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'Wsrqr

\w dniu 6 czerwca 2009 roku juz po raz szlsry obchodziliśmy
w Kędzierzynie-Koźlu - a konkretniej w Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w Koźlu Dzieri Kultury Kresowej. Była to jednocześnie okazja
do świętowania )o(.lecia istnienia Oddziału Towarzysrwa MiłośnikÓw
Lwowa i KresÓw Południowo-\fschodnich w rym mieście. Na początek
Czerw Ca p rzy padŁa rcz 6 5 . r o cznica apo geum ludo bÓj s twa do konanego n a
Polakach, mieszkaricach KresÓw wschodnich II RP Przez bandy oUN-
UPA. Tej ostatniej sprawie poświęcę nieco więcej uwagi, by przyb|izyć
Czytelnikowi morywy' dla ktÓrych organizatorzy kędzierzyrisko-
kozielskich uroczystości, połowę czasu przewidzianego w programie
uroczystości przewidzieli na konferencję tematycznie związaną właśnie
z banderowskim ludobÓjsrwem.

.W.spomniany 
wyżej temat przeszedł Przez rÓzne fazy (okresy)

za|<łamania i przemi|czania. \7 1947 roku, Po rozprawieniu się
z faszystowsko-ukrairiską rebelią, kt6ra zgodnie Z wypowiedziami
Chruszczowa miała doprowadzic do oderwania od Polski powiatÓw:
hrubieszowskiego, zamojskiego i bliżej nieokreślonych terenÓw na
zachÓd od gÓrnego biegu Sanu, zapanowało ,,urzędowe'' milczenie
na temat polskiej golgory 

.Wschodu. 
,,Przyjaźri'' polsko-radziecka nie

przewidywała zadnego dochodzenia do prawdy historycznej i to zarÓwno
tej, ktÓra obciązała władcÓw Kremla, jak np. Karyri, jak i tej, ktÓra była
związana z ludobÓjstwem nacjonalistÓw ukrairiskich, gdy, Ukraina, jako
najważniejsza kolonia Rosji - jakby przy okazji _ tez musiała być objęta
miłością PolakÓw. \w owym czasie do wyjątkÓw nalezaĘ takie pozycje
wydawnicze jak np. ,,Dro ga krzyzowa Archidiecezji Lwowskiej w latach
II wo,jny światowej |939-|945,, autorsnĄ/a ks. bpa \fincentego Urbana.
Gdy Polska odzyskata wolność w 1989 roku, temat nieroz|iczonego
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ludobÓjsrwa oUN-UPA po prostu musiał wybuchnąć: wspomnieniamt

tamrych strasznych dni i nietajonym żalem. 
.Warto 

zwricić uwagę na to'

ze na spotkaniach kresowiakÓw nigdy nie pojawił się akcent rewanzu

na Ukrairicach. Tłumaczę to przede wszystkim łagodnością polskiego

charakteru, ale też wielu kresowian zawdzięczało zyc\e swoim ukrairiskim

sąsiadom, ktorzy za ostrzęzenie, lub pomoc udzieloną Polakom płacili

najwyzszą cenę' cenę zy cia.

Ożywienie temaryki kresowej wśrÓd PolakÓw wywołało reakcję strony

ukrairiski ej, zawęzonej do nacjonalistÓw zamieszkujących na Ukrainie

obszar Zw any,,b andero w szczyzn{' i n iedob itkÓw UPA zyjący ch w Po lsce.

Z początku było to z ich strony totalnie nierozsądne odreagowanie,

polegające na jałowym zaprzeczan\u, ze po Prostu nic się nie stało.

bopi..o Po kilku latach pojawiło się ,,usprawiedliwianie'' mordÓw:

rzekomo polskimi prowokacjami, przedwojennymi prześladowaniami,

wsp6łpracą Polak w z Niemcami, itp. w ostatnim dziesięcioleciu to

,,usprawiedliwianie'' zostało doprowad zone do perfek c1i z zachowaniem

pozor w naukowości, jak rÓwnież z Zastosowaniem manipulacji. Ten

ostatni efekt polega na tym' ze np. na wspÓlnych konferencjach historykÓw

polskich i ukrairiskich, ci ostatni nie godzą się na uczestnicrwo rc9o Czy

innego polskiego historyka, a doryczv to głÓwnie specjalistÓw wysokiej

klasy. Niestery, polscy organizatorzy konferencji zawsze ulegają. Daje się

zauwazyć, ze wszyscy ukrairiscy (nacjonalisryczni) historycy występują

zwartym frontem, ztakrycznym podziałem rÓl, natomiast polscy historycy

są podzieleni. Nierzadko wynika to stąd, ze bywa)ą,,polscy'' historycy,

z polsko brzmiącymi nazwiskami, zatrudnieni na polskich uczelniach,

ale ukrywający swoje banderowskie korzenie. Sp jrzmy mało znanej

prawdzie w oczyi Banderowcy w trakcie mordÓw bardzo często zabiera|i

ofi arom do kumen ry. Jak wykazuj ą b adan ia dra Andr zeja Zapałowskie go,

w powiecie przemyskim napady kilkuosobowych gruP banderowcÓw

w celu rabunku wyłącznie dokumentÓw, trwĄ do korica 1948 roku.

My sobie nawet nie zdqemy sprawy z tego, na ilu eksponowanych

stanowiskach zasiadają kryptopolacy _ dzieci zbrodniarzy spod znaku

UPA. Najłarwiej rozszyfrować kryptopolakÓw wśrÓd historykÓw,

w oparciu o to' co piszą i z kim rworzątandemy.

Ukrairiscy historycy usprawiedliwiający ludobÓ,jsrwo OUN-UPA

rozpatrują na ogÓł wydarzenia, rozkazy, okoliczności wydarzeit, itP.'

unikając Programowo 'f.ry ideologicznej, ktÓra pchnęła prosrych

wieśniakÓw, na ogÓł analfabetÓw do zbrodni i okrucierisrwa. To tak, jak

gdybyktoś rozpatrywałhitleryzm zaczynając od dojścia do władzy Hitlera,

z pominięciem całej szkoĘ pangermanizmu' sączonego od kilkudziesięciu

lat w niemieckich szkołach. Faszyzm w wydaniu hitlerowskim mÓgł

się rozwinąć właśnie na bazie takich Pojęć jak nadludzie i podludzie,

funkcjonujących jeszcze grubo przed opublikowaniem Przez Hitlera

,,Mein Kampf''. Podobnie faszyzm ukrairiski bazował na ,,odkryciach''
wyjątkowości UkrairicÓw, opisanych w ukrairiskim odpowiedniku

,,Mein Kampf", czyli w ,,Nacjonalizmie" autorsrwa Dmytro Doncowa.

Prof. Bogumił Grott przyb|izyŁ uczestnikom Konferencji w Koźlu

1enezę powstania ,,Nacjonalizmu'' i rozwoj samego nacjonalizmu we

wschodniej Polsce' zamieszkałej przez mniejszość ukrairiską, * oparciu

właśnie o tę pracę Doncowa. \farto podkreślić, że ,,Nacjonalizm,, został

wydrukowany w drukarni ojcÓw Bazy\ianow w Żołkwi i w Znacznym

stopniu rozProwadzony Przez księży greckokatolickich. Prof. Bogumił

Grott w swoim referacie podkreślił, ze ukazujące się właśnie wydanie

,,Nacjonalizmu'' w języku polskim przyblizy wielu czytelnikom nie

znatąCym języka ukrairiskiego to podstawowe przesłanie ideologiczne,

ktÓre pchnęło UkrairicÓw do fanary'mu i zbrodni na Polakach, Żydach,

Czechach, Cyganach.

Ksiądz Thdeusz Isakowicz-Zd'esll przedstawił historię miejscowości

Korościaryn' Poczynając od jej załoŻenia, az po tragiczne dni II wojny

światowe,i: wkroczenie sowietÓw, witanych uroczyście Przez UkrairicÓw,

Potem zsyłki na Syberię, wkroczenie NiemcÓw, ktÓrych Ukrairicy witali

też tak jak wcześniej Rosjan. Do policji ukrairiskiej chętnie wstępowali

mołojcy' wysługując się Niemcom' uczestnicząc nawet w eksterminacji

Żydow. Upowskie rzezie PolakÓw nie ominęĘ Korościaryna. Tragiczną
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była noc z 28 na 29 lutego 1944 roku. Mieszkaricy Korościaryna

z wielkim bÓlem musieli srwierdzić, że ich ukrai scy sąsiedzi pomagają

upowcom. Niedobitki PolakÓw z Korościaryna wyjechĄ na Ziemie

odzyskane, głÓwnie na Dolny Śląsk. Niemal wszystkie miejscowości

na południowo-wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej spotkał los

podobny do Korościaryna. Trzeba o rym ciągle pisać, dopÓki odzywają

się głosy pogrobowcÓw UPA, fałszu1ących historię.

Z ko|ei dr Lucyna Kuliriska w referacie pt. ,,LudobÓjsrwo polskiej

ludności kresowej _ fenomen drugiej wojny światowej , CfY zbrodniczy

plan ukrairiskich nacjonalistÓw'' przedstawiła historię ludobÓjsrwa

na Polakach i Żydach dokonywanego rÓwniez w okresach wojen

i niepokojÓw przed II wo,iną światową. \7 naszej świadomości zbrodnie

o UN-UPA j akby przyćmiĘ tamte wydarzenia sp rzed lat, np. mo rdowanie

PolakÓw przez UkrairicÓw tuż po I wojnie światowej w okresie wojny

polsko-ukrairiskiej w latach l918- 1919. Zachowanie się kleru unickiego

w owym czasie było jakby zapowiedzią tego, jak p6źniej, tj. w okresie

banderowszcz;uz'ny zachowa się ten kler. Dr Kuliriska, cytując niektÓrych

ideologÓw nacjonalizmu ukrairiskiego odkrywa u nich rys megalomanii:

,,...w czasie gdy Niem,y bęĄ bić Mosbuę' my 7na7ł,y stuorzyć silną
Ann ię Ubrai ,s b ą, a by P o tem' ul sp lnyni s iłam i p r zy s tąp i ć d o p o dzi ału
i przebudouy śuliata.,,'', J^k wytłumaczyć takie poglądy, głoszone
w okresie , Bdy niemieccy ,,przyjaciele" nie ukrywali swojej pogardy
w stosunku do UkrairicÓw? W koricu dr Kuliriska rozwaza, czy fanaryzm
tei miary moze zaniknąć? Gdyby tak było, to nasze przygraniczne
z Ukrainą powiary nie byĘby dalej nazywane,,Zacurzoni{,lub ,,ziemiami
pod polską okupacją'. T.go nie wolno nam lekcewazyc!|,

Dr Jacek wilczur w referacie ,,Holokaust ZydÓw w wersji OUN-UPA''
zebraŁ w jedną całość te zbrodnicze działania nacjonalistÓw ukrairiskich
względem obywateli polskich narodowości żydowskiej, kt6re w polskiej
literaturze historyczn ej doq,czącej tego okresu są wymieniane w wielu
relacjach, ale jako fragmenry. \Wstrząsające są opisy znęcania się np. we
Lwowie ukrairiskich cywilÓw z zlłto-błękitnymi opaskami nad Żydami,

w rym nad dziećmi. \We Lwowie trwało to od 30 czerwca do 3 lipca

|94I roku. Dr \Vilczur srwierdza, ze nie było takiej ukrairiskie,j formacji,

czy to policja, SS-Galizien, UPA(b), UPA(m), siczy poleskiej, itd.,

ktÓre nie uczestniczyĘby w zagładzie narodu żydowskiego. Ukrairiscy

SSmani pełnili r6zne funkcje w niemieckich obozach zagłady. Następnie

dr \ililczur opisuje technikę zacierania prawdy historycznej, stosowaną

Przez zyjących jeszcze sprawcÓw holokaustu. obecnie w sukurs

zbrodniarzom poszła część ukrairiskich naukowcÓw. Niestery jest rzeczą

wręCzniezrozumiałą i karygodną, że dochodzido przemilczania rych spraw

w polskich enryklopediach i podręcznikach.

Prawie kazdy kraj prowadzi własną polirykę historyczną. Polska

niestery nie ma sformułowanych tez swojej poliryki historycznej,

a ogranicza się do odreagowywania na insynuac,ie, jak np. ,,polskie obozy

koncentracyjne,,, itp. Ukrairiscy nacjonaliści realizują swoją polirykę

historyczną w spos b bardzo agresyvvny' przy naĘadzie sporych środkÓw

i, niestery, przy wsParciu tez wielkonakładowe,j prasy polskojęzycznej, jak

np.,,Gazeta .Wybor czł, . Głiwnym mottem ukrairiskiej nacjonalis rycznej
poliryki historycznej jest nie rylko zafał.szowanie ludobÓjsrwa z okresu

II wojny światowej i dwa lata po niej, ale rcz przedstawianie wspÓlnej

historii z Polską jako nieustającą, wielowiekową krzywdę, przez wieki

zadawaną Ukrairicom przez PolakÓw. Ma to słuzyc w jakimś stopniu

usprawiedliwien i u ludobÓj srwa. Dzisiej sze podręczn iki szkolne kształtuj ą
poglądy społeczerisrw na historię' sdy, przeciętny obywatel konczy swoją

edukację historyczną właśnie w szkole średniej. oprÓcz podręcznikÓw

nauczyciele historii wykorzystują tez pomoce naukowe, zalecane

w Polsce przez Ministersrwo Edukacji Narodowej. Pierwsza taka pomoc

naukowa, mająca za celu wychowanie polskiej młodziezy w sympatii do

narodu ukrairiskiego nosi rytuł ,'Polacy i Ukrairicy w nowe,j Europie.

Sąsiedzi. Scenariusze lekcji''. Autorami te,i pomocy są: Rafał Kunaszyk'

Mirosław Sielarycki, Halina \7esołowska i Krysryna Zaufa|. \wydawcą

jest Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycie|i, rok wydania 2000.

Każda lekcja w tej Pomocy posiada jakiś temat z dziedziny wzajemnych



.
a

stosunkÓw polsko-ukrairiskich i j est pop r zedzonawstępem historycznym.

Czytelnik' nawet nie będący specjalistą, juŻ we V/prowadzeniu

spostrzeże nieuzasadnione pomijanie faktÓw, i to zasadniczych, jak np.

kroniki Nestora, albo imputowanie, ze Kazimierz \Wielki zai$ Lwow

Ukrai com (!). Napisanie, ze ,,pod boniec I ulojny śuliatouej podjęto

pr by shaorzenia niąlodległego pa stu,a ubrai sbiego, co ęotbało się

ze sprzeciueru Polab u, bi"ł"j Rosji i bolszeuib ul... ,, jest już jawnym

i bezcze\nym fałszersrwem. Jeśli dale j czyta się o waśniach na \WoĘniu

i w Bieszczadach, to w zasadzie widzimy, ze ta Pomoc ',naukowa" jest

pisana zgodnie z ukrairiską nacjonalisryczną historiografią.

Polscy uczeni - historycy są zajęci poważnymi pracami naukowymi.

one też stanowią o statusie naukowca i jego karierze, totez taka pomoc,

jak przedstawiona w niniejszym zbiorze referatÓw, nie jest w ogÓle

postrzeganąprzez uczonych i niestery funkcjonuje w nauczaniu historii,

albo nazwijmy to inaczej: w deprawacji poglądÓw historycznych polskiej

młodziezy.

Prof. JÓzef Wysocki

Pnop. DR HAB. Bocut',tll Cnorr

Co o NACJoNALIaMIE UKRAIŃsKIM
PoWINNIŚMY \$nEDZIEC!

Rozwazania wokÓł książki _ Dmytro Doncow ',Nacjonalizm''
KrakÓw 2008, wyd. ,,Księgarnia Akademicka'- KrakÓw,

ul. Św. Annv 6. ss. 281

Polski czytelnik w koricu otrzymuje do rąk tłumaczenie na ję,yk

polski podstawowej pracy teorerycznej głÓwnego ideologa integralnego

nacjonalizmu ukrairiskiego, Dmytro Doncowa - ,,Nacjonalizm". Jest to

książka wazna. Jej waga wydaje się tym większa, im bardziej energicznie

dają o sobie znaćw zyciu polirycznym Ukrainy elemenry skrajne i wrogie

Polsce i Polakom. Przekonują nas o rym rozmaite zachowania, demon-

strowane Przez stronę ukrairiską (zachodnioukrairiską), ktÓre przynosi

mijający czas. ostatnio nasi południowo-wschodni sąsiedzi uraczy|i nas

zbeszczeszczeniem lwowskiego pomnika, wystawionego w miejscu stra-

cenia polskich profesor W, W CZym brali udział i nacjonaliści ukrairiscy

spod znaku oUN. I.Jmieszczony tam napis, namalowanY Czerwoną farbą

,,smiert lacham'' nie pozostawia żadnych wątpliwości. Dlatego tez ,,Na-
cjonalizm'' Doncowa powinien być dla nas w dalszym ciągu poważnym

ostrzezeniem i dlatego tekst ten powinniśmy znać. Powinien on dotrzeć

do świadomości możliwie najszerszych kręgÓw polskiej opinii publicznej.

Na książkę tę będzi emy Patrzeć jako na istotny dokument, odzwierciedla-
jący charakter radykalnego skrzydła ukrairiskiej myśli politycznej, ktÓre

rePrezentowała i właściwie nadal rePrezentuje organizacja Ukrai skich

NacjonalistÓw i inne organizacje oraz środowiska' Poczuwające się do
konrynuowania jej tradycji, niezależnie od aktualne;. nazwy.

Nacjonalizm ukrairiski okresu międzywojennego wsławił się na terenie

IIRzeczypospolite j, gdzie funkcjonował i rozwljał się, działalnością terro-
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rYsryCzn^, sabo tażową o raz szp i egowską' wymi e rzo n ą p rzeciwko parisrwu

polskiemu i Polakoml. \7 latach drugiej wojny światowej doprowadził

do ludobÓjsrwa ludności polskiej, zamieszku,j ącej południowo-wschodnie

wojewÓdzrwa II Rzeczypospolitej, zapisując się krwawymi czynami ludo-

bÓjsrwa. Jego działalność kosztowata zycie od około 120 000 do około

200 000 os6b2. Jest więc fenomenem, kt6ry musi budzić zainteresowanie

badaczy, a powinien być akze brany pod uwagęz pełnąpowagą rÓwniez

i przezpolirykow-prakrykÓw. Nacjonal,izm ten mimo tak wielu zbrodni,

kio,. popełnił, jako teoria nie ,iest u nas bliżej znany. Na taki stan rze-

czy złozyło się wiele czynnikÓw. Dlatego polskojęzyczne wydanie głÓwnej

Pracy Doncowa jest świetn ąokazją, aby mu się dokładnte przy1rzeć, kon-

statując ,iego istotę, i wyciągnąć właściwe wnioski co do oceny jego mi-

nionej działalności, jak i perspekrywicznych możliwości. Jak napisał,ieden

z publicystÓw paryskiej ,,Kultury',. ,,gd! cbodziło (w latach II RP - B.G.)

o znaczną część społeczenstwa (ukrairiskiego B.G.) a zułaszczA o młode po-

holenie (Doncow _ B.G.) był niemal taryłącznym władcą uczuć i myśli. Mło-

dzi nacjonaliści z oLlN uidzieli tu nim prz1w dcę z potłszechnej nominacji,

1 Por. Metody nacjonalizmu ukrainshiego stosowAne na Kresacłl Wschodnich Pokbi
_ terrorylzm, szpiegostwo, sabotaż, Ąskryminacja, ludobÓjstuo i czystka etniczna,
(red. B. Grott), passim. Vyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
(praca zbiorowa w druku).

2 w. i E. Siemaszkowie, LudobÓjstwo dokonane przez nacjonalistÓul ukrainskich

na ludności pokkiej Wołynia ]939-1945, t 1.2' Varszawa 2000, ss. 1434;

H. Komariski, Sz. Siekierka, Ludob jstuo dobonane przez nacjonalistÓw

ukrainskich na Polahach u wojewt|dzttuie tarnopokb;m 1939- ] 946'wrocław 2004,

ss. 11 82; Sz. Siekierka, H. Komariski, K. Bulzacki, Ludob jstuo dokonane przez

nacjonalistÓw ukrainskich na Polakach w wojeuÓdztwie lwowsbim 1939-1947,
\wrocław 2006, ss. 1269; Sz. Siekierka, H. Komariski, E. RÓżariski, I'udob jstwo

dokonane przez nacjonalistÓw ukrai skich nA Polahach w uojew dztwie

stanisławousleim 1939-1946, \frocław 2007, ss. 879' passim; H. Komariski,

Sz. Siekierka, LudobÓjstwo dobonane na duchounych obrządku łaciriskiego przez

OUN-LIPA oraz zniszczenia obiekttiru sakralnych rzymskokatolickicb na Kresach

południowo-wschodnich 1 939-]947,Wrocław 2008, ss. 607.

ideologa o nieulątpliwym autorltecie, niemal narodowego proroka,3.

Thkie srwierdzenie nie powinno już pozostawiać zadnej wątpliwo-

ści co do fakrycznej roli Doncowa w na,jnowszej historii UkrairicÓw

i zamieszkujących wraz z nimi te same ziemie PolakÓw. ocenę znaczenia

jego doktryny uzupełnia wypowiedź, kt6rawyszła spod piÓra najlepsze-

go jak dorychczas historyka ukrairiskiego nacjonalizmu, dr hab. \il7ikto-

ra Poliszczuka. Srwierdził on: ,,istnieje oczyuista spÓjność miedzy dohtryną

D. Doncotua, programou,,ymi (i innymi) uchuałami i postanowieniami

oUN oraz praktyką ukrainskiego rucłlu nacjonalisĄtcznego, poczynając od

UWO (Ukrairiska \Wo.jskowa Organizacja - B.C.) poprzez OUN i na

UPA (Ukrairiska Powstaricza Armia - B.G.) koricząc, od 1920 do ]950

rok?,ł,, 1.

!7rÓćmy jednak do czynnikÓw, ktÓre zamazują właściwy obraz na-

cjonalizmu ukrairiskiego' n\eraz nawet sugeru,iąc, iż jest on z,jawiskiem

rÓwnorzędnym np. w stosunku do nacjonalizmu polskiego. Jest ich co

najmniej kilka. Juz w latach rządÓw sanacji obowiązywała doktryna, ze

Rosję sowiecką mozna rozbić Przy Pomocy narodÓw zamieszkujących

w ZSRS, ktÓre jednak Pragną niepodległości. Takim narodem mie-

li być przede wszystkim Ukrairicy. Dlatego też polityka w stosunku do

tej mniejszości w Polsce była stosunkowo liberalna (tzw. ',eksPeryment
woĘriski'' wojewody Jozewskiego) a zakres swobÓd znaczny. Doktryna

sanacyj na PoPrzestawała na koncepcj i parisrwowej asymilacj i mniejszości

narodowych, wstrzymując się na tym polu przed poliryką ryPowo nacjo-

nalisryczną, kt6ra sugeruje konieczność wynaradawiania. Thka sytuacja

oznaczała możliwość działania na obszarze II Rzeczypospolitej roznych

organizacji i osob związanych z ukrairiskim nacjonalizmem' byleby ryl-
ko nie wchodziĘ w konflikt z obowiązującym Prawem i wykazywaĘ się

oficjalnie lojalnością w stosunku do paristwa polskiego. Z takiei sytu-

3 J. Łobodowski, Dmytro Doncow _ życie i działalność, ,,Zeszyry Historyczne''
1 9 8 1 ,  2 . 5 5 ,  s .  1 5 5 .

4 W. Poliszczuk, Ideologia ukrainskiego nacjonalizmu,Toronto-'Warszawa 1996,
s .  1 1 2 .
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acjikorzystał i Doncow, przebywająCy na terenie Polski, \{ydał on swÓj

,,Nacjonalizm'' Po raz pierwszy * Żałk-i, |ezącej nieopodal Lwowa. Po-

nadto jego doktryna wyłozona w tej książce miała charakter wyraźnie

anryrosyjski, sugerując konieczność wyrwania narodu ukrairiskiego od

wszelkich wpływÓw rosyjskich, nie rylko w sensie polirycznym, ale takze

i mentalnyrn orazkulturowym. Doncow walczył z ukrairiskim ,,Prowan-

salstwem'', rozumiejąc pod rym terminem duchowe uzależnienie Ukrairi-

cÓw od Rosji5. Reprezentował więc tendencję wyrwania Ukrainy, i to pod

każdym względem , z orbit,1wpŁywÓw rosyjskich. Thka postawa nie mogła

być nie mile widziana w Ówczesnej Polsce, ktÓra popierała tzw. ',prome-

teizm,,, a rÓwnież i dzisiaj jest prakrykowana w naszym kraju. $7 latach

II Rzeczypospolitej uważano , iz nacjonalizm ukrairiski da się skanalizo-

wać przecLwko Rosji sowieckiej, zyskując w ten sposÓb v,yraźny atut i nic

nie tracąc w zamian. Rachuby takie okazały się całkowicie błędne. Za-

uważano jedynie anryrosyjski i poliryczny asPekt problemu ukrairiskiego.

I tak, jak możn a sądzić,myśli się dzisiaj! Jest,ieszcze jeden wazny czynnik

w całej sprawie.

Ukraina, jak to srwierdził Zbigniew Brzeziriski, jako niepodległe pari-

srwo nie była wyśnionym ideałem milionÓw jej mieszkaricÓw. Była pew-

nym kaprysem historii i ,,produktem'' rozpadu związku Sowieckiego6.

Mieszkaricy południowej i wschodnie,j Ukrainy' jeśli nie są Rosjanami,

to zostali mocno zrusyfikowani. Inaczej jest na zachodzie kraju, ktÓry

do roku 1939 stanowił częśc Polski. Tam nacjonaliści - konrynuatorzy

oUN - mają zdolność ,,reanimacji'' narodu i nadania mu z Powrotem
akrywnego charakteru po latach rusyfikacji i sowieryzaĄi. Są też oni wro-

go nastawieni do Polski i Polak6w, pielęgnując tradycję oUN i UPA oraz

liderÓw tych orga nizacji, ktorzy z polskiego punktu widze nia są przede

wszystkim ludźmi odpowiedzialnymi za zbrodnie ludobÓjsrwa, popeł-

nionego na Polakach w latach wojny i zaraz po jej zakonczeniu. O roli

5 D. Don cow, Nacf onalizm, Krak w 2008, cz. I. Ukrairiskie prowansalstwo'
s . 33 -  145 .

6 A. Stroriska, DopÓhi milczy Uhraina,.Warszawa l998, s, l23.

T2

ukrairiskich nacjonalistÓw dla procesu owej ,,reanimacji'' narodowe,j na

Ukrainie tak pisał profesor włodzimierz Pawluczuk w swo,iej książce, po-

świeconej wspÓłczesnej Ukrainie.

,,Nie byłoby jednak niepodległej Ukrainy, nie byłoby historii narodu

Ukrainskiego jako narodu politycznego, walczącego o pełną niepodległość,

Sdyb nie nacjonalizm, Sdyb nie UPA, Sdyb nie narodouy fanatyzm jed-

nostek opętanych szalenczą ideą sttllorzenia z amorfcznej <rusbiej> masy

bitnego' znacząCeqo dziejou',o narodu. Los Ukrainy byłby podobny do losu

Białorusi, kślib uykreślić z dziejÓw Ukrainy zauartość ideoulą i działalność

nacjonalistÓul, u'l tym przede uszls im UPA, to kultura i historia Ukrainy

nie zawiera treści, ktÓre b7 dawały sztnse na legitymizację pełnej niepodle-

głości tego kraju, Dziewiętnastowieczni patrioci Ukrainy (...) nic nie mÓwili

o niepodległej Ukrainie i - co więcej - nie myśkli o rym, Ale nie myśleli

o tym nawet Hruszetuski, Wynnyczenko, przytu dcy Centralnej Rady Ukrainy

w 1917 robu, postulując jedynie autonomię Ukrainy u ramacłl Rosji" 7.

Ma,jąc na uwadze powyzszą konstatację nie na|ezy się dziwić, iz wa|-

ka wypowiedziana przez Doncowa ukrairiskiemu ,,prowansalsrwu", tak

v',yraźnie uwydatniona w jego ,,Nacjonalizmie'', musiała być dobrze

przy,;.mowana Przez wszystkich, kt rzy w silnej Rosji widzieli największe

zagrozenia. Do nich naleiał rowniez i Jerzy Giedroyć. Będąc na jesieni

1939 roku pracownikiem polskiej ambasady w Bukareszcie, wydał on

Doncowowi polski PaszPort, co uchroniło tego ostatniego od trudnej

sytuacji, jaka powstała w momencie załamania się II Rzeczypospolitej8.

Jak widać, spojrzenie na ukrairiski nacjonalizm jedynie PrZeZ Pryzmat
jego anryrosyjskiego ostrza' przysłaniało możliwość dostrzegania i innych

jego aspektÓw! A byĘ one niemniej ważne. \wśrÓd nich na pierwszy plan

wysuwa się zawarta w ,,Nacjonalizmie'' filozofia człowieka i ściśle zwią-

zana z nią filozofia społeczna oraz cała zaprezentowana tam aksjologia,

7 W.. Pawluczuk, Ukraina _ polityka _ mistyka, KrakÓw 1998, s. 78-79.

8 L.Kuliriska, Nacjonalisryczne ukrairiskie organizacje prowadzące anrypolską
działalność szpiegowską, sabotażową i terrorysryczną w II Rzeczypospolitej,
(w:) Metody nacjonal izmu ukrair iskiego... (w druku).
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stanowiąca rdzen szowinisryCznego nacjonalizmu o skrajnym charakte-

rze. Takiej aksjologii nie posiadał nigdy nacjonalizm polski w zadnej ze

swoich odmian9 i dlatego pr6by stawiania znaku r wności pomiędzy nim

a nacjonalizmem ukrairiskim stanowi albo wyraz złej woli, albo ewident-

nej ignorancji w dziedzinie wiedzy o doktrynach polirycznych. Doktryna

nacjonalizmu ukrairiskiego w takiej postaci, w jakiej ujmował ją Doncow

w swoim ,'Nacjonalizmie'' i w jakiej przyjęłasię w oUN, wykazuje cechy

faszystowskie pokrewne nazizmowi. Jej osnową jest tzw. ,,darwinizm spo-

łeczny,, /teoria o nieuchronności walki wszystkich przeciwko wszystkim

celem utrzymania się na powierzchni zycia, akceptująca taką wyniszczają-

cą walkę, jako środek do wyselekcjonowania najlepszych. Doktryna taka

jest zaprzeczeniem wszelkiego humanitaryzmu, zarÓwno w jego religij-

nlm, jak i świeckim wydaniu/, a jedną z zasadniczych funkcji - umac-

nianie UkrairicÓw w nienawiści do innych narod6w. Doktryna Doncowa

pośrednio, poPrzez ProPagowanie wartości właściwych dla,,darwinizmu

społecznego'', była Przyczyną ludobÓjsrwa dokonanego na Polakachl.,,

chociaż sam Doncow, jako mieszkaniec II Rzeczypospolitej, bezpośred-

nio nie wypowiadał się przeciwko nam.

Biorąc pod uwagę bardzo jednostronne odnoszenie się do osoby Don-

cowa' jak i całego nać1onalizmu ukrairiskiego Przez tak opiniorwÓrcze

środowisko, jak to, ktÓre skupiał Przez lata wok6ł siebie Jerzy Giedroyć

i paryska ',Kultura''||, na|ezy Czymprędzej uzupełnić razące braki wwiedzy

o doktrynie zawartei w głÓwne;. książce tego ideologa. Dzięki tłumaczeniu

tej pracy na język polski przez dr hab. \ilfiktora Poliszczuka nadarza się

ku temu świetna okazja. Umożliwia ona każdemu czytelnikowi, zainte-

resowanemu najnowszą historią Polski, samodzielnie sięgnąć po ,,Nacjo-
nalizm'' Doncowa i wyrobić sobie własne zdanie na temat jego erycznych

9 B. Grott, Światopoglądowe aspekry polskiego nacjonalizmu (w:) Rożne oblicza
nacjonalizmÓW Vyd. Nomos, (w druku).

I0 Zob. przyp.4.

I 1 B. Grotr, Problematyka ukraitiska w paryskiej ,,Kuburze" w latach 1989-2000,

,,Sprawy Narodowościowe'', 2007 , z. 30, s. 57 _ 73,

,,walorÓw', b ez pośredni c wv a roznych up oli ryczni onych i n te rp re tato rÓw.

Jaki system wartości proponował Doncow w recenzowanej tu książ-

ce?

\X/edług niego narÓd _,,nacja'' stanowi osobny gatunek w przyrodzie. Na-

c,j e pozostaj ą więc miedzy so bą w s tan ie n ieustaj ącej woj ny, w a|cząc o m iej -

sce pod słoricem i prawo do istnienia. Innej dla nich alternarywy Doncow

nie przewiduje. Thk widziany przez tego ideologa świat miał być światem

wo.jen narodu ukrairiskiego ze wszystkimi, o przestrzen, o panowanie

i zniszczenie konkurentÓw i przeciwnikÓw. \w takim świecie narÓd _ ,,[2-
cja'sta,je się wartościąnajwyzszą' wyrastając ponad Boga i wszystkie inne

wartości szanowane Pruez cywilizowane narody. Hasłem, ktÓre propaguje

Doncow to ,,Nacja ponad wszystko''. Stosunki panujące wewnątrz niej

rcz miaĘ być odbiciem świata zwierzęcego. Miała tam obowiązywać hie-

rarchia, na czele ktÓrej stałby w6dz o nieograniczonej władzy. \widzimy

tu wyraźnie strukturę właściwą dla faszyzmu i hitleryzmu. \wÓdz miałby

do dyspozyĄi tzw.,,mniejszość inicjatywni' _ kategorię ludzi uznanych

za lepszych wobec reszty narodu, ktÓry w swojej masie był traktowany

dość pogardliwie. Th ,,mniejszość inicjarywna'' miałaby prawo stosowania

w stosunku do reszry społeczerisrwa ''tw6rcząpfzemoc'', Co oznaczało

zapowiedź zupełnego nieliczenia się przewodniej eliry z opinią społeczną

i szerokiego stosowania przymusu i represji. Taka prakrykę widzimy juz

w obrębie UPA, gdzie terror w stosunku do jej członkÓw był na porządku

dziennym. O*ą ,,mniejszością inicjarywną'' była oUN. widzimy tu wiec

dyktaturę jednej Partii' ktÓra powinna zdynamizować i podporządkować

sobie masy' a oPornych i sceprykÓw po Prostu usuwać lub nawet fizycznie

zlikwidować. Akrywizacja narodu według Doncowa miałaby odbywać się

zgodnie Z Pewnymi zasadami, ktÓre nazywaŁ on ,,siłami motorycznymi

nacj o nalizm u ukrai riskie go" .

Na pierwszym miejscu ideolog ten stawiał ,,wolę''. (Jznawał ją za

czynnik decydujący o istnieniu narodu _ ,,nacji'. 
.w.związku 

z rym pisał:

,,na tej woli (nie nA rozumie), na dogmacie (nie na udoutodnionej prautdzie)

... musi być zbudou)AnA ntsza narodowa idea,.

15t4



!r

Drugim czynnikiem dla Doncowa była ,,siła''. Tir powo|.wał się na

Darwina, mÓwiąc: ,,teorit Darwina tłumaczy postęp zwlcięstwem silniejsze-

go nad słabszym tl'l nieustannej ualce o byt,,.

,,Przemoc'' to kolejna siła moto ryczna ukrairiskiego nacjonalizmu.

Doncow Poucza swoich czytelnikÓw, iz,,bez przemocy i żelaznej bezwzgĘd-

ności niczego w historii nie stworzono.., ?rzemoc, żelazna bezwzględność

i wojna oto metod.y, Prz! pomocy ktÓrych wybrane narody sĄ drogą post?pu,,

i dodaje za Sorelem: ,,przemoc to jedYn\ sposÓb, pozostający w dyspozycji

(,,.) narodÓw zbrydlęconych przez bumanizm,,.

Doncow tak rozumie rolę nacjonalisq,czne) eliry _ ,,mniejszości ini-

cjarywnej,, _ ,,ustunauia (ona B.G .) staoją prawdę, jedyną i nieomylną,

młotem u',btja tę uiarę i tę prawdę w zbuntouAne m,jzgx ogÓłu, bezlitośnie

zulalczając niedowiarkÓw,,. Tym samym wyklucza wszelki pluralizm, za-

powiadaj ą c rezim totalitarny,

,,El.opansja'' j ako siła motoryczna nacj onalizmu ukrairiskiego wynika

z uznania narodu _ ',nacji'' Za gat|Jnek w przyrodzie. Doncow powołuje

się tu na.Woltera, według ktÓrego ,,pragnienie świetności stuego braju oznA-

cza pragnienie nieszczęścia stuoich sąsiadÓw,'i dodaje od siebie ,,ekspansji

stpego k,ol, tl',ryrzeka się tylko ten, u kogo całkou',icie obumarło poczucie pa-

triofzmu. Prawo ekspansji istniało, istnieje i istnieć będzie. Absurdem

jest og lnoludzki punkt widzenia w poliryce.

Doncow Uzna)e też UkrairicÓw za nar6d wybrany. Według jego słÓw

są oni ,,stlporzeni z gliny, z jahiej Pan B g tworz)t narody uybrane,,. NiektÓ.

rzy kwalifikują takie srwierdzenia jako przejaw rasizmu.

Kolejnymi siłami motorycznymi ukrairiskiego nacjonalizmu są po-

nadto: fanatyzm, bezwzględność i nienawiść. Vedług autora ,,Nacjo-

nalizmu'' _ ,fanatyk uznaje stuoja prawdę za objawioną, kt rą mają przyjąć

inni,,. Stąd też pĘnie jego agresywność i nietoleranryjność w stosunku do

innych poglądÓw. Fanatyzm, jak rwierdzi Doncow, jest zbudowany nie na

',cum'' (z _ B.G.) a na ' 'contrł, (przeciw _ B.G.).

Thkże amoralność zajmuje ważne miejsce w katalogu cech ukrairi-

skiego nacjonalizmu spod znaku oUN. Celem ,,moralności'' wyznawa.

nej pruez ten nacjonalizm jest ,,silny człowiek'', a nie ,,człowiek w ogÓle''.

W.alce o byt, ktÓrą wynaje Doncow ijego uczniowie jako naczelną zasadę,

obce ,jest moralne pojecie sprawiedliwości i miłości. 
.Według 

niego rylko

filistrzy oraz\udzie z ,,obumarĘm insrynktem zycił, postępują moralnie

i odrzuca,ją wojnę, zabÓjsrwa i przemoc. 
.s7.przyrodzie 

nie ma bowiem

humanizmu i sprawiedliwości. Jest rylko siła (życie) i słabość (śmierć).

Oto podane w największym skr cie podstawowe Zasady ideologii

OUN, wyłożone w głÓwnej pracy naczelnego ideologa ukrairiskiego na-

cjonalizmu Dmytro Doncowa ,,Nacjonalizmie''. Jak widać są one bliskie

nazizmowi i co r wnie ważne, nadal znajdują akceptację co najmniej

wśrÓd części wspÓłczesnych UkrairicÓw.

Takimi problemami dotychczas w Polsce się nie zajmowano' poprze-

stając na stronie praktycznej działalności ukrairiskiego nacjonalizmu

i to dość często wyraźnie reglamentowanej PrZeZ koniunkturą polityczną.

Problemarykę tę w obszarze języka polskiego podjął dopiero dr hab. \fik-

tor Poliszczuk w serii swoich prac naukowych i popularnonaukowychr2.

Zagadnienia te wymagają spojrzenia interdyscyplinarnego' na ktÓre jest

stać tylko niekt rych badaczy. Ponadto koniunktura poliryczna srwarza

r6zne trudności, ktÓre dla niekt rych wydają się być wystarczającązaPorą

aby poniechać tej tematyki. odpowiedzialni za zbrodnie ludobÓjsrwa są

obecnie uznawani na zachodniej Ukrainie za bohaterÓw. otacza się tam

kultem nawet takich zbrodniarzy jak Roman Szuchewycz czy Dmytro

KłaczkiwsĘj. GłÓwnemu przywodcy i inspiratorowi zbrodni, Stepano-

wi Banderze, buduje się panteony. Swo,iego pomnika doczekała się we

Lwowie nawet dywizja SS - Hał"yczyna' ktÓrej członkowie wymordowali

setki polskich mieszkanciw H,try Pieniackiej, Podkamienia czy Palikr w.

Jest to chyba jeden istniejący pomnik w Europie wystawiony na chwałę

SS-manÓw! Na Ulaainie działają partie będące przedłuzeniem OUN-u,

a jak napisał profesor \W.łodzimierz Pawluczuk, autor książki poświęcone,i

12 Najważniejszą z nich jest: Integralny nacjonalizm ukrainski jako odmiana

faszyzmu, t. 1, Toronto 1998, ss. 294, t .2, Toronto 2000, ss. 778, t.3, Toronto
2002, ss. 536, t 4, Toronto 2002, ss. 524, t.5, Toronto 2003, ss. 510.
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wspÓłczesnej Ukrainiel3, nacjonalizm jako kierunek ideowy cieszy się tam

esrymą.

Polskie wydanie ,,Nacjonalizmu" Dmytro Doncowa powinno znacz-

nie ułarwić odnośne studia nad ukrairiskim nacjonalizmem i jego aksjo-

logią oraz rozwiać niektÓre wątpliwości. Kierunek ten, jak zauwazano juz

wyzej, bynajmnie,j nie obumarł i nadal funkcjonuje na Ukrainie, lvypeł-

niając tamtejszą pustkę ideologiczną Po zbankrutowanym komunizmie.

,,Nacjonalizm'' Doncowa mÓwi nam z kim i z Czym mamy do czynienia.

Nie zawieta on żadnych pierwiastk w humanisrycznych ani w wydaniu

chrześcijariskim ani laickim. RÓżni się też diametralnie od nacjonalizmu

polskiego i od nacjonalizmÓw innych narodÓw, aw słCze1Ólności romari'

skich. Nacjonalizm polski, rÓwnoczesny ukrairiskiemu' rozwijał się na

rych samych ziemiach i opierał swo,ie zasady o erykę katolicką, zapowia-

dającw drugiej połowie |at trzydziesrych )C( wieku budowę Katolickiego

Paristwa Narodu Polskiego.'a Natomiast Doncow dyskredytował i wy-

śmiewał inne prądy wystęPu,iące na Ukrainie, kt6re mogły się legirymo-

wać pierwiastkami humanistycznymi. Za|ecał tez ich odrzucenie. Tych

wszystkich aspektÓw nie brał pod uwagę Jerzy Giedroyć jak rcz i przed-
wojenni architekci polskiej poliqyki w stosunku do UkrairicÓw, ktÓrzy,

,iak się wydaje, przede wszystkim widzieli rylko jej antyrosyjski aspekt.
Pomyłki te kosztowaĘ bardzo drogol5.

Na koniec trzeba dodać z myś|ą o sceprykach lub nieszczerych poli-

rykach oraz innych koniunkturalistach, ze juz przed drugą wojną świa-
tową nie kto inny, jak Ukrainiec, greckokatolicki biskup Stanisławowa
Crzegorz Chomyszyn, uznał nacjonalizm ukrairiski w swoim wydanym
w roku 1933 (także w języku polskim) i dziś juz zapomnianym tekście
pt. ,,Problem ukrairiski'', za ,,destruktywny,,a nawet ,,obłędny,, gdyz pro-
wadzący do ,,śruiatopoglądu pogarishiego,, i ,,nienłwiści,,i odrzucał go sta-

13 \7.Pawluczuk, Op. cit., s. 66-81.

Nowosad, W u.,alce o Katolickie Patistwo Polskiego Narodu,
Poradowsk i, Kat o li c h i e Pa ri s tw o Naro du Po k h i ego, Vrocław

nowczolG. Niestery jego poglądy nie -i"}y wielu zwolennik w wśrÓd
UkrairicÓw. Szkoda tez, że nie zauwazali tego niekt6rzy Ówcześni polscy
polirycy oraz wspÓłcześni zwolennicy poglądÓw Jerzego Giedroycia na
zagadnienia stosunkÓw polsko-ukrairiskich.

16 Tekst pt. ',Problem ukrairiski'' został w języku polskim wydany w miesięczniku
,,Nasza Przyszłość', 1933, t. 29, 30.

1 4
Ks.

LwÓw 1938;
1997.

15 Zob.  przyp .2 .
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Horoxe.usr ZYDow
W\$TERSJI OUN-UPA

Żyd6w polskich mordowaĘ w latach minionej wojny wszystkie bez

wyjątku ukrairiskie nac,jonalistyczne ugruPowania i formacje bez wzglę.

du na rlznice w zakresie nie ideologii, a takryki. w zagbdzie Żydow

uczestniczyĘ poza zoł.nierzami batalionÓw ,,Nachtigal'' i ,,Roland'', mi-

licji i policji ukrairiskiej w służbie Niemc6w, formacje: Sicz Poleska na

Polesiu i \woĘniu pod przywÓdzrwem Andrija Melnyka (od ko ca roku

1942 jako Ukrairiska Armia Nacjonalno-Rewolucyjna), oddziaĘ polowe

frakcji oUN Stepana. Bandery, oddziĄ nieza|eznych nacjonalist w, od-

dziaĘ t.zw. Samoobrony.

Historycy, badacze dziejow drugiej wojny światowe,j, zwłaszcza ci,

ktotzy zajmują się od dziesiątkÓw lat dziejami stosunkÓw polsko-ukra-

iriskich' rolą ukrairiskiego skra,jnego nacjonalizmu w za$adzie ludności

polskiej i żydowskiej w latach 1939-1945, zgodni są w swoich ustale-

niach: - do najbardziej sfanaryzowanych, najbardziej okrutnych w prze-

śladowaniach swoich urojonych przeciwnikÓw, wrog6w, na,jbardziej

okrutnych w stosowaniu techniki mordowania swoich ofiar _ PolakÓw,

Żyd6w' ujęrych PatryzantÓw sowieckich, należeli nacjonaliści ukrairiscy,

litewscy, chorwaccy.

Jeze|i mowa o zbrodniach nacjonalistÓw ukrairiskich, należy wymie-

nić najbardziej |iczące się w zbrodniczej działa|ności formacje :
. bataliony specjalne ,'Nachtigal'' i ,,Roland'' pozostające

w dyspozygi wywiadu wojskowego - 'Wehrmachtu 
Abwehr.

I.JczestniczyĘ one w zagładzie Żydow we Lwowie i w innych

miejscowościach na Kresach Wschodnich RP,

. ukrairiska milicja, przekształcona Przez NiemcÓw w ukrairi-
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'ką policję pomocniczą Ukrainische Hilfspolizei. Policja

ta mordowaŁa ŻydÓw i PolakÓw od I94I r. do czasu przejścia

w całości do UPA w 1943 r.

. oddziĄ polowe obydwÓch frakcji UPA _ Maksyma Borowcia _

Thrasa Bulby i Stepana Bandery

. podo ddziaĘ ochotniczej ukrairiskiej |4 Dyw\zji GrenadierÓw
.Waffen SS, ukrairiskie pułki policyjne SS.

Nie wolno pominąć poważnego udziału w masovrych zbrodniach na

ludności polskiej i żydowskiej, dokonanych prfez zdziczałe, niezorgani-

Zowane chłopsrwo ukrairiskie' na swoich polskich sąsiadach, nierzadko

spowinowaconych więzami rodzinnymi.

Przed historykami, głÓwnie polskimi, ukrairiskimi, zydowskimi, zaj-

mującymi się dziejami drugiej wojny światowej, a zwłaszcza dziejami

stosunkÓw panujących na okupowanych Przez NiemcÓw i SowietÓw zię-

miach polskich, jako bodaj najważnie jsze zadanie uznać na|ezy dziaŁania

na rzecz dotarcia do świadomości młodego i średniego pokolenia Ukra-

iricÓw i PolakÓw i przekazanie im prawdy o oUN-UPA, o ukrairiskiej

policji w służbie Adolfa Hitlera, prawdy o ukrairiskiej ochotniczej 14

Dywii1i GrenadierÓw SS, o ukrairiskich pułkach policyjnych SS. Ukra-

iriskiej młodziezy naLeiy przekazać prawdę o wymordowaniu Prze7' UPA

kilkudziesięciu tysięcy UkrairicÓw, sprzeciwiających się zbrodniczej dzia-

łalności tej formacji. Historycy zgodni są co do liczby zamordowanych

PzZęZ UPA swoich rodakÓw UkrairicÓw _ nie mniej niz 40 rysięcy osÓb.

\7 dniu wybuchu wojny i napaści niemieckiej na swojego sowieckiego

sojusznika, 22 czerwca I94I r., do akcji zbro)nej u boku hitlerowskiego

\7ehrmachtu wesĄ podporządkowane wywiadowi wojskowemu

Abwehr, formacje ukrairiskiego nacjonalizmu, bataliony,,Nachtigal"

i ,,Roland''. Z ramienia oUN batalionem ,'Nachtigal'' dowodził

Roman Szuchewycz, p1źniejszy generał i komendant UPA, pseudonim

Thras Czuprynka. Stronę niemiecką prezentował Theodor Oberllnder,

specjalista od spraw \wschodu, wspÓłpracownik Abwehry.

W skład ZgruPowania podporządkowanego polirycznie oberlindero-

wi wchodziĘ poza batalionami ,,Nachtigal'' i ,,Roland'', j.d.,ostki Ge-
heime Feldpolizei - Thjnej Policji Polowej \Tehrmachtu, nazywanej w
języku potocznym Gestapo \7ehrmachtu, oraz |icząca kilkadziesiąt osÓb
gruPa Abwehry II. Jednostki te działĄ w składzie 49 Korpusu G6rskie-
go, dowodzonego Przez generała Ludwika Ktiblera.

30 czerwca, jako pierwsza jednostka wehrmachtu, wkroczyłado Lwo-
wa grupa dywersyjna Oberlindera z ukrairiskim batalionem ,,Nachtigal"
i bojÓwkami oUN, wyprzedzając o 7 godzin wejście regularnych jedno-

stek \Wehrmachtu.

\il7 dniu, w ktÓrym do Lwowa wkroczyli Niemcy, cywile ukrairiscy
z ziko-błękitnymi opaskami na rękawach, od wczesnego rana *yłaPy-
wali wszystkich zna)dujących się na ulicach Żydow, innych wywlekano z
domÓw. Żyd6w, w tym kobiery bito pałkaml ze|aznymi prętami, masa-
krowano nożami i siekierami. Bardzo szybko trotuary i jezdnie pokryły
się rannymi i trupamiŻyd6w, w tym i żydowskich dzieci. Niemowlętom
żydowskim rozbijano gło*y o ściany domÓw i latarnie. Niemieccy Żoł-
nierze przyg|ądali się rym scenom nie reagując, oficerowie \fehrmachtu
zachęcali UkrairicÓw do pasrwienia się nad ujęrymi Żydami i do zabijania
ich.

Z zeznan licznych świadkÓw wydarzen czerwcowych I94I roku,
Żyd6w i PolakÓw ktÓrym udało się przezyć niemiecką okupac,ję
i ukrairiskie pogromy, zbogatej dokumentacji źrodłowej wynika, ze zoł-
nierze batalionu ,,Nachtigal'' uczestniczyli, wespÓł z boj wkarzami ukra-
iriskimi i z motłochem żądnym krwi i rabunku' w Pogromach we Lwowie
w ciągu pierwszych dni po zĄęciu miasta Przez NiemcÓw.

\7 czasie rych pierwszych pogromÓw, z rąk ukrairiskich śmierć mę-
czeriską poniosło kilka rysięcy Żyd6w, o wiele więcej zostało okaleczo-
nych, doznało kalecrwa. Innych, tłum UkrairicÓw, zawlÓkł do koszar przy
ulicy Zamarstynowskiej, gdzie birych, torturowanych Żyd6w zmuszano
do wykopania na dziedzincu ogromnego dołu i wrzucania do niego kil-
ku tysięcy ciał ludzi wymordowanych przez NK!7D w ostatnim okre-
sie przed ucieczką sowietÓw ze Lwowa. Podobne sceny .i"ły miejsce
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w więzieniach Lwow a Przy ulicach Łąckiego i w ,,Brygidkach' przy uIicy

Kazim\erzowskiej. \7 czasie kiedy Żydzi wykonywali te Prace' Ukrairicy

rozstrzeliwali ich, mordowali tępymi narzędziami.

Akcja rozPoczęta Pruez UkrairicÓw 30 czerwca 194l roku trwała do

3 lipca. oblicza się, że Ukrairicy zamordowali wÓwczas ok. 7 tysięcy

Żydow.

Z tych pierwszych dni pogromÓw ludności żydowskiej przez UkrairicÓw

przy udziale żotnie rzy bata\ionu ,,Nachtigal'' w miejscach torturowania

i mordowania Żyd6w lwowskich, zachowĄ .ię do dziś fotografie,

wykonan e Przez samych UkrairicÓw i przez Niemc6w.

Żyd,6w polskich oraz Zyd6w zwozonych do ośrodklw zagłady na

okupowanych ziemiach polskich z innych kraj Ów europej skich, mordowaĘ

wspÓlnie z Niemcami wszystkie bez wyjątku ukrairiskie nacjonalisryczne

ugrupowa nia, zariwno ugrupowania umundurowane, jak i ugrupowania

nie mające w sensie formalnym statusu policji, wojska.
.V zagładzie Żyd6w uczestniczyĘ formacje: zołnierze ukrairiskich

batalionÓw Nachtigal i Roland, podporządkowane wywiadowi \7e-

hrmachtu - Abwehr, ukrairiska milicja, przekształcona Przez Niem.

cÓw w ukrairiską policję pomocniczą Ukrainische Hilfspolizei,

oddziaĘ PartY-anckie Siczy Poleskiej na Polesiu i VoĘniu pod przywÓdz-

twem Andrija Melnyka - komendanta Ukrairiskiej Organizacji Wojsko-

wej (od korica roku 1942 jako Ukrairiska fumia Nacionalno-Rewolu-

cyjna), wszystkie oddziaĘ Partyzanckie oUN, oddziaĘ frakcji oUN

S tepana Bandery, o ddziaĘ nieza|eznych nacj on al istÓw, tzw. Samoob ro ny,

podporządkowane UPA na \WoĘniu i na caĘch Kresach południowo-

wschodnich RP.

Ukrairiscy wachmani w niemieckich ośrodkach zaglady, obo-

zach koncentracyjnych, w tzw. policyjnych obozach Pracy' ktÓre byĘ

w rzeczywistości obozami zaglady, uczestniczyli akrywnie w zag}adzie

Żyd6w polskich i Żyd6w sprowadzanych z okupowanej i uza\eznionych

od NiemcÓw krajÓw euroPejskich. ObozÓw zagłady i filii obozowych,

w kt rych ukrairiscy wachmani wesp6ł z Niemcami dokonywali zagłady

Żyd6w, było na okupowanych ziemiach polskich bardzo duzo, dla zobra-

zowania sytuacji przedstawiamy niektÓre z nich:

SS-Sonderkommando BeŁzec (Dienststelle Bełzec der 
.Waffen 

SS)

funkcjonował w okresie od l listopada 194l r. do 30 czerwca 1943 r.

Załoga składała się z ok. 30 SS-manÓw NiemcÓw i ok. 200 wachmanÓw
_ UkrairicÓw, uczestniczących we wszystkich fazach zagłady więźniÓw _

Żyd6w, PolakÓw, jeric w radzieckich. \7 okresie początkowym istnienia

obozu Czynne byĘ trzy komory 1azowe, zasilane gazami spalinowymi,

w pÓźnie jszym okresie Niemcy wybudowa|i jeszcze kilka komÓr. \więź-

niÓw tracono masowo w egzekucjach strzałowych i w komorach Bazo-
vvych.

Do ośrodka zag}ady w Bełżcu Niemcy skierowali ponad 500 Vsię-
cy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego' w rym ok. 300 rys.
z dystryktu Galicja oraz transPorty ludności żydowskiej z Austrii, Gre-
cji, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Ru-

munii, \Węgier. \w Bełżcu mordowano rÓwnież Polak w Przyvvożonych
z pobliskich miejscowości i ze Lwowa, głÓwni e za udzielanie pomocy Ży-

dom' za Przynależność do organizacji konspiracyjnych. oblicza się, ze

ogÓłem Niemcy przy wspÓłudziale UkrairicÓw zamordowali w Bełżcu ok.

600 rysięcy osÓb.

W pamięci zbiorowej Żydow lwowskich i z innych miejscowości

w Galicji pozostał do dziś obraz sĘnnego obozu Janowskiego SS, piekła

ziemskiego, ktÓre na trwale pozostanie w ludzkiej pamięci i w literaturze

dokumentu, w opublikowanych po wojnie wspomnieniach nielicznych

ocalonych.

Der SS- und Polizei Fiihrer im Distrikt Galizie n Zwangsarbeitslager

in Lemberg urworzony został w październiku 194I roku na pÓłnocno-
zachodnim przedmieściu Lwowa i miał od samego początku istnienia

straszliwe znaczenie. Zwozono tu Żyd6w z całej Galicji a ponadto
zwozono Żyd6w zFrancji, Holandii, Belgii, Jugosławii, Czech, z obozlw

w Niemczech, a rÓwnież obywateli USA i Wielkiej Brytanii, ktÓrych

wojna zastała w Europie.
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Więźniowie -Żydzi zatrudniani byli w zakładachr pracy na rZeCZ armii

niemieckiej. Żydow mordowano każdego dnia, bez wyjątku, a okrucieri-

stwo SS-manÓw NiemcÓw i ukrairiskich wachmanÓw przekraczało ludz-

kie wyobrazente. E,gzekucje odbywĄ się w trzech miejscach _ u podnÓża

gÓry KortumÓwka, obok GÓry Zamkowe) P,,y Cytadeli, w lesie Lesienic-

kim na wschÓd od dzielnicy Łyczakow.

Według obliczeri historykÓw, przez oboz we Lwowie przeszło 300 do

400 rysięcy ludzi. Uratowało się od śmierci zaledwie kilkadziesiąt osÓb.
\według obliczeri historyk w, zajmujących się historią niemieckich

obozÓw zagłady, w okresie funkcjonowania Konzentrazionslager Lublin

na Majdanku zamordowanych zostało ok. 360 rys. ludzi pochodzących

z22krajow E,uropy. Dokładnego bilansu strat ludzkich w tym obozie nie

udało się ustalić, bowiem Niemcy zn\szczyli przed ucieczką dokumenta-

cję, a część dokumentÓw wywieźli.

oboz funkcjonował od jesieni |94I r. do 22lipca 1944 r.

Ukrairiska policja pomocnicza uczestniczyła akrywnie w organizowa-

nych Pruez NiemcÓw obławach na Żydow i PolakÓw wywożonych do
Majdanka. Na,iwiększą ilość zamordowanych Przez NiemcÓw i Ukrairi-
cÓw stanow\|i Żydzi i Polacy, kolejną gruPą zgladzonych stanowili jericy

radzieccy.

Piekłem ziemskim był oboz zag}ady - SS Konzentrationslager Kra-
kau-PłaszÓw usytuowany w dzielnicy KrakÓw _ PodgÓrze, określony
w pierwszym okresie istnienia jako ,,Arbeitslager", administrowany przez
Ss. \7 obozie rym przebywali fydzi z Polski, węgier, Rumunii i z innych
kraj w oraz Po|acy. więźniowie traktowani byli w sposÓb wyjątkowo
okrutny. Załogę obozu stanowiło ok. 600 SS-manÓw NiemcÓw oraz SS-
mani Ukrairicy, Lirwini, Łorysze, Rumuni.

oblicza się, ze Przez oboz w Płaszowie przeszło l50 rys. ludzi z CZe-

go 80 rys. zostało zamordowanych. Z zeznan świadkÓw ktÓrym uda-
ło się ptzezyć wynika, że ukrairiscy wachmani mieli szczegÓlny udział
w męczeristwie więźniÓw - Żyd6w. Spośr d zamordowanych w Płaszo-
wie, Żydzi stanowili największą gruPę.

\7 ośrodku zagłady SS Sonderkommando Sobibor Niemcy przy
wspÓłudziale ukrairiskiej załogi zamordowali w okresie funkcjonowania
obozu od wiosny 1942 r. do jesieni |943 roku 25O tys.ludzi. ośrodek
w Sobibo rze Przeznaczony był do ekste rmin acji Żyd6w, ktÓrych zwożono
ru głÓwnie z lubelszczyznY, a w następnym okresie z dystryktu Galicji.
Poza Żydami polskimi, w Sobiborze ginęli Żydzi przywoź:eni tu w trans-
portach z Austrii, Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, \węgier, Rumunii'
Czech.

\ilr pierwszym okresie funkcjonowania ośrodka w Sobibo rze,więźni1w
mordowano przez rozstrzeliwanie, a po wybudowaniu kom6r gazowych,
więźniÓw wprost z ramPy kolejowej kierowano do komÓr.

\(/ Sobiborze zamordowano Pewną' nie ustaloną ilość PolakÓw,
w rym w lutym 1943 roku zamordowano caĘ transPort dzieci polskich
z Zamojszczyzny.

Załogę sS Sonderkommando SobibÓr stanowiło ok. 30 SS-manÓw
NiemcÓw oraz |00 do 150 wachmanÓw UkrairicÓw, cechujących sZCZe-
gÓlne okrucierisrwo.

Ukrairicy wchodzili w skład załogi największego po KL Auschwitz
_ Birkenau w oświęcimiu _ Brzezince ośrodka zagŁady w Tieblince
II w obecnym wojewÓdzrwie Mazowieckim. \w okresie funkcjonowania
tego ss-sonderkommando Treblinka zamordowano ru ok. 750 rys. l,r-
dzi, głownie Żydow polskich oraz Żyd6w przywozonych z okupowanej
Przez NiemcÓw Europy, m.in. z Austrii, Belgii, Czech i Słowacji, Francji,
Crecji, Jugosławii, Niemiec, ZSRR. Okrucierisrwo ukrairiskich wachma-
nÓw wchodzących w skład załogi obozowej' stosowane wobec idących na
śmierć do komÓ r Bazowych Żyd6w polskich i europejskich, zostało opi-
sane w rysiącach artykułÓw i w setkach publikac,ii książkowych. Istnieje
bogata bibliografia rych publikacji.

Bodaj na,jwazniejszą publi kacjąodnoszącą się do zbrodni ludobÓjsrwa
dokonanej w Ti"eblince Przez NiemcÓw przy udziale UkrairicÓw, jest
dwunastotomowe wydawnicrwo angielsko i hebra,isko języczne _ pełny
stenogram Procesu sądowego w Jerozolimie, Iwana Demianiuka.
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ukrairiskiego wachmana w Theblince. Publikacja ta liczy łącznie |3 872

stron druku.

\(/ miesiącu lurym 1986 roku władze sądowe USA przekazaĘ

prokuraturze parisrwa lzrae| zamieszkałego Po wojnie w USA Ukrairica

Iwana Demianiuka, ktÓremu prokuratura izraelska stawiała zarzut

uczestnicrwa, Po przeszkoleniu w ośrodku Ss w Tiawnikach na

Lubelszczyźnie, w masowej zagładzie Żydow w SS-Sonderkommando

Tieblinka. Na prośbę wŁadz lzrae|a skierowaną do właściwych władz

polskich o udzielenie pomocy prawnej' GłÓwna Komisja Badania Zbrodni

Hitlerowskich w Polsce powołała zesp6ł spośrÓd swoich pracownikÓw

w celu poszukiwania dokument w i świadkÓw. Zesp6ł ten, złoŻony ze

specjalistÓw, zajmował się sprawą Iwana Demianiuka i załogi w Tieblince

przez pięć lat.
'W. 

trakcie prowadzenia poszukiwari dowodÓw, świadkÓw naocznych

wydarzen związanych z funkcjonowaniem ośrodka zagŁady w Treblince,

ujawniono wiele faktÓw, szczeglłow porwie rdzających akrywny udział

ukrairiskich wachmanÓw w zadawaniu cierpie skazanym na śmierć

Żydom i udział rych wachmanÓw w zagladzie.

Niemcy - SS-mani pełnili w Theblince I i w teblince II funkcje

kierownicze, załoga obozÓw składała się z ukrairiskich wachmanÓw,

ktirzy sĘnęli z okrucierisrwa.

w likwidacji powstania żydowskiego w getcie warszawskim

w kwietniu |943r. uczestnicĄ obok NiemcÓw jeden oddz\ał szkoĘ

SS w Tiawnikach, tzw. Askarzy, ,,Tiawniki-Md.nner'', a .w składzie tego

batalionu byli Ukrairicy a ponadto Łotysze i folksdojcze.

W dniu 25 kwietnia 19B8 roku Sąd okręgowy w Jerozolimie ogłosił

wyrok w sprawie Iwana Demianiuka, ukrai skiego SS.mana, członka

załogi niemieckiego obozu masowej zaghdy Żyd6w w Tieblince na

Mazowszu, w Polsce: kara śmierci za udział w ludob jsrwie na narodzie

żydowskim. Demianiukodwołałsię od tego wyroku do Sądu Najwyższego

Izraela.

\(/ sierpniu I99I roku nastąpił upadek Związku Radzieckiego.

24 sierpnia tegoz roku Rada Najwyższa Ukrainy proklamowała
pełną niepodległość i zde|ega|izowała partię komunisry czną. Zmianie
zasadniczej uległa sytuacja poliryczna, gospod arcza' militarna. Nie rylko
na wschodzie Europy, ale na caĘm świecie..
Mozna uznać,ze nie było to przypadkiem, ze Sąd Najwyż szylzrae|aw lipcu
1993 r. uchylił wyrok śmierci, wydany PrzezSąd okręgolvy w Jerozolimie
i polecił zwolnić zwięzienia Iwana Demianiuka. Sąd Najwyższy nie uznał
Demianiuka za niewinnego, ale obciązył prokuraturę izraelską o to' ze nie
zdołała dostarczyć sądowi niezbirych dowodÓw jego tozsamości i winy.

Sprawiedliwość to problem złozony i bardzo skomplikowany.
Prawo _ Prawem a poliryka - polityką.
\Werdykt Sądu Na,jwyższego spotkał się ze sprzeciwami i oburzeniem

wś rÓ d s p ołe c z n o ś c i lzr ae|a, zwł aszczaw ś ro d ow i s ka ch Ży dow wyw o dzący ch
się z KresÓw \wschodnich RP i ich Potomsrwa. Tych Żydow, ktirzy nie
zapomnieli i nie zaPomną i ktorzy nie przeb uC:'Ąl podobnie jak my'
Polacy.

\7 marcu |943 r. kierownicrwo OUN-UPA wezwało całą ukrai ską
policję do porzucenia służby na rzecz Niemiec i przejścia do lasu pod
dowÓdzrwo UPA. \il7skutek tego wezwania, ponad 4 tysiące policjan-
tÓw ukrairiskich z uzbrojeniem i pełnym wyposażeniem zasiliło w sPo-
s6b znaczący istnie jące juz oddziaĘ zbrojne UPA. SpośrÓd owych ok.
4 500 policjantÓw zdecydowana większość uczestniczyła po 30 czerwca
|94l r. i az do dezercji ze słuzby dla NiemcÓw w zagladzie Żydow na Kre-
sach \Tschodnich RB we wschodnich powiatach Rzeszowszczyzny i Lu-
be|szczyzn% uczestniczyław zagładzie PolakÓw na rych samych terenach.
Nazajutrz po odzyskaniu przez nar6d polski niepodległości w l990 r.,
ukrairiscy nacjonaliści na Ukrainie, w Kanadzie, USA, w Polsce pod,ięli
na giganryczną skalę akcję, ktÓrej cele są widoczne jak na dłoni i skutecz-
ne. Oto owe cele:

. zatrzeć w świadomości społeczerisrwa polskiego, zwłaszczawśrÓd
młodego pokolenia PolakÓw prawdę o ludobÓjsrwie, ktÓrego
ofiarami byli Żydzi, Polacy oraz Ukr aincy a sprawcami ukrairi-
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ska policja pomoc n\cza w służbie niemieckiej, oddziaĘ polowe

OUN.UPA a szczegolnie jej służba specjalna - Służba bezpeky.

Formacje te zapisĄ się w pamięci Polakow, Żyd6w, w pamięci

CzechÓw osiadĘh na woĘniu okrucie srwem, ktÓrego nię zna.

ła wcześniej Europa na Przestrzeni wiek6w,

przedstawić społeczerisrwu polskiemu, ukrairiskiemu, opinii

światowej dokładnie zafałszowany obraz UPA jako formacji rze-

komo wa|czącej jedynie z Niemcami i z sowiecką partyzantką

o niepodległą Ukrainę,

wykorzystując klimat poliryczny w E,uropie i w świecie

i kompletną niewi edzę na Zachodzie o istocie, o ludobojczym

charakterze oUN-UPA, wystawiać Polakom rachunki rzekomych

krzywd, ząd,aćodszkodowari i zadośćuczynienia za rzekome straty

poniesione z winy PolakÓw, za wysiedlenia ludności ukrairiskiej ze

wschodnich rejonÓw Polski, za pobyt w obozie w Jaworznie,

przemilczeć totalnie udział ukraióskich formacji wojskowych

i poliryjnych w ekstermin acji Żyd6w i PolakÓw.

Zupełnie niedawno, W kwietniu br. publicysta jednej

z najpowazniejszych gazet codziennych określił w swoim artykule rzezie

dokonyw ane PrZezUPA na bezbronnej ludności polskiej terminem ,,pol-

sko-ukrairiska wojna chłopska''. Oznaczać to miałoby, ze przeciw bardzo

dużej ilości oddziałÓw polowych UPA, doskonale uzbrojonych' wypo-

sażonych i dobrze wyszkolonych w dziele mordowania, polska ludność

cywilna była w stanie wystawić taką samą lub podobną siłę, że wieś polska

napadnię ta Przez uzbrojone po zęby hordy, dorÓwnywała im podobną

siłą ognia.

Rzeczywistość była zupełnie inna. \Wsie polskie byĘ bezbronne'

a rzadkie punkry polskiej wiejskiej Samoobrony dysponowĄ nikłą siłą

ognia, a w skład tej Samoobrony wchodzili najczęściej nieletni chłopcy

i starcy.

Twierdzenie o rzekomej,,Polsko-ukrairiskiej

w pełni fałszywe i zamierzone.

Zbrodnie ludobÓjsrwa dokonane Przez NiemcÓw, Przez \fehrmacht,

rozne formacje policji niemieckiej, a zwłaszcza Przez SS i osławione Ein-

satzgruppen zostały w miarę dokładnie rozPoznane, zewidencjonowa-

ne, opisane w setkach książek' w rysiącach arrykułÓw publicystycznych

w świecie. Zbrodnie te zostały przebadane i opisane, choć nie tylko, Przez
PolakÓw i Żyd6w, historykÓw, badaczy dziejÓw drugiej wojny światowej,

niemieckie,j okupacji Polski, Ukrainy, Białorusi, innych parisrw europej-

skich. Badaniami problem6w związanych z epoką zagłady zajmująsięzy-

dowskie i polskie insrytury naukowe. Autorami bardzo wartościolvych

publikacji są historycy Niemcy, Amerykanie, Anglicy, Francuzi.

Natomiast z Przyczyn, ktÓrych nie sposÓb zrozumieć, trwa mil-

czenie ze strony |iczących się w świecie insrytut w naukowych' w rym

i w Polsce o udziale ukrai riskich n acj onal is tÓw, wyznaw cow doktryny D my-

tro Doncowa, ukrairiskiego Adolfa Hitlera, w zag}adzie Żydow polskich

na Kresach \Wschodnich RĘ o udziale niezorganizowanego, zdziczałego

chłopsrwa ukrairiskiego w grabieży i zbrodniach dokonanych naZydach.

Ti.wa totalne milczenie o udziale ukrairiskich fanarycznych wyznawcÓw

ideologii OUN-UPA w masowym mordowaniu, wspÓlnie z Niemcami

i we własnym zakresie, ŻydÓw polskich na okupowanej Rzeszowszczyź-

nie i Lub e|szczyźnie. NiektÓre wielotomowe encyklopedie publikowane

w niepodległej Polsce po 1990 r. spełniając oczekiwania, a najpewniej

i Żądania polirykÓw i polirykierÓw, a rÓwniez dostosowując się do aktual-

nych zapotrzebowari polirycznych, stosują świadome Przemilczenia i ewi-

dentne zafałszowania na temat ideologii, prakryki, celÓw strategicznych

OUN-UPA.
.W żadnej z wydanych w Polsce po 1990 roku encyklopedii nie

stosuje się terminu ,,Holokaust'' w hasłach odnoszących się do udziału

OUN-UPA w zag}adzie Żyd6w polskich i PolakÓw. \W encyklopediach,

o ktÓrych mowa' nie można zna\eźć informacji o nieznanym w naszej

cywi|izacji okrucierisrwie Ukrairic w, realizatorÓw programu Adolfa

Hitlera i Dmytro Doncowa.
.w encyklopediach polskich, w kraju, ktÓry w latach drugiej wojny

30 31



światowej był największym cmentarzyskiem E,uropy, odnotowuje się

w sposÓb bardzo oszczędny problem rzęziPolakÓw na\woĘniu i na caĘch

Kresach Połudn iowo -ws chodn ich RP, doko nywanych przez o UN- UPA.

Tiwa kompletne milczenie na temat wspÓłudziału ukrairiskich formacji

policyjnych i wojskowych bojÓwek oraz zdziczałego chłopsrwa ukrairi-

skiego ale i ukrairiskich mieszczan, w Holokauście Żyd6w Polskich.

\7 ostatnich latach i az do dziś zdarza się od czasu do czasu, ze au-

torzy publikacji prasowych, pisząc o epoce zagłady ludności polskiej na

\woĘniu i na cĄch Kresach.W.schodnich RB stosują formę relarywizacji

w opisach działan UPA i działan obronnych Armii Krajowej i Polskiej

Samoobrony.

Jesteśmy świadkami ukrainizacji roznych polskich insrytucji,

w tym parisrwowych, samo rządowych, poniektÓrych wyzszych uczelni,

przejmow ania przez UkrairicÓw spoza Polski istotnych funkcji.

w fałszowaniu historii wydarzen związanych z zagładą polskich Zy-

dÓw i zagładąPolakÓw rękami ukrairiskich nacjonalistÓw, wyznających

ideologię hitlerowską, * zacieraniu prawdy o polskim i żydowskim Ho-

lokauście realizowanym wsP lnie Przez NiemcÓw i Ukrai cÓw, celują

poszczegilni publicyści.

Do dnia, w ktÓrym odbywa się nasza sesja naukowo.historyczna,

prawdę o zbrodniach dokonanych wspÓlnie z Niemcami na Żydach

i Polakach przez ukrairiskie ugrupowania i formacje skrajnego nacjonali-

zm|I, gł wnie Przez OUN-UPA, glosząPolacy, polscy historycy, badacze,

autorzY wspomnieri, a na Ukrainie głoszą tę prawdę jedynie organizacje

anryfaszystowskie, stowarzys zenia weteranÓw drugiej wo j ny światowej .

o zbrodniach ludob jsrwa dokonanych na Żydach, Polakach, żoł-

nierzach radzieckich przez ukrairiskie formacje' ugruPowania wyznĄące

i realizujące ideologię Adolfa Hitlera i SS, milczą, jak dotąd, instytuc,je

parisrwowe i instytury żydowskie i polskie, zajmujące się dziejami drugie,j

wojny światowej.

W ciągu pięciu lat zajmowania się sPrawą Iwana Demianiuka, Cł6w-

na Komisja Badani aZbrodni Hitlerowskich w Polsce przekazała prokura-

turze lzrae|a 61 1 kart dokumentÓw odnoszących się do sPrawy Treblinki
i Demianiuka.

Na Zachodzie świata panuje totalne milczenie na temat udziału Ukra-
iricÓw w zagladzie Żyd6w polskich i europejskich, w zagladzie ok. 200
rys. PolakÓw. Do bardzo rzadkich przypadkÓw za\iczyc na|ezy doskonałe
opracowanie z 1990 r. dr Shmuela Spectora z jerozolimskiego insryru-

tu Yad Vashem zatytułowane ,,The Holocaust of Volhynian Jews l94|-
1944".

Aktualnie i od wielu lat w niepodległej Ukrainie władze pa srwowe,

urzędy, insrytucje' samorządy lokalne stawiają pomniki sPrawcom zagła-

dy Żyd6w, PolakÓw i Ukrairic w _ mordercom z UPA i z innych for-

macji skrajnego ukrairiskiego nacjonalizmu. \W miejscach publi cznych,

w parkach, na skwerach, na murach gmach w publicznych monru-
je się tablice pamiątkowe ku czci UPA' a najwybitniejszych przywÓd-
cÓw zbrodniczych formacji określa się mianem ,;bohaterÓw narodo-
lvych Ukrainy''. Tej działalności patronują najwyzsze władze Ukrainy
z prezydentem parisrwa Juszczenką na czele, patronuje ukrairiski KościÓł
Grecko-Katolicki, ten sam' ktÓry w latach wojny i zagłady zachęcał do
mordowania Żydow i PolakÓw, ten sam, ktÓry poświęcał siekiery, noże
i brori palną hord UPA.

Dziś, po latach śledzrw, poszukiwari dokumentÓW świadkÓw, nie ule-

ga wątpliwości to' zebez udziału i pomocy Ze strony UkrairicÓw, niemoż-
liwe byłoby PrzeProwadzenie Przez NiemcÓw ogromnej operacji zagŁady
Żyd6w na Kresach \Wschodnich RB a juz na Pewno nie byłoby mozliwe

przeprowadzenie tej operacji w tak kr tkim czasie.
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Dn LucvNn KurtŃsxe

LuoogoJsT1$(/o PoIsKIEJ LUDNoŚCI KRESo\urEJ -
FENoMEN DRUGIEJ woJrgy Śurłłro\$yEJ'

Cn ZBRoDN|CT{ Pl-ĄN
UKRAIŃSKICH NACJ oNALISTo\t/

,,Trzeba krwi, dajmy morze krwi, trzeba terroruł, uczyimy go

piehielnym [,,.] Mając na celu taolne paristwo ukrairiskie, idzmy

doi wszystkimi środhami i wszystkimi szlakami. Nie wstydzmy

się mordtiw, grabieży i podpalei. W ualce nie ma etyki.,'

Mychajto KotodzinśĘj [Kołodziriski] l

Kiedy zadajemy Ukrairicom pytanie dlaczego dokonali w czasie

II wojny światowe;. ludobÓjsrwa PolakÓw, większość z nich ma gotową

odpowiedź: doszło do mordu, bo Ukrairicy chcieli mieć własne pa srwo,

a Polacy nam rym przeszkadza|i, a na dodatek lekcewazyli i źle traktowali

zamieszkującą Rzeczypospolitą ludność ukrairiską.

Pomijając kwestię, że eksterminowanie Przez nac,ionalistÓw ukrairi-

skich innych narodÓw, zamieszkujących na wspÓlnym kresowym teryto-

rium jest absolutnie niedopuszczalne i karygodne, warto jednak zastano-

wić się nad słusznością zarzutow stawianych Polakom.

Czy polsk\e władze wykluczaĘ istnienie ukrairiskiego parisrwa? Czy

rzeczywiście po odzyskaniu niepodległości do tego stopnia gnębiĘ lud-

ność ukrairiską, ze usPrawiedliwiało by to eksterminac,ję polskich kobiet

i dzięci w czasie wojny? Dlaczego az tak drasrycznych zachowari nie do-

puszczaĘ się inne licznie zamieszkujące Rzeczypospolitą mniejszości np.

Białorusini?

1 Z tekstu jednego z czołowych działaczy i ideologÓw U\fo- oUN, za: Motyka
G., Ukrairiska Partyzantka 1942-1960, s.49.
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Po pierwsze władze odrodzonego parisrwa polskiego nie rylko nie byĘ

przeciwne, ale sprzyj^Ę budowie samodzielnego paristwa ukrairiskiego

za Zbruczem. Piłsudski od początku realizował program mający na celu

rozczłonkowanie Ros,ji i odsunięcie jej od granic polskich2.Były to kon-

cepcj e,,Prometej skie'', czy koncepcj e,,mię dzy mo rzł'. Ale zaden z w arian-

tÓw terytorialnych nie zakładał oddania Ukrairicom Lwowa, Czy Galic,ii
_ poźniejszej Małopolski \il7schodniej. Przypadek \7oĘnia budzi nato-

2 Poliryką wschodnią obozu Piłsudskiego i jej realizatorami zajmowało się wielu
autorÓw, oto niektÓre z ich prac: Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium poli4lki
wschodniej J,j,,fa Piłsudskiego (do kuietnia l920 roku), KrakÓw 200I Borkowski

J., Piłsudczykowsba koncepcja panstwa,,,Dziennik Narodowy'' (DzN) 1982, nr
1-4; Paruch W., od konsolidacji panstwouej do konsolidacji narodowej. Mniejszości
narodowe w myśli poli4lcznej obozu piłsudczykowskiego (1926_1939), Lublin
1997 Piotrkiewicz T., Kuestia ukrainska w Polsce w boncepcjach pihudczyzny
I 926_1930, Warszawa 1981; Poli4lka uhrairiska Piłsudskiego',,W.iadomości
Polskie'', I94I, nr 3; Polityka ukrai ska Piłsudskiego. Minsh _ Borysław - Kij w
- Warszaua_Ątga, ,,wiadomości Polskie'', Londyn I94I-I942, nr 72, 42, 44;
MiedziriskiB., PolitykaWschodnia Piłsudskiego, Zeszyty Historyczne (ZH),Parfz

1975, z. )C(XI; Micewski A,, W nieuoli koncepcji wschodniej,,,Świat'' 1967, nr
35; Kwiecieri M., Mazur G., Działalność prometejska i dyuersja na Wschodzie,
(Relacja mjr. Włodzimierza Dąbrouskiego), ZH 2002, z. I40; Charaszkiewicz E.,
Przebudoua wschodu Europy. Materiały do polityki wschodniej J,j",fa Piłsudskiego
u latach 1B93-192I, ,,Niepodległość'', Londyn 1955, nr 5,; Chojnowski
A., Koncepcje poli4lki narodouościowej rządÓu polskich w latach 1921_1939,
\Wrocław 1979; Mniejszości narodowe w polityce rzqd w polskich u', latach 1921_
]926,,,Przegląd Historyczny'' t. LXVII, z.4, 1976 r;BrzechczynK., Ukraina u
koncepcjachfederaryjnych LeonaWasileuskiego, |w:f Zagadnienie rosyjskie, M7ślenie
o Rosji, oglądy i obrazy spraw rosfiskich, red. Bohun M., Goćkowski J.' Krak w
2000; Schaetzel T., Pułkownik Walery Sławek, Jeruzalem 1947; Racja stanu Polski
naWschodzia, ,'Niepodległość'' 1972, nr 8; MadajczykCz., Dokumenty u sprawie
polityki mniejszościotuej władz pokkich po przewrocie majouym, DzN 1972, nr 3;
Kęsik J., Dokumenty u) sprawie poli4lhi narodowościouej władz polskich na bresach
wschodnich w latach I937_1939, DzN 1992, nr I-2; Idea niepodległej Ukrainy
w świetle studium Adolfa Bocheriskiego pt.: ,,Zagadnienie pokko-ukrairishie,,, fw]
Studia z dziej u,, XX uieku,,,Prace Historyczne" 7997, t. XXIII; Kowal P. (red.),

ołdakowski J. (red.) , Zuchniak M. (red.), Nie jesteśmy ukrainof lami' Polska mryśl
polityczna u',obec Ukrainc w i Ukrainy. Antologia tekstÓw, \Wrocław 2002.

miast więcej wątpliwości, szczegÓlnie, gdy ana|izujemy aprobowa nąPrzez
władze sanacyj n e ukrai niza cyj nądziałal ność Henryka JÓzewskiego3.

Nie zmienia to faktu, ze zaden z wariantÓw terytorialnych nie za|<ładał
oddania Ukrairicom Lwowa szczegllnie gdy analizujemy aprobo
waną Przez władze sanacyjne ukrainiza cyjnądziałalność Henryk a |6zew-
skiegoa.

3 wiele informacji na ten temar w pracy Snyder T., Henryk J zeuski
i polsko-sowiecka rozgryuka o (Jkrainę,, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, KrakÓw 2008.
Szerzej na temat działalności JÓzewskiego także w: Krasicki S,, Poli4tka uojewody
JÓzewshiego na Wołyniu u śtłtietb cUfr i fakt tll, Stratyn 1939; rcęsik J., Zaufaiy
Komendanta. BiogrĘa polityczna Jana HenrykaJtizeu',skiego t 892_] 98 ] ,.Wrocław
1995; Mitzner P., MilczenieJ zeuskiego,,,Kartł, 1991, nr 5; Stawecki P,, Poli-
tyka wołynska Henryka J zewskiego w śuietle nieznaqtch źr deł z lat 1935-]936,
,,Przegląd \wschodni,, 1997, t. IV z. I o3); Snyder T., Rekonstrukcja narodÓw.
Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś ]569_1999, Suwałki 2007; Czech M., Prome-
teusz Jtizewski, ,,Gazeta wyborcza" 6 i 13 xII 2009. Na temat idei prometeizmu
fundamentalną pracę pt. Prometeizm w polityce II Rzeczrypospoliiej,.Warszawa
I97I, opublikował S. Mikulicz Ponadto warto zapoznać się zl Lewandowski J.,
Imperializm słabości, warszawa |967; ,,Prometeizm,,_ koncepcja polityki wschod-
niej piłsudczyznv, Biu|eryn VAP, seria historyczna I i II, nr 2112, 1958 i nr Il|4'
1959; Kwestia ukrairiska w II Rzeczypospolitej, ,,Aneks" r9gz, nr 2g; Historia
Ukrainy, Zeszyty Historyczne ,,Kulrury" dalej ZH 197g, z 45.
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Trudno robić Polakom zarzuty,że nie chcieli bezpośrednio po I wojnie

światowej, kiedy ich ojczyzna dopiero odzyskała suwerenność nie chciała

bliżej niedookreślonemu i zanarchizowanemu bytowi politycznemu do-

browolnie oddać terenu zamieszkałego w dużym procencie przezPolakÓw,

ze zd'ecydowanie polską infrastrukturą, nieruchomościami i własnością

ziemską. Z takich ziem i jego polskich mieszkaricÓw, nie mozna było tak,

Po Prostu zrezy1nować tym bardziej, że istniało realne zagrozenie szybkie.

go włączenia ich do Ukrairiskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Niestery nie powiodĘ się do korica polskie usiłowania cywilizacyjnego

podźwignięcia ziem kresowych. Okazało się to niemożliwe w tak krÓtkim

czasie i na terytorium wstrząsanym cię}ymi zamieszkami, podpaleniami

i zamachami terrorystycznymi. Nasilający się z latami szowinizm ukrairi-

ski zniszczył skutecznie wszystkie podejmowane Przez władze pr6by roz-

wiązania p ro bl emÓw poli tyc zny ch i gospoda r czy ch dzi el n ic wschodnich.

To była _ j"k rwierdzi Czesław Partacz _ wręcz wojna wypowiedziana

Polsce i Polakom Przez rodzący się ukrairiski integralny nacjo na|izm, czyli

ukrairiską odmianę faszyzmu. Polacy _ ludzie cyvi|izacji łaciriskiej, do

tego w większości liberałowie, nie mieli mozliwości jej wygrać, ani nawet

powstrzymać. Polska nię miała na to środkÓw ani ducha. Uciekać się zaś

do metod przeciwnika nie chciała. Należy tez uznać zabłąd brzemienny

w konsekwencje, że rylko częścludności ukrai skiej wykorzystała krÓtki,

dwudziestoletni okres wspÓlnego bytowania w ramach Rzeczypospolitej

do nauki samorządzenia i podnoszenia poziomu cyvvi|izacyjnego wspÓl-

nych wojewÓdzrw. Ich anarchizowanie, w dużej mierze finansowane Przez

wrogich sąsiadÓw, było bowiem dla wszystkich zjawiskiem niekorzyst-

nym. \Winę za .;rk\ stan rzeczy ponosili zariwno Ukrairicy jak i Polacy.

Zarzut,że pa srwo utrudniało, czy wręcz uniemozliwiało rozwÓj spo-

łeczny,kulturalny i gospod arczy ukrairiskiej mniejszości w świetle dostęp-

nych źrodeł uznać trzebaza absurdalny. Można bez trudu udowodnić, zę

warunki społecznego i ekonomicznego rozwoju srworzone Ukrairicom

byĘ na tle parisrw ościennych bardzo przyzwoite. \7ystarczy wspomnieć

spektakularny rozwij spiłdzielczości ukrairiskiej w Polsce, bardzo duzą

liczbę ukrairiskich organizacji spotecznych i placÓwek kulturalnych, ist.

nienie ukrairiskiego szkolnictwa (w Tm Prywatnego), ukrairiskich posłÓw

i senatorÓw5 z wicemarszałkiem Sejmu . Innym czynnikiem świadczącym

o normalnym bytowaniu i braku prześladowa narodowościowych jest

bardzo wysoki Przyrost naturalny ludności ukrairiskiej w cĄm okresie

międzywojennym.
'Wszystko 

to dowodz\, ze ukrai scy obywatele Rzeczypospolitej mieli

możliwość realizowania swych aspiracji narodowych. Jednak poko,iowa,

ewolucyjna droga była dla szowinistÓw ukrairiskich i rosnącego grona ich

symparyk|w za długa i za zmudna, słowem _ nie do przyjęcia. Natchnie.

ni sowiecką ideą rewolucji' postanowili przyśpieszyć Procesy historyczne.

Dokonywali tego jednak z pogwałceniem Praw Polski i wszystkich zasad

Prawa międzynarodowego. Nie mieli paristwu naszemu nic do zaofero.

wania, a ząda|i, by Rzeczpospolita oddała im cztery wojewÓdzrwa kreso-

we z całąinfrastrukturą, zaś nieukrai skich mieszkaricÓw _ zabrała sobie

gdzie indziej.

Czło nkowie o rgan izacj i t erro r y sty czny Ch dz\ałapcych na teryto ri um

Polski: Ukrai skiej Organizacji\Wojskowej (l-MO), a potem Organizacji

Ukrairiskich Nacj onalistÓw (oUN)' wspÓłpracując z wrogimi sąsiadami

Polski i klerem greckokatolickim, dokonali w krÓtkim czasie dramatycz-

nych sPustoszeri moralnych, najpierw w umysłach ukrairiskiej młodzie-

zy, a potem u większości UkrairicÓw.Tymczasem dziś obroricy skrajnego

u krairi skiego nacj o nal izmu uw azają te rro rysry czne działan ia O UN- UPA

w międzywojniu, a Potem w czasie II wojny światowej za zjawiska wy-

jątkowe i odosobnione, za kt6re winę Ponoszą,,inni' ', ,,obcy'', ,,p&nowie''
itp. czy|i Rosjanie, Niemcy, Polacy, Czy wreszcie okoliczności. Twierdzą

5'W latach 1928-1939 Ukrai cy dysponowali 111 mandatami poselskimi i 30
senatorskimi, za: Szumiło M.' Ukrainsba Reprezentacja Parhmentarna w Sejmie
i Senacie RP (1928-1939), Warszawa 2007, s. 57.

6.Wasyl Mudry, poseł UNDO' pełnił tę funkc,ię w latach 1935_|939.
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oni, ze masowych, okrutnych mordÓw, może dopuścić się każdy narÓd.

Nie jest tak do korica. Bowiem w omawianym wypadku tak drasryczne

metody stosowan. byŁy od wiekÓw7.

Ukrairiska ideologia etnicznej nienawiści i zaboru ma dtugą i mroczną

tradygę. \Vystarczy zajrzeć do dzieł literatury ukrai skiej' odwołującej się

do etosu kozaczyzny.

Rozpocznijmy od ukrairiskiego hymnu ,,Szcze ne wmerła Ukraina,,-

znajdziemy tu zwrotkę:

,,Nałeuajko, Zalizniah i Thras Triasiło

Z domowyny kłyczut nas na świateje diło,,

Do jakiej to ,,świętej pracy,, wzywqąherosi, zktorych dwaj pierwsi za-

mordowali swoje matki zato'zebyĘ Polkami i rzymskimi katoliczkami?

Czyz nie do rzęzi Po|akÓw? Bohaterowie zwrotki kierowali anrypolskim

ruchem hajdamackim w chwili słabości Rzeczypospolitej. Pod ich nozami

zginęło ok. 200 000 ludzi na Ukrainie, Podolu, południowo-wschodnim

\foĘniu. \7 samym Humaniu w |768 roku okrutnie wymordowano

prawie całą ludność (w większości polską i żydowsk) |iczącą 20 rys.

Z pochwyconych zdzierano żywcem pasy skÓry, wkopywano ich w zie.

mię, a potem ich głowy koszono kosą, rozPruwano brzuchy, a dziećmi

wypełniono 3 stud nie. Przy gości cach wznoszono szubienice, a na kaz-

de,j wisiał szlachcic polski, ksiądz, Żyd i pies a nad nimi był umies:zczarrY

napis: ,,Polak, Zyd i pies - jedna u)iArA" (,,Lach, 4d i sobaka to wira od-

naka"\8.

7 Liczne opisy okrutnych zachowari ludności ukrairiskiej inspirowanej przez
bolszewikÓw lub nacjonalistÓw wobec polskiej ludności w okresie I wojny
światowej zna|eźć można w książkach Zofri Kossak-Szczuckiej ze sĘnną Pożogą
na czele (kilkanaście wydari), wspomnieniach Kornela Makuszyriskiego ,,Radosne
i smlłtne,,, \7arszawa 1922 i innych.

8 opisy w książkach: Baczyriski J., Dzieje Pokki, warszawa 1911' s, 672;
Moszcze ski A., Pamiętnik do historyi polshiei.,,,.Warszawa 190'.

Podobnie śpiewali członkowie oUN w swojej pieśni:

,,W chwili ostatniej z grobÓw poustaną,
Bez sąd w będą u,,ieszać katÓw,

,t

)

)

.Wydarzenia 
te opisywał szczeglłowo wieszcz ukrairiski Taras Szew-

czenko w utworze pt. ,,HajdamAcy,,9. Dzieło to jest w swym przesłaniu

nie rylko antypolskie, anrykatolickie i anryzydowskie, ale także głęboko

amoralne i patologi cznę.

Oto fragmenry ktÓre rÓwnie dobrze mogĘby być ilustracją ludo.

bÓjsrwa dokonanego przez UkrairicÓw z OUN-UPA w latach II wojny

światowej ,, azwszelką pewnością byĘ do niego inspiracją:

,,...Kr1rA Lachom!

Niech nie grzeszą!

I dziatki barają,

Jr,ą, płaczą; jedni proszą,

Inni przehlinają.

Ten modli się i przed bratem

Zimnym już spouliada

Grzechy swoje,., nie zzali się

Zawzięta gromada,

Jab śmierć samt nie źnłuje

Ni lat, ni urody,

Ni szlachcianeh, ni ĄdÓweh.
Krew płynie do wody.

Ni kaleki, ni chorego,

IVi małej dzieciny

Nie zostało,.. Nie zakĘli

Złoturogiej godziny.

Wszyscy legli, u',szyscy rzędem;

Ani zytuej duszy

Izraels kiej i szlacheck iej.

Każdego kata czeha ten sam los,
IVa jedną szubienicę _ Lacha i psa.,.,,

za: Moryka G., Ukrairiska Partyzantka..., s. 54.

9 Taras Szewczenko. Hajdamacy, przekład i opracowanie Leonarda Sowit'r-
sk iego, Wi lno 1861.
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Ęmczasem od burzy

Podwojone, do obłohÓw

Sięgają pożary.

A Jarema ciągle huka:

,,Kary Lacbom, kary",

Jak szalony utiesza, pali,

Sieha trupie ciało:

,,Dajcie Lacha, dajcie Zyda!
Mało mi icll, mało!
Dajcie Lacha, krwi dauajcie,
Mięsazhrwiąipianą!

Morze krtai, . . nie dosyć morzA, , ,10

XXX

,,...Poltulali-

Kupa, koło kupy

Od Kijowa do Humania

Legfu pokkie trupy.
Jab ta chmura Hajdamacy
Human otoczyli,

o pÓłnocy, a do świtu
M iasto zap a li li, za k rzy cze li :
Morduj Lacha znouu...
...Mury rozwalili,-

Rozwalili, o kamienie,
IGięży rozb4ali,

A uczniaczkÓul ż1ucem ul studni
Wszys tk i c h p o c lt ou.ta li,
Aż do samej nocy Lach w mordowali, . ,11

l0 lbidem' s' 88_89. Narzuca się podobierisrwo ostatniego
niniejszego tekstu.

l I  l b i dem,  s . 114 -115 .

wersu do motta

45

Thk skomentował Promowa nie przez wieszczÓw ukrairiskich hajda-
mackich ,,bohaterÓw'' Rusin _ językoznawca Pantelejmon Kulisz:

,,RuinA ,.., jedYnym bYła rezultatem Chmielniccq/zn!, ruina była je-
dyn1m ideałem hajdamaczyzny.., I{ic ludzkiego nie znajdziem\ w hajda-
makacłl, ani w archiwach Ówczesn\ch, ani u pismach hajdamackicb, ani
w podaniach starych dziadtjw ukrairiskich... nie takim b7ł Gonta, jakim go
odmalował poeta, nie tac\ b1li panowie' htÓrycb Gonta po?Dlrzynał, popalił
i pomordował, nie taka była (Jkraina, jahby się komu tego chciało, nie tak
zapatrlu)ała się Uhraina na hajdamaktjot.,, jak wyśpieuywał Szeuczenho i
ani popi' ani pouażni ludzie, ani trzeźwi tl',łościanie, nie ?rą/c4lniali się do
rozboj w Gonty i Zelezniaka... Takze w rosyjskim ,,TArasie Bulbie,, Gogola
zmyśleni 14 - srwierdza Kulisz _ tacy Kozac\ i Lachy _iahrcb nigdy nie było
i być nigdyl nie mogło.,,

... Nasze małorosfiskie poaieści, dramat\, poematy, liryczne poezje, od-
noszące się do przeszłości, pełne są dziecinne7o szczebiotu o sławie kozackiej,
_ry,h kozak w, bezmyślnych i bezlitosnych niszczycieli nie tylko sąsiednich
krai w, nie tylho obc1ch narodtjw, lecz i pohreulnrych im krwią i religią...
Rozpljaczonlm rabusiom z obu słon Dniepru datllaliśmry nazluf ?atriot w
i obroncÓw prześladowanej religii, a przechouujqc jeszcze sąmi w sobie dzihie
inst\nh4l rodzinnego kraju, otaczaliśmy chwałą czyn!, pozbawione uszelkich
cecb humanistycznych

C6z z tego? \ilf,łaśnie ten ha,jdamacki etos przetrwał i ugruntował są
pozycje w ideologii ukrairiskiej nurtu nacjonalis rycznego.

Kr zy sztof Łada po dokładnym przean alizowa n i u p iśmi en n i crwa głÓw-
nych działaczy oUN dowiÓdł, że idea eksterminacji PolakÓw oraz v\ryr1t-
cenia pozostałej P,,y zyciu ludności polskiej z ziem,,Vielkiej Ukrainy''
była bardzo popularna wśrÓd ukrairiskich elit poliryczn ych juzw pierw-

l2 Panenkowa I, Punkty ,Wilsona, a Galicja Wschodnia' LwÓw I9]t9, s. 38. Cyta-
ry wedle objaśnienia autorki, pochodzą Z Pracy P. Kulisza pt. Materiał1 dla istorji
wozsojjedinienia Rusi,,, prze|<ład Leona \ilhsilewskiego 

,'w książce tegot. autora
,,Ukraina i kwestia ukrairiska".



szej połowie XIX wieku!'3 Że pod zaborem austriackim ukrairiska ,,Zoria

HaĘćkqł, zachęcaŁa do wytępienia ,,polskich panÓw'', pouczała chłopÓw

jakich narzędzi mają uzywać do walki: pali, drągÓw, toporÓw i siekier.

31 lipca 1848 roku na posiedzeniu unickiej Rady Świętojurskiej we Lwo-

wie użyto Po raz pierwszy jakze popularnego piźniej hasła: ,,Lacby za

San,,|4. Z akim bagażem Ukrai cy weszli w przełomowy dla dziejÓw tej

części Europy Środkowej okres wojen światowych.

Do strasznych okrucierisrw wobec polskiej ludności, palenia, torturo-

wania, gwałtÓw, doszło na \WoĘniu i w Galicji z koricem I wojny świato-

wej i w toku polsko-ukrai skiej wojny lat 1918-1919. Ujawnił się wÓw-

czas bardzo źIe rokująry na przyszłość stosunku UkrairicÓw do PolakÓw

czynnik: włączenie się do anrypolskiej akcji kleru unickiego. Parochowie

greckokatoliccy nagminnie uciekali ze swych placÓwek Porzucqąc wier-

nych'', atakowali' często fizycznie, księży rzymskokatolickich i rabowali

mienie księży i kościołÓw rzymskokatolickichl(,, a nawet do mordÓw ta-

kich wzywali'7. Prym wiedli w tym dziele uniccy kapelani, ktlrzy zamie-

niali się w agitator w:

,,... ,,Wsławił się,,między innymi,.. o. CH'., kt ry rll czasie drugiej

inuazji ruskiej apostołował, ,,aby wyrżnąć tuszystkich ksigży polskich,, i sam
jak mtiwił głośno uobec ludzi cyulilnych i żołnierzy la K., [ze| choć kaptan,

13 Pomiędzy wypędzeniem a eksterminacją. Nacjonaliści ukrairiscy wobec
PolakÓw na Kresach i Musimy ich wyniszczyć, musimy oczyścić Ukrainę [w:]
Cz. Partacz, K. Łada, Polska wobec ukrairiskich dążeri niepodległościowych
w czasie II wojny światowej, Toruri 2003, s.69_95 i 278-304

14 w czasie buntu Bohdana Chmielnickiego powstĄ hasła: ,,Lachy za Słucz,,
czy ,,Znajesz LAsze, po Słucz nłsze,, , a w czasie II wojny światowej już nie ',Lachy
Za San'', a|e za wisłok, a nawet: ',za wisłę'', PatrT Cz. Partacz, K. Łada, Polska
uobec dążeri... s. 7-8.

l5 X. M. St., Cerkieta unicka tae uschodniej Małopolsce w czasie inwazyi
rosfiskiej(1914-l9f D. Fakty i refleksye, s. 1l-12 i inne.

16 lbidem, s. 53;66-74.

17 lbidem, s.52-53.
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pierwszy każdego zarizaw,,. Podobny jemu kolega, kapelan o.T,..tuypraulił

łacirishim zakonnicom w (J. auantur? zA to, że konającemu ofcerowi pol-

skiemu podały na zlecenie komendanta szPitala trochę kompotu,

S zczegÓl n ie dramary cznie b rzmiaĘ wezwan ia do,,świ ę tej wo j ny'' P rze-

ciwko Polakom - dziś jest to potępiany Przez opinię światową ,,dzihad''.

Duchowni uniccy pisali odezwy ktÓrych treść była wręCz porazająca. Oto

cytat z jednej z nich:

,,. . . Ukrainski narodzie!

Nowe niebezpieczenstuto idzie do nas z zachodu....Kto ut Boga wierzy,

kto ma choćby tyle sił, aby unieść rusznicę, albo n ż, idź przeciw lackim pi-

jawkom, a Btig odpuści ci bracie tu'toje grzechy, jakbyś odbył pielgrzymhę do

Ziemi Świętej,,.Pamiętajcie bracia i siostry- że niedopuszczonym grzecłlem

jest ,,,dać choćby wody zranionemu Lacłlowi...Zryu,,ajcie drogi przed nimi

i za nimi, zabijaicie ich we śnie, na btuateracb i nie znajcie litości uobec

nich ... uczcie nnu)et małe dzieci, że u',ojna przecitl'l lachom _ to święta

uojnal9...

Na przełomie roku 1918/19 ukazał się komunikat dowÓdzrwa wojsk

polskich, w ktÓrym stwierdza się, że:

u,,,ZC sffony duchownrych kierounib w Ukrairic w la ciągu całego

trwania walb zbrojnycb nie padł ani jeden głos protestu przeciruko gwał-

tom i okrucienstll)om, ani jeden nie został podjęty krok, zmierzający do

położenia kresu bezmyślnemu pastuieniu się nad rywiln7 ludnością pol-

skq i jericami pokktmł. Moralną zatem odpowiedzialność za te ubole-

wania godne akty gwałtu ponosić musi między innymi tahże i ducho-

wieristwo greckokatolickiego obrządku, pozostające la stałym kontakcie

i porozumieniu z kierującymi czynnikami uhrainshimi,,.,20

Jak dodał w liście do księdza metropoliry Andrzeja Szeptyckiego gen.

Tadeusz Rozwadowski:

18 lbidem, s. 53.

19 lbidem, s. 50.

20 Cerkiew unicka..., s. 54



,,...Ducłlouienstwo unichie uinno łlamowaĄ A nie, jak kilbakrotnie
stuierdzono, podjudzać sztuczną nienawiść (IhrairicÓw do Polak ul,.

W odpowiedzi ksiądz Szeprycki srwierdził z właściwym sobie _ jak się

Potem niejednokrotnie okazało _ spokojem, ze nie są mu znane zadne

,,naduzycił,22.
Analizując tę dramarycznąfalę agresji wobec polskiej ludności w roku

1920, dr Irena Pannenkowa pisała:

,,. . . otÓż tu stwierdzić nalezy przedewszystkiem, ze ukrainskie meto-
dy walki zbrojnej, tuzorując się żywcem na dawnych hajdamackich, prze-
wyższają okrucienstwem nłwet barbarzynstwo prusbie, iak o rym świadczą
sttuierdzone protokolarnie fakty wykłutuania jencom oczu, wycinania ję,y-
kÓw, grzebania p ł-zywycb, katouania i morzenia głodem taziętych do nie-
woli dzieci pokkich, nie mtitl',iąc juz o puszcza,niu z dymem tasi polskich,
okrutnem kaleczeniu i mordouaniu bezbronnych, rabunkach itd. ...'23.

Au to rka, zas ta n awi aj ąc s i ę nad p rzys zło ś cią, wyp owi ed ziała złow r oż6 -

ne Prorocrwo:

,,...Czegoż tedy na przyszłość spodziewać b7 się mogła ludność pokka od
rusinÓu, jako euentualnych taładcÓta tego hraju? Zapotuiedzi ukrairiskie tl',
tym względzie są zgoła niedwuznnczne i żadnych nie pozostawiają wątpli-
tllości, ze beztazględna _ bardziej jeszcze beztazgĘdna jak pruska - ekstermi-
nacja zyu',iołu polskiego jest jedynym nA dziś pozytywnlm programem ukra-
ir isk im.. .24.

Znaczącąrolę w Propagowaniu nienawiści wobec PolakÓw po odzyska-
niu przez Rzeczpospolitą niepodległości odegrał czołowY ideolog nacjo-
nalizmu ukrairiskiego Dmytro Doncow. Ogłoszona w roku I926w Pracy
pt. ,,Nacionalizm,, doktryna wywarła potęzny wpłrw na kształtowanie się

2I lbidem, s. 54

22 Cerbiew unicka..., s. 54, za: ,,'W'pered" l9l 9, 29 I.

23 Panenkowa I., Punkty Wilsona, a Galicja Wschodnia, LwÓw I9I9, s. 39.

24 lbidem, s.39-40.
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Postaw młodych UkrairicÓw zamieszkujących Małopolskę wschodnią25:

| ..) Bądźcie napastnikami i zdobywcami, zanim będziecie mogli stać się

włodarzami i posiadaczami |...) wrogość jest nieunihniona... ,26. Thkie

przesłanie to rzucenie wyzwania całej ludzkości i jej dorobkowi. w tym

sensie pokrywało się ze znanąwypowiedzą Hitlera: ,,Silni przepędzają sła-

bych, ponieważ pęd do życia u jego ostatecznej postaci zAupsze roztrzaska

groteskowe ohowy tah zwanego humanitarlzmu, ażeby u jego miejsce -,jgł

wystąpić humanitary/zm przyrody, kt ra tępi słabych, aby oczyścić miejsce

dla silnych,..,)27. Jeden z rozdziałÓw pracy Doncowa nosił tytuł: ,,TwÓrcza
przemoc oraz mniejszość inicjatyuna, jaho siły porządhujqce...''. Realiza-

cją owej koncepcji było w czasie II wojny światowej powołanie w oUN

Bandery,,Służby Bespeky'' _ terrorystyczno-Policyjnego organu stosują-

cego przemoc ,,lepszych ludzi'' wobec prosrych i słabszych, jak choćby

chłopskiej polskie,i ludności c}.wilnej \ilZoĘnia i Małopolski \wschodniej.

Rozwijając swe myśli Doncow pisał: ,,Bez przemoq] i zelaznej benazgĘd-

ności niczego w historii nie stworzono |...) przemoc, żelazna dyscyplina i

uojna - oto metody, pr4] pomocy kt rych uybrane narody sĄ drogą po-

st?pu [...]''' Siłą motoryczną tak sformułowanej idei nac,jonalizmu była

ekspansja terytorialna: )'. ,,pragnąć świetności swego k*j,, oznACzA pragnąć

nieszczęścia suoicb sąsiad u', |...) ekspansji su',ojego hraju wyrzeba się tylho

ten, u kogo całkowicie obumarło poczucie patriotyzmu |,.,] bowiem gdy hi-

storia jest walką o panouanie i wtadzę, o wzięcie w posiadanie - to tu'lÓrcza

przemoc musi odgryulać dużą rolę w tym procesie, albouiem zaułaszczAnie,

25.W.roku 2008 w Krakowie ukazato się nowe wydanie: D' Doncow, Nacjonalizm,
tłumaczenie i opracowanie $fiktora Poliszczuka.

f6 lbidem, passim.

27 Hitler A., Mein Kampf, Mtinchen 1940, s. 557.

28 Doncow D., op. cit., pasim. To co zatrwazające, człowiek głoszący takie
hasła' w czasie ostatniej wojny wcielone w C7'yn, nie został nigdy osądzony,
potępiony, ani nawet otoczony ostrac}zmem _ pozosta,ie do dziś guru skrajnych
nacj onalistÓw ukrairiskich.



to przede wszystkim pragnienie pokonania"2e. 
'W'yraza 

to lapidarnie hymn
ukrairiskich nacjonalistÓw w słowach:

,,Dla nas najuyzszym praraem i nakazem
Zj edno czo n e Uk rai ris k i e Pans tta o
Potęzne jedno od Sanu po Kaukaz,,.

Te tezy stĄ się podstawą ideologii ukrairiskiego integralnego na-
cjonalizmu, będącego specy_ficzną odmian ą faszyzmu. Nie brakowało
w tej ideologii wątkÓw stricte rasistowskich. Do tego dochodzi fanaVzm,
definiowany jako nieustępliwa, bezkryryczna wiara w słuszność własnej
sprawy' idei, doktryny, połączona z nietolerancją i ostrym zwalczaniem
odmiennych poglądÓw. Najbezwzględniejsi przywidcy nacjonalizmu
ukrairiskiego: Stefan Bandera i Roman Szuchewycz, wychowali się na
ideach Doncowa.

Fanaryzm dał o sobie znać w okresie międzywojennym, gdy mło-
dzi, często nienależycie wyszkoleni ukrairiscy chłopcy, szli, posyła ni przez
bezwzg|ędnych przywidcÓw, doko nywać napad w i zamachÓw terrory-
stycznych, zarowno wobec PolakÓw, jak i opornych RusinÓw niepodziela-
jących ich pogląd6w. Jeszcze przed I Kongresem Ukrairiskich Nacjonali-
s tÓw został oPracowany,, Dekalog Ukrairiski ego Nacj onal is ry'', auto rsrwa
Stepana Łenkawśkiego. ,,Dekalogu'' tego uczyła się na wyrywki ukrairiska
mło dziez n acj o n al i s ryczna :

. ,,Zdobędziesz panstwo ukrairiskie, albo zginiesz u walce o nie,,;

. ,,Nie zau,,abasz się wykonać największego przestę?sttaa, jeśli fugo ,ay-
magać będzie dobro sprawy,,;

o ,,Menauiścią i podstępem będziesz przfimotuać uroga ttaojej na-
. . , ,

clt ;

. ,-,Będziesz dązyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni
panstua ukrainskiego, nAu)et u,, drodze znietaolenia obcoplemien-
cÓufq,.

29 lbidem.

30 Za: Mirczuk P., Narys Istorii oUN, Monachium l968, s. |26.Zniekształconą
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Niestery, rczy rc nie pozostĄ * sferze teorii. Punkty dotyczące po-

stępowania z ,,obcoplemiericami'' wprowadzono w czyn' gdy rylko nada-

r,yła się okazja! Rosenbergowska koncepcja buforowego parisrwa ukrairi-

sko.b iałorusko-litewskiego o r az nadziej e rychł ej r ewiĄi obowiązu jąq.h

traktatÓw pokojowych, pobudziĘ separarrzm mniejszości ukrairiskiej

w Polsce. Doncow postawił nawet tezę, ze zwycięsrwo Hitlera jest kori-

cem rewolucji rosyjskiej, a spadek po tej rewolucji winien ob)ąć nie nowy

,,Mesjasz Mosloł'T''', ale ,,LIkrairiska Idea Narodowa'', ktÓra musi zastą-

pić istniejącą międzynarodiwkę komunisryczną. Zariwno Ukrairiska
\Woj skowa O rgani zacja, Zacho dnio Ukrai riska Narodowo-Rewoluryj na

Organizacja (ZUNRO), jak i potem Organizacja Ukrairiskich Nacjona-

listÓw podejmowĄ dyskusję wewnętrznąnie tylko na temat terytorium,

ale i eliminacji z KresÓw innych niż ukrairiska nacji.
.W. 

swoim darwinizmie narodowościowym działacze Ulfo i oUN

na1wyzszego szczeb|a rozwazali w sposÓb najbardziej poważny zniszcze-

nie ludności polskiej na terenach uznawanych przez nich za ukrairiskie3'.

Idea bruta|nej czystki etnicznej na rych ziemiach stanowiła wręcz istotę

formę podstawowego tekstu rozpowszechnił R. Drozd w publikacji Pt.
Ukrajinska Powstancza Armia, 

'Warszawa 
1998. Tekst ten cytowany jest

w pełnym w oryginalnym opracowaniu II oddziału Sztabu Generalnego

z lat 30 ,,Geneza i rozw1j ukrairiskiego ruchu w).lvrotowego U.\W.O.-O.U.N.,

CA MS\riA, zesp. organtzacja Ukrairiskich NacjonalistÓw,sygn.R I/l38 (dziś

w BU IPN). Szerzej na ten temat tezw: Łada K., op. cit. s.69_95 orazw pracach

Viktora Poliszczuka w rym gł wnie Żr dła zbrodni oUN i UPA, tom I Zasady

ideologiczne nacjonalizmu ukrainshiego i Ubrainsbi ruch nacjonalistyczn!: słuktura

organizaryjna i założenia programzlt)e, Toronto 2003 i Nacjonalizm ukrairiski

w dokumentacłl cz.1 i 2 Toronto 2002.

31 Powstaław 1929 r. oUN, uwazająca się za reprezentanta ludności wszystkich

ziem, kt6re zamieszkiwali Ukrairicy, oparła w całej rozciągłości swą przyszłą

działalność na myśli D. Doncowa i jego prekursorÓw, uznając narody zyjące na

terytorium uważanym Przez niąza etnicznie ukrairiskie, zazagrozenie na drodze
ku niepodległości oraz Za przeszkodę utrudniającą rozw1j jednoplemiennego

narodu.



nacjona|izmu ukrairiskiego32. O prakryce działania Doncowowskiej za-
sady ekspansjonizmu pisał \wiktor Poliszczuk' przywołując rozkaz nr. 4
Iwana KĘmiw-Łehendy, krajowego prowidnyka oUN, ktÓry rozplaka-
tował go na ulicach Lwowa w roku |94t. Dowodzi on mocarsrwowych
ambicji nacjonalistÓw ukrairiskich:

,,,..W czasie gdy Niemcy będą bić Moskwę, rn! mam! sru',orzyć sil-
ną Armię Ukrainską, aby potem wsp lnYmi siłami przystąpić do podziału
i przebudotay śuiata

Podsumowując, ukrai scy szowiniści, odwołując się do argumentac,ji
socj al nych, rel igij ny ch, czy narodowowyzwoleri czy ch o d wiekÓw plano -

wali (a w sprzyjających okolicznościach realizowali) w stosunku do Pola-
k6w następuj ące rozwiązania:

l. usunięcie (wypędzenie) polskiej ludności kresowej (i innych za-
mieszkujących Kresy nieukrairiskich nac|i),

2. ludobÓjczą eksterminację,

3. Przymusową asymi|ację pozostaĘch.

Plany te miaĘ być (lub byĘ) realizowane samodzielnie lub w ścisłej
wspÓłpracy z wro1ami Polski i przy Pomocy ich aparatu parisrwowo-re-
presyjnego3a.

32 Tadeusz Piotrowski niezwykle trafnie zauwaza, ze czystka etniczna była
integralnym komponenrem przygorowywanej przez oUN rewolucji. Autor,
uzywając gry słÓw, ocenił intencje i charakter ideologii oUN: ,,Thk iak Sowieci,
mobilizouali oni chłop w ukrairiskich w celu ,,reu.,olucji socjalnej,,z jej integralnym
komponentem: czystką etniczną. (Być może na tym polega pratadziue znaczenie
pojęcia ,,nacjonalizm integraln7,,),,, Zu PiotrowskiT., Poland,s Holocaust' Ethnic
Strrfr, Collnboration with Occupying Forces and Genocide in the Second Republic,
191 B- ] 947, Je fferson, NC: McFarland 1998, s. 2O4, Za: K. Łada, op, cit. s. 7 | .

33 \7. Poliszczuk, ZrÓdła zbrodni oUN i UPA t. 1 Zasady ideologiczne nacjo-
nalizmu ukrairiskiego, ukrairiski ruch nacjonalistyczny: struktura organizaryjna i
założenia prlgramzwe' Toronto 2OO3, s. 62.

34Warto zapoznać się też z pracami przyblizĄącymi zagadnienia nacjonalizmu
ukrairiskiego z nieco innych pozycji. Patz: Stryjek T., Ukrairiska idea narodowa
okresu międzyulojennego. Analiza u',7branych koncepcji,\Wrocław 2000: \W.rÓbel A.'
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Aby odnieść ostate Cł'ne zv\rycięsrwo, ukrairiscy szowiniści musieli swo-

je hasła bezwzg\ędne,j walki zIIRzeczpospolitą i Polakami zaszczepić całej

ukrairiskiej społeczności, zwykĘm ludziom, często zyjącym z polskimi

sąsiadami w zgodzio a nawet zazyłości. Ti.r w ruch poszła odpowiednio

przygotowana nacjonalistyczna propaganda. Poniewaz działaczom brak

było wystarczająco przekonywujących argumentÓw natury polirycznej,

Postanowili posłuzyć się argumentami ekonomicznymi i socjalnymi.

Oparli swą agitację na podkreślaniu upośledzonej pozycji społecznej i so-

cjalnej UkrairicÓw w Polsce35. Widać w takim ,,klasowym'' podejściu silną

inspirację ze strony ruchÓw lewicowych, z socjalizmem i komunizmem

na cze|e. Obiecano ukrairiskim chłopom, ze ziemia i własność zostanie

Polakom i innym ,,czuzyncom" odebrana bez prawa do jakiegokolwiek

wykupu czy odszkodowania. Aby usprawiedliwić takie łamanie prawa

uzywali koronnego argumentu- ,,łlistorycznej krzyuldy ukrairishiej''. N"j-

bardziej spektakularnym środkiem ,,Propagandy'' był sam terror i anar-

chizowanie parisrwa. Setki zamachÓw, napadÓw, podpaleri, słuzyĘ sze-

rzeniu agresyvvnych postaw, wywo}ywaĘ strach, podwazaĘ wiarę w siłę

i stabilno ść Rzeczypospolitej.

PODSUMO\UTANIE

Dramat, do ktÓrego doszło w czasie drugiej wojny światowej,

a w szczegÓlności ludobÓjsrwo dokonane na kresowych Polakach zapIa-

nowali dużo wcześniej ojcowie nacjonalizmu ukrairiskiego, a zrealizowali

terroryści z oUN i UPA Przy Pomocy mas zindoktrynowanego społe-

cze stwa ukrairiskiego3.'. Amoralna, bezwzględna ideologia utorowała

Polska i Polacy w koncepcjach wspÓłczesnych ubrainshich partii nacjonalistycznycłl,
'W'arszawa 

2003.

35 Szerzej na ten temat m.in. w: 
.W.. 

Mędrzecki, Poli4lha narodowościowa II Rze-

czypospolitej a antypolska abcja UPA w latach 1943-1944. lw) Antypolska akcja

OUIV-UPA 1943-1944, Fakty i interpretacje. red. G. Moryka, D. Libionka, \Var-

szawa f00f.

36 Poliszczuk .i7., Gorzka prawda, s. 95_97. Autor oparł się na odezwie
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drogę do najcięzszych zbrodni37.
.w 

ry. kontekście obawy budzi, ze nieukarane i nieroz|iczone zbrod-
nie popełnione przez członkÓw OUN-UPA na Polakach prowadzą nie
rylko do fałszowania historii, ale i odrodzenia się tego skrajnego ruchu
na Ukrainie. \il7spomnienia o rych ludobÓjczych organizacjach są pielę-
gnowane Przez coraz liczniejsze grono pogrobowcÓw, ktÓrzY w poczuciu
pełnego roz1rzeszenia uznali okrutne CfYnY za powÓd do dumy. Mor-
dercom stawiane są pomniki, nawet w dzisiejs zych granicach Rzeczpo-
spolitej. Apologeci banderyZmu nazywani są bohaterami walki o wolną
Ukrainę, mają swobodny dostęp do mediÓw, stali się ,,kombatantami'',
biorą za swe okrutne Czyny,,odszkodowania'' od władz ukrairiskich. Są to
zjawiska alarmu,jące, gdyz ruch banderowski był, o CzYm jakze często się
zapomina, głÓwnie anrypolski. Powinniśmy o rym pamiętać, gdy na po-
mniku zamordowanych Pr7,ez NiemcÓw w ścisłej wspÓłpra cy z nacjona|i-
stami ukrairiskimi elit polskich uczelni Lwowa pojawiła się w roku 2OO9
skreślona ręką neobanderowc w swastyka i znamienny napis ,,Smert la-
cham''. To ostrzeżenie, dla rych, ktirzy tolerują odbudowę wzorowanej
na hajdamackich wybrykach formacji, lub swym milczeniem pozwalają
triumfować złu. Nie wolno zapomi nać, ze za dzisiejs zą granicąz Ukraina
zyje jeszcze wielu zastraszonych rodak6w; ze roszczenia ukrairiskich szo-
winistÓw wspieranych przez ukrairiskie władze obejmują 19 powiatÓw
wschodnich dzisiej szej Polski, nazywanych w publikacj ach,,Zacurzoni{'
i ,,ziemiami pod polską okupacją'.

Na zakoriczenie warto Przytoczyć jedną ze zwrotek ze śpiewnika
UPA, wydanego w Łucku w roku 1992 i od tej Pory wielokrotnie wzna-
wianego.

zamieszczonej w organie Prowidu oUN ,,Rozbudowa Naciji", nr r-2 (13-14)
ze stycznia-lutego 1929 r., s. 1-2; postanowieniach konferencji zamieszczonych
w nr 3-4 i 5 za marzec, kwiecieri i maj z rcgo samego roku oraz fragmencie
postanowie zamieszczonych w pracy P Mirczuka, Narys istoriji OUN..., s. 9g.

37 Po|iszczuk powofuał się na odezwę Pierwszego Kongresu Ukrairiskich
Nacjonalist6w z |929 r., w kt rej zapowiadano ,,całkowite usunięcie okupantÓw
z ukrairiskich ziem" w toku,,rewolucji narodowej".
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Zdo bywaj, zdo bywaj my sławę!

Wykosimy taszystkich LachÓw po Warszawę...

I-Ibrairiski narodzie. [. . . J
Zdo byuaj, zdo bywaj my silę!

Zarżniemy uszystkich LachÓw do mogiły...

Ukrairiski narodzie [. . . J
Gdzie San, gdzie Karpaty,

gdzie Krym, gdzie Kaukaz,-

Ukraina -Ukraificom,

a usz1lstkim przybłędo- -p,,,,Pg.

38 ,,PrzykłaĄ pieśni i wiersz'y Ubrainskiej Powstariczej Armii,, Przytoczenie

za: Siemaszko 
.Wł., 

Siemaszko E., LudobÓjstwo dokonane Przez nacjonalistÓw

ubrainshich na ludności polskiej Wołynia 1939_1941 
-Warszawa 

2000, s. 1294,

w tłumaczeniu autorÓw.
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Ks. Thonusz Iserowtcz-Zerr.srt

Zp,'cznoe,
KonoŚcIATYNA

Korościatyn był jedną z największych czysto polskich wsi w powiecie

buczackim na trnop o|szczyźnie. \W okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej

|ezaŁ na pograniczu wojewÓdztwa ruskiego i wojewÓdzrwa podolskiego,

w odległości 8 km od Monasterzysk i 12 km od Niżniowa, gdzie znajdo-

wała się Przeprawa Przez malowniczo wijący się Dniestr. okoliczne dobra

na|eżĄ najpierw do rodziny Monasterskich, herbu Pilawa, pÓźniej Sie-

nieriskich i Potocki ch, az w koricu do rodziny Mołodeckich. Gł wnym

źrodłem utrzymania mieszkaricÓw, obok Pracy na roli, było zatrudnienie

w licznych wapiennikach oraz w Fabryce Tytoniu, załozonej w IB44 r.

w Monasterzyskach, a będącej jedną z największych w kraju. od XIX w.

P rzez Ko rościatyn p rzeb i egała li nia kolej owa, prowadzą ca z Tar nopola do

Stanisławowa' co spowodowało, ze nad wspomnianą PrzePrawąwybudowa-
no okazały most. w 1939 r. wieś liczyła prawie 920 mieszka cÓw, w tym

rylko kilku narodowości ukrairiskiej. Ącznie 206 rodzin polskich, 4 u|<ra.

iriskie lub mieszane i jedna żydowska. Ludność polska mieszkała tutaj od

wielu pokoleri. Korościaryn posiadał szkołę podstawową i stację kolejową.

Do korica XIX wieku wieś na|ezała do parafii rzymsko-kato.

lickiej Pw. 
\Wniebowzięcia Matki Bozej w Monasterzyskach. \Vraz

z nią w jej skład wchodzĘ następujące wioski: Komar wka, \VyczÓłki,

Huta Nowa, Huta Stara, Bertniki, CzechÓw, Dubienko, Izabella, Sło-

bÓdka Dolna i SłobÓdka GÓrnal. \il7ioski te, jak i same Monasterzyska,

zamieszkiwali Polacy, Żydzi i Ukrairiry. Ze znanych os6b urodzonych

w tej parafii należy wymienić m.in. ks. biskupa Stanisława Padewskiego2,

I Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini, LwÓw 1939, s.46,

2 IG. bp Sanisław Padewski - ur. w 1932 r. w Hucie Nowej k. MonasteĘ''sk; wsąpił



obecnego ordynariusza diecezji rzymsko-katolickiej w Charkowie na Ukra-
inie, prof dr. hab. GabrielaTurowskiego, lekarza iprzyjaciela Ojca Święrego
Jana PawłaII, orazdwÓch językoznawcÓw: pro[, dr. hab. Michała Łesiowa]
z UMCS w Lublinie, wybitnego badacza języ|<a polskiego i ukrairiskiego,
i śp. doc. dr. hab. JanaZa|eskiegoa z lwSP (obecnie Akademia Pedagogicz-
na) w Krakowie, auto ra,,Po|szczyzny KresÓw Południowo-\7schod'nich''5
i ,,Nazw miejscowych Tarnopo|szczyznt''6. Stąd tez pochodził literat i sary-
ryk Horary Serafin7, autor znanego zbioru anegdot i dowcipÓw żydowskich
pt.,,P rzy szabasowych świecach''.

\r 1905 r. w Korościatynie, a w 1924 r. w Hucie Nowej erygowa-
no nowe parafie. Powstanie parafii korościaryriskiej było mozLiwe dzięki
właścicielce ziemski ej J1zefie Starzyriskiej, ktÓra ufundowała murowany
kościÓł. Świąrynia ta, budowana w latach 1863-1899, konsekrowana
została w l90l r. pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny'
Nowa parafia weszław skład dekanatu Buczacz, nalezącego do archidieceĄi
lwowskiej obrządku łaciriskiego. \s7 1936 r. parafia |iczyła I476 wiernych,

do zakonu kapurynÓw, wyśw. w 1957 r. Przezwiele lat pracował jako proboszcz
na Podolu. \7 1995 r. mianowany biskupem pomocniczym w Kamiericu Podolskim,
a trzy lata poźniej _ biskupem Pomoc niczym we Lwowi e.w 2OO2 r. mianowany
P]9rwsz'an biskupem nowo powstałej drccezji charkowsko.zaporoskiej na wschodniej
Ukrainie.

3 Michał Łesi6w _ ur' w 1932 r. w Hucie Starej k' Monasterzysk, profesor
zwyczajny, wykładow ca języka cerkiewno-słowiariskiego w greckokaiolickim
seminarium duchownym w Lublinie, auror wielu publikacji naukowych.
odznaczony PrzezJana Pawła II Medalem ,,Pro Ecclesia et Pontifice''.

4JanZalak- ur. w |926 r.w Monasterryskach, jęrykoznawca, numizmatyk i bibliofil.
Zm.w 1981 r. w Krakowie.

5 Jan 7.a|es|<l, Polszcz1zrw Kres w Południowo-Wschodnich, Jęzryk Alrksandm Fredry i
inne studia, Krak w 1998.

6 Jan zaleski, Nazwy miejscowe Tizrnopolrzcryzny w: ,,prace onomasryc zne,, t. 31,
ossolineum 

.Wrocław-KrakÓw 
|987 .

7 Horaq serafin - po wojnie mieszkał wŁndzi,pisując do ,,Szpilek'' i innych Bazil.
Zm. w 1980 r.
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z ktlrych 875 mieszkało w samym Korościarynie, 360 w KomarÓwce,

14l wVyczołkach oraz 100 na Dębowicy, osadzie powstałej po I wojnie

światowej ilezącej w granicach miasta Monasterzyska. Na terenie parafii,

w osadzie Huta Szklana pod KomarÓwką, znajdowała się rÓwnież kaplica

pw. św. Jana Nepomucena'.

o ile w samym Korościatynie i na Dębowicy mieszkali vtyłącznie Po-

lacy, o ryle w KomarÓwce i wyczÓłkach przewaza|i Ukrairicy, tworząCy

2.rys\ęczną społeczność, należącą do parafii greckokatolickiej w Mona-

sterzyskach (diecezja stanisławowska)9. Na terenie parafii korościaryriskiej

mieszkało zaledwie 8 Żyd6w, gdy, większość tej społeczności koncen-

trowała się w Monasterzyskach. Do II wojny światowej relacje pomię-

dzy mieszkaricami powiatu buczackiego, nalezącymi do rÓżnych wyznari

i narodowości, byĘ dość poprawne. \Wszystko jednak zniszczyławojna.
\W sierpniu |939 r. męzczyźni z Korościaryna zostali zmobilizowani

do wojska. walczyli oni głÓwnie w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii,

48 pułku piechory ze Stanisławowa oraz Grupy Operacyjnej,,Dniestr'',

kt6ra jako jedna z nielicznych ewakuowała się na węgry. Ciosem dla

wszystkich było wkroczenie wojsk radzieckich oraz zdradziecka postawa

niekt rych UkrairicÓw, co Jan Za|eski w swojej ,'Kronice zycił, tak opi-

suje:

17 września - Armia Czerwona zajmuje Buczacz. Już rano ulidziałem

s a m o lo ty,, gw i aździs te,, n ad M o n as t e r zy s k am i.

18 września - Czerwonoarmiejcy ulkraczają po południu do Monaste-

rzysk, Konne patrole rozbrajają niedobithÓul armii pokkiej. Pod Monaste-

rz'yskami były tez drobne potyczki zbrojne. Moskale rozbili pokką huchnię

polową, byli zabici i ranni. Pokki czołgista zastrzelit się w czołgu, kt rym

tupieru zAtArAsoIł)Ał szosę i znryghuał się od uleu'lnątrz. Ukrainql witają sulo-

ich ,,u.,yzwolicieli" kwiatami. W przeddzieri wkroczenia Czerwonej Armii

8 Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini, LwÓw 1939, s.46.

9 Szematyzm usello hreko.katoĄlćkoji eparchiji stanysłatuiuśkoji, Stanisław w
1 9 3 8 ,  s . 3 7 .



Ukraincy wymordowali polshą ludność na kolonii Kołodne podWycztiłkami,
W Baranouie czeruonoarmiejc! zastrzelili ziemianinA, ktÓry rzekomo bił
w sadzie chłop w zrywając\ch owoce, jak donieśli ,,poszkodowani.I0

Następnie pod datą 8 lutego |940 r. wspomi na: Pierwsze wielhie zsryłki
Polab w na Sybir. Wysiedlono przede wszystkim kolonist ot, i osiedleric w,
a także sporo pokkiej inteligencji.]t SpośrÓd mieszkaricÓw Korościaryna do
Kazachstanu zesłan o w raz z zo nąi czwÓrką dzieci J ozefa Zaleskiego, rylko
dlatego, zebył sołtysem wioski. Zmarł on na wygnaniu |4 września 1941
roku.

Następne zbrodnie nastąpiĘ w Czerwcu 1941 r., tuz po ataku Nie-
miec na ZSRR. $7 Czechowie, należącym do parafii w Monasterzyskach,
miejscowi Ukrairicy, ktlrzy stanowili większość, wymordowali swoich
polskich sąsiadÓw. .J7szystkich pomo rdowanych pochowano we wsp lnej
mogile, do ktÓrej wrzucono i zywcem pogrzebano także ciężko rannych.
Zginęło 17 os6b: 1l Polak w (w tym sześcioro maĘch dzieci) i 6 Ukra-
iricÓw przeciwnych mordowaniu Polak6w. Po dokonaniu mordu ukrairiska
ludność, uzbrojona w siekiery widĘ kosy i noze, prÓbowała dokonać
rzezi pob|iskiej SłobÓdki Dolnej (4 k- od Monasterzysk), zamieszkałej wy-
łącznie Przet. PolakÓw. Kolumna napastnikiw została jednak ostrzelana
i rozproszona przez wycofująry się oddział wojsk radzieckich.

RÓwnocześnie w okolicach Korościaryna toczyĘ się walki niemiecko-
radzieckie' o ktÓrych autor ,,Kroniki zycii, pisze: 4 lipca _ Niemry zajmują
Monasterzysha, przez Dębowicę przjeżdźają tylko niemieckie patrole konne.
Rosjanie spalili Fabrykę Ętoniową w Monasterzyshach (.,.) P, południu roz-
pocz(b się hr tkotrwałe u',alki Niemc w z okrązoną gru?ą wojsk radziec-
kich pod Monasterzlskami. Niemcy ostrzeliuujq ogniem z dział i karabintjtll
maszlnolulch taboryt rosfiskie rozlokouane w Podw1cztiłkach przy Fabrryce
Wapna. Przez całe popołudnie i noc cał4 trtlla strzelanina. Rodzice polccili
mi przynieść ze skbpu jnjk, ze skupu, matka ugotouała na twardo ?,ł,1
garnek i juz mieliśmy zamiar z rym zapasem zyuności uciekać tll korościa4lri-

l0 Jan Za|eski, Kronika życia, KrakÓw 1999, s. l9.

I  I  Tamze. s.  21.
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skie lasy, w Buczynę. Rano walki ustały. Rosjanie wymhnęli się z okrązenia

i pieszo, ciągnąc karabiny mlsz)/noue, przeszli przez Goudę i Mokre na

wschÓd; prawdopodobnie przedostali się do swoich. Porzucili taborp, a po

drodze jeszcze musieli pozbyć się cięrczych rzecz1t. Np. ojciec znalazł ul le-

sie, httiręd1l przeszli, worek suszonego chleba i grocbÓwki w kostkach. Bardzo

nam się to przydało u,,nadchodzącym roku ghdorym (,.,).

Ukrairicy strzelali często do wycofujących się Rosjan, podobnie jak do

PolakÓw w 1939. NiemcÓw witali jak wyzwolicieli.

Po ustanowieniu władzy okupacyjnej miejscowi Ukrairicy zaczęIi za-

c\ęac się do SS ',Galizieri' i policji, co wsPomniany autor relacjonuje: Po

wkroczeniu IYiemcÓw ujawnit się nasz jeĄny Uhrainiec na Dębouliql, Milko

ostapiuk, jako ,,wijśk,,a,,,,. To ukrairiskie, poźnl się Boże, ,,wijśho,, (tj, uojsko,

a właściwie pospolita policja na usługach Niemc u) przeprowadzała kil-

hakrotnie rewizje, rekwirując wszelkie przedmioty wojskou',e (,.,) Miejscowi

,,mołojc1/,, zaciągają się do dywizji SS ,,Galizien,,, Bytem świadhiem u', ho-

rytarzu Arbeitsamtu, kiedy mnie tAm uezuano, jak wezwani razem ze mną

Ukrainql ząstanalpiali się, czy u,,fieżdżnć na robory, czy iść do SS. Mając do

wy b oru, u.,y b ierali zazruyczaj SS. 1r

SzczegÓlnie owa policja ukrairiska, jak i podziemne struktury bande-

rowcÓw, dawaĘ się we znaki. Przed planowanymi rzez\ami caĘh wiosek

dokonywaĘ one szeregu mordÓw pojedynczych, wymierzonych w inteli-

gencję, ziemian, księży oraz członkÓw rworzącej się polskiej konspiracji.

Chodziło o to, aby sparaliżować samoobronę. I tak, na Dębowicy ukrairi-

scy policja nci zastrzelili Tomasza Marynowicza. Zkolrei w \7igilię Bożego

Narodzenia 1943 r. zabili oni przed kościołem w Korościarynie Mariana

Hutnika ,,KubĘka'. Natomiast w samo Boże Narodzenie w MonasterzY.

skach z r* banderowcÓw zginęli akowry, Mieczysław Dudzik i Jan Mitka,

nauczy ciel Marian Filipecki (o rganizato r podziemnego nauczania), lekarz

Domariski i student Ćwiąkała. \wcześniej natomiast zabili oni łączniczkę

If Po polsku - wojskowy.

13 Jan Zaleski, Kroniba ..., dz. cyt., s. 28.



,\KJ6zefę Kozik ps. ,,Kalina'' .l4 O dalszych mordach wspomina Jan ZaIe-
s}l. W drugi dzien świąt ci sami źnndarmi wpadli na Beczowę i zastrzelili
4 osoby, rzekomych partyzłntÓw: Niedźtaieckiego|5, Szczepieln (brata naszego
sąsiadz), Dolka i kogoś jeszcze. Spośr d tych ostib 4llko Niedzuiecki b7ł party-
zantem. Drugi par4lzant, Janeh Butrouski, syn kowalł z Podwycz łek, zdążył
uciec. B7ło to najsmutniejsze Boże Narodzenie na Dębowicy.](,

\7 |943 r. naziści niemieccy, Przy wydatnej Pomocy policji
ukrairiskiej, dokonali takze zagŁady tamtejszej społeczności zydow-
skiej, ktÓra wymordowana została bądź w Monasterzyskach i Bu-
Czaczv' bądź w obozach zagłady. V jednej z relacji CzYtamy.. Pani
Barylewicz opowiada nam rÓwniez o bestiakkiej likwidacji getta
w Buczaczu, Zastrzelona matka upada do u',ybopanego dołu urłz
z żyw\m dzieckiem trq/man)/m na ręku. Hitlerotllc1t zasupują je i grzebią
żytl,,cem./Z Nawiasem mÓwiąc' z owego miasta pochodzi ocalĄ z tej za-

d^dy Szymon \7iesenthil,8, Z zawodu architekt, a z PoCzLIcia obowiązku
tropiciel hitlerowskich zbrodn iarzy..w .y. samym roku zaczęĘ dochodzić
na Tarnopo|szczyznę przerazające wieści o ludobÓjsrwie PolakÓw na \7o-

Ęniu, ktÓre przynosili uciekinierzy szukająry schronienia. Dlatego tez 29
grudnia 1943 r. proboszcz z Korościaryna, łs. Mieczysław Krzemiriskil.,, tak

14 Sznrpan Siekierka, Henryk Komariski, LudłbÓjstwo dokonane prztz nacjoralbajw
ukrairukich na Polaka ul ulojewÓdznuie arnopolskim 1939-1946,s. 160

1 5 Edward Niedźwiecki _ organizator polskiej samoobrony.

l6Jan Za lesk i ,  Kron ika. . . ,  dz .  cyt . ,  s .28.

17 Tamie, s. 27.

1 8 Szymonwiesenthal _ ur. w 1908 r. w Buczaczu, absolwent tamtejszęo gimnazjum
i Politechniki Lwowskiej' Po wo,inie był wspÓŁałoĘielem Jewish Documentation
Center, organtzac)i zajmującej się gromadzeniem dokumentacji doryczącej
Holokaustu. Pnyczyni się między innymi do wytropienia, schwytania i skazania
głÓwnego organizatora ,,rozwtiąza,nia kwestii żydowskiej'', Adolfa Eichmanna,
osądzonego i skazanego w lzraelu, oraz około 1200 innych zbrodniarzy. Zmarł
w 2005 r. w \7iedniu.

19 trG. Mieczysław Krzemiriski _ ur. w 1910 r.' wy.św. w 1936 r. we Lwowie; był

pisał do kurii biskupiej we Lwow\e: Więcej ptaczu, aniżeli wesela, Ciem-

ności duchowe okryĄ serca ludzkie, do tego dnłącza się z,anik prawie zupełny

uczuć ludzkich' opanowała ludzi dzihość i żądza krwi i śmierci.fo

Z ko|ei Jan Za|eski zapisał: W ciągu zimy nasilają się w obolicy abcje

banderowcÓw. Co pewien czas Czeru)one tuny na nocn)/m niebie dauały znać,

że ,,rezuny,,nie śpią wykorzeniając lackie plemię. Na Dębowicy organizuje-

m! uarty czuulające całą noc, Kwatera uartolunikÓw mieści się początkowo

u Jtizefa Satay, potem u J zka Turkoniaka. Ja też brałem udział ul tych war-

tacb, cłlociaż było mi juz tuteĄ CorAz trudniej chodzić. Czuulałem jednak przez

dwie godziny, zazwyczaj siedząc przemarznięty do szpibu kości na przydroż.

nym słupie. Warty rozprowadzał podchorąży WP Stanisław RÓźnnski. Peu'

nej nocy siedząc na taarcie z JÓzefem Łużnym, usłyszeliśmy chrzęst śniegu na

drodze od Monasterz1sk i Beczowy. Szła duźn grupa. Pan RÓżanski z wycelo-

wanym karabinem i okrzykiem ,,stÓj, bo strzelam,' zntrzymał sunącą grup?.

okazało się, że to b4li uciekający mieszkancy Beczowy i Mokrego.2]

Największy jednakdramat rozegrał się dwa miesiące poźniej. Najpierw

19 lutego 1944 r. w Monasterzyskach został uprowadzony i zamordowany

Przez UPA por. Stanisław Ignatowicz, komendant obwodu AK Buczaczzz.

Następnie dokonana została rzeź Korościatyna. Autor,'Kroniki zycił, re.

lacjonuje:

W noqt z 28 na 29 lutego ]944 r, banderowqt rozpoczęli rzeź miesz-

kanctjw Korościatyna. Rozpoczęli ,,żnitao,, rÓulnocześnie z trzech stron,

trzech u4lotowych drÓg, od WyczÓłek, od Zad,arowa (ukrainskiej wsi)

i od Komar whi. Działały trzy u',yspecjalizowlne grup!: pierulsza ,,prA-

cownk,, toporami, druga rabowała, trzeciA, złożona głÓu',nie z kobiet

i wyrostkÓu paliła ,/stemaq/cznie domostwo po domostwie. Rzeź trwała nie-

ostatnim proboszczem Korościatyna' po II wojnie światowej pracował w archidiecezji

wrocławskiq.Zm. w 1991 r. we \Wrocławiu.

20 Ks. bp 
.Wincenty 

Urban, Droga krzyżowa archidiecezji luou',skiej ul latach

II wojny światowej, wrocław 1983, s.54.

f l  lan Za lesk i ,  Kron ika. . . ,  dz .  cyt . ,  s .28.

22 Szczepan Siekierka, Henryk Komariski, LudobÓjstuo.,., dz. cyt., s. 160.
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mal przez całą noc. SĄszeliśmy przerażnjące jęhi, ryb palącego się Ąwcem

bdło, strzelaninę. Wydauało się, że sam Antychryst roz?oczął swą działal.

ność!23

Rzezi w Korościarynie dokonał oddział UPA, wspierany przez miej.

scową ludność ukrairiską (głÓwnie ze wspomnianego Zadarowa), uzbro.

,ioną w siekiery, kosy i noze; łącznie 600 os6b. Posłuzono się podstęPem'
co Aniela Muraszka, pÓźniejsza siostra zakonna, tak relacjonuje: Banfu.

roucy zantakowali o godz. 18-tej, a uięc wtedy, gdy warty dopiero rozchodziły
się na posterunki. Zdradziła to peluna Ukrainka ożeniona u,, Korościatynie.
Zdradzila takźr basło, kt rym posługituali się wartowniry, Napastniql wjechali

do tuioski saniami, tllołając po polsku, że są partyzantami i zeby chłopcy

z uioski zgromadzili się wohÓł nich. Chcieli ich botaiem w jak najuiększej
ilości u,,ymordować. Po chwili zaatakou,ali i rozpoczgła sig rzeź.2a

\Wykorzystując element zaskoczenia, opanowano najpierw stację ko-
lejową, gdz\e przecięto drury telegraficzne oraz wymordowano obsługę
i ludzi oczekujących na pociąg. Aniela Muraszka wspomina: Mordowano

u.godę po zagrodzie. Wszystko było połączone z rabunkiern. Przede aszyst-

kim odwiązyułno z postronk u', krouy i konie, a następnie uprowadzano je,

Ukrainki wpadały do domÓw i przeskakując poprzez trup! kradły co się 4llko
dato, nawet obruqt, talerze i garnki, Za banderou,,cami jechały puste sAnie,
na ktÓre u)rzucono łupy ZdejmowAno tez kozuchy i buty zabitym. P źniej
podkładano ogieri. W grupie podpalaczy byli nawet dwunasto, czternastoletni

chłopcy.25

Napadem kierował greckokatolicki poP Pałabicki wraz ze swo-
ją cÓrką. Samoobrona, początkowo zaskoczona, stawiła jednak roz-

pacz|iwy opÓr, ktÓry uratował większość mieszkaricÓw. \7 czasie
ataku na plebanię zginął jeden z ukrairiskich dowÓdcÓw, syn PoPa
z Zadarowa. Rzeź ustała dopiero nad ranem' edy z odsieczą PrZy-
szedł polski oddział Parryzancki, stacjonujący w odlegĘch o 12 km

23 Jan Zaleski, Kronika ..., dz. cyt., s. 29.

24 Aniela Muraszka, Trzykrotnie ocAlona, maszynopis (w zbiorach

25 Aniela Muraszka, Trzykrotnie ocalona, maszynopis (w zbiorach

autora).

autora).
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Puznikach. w czasie nocnej rzez\ zamordowano około 156 osÓb,

w tym kilkanaście osÓb z innych wiosek, czekających na stacji na pociąg.

Ustalono tożsamość rylko 117 osÓb. V grupie ofiar było kilkanaście ma-

łych dzieci, od 4 do 12lat, a akze miesięczne niemowlę, StanisławaŁuz-

na, cÓrka Michała, spalona żywcem. Najczęstsząformą zabÓjsrwa było,

jak podają relacje, zastrzelenie lub zarąbanie siekierą, a w wypadku dzieci

uduszenie. Spalona została prakrycznie cała wieś, oca|aŁajedynie plebania

i kościoł.26

Jan Za\eski wspomina,. Rano rodzice udali się na zgliszcza Korościatyna

i opowiadali potem rzeczy, od ktÓrych ,łory się jezyły. Np, bandyci wpadli do

mieszkania Nowickich w datanej karczmie. P Nottticki, przedwojenny sPrze-

dataca w sklepie KÓłek Rolniczych, zdążrył tu ostatniej chulili wymknąć się za

dom. Zonę poch1loną nad łÓżeczkiem kilkumiesięcznego dziecka bandero-

wiec ściął toporem, rozpłatał też toporem gto.ę hilkuletniej cÓrhi Basi. Tbnże

IVowicbi dostat po tym uszlstkim pomieszania zmysłÓu i chodził z ocalaĄlm

niemowlęciem na rębu, ciągle mÓwiąc coś o ukochanej Basi, Sąsiedzi doży-

wiali go uraz z dzieckiem.2T

Natomiast prof Gabriel Turowski, będą.y wÓwczas 1OJetnim

ministrantem, nazajutrz przyjechał na nartach wraz z księdzem

z Monasterzysk, aby pochować zmaĘch. Thk to wspomina:

W jednej z izb zobaczryłem matkę pochryloną nad łÓżeczkiem dziecka. Miała

obciętą pierś. Roztrzaskaną z tyłu gło,r. Na pościeli, gdzie leżało żywe nie-

mowlę było pełno krui.28

Z ko|ei Danuta Konieczna, mieszkająca w sąsiedzrwie wioski, re-

lacjonuje: Miałam już prawie dziesięć lat, h;edy banderowql napadli

na pokką tllioskg Korościa4ln. (.,) Rano ludzie saniami zaprzężonymi

w konie podązali do Korościatyna. Ja też tam byłam. Pamiętam, jahby to

było wczoĄ, To, co tam zobaczyłam, bryło makabryczne. W zdeuastou)anlcłJ,

spalonych domach, na podwÓrkach, w ogrodacl,l, nd stacji kolejowej _ xuszę-

26 Szczepan Siekierka, Henryk Komariski , LudobÓjstwo..., dz. cyt.' s. I54_I57 .

27 Jan Zaleski, Kronika ..., dz. cyt., s.29.

28 Teresa Bętkowska, Aniot StrÓz mnie pilnował, w: ,yĄlma Mater'', 1989, s. 59.
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dzie lezeli zamordou',ani ludzie. Tbgo nie można opisać. Tego nie mogr zapo-
mnieć. Widziałam ludzi pozabljanych siehierami i nożami. Mieli odrąbane
r(ce, no?i, rozłupane ghw!, obcięte usz\ i powlrluane jęzryhi, wydłubane
ocz!, rozprute brzuchy i rozwleczone jelita. Kobiety miaĄ obcięte piersi. Nie
oszczędzali nawet niemowląt, |Vidziałam maluśbie dziecko z roztrzaskaną
o ścianę głową.

Pamiętam, jok stara kobieta stała nad zmasakrozaanlm ciałem swojej
cÓrhi, m ot',iła do niej, zeby wstała i tutożryła płaszcz, kt rry jej przyniosła, bo
jest zimno i pora iść do domu.29

l marca przyjecha|i Niemcy, ktirzy sfilmowali spaloną wieś
i porobili zdjęcia pomordowanym. Ty.h ostatnich pochowano
dzie poźniej na korościaryriskim cmentarzu, w więlazości we wspÓl-
nej mogile. Mszę św. załobną odprawił ks. Mieczysław Krzemiri-
ski. \wszyscy ocaleni Polary przenieśli się do Monasterzysk. \farto za-
znaczyć, ze napad na Korościaryn odbył się w rym samym dniu,
w ktÓrym Ukrairicy z dywizji SS ,,Galizien'' spalili żywcem przeszło tysiąc
PolakÓw w Hucie Pieniackiej , |ezącej w innej części Thrnopol szczYny.

\7 powiecie buczackim zag)adzie ulegli al<ze polacy z innych wio-
sek. Dla przykładu, ju, 4 marca |944 t. banderow cy zamordowali
w sąsiedniej Hucie Starej 12 osÓb, a rydzien poźniej w Bobuliricach
k. Podha,iec 39 osÓb, w rym ks. proboszczaJozefa Suszczyriskiego. Na,j-
tragiczniejsze jednak mordy byĘ już' Po ponownym wkroczeniu Armii
Czerwonej' a lury |945 r.był najkrwawszym miesiącem. 2 lutego w Uj-
ściu Zielonym oddziaĘ UPA zamordowały |33 osoby,4 lutego w Baryszu
135 osÓb, 7lutego w Zalesiu spalono żywcem 50 osÓb, 12 lutego w Puź-
nikach 110 osÓb, 25 lutego w Za|eszczykach MaĘch 39 osÓb30. Mordy
trwaĘ takze po zakoriczeniu wojny. Lista ich jest o wiele .dłuższa, ale
szczupłość miejsca nie pozwala na wymienienie wszystkich. \il7szystko

to działo się przy bezradności, a czasem i akceptac ji, władz sowieckich,
\7 .y- miejscu trzeba podkreśli ć, ze powyzej opisan ę rzezie przeczątezie

29 ŁunY nadWołyniemw:,,Przegląd'', Nr 2512003 z |6 czerwca2OO3.

30 Ks. bp Vincenry Urban, Droga..., dz. cyt., s. 52-55.
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jakoby UPA zakazała ich z dniem 1 wrześ nia 1944 r.Teza taka, lansowana

Przez,,wyb ielaczy'' banderowcÓw ma świado mie zawęzić okres ludobÓj srwa

wyłącznie do lat 1943-1944.3|

Po wkroczeniu Rosjan męzczyźni z Korościatyna zostali powołani do

służby wojskowej' tak w II Armii Wojska Polskiego, jak i w Armii Czer-

wonej. Do tej ostatniej, w wyniku swoistego rodzajułapanki na męiczyn

w Monasterzyskach wcielony został dziadek autora' Jan Za|eski senior,

ktÓry poźniej zginął w czasie szturmu \wiednia. Z ko|ei niektÓrzy Polacy

znaIeź|i się w formacji zwane) po rosyjsku ,,Istriebitielnyje bataljony''32,

a organizowanej Przez NKsrD. \Wstępowano tam za zgodą dowÓdzrwa

AK, licząc, ze oddzi"Ły będą ochroną przed kolejnymi atakami zbrodniarzy

z UPA.
\W jesieni 1945 r. mieszkaricy Korościaryna wywiezieni zostali naZie-

mie Zachodnie, głÓwnie w okolice LwÓwka Ślą.ki.go, Strzelina i Legnicy.

\7 odbudowanym Korościatynie osiedlono z kolei ŁemkÓw, w tym wie-

lu z okolic Krynicy. oni też na pamiątkę swojej rodzinnej miejscowości

zmienili nazwę wioski, nazYwqąC ją właśnie Krynicą. Inna sprawa, że

zmienianie nazw miejscowości jest celową poliryką, mającą na celu zacie-

ranie polskich ślad6w. Łemkami zasiedlono także, prawie w 70 Procent'
oPuszczone Monasterzyska. Nie ocalała natomiast osada Dębowica33, ktÓ-

ra zostaŁa wyburzona i zaorana. wykarczowano tam tez większość sad6w

owocowych, pozostĄch po Polakach. Nie naprawiono także wysadzonego

w czasie wojny tunelu kolejowego w Buczacz:I' Co spowodowało, ze linia

kolejowa przechodząCĄ Przez Korościaryn została rozebrana. Nie ma też śla-

du po stacji kolejowej w Monasterzyskach.

Po wojnie kościÓł w Korościarynie został zamknięry i zamieniony

na magazyn. Po 1990 r. nowi mieszkaricy wioski odremontowali go
i przekształcili w cerkiew greckokatolicką. Zko|ei Polakom' ktÓrych w tym

31 Vidg skandaliczna uchwała polskięo Sejmu RP z 2003 r., opisana w felietonie
Marczłłeh, ambasador i ordtry, zAwarrym w ninie,iszej publikacji, s. 71

32 Po polsku: bataliony niszczycielskie.

33 JanZaleskt, Kronika ..., dz. cyt., s. 9-10.



okolicach zostało bardzo niewielu, nie udało się odzyskać swojego kościo-

ła w Monasterzyskach, ktÓry po wyremontowaniu został przekształcony

w cerkiew prawosławną. Nie odbudowano tez spalonego kościoła

w Hucie Starej. Natomiast łaskami sĘnący obraz Matki Bozej Bolesnej

z Monasterzysk, wywieziony przez ostatniego proboszcza, ks. Antoniego

Jorica, znajduje się obecnie w parafii Bogdanowice k. Głubczyc w diecezji

opolskie,j, gdzie dzięki staraniom ks. Adama Szubki' też rodem z Thrno-

po|szcąnny, cieszy się nadal wielkim kultem. Tutaj w niedzielę w okolicach

święta Matki Bozej Bolesnej (przypadającego l5 września) odbywa się do-

roczna pielgrzymka byĘch mieszkaricÓw Monasterzysk i okolic oraz ich

potomkÓw.

Dziś jedynym niemym świadkiem tragedii w Korościarynie jest drew-

niany, pozbawiony jakichkolwiek napisÓw, krzyz na tamtejszym cmenta-

rzu. \Vładze polskie nie zatroszczyĘ.się bowiem do tej Pory o ustawienie

najmniejszego nawet postumentu. Swiadkami są także: tablica pamiątkowa
na frontonie kaplicy Matki Bozej w Fundacji im. św. Brata Alberta w Ra-

dwanowicach k. Krakowa]4 oraz tablica pamiątkowa kościele w LwÓwku

Śląpki- i obelisk na tamtejszym cmentarzu. Na obu tablicach jest jedna-

kowa treść, a jako motto uzyte są słowa z pamiętnika Jana Zaleskiego.

'NIM \rsTAŁ Ś!7IT oNI JUŻ BYLI U BOGA''

PAMIĘCI
M IESZKAŃcow KOROŚCIATYNA K. MONASTERZYSK

POMORDO\TANYCH OKRUTNIE \T NOCY
Z 28 NA 29 LUTEGO T944 R.

ORAZ OFrAR LUDOBOJST\rA DOKONANEGO
NA KRE,SACH \TSCHODNICH PRZEZ OUN-UPA

RODZINY OFIAR

34 Szczepan Siekierka, Henryk Komariski Pomniki, tablice pamięci
terenie Polski ku czci ofar ludobtijsttaa dokonanego na Polakach przez
UPA,Vrocław 2007, s. 138.

i mogiły na
OUN i tzw.
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Inicjatorką wmurowania pierwszej tablicy jest nieżyjąca juz dziś sio-

stra zakonna Agata Aniela Muraszka Ze z1romadzenia siÓstr adoratorek'

rodem z Korościaryna. Tablicę tę 7 września 2003 f., W czasie zjazdu

byĘch mieszkaricÓw owej kresowej wioski, poświęcił ks. prałat Antoni

Sołrysik z parafi\ św. Mikołajaw Krakowie, akazanie w czasie Mszy św.,

odprawianej za pomordowanych wygłosił o. Adam Studziriski, dominika-

nin rodem spod Ż6ł|K^I\. Odsłonięcia dokonała Helena Zaleska, zamieszkała

obecnie pod Strzelinem, ktÓra w czasie rzezi wioski straciła matkę i sama

rcz została ranna.

Zko|ei inicjatorem ufundowania drugiej tabliry i obelisku jest JÓzef Su-

checki, także rodem z Korościatyna. Thblicę tę w 60 rocznicę za$ady wio'

ski poś.więcił autor publikacji.35 Nazwa Korościatyna wsPomniana jest także

na tabliry pamiątkowej, umieszczonej w 1998 r. w kościele garnizonowym

Pw. św. Elżbiery we Wrocławiu. Tablica ta poświęcona jest komendantowi

obwodu AK Bucza Cz' Pon Stanisławowi I gnatowiczowi i j ego zołnterzom

oraz 1609 Polakom pomordowanym Przez UPA w dawnym powiecie bu-

czackim. Fundatorami są Światowy ZwiązekŻoł'nierzy Armii Krajowej III

Obszaru LwowskieBo oraz ocalali mieszkariry Buczacza i okolic, rozsypani

po caĘm kraju i pozajego granicami.3 .

,,Zywymipomnikami, sązkolei |iczne publikacje z zakresu historii i kul-

turyTarnopolszczyny,w rym godny polecenia album pt. ,,Miasto kresowe -

Monasterzyska wczori1 i dziś'', piÓra Zbigniewa Zyromskiego37, oraz wsPo-

mniane Prace JanaZa|eskiego, po ktÓrego śmierci jego dzieło kontynuował

śp. prof dr hab. Edward Klisiewicz, taL<ze z \łfSP w Krakowie (obecnie

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowei). Ten ostatni

35 Szczepan Siekierka, Henryk Komariski, Pomniki..., dz. cy., s.29.

36Tamze, s. 54.

37 Zbignie*Ży,mski _ ur. w 1930 w Monasterzyskach. Szkołę średnią ukoriczył
w Krakowie w roku 19'0. w roku 1976 uzyskuje ry'tuł inżyniera ekonomiki
t organizać1i budownictwa na Akademii Ekonomicznej we \(rocławiu. w roku
1953 rozpoczyna PraĘ w biurze projektÓw. w roku 1994 przrchodzi na emeryturę.
CzłonekTowar4/swa MiłośnikÓw Lwowa i lGesÓw Południowo-\wschodnich oddział
Buczacz - wydawcy albumu.
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jest z kolei autorem doskonałe j P,^,y pt. ,,Nazwy miejscowe Thrnopolsz-
CzYnY. Morywac,ia _ leneza - struktura'', ktÓra po uzysk aniu pozyrywnej
recenzji wspomnianego prof. Michała Łesiowa stata się podstawą jego
habilitacji3s.

Takimi ,,zywymi pomnikami'' są także rÓznego rodzaju zjazdy i spo-
tkania Kresowian' na ktÓrych zawsze pamięta się o męczennikach z Kre-
sÓw \il/schodnich. .w roku 2008 pamięć o pomordowanych z Korościa-

ryna Przypominana była w czasie V Dnia Kresowego, zorłanizowanego
7 czerwca w Kędzie rzynie -Koźlu Przez Witolda Listowskiego i tamtejsze
Cimnazjum im. Orląt Lwowskich, Zapomordowanych modlono się także
4 lipca na Jasnej G6rze w czasie XIV Pielgrzymki lGesowian , zorganizo-
wanej Przez Światowy Związek Kresowian, a także l0 lipca w katedrze
polowej w \farszawie, l l lipca na Slaverze \wĄriskim w \Varszawie oraz
13 lipca w kościele ojcÓw FranciszkanÓw w Legniry, w czasie spotkania kreso-
wego' zorganizowanego Przrz PSL i dr. Thdeusza Samborskiego. Pomordowa-
nych wspominano także w czasie konferencji naukowej , zorganizowanej 10
lipca w Galerii Porczpiskich w\farszawie Przezlnsrytut Pamięci Narodowej
i Światowy Związek Żołnier,y Armii Krajowe|.

38 obu badaczom krakowskim KresÓw poświęcony w całości jest 51 tom Annabs
Acadttniat Paedegogicae Cracouiensis, wydany 2008 r. przez'Wydawnicrwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, zawiera1ący 36 prac nauko-
wych autorstwa ich przy)aciÓł i wspÓłpracownikÓw.
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Pnop. Jozrr \Tvsocxr

M,łNIpuLACJE FAKTAMI HIsToRYCZNYMI

w PoMoCY NAUKoWEJ DLA SZKOŁ ŚnBoNtcH
\UłlołwNICTwA CENrnerNEGo oŚnoorł DosKoNALE-

NIA NAUCZYCIELI

Przedmiotem naszych rozwazari będzie Pomoc naukowa Przeznaczo-
na dla gimnaz)ow, liceÓw i szkÓł zawodowych, zwłaszcza rych, ktore zaj-

mują się temaryką ukrairiską i europejską, pt. ,,Sąsiedzi. Polacy i Ukrairicy

w nowej Europie. Scenariusze lekcji''. Autorami tej pomocy są: Rafał Ku-

naszyk, Mirosław Sielatycki, Halina 
.Wesołowska 

i Krysryna Zaufa|, zaś

konsultantami naukowymi: dr \Włodzimierz Mokry i dr Stefan \X/ilka-

nowski. Podręcznik ten składa się z 20 scenariuszy lekcyjnych, rworzą.

cych 5 rozdziałlw, obejmujących stosunki polsko-ukrairiskie od zarania

naszego sąsiedztwa po )C(I wiek, z uwzględnieniem hipotezy członkosrwa

Polski i Ukrainy we wspÓlnej Europie. wydawcą jest Centralny ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli, rok wydania 2000.

CELWYDANIA KSIAZKI

\7e ,,\fstęPi.'' altorzy zaznacza)ą, że książka ma słuzyć zbliżeniu mło-

dych pokoleri PolakÓw i Ukrairic w, co bezsprzecznie jest celem chwa.

lebnym, ale pod warunkiem obustronnych, uzgodnionych na szczeblu

parisrwowym działan w tym kierunku. Skoro książka, ktÓra ma spełnić

tę misję ukazuje się rylko w Polsce, a na Ukrainie nie ukazał się jej od-

powiednik, to rodzi się pytanie, czy autorzy' wydawca i Ministerstwo

E,dukacji Narodowej, ktÓre zaakceptowało książkę do użytku szkolnego,

rozwazyli brak powagi strony polskiej, jaką srwarzająswoim jednostron-

nym zaangazowaniem?.



od wydania książki w roku 2000 do dziś, CODN nie przeprowadził
oceny przydatności książki. Nie ma więc zadnych danych o wypełnieniu,

czy tez nie wypełnieniu misji, jaką miała ona spełnić. Ęlko przez kilka
lat byĘ prowadzo ne zajęcia z nauczycielami, oParte o scenariusze ProPo-
nowane w książce, co może być traktowane ,iako promocja, a nie sondaż
o percepcji. Przeprowadzenie kazdej ,,lekcji" wg scenariusza podanego
w książce wymaga od nauczyciela sPorego zaangazowania i poświęcenia
prywatnego czasu. Kazda,,lekcja' wymaga poświęcenia 2-3 godzin lek-
cyjnych. Z uwagi na temaryką historyczną i społeczną książki, do prze-
prowadzenia ,,lekcji'' (*g scenariuszy z \<siązki) nadają się rylko lekcje
z historii i wiedzy o społeczeristwie. Ze wzg|ędu jednak na napięry pro-
gram z tych przedmiotÓw, nauczycie| musiałby kosztem obowiązkowe8o

Pro8ramu ,,zaoszczędzić,, czas na rea|izację zajęc wg omawianej książki.
To wszystko składa się na małe prawdopodobierisrwo,, zeby książka była
powszechnie wykorzystana w szkołach. omawiana Pomoc naukowa
posiada wstęP his toryczn y doty czący s tosunkÓw polsko -ruskich/ ukrai ri -

skich. RÓwnież każda lekcja zawieraPewne omÓwienie historycznego tła.
Niestery niemal wszystkie zagadnienia historyczne nie są oParte na pol-
skiej historiografii, o Czym poniżej.

PIERsrsZY KoNTAKT PoLsKI PIAsTÓw Z RUSIĄ KIJow.
sKĄ WEDŁUG HISToRIoGRAFII DZISIEJSZEJ oUN

Ideolodzy oUN narzucili większości swoich historykÓw pogląd, że
Rusini od czasÓw juz przedpiastowskich stanowili element osiadĘ i do-
minujący w Grodach Czerwieriskich, Ziemi Przemyskiej, azpo bliżej nie-
określone obszary Lezące po lewej stronie gÓrnego biegu Sanu. Pogląd
ten ma słuzyć uzasadnieniu prarusiriskości (praukrairiskości) rych ziem'
natomiast element polski był i,iest na rych ziemiach napĘwowy, Co ozna-
cza, ze Polacy to ,,zajman,Y,,.Pogląd ten ma uzasadniać pretens,;.e Ukra-
iricÓw do Halicji, LubelszczYzny i - jak to oni mÓwią _ ,,Zakierzonii''.
Zgodnie z rym poglądem, we ,,\7prowadzeniu'' do rczdziału I książki,

,,Dzieje stosunkÓw polsko-ukrairiskich, , autorzy piszą: . . . Pokka piastou-
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ska wchodziła z nią [Rusią Kijowską - J.w.] w r żnorakie związki oraz

konflikty, Przyhładem tego była kijou,ska u',yprawa Chrobrego u 10l8 roku,

w wyniku kttirej doszło do opanowania sporne7o pogranicza południowo-

wschodniego nad Sanem, LJkra\Licy opisujący pierwsze konflikry między

Polską a Rusią Kijowską zawsze pomijają latopis rusi skiego kronikarza

Nestora, ktÓry napisał : Iw leto 6489 (9Bl r.1 ideWołodimer k Lachom i

zaja hrady ich Peremyszl Czerwien i iny bradyl. ,,Zął, _ czy\i za)ął, za-

garn{, a nie odbił (swoją dawną własność). Autorzy opisując pierwsze

osadnicrwo na opisywanych ziemiach mogliby posłużyć się mapkami

G.Labudy2, kt6re uwzględniają pierwsze osadnicrwo plemion Bużan

i Lędzian właśnie na omawianym terytorium. Autorzy zupełnie pomijają

odkryte juz po wojnie ślady rotundy ,,palatia'' na \7zg6rzu Zamkowym

w Przemyślu' datowane na }UXI wiek, ktÓra jest analogiczna do odkry-

rych w Gieczu, \fiślicy, Krakowie, Płocku i na ostrowie Lednickim3.

',Palatia'' byĘ budowlami polskimi, byĘ siedz\bąwładzy. Thkie budowle

nie istniĄ na Rusi. To archeologiczne odkrycie w Przemyślu jest dowo-

dem materialnym na panowanie pierwszych PiastÓw na tej ziemi' co jest

zgodne z latopisem Nestora.

Następnie avtotzy piszą: ...Ponou.,nie relacje pokko-uhrainskie [win-

no być rusiriskie, bo wÓwczas jeszcze nie istniała nazwa Ukraina _ J.\7.]

zaistniały za Kazimierza Wielkiego, ktÓry w 1349 roku zajął Lu w i Ruś

Haltcką, Brak tu sPostrzezenia, że Ruś Kijowska jako parisrwo prze-

stało istnieć w roku 1240, po zdobyciu i totalnym zniszczeniu Kijowa

przez wojska mongolskie. Od tego czasu relacje polsko-rusiriskie nie

mają charakteru relacji parisrwowych. Jeśli zaś chodzi o zdobycie Lwowa

i Rusi Halickiej PrzezKazim\erza 
\Wielkiego' to nie była to wojna między

Polską a Rusią, ale między Polską a Lubartem' synem Gedymina, ktÓry

1 Praca Zbiorowa ,,Ęsiąc lat Przemyś|a. Zarys historyczny,, Część pierwsza.

Krajowa Agencja Wydawnicza. Rzesz1w l976.srr. 5I.

2 Gerard Labuda ,,Studia nad początkami Paristwa Polskiego'' t. II str.I92, 1988

Pozna ,'Wydawnicrwa Naukowe UAM w Poznaniu.

3 Praca Zbiorowa. . .str. 52 i nast.



całkowicie spalił LwÓw (stary, posadowiony na g6rze Łysej Przez księcia

Lwa w 1250 r.). Kazimierz \wielki nie odbudowywał starego Lwowa, ale
załozył nowe miasto, obok ruin starego' usytuowanego w obrębie dzisiej-
szego starego miasta. Kazimierz \fielki orcczył,,nowy'' LwÓw murami
i zamkami, \Wysokim i Niskim. Ten LwÓw mÓgł się opiera ć najazdom
tatarskim' chroniąc ludność bez r6znicy: rusiriską' polską, niemieck4l or-
miariską i żydowską. \w omawianym ,'\7prowadzeniu'' nie ma ani słowa
o polskim wysiłku zbrojnym w obronie KresÓw \(schodnich przed Thta-
rami przez polskie rycersrwo. A przeciezbyĘ to zmagania kilkuwiekowe.

Jako przykłady należałoby w rym miejscu powołać się na co najmnie,j
dwie polskie postacie historyczne: hetmana Stanisława Z łkiewskiego
i krÓla Jana III Sobieskiego, ktÓrzy stoczyli po kilka bitew z Thtarami
i Turkami, m.i. uwalniając prowadzonY do niewoli jasyr. Brak tu reflek-
sji, czy kozacy sprzymierzający się z Thtarami walczy|i o wolność swojej
ojczyzny? 

.W' 
okresie napadÓw tatarskich akrywizuje się osadnicrwo ru-

siriskie na zachÓd' na tereny spokojniejsze, chronione polskimi grodami.
\Właściciele laryfundiÓw chętnie osadzają RusinÓq budując im rÓwniez
cerkwie i sprowadzając bazylianow, ktÓrzy prowadzili szkoĘ i kształcili
kler greckokatolicki. Thk właśnie działaŁ Stanisław ZÓłkiwski, załozycie|
Żału:,,i i fundator tamtejszego klasztoru bazylianÓw. Tak rozpo częła się
ukrainizacja terenÓw, zwanYch w książce ,,spornymi''.

WYRAZNIE oUN.owsKA INTERPRETACJA sTosuNxÓw
POLSKo.UKRAIŃSKI CH )o( WIEKU

\7e ',\fstęPi.'' autorzy piszą: Pod koniec I wojn\ światowej podjęto pr -

by |dLaczego bezosobowo? _ J.\7.] stworzenia niepodległego panstwa ukra-
iriskiego, co s?othało się ze sprzeciwem PolakÓw, białei Rosji i bokzewikÓw.
Walki o Lu w (Luiu) pomiędzy orlętami Lwowskimi i Strzelcami Siczotlly-
mi do dzisiaj są tą częścią wsp lnej historii, httjra wzbudza emocje. Polsko-
ukrainskie porozumienie Piłsudskl _ Petlura okazało się nieskufuczne. Au-
torzy są niekonsehventni, bo porozumienie Piłsudski _ Petlura właśnie
w oparciu o polski wysiłek zbrojny dawało podstawę do powstania nie-
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zaleznej Ukrainy. Natomiast walki we Lwowie w roku 1918, narzucone

przez siczowcÓw, -i"ły narzucić Polsce dyktat co do przebiegu granicy

polsko-ukrairiskiej, bez jakichkolwiek rozmÓw wstępnych. Na to oczywi-

ście nie mogło być polskiej zgody. Nacjonaliści ukrairiscy PowtÓrząten
sam manewr Po II w.ś., rozPoczynając rebelię na obszarach już Polski po-

jałtariskiej. ,,(Jmowa Piłsudski _ Petlura okazałasię nieskutęcznł, dlatego,

bo Ukrairi cy z zachodniej części Ukrainy zbojkotowali armię Petlury, ktÓ-

ry zdołał zorganizować rylko ok. 20 rys. strzelcÓw, pochodzących głÓwnie

z Ukrainy centralnej. Natomiast w wojnie I9f0 roku po stronie bolsze-

wickiej wa\czyło ponad 200 tys. UkrairicÓw, ktÓrzy wybrali radziecki raj,

a nie samodzielne parisrwo. Nie mozna winić PolakÓw zato, ie zrusczona

i zbolszewizowana Ukraina nie chciała swojego niezaleznego paristwa.

Dalej avtorzY piszą, że okres )o(-lecia ...rÓu,,nież przyni sł konflikty

o podłozu politycznym, terytorialnym, religijnym itd, Zaciążyło to nad ca-

łością stosunkÓw polsko-ukrairiskich w okresie rniędzywojenn)/m i było za-

rzewiem przyszĄ,ch uaśni lpodkr. moje _ J.\7.] na Wołyniu i tll Bieszcza-

dach. Konflikt w w II RP na podłożu polirycznym w zasadzie nie było,

bo Ukrairicy mieli swoje partie polityczne reprezentowane w sejmie.

KonfiktÓw terytorialnych być nie mogło' chyba że ktoś uwaza, iż wo-

jew dzrwa z większością ludności ukrairiskiej winne na|ezeć do Ukrainy

radzieckiej. Innej alternatywy nie było. RÓżnice zdan w sPrawach religij.

nych byĘ rozwiązywane na płaszczyźnie przedstawicielsrw obu Kościo-

Ł6w: rzy mskokatolickiego i greckokatolickiego. Nieste ty, władze polskie

nie doceniĘ nacjonalistycznej, faszystowskiej, anrypolskiej agitacji kle-

ru greckokatolickiego. Nazwanie waśniami ludob jstwa na wĄniu

i w Bieszczadach można zalcwalifikować jedynie j.k" świadome

fałszerstwo autor6w. Dalej CzYtamy we ,,\fstępie'': obie stroryt po?eł-

niały bkdy. Po stronie ukraiiskiej były to, m.in. ahty terroru (np. śmierć

T HołÓu,,ki), po stronie polskiei brak uypełnienia zobou,,iązan o zapewnieniu

ludności ukrainskiej autonomiL Zacznijmy od autonomii: Rzeczywiście w

roku I92I takie zobowiązanie rządu polskiego zostało pod,ięte, ale jed-

nocześnie rząd miał |iczne raporry o tym, że wszystkie ościenne parisrwa



rekrutują swoich agentÓw z mniejszości ukrairiskiej: bolszewicy, Lirwini,
Czechosłowacy, no i Niemcy, chociaz nie zdawano sobie w pełni sPrawy
z rozmiar.Ów penetracji wywiadu niemieckiego w oparciu o UkrairicÓw,
łącznie z Pruy}otowaniami do ukrairiskiej irredenry. Jeśli chodzi o terror
uprawiany Przez Ukrairiską organizację \wojskową (tlsfo) i bojÓwki
oUN, to obejmował on napady na banki, poczty,listonoszy, osobistości
poliryczne polskie i ukrairiskie (chcący wspÓłpracy z Polską), paleni e zboz
w majątkach ziemskich itd. R'ąd polski musiał rozwazyć, czy niezwięk-
szy się skala zdrady i terroru w Przypadku dania autonomii Ukrairicom.
Mogło by to dop row adzić do des tab i|izacji parisrwa.

Powyzsze uwagi dorycząpÓłtorastronicowego (na 44),,V.prowadze-
nia'do książki. Nie sposÓb szczegiłowo zrecenzować w rym arrykule całą
omawianą Pomoc naukową, napisaną i niekompetentnie' i tendencyjnie.
Dokładna recenzja stanowiłaby drugą książkę. Poniżej ograniczyrny się
do najjaskrawszych przekłamari.

zM IEN IAN IE Ko NTEKsrosr H I s ro Ryczl\ryc H p op RzEz
NIEDOPO\UNEDZENIA

V rozdziale ,,czasy komunizmu i przezwyciężanie jego skutkÓw',,
na str. Il27 jest podana'' IGonika komunizmu w Polsce'', ujęta w Po-
staci tabeli. Pod rokiem l94G czytamy: Lihuidacja diecezji greckoka_
tolickiei w Przemyślu i aresztoraanie duchownrycb unickich. Chodzi tu
o biskupÓw unickich Josefata Kocyłowśkiego i jego sufragana Hryhorija
Łakotę. Szkoda rylko, że autorka tej lekcji Krysry na Zaufal nie wsPo-
mniała' ze obaj ci biskupi w okresie okupacji nawoływali z ambon swoje
owieczki do wstępowania do SS- ,,Galizien,,, wiedząc dobrze o zbrod-
niach tej hitlerowskiej formacji. \w tejże tabeli pod datą 1947 jest zapis
,,Początek akcji ,,WisłA,, i ani słowa o ,,powtÓrce'' ludobÓjsrwa na wz6r
z \sZo}ynia na terenach etnicznie mieszanych. Ani słowa o Ym, że wymę-
Czona wojną Polska pragnęła pokoju, a na rzezie musiała odpowiedzieć
w sposÓb zdecydowany i skuteczny w obronie własnych obvwateli
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i ostateczności przebiegu granicy wschodniej (kwestionowanie jej przez

N. Chruszczowat).

NiektÓre teksry ks iążki na\ezy po traktow ać j ako,, podrzutki'' urab iaj ą'

ce opinię uczniÓw. NP.* materiale pomocniczYmnastr. II/10 jest pewien

CymLt z wywiadÓw przeprowadzanych na granicy polsko-ukrairiskiej:

Prytanie: Cz1 cbciałaby pani mieć Polaka za najbliższego sąsiada?

odpou',iedz: Thh. Mojemu ojcu Polak pomagał, gĄ on się ukryu',ał przez 12

lat, bo b1ł w UPA. Polak go nie zdradził do konca i mÓwił: ,,Wy wiecie o co

walczycie - tah iak nlsze AK," Był prawdziwym Polakiem,

Ten cytat ma w podświadomości ucznia zakodować zriwnanie AK

z UPA, co przecież jest skandalem. Mirosław Sielarycki w lekcji pt. ,,Za.

cznijmy od szkoĘ'' przedstawia stan szkolnicrwa ukrairiskiego w Polsce

i sielankowy obraz szkolnictwa polskiego na Ukrainie. Ęmczasem właśnie

w tej dziedzinie mamy wyjątkowy brak symetrii, np. Polska buduje szko-

Ę dla dzieci ukrairiskich wg zapotrzebowania wynikające1o ze zg}oszen

w Polsce, a|e tez buduje szkoĘ polskie na Ukrainie, pokonując sztucznie

piętrzone trudności Przezwładze ukrairiskie.

Lekcja opracowana Przez Krysrynę Zaufa| pt. ,'\fątki ukrairiskie

w wielokulturowym Krakowie'' jest wyjątkowo niereali styczna. Autorka

proponuje, by organizowaćwycieczki szkolne do Krakowa, celem Pozna-
nia ukrairiskich wątkÓw kulturowych w rym mieście. Chociaż sama orga-

ntzacjatego poznania wzorowana na grach harcerskich moze być ciekawa,

ale nie wyobrazam sobie wycieczki szkolnej, kt6ra z jakiegoś miasteczka

w Polsce jedzie do Krakowa by odszukiwać: ikonostas u św. Norberta,

gdzie znajduje się obraz \Wernyhory, czy ikona przy ulicy Kanoniczej.

Mhodziez jedzie do Krakowa by zwiedzić wawel, kościÓł Mariacki, Su'

kiennice itd., a nie po to, by szukać tam śladÓw ukrairiskiej kultury.

I znowu pytanie o symetri Ę, czy wyobrazamy sobie wycieczkę szkolną

na Ukrainie' ktÓra we Lwowie odszukuje śladÓw polskości? Natomiast

ciekawa byłaby wycieczka szkolna młodziezy polskiej do Lwowa i odszu-

kiwanie tam zacierania historii polskiei.

4 Nikita Chruszczow,,Prawda Ukrainy" z dnia 6 marca 1944 r.
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!7lekcji pt. ,,Rodzinne losy PolakÓw i UkrairicÓw w )o( wieku'' Hali-
na !7esołowska stawia przed uczniami trudny problem interpretacji rych
samych wydarze Przez rodzinę polską i ukrairiską. \w rym celu stawia
przed uczniami dwa zadania:
Zadanie L wskazcie tu grupach hluczowe - wasz)/m zdaniem - wydarzenia
XX wieku. Przedyskutujcie, jakie miały one wpłyul na zmian\t w Europie
i wzaj em n e re lacj e p o ls k o - u k rairis k ie.
Zadanie 2. Uzgodnijcie i zapiszcie w tabeli, jak obie rodziny mogb odbie_
rać te sAme u',1darzenia historyczne, będąc icb uczestnikami lub śuiadkami:
w ]919 r [chybawinno być 1918 -|92O r.-J.\7.] ,  t l l  ]939 r. ,  w ]943
r, a 1947 r

Po raz pierwszy pojawia się w książce tajemniczy rok |943, bez zad'-
nych wcześniejszych i pÓźniejszych wyjaśnieri. Bez opisu rzezi na \7o-
łyniu. A nalezałoby absolutnie o rym powiedzieć i to bez unikania scen
drastycznego okrucieristwa UPA5. Bez tego cała zabawa psychologicz-
na zadana uczniom nie ma sensu' bo jest rylko ucieczką przed prawdą.
U dołu tej strony jest fotog rafra zwolnienia ,iakiegoś Ukrairica z obclzu
w Jaworznie, bez zadnych komentarzy. r znowu ra sama historia, czy
to nauczyciel ma wyjaśnić uczniom, ze rylko uPowcy złapani z bronią
w ręku, lub pode,irzani o wspÓłp racę z OUN-UPA byli przet rzymywani
i przesłuchiwani w Jaworznie? Foto grafrazwolnieni a z obozu z adnoacją
,,\7ymieniony udaje się do miejsca swojego stałego zamieszkania'' świad-
czy o tym, ze ludzi niewinnych zwalniano.

Rafał Kunaszyk opracował lekcję pt. ,,Bracia chrześcijanie''. Składa
się na nią meryrcryCzny opis rÓznic rytu wschodniego i zachodniego
chrześcijaristwa, a Potem nauki Jana Pawła II adresowane do katolikÓw
Polak w i katolikÓw UkrairicÓw, wygłoszone w Przemyślu, Droh iczynie
i \farszawie. PrzemÓwienia ciepłe, ekumeniczne. Ows zem, na|ezało je
zacytować, a|e wcześniej należałoby przedstawić otwarcie udział kleru
greckokatolickie8o w rozPowszechnianiu wśr6d ciemnego ludu ukrairi-

5 Dla przykładu można tu Zacytować opisy tortur zadawane Przez upowcÓw
kobietom i dzieciom z książki bpa \wincentego Urbana ,,Droga krzytowaarchi-
diecezji lwowskiej".
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skiego ideologii Doncowa _ ideologii nienawiści do ,,obcoplemie cÓw''.

Należało przedstawić niekiedy bezpośredni udział tego kleru w mordach

na Polakach. Należało rÓwniez wspomnieć o nikczemnej roli arcybiskupa

Andrzeja Szepryckiego - jego uniżone lisry do Hitlera, niepotępienie (ryl-

ko pozory dezaprobary) mordÓw na Polakach i wreszcie rola,,kapelanÓw''

w UPA. A potem przejść do pojednania, ale też realnie przedstawić, jak

dzisia,i zachowuje się kler greckokatolicki na tzw. ,'banderowszczyźnie,,.

Niby dlaczego o rych sprawach uczen ma się dowiadywać przypadkowo,

albo nie dowiedzieć się o nich nigdy i opuszczać szkołę z naiwnymi po-

glądami? Zresztą, czy właśnie nie o to chodziło autorom?

Lekcję pt.,,Ti-udne temary polsko.ukrai skie'' prezentuje Mirosław

Sielarycki. Na str. IV/11 jest przedstawiona fotografia pomnika zJaworz-

na, odsłoniętego Przez Ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniew-

skiego z napisem: Pamięci PolakÓu, UkrairicÓw, IYiemcÓu, tych wszystkich,

ktÓrzy cierpieli tu niewinnie jako of,,! terroru komunistycznego, więzio-

nycb, zamordou',anycłl, zmaĄch w latacb 1945-1956 u.,centralnym obozie

praql Ministerstwa Bezpieczeristwa Publicznego w Jaworznie u hotdzie po-

tomni. Uczniowie przede wszystkim winni znać prawdę i to cĄ prawdę

o obozie wJaworznie. Począwszy od |945 roku do obozu kierowano kon-

fidentÓw gestaPo' nadgorliwych folksdojcz6w, itp. NiektÓry- z nich wy-

toczono Procesy i skazano. Innych Niemc w tam nie było. Dlatego żaden

przedstawiciel Niemiec _ mimo zaProszenia _ nie przyjechał na odsłonię.

cie tego pomnika. Potem w obozie byli więzieni banderowcy' z ktÓrych

wydobywano informacje nt. struktury OUN-UPA i kt rych werbowano

(i to skutecznie) jako konfidentÓw instalowanych w środowiskach ukrairi-

skich po akcji ,,'W.isła''. Dzięki tej zapobiegliwości kilka prob odtworzenia

siatki oUN skoriczyła się wsypą. Po banderowcach ob6z zapełnlła polska

mło dziez z r 6zny ch o r ganizacji nieza|eznych, wo l noś ciowych, nlezaLezne.

go harcerstwa itp. Ci ostatni w 100o/o zbojkotowali uroczystość odsłonię-

cia tego zaL<łamanego pomnika, ktÓry zrÓwnuje hitlerowskich zdrajcÓw

i upowskich bandytlw z patriotyczną polską młodziezą.

Na str. Ivl12 jest przedstawiona ,,lista trudnych tematÓw polsko-



ukrairiskich'', w kt rych są wymienione: ,,rzeziena \ilZoĘniu' 
,,wspÓ łpra-

ca niemiecko-ułrairiska w czasie II wojny światowej,,, ,,działalność AK,,,
,,działa|ność UPA'', ,,akcja <<\7isła> >,, ' ,,obozw Jaworznie,,. \7 tekściewprowadzającym do tej lekcji jest zamie szczona informacja dla nauczy-ciela: Ab, dobrze przlgotować się do tej hkcji, nalezy zlecić uczniom zada-nie domowe, polegające na zaznajomieniu się z pr4lbładouymi zr dłamiinformacji dotyczących rych relaĘi polsbo-ukrairisbicb, httire nie s4 tak sarnointerpretoaane p.o stronie potskiej i ukrairiskiej. Listę źr deł usfula naucz1tciel
ul zależności od ich dostępności, mogą to być zwłaszcza arrykuły prasoue.ArrykułÓw Prasowych na temary polsko-ukrairiskie ukazało się w polskiejprasie byc mozejuz ponad rysiąc, a ksiązek kilkadzies iąt. Przeciej to ;estmorze literaturyl Czy nauczyciel jest w stanie wywiązaćsię z postawione-
go zadania? Czy nauczyciel oprze się na arrykułac h z ,,Gazer.y \wybor czej,,Czy z ',Naszego Dziennika''? A właśnie najwietle nia przezprasę tych sa-mych wydarzeri jest szalenie istorne.

Autor bezpotrzebnie omawia,,\fspÓłczesne stosunki polsko-ukrairi-
skie'', bo te ciągle się zmieniają, stare problemy (Cmentar z or|ątlwow-
skich, kościÓł karmelit w w Przemyślu) zostają rozwiązane, natomiast
pojawiają się nowe, jak np. budowa pomnikÓw zbrodn iarzyspod znakuOUN-UPA na Ukrainie.

Krysryna Zaufa| w lekc,ii pt. ,'Między Polakami i Ukrai cami,,wpro-
wadzajako materiał pomo cniczy tekst zupełnie fałszującyhistorię: ,,Kon-

fliht [polsko.ukrairiski _ J.\(] prz4gasał, ale uracał, iak po unii brzeskiej'
hnjra doprowadziła w Przemyśiu d, pi,rot,szego ostrego zt,uarcia rz,mskichi grecbich katolik rt. Grubo po unii, dopiero * tdaz roku, przemlsc! uniciotrzymali staoją hatedrę, ale sp r pounici w naszrch czasach, po ostatniejwojnie i nie PrzlsPorz! RzYmowi sympatii uśr d miejscot,',1ch grekokatoli-k a rozpaczlituie a beakutecznie dop.ominaj,c,ch się u baĄnała W,szyri-skiego o pomoc w tuyegzekwowaniu Praw do staojej świą4lni. Kolejny ostr\stan zapalny w roku ]991, z lekka uśmierz1t papirż,Ileż tu dezinformacji!

K. Zaufal winna wiedzieć, ze Ukrairicy nigdy nie mieli w Przemyślu ka-tedry, bo kościÓł do godności kated,y ^,t,. podnieść rylko sam papież,
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a takiego aktu nigdy nie było. To miejscowi Ukratncy nazywali ofiaro-

wany im kościÓł katedrą, co autorka powtarza. \W 1687 roku Przemyscy
unici mieli swoją cerkiewkę' ale nie otrzymali swojej katedry, bo nie

mozna otrzymać czegoś swojego. To cesarz austriacki Jozef II bezprawnie

odebrał kościÓł karmelitom i dał go unitom w roku |784. Oczywiście

było to złamante Prawa własności' nawet austriackiego. Cesarzowi Joze-

fowi II chodziło o wbicie klina między PolakÓw i UkrairicÓw - diuide et

impera, co mu się znakomicie udało. Po 1945 roku kościÓł karmelit w

popadł w ruinę. Powstała fundacja, kt6ra w ciągu kilku lat własnym na-

kładem kosztÓw kościÓł odbudowała. wÓwczas zg}osili się Ukrairicy: ,,to
jest nasze!''. Społeczność miasta Przemyśla nie dopuściła do odebrania

sobie kościoła karmelitÓw Po raz drugi. Prymas Stefan \fyszyriski nie

m6gł postąpić tak jak cesarz Jozef II. Karmelici wygna n\ z rlznych miast

Ukrainy objęli w posiadanie swÓj kościÓł w Przemyślu. \w opisie tej spra-

wy ciekawe jest to, ze Krystyna Zaufal cytuje wyłącznie ukrairiską wersję

wydarzen.

K. Zaufal wspomi na tez o roszczeniach UkrairicÓw do innych wła-

sności, uparisrwowionych jako mienie porzucone Po akcji ,,wisła''. Jest
to bezpotrzebnie jątrząca dezinformacja, bo dekret mocą ktÓrego upari-

stwowiono wsPomniane mienie dalej obowiązuje i musi obowiązywać,

gdyz w oparciu o niego nastąpiło w ostatnich dziesięcioleciach do wielu

zmian własnościowych. opracowywana ustawa rePryvvaryzacyjna nie da

podstaw do cofnięcia skutk w dekretu uparisrwawiającego Porzucone
mienie po operacji ,,.W.isła''. Na tej samej zasadzie Ukrairicy na Ziemiach

Odzyskanych otrzymali majątki, też w oparciu o odpowiedni dekret' Po-
siadają na te majątki akry własności i są ich prawowirymi właścicielami.

Nie moze być tak, ze prawodawsrwo polskie niesprzyjające wymaganiom

UkrairicÓw ma nie obowiązywać, a prawodawstwo działające na ich ko-

rzyśc ma obowiązywać..W.tym podręczniku winnabyć uczniom przed-

stawiona polska racja stanu w sPrawach własnościowych.
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Pomoc naukowa ,,Sąsiedzi. Polacy i Ukrairicy w nowej Europie ,, za-
wiera sPoro błędÓw merytorycznych i interpretacyjnych z zakresu sto-
s unkÓw polsko- ukrai riskich. Zaw ie r a in terp reta cje zdarzeri h is to ryc zny ch
ch arakter ysry czne dla nacj onal isrycznego odłam u m n iej szości ukrairiskiej
w Polsce. Autorzy pomocy unikają tematÓw trudnych, po omÓwieniu
kt rych dopiero mozna by pruejśc do rozwa zaniasposobÓw zbliżenia się
PolakÓw i Ukrairic w, tak potrzebnego w nadchodzących czasach. Proces
ten jednak nie może się opiera ć na za|<łamaniu.-Według 

informacji uzyskanych z MEN nie było zastrzezen meryto-
rycznych odnośnie materiału historycznego książki, jak rÓwnież sPoso-
bu jego prezentac,ji. Być moze ten właśnie fakt, dał asumpt do napisania
Przez ukrainofilÓw zatrudnionych w lubelskim oddziat. ipN-., po-o.y
naukowej, rÓwnież adresowanej do szkÓł średnich, pt. ,,Teki ejukacyj-
ne IPN. Stosunki polsko.ukrairiskie 1939-7947,,. \w tej drugiej książce
mamy juz do czynienia nie z wybielaniem stosunkÓw pol,ko..,Lrairiskich,
ale z obarczaniem wyłącznie Polski i Polako w za złe wzajemne stosun-
ki, z podrzucaniem Polakom, a konkretnie Armii Krajowej prowokacji
w stosunku do UkrairicÓw dokonywanie mordÓw na Ukrai cach, wspÓł-
Pracę z Niemcami' wybielaniem SS-,,Galizien'',',pod.rzucaniem,, stronie
polskiej mordÓw dokonywanych przezsB-UPA na nieposłusznych Ukra-
iricach, itd. Natomiast operacja ,,\fisłł, zostaŁa rozPatrzona w oderwaniu
od wydarzen jąpoprzedzających, ktÓre przeciezją ,p,o*okowaĘ. Z uwa-
gi na całość przedstawionych tu argumentÓw d,oryczących ',SąsiadÓw,,
można domniemywać, że ksiązka ta stanowiła sondaz przed ukazaniem
się,,Tek''.

Zupełnie ana|ogicznie było w przyPadku pomocy naukowe,j opisu-
jącej stosunki polsko-niemieckie. Najpierw w roku l998 CODN wydał
książkę ,,Partnerzy. Polacy i Niemcy w nowej Europie''. Gdy ta anryhisto-
ryczna ksiązka nie spotkała się z Protestami polskich historykÓw, w roku
2002 została Przez CODN wydana druga książka, a|e juzw języku nie-
mieckim pt. ,,Partner. Polen und Deutsche im neuen Europa. unterricht-
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sentwuerfe, ' .J . iautoramisąDorothęaBurdzik iMałgorzataMultar iska.

Tapierwszapani 'otakswoisko-śląskobrzmiącymnazwiskujestdorad.

cą i koordynatorem w Centrali Szkoinictwa Zagrantcznego Republiki Fe.

deralnejNiemiec.NatomiastpaniMultariskajestkierowniczką\Wydziału

JęzykowObcychwCODN.wydanięksiążkizostałosfinansowanePrzez
CentralęSzkolnicrwaZagranicznegoBRD.Ponieważwydawnicrwojest

polskie' uwiarygodnia to p,,,,n,ł,ja materiału history cLflęgo. Niemcy

nie wydają pi.jęd Ly n^prÓżno; rrlłodz\eŻ niemiecka z książkt tej czer.

pie wiadomości o okupacii, o n.,ypęo":.i":l^.1^] pełnym zaufan\em, Że

opisyhistoryczny.hf"iltowor]1newksiążce."1ą"k..ptacięstronypol.

sk iej . lwrymprzypadkuobieksiążki,d lauczniowpolskichiniemieckich

nie są odpowiednikami. l '.-- -:fth^'.'..^,"li ooiawiel 
.

Należy ubolewać, że naukowcy pols cy zignorowali pojawiente slę

wspomni"ny.n^|aawnicrw 
CODN. Trudno ocenić ile szkody wyrzą-

dziływspomnianePomo..." . ,o*ewpoglądachmłodychPolakÓw.

Należatobysięzastanowić,cz1,niezorga",?:: ,specjalnejkonferenci i

naukowej, ktora ocęni dziatalność wspomnianego wydawni.T". 
\Win.

nosiętodokonaćzpominięciemkomisj ipod,ę.", ' ikowych:polsko.nie.

mieckich i Polsko-ukrairiskich'
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Recenzja publikacji materiałow z konferencji w Kędzierzynie.Koź|u odbytej 6 czerwca
2009 roku podczas Dni Kultury Kresowej

Pzedstawione materiały z konferencji w Kędzierzynie.Koż|u składają się z wygłoszonych
pięciu referatÓw oraz wstępu. Autozy - znawcy temaĘki kresowej i badacze zbrodni OUN.UPA
skoncentrowa|i się na pzemi|czanei ptzez dziesięcio|ecia PRL-u a|e i |at ostatnich tematyce
tragicznego ludobÓjstwa PolakÓw i ZydÓw na Kresach południowo-wschodnich RĘ jak i manipulacji
niektÓrych historykÓw i po|iĘkÓw' mających na ce|u ukryć istotę zagadnienia w imię fałszywego
pojednania z Ukrainą.

Bardzo pozytylvnącechątej pub|ikacjijest jej monotemaĘczność, dotycząca IudobÓjstwa oUN-UPA.
Tego typu pub|ikacjijest w da|szym ciągu zbyt mało w naszym kraju.

Przechodząc do rolłaia szczegołowych, na|eży uwypuk|ić referat Jozefa Wysockiego, poświęcony
fałszom w nauczaniu historii najnowszej w oparciu o opracowania metodyczne Centra|nego ośrodka
Kształcenia Nauczycie|i. Wydawnictwo to było konsu|towane pozyt1nłnie przezznanegozzacietrzewienia
nacjona|isĘcznego, fi|o|oga a nie historyka z UJ, dra Wł' Mokrego i dra Stefana Wi|kanowskiego.
Drugim tego typu opracowaniem wydanym dwa |ata pÓxniej (2002\ pzez |PN jest opracowanie powstałe
pod redakcją dra Gzegoza Motyki pt.: Sfosunki polsko-ukrainskie 1939-1947. Jest to wydawnictwo
pełne pzeinacze , fałszywych interpretacji i naciąganych wnioskÓw. Po co po|skiej młodzieży pokazywać
na pzykład schematy budowy banderowskich bunkrÓw?

coDN wydał rÓwnież fałszywą pub|ikację dla nauczycie|i poświęconą stosunkom polsko-niemieckim.
Ciąg tak tendencyjnych poradnikÓw d|a nauczycie|i historii nie jest więc przypadkiem. CzyŻby po|iĘcy
pewnej orientacji po|itycznej chcie|i wypraÓ Po|akÓw z patriotyzmu i przekształcić w bezideową
bezksztattną masę' Tak to wygląda' Referat ten jest świetnym przykładem ingerencji bieżącego
parĘjnictwa w nauczaniu.. 

Ópracowanie Jacka Wilczura dotyczy ho|okaustu fydÓw w wykonaniu oUN-UPA. Zagadnienie mało
znane i napisane w sposÓb pzystępny. NiesteĘ na stronie 1 i 2 sa powtÓzenia, ktÓre
prawdopodobnie mają podkreślić fakt |udobÓjstwa. W artyku|e Lucyny Ku|inskiej, doĘczącym
|udobÓjstwa po|skiej |udności kresowej autorka ukazuje mordy ukrai skie w latach'|918-1919'
jak i bardzo niechrześcijariską postawę k|eru unickiego. Artykuł ks' T. |ssakowicza.Za|eskiego
p|' Zagłada KrościaĘna ukazuje historię tej miejscowości aż do dnia zagłady z rąk oUN-UPA
w |uĘm 19ut4r.

Przedstawiony zbior materiałÓw konferencyjnych jest bardzo poznawczy i przydatny
w ukaąnłaniu historii ''małych 

Ączyzn", jak i stanowi e|ement wychowania patrioĘcznego.
D|atego też książka ta powinna ukazać się jak najszybciej.

prof. dr hab. Czesław Partacz


