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Czy i Polska będzie
czcić ukraińskich
zbrodniarzy?

Bez większego echa przeszedł
wywiad, jakiego portalowi Pch24
udzielił w kwietniu prof. Włodzimierz Osadczy, którego nie
sposób oskarżać o „nacjonalizm
polski”, czy też przypiąć mu łatkę
„polskiego szowinisty”. Prof.
Osadczy stwierdził m.in..strona 6

Marzenia senne Tymy
i Drozdy - w 70. lat
po AKCJI (operacji)
„WISŁA”

Poniższy tekst jest przedrukiem
krążącej po sieci broszurki, której
propagandowym celem jest zbudzenie u czytelnika współczucia i
jednak zakłamania prawdy historycznej dotyczącej krwawych wydarzeń na Wołyniu i Małopolsce
Wschodniej podczas ludobójstwa
jakiego dopuściła się UPA i kolaborujący z okupantem .....strona 8

Podzielić Ukrainę

W poprzednich artykułach staraliśmy się zorientować, jak i
dlaczego kształtuje się się wizerunek „niesprawnego państwa”
Ukraina. Z jednej strony, system
klanowo-oligarchiczny nie może
pozwolić na precedens ukarania
kogoś z nich – albo cała konstrukcja władzy ukraińskiej rozsypie
się jak domek z kart. To właśnie
dlatego przez trzy lata nikogo nie
ukarano – ani ......strona 12

ATAMANIA UPA

Kresowianie domagają się, aby
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalił Ustawę o Ludobójstwie Polaków zamieszkujących
dawne Kresy Rzeczypospolitej.
Po Traktacie Ryskim w 1921 r. i
zmniejszeniu terytorium Rzeczypospolitej do granic II RP, cześć
obywateli Polski znalazła się poza
ojczyzną co krwawo zostało wykorzystane przez sowiecki totalitaryzm który podjął czystki etniczne
wywożąc Polaków do Kazachstanu oraz dokonał bezpośredniego
ludobójstwa w ramach „Akcji Polskiej NKWD”.
Okupacja Kresów przez Sowietów
to kolejne akty ludobójstwa jakiego dopuścili się, z którego najgłośniejsze to „białe krematoria”
podczas zimowych deportacji oraz
ludobójstwo dokonane na polskich
oficerach w lesie katyńskim.

Okupacja niemiecka stała się żałosną okazją do uzbrojenia nacjonalistów stanowiących przed
wojną mniejszości litewskie, białoruskie czy ukraińskie. Litewscy
strzelcy (szaulisi) już od 1941
roku w podponarskich lasach dokonywali systematycznie ludobójstwa na polskich obywatelach
II RP. Umundurowane oddziały
pomocnicze złożone z kolaborującymi z Niemcami ww. mniejszości brały udział w licznych
akcjach pacyfikacyjnch podczas
których siano terror, wysyłano
na roboty do Niemiec i bezkarnie
zabijano jak lwowskich i stanisławowskich profesorów.
W końcu 1942 roku powstała
Ukraińska Powstańcza Armia
która 11 lipca 1943 r. na Wołyniu
zaatakowała jednocześnie 100
polskich miejscowości dokonu-

jąc rzezi na ludności polskiej. W
1943 roku powstała SS Galizien
która na początku 1944 roku wraz
z oddziałami UPA brała udział w
ludobójstwie Polaków z Małopolski Wschodniej i uciekinierów z
Wołynia.
Wieloletnie działania kresowych
środowisk o podjęcie przez SEJM
RP stosownej USTAWY nie znajdują uznania i dobrej woli u parlamentarzystów, którzy na otarcie
łez ustanawiają nic nie znaczące
uchwały.
Tylko USTAWA dotycząca ludobójstwa Kresowian może
być skutecznym aktem prawnym niosącym za sobą działania mające na celu zdefiniowanie sprawstwa, potępienie tej
zbrodni, penalizacja, edukacja
i godne czczenie pamięci ofiar
ludobójstwa na Kresach.

Książka Edwarda Prusa „Atamania UPA” nie jest oskarżeniem i
sądem nad historią narodu ukraińskiego, lecz oskarżeniem faszystów i pomocników hitlerowskich
ludobójców, maskujących się pod
hasłami patriotycznymi i niepodległościowymi. Wydaje się, że
książka poza walorami poznawczymi ma również charakter polemiczny. Sprawa .....strona 13

Gdzie leży Ukraina?

Jak się okazuje pytanie postawione w tytule, jest aktualne nie tylko
dziś, ale zadawano go dużo wcześniej. Taki sam tytuł miał również
artykuł opublikowany w czasopiśmie „ Pobudka” ( ilustrowany
dwutygodnik Związku Szlachty
Zagrodowej 1939 ) wydawany w
Przemyślu, N r. 17 z 1 września
1939 r. Warto go......strona 17

KALENDARIUM
DZIEJÓW LWOWA

XIII wiek, druga połowa lat czterdziestych, początek pięćdziesiątych. Pośród spustoszonych przez
Tatarów grodów Ziemi Czerwieńskiej — Daniło, książę Halicki i
Wołyński (1201- 1264), wznosi
drewniany zamek na Górze Wysokiej, a pod nim zaczyna się organizować miasto wzmianka o
Lwowie w kronikach......strona 19
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Moje Kresy
Emilia Kulińska cz. 4

Jadąc transportem przesiedleńczym pamiętam, że z mleka w
bańce w wyniku kołysania się
wagonu robiło się zawsze masło.
Boże, co to była za frajda jeść
takie masełko, nie to co obecnie.
Tato z furmanką i koniem ukrył
się na przedmieściu Kamionki
we wsi Sapieżanka u znajomego
Ukraińca, tak tu znajomej rodziny
ukraińskiej. Zgromadzonych na
placu w Kamionce mieszkańców
Budek i innych miejscowości
poddano jak........strona 21

Z cyklu „wyciągnięte
z szuflady” - fotografie

Prezes Stowarzyszenia „Kresy
Wschodnie- Dziedzictwo i Pamięć” w Szczecinie Jerzy Mużyło
otrzymał od zaprzyjaźnionego
dziennikarza z „Kuriera Szczecińskiego” nietypową przesyłkę,
dwa zdjęcia. Przesyłka ta anonimowo trafiła do redakcji Kuriera
skąd została przekazana do rąk
naszego kolegi. Ktoś przeszukując swoja szufladę postanowił
udostępnić ogółowi zdjęcia, które......strona 23

Lwów wrzesień 1939
Lwów, dom grozy

Przed Bożym Narodzeniem 1939
r. po Lwowie krążył dowcip, że
miasto ma się odtąd nazywać Betlejem. Dlaczego? Bo „na ratuszu
jest gwiazdka, a po ulicach chodzą pastuchy”. Rzeczywistość
jednak nie wyglądała zabawnie.
Wręcz przeciwnie.........strona 23

Ikony Milczenia.PUSTELNIE

W dzisiejszych czasach pełnych
zgiełku, gwaru, komentarzy medialnych, kłótni i wrzasków warto
się zastanowić nad ciszą. Nie musimy uciekać na pustynie, nie musimy zamykać się w klasztorach.
Wystarczy, że znajdziemy sobie
swoją własną przestrzeń do ciszy
i pomilczenia. A jest to tak bardzo
człowiekowi potrzebne w każdych czasach.......strona 25

MARIAN HEMAR
NAJBARDZIEJ
LWOWSKI Z POETÓW

MARIAN HEMAR (właściwie
Jan Marian Hescheles) urodził się
we Lwowie 06.04.1901, zmarł w
Londynie 02.02.1972. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia medyczne i filozoficzne na
Uniwersytecie Jana Kazimierza,
ale przerwał je, ponieważ bardziej
pociągała go literatura i życie artystyczne. Od 1920 r. rozpoczął
współpracę z lwowskimi kabaretami, należał do poetyckiej tzw.
Grupy Pięciu, która opublikowała
w 1924 r. tom „Łątki lwowskie”.
Zanim przeniósł się w 1925 r. do
Warszawy,..........strona 27
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Pełnoletność Festiwalu
Polskiej Piosenki Dzieci i
młodzieży
szkolnej
na
Liwie
Redakcja
Już po raz osiemnasty deski
Domu Kultury Polskiej w Wilnie
gościły uczestników Festiwalu
Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie.
Zanim festiwal na dobre przeniósł
się do Domu Kultury Polskiej w
Wilnie, zainicjowany przez Włodzimierza Saszenkę konkurs odbywał się w Rudziszkach w rejonie trockim.
Jak co roku młodzi do konkursu
stanęli artyści z Wilna a także z
różnych zakątków Wileńszczyzny: ze szkół polskich z rejonu
solecznickiego, trockiego, święciańskiego, wileńskiego.
Tradycyjnie organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Do tegorocznego finału przystąpiło 63 wykonawców w 5 kategoriach wiekowych: soliści do lat 8,
od 8 do 11 lat, od 11 do 13 lat, od
13 do 16 lat oraz do lat 18. Swoje
występy wykonawcy zadedykowali ukochanym Mamom z okazji
obchodzonego 26 maja polskiego
Dnia Matki.
Występy młodych artystów oceniało jury, w składzie: przewodnicząca komisji Barbara Kolago,
muzyk, kompozytorka, dziennikarka, członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i
jej sekretarz, a także doc. dr Asta
Rauduvaitė, kierowniczka katedry muzyki na wydziale kształcenia ogólnego Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.
LAUREACI XVIII FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI
DZIECI I MŁODZIEŻY NA
LITWIE
Nagroda Grand Prix – Radek Stasiło, Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Wilnie, instruktor Bożena
Sokolińska
Kategoria do lat 8
I miejsce – Paulina Jankowska,
Gimnazjum w Awiżeniach, instruktor Elżbieta Karpowicz

Kategoria 8-11 lat
I miejsce – Mateusz Waluczko,
Szkoła Podstawowa w Kolonii
Wileńskiej, instruktor Irena Szejbak
II miejsce – Elżbieta Rosowska,
Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, instruktor Justyna Łukaszewicz
III miejsce – Maja Szarandina,
Szkoła Podstawowa w Kolonii
Wileńskiej, instruktor Irena Szejbak
Wyróżnienie
–
Paulina
Graužinytė, Szkoła-Przedszkole
„Źródełko”, instruktor Ludwika
Bulkiewicz
Agata Masłowska, Szkoła im.
Szymona Konarskiego w Wilnie,
instruktor Bożena Sokolińska
Kategoria 11-13 lat
I miejsce – Izabela Zujewicz,
Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Wilnie, instruktor Mirosława
Salnik
II miejsce – Patrycja Kozlovskytė,
Szkoła Inżynierii im. Joachima
Lelewela w Wilnie, instruktor
Krystyna Miliutienė
III miejsce – Wita Barejsza, Gimnazjum w Grzegorzewie, instruktor Jan Jarmołowicz

Zdzisław Koguciuk
W dniu 29 kwietnia 2017 r udawałem się na Ukrainę w celu
uporządkowania po zimie miejsc
spoczynku mojej rodziny, pomodlić się oraz zapalić symboliczny
znicz. Zostali oni zamordowani przez UPA-OUN najbliżsi ze
strony ojca i w większości są to
miejsca symboliczne jednak staram się o nich pamiętać i dbać.
Granice przekraczałem z towarzyszącą mnie osobą w miejscowości Hrebenne-Rawa Ruska. Po

Ponadplanowy spis
mniejszości w Polsce?
Andrzej Łukawski

/ foto: Marian Paluszkiewicz Kurier Wileński

II miejsce – Aneta Rafałowicz,
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, instruktor Janina
Stupienko
III miejsce – Marta Walukiewicz,
Gimnazjum im. A. Krepsztul w
Butrymańcach, instruktor Lila
Ozarowskaja

Wyróżnienie
–
Aleksandra
Jačionytė, Gimnazjum im. K.
Parczewskiego w Niemenczynie,
instruktor Alicja Rusiecka
Kategoria 13-16 lat
I miejsce – Karolina Iwaszko,
Progimnazjum im. Jana Pawła II
w Wilnie, instruktor Alicja Rogielewicz
II miejsce – Gabriela Mockutė,
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, instruktor Tatjana Ulbin
III
miejsce
–
Gabriela
Ždanovičiūtė, Gimnazjum im. św.
Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, instruktor Mirena Kasperowicz
Wyróżnienia – Waldemar Dudoit, Szkoła Podstawowa im. M.
Zdziechowskiego w Suderwi, instruktor Iwona Bujnowska
Ewelina Wołoskowa, Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Wilnie, instruktor Bożena Sokolińska
Kategoria do lat 18
I miejsce – Monika Rynkiewicz,
Gimnazjum w Awiżeniach, instruktor Diana Boguszko
II miejsce – Kornelia Karanewska, Gimnazjum w Trokach, instruktor Iwona Bujnowska
III miejsce – Agnieszka Jankiewicz, Szkoła Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie, instruktor Krystyna Milutiene
Wyróżnienie – Agata Dorodko,
Gimnazjum w Ejszyszkach, instruktor Anżelika Walukiewicz

Służby Ukrainy inwigilują
Kresowian w Polsce.
Służby Ukrainy inwigilują Kresowian w Polsce.

www.ksi.btx.pl

przekroczeniu odprawy po stronie
Polskiej wjechałem na odprawę
po stronie Ukraińskiej, tutaj dowód rejestracyjny samochodu
oraz paszporty przedstawiłem do
kontroli osobie z kontroli paszportowej która dokonała skanowania dokumentów. Po czym !!!
zamknęła okienko pomieszczenia
odprawy paszportowej i udała
się do opodal znajdującego się
biurowca. Nadmieniam że tłum
oczekujących na odprawę ciągle
wzrastał, ponadto samochodem
zablokowałem jeden pas do odprawy. Po około 20 minutach

poproszono mnie do pobliskiego
biurowca gdzie kobieta w uniformach wojskowych groźnie
spoglądająca na mnie zadała pytanie „ jakiego wykroczenia dokonaliście na terenie Ukrainy”.
Pokornie tłumaczę że przyjeżdżałem wielokrotnie na Ukrainę
lecz nigdy nie byłem spisywany
przez żadne służby porządkowe
jedynie kilkakrotnie byłem podany kontroli drogowej lecz ona
wpadła zawsze pozytywnie. Następne pytanie „po co jedziecie
na Ukrainę”. Tutaj zginęła moja
rodzina zamordowana przez UPA

„Urzędy mają zbierać informacje o obywatelach innych narodowości”. Takiej treści przekazy
medialne wzbudzają w społeczeństwie mieszane komentarze.
Z jednej strony Platforma Obywatelska i jej sympatycy biją na
alarm i motywują to napiętnowaniem grupy obywateli Polski deklarujących swoją przynależność
do mniejszości narodowych w
Polsce, z drugiej zaś PiS ze swoimi sympatykami którzy motywują to koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa.
Cały kontekst zamieszania ze
zbieraniem informacji o Polakach
innej niż Polska narodowości nie
jest do końca jasny. Niejasna jest
selektywność rejonu Polski gdzie
i staram się aby w ciągu roku
przynajmniej raz być i zapalić
na mogiłach symboliczny znicz a
przy okazji chcę zwiedzić Lwów.
Tutaj padło groźne pytanie ”
przez kogo została zamordowana
„ przez Ukraińska Powstańczą
Armię powtórzyłem gdzie wyraz
twarzy tej kobiety pozostał jeszcze bardziej groźniejszy. I nastał
czas oczekiwania na decyzje który trwał około 2 godzin, w tym
czasie prosiłem abym mógł pójść
do samochodu i jego przestawić
ponieważ zablokowałem cały jeden pas odprawy – odpowiedz
brzmiała – to normalne. Po tym
czasie w/w kobieta przyszła i zadała mnie z jeszcze większą grozą
następnie pytanie, „do jakiej organizacji wy należycie”. Ja należę tylko do takich struktur czy
grupy osób jednoczących się pod
wspólna ideą która kultywuje pa-

ma się przeprowadzić zbieranie
informacji.
Jeżeli ma to związek z bezpieczeństwem Polaków, to dlaczego nie dotyczy całego obszaru
Polski zwłaszcza Podkarpacia i
Lubelszczyzny gdzie nietrudno
zauważyć wzmożone ruchy na
przejściach granicznych. Przypominam, że granica Unii Europejskiej to wschodnia granica Polski
i to tam należałoby się uważniej
przyjrzeć ruchowi granicznemu.
Polacy mają się czuć bezpiecznie
na całym terytorium państwa a
nie tylko w jakichś wybranych rejonach zwłaszcza tych w których
stacjonują wojska amerykańskie.

mięć o Polakach zamordowanych
przez UPA lecz trudno to nazwać
jakimiś organizacjami. Po tym
czasie nastąpiła następna godzina
oczekiwania po której zostałem
poinformowany. „ wy na Ukrainę nie wjedziecie”. Dlaczego jakie stawiacie mnie zarzuty jakie
popełniłem przestępstwo proszę
mnie wytłumaczyć, jak można
mnie karać nie mając na mnie
żadnych dowodów. I tutaj padły
słowa które proszę aby wzięli
sobie pod rozwagę wszyscy Kresowianie a szczególnie Ci którzy
udzielają się na niwie upamiętnień Polaków zamordowanych
przez zbrodniarzy z UPA-OUN.
„ Wy na wniosek Policji Ukraińskiej nie macie prawa wjazdu na
jej teren, jesteście wpisani przez
Policje w elektroniczny system
kontroli który wychwytuje was i
zakazuje wjazdu, nie ma możli-

www.ksi.btx.pl
wości aby bez zgody tego systemu można było wjechać na teren
Ukrainy. Zostanie wydany wam
dokument potwierdzający decyzję Policji Ukraińskiej oraz wbita
pieczątka w Paszport zabraniająca taki wjazd do 26 grudnia 2021
r. Po otrzymaniu powyższych
dokumentów zostaniecie pilotowani do posterunku granicznego po stronie Polskiej”. I dalsza
dyskusja była bezcelowa, a cały
w/w proces wydalenia mnie z posterunku granicznego to następna
godzina. Chciałem również przestrzec Kresowian jeżeli spotkają
się z taka sytuacją że funkcjonariusze odprawy paszportowej są
bardzo nadgorliwi bo wpisują nawet osoby towarzyszące w elektroniczny system zakazu przekroczenia granicy Ukraińskiej.
Tutaj należy zaznaczyć pozytywny aspekt pracy pracownika administracyjnego który przygotowywał dokumentacje wydalenia
mnie z Ukrainy bo podjęła ona
czynności aby osobę towarzyszącą którą wpisano do systemu sama
podjęła się wykreślenia, ja o tym
nie wiedziałem. Z otrzymanej dokumentacji wynika, że zostałem
wydalony na wniosek „Полиция
( УCБУ ) Управления Службы
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Безопасности Украины
у
Волинській області” policji
( ZSBU ) Zarządzającej Służbą
Bezpieczeństwa Ukrainy w Wołyńskim rejonie mająca swoją
siedzibę w Łucku przy ulicy V.
Moyseya 4 (В.Мойсея 4 ), e-mail: usbu_vol@ssu.gov.ua i fax
(0332) 24-40-25 oraz tel. (0332)
24-22-10.
Ten mój przykład dowodzi że
służby Ukrainy inwigilują Kresowian w Polsce oraz umieszczają
ich dane w elektronicznym systemie kontroli. Nie wolno milczeć
na ten temat ponieważ dzisiaj
w systemie jest Koguciuk jutro
może być umieszczony każdy kto
upomina się o prawdę historyczną
oraz czyni starania aby upamiętnić pamięć rodaków tak bestialsko
zgładzonych przez UPA-OUN.
Potrzeba tym tematem zainteresować najwyższe władze w kraju.
Jeżeli system będzie sukcesywnie
wcielany w życie coraz więcej
Kresowian będzie miało trudności
pojechać na miejsca spoczynku
swoich najbliższych aby przynajmniej raz w roku zapalić symboliczny znicz pamięci.
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„Rzeź Wołyńska”
-Wystawa w Płocku
Redakcja; Paweł Felczak

Zdzisław Koguciuk

VI MOTOCYKLOWY RAJD
„MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL
OD ZAPOMNIENIA”
01.07.2017 r. – 09.07.2017 r.
Redakcja
W dniach 01.07-09.07.2017 r.
kolejny raz wyruszymy ratować
polskie kresowe nekropolie, w
tegorocznej akcji polskie cmentarze znajdujące się na Wołyniu
w miejscowościach Korzec oraz
Międzyrzec Korecki. Rajd uczestniczy w akcji dolnośląskiej młodzieży „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia” która to już od wielu lat skierowana jest na przywracanie dawnego blasku cmentarzom pozostawionym na Kresach
Rzeczpospolitej.
W trakcie rajdu przewidziane
zwiedzanie miejsc związanych z
polską kulturą oraz spotkania z
Rodakami.
Trasa Rajdu:
0 dzień (opcjonalnie) 30 czerwca
2017 r.:
Wieczorny dojazd do Rzeszowa
(nocleg u Komandora Rajdu)
1 dzień – 1 lipca 2017 r.:
Rzeszów-Kowel-Kościuchnówka
(dojazd do Kościuchnówki) – 370
km
2 dzień – 2 lipca 2017 r.:
Kościuchnówka– Sarny- RówneKorzec (zwiedzanie pola bitwy w
Kościuchnówce, złożenie wieńców w Sarnach, dojazd do Korca)
– 215 km
3-4 dzień - 3-4 lipca 2017 r.:
Korzec, Międzyrzec Korecki
(prace porządkowe na nekropoliach) – dzienny przebieg ok. 60
km
5 dzień – 5 lipca 2017 r.:
Korzec-Niewirków-MoczulankaLewacze-Berezne-Korzec (rys hi-

storyczny, złożenie wieńców
oraz upamiętnienie ofiar OUN/
UPA, ruiny kościoła w Nierwirkowie, Park kultury w Bereznem,
cmentarz w Moczulance tablica
27 dywizji AK, Lewacze cmentarz, zwiedzanie Korca – zamek,
przejście graniczne II RP ) – ok.
200 km
6-7 dzień – 6-7 lipca 2017 r.:
Korzec, Międzyrzec Korecki
(prace porządkowe na nekropoliach) – dzienny przebieg ok. 60
km
8 dzień – 8 lipca 2017 r.:
Korzec –Równe- Łuck (cmentarz
i Kościół w Równym, zwiedzanie
Łucka) – 138km
9 dzień – 9 lipca 2017 r.
Łuck- Rzeszów (udział w uroczystościach upamiętniających 74
rocznicę Rzezi Wołyńskiej, dla
chętnych nocleg u Komandora w
Palikówce) - 300 km
Wpisowe: 250 zł (koszulka, blacha i naklejka rajdowa, pozostała
część wpisowego przeznaczona
na wieńce, znicze oraz koszty
eksploatacyjne kosiarek, pił itp.)
Zgłoszenia uczestników Rajdu przyjmowane są do dnia 10
czerwca 2017 r.
W zgłoszeniu należy podać imię i
nazwisko, nr telefonu, e-mail oraz
rozmiar koszulki.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 602115270
lub adresem e-mail
michal.szeliga@interia.pl.

W salach Muzeum Mazowieckiego w Płocku odbędzie się kolejna
edycja wystawy „Rzeź Wołyńska”,
przygotowanej przez Muzeum Armii Krajowej im. Fieldorfa z Krakowa.
Ekspozycja ukazuje na kilkunastu
genezę, przebieg oraz skutki ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu,
w Małopolsce Wschodniej, na Lubelszczyźnie i Polesiu w czasie II
wojny światowej.
Wystawę „Rzeź Wołyńska” można
zwiedzać od 10 czerwca do 2 lipca
2017r.
Na wystawie znajdzie się też miejsce dla zaprezentowania krótkiego
rysu historycznego 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Należy jednak pamiętać, że 27
WDP AK powstała w celu realizacji Akcji Burza na Wołyniu co nie
oznacza, że nie stoczyła potyczek z
bandami UPA.

/ Fragment V edycji wystawy w Dobczycach
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XIX Zjazd ZHP na Litwie
Maciej Prażmo

W dniu 13 maja 2017 roku jako
Prezes Zarządu Głównego Niezależnego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej miałem satysfakcję być
gościem XIX Zjazdu Związku
Harcerstwa Polskiego na Litwie.
To duża przyjemność oglądać
młodych Polaków w harcerskich
mundurach w reaktywującej się
strukturze.
Z przyjemnością uczestniczyłem
w Zjeździe z wielu powodów,
niemniej podczas zabierania głosu podkreśliłem dwa główne.
Pierwszy to wspólne korzenie –
bywając na Wileńszczyźnie czy
szerzej na Litwie, odnajduję tam
własną tożsamość. Odwiedzam
groby przodków, kwatery żoł-

nierzy AK, znane miejsca ważne
dla Polaków, rosnące grono znajomych. Drugi to praca jaką robimy wspierając polskie harcerstwo
w rejonie solecznickim. Działają
tam już (przy naszym udziale) 4
drużyny: w Solecznikach, Dziewieniszkach, Turgielach i Butrymańcach. To tam kierujemy gro
naszego wsparcia. (Rozpierała
mnie duma, gdy podczas prezentacji ostatnich 2 lat działalności
druh Ryszard Gierasim Naczelnik ZHPnL pokazywał planszę z
podmiotami współpracującymi i
mogłem tam wśród wielu zacnych
podmiotów siebie zobaczyć – jedyny z imienia i nazwiska) Swoją
mowę zakończyłem przekazaniem podarków symbolizujących

formę (harcerski mundur), treść
(śpiewnik pieśni żołnierzy wyklętych) i wiarę (instalację w kształcie krzyża złożonego z harcerskich krzyży).
W dużym uproszczeniu w ostatnich latach harcerstwo polskie
rozwija się na Litwie dość dynamicznie. Powstają nowe drużyny
harcerskie i zuchowe. Realizuje
się nowe zadania i inicjatywy.
Problemy to w zasadzie braki
kadry, czasem środków na działalność. Dziś aktywnie w harcerstwie działa ok. 1000 młodych
Polaków.
Po Zjeździe tradycyjnie w Wilnie
Rossa – tu z druhem Ryszardem
oddaliśmy cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu (ja potem
jeszcze byłem na grobie pradziadków), Ostra Brama i – tym razem
mi się udało, bo zawsze brakowało
czasu – Góra Trzech Krzyży (nie
lada wyczyn w pantoflach… J ).
Pogoda dopisała i nocą szczęśliwie – tym razem komunikacją publiczną wróciłem do Polski.
Dla KSI
Maciej Prażmo
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Z prasy polonijnej
Majówka w Kostiuchnówce Wycieczki szkolne i wakacyjne
MONITOR WOŁYŃSKI
21 maja w Centrum Dialogu Kostiuchnówka znajdującym się we
wsi Kostiuchnówka, rejon maniewicki, obwód wołyński, odbyła
się konferencja poświęcona działalności Centrum oraz harcerzy na
Wołyniu.

Już od 19 lat harcerze zajmują
się na Wołyniu odnajdywaniem
i odnawianiem miejsc pamięci
narodu polskiego. Opiekują się
cmentarzami, gdzie spoczywają
polscy żołnierze, prowadzą prace
wykopaliskowe, a także rozmaite
działania edukacyjne i kulturalne.
Ich działalność wykracza poza
wymienione ramy, bowiem harcerze wspólnie ze stroną ukraińską
realizują cały szereg projektów.
Spośród zrealizowanych przez
Centrum Dialogu Kostiuchnówka
i partnerów z Polski w roku sprawozdawczym inicjatyw, należy
wymienić wyposażenie miejsco-

wego punktu felczersko-położniczego oraz remont i wyposażenie
sali sportowej szkoły ogólnej w
Kostiuchnówce. Podobne projekty pomagają rozwijać relacje
dobrosąsiedzkie ułatwiając wzajemne poznanie się Polaków i
Ukraińców. Stąd też ośrodek harcerski nosi miano «Centrum Dialogu». Wiele jeszcze projektów
pozostaje do zrealizowania, jednym z nich jest zbudowanie normalnej drogi do Kostiuchnówki
(to, co jest obecnie, można określić zaledwie szlakiem) – to wielkie wyzwanie, ale jest nadzieja, że
to się uda.

MONITOR WOŁYŃSKI
Stałym punktem pracy Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej
im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu stało się organizowanie
wycieczek dla członków Towarzystwa i uczniów szkółki języka polskiego.
Członkami Towarzystwa są licencjonowani przewodnicy po
Ukrainie biegle posługujący się językiem polskim. Dzięki ich inicjatywie i bezinteresowności można
organizować dla uczniów niedrogie
wycieczki krajoznawcze po ziemi
wołyńskiej i podolskiej. Ich celem
jest utrwalanie w praktyce języka
polskiego, a także poznawanie okolicy, a w szczególności miejsc związanych z kulturą i historią Polski,
przybliżanie dzieciom dawnych
dziejów, wybitnych postaci historycznych, z którymi będą się spotykać w szkole i poznanie wspólnego
dziedzictwa obu narodów.
Wycieczki są prowadzone w języku polskim. Przejazd autokarem to
jak zwykle okazja do śpiewania popularnych polskich piosenek i oglądania polskich filmów. Uczniowie

mogą też
popróbować sztuki
przewodnickiej
i
posługując
się
mikrofonem
przeczytać
dla wszystkich opisy miejsc,
przez które
przejeżdża
autokar czy
informacje
turystyczne
o zwiedzanych obiektach. Trudniejszą sztuką jest stanąć przed zabytkiem i z pamięci po polsku opowiadać o nim, jak to potrafi robić
prawdziwy przewodnik.
W ubiegłym roku szkolnym odbyła
się wycieczka na trasie Krzemieniec–Olesko–Podhorce–Podkamień. Po drodze w Radziwiłłowie
jej uczestnicy usłyszeli o powstaniu
styczniowym z 1863 r., bo na miejscowym cmentarzu pozostała z

tamtych czasów kwatera powstańców odnowiona przez pracowników firmy Energopol na początku
lat 90-tych XX w. Na drodze Radziwiłłów–Brody wycieczka przejeżdżała przez dawną granicę między
zaborem rosyjskim a austriackim.
Dlatego wyjaśniliśmy uczniom wydarzenia upadku państwa polskiego
w końcu XVIII w., w wyniku których nastąpiły rozbiory jego ziem
przez mocarstwa ościenne.

Jadwidze Demczuk wręczono odznakę „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”
Dzień Kultury Polskiej w Tarnopolu
MONITOR WOŁYŃSKI
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznał odznakę honorową
«Zasłużony dla Kultury Polskiej»
Jadwidze Demczuk, nauczycielce
języka polskiego skierowanej do
Łucka przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się w Konsulacie Generalnym
RP w Łucku 15 maja 2017 r. Jadwiga Demczuk otrzymała wyróżnienie z rąk Konsula Generalnego
Wiesława Mazura.
Jadwiga Demczuk została skierowana do Łucka przez ORPEG.
W maju 2017 r. kończy się jej kadencja jako nauczycielki języka
polskiego na Ukrainie. W ciągu
sześciu lat uczyła języka polskiego
w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej
im. Ewy Felińskiej na Wołyniu oraz
Towarzystwie Kultury Polskiej im.
Tadeusza Kościuszki, była animatorką kultury polskiej w środowiskach polonijnych oraz członkinią
zespołu redakcyjnego «Monitora
Wołyńskiego».
Odznakę «Zasłużony dla Kultury
Polskiej» nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
MW
Droga nasza Koleżanko Jadwigo
Demczuk,
z okazji docenienia Twojej pracy i

trudu –
wręczenia odznaki honorowej «Zasłużony dla Kultury Polskiej» –
najlepsze gratulacje
składa
zespół redakcyjny Monitora Wołyńskiego
oraz koledzy ze Stowarzyszenia
Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu
***
Pragniemy złożyć wyrazy podziękowania
dla Pani Jadwigi Demczuk
za ogromne zaangażowanie, pomoc
i wsparcie,
za profesjonalizm, uśmiech, dobre
rady i wszystkie dni,
które przeżyliśmy w ciągu 6-letniej
wspólnej pracy
na niwie polskiej kultury.
W ciągu tych wszystkich lat była
Pani dla nas najlepszym przyjacielem,
na którym zawsze można polegać.
Za to wszystko pragniemy dzisiaj
podziękować,
składając najlepsze życzenia na
dalsze lata.
Mamy nadzieję, że w przyszłości
nasza współpraca
będzie nadal kontynuowana.
Koledzy ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na
Wołyniu
i redakcja Monitora Wołyńskiego

MONITOR WOŁYŃSKI

W Tarnopolu wykonywano
utwory polskich kompozytorów i
częstowano polskimi potrawami.
20 maja 2017 r. w ramach Dni
Europy na Ukrainie w mieście
odbył się Dzień Kultury Polskiej.

Uroczyste obchody rozpoczęły
się od Mszy Świętej w Kościele Bożego Miłosierdzia i NMP
Nieustającej Pomocy, w której
uczestniczył Konsul Generalny RP w Łucku, władze miasta,
przedstawiciele miast partnerskich Tarnopola – Elbląga, Płońska, Jeleniej Góry i Chorzowa.
W samo południe w Ukraińskim
Domu «Peremoga» w obecności i przy współudziale władz
Tarnopola – przewodniczącego
Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej Stepana
Barny i mera Tarnopola Serhija
Nadała odbyło się ceremonialne
otwarcie polskich wystaw poświęconych idei wolności, Jerzemu Giedrojciowi i historii miasta
Elbląga. Na wystawę zaprosił
Konsul Generalny RP w Łucku
Wiesław Mazur oraz Wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak.
Mieliśmy też okazję wysłuchać
przedstawicieli
pozostałych
miast partnerskich.
Zarówno gospodarze jak i goście
znacząco podkreślali jakie dobro
płynie z roli i woli współpracy

oraz jak ważna jest idea przewodnia tegorocznych obchodów:
«Nie ma niepodległej Polski bez
niepodległej Ukrainy».
Po części oficjalnej członkowie
chóru działającego przy Polskim Towarzystwie Kulturalno--Oświatowym Obwodu Tarnopolskiego oraz zaprzyjaźnieni z
nami artyści zaprezentowali się
w koncercie muzyki polskiej.
Natalia Izotowa zaśpiewała «List
do Chopina» z repertuaru Anny
German oraz pieśń Stanisława
Moniuszki «Złota rybka»; Oleh
Kyryluk zagrał «Nokturn cis-moll» i «Walc a-moll» Fryde-

ryka Chopina; Artem Kozyra i
Oksana Kozyra zaprezentowali
utwory Henryka Wieniawskiego,
a chór PTKOOT pod kierownictwem Natalii Izotowej zaśpiewał
dwie pieśni – «Prząśniczki » Stanisława Moniuszki i «Laurę i Filona» Franciszka Karpińskiego.
Następna część obchodów odbyła się na placu teatralnym.
Członkowie PTKOOT częstowali gości polskimi potrawami
– żurkiem i bigosem. A po południu, po części oficjalnej, znowu
ze sceny popłynęła muzyka, tym
razem współczesna, w wykonaniu polskich zespołów.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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Czy i Polska będzie czcić
ukraińskich zbrodniarzy?
Stanisław Żurek

Bez większego echa przeszedł
wywiad, jakiego portalowi Pch24
udzielił w kwietniu prof. Włodzimierz Osadczy, którego nie
sposób oskarżać o „nacjonalizm
polski”, czy też przypiąć mu łatkę „polskiego szowinisty”. Prof.
Osadczy stwierdził m.in.: „Jesteśmy jedynym państwem na
świecie, które toleruje to, że ponad 100 tysięcy szczątków jego
obywateli można poniewierać
i bezcześcić. Tylu Polaków, według najnowszych badań i ekspertyz Instytutu Pamięci Narodowej, zostało zamordowanych
przez nacjonalistów ukraińskich.
Nie chcę używać mocnych słów,
więc powiem tylko, że skandalem
jest to, iż do dzisiaj ofiary tego
strasznego mordu nie doczekały
się właściwego pochówku i upamiętnienia, i patrząc na politykę
polskich władz można jednoznacznie stwierdzić, że nigdy się
nie doczeka”. Dodał, że w „takim
państwie jak Ukraina, które
hołduje ideologii nacjonalizmu
i które gloryfikuje nacjonalizm,
jako jedyny sposób na osiągnięcie zwycięstwa, niemożliwe jest
jakiekolwiek uregulowanie powyższej sytuacji w sposób cywilizowany. Jest to najbardziej
dobitny obraz słabości państwa polskiego. Jako przykłady
upadku państwowości podał
uległość zarówno wobec roszczeń żydowskich, jak i ukraińskich, będących konsekwencją
tych pierwszych.”
Prof. Osadczy dalej mówił: „Tak
samo było pod koniec XVIII wieku. Historia się powtarza, co potwierdzają dwa pomijane wydarzenia. Pierwszym są słowa prezesa Kaczyńskiego, który wprost
powiedział o bezpardonowej interwencji ambasady Stanów Zjednoczonych w działalność rządu
polskiego. Drugim są obrady parlamentu RP na temat ustawy dotyczącej penalizacji banderyzmu na
terytorium Polski, które zostały
zatrzymane po interwencji ambasady ukraińskiej. Okazuje się,
że głos ambasadora jest głosem
wiążącym, jeśli chodzi o politykę
i historię.” Ocenił też, że: „Jeśli
ktoś oczekuje od pana Waszczykowskiego jakichkolwiek ostrych
działań w tej sprawie, to się nie
doczeka”, wyrażając obawę, że
nie jest to ostatnie słowo ze strony
rządzących, a upodlenie Polski i
Polaków może niedługo wejść na
kolejny, jeszcze wyższy poziom.
Prof. Osadczy relacje te podsumował: „Oszustwo i kłamstwo to ich
jedyny sposób na działanie i jest
czymś przerażającym, że znajdują
oni tak wielu słuchaczy i klakierów po stronie polskiej. Czymś
niedopuszczalnym w cywilizowanym świecie jest to, że taki człowiek, jak Włodymyr Wiatrowycz,
jeden z największych ukraińskich
głosicieli nieprawdy i wyrzutów
w stronę państwa polskiego, jest
partnerem do rozmów z polskim
IPN. Jak możemy przywracać

pamięć i honor Polsce, skoro
wchodzimy w dyskusje z kimś
takim. Jest to po prostu zbrodnia przeciwko Polsce!” („Prof.
Osadczy: relacje polsko-ukraińskie są dowodem na wielki upadek państwowości polskiej”; w:
http://www.pch24.pl/prof—osadczy--relacje-polsko-ukrainskesa-dowodem-na-wielki-upadekpanstwowosci-polskiej,51061,i.
html; opublikowane 21 kwietnia
2017)
Czy rząd PiS bierze takie opinie
pod uwagę?
26 kwietnia br., po 23 latach od
postawienia, nielegalny pomnik
Ukraińskiej Powstańczej Armii
w Hruszowicach na Podkarpaciu
został rozebrany po spełnieniu
określonych procedur, m.in. za
zgodą wójta gminy Stubno. Miała charakter czynu społecznego,
w którym wzięły udział osoby
chętne, m.in. działacze Ruchu
Narodowego, osoby zasłużone
dla walki z banderyzmem, a także
rodziny ofiar OUN-UPA.
Już następnego dnia, 27 kwietnia,
Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej opublikował „Oświadczenie dotyczące zniszczenia
zbiorowej mogiły członków UPA
w Polsce” w odpowiedzi na rozbiórkę pomnika postawionego
oddziałom UPA na cmentarzu we
wsi Hruszowice w powiecie Przemyśl. Już sam tytuł oświadczenia zawiera kłamstwa, co zresztą
jest już stałym nawykiem strony
ukraińskiej we wszelkiego rodzaju relacjach ze stroną polską.
Nie było to żadne „zniszczenie”,
ale legalna, zgodna z polskim
prawem, rozbiórka. Nie było tam
żadnej „mogiły członków UPA”.
Został on nielegalnie postawiony na cmentarzu komunalnym w
nocy 9 października 1994 roku z
gotowych elementów wcześniej
przywiezionych ze Lwowa przez
przejście graniczne w Hrebennem. Jest pewne, że sfinansowany
został przez diasporę ukraińską
z Kanady, a w jego wykonanie
zaangażowano byłych członków
UPA z Ukrainy i Polski. W latach
90.tych nacjonalistyczna diaspora
ukraińska z Kanady i USA podjęła
zmasowane akcje propagandowe
mające na celu wybielić zbrodnicze formacje OUN UPA, zgodnie
z tajną Uchwałą Krajowego Prowodu Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN) podjętą
22.VI.1990 r. Bez znajomości tej
„fałszywki”, realizowanej precyzyjnie już przez 27 lat, nie można
zrozumieć polityki prowadzonej
także przez obecne władze Ukrainy. Diaspora ukraińska na ten cel
wyłożyła dość znaczne kwoty. Za
ich pieniądze publikowane były
(i są) probanderowskie artykuły
w prasie polskiej i zagranicznej,
sponsorowane „właściwe” książki autorów w Polsce (w tym autorów polskich i pochodzenia
ukraińskiego, działających w Polsce), rozdawane granty na „odpowiednie” programy, oferowane
stypendia, zwłaszcza dla młodych

i „obiecujących” historyków i publicystów, głównie w Kanadzie
i USA. Do dzisiaj spłacają oni
„dług wdzięczności”, a jednocześnie porobili kariery naukowe,
oczywiście jako „obiektywni”
i wyzbyci „polskiego szowinizmu”. A nikt już nie będzie dochodził, ile tych obecnych fortun
w diasporach ukraińskich zbudowanych zostało na „precjozach”
zrabowanych pomordowanej ludności polskiej i żydowskiej oraz z
polskich kościołów (np. warte kilka ówczesnych milionów dolarów
z klasztoru w Podkamieniu). Teraz te pieniądze ociekające krwią
niewinnie pomordowanych ofiar
służą bezczeszczeniu Ich pamięci
i chwale Ich morderców.
Na pomniku w Hruszowicach na
płytach pomnika wyryto napisy
w języku ukraińskim: Chwała
bohaterom UPA / bojownikom o
wolność Ukrainy”, oraz wymieniono nazwy czterech kureni UPA
działających na terenie Polski, w
WO „Sian”. To one splamiły swoje ręce krwią ponad 20 tysięcy
osób na samej tzw. „Zacurzonii”,
którzy ginęli w swoich rodzinnych domach tylko dlatego, że
byli Polakami i mieszkali na terenach, które obłąkani ideolodzy
nacjonalizmu nazwali „etnicznie
ukraińskimi”.
W opublikowanym Oświadczeniu
Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej stwierdza dalej, że w związku z brakiem reakcji władz Polski
na niszczenie znajdujących się na
jej terytorium ukraińskich miejsc
pamięci narodowej wstrzymuje
legalizację polskich upamiętnień na Ukrainie. Zapowiedział
też, że zainicjuje wstrzymanie
wydawania pozwoleń na prace
poszukiwawcze pochówków i
porządkowanie polskich miejsc
pamięci na Ukrainie. Zaapelował
do lokalnych władz samorządowych, by wstrzymały rozpatrywanie wniosków „jakichkolwiek
polskich instytucji, osób prywatnych czy organizacji społecznych
dotyczących wydawania zezwoleń na budowę nowych polskich
pomników i znaków pamięci, czy
też restaurację już istniejących”.
Według IPN w Kijowie na terenie
Ukrainy znajduje się obecnie „co
najmniej 105 polskich pomników
i znaków pamięci”, które powstały w latach 1991-2017 i „pozostają one nielegalne”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komunikacie
przesłanym PAP 27 kwietnia br.
stwierdziło: „Mający miejsce demontaż nielegalnie wzniesionego pomnika, odbył się zgodnie z
obowiązującym prawem. Decyzja
podjęta przez wójta została podjęta zgodnie z zapisami art. 18 ust.
2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
Resort kultury zaznaczył, że działania te były zgodne z podjętymi
przez wójta gminy Stubno Janusza Słabickiego krokami zmierzającymi do demontażu pomnika, z

uwagi na jego „nieuregulowany
stan prawny i uzasadnione kontrowersje, które budziło zarówno przesłanie, jak i wystrój upamiętnienia”. Pomnik „Bohaterom
UPA. Chwała bojownikom za
wolną Ukrainę”, zlokalizowany
na cmentarzu komunalnym w
Hruszowicach koło Przemyśla,
wzniesiony został nielegalnie
w 1994 r., „z naruszeniem obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej prawa, bez uzyskania
stosownych zezwoleń od władz
lokalnych”.
MKiDN poinformował, że funkcjonowaniu upamiętnienia w tej
formie sprzeciwiała się Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, z którą również wzniesienie
pomnika nie było konsultowane.
„Wielokrotnie kierowane były do
strony ukraińskiej - Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia
Ofiar Wojny i Represji Politycznych przy Gabinecie Ministrów
Ukrainy, pisma dotyczące podjęcia działań mających na celu
uregulowanie statusu prawnego
powyższego upamiętnienia, które stanowiło jedno z wielu tego
typu nielegalnie wzniesionych na
terenie RP pomników gloryfikujących członków UPA, mających
charakterze symboliczny i nie
związanych z miejscem pochówku”. /.../ „Korespondencję o powyższym charakterze kierowało
od ub.r. również do strony ukraińskiej Biuro Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN. Jednak również
te działania nie przyniosły zamierzonego efektu” - dodano w komunikacie.
Ministerstwo kultury podkreśliło, że ze strony polskiej „nie ma
przyzwolenia na funkcjonowanie
w przestrzeni publicznej, wzniesionych niezgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa, pomników „+chwały
Ukraińskiej Armii Powstańczej+,
których celem jest gloryfikowanie formacji zbrojnej, odpowiedzialnej za zbrodnie dokonane
na tysiącach, w zdecydowanej
większości bezbronnych polskich
obywateli”.
28 kwietnia na stronie internetowej IPN pojawił się „Komunikat Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
wobec „Oświadczenia…” Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej z 27 kwietnia 2017”.
Instytut Pamięci Narodowej nie
został dotąd poinformowany o
ewentualnych zmianach w ustawowych kompetencjach UIPN
i Międzyresortowej Komisji ds.
Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar
Wojny i Represji Politycznych
przy Gabinecie Ministrów Ukrainy i wobec tego przyjmuje, jak
dotąd, że partnerem właściwym
do współpracy w zakresie miejsc
spoczynku osób poległych, zamordowanych i zmarłych w wy-

niku zbrodni wojennych, ludobójstwa, czystek etnicznych i represji
politycznych pozostaje Międzyresortowa Komisja, która nie zajęła
dotąd stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Nie przyjmujemy do wiadomości
twierdzenia UIPN, zawartego w
„Oświadczeniu”, jakoby w pierwszej połowie lat 90. XX wieku
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej istniała „pustka prawna” w odniesieniu do procedury
wznoszenia upamiętnień symbolicznych oraz urządzania miejsc
spoczynku ofiar wojen i represji
politycznych, ponieważ instytucją
Państwa Polskiego odpowiedzialną za nadzorowanie tego rodzaju
działalności społecznej była Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która w korespondencji ze
Związkiem Ukraińców w Polsce
oraz Międzyresortową Komisją wielokrotnie podkreślała, że
obiekt w Hruszowicach powstał
nielegalnie.
Zabiegi słowne mówiące o „pustce prawnej”, przejęte przez UIPN
z narracji Związku Ukraińców w
Polsce, mają na celu usprawiedliwienie bezprawnego działania
inicjatorów powstania obiektu w
Hruszowicach oraz brak woli ze
strony stosownych organów Państwa Ukraińskiego do dialogu w
przedmiotowej sprawie, pomimo
wniosków strony polskiej o uregulowanie statusu nielegalnych
ukraińskich miejsc pamięci w
Polsce, gloryfikujących nacjonalistyczne formacje ukraińskie odpowiedzialne za masowe zbrodnie na ludności cywilnej.
Strona polska niejednokrotnie
podkreślała w korespondencji
z ukraińskimi partnerami, że
obiekt istniejący na cmentarzu
w Hruszowicach od 1994 r. powinien zostać rozebrany, aby
można było przeprowadzić prace
archeologiczne, mające na celu
potwierdzenie istnienia pochówków szczątków ludzkich, o czym
informowali nas przedstawiciele
ukraińskiej mniejszości w Polsce.
W razie potwierdzenia wystąpienia szczątków pod pomnikiem,
mogiła zostałaby urządzona przez
Międzyresortową Komisją we
współpracy ze stroną polską i
podlegałaby ochronie prawnej ze
strony Państwa Polskiego. Nadal
podtrzymujemy swoje stanowisko w tej kwestii i gotowi tu jesteśmy pomóc stronie ukraińskiej.
/.../ Po serii ataków nieznanych
sprawców, prawdopodobnie osób
związanych ze środowiskami prorosyjskimi, na inne wzniesione
nielegalnie ukraińskie upamiętnienia poświęcone OUN i UPA
apelowaliśmy do strony ukraińskiej o podjęcie dialogu na rzecz
zmiany ich formy i niesionych
treści, co pozwoliłoby na ich legalizację.
Instytut Pamięci Narodowej w
pełni popiera uzgodnione i pozostające w granicach polskiego
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prawa działania podejmowane
przez Międzyresortową Komisję oraz środowiska mniejszości
ukraińskiej w Polsce na rzecz
odnalezienia i urządzenia miejsc
spoczynku Ukraińców poległych,
zamordowanych i zmarłych w
XX wieku na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
deklaruje wszelką pomoc w tego
rodzaju działaniach, podobnie
jak przy budowie upamiętnień
symbolicznych,
poświęconych
ofiarom zbrodni, represji i wysiedleń, czego przykładem jest m.in.
wsparcie udzielone przez Instytut Pamięci Narodowej na rzecz
wykonania w tym roku czterech
upamiętnień ofiar akcji „Wisła”,
których projekty zostały zgłoszone przez Zjednoczenie Łemków i
Związek Ukraińców w Polsce.
Jednakże z uwagi na dokonanie przez członków Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Ukraińskiego Legionu Samoobrony,
Ukraińskiej Policji Pomocniczej
oraz 14. Ukraińskiej Dywizji Grenadierów Waffen-SS „Galizien”
masowych zbrodni na ludności
cywilnej pozostaje dla strony polskiej nie do przyjęcia gloryfikacja
tych organizacji, której niestety
służy część nielegalnych ukraińskich miejsc pamięci w Polsce.
W związku z powyższym Instytut
Pamięci Narodowej dążyć będzie
do zmiany formy i treści tych
obiektów we współpracy z Międzyresortową Komisją.
Instytut Pamięci Narodowej nie
przyjmuje również do wiadomości „zawieszenia legalizacji
nielegalnych polskich miejsc pamięci” na Ukrainie, ponieważ w
dotychczasowej korespondencji
strona ukraińska nie wspominała
o tym, jakoby którekolwiek z polskich miejsc pamięci traktowane
było przez Ukrainę jako nielegalne, tym bardziej, że działalność
organów Państwa Polskiego na
terenie Ukrainy ogranicza się
do zabezpieczenia i urządzenia miejsc spoczynku polskich
ofiar i poległych żołnierzy, co
ma miejsce po uzyskaniu stosownych zgód Międzyresortowej
Komisji. Nie dostrzegamy również najmniejszego uzasadnienia
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dla zamiaru UIPN wstrzymania
polskich prac poszukiwawczych
na Ukrainie. Na działania strony
polskiej, mające na celu usunięcie
z przestrzeni publicznej nielegalnych upamiętnień będących często nośnikami treści godzących
w dobre imię Państwa Polskiego,
strona ukraińska odpowiada działaniami, które oznaczają odmowę prawa do godnego pochówku
cywilnym ofiarom zbrodni. /.../
Jednocześnie Instytut Pamięci
Narodowej podtrzymuje dotychczasową gotowość do współpracy z Międzyresortową Komisją
w zakresie opieki nad miejscami
pamięci w Polsce i na Ukrainie,
w tym do ponownego urządzenia
w porozumieniu ze stroną polską
szeregu niezalegalizowanych dotąd ukraińskich miejsc pamięci
narodowej. (http://ipn.gov.pl/pl/
dla-mediow/komunikaty/39894,Komunikat-Instytutu-Pamieci-Na
rodowej-Komisji-Scigania-Zbrod
ni-przeciwko-Narodow.html).
Widmo zdemontowania wszystkich pomników „chwały” nielegalnie postawionych zbrodniarzom UPA na terenie Polski
zmobilizowały stronę ukraińską
do podjęcia rozmów. W maju
br,. czasie dwudniowej wizyty
polskiej delegacji na Ukrainie
temat ten omawiany był podczas
rozmów Szarka z pierwszym
ministrem spraw zagranicznych
Ukrainy Wadymem Prystajką w
Kijowie. Do spotkania doszło z
inicjatywy strony ukraińskiej.
– Chcieliśmy przedstawić nasze
postulaty, dotyczące poszukiwań
polskich upamiętnień na Ukrainie. Dotyczy to wypracowania
pewnego mechanizmu postępowania w takich sytuacjach; żeby
nie było tak, że jakiś pojedynczy
incydent, czyjaś pojedyncza wypowiedź, blokowała nam wszystkie prace w sferze upamiętnień
czy poszukiwań – powiedział. –
Polska i Ukraina chcą sporządzić
listy miejsc pamięci narodowej
po obu stronach granicy i wypracować mechanizm, który regulowałby upamiętnienia historyczne
w dwóch krajach.
Dr Jarosław Szarek spotkał się
także ze swym ukraińskim odpo-

wiednikiem, Wołodymyrem Wiatrowiczem. Rozmowa dotyczyła
ochrony miejsc pamięć w obu
krajach po kryzysie we wzajemnych relacjach, do którego doszło
w kwietnie br.
– Ustaliliśmy, że na początku
czerwca dojdzie do spotkania
wszystkich instytucji, i polskich
i ukraińskich, czyli ukraińskiego
IPN i komisji międzyresortowej,
oraz IPN i przedstawicieli Ministerstwa Kultury, by rozpocząć
rozmowy o wszystkich kwestiach
spornych dotyczących upamiętnień i ekshumacji, żeby wypracować taki system, by te sprawy
w przyszłości nie były blokowane
– powiedział Szarek po spotkaniu
z Wiatrowyczem. (Polska Agencja Prasowa, dzieje.pl, 24 maja
2017).

tysięcy ukraińskich ochotników,chętnych rezać Lachów,Żydów
i Rosjan. Banderowski cap Wiatrowycz jaja sobie robi twierdząc,
że „propagowanie symboliki
SSGalizien na Ukrainie nie narusza ustawy o zakazie ustrojów
totalitarnych i używania ich symboliki, a zatem jest dozwolone”.
Pewnie, że tak, przecież banderowska Ustawa Nr.2538-1 z dnia
9-go kwietnia 2015r, autorstwa
m.in. tegoż Wiatrowycza,z morderców i rzeżników OUN-UPA
i SS-Galizien nawet bohatyrów
banderlandu robi.
Oczywiście i w Polsce pojawiły
się głosy „użytecznych idiotów”
stwierdzające, że demontaż pomnika był prowokacją. I też napotkały się z celnymi ripostami
internautów.

Jak zawsze deklaracje są piękne
i szlachetne, ale diabeł tkwi w
szczegółach. Czy strona polska
po raz kolejny ulegnie presji „stosunków dobrosąsiedzkich” i pod
naciskiem, czy wręcz szantażem
strony ukraińskiej zgodzi się na
legalizację pomników zbrodniarzy UPA w Polsce? Czy w ogóle
warto prowadzić jakiekolwiek negocjacje ze znanym kłamcą i krętaczem Wiatrowyczem? Przecież
zaraz po tym spotkaniu ogłosił on,
że członkowie faszystowskiej formacji SS Galizien, to nie byli żadni zbrodniarze, ale uważa ich „za
ofiary wojny, zmuszone do przelewania krwi za cudze interesy.”
Natomiast symbolika „dywizji
Waffen-SS „Hałyczyna” Nie jest
zabroniona ani na Ukrainie, ani
w innych krajach świata.” (http://
kresy.pl/wydarzenia/wiatrowycz-waffenss-galizien-to-nie-zbrodniarze-ale-ofiarywojny/).

„Już postawienie pomnika UPA
była prowokacją wobec mojej
babki i moich rodziców, którzy
przeżyli bandycki terror UPA na
Wołyniu.”

Pod tekstem forumowicz „zefir”
pisze: Banderowski kłamca,fałszerz i manipulant, sam sobie zaprzecza. Członków dywizji Waffen-SS Galizien uważa „za ofiary
wojny,zmuszane do przelewania
krwi za obce interesy”,mimo że
była to kolaboracyjna i zbrodnicza formacja ochotnicza. Hitlerowcy nie musieli wysilać się w
kampanii mobilizacyjnej - przy
formowaniu dywizji Waffen-SS
Galizien zgłosiło się ponad 80

„Czy nie czas już najwyższy by
wreszcie zmienić politykę wobec
tych upiorów, dla których Akcja
Wisła, związana z wywózką na
dobrze rozwinięte obszary poniemieckie, była zbrodnią, a zbrodniarze z UPA, nabijający dzieci na
sztachety, byli bohaterami?”

„Bardzo jestem ciekawa, jaki
tekst napisałaby autorka (chodzi
o tekst Jagienki Wilczak w tygodniku „Polityka”- przypis S.Ż.) ,
gdyby to Niemcy wybudowali np.
gdzieś na Dolnym Śląsku nielegalny pomnik ku czci żołnierzy
Wermachtu - już nie będę pisała
o SS. Gdyby postanowili zorganizować wielki zjazd weteranów
i ich potomków akurat pod tym
pomnikiem. Ze sztandarami i odznakami?”
„Jeśli MSZ Ukrainy identyfikuje się z tymi organizacjami to
znaczy, że reprezentuje moralne
dno, a jego oświadczenia to głos
z szamba.”

„No chyba nie ma takiego państwa na świecie które na swoim
terytorium ma pomniki ku czci
obcych zbrodniarzy, którzy mor-
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dowali ich ludność cywilną. Bo
to jest czysta schizofrenia. Nie
ma za wyjątkiem Polski. O ile
można nazwać Polskę państwem
-- bo prawdziwe państwo nie
pozwoliłoby sobie na taką bezczelność. Pora uchwalić ustawy
o zakazie propagowania treści
banderowskich i uznaniu upa
za organizację przestępczą.”
(http://fakty.interia.pl/swiat/
news-msz-ukrainy-oburzonedemontazem-pomnika-upa-whruszowicach,nId,2387688)
Jest oczywiste, że na takie pomniki w Polsce zgody nie ma. Ale jest
też oczywiste, że banderyzująca
się Ukraina bazując na sprawie
pomnika w Hruszowicach będzie
dążyła do legalizacji pozostałych
kilkunastu pomników „chwały”
(chociaż tak naprawdę są to pomniki „hańby”) „bohaterów UPA
walczących o samostiją Ukrainę
na jej etnicznych ziemiach „Zakierzoni”.
A przy okazji: Co z pomnikami w
Sahryniu i Goraju? Przecież napisy na nich są niezgodne z ustaleniami strony ukraińskiej ze stroną
polską? Czy zostaną zalegalizowane? Czy w Sahryniu pozostanie napis „Zabici przez AK” (oraz
„dopisane” miejscowości), czy
też na pomnikach pomordowanych Polaków stojących na obecnych terenach Ukrainy można
będzie napisać, zgodnie z prawdą
i zasadą wzajemności, „zamordowani przez UPA”?
Jeżeli dr. Szarek na te rozmowy
nie zaprosi rzeczywistych znawców poruszanych problemów, to e
efekcie przekona się, że politycy
ukraińscy o mentalności Wiatrowycza nadal posługują się Dekalogiem Nacjonalisty Ukraińskiego, w tym „przykazaniem”: Nienawiścią i podstępem będziesz
przyjmować wroga Twojej Nacji.,
oraz wspomnianą wyżej tajną
Uchwałą Krajowego Prowodu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) podjętą 22.VI.1990
r. Czy w ogóle dr. Szare zna tę
„fałszywkę”? A bez jej znajomości trudno jest zrozumieć postawę
obecnych władz Ukrainy.

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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Marzenia senne Tymy i Drozdy
-Opracował
w 70. lat po AKCJI (operacji) „WISŁA”
Andrzej Łukawski
Poniższy tekst jest przedrukiem
krążącej po sieci broszurki, której
propagandowym celem jest wzbudzenie u czytelnika współczucia i
jednak zakłamania prawdy historycznej dotyczącej krwawych wydarzeń na Wołyniu i Małopolsce
Wschodniej podczas ludobójstwa
jakiego dopuściła się UPA i kolaborujący z okupantem niemieckim
obywatele II RP odwołujący się do
ukraińskiego pochodzenia.
Broszura podpisana jest przez Prezesa Związku Ukraińców w Polsce
Piotra Tymę i rektora Akademii
Pomorskiej w Słupsku Romana
Drozdę. Dla czytelników Kresowego Serwisu Informacyjnego nie
jest tajemnicą że obaj panowie to
pochodzenia ukraińskiego Polacy
zaimpregnowani
skrzywieniem
probanderowskim w powalającym
z nóg stopniu.
Czytając „żałosne żale” podpisane
przez tych panów na usta cisną się
stare ludowe porzekadła o „odwracaniu kota ogonem” albo jak to
„kocioł przyganiał garnkowi”. Jeżeli te bzdury mają na celu wzbudzenie u czytelnika ukraińskiego
współczucia z „gnębionego przez
strasznych Lachów nieistniejącego
narodu”, to cel osiągnięty. Widać
to w zachowaniach coraz liczniej
przyjeżdżających do Polski Ukraińców dla których broszura stanowi zapewne dodatek do uchwały
krajowego prowidu OUN z 22
czerwca 1990.
Ta wyświechtana już socjotechnika, to w Goebbelsowskim stylu
propaganda a ten zwykł mawiać,
że „kłamstwo powtarzane tysiąc
razy staje się prawdą”.
Postawienie znaku równości między wołyńsko-małopolskim ludobójstwem a Akcją Wisła jest
szczytem hipokryzji a to raczej
nie przystoi osobom publicznym
wyedukowanym w Polsce obywatelom, nawet jeżeli identyfikują się
z niespełna 30. letnim państwem
będącym sztucznym tworem Gorbaczowa.
Nie pierwsza i zapewne nie ostatnia to publikacja i gdyby marzenia
senne obu panów posiadały skrzydła, to unosiłyby tych panów aż do
Księżyca.
Odnoszę wrażenie, że obaj panowie są przekonani o istnieniu w
rosyjskich archiwach dokumentu
który stanowić będzie międzynarodową podstawę prawną do eskalacji szykan i postaw roszczeniowych wobec Polski. Nie pogardzą
zapewne 19. powiatami Lubelszczyzny i Podkarpacia które przyśniły im się jako ziemie etniczne.
O „ukraińskich” ziemiach etnicznych można przeczytać w artykule
„Gdzie leży Ukraina” .
Tekst wspomnianej broszury:

Z badań historyków zajmujących
się akcją „Wisła” wynika, że temat
deportacji ludności ukraińskiej
na ziemie zachodnie i północne
Polski w 1947 roku w zasadzie został wyczerpany. Nowe światło na
to zagadnienie mogą co najwyżej
rzucić dokumenty z rosyjskich archiwów pod warunkiem, że zostaną odnalezione i odtajnione.
Ustalenia badaczy nie przekładają się, niestety, na powszechną
wiedzę historyczną. Tu w znacznej mierze wciąż funkcjonują półprawdy, przeinaczenia i mity, które są wynikiem jednostronnego i
często fałszywego przedstawiania
kwestii ukraińskiej w powojennej Polsce. Zmianie tego stanu
rzeczy nie sprzyja emocjonalny
stosunek każdej ze stron — polskiej i ukraińskiej — do własnych
krzywd i jednocześnie niedostrzeganie zła wyrządzonego drugiej
stronie. Ponadto niejednokrotnie
obserwować możemy mechanizm
usprawiedliwiania zła wyrządzonego innemu — w imię narodowego egoizmu, z nienawiści czy
też — czego nie można wykluczyć
— w czyimś interesie. Takie podejście nie sprzyja wzajemnemu
zbliżeniu, a wręcz obraża i poniża
drugi naród.
W tej sytuacji, wzajemne polsko-ukraińskie gesty pojednania tracą na mocy i znaczeniu.
Mniejszość ukraińska w Polsce
podczas I Kongresu Ukraińców
Polski w 1997 roku zajęła oficjalne stanowisko wobec krzywd wyrządzonych Polakom przez Ukraińców. W „Posłaniu do Polaków”
czytamy: „Ciężko doświadczeni
przez historię Ukraińcy w Polsce
dobrze rozumieją cierpienie i ból
niewinnych ofiar ostatniej wojny
i okresu powojennego. W sposób
szczególny odczuwamy ból Polaków, którzy ucierpieli z rąk ukraińskich.
Czcimy pamięć poległych, a rodzinom tych, którzy doznali niesprawiedliwości, wyrażamy głębokie
współczucie i ludzką solidarność.
Przyłączamy się do ukraińskich
głosów, które mówią: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
Stanowisko to zostało zaprezentowane także w „Uchwale II
Kongresu Ukraińców w Polsce
w 2012 roku w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego”, w
którym czytamy: „Do Polaków,
którzy osobiście zostali dotknięci
krzywdą z rąk ukraińskich, do ich
bliskich i wszystkich ludzi dobrej
woli zwracamy się ze słowami pojednania. Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie!”.
Innym dowodem na pragnienie
ze strony społeczności ukraińskiej wyjaśnienia wzajemnych
krzywd w duchu dialogu było
zainicjowanie oraz współpraca
Związku Ukraińców w Polsce ze

Światowym Związkiem Żołnierzy
Armii Krajowej przy organizacji
międzynarodowych seminariów
historyków
„Polska-Ukraina.
Trudne pytania”. Ukraińcy z Polski nie unikali również tematu
kwestii polskich ofiar z rąk ukraińskich. W 2003 roku ówczesny
prezes Związku, śp. Miron Kertyczak uczestniczył w uroczystości
odsłonięcia pomnika Polaków
zamordowanych w Porycku/Pawliwce na Wołyniu. W 2013 roku
Związek zorganizował Społeczne
Obchody Rocznicy Rzezi Wołyńskiej. W ich ramach miały miejsce
polsko-ukraińskie uroczystości w
Porycku/Pawliwce, konferencja
w Łucku, występ teatru z Lublina ze spektaklem „Aporia 43”. W
dokumencie przyjętym przez Radę
Główną Związku Ukraińców w
Polsce w przededniu siedemdziesiątej rocznicy zbrodni na Wołyniu stwierdzono między innymi:
„W siedemdziesiątą rocznicę antypolskiej akcji ukraińskich formacji zbrojnych na Wołyniu, w
wyniku której zginęły dziesiątki
tysięcy osób, składamy hołd pomordowanym, zaś ich rodzinom
wyrażamy nasze współczucie i
ludzką solidarność. Nasz hołd
składamy również pamięci tysięcy
Ukraińców, którzy zginęli z rąk
różnych polskich formacji zbrojnych. Wzywamy władze Ukrainy i
Polski, aby uczyniły wszystko dla
godnego upamiętnienia ofiar, a
w szczególności pochówku tych,
których miejsc wiecznego spoczynku jeszcze nie ustalono”.
W świetle działań podjętych przez
Ukraińców w Polsce na rzecz
pojednania, nie może nie oburzać sytuacja, gdy publicznie są
bagatelizowane doznane przez
nich dramat i cierpienie. Niestety,
mimo upływu lat, prowadzonych
rzetelnych badań naukowych,
wielu obiektywnych publikacji
nadal w środowiskach niechętnych Ukraińcom utrzymuje się
tendencja do usprawiedliwiania
wyrządzonej im krzywdy. Przypadająca w tym roku siedemdziesiąta rocznica akcji „Wisła” stała się
dla tych, którzy postrzegają ją jako
uzasadnione działanie komunistycznych władz polskich okazją
do jeszcze silniejszego powielania,
a nawet tworzenia nowych mitów
i manipulowania tragiczną wspólną polsko-ukraińską przeszłością.
Historia mniejszości ukraińskiej
w Polsce jest nieodłączną częścią
historii Polski i Polaków.
Pomimo istnienia szeregu rzetelnych publikacji historyków, głosy
pochwalające deportację z 1947
roku, podczas której zastosowano
w dwa lata po zakończeniu II wojny światowej zbiorową odpowiedzialność wobec obywateli polskich narodowości ukraińskiej,
pojawiły się w 2016 roku również
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Z trybuny Sejmu padł mię-

dzy innymi postulat unieważnienia uchwały Senatu RP przyjętej
w 1990 roku potępiającej akcję
„Wisła”. Tegoroczne obchody
siedemdziesiątej rocznicy tego
tragicznego wydarzenia, organizowane przez społeczność ukraińską we współpracy z polskimi
środowiskami, nazwane zostały
przez środowiska wrogie mniejszości ukraińskiej — prowokacją.
Idąc za tym tokiem myślenia należałoby uznać, że wspólne obchody
tragicznych wydarzeń w relacjach
polsko--ukraińskich z udziałem
najwyższych władz obu państw,
Kościołów i zwykłych obywateli
też były prowokacją.
Brak pozytywnej decyzji w 2016 i
2017 roku ze strony Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie finansowego
wsparcia rocznicowych obchodów akcji „Wisła” (o które wystąpiły trzy organizacje) oraz jasnego
stanowiska w kwestii przypadającej w tym roku rocznicy ze strony
władz RP, budzi poważne rozczarowanie i zaniepokojenie wśród
wielu obywateli RP narodowości
ukraińskiej, nie tylko świadków
akcji „Wisła” i potomków deportowanych, ale również wielu
Polaków. Tego typu sytuacja ma
miejsce po raz pierwszy od 1989
roku. Dziwi także brak reakcji
instytucji państwa na przejawy
propagowania nienawiści na tle
narodowym oraz pochwalania instytucji komunistycznego państwa
i zbrodni okresu powojennego dokonanych na Ukraińcach.
Takie podejście ze strony władz
centralnych, części mediów i
środowisk politycznych, wywoła
wyłącznie negatywne zjawiska
szkodzące zarówno społeczności
ukraińskiej w Polsce, jak i wizerunkowi Rzeczypospolitej. Brak
odwagi politycznej, by kontynuować proces rozpoczęty uchwałą
Senatu RP z 1990 roku wdrażany
przez długoletniego przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
Jacka Kuronia, polskich intelektualistów, działaczy społecznych,
oraz sygnatariuszy Apelu potępiającego akcję „Wisła” z 1997
roku, a także wspólnej deklaracji
prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Ukrainy
Wiktora Juszczenki z 2007 roku
spowoduje, że droga polsko-ukraińskiego zbliżenia i pojednania
będzie jeszcze bardziej wyboista.
Ten brak odwagi i zrozumienia
dla krzywdy własnych obywateli
narodowości ukraińskiej powoduje, że ogromny wysiłek, jaki
został włożony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, polskich i
ukraińskich hierarchów w proces
polsko-ukra-ińskiego pojednania
traci na znaczeniu.
Takie stwierdzenie oznacza, że
akcja „Wisła” pozwoliła uniknąć

szczególnego niebezpieczeństwa
grożącego Polsce i Polakom oraz
powstrzymała wojnę w południowo-wschodniej Polsce, która mogła trwać wiele lat. Zwolennicy
tego poglądu ignorują fakt, iż to
Stalin, który za zgodą Roosevelta
i Churchilla przyłączył do Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich wschodnie tereny
II Rzeczypospolitej, a dokładny
przebieg granicy ustalił z polskimi komunistami już w lipcu 1944
roku, decydował o kształcie terytorialnym powojennej Polski, a
nie Ukraińcy w Polsce, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińska Powstańcza Armia.
Nikt nie pytał polskiego społeczeństwa o zdanie, bowiem interesy Moskwy były kwestią nadrzędną. Ludność ukraińska zamieszkująca południowo-wschodnią
Polskę nie stanowiła zagrożenia
dla przyszłego status quo polsko-sowieckiej granicy - wydaje się
wątpliwe, żeby władze sowieckie
w jej imieniu wysuwały roszczenia terytorialne względem Polski.
Wyrazistym przykładem jest rok
1951, kiedy to pomiędzy Polską
a ZSRR doszło do wymiany terenów. Obecności Polaków w okolicach Krystynopola czy Ukraińców w okolicach Ustrzyk Dolnych
i Lutowisk nie brano pod uwagę
jako argument. Z obu regionów
wysiedlono wszystkich mieszkańców. Ponadto, gdyby władze polskie liczyły się z taką możliwością,
z Polski zostaliby również wysiedleni Białorusini i Litwini.
Nie miały także miejsca przesiedlenia ludności słowackiej, mimo
wrogiego stosunku Słowaków do
Polski — udział w agresji 1939
roku. Pozostawienie Ukraińców
nie oznaczałoby także zagrożenia
dla ludności polskiej, gdyż od zakończenia wojny UPA zależało na
pozyskaniu Polaków i w zasadzie
nie prowadziła masowych akcji
wobec ludności cywilnej. Porozumienia zawierane przez UPA z
polskim podziemiem antykomunistycznym, wspólne działania
zbrojne (np. atak na placówkę
Milicji Obywatelskiej, Urzędu
Bezpieczeństwa i Komisji Przesiedleńczej w Hrubieszowie) sprzyjały zmniejszeniu strat po stronie
polskiej ludności cywilnej. Strat
Polaków z terenu pogranicza polsko-ukraińskiego, gdzie proporcje narodowościowe były mocno
zróżnicowane, nie można porównać ze stratami na Wołyniu i w
Galicji Wschodniej.
Ponadto nie należy zapominać,
iż zbrojnych akcji dokonywało
podziemie, a nie ludność cywilna,
która w 1947 roku była już zmęczona działaniami wojennymi.
Od stycznia 1947 roku osłabieniu
ulegała też UPA, czego dowodem
były liczne dezercje z oddziałów.
Wymowny jest fakt, że na początku 1947 roku, kiedy rozpoczęto
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przygotowania do akcji „Wisła”,
liczbę Ukraińców w Polsce oceniano na około 20 tys. osób. Deportacją objęto również tereny,
na których UPA nie działała i nie
było ofiar wśród ludności polskiej
(np. zachodnią część Beskidu Niskiego). Zdaniem historyków, na
terenie południowo-wschodniej
Polski, w przeciwieństwie do Wołynia i Galicji Wschodniej, większość ofiar wśród ludności cywilnej stanowili Ukraińcy. Lansowanie tezy o wyższej konieczności, o
zagrożeniu w 1947 roku ze strony
UPA dla życia Polaków jest zatem
niczym innym, jak przenoszeniem
na tereny powojennej Polski obrazu konfliktu z innych obszarów
i stanowi nieudane usprawiedliwienie zastosowania wobec
Ukraińców stalinowskiej zasady
odpowiedzialności zbiorowej, którą, dodajmy, potępił Senat RP w
1990 roku. Należy zadać pytanie,
czy to stan wyższej konieczności
powodował, że po 1947 roku na
terenach, z których deportowano
ludność ukraińską, władze przez
cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej inicjowały i wspierały
niszczenie i profanowanie ukraińskich świątyń (np. cerkiew we
wsi Rajskie w Bieszczadach wysadzono w powietrze w 1980), w
latach siedemdziesiątych. Zmieniły ponad sto nazw miejscowości,
rugowały z lokalnej pamięci jakiekolwiek ślady obecności ukraińskiej kultury. Niszczono groby,
kapliczki przydrożne, fałszowano
dzieje terenów pogranicza.
UPA W1947 ROKU wciąż stanowiła poważne zagrożenie
Mit ten nierozerwalnie wiąże się
z pierwszym, jednak ma swoją
specyfikę. UPA dążyła do zbudowania państwa ukraińskiego
na terenach zamieszkałych przez
Ukraińców. Oznaczało to konflikt
z ZSRR, Polską i Niemcami. Sytuacja zmieniła się po wkroczeniu
Armii Czerwonej do Polski. Stalin, który narzucił nową granicę
Polsce, paradoksalnie zrealizował
aspiracje terytorialne Ukraińców,
w tym OUN. Po ustanowieniu
granicy polsko-sowieckiej zarówno dla podziemia ukraińskiego,
jak i polskiego głównymi wrogami stali się komuniści. Dlatego
w 1945 roku miały miejsce próby
porozumienia między UPA a podziemiem poakowskim. Obie strony zobowiązały się do zaniechania
akcji zbrojnych, napadów na wsie
oraz do pomocy w przeciwdziałaniu akcji wysiedleńczej ludności
ukraińskiej i polskiej.
UPA zaczęła rozbudowywać swoje
struktury dopiero po zaangażowaniu wojska do akcji wysiedleńczej
Ukraińców na tereny ZSRR: w
maju 1946 roku liczba sotni z 4-5
wzrosła do 16-17. Głównym celem
walki stało się sparaliżowanie akcji deportacyjnej. Po zakończeniu
akcji wysiedleńczej na sowiecką
Ukrainę liczba sotni zmniejszyła
się, a stan liczebny ukraińskiego
podziemia wynosił 2-2,5 tys. ludzi,
w tym 1,5 tys. osób w sotniach,
które nie przejawiały większej
aktywności, co znajduje potwierdzenie w dokumentach, między
innymi w raporcie dowódcy 8. Dy-
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wizji Piechoty, która operowała w
Bieszczadach. O słabości UPA w
1947 roku świadczy także fakt, że
nie podjęła ona akcji zbrojnych,
aby zapobiec wysiedleniu Ukraińców na ziemie zachodnie i północne Polski.
Jest rzeczą oczywistą, że żadna
władza nie może tolerować wrogiej partyzantki, tym bardziej obcej, działającej na podległym jej
terenie. Niewątpliwie UPA dla
władz komunistycznych była partyzantką wrogą ideologicznie i narodowo. Władze musiały ją zlikwidować. Dlaczego jednak nie podjęły zdecydowanej walki z UPA
na przełomie 1946-1947? Zima
to najlepszy okres do zwalczania
partyzantki. Dopiero po śmierci
generała Karola Świerczewskiego propagandowo rozdmuchano
stopień zagrożenia ze strony UPA.
Według danych, które posiadały
ówczesne władze komunistyczne malała liczba ofiar ze strony
cywilnej ludności polskiej. W
1945 roku zginęło 368 cywilów,
rok później — 98, a od stycznia
do marca 1947 — dziesięć osób.
Zdarzało się, że na konto UPA
zapisywano ofiary zwyczajnych
band rabunkowych czy wojska.
W tym okresie życie straciło 1600
żołnierzy, funkcjonariuszy UB,
MO. Dane te świadczą o zmniejszającym się zagrożeniu ze strony
UPA.
Państwo polskie dysponowało w
1947 roku dostatecznymi siłami i
środkami, aby ostatecznie pokonać ukraińską partyzantkę. Władze coraz skuteczniej zwalczające
polskie podziemie dysponowały
coraz lepiej zorganizowanym aparatem represji, notabene wspieranym przez sowieckich doradców.
Zastosowano jednak zasadę odpowiedzialności zbiorowej wobec wszystkich Ukraińców, nie
zwracając uwagi na stopień ich
lojalności wobec Polski, stopień
poparcia dla UPA, stosunek do
polskich sąsiadów, zróżnicowanie
miejscowości pod względem proporcji narodowościowych.
O politycznych, a nie militarnych
intencjach władz świadczy fakt,
że wobec UPA nie miały zastosowania dwie ogłoszone w Polsce
amnestie. Według badaczy amnestie „rozładowały” partyzantkę w
lasach, doprowadziły do zmniejszenia potencjału polskiego antykomunistycznego
podziemia.
Podobnie w ZSRR zastosowanie
amnestii dało sowieckim władzom
ogromną przewagę w walce z
UPA. O politycznych i nacjonalistycznych składowych decyzji
o akcji „Wisła” zaświadcza również to, że sprawujący od 1944
roku władzę w Polsce komuniści
w celach swej legitymizacji odwoływali się do polskiego nacjonalizmu. I to nie tylko w stosunku do
Ukraińców. Przy pomocy „małej
zwycięskiej wojny” PPR-owcy
chcieli zyskać poparcie społeczne,
między innymi z tego powodu w
czerwcu 1945 roku Sztab Główny
Wojska Polskiego rozważał zaatakowanie Czechosłowacji i zbrojne
zajęcie Zaolzia. Innym tego typu
przykładem była organizacja w
1947 roku hucznych uroczystości

pogrzebowych generała Lucjana
Żeligowskiego, który w 1920 roku
zajął Wilno.
Celem dalekosiężnym deportacji
Ukraińców było nie tyle rozbicie
struktur podziemia, co oczyszczenie terenu pogranicza z ludności
ukraińskiej, rozwiązanie kwestii
ukraińskiej poprzez wysiedlenie,
a następnie asymilację. Mieściło się to w ówczesnej koncepcji
budowy Polski bez mniejszości
narodowych i służyło również sowieckim interesom (zniszczenie
zorientowanych narodowo środowisk ukraińskich blisko granicy
ZSRR, Cerkwi Greckokatolickiej
(na terenie ZSRR zlikwidowanej
w 1946), nurtu ukraińskiego w
Cerkwi Prawosławnej, przecięcia
podziemiu ukraińskiemu dróg kurierskich na Zachód).
AKCJA „WISŁA” była konsekwencją zabójstwa generała Karola Świerczewskiego
W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mit ów by* traktowany jako niepodważalny fakt.
Obecnie, wobec stanu wiedzy na
temat przygotowań do akcji „Wisła”, niejasności związanych z
okolicznościami śmierci generała
oraz ujawnieniu jego rzeczywistej postawy wobec żołnierzy AK,
został odłożony do lamusa. Propaganda PRL rozpowszechniała
pogląd, że deportacja ludności
ukraińskiej to kara za zabicie
wiceministra obrony narodowej
generała Karola Świerczewskiego. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, po udostępnieniu
historykom dokumentów okazało
się, że akcję „Wisła” zaplanowano znacznie wcześniej. Idea
deportacji pojawiła się w 1945
roku, przygotowania rozpoczęto z początkiem 1947, natomiast
generał Świerczewski zginął 28
marca 1947 roku. Być może jego
inspekcja w Bieszczadach wiązała
się z trwającymi przygotowaniami
do akcji „Wisła”. Niestety jego
śmierć jest nadal wykorzystywana przez zwolenników poglądu o
zagrożeniu Polski i Polaków ze
strony UPA (Mit2).
Przed AKCJĄ „WISŁA” był Wołyń
Pod tym stwierdzeniem kryje się
pogląd, że gdyby nie mordy na
Wołyniu, nie byłoby akcji „Wisła”. Według tej teorii masowe
mordy na Polakach ze strony UPA
trwały nieprzerwanie aż do 1947
roku (część publicystów twierdzi,
że zaczęły się już w 1939!) i dopiero deportacja Ukraińców położyła im kres. Takie przedstawienie
sprawy jest wygodne, ponieważ
według tej tezy Polacy zawsze
będą występować w roli ofiary,
natomiast Ukraińcy w roli napastników, niezależnie od miejsca zamieszkania — czy to na Wołyniu,
czy w Beskidzie Niskim, czy na
Lubelszczyźnie. Deportacja ludności ukraińskiej w 1947 roku jest
ukazana jako konieczna, ale humanitarna akcja — Ukraińcy nie
zostali wymordowani, a jedynie
wysiedleni. Świadomie pomija się
przy tym cywilne ofiary po stronie
ukraińskiej (zdaniem historyków
na terenach obecnej Polski w
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latach 1939-1947 zginęło ok. 13
tys. Ukraińców). Jeżeli się wspomina o zamordowanych Ukraińcach, to wyłącznie w kontekście
tak zwanych akcji odwetowych
czy też uderzeń wyprzedzających,
które siłą rzeczy rozciągają się na
wszystkie akcje wobec Ukraińców,
od Wołynia po akcję „Wisła”.

polsko-ukraińskich,
proporcji
narodowych na terytorium pogranicza. Akcja „Wisła” nie była bezpośrednim następstwem Wołynia
i nie można jej usprawiedliwiać
tamtymi mordami. Karanie i obwinienie całego narodu są potępiane przez wszystkie cywilizowane społeczeństwa.

Brak przy tym głębszej refleksji
nad tym, czy według powszechnie
przyjętych norm i zasad życia społecznego (oraz polskiego Kodeksu
Karnego) można usprawiedliwiać
ślepy (prewencyjny, zastępczy
etc.) odwet na kobietach, dzieciach i starcach zbrodnią popełnioną w innym okresie, na innym
obszarze.

Deportacja Ukraińców w 1947
roku została przeprowadzona
przez władze komunistyczne, w
wyniku decyzji Biura Politycznego PPR, a nie legalnych władz
kontynuujących państwowość II
Rzeczypospolitej. Władze komunistyczne, które zostały Polakom
narzucone, wasalizowały Polskę
dla potrzeb geopolityki ZSRR. Nie
ma żadnych dokumentów, które
wskazywałyby, że komuniści decydując się na akcję „Wisła” kierowali się chęcią zemsty za Wołyń. Przeciwnie część historyków
dowodzi, iż celem komunistów
było legitymizowanie zdobytej
władzy przez odwoływanie się do
polskiego nacjonalizmu i wrogości do innych narodów. W pierwszych powojennych latach była to
wrogość do Niemców, potem do
Ukraińców, w latach czterdziestych i sześćdziesiątych do Żydów.
Co prawda propaganda wykorzystywała argument „zemsty za Wołyń”, służyło to jednak wyłącznie
umocnieniu obrazu Ukraińca-rezuna, absolutnego wroga Polski
i Polaków. Celem długofalowym
było zdobycie poparcia społecznego w sytuacji utraty na rzecz
ZSRR ziem wschodnich II RP,
ukrycie faktu podporządkowania
się krajowi, który napadł na Polskę 17 września 1939 roku.

Elementem konstruującym ten
mit jest zbudowany w PRL-owskiej publicystyce twierdzenie,
że sotnie UPA operujące w Polsce
były tymi, które wskutek działań
Armii Czerwonej w 1944 roku
zostały wyparte z terenu Wołynia
i Galicji Wschodniej na ziemie
dzisiejszej Polski. Jest to pogląd
bardzo uproszczony, ale wygodny,
gdyż stwarza możliwość usprawiedliwienia polskich akcji wobec
ludności ukraińskiej na terenie
Polski. Oto bowiem z Wołynia
przybyły sotnie, które mordowały
Polaków, aby zrealizować plan
kolejnej rzezi. Część publicystów
twierdzi nawet, że UPA w pewnym
sensie dokonała „agresji na polskie terytorium”. Należało zatem
rozpocząć jej likwidację, aby nie
nastąpiła „powtórka Wołynia”.
Przemilcza się przy tym niewygodny fakt, że niemal wszystkie sotnie
UPA działające po 1945 roku w
Polsce rekrutowały się w większości z miejscowych Ukraińców,
a wzrost ich liczby był związany z
brutalnością ze strony WP i MO
w trakcie przesiedleń ludności
ukraińskiej w latach 1944-1946
do ZSRR. Pomijanie tego faktu powoduje, że można nazywać
polskie akcje przeciwko ludności
ukraińskiej w Polsce odwetem
lub uderzeniem prewencyjnym.
W rzeczywistości to ludność ukraińska na terenie Polski w okresie
powojennym żyła w stanie ciągłego zagrożenia. Świadczą o tym badania rzetelnych polskich historyków oraz liczne dokumenty. Jeżeli
na Wołyniu i Galicji Wschodniej
ofiar wśród ludności cywilnej było
zdecydowanie więcej po stronie
polskiej, to na terenach dzisiejszej Polski — po stronie ukraińskiej. Zbrojnych akcji przeciwko
ukraińskim wsiom, cywilnym
mieszkańcom w latach 1944-1947
dokonywały nie tylko oddziały
polskiego podziemia (np. w Sahryniu, Piskorowicach, Pawłokomie, Wierzchowinach), ale także
Wojsko Polskie, oddziały NKWD,
UB, MO i zwykłe bandy rabunkowe. Lista miejscowości, w których
doszło w latach 1944-1947 do
udokumentowanych zbrodni na
ludności cywilnej obejmuje kilkadziesiąt pozycji.
Ludność ukraińska objęta akcją
„Wisła” nie miała nic wspólnego
z mordami na Wołyniu czy Galicji
Wschodniej. Wynika to chociażby z racji zamieszkiwania innego terenu, innej specyfiki relacji

Paradoksalnie głosiciele tego
mitu w innych przypadkach uznają rządy komunistów za niepolskie, krytykują metody zwalczania przeciwników politycznych
i jednocześnie usprawiedliwiają
ich działania wobec ludności
ukraińskiej, czyniąc z nich obrońców polskiej racji stanu czy integralności terytorialnej państwa.
Przemilczają przy tym często fakt,
że niejednokrotnie żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze UB, którzy przeprowadzali akcję „Wisła”,
brali również udział w zwalczaniu
polskiego podziemia, „utrwalaniu
władzy ludowej”. Przemilczane
są również fakty pokazujące, w
jaki sposób zwalczano ukraińskie
podziemie, że żołnierze i funkcjonariusze państwa dopuszczali się
licznych nieulegających przedawnieniu zbrodni wojennych.
Głosiciele tego mitu starają się
również uniemożliwić swobodną
otwartą debatę na temat polskich
koncepcji zwalczania obecności
ukraińskiej na pograniczu. Starają się nie dopuścić do dyskusji
i oceny koncepcji z 1938 roku
umacniania polskości na wschodzie, która zakładała między innymi wysiedlenie świadomych
narodowo Ukraińców z terenów
województwa lubelskiego, czy
też koncepcji polskich środowisk
emigracyjnych z początku lat
czterdziestych, jeszcze przed apogeum rzezi wołyńskiej z lip-ca
1943 roku, według których wy-

1 czerwca 2017 - strona 10
siedleniu z terenów państwa polskiego za Zbrucz, po zakończeniu
wojny podlegaliby wszyscy Ukraińcy (w IIRP ponad 5 min). W
środowiskach kresowych i nacjonalistycznych w Polsce dominuje
teza, że to wyłącznie Ukraina nie
rozliczyła się ze swoją przeszłością. Rocznicowe dyskusje wokół
akcji „Wisła” w 2017 roku dowodzą czegoś wręcz przeciwnego.
NASZE ZADANIA:
1. Wytępić bezwzględnie ostatnie
pozostałości band U- P- A- (Ukraińska Powstańcza Armia).
U. P. A. (banderowcy), dawni sprzymierzeńcy Hitlera byli,
członkowie hitlerowskiej dywizji
,SS Gali-zien“ i oddziałów zdrajcy Własowa; ukraińscy faszyści,
ziejący nienawiścią do Polski i Z.
S. R. R.
Na terenie jednego tylko powiatu
sanockiego:
—
wymordowali ponad 600
mieszkańców,
—
spalili około 3.000 osiedli wiejskich,
—
zrabowali dobytek ludności polskiej na 10.000.000 zł.
(wartości przedwojennej).
Banderowcy chcą oderwać od
Polski pold. -wsch. powiaty i stworzyć z nich faszystowskie państwo,
które oni nazywają „Samostijna
Ukraina®.
Dlatego też każdy żołnierz, który
chce, by w kraju zapanował ostatecznie ład i porządek, by ustały
mordy i grabieżą, by szybciej odbudow.ił się zniszczony nasz kraj,
powinien z całych sił zwalczać faszystowskich bandytów.
To jest twoim obowiązkiem, tego
wymaga inteies Polski — interes
całego Narodu. ŻOŁNIERZU!
Pamiętaj ! Musisz oczyścić pold.wsch. powiaty Polski z resztek
band U. P. A.
Twoim obowiązkiem jest zniszczenie wroga, który morduje, rabuje
i pali mienie Twoich współobywateli.
Tylko wysiedlenie Ukraińców mogło POŁOŻYĆ KRES DZIAŁALNOŚCI UPA
Mit ten zakłada, że nie było innej
możliwości zlikwidowania UPA w
Polsce, jak tylko poprzez zniszczenie jej zaplecza. Ma on na celu
usprawiedliwienie zastosowania
odpowiedzialności zbiorowej wobec ogółu ludności. Z tego powodu kreuje się obraz jakoby wszyscy „Ukraińcy wspierali działalność podziemia”.
Istotnie sotnie UPA składały się
z miejscowych Ukraińców. Ich
rozwój nastąpił po rozpoczęciu
deportacji ludności ukraińskiej
do ZSRR. Nie udało się im całkowicie sparaliżować deportacji
Ukraińców z Polski do ZSRR
— z liczby 700 tys. Ukraińców
w 1944 roku wysiedlono około
500 tys. osób. Zakończenie akcji

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
wysiedleńczej przyniosło ze sobą
również zmniejszenie akcji skierowanych przeciwko pozostałej
na miejscu ludności ukraińskiej.
W zasadzie zapanował względny
spokój, gdyż wojsko zaangażowano w agitację wyborczą, fałszowanie wyników referendum
1946 i wyborów w styczniu 1947
roku. Dokumenty oraz wspomnienia z tamtego okresu wskazują,
że ludność była już wyczerpana
konfliktem. Osłabienie morale
części partyzantów spowodowało,
że zaczęto rozważać konieczność
wyprowadzania oddziałów na Zachód lub na sowiecką Ukrainę.
Władze komunistyczne mogły wykorzystać tę sytuację do zlikwidowania partyzantki bez uciekania
się do wysiedlenia. Na Ukrainie,
gdzie UPA miała szerokie poparcie ludności, była znacznie liczniejsza i operowała na terenie
nieporównywalnie bardziej zagęszczonym niż w Polsce, NKWD
doprowadził do rozbicia partyzantki ukraińskiej. Metodą wałki
było nasycenie terenu wojskiem
przy jednoczesnym przeczesywaniu terenu i prowadzeniu głębokiego rozpoznania. Wysiedlenia
ludności dotyczyły w pierwszej
kolejności rodzin członków OUN,
UPA oraz współpracowników i
miały jedynie charakter pomocniczy. Władze sowieckie zastosowały
zmasowaną propagandę oraz inicjowały zmiany w strukturze gospodarczej zajętych regionów. Tak
też można było uczynić w Polsce,
czego dowodem jest likwidacja
przez władze komunistyczne nieporównywalnie silniejszych oddziałów i struktur polskiego podziemia narodowego. W walce z
oddziałami Narodowego Związku
Wojskowego nie stosowano wysiedlenia ludności cywilnej i zasady
odpowiedzialności zbiorowej. Deportacja całej ludności ukraińskiej wynikała z ówczesnej polityki narodowościowej, której celem
było zbudowanie jednonarodowej
Polski. Tym należy tłumaczyć, że
jeszcze w 1950 roku wysiedlano
ludność z powiatów Nowy Targ
i Chełm, oraz przygotowania do
kolejnego wysiedlenia planowanego w 1952 roku. O politycznej
składowej zaświadcza również
fakt, że w ramach przygotowań
do referendum 30 czerwca 1946
roku jedno z przygotowanych
haseł (w ostatecznym rezultacie
nieupublicznione) brzmiało: „3
X «tak» — to Polska bez mniejszości narodowych”. Zdaniem
badaczy okresu powojennego słowo „naród” i uczucia narodowe
Polaków były w latach 1944-1947
w propagandzie komunistycznej
cynicznie nadużywane.
Także militarny aspekt akcji „Wisła” nie jest tak jednoznaczny.
Oddziały UPA przetrwały wysiedlenie. Najbardziej osłabione kurenie „Rena” i „Bajdy” rozformowano, a oddziały skierowano
do zachodnich stref okupacyjnych w Niemczech i na Ukrainę.
Oddziały z kurenia „Zalizniaka” skierowano na Zachód. We
wrześniu 1947 roku rozwiązano
kureń „Berkuta”. W terenie pozostały dobrze zakonspirowane
grupy, których zadaniem było
utrzymywanie kanałów łączno-

ści z Zachodem. Walki z resztkami UPA trwały jeszcze do jesieni
1948 roku. W ramach tego mitu
całkowicie pomija się fakt, że wysiedlano nie tylko Ukraińców, ale
również osoby o nieukształtowanej świadomości narodowej
(Rusinów), Romów, Polaków oraz
rodziny mieszane.
Przesiedlenie Ukraińców było konieczne do normalnego FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI
Mit ten zakłada, że bez deportacji
Ukraińców gospodarka Polski nie
mogłaby normalnie funkcjonować. Zapomina się przy tym, że
w osiągnięciu celu, jakim było
„ostateczne rozwiązanie problemu ukraińskiego”, władze nie liczyły się z kosztami. Wydatki związane z przeprowadzeniem akcji
„Wisła”, zniszczenie i wyludnienie terenów południowo-wschodniej Polski (znaczna część wsi i
obszarów uprawnych zarosła lasem), potrzeba udzielenia pomocy
materialnej Ukraińcom w nowym
miejscu osiedlenia (w tym, przyznane po 1956 kredyty w celu
zatrzymania Ukraińców na ziemiach zachodnich i północnych)
pociągnęły za sobą ogromne wydatki, które można było przeznaczyć na odbudowę kraju.
Ogółem od 28 kwietnia do 15
sierpnia 1947 roku z terenu trzech
województw Polski połu-dniowo-wschodniej, to jest 22 powiatów,
na ziemie północne i zachodnie
przesiedlono 140 tys.
Ukraińców obywateli polskich.
Deportowanych osiedlono w rozproszeniu na terenie dziewięciu
województw, 71 powiatów. Wysiedlono 33 tys. rodzin z 1244 miejscowości (w tym z dawnego województwa rzeszowskiego 85 tys.
ludzi, lubelskiego —
4
4
728, krakowskiego — 10 510).
Także nadzór ze strony UB, następnie Służby Bezpieczeństwa,
nad rozproszoną mniejszością
ukraińską w latach 1947-1990,
ciągłe tropienie „ukraińskiego
nacjonalizmu” wymagały zaangażowania niemałych środków z
budżetu państwa. Na obszarach,
które zamieszkiwali Ukraińcy, a
po 1956 roku powstawały struktury Ukraińskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego oraz obu
cerkwi, cała rzesza funkcjonariuszy bezpieczeństwa, MO oraz
płatnych agentów musiała być
zatrudniona „na odcinku ukraińskim”.
Do tego należy doliczyć również
koszty, jakie pochłonęła powtórna kolonizacja zdewastowanych
terenów, z których wysiedlono
Ukraińców. W rzeczywistości wysiedlenie zniszczyło gospodarkę
Bieszczad. Z racji tego, że Ukraińcy byli większością na terenie
dawnego powiatu leskiego (stanowili ponad 90% ludności) po akcji „Wisła” na tym obszarze stale
brakowało rąk do pracy. Do budowy dróg, pracy w Państwowych
Gospodarstwach Rolnych, gospodarstwach leśnych, zakładach
przemysłowych władze zmuszone
były angażować wojsko, więźniów, przyciągać ulgami i kredy-

tami osadników i robotników z
innych regionów kraju.
W czasie AKCJI „WISŁA” nie
było ofiar śmiertelnych
Na tle skali ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu akcja „Wisła” ma jawić się jako zło
konieczne, ale przeprowadzone w
sposób humanitarny. Czy tak było
w rzeczywistości? Nie chodzi tutaj o porównanie liczby ofiar na
Wołyniu, lecz zaprzeczenie mitowi. Na dzień dzisiejszy trudno jest
określić ostateczną liczbę ofiar.
Ze wspomnień wysiedleńców wynika, że w trakcie wysiedlania i
konwojowania ludności na ziemie
zachodnie i północne były ofiary
śmiertelne wskutek zabójstw, pobić, tortur i stresu. Potwierdzają
to dokumenty.
W obozie w Jaworznie, w którym
Ukraińców osadzano od maja
1947 roku, życie straciło co najmniej 161 osób. Część więźniów
zmarła po zwolnieniu z obozu.
Inni w wyniku tortur całe życie
zmagali się z chorobami. W trakcie podróży do nowego miejsca
osiedlenia zmarło przynajmniej
27 osób. Nie można ustalić dokładnie liczby osób zakatowanych, tych, które doznały trwałego
uszczerbku na zdrowiu podczas
przesłuchań, zabitych w trakcie
wysiedlenia — w celu uniknięcia.
Dane wojskowe mówią odpowiedzialności zazwyczaj traktowano
je jako o 663 zabitych i skazanych
członków podziemia ukraińskiego. Dane wojskowe mówią o 663
zabitych i skazanych na śmierć
członków UPA. Z działalności
sądu Grupy Operacyjnej „Wisła”
wynika, że na śmierć skazano 173
osoby (zdaniem badaczy procent
skazanych Ukraińców był znacznie wyższy niż procentowy udział
Ukraińców do ogółu społeczeństwa). W przypadku części osób
skazanych zasadne jest podejrzenie, iż doszło do tak zwanych
zbrodni sądowych. Za przykład
może posłużyć wyrok w sprawie
22-letniej Rozalii Mińko ze wsi
Stańkowa (powiat Lesko), skazanej 16 maja 1947 roku w Sanoku
na karę śmierci za to, że pełniła
funkcję łączniczki oraz zbierała
zioła, z których wyrabiano lekarstwa dla chorych i rannych
żołnierzy UPA. Rozalię Mińko
pochowano w bezimiennej zbiorowej mogile we wsi Liszna, ekshumowano w 1992 roku.
Do ofiar należy zaliczyć także nieustaloną liczbę osób, które zginęły
w trakcie akcji wojskowych dokonywanych w przededniu akcji
„Wisła” oraz które w wyniku zadziałania różnorodnych czynników (chorób, rozłąki z rodziną)
zmarły zaraz po osiedleniu na
ziemiach zachodnich i północnych. W badaniach nad skutkami
długotrwałego stresu spowodowanego uczestnictwem w tragicznych zdarzeniach historycznych
funkcjonuje pojęcie syndromu
wypędzenia, to jest chorób psychicznych i psychofizycznych
spowodowanych przebywaniem w
stałej opresji, gwałtownym pozbawieniem domu rodzinnego, przemieszczeniem pod przymusem w
inne miejsce. Ludność ukraińska

www.ksi.btx.pl
zamieszkująca tereny obecnej
Polski przynajmniej od 1944 roku
funkcjonowała w warunkach
stałego zagrożenia (stresu), była
poddana różnym formom agresji
ze strony uzbrojonych członków
zbrojnych formacji czy też zwyczajnych bandytów. Od rozpoczęcia przymusowych przesiedleń do
ZSRR całe wsie zmuszone były
do ukrywania się w lesie, porzucania dobytku. Tysiące Ukraińców z terenu Bieszczad było na
przykład zmuszonych do ucieczki
przed terrorem WP na teren Czechosłowacji. Zabójstwa, tortury,
publiczne egzekucje, zbrodnicze
podpalenia, wrogość w nowym
miejscu osiedlenia wywoływały
traumę nie tylko wśród bezpośrednich uczestników wydarzeń,
ale ich dzieci i wnuków. Kampania nienawiści i antyukraińska
propaganda w sposób szczególny
dotknęły osoby, które po odwilży
1956 roku postanowiły powrócić do swych dawnych siedzib.
W rezultacie doświadczenia stałej opresji, kampanii nienawiści
większość z około 20 tys. tych, którzy powrócili wyrzekło się swojej
narodowości. Częściowym dowodem spustoszenia, jakie przyniosła akcja „Wisła” oraz antyukraińska propaganda czasów PRL,
są rezultaty Spisu Powszechnego
z 2002 i 2011 roku. Po kilkudziesięciu latach od deportacji z około
140 tys. wysiedlonych Ukraińców
do swej narodowości przyznało się
około 31 tys.
W OBOZIE W JAWORZNIE osadzono tylko osoby związane z UPA
Mit ten zakłada, że nie ma niewinnych, skrzywdzonych Ukraińców.
Członków podziemia ukraińskiego, po zatrzymaniu i przesłuchaniu, oddawano do dyspozycji
prokuratury i sądu. Osoby, które
podejrzewano o współpracę z podziemiem lub o to, że posiadają na
ten temat jakąś wiedzę, kierowano do obozu koncentracyjnego
w Jaworznie (w okresie II wojny
światowej była to filia KL Auschwitz). Osadzono w nim bez wyroku sądowego około 3800 osób.
W rzeczywistości wśród więźniów
oprócz mężczyzn znalazło się około ośmiuset kobiet (w tym około
osiemdziesięciu w ciąży), kilkanaścioro dzieci, ponad stu starców i
kalek. Byli wśród nich także Polacy. Wśród więźniów było też 27 duchownych (22 greckokatolickich i
pięciu prawosławnych). Wśród
osadzonych znaleźli się również
byli żołnierze WP z kampanii
wrześniowej 1939 roku, żołnierze
Armii Czerwonej (tzw. ochotnicy
z Łemkowszczyzny), żołnierze WP
(niektórzy z nich zdobywali Berlin). Za drutami Jaworzna znaleźli się też byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych
i więzień, a nawet około 70-letni
duchowny więziony w okresie I
wojny światowej w austro-węgierskim obozie koncentracyjnym Ta-lerhof k. Gratzu.
W Jaworznie osadzano także osoby, które po wysiedleniu powróciły
na ziemie rodzinne, by zebrać plony (mało brakowało, a do obozu
trafiłby malarz Epifaniusz Drowniak, zwany w PRL Nikiforem
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Krynickim, wielokrotnie powracający z deportacji do Krynicy).
W wyniku wymyślnych tortur fizycznych i psychicznych, antysanitarnych warunków przebywania (uznanych w rezultacie śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej
za zbrodnie przeciwko ludzkości)
życie straciło co najmniej 161
osób.
Około 560 oskarżono o współpracę z podziemiem ukraińskim
i sądownie skazano. Pozostałych
więźniów kolejno zwalniano. Do
obozu trafiało bardzo wiele ofiar
fałszywych oskarżeń ze strony sąsiadów, nadgorliwości funkcjonariuszy UB, błędów popełnianych
przy deportacji (np. niepoprawnie
zapisanego nazwiska), antyukraińskiej psychozy. Sam fakt bycia
duchownym, nauczycielem, społecznym aktywistą, uczniem ukraińskiego gimnazjum w Krynicy
powodowały, że dana osoba mogła znaleźć się za drutami obozu,
być poddawana brutalnym przesłuchaniom przez funkcjonariuszy grupy śledczej Ministerstwa
Bezpieczeństwa
Publicznego.
Twierdzenie zatem, że w obozie
w Jaworznie osadzono wyłącznie
„banderowców” mija się z ustaleniami śledztwa IPN, badaniami i
publikacjami licznych polskich
historyków. Głoszenie tezy o winie wszystkich aresztowanych jest
zaprzeczeniem w sposób bezpośredni zasady domniemanej niewinności oraz kwestionowaniem
działań rządu demokratycznej po
1989 roku Polski, który zdecydował w 2004 roku o wypłacie rent
specjalnych byłym więźniom Jaworzna osadzonym w obozie bez
wyroków sądowych.
AKCJA „WISŁA” oznaczała
„skok cywilizacyjny” dla Ukraińców
Mit ten głosi, że ludność ukraińską osiedlono na ziemiach o
wyższym rozwoju cywilizacyjnym.
Ukraińcy nie powinni zatem narzekać, gdyż otrzymali lepsze murowane domostwa i wyposażone w
maszyny gospodarstwa. Tym sposobem miał się dokonać awans
cywilizacyjny przesiedleńców.
Pogląd taki trąci rasizmem, gdyż
mowa jest o cywilizacji wyższej
i niższej. Jest krzywdzący dla
Ukraińców, ale także dla przybyłych ze wschodu Polaków. Polacy
z województw tarnopolskiego i
wołyńskiego też trafiali do lepiej
zurbanizowanych miast Dolnego Śląska, Szczecina czy Olsztyna, otrzymali lepiej wyposażone
gospodarstwa. Nie umniejsza to
jednak poczucia krzywdy czy żalu
za utraconą ojcowizną. Do tego
część Ukraińców na ziemiach rodzinnych posiadała rozbudowane
gospodarstwa rolne, zakłady rze-
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mieślnicze dzięki między innymi
wyjazdom w latach IIRP do pracy
do USA i Kanady, czy też pomocy
rodzinnej. W wyniku deportacji
tracili dorobek często wielu poprzednich pokoleń.
Faktem jest, że na ziemiach zachodnich i północnych warunki
życia były inne, ale wyni-kały one
z miejscowych uwarunkowań. W
rzeczywistości w następstwie przesiedleń Ukraińcy tracili nieraz
mienie o znacznej wartości (lasy,
młyny, mieszkańcy miasteczek —
kamienice).
Państwo skonfiskowało majątek
organizacji społecznych (spółdzielni, muzeów, bibliotek, domów
ludowych, sierocińców, zbiory biblioteczne i muzealne). Ludności
ukraińskiej przydzielono na tak
zwanych ziemiach odzyskanych
budynki murowane, ale najczęściej w stanie niepozwaląją-cym
na zamieszkanie. Ukraińców
przesiedlono na ziemie zachodnie i północne w momencie, kiedy
proces zasiedlania tych ziem był
zakończony. Siłą rzeczy przydzielono im najbardziej zrujnowane
gospodarstwa, gdyż lepsze wcześniej zajęli Polacy. Polscy sąsiedzi, szabrownicy (dla tych pierwszych była to rzecz naturalna, a
nawet w jakiejś mierze usprawiedliwiona) ogołocili gospodarstwa
z wyposażenia, w tym narzędzi
i maszyn rolniczych. Wiele domostw wymagało remontu. Z
urzędowych dokumentów wynika,
że w ówczesnym województwie
szczecińskim na 9800 zajętych
gospodarstw około 7450 było poważnie zniszczonych, w tym blisko 3 tys. wymagało odbudowy;
w województwie olsztyńskim na
przydzielone 14 tys. gospodarstw
10 tys. wymagało poważnego remontu; w województwie wrocławskim Ukraińców umieszczono w
zabudowaniach zniszczonych w
50-70%. Siłą rzeczy przydzielono
im gorszą ziemię. Ci, którzy trafili
do majątków (późniejsze PGR-y)
nie otrzymali mienia zastępczego i
do dnia dzisiejszego ponoszą konsekwencję decyzji z 1947 roku.
Sytuacja aprowiza-cyjna ludności
w nowym miejscu osiedlenia była
niejednokrotnie bardzo trudna.
W 1947 roku przed wieloma osobami pojawiło się widmo głodu.
Dlatego władze były zmuszone
udzielić im pomocy, zwłaszcza
żywnościowej. Dopiero pomoc
materialna przyznana ludności
ukraińskiej i autochtonicznej w
latach 1956-1960 pópra-wiłajej
stan materialny.
Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w dużym stopniu zniszczeniu uległa specyficzna kultura
materialna pogranicza polsko--ukraińskiego, rozerwane zostały
więzi społeczne i rodzinne oraz
sąsiedzkie. Opuszczone cerkwie

wraz z wyposażeniem często świadomie dewastowano lub skazano
na zniszczenie. Polityka władz
oraz często podejście nowych
mieszkańców doprowadziły do
utraty bogactwa wynikającego z
wielowiekowego współistnienia
na terenach pogranicza różnych
kultur. W wielu wsiach i miastach
pogranicza prawie całkowicie
starto z krajobrazu materialne dowody obecności Ukraińców (np. w
Lesku czy Radymnie).
NEGATYWNY STOSUNEK POLAKÓW do ludności ukraińskiej
był spowodowany jej masowym
poparciem dla ukraińskiego podziemia, UPA
Mit ten pomija fakt istnienia na
terenie powojennej Polski innych
niż OUN i UPA struktur ukraińskich, które szukały porozumienia
z władzami, możliwości pozostania w Polsce, zachowania szkolnictwa, organizacji społecznych
itp. Władze odrzuciły tę możliwość
dążąc do pozbycia się Ukraińców
z Polski poprzez wysiedlenia do
ZSRR, a po częściowym fiasku tej
operacji, do przymusowego rozproszenia i asymilacji.
Mit ten pozwala pominąć fakt,
przynajmniej od XIX wieku, rywalizacji na pograniczu pomiędzy
polskim i ukraińskim ruchami
narodowymi oraz nacjonalizmami. Według tego mitu nie istniał
i nie istnieje problem polskiego
nacjonalizmu oraz powojennej
totalnej antyukraińskiej propagandy. Pomija się fakt, iż stereotyp Ukraińca zaczął kształtować
się już pod koniec XIX wieku.
Ukraińcom odmawiano prawa
do bycia narodem, posiadania
własnej kultury, oskarżano o niezdolność do tworzenia państwa
oraz zbrodnicze instynkty. Propaganda PRL odwoływała się zarówno do historycznych kalek, na
przykład o odwiecznym sojuszu
Ukraińców z Niemcami czy Austriakami, aż po zarzuty odnośnie
masowego udziału w Holokauście i kolaboracji z nazistami. W
celu umocnienia się na terenie
dawnego pogranicza rozwijano
kult generała Karola Świerczewskiego (pomniki, nazywanie ulic
jego imieniem), w masowych nakładach wydawano antyukraińską literaturę, w tym wielokrotnie
wznawianymi i wydawanymi w
ogromnych nakładach „Łunami
w Bieszcza-dach” Jana Gerharda. Ukraińców, którym udało
IPię uniknącwysiedlenia bądź powrócić na ziemie rodzinne, oraz
zamieszkałych w północnej i zachodniej Polsce, poddano ścisłemu nadzorowi ze strony SB, MO,
Wojsk Ochrony Pogranicza, przy
cieniu podejrzenia oskarżano o
nacjonalizm, szykanowano. Reglamentując liczbę polskiej literatury wspomnieniowej i publikacji
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z okresu II wojny światowej dotyczącej Wołynia i Galicji Wschodniej władze komunistyczne stworzyły z terenu pogranicza coś na
kształt substytutu kresów. Co ciekawe podobny trend jest zauważalny również obecnie. Na terenie
województw podkarpackiego i
lubelskiego, często na oficjalnym
poziomie, upamiętnia się polskie
ofiary Wołynia, unikając przy tym
odniesień do lokalnej historii, a
tym bardziej upamiętniania ukraińskich ofiar, które zginęły z rąk
polskich formacji.

ziemiach rodzinnych. Argument
jugosłowiański służy apologetom
akcji „Wisła” jako usprawiedliwienie deportacji expost. W wielu
krajach europejskich — Słowacji,
Rumunii, Niemczech — dawne
konfliktowe pogranicza są dzisiaj
przykładem pokojowej koegzystencji przedstawicieli dawniej
zwaśnionych narodów. Ten mit,
w pewnym sensie, ukazuje inny
problem — istnienie wśród części
polskiego społeczeństwa modelu
polskości, postrzeganej jako oblężonej twierdzy.

Obrazy zagrożenia ze strony nacjonalizmu ukraińskiego, UPA,
rzezi na Wołyniu były przenoszone na teren Bieszczad, Nadsania.
Dowodem są chociażby filmy
„Ogniomistrz Kaleń”, „Zerwany
most”, „Wilcze echa”, wydawana
wielokrotnie w masowych nakładach powieść „Łuny w Bieszczadach”, lektura szkolna Wandy
Żółkiewskiej „Ślady rysich pazurów”, literatura popularna (np.
z serii „Żółty Tygrys”), artykuły
w prasie. Tego typu polityka oraz
działania SB, lokalnej administracji, zdarzało się, że także duchowieństwa rzymskokatolickiego, budowały wrogi stosunek do
wszystkiego co ukraińskie. Bywa,
iż wrogość ta jest odczuwalna do
dnia dzisiejszego i to ze strony
ludności przybyłej na te tereny
po 1947 roku z innych regionów
Polski, niedoświadczonej traumą
konfliktu polsko-ukraińskiego.

Propagatorzy tego mitu odwołują
się do narodowych lęków sugerując również, że gdyby nie nastąpiła całkowita deportacja ludności ukraińskiej z Chełmszczyzny,
Nadsania, Łemkowszczy-zny, to
Ukraina upomniałaby się o te ziemie po odzyskaniu niepodległości.
Państwo ukraińskie ani żadna licząca się ukraińska siła polityczna, nie wysuwały i nie wysuwają
roszczeń terytorialnych wobec
Polski, jak również Rosji, Białorusi, Słowacji, Rumunii czy Węgier, gdzie istnieją pokaźne skupiska mniejszości ukraińskiej na
terenach przygranicznych. Trwałość obecnego systemu granic w
Europie leży przede wszystkim w
interesie Ukrainy, która jest zagrożona przez politykę Rosji, od
wieków wykorzystującej wobec
sąsiadów argument zamieszkiwania na jej terytoriach ludności rosyjskojęzycznej czy narodowości
rosyjskiej. Aneksja Krymu przez
Rosję, destabilizacja sytuacji w
części obwodów donieckiego i
ługańskiego oraz wcześniejsze
działania na przykład w Estonii
są tego dowodem. Obawy, że kilkudziesięciotysięczna mniejszość
ukraińska w Polsce mogłaby stanowić zagrożenie dla integralności terytorialnej prawie 40-milionowego państwa polskiego,
członka Unii Europejskiej oraz
NATO, są jedynie dowodem żywotności fobii wobec Ukraińców
i Ukrainy. Trudno także znaleźć
racjonalne przyczyny, dla których
w latach czterdziestych i obecnie
mniejszość ukraińska w Polsce
miałaby dążyć do zmian granic.
Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że dominującą była w okresie
powojennym i jest obecnie postawa obywatelskiej i państwowej
lojalności. Uogólnienie sytuujące Ukraińców, obywateli Polski,
jako nieprzejednanych wrogów
państwa i narodu polskiego jest
jednym z zakorzenionych stereotypów i uproszczeń. Do dnia
dzisiejszego stygmatyzuje ono
społeczność ukraińską. Jest ono
obecne zwłasŁ cza na terenach,
skąd w latach czterdziestych masowo deportowa-no Ukraińców.

Gdyby nie AKCJA „WISŁA” na
pograniczu polsko-ukraińskim
miałyby miejsce takie wydarzenia
jak w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku na Bałkanach
Mit ten odwołuje się do fałszywego widzenia Ukraińców jako
monolitu kierowanego i kontrolowanego przez „demonicznych”
nacjonalistów. W rzeczywistości
ludność ukraińska na pograni-czu, przed kwietniem 1947 roku,
nie była jednolita pod żadnym
względem — językowym, wyznaniowym, tożsamości narodowej,
orientacji politycznych, rozwoju
życia społecznego, struktury społecznej. Na obszarze pogranicza
tylko na terenie powiatu leskiego
Ukraińcy dominowali pod względem liczebności. Na innych obszarach rzadko przekraczali 50%
ludności. Dodajmy, że po wysiedleniu na Ukrainę Radziecką liczba Ukraińców w Polsce zmniejszyła się o około 2/3. W wielu
środowiskach występowały małżeństwa mieszane, niekonfliktowe
relacje. W warunkach dominacji
państwa, Kościoła rzymskokatolickiego, polskiej kultury masowej, szkoły, armii, presji otoczenia
oraz w wyniku procesów migracji
do miast, Ukraińcy, obywatele
PRL, podlegaliby naturalnej asymilacji — nawet pozostając na
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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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Podzielić Ukrainę.

Technologia „niedopaństwa” jako element polityki historycznej Ukrainy.
Wasyl Rasewycz, 22.05.2017 r.
Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk
W poprzednich artykułach staraliśmy się zorientować, jak i
dlaczego kształtuje się się wizerunek „niesprawnego państwa”
Ukraina. Z jednej strony, system
klanowo-oligarchiczny nie może
pozwolić na precedens ukarania
kogoś z nich – albo cała konstrukcja władzy ukraińskiej rozsypie
się jak domek z kart. To właśnie
dlatego przez trzy lata nikogo nie
ukarano – ani skorumpowanych
milionerów, ani psów łańcuchowych poprzedniego reżimu. Skorumpowani skorumpowanych tak
łatwo nie wydadzą, a psy strzegące zawsze muszą być pod ręką.
Z drugiej strony, ukarz, na przykład, „berkutowców” za zbrodnie
na Majdanie, a potem okaże się,
że gdy rząd będzie znowu musiał
bronić się przed protestami społecznymi, „psy” nie będą już takie
oddane.
Morał z tej historii jest następujący: dla systemu niezwykle
potrzebne jest demonstrowanie
słabości i niemocy państwa w sferze utrzymania porządku prawnego i wymiaru sprawiedliwości.
Jednocześnie system potrzebuje
silnej, mocno zespawanej korupcją władzy sądowej i władzy wykonawczej. Nieprzezwyciężalna
rzeczywistość powinna wywoływać u obywateli uczucie bezradności i głębokiego przekonania,
że przeciwko systemowi nic nie
można poradzić i niczego nie da
się zmienić. Metodologia „niesprawnego państwa” lub „nie w
pełni państwa” może faktycznie
być wykorzystywana przez długi
czas, ale nie w nieskończoność.
W rzeczywistości jest to najzwyklejsza zabawa ogniem na beczce
prochu. Dlatego, że obywatele,
straciwszy wiarę w rzetelność
funkcjonowania instytucji publicznych, na przykład w sądownictwo, mogą z łatwością [w dążeniu do sprawiedliwości] przejść
do linczów na ulicach, w biurach,
a nawet w zmienionych w twierdze prywatnych posiadłościach.
A wtedy finał będzie fatalny dla
wszystkich, ponieważ krwawej
anarchii nie da się powstrzymać.
Wtedy jeden Majdan już nie wystarczy. Ci, którzy uważają, że już
dawno podporządkowali sobie
bataliony ochotnicze, działaczy
społecznych, przekupili dawny
„berkutowców” i wzięli pod kontrolę najbardziej aktywnych radykałów – są w głębokim błędzie.
Dla tych bogatych i aroganckich,
ale ograniczonych intelektualnie
głupców chciałoby się doradzić
lekturę literatury historycznej o
wydarzeniach z roku 1917 i w następnych latach w Imperium Ro-

syjskim. Wielu z nich nie zdąży
na ostatni czarter i w rezultacie po
prostu nie będzie komu fizycznie
korzystać z bogactwa nakradzionego w szarej strefie. Pojawia się
również kwestia tego, czy na nowym miejscu, w krajach których
paszporty tak zapobiegliwie kupili, nie będzie trzeba wytłumaczyć
się z pochodzenia swoich fortun.
Jednak korzystanie z technologii
„niepełnosprawnego państwa” na
arenie międzynarodowej kryje w
sobie nie mniej niebezpieczeństw.
Pierwsze i największe – to kształtowanie permanentnego przekonania w społeczności międzynarodowej, że niesterowalna i
anarchiczna Ukraina jednak pozostanie stałym źródłem napięcia
i zagrożenia dla całego kontynentu. Oczywiste jest, że wroga
Ukrainie propaganda będzie zawsze umiejętnie eskalować napięcia wokół tej kwestii. Wieloletnia
działalność rosyjskiej propagandy, na długo przed otwartą agresją, systematycznie kształtowała
wizerunek Ukrainy jako tymczasowego „nieporozumienia”, a
ukraińskiego ruchu narodowego
– jako takiego, który kolaborował
z nazistami i faszystami oraz był
w swej istocie ksenofobiczny i
antysemicki.
Najgorsze jest to, że odpowiedzią
ze strony ukraińskiej był albo
brak reakcji, albo nieustanne „dopasowywanie się” do karykatur
rosyjskiej propagandy. Wizerunek
Ukrainy na Zachodzie podlegał
stałym zmianom. Rezultat, oczywiście, zależał od wielu czynników. Wahał się od niemal całkowitej niechęci zrozumienia tego,
co jeszcze mimo wszystko odróżnia Rosję od Ukrainy, do imponujących obrazów ukraińskiej
walki o uniwersalne wartości
demokratyczne. Wielotysięczne
wiece z europejską symboliką na
Euro-Majdanie, śpiewanie hymnu
chórem złożonym z kilkuset tysięcy uczestników, gotowość do
poświęceń podczas przeciwstawienia się próbom ustanowienia
reżimu autorytarnego – z jednej
strony. A z drugiej – marsze z
pochodniami WO „Swobody”,
używanie symboli nazistowskich,
próba zastąpienia europejskiego
charakteru ukraińskiego ruchu
poprzez propagowanie tezy o „nacjonalistycznej rewolucji”.
Oto tutaj ukraińscy naukowcy
powinni wziąć się do pracy i zbadać ten Babilon idei, technologii
i przekonań. A następnie zaoferować światu logiczne wyjaśnienie.
Ale nie. Zamiast wytłumaczyć
samym Ukraińcom, że najpierw
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na Majdan wyszli ludzie z symbolami europejskimi, widzący
przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, i nie tylko ze względu na
tamtejszy wysoki standard życia,
ale faktycznie aby żyć w wolnym
społeczeństwie, oni ograniczyli
się do suchej statystyki partyjno-politycznych sympatii uczestników Majdanu. Okazało się, że
prawie nikt nie jest w stanie wytłumaczyć pojawienia się radykalnych haseł nacjonalistycznych
na Majdanie i ich dalszą ewolucje
oraz adaptację, aż do zmiany poprzedniej [europejskiej] treści.
Rzadko kto odważył się napisać,
że główną siłą napędową Majdanu nie byli skrajni nacjonaliści,
lecz że to kibice piłkarscy na jakiś
czas przejęli rolę rewolucyjnego
zaczynu. Okazało się, że znani
intelektualiści albo skapitulowali przed aroganckimi agitatorami
partyjnymi, albo po prostu wygodnie przemilczeli, że Euro-Majdan – to dzieło ukraińskiego
społeczeństwa obywatelskiego,
a nie bezpośrednia kontynuacja
radykalnego ruchu nacjonalistycznego z lat 1930-1940. Że
Euro-Majdan pragnął dla Ukrainy
demokratycznej, europejskiej perspektywy, a nie powrotu do totalitarnej przeszłości.
W celu zwiększenia swojej roli
w Rewolucji Godności zarówno
WO Swoboda, z jej ksenofobicznym „etnicznym nacjonalizmem”,
jak i pospiesznie zlepiony z marginalnych grup neonazistowskich
i rasistowskich Prawy Sektor, po
prostu wychodzili ze skóry, starając się zaprezentować światu obraz, że Majdan – to dzieło ich rąk.
Nie ma potrzeby, aby powtórzyć

raz jeszcze, że taka kwalifikacja
Majdanu była najbardziej wygodna dla rosyjskiej propagandy. To
rosyjska propaganda w różnych
językach „poinformowała” świat,
że na Ukrainie doszło do neonazistowskiego zamachu stanu i zagrożenie zawisło nad prawie całym kontynentem. Ten sam efekt
podobne „przesunięcie akcentów”
wywołało także wewnątrz ukraińskiego społeczeństwa. Położenie
nacisku na bezpośrednim związku
wydarzeń Rewolucji Godności z
działalnością OUN i UPA podzieliło Ukraińców, kierując ich do
przeciwległych biegunów, często
– przekształcając w nieprzejednanych wrogów.
Wiązanie Rewolucji Godności z
działalnością radykalnych ukraińskich nacjonalistów z OUN
miało w przyszłości fatalne skutki
dla Ukrainy – zarówno wewnątrz
kraju, jak i na arenie międzynarodowej. I nawet nie chodzi
o to, że Euro-Majdan nie miał
nic wspólnego ani ze Stepanem
Banderą, ani z Romanem Szuchewyczem. Problem polega na
tym, że za pomocą takiego utożsamienia inteligentni manipulatorzy powiesili kamień na szyi
państwu zaatakowanemu przez
zewnętrznego agresora i przeciwko któremu prowadzona jest
wojna hybrydowa. Wojna hybrydowa przewiduje nie tylko agresję wojskową, ale także walkę
na polu „historycznym”. Dlatego
Ukraina nie powinna zajmować
się przytłaczającymi, i szczerze
mówiąc, zbędnymi zadaniami,
które jej zręcznie podsunięto w
najbardziej nieodpowiednim [dla
Ukrainy] momencie. Ukraina, na
przykład, nie powinna starać się

przekonać całego świata zachodniego, że Stalin i bolszewizm były
większym złem niż narodowy socjalizm, faszyzm i Hitler.
Ukraińcy nie powinni nawet
próbować dobijać się o zgodę
zachodniego świata na uznanie
prawa nacjonalistów ukraińskich
do współpracy z nazistowską
Trzecią Rzeszą we wszystkich
jej formach, ponieważ ich celem
było niezależne państwo ukraińskie, nie ideologia narodowego
socjalizmu. Po pierwsze dlatego,
że dla kolaboracji z nazistami nie
ma żadnego usprawiedliwienia, i
tutaj Zachód nie będzie tolerował
jakiegokolwiek
rewizjonizmu.
A po drugie dlatego, że ideologia OUN była totalitarna, a sama
organizacja marzyła o państwie
autorytarnym typu wodzowskiego. Broszurki napisane przez
lojalnych wobec Ukraińskiego
Instytutu Narodowej Pamięci historyków tutaj nie wystarczą. Ponieważ badania zachodnich uczonych, których ekspertyzy będą
brane pod uwagę przez rządy zachodnich krajów, jednoznacznie
kwalifikują zbrojne formacje w
Wehrmachcie jako bezpośrednią
współpracę wojskową.
W tym momencie ważne jest, aby
zrozumieć, co dla Ukrainy jest
dziś ważniejsze – rewizja historii
na rzecz historycznej tradycji, którą garstka ludzi stara się narzucić
całemu państwu, czy stabilność
wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego i przychylność zachodnich
sojuszników w tak dramatycznym
dla państwa momencie? Technologia „niesprawnego państwa”
pojawia się, niestety, także tutaj,
dlatego że każdy skandal wokół
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niedołężnej polityki historycznej
Ukrainy, tak samo jak i groteskowe próby pociągnięcia ludzi
skorumpowanych i przestępców
przed oblicze sprawiedliwości,
nie mają sensownego finału. No
cóż, po raz kolejny Ukraina straciła twarz, co na to można poradzić? Ukraińcy mają prawo do
posiadania własnych bohaterów,
a wszyscy, którzy są temu przeciwni – to zdrajcy nacji ukraińskiej i agenci wroga. Na takim
zaściankowym podejściu można
by poprzestać, gdyby nie śmiertelne niebezpieczeństwo wiszące
nad Ukrainą.
Jest oczywiste, że bez zachodnich
sojuszników Ukraina długo nie
przetrwa. Właśnie dlatego Ukraina powinna wyjaśniać swoje
stanowisko i rozmawiać ze światem jego własnym językiem [językiem tego świata]. [Powinna]
podzielać i wyznawać takie same
wartości i zasady. I niezmordowanie wyjaśniać, że Ukraina – to
nowoczesne państwo demokratyczne, uznające prymat wartości
ogólnoludzkich. Oczywiste jest,
że trudno wyjaśnić mieszkańcom
Zachodu, co naprawdę dzieje się
na Ukrainie. Problemem jest nie
tylko zmasowana rosyjska propaganda, która trąbi „na całą Iwanowską” o kijowskiej „juncie”,
faszystach i neonazistach, którzy
zagarnęli władzę na Ukrainie.
Problemem jest to, że w społeczeństwie ukraińskim prawie
nieobecne są debaty publiczne o
najważniejszych kwestiach przeszłości i teraźniejszości. Brakuje

wyjaśnienia obdarzonych autorytetem intelektualistów, że narodowy socjalizm, faszyzm, rasizm
– to jednoznaczne zło i że to nienaruszalny aksjomat, nie podlegający rewizji.
Niestety, w ukraińskiej przestrzeni publicznej praktycznie nie ma
autorytatywnego wyjaśnienia, że
nie można w żaden sposób i w
żadnym wypadku usprawiedliwiać nazistów. I nie tylko dlatego,
że z tego powodu nie przyjmą do
Unii Europejskiej, ale ponieważ
takie są przekonania współczesnego Europejczyka. A wszyscy ci, którzy w to wątpią – to
elementy marginalne, które na
zlecenie Putina chcą zniszczyć
UE od środka. Nie mając takich
przekonań, nie można liczyć na
znalezienie wspólnego języka z
Niemcami, Francuzami i Szwedami. Właśnie dlatego tak dziko
dla zachodnich uszu brzmią wypowiedzi dyrektora Ukraińskiego
Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wiatrowycza, który jest
przekonany, że symbolika „Waffen SS” nie podlega zakazowi na
Ukrainie: „SS” – tak, ale „Waffen
SS” – nie. Człowiekowi Zachodu
jest trudno zrozumieć, dlaczego tak ważne jest dla wysokiego
ukraińskiego urzędnika z tych
dwóch rodzajów gówna wybrać
jakieś lepsze.
Podobnie zachodniemu obywatelowi praktycznie niemożliwe
jest, a nawet nie należy próbować
wyjaśnić miłość bojowników batalionu „Azow” do faszystow-

skich i nazistowskich symboli.
Ich dziwnej wiary w rasistowskie
teorie, które, nawiasem mówiąc,
pochodzą od tych, którzy uważali
ich przodków za rasowo gorszych
i nie dawali im najmniejszych
szans na przyszłość. No dobrze,
wielu Ukraińcom znane są szczególne okoliczności formowania
tego batalionu. Rzeczywiście,
kiedy ojczyzna jest w niebezpieczeństwie, a świat zachodni ograniczał się do wyrażania „zaniepokojenia”, nie jest priorytetem weryfikowanie przekonań ideowych
zaciągających ochotników. Tym
bardziej, że często „ideowość”
– to rezultat kiepskiej edukacji i banalnej ignorancji. Jednak
czas upływa, a „chłopcy” nawet
nie zamierzają zmieniać swoich
przekonań. Wprost przeciwnie,
nawiązują współpracę z innymi
odczuwającymi „zagrożenie dla
białej rasy”, którzy mają zamiar
bronić „białego” świata przed
„dominacją żydowską”, masonami i hordami uchodźców.
Ze względu na marginalność tych
środowisk można byłoby nieszczególnie się przejmować. Ale
nie w przypadku Ukrainy. Rosja
od dawna starała się rozegrać kartę „niepełnowartościowego państwa” Ukraina. Mówiąc, Ukraina
– twór, gdzie zwyciężyli neonaziści, gdzie gloryfikują nazizm i
faszyzm. Ona jest niesterowalna i
dlatego stanowi zagrożenie. Niebezpiecznie jest zostawić ją w takim stanie. Dlatego „cywilizowane” kraje muszą wziąć na siebie
odpowiedzialność i podzielić ją
na strefy wpływów.

Rosyjski specjalista od technologii politycznej Modest Koljerow
już od dawna nosił się z ideą misji cywilizacyjnej, stojącej przed
najbliższymi sąsiadami Ukrainy
– Polską i Rosją. Technologia ta
jest następująca: ponieważ żadnej
Ukraina w przeszłości nie było,
lecz istniało terytorium, rozdzielone między Rzeczpospolitą a
Rosją, to obydwaj współcześni
spadkobiercy po prostu są zobowiązani wziąć odpowiedzialność
i podzielić między sobą to „niepełnosprawne państwo”. Jeśli
chodzi o zgodność z normami
prawa międzynarodowego, nawet mówić nie warto. Czyż Rosja
nie anektowała ukraiński Krym, i
nic?
Choć to dziwnie, ale w Polsce
znaleźli się zagorzali zwolennicy tej, że tak powiem, koncepcji.
Nawet członkowie Sejmu swego
czasu wzięli udział w konferencjach organizowanych w Polsce
przez Rosjan. Nawet od współczesnych polskich senatorów
można usłyszeć, że Ukraińcy nie
dają sobie rady, a więc Polska ma
cywilizacyjną misję do zrealizowania. Jednak warto zauważyć,
że Rosja postępuje bardzo swobodnie ze swoich „sojusznikami”.
W tym konkretnym przypadku
postrzega Polskę jako swego cywilizacyjnego sojusznika. W innym wariancie – Niemcy, z którymi jest gotowa podzielić się
„odpowiedzialnością” za Europę
Środkowo-Wschodnią. Z pewnością z prezydentem USA Donal-
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dem Trumpem byłaby skłonna
dzielić „odpowiedzialność” za
cały świat. Dlatego jest dziwne,
że istnieją prostaczki tak łatwo
dający się kupić na takie propozycje „partnerstwa”. Jednak składanie całej odpowiedzialności wyłącznie na rosyjskie technologie
będzie błędem.
Należy pamiętać, że rosyjscy stratedzy na pustym miejscu niczego nie zbudują. Musi być grunt,
na którym można się zaczepić.
Byłoby naiwnością sądzić, że
wszystkie te koncepcje są skierowane wyłącznie na likwidację
niepodległej Ukrainy. Plany są
dużo ambitniejsze – przywrócenie systemu dwubiegunowego.
Systemu, gdzie o wszystkim decydowałyby dwa supermocarstwa
– Rosja i Stany Zjednoczone. Tyle
tylko że bez Ukrainy Rosja nigdy
nie odzyska takiego statusu. Dlatego konieczne jest podzielenie
Ukrainy. Podzielić ukraińskie
społeczeństwo na wrogie obozy
na gruncie pamięci historycznej.
Rozdzielić na podstawie efemerycznego prawa historycznego.
Właśnie dlatego ci, którzy starają
się „pisać” własny, odmienny od
europejskiego wariant ukraińskiej
historii lub narzucić swój dominujący wariant pamięci, bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do sukcesu tej anty-ukraińskiej manipulacyjnej technologii.
http://zaxid.net/news/showNews.
do?podiliti_ukrayinu&objectId=1426530

ATAMANIA UPA
Aleksander Szumański
Książka Edwarda Prusa „Atamania UPA” nie jest oskarżeniem i sądem nad historią narodu ukraińskiego, lecz oskarżeniem faszystów i pomocników hitlerowskich ludobójców,
maskujących się pod hasłami
patriotycznymi i niepodległościowymi. Wydaje się, że książka poza walorami poznawczymi
ma również charakter polemiczny. Sprawa jest o tyle ważna ze względu na wielojęzyczność literatury historycznej w
tym przedmiocie, z której również dowiadujemy się, jakimi
„zbrodniarzami” byli Polacy, a
„niewinnymi barankami” nacjonaliści ukraińscy spod znaku
tryzuba i czarno-czerwonego
ounowskiego sztandaru, zawsze
„miłujący wolność i demokrację” oraz biorący „w obronę”
prześladowanych i co charakterystyczne w owych jednostronnych publikacjach brak jest
informacji o zbrodniach OUN
- UPA, o jej ludobójczym charakterze, ani słowa.
W każdym przypadku należy
jednak przyjąć za pewnik, że
wodzirejami „tańca śmierci”

byli banderowcy. Obecnie politykierzy w Polsce usiłują zataić i zafałszować działalność
OUN - UPA oraz nie ujawniać
ich współpracy z hitlerowskim
Niemcami - hitlerowskim faszyzmem.
Wiedza o historii banderyzmu,
jego trwania po dzień dzisiejszy i odradzania się dzisiaj na
Ukrainie, w państwie nie posiadającym własnej historii, usiłującym przekazać swoje istnienie w rzekomą okupację przez
Polskę, państwie niszczącym
ślady polskości ziem kresowych
II RP, szczególnie od czasu rozpoczęcia działań na kijowskim
Majdanie - jest edukacyjnie
konieczna, gdyż nawet w Polsce
próbuje się rehabilitować i gloryfikować zbrodniarzy z UPA,
stawiając im pomniki wbrew
woli narodu polskiego.
Podobne stanowisko do ukraińskiego zajmuje Zachód na czele
ze Stanami Zjednoczonymi, nie
wspominając o zagrożeniu granic
Rzeczypospolitej przez terytorialną ideologię Stepana Bandery
i jego faszystowskich spadkobierców, operując mrzonkami o

pomocy militarnej w razie zagrożenia granic Rzeczypospolitej.
Historia nieszczęsnego września
1939 roku się powtarza.
Wówczas też Zachód składał deklaracje sojusznicze, zakończone
niecną zdradą polskich interesów
narodowych, polskiej racji stanu,
przez aliantów II Wojny Światowej, łącznie z faszystowską Francją generała Henri Philippe Pétaina,– marszałka Francji, polityka
francuskiego szefa rządu Vichy.
Historia tego nieszczęsnego
września 1939 roku zakończona
hańbą poczdamsko – teherańsko
– jałtańską zmieniła na życzenie
Stalina i uległych mu Churchila i
Roosvelta granice II RP, odrywając od Rzeczypospolitej jej wielowiekowe integralne terytoria,
Kresy Południowo – Wschodnie,
na czele z odwiecznym polskim
Lwowem- powtarza się de novo.
Zbrodnia ludobójstwa ukraińskiego na tak wielką skalę nie
może zostać zapomniana i będzie stanowić przestrogę dla następnych pokoleń Polaków.
Najwyższy czas, żeby prawda
o jej ludobójczej działalności
dotarła do jak najszerszych

kręgów Czytelników zarówno
w kraju, jak i za granicą, ponieważ dokonano zbrodni nie
tylko na narodzie polskim ale
również na obywatelach polskich, Ormianach, Rosjanach,
Ukraińcach, Czechach, Niemcach, czy Żydach, stanowiących
polską mniejszość narodową.
Nie przypadkowo środowiska
kresowe w Polsce wniosły do
Sejmu III RP wniosek o ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian,
pragnąc tym Dniem upamiętnić
ofiary masowego ludobójstwa
dokonanego na bezbronnej ludności polskiej - dzieciach, kobietach, starcach - 11 lipca 1943 roku
przez OUN – UPA, z towarzyszeniem SS Galizien i batalionów
Roland i Nachtigall, duchowieństwa grecko – katolickiego z metropolitą lwowskim Andrzejem
Szeptyckim i części ukraińskiej
ludności chłopskiej. To duchowni grecko – katoliccy poświęcali
narzędzia zbrodni, piły, siekiery,
łopaty etc. biorąc osobiście niejednokrotnie udział w tych niebywałych zbrodniach niewinnych
ludzi. Sejm III RP haniebnymi

decyzjami odrzucił ustanowienie
11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian i zaliczył ewidentne ludobójstwo na Kresach
i w Małopolsce Wschodniej do
„znamion ludobójstwa”. „Znamiona ludobójstwa” to oczywiście prawnie nie jest utożsamione
z ludobójstwem (genocide), stanowi jedynie jego cechy niezbędne do uznania (zakwalifikowania)
konkretnego czynu jako konkretnego przestępstwa, wymagające
następnych działań prawnych do
ustalenia przestępstwa, których
w Polsce się nie przeprowadza z
inicjatywy rządzących III RP. Innymi słowy termin uchwały sejmowej „znamiona ludobójstwa”,
okrutnego mordu dokonanego na
200 tysiącach obywateli polskich
zamieszkałych na Kresach II RP
to sprytna, haniebna polityczna
manipulacja Sejmu Ustawodawczego III RP.
W następstwie protestów środowisk nie tylko kresowych,
nastąpiła zmiana tytułu, dodającego w uchwale termin „ludobójstwo”, o tyle znowu nie
skuteczne prawnie, iż jest to
jedynie jedynie uchwała parla-
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mentarna, a nie ustawa.
Opinię tę potwierdzają zachowania na kijowskim Majdanie polskich politykierów wznoszących
pod banderowskimi sztandarami na platformach ciężarówek,
okrzyki banderowsko – faszystowskie „sława Ukrainie”.
Przypomnienie tych czystek etnicznych na wielką skalę jest
konieczne właśnie teraz, gdy
zbrodnie ukraińskich faszystów
powinny stanowić przestrogę dla
Europy i całego cywilizowanego
świata.
Ujawnione zbrodnie i tę w lesie
w rejonie miasteczka Jagielnica
pow. Czortków woj. tarnopolskie
na polskich mieszkańcach wsi
Połowce - kobietach, dzieciach i
mężczyznach - uprowadzonych
przez terrorystów w nocy z 16
na 17 stycznia 1944 r. powinny
środki masowego przekazu udostępniać polskim odbiorcom medialnym.
Patrz Stanisław Żurek
http://darnokx.no-ip.org/~kresy/kalendarium/01.1944.html
Stwierdzono urzędowo, że ofiary były rozebrane do naga,
okrutnie męczone i torturowane. Twarze ofiar były zmasakrowane przez odcinanie nosów,
uszu, rozcięcie szyi, wydłubanie
oczu, duszenie za pomocą sznurów - arkanów sporządzonych
ze skręconego przędziwa i namydlanych, żeby się szybciej i
łatwiej zaciskały... Zmasakrowane zwłoki ze sznurami na
szyjach, przedstawiały widok
przerażający...
Atamania Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) to „podziemna republika”, którą stworzyła w konspiracji Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN) w okresie hitlerowskiej
okupacji na terenach byłej Małopolski Wschodniej, Wołynia,
południowych skrawków Polesia, ,Południowo - Wschodnich
Kresach Polski, „państwo” będące w jakimś stopniu również
przeciwwagą „partyzanckiego
kraju” stworzonego przez Polskie Państwo Podziemne - Armię Krajową.
W oficjalnych dokumentach OUN
nie występuje termin „atamania”
na określenie „konspiracyjnego
państwa” z całym podziemnym
aparatem administracyjnym, z organami policyjnymi i propagandowymi, ale w ukraińsko - nacjonalistycznej publicystyce zwrot
ten spotykamy często.
W dokumentach OUN powstałych w czasie okupacji niemieckiej mówi się natomiast o konspiracyjnej „derżawie”, czyli o
„państwie ukraińskim”, a to dlatego, iż naród ukraiński nigdy nie
posiadał własnej państwowości i
stąd te obecne fałszerstwa historyczne o „polskiej okupacji” ziem
kresowych i „wielowiekowej
ukraińskości” Lwowa.
Ukraińska Powstańcza Armia
stanowiła siłę zbrojną „państwa
OUN”, na którego rzecz ukraińscy mieszkańcy zmuszeni byli
płacić pieniężny haracz, odda-
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wać kontyngenty w postaci zboża, kaszy, mąki, mięsa, tłuszczu,
nafty, soli, alkoholu, a nawet
słomy.
Otrzymywali za to pokwitowania
w formie asygnat, które miały
być realizowane po wywalczeniu
przez OUN - UPA niepodległego
(„samostijnoho”) państwa ukraińskiego, albo ściślej – „imperium
Wielkiej Ukrainy” rozciągającej
się od Przemyśla, Nowego Sącza,
Krakowa na zachodzie, po Kaukaz na wschodzie. I ten arbitralny,
mafijny internacjonalizm utopijnego „samostijnoho” „państwa
ukraińskiego” stanowi dzisiaj
poważne zagrożenie dla Polski imperialnej polityki Ukrainy, jak
również przez nowego Hitlera
XXI w. Władimira Putina.
Jest to banderowska propaganda, którą karmi się ludzi, aby
ich zjednoczyć i nastroić przeciw wszystkiemu, co nie było
ukraińskie. Nacjonalistyczny
ekstremizm wyrażający się w
koncepcji imperium, w którym
Ukraina, obejmująca swoimi
granicami także część ziem polskich, białoruskich i rosyjskich
miała odgrywać rolę wiodącą
był wyrazem kompleksu galicyjskich faszystów i ich niedojrzałości politycznej.
W sprawach konkretnych zaś (a
nie fantazji) OUN - UPA swoją
aktywną obecnością wywierała
nacisk na Niemców w celu uzyskania z ich rąk łaski, jakiejś
formy państwowości na obszarze
wschodnio - małopolskim, choćby protektoratu na wzór Czech i
Moraw. Ponieważ „państwo konspiracyjne” OUN nie było de facto skierowane przeciw okupantowi niemieckiemu, lecz przeciwko
ludności polskiej i żydowskiej,
którą kurenie UPA wyrzynały w
pień bez litości, przeto Niemcy
wspierali atamanię, dostarczając jej broń i inne niezbędne do
walki wyposażenie, zwłaszcza
wówczas, gdy UPA przygotowywała się do wojny podjazdowej
na zapleczu Armii Czerwonej i
gdy jej przywódcy złożyli hitlerowcom solenną obietnicę prowadzenia na tyłach tej armii działań
dywersyjnych, szpiegowskich i
sabotażu.
Polaków nienawidzili nacjonaliści ukraińscy wręcz patologicznie i z nimi jak to często podkreślały meldunki, OUN - UPA
„trzymała prawdziwy front”,
była w stanie „prawdziwej wojny”, co oczywiście stanowiło
propagandową brednię wojny
polsko – ukraińskiej w latach
okupacji niemieckiej polskich
Kresów. ,
Zbigniew Załuski bezpośredni
świadek i uczestnik strasznych
wołyńskich, „czerwonych nocy”
pisze bałamutnie, że była to
„ostatnia polska wojna na Ukrainie”, której oczywiście nigdy nie
było poza ludobójstwem Polaków
przez OUN – UPA.
Ale Załuski równocześnie stwierdza wielką tragedię Kresów zarówno dla Polaków, jak i niektórych Ukraińców, którzy często
wbrew swej woli znaleźli się w
otchłani okrutnej rzezi. Dla Po-

laków tam mieszkających były to
Kresy Wschodnie, dla Ukraińców
zaś kresy „ukrajiny zachodnie”.
Zatem dla jednych i drugich
były to Kresy, sprawcą ich tragedii zaś była OUN - UPA, która
nie wahała się ani przez chwilę
w zamiarze, aby z tej kwitnącej
krainy uczynić bezludne popielisko w imię własnej urojonej
racji, w imię czystości „samostijnej Ukrainy, bez Lachów,
Żydów i komunistów.
Tragedią Kresów jako krainy,
było także niszczenie kultury łacińskiej, a zatem europejskiej, we
wszystkich jej przejawach na Ziemi Czerwieńskiej.
UPA oddalała swój naród i państwo, o które walczyła, od Europy. Niszcząc wielowiekowe
kościoły, sanktuaria, kompleksy
klasztorne, pałace, zamki, prawie wszystkie o bezcennej wartości dla światowej cywilizacji o
stylach: renesansowym, barokowym, rokokowym, klasycystycznym, rujnowała wszystko to, co
symbolizowało europejską wielkość. W taki rujnujący sposób
OUN - UPA wypierała Europę
na zachód, do Bugu i ułatwiała
ekspansję azjatyckiej cywilizacji
turańskiej, która natychmiast tu
się rozpanoszyła. Dodać należy,
że była to również ostatnia już w
historii obu narodów w nacjonalistycznym wydaniu koliszczyzna,
zamykająca przeszłość, znaczoną
zmaganiami narodowymi.
Porównanie upowców z kolijami
- hajdamakami Maksyma Zeleźniaka (Zalizniaka) i Iwana Gonty
(Honty) może budzić zastrzeżenia.
Przecież upowcy to twór nazizmu
galicyjskiego walczącego o „samostijność’ opartą na społeczno-kulturowym etosie drobnomieszczańskim.
Koliszczyzna zaś była ruchem
anty-feudalnym o zniesienie
poddaństwa, o wolność ruskiego
chłopa. Robiąc takie porównania, ma się na myśli nie analogie
klasowe, lecz barbarzyńskie metody stosowane przez jednych i
drugich - a także antylechityzm
(antypolonizm) i antysemityzm,
w których trudno doszukać się
różnic.
Jeżeli nawet okrucieństwo powstańców Gonty było cechą typową dla XVIII wieku i łatwą
do odszukania również w Europie zachodniej, to okrucieństwo
upowców wzorowane na koliszczyźnie stanowiło anachronizm
potwierdzający dowodnie tezę,
że OUN dążyła do uwstecznienia
Ukrainy, wskrzeszając wzorce, o
których ludność znad Dniestru i
Horynia już dawno zapomniała.
Atamania pochodzi od słowa
„ataman” (po ukraińsku otaman).
Mała Encyklopedia PWN objaśnia je następująco:
„Ataman, wódz Kozaków, początkowo wybierany, od 1723 mianowany (przez carów rosyjskich);
ataman koszowy, wódz (hetman)
na Siczy Zaporoskiej w okresie
zależności od Polski”.
Atamanów mieli hajdamacy z
czasów koliszczyzny oraz karpac-

cy opryszkowie. Poszczególnymi
oddziałami (zagonami, watahami)
dowodzili także atamani (oddziały atamańskie) samodzielnie i
niezależnie lub w ramach hierarchicznej organizacji. Tereny ich
działania były nazywane atamaniami.
Atamani główni stali na czele całości sił, kierowali państwem (np.
Symon Petlura), wówczas ich tytuł odpowiadał tytułowi hetmana
(hetmanat, hetmańszczyzna). Samodzielne oddziały atamańskie
spotykamy w czasach I Wojny
Światowej, kontrrewolucji i wojny domowej na Ukrainie, a także
w pierwszym okresie istnienia
Ukraińskiej Powstańczej Armii.
O „prawdziwej atamanii” można
mówić dopiero od 1943 roku, w
którym zbrodnie jak zboże rosły
od wiosny, a wraz z dojrzewaniem zbóż powstawały łuny na
horyzoncie - to UPA rozpoczęła
swoje żniwo.
Jedni są zdania, by nie rozdrapywać ran, by tę rozpaczliwą konieczność pozostawić przyszłym
pokoleniom, które nie będą obciążone własną pamięcią. Drudzy
są innego zdania, że właśnie ze
względu na te przyszłe pokolenia,
aby je ostrzec oraz z uwagi na tę
ludzką
pamięć, na ciężki tobół przesiąknięty słodkawą wonią krwi i
kwaśnym zapachem strachu - czy
możemy to brzemię zwalić, tak po
prostu, na kark przyszłym pokoleniom?
Są jeszcze kości umarłych pochowanych(?) bez krzyży , których
nikt nie jest w stanie rozdzielić, są
też pomordowani, których przyjął
na wieczny spoczynek ukrainny
czarnoziem. Sprawy atamanii są
już historią, którą znać jednak
trzeba i której zapomnieć niepodobna, jak nie można zapomnieć
hitlerowskiej czy sowieckiej okupacji, wojennych zbrodni, faszyzmu - albowiem nie umarły jeszcze na świecie siły, które powołały do życia „zwyczajny faszyzm”,
nie wyschły źródła, z których ten
faszyzm brał życiodajny pokarm.
Na terenach wyzwolonych spod
hitlerowskiego terroru atamanię
zlikwidowano nie od razu, wtedy nacjonaliści ukraińscy mieli
już nową orientację polityczną.
Licząc na wybuch trzeciej wojny
światowej w pełni „dopasowali”
swoją działalność do polityki brytyjskiej i amerykańskiej.
W jednym i drugim wypadku
była ona w całości antypolska, a
jednocześnie dyktatorska wobec
narodu ukraińskiego. Bandera z
Szuchewyczem utworzyli, w ramach Abwehry, batalion ukraiński „Nachtigall”, którego ukraińskim dowódcą został właśnie Roman Szuchewycz ps. „kpt. Tur”,
„Taras Czuprynka”,już wówczas
z woli Bandery szef OUN w Generalnej Guberni.
Aby była ,,równowaga sił”,
Abwehra powołała jeszcze jeden
batalion ukraiński, „Rolland”,
składający się z melnykowców i
petlurowców. ,
Żołnierze „Nachtigall” jako
pierwsi weszli do opuszczonego
przez wojska sowieckie Lwowa.
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Pod jego ochroną i ku zaskoczeniu Niemców 30 czerwca 1941
roku Bandera powołał „rząd”
OUN, desygnując na jego premiera Jarosława Stećka - Karbowycza.
Obaj zapłacili za to aresztowaniem i wywiezieniem do Sachsenhausen. Hitler nie lubił, gdy go
zaskakiwano niespodziankami, a
banderowcy mieli w jego polityce
do spełnienia zupełnie inną rolę.
Ukarany został także batalion
,Nachtigall”, który po masakrze
Żydów i Polaków we Lwowie
zmuszony został do opuszczenia
miasta, a następnie przeistoczenia
się w oddział policyjno-represyjny.
Od siedemdziesięciu z górą lat,
dzień 14 października, nacjonalistyczna emigracja ukraińska
na Zachodzie obchodzi uroczyście jako święto „ukraińskich sił
zbrojnych”.
Skąd się wzięła ta data i jaki ma
związek z imieniem Stepana Bandery, popowicza greckokatolickiego, oraz z pierwszymi aktami
terroru wymierzonymi m.in. w
ludność polską mieszkającą od
wieków po obu stronach Bugu i
Sanu?
Dzień, o którym mowa, nie był
nigdy przez kogokolwiek wyznaczony z góry, o 14 października
zadecydował przypadek, ale to,
co się z nim wiąże, już nie było
przypadkiem, zostało oficjalnie i
skrupulatnie zaplanowane przez
„prowid”, czyli kierownictwo faszystowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. ,
To właśnie kierownictwo latem
1942 roku powzięło decyzję o
utworzeniu Ukraińskiej Powstańczej Armii, jej pierwsze oddziały
miały się znaleźć w lesie już jesienią tego roku. Za datę powstania
„pierwszego kurenia UPA” banderowcy przyjęli dzień 14 października.
Oto od jakiego wydarzenia bierze
swój początek święto „ukraińskiego wojska”. Przypadkiem, jak
się wydaje, było dla banderowców w niemieckich mundurach
(nie dla hitlerowców) likwidacja
13 października 1942 roku ostatniego getta na Wołyniu.
W tej likwidacji uczestniczył kureń im. Konowalca, teraz już nie
miał nic do roboty, robota czekała
go w lesie. Jaki był w tym udział
Bandery i skąd się wzięło zjawisko, może nawet fenomen, któremu na imię banderowiec, wywołujący do dzisiaj złowrogie skojarzenia, a okaleczeni fizycznie i
moralnie starcy zza Bugu żegnają
się z pobożną bojaźnią i spluwają przesądnie u kołysek wnuków,
aby odpędzić od dziecka czarno-czerwoną satanę?
Bandera przyszedł na świat z pomocą akuszerki - Żydówki na plebanii unickiej we wsi Uhrynów
Stary 1 stycznia 1909 roku.
Niemowlę było słabowite i zezowate, z rozlatanymi oczkami,
które nigdy nie patrzyły prosto
przed siebie, co zmartwiło jego
„neńkę” (matkę). Kiedy podrósł,
ojciec bolał, że syn nie przejawia
pobożności i nic nie wskazywało
na to, że pójdzie śladem parocha
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(proboszcza), zgodnie z rodzinną
tradycją.
Pozostali dwaj synowie także nie
wybrali kariery duchownej. Młody Stepko „kochał wieś i las”,
nie lubił miasta, czuł się w nim
samotny i opuszczony. Z gimnazjum często uciekał do domu, a
właściwie do lasu, który rozciągał
się w pobliżu. Siedząc w krzakach leszczyny czytał wszystko,
co popadło o atamanach i kozackich hetmanach, o powstaniach
i buntach. Był ciągle mały, za
mały jak na swój wiek i dlatego
koledzy nazywali go „konusem”.
Rodzicom mówił, że chce być
agronomem, więc gdy ukończył
gimnazjum, zapisał się na wydział
rolniczy Politechniki Lwowskiej.
Jeszcze w gimnazjum, w 1927
roku, wstąpił do Ukraińskiej Wojskowej Organizacji (UWO), która
od 1920 roku działała nielegalnie
w Polsce pod dowództwem płk.
Jewhena Konowalca, przebywającego stale w Pradze, Wiedniu,
Genewie, a najdłużej w Berlinie,
związanego z niemieckim wywiadem wojskowym oraz dość wcześnie z ruchem nazistowskim.
Kiedy UWO w 1929 roku na kongresie wiedeńskim połączyła się
z niektórymi faszyzującymi grupami nacjonalistów ukraińskich i
przyjęła nazwę OUN (której wodzem został także Konowalec),
Bandera stał się jej fanatycznym
członkiem.
Szybko awansował na przywódcę
skrzydła ,,młodych” w kraju, a w
1932 roku Konowalec mianował
go szefem Egzekutywy Krajowej
OUN.
Bandera miał wtedy 23 lata. Z
chwilą dojścia do władzy Adolfa
Hitlera Bandera związał się z niemieckim wywiadem, otrzymując
pseudonim ,,Siryj”, w Niemczech
też odbył przeszkolenie wojskowo-dywersyjne.
Za udział w zamachu na ministra
spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Pierackiego w 1934 roku „Siryja”,
skazano na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywotnie
więzienie.
Bandera miał wygląd dość niepozorny, niskiego wzrostu, szczupły, mizerny. Wyglądał najwyżej
na lat 20-22.
Cofnięty podbródek, ostre rysy,
nieprzyjemny wyraz twarzy,
biegające oczy z lekkim zezem,
nerwowe ruchy, zacięte wąskie
usta. Wobec powtarzających się
demonstracyjnych
okrzyków
Bandery - notuje oskarżyciel W.
Żeleński - Sąd zarządził wydalenie go z sali. Bandera stawiał
opór, policjanci wynieśli go więc
siłą. Konwulsyjne wymachiwanie rąk i nóg tego drobnego człowieka sprawiało wrażenie raczej
komiczne. Gdy „Siryj” odsiadywał karę na Świętym Krzyżu,
na świecie i w jego organizacji
zaszły ważkie wydarzenia. Oto
w 1938 roku w Rotterdamie zginął z dotąd jeszcze do końca nie
wyjaśnionych przyczyn „wódz
wszej OUN”, Jewhen Konowalec. Zeszła ze świata od bomby
zamachowca postać wyjątkowa,
która zdystansowała wszystkich
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przywódców nacjonalistyczno-ukraińskich z Symonem Petlurą
i Jewhenem Petruszewyczem na
czele, jego nazwisko także przesłoniło imiona generałów podziwianych przez wielu w czasie
polsko-ukraińskich zmagań o
Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918-1929. Być może dlatego, że rozwinął terror, kiedy inni
w tym czasie zwątpili w skuteczność terroru dając pierwszeństwo
walce dyplomatycznej. Konowalec znał Hitlera jeszcze z czasów
jego działalności monachijskiej,
gdy rodził się i dojrzewał ruch faszystowski w Niemczech i postawił na „Hitlerzyka”, jak nazywał
führera NSDAP w liście do metropolity unickiego we Lwowie
Andrzeja Szeptyckiego, jako na
przyszłego wodza Trzeciej Rzeszy.
Konowalec miał dobrego nosa.
Dla „zakompleksiałych” nacjonalistów liczył się fakt, że oto
ich prowidnyk brata się z tak
„znaczną osobą”. Ten fakt także
nabrał szczególnego znaczenia i
wymowy, gdy zaczęło się mówić
o tym, iż führer pragnie odbudowy „Ukrainy samostijnej”, że w
tej odbudowie chce wspólnie z
Ukraińcami „pchnąć koło historii”, a Europa zaczęła drżeć przed
nowym demonem wojny.
Konowalec spotykał się także
służbowo i towarzysko z admirałem Wilhelmem Canarisem,
szefem Abwehry - hitlerowskiego
wywiadu wojskowego.
Oficer tego wywiadu, K. Abshagen, w pracy poświęconej Canarisowi mówi o przyjaźni admirała
z wodzem OUN, a nawet o tym,
że Canaris bardzo przeżył śmierć
druha i nigdy nie pominął okazji,
aby złożyć wiązankę kwiatów na
jego grobie.
Po śmierci Konowalca nacjonaliści ukraińscy długo nie będą mieli
w swoich szeregach drugiej takiej
indywidualności, kogoś tak popularnego w społeczeństwie.
Jednak ,,zakasuje go z kretesem”
Bandera, a później także Roman
Szuchewycz, o którym jeszcze
usłyszymy i to nie raz.
Zgodnie z „politycznym testamentem” Konowalca schedę po
nim w OUN miał przejąć jego
szwagier, ppłk Andrij Melnyk nie lubiany i nie szanowany przez
młodych bojowników w kraju. Na
przełomie lat 1938/1939 z rozczłonkowanej Republiki Czechosłowackiej po haniebnym traktacie monachijskim Ukraińcy „wykroili” na Zakarpaciu trzeci, obok
Słowacji, trzon osłabionego oraz
okrojonego państwa i utworzyli
za przyzwoleniem Berlina i zniewolonej Pragi rząd autonomiczny na czele z kryptoounowcem,
prałatem Augustem Wołoszynem,
który się związał z hitlerowskimi Niemcami , jak powiadają
Ukraińcy, „nie na życie, lecz na
śmierć” i korzystając z ich wyposażenia powołał oddziały zbrojne
pod nazwą „Sicz Zakarpacka”.
Jednym z jej twórców był inny
organizator zamachu na Pierackiego, kompan Bandery (starszy
od niego o dwa lata) i jego ,,ojciec
chrzestny” przy wprowadzaniu do

UWO - Roman Szuchewycz („Taras Czuprynka”).
13 października zlikwidowane
zostało ostatnie getto na Wołyniu
z udziałem kurenia Szuchewycza.
Wykonał on lojalnie zadanie powierzone Ukraińcom przez Niemców. Teraz tych Żydów a właściwie ich resztki szukać należało
w lesie. Pierwsze sotnie UPA ruszyły do lasu 3 marca 1943 roku.
Szli od Kołek, śpiewając hymn
„samostijnej Ukrainy”:
„Czorne morę Dniprom propływe
Otoman na Moskwu nas wede
Ne strasznaja w boju smert...
Sława Bohu, czest...
Smert Lacham, żydiwśkij komuni.”
„Był to pochód krwawy”, jak
stwierdza H. Cybulski w „Czerwonych nocach”. Naprawdę
krwawy, zgodnie z założeniami, które odnajdujemy w piśmie
„Ukrainśkyj nacionalist” wydawanym przez OUN: ,,Nacjonalizm ukraiński nie może się liczyć
z żadnymi ogólnoludzkimi ideami, jak solidarność, sprawiedliwość, miłosierdzie, humanizm.
Każda droga, która prowadzi do
osiągnięcia celu jest naszą drogą,
bez względu na to, czy zostanie
zakwalifikowana przez innych
jako bohaterstwo, czy też podłość”.
Piotr Werszyhora pisze, że z
pierwszymi mordami UPA dokonanymi na ludności polskiej partyzanci Polskiego Państwa Podziemnego zetknęli się już w lutym
1943 roku.
Pod Włodzimierzem Wołyńskim
upowcy ,otoczyli wieś, wystawili
warty, po czym chodzili od chaty
do chaty i mordowali mieszkańców. Nie rozstrzeliwanie, nie egzekucje, ale zwierzęce mordowanie... Zarzynali, kłuli, dusili....”.
Ich hasłem było: „Abo bude
Ukrajina, abo lacka krow po kolina!” (Albo będzie Ukraina, albo
polska krew po kolana). Świadkowie wołyńskiej tragedii mówią
o tym samym, a jednocześnie o
czymś innym. Cybulski pisze o
zorganizowanych zagonach UPA,
Werszyhora zaś o ,,oddziałach
atamańskich”, które poprzedziły
powstanie kureni Sidora – Szuchewycza, albo po prostu była
to forpoczta tych kureni, która z
Polesia przedzierała się tu bezdrożami. Gdy zaś idzie o „oddziały
atamańskie”, wolnych kozaków”,
to mogli nimi w tym wypadku być
ukraińscy schutzmani (Schutzpilezei) którym doskwierała już niemiecka dyscyplina. Nacjonaliści
wstępowali do policji, bo chcieli
mieć broń i wśród Polaków odgrywać rolę „ludzi ważnych”, tu
i ówdzie poturbować, wyłudzić
„horiłkę” (gorzałkę), machorkę, tu zgwałcić Laszkę, tam Żydówkę, cichaczem zamordować
niemiłego sąsiada - a tymczasem
niewiele z tych rzeczy: służba,
musztra, szkolenie, koszary - to
„nie” dla „potomków” Siczy Zaporoskiej, których ojcowie harcowali po bożym stepie w watahach
Petlury i Machny.

Słowem, służba u Niemców się
nie podobała. A nadto: gdzie ta
,,obiecana” przez „Hitlerzyka”
soborowa Ukraina?
Trzeba wiać do lasu i żyć na własny rachunek, wiać z bronią i
amunicją oraz wszystkim tym, w
co wyposażyła ich ,,Wielka Rzesza”. W wołyńskich borach, na
poleskich mokradłach i oparzeliskach otwierała się przed nimi
niczym nie krępowana kozacka
wolność, „matka – swoboda”,
być może zalążek dzisiejszej
„Swobody” faszystowskiej, antysemickiej i antypolskiej partii
Oleha Tiahnyboka.
Nie trzeba już było pełnić służby, być policyjnym psem - szło
się, dokąd oczy poniosą, w dal
siną, na Wielki Łuh, mordując
i paląc, jak to czynili ich ojcowie, dziadowie i pradziadowie
koliszczyzny na chwałę „samostijnej Ukrainy”. Inny świadek
i bezpośredni uczestnik „wołyńskich wydarzeń”, Józef Sobiesiak - „Maks” po wojnie admirał polskiej Marynarki Wojennej, w książce pt. „Przebraże”
(Lublin 1973) relacjonuje:
,,Pierwsze odrębne od niemiecko-ukraińskiej policji oddziały
ukraińskie -zalążek UPA -pojawiły się jesienią 1942 roku. Siłę z
UPA uczyniły jednak dopiero decyzje pełnomocnika kierownictwa OUN, Wasyla Sidora o przejściu do walki partyzanckiej oraz
pójściu do lasu w ciągu kilku dni
trzeciej dekady marca 1943 roku
4 tysięcy ukraińskich policjantów
pod wodzą inspektora policji w
Pińsku, majora Romana Szuchewycza . Ten chwyt powtarzano
zresztą potem systematycznie - w
nowym terenie, gdzie pojawiły się
zagony UPA, niemiecka policja
ukraińska, a nawet oddziały regularnych wojsk SS, jak na przykład pododdziały z legionu
Ukraina czy dywizji SS „Hałyczyna” (14 SS - Infanterie Division „Galizien”) szły do lasu
(...). Tak więc w marcu 1943
roku ktoś gdzieś nacisnął guzik.
Może w Berlinie, może we Lwowie, może w Reichskommissariat
Ukraine w Równem. Kto? Może
to Goebbels, może Himmler
chcieli sparaliżować i związać
bratobójczą walką potencjalnie
tak niebezpieczne dla niego siły
dążeń wyzwoleńczych Polaków i
Ukraińców?
A może tylko ounowcy, prostym
hasłem „rżnąć Lachów”, chcieli
poruszyć i skupić wokół siebie
jak najwięcej ludzi, związać ich
ze sobą na śmierć i życie zbrodniami, które nie pozostawiały im
drogi powrotu do normalnego
życia”. Czyżby miały się powtórzyć czasy koliszczyzny? Przecież hajdamaków - kolijów do
rzezi konfederatów barskich i
Polaków w ogóle w 1768 roku
zachęciła także obca ręka” - zauważa Mieczysław Dec, druh
szaroszeregowiec i dowódca
samoobrony w Milnie koło Załoziec. W podobnej sytuacji,
jak Polesie, był również sąsiedni
Wołyń. Dlatego też i tu jesienią
powstaje sotnia UPA pod dowództwem setnika Dowobieszki
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- Korobki (prawdziwe nazwisko
Perehijniak). Charakterystyczny
dla ówczesnej sytuacji na Polesiu
i Wołyniu jest fakt, że pierwsze
miesiące walki obu oddziałów
UPA Ostapa i Korobki poświęcone są całkowicie uderzeniom
wymierzonym w czerwonych
partyzantów i polskie placówki.
Dowódca Ostap dał się dobrze
poznać bolszewickim partyzantom i ich dowództwu, zyskawszy
sobie swą bezkompromisowością
w walce miano Sieroża - sadysta”. Niesławne to miano, ale
godne „rezuna”. Jako komentarz
do tego, niechaj posłuży wypowiedź J. Sobiesiaka, któremu jest
ona znana. Informuje on kompetentnie, że ,,polskie placówki” samoobrony (bo takie miał na myśli
Mirczuk) powstały dopiero wiosną 1943 roku, właśnie jako konsekwencja ounowskich napadów
i ochrony przed nimi. Wiele małych ośrodków polskich zostało
zlikwidowanych, zanim zdążyły
się zorganizować bądź ewakuować. W innym miejscu Mirczuk
podaje, że OUN postawiła przed
UPA jako naczelne zadanie „obronę ludności ukraińskiej przed
Niemcami i Lachami idącymi z
Niemcami ręka w rękę”. Ponadto ludność ukraińska traktowała
UPA jako swoje zbrojne ramię
broniące ją przed „bandami polskiej samoobrony” także idącej
„ręka w rękę” ze ,,stalinowskimi
partyzantami” i ,,współpracującej z NKWD”. Właśnie obronę
ludności ukraińskiej traktowała
UPA „jako naczelne swoje zadanie”, dowódca zaś grupy UPA
„San” -Mirosław Onyszkewycz,
oświadczył: „Celem UPA było
walczyć z państwami demokracji
ludowej i ze Związkiem Radzieckim i w walce tej tworzyć „samostijną Ukrainę”. Nieco odmienne
zdanie w tej kwestii ma były poseł do Sejmu II RP Stepan Baran,
autor książki pt.: Mytropotyt Andrij Syptyćkyj. Żyttia i dijdinist”
(Monachium 1947) („Metroplita
lwowski Andrzej Szeptycki”) Na
str. 116 pisze o mordach OUN
- UPA jako o rezultacie ,,moralnego zdziczenia części młodego pokolenia galicyjskicgo. To
przerażało wszystkich, którzy
pragnęli lepszej przyszłości dla
narodu ukraińskiego”. Do tej pory
wszystko w porządku, ale dalej
już bałamutnie: ,,Prawdą jest że
fizyczną likwidację społeczności
ukraińskiej, zwłaszcza inteligencji i wiejskiego aktywu, rozpoczęli jako pierwsi na Chełmszczyźnie
i Podlasiu polscy bojówkarze i to
już w roku 1941.Odwet za to na
Polakach rozpoczął się na Wołyniu dopiero w 1942 roku, a w Galicji w roku 1943”. Pół wieku później inny poseł (posłanka) Dmochowska mówiła podobnie trzy
po trzy kompromitując się zupełnie brakiem wiedzy na ten temat.
Według Dmochowskiej UPA powstała z samej chęci odwetu, a jej
„wyczyny” były niczym innym
jak tylko odwetem. Zbadawszy te
wszystkie sprawy, historyk kijowski Witalij Czerednyczenko, w
szkicu pt. „Czorna sotnia Gestapo
i Abwehry”, opublikowanym w
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1982 roku, doszedł do wniosku,
że kierownictwo OUN postawiło
przed UPA następujące zadania:
- skupić w bandach Ukraińców,
którzy pragnęli walczyć z okupantem i tym samym pozbawić
możliwości walki z okupantem
w oddziałach partyzanckich pokaźnej ilości osób, - żonglując
hasłem walki „o wyzwolenie”
Ukrainy, skierować bandy przeciwko polskim i sowieckim partyzantom, przeciwko nieukraińskim
mieszkańcom zachodnich obwodów USRR oraz Wschodniej
Polski; - wzmocnić ounowskimi
bandami pododdziały karne okupantów i takim sposobem zluzować pododdziały Wehrmachtu,
aby mogły się znaleźć na froncie
niemiecko-radzieckim; - rozwinąć akcję dywersyjno - sabotażową na terytorium wyzwolonym
już przez wojska sowieckie”. Z
drugiej strony wiosną i na początku lata 1943 roku hitlerowcy
razem ze swoimi „druhami’, melnykowcami rozpoczęli w Galicji
werbunek do janczarskiej dywizji
SS „Galizien”. Gdy w końcu lata
1943 roku w dystrykcie galicyjskim została zakończona akcja
werbunkowa, a na Wołyniu i Polesiu pojawiły się większe oddziały partyzanckie, przywódcy OUN
przestali traktować Galicję jako
,,zaplecze”, przeciwnie powołali
tu ekspozyturę UPA pod nazwą
Ukraińska Narodowa Samoobrona (UNS). Pochodząca z tego
okresu instrukcja dowództwa
UPA głosiła: ,,Wszystkie brzegi
masywów leśnych, wszystkie leśne przesieki zagrodzić barykadami, nieprzejezdnymi rowami, wilczymi dołami. Zawalić wszystkie przejścia leśne, poprzecinać
wszystkie szlaki, które wiodą do
lasu (...) Na skraju lasu rozwinąć
dobry wywiad (...) Ile razy wróg
usunie z dróg barykady, tyle razy
należy je natychmiast ponownie
zabarykadować. Przy pomocy sił
bojówek, samoobrony, wywiadu
zablokować wroga w jego punktach oporu. Zaryglować go w lesie i nie zezwolić na wyjście, a
jeżeli to możliwe, zlikwidować”.
Do spraw tych przyjdzie nam
jeszcze nawiązać. Teraz wróćmy
jednak do początku, do momentu powstania UPA i do tworzenia przez nią leśnej i podziemnej
atamanii. Gen. Petro Werszyhora
wspomina, że partyzanci sowieccy szybko zorientowali się w złożoności problematyki ukraińskiej
na Wołyniu. Doszli do wniosku,
że tam gdzie ruch powstańczy o
zabarwieniu nacjonalistycznym
rodził się oddolnie natychmiast
przybierał on charakter antyniemiecki zgodnie z tym, co głosiła
OUN, gdy oświadczyła, że zrywa
z hitlerowcami po aresztowaniu
„rządu” we Lwowie. Tam zaś,
gdzie tworzyli ten ruch galicyjscy ,,podporucznicy”, stawał się
on wyłącznie antypolski i unikał wszelkich walk z Niemcami.
Pierwotny trzon UPA składał się
z policjantów ukraińskich oraz
członków innych kolaboranckich
oddziałów ukraińskich wysługujących się dotąd Niemcom.
Uzupełniali go niektórzy jeńcy

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
z Armii Czerwonej, w tym także
oficerowie spośród antysowiecko
nastrojonych Ukraińców. Przykładem tego jest Mykoła Sawczenko ps. „Bajda”, pochodzący
z Połtawy. Był lejtnantem sowieckim, zdezerterował i utworzył
sotnię UPA „Schidniaków” w rejonie Czarnego Lasu koło Stanisławowa, buszował też w Polsce
jako dowódca kurenia. W miarę
zbliżania się wojsk sowieckich
do granic II RP szeregi UPA powiększały się o dodatkowy, nie
znany jej dotąd element. Wstępowali doń własowcy oraz słowaccy
faszyści, którzy po upadku rządu
ks. Tiso przekazali banderowcom
zakonspirowane arsenały broni.
Nie zabrakło także Francuzów,
Niemców, Hiszpanów, Norwegów, Belgów i innych. Ten napływ cudzoziemców zrodził zamiar utworzenia w ramach UPA
specjalnych jednostek ,,narodowych”. P. Mirczuk twierdzi, że w
szeregach UPA działało około 15
grup złożonych z cudzoziemców.
OUN - UPA w swej propagandzie
stosowała slogany przyjęte od Josepha Goebbelsa. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że koncepcja międzynarodowego żydostwa
jako absolutnego wroga, wykluczającego wszelki kompromis,
była fundamentem całego ukraińskiego obozu nacjonalistycznego.
Sternicy propagandy OUN - UPA
polecali podległym sobie organom tak formułować hasła, by
naród ukraiński był przekonany,
że polski rząd na emigracji oraz
jego siła zbrojna – AK, mają, jako
narzędzie światowego żydostwa,
jeden zasadniczy cel: zniszczyć
Ukraińców jako naród. U podstaw propagandy antysemickiej
leżała taktyka antyracjonalnego,
emocjonalnego traktowania wroga, przedstawianego jako siłę
anonimową; polecano mówić o
żydostwie: ,, niebezpieczeństwo
żydowskie”, ,,okrucieństwo światowego żydostwa” etc. Pogrom
Żydów rozpoczęli nacjonaliści
ukraińscy jeszcze przed powstaniem UPA, wzorując się przy tym
na pogromach stosowanych przez
petlurowskie „kurenie śmierci”.
Przy tym wykazywali wiele pomysłowości i inicjatywy, czym
niewątpliwie schlebiali Niemcom
hitlerowskim. Taką „inicjatywą” osiągali oni często dwa lub
nawet trzy cele równocześnie:
Zaspokajali swój patologiczny
antysemityzm, który jątrzył ich
dusze od czasów petlurowskich
pogromów, zaświadczali przed
hitlerowcami swoją faszystowską
istotę i otrzymywali za każdego
pojmanego lub zabitego Żyda
nędzną nagrodę. Jaką nagrodę? Z
zachowanych dokumentów niemieckich dowiadujemy się, że
np. policjantom - kolaborantom
za zabójstwo Żyda dawano litr
wódki i kilogram tłuszczu. Taka
informacja znajduje się m.in. przy
nazwisku lwowskiego policjanta
Sułymy, który obecnie mieszka
w Anglii - więcej, udziela wywiadów, w których twierdzi, że
ratował Żydów z likwidowanego
lwowskiego getta. W dokumencie
OUN, a konkretnie w rozdziale

„Mniejszości narodowe”, ukraińscy faszyści zaliczyli Żydów do
„wrogiego plemienia” i przeznaczyli na zagładę.
W ich gazecie natomiast
(„Ukrajinśka Dumka”) w 1942
roku napisano z pełną wiarą
w urzeczywistnienie z łaski hitlerowców idei „samostijnosti”:
,,Nastanie dzień, że Żydzi zostaną surowo ukarani na całym
świecie”. Jak widać, nacjonalistom Ukraina bez Żydów już
nie wystarczała. Niejaki Sydor
Zaporożeć wydał w 1952 roku w
Nowym Jorku książkę pt. „Kożen
powynen znaty”. Książka ma charakter antysemicki i została napisana w duchu przedwojennej i
wojennej propagandy OUN. Niewiele różniła się od niej praca Jurija Mowczana pt. „Szczo warto
znaty” (Toronto 1966) twierdząc,
iż „kto nie jest nacjonalistą - antysemitą”, ten jest po prostu ,,agentem Moskwy”. Obaj wyśmiali
obecne „kumanie się” ounowców
z syjonistami i nazwali je z obu
stron jako nieszczere - albowiem
faktom, tj. pogromom żydowskim
dokonywanym przez faszystów
ukraińskich, trudno zaprzeczyć.
Rozprawiają się z nimi tzw. realiści, którzy właśnie weszli w
alians z syjonistami i propagują
sojusz „tryzuba z gwiazdą Dawida” oraz zakładają komórki „komitetu przyjaźni”. Banderowcy
wyciągnęli do syjonistów dłonie
jeszcze lepkie od żydowskiej krwi
a ci uścisnęli je bez najmniejszego wahania. Dlaczego tak się
stało? Rąbka tajemnicy uchyliła
probanderowska „Swoboda” w
1981 roku, pisząc: „...zbyt często
mamy do czynienia z wyraźną
antyukraińską paranoją ze strony
żydowskiej.. Z takim zjawiskiem
należy się rozprawić i skończyć
raz na zawsze-albowiem zmieniły się czasy, i nie chodzi o zapomnienie, o niepamięć - bo niczego, co by kompromitowało Ukraińców w okupacyjnej kwestii
żydowskiej nie było”. Słowem:
nacjonaliści nie mają żadnych
grzechów „głównych ani powszednich” względem Żydów. Takie
grzechy, ma się rozumieć, mają
hitlerowcy i Polacy, nacjonaliści
ukraińscy zaś są „czyści” i o tym
świat powinien wiedzieć. Obie
nacje: ukraińska i żydowska mają
tego samego wspólnego wroga Polaków. To wystarczy!
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Polacy niech się teraz gęsto tłumaczą ze swojego „antysemityzmu”,
a jeżeli fakty świadczą o czymś
przeciwnym, to tym ,,gorzej dla
faktów”. Przy tym jednocześnie
zapomina się o wzmiankowanych
„kureniach śmierci”, które tylko
w 1918 roku wysłały na „łono
Abrahama” około 100 tys. ukraińskich Żydów. Sprytny rabin
Gutman zarządził w Kamieńcu
Podolskim modły za pomyślność
głównego atamana, sądząc naiwnie, że ugłaszcze bestię, przechytrzy ją i przyjaźnie usposobi do
synów Jakuba.
Bestii nie ugłaskał ,,ni prośbą, ni
dary”, ale dał początek ,,tradycji
przyjaźni”
żydowsko-ukraińskiej.
Czas hitlerowskiej okupacji to
osobna karta, ale i w niej nie
brak przykładów godnych ,,tradycji”. Chociażby ,,przyjaźni”
policji ukraińskiej z żółtą policją żydowską, która w getcie
lwowskim liczyła 750 osób. Obie
formacje wspólnie „ratowały”
Żydów, wysyłając ich w transportach na śmierć. W rezultacie
tego w 1943 roku 20 tys. Żydów
rozstało się z życiem.
Nie o tym rozmawiali z sobą
Mykoła „Łebed’ i Abraham
Szyfrin siedząc przy kominku w nowojorskim mieszkaniu
byłego szefa OUN. „Łebed’ zapewne myślał: gdybyś wpadł
w moje ręce w czasie okupacji
„ty parszywy Żydzie” a Szyfrin
podobnie: jakie to szczęście, że

nie spotkałem tego bandiuka w
czasie gdy był on ounowskim
Himmlerem. Ale czasy się zmieniły. Doświadczył tego na sobie
były policjant Bohdan Kozij
mieszkający dziś na Florydzie.
Czy ma jeszcze zdjęcie zrobione
mu w Stanisławowie przez kolegę „po fachu” -Ostapiaka nad
trupem zabitego żydowskiego
dzieciaka Bernarda Kandlera?
Czy wspomina w bezsenne noce
lub na posiedzeniach „komitetu
przyjaźni” o tym, jak zastrzelił
trzyletnią Żydówkę i niewiele
od niej starszą Lusię Roziner
oraz brodategostarca Kozia?
Takich jak Kozij policjantów na
Florydzie mieszka kilku, m.in.
Mychajło Derkacz, Stepan Mudryk, Ołeksander Biłyk, Iwan
Ołeksyszyn, a także redaktor
Iwan Bazarko. Wszyscy oni są
dziś obywatelami Stanów Zjednoczonych i członkami „komitetów przyjaźni” spokrewnionych
z bolszewicką antysemicką jaczejką GPU - NKWD (...)”.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Edward_Prus
Edward Prus http://lubimyczytac.pl/ksiazka/204882/atamania-upa-tragedia-kresow
http://www.biblionetka.pl/
book.aspx?id=103077

XXXI ZJAZD
TARNOPOLAN
W dniach 6÷9 czerwca, w Krakowie, odbędzie XXXI Zjazd urodzonych na ziemi tarnopolskiej, mających tam „rodzinne korzenie”
oraz wszystkich zainteresowanych takim
spotkaniem, na które organizatorzy serdecznie zapraszają. Informacje na stronie www.
tarnopolanie.pl , a także mailowo pod adresem: kontakt@tarnopolanie.pl

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
Wsparcie budowy Pomnika Wołyńskiego w
Lublinie
Fundacja Niepodległości, 20-75 Lublin,
ul Bohaterów Monte Cassino 53
Nr. konta
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Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

www.ksi.btx.pl

Gdzie leży Ukraina?
Bogusław Szarwiło

Jak się okazuje pytanie postawione w tytule, jest aktualne
nie tylko dziś, ale zadawano go
dużo wcześniej. Taki sam tytuł
miał również artykuł opublikowany w czasopiśmie „Pobudka” ( ilustrowany dwutygodnik
Związku Szlachty Zagrodowej
1939 ) wydawany w Przemyślu,
N r. 17 z 1 września 1939 r. Warto go przeczytać. Prezentuję go
w całości poniżej:
Taki temat, bardzo ciekawy i żywotny omawia praca K. Skórewicza p. t. „Terytorium Ukrainy
w świetle kartografii”. Postawmy sobie najpierw pytanie: o co
tu chodzi? Otóż idzie o to, żeby
znaleźć prawdziwą, opartą na
nauce i faktach rzeczywistych,
odpowiedź na pytanie: gdzie
jest Ukraina? Musimy sobie
bowiem uświadomić, że hałaśliwa reklama, jaką tworzą koło
sprawy ukraińskiej nasi Rusini,
uważający siebie za najbardziej
rasowych „ukraińców”, opiera
się na steku kłamstw, fałszerstw
historii, przekręcaniu faktów i
zupełnym nieliczeniu się z rzeczywistością. Właśnie sprawę
ukraińskich ziem omawia naukowo i dokładnie p. Skórewicz.
Opiera się autor na bogatym
materiale map, których odbitki
załącza do swej pracy. Mapy te
sięgają do XV wieku! Okazuje
się, że na najstarszych mapach,
aż do połowy XVI wieku nazwy
„Ukraina” w ogóle nie ma. Tam,
gdzie później zjawiła się nazwa
„Ukraina”, na starych mapach
widnieją białe plamy, oznaczające puste obszary. Obszary te
już za polskich czasów zwano:
„Dzikie Pola”. Pustkę na nich
spowodowały najazdy tatarskie
i długie ich panowanie nad tymi
ziemiami. Polska, zaczynająca
na Wschodzie pracę cywilizacyjną i gospodarczą dopiero od
wieku XV, najpierw zaludniała
i zagospodarowywała Wołyń i
Podole, osiedlając tam masowo ludność polską, w tym liczną drobną szlachtę z Mazowsza,
Sandomierskiego, a nawet z Ziemi Czerwieńskiej, t. j. od nas.
Ziemie nad Dnieprem i Bohem,
owe „Dzikie Pola”, które od
drugiej połowy XVI w. zaczęto
nazywać „Ukrainą”, doczekały
się swej kolei dopiero w obradach sejmowych z r. 1590, na
których postanowiono zaludnić
je, gdyż: „pożytków z nich publicznych ani prywatnych nie
masz żadnych. Stąd, żeby odłogiem nie leżały i w pożytek jakiś
obrócić się mogły, za pozwoleniem i daniem nam w moc tego
przez wszystkie stany, ustawujemy, że nam wolno będzie… rozdawać te pustynie na wieczność
osobom szlacheckiego stanu,

zasłużonych nam (t. j. Królowi
Polski) i Rzeczypospolitej”…
Pisze Konstytucja sejmowa z r.
1590. Rozpoczęła się wędrówka
ludności z całej Rzeczypospolitej na Wschód, na te żyzne, puste ziemie. Szła nie tylko szlachta, lecz masa chłopów polskich,
zachęconych m. in. o wiele korzystniejszymi warunkami życia, niż w innych dzielnicach
Państwa. Wtedy też ruszyła tam
i ludność ruska, która przedtem
odpłynęła ku zachodowi pod tatarskim naciskiem.
Wspomniana już nazwa „Ukraina” dla ziem nad Dnieprem i
Bohem nie oznaczała wówczas
nic więcej, jak tylko część ziem
Rzplitej, tak jak były nazwy:
Mazowsze, Podole, Pokucie
itd. Nazwy miejscowości tam
położonych, były polskie – jak
stwierdzają mapy inż. francuskiego le Vasseur de Beauplon,
który w XVII w. robił tam osobiście zdjęcia terenu dla swych
map. Potwierdzają to i inne źródła z tamtych czasów. Ruszczono je dopiero w następnych stuleciach. Pomijając całe dalsze
wywody autora, stwierdzić należy, że nigdy na przestrzeni całych dziejów, nie była oznaczona
nazwą „Ukraina” Ziemia Czerwieńska. Dlatego też opierając
się na najsumienniejszych studiach i badaniach najstarszych
map, tudzież innych źródeł, trzeba powiedzieć, że „stosowanie
nazwy „Ukraina” jest właściwe
i zgodne z prawdą historyczną
jedynie dla oznaczenia obszarów nad Bohem i Dnieprem.
Położona na zachód od Ukrainy
Ziemia Czerwieńska posiada
odrębną historię; stanowiła ona
od czasów piastowskich istotną
i nieodłączną część terytorium
polskiego, gdy tymczasem Ukraina do XVI w. przedstawiała pustynię, położoną na pograniczu
między Polską, Moskwą a Siedmiogrodem”. To samo trzeba powiedzieć, jeżeli się weźmie pod
uwagę zasięg języka ukraińskiego. Ukraiński uczony I. Ziłyński
wykazał, „że granica zasięgu
języka „ukraińskiego” pokrywa się mniej więcej z historyczną granicą Ukrainy, położonej
na Wschód od Górnego Bohu i
dalszego Dniestru”.
Czy nie
czas, żeby „wielka polityka”
naszych „ukraińców” zwróciła
swe oczy na Wschód, na Ukrainę
i nią się bliżej zainteresowała,
zamiast tumanić i zwodzić ludzi
majaczeniami o „przyszłej ukrainie” na ziemiach bezspornie i
odwiecznie polskich?… A czasu
na lepienie drugiej „Karpackiej
ukrainy” u nas szkoda!
Autor artykułu podpisany -Jast,
moim skromnym zdaniem bar-

dzo dobrze zaprezentował opracowanie : Kazimierza Skórewicza. On sam w listopadzie 1938
r. w przedmowie napisał między innymi:

Od czasów wojny światowej dyskutowane jest szeroko, zarówno
w kraju jak i poza granicami
Polski, zagadnienie państwa
ukraińskiego. W jakich warunkach politycznych mogłaby
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powstać państwowość ukraińska, na czyje poparcie mogłyby
liczyć wysiłki zmierzające do
jej utworzenia, jaka rola przypadłaby nowemu państwu w tej
części Europy — oto pytania, jakie zawsze koncentrują się dokoła projektów tworzenia nowych
organizmów politycznych. Ale
obok tych koniecznych problemów, omawianych przez różnych
autorów pod odmiennym kątem
widzenia, zagadnienie państwa
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ukraińskiego posiada jeszcze
swój specyficzny charakter. Nigdy chyba jeszcze nie wysuwano projektów tworzenia nowego
państwa, bez ustalenia, chociażby w najogólniejszych zarysach,
terytorium i narodu, które stanowiłyby podstawę istnienia i
rozwoju tego państwa. Pomimo
długiego już okresu polemik i
dyskusji na temat państwa ukraińskiego, zasięg ziem ukraińskich i ludności, którą można
nazwać ukraińską, tonie wciąż
jeszcze w mglistych ogólnikach.
Za mało mówi się w dyskusji
na tematy związane z Ukrainą
o rzeczowych sprawdzianach,
według których można by kwalifikować ukraińskość poszczególnych ziem i grup ludności. Powoduje to, że w szerokich kołach
czytelników, mniej obeznanych
ze sprawą ukraińską, zwłaszcza
zaś w społeczeństwach zachodnich, przyjmowane są bezkrytycznie hasła ruchliwej propagandy ukraińskiej, która usiłuje
zainteresować czytelnika sprawą ukraińską, snując przed jego
oczami wizję Wielkiej Ukrainy.
Toteż nacjonaliści, ukraińscy
nie wahają się kreślić projektów
granic ziem Wielkiej Ukrainy,
sięgającej niemal od Wisły aż
po Kaukaz, niemal od Mińska
na Białorusi aż poza Karpaty
i po Krym włącznie, mimo że
granice tak wykreślone nie posiadają żadnego uzasadnienia,
ani historycznego, ani językowego ani narodowościowego.
Samo życie przeczy kategorycznie takim tezom. (...) Określenie
granic obszarów ukraińskich
wymagałoby głębszych studiów
historycznych, językowych i
socjologicznych, z uwzględnieniem wpływów kulturalnych, jakie występują na badanych obszarach. (...) Zamiarem autora
było rozpatrzenie zagadnienia
terytorium ukraińskiego pod
jednym tylko kątom widzenia,
a mianowicie w świetle historii
kartografii. I tu, jako badacz
pisze, że: W pierwszej połowie XVI stulecia na niektórych
mapach moskiewskich, na obszarach, gdzie na dotychczasowych mapach poza miastami
pobrzeżnymi świeciła biała plama, pojawiać się zaczyna napis
„Okraina”. Obszary oznaczone
tą nazwą stanowiły w dalszym
ciągu białą plamę, która biła
w oczy tym bardziej, że mapy

w tym miejscu były omyłkowo
rozciągnięte prawie na 2° szerokości geograficznej Na mapach,
wydawanych w tym okresie w
państwach zachodnio-europejskich, nie ma napisu „Ukraina”.
Jako przykład służyć może francuska mapa Polski p. t. „Carte
de Pologne”, opracowana przez
du Val’a (zał. mapa nr. 6). Jedynym wyjątkiem jest włoska mapa
opracowana w 1633 r. przez
Rossi’ego. Mapa ta posługuje
się nazwą „Okraina”, ale dla
oznaczenia obszarów położonych nad Donem. Napis „Ukraina” nie oznaczał bynajmniej
stwierdzenia odrębności politycznej lub narodowościowej
tego kraju. Nazwy „Ukraina”
używano dla oznaczenia południowo-wschodniego pogranicza Polski ówczesnej, a więc
nazwa służyła na oznaczenie
jednej z wielu ziem polskich. (...)
Proszę zwrócić również uwagę,
że w zakończeniu autor napisał:
W konkluzji stwierdzić trzeba,
iż stosowanie nazwy „Ukraina”
jest właściwe i zgodne z prawdą
historyczną jedynie dla oznaczenia obszarów nad Bohem i
Dnieprem. Położona na zachód
od Ukrainy Ziemia Czerwieńska posiada odrębną historię;
stanowiła ona od czasów piastowskich istotną i nieodłączną
część terytorium polskiego, gdy
tymczasem Ukraina do XVI wieku przedstawiała pustynię, położoną na pograniczu między Polską, Moskwą a Siedmiogrodem.
Zaprezentowany bardzo skrótowo materiał jest odpowiedzią
nie tylko dla nacjonalistów
ukraińskich, ale i naszych polityków nieznających naszej historii narodowej fałszowanej od
lat. Przywołany tu artykuł jest
jak najbardziej na czasie, jak i
nazwa czasopisma „Pobudka”.
Najwyższy czas aby nasz rząd i
politycy obudzili się i przejrzeli
na oczy w sprawie polityki wobec Ukrainy.
Źródła:
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/ Fragment mapy Europy Środkowej w/g kardynała Nikolausa Cusanusa (Mikołaja z Kuzy) - Rzym? 1475 r.
Jest to jedna z najstarszych map na której pojawia się nazwa Polska (Polonia). Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.

/ Fragment mapy Europy Środkowej Hieronima Munzera na podstawie rękopisu mapy Europy wykonanego przez kardynała Cusanusa-Mikołaja z Kuzy - Norymberga 1493 r. Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.

http://retropress.pl/pobudka/
gdzie-lezy-ukraina/
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/kazimierzskorewicz-terytorium-ukrainyw-swietle-kartografii/
Zaprezentowane reprodukcje
map pochodzą z różnych ogólnie dostępnych obecnie zasobów internetowych.

/ Fragment powyższej mapy z tytułem: Mapa generalna „Dzikich Pól” /Camporum Desertorum/ inaczej /vulgo/ „Ukrainy” z przyległymi prowincjami. Wilhelm Le Vasseur de
Beauplan 1648 r.

/ Fragment mapy „Polski, Węgier, Czech, Niemiec, Rusi, Litwy” Marcusa Beneventanusa – Rzym 1507 r.
Zwraca uwagę szczegół iż termin „Białoruś” /Russia Alba/ oznaczał wtedy tereny w sąsiedztwie księstwa moskiewskiego.
„Białoruś albo albo Moskowia” /Russia Alba sive Moskovia/ Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.
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KALENDARIUM DZIEJÓW LWOWA

Aleksander Szumański

XIII wiek, druga połowa lat
czterdziestych, początek pięćdziesiątych. Pośród spustoszonych przez Tatarów grodów
Ziemi Czerwieńskiej — Daniło,
książę Halicki i Wołyński (12011264), wznosi drewniany zamek
na Górze Wysokiej, a pod nim
zaczyna się organizować miasto
— wszystko dla syna Lwa.
1256. Pierwsza wzmianka o
Lwowie w kronikach ówczesnych.
1261. Zburzenie zamku i fortyfikacji Lwowa przez księcia Lwa
na żądanie chana tatarskiego.
1301. Śmierć księcia Lwa. Pochowany w klasztorze Bazylianów w Ławrowie. Rządy jego
córki Marii i jej męża Trojdena,
Polaka z Piastów Mazowieckich.
Po nich — ostatni książę ruski.
1325. Bolesław Trojdenowicz.
Postanawia on przekazać Lwów
swemu szwagrowi, królowi Kazimierzowi III, zwanemu później
Wielkim.
1340. Śmierć Bolesława Trojdenowicza. Otruty przez Rusinów
za sprzyjanie katolicyzmowi.
Zmarł bezpotomnie. Pod koniec
kwietnia tego roku Kazimierz,
król Polski, pojawia się we Lwowie.
1356. Lokacja Lwowa na prawie
magdeburskim.
1360. Rozpoczęcie budowy Katedry Łacińskiej. Funduje ją Kazimierz Wielki (1310—1370).
1370—1382. Ludwik Węgierski
przyłącza Lwów i Ruś Czerwoną
do Węgier. W 1381 r. pierwsza
wielka pożoga w mieście.
1455. Budowa murów miejskich.
1526. Zygmunt I nadaje miastu
herb.
1527. Płonie całe śródmieście. Po
pożarze — gruntowna renesansowa odbudowa, która czyni Rynek
jednym z najpiękniejszych w tej

części Europy. Przywileje dla
obywateli miasta — Polaków,
Rusinów, Żydów, Ormian i Greków. Duża tolerancja religijna.
Łagodzenie obyczajów i wyroków sądowych.
1586. Papież Sykstus V w dowód
życzliwości dla Lwowa, który
nazywał catolicissima patria,
pozwolił miastu używać własnego herbu. Różnił się on tym od
herbu Lwowa, że lew w przednich łapach trzyma trzy pagórki
oświecone gwiazdą.
1596. Unia Brzeska.
1626. Ormianie lwowscy przyjmują unię z Rzymem. Biskupstwo Ormiańskie istniało we
Lwowie od XIV w., a tutejsi
biskupi byli na przemian nestorianami i katolikami. Dopiero
Mikołaj Torosowicz (vel Torosiewicz) po złożeniu wyznania
wiary przed papieżem Urbanem
VII został mianowany arcybiskupem.
1648. Lwów oblegany przez 200
tys. Kozaków i Tatarów pod wodzą Chmielnickiego, przywódcy
kozackiego powstania. Odwaga i
bogactwo ratują miasto. Okup w
wysokości 65 tys. dukatów powoduje odejście napastników.
1655.
Następne
oblężenie.
Chmielnicki i Rosjanie pod Buturlinem. Znowu odważna obrona i okup 600 tys. złotych polskich.
1656. Śluby Jana Kazimierza w
Katedrze Łacińskiej przed obrazem Matki Boskiej — obietnica
reform społecznych w Rzeczypospolitej.
1661. Powstanie na mocy przywilejów Jana Kazimierza drugiego w kolejności, najstarszego
po wileńskim, uniwersytetu we
wschodniej części Europy. Nazwano go imieniem tego króla.
Wszechnice praska i krakowska
dominowały natomiast i promieniowały w Europie Środkowej.
1672. 50-tysięczna armia pod
wodzą Kapudara Baszy i atamana Doroszeńki — Wołosi, Turcy,

Tatarzy i Kozacy chcą zdobyć
gród pod Wysokim Zamkiem,
broniony przez 3 tys. zbrojnych.
Wśród obrońców — także Rusini (późniejsi Ukraińcy). Znowu
zwycięża odwaga i resztki fortuny, okup dla oblegających — jednak zbyt mały — muszą uzupełnić zakładnicy jako poręczenie
spłaty reszty długu.
1673. Umiera we Lwowie następca Jana Kazimierza (który
abdykował rozgoryczony niezgodą w narodzie) — Michał
Korybut Wiśniowiecki, syn słynnego obrońcy Zbaraża, bohatera
wojen kozackich, Jaremy.
1675. Turcy pod Nuradynem,
atakujący Lwów, rozbici w puch
przez króla Jana III. Miejsce
zwycięstwa nazwano Zniesieniem. Wyrosło tam potem wiele fabryk, m. in. słynna fabryka
wódek i likierów SA Baczewski.
Ta sama firma działa dziś na Zachodzie.
1695. Ostatni najazd tatarski zlikwidowany przez hetmana Jabłonowskiego, nazywanego przez
królową Marysieńkę Sobieską —
Diabłonowskim.
1704. Pierwsza okupacja Lwowa.
Szwedzi w czasie wojny przeciwko carowi Piotrowi i królowi
polskiemu Augustowi z Saksonii, któremu przeciwstawili króla Stanisława Leszczyńskiego,
niszczą uzbrojenie Lwowa, wysadzają na murach miejskich 171
dział.
1772-8 maja. Uroczyste nabożeństwo z okazji imienin króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
1772 — wrzesień. Pierwszy rozbiór Polski. Lwów, wraz z tzw.
obszarem Galicji i Lodomerii (od
Halicza i Włodzimierza, dawnych stolic książęcych), przechodzi w ręce austriackie. Protest
rady miejskiej — „królewskie
miasto Lwów, otrzymawszy ongiś rozporządzenia gen. Hadika,
aby wziąć udział przy instalacji
carskiego ministra, wszelkimi

sposobami starało się od tego
uwolnić — niestety bezskutecznie”.
1776. stały teatr niemiecki.
1792. Założenie przez wybitnego
patriotę polskiego, ukraińskiego
księdza Michała Harasiewicza,
Towarzystwa
Patriotycznego
Polityków pozostaje w ścisłym
związku z insurekcją kościuszkowską. Młodzież spieszy pod
sztandary Kościuszki, a później
do Legionów generała Dąbrowskiego.
1794. Fundacja Józefa II, cesarza
austriackiego, dla zniemczonego
uniwersytetu.
1800. Po ćwierćwieczu okupacji
austriackiej we Lwowie radca
tajny von Birkenstock w raporcie do cesarza stwierdza, że „nauczanie w języku niemieckim
jest niemożliwe, ponieważ ani
nauczyciele (sic!), ani uczniowie
językiem tym nie władają”1809. Kilka tygodni wolności,
dzięki zwycięstwom księcia Józefa Poniatowskiego nad armiami Austriaków. W tym samym
roku — niestety — układy Napoleona z cesarzem restytuują
władzę austriacką we Lwowie, a
po przegranej Napoleona w Rosji
kongres wiedeński utwierdza ten
status aż do 1918 roku.
1817. Założenie Ossolineum
przez Maksymiliana Ossolińskiego (1748— 1826).
1842. Teatr Skarbkowski. Tu występowali — Paganini i Modrzejewska.
1847. Wykonanie wyroku przez
powieszenie na Teofilu Wiśniowskim i Józefie Kapuścińskim na
Górze Hyclowskiej, nazywanej
odtąd Górą Straceń.
1830—1848. Lwów siedzibą
konspiracji niepodległościowej.
Powstają liczne loże masońskie
i towarzystwa o charakterze patriotycznym. W tajnej drukarni
Ossolineum wychodzą w dużych
nakładach utwory rewolucyjne

najwybitniejszych twórców narodowych, tym „Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego”
Adama Mickiewicza. Zwolniony
z więzienia działacz polityczny
Franciszek Smolka, twórca idei
usypania Kopca Unii Lubelskiej,
wnosi w marcu 1848 roku adres do cesarza, domagając się w
nim gwarancji praw dla narodu
polskiego, słowa polskiego w
szkołach i urzędach oraz zniesienia pańszczyzny i cenzury. Buntowniczy Lwów zostaje ukarany
bombardowaniem „z Cytadeli
Góry”, dokonanym na rozkaz
gen Hammersteina, dowódcy
garnizonu. Ginie spalona umyślnie biblioteka uniwersytecka,
grzebiąc około trzech czwartych
bezcennych zbiorów. Ocalało
zaledwie 14 tys. tomów. Metodą
divide et impera (dziel i rządź)
pragnie się skłócić Polaków z
Ukraińcami nagle wprowadzając
jako obowiązkowy język ukraiński do szkół średnich, a czyniąc
nadobowiązkową — polszczyznę.
1850. Linia kolejowa do Czerniowiec.
1851. Początek budowy dworca
kolei wiedeńskiej.
1855. Cholera we Lwowie (1831,
1849).
1858. Gazownia miejska.
1860. Franz Joseph zapowiada
ustrój konstytucyjny dla Galicji. Spowoduje on w następnym
półwieczu lawinowy rozwój kultury i oświaty polskiej, ale także
kultur i oświaty innych narodów
zamieszkujących obszar Galicji.
1863. Filia powstańczego Rządu
Narodowego we Lwowie. Uzbrojona młodzież przekracza kordony zaboru rosyjskiego, wędrując
na pola bitew powstania styczniowego. Władza lwowska ogłasza stan oblężenia. Aresztowania
i deportacje. Rozpacz społeczeństwa z powodu klęski. Wanda
Monné, młodziutka patriotka,
wdziewa pierwsza żałobne szaty, dając tym przykład reszcie
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społeczeństwa. W jej domu szyto mundury powstańcze. Jej narzeczony, wielki artysta malarz,
Artur Grottger, przygotowuje
swe patriotyczne cykle obrazów,
które w tych romantycznych czasach wstrząsają Polakami i całą
kulturalną Europą. Cykl „Wojna” zademonstrował na Wystawie Światowej w Paryżu tuż
przed swą przedwczesną śmiercią. Dzieło zostało zakupione
przez cesarza Franciszka, Józefa
i wystawione publicznie w jego
węgierskiej posiadłości, w zamku Gödölö pod Budapesztem. Z
początku okupacji austriackiej
Lwów wyludniał się i liczył w
1772 roku 30 tys, mieszkańców,
w 1870 miał ich już 87 tys.
1894. Pierwszy telefon, pierwszy
tramwaj elektryczny w mieście.
Odsłonięcie pomnika Jana Kilińskiego w parku Stryjskim. Krajowa Wystawa Powszechna. Na
niej — Panorama Racławicka.
1900. otwarcie Teatru Wielkiego
zbudowanego w stylu neorenesansu, wg projektu Z. Gorgolewskiego. Pierwszy dyrektor — Tadeusz Pawlikowski.
1901. Centralny wodociąg w
Woli Dobrostańskiej — 29 km na
zachód od Lwowa.
1906. Towarzystwo Miłośników
Przeszłości Lwowa. Pierwszy
prezes — wybitny historyk L.
Kubala.
1910. Lwów liczy 206 tysięcy
mieszkańców. W tym wyznania rzymskokatolickiego 51,7
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proc, grekokatolików (unitów)
17,1 proc, Żydów 29 proc, reszta — innych. Językowo: Polacy
— 85,8 proc, Rusini (Ukraińcy)
— 10,8 proc, Niemcy — 3 proc.
Reszta — inni.
1914. Wkroczenie po pierwszych
bitwach wojny światowej wojsk
rosyjskich (3 września).
1918. Obrona Lwowa — „najboleśniejsza i najniewdzięczniejsza
dla Polaka walka z pobratymcami, podszczutymi do bratobójczego konfliktu przez wspólnego
nieprzyjaciela”. Cmentarz, który
wyrósł z ofiar tej bratobójczej
wojny, dał początek kultowi
Nieznanego Żołnierza. Do grobu-pomnika w Warszawie, symbolizującego miejsce wiecznego
spoczynku obrońców ojczyzny,
złożono na ówczesnym placu
Saskim {późniejszym Józefa
Piłsudskiego, dziś plac Zwycięstwa) prochy jednego z nieznanych obrońców Lwowa. Tak
właśnie zainaugurowano Grób
Nieznanego Żołnierza w wolnej Polsce. Jedynym miastem,
które z rąk Józefa Piłsudskiego,
marszałka Polski, otrzymało najwyższe, najbardziej liczące się
odznaczenie bojowe — krzyż
Virtuti Militari — był Lwów. „Ja,
najstarszy kawaler, wręczam to
odznaczenie najmłodszemu z kawalerów — Lwowowi”. Ale lwowianie, jak zresztą i cały świeżo
z martwych powstały kraj — nie
mogli w pełni korzystać z wolności. Trwała jeszcze wojna z Rosją Radziecką. Większość wojsk
rozgrywała wielką zwycięską bi-

twę o Warszawę. Garstka obrońców Lwowa walczyła natomiast
koło miejscowości Zadwórze z
przeważającymi oddziałami Armii Konnej Budionnego, której
komisarzem politycznym był
sam Stalin. Zadwórze nazwano
polskimi Termopilami, skuteczność obrony okupili lwowiacy
śmiercią, padło ich 318 na około
400 walczących.
1921. z radością po zawarciu
pokoju i wytyczeniu wschodniej granicy Lwów powitał Targi
Wschodnie. Wojenne bohaterstwo miały odtąd zastąpić działania pokojowe. Był to powrót do
wielkiej handlowej roli, jaką w
historii pełniło miasto pod Wysokim Zamkiem — roli, której
celem była przyjaźń i dobrobyt.
Te targi odwiedzało rokrocznie
kilkaset tysięcy osób, w tym
kupcy z całego świata. Ostatnim tragicznym akcentem bratobójczych zmagań była podczas
otwarcia pierwszych Targów
Wschodnich próba zamachu na
marszałka Józefa Piłsudskiego,
dokonana przez Ukraińca, niejakiego Fedaka. Marszałek wyszedł bez szwanku, ranny od kul
został ówczesny wojewoda, Grabowski. Historia tego zamachu
jest dziś prawie zupełnie zapomniana.
1929—1930. rozpoczyna działalność Polskie Radio Lwów,
zasięg radiostacji wynosił około
120 km. Maszty postawiono na
nowym Lwowie.
DZIEJE NAJNOWSZE

1939. Napad wojsk hitlerowskich na Polskę. Lwów — bombardowany. Pierwsze zniszczenia
na ulicach dzielnicy dworcowej,
także i w Śródmieściu i na Łyczakowie. Miasto zostaje wkrótce oblężone przez Niemców i
jak zwykle broni się zacięcie,
mimo że patrole wroga przekraczają rogatki. 17 września w
granice Polski, zgodnie z tajnymi klauzulami układu Ribbentrop-Mołotow, wkracza Armia
Czerwona. 22 września dowódca
obrony Lwowa, generał Langner,
czuje się zmuszony do poddania
miasta tej armii. Polska zostaje
nazwana przez stalinowskiego
ministra „bękartem traktatu wersalskiego”. Wymazano ją z mapy
Europy.
1940. Lwów i Małopolska
Wschodnia włączone do ZSRS w
ramy Ukraińskiej Republiki Rad.
Terror stalinowski. Aresztowania oficerów polskich, wkrótce
— NKWDowska zbrodnia katyńska. Wywozy ludności w głąb
Rosji. Aresztowania i deportacje
polskich intelektualistów, pisarzy. Wywozy te objęły także ludzi
związanych z PPS-em (dlatego
wywożono kolejarzy i tramwajarzy należących przeważnie do
tej zasłużonej partii. A więc i robotnicze rodziny cierpiały obok
urzędniczych i wojskowych).
Ofiary tych poczynań idą w setki
tysięcy osób. Do Gorbaczowowskiej pieriestrojki istniał zakaz
pisania o tych sprawach. Ujawnił
to w 1989 r. w swym marcowym
numerze organ Wydziału Historii
Akademii Nauk ZSRR.
1941. Koniec flirtu Stalina z
Hitlerem. Pancerne armie niemieckie odnoszą sukcesy po
zaskakującym ataku na armie
radzieckie. Gwałtowne walki o
Lwów. Silne bombardowania
miasta. Ucieczka oddziałów wojskowych i władz radzieckich, nie
przygotowanych należycie do
wojny. Uciekając, NKWD morduje więźniów Polaków, także
i Ukraińców w Brygidkach, na
Łąckiego i na Zamarstynowie.
Triumfalne wkroczenie Niemców. A zaraz, w dwa dni potem,
wymordowanie polskiej elity
intelektualnej: ponad 20 profesorów uczelni lwowskich i ich ro-
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dzin oraz przyjaciół. Utworzenie
obozu Janowskiego, w którym
zabito około ćwierć miliona ludności żydowskiej. Obóz Janowski był również Arbeitszwangslagrem (miejscem przymusowej
pracy) Polaków, Ukraińców.
Trzymano tam nawet Volksdeutschów, wywożąc później do obozów koncentracyjnych. W sumie
— we Lwowie i otaczających go
terenach wymordowano ponad
700 tysięcy osób różnej narodowości. W tym także i Włochów,
którzy stacjonowali we Lwowie
najpierw jako niemieccy sprzymierzeńcy. Stacjonowali tu także
Słowacy (z armii księdza Tiso,
premiera marionetkowego rządu)
oraz Węgrzy. Żołnierze wszystkich formacji wojskowych, z wyjątkiem Niemców, zachowywali
się poprawnie, a nawet przyjaźnie odnosili się do Polaków.
1944 - lipiec. Armia sowiecka
powraca do Lwowa po zwycięskiej bitwie. Wyzwalają miasto
— uprzedzając tym wkroczenie
Rosjan — żołnierze AK w ramach akcji „Burza”. Polskie, a
potem polskie i radzieckie sztandary na ratuszu. Na ulicy Batorego jako symbol klęski wspólnego wroga — dwa spalone czołgi
hitlerowskie z wypalonymi na
mumie ciałami poległych żołnierzy. Wstrząsający widok. Znowu
deportacja przez NKWD — Polaków (AK-owców), Ukraińców,
Żydów. Sytuacja i atmosfera
skłania do półprzymusowej repatriacji, która odbywa się w latach
1944— 1945. Wyjeżdża kościół,
teatr polski z ul. Jagiellońskiej,
wokół którego skupiała się cała
inteligencja i młodzież, rzemieślnicy i robotnicy oraz chłopi. Niektórym Polakom, wywiezionym
lub więzionym, udało się przejechać na stronę polską nawet kilka
lat później. Wielu jednak po dziś
dzień pozostaje poza ojczyzną
na ogromnych obszarach ZSRS
i Ukrainy.
Dokumenty, źródła, cytaty:
Z przewodnika Adama i Ewy
Hollanków „I zobaczyć miasto
Lwów...
„ KAW Rzeszów 1990 r.
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Emilia Kulińska cz. 4
Eugeniusz Szewczuk
Jadąc transportem przesiedleńczym pamiętam, że z mleka w
bańce w wyniku kołysania się
wagonu robiło się zawsze masło.
Boże, co to była za frajda jeść
takie masełko, nie to co obecnie.
Tato z furmanką i koniem ukrył
się na przedmieściu Kamionki
we wsi Sapieżanka u znajomego
Ukraińca, tak tu znajomej rodziny ukraińskiej. Zgromadzonych
na placu w Kamionce mieszkańców Budek i innych miejscowości poddano jak wspomniałam
segregacji. Wszystkich zdolnych
do pracy załadowano na stacji do
wagonów i wywieziono najpierw
do obozu przesiedleńczego w Żurawicy k. Przemyśla, potem do
pracy w III Rzeszy, najczęściej w
rolnictwie. W obozie w Żurawicy
dała o sobie znać ludzka solidarność przejawiająca się w niesieniu
pomocy drugiemu człowiekowi.
Miejscowy Polak Józef Inglot
narażając swoje życie uratował
wielu Polaków od wywózki do
Rzeszy, niekiedy od śmierci. W
momencie naszej ucieczki z niemieckiego konwoju nagle wszyscy zwrócili uwagę na unoszące
się nad lasem kłęby czarnego
dymu. To płonęła nasza rodzinna wieś Budki Nieznanowskie.
Dzieło prowokacji banderowców oraz ukraińskich oddziałów
SS – Schutzendivision -Galizien.
Płonęły wszystkie zabudowania. Opowiadali potem ci co pozostali w pobliżu wioski ukryci
w lesie. Nie mogli znieść ryku
bydła, kwiku trzody chlewnej
żywcem palonej w zamkniętych
gospodarstwach. Niewiele też
mogli pomóc zwierzynie, gdyż
wieś otoczona była szczelnym
kordonem żołnierzy Wermachtu.
Niemcy spalili wszystkie domy,

pozostał tylko nasz drewniany kościół. Relacjonowali też inni starsi
mieszkańcy naszej wsi mówiąc,
że przydzielony do pacyfikacji
Budek jeden z niemieckich oficerów, prawdopodobnie katolik,
podlegający dowódcy oddziału
Wermachtu w Kamionce Strumiłowej Kreishauptmannowi Joachimowi Nehring, po przybyciu
do miasta udał się do proboszcza
parafii Wniebowzięcia NMP. Następnie przydzielił ks. Władysławowi Baczmadze, jednemu z
wikariuszy parafii, konwój żołnierzy i polecił zabrać pozostawiony
w czasie mszy rezurekcyjnej w
Budkach Najświętszy Sakrament.
Ksiądz Baczmaga przywiózł Najświętszy Sakrament i szaty liturgiczne do kościoła w Kamionce
Strumiłowej.
Po tym fakcie Niemcy dopełnili
dzieło zniszczenia, spalili również
nasz kościół pw. Matki Boskiej
Szkaplerznej. Należy także dodać
znamienny fakt łączący owo wydarzenie i przynależność do obecnej naszej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu.
Drugim z wikariuszy parafii w
Kamionce Strumiłowej w owym
czasie, obok ks. Baczmagi był
nasz śp. ks. prałat Kazimierz Makarski. Urodzony w Kołomyi w
rodzinie kolejarskiej 11 kwietnia
1914roku, święcenia kapłańskie
przyjął w Katedrze Lwowskiej
26 czerwca 1938roku, po czym
został skierowany do pracy duszpasterskiej właśnie w Kamionce
Strumiłowej. W okresie II w.ś.za
swoją działalność w obronie ludności polskiej władze sowieckie
oraz nacjonaliści ukraińscy wydali na ks. Makarskiego dwa wyroki
śmierci. Znany był jako gorliwy
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patriota i żarliwy kaznodzieja. To
może wskutek tego, by nie narażać księdza Kazimierza na atak ze
strony banderowców, do Budek
po Najświętszy Sakrament wysłano wikariusza, ks. Władysława. W
tym tragicznym okresie w Budkach Nieznanowskich banderowcy zamordowali łącznie 21 mieszkańców, spalono wszystkie 152
zagrody, wypędzono około 800
mieszkańców. W sąsiedniej wsi
Sielec Bieńków zamordowano 31
ludzi, spalono 201 zagród i wysiedlono ponad 1050 mieszkańców.
Był przymus pracy, każdy zdrowy
człowiek musiał pracować, mnie
także zmuszono do pracy na rzecz
Niemców. Patrole niemieckie
chodziły po domach i zdolnych
ludzi wyciągali do pracy. Widząc

nadchodzący patrol mama schowała mnie w dużym kufrze. Gdy
do naszego pomieszczenia weszli
Niemcy, byłam tak ciekawa co
się wokoło dzieje, że podniosłam
wieko i było po sprawie. Mamy
nie zabrali, gdyż musiała opiekować się moim małym bratem. Do
moich obowiązków należało obieranie ziemniaków w stołówce niemieckiego garnizonu. Niekiedy
z przymusowej pracy wracałam
bardzo ucieszona ponieważ od
„dobrych” niemieckich żołnierzy
dostałam parę kostek cukru, czasem czekoladkę.
Z różnych stron dochodziły tragiczne wiadomości o poczynaniach banderowców. Niemal
wszystkie wioski należące do parafii Kamionka Strumiłowa zostały spalone. By nie dopuszczać do
dalszej rzezi, władze niemieckie
zmuszały Polaków do opuszczania tych ziem. Niemieckie transporty wojskowe parły jeszcze na
front wschodni, brakowało jednak
taboru, maszynistów i parowozów. Jednakże gdy tylko Polacy
wyrazili chęć wyjazdu, Niemcy
w ciągu kilku dni taki transport
organizowali i wywozili Polaków
na Zachód. Już dzisiaj nie wiem,
kto z naszych dał znak wyjazdu.
Sami się organizowaliśmy, na
własną rękę szukali odpowiedniego adresu. Ktoś słyszał, że w okolicach Przemyśla i Sanoka można
znaleźć lepsze, tymczasowe miejsce do przeżycia tej straszliwej
wojny. Każdy przecież wierzył,
że niebawem wszystko wróci do
normy i tak jak staliśmy, wszyscy chcieli natychmiast wracać na
ojcowiznę. Doskonale wiedzieliśmy, że wszystko we wsi zostało
spalone i rozgrabione. Ukraińcy
zabierali wszystko, wyłapywali

przerażone bydło i konie. Wrócić
tu musieliśmy, na zgliszcza, by
zacząć od nowa żyć na swoim.
Załadowaliśmy się w Kamionce
Strumiłowej już na początku maja
1944roku wyruszając w nieznane.
W bydlęcych wagonach po kilka
rodzin, z jednej strony ludzie, po
przeciwnej bydło i konie. W podróży towarzyszyła nam rodzina
Żółtanieckich. To nie był zwykły
przejazd na miejsce i wysiadka.
Jechaliśmy dość długo, transport
co chwilę zatrzymywał się w
szczerym polu, przepuszczał inne
pociągi jadące na wschód. Mama
wykorzystywała każdą nadarzającą się okazję, by coś ugotować.
Wyciągała kociołek, robiła stos
z kamieni, tato zapalał drobne
gałązki i szybko coś dla nas gotowali. Z czego? Na pewno to co
każdy mógł szybko przy torowisku znaleźć, lebiodę czy pierwszy wiosenny szczaw. Niejednokrotnie pociąg znienacka ruszał i
zawartość kociołka pozostawała
niedogotowana lub trzeba było ją
szybko wylać.
W tragicznych warunkach sanitarnych przez Przemyśl, Krosno
dotarliśmy do Rymanowa. Na
bocznicy kolejowej kazali się wyładować i wszyscy się rozproszyli. Jak Romowie, tabor furmanek
objeżdżał okoliczne wsie, gdzie
każda rodzina szukała dla siebie
schronienia. Przyjechaliśmy do
wsi Bzianka w powiecie krośnieńskim. Przyjęła nas do siebie rodzina dzieci – sierot, czworo chłopaków i dwoje dziewcząt. Oboje
rodzice na początku wojny zmarli
na tyfus. Niektórym naszym osadnikom, byłym mieszkańcom Budek los jakby wyznaczył nowe
miejsca zamieszkania do końca
swojego życia, bowiem związali
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/ W ogrodzie z rodziną

się uczuciowo z tamtymi mieszkańcami. Marysia Semenowicz
wyszła nawet za mąż za mieszkańca Bzianki, nazywał się Krępulec. We wsi była szkoła, przez
jeden rok pobierałam w niej nawet
naukę. Coraz częściej dochodziły
do nas informacje, że na tzw. Ziemiach Zachodnich przydzielają
osadnikom całe gospodarstwa z
polem. Niektórzy uparci mieszkańcy postanowili wracać do
Budek. Docierali jednak tylko w
okolice Przemyśla i byli zawracani. Nie zezwalał na to ówcześnie
powołany Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Nasza rodzina
razem z innymi postanowiła udać
się na Ziemie Odzyskane. Zorganizowany został nowy transport
chętnych do wyjazdu, tym razem
z Przemyśla. Powtórnie ogromny
tabor wozów ciągnął do wyznaczonego miejsca w Przemyślu,
by po kilku dniach koczowania w

wagonach, wyruszyć dalej. Przez
Katowice, Opole dotarliśmy pod
koniec sierpnia 1945 roku na stację kolejową Wrocław - Psie Pole.
Niebawem dowiedzieliśmy się,
że sporo byłych mieszkańców
Budek znalazło schronienie w
pobliżu Brzegu w Gierszowicach.
Gdy dotarliśmy na miejsce wiele
domów w Gierszowicach było już
pozajmowanych, bowiem wcześniej dotarły tu rodziny; Białek,
Smoliński, Herba. Do wsi przybyli 9 maja 1945 roku i mieli jeszcze
możliwość posadzenia ziemniaków. Nasi ludzie po raz pierwszy
mieli możliwość obejrzenia nowego sposobu sadzenia kartofli w
taki sposób jak to robili Niemcy.
Tam ma Kresach sadzono za pługiem, natomiast tutaj miejscowi
sadzili w rowkach i przysypywali
płużkiem, aczkolwiek nie brakowało ludzi sadzących ziemniaki
w tradycyjny sposób. Cześć ludzi

/ Pamiątkowa tablica w Gierszowicach

z naszego transportu pozostało
w okolicach Wrocławia i tam się
osiedliła. Tato zajął w Gierszowicach gospodarstwo pod nr 72.
Było z nim trochę kłopotów, bo
dotychczasowy niemiecki gospodarz nie raczył nas do siebie wpuścić. Dopiero po interwencji sołtysa, Niemiec ustąpił i niebawem
wyjechał. Zamieszkałam z rodzicami i młodszą urodzoną w 1935
roku siostrą Janiną – obecnie Bruś
oraz najmłodszym bratem Władysławem. Zaczęłam kontynuować
naukę w Brzegu, gdyż musiałam
ukończyć szkołę powszechną. Następnie uczęszczałam do Liceum
Ogólnokształcącego,
wzięłam
udział w kursie nauczycielskim,
gdyż brakowało nauczycieli. Po
sześciu miesiącach i ukończeniu
kursu otrzymałam angaż nauczycielki w szkole w Chróścinie
Opolskiej. Uczyłam tam przez
2 tygodnie, jednak komplikacje

/ W tym miejscu znajdował się kościół Matki Bożej z góry Karmel. Na miejscu dawnego
kościoła został ustawiony krzyż z dawnej świątyni parafialnej.

zdrowotne nie pozwoliły mi dalej
pracować w zawodzie nauczycielskim.
W 1951roku wyszłam za mąż
za Tadeusza Kulińskiego, brata
Emilii Semenowicz. Mieszkaliśmy z moimi rodzicami. Mąż
był mechanikiem i pracował w
Państwowym Ośrodku Maszynowym w Brzegu. Gdy powstała
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
przeniósł się do pracy w Pogorzeli. Pracował na etacie i gospodarzyliśmy na 4 ha ziemi przepisanej nam przez teściową. Ciężka
praca na roli zaczęła dawać wymierne efekty. Teraz się mówi, że
pracując na polu nikt nie dorobił
się jeszcze kokosów. Przyznam
szczerze, że gdyby nie nasze gospodarstwo, ciężka w nim praca,
nie kupilibyśmy z mężem tego
obejścia gdzie obecnie mieszkam
z synem, synową i wnukami. Nabyliśmy to gospodarstwo od pani
Herbowej i w sumie mieliśmy
ponad 9 ha dobrej ziemi. Urodziła
się nasza córka Lucyna, późniejsza Sorokowska, niestety zmarła
w 1984 roku. Później po Lucynie
urodziły się bliźniaki Jan i Zdzisław, po nich najmłodszy Ireneusz. Naszymi synowymi zostały
Helena Iżewska, Maria Skotnicka i Małgorzata Litwin. Jestem
bogatą babcią, doczekaliśmy się
9 wnuków i 7 prawnuków. Najmłodszą prawnuczką jest obecnie
Antonina. Urodzony w 1926 roku
w Budkach Nieznanowskich mój
mąż Tadeusz zmarł 16 listopada
1986 i pochowany jest na gierszowickim cmentarzu. Pięknieje
nasza wieś, miejscowość rodzinna
naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Znamienne są słowa
umieszczone na tablicy Stowarzy-

szenia Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice”, zbudowanej w
ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzeskiej
Wsi Historycznej na lata 2007
-2013 – „Starsze pokolenie Gierszowic to repatrianci ze Wschodu,
zesłańcy z Sybiru, oraz ludność
napływowa z różnych regionów
Polski tj. woj. rzeszowskiego,
kielecczyzny. Droga i przybycie
na miejsce było w tych latach niezwykle uciążliwe, w warunkach
trudnych i prymitywnych, opuszczali swoje rodzinne strony tj.
Budki Nieznanowskie, Lwów, Jazienice, Kołomyja, Stanisławów.
Dla jednych przystankiem był
Przemyśl, wieś Żurawica, Bzianka, Rymanów Zdrój, dla innych
Opole, Brzeg, Wrocław. Mieszkańcy podkreślają, że nie opuścili
swojej ojczyzny, lecz zostali siłą
wyrzuceni z miejsc swojego urodzenia. Obecnie przyszło im żyć
w nowych warunkach na nowej
ziemi, ziemi urodzonych tutaj
dzieci i wnuków, mimo sentymentów zdążyli zapuścić korzenie w
tą ziemie i pokochali ją jak własną matkę rodzicielkę.” Ta piękna
Ziemia to przodków spuścizna, to
nasza droga najmilsza Ojczyzna.
Koniec
Od autora:
Śp. Emilia Kulińska zmarła
dnia 9 października 2015 roku
i pochowana jest na cmentarzu
w Gierszowicach powiat Brzeg.
Wspomnienia Emilii Kulińskiej i
innych kresowiaków zawarte są w
mojej książce pn. Moje Kresy”
Eugeniusz Szewczuk e-mail pilotgienek@wp.pl tel. 607 565 427
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WRZESIEŃ 1939
Z cyklu „wyciągnięte LWÓW
LWÓW, DOM GROZY
z szuflady” - fotografie
Aleksander Szumański

Redakcja

Prezes Stowarzyszenia „Kresy
Wschodnie- Dziedzictwo i Pamięć” w Szczecinie Jerzy Mużyło otrzymał od zaprzyjaźnionego
dziennikarza z „Kuriera Szczecińskiego” nietypową przesyłkę,
dwa zdjęcia. Przesyłka ta anonimowo trafiła do redakcji Kuriera
skąd została przekazana do rąk
naszego kolegi. Ktoś przeszukując swoja szufladę postanowił
udostępnić ogółowi zdjęcia, które

prezentujemy poniżej. Zwracamy się do naszych czytelników
z apelem: może ktoś rozpoznaje na nich swoich bliskich lub
znajomych? Przy okazji opowie
również o wydarzeniach zarejestrowanych przez nieznanego fotografa z Wołynia. To fragmenty
naszej historii. ( foto 1 i 2 )
Bezpośrednio do naszej redakcji
zwróciła się również nasza czytelniczka z podobną prośbą, prosząc

o publikację zdjęcia celem identyfikacji znajdujących się na nim
osób. Wiadomo, że zdjęcie zostało zrobiono po wojnie i prawdopodobnie w okolicach Nowego
Targu, gdzieś w górach. Zdjęcie
wiąże się z zagadkowymi, powojennymi losami Wołyniaka. Ktokolwiek by mógł coś o osobach
z tego zdjęcia powiedzieć jest
proszony o kontakt z redakcją:
mailowy lub telefoniczny. (foto 3)

1 - Na zdjęciu z jakiejś uroczystości jest opis; Żurewno (Wygoda) Wołyń 1939r.

2 - Na zdjęciu z polowania jest tylko opis Wołyń 1919r

3 - Zdjęcie podpisane „na skałach”

Przed Bożym Narodzeniem 1939 r.
po Lwowie krążył
dowcip, że miasto
ma się odtąd nazywać Betlejem. Dlaczego? Bo „na ratuszu jest gwiazdka,
a po ulicach chodzą
pastuchy”. Rzeczywistość jednak nie
wyglądała zabawnie. Wręcz przeciwnie – wśród mieszkańców zapanowała
psychoza strachu.
Wrzesień 1939 r.
przyniósł Polakom
we Lwowie bolesne
rozczarowania. Najpierw klęska kampanii wrześniowej,
podział terytorium
Polski między Niemcy i ZSRR,
potem upadek polskiej państwowości, a na końcu radziecka okupacja. To wszystko było jednak
zaledwie preludium nadchodzących wydarzeń.
22 października 1939 r na zagrabionych wschodnich terytoriach
Rzeczypospolitej
sowieckie
władze zorganizowały wybory
do Zgromadzenia Narodowego
Zachodniej Ukrainy i Zgromadzenia Ludowego Zachodniej
Białorusi, które miały stanowić
tymczasowe organy administracyjne. Ludność została zmuszona
do głosowania przemocą i terrorem, a wynik wyborów był z góry
przesądzony. Można było oddać
głos tylko na wyznaczonych kandydatów, a lokali wyborczych demonstracyjnie pilnowali funkcjonariusze NKWD. Po fikcyjnych
wyborach obydwa zgromadzenia
odbyły narady (w Białymstoku pod hasłem „śmierć białemu
orłowi”), których efektem było
wystąpienie do Rady Najwyższej
ZSRR z wnioskami o włączenie
anektowanych terytoriów odpowiednio do Ukraińskiej SRR i
Białoruskiej SRR.
22 października 1939 r na zagrabionych wschodnich terytoriach
Rzeczypospolitej
sowieckie
władze zorganizowały wybory
do Zgromadzenia Narodowego
Zachodniej Ukrainy i Zgromadzenia Ludowego Zachodniej
Białorusi, które miały stanowić
tymczasowe organy administracyjne. Ludność została zmuszona
do głosowania przemocą i terrorem, a wynik wyborów był z góry
przesądzony. Można było oddać
głos tylko na wyznaczonych kandydatów, a lokali wyborczych demonstracyjnie pilnowali funkcjonariusze NKWD. Po fikcyjnych
wyborach obydwa zgromadzenia
odbyły narady (w Białymstoku pod hasłem „śmierć białemu
orłowi”), których efektem było
wystąpienie do Rady Najwyższej

ZSRR z wnioskami o włączenie
anektowanych terytoriów odpowiednio do Ukraińskiej SRR i
Białoruskiej SRR.
Do granicy z Niemcami było
daleko. Ale wojska III Rzeszy
tak szybko się zbliżały, że już
tydzień po wybuchu II Wojny
Światowej rozpoczęto przygotowania do obrony Lwowa. Wtedy
nawet w tym mieście nie przypuszczano, że za kilka dni trzeba
będzie bronić się również przed
drugim agresorem. Niemcy szybko dotarli pod Lwów.
Już od pierwszego dnia wojny
Lwów był silnie bombardowany przez samoloty niemieckiego
Luftwaffe. Zniszczone zostały
m.in. fabryka wódek Baczewskiego i cerkiew greckokatolicka
Św. Ducha. Uszkodzony został
dworzec główny i szereg budynków, zwłaszcza przy ulicach
Grodeckiej i Janowskiej.
Pierwsze oddziały niemieckie pojawiły się we Lwowie 12
września. Do miasta wtargnęła
czołówka grupy zmotoryzowanej. Polacy dopiero organizowali obronę.
.Nie mogli strzelać do Sowietów
pierwsi.17 września dowódcy obrony Lwowa otrzymali
informacje o przekroczeniu
wschodniej granicy przez wojska sowieckie. Gen. Władysław
Langer od Naczelnego Wodza
Wojska Polskiego otrzymał
rozkaz, aby walczyć tylko z
Niemcami, a w przypadku Armii Czerwonej podejmować
działania jedynie w razie konieczności samoobrony. Dzięki
temu 18 września nad Lwowem
bez przeszkód mogła przelecieć
eskadra sowieckich samolotów.
Nie zostały ostrzelane.
Jednak już w nocy z 18 na 19
września sowieckie oddziały
zaatakowały polskich obrońców. Próbowały wedrzeć się do
miasta z zaskoczenia. Polacy
nie pozwolili na to.
Pomimo jawnych ataków, ofi-
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nierzy sowieckich, brudnych,
w łachmanach, z karabinami na
sznurkach, śmierdzących, często
pijanych, sprzedających machorkę pod teatrem Wielkim we Lwowie - przedstawiających ohydny
widok. Lwowian raziła nawet
aparycja bolszewickich napastników - nieinteligentne twarze, o
rysach grubych, prostych, twarze
komandosów tępe, jakby z jakiejś
bryły wykute. Następne miesiące
pokazały, że ów prymitywizm
szedł w parze z okrucieństwem,
brutalnością i zbrodniami.
KRWAWY CZERWIEC 1941
ROKU

/ By Lonio17 - Praca własna Na podstawie: Boje Polskie 1939-1945 - Przewodnik Encyklopedyczny pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego, Bellona i Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, 2009, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10414611

cjalnie sowieccy oficerowie
twierdzili, że przychodzą walczyć z Niemcami. Twierdzili,
że tylko dlatego chcą wejść do
miasta.
Mieszkający we Lwowie i okolicach kombatanci zostali 30
sierpnia zaproszeni przez Konsulat Generalny RP we Lwowie
na uroczystą mszę św. z okazji
70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wielu z nich nie
kryło łez, gdy w kościele zobaczyli rekonstruktorów ubranych
w mundury Wojska Polskiego
z 1939 r. To zasługa członków
Przemyskiego Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej „X
D.O.K.” oraz rekonstruktorów z
Wrocławia i okolic.
- Część Ukraińców mieszkających we Lwowie oczekiwała z
nadzieją na wejście wojsk radzieckich. Traktowali ich jak
oswobodzicieli. Ale wnet się
przekonali, jak się mylili.
20 września oddziały niemieckie
otrzymały rozkaz wstrzymania
natarcia na Lwów. Niemiecki dowódca dostał polecenie utrzymywania bezpośredniej łączności
z radzieckim odpowiednikiem.
Chodziło o to, aby nie było więcej starć pomiędzy żołnierzami
niemieckimi i radzieckimi. Takie
w ostatnich dniach się zdarzały.
Niemcy wycofywali się pod osłoną pozorowanego ataku artyleryjskiego. Sowieci szykowali się
do zajęcia miasta.
- Pojawili się we Lwowie 22
września. - Nadchodzili od ul.
Łyczakowskiej. Kierowali się do
centrum, do ul. Grodeckiej. Zajęli praktycznie całe miasto.
PIERWSZE ZBRODNIE SOWIETÓW
Niemcy weszli z jednej strony,
Sowieci z drugiej. Niemcy zajęli
część Lwowa, a potem się wycofali, bo taka była umowa.

Ale w 1939 roku Polacy nie wiedzieli jeszcze, co się dzieje. Nawet żołnierze wierzyli w szczerość intencji Rosjan. Oficerowie
mieli być szybko zwolnieni. Tak
się jednak nie stało.
Wkraczająca do Lwowa Armia
Czerwona i oddziały NKWD już
od początku dokonywały zbrodni. M.in. rozstrzeliwano polskich
policjantów.
Na przełomie lat 1939/40 lwowianie obserwowali pociągi jadące z sowieckiej Rosji do III
Rzeszy.
-Wagony wypełnione były mąką,
mięsem, masłem. Wszystko szło
do Niemiec.
Władze sowieckie zamierzały
doprowadzić do zniszczenia polskości i zatarcia wszelkich granic
między „rdzennymi” radzieckimi
ziemiami, a nowo przyłączonymi. Jedną z metod - - obok eksterminacji - były wywózki polskiej inteligencji w głąb Związku
Sowieckiego. Wielkie deportacje
dokonały niewyobrażalnego spustoszenia w strukturze społecznej
okupowanych terenów Wywołały też ogromny lęk u tych, którzy
jeszcze pozostawali w swoich
domach. W każdej chwili bowiem bolszewicy mogli przyjść
po nich. Spotkało to m.in. Beatę
Obertyńska polską poetkę, córkę
Maryli Wolskiej polskiej poetki.

chęcenie i poczucie beznadziei.
Do złych nastrojów doszły jeszcze wciąż pogarszające się warunki życiowe: głód, nieustanne
zimno, brak podstawowych produktów. Nie pomagało też ciągłe
zagrożenie aresztowaniem i deportacjami.
Pomimo strachu, aresztowań,
powszechnego zwątpienia Polacy błyskawicznie zorganizowali
akcje pomocy dla wywiezionych rodaków. Najważniejsze
były paczki żywnościowe, nie
zapominano też o medalikach, i
książeczkach do nabożeństwa, a
także o papierze do pisania listów
i tomikach wierszy. Wkrótce do
deportowanych wysyłano pieniądze, które lwowianie chętnie
przesyłali udręczonym rodakom.
Lwowiacy organizując akcje pomocy nie zapominali o aresztowanych przez NKWD.
Tego strachu przed okupantem
nie mógł zniwelować widok żoł-

Gdy tylko wojna niemiecko
-sowiecka stała sie faktem, bolszewicy panicznie uciekali ze
Lwowa, w tym jednostki milicji
i NKWD. Z więzień lwowskich
- Brygidek, Łąckiego, Zamarstynowskiej, Jachowicza wypędzono więźniów gnając ich piechotą do Moskwy. Zmęczonych
mordowano na miejscu. Gdy
Niemcy zwlekali z wkroczenie
do Lwowa bolszewicy na krótko powrócili i wymordowali w
więzieniach resztki pozostałych
więżniów. Trup ścielił się gęsto
w lwowskich kazamatach. Dla
oszczędności naboi, więźniów
mordowano kolbami karabinów,
roztrzaskując im głowy. Krew z
mózgami pokrywała mury więzień. Tę krew z mózgami widziałem na murach lwowskich Brygidek.
W tym tragiźmie wykwitła lwowska anegdota: NKWD - Nie wiadomo Kiedy wróci Do domu.
Rzeź w lwowskich więzieniach
trwała kilka dni, pozostali przy
życiu nie otrzymywali racji żywnościowych i wody pitnej. Wyłamywali drzwi cel, natychmiast
ginęli od bolszewickich kul, nielicznym udało się zbiec.
Oczom ludzi którzy wdarli się
do cel, by ratować więźniów
ukazywały się stosy trupów,
jeden na drugim. W więzieniu
na Łąckiego znaleziono martwe
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kobiety z obciętymi piersiami i
zwłoki mężczyzn ukrzyżowane
na ścianach. Znajdowano też
ciała ludzi skupionych stojąco. uduszonych, tak gęsto byli
upchani w celach.
Bolszewicy starali się wymordować wszystkich więźniów
jeszcze przed wkroczeniem
Niemców.
Po wyjściu z miasta bolszewików tysiące ludzi w celach poszukiwało ciał swoich bliskich,
czemu z satysfakcją i uśmiechami przyglądali się następni
zbrodniarze Niemcy.
W tym krótkim czasie w lwowskich więzieniach zginęło, bestialsko pomordowanych 7 -8
tysięcy więźniów.
Wejście do miasta nowych okupantów Niemców nie poprawiło
sytuacji lwowian. Terror i okrucieństwo zmieniły tylko barwy i
styl. Koronną zbrodnię Niemcy
z Ukraińcami - z batalionem
„Nachtigall”(Słowiki) popełnili 4 lipca 1941 roku na stoku
Góry Wuleckiej - Wzgórzach
Wuleckich, mordując katyńskim strzałem w tył głowy 45
intelektualistów - profesorów
wyższych uczelni lwowskich, w
tym pięciokrotnego premiera
rządu II RP prof. Kazimierza
Bartla i najstarszej ofiary 82
-letniego prof. Adama Sołowija - ginekologa - położnika,
którego mój ojciec doc. med.
Maurycy Marian Szumański
był asystentem w katedrze Uniwersytetu im. Jana Kazimiera,
zamordowany przez Gestapo
4 listopada 1941 roku w akcji
„Nachtigall”(Słowiki).
Dokumenty, źródła, cytaty:
„Głos Polski” Toronto
„Kurier Codzienny” Chicago
„Lwowskie Spotkania”

http://www.historia.
uwazamrze.pl/
artykul/1147329/lwowdom-grozy

WYKORZENIĆ POLSKOŚĆ
Szczególnie brutalnym przejawem polityki depolonizacji
Kresów Wschodnich były dwie
wielkie wywózki - w kwietniu i
czerwcu 1940 roku. To właśnie
one nadszarpnęły wiarę Polaków
w poprawę ich sytuacji. Do tego
czasu łudzono się jeszcze, że
potęga aliantów zwycięży połączone siły Niemiec i ZSRS. W
czerwcu 1940 roku te nadzieje
okazały się płonne.
We Lwowie narastały lęk, znie-

/ Zwłoki ofiar na podwórzu więzienia przy ul. Łąckiego we Lwowie
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Ikony Milczenia.PUSTELNIE
Anna Małgorzata Budzińska

W dzisiejszych czasach pełnych zgiełku, gwaru, komentarzy medialnych, kłótni i wrzasków warto się zastanowić
nad ciszą.
Nie musimy uciekać na pustynie, nie musimy zamykać się
w klasztorach. Wystarczy, że znajdziemy sobie swoją własną przestrzeń do ciszy i pomilczenia. A jest to tak bardzo
człowiekowi potrzebne w każdych czasach…

tę, której życie polegało na postach, modlitwie i fizycznym
umartwianiu. Do roku 529 surowe zasady życia „Szaleńców Bożych”, jak ich niekiedy nazywano, zaczęły przenikać na północ, ku Europie.

Takie pustelnie – zakony zakładano także na Wschodzie w
czasach nam bliższych.
Jednym z takich monasterów był właśnie wtedy Kozielski
Monaster Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni zwany
Pustelnią Optyńską. Był to taki ośrodek duchowy, do którego przybywali pielgrzymi nie tylko z prostego ludu
Było to centrum rosyjskiego starczestwa. W XIX wieku
przewodziła tu dynastia czternastu starców, do których
pielgrzymował Dostojewski, Gogol, Lew Tołstoj i wielu
innych.

Historycznie rzecz biorąc to wartość milczenia, odosobnienia i kontemplacji ludzie dostrzegli już w początkach
chrześcijaństwa. Cesarstwo rzymskie, które było niebezpiecznie rozczłonkowane, w rozpaczliwym dążeniu do
utrzymania jedności uznało chrześcijaństwo za religię panującą. To był manewr polityczny. Niektórzy chrześcijanie
oburzeni kalaniem ich wyznania polityką wycofali się z życia publicznego i udali się na pustynię egipską. Zamieszkali w tamtejszych grotach i szukali mistycznego pojednania
z Bogiem

Charyzmatyczne starcostwo jest jednym z największych
osiągnięć życia duchowego w Cerkwi Prawosławnej. Starcy, dzięki gorliwemu studiowaniu Pisma Świętego i dzieł
Świętych Ojców, dzięki poznaniu własnego serca i przede
wszystkim, poznaniu „własnego grzechu” i własnej niemocy, osiągali stan pokory. Przenikali oni tajemnice ludzkich
serc i mogli „wypowiadać słowo” odpowiednie dla danej
osoby i jej duchowego rozwoju.

Było wielu takich pustelników, na przykład święty Onufry, św. Olimpus, prorok Eliasz których namalowałam na
ikonach:

Mniszki z Klasztoru w Wojnowie na Mazurach śpiewają w
akatyście do świętych Starców Optyńskich: „Radujtiesia,
prepodobnii otcy Optinstii, błagodati starczestwa swietilnicy!...”
Rosyjscy starcy nie musieli być ludźmi w podeszłym wieku – byli charyzmatycznymi świętymi mędrcami, którzy
dzięki swemu doświadczeniu duchowemu byli w stanie
prowadzić innych przez życie, wskazywać właściwe ścieżki postępowania, rozwoju duchowego i wskazywać drogę
do Boga.

/ 3 kroki na pustyni

I tak narodziły się chrześcijańskie zakony, a wraz z nimi
hezychia- modlitewny pokój ducha. Modlitwa hezychastyczna to stan wewnętrznego spokoju i skupienia. Potrzebna jest do tego samotność i milczenie w celi, a także
uciszenie namiętnej strony naszej natury, zaprowadzenie
Bożego ładu w sercu.
Natomiast ikony hezychastyczne to niektóre średniowieczne
ikony bizantyjskie i ruskie – tak zwane ikony milczenia
charakteryzujące się ascetycznym minimalizmem. Oblicze
świętego pokazuje bezruch, ciszę, kontemplację i światło.

Jednym ze słynnych Starców Optyńskich był Ambroży,
zwany przez lud batiuszką Ambrosimem.
Święty Starzec Ambroży z Optiny (Prepodobnyj Amwrosij
Optinskij) urodził się 23 listopada 1812 r. w niewielkiej wsi
Guberni Tambowskiej, w pobożnej rodzinie cerkiewnego
psalmisty. Na chrzcie dano mu imię Aleksander.
W 1842 Aleksandr Grienkow złożył śluby zakonne,
przyjmując na cześć św. Ambrożego Mediolańskiego- patrona pszczelarzy- imię Ambroży.

/ 1 ikona św. Onufrego

/ 5 rzeźba św. Ambrożego autorstwa Kazimierza Jerzoka

Starczestwo Ambrożego stanowiło syntezę i najpełniejsze
urzeczywistnienie ideału rosyjskiego starca. Ciągnęli do
niego ludzie z całej Rosji. Ludzie prości i intelektualiści.
Potrafił być prosty z prostymi i mądry z uczonymi. Schorowany starzec od rana do wieczora przyjmował tysiące dusz
potrzebujących pomocy. Umiał wejść w serce człowieka,
wnikał w jego duszę. Swoją modlitwą uzdrawiał chorych.
Każdy, kto się z nim zetknął, wychodził od niego pocieszony, pełen optymizmu.

/ 2 ikona proroka Eliasza

Kiedy rozeszła się wieść o natchnionych pustelnikach,
szybko dołączyli do nich inni rozczarowani chrześcijanie
i założyli rządzącą się srogimi prawami religijną wspólno-

/ 4 ikona św. Olimpusa

Innym przykładem skupisk mnichów oddających się modlitwie w odosobnieniu były greckie Meteory.
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czy też nad morzem:

/ 9 klasztory na górze Athos
/ 6 Meteory

Te skały zawieszone na niebie (wysokość do 540 metrów )
odkryli pustelnicy przed tysiącem lat. Mieszkali wtedy w
wyżłobionych w skałach pieczarach, blisko Stwórcy. Dopiero po trzech wiekach zaczęto wznosić tam klasztory. Legenda głosi, ze św. Atanazy, założyciel Megalou Meteorou
(Wielkiego Meteoru)- najstarszego monastyru, wzniósł się
na szczyt przy pomocy orła.

Pustelnicy, starcy, mnisi- jednym słowem ludzie, którzy
oddają się Bogu już za życia stanowią ważny element naszej kultury, niezależnie czy mieszkają na pustyni, w górach, czy samotnych klasztorach.

/ 12 nad morzem

czy spacer w górach:

Na początku do klasztorów docierano jedynie po drabinach
i sznurach. Ci którzy temu nie mogli podołać wciągani byli
na górę za pomocą kołowrotu w sieci. Mnich siedział w
sznurkowym koszyku i powoli wjeżdżał nad przepaścią.
Podobno lina była wymieniana tylko wtedy gdy się zrywała...

13 w górach

albo w lesie:

/ 7 Meteory-lina

Wybudowano w sumie 24 klasztory (każdy na innej skale),
z czego teraz tylko sześć jest zamieszkałych i toczy się w
nich życie monastyczne. Obecnie dla wygody zwiedzających doprowadzono drogi, wybudowano schody i pomosty.
Jednak najważniejszym ośrodkiem życia pustelniczego
była w Grecji góra Athos. Tam też zachowało się najwięcej
starych ikon i dokumentów.
Święta Góra Athos jest nazywana bramą do nieba. Ma
ponad dwa tysiące metrów wysokości. To właśnie wokół
niej ortodoksyjni mnisi ustanowili ponad tysiąc lata temu
Autonomiczną Republikę Góry Athos. Ustanawiając swoją
republikę postanowili spisać zasady, które określają reguły
życia na Athos, na trzymetrowym pasie koziej skóry. Spisali na niej prawa wspólnych reguł, jakimi mają się kierować
wszystkie monastyry oraz zasady życia mnichów. Typikon
- bo tak się ten kodeks nazywa -stanowi podstawę prawa
obowiązującego w republice do dzisiaj. Jest to zbiór reguł,
porządkujących życie codzienne zakonników, które miało
koncentrować się na pracy na roli oraz modlitwie.
Te prawa nie tolerują też obecności kobiet (nawet zwierzęta hodowlane na półwyspie są tylko płci męskiej). Zakaz
ten nosi nazwę grecką avaton. Od mężczyzn wymagane są
specjalne zezwolenia na wjazd, o które trzeba ubiegać się z
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
W przeszłości liczba mnichów tu żyjących wynosiła ok 20
tysięcy osób. W 2011 liczba ta spadła do 1830 osób.

/ 10 mnich koptyjski w Egipcie

W książce pt. „Starcy Pustelni Optyńskiej” autor- Ireneusz
Cieślik cytując Oliviera Clément pisze:
„na chrześcijańskim Wschodzie – i ogólnie na Wschodzie – kocha się starość, ponieważ uważa się, że jest ona
dana po to, aby się modlić”(...)„Cywilizacja, w której ludzie już się nie modlą, jest cywilizacją, w której starość nie
ma sensu. Ludzie idą tyłem ku śmierci, udając młodość;
jest to bolesny spektakl, ponieważ zostaje dana możliwość
ostatecznego wyrzeczenia się i ofiarowania siebie, ale nie
jest wykorzystana”. Clément zauważa, że „w starości odczuwa się Boga poprzez coraz cieńszą ściankę życia biologicznego i człowiek staje się jak świadome dziecko, które
powierza się Ojcu, ukojone bliskością śmierci, przenikliwe
na inny rodzaj światła”, a taka starość może być darem dla
innych. Dodaje więc: „Potrzebujemy starców, którzy modlą się, uśmiechają się, kochają bezinteresowną miłością,
którzy potrafią się dziwić. Tylko oni mogą pokazać młodym, że warto żyć i że nicość nie jest ostatnim słowem”.

14 w lesie

albo nawet na działce, wśród zieleni, lub na polu :

A według mnie nie trzeba czekać do starości, ani zamykać
się w klasztorze, żeby móc kontemplować, oddawać się
rozmyślaniom i modlitwie.
Każde miejsce jest dobre- czy to jest wyprawa na pustynię:

15 na polu

Wszędzie można znaleźć czas i miejsce na przemyślenia i
zadumę. Trzeba wyłączyć telewizor, telefon, radio i odciąć
się choć na trochę od mediów i polityki.

/ 8 góra Athos

/ 11 na pustyni

W artykule wykorzystałam własne ikony oraz zdjęcia. Natomiast wiadomości czerpałam z:
http://speculum.kul.pl/ikony-hezychastyczne-ikony-milczenia/
http://solidarni2010.pl/10890-ewa-kurek---rosji-rozumem-nie-pojmiesz-19.html
„Starcy Pustelni Optyńskiej”- książka Ireneusza Cieślika
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MARIAN HEMAR NAJBARDZIEJ
LWOWSKI
Z
POETÓW
Dla „Barw Kresów” KSI Aleksander Szumański
MARIAN HEMAR (właściwie
Jan Marian Hescheles) urodził się we Lwowie 06.04.1901,
zmarł w Londynie 02.02.1972.
Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia medyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Jana
Kazimierza, ale przerwał je,
ponieważ bardziej pociągała go
literatura i życie artystyczne. Od
1920 r. rozpoczął współpracę z
lwowskimi kabaretami, należał
do poetyckiej tzw. Grupy Pięciu, która opublikowała w 1924
r. tom „Łątki lwowskie”. Zanim
przeniósł się w 1925 r. do Warszawy, wydał we Lwowie książki: „Dzik i świnia” (1922) oraz
„Ballada o białym byku” (1923).
Do Lwowa wracał w całej swojej twórczości, w wierszach i
piosenkach, przywołując nostalgiczny obraz utraconego raju
dzieciństwa i młodości.
Był jednym z najgłośniejszych
satyryków i autorów piosenek
w okresie międzywojennym, popularnym również na emigracji,
na którą udał się w 1939 r. przez
Rumunię, Palestynę i Egipt do
Londynu (od 1943 r.). Autor
pieśni Brygady Karpackiej pod
Tobrukiem. W Anglii prowadził
kabaret „Orzeł Biały” i „Teatr
Hemara”. Wygłaszał przed mikrofonami Radia Wolna Europa
adresowane do kraju wiersze satyryczno-polityczne.
Marian Hemar zyskał sławę
jako autor tekstów dla kabaretów „Qui pro Quo”, „Banda”, „Cyganeria Warszawska”,
„Cyrulik Warszawski”. Był —
wraz ze Słonimskim i Tuwimem
-współautorem „Szopek politycznych”. Do dziś zachowały
popularność jego piosenki takie
jak: „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Bzy w Pensylwanii”,
„Czy pani Marta jest grzechu
warta”. Autor wielu książek,
wydanych na emigracji, a także bardzo dobry tłumacz m. in.
Szekspira i Homera.
Przed wybuchem II Wojny
Światowej wyjechał za granicę
ze Lwowa, do którego już nie
powrócił.
Był pochodzenia żydowskiego,
przyjął chrzest rzymsko-katolicki. Był wielkim czcicielem Królowej Polski - Przenajświętszej
Maryi Panny, dla której napisał
piękny utwór poetycki.
WYBRANE WIERSZE MARIANA HEMARA
WOJENNA MODLITWA DO
MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKIEJ
Matko Boska, Królowo łagodna,
Jak Cię prosić? Każde słowo boli.
Nie myśl o nas. Warszawa jest
głodna.
Nie dbaj o nas. Warszawa w niewoli.
Śmierć jastrzębiem nad Warszawą
lata,
W gruzach groza się czai. Bezprawie
Stoi w oknach, jak żelazna krata.
Nie myśl o nas. Niemcy są w War-

szawie.

Nie dbaj o nas błędnych i zbłąkanych.
Każde tchnienie litości i łaski
Dla nich oszczędź i zachowaj dla
nich
Dla ulicy, dla nędzy warszawskiej.
Ty, co w mroku oczyma ciemnymi
Z ostrobramskich spoglądałaś złoceń
Nie myśl o nas – bądź przy nich,
bądź z nimi
Im wynagródź wszystko, wszystko
oceń.
Oni za nas, na gruzach kamienic,
Już dla samej dumy trwania –
trwali,
Za nas patrząc, za strach naszych
źrenic,
Jak stolica w stos ruin się wali.
Oni za nas na śmierć wznieśli twarze,
Nie w nadziei i nie ku zwycięstwu,
Lecz by spełnić ową pieśń, co każe
Wszcząć rozpaczy i dokonać męstwu.
Ach, z warszawskiej beztroski, z tej
blagi,
Z tej płochości i kpiarskiej swawoli
Nagle w niebo blask takiej powagi
poszedł łuną – takiej aureoli.
Taką nagle błysło tajemnicą
Nad ulicą podartą i krwawą!
Myśmy ciebie nie znali – Orlico!
Myśmy ciebie nie znali – Warszawo!
Trzeba było tych ognia języków,
Trzeba było, aby został cmentarz
I stos gruzów – nie! – to rząd pomników!
Matko Boska – Ty im to spamiętasz.
Ty ich zziębłych osłoń połą nieba,
Krew obetrzyj co wciąż z ruin
dymi.
Dzieciom mleka daj i głodnym
chleba –
A poległym – bądź przy nich. Bądź
z nimi.
Policz wszystkich na cmentarzach
skwerów.
Tam krzyż każdy kwiatem Ci się
schyli.
Na schylone krzyże bohaterów
Zawieś order – Virtuti Civili.
VALSE BRUNE
Za dawnych dni, młodopolskich i
lwowskich,
Gdy jeszcze radia nie było i kin,
Cygan-poeta, pan Henryk Zbierzchowski,
Przywiózł z Paryża melodię „Valse Brune”.
Usiadł w kawiarni i machnął od
ręki,
Przy czarnej kawie, swój tekst
„polskich słów”
I w tydzień, nutą tej nowej piosenki
Szumiał i brzmiał cały Lwów:
„Gdy ciemność zapada
I światła latarń zapłoną,
Do naszych serc się zakrada
Jakaś tajemna moc.
Hej, serce nam bije,

W winie niech troski zatoną!
Szerzej i piękniej się żyje —
Cudna, ach, cudna jest noc...”

A Piosnką zataczał się batiar zawiany,
Strażak ją gwizdał gdy na pożar
gnał,
Wiśka w jej rytmie trzepała dywany
I student na mandolinie ją grał.
A gdy się wieczór we Lwowie zawlekał,
Biła dziesiąta i w bramie stał stróż
—
Kto żyw, przed szperką do domu
uciekał
I śpiewał — na schodach już
„Hej, serce nam bije,
W winie niech troski zatoną,
Szerzej i piękniej się żyje,
Cudna, ach, cudna jest noc!...”
Dzieckiem słyszałem tę piosnkę we
Lwowie.
Po tylu latach pamiętam ją dziś
I tak mi chodzi czasami po głowie
I taka czasem dokucza mi myśl,
Takie sam sobie zadaję pytanie —
Gdy się pół wieku rozwieje jak
mgła —
Czy z moich piosnek choć jedna
zostanie
W czyjej pamięci, jak ta —
„Gdy ciemność zapada
I światła latarń zapłoną,
Do naszych serc się zakrada
Jakaś tajemna moc” —
Ach, serce mi bije —
Piosnki w ciemności utoną
Moje — nie moje — niczyje —
Kiedy zapadnie noc.
ROZMOWA Z KSIĘZYCEM
1. Księżyc w Londynie na niebie
Zagląda w okno me.
W milczeniu patrzymy na siebie
Przez chwilę, albo dwie.
I nagle dreszcz wyobraźni
Przenika mnie na wskroś —
Bo słyszę — słyszę wyraźni —
Że on do mnie szepce coś:
Ta ludzie kochane! Ta Matko
Królewska
Taż oczom nie wierzę — to panna Majewska!
A pani się patrzy, jak obca na
obcego,
Jakby pani nie spoznała księżyca lwowskiego!
A jak pani na Corsie chodziła
szpacerem
I na ławce w Stryjskim Parku
siedziała z kawalerem
I w bramie na dobranoc, jak on
panią całował —
To kto wtedy w chmurach dyszkretnie się chował?
To kto wtedy w chmurach dyszkretnie się chował?
Czy ja tak się zmienił, czy tak się
postarzał,
Żeby dziwczuk ze Lwowa mnie
nie zauważał?
Czy ja się tak posunął, posiwiał
i zbrzydł?
Ach, pani Majewska — faktyczni, że to wstyd!
2. Wstyd chwycił mnie niewymow-

ny,
Połknęłam w gardle łzy.
I mówię — księżycu szanowny —
Ta joj — to pan? To ty?
Powiedz mi — niech pan mi powie,
Co słychać? Czy pan zdrów?
Pan teraz tu? Nie we Lwowie?
Pan tyż już — opuścił Lwów?

Ta co pani gada? Ta pani Majewska!
To szczęście, że ja panią znam
od oseska!
Taż ja tam po Lwowie co nocy
szpaceruję,
Od bramy do bramy, jak pies
tak waruję,
Od Kopca do Corsa, od Corsa
do Dworca,
Bez chwili urlopu, jak nocny dozorca.
Po rynnach się ślizgam, po dachach się posuwam,
I srebrzę i złocę, uważam i czuwam,
I w każdym zaułku i na każdym
zakręcie
Pilnuję tego Lwowa — na wasze
przyjęcie!
Ja tylko tu na chwilę — bo tam
teraz świt —
A pani mnie posądza!... Faktycznie, że to wstyd!
3. Więc ja wyciągam ramiona —
A on na górze lśni —
I wołam jak jakaś szalona:
Księżycu! Powiedz mi!
Powiedz mi tylko dwa słowa,
Ty mi to wyjaw sam —
Kiedy ja wrócę do Lwowa?
Czy w ogóle wrócić mam?
Ta co za pytanie? Ta pani Majewska —
Ta jasne — a wtem jakaś chmurka niebieska
Zasnuła go z boku i mrokiem go
zawlokła
I próżno się patrzę — wychylam
się z okna —
I deszcz zaczął siąpić i błyszczy się
ulica
I niebo jest czarne i nie ma księżyca
A ja myślę: Tym lepiej. A ja myślę:
Nie szkodzi On teraz we Lwowie
po Łyczakowskiej chodzi
I w każdym zaułku i na każdym zakręcie
Pilnuje — sam powiedział — na
moje przyjęcie
Już w oknie londyński zieleni się
świt.
A ja płaczę i śmieję się. Faktycznie, aż mnie wstyd.
PIOSENKA O
OSTATNIM

MARZENIU

1. Nocą majową, w tych lwowskich ogrodach
Wzdychało, wołało lwowskiego
studenta,
Śpiewało o burzach, podróżach,
przygodach
Na świecie dalekim, gdzie droga
wytknięta
Przez miasta i kraje w zieleni i
słońcu,
Przez morza, pustynie i gaje oliwne.
Zaczęło się w lwowskim ogrodzie,
a w końcu — Ach, jakie to dziwne

— Z wszystkich marzeń co nienasycenie
W sercu kwitły i przędły się w
głowie,
Pozostało to jedno marzenie,
Aby kiedyś umierać we Lwowie.
By się głębią rozwarły tajemną,
Gdy już wszystkie się skończą
podróże,
Lwowska ziemia na dole pode
mną,
Lwowskie niebo nade mną, na
górze.
2. Sława z ciemności wołała go:
Synu!
Czy widzisz te liście zielone w mej
dłoni?
Czy widzisz jak błyszczą? To liście
wawrzynu!
Przymierzaj do czoła, przymierzaj
do skroni
I idź! Jeśli iść, to na szczyty, gdzie
złotem
I mocą twe czoło uwieńczę, i
chwałą!
Tak w lwowskim ogrodzie szumiało,
a potem —

Ach, jak to się stało?
Z wszystkich tęsknot do świata,
do złota
Do tryumfów, i wieńców na głowie,
Pozostała ta jedna tęsknota,
Aby kiedyś umierać we Lwowie.
Pozostała tęsknota jedyna,
Wszystkie inne tęsknoty zagłusza:
Gdy ostatnia wybije godzina,
By z lwowskiego wybiła ratusza.
3. Miłość wołała nocami ciemnemi,
Wierszami poety i piosnką słowiczą:
Ach, nie masz poza mną rozkoszy
na ziemi
I żadne się inne kochania nie liczą!
Ach, niebo i piekło — w ramionach kobiety
Ach, niebo uniesień i piekło udręki!
Tak w lwowskim ogrodzie śpiewało.
Niestety.
I co z tej piosenki?
Srebrnych bajek i snów pajęczyna
Przed oczami się snuła jak w
kinie.
Co zostało z nich? Bajka jedyna
Która śpiewa po nocy w Londynie,
Że się mrok jak kurtyna rozchyli
I wtem — Kopiec! I Góra Piaskowa!
I że śmierć szepnie cicho w tej
chwili:
Widzisz, synku? Wróciłeś do
Lwowa.
Potem rękę położy na czole,
Potem głębią się zamknie tajemną
Lwowska ziemia pode mną, na
dole.
Lwowskie niebo na górze
— nade mną.
Wybór wierszy Mariana Hemara Aleksander Szumański
„Lwowskie Spotkania”
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Marsz Pamięci w 74. rocznicę ludobójstwa (2017)
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