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Tradycja świątecznych życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, wpisała się w historię naszego kwartalnika
„Biuletyn Informacyjny”, zatem wszystkim kolegom, żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Armii
Krajowej, konspiracji i samoobrony wołyńskiej,
sympatykom, Wołyniakom, Kresowiakom, naszym
Szanownym Czytelnikom, korespondentom życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęścia,
pomyślności, spokoju, pogody ducha.
W ten wigilijny, najpiękniejszy rodzinny wieczór z jego niepowtarzalnym nastrojem, podzielmy
się opłatkiem i życzliwym dobrym słowem. Pomyślmy o tych, co odeszli. Z nimi połączmy się
myślą, wspomnieniem.
Niech ten wigilijny wieczór będzie wieczorem
refleksji i wiary w lepsze jutro, lepsze życie dla
naszych rodzin, dla naszego Kraju.
Grudzień 2012 rok

Redakcja
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ROK 2013 - ROKIEM PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

Kresowianie przywiązują dużą wagę do zbliżającej się 70.
rocznicy ludobójstwa ludności polskiej, dokonanego przez bandy
OUN-UPA w latach 1942-1946 na Kresach Południowo Wschodnich II Rzeczypospolitej. W przyszłym roku Polacy w
kraju i diasporach polonijnych będą uroczyście obchodzić tę tragiczną rocznicę. Według najnowszych danych banderowskie watahy wymordowały w tych latach ponad 200 tys. obywateli polskiego pochodzenia oraz wiele tysięcy ludności żydowskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, czeskiej, ormiańskiej, romskiej. Największe
nasilenie mordów ludności polskiej miało miejsce 11 lipca 1943
r., w niedzielę, oraz w kilku poprzedzających i następnych nocach
i dniach. Rzezie bezbronnej ludności w tych dniach objęły ponad
160 miejscowości zachodniego Wołynia, głównie w powiatach
włodzimierskim, horochowskim, kowelskim, lubomelskim. Ginęły bestialsko mordowane dzieci, ich rodzice, dziadkowie. Kompromitującym błędem niektórych niedouczonych publicystów jest
twierdzenie, że 11 lipca był początkiem eksterminacji ludności
polskiej. Podkreślamy: tego dnia było największe nasilenie, apogeum mordów. Bandy OUN-UPA zamordowały wówczas wiele
tysięcy osób, w tym wiernych w kilku kościołach.
W przyszłym roku pragniemy uczcić bolesną pamięć ponad
150 tys. sadystycznie pomordowanych naszych Rodaków, często
najbliższych nam Osób -na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i
na południowo-wschodnich terenach Polski w powojennych granicach. Patronami obchodów będą Zygmunt Rumel (1915-1943),
poeta i parlamentariusz Rządu Polskiego na rozmowy z upowcami, rozerwany przez nich końmi oraz dr hab. Wiktor Poliszczuk
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(1925-2008), Ukrainiec, który poświęcił swoje życie badaniu i
upowszechnianiu prawdy o zbrodniach OUN-UPA.
Uznanie, szacunek i wdzięczność budzą sejmiki wojewódzkie,
które podjęły doniosłe, o historycznym znaczeniu uchwały, przywołujące bolesną pamięć o Ofiarach ludobójstwa. Wdzięczność za
głęboko ludzkie, patriotyczne postawy Radnych jest szczególnie
serdeczna ze strony Kresowian - świadków banderowskiego barbarzyństwa, niedoszłych Ofiar band OUN-UPA oraz ludzi z wyobraźnią i współczuciem dla ludzkiej tragedii. Ci ludzie nie ulegli
bałamutnej, niedorzecznej, amoralnej „poprawności politycznej”,
narzuconej części Polaków przez ounowskie i ounofilskie elity w
Polsce i poza jej granicami. Celem tej „poprawności” było i jest
nobilitowanie i heroizowanie zbrodniczej OUN-UPA przez zakłamywanie i usprawiedliwianie jej zbrodni na bezbronnej ludności .
Ludzie o dużej wrażliwości moralnej ocenę OUN-UPA wyprowadzają z ogólnoludzkiej normy moralnej Dekalogu: Nie zabijaj! Jeżeli z premedytacją zabiłeś dziecko, bezbronną osobę - jesteś
bandytą. A jeżeli mordy miały tak szeroki i bestialski zakres jak to
było na Kresach, mamy wówczas do czynienia z okrutnym ludobójstwem, a jego sprawcy są ludobójcami, a nie żadnymi żołnierzami,
partyzantami czy - jak twierdzą ich pogrobowcy-apologeci - bohaterami. Kto zmienia kwalifikację zbrodni OUN-UPA wbrew Deka-

logowi, bierze za nie współodpowiedzialność i powinien być piętnowany jak za kłamstwo oświęcimskie.
Obchody tej bolesnej rocznicy, jak i inne działania upamiętniające Ofiary ludobójstwa, nie są wymierzone w Naród Ukraiński, który również ze strony OUN-UPA poniósł ogromne śmiertelne ofiary - około 50 tys. osób. O tym, że nie utożsamiamy tej
zbrodniczej formacji z Narodem Ukraińskim i nie oskarżamy go o
zbrodnie ludobójcze, świadczą kategoryczne oświadczenia zawarte w Uchwale Sejmowej z 15 lipca 2009 r. i w uchwałach sejmików wojewódzkich. Uchwały podkreślają, że nie obarcza się
zbrodniami całego Narodu Ukraińskiego, wyrażają wdzięczność
tym Ukraińcom, którzy z narażeniem życia ratowali swoich polskich sąsiadów przed oprawcami z OUN-UPA. Dlatego dewizą
Kresowian jest: Z Ukrainą partnerstwo i przyjaźń, dla OUN-UPA
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hańba i potępienie, bo jak udowodnił szczery przyjaciel Polaków

dr hab. Wiktor Poliszczuk - nie ma zbrodniczych narodów, są
zbrodnicze ideologie i organizacje. Zbrodniczym był ounowski
faszyzm i OUN-UPA.
Radni, dotychczas siedmiu sejmików, i Posłowie, przyjmując
uchwały w sprawie ludobójstwa ludności polskiej, dali piękny
przykład odwagi i patriotyzmu pozostałym sejmikom i samorządom jak spełnić obowiązek pamięci wobec Rodaków, którym zgotowano niewyobrażalnie tragiczny los, zaprezentowali głęboko
ludzkie uczucia i postawy, zaskarbili sobie głęboką wdzięczność
ze strony niedoszłych Ofiar banderowskiego ludobójstwa. Chwała
im za to! Z szacunkiem wymieniamy te sejmiki z datami podjęcia
uchwał: Sejmik Dolnośląski - 29 IX 2008, wyprzedził i Sejm w
tym kierunku, Sejmik Opolski - 27 X 2009, Sejmik Podkarpacki29 XII 2009, Sejmik Lubuski - 23 II 2010, Sejmik Lubelski - 7 II
2010, Sejmik Podlaski -20 VI 2011, Sejmik Mazowiecki - 11 VII
2011. Radni siedmiu sejmików, również Posłowie, odnieśli się do
eksterminacji ludności polskiej odważnie i rozważnie, ze zrozumieniem i współczuciem dla męczeństwa Rodaków. Wyrazili
hołd Ofiarom ludobójstwa i Kresowym Samoobronom, oddziałom
AK i BCh, które w nierównych, desperackich walkach broniły
ludność polską przed zagładą ze strony hajdamackich oprawców z
OUN-UPA.
Na szczególne podkreślenie i wdzięczność zasługują opolscy
Samorządowcy. Sejmik Opolski - jako pierwszy w kraju - ustanowił 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej, a Rada Miasta Opola - również
jako pierwsza w kraju - uchwałą z 31 V br. poparła inicjatywę
ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar, wniesioną do Laski
Marszałkowskiej przez kluby PSL, PiS, SLD i SP. Uzasadniona jest
więc nadzieja, że Sejm - jak zapewniła Pani Marszałek Ewa Kopacz - czcząc 70. rocznicę ludobójstwa, taką uchwałę podejmie.
Przypominamy, że z inicjatywą ustanowienia dnia Kresów wystąpił swego czasu Pan Prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie o Wileńszczyźnie. Mamy serdeczną nadzieję, że obietnicy
dotrzyma.
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Bolesną nie zagojoną raną dla Kresowian jest sprawa Pomnika
Ofiar OUN-UPA w Warszawie - stolicy również tych 200 tys. zakatowanych przez tę zbrodniczą formację. Sygnatariusze listy
B.Berdychowskiej popełnili niewybaczalny błąd, bo utrącili ideę
pomnika, nie proponując nic w zamian, co było ich moralną powinnością. Wysoce nagannym jest również stanowisko władz stołecznych, które uporczywie nie wyrażają zgody i na nową wersję
pomnika Męczenników Kresów, którzy swoja Stolicę kochali bardziej niż wielu naszych niedouczonych „poprawnościowców”, a
w tragicznym czasie okupacji marzyli, by ją kiedyś zobaczyć wolną i piękną. Bardzo przykre, że sygnatariusze protestu B.B. tak
bezmyślnie potraktowali Męczenników Kresów, swoich przecież
Rodaków, ulegając machinacjom ounofilstwa. Mają jeszcze szansę, by się zrehabilitować - wystąpić do władz stołecznych o postawienie Pomnika w godnym miejscu Stolicy. W ten sposób
przyczyniliby się również do uświetnienia obchodów tej rocznicy.
Dla świadków ludobójstwa i niedoszłych Ofiar godne uczczenie Męczenników Kresów ma ogromne moralne i osobiste znaczenie, bo tam pod kresową darnią często w nieznanych miejscach
spoczywają prochy naszych najbliższych, krewnych, sąsiadów,
znajomych. Godne uczczenie ich pamięci jest naszym, polskim,
moralnym, głęboko ludzkim obowiązkiem. Tylko że w spełnianiu
tego obowiązku Kresowianie z reguły natrafiają na „poprawnościowe” trudności: albo na całkowitą blokadę (Warszawa), albo
groźby i pomruki (np. Wrocław), że mówiąc o zbrodniach „dolewają oliwy do ognia” (J.Onyszkiewicz) i psują bezpowrotnie stosunki polsko-ukraińskie.
A tak naprawdę „zatroskanym” o te stosunki chodzi jedynie o
milczenie o zbrodniach OUN-UPA, którą współcześni ounowcy
otaczają obłędnym kultem. Na ten perfidny blef dało się nabrać
wielu naszych uczciwych, ale naiwnych działaczy państwowych i
samorządowych, w pewnym sensie i sygnatariusze listy B.B.
Bulwersująca sprawa Pomnika Ofiar OUN-UPA w Warszawie jest
cząstką spraw upamiętniania Ofiar banderowskich zbrodni. Tzw.
poprawność polityczna w stosunku do ounizmu spowodowała w
znacznym stopniu wytłumienia i zakłamania wiedzy o banderow7

skich zbrodniach, z czym spotykamy się nagminnie, zwłaszcza w
programach szkolnych, wydawnictwach encyklopedycznych i historycznych, mediach elektronicznych i prasowych. Cyniczne
„poprawnościowo” wybiórcze traktowanie martyrologii, również
Południowo-Wschodnich Kresów przynosi złe efekty wychowawcze, powoduje zamęt w świadomości historycznej i w końcu wywołuje zachowania aroganckie, agresywne, których świadkami
byliśmy ostatnio w rocznicę Powstania Warszawskiego. Pan
gen.Zbigniew Ścibor-Rylski, którego darzymy najwyższym szacunkiem, pewnie lekką ręką sygnował listę B.B., a teraz po części
zbierał plony swojej i innych niekonsekwencji.
Polacy, zwłaszcza ci z kresowym rodowodem, mają nadzieje,
że ich prośby i oczekiwania związane z kresową martyrologią i
obchodami 70. rocznicy zostaną spełnione, że:
- Parlament nasz uczci pamięć Ofiar banderowskiego ludobójstwa i złoży należny hołd obrońcom ludności polskiej - kresowym
samoobronom i oddziałom AK i BCh, w tym 27.Wołyńskiej Dywizji AK oraz ustanowi 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa
Kresów;
- pozostałe sejmiki, podobnie jak poprzednie, ustosunkują się
godnie do eksterminacji Rodaków na Kresach PołudniowoWschodnich II RP i terenach Polski w powojennych granicach;
- władze państwowe, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej
Bronisławem Komorowskim i samorządowe na czele z Marszałek
Sejmu Ewą Kopacz włączą się czynnie w organizację obchodów
tej najtragiczniejszej, narodowej Rocznicy.
Duże nadzieje pokładamy w Premierze Donaldzie Tusku, który 3 V 2009 r. opowiedział się za godnym uczczeniem Ofiar OUNUPA, że hołduje zasadzie, by w tych sprawach mówić bardzo odważnie i otwarcie, że tragedia wołyńska doczeka się upamiętnienia, na które czekają Polacy (INTERIAPL/PAP) Również w Stutthofie powiedział: Polacy muszą dbać o prawdziwy obraz historii,
tak aby nikt w Europie i na świecie nie zdołał jej zakłamać. Prawda jest jedynym fundamentem, na którym może powstać autentyczna przyjaźń i zrozumienie w tej części świata. Zlekceważenie
tych uzasadnionych oczekiwań i próśb byłoby ostatnią niegodzi8

wością wobec 200 tys. Ofiar ounowskiego barbarzyństwa, również Ofiar niedoszłych, borykających się ze straszną traumatyczną
pamięcią.
Byłoby również wodą na propagandowy młyn apologetów
OUN-UPA, że Polacy są podzieleni w ocenie ludobójstwa i usprawiedliwiają jego sprawców.
Feliks Budzisz

WIELCE SZANOWNA PANI EWA KOPACZ
MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zaniepokoiła i oburzyła nas, Kresowian, ostatnia inicjatywa
ustawodawcza Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w
sprawie akcji „Wisła”. Jest ona sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, historią etyką i polską racją stanu. Dostrzegamy w niej inicjatywę OUN, organizacji, która działa w myśl swej uchwały z 22
VI 1990 r. (w załączeniu). Do takiego wniosku pozwalają dojść
krwawe wydarzenia na Kresach i obszerna literatura naukowa i
wspomnieniowa Kresowian, eksterminowanych przez OUN-UPA.
Niewątpliwym inspiratorem tej inicjatywy jest M.Sycz, syn
upowca z bandy „Żeleźniaka”, która na sumieniu ma ponad tysiąc
Ofiar wśród Polaków i Ukraińców, spopielenie ponad pięciu tysięcy budynków i zniszczenie wielu obiektów infrastruktury w
powojennej, wschodnio-południowej Polsce.
M.Sycz, zamiast wszczynać sejmowe awantury, powinien
przeprosić Polaków i Ukraińców za ludobójcze zbrodnie dokonane przez bandę, w której działał i jego ojciec. Obchody
70.rocznicy ludobójstwa są ku temu stosowną okolicznością.
Kresowianie, nauczeni doświadczeniem, spodziewali się, że
aktywiści mniejszości ukraińskiej, inspirowani przez OUN, będą
bruździć, by utrudnić obchody 70.rocznicy ludobójstwa lub je
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całkiem zdezorganizować, jak to już się zdarzało. Tym bardziej,
że polskie elity tolerują ounowskie awanturnictwo, a nawet je
wspierają.
Należy mocno podkreślić, że eksterminacji ludności polskiej
OUN-UPA dokonała nie tylko na Wołyniu, ale również na południowym Polesiu, w Małopolsce Wschodniej i w południowowschodnich powiatach Polski w powojennych granicach.

Załączam również teksty: „Operacja „Wisła” była koniecznością”, „Niewydarzona uchwała” i „11 lipca 1943 - z myślą o
70.rocznicy najkrwawszej niedzieli”. I proszę nie przekazywać
tych tekstów posłowi M.Syczowi, bo je „zamiecie pod dywan”.
Łączę szczere wyrazy należnego szacunku
Feliks Budzisz Wołyniak

OPERACJA “WISŁA” BYŁA KONIECZNOŚCIĄ

„Przede wszystkim narzucić Polakom nasz punkt widzenia na
historię i na stosunki polsko-ukraińskie” – nakazuje skandaliczna
uchwała Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z 22 VI 1990. Ta
i inne dyrektywy tej uchwały są realizowane z żelazną konsekwencją. Ich celem jest usprawiedliwienie i wybielenie zbrodniczej
działalności OUN-UPA, co ma doprowadzić do jej pełnej nobilitacji i heroizacji. Efekty propagandowej ounowskiej działalności
również w Polsce są szokujące, np. niemal wszystkie polskie encyklopedie, leksykony i podręczniki historii dla szkół średnich ostatnich kilkunastu lat w mniejszym lub większym stopniu zakłamują
obraz eksterminacji (ludobójstwa) ludności polskiej, dokonanej
przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach II RP w latach 194245.
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Podobnie fałszywie przedstawiają inwazję zbrojną OUN-UPA
na tereny południowo-wschodnie Polski w latach 1945-47 w celu
ich depolonizacji, zakończoną operacją „Wisła”, która dwa lata po
zakończeniu wojny położyła kres rozlewowi krwi. Wymienione
źródła wiedzy przemilczają bądź przekłamują przyczyny tej operacji oraz jej przebieg i skutki. Więcej: winą za nią obarczają polskie władze. Zajmijmy się zatem rzeczywistymi przyczynami,
przebiegiem i skutkami tej operacji.
Rzeczywiste i istotne przyczyny operacji „Wisła” tkwią przede
wszystkim w ekspansjonistycznym, integralnym nacjonalizmie
ukraińskim, którego twórcy założyli, że wszędzie tam, gdzie
mieszkali Ukraińcy, Rusini, Łemkowie, Bojkowie, nawet w
znacznej mniejszości, są to tereny, które muszą wejść w skład
przyszłego państwa ukraińskiego, a inne narodowości na tych terenach, zwłaszcza Polacy, Żydzi i Rosjanie powinni być fizycznie
wytępieni. Realizację tych ludobójczych założeń na skalę masową
OUN rozpoczęła wczesną wiosną 1943 przy pomocy UPA i tzw.
Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów (SKW), składających
się z miejscowej czerni, otumanionej ounowską brunatną propagandą. Na Wołyniu ludobójstwo ludności polskiej osiągnęło piekielne apogeum w połowie lipca 1943 roku, kiedy OUN-UPASKW mordowała ludność polską w ponad 170 miejscowościach,
Wołyńskie inferno nie ma analogów podczas całej drugiej wojny
światowej. Rezuni okrucieństwem prześcignęli hitlerowskich nazistów.
W najtragiczniejszym 1943 r. szły po Polsce krwawiącej hiobowe wieści. Nieśli je uciekinierzy z Wołynia. Uciekali z pożogi do Małopolski Wschodniej i na Lubelszczyznę, licząc, że tam apokalipsa
się nie powtórzy. Mylili się, bo Wołyń był tylko pierwszym etapem
krwawej depolonizacji, drugi etap rozpoczął się w 1944 r. w Małopolsce Wschodniej i na terenach na zachód od Bugu – w Chełmszczyźnie i Zamojszczyźnie, jeszcze pod okupacją hitlerowską; trzeci
etap objął prawie 16 powiatów południowo-wschodniej RP, gdzie
dopiero operacja „Wisła” położyła kres ounowskiemu barbarzyństwu.
Ludobójstwo, dokonane przez OUN-UPA-SKW na ludności
polskiej oraz jawna, ostentacyjna kolaboracja OUN z hitlerowskim
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okupantem wytworzyły w świadomości Polaków poczucie śmiertelnego zagrożenia ze strony ukraińskiego, hajdamackiego nazizmu. Miało ono istotny wpływ na podjęcie przez władze polskie
obronnej operacji „Wisła”. To poczucie realnego zagrożenia,
trwającego i po zakończeniu wojny nie jest dostatecznie uwzględniane przez wielu historyków, zwłaszcza młodszego pokolenia,
zajmujących się tą operacją. Historycy ounowscy pomijają ten
fakt zupełnie, przez co zniekształcają przyczyny i przebieg tej
operacji.
Zbrojna inwazja OUN-UPA na wschodnią Lubelszczyznę i Rzeszowszczyznę

Wczesną wiosną 1944, jeszcze pod okupacją hitlerowską,
OUN-UPA, współdziałając z okupantem i miejscowymi USN

(Ukraińska Samoobrona Narodowa, odpowiednik wołyńskiej
SKW), dokonały najazdu na przybużańskie powiaty: hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski, chełmski z zamiarem inwazji na
lubaczowski, zamojski, przemyski i sąsiednie tereny. Wkrótce
znalazło się tam kilkanaście sotni, które na Wołyniu dokonywały
masowych rzezi ludności polskiej, między innymi sotnia, a następnie kureń jednego z najkrwawszych atamanów – „Żeleźniaka”. Jego upowcy tylko we wschodniej Lubelszczyźnie zabili blisko
tysiąc osób i spopielili ponad pięć tys. budynków.
W marcu 1944 wzmocnione siły UPA-USN, współpracujące z

niemiecką żandarmerią, oddziałami SS „Galizien” i innymi hitlerowskimi formacjami przypuściły generalny szturm na słabe polskie siły partyzanckie – BCh i AK, wyczerpane w powstaniu zamojskim w obronie wysiedlanej ludności polskiej. Działania UPAUSN skierowane były w pierwszym rzędzie przeciwko ludności
polskiej, którą w okrutny sposób mordowano, wsie palono. Była
to kontynuacja depolonizacji metodami fizycznej eksterminacji,
zapoczątkowanej na Wołyniu i prowadzonej w tym czasie w Małopolsce Wschodniej. „Krwawy ciąg mordów – pisze Jerzy Markiewicz – przesunął się z Wołynia na Zamojszczyznę i biegł przez
powiaty hrubieszowski i tomaszowski. Dymiące zgliszcza i okrut12

nie zmasakrowane ciała ludzkie świadczyły o przejściu oddziałów
UPA-USN przez poszczególne wsie”.
„Sytuacja na terenie obwodu, zaczynając od 5 marca 1944 –
meldował komendant hrubieszowskiego obwodu BCh – jest
wprost tragiczna. W chwili obecnej płoną wsie polskie. W czasie
pożaru ginie ludność polska od karabinów, siekiery, młotków oraz
w płomieniach. (...) Pożary nie ustają nawet w dzień. Ludność
opuszcza gremialnie swe gospodarstwa, udając się do Hrubieszowa, na teren powiatu tomaszowskiego, zamojskiego i krasnystawskiego. (...) Wszystkie drogi – zarówno polne jak i szosy – zostały
opanowane przez policję ukraińską oraz ortschutzów. Ci ostatni są
zwyczajną bandą, jawnie zatwierdzoną przez Niemców. (...) Na
terenie ukazały się oddziały SS Galizien. Ci wypowiadają jawnie,
że są ostatnią awangardą wojsk niemieckich i jako ostatni będą
wyrzynać ludność polską do ostatniego”. Dramatyczne były i inne
raporty o masowych zbrodniach UPA-USN na ludności polskiej,
np. raport placówki AK w Tyszewcach meldował o zagładzie wielu polskich wsi, desperackich ucieczkach ludności, braku broni w
samoobronach, o groźnych upowskich ośrodkach w Hostynnem,
Kostrowie, Werbkowicach i innych, które atakowały polską ludność i paliły jej wsie.
A tymczasem Myrosław Onyszkewycz „Orest”, ataman UPA na
tych terenach wydaje 4 kwietnia rozkaz: „Rozkazuję wam niezwłocznie przeprowadzenie czystki swojego rejonu z elementu
polskiego (...) Oczyszczenie terenu musi być zakończone jeszcze
przed naszą Wielkanocą, żebyśmy świętowali ją już bez Polaków.
(...) Działać szybko i mądrze. Mamy w tych sprawach określone
pełnomocnictwa od Niemców. (...) Prowadzić z nimi [Polakami –
FB] twardą, bezpardonową walkę. Nikogo nie oszczędzać, nawet
w wypadku małżeństw mieszanych wyciągać z domów Lachów.
(...) Wydobyć broń! Śmierć Lachom! Chwała bohaterom! Orest”
(„Głos Emigracji”, Londyn 2002, nr 15). Ale nawet w tych dramatycznych sytuacjach Komenda Główna BCh wydaje rozkaz lubelskiej Komendzie Okręgu: „Akcje ograniczyć do elementu działającego zaczepnie w stosunku do ludności polskiej, ogół zaś ludności [ukraińskiej – FB], zwłaszcza kobiety, starców i dzieci pozo13

stawić w spokoju. Również nie należy dokonywać masowego palenia wsi i stosować odpowiedzialności zbiorowej, przeciwnie –
swym zachowaniem podkreślać, że Ukraińcy, żyjący z polską
ludnością w zgodzie, są uważani za równych współobywateli”.
Dokumenty świadczą również, że inwazja OUN-UPA na
wschodnią Lubelszczyznę i Rzeszowszczyznę w pierwszej połowie 1944, a nie wykluczone, że i w następnych dwóch latach, była
prowadzona za wiedzą, a może i aprobatą samego Nikity Chruszczowa, który 1 marca tego roku oświadczył na posiedzeniu Rady
Najwyższej USRR: „Naród ukraiński będzie domagać się włączenia do państwa radzieckiego rdzennie ukraińskich ziem, jakimi są
Chełmszczyzna, Hrubieszów, Zamość, Tomaszów, Jarosław”. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że ta, a może i inne wypowiedzi Chruszczowa dały silny impuls do marcowej ofensywy
OUN-UPA-UNS przeciwko oddziałom AK i BCh oraz ludności
polskiej. Przypuszczenie to potwierdzałby list Chruszczowa do
Stalina z 20 VII 1944 z załączonymi podpisami Ukraińców 34
wsi, zebranymi zapewne przez OUN, w którym Chruszczow zapewniał, że jeśli Stalin zaaprobuje jego propozycje, to on niezwłocznie przystąpi do formowania obwodu chełmskiego, zawładnie ziemie, które do niego wejdą i sporządzi projekt państwowej granicy. Ale Stalin, związany międzynarodowymi konwencjami, zignorował zawarte w liście propozycje. Chruszczow,
Ukrainiec, bardzo zabiegał o powiększenie terytorium Ukrainy, w
1954 r. włączył do USRR Krym, chociaż liczył on tylko kilka procent Ukraińców, i nie więcej liczy obecnie.
Inwazja zbrojna OUN-UPA na południowo-wschodnią Polskę

Latem i jesienią 1944, po przesunięciu się frontu nad Wisłę i
nieudanych zabiegach Chruszczowa u Stalina o przyłączenie południowo-wschodnich terenów Polski do USRR, tereny te ponownie zalały banderowskie kurenie i sotnie, które wypełzły z przybużańskich i karpackich ostępów. OUN-UPA wzmogła zbrojną
inwazję, której celem było, jak dotychczas, zdepolonizowanie co
najmniej 16 powiatów. Od sierpnia 1944 do lipca 1947 grasowało
tam około 60 band liczących ponad 3 tys. upowców, wspomaga14

nych przez 4 tys. członków USN, niosąc terror, śmierć i pożogę
wśród miejscowej ludności. Dowódcy kureni, sotni i czot mieli za
sobą przeszkolenie w różnych formacjach hitlerowskich, gdzie
odbywali ochotniczą służbę, dokonując zbrodni na ludności żydowskiej, polskiej, ukraińskiej. Wielu z nich służyło w dywizji SS
Galizien, byli również Niemcy.
W Bieszczadach depolonizację
rozpoczęła sotnia „Bira”, która
6 VIII 1944 zamordowała w
Baligrodzie 42 mężczyzn zgarniętych przed kościołem po
mszy.
Ta zbrodnia, jak

wszystkie, obnażyła załganie
banderowców, bowiem trzy
dni wcześniej sotnyk zapewniał polską delegację z
Baligrodu, że UPA nie ma
wrogich zamiarów wobec
ludności
polskiej.
Taką
metodę uspokajania Polaków,
by następnie ich bestialsko
wymordować i zrabować ich
mienie, banderowcy stosowali często na Wołyniu i Małopolsce
Wschodniej.
Przez blisko rok bandy UPA grasowały bezkarnie we wschodnich powiatach Polski dokonując pojedynczych i zbiorowych
mordów milicjantów, urzędników i cywilnej ludności, paląc jej
domostwa. „Sotnie UPA szalały tu wprost, dopuszczając się nowych i coraz potworniejszych zbrodni na niewinnej ludności.
Wypowiedziały walkę wszystkim i wszystkiemu, co na tej ziemi
istniało, niszcząc dorobek całych pokoleń” (Henryk Dominiczak,
„Wojska ochrony pogranicza w latach 1945-1948”, Warszawa
1971, s. 138).
Twierdzenie ounowskich historyków, że OUN-UPA już w z własnej woli zaprzestała mordów ludności polskiej, należy do wierutnych kłamstw. Do ograniczenia akcji depolonizacyjnych zmusiły
15

ją na tych terenach samoobrony ludności, oddziały akowskie,
strażnice WOP, posterunki milicji, a w drugiej połowie 1945 r.
pododdziały WP, skierowane tutaj po zakończeniu wojny. UPA
musiała się liczyć, że strona polska w ostateczności zmuszona była zastosować i odwet, by powstrzymać rezuńskie zapędy banderowców.
W drugiej połowie 1945 r. OUN-UPA z całą bezwzględnością
zaczęła zwalczać ewakuację ludności ukraińskiej do ZSRR, która
się odbywała zgodnie z umową o wymianie ludności, zawartą 9
IX 1944 między USRR i PKWN. W obawie przed pozbawieniem
jej bazy kwaterunkowej, żywieniowej, mobilizacyjnej i informacyjnej OUN-UPA rozpętała dziki terror również w stosunku do
Ukraińców, którzy wyrażali chęć wyjazdu, traktując ich jako
zdrajców, których surowo karano, nawet śmiercią. By związać
bardziej ludność ukraińską i łemkowską z terenem zamieszkania i
UPA, jej dowództwo przeprowadzało ustawiczne mobilizacje, często nocne łapanki mężczyzn. Za odmowę służby w UPA stosowano najsurowsze kary, do kary śmierci włącznie, nieraz i wobec
rodziny „poborowego”.
Celem technicznego uniemożliwienia ewakuacji ludności UPA
niszczyła stacje, tory i tabor kolejowy, wysadzała mosty, napadała
na oddziały wojskowe i konwoje, pod osłoną których dokonywano przesiedleń, mordowała przesiedlonych. A tam, gdzie ludność
została wysiedlona, stosowała barbarzyńską taktykę masowego
palenia i niszczenia całych wsi. By odstraszyć wypędzoną z Kresów i zdziesiątkowaną przez OUN-UPA ludność polską od osiedlania się na miejscach przesiedlonych Ukraińców, groziła w
ulotkach, że gospodarstwa te zostaną spalone, a osiedleńcy poniosą surową karę. I paliła je masowo w całym południowowschodnim pasie Polski, nawet te niezasiedlone. A wielu Polaków, którzy uniknęli śmierci na Kresach, znajdowali ją tutaj z rąk
tych samych rezunów.
Pierwsze miesiące 1946 przyniosły dalszy wzrost terroru OUNUPA, której sotnie zostały uzupełnione przymusowym poborem.

Ginęli żołnierze, często bestialsko mordowani, którzy mieli za
sobą konspirację, zsyłki, walki partyzanckie i frontowe boje. Np.
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8.Dywizja Drezdeńska, która miała w swoim składzie 1153 partyzantów i która pod Budziszynem straciła 3650 zabitych i rannych,
w walkach z UPA straciła dalszych 120 zabitych, 48 zaginionych
bez wieści oraz 147 rannych. Ginęli milicjanci z podobną okupacyjną przeszłością, rekrutujący się z BCh, AK, AL i innych organizacji, żołnierze KBW, WOP, kolejarze, urzędnicy i ludność cywilna, Polacy, Ukraińcy, Łemkowie. W kilkunastu powiatach ciągle trwała wojna ze zbrojną inwazją OUN-UPA.
Powołana Grupa Operacyjna „Rzeszów” (5 IV - 31 X 1946),
dysponująca kombinowanymi pododdziałami z trzech dywizji, zajęta głównie przesiedlaniem Ukraińców do ZSRR, nie zlikwidowała
OUN-UPA-USN, stanowiących nadal groźną siłę militarną, zagra-

żającą bezpieczeństwu ludności, władzom administracyjnym,
strażnicom WOP i mniejszym pododdziałom WP. Mściło się kunktatorstwo oraz naiwna wiara władz państwowych w opamiętanie
OUN i rozwiązanie UPA-USN. Nie zostało również dokończone
przesiedlenie ukraińskiej ludności do ZSRR, mimo że jego władze,
odczuwające brak rąk do pracy, domagały się tego i ponaglały
rząd polski, zwłaszcza w odniesieniu do Łemków, których uważały za przychylnych władzy radzieckiej i chętnych do wyjazdu. Ale
za wstawiennictwem władz lokalnych i Władysława Gomułki,
Łemków ominęło przesiedlenie do USRR. W ten sposób Ukraińcy
i, niestety, Łemkowie nadal stanowili, najczęściej pod terrorem
UPA, bazę dla jej sotni liczących ponad 4 tys. dobrze uzbrojonych
dywersantów. W lesistym terenie, zwłaszcza w górzystych Bieszczadach, siły te mogły się trzymać wiele lat i terrorem destabilizować powojenne życie na znacznym obszarze kraju. Taką sytuacją były zaniepokojone życzliwe Polsce państwa zachodnie,
obawiając się, że nasze władze nie są w stanie zapewnić obywatelom bezpieczeństwa, stabilizacji i pokoju.
Z tej sytuacji niezadowolone były i władze radzieckie i czeskie, gdyż grasujące w pograniczu bandy były w równym stopniu
niebezpieczne dla terenów po drugiej stronie granic. W środowiskach polskich zaistniała nawet obawa, że dywizje NKWD, zwalczające UPA, mogły wkroczyć na tereny polskie i dokonać przy okazji
„korekty” granicy, za czym opowiadał się Chruszczow i jego ukra17

ińska ekipa. Zresztą, takiej korekty dokonały władze radzieckie w

lutym 1951. W końcu wyczerpała się cierpliwość władz lokalnych
i centralnych Polski, które podjęły wreszcie zdecydowane kroki,
by położyć kres bandyckiemu terrorowi OUN-UPA-USN i rozlewowi krwi na znacznym obszarze kraju.
Obronna, jedynie słuszna i humanitarna decyzja władz polskich
Takiej dramatycznej sytuacji, jaką spowodowała OUN-UPA w

południowo-wschodniej Polsce, nie miał prawa tolerować żaden
rząd, niezależnie od jego politycznych orientacji. I rząd londyński
nie postąpiłby inaczej. Jedynym rozsądnym wyjściem było zastosowanie zdecydowanych, skoordynowanych działań militarnych i
administracyjnych jednocześnie, by wreszcie dwa lata po wojnie
położyć kres rozlewowi krwi. Prezydium Rady Ministrów przyjęło 24 IV 1947 r. w pełni uzasadnioną uchwałę, która głosiła:
„1. Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem Bezpieczeństwa Publicznego wydzieli odpowiednią liczbę
jednostek wojskowych w celu przeprowadzenia akcji oczyszczenia zagrożonego terenu i likwidacji band UPA.
2. Państwowy Urząd Repatriacyjny przeprowadzi akcję przesiedleńczą ludności zamieszkałej na terenach, gdzie działalność
band UPA może zagrażać ich życiu i mieniu”.

W taki to sposób, drogą militarną i administracyjną, likwidowano ludobójcę i agresora, który wymordował na Kresach Południowo-Wschodnich II RP kilkaset tysięcy ludności polskiej,
ukraińskiej, rosyjskiej, czeskiej, a następnie najechał nasz kraj, by
oderwać od niego prawie 20 tys. km, krwawo je zdepolonizować i
przyłączyć do USRR.
Operacja „Wisła” (28 IV – 31 VII 1947) została przeprowadzona przy użyciu 21 tys. żołnierzy WP, KBW, MO, SOK i licznego
aparatu PUR. Była akcją wyjątkowo kosztowną jak na biedny,

zdewastowany przez wojnę i okupację kraj, pochłonęła olbrzymie
środki finansowe, które można było użyć na jego odbudowę.
Przesiedlanej ludności ukraińskiej i łemkowskiej zapewniono
transport na dobytek, ochronę i bezpieczeństwo, wyżywienie i
opiekę lekarską. Ponad 140 tys. przesiedlonych otrzymało gospo18

darstwa na północnych i zachodnich Ziemiach Odzyskanych o
znacznie wyższym standardzie i większym areale niż pozostawione w spustoszonych i wypalonych przez UPA terenach wschodnio-południowej Polski. Na zagospodarowanie przesiedleni
otrzymali zapomogi pieniężne, ziarno na siew i pomoc materiałową na remont zabudowań. Mimo niewątpliwych przykrości i dramatów w trakcie przesiedleń, w ogólnym rachunku przemieszczenie tych mniejszości stało się dla nich dużym awansem cywilizacyjnym. Tysiące młodzieży przesiedlonych mniejszości ukończyło i kończy szkoły średnie i wyższe, otrzymuje dobre posady zapewniające warunki życia, o jakich mogą tylko marzyć ich rodacy
na Ukrainie, niż to jest do pomyślenia na poprzednich terenach.
Przyznają to sami przesiedleni, którym obca jest jątrząca propaganda. Jako równoprawni obywatele państwa polskiego przesiedleni mają nawet przywileje, których zazdroszczą im Polacy na
Ukrainie.
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Mniejszości ukraińska i łemkowska, jak i inne, otrzymują od
państwa wysokie dotacje na swoje szkolnictwo (o 25-50% wyższe
niż polskie), podręczniki, wydawnictwa i prasę oraz na niewspółmiernie do potrzeb rozwiniętą działalność kulturalną, mają w zasadzie nieograniczony dostęp do mediów, o czym Kresowianie we
własnym kraju mogą tylko pomarzyć. Polskie telewizje niemal co
tydzień wypominają Polakom operację „Wisła”, ale milczą o ludobójstwie ludności polskiej dokonanym przez OUN-UPA.
Ci, którzy rozdzierają szaty nad losem przesiedlonych, licząc
na jakieś odszkodowania, powinni wiedzieć, że Operacja „Wisła”
była aktem wymuszonym na polskich władzach przez obłędną
ideologię OUN i zbrodniczą, ludobójczą działalność UPA, rozpoczętą w 1942 r. i kontynuowaną z barbarzyńską zajadłością i zaślepieniem jeszcze ponad dwa lata po wojnie. Powinni również
pamiętać, że operacja ta uratowała życie wielu przesiedlonym, bo
na poprzednich terenach bez niej rozlewowi krwi polskiej, ukraińskiej, łemkowskiej nie byłoby końca. Tam zdesperowani przestępcy
z OUN-UPA-USN – w obawie przed wymiarem sprawiedliwości –

trzymaliby się długo, kontynuując bandycki proceder. Przyczyny,
przebieg i skutki operacji „Wisła” jednoznacznie prowadzą do
wniosku, że była ona przede wszystkim operacją obronną, i – jak
na tamte ekstremalne czasy – była operacją humanitarną, bo władze nie zastosowały równoważnych środków za potworne ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA-SKW-USN na tysiącach polskich dzieci, kobiet i mężczyzn na Wołyniu, południowym Polesiu, w Małopolsce Wschodniej i południowo-wschodnich terenach
Polski w obecnych granicach.
Feliks Budzisz
Myśl Polska 8-15 kwietnia 2007
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ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY
ARMII KRAJOWEJ OKRĘG WOŁYŃSKI
ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

Warszawa dnia 7 grudnia 2012
Pani Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Ewa Kopacz
Szanowna Pani Marszałek,
W dniu 8 listopada br. w sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych omawiano operację „Wisła” z 1947 roku w
dość charakterystyczny sposób. Uczestnicy posiedzenia, pośród
których przeważającą część stanowili członkowie Związku Ukraińców w Polsce, zignorowali wspólne ustalenia polskich i ukraińskich historyków (seminaria naukowe „Polska-Ukraina; trudne
pytania”) w kwestii przyczyn i tła przeprowadzenia operacji.
Przedstawili swoją interpretację historii, którą zamierzają przeforsować w polskim parlamencie. Istotne w tej sprawie jest to, że
niektórzy przodkowie działaczy ZUwP, w tym ojciec posła Mirona Sycza, przewodniczącego Komisji, byli członkami skrajnie
zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej ramienia
zbrojnego - Ukraińskiej Powstańczej Armii. Poseł Sycz przejawia
więc postawę stronniczą w tym konflikcie. Wymienione ludobójcze formacje zwalczały państwo polskie przed wojną, w czasie jej
trwania i po zakończeniu, niezależnie od zmieniających się ustrojów.
Podczas posiedzenia Komisji praktycznie wszystkie osoby
domagały się potępienia operacji „Wisła”. Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej organizował w/w seminaria, służąc poprawie relacji polsko-ukraińskich, a jednocześnie odebrał sobie
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prawo referowania jako stronie emocjonalnie zaangażowanej.
Rozsądzać mieli wyłącznie chłodnym okiem historycy z obu
stron. Tego nie można powiedzieć o ZUwP, współorganizatorze
spotkań, i to zarówno w tej chwili, jak i przed kilku laty - gdy tylko obiektywne ustalenia zaczęły być dla niego nieprzychylne,
demonstracyjnie wycofywał się z organizacji i uczestnictwa w
seminariach. Historycy polscy i ukraińscy ustalili jednak w większości tematów, wspólny, obiektywny obraz wydarzeń, w tym
również operacji „Wisła”.
Walki polsko-ukraińskie na obszarze dzisiaj należącym do
Polski rozpoczęły się na początku 1944 r., kiedy przeprawiło się
tam 11 sotni z Wołynia i Małopolski Wschodniej. Należały one
właśnie do tych, które wcześniej, z ogromnym okrucieństwem,
dokonywały ludobójstwa wobec bezbronnej polskiej ludności cywilnej na wspomnianych terenach. Połączyły się one ze zorganizowanym już wcześniej po tej stronie Bugu i Sanu ukraińskim
podziemiem nacjonalistycznym (OUN). Standardem dla tych oddziałów było najbardziej bestialskie i wyrafinowane torturowanie
kobiet i dzieci. Polacy jednak nie dali się tak łatwo zaskoczyć i
byli silniejsi, szczególnie w porównaniu z zupełnie bezbronną
ludnością polską Wołynia, gdzie polska partyzantka utworzyła się
dopiero po przejściu przez cały Wołyń największych fali zbrodni.
Na obecnym południowo-wschodnim terytorium Rzeczypospolitej
ukraińskie oddziały głosiły napotykanym swym rodakom, że
wkrótce będzie tutaj Ukraina, a oblicze etniczne naszych ziem
zamierzały zmienić w wypróbowany przez siebie sposób. Nie
mogło to nie spowodować kontrakcji polskiej niezależnie od proweniencji politycznej.
Walki na ziemiach południowo-wschodniej Polski ciągnęły się
bez końca i trwały do momentu zneutralizowania m. in. jednego z
mateczników UPA na trudnym górskim terenie, w Bieszczadach,
właśnie poprzez operację „Wisła”.
Wysiedlenie Ukraińców było niewątpliwie przykrym, lecz
oszczędzającym ludność cywilną, rozwiązaniem problemu OUNUPA przez odcięcie od źródła żywności i rekruta dla antypolskiej
UPA. W ten sposób ograniczono straty ludzkie zarówno Polakom,
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jak i Ukraińcom, przerywając krwawe starcia i terrorystyczne
działania podziemia ukraińskiego.
Wcześniej utworzone po wojnie państwo komunistyczne nie
mogło sobie z tym poradzić, pomimo stałego zwiększania ilości
wojska, które również ponosiło znaczne straty. Po przeniesieniu
Ukraińców do poniemieckich gospodarstw, gdzie przesiedlano
również Polaków, krwawe walki ustały, a nacjonalistyczne podziemie ukraińskie zostało zwalczone. Bez wątpienia po przesiedleniu wspieranie OUN-UPA przez cywilną ludność ukraińską (z
własnej woli lub pod przymusem) było już niemożliwe, a wyłapywanie członków OUN-UPA - ułatwione. Pozostawienie jakichkolwiek wsi nie wysiedlonych, nawet takich - jak twierdzą członkowie ZUwP – „gdzie nie dotarła UPA”, groziło przeniesieniem
się do nich upowców i członków OUN i wykorzystywaniem ich
jako swej bazy.
UPA występowała przeciwko państwu polskiemu jako takiemu bez względu na jego ustrój, zmierzając do oderwania w odpowiednim momencie (liczono na trzecią wojnę światową) kilkunastu powiatów obecnej Polski. Istnienie antypolskiej UPA i jej odtwarzanie, mimo stale ponoszonych strat ludzkich wskutek walk z
Wojskiem Polskim, KBW i innymi formacjami, było możliwe
tylko w oparciu o ludność ukraińską, która albo wspierała UPA z
przekonania, albo pod terrorem.
Wyniki w/w prac seminaryjnych opublikowano w tomie dziewiątym „Polska Ukraina: trudne pytania”.
Prezes Zarządu
Okręgu Wołyńskiego
ŚZŻAK
mgr inż. Anna Lewak
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KRESOWY RUCH PATRIOTYCZNY
Porozumienie Organizacji Kresowych i Kombatanckich
Al. Ujazdowskie 6 A; 00-461 Warszawa

Warszawa, 4 grudnia 2012 r.
Pan Miron Sycz
Przewodniczący Komisji
Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Panie Przewodniczący,
Stanowczo protestujemy przeciwko pracom Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nad uchwałą mającą potępić akcję „Wisła”.
W uchwale czytamy m.in., że akcja „ Wisła” była naruszeniem podstawowych praw człowieka. (...) A bolesna historia przestrogą przed łamaniem praw człowieka na świecie.”
Autorzy uchwały „bolesną historię” rozpoczynają od przeprowadzonej operacji „Wisła”, ani słowem nie wspominając, jaka
była przyczyna tej decyzji. W tej sytuacji należy przypomnieć
członkom Komisji i „ekspertom”, że przed operacją „Wisła” było
ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonane
przez formacje zbrojne OUN i UPA na ponad 200 tys. obywateli
polskich, mieszkańcach Kresów Wschodnich II RP: Polakach,
Żydach, Rosjanach, Czechach, Ormianach, Romach i innych
mniejszościach narodowych. Ofiary polskie szacuje się na co
najmniej 150 tys. osób. Ponadto wymordowano kilkadziesiąt tysięcy szlachetnych Ukraińców, którzy odmawiali udziału w
zbrodni lub ratowali zagrożonych sąsiadów. Ludobójstwo to zostało dokonane z wyjątkowym bestialstwem, na bezbronnej ludności cywilnej, w większości dzieciach, kobietach i starcach.
Ocenę tego ludobójstwa tak formułuje Przewodniczący Gminy
Starozakonnych w Polsce Bolesław Szenicer: Wszystko to, co stało się na Kresach to klęska ludzkości, człowieczeństwa, dziejowy
kataklizm, który wstrząsnął naszą cywilizacją to zwyrodnienie rodzaju ludzkiego.
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Należy przypomnieć, że w czasie trwania operacji „Wisła” nie
zginęła ani jedna osoba. Był wydany specjalny rozkaz dowódcy
operacji - zabraniający odwetu i znęcania się nad przesiedlanymi.
Natomiast były liczne przypadki śmiertelne w wyniku epidemii
(tyfusu plamistego i dyzenterii) w areszcie śledczym w Jaworznie.
Niestety, względy wielkiej imperialnej polityki sprawiły, że
najokrutniejsze w naszej historii zbrodnie tego ludobójstwa do
dziś zostają nieukarane ani potępione. Toteż nie projekt uchwały o
potępieniu operacji „Wisła”, ale projekt uchwały o potępieniu ludobójstwa OUN-UPA powinien stać się przedmiotem obrad Sejmu.
Operacja „Wisła” położyła bowiem kres banderowskiej irredencie.

Tymczasem sprawców tej zbrodni - Banderę, Szuchewycza,
Klaczkiwśkiego i szefa okrutnej bezpeki Łebedia - gloryfikuje się
jako bohaterów narodowych Ukrainy. Ich pomniki są masowo
wznoszone nie tylko na Ukrainie. Ich imiona nadaje się ulicom,
placom, instytucjom.
Na Ukrainie dynamicznie rosną w siłę organizacje o faszystowsko-nazistowskim rodowodzie, nawiązującym bezpośrednio
do ideologii Dmytra Doncowa. Wysuwa się roszczenia terytorialne wobec sąsiadów. Wszystko to spotęgowane ukraińskim integralnym szowinizmem, antysemityzmem i antypolonizmem stanowi poważne zagrożenie.
Przypominamy, że od lat trzydziestych ubiegłego wieku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była członkiem faszystowskiej
międzynarodówki i do dnia dzisiejszego od tego się nie odcięła.
Niestety, władze polskie nie chcą tego dostrzec i nie reagują na te
groźne zjawiska.
Rzecz zdumiewająca, do jakiego stopnia bierna postawa władz
polskich rozzuchwaliła pogrobowców Bandery, Szuchewycza,
Klaczkiwśkiego i Łebedia, że w swej uchwale mają czelność powoływać się na prawa człowieka.
Operacja „Wisła” została podjęta w stanie wyższej konieczności, bowiem OUN Bandery dążyła do oderwania od państwa polskiego południowo-wschodnich terytoriów na obszarze dziewiętnastu powiatów. Na tej przestrzeni próbowano zbudować przyczółek sobornego-faszystowskiego państwa ukraińskiego.
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Władze uznanego przez prawo międzynarodowe państwa polskiego - bez względu na ustrój - miały prawo i obowiązek podjęcia działań zmierzających do zaprowadzenia ładu i spokoju na
swoim terytorium oraz zapobieżenia destabilizacji państwa.
Gdyby nie było zbrodniczej działalności OUN, nie byłoby operacji „Wisła”, która przerwała pasmo banderowskich zbrodni i
destabilizacji struktur państwa.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż wielu wybitnych badaczy ukraińskich uznaje zasadność operacji „Wisła”.
Wystarczy przytoczyć słowa jednego z nich, historyka, politologa
i prawnika, doktora habilitowanego Wiktora Poliszczuka:
Należy (...) pamiętać, że struktury OUN-UPA-SKW składały się
z obywateli państwa polskiego. Stąd też legalność ich zwalczania,
stąd też zasadność umieszczania podejrzanych o udział lub współdziałanie z OUN-UPA w obozie w Jaworznie... Operacja „Wisła”
podjęta została w stanie wyższej konieczności.
Winę za przymus w przesiedlaniu ludności ukraińskiej na
Ukrainę oraz podjęcie decyzji o operacji ,,Wisła” ponosi OUN
Bandery, do której ukraińska mniejszość narodowa w Polsce winna kierować swe ewentualne pretensje.
... brak jest podstaw do tego, aby władze RP potępiły operację
„Wisła”, która była wymuszona zbrojną akcją OUN-UPA, zagrażającą stabilizacji państwa polskiego. Brak jest też podstaw do
żądania wyrównania szkód materialnych przede wszystkim dlatego, że wartość otrzymanych przez przesiedlonych gospodarstw
przewyższała wartość mienia pozostawionego.
W związku z powyższym wnosimy o odrzucenie projektu
uchwały. Wymaga tego poszanowanie prawdy historycznej oraz
polska racja stanu.
A stosunek do ofiar banderowskiego ludobójstwa jest probierzem człowieczeństwa.
Przewodniczący KRP
Jan Niewiński
Do wiadomości:

1. Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz
2. Media
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NIEWYDARZONA UCHWAŁA

W artykule będzie mowa przede wszystkim o szkodliwej dla
polskiej racji stanu uchwale Senatu z 3 VIII 1990 r., potępiającej
operację „Wisła”. Ale najpierw krótko o samej operacji, Operacja ta, nazywana często akcją, była ostatnim zespołem działań militarnych i administracyjnych państwa polskiego w 1947 r. Celem
jej było położenie kresu krwawej depolonizacji, rozpoczętej przez
OUN-UPA w 1942 r, i kontynuowanej w kilku południowowschodnich województwach do 1947 r. Były to województwa: wołyńskie, poleskie (południowe powiaty), tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie II Rzeczypospolitej oraz wschodnie powiaty
województw lubelskiego i rzeszowskiego w PRL, Depolonizacja
poprzez krwawą eksterminację, rozpoczęta na Wołyniu w 1942 r.,
nie ma odpowiednika w historii Europy.
Czterdziestotysięczna UPA, uzbrojona w większości przez hitlerowskiego okupanta, wspierana przez dziesiątki tysięcy miejscowego chłopstwa, zorganizowanego w tzw. Samoobronnych
Kuszczowych Widdiłach (SKW) dokonała ludobójstwa na bezbronnej ludności polskiej. Okrucieństwem i sadyzmem prześcignęła wszystkie zbrodnie dokonane na ludności cywilnej podczas
II wojny światowej. Inspiracją i uzasadnieniem eksterminacji ludności polskiej była faszystowska doktryna, spreparowana przez
ounowskich ideologów na użytek UPA-SKW, których najbliższym
celem było wymordowanie mniejszości narodowych na terenach
mających w przyszłości wejść w skład ukraińskiego państwa faszystowskiego, opartego na wzorach hitlerowskich.
Ludobójstwo ludności polskiej na Kresach południowowschodnich II Rzeczypospolitej było dokonywane przez OUNUPA za wiedzą, a często akceptacją okupantów hitlerowskich, a
na Zamojszczyźnie w pierwszej połowie 1944 r. przy ścisłym
udziale formacji hitlerowskich - policji ukraińskiej, żandarmerii
niemieckiej, oddziałów SS Galizien, niemieckich kolonistów i
tzw. ost-legionów. Wszystkie te formacje tworzyły wspólny z
OUN-UPA-SKW front walki przeciwko mniej licznym i gorzej
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uzbrojonym oddziałom BCh i AK, które z najwyższym bohaterstwem broniły ludności polskiej przed zagładą.
Po przejściu frontu nad Wisłę dziesiątki band UPA ponownie
zalały południowo-wschodnie tereny Polski, od Podlasia do
Bieszczad, z zamiarem dokończenia depolonizacji i przyłączenia
ich do USSR. Masowe rzezie ludności polskiej na Kresach II Rzeczypospolitej, ich kontynuacja w PRL oraz zamiar oderwania od
Polski dalszych 19.500 km2 wytworzyła w świadomości Narodu
Polskiego poczucie śmiertelnego zagrożenia ze strony ounowskiego hajdamackiego nazizmu. Miało ono niemały wpływ na
podjęcie obronnej operacji „Wisła”. Celem jej była likwidacja
groźnych band OUN-UPA-SKW, grasujących w 16 powiatach PRL,
Jednak pełna i szybka likwidacja band wymagała przede wszystkim pozbawienia ich bazy - żywieniowej, mobilizacyjnej i informacyjnej, co można było osiągnąć tylko przez przesiedlenie ludności z terenów opanowanych przez OUN-UPA-SKW na tereny
inne, odległe.
Akcja przesiedleńcza z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa
została przeprowadzona sprawnie i szybko. Udręczona ludność
ukraińska i łemkowska chętnie podporządkowała się zarządzeniom władzy, znajdując na ziemiach północnych i zachodnich gospodarstwa na znacznie wyższym poziomie cywilizacyjnym i
znacznie większych i urodzajniejszych areałach. Wkrótce rzeczywistość potwierdziła, ze były to decyzje i działania jedynie słuszne, bowiem położyły kres rozlewowi krwi, zapewniły spokój na
wysiedlonych terenach, a ludności ukraińskiej i łemkowskiej spokojne a z czasem i dostatnie życie. Przyczyny, przebieg i skutki operacji „Wisła” dowodzą że była ona operacją obronną wymuszoną stanem wyższej konieczności i przede wszystkim w interesie zagrożonej ludności. Była również - jak na tamte ekstremalne
warunki - operacją humanitarna, bo PO PIERWSZE, władza polskie
nie zastosowały zbiorowej odpowiedzialności w postaci odwetu za
potworne ludobójstwo, w którym niemały udział miało wielu przesiedlonych; PO DRUGIE położyły kres rozlewowi krwi ukraińskiej,
łemkowskiej i polskiej, który bez tej operacji trwałby latami; PO
TRZECIE, władze polskie stworzyły przesiedlonym na nowych tere28

nach, znacznie lepsze warunku materialnego i kulturalnego rozwoju
niż było to możliwe na terenach poprzednich, nieurodzajnych i
zdewastowanych, spopielonych przez OUN-UPA-SKW. Władze po-

traktowały przesiedleńców jako pełnoprawnych obywateli, na
równi z ludnością polska Kresów, również z tą zdziesiątkowaną
tam i zbiegłą stamtąd, by ratować życie.
Wydawałoby się, że na zdrowy rozum wnioski i oceny wynikające z gruntownie udokumentowanych wydarzeń z lat 1942-47
są oczywiste i logiczne, zwłaszcza dla polskich elit, odpowiedzialnych za kreowanie niekłamanego obrazu przeszłości własnego narodu i państwa. Niestety, jest to tylko pobożne życzenie. W
ostatnich kilkunastu latach nasze elity dokonały wielu fałszywych
ocen polsko-ukraińskich stosunków, bezpodstawnie oskarżając
własny naród, stawiając go co najmniej w dwuznacznej roli. Jedną
z takich krzywdzących ocen była uchwała senatu z 3 sierpnia
1990 r., która między innymi głosiła: „Senat Rzeczypospolitej
Polskiej potępia akcję „Wisła”, w której zastosowano - właściwą
dla systemów totalitarnych - zasadę odpowiedzialności zbiorowej.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej dążyć będzie do tego, by naprawione zostały - na ile to możliwe - krzywdy powstałe w wyniku
akcji”.
Uchwała jest skandaliczna w sensie proceduralnym, jak i merytorycznym. Senator Roman Ciesielski w rzeczowym wystąpieniu na tym posiedzeniu ostrzegł senatorów, że wprowadzenie tej
uchwały pod głosowanie jest sprzeczne z przyjętymi wcześniej
ustaleniami, gdyż:
a) jej projekt, przygotowany przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych, nie uzyskał koniecznej aprobaty Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego;
b) projekt tej uchwały po niezbędnych uzgodnieniach miał
wrócić na OKP, co nie nastąpiło;
c) sprawę projektu przejął prawem kaduka senator Roman
Duda, przewodniczący zupełnie innej komisji, nieuprawnionej do
zajmowania się tą problematyką.
Senator R.Duda, forsując na siłę uchwałę, wygłosił wyjątkowo
demagogiczna mowę, posługując się obłudnymi „argumentami” z
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arsenału OUN, przemilczając fakt, że operacja „Wisła” była nieuniknionym następstwem ludobójczej i inwazyjnej działalności
OUN-UPA. Wsparł go swoim przemówieniem senator Andrzej
Wielowiejski, używając „argumentacji”, rozmijającej się z prawdą, historyczną. Po tych wystąpieniach sala Senatu zagęściła się
dezinformacją i demagogią tworząc atmosferę psychicznego nacisku. Psycholodzy społeczni nazywają taki stan syndromem zbiorowego myślenia, tutaj raczej niemyślenia, co Wiktor Poliszczuk
trafnie nazywa pomrocznością jasną. Z syndromem tym mamy do
czynienia wówczas, gdy grupa podejmuje odpowiedzialne decyzje
w sytuacji dużej niepewności, dezorientacji oraz niewiedzy i pod
wpływem demagogicznych osobowości, silnie zdeterminowanych. Czytając stenogram z tego posiedzenia, odnosi się wrażenie,
że sprawa uchwały była w pewnym sensie już „obgadana”. Głosowało za nią 49 senatorów na 55 obecnych. Można założyć, że
znaczna ich część - nie chcąc maczać rąk w tej nieczystej sprawie
- po prostu nie wzięła udziału w żenującym spektaklu.
„Niektórzy senatorowie - przypuszcza prof. Edward Prus głosujący za potępieniem, liczyli naiwnie na ukraińską wzajemność, że zaraz po potępieniu „Wisły” przez stronę polską strona
ukraińska uczyni to samo - potępi uroczyście zbrodnie OUN-UPA
popełnione na Narodzie Polskim (...) Jakże się zawiedli i rozczarowali!” „Beztroskę Senatu - kontynuuje autor -wykorzystali
ukraińscy nacjonaliści i odpowiednio rozreklamowali ją w świecie, który niewiele dotąd od Polaków słyszał o zbrodni ludobójstwa UPA, a teraz usłyszał o polskiej »czystce etnicznej« polskich
»zbrodniach« popełnionych na spokojnej ludności ukraińskiej”.
Ponury cień na całą tę sprawę w Senacie, porównywaną do Targowicy, rzuca uchwała OUN z 22 VI 1990 r., która wyraźnie zaleca swojej ounowskiej ekspozyturze w Polsce: „Ważne jest także w
obecnej chwili postawienie na porządku dziennym tzw. akcji „Wisła”. Dążyć aby stanęła ona na forum polskiego parlamentu i żeby
sami Polacy ją potępili jako ludobójczą. Inicjatorem sprawy nie
może być Mokry, lecz ktoś z Polaków. Przeznaczyć na to 15-20
tys. USD. Gdy to już się stanie to wieść o tym z odpowiednim naszym komentarzem w językach obcych powinna obejść cały
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świat. Zainicjować wiece potępiające polskie zbrodnie popełnione
na narodzie ukraińskim przez różne cudzoziemskie organizacje”.
Porównując wszystkie dyrektywy tej uchwały z działalnością
obecnej OUN, a zwłaszcza ZUwP, łatwo dojść do wniosku, że jest
ona realizowana z zadziwiającą sprawnością. Uchwała OUN - nie
mylić z uchwałą senacką chociaż obie zmierzają w tym samym
kierunku - wyświadczyła niedźwiedzią przysługę i działaczom
KPN, uchylając - zdaje się - rąbka tajemnicy o kompromitujących
przetargach z ounowcami w sprawie ewentualnego włączenia tzw.
Zacurzonii do Ukrainy. W uchwale tej czytamy: „... sprawę Ukrainy Zacurzońskiej (Zasanie, Chełmszczyzna, Podlasie, Łemkowszczyzna) postawić otwartą sugerując, że zostanie ona załatwiona z korzyścią dla obu stron przez narodowe rządy w pełni
suwerennych państw samostijnej Ukrainy i postkomunistycznej
Polski. (...) W tym duchu prowadzić propagandę na rzecz historyczności i etnograficzności ziem ukraińskich okupowanych
obecnie przez Polskę, a o które z taką determinacją z komunistyczną władzą polską walczyła UPA - razem z patriotycznymi
siłami polskimi WiN. Mocno podkreślać, że takie jest stanowisko
patriotycznych sił Polski obecnie”. Wynika z tego, że patriotyczne
siły polskie uznały rolę UPA i jej prawa do ziemi Zacurzonii.
Wróćmy jednak do uchwały Senatu. Pisał o niej dr Jacek Wilczur,
akowiec, więzień PRL z wyrokiem śmierci, wyrażając ból i oburzenie postawą nie tylko zresztą senatorów: „Senat odrodzonej
Polski potępił krew żołnierza polskiego, który w Bieszczadach, na
obszarze ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, w chłodzie, głodzie, upływie krwi własnej, bronił integralności obszaru
państwowego Polski, bronił polskiej ludności tam zamieszkującej,
kościołów, szkół, urzędów, szpitali, bibliotek. Brak potępienia
sprawców ludobójstwa - ukraińskich nacjonalistów - przy równoczesnym potępieniu organizatorów akcji „Wisła” stanowić może
świadectwo moralności dla morderców, stanowić może glejt,
przepustkę do historii i akceptację obłędnej, zbrodniczej ideologii
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN i Ukraińskiej Powstańczej Armii – UPA”. „Nie zdarzyło się dotąd - kontynuuje ów
autor - ani razu, ażeby którykolwiek z Ukraińców (ounowców 31

F.B.) występujących publicznie w sprawie akcji „Wisła” powiedział o tym, co tę akcję poprzedziło na terenie Bieszczad, w powiatach hrubieszowskim, chełmskim, zamojskim, krośnieńskim,
w okolicach Sanoka, Leska, Baligrodu. (...) Nie zdarzyło się bodajże ani razu, żeby którykolwiek z Ukraińców (ounowców F.B.) występujących w okienku tv wspomniał o dziesiątkach tysięcy w okrutny sposób zamordowanych przez UPA Polaków, w
tym kobiet i dzieci, o spalonych żywcem, wymordowanych polskich księżach i zakonnicach”.
Uchwała Senatu stworzyła paradoksalny precedens do niekończących się bezpodstawnych, nękających Polaków oskarżeń ze
strony ounowców-upowców i ich apologetów oraz żądań - od rekompensat dla byłych banderowców do zmiany granic państwa
polskiego włącznie. Kolejnym aktem, który wyzwolił rozgoryczenie i oburzenie w środowiskach Kresowian, krajowych i polonijnych, był apel z okazji 50-lecia operacji „Wisła” z dnia 4 marca
1997 r. „Akcja „Wisła” - głosi niewydarzony apel - była rezultatem systemu stalinowskiego oraz wyrazem totalitarnej ideologii i
polityki. Potępiamy ją jednoznacznie i z całą mocą”. Ukrytym celem apelu, który zrodził się z podszeptu OUN i inicjatywy
J.Giedroycia, J.Kuronia i „Gazety Wyborczej”, było wymuszenie
na Sejmie podjęcia wzorem Senatu - podobnej uchwały. Ounowska jadowita, antypolska propaganda nie ma końca. Przejawia się
ona również w wojowniczej nobilitacji OUN-UPA-SKW w postaci
stawiania jej pomników bez zgody władz polskich i jej gloryfikacji w „Naszym Słowie”, wystąpieniach ounowskich historyków na
różnych konferencjach i seminariach pseudonaukowych.
Tej bezkarnej propagandzie, sprzecznej z naszą Konstytucją
(art. 13), towarzyszą butne żądania rekompensat dla byłych
upowców i członków SKW. przywłaszczających sobie miano ofiar
stalinowskich represji. Bezpodstawne żądania, z których wyłazi
moralność Kalego, wzbudzają uzasadnione protesty, zwłaszcza
Polaków z Kresów, którzy z winy OUN-UPA zostawili tam cały
swój wielopokoleniowy dorobek i groby najbliższych, pomordowanych przez formację, której członkowie wysuwają teraz zuchwałe roszczenia, szkalując Polaków i Polskę. Żądania inspiro32

wane przez OUN są grubym nieporozumieniem, bo owi roszczeniowcy otrzymali gospodarstwa o wysokim standardzie europejskim, za które powinni dopłacić. A jeżeli już chcą uporczywie
trwać przy swoich roszczeniach, to powinni je adresować do
Światowego Kongresu Ukraińców - spadkobierców OUN-UPASKW, które spowodowały krwawą tragedię na Kresach i południowo-wschodnich terenach PRL, wymuszając na władzach polskich operację „Wisła”,
Zbliża się 70. rocznica mordów ludności polskiej przez OUNUPA-SKW Będziemy ją obchodzić 11 lipca 2013 r. w rocznicę
największego nasilenia rzezi na Wołyniu, określanego jako apogeum zbrodni. Uczcimy pamięć tysięcy bestialsko wymordowanej
ludności, również ukraińskiej, złożymy hołd bohaterskim żołnierzom kresowej samoobrony oraz oddziałom AK i BCh, które w
desperackich walkach z banderowcami ocaliły przed zagładą tysiące ludności polskiej. Obchody będą dla wielu testem patriotyzmu i wrażliwości na cierpienia Rodaków z Kresów i szacunku
dla Prawdy o naszych kresowych losach. W obchodach tej ogólnonarodowej rocznicy nie będziemy - jak mówił C.K.Norwid
„...kłaniać się okolicznościom, a Prawdom kazać, by stały za
drzwiami”.
Feliks Budzisz

POSTUPOWCY STAWIAJĄ NAS NA ŁAWIE OSKARŻONYCH
Sejmowa komisja ds. mniejszości narodowych i etnicznych na
czele z Mironem Syczem (PO) szykuje na niezły pasztet – projekt
uchwały Sejmu potępiający tzw. Akcję Wisła z 1947 roku. Na zebraniu komisji w dniu 8 listopada 2012 r., przy nieobecności posłów
PiS, PSL, SP – przyjęła następujący projekt:

„65 lat temu przeprowadzono w Polsce akcję «Wisła». Ponad
140 tys. obywateli Państwa Polskiego wyrwano z małej ojczyzny
w Polsce południowo-wschodniej i rozproszono na Ziemiach Za33

chodnich i Północnych. Wysiedlono tysiące niewinnych osób narodowości ukraińskiej, jak również osoby nie odczuwające takiej
przynależności, w tym część Łemków.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że akcja «Wisła» była
naruszeniem podstawowych praw człowieka. W jej czasie zastosowano właściwą dla systemów totalitarnych zasadę odpowiedzialności zbiorowej, która nigdy nie może być podstawą polityki
demokratycznego państwa.
Na szczególne potępienie zasługuje osadzanie blisko 4 tys. wysiedlonych w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie – często bez
żadnych dowodów winy, w oparciu jedynie o kryterium narodowe.
W obozie panowały niezwykle ciężkie warunki, osadzonych poddawano torturom.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia akcję «Wisła», jednocześnie wyrażając nadzieję, że proces pojednania między naszymi
narodami będzie postępował, a bolesna historia będzie przestrogą
przed łamaniem praw człowieka na świecie”.
Przyjęcie tego projektu poprzedziła „dyskusja” we własnym
gronie, tzn. w ukraińskim i postupowskim gronie. Na podstawie
stenogramu sejmowego zacytujmy kilka wypowiedzi:
Miron Sycz: „Pragnę też państwa poinformować, że IPN postanowił wszcząć śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej
stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludności, popełnionej w 1947 r. Panie prezesie, dziękuję bardzo za taką informację”.
Grzegorz Motyka: „Dla mnie nazwanie rzezi wołyńskiej ludobójczą czystką etniczną, a akcji „Wisła” co najmniej nieuprawnionym zastosowaniem zbiorowej odpowiedzialności i jednocześnie zbrodnią komunistyczną w rozumieniu ustawy o IPN nie jest
postawieniem znaku równości pomiędzy tymi wydarzeniami. Te
wydarzenia mają – co wynika nawet z tego krótkiego opisu, który
przedstawiłem państwu – inną klasyfikację prawną. Dla mnie nazwanie akcji „Wisła” właśnie zbrodnią jest po prostu nazwaniem
innego zła złem”.
Jewhen Misiło: „Muszę powiedzieć, że dołożyłem wszelkich
starań, żeby odnaleźć jakikolwiek dokument potwierdzający tę
rolę Moskwy, czyli to, że decyzja przyszła ze Związku Radziec34

kiego, z Moskwy, od Stalina czy kogokolwiek. Publikuję tutaj depeszę ambasadora sowieckiego w Warszawie. Publikuję korespondencję wiceministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Manuilskim, z
której wynika, że informacja o przeprowadzeniu akcji „Wisła” – o
jej zamiarze, o wysiedleniu i o metodach – przyszła z Warszawy”.
Dr Bohdan Halczak: „Współcześnie w Polsce występują tendencje do obrony tejże akcji, to właściwie nie wiadomo, jak jej
bronić. Niektóre argumenty są śmieszne, np. sugerowanie, że
Wojsko Polskie było niezdolne do pokonania UPA bez akcji „Wisła”. Biorąc pod uwagę, że w walkę z UPA było zaangażowanych
w 1947 r. ponad 20 tys. żołnierzy, a liczebność wszystkich sił
UPA nie przekraczała wtedy w Polsce 2 tys., no to, proszę państwa… A do tego jeszcze dodatkowo wspomagające oddziały
czechosłowackie i radzieckie. W tej sytuacja byłaby to straszliwa
kompromitacja polskiej armii, czy my tego chcemy, czy nie
chcemy.
Proszę państwa, mówi się o tym, że Ukraińcy wystąpili przeciwko państwu polskiemu. No dobrze, ale co było tym państwem
polskim? Pamiętajmy, że w Polsce trwała wojna domowa pomiędzy komunistami i antykomunistami reprezentowanymi głównie
przez siły poakowskie. No to przypuśćmy, że Ukraińcy chcieliby
być lojalni wobec Polaków. Pozostaje pytanie: Wobec kogo?”
Mirosław Czech: „Natomiast Sejm nie uczynił tego [nie potępił
Akcji Wisła w 1990 roku] z bardzo prostego powodu. Dlatego, że
wszyscy generałowie najważniejsi w latach 80., ale też i na początku lat 90., tzn. generał Jaruzelski, generał Florian Siwicki, generał Czesław Kiszczak, brali udział albo w akcji „Wisła”, albo
też w deportacjach na terytorium Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Była więc zbudowana szczelna ściana i nie
można było w żaden sposób się przebić”.
Nikt na sali nie protestował, nikt nie stwierdził jasno, że podejmowanie takiej inicjatywy w przededniu 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu jest zwyczajną prowokacją. No bo jak wytłumaczyć fakt, że panowie ci występują z tym dopiero pod koniec roku, skoro Operacja Wisła zaczęła się na wiosnę 1947 roku? Jest
35

jasne, że chodzi o „przykrycie” obchodów planowanych przez
środowiska kresowe na rok 2013. Chodzi o taki sygnał – owszem,
na Wołyniu źle się stało, ale i wy też macie zbrodnię na koncie –
Akcję „Wisła”. Ukraińcy występujący na tym spotkaniu konsekwentnie unikają w publicznych enuncjacjach jasnego stwierdzenia tego, co się stało na Wołyniu – mówią o „tragedii”, „wydarzeniach wołyńskich”, „konflikcie polsko-ukraińskim”. Nie mówią o
zbrodni, mordach, nie wspominając już o ludobójstwie (co ciekawe G.Motyka używa takich sformułowań w pracach naukowych,
ale ich nie powtarza w enuncjacjach publicznych).
I tu możemy sformułować pierwszy wniosek – dopóki środowiska postupowskie w Polsce zgromadzone w Związku Ukraińców
w Polsce jasno i jednoznacznie nie potępią zbrodni UPA na ludności
polskiej, nie mają moralnego prawa do występowania z postulatami
potępiania przez nas np. takich zdarzeń, jak Akcja „Wisła”. Zdaw-

kowe oświadczenia na ten temat są jak na razie nieporozumieniem. Tak samo nieporozumieniem jest próba „rozdzielenia” Wołynia i Akcji „Wisła”. To wygodne, ale nie do przyjęcia. Gdyby
nie UPA, jej terrorystyczna działalność, gdyby nie poparcie jej
udzielane – nie byłoby Akcji „Wisła”. Dlaczego np. nikt w Polsce
nie miał zamiaru przesiedlać Białorusinów? Bo nie mieli oni swojej UPA. Dlatego dziwi mnie udział w zebraniu komisji Eugeniusza Czykwina (SLD) reprezentującego mniejszość białoruską i popierającego postulaty ukraińskie.
W ogóle zastanawia fakt, że po 1989 roku nie powstała w Polsce organizacja ukraińska sprzeciwiająca się kultywowaniu tradycji UPA, a jedynym przedstawicielstwem tej mniejszości jest jawnie postupowski Związek Ukraińców w Polsce? W państwie dbającym o swój interes dotowanoby organizację sprzeciwiająca się
ZUwP, u nas tymczasem pompuje się od wielu duże pieniądze w
strukturę pielęgnującą pamięć o wrogach narodu polskiego.
Uwaga druga. Pokrętna jest polityka IPN w tej sprawie. Od
samego początku miał on wyraźne inklinacje do „sojuszu” z Ukraińcami przeciwko „Sowietom” i Rosji, co najbardziej widoczne
było w okresie prezesury uznawanego prawie za wzór cnót patriotycznych Janusza Kurtyki, który nie ukrywał swojej „fascynacji
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ukraińskim podziemiem antykomunistycznym”. Tylko pod naciskiem kresowej opinii IPN wszczął dochodzenia w sprawie mordów dokonanych przez UPA, ale mimo upływu wielu lat – nie ma
żadnych efektów. I oto teraz, jak dowiedzieliśmy się podczas posiedzenia komisji mniejszości narodowych i etnicznych IPN „postanowił wszcząć śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej
stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludności, popełnionej w 1947 r.” Nie wiadomo, śmiać się, czy płakać. Ta sama instytucja prowadzi jednocześnie dochodzenie w sprawie zbrodni UPA i
„zbrodni komunistycznej”, która była wymierzona przeciwko tejże
UPA.

Postupowcy od samego początku grają kartą „antykomunistyczną”, wykorzystując głupotę obozu solidarnościowego, który
w imię tego „antykomunizmu” jest gotów zrobić każde głupstwo,
nawet jawnie antypolskie. W tym przypadku mamy do czynienia
z jasną sprawą – Akcja „Wisła” miała poparcie zdecydowanej
większości narodu, także opozycji antypepeerowskiej. W jej realizacji ogromny wkład mieli oficerowie i żołnierze bynajmniej nie
komunistyczni – plany opracował i dowodził przedwojenny oficer
gen. Stefan Mossor, a w dywizach walczących w ramach Grupy
Operacyjnej „Wisła” było mnóstwo żołnierzy z Kresów i byłych
akowców. Tak więc, stawiając zarzut o dokonanie „zbrodni przeciwko ludzkości” – mamy próbę postawienia pod pręgierzem także ich, a szerzej całej Polski. Tym bardziej, że jak mówił Misiło, i
co jest prawdą, decyzje w sprawie Akcji „Wisła” zapadły wyłącznie w Warszawie, co zresztą jest akurat zaprzeczeniem tez o całkowicie satelickim charakterze ówczesnego państwa polskiego.
Ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, który nie jest w ogóle
brany pod uwagę przez IPN – jeśli przesiedlenia ludności ukraińskiej w 1947 roku to jest „zbrodnia przeciwko ludzkości”, to tym
samym trzeba będzie określić przesiedlenie ludności niemieckiej z
terytorium Polski po 1945 roku. W taki oto sposób sami kręcimy

na siebie bat. No bo jaka jest różnica? I tu i tam mamy wysiedlenie wbrew woli, z rodzinnych siedzib, mamy też ekscesy i ofiary
(w przypadku niemieckim więcej niż w przypadku ukraińskim).
Nie da się stwierdzić, że wysiedlenia Niemców narzucili nam
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Alianci czy Stalin – takie były plany i zamiary wszystkich polskich sił politycznych, emigracyjnych także.
„Smaczkiem” w tej sprawie jest to, że promotor tej inicjatywy
poleskiej jest właśnie Miron Sycz. Jak zwracają uwagę liczne środowiska kresowe – jest on synem „bojowca” UPA, członka sotni
„Mesnyki”. Biogram Aleksandra Sycza: „Ur. Laszki w powiecie
Jarosław, strzelec sotni „Mesnyki”. Członek OUN od 1938 roku.
Od jesieni 1944 roku – w szeregach UPA, początkowo jako członek podziemnej siatki OUN-UPA, a od jesieni 1945 roku – w kureniu „Mesnyki”. Został schwytany przez żołnierzy Wojska Polskiego na wiosnę 1947 roku, otrzymał wyrok śmierci. Wyrok zamieniono na 15 lat więzienia. Wyrok odsiadywał w Goleniowie.
Zwolniony w listopadzie 1953 roku”.
Uczciwość nakazywałaby w takiej sytuacji zachowanie dystansu i nie inicjowanie działań wzbudzających wśród wielu Polaków wzburzenie i gniew. 8 grudnia odbędzie się kolejne posiedzenie komisji, podczas którego zapadnie decyzja, co dalej z projektem tej niefortunnej uchwały. Nie chcę, żeby ktoś uznał, że
uważam Akcję „Wisła” za jakieś dobro, którego należy bronić za
wszelką cenę, ale uczciwość i wzgląd na wzajemne relacje polsko-ukraińskie nakazuje zachowanie w tej sprawie zupełnie innej
postawy, niż ta, jaką powyżej opisałem.
Jan Engelgard
PS.
W dniu 6 grudnia br. komisja, przy sprzeciwie posłów PiS, skierowała projekt uchwały do drugiego czytania. Jako posła sprawozdawcę
wybrała Mirona Sycza.
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OPERACJA „WISŁA"

Skończył się wywiad z prababcią, publikowany przez trzy
numery „Naszego Słowa”. Można będzie odetchnąć. To dobrze.
Oszczędzę sobie czytania bredni o Polakach.
Aby uzasadnić takie stwierdzenie zacytuję kilka zdań z książki
pt. „Bez prawa do rehabilitacji” (Kijów - rok wydania 2005, strona 230), opracowanej przez zespół naukowców ukraińskich. Autorem artykułu jest Bezrodnyj E.F. - prof. dr nauk historycznych.
W ukraińskim narodzie krąży podanie, od którego zatrzymuje
się krew w żyłach. Oto podanie o nieczłowieku Marko, który lubił
żywić się krwią i nawet nie drgnął wyrywając z klatki piersiowej
serce swojej matki. Zwierza tego naród nazwał przeklętym Markiem. Podanie, podaniem, bowiem mało kto uwierzy, że w rzeczywistości był taki człowiek. Jednak był. Jego imię-Stepan Bandera.
Czy czytali to redaktorzy „Naszego Słowa”? Czy czytał to autor wywiadu ze swoją prababcią, uczeń III klasy gimnazjum w
Pieniężnie - Petro Jarmoła? Bo opinia, podana przez autora wywiadu o mieszkańcach Pieniężna, to tylko potwierdza. Do znudzenia będę pisał, że mieszkańcy na tak zwanych ziemiach odzyskanych to Kresowianie. To ludzie, którzy cudem uszli z życiem,
którzy po dzisiejszy dzień goją rany zadane przez banderowców,
wiedząc o tym, że ran tych nigdy zagoić się nie da. Będą one
krwawić do końca żywota tych ludzi. Proszę się nie gniewać, ale
tak to już bywa, że wiele pojedynczych przypadków uogólnia się,
czego dowodem jest wywiad Petra Jarmoły z prababcią. Minęło
tyle lat od czasu rzezi dokonanej przez banderowców, na niewinnej ludności polskiej, a do dzisiejszego dnia nie oskarżono, ba, nie
podano nawet ani jednego nazwiska do publicznej wiadomości
ludzi przepraszam, potworów w ludzkiej powłoce, którzy upajali
się krwią płynącą z mordowanych polskich dzieci, kobiet, starców. A ciągłe głoszenie, że operacja „Wisła” była zbrodnią, już
samo w sobie jest zbrodnią, ponadto jest to po prostu zwykłe jątrzenie.
Akcja „ Wisła” - pisze ,,Nasze Słowo” - była zbrodnią przeciwko ukraińskiej społeczności, która żyła w Polsce. Ukraińców
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brutalnie wygnano z chat, później rozsiano na północy i zachodzie
Polski, między Polakami, zabroniono używania ojczystego języka.
Petro Jarmoła użala się nad duchownymi grecko-katolickimi.
Rzeczywiście biedni ludzie. Duchowni nie wiedzieli, że święcenie
narzędzi zbrodni jest grzechem. A czynili to. Święcili noże, widły,
siekiery... zwłaszcza przed wyprawami „idemo rizaty Lachiw”!
„Nasze Słowo” pisze:
Przed wysiedleniem prawie w każdej wsi lub miejscowości istniała ukraińska instytucja lub szkoła.
I komu tu wierzyć? Ulubiony historyk ukraińskich nacjonalistów - Grzegorz Motyka - twierdzi, że przyczyną „konfliktu” polsko ukraińskiego, a tym samym przyczyną ludobójstwa, było brak
ukraińskich szkół. A tu, proszę piękny rozwój oświaty głoszony
przez miejscowego mieszkańca ukraińskiego. Operacja „Wisła”
przerwała pięknie rozwijające się życie kulturalne. A prawda leży
obok, nie pośrodku. Nie mam zamiaru uzasadniać tego. Zostawiam to do przemyślenia w ramach innych przemyśleń. Wywiad
przeprowadził uczeń III klasy gimnazjum, a traktat naukowy napisał doktor nauk historycznych. Niech się ci dwaj „naukowcy” dogadają między sobą i uzgodnią fakty historyczne.
Tęsknota do przeszłości, do zachowania tradycji, tkwi u każdego Polaka i Ukraińca. To naturalne. Ale?
To tylko jedna przyczyna tego, że Ukraińcy nie chcą ujawniać
swojej narodowości. Przyczyną takiego zjawiska jest także podejście Polaków do nas, Ukraińców. Niektórzy z nich - przyjaźnie
nastawieni do nas, jak sąsiedzi, którzy po przesiedleniu dobrze
byli nastawieni do mojej prababci. Ale byli i są tacy jak tylko poczują Ukraińca od razu identyfikują go z „banderowcem”, „rizunem”, „bandytą”. Polacy często krytykują wszystko co ukraińskie,
bo Ukrainiec musi być gorszy.
No, cóż? Są ludzie i ludziska - mówi stare powiedzenie. Są
różni ludzie. Dobrzy i źli. Ale „najgorszymi” są ci, którzy przeżyli
piekło na ziemi, stworzone właśnie przez niektórych Ukraińców.
Znam Polaków, już po osiemdziesiątce, których zmienić się nie
da. Oni mają to zakodowane w resztce uratowanej krwi. Dzień i
noc widzą krew swoich bliskich i krzyki mordowanych, przez po40

bratymców autora wywiadu z prababcią - ludzi. Z tej choroby już
się ich nie da wyleczyć. A jak przeżywają tego rodzaju nieszczęścia dzisiaj młodzi ludzie, potwierdza to fakt choroby powracających żołnierzy z Afganistanu. Ci nie zawsze odzyskują psychiczne zdrowie, chociaż jadąc w tamtą stronę przechodzili nie jedne
badania lekarskie. Po powrocie z Afganistanu, każdy był poddany
opiece kilku specjalności lekarskich. A to co się działo na Kresach
Wschodnich i w Bieszczadach nawet w małym stopniu nie może
być porównywane z Afganistanem. Młody człowiek ani jednego,
ani drugiego nie przeżył, a zabiera głos, można powiedzieć, jako
autorytet.
Ukraińców często krytykuje się w Internecie, na przykład na
blogach Kresowian, jakich zapewne sami nie wiedzą czego chcą.
Często Ukraińców krzywdzą, gdy w komentarzach do filmów o
UPA albo o akcji „ Wisła” piszą, że Ukraińcy to „rizuny”, „bestie”, „banderowcy”, „faszyści”.
Już w poprzednim odcinku pisałem, że według autorów „Naszego Słowa” banderowcy i ich komandiry byli „aniołkami”. Proszę przyjrzeć się bliżej wydarzeniom z Huty Pieniackiej. Jak
można nazwać inaczej tych potworów w ludzkiej powłoce? Bandytami? To jest ubliżanie ludziom z tego zawodu (bandytom). Natomiast zaliczenie ich do bohaterów narodowych, to profanacja
zwłok ludzi, którzy z ich rąk zginęli. Jeszcze raz wrócę do pytania: kto wymordował 200 tysięcy Polaków, 80 tysięcy Ukraińców? Najtrudniej jest ustalić liczbę zamordowanych Żydów, bowiem oprawcy, ukraińscy nacjonaliści, byli w spółce z hitlerowcami.
Petro Jarmoła chwali się osiągnięciami mniejszości ukraińskiej. Nie damy się tak szybko zniszczyć. Mamy ukraińskie szkoły,
towarzystwa, instytucje, cerkiew. Mamy swój tygodnik „Nasze
Słowo”. W polskiej telewizji mamy swoje programy.
Gdyby to nie była tylko połówka prawdy można by tylko
przyklasnąć. Jest to jednak prawda po polskiej stronie, jest to po
prostu zasługa Polski, że mniejszości narodowe są traktowane na
równi z Polakami. Ba, mniejszości mają zapewnione przywileje, o
których Polacy nawet myśleć nie mogą i to zarówno w kraju jak i
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za granicą. Na przykład Ukraina nie zabezpiecza polonii finansowania pisma polskiego. Wszystko to co napisało „Nasze Słowo”
jest uczynione dla dobrej współpracy Polski z mniejszościami narodowymi w Polsce. To Polska zgodziła się roztoczyć skrzydła
opiekuńcze nad mniejszościami, chociaż jak wiadomo, dla swoich
tych skrzydeł nie ma. Nawet tygodnik „Nasze Słowo” jest POLSKI, tylko w języku ukraińskim. Proszę spojrzeć na stopkę drukarską tygodnika. Tam jest napisane po polsku: „Pismo zrealizowane dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji”. Za polskie pieniądze okłamuje się nie tylko czytelnika ukraińskiego, ale
i polskiego. Nawet tego redakcja, przepraszam, młody mistrz słowa banderowskiego, nie umie odczytać. Stąd też brak u niego
podstawowych wiadomości zawartych w książkach historycznych. Polskich - „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na Polakach w województwach Wołyńskim, Lwowskim, tarnopolskim, Stanisławowskim 1939-1946” - pięć tomów,
w książkach Edwarda Prusa, w książkach Wiktora Poliszczuka, w
książce Masłowskiego, mieszkańca Lwowa, który napisał trochę
prawdy, który został zabity na własnej klatce schodowej przez
„nieznanych sprawców”. Młody człowiek powinien o tym wiedzieć i zrobić wywiad z owymi „nieznanymi sprawcami”.
Redakcja „Naszego Słowa” powinna, od czasu do czasu, poczytać książki, w których zawarte są opisy morderstw krew w żyłach mrożące. To nie fantazja. To są fakty. A to co się stało w
Ostrówkach, w Woli Ostrowieckiej, w Hucie Pieniackiej, w Gaju i
na całych Kresach Wschodnich, to nie propaganda, jakby chcieli
miłośnicy nacjonalizmu ukraińskiego. Ja pamięć mam dobrą, mimo swoich lat. Całe moje szczęście w tym, że zdążyłem wiele
rzeczy zapisać, wydać. Już ze wszystkich bibliotek tak łatwo nie
da się wyciągnąć i zniszczyć, jak to uczyniono z „Gorzką Prawdą”
Wiktora Poliszczuka - wykupiono cały nakład i zniszczono. Dopóki nie ogłosi się prawdy, dopóty żadne dyskusje nie odniosą
pozytywnego skutku.
Zbrodnią nie była operacja „Wisła”. Zbrodnią była przyczyna
operacji „Wisła”. Trzeba odróżnić propagandę od historii, od faktów. To nie propaganda spowodowała, że wymordowano 200 ty42

sięcy Polaków i 80 tysięcy Ukraińców. Tego nie zrobiły krasnoludki. Tego dokonały z premedytacją banderowcy. Propagandą
jest natomiast to, że operacja „Wisła” była zbiorową karą. Operacja „Wisła” to była profilaktyka. Dopiero operacja „Wisła” przerwała przelew krwi, w dodatku w dwa lata po zakończeniu II wojny światowej. Ciągle brak jest odpowiedzi na pytanie: co robiło
dwa tysiące banderowców i ukraińskich esesmanów z 14 Dywizji
SS-Galizien w Polsce, właśnie w dwa lata po wojnie?
Jeździłem kilkakrotnie na Wołyń, do moich rodzinnych Zasmyk. Wokół wszystko zniszczone. Tylko trawy, krzaki i chaszcze. Odnajdywałem miejsce gdzie były nasze zabudowania. Stawałem w tym miejscu i popadałem w zadumę:
- Widziałem, w wyobraźni, schorowanego Ojca, który pytał
mnie: „Antoś, czy my jeszcze wrócimy do Zasmyk”? Nie wrócił.
Został pochowany w Miastku. Widziałem Go, jak w niedzielę czy
święto, szedł wyprostowany, dumny z posiadania 7,5 ha ziemi,
głaskał kłosy zboża kołysanego wiatrami. Widziałem jak po żniwach zbierał na ściernisku resztki kłosów, by się nie zniszczyło
ani jedno ziarenko.
- Czułem swąd dymów, palącej się Janówki, Stanisławówki,
Radomla.
- Słyszałem gwizd kul lecących nad moją głową w dniu 25
grudnia 1943 roku. I słyszałem jednocześnie śpiew na Pasterce w
kościele zasmyckim „Bóg się rodzi moc truchleje...”.
- Widziałem jak, w śniegu prawie po pas, biegnie boso moja
cioteczna siostra, Lucia, niosąc na rękach małe dziecko.
- Widziałem wreszcie na placu kościelnym pokot ułożonych
ciał w różnym wieku, ułożonych tak, jak to myśliwi układają upolowaną zwierzynę po udanym polowaniu.
- Widziałem też polskich żołnierzy wracających z odsieczy,
bowiem gdyby nie Oni, nie pisałbym tęgo dzisiaj.
Chylę czoła przed tymi żołnierzami. Jednego z ostatnich pogrzebaliśmy 30 czerwca 2012 roku. Niestety, na grobach większości pomordowanych nie mogę zapalić znicza, po prostu ciała leżą
w miejscach nieznanych.
Antoni Mariański.
43

POTĘPIANIE CZAS NAGŁOŚNIĆ

„Nasze Słowo” w swoim potępianiu i jątrzeniu wiedzie zdecydowany prym wśród miłośników nacjonalizmu ukraińskiego. Dotyczy to operacji „Wisła”.
W numerze 47 z dnia 18 listopada, temu tematowi poświęcone
są chyba półtorej strony. Tytuł: „PARLAMENTARNY KROK W
POTĘPIENIU AKCJI <WISŁA>". „Projekt uchwały o potępieniu
Akcji „Wisła” jednogłośnie przyjęli 8 listopada posłowie sejmowej komisji mniejszości narodowych. Los dokumentu w pierwszej
kolejności zależeć będzie od marszałka sejmu, a potem -całego
sejmu polskiego. „Teraz sytuacja wygląda nieco inaczej niż 20 lat
temu: pojawiło się pozytywne podejście do zagadnienia potępienia
deportacji i dlatego sprawa ruszyła z miejsca -powiedział przewodniczący komisji sejmowej poseł Myron Sycz - kiedyś nie dawało to nadziei na ostateczne przyjęcie dokumentu przez sejm RP”.
Na razie wystarczy cytatu, chociaż nie ma też co komentować,
aż nadto jest zrozumiały tekst. I wcale tu nie chodzi o zagłuszenie
obchodów 70-lecia ludobójstwa. Chodzi przede wszystkim o odszkodowanie materialne za skutki przesiedlenia. Międzynarodowy
Trybunał w Strasburgu już odrzucił pozew mniejszości o odszkodowanie, gdyż uchwała senatu to za mało, by rozpatrywać sprawę.
Trzeba więc coś robić, by formalności stało się zadość. A przy
„okazji” można też zagłuszyć polskie uroczystości, a ludobójstwo
skierować na margines „ważniejszych” poczynań.
W pracach komisji udział wzięli, jako eksperci, (piszę „jako”
eksperci, ponieważ ekspert winien być neutralny, nawet do bólu
neutralny) Roman Drozd - historyk, Jewhen Misyło - historyk,
Bohdan Halczak, Grzegorz Motyka - historyk, Petro Fedusio adwokat.
Grzegorz Motyka mówił, że Akcja „Wisła” nie była jedynym
sposobem rozwiązania problemu podziemia ukraińskiego, ale z
punktu widzenia komunistów, to było najprostszym rozwiązaniem
(szkoda, że Grzegorz Motyka wówczas nie podpowiedział jak to
zrobić? - przyp. AM). W ocenie historyka zestawienie „tragedii”
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na Wołyniu z akcją „Wisła” to wyczyn propagandy komunistycznej. Otóż to. Historyk, ekspert nie wie co mówi. Po pierwsze „tragedia na Wołyniu”. Co to było? Trzęsienie ziemi? Po drugie dlaczego tylko na Wołyniu? A gdzie Podole? Podam jedno tylko
zdanie z Podola, konkretnie z Huty Pieniackiej: „Dużo widziałem
dzieci na sztachetach płotów lub leżących z rozbitymi główkami”.
To jedno zdanie dedykuję wszystkim „ekspertom” biorącym
udział w posiedzeniu komisji sejmowej do spraw mniejszości narodowej. Z czego to zdanie jest wzięte, „ekspertom” nie będzie
trudno znaleźć.
Ale wracam do wypowiedzi „ekspertów”. Ja pytam: a gdzie
Podole? A gdzie dzisiejsza południowo-wschodnia Polska? Polską
rządziła władza komunistyczna. Zgoda. Ale była to jedyna władza, która stanęła w obronie Polski. Gdzie wówczas była Anglia?
Gdzie wówczas były Stany Zjednoczone? Zamiast bronić Polskę,
wzięły pod swoje skrzydła ochronne, banderowców i dały im
wszystko, nawet broń przeciwko Polsce. Propaganda to też broń.
Krótkie podsumowanie w „Naszym Słowie”: Choć w czasie
posiedzenia komisji sejmowej do spraw mniejszości narodowych
wyraźnie mówiono, że akcji „Wisła” i polskiego cierpienia na
Wołyniu, w 1943 roku nie można porównywać ze sobą, ale
wszystko trzeba robić aby między Polakami i Ukraińcami nie było
podziału i żeby wiecznie nie stał przed nimi nierozwiązany problem.
Jeszcze krótkie omówienie zdań trzech ekspertów na temat
uchwały: Jeden z „ekspertów” twierdzi, że przyczyną „tragedii”
na Wołyniu był konflikt między Polakami i Ukraińcami. Na czym
polegał ten „konflikt”? Nie ma wyjaśnienia. Wiadomo tylko, że
mąż zabijał żonę - Polkę. Ojciec zabijał córkę - Polkę. Syn - Ukrainiec zabijał matkę - Polkę. To wszystko było wynikiem „konfliktu”? Tak twierdzą „eksperci”. Panowie „eksperci”! To wierutna
bzdura. Zabijali, bo tak nakazywała ideologia nacjonalistyczna.
Pierwsza decyzja zabijania wszystkich obcych nacji została podjęta w 1929 roku w Wiedniu. Osiem lat po wojnie (polskoradiańskiej). To może zrozumieć przedszkolak, nie doktor
(re)habilitowany. W czasie ludobójstwa wszyscy sobie zadawali45

śmy pytania: za co mnie mają zabijać? Przecież ja im nic złego
nie zrobiłem? A zabijali bo tak nakazywała ideologia nacjonalistyczna. Przecież tego nie chcieli robić i Ukraińcy. Z jakiego więc
powodu zginęło (zostało zamordowanych) około 80 tysięcy Ukraińców? Zginęli z rąk OUNiwciów. Ideologia oparta na wzorach
ideologii niemieckiej - hitlerowskiej Ein Folk, Ein Raich, Ein
Führer. Sam fakt składania przysięgi na wierność Hitlerowi mówi
sam za siebie. Bandera jako pierwszy złożył hołd Hitlerowi. I to
jest ten słynny „konflikt”. Ukraina czysta etnicznie. I to jest hasłem dzisiejszych nacjonalistów ukraińskich. Nie wierzę w żadną
dobrą wolę. Dobra wola jest tylko przykrywką woli złej.
Gdzie są wasze opracowania - te wcześniejsze? Naród ukraiński jest taki sam jak polski. I o dziwo, Polacy pracowali nad historią ludobójstwa od zakończenia II wojny światowej. Opracowań
ukraińskich z tego czasu brak. Pierwsze „opracowania” pojawiły
się gdy w dużej mierze świadkowie wydarzeń odeszli na wieczny
spoczynek. Dzisiaj mogę powiedzieć, bez żadnego ryzyka, że po
odejściu ostatniego świadka będzie lawina oskarżeń ze strony
ukraińskiej, jakimi to ludobójcami byli Polacy. Nie będzie już nikogo kto mógłby powiedzieć przecież to kłamstwo. To już dzisiaj
się potwierdza. I właśnie, ludobójstwo nacjonaliści sprowadzają
już tylko do Wołynia. („Nasze Słowo” z 18 listopada 2012 r.).
Nawet spotkałem powiedzenie Bohdana Huka, że 11 lipca 1943 r.,
apogeum ludobójstwa, to był „smutny dzień”.
„Nasze Słowo” postuluje aby robić wszystko aby między Polską i Ukrainą nie było podziałów, a nabrzmiałe problemy rozwiązać. Tylko przyklasnąć. Ale? Ale nabrzmiałe problemy rozwiązać.
Zdawałoby się nic dodać nic ująć. Trzeba tylko chcieć.
Rozliczmy więc Kresy Wschodnie i obecną południowowschodnią Polskę też, nie tylko Wołyń. Potępmy ludobójstwo.
Nie dzielmy się na połowę, bo gdzie jak gdzie, ale na Kresach Polacy nie zaatakowali. Atakowali tylko Ukraińcy. Polacy się bronili, rzadko i z konieczności organizowali akcje obronno-zaczepne.
Atakowali upowskie, banderowskie garnizony.
Na Kresach Południowo-Wschodnich mordowali tylko Ukraińcy. Najpierw z pomocą Niemców wymordowali setki tysięcy
46

Żydów, później ponad 200 tysięcy Polaków. Innych nacji nie zdążyli wymordować w takim stopniu jak Żydów i Polaków. Ja
mieszkałem w Zasmykach, a tam była jedna z największych samoobron. Nie pozwoliła banderowcom postawić stopy na Zasmyckiej Ziemi. A ponadto nikt z obrońców Zasmyk się nie mścił
na Ukraińcach. Nie uwierzę w tego rodzaju opowieści, gdyby nawet chciano mnie przekonać, że Polacy się mścili. Jeśli była obrona to tylko przed atakującymi. Spokojnych ludzi nie ruszano. Tutaj „eksperci” są mi niepotrzebni. Że Polacy mordowali można
mówić tylko tym ludziom, którzy tam nigdy nie byli i tego nie widzieli.
I to chciałbym przekazać „chętnym” do rozwiązywania problemów Kresowych. Ponieważ miłośnicy nacjonalistów, miłośnicy pokoju i prawdy są wierzącymi, wzywam więc do stuknięcia
się w piersi (własne) ze słowami i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowa te już wielokrotnie
padały po stronie polskiej.
Dotychczas nie uświadczysz wiadomości, kto i na czyje polecenie wymordował ponad 200 tysięcy istot polskich począwszy od
noworodków skończywszy na staruszkach. Po dzisiejszy dzień
niektórych morderców nazywa się potworami w ludzkiej powłoce
lub mówi się potwór, a z wyglądu człowiek. Tego rodzaju przydomków nie nadaje się ludziom szlachetnym, niewinnym. Aż język swędzi by niektórym dzisiejszym ludziom młodym, te miano
przypisać.
A tak na zakończenie: ciekawe co nasza władza wybierze w
rocznicę apogeum ludobójstwa? Honorowy patronat nad uroczystymi obchodami rocznicy? Czy też podejmie uchwałę w sejmie o
potępieniu operacji „Wisła”.
Antoni Mariański
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KANADYJCZYK O SS GALIZIEN

Sol Littman z inicjatywy profesora Michaela Marrusa z Uniwersytetu w Toronto podjął próbę dojścia do prawdy kim byli w
istocie żołnierze ukraińskiej 14-tej Dywizji Waffen-SS? Czy byli to
szlachetni żołnierze – patrioci ukraińscy jak są oni przedstawiani
w publikacjach pisanych przeważnie przez byłych członków tej
dywizji, czy też byli to krwawi oprawcy mający na sumieniu niezliczone ofiary polskie, żydowskie a także swoich pobratymców
Ukraińców, którzy nie zgadzali się z ich poglądami. Stąd tytuł
książki: „Pure soldiers or sinister legion” (Zwykli żołnierze czy
straszny legion).
My Polacy wiemy dobrze kim byli członkowie tej Dywizji.
Jest ona przedstawiona w doskonale udokumentowanych pracach
Wiktora Poliszczuka – Ukraińca wykształconego w Polsce i piszącego zarówno po polsku jak i po ukraińsku oraz w formie nieco
bardziej popularnej jest opisana przez zmarłego niedawno historyka – kresowianina Edwarda Prusa. Również czyny ich są opisane w pracach opartych na ogromnym materiale dowodowym
Komańskiego i Siekierki (2004) i Siekierki i innych (2006, 2007).
Także w pracy Jastrzębskiego (2007) dotyczącej województwa
lubelskiego roi się od informacji na temat pacyfikacji wsi przeprowadzanych wspólnie z Niemcami przez tę Dywizję. Najlepszym przykładem jej działania jest pacyfikacja wsi Huta Pieniacka: mieszkańców spędzano w sposób niewyobrażalnie brutalny
grupami po kilkadziesiąt osób do drewnianych zabudowań. Zabudowania te oblewano benzyną i podpalano. Zginęło ponad tysiąc
ludzi obojga płci , w tym wiele dzieci.
Sol Littman zbierał przez 15 lat materiały do swojej pracy o
Ukraińskiej 14.Dywizji Waffen SS. Poszukiwał ich w archiwach w

Kanadzie, w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, Niemczech, Izraelu i w
innych państwach. Jest to książka oparta na ogromnym materiale
dowodowym. Jego praca całkowicie potwierdza to co piszą o
Ukraińskiej 14.Dywizji SS Wiktor Poliszczuk, Edward Prus i inni
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polscy autorzy. Dla nas ważne jest, że czytelnik na Zachodzie
otrzymał w tej książce prawdziwe, nie lukrowane wiadomości o
krwawej historii tej Dywizji.

Sanok, 9 maja1943 – pochód ochotników ukraińskich do SS Galizien
Zacieranie śladów

Littman napotykał w swoich poszukiwaniach liczne przeszkody. Dywizja systematycznie niszczyła większość dokumentów
świadczących o jej przeszłości, podobnie, dokumenty osobiste
członków Dywizji były niszczone, za wyjątkiem tych, które
świadczyły o polskim obywatelstwie ich posiadaczy przed 1939 r.
Polskie obywatelstwo ratowało ich bowiem przed deportacją do
rąk Sowietów. Autor przeszukał także archiwa, aby znaleźć odpowiedź, jak to się stało, że członkowie Dywizji, mimo że walczyli przeciw Aliantom i byli naznaczeni jak wszystkie jednostki
SS piętnem zbrodni w czasie procesu w Norymberdze, znaleźli
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azyl w Wielkiej Brytanii, a potem dostali pozwolenie na emigrację do Kanady, Australii, Nowej Zelandii i innych krajów pod
zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii.
Na początku książki Littman zatrzymuje się krótko na historii
wojny domowej na Ukrainie w latach 1917-1920, dalej omawia
przyczyny powstania OUN, przytacza 10 złowieszczych przykazań ukraińskiego nacjonalisty (m.in. przykazanie 7. Nie zawahasz
się popełnić największą zbrodnię jeśli żąda tego dobro Sprawy).
Podkreśla także wpływ książek Dmytro Doncowa na rodzenie się
nacjonalizmu ukraińskiego typu faszystowskiego (m.in. Doncow
uważa, że naród jest największą wartością, której wszystkie inne
muszą być podporządkowane, gloryfikuje działanie, wojnę i
przemoc jako wyraz biologicznej witalności narodu). Omawia
także kontakty OUN z wywiadem niemieckim, które zaowocowały finansowaniem przez Niemców akcji szpiegowskiej i dywersyjnej tej organizacji przeciw Polsce. Kontakty te doprowadziły
potem do utworzenia dwóch batalionów „Roland” i „Nachtigal”
złożonych z Ukraińców i pewnej liczby oficerów niemieckich,
które wkroczyły do Lwowa gdy Niemcy uderzyły 22.06.1941 r.
na ZSRR.
Littman opisuje szczegółowo rzeź kilku tysięcy Żydów we
Lwowie w pierwszych dniach lipca 1941 r. gdy oddziały Nachtigal wkroczyły do tego miasta wyprzedzając nieco oddziały niemieckie w czasie inwazji na ZSRR. Przytacza świadectwa świadków tej rzezi. Jeden z nich mówi, że po spędzeniu Żydów w jedno
miejsce byli oni wydani w ręce Ukraińców w niemieckich mundurach (to znaczy w ręce członków batalionu Nachtigal) dowodzonych przez niemieckich oficerów. Mówi, że z około 500 Żydów,
którzy z nim byli prawie wszyscy zostali zabici. Inny świadek żydowski mówi, że byli eskortowani przez Ukraińców w niemieckich mundurach i przez cywili z niebiesko-żółtymi opaskami (jakie nosili powołani przez OUN policjanci ukraińscy). Potem musieli przechodzić między dwoma szeregami żołnierzy ukraińskich
w niemieckich mundurach, którzy ich bili i zabijali. Littman podkreśla, że antysemityzm był punktem programu w uchwałach
OUN, gdyż Żydzi uważani byli przez nacjonalistów ukraińskich za
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podporę bolszewizmu, głównego wroga OUN. Zwraca uwagę, że
nie trudno było podburzyć ludność Lwowa do zemsty na Żydach
ponieważ NKWD przed swoją ucieczką ze Lwowa wymordowało
tysiące więźniów, a wiadomo było, że wśród enkawudzistów było
wielu Żydów.
Niemcy wszędzie wywieszali fotografie pokazujące te zbrodnie NKWD. Littman pisze, że wprawdzie inne grupy ludności
(domyślnie Polacy – LSJ) nie dawały się podjudzić do „spontanicznych” ataków na Żydów, Ukraińcy w tym się wyżywali.
Wspomina, że po wyjściu batalionu Nachtigal ze Lwowa (7 lipca
1941 r.) wszędzie dalej na ich drodze na wschód powtarzały się
dzikie akty znęcania się nad Żydami i masowe mordy, np. w Tarnopolu, Płoskirowie, Żytomierzu itd. Starając się zrozumieć strategię OUN Littman pisze: „Z praktycznego punktu widzenia OUN
spodziewało się pokonania bolszewików-Moskali w przyszłości,
ale w międzyczasie – ich (bolszewików – LSJ) wierni poplecznicy
– galicyjscy Żydzi byli pod ręką i (na dodatek – LSJ) byli bezbronni”. Wspomina też o kaźni profesorów polskich we Lwowie.
Pierwsze mordy

Littman przytacza liczne dokumenty niemieckie świadczące,
że hitlerowskie władze wojskowe uważały, iż terror i okrucieństwo są jedynymi środkami, które pozwolą utrzymać spokój na
zapleczu frontu. Oto słowa Himmlera po tym, jak w 1943 r. jednostki Waffen SS zmasakrowały 20 000 mieszkańców Charkowa i
zabiły tysiące jeńców wojennych (cytat za Littmanem): „Mamy
tylko jedno zadanie: utrzymać się i bezlitośnie prowadzić walkę o
naszą rasę. Powtarzam jeszcze raz to, co powiedziałem dzisiaj…
wieść o okropnościach i terrorze, która poprzedziła nas w bitwie o
Charków to była wspaniała broń, której (użycia – LSJ) nigdy nie
umniejszymy a tylko wzmocnimy ją. A świat niech nas nazywa
jak chce”.
Jednostki SS były ważnym ogniwem w tej bezlitosnej walce i
miały rozkaz zabijać na podstawie nawet samych tylko podejrzeń.
Głównym zadaniem batalionów policyjnych i SS była walka z
partyzantami, których dla poniżenia zwano bandytami. Pod pozo51

rem tej walki zlikwidowano wiele wsi z samymi cywilami dlatego, aby siać przestrach i terror. Od siebie dodam, że właśnie ta
polityka okrucieństwa przyczyniła się walnie do klęski Niemiec.
Przytoczę trzy relacje:
Pierwsza z czerwca 1941 r. opowiedziana mi przez p.Józefa
Włodka, ziemianina z Podlasia: „W pierwszym dniu inwazji na
Związek Radziecki dwóch żołnierzy niemieckich pojechało na
motocyklach na tereny sowieckie, niedługo potem wracali i prowadzili 60 jeńców sowieckich, którzy sami pomagali Niemcom
nieść swoje karabiny. Po prostu wielu żołnierzy sowieckich tak
miało dość Stalina, że nie chciało walczyć”.
Relacja druga: „Mój znajomy z Podola, rolnik, obywatel radziecki przed 1939 r. zmobilizowany do Armii Czerwonej dostał
się do niewoli w pierwszych tygodniach walk. Grupę jeńców pędzono biegiem poprzez wieś a żołnierze niemieccy objeżdżali ich
dokoła na motocyklach, pilnując, aby nikt nie uciekał. Kto nie wytrzymywał biegu i padał był zastrzelony. On wyskoczył z grupy
niezauważony i skrył się za ludźmi obserwującymi wydarzenia
stojącymi po obu stronach drogi. Możemy sobie wyobrazić uczucia tych ludzi”.
Relacja trzecia: „Młody chłopak z Wileńszczyzny wcielony do
Armii Czerwonej został za zasługi wojenne adiutantem sowieckiego generała (człowiek ten żyje jeszcze). Opowiadał on o wizycie generała w okopach: wszyscy żołnierze pytali tylko o jedną
rzecz: Kiedy będziemy atakować? Kiedy będziemy atakować?
Komentarz zbyteczny”.
Rok 1942 był rokiem rozprawy Niemców z Żydami. Policjanci
ukraińscy służyli jako eskorta kolumn Żydów prowadzonych do
pracy lub na śmierć, także brali czynny udział w indywidualnych i
masowych egzekucjach Żydów, zwykle pod komendą Niemców.
Rezultat tych akcji był przerażający. Littman przytacza wyliczenia: w przybliżeniu 540.000 Żydów mieszkało w Galicji w 1941 r.
W samym Lwowie ich liczbę określa się na 150.000-160.000, ale
po zakończonej niemieckiej okupacji, gdy do Lwowa wkroczyła
armia radziecka było ich tylko 1.689, zaś w całej Galicji 10.00015 000.
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Littman za Armstrongiem podkreśla ważną dla nas wiadomość, że internowani w Sachsenhausen liderzy ukraińscy mieli
dość luksusowe warunki życia: mieli telefony, gazety, bibliotekę i
możliwość komunikowania się ze swoimi współpracownikami
spoza obozu. Aresztowanie Bandery, Melnyka i Stećki wstrząsnęło ukraińskim korpusem oficerskim batalionów Nachtigall i Roland i wielu z nich poprosiło wtedy o zwolnienie, m.in. Szandruk.
Faktyczny szef ich niemieckiego dowództwa Theodor Oberländer
wycofał więc oba oddziały do Niemiec na dodatkowe przeszkolenie i utworzył z nich Schutzmannschaftbatalion 201 (Pomocniczy
batalion policyjny 201) pod nominalną komendą Jewhena Pobihuszczego i Romana Szuchewycza oraz wysłał ich pod dowództwo generała Ericha von dem Bach-Zelewskiego szefa SS i policji
w centralnym rejonie zafrontowym.
Pod jego komendą
batalion 201 liczący 3
000 ludzi brał walny
udział w wyniszczeniu resztek Żydów na
Białorusi, np. major
Szuchewycz
jest
oskarżony o zorganizowanie rzezi Żydów
w Pińsku i Łunińcu.
Batalion dusił wszelką opozycję na Białorusi, spalił niezliczoną liczbę wsi i wymordował
tysiące
niewinnych cywilów
pod pozorem walki z
bandytami. Gdy Rosjanie zbliżyli się do Mińska białoruskiego, członkowie Batalionu
policyjnego 201 zostali wycofani do Galicji i wcieleni do galicyjskiej 14 Dywizji Waffen-SS. Wniosek: wielu członków 14 Dywi53

zji miało już przed włączeniem do niej, bogate doświadczenie w
działaniach ludobójczych.

Plakat w językach niemieckim i ukraińskim wzywający do
wstępowania do SS Galizien
Inną jednostką formowaną równolegle z 201. batalionem był
31. oddział karny SD (Sicherheitsdienst), zorganizowany jesienią
1943 r. z ludzi pochodzących z Wołynia należących do OUN frakcji Andrija Melnyka. W skład jego dowództwa wchodził Piotr
Diaczenko. Już w 1943 r. jednostka ta miała na sumieniu wiele
ludobójczych czynów w stosunku do Żydów, Polaków i nawet
Ukraińców o innych poglądach. Littman przytacza na ten temat
wypowiedzi członków oddziału, np. Herasyma Makucha, który
widział pacyfikację wsi w pobliżu Krakowa: „byłem świadkiem
zabijania dzieci, kobiet i starszych ludzi,… widziałem stosy ciał
wzdłuż drogi…”
Dla nas interesujące jest, co pisze Littman o udziale ukraińskich jednostek w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Zwraca
uwagę, że general Bach-Zelewski przy niedostatku żołnierzy nie54

mieckich posłużył się do tłumienia powstania jednostkami SS
różnych narodowości. Były to między innymi: jednostka Dirlewangera złożona z kryminalistów wyciągniętych z niemieckich
więzień i Rosjanie Kamińskiego. Zachowywali się oni tak okrutnie, że dowództwo niemieckie przekonało Hitlera, aby ich wycofać jeszcze przed zakończeniem powstania. Również pozbawione
wszelkich cech ludzkiej obyczajności były oddziały 31. jednostki
SD pod dowództwem pułkownika Diaczenki. Littman powołuje
się na polskie relacje mówiące o spotkaniach z Ukraińcami odzianymi w niemieckie mundury, ale mówiących po polsku lub rozumiejących w pełni co się do nich po polsku mówiło, a więc bez
wątpienia pochodzących z Galicji (lub z Wołynia – LSJ). Źródło
sowieckie mówi o wymordowaniu polskich rannych w warszawskim szpitalu przez członków 31. Jednostki SD. Niemiecki historyk Hans von Krannhals mówi o dwóch kompaniach 31. jednostki
SD pod komendą pułkownika Diaczenki, które walczyły na Czerniakowie. Jest całkowicie pewne, że Diaczenko ze swoimi oddziałami brał udział w tłumieniu powstania warszawskiego. Wielu z
jego żołnierzy weteranów tych walk służyło potem w 14 Dywizji
Waffen-SS., m.in. sam Diaczenko, o czym zaświadcza ukraiński
generał Szandruk w swoich wspomnieniach.
Niezgodność tych danych ze stwierdzeniem Motyki (2012), że
Dywizja SS „Galizien” nie brała udziału w tłumieniu Powstania
Warszawskiego polega na tym, że jednostki Diaczenki zostały
wcielone do Dywizji już po powstaniu, tak że formalnie biorąc w
czasie Powstania jeszcze częścią Dywizji nie były.
Pisząc o tworzeniu dywizji SS z ukraińskich ochotników,
Littman poświadcza znane nam fakty, że w pierwszym miesiącu
rekrutacji zgłosiło się aż 82.000 ochotników, z czego wybrano ostatecznie, w pierwszym roku 13.000 ludzi. Ukraiński Centralny Komitet kierowany przez Kubijowycza był politycznym ukraińskim
przedstawicielem dla tworzącej się dywizji. Kubijowycz był zwolennikiem Melnyka. Odpowiedzią banderowców na fakt tworzenia
Dywizji było utworzenie w tym samym czasie, w kwietniu 1943
r., silnych oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Wtedy bowiem ukraińska policja dostała rozkaz od OUN-B zdezerte55

rować z bronią do lasu, do oddziałów UPA. Niemcom powstanie
UPA zapewne nie przeszkadzało, bo widzieli w nich przeciwwagę
dla powstających w lasach, jak grzyby po deszczu, sowieckich
oddziałów partyzanckich. Dla młodzieży ukraińskiej pójście do
tworzącej się Dywizji SS albo do UPA było zwykle bardziej
atrakcyjne, niż wyjazd na przymusowe, niewolnicze roboty do
Niemiec.
Gubernator dystryktu
Galicja Otto Wächter
obawiał się, że utworzenie Dywizji zbytnio
wzmoże
nadzieje
Ukraińców na utworzenie
samodzielnego
państwa, więc wysłał
do
swoich
podwładnych niemieckich
urzędników ściśle tajne
pismo ostrzegające ich,
aby
nigdy
nie
wspominali
o
braterstwie
między
Ukraińcami a Niemcami, aby zawsze było wiadomo, kto jest narodem panów. Tak
samo w Dywizji było zabronione – pod karą – używania określenia „Ukraińska Dywizja”, tylko trzeba było mówić „Galicyjska
Dywizja” itp. (zgodę na używanie nazwy „Ukraińska dywizja”
wydano znacznie później – LSJ).
To było Waffen SS

Littman podkreśla, po pierwsze, że Dywizja była całkowicie i
od początku ochotnicza. Po drugie, że aż do końca była oficjalnie
częścią sił SS, uznanych w czasie procesu norymberskiego za organizację zbrodniczą. Jedynie na samym końcu jej istnienia, dwa
tygodnie przed poddaniem się Brytyjczykom, przemianowano ją z
14.Waffen – Grenadier-Division der SS (Ukrainische Nr 1) na 1.
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Ukrainische Division der Ukrainischen National-Armee. Wszelkie
późniejsze wysiłki nacjonalistów ukraińskich, aby zdystansować się
od SS i nazywanie Dywizji częścią regularnej armii Wehrmachtu są
oszukańcze i zawstydzające.

Wprawdzie spora część rekrutów do Dywizji, to byli młodzi
ludzie po gimnazjum, synowie księży unickich, nauczycieli i inteligentów innych zawodów, ale większość pochodziła z wcielonych do Dywizji, wcześniej istniejących jednostek policyjnych. Z
dywizji zaraz na początku wydzielono także pułk policyjny No 4
(Galizisches SS-Freiwilligen Regiment (Polizei) No 4 i potem
analogiczne pułki No 5, 6 i 7. Oficerami w Dywizji, w dół aż do
poziomu szefa kompanii, byli Niemcy. Komendantem Dywizji był
SS-Brigadefűhrer und General major der Waffen-SS Fritz Freitag,
nie lubiany zarówno przez swoich niemieckich, jak i ukraińskich
podwładnych, lubił wytykać swoim ukraińskim żołnierzom
wszelkie niepowodzenia. W jednostce panował, jak można sądzić,
pruski dryl. Pewnego razu Freitag podpisał wyrok śmierci na 18letniego rekruta, którego jedynym „przestępstwem” było to, że
stojąc na baczność przy swoim łóżku przykrył głowę kocem. Freitag uznał to za objaw braku szacunku, odesłał go na sąd wojenny
i na egzekucję, pomimo próśb o ułaskawienie ze strony ukraińskich oficerów.
Ciekawe były również losy dwóch innych niemieckich notabli
związanych z Dywizją. Gubernator Galicji Otto Wächter był
oskarżony w Norymberdze jako winny eksterminacji setek tysięcy
Żydów i Polaków, eksterminacji wielu księży katolickich, za
zbrodnie popełniane w obozach śmierci w Bełżcu, Sobiborze, Kosowie Podlaskim i Chełmnie a także w Treblince, które jemu administracyjnie podlegały. Wächter nigdy nie odbył kary za swoje
winy. Jak się przyjmuje, umarł on w klasztorze Maria dell’Anima
w Rzymie, gdzie znajdował się pod opieką niesławnej pamięci
pronazistowskiego biskupa Aloisa Kudela, rektora niemieckiego
kościoła w Rzymie. Z kolei Theodor Obrerländer był w Niemczech Zachodnich posłem do Bundestagu i ministrem do spraw
uciekinierów w rządzie Adenauera. Pod wpływem nacisków i
oskarżeń ze strony Niemiec Demokratycznych musiał zrezygno57

wać ze swoich stanowisk. Sąd w Bonn orzekł, że jako oficer łącznikowy a nie bezpośredni rozkazodawca nie ponosi odpowiedzialności za okrucieństwa popełnione przez 14. Dywizję WaffenSS.
prof. Leszek S. Jankiewicz
Littmann S., “Pure soldiers or sinister legion. The ukrainian
14th Waffen –SS Division”, Black Rose Books. Montreal 2003.
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DLA NICH ODZNACZEŃ ZABRAKŁO

Od dość dawna toczy się zaciekły bój o prawdę na Kresach
Wschodnich. Walczą Stowarzyszenia Kresowe z przeciwnikami,
których najwłaściwiej można nazwać, politycznie „poprawnymi”,
do których należą zarówno nacjonaliści ukraińscy jak i ich miłośnicy, bez względu na narodowość i stanowisko.
Ludzie, którzy nie byli świadkami ludobójstwa dokonanego w
czasie II wojny światowej, nie mogą uwierzyć w to, co kiedyś
miało miejsce na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Mało tego, nie mogą również uwierzyć, że o tym można pisać i mówić spokojnie, bez jątrzenia, po prostu - po ludzku.
Kilka dni temu otrzymałem list od czytelnika z podziękowaniem za recenzję książki „Zagłada Huty Pieniackiej”. Autorem
listu jest były mieszkaniec Huty Pieniackiej, który cudem uniknął
okrutnej śmierci zadawanej mieszkańcom wsi przez nacjonalistów
ukraińskich, zorganizowanych w 14 Dywizji SS-Galizien, oraz
Niemców służących w tej samej zbrodniczej jednostce. Miał
wówczas sześć lat. Ktoś właśnie z tych Niemców, prawdopodob58

nie Ślązak, dość dobrym językiem polskim powiedział chłopcu schowaj się bo zginiesz. W tamtym czasie takie nawet dzieci były
już osobami dorosłymi. Dzisiaj ten pan już nie pamięta dobrze,
czy sam czy z pomocą czyjąś schował się w jakiejś ognioodpornej
piwnicy i przeżył. Pozwolę sobie zacytować fragmenty listu, bowiem jest to najlepszy dowód tego, co na początku napisałem:
„Jestem w tej chwili po lekturze Pana artykułów w „Na Rubieży” nr 123 i 124. („Na Rubieży” prenumeruję od dość dawna), a
także recenzji książki „Zagłada Huty Pieniackiej” autorstwa mojego najstarszego brata śp. Władysława. Wydruk tej recenzji przesłał mi mój przyjaciel Sulimir Stanisław Żuk z Warszawy. Przyznam się też, że artykuły i recenzje czytam po kilkakroć. Czynię to
zawsze, gdy mam do czynienia z tematem głęboko mnie interesującym.
Pragnę Panu po prostu jak najserdeczniej podziękować za recenzję, jak również za artykuły, które dają świadectwo prawdzie,
dają także świadectwo pamięci o naszych losach, o Naszych Kresach.
Moje miejsce urodzenia, Huta Pieniacka i to, że przeżyłem tę
straszną pacyfikację w dniu 28 lutego 1944 roku, w dzisiejszym
dniu, 1 listopada daję powód do ponownego zastanowienia się
nad przeznaczeniem ofiarowanym mi przez Opatrzność”.
Dodać muszę, że recenzja zawarta jest w Myśli Polskiej nr 4748 z 18-25 listopada 2012 r. Tytuł artykułu: SPOJRZENIE OSOBISTE. Zdawałoby się, że zaraz, na początku listu, posypią gromy z
jasnego nieba, że trzeba wywrzeć zemstę, sądzić się o odszkodowania itp. itd. Tymczasem wyjątkowy spokój zachowuje autor
listu. Można powiedzieć, że jego spokój przenosi się na piszącego
te słowa i czytelnika Jego listu. Jest to po prostu zaprzeczeniem
teorii o jątrzeniu, o chęci odwetu głoszonym przez niektóre osoby
z „Naszego Słowa” jak i „poprawnych” historyków.
Następna sprawa to głoszenie prawdy o Polsce, to przenoszenie do sąsiada dobrego imienia Polski. Nie czyni tego władza powołana do takiego działania. Czynią to Stowarzyszenia Kresowian. Czynią to bardzo skutecznie. Oczywiście na Ukrainie, Bia59

łorusi i w Federacji Rosyjskiej. Posłużę się znów cytatem z listu
Mojego Czytelnika:
„Ostatni raz w Hucie Pieniackiej byłem od 14.09 do 20.09 br.
Razem z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Huta Pieniacka, pracowaliśmy przy porządkowaniu przedwojennego wojskowego cmentarza, także przy pomniku poświęconym w 2005 roku. Przygotowaliśmy też teren, pod namioty dla motocyklistów „Rajdu Katyńskiego”. Dwa dni 17 i 18 września pracowaliśmy przy porządkowaniu kwatery żołnierzy polskich, którzy zginęli w wojnie w 1920
roku, na cmentarzu w Brodach.
Pracowaliśmy z grupą (65 osób) motocyklistów, uczestnikami
„Zlotu Gwiaździstego Motocyklistów”, z komandorem Zlotu
p.Adamem Świtalskim. Mieliśmy ze sobą narzędzia, piły i kosy
spalinowe, łopaty, siekiery, grabie itp. Oczyściliśmy, według mojej
oceny, teren 150 na 60 m. Odsłoniliśmy około 520 krzyży żołnierskich, poprzewracanych, złamanych itp. Chwasty, gałęzie, drzewa,
wszystko to było wywiezione przez traktor, samochód ciężarowy.
Całą tę niecodzienną operację, z noclegami dla motocyklistów,
wyżywieniem, w ośrodku „Koliba”, przejazdami autokarem z pola
namiotowego do Brodów (6 km) zorganizowała prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka, p.Małgorzata Gośniowska-Kola. 17 września byliśmy na Mszy św. w Złoczowie. Msza odprawiona w rocznicę napaści na Polskę. Ks.Hołdowia, proboszcz parafii złoczowskiej, całą naszą grupę i motocyklistów zaprosił na skromny poczęstunek. 20 września na zakończenie prac na cmentarzu, odbyło
się spotkanie z uczestnikami „Zlotu Gwiaździstego Motocyklistów”, przywitaliśmy uczestników Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego z komandorem Wiktorem Węgrzynem. Spotkanie to
uświetniła Msza św. pod pomnikiem w Hucie Pieniackiej (Mszy
towarzyszyła burza z piorunami). Wszyscy uczestnicy spędzili noc
pod namiotami, na polach dawnej wioski. Huta Pieniacka po raz
kolejny ożyła.”
Panie Prezydencie! Panie Premierze! Panie Ministrze do
Spraw Zagranicznych! Co Panowie na to? I kto tutaj rozsławia
imię - Polska? Kto tutaj reprezentuję Polskę? Kto tutaj jest Ambasadorem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej? Kto wreszcie
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odsłania prawdziwą historię Polski? Kto z zarośli wyciąga pamięć
o bohaterach polskich? I kto nie chce przyjąć honorowego patronatu nad uroczystymi obchodami siedemdziesiątej rocznicy największego w świecie ludobójstwa? A gdzie jest podziękowanie
rozsławiającym Polskę za granicą ludziom? Odpowiedź: Materiału na ordery zabrakło. Kryzys europejski trwa.
Huta Pieniacka nie jest w swym nieszczęściu i bohaterstwie,
nawet dzisiejszych czasów, odosobniona. Są Ostrówki, jest Wola
Ostrowiecka, jest Ihrowica, jest wiele podobnych miejscowości.
Przypominają o ich korzeniach potomkowie umęczonych Polaków.
List zawiera jeszcze wiele opowieści o życiu dziecka, o wędrówce po Polsce, bowiem Franciszek Bąkowski - autor listu został po apokalipsie Huty Pieniackiej, całkowicie osamotniony,
opuszczony. Rodzice zamordowani. Jeden brat Władysław przeżył, ale On był wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec.
Oto krótki cytat z listu Pana Franciszka Bąkowskiego:
„Po zagładzie Huty Pieniackiej, w jakiś czas potem, ks.Cieński
wziął mnie do ochronki w Złoczowie, później byłem we Lwowie, w
Zakrzowie, u sióstr Benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa,
później w Krakowie, i Porąbce, Rabce Zdrój, Bytomiu, Toszku koło Pyskowic, w Żyrowej pod Górą Sw. Anny, na koniec w Domu
Dziecka w Koźlu. (...)
Założenie rodziny, zdobycie swojego miejsca i walka o byt.
Pewna stabilizacja warunków życiowych, sprzyjała w odniesieniu
się do czasów przeszłych.”
I tu pojawia się pytanie do redaktorów „Naszego Słowa”: jak
to się ma do „zbrodni” operacja „Wisła”? Brakuje mi po prostu
słów, by móc robić jakiekolwiek porównania w tym względzie.
Ci, którzy chcieli posiąść Bieszczady zabrali całe dzieciństwo i
młodość młodemu człowiekowi. Pozbawili Go wszystkiego łącznie z godnością człowieka. Nie udało się zamordować dziecka,
wyrzucili je zwyczajnie na śmietnik. A dzisiaj rozdziera się szaty
za przesiedlenie całych rodzin i to w dodatku w celu zapobieżenia
dalszego przelewu krwi. Mniejszość ukraińska w najnowszym
numerze „Naszego Słowa” informuje czytelników o wniesieniu do
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sejmu polskiego projektu ustawy o potępienie Operacji „Wisła”.
(„Nasze Słowo” nr 47 z dnia 18 listopada 2012 roku) Tupet? Brak
zdrowego rozsądku? Przytępione myślenie? Mnie się wydaje, że
jest to zwykła nienawiść do wszystkiego co jest polskie.
A może by tak przed wniesieniem wniosku do sejmu o potępienie operacji „Wisła” zapalić jeden znicz na grobie znajdującym
się na pastwisku, tam pod lasem...
Przy ewentualnej potrzebie, dalszy ciąg listu, postaram się
wykorzystać.
Antoni Mariański

BANDEROWCY GRAJĄ NAM MARSZA

Relacjonując otwarcie cmentarza ofiar NKWD w Bykowni
k/Kijowa TVP 1 (Wiadomości, 20.09.2012) poprosiły o komentarz
Olę Hnatiuk, tytułującą się jako prof. Akademii KijowskoMohylewskiej. Oczywiście pochylała się nad ofiarami zbrodni stalinowskich, mówiła o okrucieństwie i terrorze.
Nie wiem, jakimi motywami kierowała się TVP zapraszając ją
do komentarza, ale trzeba wiedzieć, że pani Hnatiuk jest bardzo
wrażliwa na ofiary zbrodni wojennych, ale tylko wtedy, jeśli są to
ofiary sowieckie (w domyśle rosyjskie). Jeśli chodzi o ofiary polskie, zabite przez UPA, wrażliwość pani Hnatiuk się kończy. To
zdumiewające, ale ta pani była jeszcze rok temu... radcą Ambasady RP w Kijowie! Osoba nie ukrywająca swoich pro banderowskich sympatii zajmowała stanowisko w polskiej służbie dyplomatycznej! A teraz nadal uchodzi za eksperta od zbrodni... sowieckich (rosyjskich).
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Kim jest Ola Hnatiuk?

W Wikipedii zawarta jest taka informacja: „Ola Hnatiuk,
Aleksandra Hnatiuk (ur.1961) - Ukrainistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Slawistyki PAN,
profesor nadzwyczajny w Studium Europy Wschodniej Wydziału
Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, aktywna tłumaczka i
popularyzatorka literatury ukraińskiej w Polsce.
Wydała zbiorki poezji Ihora Kałyncia, Wasyla Holoborod’ki, a
także Historię Ukrainy Natalii Jakowenko, eseje i powieści Jurija
Andruchowycza. Jest autorką monografii „Ukrain’ska duchovna
barokkowa pisnja” (Kijów 1994), opracowania podań i legend
„Wiedźmy, czarty i święci Huculszczyzny” (Warszawa 1997), antologii (wraz z Łarysą Szost) „Stepowa legenda: antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1830-1930” (Warszawa
2001) oraz antologii literatury współczesnej Rybo-wino-kur: antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudziestu lat i (wraz z Katarzyną Kotyńską) zbioru Prolog nie epilog: poezja ukraińska w
polskich przekładach (pierwsza połowa XX wieku). Wspólnie z
Bogumiłą Berdychowską wydała „Bunt Pokolenia. Rozmowy z
intelektualistami ukraińskimi”. Jest również autorką wielu esejów
i tekstów krytyczno-literackich na łamach m.in.: „Znaku”, „Kultury”, „Kresów”, „Literatury na świecie” oraz wielu czasopism
wydawanych na Ukrainie”.
Co ciekawe, nie podano miejsca urodzenia ani pochodzenia
Hnatiuk. Z notki wynika, że jest Ukrainką związaną ze środowiskiem „Gazety Wyborczej” i Związku Ukraińców w Polsce, dzięki
czemu pewnie trafiła do pracy w polskiej ambasadzie w Kijowie.

Czym „zasłynęła” jako radca? Tym, że w 2011 roku wzięła udział
w promocji książki Wołodymyra Wiatrowycza pt.„Druga wojna
polsko-ukraińska. 1942-1947”. Wiatrowycz to negacjonista relatywizujący zbrodnie UPA. Nawet w środowisku proukraińskim w
Polsce jego książka została przyjęta jako przykład fałszowania
historii. Grzegorz Motyka napisał:
„Z rozczarowaniem przyjąłem jego ostatnią książkę. W rzeczywistości nie jest ona nawet pracą naukową, a luźnym histo63

rycznym szkicem (…) Choć może należałoby raczej powiedzieć, że
mamy do czynienia z czymś w rodzaju mowy obrończej wygłoszonej przez zdolnego, ale zaangażowanego emocjonalnie w sprawę
adwokata (…) Wiatrowycz pisze pod z góry założoną tezę, odrzucając lub pomijając wszelkie argumenty i fakty, które do niej nie
pasują”. Ten etatowy pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
(awansowany za prezydentury Wiktora Juszczenki) znany jest z
fałszowania dokumentów i nachalnego wybielania UPA.
Mimo to, radca ambasady RP Ola Hnatiuk bierze udział w
promocji tej antypolskiej książki! Na portalu Salon24 tak skomentował to jeden z jego publicystów: „Przyzwyczaiłem się, że banderowcy kłamią, manipulują i relatywizują. Bulwersuje za to zapowiedziana obecność na prezentacji książki I Radcy Ambasady
RP w Kijowie, p. Aleksandry (Oli?) Hnatiuk. Znamy tę panią nie
od dziś. Kilka lat temu była obecna przy promocji na Ukrainie
książki Michnika, człowieka, którego gazeta wniosła ogromny
wkład w relatywizowanie prawdy o Wołyniu (…) Nie obchodzi
mnie, co powie dzisiaj p.Hnatiuk. Znając jej dotychczasowe wypowiedzi, będą to relatywizujące frazesy. Ona samą swoją obecnością uwiarygodnia kłamcę wołyńskiego Wiatrowycza. Prawidłową postawą polskiego dyplomaty powinno być odrzucenie zaproszenia na prezentację takiej książki i oficjalny protest przeciwko niej. Psim obowiązkiem polskich dyplomatów na Ukrainie powinno być reagowanie na banderowskie wyskoki, takie jak np.
profanacja szczątków ofiar OUN-UPA wydobytych latem tego roku
podczas ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu”.
I drugi przypadek. Pani Hnatiuk ostro skrytykowała wystawę o
zbrodniach UPA na narodzie polskim i żydowskim, jaką zorganizowano w Kijowie w 2010 roku. Wystawa była zaatakowana
przez bojówki partii „Swoboda”. A pani Hnatiuk mówiła, że wystawa jest manipulacją. „Wystawa przedstawia przede wszystkim
polskie ofiary, ale w tytule zaznaczono, że to polskie i żydowskie
ofiary” – argumentowała. Olga Hantiuk stwierdziła poza tym:
„Nie wolno rzucać wszystko pod takie hasło: „Rzezie na Wołyniu”,
zwłaszcza używając słowa „rzezie”. „Jako przedstawicielka Amba64

sady i jako człowiek z tytułem naukowym historyka, jako profesor
Uniwersytetu Warszawskiego ostro wypowiadam się przeciwko
takiego nadużycia” – zakończyła. Był to głos przedstawicielki
polskiej ambasady! A więc z jednej strony promuje antypolskie
fałszerstwa zwolenników wybielania UPA, z drugiej piętnuje wystawę pokazującą prawdę o tejże UPA.
W związku z tym prof. Bogusław Paź z Uniwersytetu Wrocławskiego pisał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Zwracam się z zapytaniem o charakter działalności w obszarze polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pani prof. Olgi Hnatiuk,
która do niedawna była I Radcą Ambasady Rzeczpospolitej Polski
na Ukrainie. Chodzi w szczególności o jej działalność wymierzoną
w polskie inicjatywy skierowane na rzecz informowania o ludobójstwie, jakiego dopuściły się ukraińskie formacje faszystowskie:
OUN-UPA, SS-Galizien i in. na polskiej ludności cywilnej w czasie
II Wojny na terenach Kresów południowo-wschodnich II RP.
Zdaniem tej przedstawicielki Państwa Polskiego niedopuszczalne
jest mówienie o „rzeziach” na polskiej ludności dokonywanych
przez ukraińskich faszystów, choć piony śledcze IPN w prowadzonych śledztwach zbrodnie dokonywane przez tych faszystów kwalifikują jako ludobójstwo”. Pytanie jakie zadał prof. Paź jest retoryczne.
Parasol nad OUN?

Przypadek Oli Hnatiuk jest charakterystyczny. To namacalny
dowód na tolerowanie w Polsce probanderowskiego lobby. I chodzi
tu nie tylko o tolerancję bierną, ale o funkcjonowanie takich ludzi
w strukturach państwa polskiego, co oznacza, że państwo polskie
podziela poglądy tych osób. To coś więcej nawet niż finansowanie banderowskiego tygodnika „Nasze Słowo”. Jeśli ludzie o takich postawach i poglądach trafiają do polskiej ambasady jako jej
pracownicy – to jest to wręcz niewiarygodny skandal.
Mamy tu bowiem do czynienia ze schizofrenią – państwo polskie niby czci ofiary UPA, niby IPN prowadzi w tej sprawie śledztwa, a z drugiej strony od lat w strukturach państwa znajdują się
ludzie z probanderowskimi sympatiami a może nawet wprost
65

banderowcy. Jeśli już mowa i IPN. Oddajmy głos samej Hnatiuk.
Oto jej opinia o byłym prezesie IPN Januszu Kurtyce:
„Poznałam Janusza Kurtykę w Kijowie w maju 2006 r., na początku Jego kadencji prezesa IPN. Nie była to czysto formalna
znajomość. Ogromnie ceniłam Jego gotowość do współdziałania i
otwartość na pomysły. Niezwykle ujęła mnie osobowość Pana
Prezesa. Imponowała mi werwa, z jaką pracował. Bardzo szybko
okazało się, że Ukraina jest wspólną naszą pasją. Ukrainę znał,
miał tu wielu przyjaciół wśród historyków, zwłaszcza mediewistów, z którymi utrzymywał żywy kontakt (…) Fascynował Go ukraiński ruch niepodległościowy pierwszej połowy XX w., a jednocześnie
rozumiał, że nieuchronne było zderzenie dwu racji, dwu patriotyzmów: polskiego i ukraińskiego. Jako prawdziwy polski patriota
miał wielki szacunek dla ukraińskich niepodległościowców. Było dla
Niego oczywistością, że w polskiej racji stanu leży wspieranie
ukraińskich aspiracji niepodległościowych, a współcześnie – europejskich dążeń”.
W tej ocenie zawarta jest odpowiedź na pytanie o przyczyny
zjawiska, który można nazwać – z banderowcami przeciwko Moskwie. Nie dziwota, że nawet UPA (przepraszam… „ukraińskimi
niepodległościowcami”) można się zafascynować.
Przeciw Rosji choćby z diabłem

Realizacja tego obłąkańczego planu doprowadziła do tego, co
mamy. Jeszcze niedawno niektórzy politycy w Polsce przekonywali, że za zbrodnie UPA odpowiadają… Sowieci przebrani za
banderowców! Generalnie rzecz biorąc, taktyka banderowskiego
lobby polega na koncentrowaniu uwagi Polaków na zbrodniach
NKWD i odwracaniu uwagi od zbrodni UPA. Ukraiński IPN,
owszem, chętnie współpracuje z polskim odpowiednikiem, ale
wyłącznie w takich tematach, jak Wielki Głód, represje końca lat
30., deportacje itp. To nadaje „polityce historycznej” obu państw
właściwie tony. Jeśli zaś chodzi o dokumenty dotyczące zbrodni
UPA… współpracy nie ma.
Wiktor Poliszczuk, nieżyjący już Ukrainiec, który w latach 90.
spenetrował kilka ukraińskich archiwów – dzisiaj nie miałby na to
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szans. Dokumentacja dotycząca UPA jest pod ścisłą ochroną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. I pomyśleć, że polskie media i politycy, z poduszczenia banderowskiego lobby, uznawali tegoż Poliszczuka za osobę „podejrzaną”, być może nawet „agenta Moskwy”. Nie zapraszano go na oficjalne konferencje, łudząc się, że
z postbanderowcami jakoś się dogadamy (wszak jest wspólny
wróg). Po co więc ten Poliszczuk?
Czas na wnioski. Nie można z jednej strony udawać wielkiego
żalu i smutku przy okazji nie kończących się uroczystości katyńskich, nie można stroić się w szatki kustoszy pamięci narodowej,
strażników tożsamości historycznej i piewców prawdy i tylko
prawdy, a jednocześnie jawnie współdziałać z ludźmi ordynarnie
fałszującymi historię ludobójstwa dokonanego przez UPA na ludności polskiej Wołynia i Podola. Albowiem wtedy racje moralne
jakie są przywoływane przy okazji zbrodni katyńskiej – jawią się
jako polityczne szalbierstwo.
Jan Engelgard
Myśl Polska 7-14 października 2012

KOMU SŁUŻY DZIAŁALNOŚĆ
BOGUMIŁY BERDYCHOWSKIEJ?
W „Gazecie Wyborczej” (28-29 lipiec 2012 r.) ukazał się artykuł
Bogumiły Berdychowskiej pt: „Polska-Ukraina. Bardzo trudne dojrzewanie”. A.Michnik przypisał autorce funkcję moralnego ambasadora Ukrainy i ważnego kreatora pojednania polskoukraińskiego. Jak długo jeszcze GW pisać będzie o pojednaniu?
Polska z Ukrainą wojny nie prowadziła.

W czasie gdy zbrojne formacje Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) na Kresach Południowo-Wschodnich II RP
prowadziły czystkę etniczną, naród ukraiński, w koalicji antyhitle67

rowskiej, wraz z innymi narodami ZSRR bronił swojej fizycznej
egzystencji przed hitlerowską zagładą. Zbliża się 70 rocznica obchodów ounowskiego ludobójstwa, polityka Jerzego Giedroycia
odchodzi w niebyt, czas najwyższy wyprowadzić z błędu odbiorców wiadomości i napisać, że nie ma problemu polskoukraińskiego, jest dotąd nierozwiązany problem banderowskiego
ludobójstwa. Szyfr „Trudne dojrzewanie” znany jest tylko autorce

artykułu.
A.Michnik przedstawił Berdychowska jako publicystkę, specjalizującą się w historii Ukrainy i napisał: „Berdychowska ostro
krytykuje zakłamany nacjonalizm, który pojawił się wśród części
historyków ukraińskich. Nie oszczędza ich, tak jak nie oszczędza
nacjonalistów polskich”. Przewrotność sformułowania polega na
tym, że właśnie ten zakłamany nacjonalizm ukraiński Michnik
wspiera od lat 80. XX wieku. Delegacja budzicieli ducha OUN,
pod jego przewodnictwem wyjechała na Ukrainę we wrześniu
1989 r. Na efekty nie trzeba było długo czekać, faszyzacja życia
politycznego na zachodniej Ukrainie jest faktem.
Taktyka zestawień jaką stosuje Michnik i apologeci OUN-UPA
polega na porównywaniu tego co jest nieporównywalne, w tym
przypadku postawiono znak równości pomiędzy nacjonalizmem
polskim i ukraińskim. Ukraiński nacjonalizm typu faszystowskiego promował nienawiść do „czużyńców”, bezwzględność i przemoc, wyższość „nacji” ukraińskiej i budowę państwa z wodzem
na czele, nie zawierał żadnych pierwiastków humanistycznych.
Diametralnie różnił się od nacjonalizmu polskiego, który swoje
zasady opierał o etykę katolicką, nigdy nie zakładał eksterminacji
innych narodowości. Do nacjonalizmów nawiązują obrońcy OUN,
przykładowo prof. J.Isajewicz na seminarium „Polska-Ukraina:
trudne pytania” oświadczył: „pojęcie nacjonalista powinno być
uważane w jednakowym znaczeniu wobec Ukraińców i wobec
Polaków”.
Podtytuł artykułu Berdychowskiej jest nieadekwatny do wydarzeń. Brzmi on „Ukraińcy powinni odnieść się do antypolskich akcji OUN-UPA by pokazać co w swojej tradycji narodowowyzwoleńczej akceptują, a co zdecydowanie odrzucają”. Po pierwsze nie by68

ła to antypolska akcja, tylko najbardziej barbarzyńska zbrodnia
ludobójstwa, dokonana przez zbrojne formacje OUN z tzw. UPA
na czele, na całych Kresach Południowo-Wschodnich II RP, kontynuowana do 1947 r. w nowych granicach Polski. Dopiero operacja „Wisła” położyła kres ludobójstwu.
Po drugie autorka nie precyzuje co oznacza „tradycja narodowo-wyzwoleńcza”. Ruch militarnych struktur OUN nie był ruchem narodowo-wyzwoleńczym narodu ukraińskiego, do dnia dzisiejszego nie jest uznany przez Radę Najwyższą Ukrainy. Żaden
odłam reanimowanej OUN nie odszedł od doktryny Doncowa i
celów strategicznych uchwalonych na I Kongresie w 1929 r.
Wszystkie frakcje są zgodne w sprawie zasadniczej, mianowicie
tzw. UPA prowadziła walkę narodowo-wyzwoleńczą, a celem„akcji Wisła” było wynarodowienie Ukraińców. Ci ludzie nie są
w stanie zrozumieć, że mordowanie bezbronnych nie jest walką
wyzwoleńczą, nie mają poczucia winy, czyny zbrodnicze uważają
za bohaterstwo i nic do odrzucenia nie mają. Ich ideowi spadkobiercy mnożą, żądania, w stosunku do Polski wysuwają roszczenia terytorialne i w sposób zorganizowany blokują wszelkie próby
zmierzające do potępienia OUN-UPA.
B.Berdychowska pisze: „dialog na temat oceny antypolskiej
akcji OUN-UPA w ostatnim czasie nie tyle został spowolniony, ile
cofnięty do stanu z początku lat 90”. Czy obiektywnej oceny mogli dokonać zaproszeni ukraińscy historycy o banderowskiej proweniencji? Debaty prowadzone z błogosławieństwem Jacka Kuronia i Zbigniewa Gluzy problemu nie rozwiązały, tylko zaciemniły jego obraz. Dialog rzetelnych polskich badaczy z faktycznymi
reprezentantami Ukrainy prowadzony w oparciu o zgromadzony
materiał dowodowy, mógłby doprowadzić do ponadideologicznej,
obiektywnej oceny zaszłości historycznych na Kresach Wschodnich II RP, na razie takich warunków nie ma.
Należy przypomnieć, iż światli Ukraińcy ostrzegali przed nacjonal-faszyzmem, a obecnie wzywają do protestów przed ounizacją Ukrainy. Ukraińcy pamiętają, po której stronie stanęli agresywni galicyjscy ekstremiści, obywatele polscy, w czasie II wojny
światowej. Prof. Czerednyczenko mówił: „Robienie z rezunów
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OUN-UPA bohaterów narodowych, co czynią dziś Haliczanie jest
niebezpieczną zabawą... Trzeba nie mieć serca, albo być nadzwyczaj
zacietrzewionym antylechicko aby mieć obojętny stosunek do holokaustu Polaków”.

Berdychowska jest specjalistką od zbierania podpisów pod
protestami i apelami. Występuje w roli obrońców terrorystów i
histerycznie reaguje na słowo „ludobójstwo” jako prawnej kwalifikacji działań OUN-UPA. W „Rzeczpospolitej” (24-25 lipiec
2010) pani Berdychowska skrytykowała decyzję radnych z Legnicy o przemianowaniu ulicy na aleję Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA,
bo godzi to w naszą „politykę wschodnią”. Nam pamiętać nie
wolno, podczas gdy w tym czasie na Ukrainie zachodniej już stały
pomniki kata Wołynia Kłyma-Sawura, Bandery, Szuchewycza,
protestów z jej strony nie było.

W ostatnim artykule zwróciła uwagę na „niedobry język debaty”, niedobry z winy Polaków. Wcześniej nie dostrzegła ani zakłamanego ukraińskiego nacjonalizmu, ani tego, że w praktyce
jego wyznawcy posługują się „dekalogiem ukraińskiego nacjonalisty”, który sankcjonuje każdą metodę jeśli jest dobra dla „nacji”
ukraińskiej, w tym także podstęp i manipulacje. Nie tylko Wołodymyr Wiatrowycz tworzy historię według własnej wizji, ale i inni
historycy pokroju Wiatrowycza twierdzą, że w 1943 r.
27.Wołyńska Dywizja AK rozpoczęła atakowanie wsi ukraińskich, podczas gdy ona formowała się w 1944 r.
Szkoda, że pani Berdychowska nie wymieniła osiągnięć polsko-ukraińskiego dialogu. Pojednanie prezydentów i najwyższych
rangą duchownych nie jest osiągnięciem, gdyż zbudowane zostało
na fundamencie frazesów i wypaczonej wizji przeszłości, to nie
mogło przełożyć się na poziom zwykłych ludzi. Nie było przełomu w Pawłokomie, bo historia Pogórza Dynowskiego została wyjątkowo zafałszowana.
Nie jest prawdą, że ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski i Kresowianie mówią i piszą o Ukrainie wyłącznie źle i że dlatego środowiska, jak pisze autorka, każdy Ukrainiec jest nacjonalistą. To jest
pomówienie, ks.Isakowicz-Zaleski, członkowie organizacji kresowych i kombatanckich zawsze podkreślali, że nie wnoszą pre70

tensji do narodu ukraińskiego i piszą, że na terenach II RP nie
wszyscy Ukraińcy byli nacjonalistami, postawa tych Ukraińców
uratowała życie wielu Polakom. Różne to były formy pomocy:
ostrzeganie, przechowywanie, przeprowadzenie w bezpieczne
miejsca, za to i za odmowę wstąpienia do tzw. UPA byli mordowani zgodnie z hasłem „Kto nie z nami ten przeciwko nam”. Pamięci tych Ukraińców poświęcona jest tablica na PomnikuMauzoleum we Wrocławiu, wzniesionym dla uczczenia 200 tys.
ofiar OUN-UPA. Z uwagi na pełnioną funkcje w Polsce, pani Berdychowska nie napisze o tragedii rodzin mieszanych czy nielicznych duchownych, którzy byli likwidowani tuż po wygłoszeniu
kazań wzywających do zaniechania czynów haniebnych.
Faktem jest, że Kresowianie i polscy historycy nie godzą się
na manipulację historią, na gloryfikowanie bandyctwa, na utajnienie zbrodni ludobójstwa, na szkalowanie polskich żołnierzy i kreowanie sztucznych pojednań. Z tego tytułu przez spadkobierców
ounowskiej tradycji nazywani są „szowinistami”, „nacjonalistami”, posądzani o paranoidalne zachowania i wzniecanie nienawiści, a nawet związki z KGB. Każdy odruch upominania się o
prawdę, o pamięć jest rzekomo oskarżeniem narodu ukraińskiego.
Eseje M.Czecha i B.Berdychowskiej zamieszczane w opiniotwórczej prasie zmierzają w sposób pokrętnie zakamuflowany do
wybielenia OUN-UPA. Przykładowo w artykule „Spotkanie nad
mogiłami” („Rzeczpospolita”, 22-23 luty 2003 r.) napisanym z
okazji 60. rocznicy rozpoczęcia mordów masowych przez tzw.
UPA, Berdychowska zawęża problem do Wołynia, snuje rozważania na temat „trzech historii” walk tzw. UPA z wojskami niemieckimi i sowieckimi (bez podania miejscowości, w których te bitwy
stoczono). Ponadto zwraca uwagę na złowrogą rolę Niemców i
Sowietów, powiela tym samym propagandowe twierdzenia Mykoły Łebeda. Usiłuje „równoważyć” stronę polską i ukraińską, de
facto ukraińsko-nacjonalistyczną, maniakalnie wraca do pojednania polsko-ukraińskiego.
Pani Berdychowska stanowisko ambasadora ounowskiej sprawy objęła po studiach na KUL, dołączyła do grona osób, które
włączyły się w proces przewartościowywania historii i od razu
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wypłynęła na szerokie wody polityki. W sumie niewielka grupa
osób z ukraińskiej mniejszości narodowej nadała ton w interpretacji zagadnienia, narzuciła zdeformowaną wersję wydarzeń. Eksponenci ukraińskiego nacjonalizmu, działający w Polsce nie mają
podstaw do występowania w imieniu Ukrainy. Kariera pani Berdy-

chowskiej potoczyła się błyskawicznie, od spotkania działaczy
„Solidarności” w kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie 18
grudnia 1988 r. Wówczas utworzono Komitet Obywatelski przy
L.Wałęsie z 15 komisjami, jedną z nich była Komisja Mniejszości
Narodowych, do której wszedł czołowy protektor ukraińskich nacjonalistów J.Kuroń, B.Berdychowska, J.J.Lipski, Z.Bujak i inni
(„Na Rubieży”, 241997).
4-5 maja 1990 r. W Jabłonnie spotkali się parlamentarzyści
Polski i Narodowego Ruchu Ukrainy, organizatorem spotkania
była Fundacja Batorego. Polskich parlamentarzystów reprezentowała m.in. Berdychowska, mimo że parlamentarzystką nie była.
W komunikacie wydanym po zakończeniu obrad obwieszczono:
„Obydwie strony wyraziły żal z powodu wzajemnie wyrządzonych sobie krzywd”. Ustalenia jakie zapadły na tym spotkaniu, w
sierpniu 1990 roku, doprowadziły do potępienia przez Senat operacji „Wisła”.
Na podłożu walki z komunizmem wielu sympatyków OUN objęło znaczące stanowiska w Polsce. III Rzeczpospolita jest arkadią
ounofilów, ulubionym miejscem spotkań gości z ukraińskiej nacjonalistycznej diaspory, jest to komentowane jako wyróżnienie,
które spotyka nasz kraj. B.Berdychowska została doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 1989-1994 kierowała biurem
do spraw mniejszości narodowych w Ministerstwie Kultury i
Sztuki. W latach 1994-2002 była zastępcą dyrektora V programu
Polskiego Radia. Pełni funkcję sekretarza Forum PolskoUkraińskiego, współpracuje z Kolegium Europy Wschodniej, 4
czerwca b.r. została odznaczona przez prezydenta Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zwolenniczka przemilczania ludobójstwa dokonanego przez
OUN-UPA jest spadkobierczynią myśli politycznej J.Giedroycia,
który tuż przed śmiercią zawyrokował, iż zbrodnie nacjonalistów
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ukraińskich dokonane na Polakach powinny zostać zapomniane.
Gorliwa realizatorka wdrażania politycznej koncepcji Giedroycia,
na konferencji naukowej organizowanej przez IPN, która odbyła
się 17-18 maja b.r. w Warszawie, poświęconej idei giedroyciowskiej i jej apologii, prezentowała temat: „Krąg ukraińskich pracowników i autorów”. Oczywiście mowa o ukraińskich nacjonalistycznych współpracownikach, pominięcie słowa „nacjonalistycznych” jest manipulacją.
W nawiązaniu do obchodów 70. rocznicy ounowskiego ludobójstwa Berdychowska - podpisała apel wypracowany 7 lipca br.
podczas sesji na Katolickim Ukraińskim Uniwersytecie we Lwowie zorganizowanym z okazji odsłonięcia tablicy ku czci
J.Kuronia. W apelu jest wezwanie do oddania hołdu pomordowanym Polakom i oddaniu hołdu ukraińskim ofiarom. Może więc
powtórzyć się scenariusz z uroczystości w Porycku, na Cmentarzu
Obrońców Lwowa i w Pawłokomie. Haniebne dziedzictwo OUNUPA dotyczy Polski i Ukrainy. OUN-UPA ponosi także odpowiedzialność za swoje czyny wobec wielu tysięcy Ukraińców. Warunkiem porozumienia między narodami i państwami jest ujawnienie prawdy, potępienie przez parlamenty obu państw zbrodniczej organizacji i faszystowskiej ideologii, która do ludobójstwa
doprowadziła.
Monika Śladewska
Myśl Polska 21-28 października 2012
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DZIWNE PAŃSTWO

W czasie XXXII Zjazdu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, który odbył się niedawno w Chełmie, omówione
były dwie ważne sprawy naszego okręgu, tzn. stan wiedzy aktualnej o działaniach wojennych Okręgu Wołyńskiego AK oraz aktualny stan wiedzy o trzeciej zbrodni dokonanej przeciwko narodowi polskiemu w czasie Drugiej Wojny Światowej przez nacjonalistów ukraińskich. Z przekazanych informacji od naszych historyków wynika, że nasza historia działań zbrojnych jest dokładnie
zbadana i opisana w pracach Michała Fiałki, Józefa Turowskiego,
Władysława Siemaszki, Władysława Filara, Edmunda Bakuniaka
i innych młodszych autorów.
Działalność bojowa Okręgu Wołyńskiego AK została w ciągu
tych lat dokładnie opisana i nie ma już tej wielkiej luki jaką zastaliśmy w 1981 roku, kiedy tworzyliśmy nasze środowisko .
Dziś już wiedza społeczeństwa polskiego o Wielkiej Jednostce
Armii Krajowej na Wołyniu i Lubelszczyźnie w Polskim Państwie
Podziemnym 27 Wołyńskiej Dywizji, która dwukrotnie brała
udział w akcji „Burza”, jest powszechna.
Dzisiaj już nikt nie odważy się na fałszywe przedstawianie
działań bojowych tej jednostki, co w przeszłości miało często
miejsce.
Natomiast świadomość o drugiej części dyskutowanego tematu o tragicznym losie Polaków, dotycząca południowowschodnich kresów II Rzeczpospolitej w tym Wołynia jest w zupełnie złej sytuacji. Państwo polskie do dnia dzisiejszego nie wykorzystuje żadnego uniwersytetu ani Polskiej Akademii Nauk w
tej sprawie. Niezbędne badania przeprowadziły wyłącznie organizacje pozarządowe i indywidualni wolontariusze (za jednym wyjątkiem). Historiografia tego tematu została bogato wypełniona
tylko tą drogą.
Poniżej załączam zestawienie najważniejszych prac i ich autorów.
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1. W.Siemaszko, E.Siemaszko, Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej
Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000;
2. H.Komański, S.Siekierka, Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim w latach 1939-1946, Wrocław
2004;
3. S.Siekierka, H.Komański, K.Bulzacki, Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939-1947,
Wrocław 2006;
4. S.Siekierka, H.Komański, E.Różański, Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim w latach 19391946, Wrocław 2007;
5. Z.Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach
obecnej Polski w latach 1918-1947, Wrocław 2006;
6. Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 2. Ludobójstwo, red. R.Ignatiew,
A.Kura, Warszawa 2008;
7. Polska-Ukraina. Trudne pytania. Materiały międzynarodowych seminariów historycznych „Stosunki polskoukraińskie w latach 1918-1947”, tomy od 5 do 9, Warszawa 2002;
8. C.Partacz, K.Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń
niepodległościowych w czasie II wojny światowej, Toruń 2004;
9. C.Piotrowski, Zniszczone i zapomniane osiedla polskie
i kościoły w gminach Kołki i Silno powiatu łuckiego na
Wołyniu, Warszawa 2001;
10. C.Piotrowski, Zniszczone i zapomniane osiedla polskie
i kościoły w powiecie kostopolskim na Wołyniu, Warszawa 2004;
11. C.Piotrowski, Zniszczone i zapomniane osiedla polskie
i kościoły w powiecie sarneńskim na Wołyniu, Warszawa 2004;
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12. L.Popek, Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo, Warszawa
2011;
13. L.Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle
losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947:
t. 1, Kraków 2001 i t. 2, Kraków 2002;
14. L.Kulińska, A.Roliński, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle
dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944,
Kraków 2003;
15. L.Kulińska, A.Roliński, Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w
świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego
1942-1944, Kraków 2004;
16. ks.J.Wólczański, Eksterminacja narodu polskiego i
Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 19391945, Materiały źródłowe, cz. I i II, Kraków 2006;
17. M.Dębowska, Materiały do dziejów diecezji łuckiej.
Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941-1944, Biały
Dunajec-Lublin-Łuck-Ostróg 2005;
18. M.Adamczyk, J.Gmitruk, A.Koseski, Ziemie Wschodnie. Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na
Kraj, 1943-1944, Warszawa-Pułtusk 2005;
19. M.Adamczyk, J.Gmitruk, A.Koseski, Ziemie Wschodnie. Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu na Kraj,
kwiecień-lipiec 1944 roku, Warszawa-Pułtusk-Kielce
2006;
20. J.Dębski, L.Popek, Okrutna przestroga, Lublin 1997;
21. L.Karłowicz, L.Popek, Śladami ludobójstwa na Wołyniu, Lublin 1998;
22. L.Kulińska, Dzieci Kresów, t. 1,11,111, Kraków 2009.
23. L.Kulińska Terroryzm OUN w okresie międzywojennym Kraków 2011
Jest to wielkie bogactwo wiedzy o tej trzeciej zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Jednak Państwo Polskie do 2009 roku
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nie raczyło poświęcić tym pracom żadnej uwagi, właściwie je
ignorując.
Dopiero 11 lipca 2009 roku Sejm Polski podjął uchwałę o tragicznym losie ludności polskiej na Kresach i o zbrodniach OUN i
UPA. Przed tą uchwałą odezwało się kolejne kilka sejmików wojewódzkich ze swoimi uchwałami. Senat Polski uchwały tej nie
zauważył, jedyne co potrafił to dwadzieścia dwa lata temu potępić
akcję „Wisła” i za nią przeprosić Ukraińców. Nie wygląda na to,
żeby kiedykolwiek Senat zastanawiał się, czyjego uchwała już
dawno nie zdezaktualizowała się.
Rząd Polski uchwały również nie zauważył, ani nie zareagował na wezwanie w niej zawarte pod adresem władz wykonawczych. Prezydent, który był jeszcze jako Marszałek Sejmu głównym inicjatorem Uchwały Sejmu (za co Związek nasz wyraził gorące podziękowanie) jako Prezydent Rzeczpospolitej, nie zabrał
dotąd w tej sprawie głosu. Nie wiemy dlaczego tak jest. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie zdarzy się jakaś okazja żebyśmy się dowiedzieli jaki jest obecnie stosunek Prezydenta do tej
sprawy. Nie odpowiedział też na pytanie grup społecznych dlaczego nie chce wyjaśnić powodów swojego nie zajmowania stanowiska w tej sprawie.
Nie ma chyba takiego drugiego państwa cywilizowanego na
świecie, które by przez ponad 50 lat nie potrafiło uzgodnić wśród
swoich władz i ustalić wspólnego stanowiska w sprawie ponad
100 tysięcy okrutnie zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA swoich rodaków. Ten zupełnie dziwaczny stan
jest akceptowany i nie oprotestowywany.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w miarę upływu czasu obojętność w tej sprawie wśród władz i ludności polskiej ulegnie
zmianie i główne organa władzy polskiej spróbują uzgodnić
wspólne stanowisko. A wówczas przed politykami stanie konieczność politycznego rozliczenia zbrodni ukraińskich nacjonalistów z państwem ukraińskim i Ukraińcami, z którymi cały czas
dążymy do zbliżenia. Nie można bowiem przystąpić do takich
rozmów bez jednolitego stanowiska wszelkich organów władz i
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instytucji powołanych przez Państwo do zajmowania się stosunkami polsko-ukraińskimi.
Należy mieć nadzieję, że rozwijająca się działalność wielu organizacji kresowych, doprowadzi do zmiany stanowiska naszych
władz, czego nam się dotąd zrobić nie udało.
Andrzej Żupański

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE
Muzeum AK im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” powstało w roku
2000 jako samorządowa jednostka upowszechniania kultury Miasta
Krakowa i Województwa Małopolskiego. Obok Muzeum Powstania
Warszawskiego jest Muzeum Armii Krajowej najważniejszym w
skali kraju muzeum czynu zbrojnego Polski Walczącej. Jest także
jedyną placówką na świecie, która ukazuje całokształt tematyki
związanej z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym.

Muzeum Armii Krajowej usytuowano w poaustriackich koszarach wojskowych, które przed wojną i po wojnie użytkowało także wojsko. Przez pierwsze lata istnienia muzeum budynek użytkowany był także przez Wojskową Administrację Nieruchomości.
Od lipca 2009 roku, poza żmudnym gromadzeniu, opracowywaniu, rewitalizacji i udostępnianiu zbiorów Muzeum realizuje projekt pod nazwą „ Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul Wita
Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej”.
Koszt inwestycji wynosi 36 764 891,98 zł.
Krakowianie i chętni spoza Krakowa mogą od 27 września br.
zapoznać się z efektami pracy pracowników Muzeum, zbudowanej wokół wiodącej idei, która jest przedstawieniem całościowego
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obrazu polskiego podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową
genezą obejmującą II RP oraz kształtem dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce. Przyjęty i udostępniony scenariusz
ekspozycji, wzbogacony środkami multimedialnymi pokazuje
nam:
* życie narodu, który pod okupacja niemiecką oraz na terenach
będących pod okupacją sowiecką od 17 września 1939 do 21
czerwca 1941 kontynuował byt państwowy pod postacią Polskiego Państwa Podziemnego. Mamy tu uwypuklone działanie podziemnych struktur wymiaru sprawiedliwości z podaniem ilości
rozpatrzonych spraw, wyroków skazujących i wyroków wykonanych. Ten dział ekspozycji zadaje kłam twierdzeniom, że Polacy
pod okupacją zajmowali się jedynie szmalcownictwem, tak ulubioną narracją „Gazety Wyborczej” i lewactwa skupionego wokół
„Krytyki Politycznej”. Wydane i wykonane wyroki na osobach,
które sprzeniewierzyły się porządkowi prawnemu jaki obowiązywał w II RP przeczą tej niesprawiedliwej wobec Polaków narracji,
a dowody można zobaczyć w Muzeum. Polskie Państwo Podziemne nie pozostawiło bez pomocy ludzi, którzy w wyniku wojny utracili środki do życia. Poprzez Radę Główna Opiekuńczą
niosło pomoc tym ludziom. Możemy poznać statut RGO, jej działaczy a także zapoznać się z pismami kierowanym przez obywateli polskich do RGO. Bardzo dobrze opracowany jest dział poświęcony „Żegocie” i jej głównej działaczce Zofii Kossak-Szczuckiej.
Możemy wreszcie zapoznać się z kulisami działań tej organizacji,
jej głównymi działaczami, źródłami finansowania tej działalności.
* Zasadniczą część ekspozycji stanowi ukazanie fenomenu
Armii Krajowej jako części Polskich Sił Zbrojnych podległych
Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie i zarazem siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego. Mamy tu ekspozycje dotyczące
Służby Zwycięstwu Polsce – Związku Walki Zbrojnej – AK, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich i bardzo mała ekspozycja dotycząca Gwardii
Ludowej i Armii Ludowej. W tej części ekspozycji korzystając z
technik multimedialnych możemy dokładnie poznać historię kampanii wrześniowej, zobaczyć zrekonstruowany czołg Vickers zło79

żony z oryginalnych części zniszczonego we wrześniu 1939 r.
czołgu. Można także zobaczyć rekonstrukcję zawierającą oryginalne części rakiety V-2 zdobytej przez AK i przesłanej na zachód. Jest także dużo broni partyzanckiej zdobycznej, ale także z
produkcji w zakładach zorganizowanych przez Polskie Państwo
Podziemne. Podziemna Armia Polska liczyła 360 000 żołnierzy.
Wielu z nich to byli wojskowi, ale dorastało młode pokolenie,
które należało szkolić. I o tym jak szkolono żołnierzy podziemia
pokazuje nam jedna z ekspozycji. Jest ciekawa ekspozycja poświęcona „ cichociemnym”, jak ich szkolono ilu przeszło z wynikiem pozytywnym szkolenie, ilu i kogo zrzucono do Polski, ilu i
kto zginął. Bardzo istotnym elementem działalności Polskiego
Państwa Podziemnego była Informacja i Propaganda. Aż wierzyć
się nie chce ile tytułów i w jakim nakładzie drukowano podziemne pisma periodyczne. To wzbudza podziw dla tych ludzi, których
przez lata wymazywano z pamięci narodowej a obecnie, tych
niewielu, którzy jeszcze żyją, spycha się na margines życia.
Niemała część ekspozycji poświęcona jest duchowieństwu i
roli kard. Adama Sapiehy w krzewieniu w tak trudnych warunkach wiary zarówno dla partyzantów w lesie jak i dla pozostałej
części społeczeństwa. Wzruszająca jest fotograficzna relacja ze
ślubu partyzanckiego w lesie łączniczki i żołnierza AK.
I na koniec koniecznie należy napisać o życiu narodu pod
okupacją niemiecką i sowiecką. Oba totalitaryzmy rozpoczęły swą
wrogą narodowi polskiemu działalność od likwidacji polskiej inteligencji i duchowieństwa. Mamy dokładne mapy z umiejscowieniem obozów, począwszy od obozów dla oficerów, poprzez stalagi do obozów koncentracyjnych z liczbami zamordowanych. Obojętnie jak na to nie patrzyć, to liczby wymordowanych przez
Niemców są porażające, a gęstość umiejscowionych przez Niemców obozów budzi przerażenie.
* Jest także łyżeczka dziegciu w tej ekspozycji, ale dowodzi
ona obiektywizmu jej pracowników. Bo trzeba także wiedzieć, że
oprócz tych, którzy ryzykowali dla Ojczyzny swoje życie byli, co
prawda w zdecydowanej mniejszości ludzie, którzy pisali donosy
80

do Gestapo na swoich sąsiadów. I oryginały tych donosów także
są wyeksponowane.
Jeśli możemy zachwycać się całością ekspozycji, to muszę
powiedzieć, czego moim zdaniem brakuje. Pewnie nie ma wystarczającej ilości materiałów, ale skromnie reprezentowana jest działalność Polskiego Państwa Podziemnego na Kresach, we Lwowie,
Wilnie etc. Samo przypomnienie działalności Brygady Nowogródzkiej i mjra Piwnika to mało. Przecież we Lwowie, Stryju,
Trembowli działały oddziały AK, a o tym prawie nic nie ma. Jest
krótkie wspomnienie o obronie Lwowa i gen. Władysławie Langnerze. Myślę jednak, że jeśli informacja o działalności Muzeum
AK dotrze na Dolny Śląsk, to żyjący jeszcze repatrianci z Kresów
lub ich bliscy przekażą informacje o działalności Polskiego Państwa Podziemnego na Kresach.
Ireneusz T. Lisiak
Myśl Polska 21-28 października 2012
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POŚMIERTNE ODZNACZENIA
ORDEREM POLONIA MATER NOSTRA EST –
HENRYKA CYBULSKIEGO I LUDWIKA MALINOWSKIEGO
Z SAMOOBRONY PRZEBRAŻE NA WOŁYNIU

Na uroczystości zorganizowanej przez Fundację Pamięci Narodu Polskiego i Kresowy Ruch Patriotyczny, 10 listopada 2012
roku w Warszawie odbyła się dekoracja osób szczególnie zasłużonych dla Polski.
Za szczególne zasługi, pośmiertnie odznaczono ORDEREM I
LAUREM POLONIA MATER NOSTRA EST – porucznika Henryka Cybulskiego i Ludwika Malinowskiego, komendantów –
wojskowego i cywilnego Samoobrony, w strukturach Armii Krajowej, w Przebrażu w powiecie łuckim, na Wołyniu, którą zorganizowali i dowodzili. Chronili tysiące ludności polskiej na Wołyniu, w 1943 roku, od morderstwa, ludobójstwa przez ukraińskich
nacjonalistów spod znaku OUN-UPA.
Przed laty Ludwikowi Malinowskiemu wzniesiono pomnik w
Niemodlinie, woj.opolskie.
Imieniem Henryka Cybulskiego uhonorowano jedno z rond
(okolisty plac) w Lublinie.
W miejscach ich powojennego zamieszkania i pracy.
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MATERIAŁY O WOŁYNIU ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE
INTERNETOWEJ FUNDACJI POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO – zaktualizowane na dzień 8.12.2012

Na stronę internetową można trafić wpisując na przeglądarce
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego lub adres:
http://www.fundacja-ppp.pl/
Pod koniec 2010 r. Vice Prezes Fundacji Polskiego Państwa
Podziemnego przedstawił koncepcje organizacji strony internetowej, na której umieszczone mają być materiały o Armii Krajowej i
Polskim Państwie Podziemnym. Zwrócił uwagę, że należy zwiększyć zasięg działania naszego Związku. Zwiększyć dostępność
wydawanych materiałów. Na stronie internetowej powinny być
dostępne.
W poniższej tabelce podane są ilości osób, które odwiedzają tę
stronę.
Repozytorium A.K.
Rok
2011
2012
24.05
8.12
6
170
83
1558
1 078
2050
42118 87285

Odwiedziny strony
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie

1
2
3

Tytuł
Repozytorium AK Wprowadzenie
Repozytorium AK –
Portfolio AK
Repozytorium AK Opracowania własne

Opis i ilość pozycji
-

653

odsłony
1912

Interesująca prezentacja.
Nowy
Warto zobaczyć
Ogólne informacje 26 pozy- 739
cji

87

800
3032

4

5
6

Repozytorium AK Własne wywiady i
wspomnienia
Repozytorium AK Sztandary

50

Umieszczona jest Galeria
sztandarów

433

2419

nowy

653

Repozytorium AK – 13 pełnych lat po 4 biulety- 562
Biuletyn Informacyj- ny = 52 biuletyny + 3 z
ny Okręgu Wołyń2012. Razem 55 biuletynów
skiego
Repozytorium AK 2
228
Otrzymane dokumenty

4735

Repozytorium AK Wspomnienia i artykuły

570

2711

Repozytorium AK 327
31
Portale internetowe
10 Repozytorium AK - 1. Katalog książek o Po866
Książki elektroniczne wstaniu Warszawskim - 8
pozycji
2.Katalog książek o Wołyniu – 8 pozycji
3.Inne książki – 17 pozycji.

1599

11 Repozytorium AK Zdjęcia
12 Repozytorium AK Filmy dokumentalne
13 Repozytorium AK Filmy fabularne
14 Repozytorium AK Wiersze

7 pozycji tematycznych po
dziesiątki zdjęć
343

546

2579

942

4435

1327

8753

11 pozycji w tym Biegliśmy, 520
lecz śmierć miewała bliżej,
gdyż szła od współziomków -

3082

15 Repozytorium AK Utwory muzyczne

25 pozycji w tym Pamięta
ich wołyński wiatr - słowa
Wojciech Kejne

2570

7

8

40

9

562

88

568

1268

6112

16 Repozytorium AK Testy
17 Repozytorium AK Gry

6
2 typy

502

1358

527

2455

Warto zwrócić uwagę, że na stronie internetowej FPPP w pozycjach:
• Biuletyn Informacyjny Okręgu Wołyńskiego - umieszczono 55 Biuletynów w wersji elektronicznej – razem
4 983 strony
• Książki elektroniczne – pozycja katalog książek o Wołyniu
– umieszczono 7 książek – razem 1 505 stron
• Inne pozycje „otrzymane dokumenty” – 76 stron
Razem udział Okręgu Wołyńskiego w „napełnianiu” strony Internetowej FPPP materiałami przetworzonymi na wersję elektroniczną to 6 564 strony.
Korzyści z uruchomienia strony internetowej:

1. Przez uruchomienie strony zwiększono zasięg umieszczanych informacji. Informacje w czasie rzeczywistym dostępne są zgodnie z nazwą Związku na całym świecie.
2. Książki, Biuletyny i inne dokumenty, których nakład został wyczerpany są dostępne.
3. Umieszczone materiały są autoryzowane.
4. Dokumenty znajdujące się na stronie stanowią materiały
na prezentację w szkołach i na tematycznych odczytach.
Opracował Kazimierz Czagowiec
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Podajemy nazwiska żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK, samoobrony, konspiracji na Wołyniu, zmarłych w ostatnim
okresie:
1. Stankiewicz Julian „Witold”, I/23, Lublin
2. Ruszkiewicz Wiktor „Agronom”, s.s. Zaturce, Lublin
3. Spasowska Maria „Karmen”, sanit.II/43, Olsztyn
4. Markiewicz Teresa, Koszalin
5. Fulbiszewski Henryk „Śmigły”, I/24, Bielsko Biała
6. Drop Stanisław „Chocim”, II/50, Bydgoszcz
7. Tołysz Władysław „Grey”, I/43, Warszawa
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
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KSIĄŻKI

WYDAWNICTWA

OPRACOWANIA

Książka „Skazany na zapomnienie – płk Kazimierz Bąbiński
„Luboń”, „Wiktor”. Autor Dariusz Faszcza – płk Bąbiński w czasie okupacji niemieckiej w latach 1942-1944, pod pseud.”Luboń”
pełnił funkcję Komendanta Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej.
Oranizował polskie podziemie zbrojne na Wołyniu. Był twórcą i
pierwszym dowódcą 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Bogata
treść historyczna, badawcza, dokumenty, fotografie, bibliografia.
Stron 312, cena 35 zł.
Książka „Przed Akcją Wisła był Wołyń” aut. prof.dr hab.
Władysław Filar wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Cena
10 zł
Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej autor prof.Władysław Filar wyd. ŚZŻ AK Okręg

Wołyń. Cena 10 zł.
„Burza na Wołyniu” str.286. Wyd. Rytm Warszawa,
prof.Władysława Filara. Książka stanowi studium historycznowojskowe obejmujące genezę i działania 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK (1943-1944). Cena 15 zł.
Wojskowe i historyczne tradycje 27 WDP AK – Czesława
Piotrowskiego, str.254. Opracowanie przedstawia historię 27 Dywizji Piechoty od jej powstania w 1920 r. do jej odtworzenia w
akcji „Burza” pod nazwą 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii
Krajowej wraz z wchodzącymi w skład dywizji pułkami. Cena 4
zł.

Książka „Wołyński Życiorys” aut. Bogusław Soboń, wyd.
ŚZŻ AK Okręg Wołyń, wydanie drugie uzupełnione i poszerzone,
str. 167, cena 5 zł.
Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa. Praca doktorska Wiktora Poliszczuka omawiająca i obnaża-

jąca ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, pogłębiająca o nim
wiedzę. Cena 8 zł.
„Jastrzębiacy”. Aut. Leon Karłowicz – Historia Wołyńskiego oddziału partyzanckiego. Stron 225. cena 10 zł.
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Polska – Ukraina trudne pytania materiały z seminariów
polsko – ukraińskich historyków. Stosunki polsko – ukraińskie
wlatach II wojny światowej. Cena 3 zł tom.
Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji
okupantów 1939-1945, Maria Dębowska, Leon Popek, Lublin 2010

(s.320) to najnowsza publikacja obrazująca położenie duchowieństwa diecezji łuckiej podczas wojny. Zawiera 110 biogramów duchownych wołyńskich, którzy w różny sposób byli prześladowani
przez okupanów, sowieckiego i niemieckiego, oraz Ukraińców
związanych z OUN i UPA, przy czym 53 z nich straciło życie: 18
z rąk sowieckich, 16 z rąk niemieckich i 18 z rąk nacjonalistów
ukraińskich. Dwu kapłanów stało się przypadkowymi ofiarami
działań wojennych. Do niektórych biogramów dołączone są dokumenty z opisem prześladowań i okoliczności śmierci. Cennym
uzupełnieniem biogramów są aneksy z nieznanymi dokumentami
(w tym zawierające opisy spustoszeń diecezji dokonanych przez
OUN-UPA) oraz 126 fotografii i mapa diecezji łuckiej. Książkę
można nabyć, zamawiając pod adresem: Leon Popek, ul.Harnasie
5/11, 20-857 Lublin, tel.81-71-88-37, e-mail: popekleon@wp.pl
Wymienione wydawnictwa książkowe ŚZŻ AK Okręgu
Wołyń, znajdują się na księgarskich półkach i są do nabycia po
niskich przystępnych cenach. Można je nabyć w siedzibie Wołyńskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w
Warszawie przy ul. 11-Listopada 17/19, 03-446 Warszawa, w godz.
10-12 w każdą środę. Także wysłane mogą być drogą pocztową, po
uprzednim wpłaceniu równowartości wydawnictwa plus koszt wysyłki na konto bankowe PKO S.A. 17 1020 1097 0000 7102 0106
9061. Na odwrocie przekazu należy wymienić tytuł książki i ile

egzemplarzy się zamawia. Również wysyłane mogą być za zaliczeniem pocztowym.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skrótów nadsyłanych materiałów. Tekstów nie zamawianych nie zwracamy.
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INFORMACJA

Zarząd Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej oraz Redakcja Biuletynu Informacyjnego z żalem
zawiadamiają swoich czytelników i korespondentów o zawieszeniu wydawania kwartalnika z końcem 2012 roku, z powodów finansowych.
Wydawany przez 29 lat, od 1983 roku, Biuletyn dobrze przysłużył się środowisku 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, środowisku konspiratorów i grup samoobrony z Wołynia,
mieszkańcom Kresów i ich potomkom, oraz wszystkim czytelnikom zainteresowanym historią okupacji niemieckiej Wołynia,
Podziemnego Państwa Polskiego, konspiracji i samoobrony Wołyńskiej, historią 27.Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, akcją
„Burza”, obroną ludności polskiej przed nacjonalistami ukraińskimi z OUN/UPA. Przekazał też wiele wspomnień żołnierzy i
Kresowian, odsłaniał liczne „białe plamy”, komentował bieżące
wydarzenia polityczne w Polsce.
Obecnemu Zespołowi Redakcyjnemu, z redaktorem naczelnym kol. Tadeuszem Wolakiem, pełniącym rolę redaktora od
1993 roku, Zarząd Okręgu składa serdeczne podziękowania.
Wspominamy też innych wcześniejszych redaktorów: Marka
Szymańskiego, Józefa Turowskiego, Ryszarda Machowskiego,
Władysława Siemaszkę, Władysława Filara, Stanisława Biskupskiego.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy
wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i
pomyślności
Zarząd Okręgu i Redakcja
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