób. Dokładnej informacji o liczbie osób
deportowanych nie ma, ponieważ
polscy oficerowie, którzy też znaleźli się na liście deportacyjnej,
zostali rozstrzelani w Katyniu.
Dowództwo NKWD USRR było
bardzo niezadowolone z przeprowadzonej operacji w obwodach
rówieńskim, lwowskim i drohobyckim z powodu braku dużej
liczby osób, które planowano
deportować. Aby poprawić sytuację, 15 kwietnia 1940 r. komisarz
bezpieczeństwa państwowego I.
Sierow, rozkazał stworzenie grup
operacyjnych, które poszukiwałyby nowych adresów osób ukrywających się przed deportacją.
Według polskich naukowców,

największe straty ludność Wołynia poniosła w czasie deportacji
w lutym i kwietniu 1940 r. Pięć
pociągów ze specjalnymi osadnikami wysłano do północnych
regionów Kazachstanu ze stacji
kolejowych w Sarnach, Zdołbunowie, Łucku i Szepetówce. Pociąg nr 4020 z Sarn zawierający 54
wagony i mieszczący 1 278 osób
16 kwietnia 1940 r. zatrzymał się
na stacji Kijów Towarowy nr 1,
gdzie specjalni osadnicy otrzymali suchy prowiant i wrzątek. Z Kijowa wysłano pociąg nr 1005 ze
«specjalnymi pasażerami» – 785
kobietami, które zesłano do Azji
Środkowej. Pociąg składał się z
38 wagonów, przybyłych z Ukrainy Zachodniej 13 і 16 kwietnia
1940 r. G. Hryciuk zauważył, że
w tym okresie, tylko z rejonu rówieńskiego, deportowano 4 520
osób (1 470 rodzin). W sumie 75
% deportowanych z zachodnich
regionów Ukrainy było członkami rodzin obywateli wcześniej
represjonowanych, w tym 62,3 %
Polaków. Według polskich źródeł,
liczba deportowanych z obwodów
rówieńskiego i wołyńskiego wynosi 120 tys. osób.
Wyszukał i wstawił : B. Szarwiło za: http://www.monitor-press.com/pl/2-pol/artyku-y/3416-13523.html
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Kołomyja - las w Szeparowcach - miejsce
rozstrzelania
Żydów
Aleksander Szumanski
Kołomyja – miasto na zachodniej
Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie iwanofrankiwskim (stanisławowskim). Odległe 64 km na południowy wschód od Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk),
546 km na południowy zachód od
Kijowa. Leży nad Prutem.
Od 1240 r. Kołomyja należała do
Księstwa Halicko-Wołyńskiego;
w średniowieczu centrum wydobycia soli; w połowie XIV w.
włączona do Polski; 1424 r. prawa
miejskie; stolica Pokucia; od XVI
w. duże skupisko Żydów (1939 —
ok. 15 tys.); od 1772 r. w zaborze
austr.; w czasie I Wojny Światowej 1914–17 walki ros.-austr.; od
1919 r. w granicach Polski; IX
1939–41 pod okupacją sowiecką (deportacje ludności, głównie
Polaków w głąb ZSRR, więzienie NKWD — ponad 450 osób),
1941–44 pod okupacją niemiecką.; IX–X 1941 r. Niemcy zamordowali ok. 500 Żydów.
Miejsce urodzenia w 1741 r. poety F. Karpińskiego. Węzeł kolejowy i drogowy; przemysł maszynowy (maszyny roln.), metalowy,
lekki (firanki, odzież, obuwie),
spożywczy (mięsny, owocowo-warzywny),
drzewno-papierniczy, materiałów bud.; fabryka
wyrobów artyst.; ośrodek turyst.;
centrum huculskiej twórczości ludowej (snycerka, metaloplastyka,
tkactwo, kilimy, hafty); muzeum
sztuki ludowej huculszczyzny;
park (zał. 1892), pomniki przyrody. Drewniana cerkiew (XVI w.).
Miasto Kołomyja było ważnym
ośrodkiem kontaktów między
Ukraińcami a przedstawicielami
innych narodów na wszystkich
etapach swego rozwoju historycznego. Narodowości zamieszkujące Kołomyję przeszły drogę niezwykle skomplikowanych stosunków. Wpisują się w nie zarówno
owocna współpraca i tolerancja,
jak i ostre konflikty, przeradzające się niekiedy w walkę zbrojną
lub nieuzasadniony rozlew krwi
wśród ludności cywilnej.
Podobnie jak w innych miastach
Ziemi Halickiej, do połowy XVII
w. większość mieszkańców Kołomyi stanowili Ukraińcy. Stopniowo jednak inne narodowości
– Polacy, Żydzi, a w pewnym
okresie Niemcy – zaczęli stanowić liczniejszą grupę narodowościową w mieście. W Kołomyi
stykał się świat chrześcijański z
żydowskim.
Skupiska Żydów w mieście były
etnicznymi enklawami w dzielnicach ukraińskich, polskich, ormiańskich i niemieckich. Różnice
społeczne, etniczno-kulturowe i
wyznaniowe sprzyjały powstawaniu konfliktów między nimi
a innymi mieszkańcami miasta.
Korporatywizm średniowiecznej
Kołomyi i tendencje do wyobcowania poszczególnych grup

nieuchronnie prowadziły do separacji Żydów od życia pozostałej
części społeczeństwa. W związku
z tym zaczęli się oni jednoczyć
wokół narodowo-religijnej tożsamości i stworzyli jeden z najtrwalszych, a jednocześnie najbardziej elastycznych elementów
średniowiecznego miasta.
Pierwsze wzmianki o osiedleniu
się Żydów w Kołomyi pochodzą
z XIII wieku. W 1364 i 1367 r.
król Kazimierz III Wielki nadał
im przywileje, które potwierdzały przywilej nadany w 1264 r.
przez księcia Bolesława Pobożnego (tzw. statut kaliski). Kołomyjscy Żydzi znajdujący się pod
opieką króla byli zobowiązani do
płacenia podatków zarówno do
skarbca monarchy, jak i do kasy
miasta. Ciążyły na nich ponadto
inne świadczenia. Zgodnie z postanowieniami unii lubelskiej z
1569 r. w osobnej dzielnicy Kołomyi, w pobliżu rynku, pojawili
się Żydzi ze Lwowa. Osiedlili się
w centrum miasta, co formowało
pogląd o ich przewadze w strukturze etnicznej miasta.
To wyobrażenie wpływało nie
tylko na faktyczny wzrost liczby
ludności żydowskiej w Kołomyi,
lecz także na kształtowanie się narodowościowej mapy miasta. Dążenie kupców i rzemieślników do
osiedlania się w ważnym ośrodku
handlowym nie było bynajmniej
sprzeczne z interesami wspólnoty
żydowskiej, która chciała wyodrębnić dla siebie fragment przestrzeni miejskiej.
Jak wynika ze spisu własności w
1616 r., komisja królewska nakazała kołomyjskiemu staroście
Piotrowi Korycińskiemu wybudować bożnicę i wydzielić miejsce na cmentarz żydowski, pod
warunkiem zwolnienia z podatku dzielnic Kołomyi, w których
miały powstać te obiekty. Z aktu
lustracyjnego z 1616 r. dowiadujemy się, że Żydzi rokrocznie
płacili urzędowi starosty 20 talarów, a żydowscy rzeźnicy (razem
z chrześcijańskimi) – 40 kamieni
łoju.
Po zniszczeniu miasta wskutek
licznych napadów Turków w
pierwszej połowie XVII w. i przeniesieniu go z prawego brzegu
rzeki Prut na lewy w 1629 r. władze miejskie postarały się o dokument potwierdzający, że „prawa
i świadczenia Żydów powinny
być zachowane”. Dowodem na
to może być dzierżawa miejskiego młyna, za którą Żydzi co roku
płacili do królewskiego skarbca
3000 zł.
Wraz z powiększaniem się społeczności żydowskiej konieczne
stało się skupienie funkcji administracyjnych w kahale. Jego
działalność obejmowała sferę
administracyjną, sądową i religijno-wychowawczą. Duchowe

życie wspólnoty regulowały zalecenia halachiczne, od początku
XVI w. skodyfikowane w księdze
Szulchan Aruch. Stosunki między
miejscową władzą a żydowskimi
kahałami, których autonomia stała się podstawą ustroju społecznego Żydów Rzeczypospolitej,
regulowały ordynacje żydowskie,
wzorowane na sporządzonym
przez wojewodę krakowskiego
Andrzeja Tęczyńskiego w 1527 r.
prawie dla Żydów krakowskich.
Zgodnie z porozumieniem zawartym między mieszczanami
a wspólnotą żydowską w 1715
r. kahał miał odprowadzać do
skarbu miasta trzy czwarte sumy
podatków. W 1771 r. podpisano
umowę, według której spośród
23 podwód Żydzi mieli dostarczać 17 i trzy czwarte, a pozostali
mieszczanie – 5 i jedną czwartą.
Życie miejscowej wspólnoty żydowskiej było zamknięte.
Jej członkowie byli zmuszeni
do osiedlania się w specjalnych
dzielnicach odgrodzonych od
miasta wewnętrznymi murami
lub w zamkniętych tzw. ulicach
żydowskich.
Najstarsze kołomyjskie synagogi
zbudowano z drewna lub cegły.
Jak świadczą źródła, synagogi w
pobliskich wsiach, Peczeniżynie
oraz Gwoźdźcu, były drewniane,
dzięki czemu zachowano związek
z miejscowym budownictwem
chrześcijańskim. Komisja lustracyjna w 1616 r., wyznaczając teren pod zabudowę miejską, wskazała miejsce na synagogę (dzisiejsza wuł. J. Orensteina – obecnie
mieści się tam ferma).
ZABYTKI
Synagoga: Wielka Synagoga –
nieistniejąca
Nie znamy daty wybudowania
Wielkiej Synagogi. Wiadomo, że
w 1798 r. ponownie otwarto po
odrestaurowaniu murowaną synagogę. Ściany bożnicy&nb...
Synagoga: Synagoga „Jeruszalaim” (ul. Piekarska 3)
Przy wuł. Piekarskiej 3 zachowała
się synagoga wzniesiona prawdopodobnie w połowie XIX wieku.
Jest to budynek jednopiętrowy,
kryty dachem.
Synagoga: Synagoga (róg ul. Szuchewycza i Wałowej)
U zbiegu ul.. Szuchewycza i Wałowej zachował się budynek synagogi. W ostatnich latach obiekt
częściowo odrestaurowano.
Synagoga: Synagoga (ul. Filipowa 8) – nieistniejąca
Przy ul. Filipowa 8 znajdowała
się synagoga. W 2012 r. obiekt
pozbawiony dachu był w stanie
ruiny.
GETTO W KOŁOMYI
W 1942 r. powstało w Koło-

myi getto niemieckie dla Żydów
(więźniów wywieziono do Bełżca), w latach 1942–43 obóz pracy
przymusowej dla Żydów (rozstrzelani w lesie w Szeparowce),
ośrodek konspiracji AK i NSZ;
w latach 1945–91 w Ukraińskiej
SRR.
Podczas II Wojny Światowej las
koło wsi Szeparowce na obrzeżach Kołomyi stał się miejscem
zbiorowych egzekucji ludności
żydowskiej – mieszkańców Kołomyi, Kosowa, Obertyna, Wierzbowca i innych miejscowości.
Do jednego z największych mordów doszło 12.10.1941 roku. W
tym dniu Niemcy aresztowali w
Kołomyi ok. 3000 osób i przez
trzy kolejne dni przetrzymywali
je w więzieniu, bez żywności i
wody. Następnie wyprowadzili je
w stronę Szeparowców.
Po drodze zabili wiele osób, które
nie nadążały za kolumną lub stawiały opór. W lesie szeparowieckim przybyłych zmuszono do
wykopania dołu o przybliżonych
wymiarach 10 × 10 metrów.
Z grupy pilnowanej przez straż
okupanci wydzielali po pięć osób,
które – po tym, jak oddawały
odzież i kosztowności – prowadzili nad dół i rozstrzeliwali.
Niektórym ofiarom ręce wiązano
drutem kolczastym. Zabitych pochowano w miejscu kaźni.
Kolejna akcja eksterminacyjna
w Szeparowcach miała miejsce
15.11.1941 roku. Zabito wtedy
ok. 500 mieszkańców getta w
Kołomyi, w większości osoby
starsze i chore. Osiem dni później
zgładzono grupę Żydów posiadających zagraniczne paszporty.
W nocy 31.01/01.02.1943 r., podczas ostatecznej likwidacji getta
w Kołomyi, w Szeparowcach zginęło ok. 1000 osób.
Ofiary ludobójstawa upamiętnia
współczesny pomnik z tablicą w
jęz. ukraińskim i jidysz, wzniesiony przy drodze z Ottyni do Szeparowców.

KOŁOMYJA KOLEBKĄ CHASYDÓW
ORMIANE W KOŁOMYI
OKRUCIEŃSTWO
HITLEROWCÓW, BANDEROWCÓW
i POLICJANTÓW UKRAIŃSKICH
Znaną Ormianką urodzoną w
Kołomyi była Ewa Stolzman Kotlarczyk, bliska krewna Mieczysława Kotlarczyka, twórcy
krakowskiego, konspiracyjnego
Teatru Rapsodycznego, w którym występował św. Jan Paweł II
wówczas aktor Karol Wojtyła.
Kołomyja kolebką chasydów.
W Kołomyi był bardzo silny żywioł żydowski. Żydzi korzystali
z przywilejów, których nie szczędzili im polscy królowie, od Kazi-

mierza Wielkiego poczynając. Do
1939 r. stanowili połowę mieszkańców miasta. Dominowali gospodarczo, bo mieli w swych rękach prawie cały handel. Wyróżniali się intelektualnie i religijnie.
Tam narodził się bardzo ważny
prąd religijny ortodoksyjnych Żydów, zwany chasydyzmem.
U jego początków był rabin Kołomyi Meshulam Ben Jeszeja oraz
jego przyjaciel, pustelnik, talmudysta, mistyk, producent amuletów, wizjoner urodzony w Okopach św. Trójcy - Izrael Ben Eleazar (1700-1760), zwany też Baal
Shem Tow, czyli „Mistrz Imienia
Dobrego”, który w 1730 r. zaszył
się w lasach pod Kołomyją, spędzając czas na modlitwach i medytacjach. Po kilku latach zszedł
z gór, tworząc na Pokuciu i Podolu potężny ruch mesjanistyczny,
nastawiony na szukanie ekstazy
w modlitwach. Kołomyjska społeczność żydowska odegrała znaczącą rolę w rozpowszechnianiu
się chasydyzmu na całym świecie.
Chasydzi jednoczyli się w gminie
wyznaniowej (kahał), na czele
której stał rabin. Za pośrednika
między Bogiem a ludźmi uważano cadyka - charyzmatycznego
nauczyciela. Chasydyzm rozkwitł
na całym Pokuciu, a później Podolu, bo kusił atrakcyjnością,
niósł z sobą pogodę ducha, tańce
wprowadzające w trans, przypominające kołomyjkę, i radosne pieśni. Świetnie przedstawił
to Jerzy Kawalerowicz w filmie
„Austeria” z Franciszkiem Pieczką i Wojciechem Pszoniakiem w
rolach głównych. Mosze Rot w
wydanej w Nowym Jorku książce
twierdzi, że przed I Wojną Światową w Kołomyi, obok imponującej wystrojem XVIII-wiecznej
Wielkiej Synagogi, było jeszcze
około 30 synagog i małych bożnic, dwa domy nauki (midrasz)
i sporo stałych modlitewni. W
1938 r. mieszkało w Kołomyi ok.
44 tysięcy osób, w tym 19 tysięcy
Żydów, 13,5 tysiąca Polaków, 9,5
tysiąca Rusinów-Ukraińców i 2,5
tysiąca Niemców.
W czasie II Wojny Światowej
Polacy stali się ofiarami Sowietów, hitlerowców i banderowców.
Barwny świat chasydów kołomyjskich unicestwili natomiast w
latach 1941-1944 w sposób okrutny hitlerowcy, wspomagani przez
policjantów ukraińskich.
Aleksander Szumański
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kolomyja/5,historia/
http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4202837,moje-kresy-kolomyja-stolica-pokucia,id,t.
html
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Ikony- nowe spojrzenie
Anna Małgorzata Budzińska

Czy potrzebne jest nowe spojrzenie na ikony? Ja uważam,
że tak.
Piszę ikony tak jak kanon przykazał- dostojni święci w
odwiecznych pozach i strojach.
Maluję też inne ikony- ten sam motyw ale w innych okolicznościach- bardziej współcześnie.
Spytacie: - Dlaczego?
− A dlaczego nie?- odpowiem
Ikona powinna przemawiać do widza, zachęcać do modlitwy i przeżyć duchowych. Chcę więc, żeby ikony docierały
również do współczesnych młodych ludzi obrazem im bliskim. Ta sama idea, ale w innym wydaniu. Czy to grzech?
Oto święty Krzysztof – patron kierowców. Legenda mówi,
że przenosił ludzi na drugi brzeg rzeki na własnych ramionach. Przeniósł też małego Jezusa. Namalowałam więc
ikonę zgodnie z kanonem:

Nasi przodkowie pamiętają ikony w cerkwiach kresowych.
To budzi ich wspomnienia, przyprawia o chwilę zadumy
nad tamtym życiem, w którym obok siebie żyli w pokoju
chrześcijanie różnych wyznań. Co więcej- mieszali się oni
łącząc się więzami małżeńskimi w różnych przybytkach
wiary. Rosły dzieci z mieszanych małżeństw i nikomu to
nie przeszkadzało.
Jak wiemy z historii- do czasu...
Moi rodzice pochodzili z Kresów stąd też moje zainteresowanie ikonami. Rodzice magię ikon przekazali mi w opowieściach i na przykładach.
Oto inne moje ikony malowane jak kanon przykazał:

5- chrzest Jezusa

I jeszcze moje wizje ikonowe współczesne:

1-św. Krzysztof-kanon

3-św. Michał Archanioł

Wyobraźmy sobie jednak, że Jezus przybywa do nas tu i
teraz i potrzebuje pilnie dostać się do kościoła w mieście.
- Jak się przedrzeć przez rzekę aut na autostradzie i jak
dotrzeć w miejskich korkach na czas?
-Oczywiście najłatwiej na motocyklu i na pewno święty
Krzysztof tak pomógłby Jezusowi- przedstawiłam to na
drugiej ikonie:

2-św. Krzysztof- nowe spojrzenie

6-św. Joanna d’Arc

4-św. Jakub

7-św. Jan Paweł II
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Nasz malarz kresowy Sichulski namalował ikonę M.B. huculskiej
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-Czy więc ikona ma jeszcze rację bytu w dzisiejszym świecie?
-Ależ oczywiście, że ma, jest nawet bardzo pożądana w
czasach pośpiechu i pędu życia.
Ikona daje nam możliwość zatrzymania się w tym pędzie,
zmusza do zadumy.
Dla ikonopisa wykonanie ikony jest to żmudna i długotrwała praca wymagająca cierpliwości.
Czyż jednak nie jest to piękne poświęcać swój czas i trud
na chwałę Boga i zadumę ludzi?

10-Madonna huculska

Madonna koptyjska z Kairu ma egipskie rysy twarzy, podobnie etiopska jest regionalna:

8-święta na pustyni
13-niepokorna ikonopisarka przy pracy

Jestem dociekliwa. Badałam historię ikon, poznawałam
wielkich pisarzy ikon, odwiedzałam różne kościoły Wschodu, rozmawiałam z różnymi duchownymi, porównywałam
ikony z różnych państw, a nawet kontynentów. Zastanawiałam się nad istotą ikony.

Ikony przez wieki przechodziły okresy przemian. Począwszy od legendarnego wizerunku św. Marii namalowanego przez św. Łukasza na desce ze stołu św. Rodziny, od
przedstawień świętych w katakumbach narysowanych
przez pierwszych chrześcijan, poprzez mozaiki, miniatury
w modlitewnikach, do znanych nam ikon malowanych na
deskach.

Teraz już wiem, że ikona to modlitwa twórcy i zachęta do
modlitwy dla oglądającego.
Jednak modlitwy są różne. Różne są możliwości twórcze
pisarzy ikon, różne oczekiwania odbiorców, różne farby i
materiały, różne epoki, różni ludzie – tyle nas dzieli! No
i jeszcze gusta mamy różne. Jak mówi stare przysłowie:
Jeden lubi popa, a drugi córkę popa.
W Bułgarii malowano świętych w ludowych strojach:

11-ikona egipska

9-ikona bułgarska
12-ikona etiopska

No i tu zaczyna się problem. Czy kanon pisania ikon jest
nienaruszalny i obowiązujący wszędzie i wszystkich?
Nie wahałam się poruszać tego tematu z duchownymi
różnych wyznań, których spotykałam przy okazji wystaw
moich ikon. Muszę powiedzieć, że różnie reagowali oni na
moje ikony. Przeważnie podziwiali i doceniali, że zajmuję
się tym choć nie jestem prawosławna, inni mieli wątpliwości, ale podobały się im ikony i zachęcali do dalszych
poszukiwań. Jednak znalazł się także taki duchowny, który
nie uznawał w ogóle mojej twórczości, bo jestem katoliczką, więc – według niego- nie powinnam pisać ikon, nawet
jeśli tworzę według kanonu. Natomiast ewolucję kanonu
uznawał prawie jak bluźnierstwo, choć na wystawie nie
było takich nowoczesnych ikon i nie wiedział, że i takie
maluję.
-Jakże to więc- czy tylko prawosławni mają patent na taką
modlitwę z ikoną? – nie zgadzam się z tym. Czy moja modlitwa jest gorsza, dlatego, że nie jestem prawosławną?
Prawosławie zawłaszczyło sobie ikony. Czy jednak oni
zawsze są tak wierni kanonowi?
- Nie, nawet najwięksi rosyjscy ikonopisowie tworzyli niekanoniczne ikony, które potem stały się sławne- jak chociażby niektóre ikony Rublowa.
Zrobiłam analizę ikon prawosławnych i ich historii.
Jeżeli teraz prawosławie tak chce dbać o kanon i tradycje
to dlaczego kiedyś prześladowali i wygnali starowierców,
którym nie podobały się zmiany w ich kościele? W połowie XVII wieku na skutek reformy obrzędów i ksiąg liturgicznych, doszło do rozłamu w łonie Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego. Władze państwowe, razem z kościelnymi,
próbowały represjami wykorzenić starą wiarę. Spowodowało to masowe ucieczki staroobrzędowców na bezludne
dotychczas tereny Rosji, a i gdy tutaj nie mogli czuć się
bezpieczni – za granicę, również do Polski. Dopiero w
1971 roku Kościół prawosławny zdjął klątwy nałożone na
stare obrzędy.
Przypatrzmy się ikonom uznawanym przez prawosławie.
Oto ikona świętej Olgi, księżnej kijowskiej, wykonana w
XIX wieku przez Michaiła Nesterowa:
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te kolory w ikonach, ale już z innych barwników.

14-św. Olga

Czy w czasach Chrystusa ludzie tak się ubierali? -na pewno
nie. Czy naddnieprzańska przyroda bliska jest tej, gdzie żył
Jezus? Też nie, bo Olga żyła gdzie indziej i ikona dostosowana jest do jej czasów i miejsc.
Czy kanon mówił coś i kapiących złotem „sukienkach”
przysłaniających dużą część ikony? -też nie, a znajdujemy
to na rosyjskich ikonach. To złoto, korony, drogie kamienie
i bogactwo były wymysłem późniejszym, na potrzeby ówczesnych odbiorców- były bliskie bogatym i ich ubiorom,
a u maluczkich miały wzbudzać podziw i bogobojny zachwyt. Pomagały w modlitwie tak czy inaczej.

Jest o wiele jeszcze więcej odstępstw od kanonu w ikonach
prawosławnych i wcale mnie to nie dziwi. Zmieniają się
stroje, zmieniają się budowle, miasta, krajobrazy, środki
lokomocji, a także barwniki i spoiwa farb.
Kiedyś do produkcji barwników używano tylko naturalnych produktów. Podstawowe składniki pierwszych farb
to jajka, woda i ziemia, barwne związki mineralne, soki
roślinne, krew, kolorowe owoce, orzechy, a nawet skorupiaki i owady. Na przykład purpura (kolor ciemnoczerwony) otrzymywany był z wydzieliny ślimaka purpurowca
żyjącego w Morzu Śródziemnym. Innym pigmentem była
żółcień indyjska, pierwotnie produkowana z moczu krów
karmionych liśćmi mango i jeszcze sepia otrzymywana z
wydzieliny gruczołów mątwy.
Każda pracownia miała swój własny, utrzymywany w tajemnicy składnik, dodawany do pigmentów w celu zwiększenia nasycenia barwy.
Pigmenty naturalne pochodzenia biologicznego i ze zmielonych minerałów stosowano przez wiele lat, aż do rewolucji przemysłowej, gdzie zastąpiono je barwnikami
syntetycznymi. Chyba nie ma sensu upierać się przy naturalnych barwnikach i cudować z kolorowymi żyjątkami,
skoro można inaczej.
W Hiszpanii można oglądać pozostałości po kopalni ochry.
Zwiedzałam to miejsce. Fascynujące są skały o różnych odcieniach ochry- od żółci aż do czerwieni i brązów. Ochry
to ugry, umbry, sjeny. To przecież główne barwy ikon. Nie
zmieniają barwy pod wpływem światła. Piękne, ale dziś już
rzadko stosowane, a kopalnia nieczynna. Nadal stosujemy

Wszystko się zmienia, także ludzie.
Jedynie święta magia modlitewna ikony się nie zmienia i
to jest piękne.
Ikona jest drogą do Boga, a każdy wybiera własną drogę.
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Tak szczęśliwie, mogło
być tylko na Kresach

Jadwigi Dąbkowska
Rodzice moi w 1921 roku przybyli na Wołyń z Puław. Tatuś pochodził z Żychlina a mamusia z
Lublina.
To było cudowne, kochające się
i bardzo szanujące małżeństwo.
Ja byłam dzieckiem najmłodszym, tak zwaną pociechą na
starość... Od brata przede mną
urodzonego byłam młodsza o
15 lat. Następnie starszym bratem był Lucjan o półtora roku
starszy od Henryka, Najstarsza
zaś była siostra Helena znowu
półtora roku starsza od Lucjana.
Swoje dzieciństwo wspominam
jako nieustające pasmo dobroci i
miłości otrzymane od rodziców.
Jakie to wielkie szczęście mieć
wspomnienia z dzieciństwa
dobre, jasne, do których można wracać, gdy bardzo w życiu
źle. Ale zarazem dochodzę do
przykrego stwierdzenia, że nie
potrafiłam swoim rodzicom dać
tyle miłości, na ile zasługiwali...
Oni się nigdy nie skarżyli, oni
wszystko rozumieli, oni byli dla
nas dzieci od samego początku
aż do wieku dojrzałego podporą.
Od początku swojego małżeństwa wytyczyli sobie cel, aby
swoim dzieciom zapewnić właściwy start w życie, wykształcić,
by nie musiały ciężko pracować
fizycznie. Tatuś był zdunem.
Mamusia mając już troje dzieci
postanowiła ukończyć szkołą dla
położnych, aby móc pracować i
pomagać w realizowaniu wspólnych zamierzeń. Tylko wielka
miłość i ambicje dopomagały
wytrwałości. Mimo ciężkiej pracy oboje wrażliwi byli na piękno
przyrody i literaturę. Zupełnie
odbiegali stylem życia od innych

rodzin rzemieślniczych. W naszym domu nigdy nie pojawiała
się wódka, ani nigdy nie byłam
świadkiem żadnych awantur
ani scysji. Rodzice mieli wielką
kulturę osobistą, A gdy już troje
z nas zdobyło wyższe wykształcenie (a przecież przed wojną i
szkoła i uniwersytet były płatne,
płacić również trzeba było za
akademik) moi rodzice postanowili wybudować dom. Siostra
ukończyła polonistykę - pracowała w Warszawie, brat Lucjan
ukończył SGGW - Wydział Leśny i jednocześnie studiował w
Akademii Sztuk Pięknych (był
bardzo uzdolniony). Brat Henryk wybrał Szkołą Oficerską. Ja
najmłodsza w tym czasie byłam
sama w domu, właściwie czułam
się jak jedynaczka. Chodziłam
do Gimnazjum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łucku.
Nie mam po prostu słów, aby
wypowiedzieć jak cudownie
żyło się w naszej „budzie”. Profesorowie kochani nie wzbudzali w nas strachu, byli naszymi
przyjaciółmi. Zresztą mieli bardzo wysokie kwalifikacje, gdyż
specjalnie dbano, aby na Kresach szkoły były na najlepszym
poziomie. Wielu z nich miało
tytuły doktorskie. Życie koleżeńskie było fantastyczne, Do
naszego gimnazjum uczęszczali Polacy, Ukraińcy, Czesi,
Żydzi, Rosjanie. Było nam ze
sobą. dobrze - żadnych różnic
nie robiliśmy. Tak mogło być
tylko na Kresach. Szczęśliwe,
niezapomniane czasy... Teraz
bardzo wysoko oceniam nasze
życie kulturalne. Obowiązkowe
były koncerty i przedstawienia

/ Łuck stragany na starym mieście.

/ Łuck przedwojenny z wysokości lotu ptaka

teatralne. Profesor Józef Lasocki prowadzący śpiew i muzykę
założył prócz chóru, orkiestrę.
Przy współudziale muzyków ze
Średniej Szkoły Muzycznej (założonej również przez naszego
profesora) wystawialiśmy w Teatrze Miejskim dla publiczności
Sonety Krymskie, Dziady Mickiewicza oraz Halkę według muzyki Moniuszki. Niezapomniane
były zabawy szkolne, prywatki
urządzane w tak zwanych paczkach, obozy harcerskie, ćwiczenia P. W. K., wycieczki do
Warszawy - Lwowa -Wilna, i
w okolice Łucka, Pan profesor
Stanisław Hertel - polonista,
potrafił stworzyć z grona nauczycielskiego teatr amatorski i

też wystawiać sztuki np. Powrót
posła, Rajski ptak i inne. To był
majstersztyk jego umiejętności
reżyserskich. Dobrze rni było
w tej szkole - tyle przyjaźni no
i pierwsza sztubacka miłość. Na
wakacje wyjeżdżałam na Polesie do Krasnowoli. Zakochałam
się bez reszty w przyrodzie tamtych stron. Jeździłam z koleżanką Wandą Zyssówną przez
kilka lat do poznanych tam ludzi. Odwiedziłam kiedyś wujka policjanta zatrudnionego w
Krasnowoli. Porobiłam cudowne znajomości wśród chłopów
ukraińskich i Polaków nielicznie
tam zamieszkujących. Razem z
Wandą zbierałyśmy pieśni ukraińskie - Wanda nawet starała się
pisać nuty do nich. Ja znowu
pasjonowałam się haftami i strojem regionalnym. Robiłyśmy
szkice chatynek. Byłyśmy zapraszane na wesela do chłopów,
nie omijałyśmy żadnej okazji
bycia na odpustach, jarmarkach

tak polskich jak i ukraińskich.
Wędrowałyśmy pieszo po różnych chaszczach i bagnach. Nikt
nam nic złego nie zrobił - nie do
pomyślenia byłyby teraz takie
samotne wędrówki. Ciekawiła
nas „inność” ludu ukraińskiego.
Współczułyśmy tym prostym ludziom, czasem bardzo biednym.
Oni to czuli i wywiązywała się
nić przyjaźni. Pamiętam taką
rodziną Fiediów, była tam córka w naszym wieku. Tak długo
molestowałyśmy jej matkę, aż
wreszcie puściła Nastię do Łucka, Pojechała razem z nami, gdy
wracałyśmy z wakacji. Po tygodniu odprowadziłyśmy ją na
statek rzeczny kursujący na Styrze aż do Prypeci - do Pińska.
Ona jechała tylko za Kołki do
Białobrzegów. Pokazywałyśmy
tej dziewczynie miasto, dziewczynie, która nigdy nie widziała auta, elektryczności, kina,
wielkiej katedry albo soboru. To
było dla niej wielkie przeżycie,

/ Łuck Kościół oo. Dominikanów.
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a dla naszych koleżanek była to
sensacja, bo Nastia była ubrana
w swój strój ludowy. W Zalesiu
wiodłyśmy żywot zupełnie jak z
książki Rodziewiczówny „Lato
leśnych ludzi”. Po przeprowadzce wujostwa do Kołek, następne
wakacje spędzałyśmy w takim
typowym, zaniedbanym nieco
zaścianku Kraśnickich. Piękne
wspomnienia mam z tych czasów i mogłabym pisać o nich
w nieskończoność, ale komu to
jest potrzebne, kto wyczuje ten
specyficzny klimat tamtych lat,
tamtej przyrody, tamtych ludzi...

ww.ksi.btx.pl

Niestety będę to musiała zabrać
tam na drugi brzeg. Przedstawiłam taki bardzo skrócony zarys
swojego szczęśliwego życia,
aby na jego tle uwidocznił się
cały ogrom nieszczęścia, klęski,
tragedii jakim była wojna. Życie
mojej rodziny dramatycznie zostało zdruzgotane...
Fragment
„ MOJE WSPOMNIENIA - WOŁYŃ” JADWIGI DĄBKOWSKIEJ, wyszukał i wstawił B. Szarwiło
za:
http://www.nawolyniu.pl/
wspomnienia/wspomnienia.pdf

P.S.
Barbara Dębowska z Dąbkowskich, córka Jadwigi publikując
te wspomnienia napisała: Mama
nie wierzyła, że to co pisze jest
interesujące dla ludzi urodzonych po wojnie, nie znających
realiów życia na Kresach. Mam
nadzieję, że się myliła i Jej
wołyńskie wspomnienia znajdą czytelników. Przeczytałem
całość i podzielam również nadzieję pani Barbary- Bogusław
Szarwiło.

Lwowskie wielkanocne święta
Muzeum Lwowa I Kresów Południowo
- Wschodnich i Aleksandra Biniszewska
Dla „Barw Kresów” przygotował Aleksander Szumański
Radości i mocy płynącej od
Zmartwychwstałego życzy Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i Aleksandra
Biniszewska z Fundacją „Lwów
i Kresy”.
Wiersz „Chciałbym do Lwowa na
Wielkanoc” napisał Jerzy Masior,
lwowianin, doktor medycyny,
poeta, harcmistrz, żołnierz Armii
Krajowej tęsknił za swoim miastem Semper Fidelis:
Chciałbym do Lwowa na Wielkanoc
ale nie pojadę
ludzie tam milczą
dzwony milczą
cisza tam milczy
i taka nieprzychylność w ratuszu
i na granicy
przedmieścia bardzo obojętne
i w pamiętaniach
a przecież tam było nie tak
od Antoniego dzwony
od Franciszkanów dzwony
od Karmelitów, Dominikanów,
katedry
od Ormian nie pamięta
takie hałasy
z harfą kalichlorków
takie świętowanie
Zmartwychwstania
chyba poczekam nostalgicznie
chyba tylko w snach
pojadę
gdy tam znów będzie ślicznie
Aleksander Zbigniew Szumański (ur. 12 listopada 1931 we
Lwowie) – polski poeta, krytyk
literacki, niezależny publicysta,
korespondent polonijnej prasy
amerykańskiej, członek Związku
Literatów Polskich i Związku Piłsudczyków, oddział małopolski.
Aleksander Szumański, zamieścił w portalu Fronda lwowskie,
wielkanocne wspomnienia, które
cytujemy poniżej. Znajdziecie w
nich opisy świętowania we Lwowie, zwyczajów, przepisy lwowskie i wiersze.

LWOWSKIE WIELKANOCNE
ŚWIĘTA
Aleksander Szumański
Wielkanoc, Zmartwychwstanie
Pańskie — najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie
wyznające Nicejskie Credo .( Nicejskie wyznanie wiary - symbol
ogłoszony w czasie pierwszego
Soboru powszechnego w Nicei
325 r. w którym jako reakcję na
błędy arianizmu, umieszczono
wyznanie wiary w to, że Jezus
Chrystus w swej naturze boskiej
jest współistotny Ojcu).
Według nauczania prawosławnego Patriarchy Konstantynopola
Bartłomieja, tajemnica Wielka-

nocy nierozdzielnie związana jest
z tajemnicą Wielkiego Piątku.
Cały Kościół najpierw umiera,
ukrzyżowany jest z Chrystusem,
aby z nim zmartwychwstać. Prawosławie celebruje Paschę (Wielkanoc) w ciągłości z Kościołem
pierwszych wieków i jest ona w
centrum jego wiary i kultu. Wokół zwycięstwa Chrystusa nad
śmiercią, skupia się cała liturgia i
cała teologia prawosławna. Zwycięstwo Chrystusa rozumiane jest
jako duchowo urzeczywistniające
się w każdym pokoleniu.
Chrystus zmartwychwstały powoduje, że i my powstajemy z
martwych, gdyż On nosi w sobie
pełne człowieczeństwo, On, Niepodzielny, czyste istnienie w komunii. „Wczoraj byłem ukrzyżowany z Chrystusem”, głoszą jutrz-

nie paschalne, „dziś z Nim jestem
wyniesiony do chwały. Wczoraj
byłem umarły z Nim, dziś łączę
się z Jego Zmartwychwstaniem;
wczoraj z Nim byłem pogrzebany, dziś wraz z Nim budzę się ze
snu śmierci”. Śmierć biologiczna
i wszystkie śmierci cząstkowe,
które ją poprzedzają i tragicznie
wytyczają nasze losy, od tej pory
stają się już tylko przejściami,
„paschami” w dosłownym znaczeniu tego słowa, przejściami,
poprzez które zmartwychwstanie
ogarnia nas na miarę naszej wiary,
ponieważ śmierć duchowa, która
je otacza, i którą one symbolizują,
zostaje od tej pory unicestwiona.
Danuta Śliwińska,
wspomina:

lwowianka

Kiedy zbliżają się Święta Wielkanocne, myśli moje biegną do
Lwowa, do okresu dzieciństwa
i wszystko, co kojarzy się ze
świętami było tam najpiękniejsze i najbardziej utkwiło w mojej
pamięci Nigdy później w czasie
świąt nie było takiej pięknej wiosny, tylu kwiatów kwitnących i
zieleni, nie było takiej radości,
uśmiechniętych ludzi - jak tam w
naszym Lwowie.
Były to święta odradzającego się
życia i święta wiosny, niezwykle bogate i kolorowe. W wielu
lwowskich ogrodach i parkach
kwitły szafirki, krokusy, forsycje, pierwiosnki, w domach
lwowskich nie zabrakło zieleni l
kwiatów, tulipanów, hiacyntów,
narcyzów. Okres przedświąteczny- Wielki Tydzień rozpoczynał
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się od Palmowej Niedzieli, którą nazywano również Kwietną,
Wierzbną. Obchodzona była bardzo uroczyście. Palmy różne - od
bardzo skromnych, wierzbowych
gałązek z baziami do bogatych,
kolorowych - poświęcone w kościele przetrzymywane były w
domach do następnego roku i zapewniały zdrowie, dostatek.
Zwyczaj święcenia palm przywędrował do Polski z Jerozolimy
już w średniowieczu, W XVI i
XVII w. według Zygmunta Glogera zwyczaj ten wyglądał trochę
inaczej - od kościoła do kościoła wożono wózek z figurą Pana
Jezusa - a przed wózkiem drogę
wyścielano kwiatami i palmami
Wielkość palmy miała znaczenie
magiczne, wysoka zapewniała
twórcy długie i szczęśliwe życie,
a jego dzieciom zdrowy rozwój
! Wysoki wzrost. Im palma była
piękniejsza tym dzieci były ładniejsze.
W Wielki Piątek rano nasza rodzina zasiadała do malowania jajek
- kraszanek, malowanek, pisanek.
Nieraz wychodziły istne arcydzieła. Jajko - najbardziej kojarzące się ze Świętami Wielkanocnymi od najdawniejszych czasów
było symbolem życia, płodności,
miłości i siły - zawsze wierzono,
że ma życiodajne, oczyszczające i
uzdrawiające właściwości. Szczególną moc przypisywano jajkom
malowanym na czerwono, które
wróżyły wszelką pomyślność.
Popołudniowy Wielki Piątek był
odwiedzaniem Bożych Grobów.
Całą rodziną wędrowaliśmy przez
Lwów od kościoła do kościoła.
Wydawało się, że na ulicach i w
kościołach jest całe miasto, domy
opustoszałe, na ulicach ogromne
pielgrzymki. Do chodzenia na
Boże Groby przywiązywano we
Lwowie wielką uwagę i odbywało się bardzo uroczyście. A było
co oglądać; Boże Groby zaprojektowane przez artystów, misterne i
oszałamiająco piękne, a już najwspanialszy, jaki kiedykolwiek
w życiu widziałam, nie mający
sobie równego w Polsce - to był
Boży Grób w kościele 00. Bernardynów. Grób na tle olbrzymiego
malarskiego tła, monumentalnej
Golgoty pomalowanej przez artystów Tadeusza Popiela i Feliksa
Wygrzywalskiego. Na straży stali żołnierze ubrani w starożytne,

rzymskie zbroje i hełmy. Na całości rozmieszczona była ogromna
ilość kwiatów i krzewów, a w ich
gęstwinach rozlokowano klatki
ze śpiewającymi ptakami. Takiego Bożego Grobu - tak pięknego,
wielkiego i z taką dekoracją, tak
przemawiającego choćby śpiewem ptaków, nigdy w życiu nie
widziałam.
W Wielką Sobotę przed południem święcone było jadło. W
dawnych latach przychodził do
domu kapłan i święcił zastawiony jedzeniem wielkanocnym stół,
a w późniejszych, zwłaszcza w
czasach okupacji, nosiliśmy do
kościoła koszyczki z pisankami,
jajkami, wędliną, babką, chlebem, chrzanem i solą, oczywiście udekorowane m.in. mirtą.
Święconka ma początek w duszy słowiańskiej, pielęgnowana
z pieczołowitością we Lwowie i
na Kresach, nie obchodzona poza
Polską w żadnym innym kraju. W
dawnych czasach w Wielką Sobotę poza jadłem święcono ogień i
wodę. Zapalone pochodnie wnoszono do domu, rozniecano nimi
ogień pod kuchnią, a wodą święcono dom i zwierzęta. Wszystko
to miało chronić dom i mieszkańców od nieszczęść.
Wielką Sobotę kończyły we Lwowie nabożeństwa rezurekcyjne
we wszystkich kościołach. Rodzina moja przeważnie chodziła
do OO-Bernardynów. Pamiętam
bicie dzwonów i strzelanie. W
niedzielne przedpołudnie cała rodzinka zasiadała do uroczystego,
świątecznego śniadania, które
rozpoczynało się od dzielenia się
i spożywania święconego jajka
oraz składania sobie życzeń- Jajko jest treścią i głównym symbolem obchodu świąt, jak łamanie
się opłatkiem przy Wigilii. Postarajmy się, aby złożone życzenia
mogły się spełnić. Po śniadaniu
zawsze chodziliśmy z kwiatami do bliskich, pochowanych
na Cmentarzu Łyczakowskim i
Orląt. Niedziela była dniem rodzinnym, natomiast świąteczny
Poniedziałek dniem spacerów,
odwiedzin i, jak każe tradycja,
„lany”. U nas w domu polewano
wodą w niedużych ilościach, a
głównie toaletową. Lanie wodą
ma też znaczenie symboliczne,
zapowiada nowy okres w życiu,
a znane przysłowie mówi: „która
dziewka nie zmoczona, z tej nie-

prędko będzie żona”.
Wielkanoc to święta radości i
nadziei, witamy je z nadzieją, że
przyniosą w naszym życiu zmianę na lepsze, że obudzimy w sobie więcej radości, więcej czegoś
piękniejszego, że będziemy zawsze pamiętali o naszych Rodakach na Wschodzie.
W domach stwórzmy wiosenny,
radosny nastrój, odpowiednio
ubierając mieszkanie i stół wielkanocny barankiem, pisankami,
kwiatami, gałązkami forsycji,
wierzby, brzozy itd. W kuchni
przyrządzajmy tradycyjne, lwowskie, kresowe potrawy, których
kilka przepisów poniżej podam:
1. Jajka z łososiem
4 jajka gotujemy na twardo, obieramy ze skorupek i dzielimy na
połówki. Wyjmujemy żółtka,
które mieszamy z drobniutko
pokrojonymi 6-cioma pieczarkami, usmażonymi z cebulką lub
szczypiorkiem, posolonymi i posypanymi białym pieprzem do
smaku- Wkładamy z powrotem
w ugotowane jajka. Połówkę tak
przyrządzonego jajka owijamy
cieniutkim plasterkiem łososia,
całość spinamy wykałaczką. Na
wierzch dajemy 1/2 łyżeczki sosu
tatarskiego i listek zielonej pietruszki.
2. Żurek z jajami
Do litra wody wkładamy 2 marchewki, pietruszkę, „1/2 selera,
por, 1/2 ząbka czosnku, 1/2 pokrojonej cebuli. Kiedy warzywa
będą miękkie - wywar odcedzamy, łączymy ze szklanką zakwasu, dodajemy 2 ziarnka ziela
angielskiego, listek bobkowy, łyżeczkę majeranku, sól i pieprz do
smaku. Zaciągamy 1/2 szklanki
śmietany. Do każdej porcji dodajemy po 3-4 cząstek jaj ugotowanych na twardo.
3. Schab pieczony w galarecie z
sosem tatarskim
1 kg schabu od szynki nacieramy
ziołami: 1 ząbek czosnku roztartego mieszamy z solą, białym pieprzem, 1/2 łyżeczki szałwii, 1/3
łyżeczką chilli, łyżeczką oliwki.
Wstawiamy owinięty w folię na 2
godziny do lodówki. Następnie na
mocno rozgrzanym tłuszczu ob-

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

rumienia-my ze wszystkich stron,
podlewamy 1/2 szklanki rosołu i
pieczemy w piekarniku ok. 2 godzin. Po upieczeniu i ostygnięciu
kroimy w plastry, układamy na
półmisku ozdobionym listkami
zielonej pietruszki, plasterkami
gotowanej marchewki, pomidorami, zielonym ogórkiem i zalewamy tężejącą galaretą. Galaretkę
przygotowujemy z rosołu warzywnego z 2 marchewek, 1 listka bobkowego, soli do smaku i 3
szklanek wody. Gdy warzywa są
miękkie, wywar odcedzamy, powinno go być 1/ 2 litra. Do ciepłego wywaru wsypujemy 3 łyżeczki
żelatyny, mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia, zalewamy
tężejącym wywarem. Do schabu
w galarecie podajemy chrzan z
jabłkami. Możemy również upieczony, pokrojony schab podać nie
w galarecie, a z sosem tatarskim.
4. Mazurek „tarnowski”
Kostkę masła ucieramy w makutrze, dodajemy 3 roztarte ugotowane żółtka, 1 żółtko surowe, 1/2
szklanki cukru pudru, ciągle ucieramy, skórkę startą z 1/2 cytryny,
3/4 szklanki zmielonych bez łupin
migdałów, na końcu wsypujemy 1
i 3/4 szklanki mąki i wyrabiamy
ciasto. Po godzinnym ochłodzeniu w lodówce 3/4 ciasta rozwałkowujemy na prostokątną, wysmarowaną tłuszczem blaszkę, a
z 1/4 ciasta wytaczamy wałeczki
o przekroju do 1/2 cm i układamy
w skośną kratkę na powierzchni
placka. Całość smarujemy rozmąconym jajkiem i wypiekamy w
piekarniku. Po upieczeniu i ostygnięciu w kwadraciki nakładamy
na przemian konfitury z wiśni,
moreli, poziomek i róży.
Możemy również przed upieczeniem w kwadraciki nałożyć na
przemian grube kawałki orzechów włoskich, migdałów bez
łupin i usmażonej skórki pomarańczowej.
5. Tort morelowy - kruchy Babci
Geni (łatwy)
Zagniatamy ciasto z 20 dkg masła, 20 dkg mąki, 1 łyżki śmietany gęstej, 10 dkg zmielonych bez
łupin migdałów, 4 gotowanych
żółtek, 1/2 szklanki cukru pudru,
kawałeczka utłuczonej wanilii. 2
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tej ilości pieczemy 5 blacików w
tortownicy.
Blaciki przekładamy z kremem
zrobionym z 15 dkg gęstego dżemu morelowego, 3 łyżek cukru
pudru l piany z 4 białek. Wierzch
i boki torcika lukrujemy lukrem
morelowym z 3/4 szklanki cukru
pudru, 15 dkg gęstego dżemu morelowego i soku z 1/2 cytryny. Tak
przygotowany tort może postać,
po dwóch dniach jest wyborny.
WITOLD SZOLGINIA, któremu
sercy zmieńkłu na wspomnienia
Wielkiej Nocy we Lwowie:
„Najsampirw, dni byli dyszczowy
i chmurny”
I wieży kuściołów wy mgli si nurzali,
Zamglony był takży mój Łyczaków górny,
Dziś wiernu pamieńciu wułany z
oddali
Marzyć sy przyz Miastu puwoli
wyndruji
W swym siraku zgrzebnym, na
dyszczu zmuczonym;
Ali puprzyz chmury już si słońcy
czuji,
Taj już pełnu bazik pud świentym
Antonim.
Otu Wielgi Tydziń w puwadzy
nadchodzi,
W kuściołach fiulety, świcy si ni
palu;
Puklińkali razem i starzy i młodzi,
A kużdyn si kaja w swojim gorzkim żalu...
Gdy już Wielgi Piontyk - chudzeni pu Lwowi,
Po tych Grobach Bożych, przystrojonych pienkni;
A tegu nastroju - dziś nikt ni wypowi,
Ud mych rzewnych wspomniń już
mi sercy mieńkni...”
Aleksander Szumański:
A mnie jest żal
Tych dawnych wspomnień łask
I tych kościołów dzwon
We Lwowie Boży Blask
Ten Zmartwychwstania Cud
Ten lwowskich matek zew
Orlętom cichy sen
Nad Lwowem Bóg
Aleksander Szumański za
http://www.muzeumlwowa.pl/
wielkanoc-2016
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