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SŁUGA 
NARODU
Triumf Wołodymyra Zełenskiego zwiększa ryzyko destabilizacji i 
porzucenia przez Ukrainę prozachodniego kursu

W
yniki wyborów prezy-
denckich na Ukrainie 
świadczą o niedojrza-
łości i nieodpowie-

dzialności większości ukraińskich 
wyborców, którzy wyrazili potencjał 
protestacyjny przeciw elitom post-
sowieckim w najbardziej nieodpo-
wiedni, a nawet samobójczy sposób.

W sytuacji gdy agresja Rosji 
przeciwko Ukrainie wciąż trwa i sta-
nowi dla niej śmiertelne zagrożenie, 
co trzeci Ukrainiec oddał swój głos 
na komika Wołodymyra Zełenskiego, 
człowieka bez żadnego doświad-
czenia politycznego i kompetencji 
w zarządzaniu państwem. Ukraiń-
scy wyborcy zagłosowali na kogoś 

dalekiego od polityki, nie mającego 
zielonego pojęcia o obronie i bez-
pieczeństwie narodowym. Złożyli 
swój los w ręce człowieka, który nie 
rozumie, czym jest dyplomacja i po-
lityka zagraniczna. Wskazuje to na 
infantylizm i lekkomyślność znacznej 
części ukraińskiego społeczeństwa.

Triumf Wołodymyra Zełenskie-
go grozi tymczasowym chaosem i 
destabilizacją w systemie zarządza-
nia państwem. Niedoświadczony 
i niekompetentny Zełenski będzie 
bezwładną kukłą w fotelu prezyden-

ta Ukrainy. Bez wątpienia prezydent 
Rosji nie przegapi okazji, by wykorzy-
stać tę sytuację z maksymalną korzy-
ścią dla siebie. Tym bardziej że ma sil-
ne poparcie potężnej piątej kolumny 
Kremla na Ukrainie: aż 16 proc. wy-
borców głosowało na wyraźnie pro-
rosyjskich kandydatów: Jurija Bojkę i 
Ołeksandra Wiłkuła.

Pozytywem ukraińskich wybo-
rów jest to, że skrajny nacjonalista 
Rusłan Koszulinski otrzymał poparcie 
tylko 1,6 proc. ukraińskich wyborców. 
Tak więc, mimo wysiłków rosyjskich 
propagandystów i ich sługusów w 
Polsce, po raz kolejny został rozwia-
ny mit o „banderowskiej Ukrainie”. 
Wybory prezydenckie potwierdziły, 
że zwrot „banderowska Ukraina” jest 
absolutnym nonsensem.

Jednocześnie ryzyko wzmoc-
nienia sił prorosyjskich, a więc an-
typolskich i antyzachodnich, na 
Ukrainie jest absolutnie realne. 
Zwycięstwo Zełenskiego może spo-
wodować konsolidację obozu pro-
kremlowskiego, co nieuchronnie 
doprowadzi do eskalacji cywiliza-
cyjnego i geopolitycznego konfliktu 
na Ukrainie. A nasilenie walki na linii 
prozachodni reformatorzy  − pro-
rosyjscy odwetowcy może pocią-
gnąć za sobą chaos i destabilizację, 
a w ostateczności doprowadzić do 
kolejnego zawieszenia euroatlan-
tyckiej integracji Ukrainy. W takim 
przypadku niebezpieczeństwo 
materializacji antyzachodniego i 
antypolskiego projektu „Prorosyjska 
Ukraina”, który próbuje wdrożyć w 
życie prezydent Federacji Rosyjskiej 
Władimir Putin, znacznie wzrośnie.

W czasie, gdy wybory prezy-
denckie jeszcze się nie zakończyły, 

na Ukrainie rozpoczęło się wiele pro-
cesów, które wskazują, że realizacja 
scenariusza Kremla jest w pełnym 
toku. Według dobrze poinformowa-
nych źródeł Rosja przeznaczyła na 
to olbrzymie środki. Analiza ostat-
nich wydarzeń świadczy o tym, że 
harmonogram wdrożenia operacji 
specjalnej „Prorosyjska Ukraina” jest 
skrupulatnie realizowany.

Pomagając Rosji w prowa-
dzaniu wywrotowej działalności 
przeciwko Ukrainie, Wiktor Me-
dwedczuk, oligarcha bliski Władi-
mirowi Putinowi, lider prorosyj-
skiej organizacji Ukraiński Wybór i 
partii „Platforma Opozycyjna  − za 
życie”, wezwał do stworzenia tzw. 
autonomicznego regionu Donba-
su i zaproponował bezpośrednie 
negocjacje z przywódcami sa-
mozwańczych separatystycznych 
republik, będącymi rosyjskimi ma-
rionetkami, na temat rozwiązania 
konfliktu w Donbasie. Stwierdził 
również, że terroryści ci zgadzają 
się pozostać częścią Ukrainy na 
zasadzie federacji. Powiedział: „Za-
kłada się, że organy samorządowe 
będą działać [w regionie]  − parla-
ment, rząd i inne, które będą zarzą-
dzać w Donbasie”.

Co ciekawie, Ihor Kołomojski, 
oligarcha, szara eminencja w oto-
czeniu kandydata na prezydenta 
Wołodymyra Zełenskiego, mówi z 
Medwedczukiem i Kremlem jednym 
głosem. W wywiadzie udzielonym 
Soni Koszkinej, redaktor naczelnej 
portalu LB.ua, powiedział wprost, 
że Putin nie wpływa na Donbas, a 
Ukraina powinna negocjować bez-
pośrednio z marionetkami Kremla w 
samozwańczych republikach.

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

Realizacja scenariusza 
Kremla na Ukrainie jest w 
pełnym toku

сzy sługus oligarchów?

POLITYKA



Popular Science Magazine / 5

Andrij Portnow, zbiegły do 
Wiednia prawnik z zespołu byłego 
prezydenta Wiktora Janukowycza, 
który popiera kandydata na pre-
zydenta Wołodymyra Zełenskiego, 
zaproponował rozprawienie się 
wszystkimi możliwymi metoda-
mi  – m.in. używając przemocy fi-
zycznej i wszczynając postępowa-
nia karne − ze zwolennikami Petra 
Poroszenki [zwolennikami integral-
nej i unitarnej Ukrainy].

Kilka dni przed II turą wybo-
rów prezydenckich okazało się, że 
rozpoczęto postępowanie karne 
przeciwko prokuratorowi general-
nemu Ukrainy Jurijowi Łucenkowi 
i przewodniczącemu parlamentu 
ukraińskiego Andrijowi Parubijowi; 
podczas gdy w tym samym czasie 
zostali zwolnieni z aresztu ludzie 
Wiktora Medwedczuka: Nadija 
Sawczenko i Wołodymyr Ruban, 
oskarżeni o przygotowanie krwa-
wych aktów terrorystycznych w 
rządowej dzielnicy Kijowa.

Dobrze poinformowane 
źródła twierdzą, że Kreml prze-
znaczył na projekt „Prorosyjska 
Ukraina” 500 mln USD i jest go-

towy przekupić przed wyborami 
parlamentarnymi kluczowych 
graczy ukraińskiej sceny poli-
tycznej. Według planu Krem-
la politycy i działacze, którzy 
pozostaną nieprzekupni, będą 
pacyfikowani przemocą lub 
wszczynanymi przeciwko nim 
postępowaniami karnymi.

Jeśli Kreml i jego marionetki 
zdołają zrealizować swój scenariusz 
na Ukrainie, doprowadzi to w Eu-
ropie do wielkiej katastro-
fy geopolitycznej i 

zagrozi całej zachodniej cywilizacji, 
przede wszystkim wpłynie na bez-
pieczeństwo krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej, zwłaszcza Polski, 
państw bałtyckich i Rumunii.



/ Popular Science Magazine6

Marek Sierant,

Niezależny dzienni-
karz z Kijowa

POLITYKA

Czy Wołodymyr Zełenski 
jest kontrolowany przez 
prorosyjskich oligarchów?

K
omik Wołodymyr Zełenski, 
który w niedzielę został wy-
brany na prezydenta Ukra-
iny wciąż jest zagadką. Pra-

wie nic o nim nie wiadomo, jednak 
da się zauważyć, że zgromadzili się 
wokół niego ludzie związani z by-
łym prorosyjskim prezydentem Wik-
torem Janukowyczem  − pisze dla 
POLITICO Marek Sierant, niezależny 
dziennikarz z Kijowa.

Wołodymyr Zełenski wzywa do 
zmian w polityce mówiąc w filmi-
kach na YouTube, że „stare twarze 
skompromitowały się i powinny 
odejść, by zrobić miejsce młodym 
i zdolnym”. To hasło głosi również 
Wasyl Hołoborodko, fikcyjny pre-
zydent grany przez Zełenskiego w 

popularnym serialu „Sługa Naro-
du”. Jednak to w otoczeniu komika 
nowych twarzy wyraźnie brakuje. I 
gdy się dobrze przyjrzeć, za plecami 
celebryty znajdziemy starych do-
brych znajomych. Zwłaszcza tych, 
znanych z aktywnego wsparcia dla 
obalonego przed 5 laty promo-
skiewskiego prezydenta Wiktora 
Janukowycza. Marek Sierant Nieza-
leżny dziennikarz z Kijowa

Niezbyt liczna, ale wpływowa 
grupa wokół Zełenskiego każe 
przypuszczać, że tego typu oso-
by mogą mieć realny wpływ na 
decyzje niedoświadczonego poli-
tyka. Jak twierdzą media i politycy 
niezależni zarówno od obecnego 
prezydenta Petro Poroszenki, jak 

i od Zełenskiego, oligarchowie, 
którzy 5 lat temu wspólnie wspar-
li obecnego szefa państwa, dziś 
stworzyli koalicję, która ma za za-
danie odsunąć tegoż Poroszenkę 
od władzy. A potem wywierać na-
cisk na nowego prezydenta.

KTO WSPIERA 
ZEŁENSKIEGO? 

Wachtang Kipiani ukraiński 
dziennikarz i historyk twierdzi, że 
wygrana Zełenskiego to triumf czo-
łowego oligarchy Ihora Kołomojskie-
go, telewizyjnych holdingów ukraiń-
skich magnatów finansowych oraz 
elektoratu skoncentrowanego wo-
kół zdelegalizowanej Komunistycz-
nej Partii Ukrainy i Partii Regionów. 
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Wyborcy nie widzą prorosyjskich 
oligarchów skupionych wokół 
Zełenskiego, ponieważ kojarzą 
komika wyłącznie z fikcyjną 
i wyidealizowaną postacią 
prezydenta Hołoborodko.

Wołodymyr Cybulko ukraiński poli-
tolog i spec od marketingu politycz-
nego przedstawia całą listę tych, któ-
rzy poza Kołomojskim mieli wspierać 
Zełenskiego. Wymienia m.in. Dmytro 
Firtasza, byłego „kasjera Moskwy” w 
Kijowie czy Serhija Łowoczkina by-
łego doradcy Janukowycza, bardzo 
intensywnie wspierają informacyjnie 
Zełenskiego w wielkim holdingu 
medialnym Inter, gdzie mają udziały. 
Ci milionerzy wiele razy byli oskar-
żani o antyukraińską propagandę i 
promocję prokremlowskiego, anty-
europejskiego kursu. Cybulko wy-
mienia jeszcze Wiktora Miedwied-
czuka, właściciela najpopularniejszej 
telewizji informacyjnej kanału 112, 
a prywatnie kuma Władimira Pu-
tina oraz Jurija Bojko, gazowego 
magnata, lidera prorosyjskiej Partii 
Regionów i jednego z przegranych 
w pierwszej rundzie wyborów pre-
zydenckich. Te i inne nazwiska osób 
wpływowych, z nieukrywanymi 
związkami z Kremlem potwierdza 
dwóch niezależnych deputowa-
nych, którzy prosili o nieujawnianie 
ich tożsamości. Inny politolog Wiktor 
Ukołow uważa, że za komikiem stoi 

co najmniej kilku oligarchów „nie 
tylko barwny i gadatliwy Kołomoj-
ski − jak na razie milczą, ale w przy-
szłości będą mieli na niego ogromny 
wpływ”. Ukołow wyjaśnia na przy-
kład zawiłe powiązania pomiędzy 
Zełenskim, a miliarderem Walerijem 
Horoszkowskim byłym szefem SBU 
(służby bezpieczeństwa), wicepre-
mierem i ministrem finansów z cza-
sów Janukowycza.  − Horoszkowski 
jest razem z Zełenskim współwłaści-
cielem studia „Kwartał 95” [które wy-
produkowało „Sługę Narodu”]. Jest 
także udziałowcem medialnej grupy 
Inter, w której część akcji sprzedał Ło-
woczkinowi i Firtaszowi. Obserwując 
jak wielkim poparciem medialnym 
grupy Inter cieszy się Zełenski nie 
sposób nie wywnioskować, że za 
taką aktywnością telewizji Inter stoi 
nie kto inny jak Horoszkowski i jego 
wspólnicy − mówi Ukołow. Wszyscy 
„dobroczyńcy” komika oprócz Koło-
mojskiego współpracowali ze sobą 
kilka lat temu w szeregach Partii 
Regionów, której przewodniczącym 
był obalony prezydent Janukowycz. 
Kandydat na prezydenta niechętnie 
mówi o swojej polityce. Nie znamy 
też nazwisk kandydatów na funkcje 
związane zarówno ze sprawami we-
wnętrznymi jak i polityką międzyna-
rodową, choć Zełenski zapewnia, że 
buduje kolektyw złożony z fachow-
ców i że nie będą to ludzie, których 
znamy z pierwszych stron gazet. 
Ukraiński wyborca nie zauważa pro-
rosyjskich oligarchów skupionych 
wokół Zełenskiego. Witalij Portnikow 
znany ukraiński dziennikarz, twierdzi, 
że wyborcy ich nie widzą ponieważ 
kojarzą komika wyłącznie z fikcyjną i 
wyidealizowaną postacią prezyden-
ta Hołoborodko.

CO NAPRAWDĘ PLANUJE 
ZEŁENSKI? NIE WIADOMO 

Kulturowo Zełeński ma wiele 
wspólnego ze środowiskiem pro-
rosyjskim na Ukrainie. Robi z nimi 
wspólne interesy. Lubi wypoczy-
wać w tych samych miejscach co 
oni. Nabył wartą cztery miliony 
euro piętnasto-pokojową willę 
w toskańskim kurorcie Forte Dei 
Marmi. Miejsce to upodobali so-
bie rosyjscy oligarchowie wśród 
których jest Roman Abramowicz, 
oraz włoski magnat telewizyjny i 
polityk Silvio Berlusconi, prywat-
nie przyjaciel Putina. Zełeński nie 
ma sympatii do języka ukraińskie-
go. Żartuje w swoich kabareto-
wych występach z protestujących 
na Majdanie czy z niezależnej od 
Moskwy Ukraińskiej Cerkwi Pra-

wosławnej. Niepokojące są jego 
wypowiedzi o negocjacjach z Wła-
dimirem Putinem. Satyryk kilka 
razy podkreślał, że gotów jest na 
kolanach prosić prezydenta Rosji 
o pokój. Petro Poroszenko szybko 
na to zareagował odpowiadając 
mu rosyjskim powiedzeniem, że 
„Moskwa nie wierzy łzom”. Naci-
skany przez dziennikarzy jak jako 
przyszły zwierzchnik sił zbrojnych 
zamierza rozwiązać konflikt na 
wschodzie kraju, Zełenski odpo-
wiedział krótko „należy przestać 
strzelać”. Tyle, że przestać strzelać 
w wojnie obronnej oznacza kapi-
tulację. Unika jak może publicz-
nych wystąpień, ale w filmikach 
na YouTube zapowiada nowe twa-
rze. Chce walczyć z korupcją, ale 
otoczył się ludźmi którzy z walki z 
korupcją nie są raczej znani. Chce 
być prezydentem Ukraińców, ale 
zgromadził wokół siebie osoby 
otwarcie deklarujace wrogość 
wobec ukraińskiej kultury, języka i 
tradycji. Chce integrować Ukrainę 
z Europą, ale współpracuje z ludź-
mi którzy biznesowo i kulturowo 
związani są z Kremlem. Chce re-
formować gospodarkę i usuwać z 
niej oligarchię, ale za jego plecami 
stoją miliarderzy i medialni magna-
ci. Chce reformy podatkowej, ale 
swoje pieniądze trzyma w raju po-
datkowym na Cyprze. Wymaga od 

polityków i urzędników przejrzy-
stości finansowej, a przed wybor-
cami ukrył biznes w Rosji i wartą 
cztery miliony euro nieruchomość 
na toskańskim wybrzeżu. Lusku-
sową willę odnaleźli dziennikarze 
radia Swoboda. Zełenski na pyta-
nie aktywistów ze stowarzyszenia 
„Czesno” (Uczciwość) dlaczego nie 
opublikował deklaracji majątko-
wej za 2018 rok, odpowiedział, że 
jej nie złoży, bo prawo go do tego 
nie zobowiązuje. Wiele wskazuje 
na to, że Ukraina pod rządami Ze-
łenskiego może być podobna do 
tej jaką znamy z czasów Januko-
wycza, a rewanż sił antyeuropej-
skich i prorosyjskich jest wielce 
prawdopodobny. 
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Kijów będzie 
w ogniu

Europejski dyplomata ostrzegł Zełenskiego przed 
niebezpieczeństwem dwustronnych negocjacji z Putinem

N
a kilka miesięcy przed wy-
borami kandydat na pre-
zydenta Ukrainy Wołody-
myr Zełenski spotkał się w 

Kijowie z ambasadorami krajów gru-
py G7 − informuje Hromadśke.ua.

Jeden z dyplomatów zapytał 
Zełenskiego o jego stanowisko w 
sprawie uregulowania sytuacji w 
Donbasie. Ten rzekomo nie powie-
dział nic konkretnego, ale podkre-
ślił, że jest gotów spotkać się z ro-
syjskim prezydentem Władimirem 
Putinem w tej sprawie. W odpowie-
dzi dyplomata poprosił Zełenskiego 
o wcześniejsze poinformowanie o 
tym spotkaniu, aby misje dyploma-
tyczne miały czas na ewakuację, po-
nieważ „Kijów będzie w ogniu”.

Dyplomata, który podzielił się 
tymi informacjami, zapewnia, że to 
nie był żart. 

Inny z kolei opisał spotkanie z 
Zełenskim jako „porażkę”. „Sprawiał 
wrażenie osoby, która jest całko-
wicie nieprzygotowana do komu-
nikacji z ambasadorami i nie rozu-
mie, dlaczego taka komunikacja 
jest konieczna” − wyjaśnił.

Przypomnijmy, Ołeksandr Cha-
rebin, doradca ds. polityki huma-
nitarnej kandydata na prezydenta 
Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, 
w wywiadzie dla kanału telewizyj-

nego Priamyj powiedział, że dzie-
dzictwo Związku Sowieckiego jest 
podstawową wartością Ukrainy.

„Moim zdaniem Ukraina po-
pełnia ogromny błąd, porzucając 
dziedzictwo Związku Sowieckiego, 
to jest podstawowa wartość dla 
Ukrainy. Dlaczego oddaliśmy Wiel-
ką Wojnę Ojczyźnianą Rosji? Moim 
zdaniem jest to błąd. Dlaczego nie 
mówimy o języku rosyjskim jako 
ważnej części języka codziennego 
Ukraińców?” − zaznaczył.

Ukraiński portal Mirotworec, 
specjalizujący się w publikacji 
danych „osób, które stanowią 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państwa" i pochodzących z prze-
cieków dokumentów dotyczą-
cych bezpieczeństwa Ukrainy, 
zwrócił się do Rady Bezpieczeń-
stwa Narodowego i Obrony, Służ-
by Bezpieczeństwa oraz Rady 
Najwyższej o zweryfikowanie źró-
deł finansowania kampanii wy-
borczej kandydata Zełenskiego.

Eksperci twierdzą, że mają do-
wody, iż w lutym 2019 roku niejaki 
Andriej Pinczuk, oficer Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa Federacji 
Rosyjskiej, polecił Dmitrijowi Chaw-
czence, właścicielowi giełdy krypto-
walut WEX (rosyjska giełda WEX nie 
istnieje od listopada 2018) i bojow-

nikowi nielegalnych formacji zbroj-
nych, okresowe przeprowadzanie 
operacji prania brudnych pieniędzy 
w celu sfinansowania kampanii wy-
borczej Zełenskiego.

Te podejrzenia są pośrednio 
potwierdzone faktem, że machina 
rosyjskiej propagandy z całą mocą 
włączyła się w agitację na rzecz Ze-
łenskiego. Poparcie dla niego jako 
kandydata na prezydenta Ukrainy 
wyrazili: wpływowy rosyjski propa-
gandysta i prezenter telewizyjny 
Dmitrij Kisielow; prowadzący pro-
gram „60 minut” Jewgienij Popow i 
Olga Skabiejewa, rosyjski aktor, re-
żyser i pisarz Iwan Ochłobystin, ro-
syjski aktor, producent i prezenter 
telewizyjny Michaił Porieczenkow, 
zdrajca Ukrainy, była prokurator 
Republiki Krymu, deputowana do 
Dumy Państwowej Federacji Ro-
syjskiej Natalia Pokłonska, jeden 
z przywódców samozwańczej 
„Donieckiej Republiki Ludowej”, 
który od wielu lat jest członkiem 
neofaszystowskiej Rosyjskiej 
Jedności Narodowej Pawieł Gu-
bariew, zbiegły do Rosji były pre-
mier Ukrainy Mykoła Azarow, naj-
bardziej prorosyjski z ukraińskich 
polityków, kum Władimira Putina 
Wiktor Medwedczuk oraz inni.

Redakcja

POLITYKA
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James Sherr,

Główny ekspert 
Centrum Badania 
Konfliktów przy 
Brytyjskiej Akademii 
Wojskowej w 

Londynie

James Sherr:  
Nie wolno pozwolić, by oligarcha Kołomojski zmienił 
Zełenskiego ze „sługi narodu” w swego sługusa
Kreml już zdał sobie sprawę, że na tym etapie nie trzeba mieć „prorosyjskiego” prezydenta, by 
zdestabilizować Ukrainę od wewnątrz − pisze James Sherr, specjalista w kwestiach Ukrainy, 
wykładowca na Uniwersytecie Oxfordzkim i główny ekspert Centrum Badania Konfliktów przy 
Brytyjskiej Akademii Wojskowej w Londynie.

Z
daniem Jamesa Sherra 
wyborcy Zełenskiego 
spodziewają się, że nowy 
prezydent Ukrainy znisz-

czy system postsowiecki, ale wyma-
ga to systematycznych wysiłków, 
a nie widowiska teatralnego. „Czy 
Zelenskiy ma ducha i wolę podjęcia 
tego wyzwania?  − pyta ekspert.  − 
Czy może nadal woli grać rolę 
showmana niż wdrażać prawdziwe 
przemiany? A może stanie się list-
kiem figowym dla tych samych sił 
systemowych, które są tak zniena-
widzone przez jego zwolenników? 
Wkrótce się tego dowiemy”.

System postsowiecki na Ukrainie 
opiera się na stosunkach patron-
-klient („swój człowiek”), konkurencji 
i starciach, ale przede wszystkim na 
dominacji oligarchii i podporządko-

waniu się prawu pieniądza i władzy. 
Ten system  − z jego zdolnością do 
adaptacji  − odrodził się z popiołów 
po pomarańczowej rewolucji i już są 
oznaki, że może to zrobić ponow-
nie – pisze brytyjski ekspert.

Sherr zauważa, że demokra-
tyczne siły Ukrainy po zwycięstwie 
Zełenskiego stoją przed trzema 
wyzwaniami. Po pierwsze, muszą 
stworzyć koalicję w nowym par-
lamencie, która powinna pomóc 
wprowadzić niezbędne reformy i 
nakreślić „czerwone linie” dla no-
wego prezydenta. Po drugie, nie 
wolno im pozwolić, by oligarcha 
Kołomojski zmienił Zełenskiego ze 
„sługi narodu” w swego sługusa. No 
i po trzecie, Rosja. Ekspert zauważa, 
że w serialu „Sługa narodu” prawie 
się o niej nie wspomina, i to jest 

typowe. Nie można też zapominać, 
że protektor Zełenskiego Kołomoj-
ski w 2014 roku walczył w Dnie-
prze (byłym Dniepropietrowsku) z 
putinowskim projektem „Noworo-
sja”. Z kolei w popularnym serialu 
telewizyjnym Zełenski przedsta-
wiał się jako wojownik walczący z 
wewnętrznym „systemem”, a nie z 
zewnętrznym wrogiem.

Kreml już zdał sobie sprawę, 
że niekoniecznie musi mieć „pro-
rosyjskiego” prezydenta, by zde-
stabilizować Ukrainę od wewnątrz. 
Nadchodzą „niespokojne czasy”, jak 
to wielokrotnie miało miejsce w hi-
storii tego kraju. Jednak zwycięstwo 
Zełenskiego nie oznacza przybycia 
mesjasza ani nadejścia apokalipsy − 
podsumowuje James Sherr.

Tłum. Głos Polonii

„The Economist”: 

Putin zje Zełenskiego  
jak tabliczkę czekolady
W prasie zachodniej udział komika Wołodymyra Zełenskiego w wyborach prezydenckich na 
Ukrainie nazwano „tragikomedią”. Brytyjski tygodnik stwierdza, że rosyjski przywódca Władimir 
Putin „zje go jak tabliczkę czekolady”.

„The Economist” zauważa, że po 
I turze wyborów 31 marca Ukraiń-
com może być wcale nie do śmie-
chu, ponieważ plany komika w 
przypadku zwycięstwa pozostają 
niejasne. Zełenski jako kandydat na 
prezydenta do tej pory przedstawił 
tylko kilka ogólnikowych obietnic, 
że kurs na integrację z Unią Euro-
pejską zostanie utrzymany, poprawi 

się klimat inwestycyjny, a wojna w 
Donbasie się zakończy.

Tygodnik podkreśla, że zachod-
ni dyplomaci obawiają się przede 
wszystkim niekompetencji i braku 
przygotowania Zełenskiego do spra-
wowania urzędu prezydenta. „Wielu 
obawia się, że [prezydent FR] Władi-
mir Putin zje go jak tabliczkę czekola-
dy” − konstatuje „The Economist”.

Jednak głównym problemem wy-
borów prezydenckich, według pisma, 
nie są sami kandydaci, ale przejrzystość 
procesu wyborczego, ponieważ po-
jawia się coraz więcej doniesień o za-
grożeniach ze strony Rosji. „Nie będzie 
do śmiechu, jeśli Ukraińcy obudzą się 1 
kwietnia i nie uwierzą w wyniki pierwszej 
rundy” − podsumował „The Economist”.

Tłum. Głos Polonii
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Dlaczego piąty prezydent Ukrainy stracił władzę?
Po rewolucji godności społeczeństwo ukraińskie czekało na radykalną transformację postsowieckich 
instytucji władzy i zdecydowaną walkę z korupcją. Ludzie spodziewali się oczyszczenia Ukrainy z 
dominacji skorumpowanych postsowieckich urzędników, rosyjskich agentów i oligarchów.

A
le bardzo szybko euforia 
przerodziła się w gorzkie 
rozczarowanie. Postso-
wieccy menedżerowie, 

skorumpowani urzędnicy, rosyjscy 
agenci i oligarchowie nie zamierzali 
radykalnie zreformować systemu 
zarządzania państwem. Co więcej, 
Władimir Putin przyszedł z pomocą 
swoim agentom na Ukrainie. Rozpę-
tał wojnę, przejął Krym i część Don-
basu, ściągając w ten sposób naj-
bardziej aktywnych przeciwników 
postsowieckiego reżimu do strefy 
walki na wschodzie Ukrainy. Wojna 
odwróciła uwagę społeczeństwa 
i przerwała proces lustracji, której 
pragnęli Ukraińcy. Ludzie skoncen-
trowali wszystkie wysiłki na walce z 
zagrożeniami zewnętrznymi.

W takiej sytuacji 7 czerwca 2014 
roku nowo wybrany prezydent Petro 
Poroszenko złożył przysięgę. Poro-
szenko nie był nowym człowiekiem 
u władzy. Za rządów Wiktora Janu-
kowycza zajmował wpływowe sta-
nowiska w rządzie najbardziej proro-

syjskiego prezydenta Ukrainy. Młody 
ukraiński oligarcha karierę rozpoczął 
pod skrzydłami Wiktora Medwed-
czuka, kiedy został deputowanym do 
Rady Najwyższej z listy Zjednoczonej 
Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy 
[SDPU(O)]. Następnie współzakładał 
prorosyjską Partię Regionów. Potem, 
w 2002 roku, znalazł się w obozie 
Wiktora Juszczenki. W odpowiednim 
czasie, po rewanżu sił prorosyjskich, 
został prawą ręką premiera Mykoły 
Azarowa. Innymi słowy, Poroszenko 
to z krwi i kości człowiek postsowiec-
kiego systemu oligarchicznego. A jed-
nak stał się najbardziej postępowym i 
skutecznym prezydentem Ukrainy.

Uratował kraj przed chaosem, 
ożywił wojsko i gospodarkę, po-
wstrzymał rosyjską agresję na 
wschodnich granicach kraju, prze-
prowadził szereg skutecznych 
reform i osiągnął duchową nieza-
leżność ukraińskiego Kościoła pra-
wosławnego. Ale to nie wystarczyło, 
by utrzymać popularność.

Porewolucyjna euforia i bardzo 

wysokie oczekiwania społeczeństwa 
nieuchronnie musiały zamienić się w 
głębokie rozczarowanie. Ludzie cze-
kali na cud. Jako minimum, pragnęli 
sprawiedliwości i oczyszczenia kraju 
z korupcji i postsowieckiego błota: 
rosyjskich agentów i oligarchów. 
Ale prezydent Poroszenko stał się 
symbolem skorumpowanego sys-
temu rządów. To jest największe 
rozczarowanie Ukraińców.

Najwyższe oburzenie społe-
czeństwa wywołała bezkarność 
rosyjskich agentów, którzy po 
upadku ZSRS stworzyli prorosyjski 
oligarchiczny model zarządzania 
państwem. Skorumpowany post-
sowiecki aparat administracyjny do-
kładał wszelkich starań, aby utrzy-
mać monopol władzy na Ukrainie. 
Od wiosny 2016 roku usuwał z or-
ganów ścigania niezależnych refor-
matorów niezwiązanych z układem 
postsowietskim, tworzących zespół, 
który był w stanie przeciwstawić się 
korupcyjnemu modelowi admini-
stracji publicznej.

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

FATALNE 
BŁĘDY 
POROSZENKI 
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Porewolucyjna euforia i 
bardzo wysokie oczekiwania 
społeczeństwa nieuchronnie 
musiały zamienić się w 
głębokie rozczarowanie. Ludzie 
czekali na cud.

29 marca 2016 roku został od-
wołany niezależny zastępca pro-
kuratora generalnego Dawid Sa-
kwarelidze. 10 listopada prezydent 
Poroszenko odwołał ze stanowiska 
gubernatora obwodu odeskiego 
Micheila Saakaszwilego. 14 listopa-
da ogłoszono decyzję o odejściu z 
urzędu szefa ukraińskiej policji na-
rodowej Chatia Dekanoidze. Oprócz 
tego ukraińskie organy ścigania 
wszczęły postępowanie karne prze-
ciwko szefowi Centrum Przeciw-
działania Korupcji Witalijowi Szabu-
ninowi. Pod koniec listopada 2017 
roku, w trakcie trwających prote-
stów antykorupcyjnych, do wiado-
mości publicznej dotarła informacja 
o konflikcie między Narodowym 
Biurem Antykorupcyjnym a Służbą 
Bezpieczeństwa i Prokuraturą Ge-
neralną. 7 grudnia Rada Najwyższa 
odwołała ze stanowiska przewodni-
czącego parlamentarnej komisji ds. 
walki z korupcją Jehora Sobolewa, 
deputowanego partii Samopomoc, 
który był jednym z najbardziej ak-
tywnych liderów walki z korupcją.

Co więcej, siły postsowieckie i 
prorosyjskie rozpoczęły ukrytą woj-
nę przeciwko przywódcom i akty-
wistom społeczeństwa obywatel-
skiego. Przez kraj przetoczyła się fala 
pobić i morderstw działaczy pro-
europejskich i osób zwalczających 
korupcję. W samym tylko 2018 roku 
odnotowano około 40 ataków na 
aktywistów ruchu antykorupcyjne-
go. Byli oni otwarcie prześladowani 
i zastraszani przez przedstawicieli 
organów ścigania i przestępców. 4 
listopada 2018 roku zmarła Katarzy-
na Gandziuk, znana działaczka ukra-
ińskiego ruchu antykorupcyjnego, 
która 31 lipca tego roku została ob-

lana kwasem siarkowym. Jej śmierć 
wywołała lawinę oburzenia.

Ludzie zaczęli się zastanawiać, 
dlaczego wymiar sprawiedliwości 
prześladuje jedynie wrogów Krem-
la i dlaczego oddani prorosyjscy 
oligarchowie (Wiktor Medwed-
czuk, Jurij Bojko, Ołeksandr Wiłkuł) 
nie są ścigani i karani za korupcyj-
ne i przestępcze czyny.

Koncentrując uwagę na walce 
ze społeczeństwem obywatelskim, 
Poroszenko zaniedbał przeciwdzia-
łanie rosyjskiej wojnie informacyj-
nej, którą Moskwa prowadziła nie 
tylko przeciwko Ukrainie, ale także 
osobiście przeciwko niemu. Pod-
czas gdy Poroszenko zmagał się 
z prozachodnim ruchem antyko-
rupcyjnym, Moskwa prowadziła 
zakulisowe rozmowy z ukraińskimi 
oligarchami, m.in. z tymi, którzy w 
2014 roku z zaangażowaniem bro-
nili Ukrainy przed rosyjską agresją, 
jak choćby z Kołomojskim. Jak wi-
dać, pomyślnie. W końcu potężne 
grupy medialne, które są pod kon-
trolą oligarchów, zmieniły politykę 
redakcyjną i zaczęły budzić u od-
biorców poczucie niezadowolenia, 
beznadziejności i rozczarowania 
prozachodnim kursem Ukrainy.

Fatalna polityka zagranicz-
na − kładąca nacisk na współpracę 
z lojalnymi partnerami Kremla w 
Europie, Niemcami i Francją − oraz 
ohydna polityka pamięci historycz-
nej, która skłóciła Ukrainę z Polską, 
osłabiły pozycję kraju na arenie 
międzynarodowej. Polityka histo-
ryczna szefa Ukraińskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej Wołodymyra 
Wiatrowycza, popierana przez nie 
więcej niż 2 proc. społeczeństwa, 
spowodowała znaczne szkody dla 

interesów Ukrainy i jej wizerunku w 
Polsce i na Zachodzie. Ukraińcy za-
częli wątpić w to, że mogą liczyć na 
wsparcie zachodnich partnerów. Co 
więcej, w wyniku propagandy rosyj-
skich agentów i pożytecznych idio-
tów zaczęli się spodziewać ciosu w 
plecy. Polityka zagraniczna Węgier 
zaostrzyła te obawy.

W takich warunkach rosyjska 
propaganda zdołała oszukać znacz-
ną część ludności Ukrainy i przeko-
nać ją, że głównym jej wrogiem jest 
nie Putin, ale Poroszenko. W rezul-
tacie zdezorientowani, oburzeni i 
rozczarowani Ukraińcy mogą doko-
nać samobójczego wyboru i zagło-
sować na bezwładną marionetkę 
prorosyjskich oligarchów  − błazna, 
który nie ma żadnych kompeten-
cji w zarządzaniu państwem, nie 
ma zielonego pojęcia o obronie i 
bezpieczeństwie narodowym i nie 
rozumie, czym jest dyplomacja i 
polityka zagraniczna. Bez wątpienia 
prezydent Rosji Władimir Putin nie 
przegapi okazji, by wykorzystać tę 
sytuację z korzyścią dla siebie.

Destabilizacja Ukrainy i jej zwrot 
na wschód będą śmiertelnym cio-
sem dla całego systemu bezpieczeń-
stwa europejskiego i globalnego.

Kurt Volker: Poroszenko sprzeciwia się Putinowi i zrobił więcej dla 
reform niż ktokolwiek inny na Ukrainie przez ostanie 20 lat

W 
wywiadzie dla pro-
gramu telewizyjnego 
„PBS NewsHour” Kurt 
Volker, specjalny wy-

słannik USA ds. Ukrainy, stwierdził, 
że biorąc pod uwagę dotychczaso-
we zachowanie Federacji Rosyjskiej, 
można założyć, że będzie ona nadal 
testować każdego, kto zostanie pre-
zydentem Ukrainy. Według niego 
ranga wyborów na Ukrainie przy-
pomina brexit, ostatnie wybory pre-
zydenckie we Francji i USA.

„Ktokolwiek zostanie prezyden-
tem Ukrainy, znajdzie się pod presją 
Rosji, która zbrojnie zaatakowała i za-

jęła terytorium [Ukrainy]. Podtrzymuje 
też działania wojenne [w Donbasie] i 
stosuje różne typy propagandy − sta-
cję telewizyjną RT [dawniej „Russia To-
day”], Sputnik”i cyberataki” − zauważył.

Odniósł się także do starcia 
Władimira Zełenskiego z Petro Po-
roszenką w drugiej turze wyborów 
prezydenckich. „Teraz społeczeństwo 
ukraińskie musi wybrać. Czy chce 
kogoś, kto występuje przeciw esta-
blishmentowi i obiecuje gruntowne 
reformy, czy kogoś, kto możliwe, że 
rozczarował w niektórych aspektach, 
jednak zrobił więcej dla reform niż 
ktokolwiek inny na Ukrainie przez 

ostanie 20 lat i sprzeciwia się Putino-
wi?” − wskazał alternatywę.

Na pytanie o stosunek NATO do 
Ukrainy zapewnił, że polityka Sojuszu 
w tej kwestii jest niezmienna − USA 
będą wspierały ją w odpieraniu ro-
syjskiej agresji. „W tym tygodniu mini-
strowie spraw zagranicznych państw 
członkowskich NATO zatwierdzili 
działania Sojuszu w sprawie utrzyma-
nia bezpieczeństwa na Morzu Czar-
nym, które częściowo są manifestacją 
poparcia dla bezpieczeństwa wolno-
ści żeglugi na tym akwenie i wsparcia 
dla Ukrainy” − przypomniał.

Źrodło: Kresy24.pl, pbs.org
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Złośliwa rosyjska dezinformacja 
mogła dotrzeć do 241 mln 
odbiorców z państw Unii 
Europejskiej

WOJNA HYBRYDOWA 

Wybory do europarlamentu

ROSJA 
CHCIAŁA 
OSŁABIĆ I 
ROZBIĆ UE
Przed wyborami Moskwa próbowała namącić, 
promując tematy mobilizujące elektorat antyeuropejski: 
wzbudzać lęk przed uchodźcami, wzmacniać nastroje 
nacjonalistyczne i ksenofobiczne, wywoływać strach 
przed globalizacją i współpracą międzynarodową. 

C
ele Moskwy pozostają 
niezmienne. Rosja będzie 
nadal próbować osłabiać 
Zachód: instytucje eu-

ropejskie, rządy i Parlament Euro-
pejski. Jednak jej taktyka może się 
zmienić  − stwierdził w wywiadzie 
udzielonym portalowi Radia Wol-
na Europa Jakub Kalenský, ekspert 

think tanku Atlantic Council, który 
wcześniej kierował zespołem ds. 
dezinformacji w unijnym biurze 
East StratCom. Jego zdaniem Rosja 
od dawna pracuje nad metodami 
wpływu na opinię społeczną po-

szczególnych państw europejskich, 
bada sytuację, aby dowiedzieć się, 
które z nich mają wpływ, a które nie.

„Przez długi czas [Rosjanie] 
przygotowywali swoich ludzi, po-
lityków w Europie, którzy będą 
pomagać wzmacniać efekt kampa-
nii” − zaznaczył Kalenský. Jak mówi, 
wybory do Parlamentu Europej-
skiego odbywać się będą w wa-
runkach dezinformacji i ingerencji 
ze strony Rosji. Rosja będzie nadal 
próbować osłabić Zachód. 

Przed wyborami Moskwa 
próbowała namącić, promując 
tematy mobilizujące antyeuropej-
ski elektorat: wzbudzać lęk przed 
uchodźcami, wzmacniać nastroje 
nacjonalistyczne i ksenofobiczne, 
wywoływać strach przed globaliza-
cją i współpracą międzynarodową. 
Jednocześnie będzie pracować nad 
„rozbrojeniem” proeuropejskiego 
elektoratu, przekonując, że obecne 
instytucje europejskie nie działają.

„Już widzimy, jak te metody są 
stosowane na Ukrainie w przeded-
niu wyborów prezydenckich. Na-

wet nie jest tak ważne, by mieć 
»swojego« kandydata, wystarczy 
podważyć wiarygodność samych 
wyborów, by podważyć wiarę w 
samą możliwość wyboru i zmiany 
życia w kraju” − zauważył były kie-
rownik zespołu zajmującego się 
przeciwdziałaniem dezinformacji 
w Unii Europejskiej.

W przededniu wyborów do 
Parlamentu Europejskiego Rosja 
rozpowszechnia fake newsy (fał-
szywe informacje), których odbior-
cami jest ponad połowa obywateli 
Unii Europejskiej uprawnionych 
do głosowania. Wyliczenie to 
opiera się na specjalistycznym ba-
daniu potencjalnego zasięgu jej 
działań na Twitterze, Facebooku i 
w YouTubie przeprowadzonego w 
dniach 1-10 marca.

Obserwatorzy, którzy analizo-
wali skalę zagrożenia, twierdzą, że 
6700 kont związanych z Rosją roz-
powszechniało szkodliwe treści 
w sieciach społecznościowych  − 
informuje brytyjski dziennik „The 
Guardian”. Celem takich działań 
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jest promocja spornych kwestii w 
różnych krajach europejskich, aby 
w interesie Rosji tworzyć w nich 
napięcia wewnętrzne. 

„Stworzono oddzielne narra-
cje we wszystkich krajach, zwłasz-
cza na temat wyborów europej-
skich”  − twierdzi Otavio Freire, 
współzałożyciel amerykańskiej 
firmy SafeGuard Cyber, która zaj-
muje się cyberbezpieczeństwem.

Autorzy raportu wykryli roz-
ległą sieć fałszywych zautoma-
tyzowanych kont w mediach 
społecznościowych, które miały 
prowokować spory online, pro-
mować ekstremistyczne poglądy, 
siać niezgodę i sprzeciw wobec 
Unii Europejskiej. Podsycać ekstre-
mistyczne poglądy, wzmacniając 
treści produkowane głównie przez 
skrajnie prawicową Alternatywę 
dla Niemiec, a także rozmaitych 
zwolenników opuszczenia Unii 
przez Wielką Brytanię. Na przykład 
rozpowszechniały fake newsy do-
tyczące tego, czy Izba Gmin powin-
na wspierać porozumienie Theresy 

May w sprawie brexitu. Po opubli-
kowaniu artykułu prezydenta Fran-
cji Emmanuela Macrona wzywają-
cego do „europejskiego renesansu” 
o 79 proc. wzrosła aktywność kont, 
które rozpowszechniały treści dys-
kredytujące jego pomysły.

„Skala problemu jest ogrom-
na. Kampania dezinformacyjna 
się nasila, ponieważ niezwykle 
trudno jest powstrzymać rozprze-
strzenianie się fake newsów na 
platformach społecznościowych” − 
ostrzega Otavio Freire.

W jakim celu Putin chce rozbić 
Unię Europejską?

Były unijny komisarz ds. stosun-
ków zewnętrznych Chris Patten w 
wywiadzie dla portugalskiego „Dia-
rio de Noticias” oświadczył, że rosyj-
ski prezydent Władimir Putin dąży 
do przejęcia kontroli nad krajami 
Europy Środkowo-Wschodniej.

„Jego nie interesuje niepodle-
głość państw Europy Środkowo-
-Wschodniej. Uważa, że powinny 
być one związane z Moskwą i z nikim 
więcej” − powiedział Chris Patten.

„Na eurazjatyckim kontynen-
cie dla Polski nie ma miejsca”  − 
nieustannie powtarza czołowy 
kremlowski ideolog Aleksander 
Dugin. „Rosja w swoim geopo-
litycznym oraz sakralno-geo-
graficznym rozwoju nie jest 
zainteresowana istnieniem nie-
podległego państwa polskiego 
w żadnej postaci. Nie jest też za-
interesowana istnieniem Ukrainy. 
Nie dlatego, że nie lubimy Pola-
ków czy Ukraińców, ale dlatego, 
że takie są prawa geografii sakral-
nej i geopolityki”  − twierdzi stra-
teg nazywany mózgiem Putina.

Przypomnijmy, wiceprzewod-
niczący Komisji Europejskiej Andrus 
Ansip powiedział, że istnieją mocne 
dowody wskazujące, iż Rosja jest 
głównym źródłem dezinformacji w 
Europie. Z kolei unijna komisarz do 
spraw gospodarki cyfrowej i społe-
czeństwa cyfrowego Mariya Gabriel 
utożsamia wysiłki UE w walce z 
kremlowską dezinformacją z wojną.

Atlantic Council, 
Tłum. Głos Polonii 

WOJNA HYBRYDOWA

Władimir Putin dąży do 
przejęcia kontroli nad 
krajami Europy Środkowo-
Wschodniej
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Tomasz  
Sakiewicz,

Redaktor naczelny 
tygodnika „Gazeta 
Polska” oraz 
dziennika „Gazeta 
Polska Codziennie”

WOJNA HYBRYDOWA 

Nowa Targowica 
knuje zdradę!!!

Konstytucja 3 maja była ostatnią państwową próbą ratowania wielonarodowej 
Rzeczpospolitej, która traciła suwerenność. Dzieło tej pierwszej Konstytucji w 
Europie i drugiej na świecie zostało zaprzepaszczone w wyniku zdrady konfederacji 
targowickiej. Wśród zdrajców byli zarówno ludzie opłacani przez Rosję, jak i ci, którzy 
uważali się za patriotów. Sądzili, że można restaurować tradycyjne wartości w 
oparciu o współpracę z carem (carycą Katarzyną). Sam tekst konfederatów można 
by uznać za piękny tekst patriotyczny, gdyby nie bezpośredni adres do cara, który 
miał Polsce gwarantować obronę tych wartości. Wiemy, jak się to skończyło. Upadek 
Rzeczpospolitej i ponad 120-letnia niewola przypieczętowały tę zdradę. Paradoksem 
historii jest to, że ideowym organem tej grupy była ówczesna „Gazeta Warszawska”, 
która w prawosławnej Rosji i protestanckich Prusach widziała możliwość obrony 
wiary katolickiej przed nowinkami z Zachodu. Wielu zdrajców autentycznie myślało, 
że służy Polsce, a właściwie Rzeczpospolitej. Niektórzy z nich zostali potem uwięzieni 
przez Rosjan, bo zorientowali się, co się naprawdę dzieje. Jednak było już za późno.
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Środowiska podające się za 
narodowe powołały nową 
Konfederację, która otwarcie 
nawołuje do współpracy 
z Rosją jako gwarantem 
tradycyjnych wartości

NOWA TARGOWICA
W pewnym sensie historia po-

wtarza się na naszych oczach.
Środowiska podające się za 

narodowe powołały nową Konfe-
derację, która neguje filary naszego 
bezpieczeństwa i już jawnie pod-
waża współpracę z USA, a nawet 
część z nich otwarcie nawołuje do 
współpracy z Rosją jako gwarantem 
tradycyjnych wartości. Mówił o tym 
1 maja jeden z liderów Konfedera-
cji, europoseł Witold Tomczak. Przez 
wiele miesięcy akcję werbunko-
wą do tego projektu prowadzono 
przede wszystkim wśród Polonii, 
ale od kilku tygodni nasiliła się ona 
w Polsce. Konfederacja składa się z 
różnych osób. Charakterystyczne 
jest to, że jest to bodaj jedyna lista 
kandydatów na europosłów, na 
której znaleźli się Rosjanie. Rosjanką 
jest na przykład Liliana Moshech-
kova startująca z okręgu podlasko-
-mazurskiego. Moshechkova dała 
się poznać jako przyjaciółka szefa 
Nocnych Wilków, organizacji, która 
niesie imperialną myśl rosyjską, ale 
w ocenie służb stanowi też rosyjską 
grupę zwiadowczo-uderzeniową. 
Sama angażowała się w upamięt-
nianie sowieckich okupantów i or-
ganizowanie poparcia dla rosyjskiej 
okupacji Krymu.

UKRAINIEC W SZATACH 
KRESOWIAKA

Jeszcze ciekawszą postacią 
jest profesor Włodzimierz Osadczy. 
Podaje się za Polaka z Kresów, co 
w świetle posiadanych przez nas 
informacji nie jest prawdą. Jest 
najprawdopodobniej Ukraińcem 
o rosyjskich korzeniach. Jego brat 
pracujący w milicji mieszka w Łuc-
ku. Swoją karierę zaczął od służby 
w Armii Czerwonej, co może nie 
byłoby nadzwyczajne na tych tere-
nach, gdyby nie to, że sam przed-
stawia to jako powód do dumy. 
Profesor Osadczy po przyjeździe 
do Polski prezentował mocno pro-
ukraińskie poglądy, stąd zapewne 
jego współpraca w jednej funda-
cji z Ludmiłą Kozłowską (obecnie 
Otwarty Dialog), uznaną przez Pol-
skę za persona non grata w związ-
ku z finansowaniem z Rosji. W 2014 
roku po rewolucji na Majdanie 
Osadczy diametralnie zmienił po-
glądy i ogłosił się polskim patriotą 
z Kresów. Stał się wrogiem państwa 
ukraińskiego. Takich przypadków 
nagłego obudzenia po Majdanie 
mieliśmy sporo i należy raczej wią-
zać je z wagą, jaką Moskwa przykła-
da do odzyskania Ukrainy. Trzeba 

pamiętać, że do 2014 roku grupy 
naszych narodowców współpraco-
wały z banderowcami.

Antyukraińskość nie jest je-
dynym sposobem werbunku do 
nowej formacji. Ostatnio dużo 
ważniejszym jest budowanie sta-
łego napięcia z Żydami. Napięcie 
to tworzone jest po obydwu stro-
nach, to znaczy: wykorzystywane 
są potężne aktywa Moskwy w śro-
dowiskach żydowskich i polskich. 
Żydzi oskarżają nas o rzekomy an-
tysemityzm, a nasi obudzeni naro-
dowcy oskarżają polskie władze o 
ustępowanie Żydom i próbują pro-
wokować ekscesy antysemickie.

Jest to operacja wielowątko-
wa, która realizuje dla Moskwy kilka 
istotnych celów. Wśród nich naj-
ważniejszy to obalenie obecnego 
rządu, rozbicie zaplecza wyborcze-
go Donalda Trumpa w USA i wresz-
cie zatrzymanie projektu amerykań-
skich baz w Polsce.

MŁOT NA AMERYKANÓW
Najważniejszym zapalnikiem 

tego konfliktu są, oczywiście, rosz-
czenia żydowskie do majątku w 
Polsce. Dowodem zdrady polskie-
go rządu ma być to, że rzekomo 
nie reaguje na ustawę 447 [przy-
jętą przez Kongres USA] dotyczącą 
tych roszczeń. Warto zapoznać się 
z tą ustawą, żeby zorientować się, 
jak poważna jest to manipulacja. 
Faktycznie, ustawa nie dotyczy 
Polski, ale 46 państw, w których 
znajdowało się mienie pożydow-
skie. Nie daje możliwości jakichś 
sankcji czy w ogóle egzekucji cze-
gokolwiek. Jej głównym skutkiem 
będzie przygotowanie raportu na 
temat realizacji roszczeń. Gdyby 
nie podpisanie przez rząd Donalda 
Tuska deklaracji teresińskiej [przy-
jętej w 2009 roku przez 46 państw 
świata, dotyczącej restytucji mienia 
żydowskiego], pewnie nie byłoby i 
takiego skutku dla Polski. Ustawa 
nie obowiązuje w Polsce i nie bę-
dzie obowiązywała, jeśli sami się na 
to nie zgodzimy. Ale nawet gdyby, 
to i tak nie rodzi skutków material-
nych. Tezy tej ustawy są sprzeczne 
z prawem rzymskim, a próby od-
dawania mienia bezspadkowego 
uderzyłyby również w polskich 
Żydów. Ustawa została uchwalona 
rok temu i na jej podstawie nie od-
daliśmy ani zamierzamy oddać ani 
grosza. Natomiast odpowiednio 
użyta może być motorem psucia 
stosunków polsko-amerykańskich. 

Nie mam wątpliwości, że część 
osób lansujących tę ustawę działa-

ło z poduszczenia Moskwy, choć, 
oczywiście, nie tylko. Po polskiej 
stronie Moskwa też jest niezwykle 
aktywna i próbuje wyostrzać zna-
czenie tej ustawy tak bardzo, jak 
jest to możliwe. Idą na to ogromne 
środki, zauważona jest ogromna 
aktywność służb rosyjskich w Inter-
necie. Mimo że ustawa praktycznie 
jest martwa, wybrano specyficzny 
moment na rozgrzanie tematu i 
straszenie Polaków. 

W najbliższych tygodniach 
rozstrzygnie się sprawa stałej bazy 
USA w Polsce. Od tej decyzji zależy 
realne zabezpieczenie naszych gra-
nic. Nic też dziwnego, że Moskwa 
mobilizuje, co może, by temu za-
pobiec. Wprost idealny jest konflikt 
z Żydami. To działa na Kongres wy-
starczająco mocno, by wstrzymać 
finansowanie tego projektu. Zresz-
tą, ostatnio [dziennikarz] Michał 
Rachoń ujawnił w TVP Info, w jaki 
sposób Rosjanie oskarżają Polaków 
o antysemityzm. Tak brutalnych 
oskarżeń nie było w jakimkolwiek in-
nym państwie, włącznie z Izraelem. 
Jednocześnie Rosjanie wspierają w 
Polsce wszystkich, którzy atakują 
Żydów albo polski rząd za uległość 
Żydom. Przykładem są wywiady 
Krzysztofa Bosaka czy Grzegorza 
Brauna dla Sputnika, stacji zajmu-
jącej się dywersją propagandową 
dla Moskwy. Ostatnio ujawniliśmy, 
że brat Bosaka, Marcin, pracuje w 
firmie powiązanej z rosyjskimi oli-
garchami. Sam Bosak, mimo że jest 
człowiekiem czterdziestoletnim, ma 
nieznane źródła dochodu.

PROJEKT KONFEDERACJA 
Dzielenie głosów między PiS i 

Konfederację w sposób oczywisty 
doprowadzi do powrotu PO, wspar-
tej przez SLD i PSL, do władzy. Jest 
to na rękę Moskwie i Berlinowi, stąd 
też kompletne milczenie większości 
niemieckich mediów o zarzutach 
wobec narodowców. Pięć procent 
dla Konfederacji to w przypadku 
wyborów do parlamentu kilka man-
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datów. Za to ubytek pięciu procent 
dla PiS to kilkadziesiąt mandatów 
mniej. Tak działa obecna ordynacja.

Cały projekt narodowców po-
przedziła potężna akcja dezinfor-
macyjna dotycząca „Gazety Pol-
skiej”, Klubów GP i mnie osobiście. 
Pragnę sprostować kilka oczywi-
stych kłamstw.

– Ksiądz Zaleski [ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski] nie został usu-
nięty z naszych mediów. Z pisania 
w „GPC” zrezygnował, podając jako 
powód kiepskie warunki finanso-
we. W przypadku „GP” powodem 
była odmowa opublikowania prze-
ze mnie jednego felietonu. Felieton 
sugerował silny związek rewolucji 
ukraińskiej z banderowcami. Został 
nam przysłany kilka dni po masa-
krze na Majdanie i uważałem, że 
nie wolno obrażać w ten sposób 
pamięci poległych. Pierwszym za-
bitym na Majdanie był Ormianin.

– Nie otrzymałem żadnego orde-
ru od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. 
Rzeczywiście, dostałem odznaczenie 
od organizacji społecznej działającej 
przy prezydencie, RNBU, za zorgani-
zowanie pomocy humanitarnej w 
Donbasie. Chodziło o leki ratujące 
życie rannym, z których korzystali za-
równo Ukraińcy, jak i Rosjanie.

– Nigdy nie podważaliśmy fak-
tu ludobójstwa na Wołyniu. „Gazeta 
Polska” jako jedyna była sponsorem 
uroczystości siedemdziesięciolecia 
tej masakry i od samego początku ją 
opisywała. Widoczny wtedy był brak 
narodowców, z których część współ-
pracowała z banderowcami.

– Nie pojechałem ostatnio do 
USA, żeby przeszkadzać w demon-
stracjach dotyczących 447, bo po-
mysł demonstracji zrodził się kilka 
tygodni wcześniej, a mój przyjazd 
planowany był od pół roku. Wręcz 
przeciwnie, chciano wykorzystać 
te demonstracje do ataku na Kluby 
GP i obecny rząd. Stąd też pewnie 
ich kompletna klapa.

Konfederacji nie tworzą naro-
dowcy  − Narodowe Siły Zbrojne 
nigdy nie współpracowały z Mo-
skwą, a Moskwa szkaluje pamięć 
Żołnierzy Wyklętych. Konfederacja 
jest bliższa tradycji moczarowców 
albo Istriebitielnych batalionów, 
które werbowały Polaków i Rosjan 
do walki z UPA. Te same bataliony 
potem były rzucone do walki z AK.

Takich kłamstw jest sporo i nie 
damy rady wszystkiego prostować. 
Trzeba jednak zwracać uwagę, kto je 
rozpowszechnia.

Media zaangażowane w po-
pieranie Konfederacji to „Gazeta 
Warszawska” (pismo redagowane 
przez ludzi Romana Giertycha i 
byłego dziennikarza piszącego dla 
Tomasz Lisa Grzegorza Jakubow-
skiego; w grupie występuje „Gaze-
ta Finansowa”, „Bez cenzury”, „Służ-
by Specjalne” itd ). Ostatnio w jej 
grupie było kilkanaście aresztowań 
w związku działalnością dziennika-
rzy w gangu przebierańców i mafii 
VAT-owskiej. Wśród aresztowanych 
był były minister sprawiedliwo-
ści z SLD. Inne pisma wspierające 
Konfederację to „Najwyższy Czas”, 
„Sputnik”, „Real24”.
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„Kremlowska armia trolli” atakuje polską sieć. Kukiełki Kremla do utraty tchu wybielają Putina 
i jego agresywną politykę. „Rosja nie zagraża. Rosja jest zagrożona. Jest nieustanna agresja 
NATO przeciwko Rosji” − z maniakalnym i bezczelnym uporem twierdzi Janusz Korwin-Mikke. 
Taką retorykę słyszymy na co dzień z ust polityków, politologów, ekspertów i dziennikarzy 
zjednoczonych wspólnym celem: rehabilitacją agresywnej polityki Kremla.

„To Ukraina jest wrogiem, nie 
Rosja”;

„Oczywiście uważam, że pan 
Putin jest znakomitym prezyden-
tem Rosji i byłby świetnym prezy-
dentem Polski”;

„Jego Ekscelencja Putin”;
„Jest to [scil. Putin] dobry prezy-

dent Rosji. Nie ma powodu, żeby go 
obrażać”;

„A w Rosji rządzi JE Włodzi-
mierz W. Putin  − i osiąga niemałe 
sukcesy. Tępi lewaków, goni precz 
feministki i inne dziwadła, nie boi 
się Amerykanów, podatki dwa 
razy niższe niż w Unii Gejropejskiej 
(jak mawia p. Putin) więc i rozwój 
znacznie szybszy. Więc może wy-
brać Go na prezydenta?”;

„Zresztą pan Prezydent Putin 
jest prawicowcem, to jest oficer 
KGB, on żadnej tam demokracji 
nie chce słyszeć, o socjalizmie czy 
czymś takim, tylko musi być hierar-
chia, za mordę i tak dalej”;

„Nie wiem czemu się pan Putin 
nie podoba, ja bym chciał, żeby pol-
skim prezydentem był pan Putin”;

„Nie ma żadnego powodu, żeby 
było nastawienie antyrosyjskie w 
Polsce […] Działanie antyrosyjskie 
jest wbrew interesom Polski”;

„Rosja jest otoczona bazami 
NATO. Oni się boją i ja ich doskona-
le rozumiem. To kiedyś było wielkie 
imperium, a potem odpadały kolej-
ne kraje. Dziś NATO jest coraz bliżej”;

„NATO zagraża pokojowi na 
świecie”;

„Przyznam, że byłem zwolenni-
kiem przystąpienia Polski do NATO. 
Kiedy stało się jasne, że blok ten 
przekształca się w układ agresywny, 
nastąpiło wielkie zaniepokojenie. 
Teraz jestem pełen rezerwy, co do 
NATO”  − wywiad dla rosyjskiego 
„Sputnika;

„Uważam, że w obecnej sytu-
acji, w której mamy nieprzyjazne 
gesty ze strony Ukrainy, Rosja jako 
wróg Ukrainy, jest naturalnym na-
szym sojusznikiem, a nie wrogiem”;

O sprawie Skripala: „Całkowicie 
solidaryzuję się z Włodzimierzem 
Putinem”;

„Rosja jest krajem-przyjacielem”;
Podpisani Traktatu Lizbońskie-

go to „utrata niepodległości”;
„Niestety polscy politycy, za-

miast szukać poparcia u Rosji, na 
polecenie amerykańskie, bo to nie 
jest nijak uzasadnione, wykorzystu-
jąc dawne urazy w stosunku do Ro-
sji, ci ludzie wbrew interesowi Polski 
ujadają na Rosję”;

„Chcę zobaczyć, jak wygląda Cze-
czenia. Bo chodzą sprzeczne informa-
cje. Ja raczej chwalę pana Ramzana 
Kadyrowa. […] W odróżnieniu od PiS 
nie niszczy on swoich wrogów, a za-
prasza ich do rządu i wciąga w odbu-
dowę regionu. Ramzan Kadyrow to 
bardzo rozsądny człowiek”;

„Na Krymie trafiłem na zły 
okres, ponieważ jacyś terroryści 
przerwali dostawy prądu na pół-
wysep. Więc ludzie byli wściekli. 
Jego ekscelencja pan prezydent 
Putin pomógł mieszkańcom, do-
starczył parę tysięcy generatorów i 
porozdawał ludności;

„Niestety niektórzy Polacy wysy-
sają nienawiść do Rosjan z mlekiem 
matki, szczególnie PiS ma takie za-
cięcie w tej kwestii. Przeciętny Polak, 
zwłaszcza głupi wyborca, nie odróż-
nia bolszewików od stalinizmu, od 
caratu, od Breżniewa i od Putina – dla 
nich to jest jedna wielka Rosja i ko-
niec. […] Miałem program w telewi-
zji, dyskutowałem z bardzo dobrym 
rozmówcą i 71% ludzi powiedziało, że 
Rosja dla Polski nie jest zagrożeniem. 
Tak że osiągnąłem duży sukces”;

„Ja tłumaczę Polakom, że 
zsyłka to nie była katorga, a tak 
naprawdę ludzie dostawali wy-
płatę, mieszkali sobie, mieli na 
utrzymanie. Oni mi po prostu nie 
wierzą, są przekonani, że zsyłka 
wyglądała tak, że ludzie siedzieli 
z uwiązaną kulą do nogi. Ludzie 
mają wpojoną tę propagandę pił-
sudczykowską”;

Korwin-Mikke pojechał na 
Krym;

„Popieram politykę pana Puti-
na, ale też nie we wszystkich kwe-
stiach. Na przykład nie popierałem 
i nie popieram wejścia do Donbasu. 
Krym tak, lecz Donbas, nie”;

„Dawno temu w rozmowie z 
ambasadorem Rosji w Polsce po-
wiedziałem, że Krym wróci do Rosji. 
Że to pewne, że to tylko kwestia 
czasu. Teraz moje przewidywania 
się sprawdziły. To, co się wydarzyło, 
było całkowicie naturalne” − w roz-
mowie z „RIA Novosti”;

„Co III RP powinna zrobić? Po-
winna natychmiast uznać aneksję 
Krymu. To była autonomiczna re-
publika (jak Kosowo, na przykład) 
jej legalna władza podjęła decyzję 
(bezprawną w sensie prawa ukraiń-
skiego  − oczywiście) o odłączeniu 
od Ukrainy”];

„To, że [Józef Piłsudski] spi-
skował z komunistami wydaje się 
wielce prawdopodobne, biorąc 
pod uwagę Jego litewską chy-
trość i gotowość do agenturalnej 
współpracy;

„Inicjatorzy tego ludobójstwa 
[Powstania Warszawskiego] nigdy 
nie stanęli przed sądem wojsko-
wym. Niech ich pamięć będzie 
przeklęta!”;

„Jeżeli jest gorszy kretynizm niż 
powstanie warszawskie, to jest nim 
powstanie styczniowe”.

Na kolanach przed Putinem!
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Znajdź sobie pożytecznego idiotę 

7 przykazań rosyjskiej 
wojny informacyjnej
Techniki używane przez Rosję to klasyczne „aktywne środki” z podręcznika KGB. Kagebiści 
poświęcają czwartą część swojego czasu pracy na wymyślanie kłamstw. 

PIERWSZE PRZYKAZANIE:
Manipuluj społecznymi sprzecznościami, znajdź „pęknięcia”, by 

„wbić klin” w danym społeczeństwie (dziel i rządź − red.).

Edward Lucas,
Brytyjski dziennikarz, autor monografii „Nowa 

zimna wojna” i „Podstęp

„Szukają ekonomicznych, społecznych, 

demograficznych, językowych, etnicznych − 

wszystkich możliwych źródeł potencjalnych 

konfliktów/ podziałów? społecznych”.

Clint Watts,
Czołowy ekspert Centrum Cybernetyki 

i Bezpieczeństwa Narodowego (George 

Washington University)

„To jak antylekarz: musi zrozumieć 

pacjenta. Jeden ma chore kolano, drugi 

obolałe udo. Diagnozuje chorobę, 

która powoduje osłabienie, ale zamiast 

leczyć, dąży do pogarszania stanu 

zdrowia pacjenta”.

Wydanie „New York Times” wyprodukowało serię filmów dokumentalnych pod tytułem „Operation InfeKtion”, w 
których demaskuje metody rosyjskiej dezinformacji. Przetłumaczyliśmy fragment filmu, który ujawnia siedem 
przykazań rosyjskiej wojny informacyjnej. O tym, jak działają te metody, opowiedzieli eksperci.
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Dr Claire Wardle,
Czołowy ekspert w zakresie mediów 

społecznościowych na Uniwersytecie Harvarda

„Podsycają te sprzeczności, by ludzie stracili 

zaufanie do siebie nawzajem”.

DRUGIE PRZYKAZANIE:

Stwórz gigantyczne, bezczelne kłamstwo − tak niewyobrażalne, 
aby nikt nie mogł uwierzyć, że coś takiego można sobie wymyślić.

Dr Claire Wardle,
Czołowy ekspert w zakresie mediów 

społecznościowych

„Kłamstwo musi być tak rażące, że gdy 

ludzie w nie uwierzą, konsekwencje będą 

katastrofalne”.

TRZECIE PRZYKAZANIE:
Połącz to kłamstwo z prawdziwymi informacjami.

Edward Lucas,
Brytyjski dziennikarz, autor monografii „Nowa 

zimna wojna” i „Podstęp

„Propaganda jest najbardziej skuteczna, 

gdy jest w niej ziarno prawdy”.

Lawrence Martin 
(Ladislav Bittman),
Były tajny agent KGB, który w praktyce stosował 

techniki dezinformacji w krajach zachodnich

„Najbardziej udane operacje zawierają 

elementy prawdy, dlatego dezinformacja 

jest postrzegana jako wiarygodna”.

CZWARTE PRZYKAZANIE:
Nie zostawiaj po sobie śladów, aby sprawić wrażenie, że źródłem 

wiadomości jest ktoś inny.

Lawrence Martin 
(Ladislav Bittman),
Były tajny agent KGB

„Nikt nie szukał źródła, od którego wszystko 

się zaczęło − tego, który pierwszy opublikował 

wiadomość. I powtarzali tę metodę raz po raz”.

PIĄTE PRZYKAZANIE:
Znajdź sobie pożytecznego idiotę.

Clint Watts,
Czołowy ekspert Centrum Cybernetyki 

i Bezpieczeństwa Narodowego (George 

Washington University)

„Pożytecznymi idiotami nazywają tych, którzy 

bezmyślnie postrzegają narracje Kremla i 

promują je wśród docelowych odbiorców − 

ludności w innym kraju, na który chcą wpłynąć 

(rosyjskie służby specjalne − red.)”.

Lawrence Martin 
(Ladislav Bittman),
Były tajny agent KGB

„Byli tacy idioci, którzy nie zauważyli 

oczywistych rzeczy. I byli bardzo, bardzo 

pomocni”.

Ale co się dzieje, gdy poszukiwacze prawdy próbują obalić fał-
szywkę? Do tego potrzebujemy szóstego przykazania.

SZÓSTE PRZYKAZANIE:
Zaprzeczaj wszystkiemu!

Lawrence Martin 
(Ladislav Bittman),
Były tajny agent KGB

„Nawet jeśli prawda jest oczywista, 

zaprzeczaj wszystkiemu”.

Edward Lucas,
Brytyjski dziennikarz, autor monografii „Nowa 

zimna wojna” i „Podstęp

„Uporczywie powtarzają swoje kłamstwa, 

ponieważ wiedzą, że okres naszego 

zainteresowania jest bardzo krótki”.

SIÓDME PRZYKAZANIE (NAJWAŻNIEJSZE):
Graj w dłuższej perspektywie.

Edward Lucas,
Brytyjski dziennikarz, autor monografii „Nowa 

zimna wojna” i „Podstęp

„Rosja stara się prowadzić długoterminową 

grę i inwestuje ogromne środki w rzeczy, 

które mogą nie przynosić efektów przez 

wiele lat”.

Lawrence Martin 
(Ladislav Bittman),
Były tajny agent KGB, który w praktyce stosował 

techniki dezinformacji w krajach zachodnich

„Nagromadzenie tych operacji w ciągu 

długiego czasu doprowadzi w końcu do 

potężnego wybuchu politycznego/ wywrze 

w końcu pożądany wpływ polityczny?”.

Dr Claire Wardle,
Czołowy ekspert w zakresie mediów 

społecznościowych

„Wygląda to jak kropla, która drąży 

skałę. Na początku nie powoduje 

żadnych zauważalnych konsekwencji. 

Ale jeśli te krople spadają przez wiele 

lat, w końcu przebiją otwór w kamieniu. 

Rosjanie o tym wiedzą”.

New York Times, tłum. Głos Polonii
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Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

Despotyzm, 
ekspansja, przemoc, 
okrucieństwo i 
wojna

Moskwa rzuca wyzwanie 
samemu istnieniu cywilizacji 
europejskiej. To wojna 
egzystencjalna. Aby 
przetrwać, Europejczycy 
powinni przypomnieć sobie 
o rycerskich korzeniach 
cywilizacji zachodniej.

J
eden z głównych socjotechni-
ków Kremla Wiaczesław Sur-
kow, zwany szarą eminencją 
Putina, opublikował w „Nieza-

wisimoj Gazietie” artykuł programo-
wy putinowskiej Rosji pod tytułem 
„Długie państwo Putina”. Twierdzi w 
nim, że zachodnia demokracja jest 
jedynie fasadowa, putinizm zaś jest 
nieudawany i bardziej obiecujący. 

Co więcej, bliski współpracow-
nik rosyjskiego prezydenta uważa, 
że zachodnia demokracja niesie 
śmiertelne zagrożenie dla Rosji i 
była główną przyczyną rozpadu 
ZSRS. Kiedy ludzie mieli iluzję wy-
boru  − narzeka Surkow  − Rosja 
upadła. Po dojściu do władzy Pu-
tina natomiast proces dezintegra-
cji Rosji został zatrzymany. Innymi 
słowy  − zdaniem kremlowskiego 
ideologa − Putin uratował Rosję od 
całkowitego upadku.

Surkow twierdzi, że obecny pre-
zydent jest w historii Rosji znakomi-
tym przywódcą. W przeszłości sukces 
państwa rosyjskiego zapewniały sys-
temy rządów stworzone przez Iwana 
III, Piotra I i Lenina, systemy, które ich 

przeżyły. Na początku XXI wieku no-
woczesny model rządzenia krajem 
stworzył Putin, dlatego o Rosji należy 
mówić „państwo Putina”. 

Rosja − twierdzi Surkow − „wró-
ciła do swego rzeczywistego i jedy-
nego możliwego stanu − wielkiego 
państwa, którego potęga rośnie i 
które zbiera ziemie wspólnoty na-
rodów”. I jest to jej „rzeczywisty i je-
dyny możliwy stan”. Co więcej, jego 
zdaniem putinowski model zarzą-
dzania będzie miał „długie trwanie” 
i przyjmie się również na Zachodzie.

Kremlowski ideolog usprawie-
dliwia także ekspansję, wojnę, prze-
moc i naruszanie wszystkich mię-
dzynarodowych zasad i przepisów. 
Potwierdza to moje najczarniejsze 
przewidywania dotyczące Rosji. 
Sensem jej istnienia jest despotyzm, 
przemoc, ekspansja i wojna.

W Rosji wszystko jest − według 
Surkowa  − brzydkie, ale wszystko 
to jest w pełni widoczne dla świata. 
Wojny są również widoczne  − i to 
nie jest wstyd.

„Wysoki stres wewnętrzny zwią-
zany z utrzymywaniem ogromnych 

heterogenicznych przestrzeni i cią-
gła obecność w gąszczu geopoli-
tycznej walki sprawiają, że funkcje 
wojskowo-policyjne są niezbędne i 
decydujące. One tradycyjnie nie są 
ukryte, ale wręcz przeciwnie, są de-
monstrowane, ponieważ kupcy pra-
wie nigdy nie rządzili Rosją […] Nie 
było nikogo, kto by zasłonił prawdę 
iluzjami, nieśmiało przesuwając ją w 
tło i ukrywając głębiej immanentną 
istotę każdego państwa, które jest 
narzędziem obrony i ataku”.

Czytając artykuł Surkowa, moż-
na dojść do wniosku, że kremlowskie 
elity liczą na wzrost niezadowole-
nia społeczeństw Europy i oferują 
jej rozczarowanym mieszkańcom 
rozwiązanie alternatywne. Bliski 
współpracownik Putina ogłasza psy-
chologiczną, ideologiczną i informa-
cyjną wojnę przeciwko demokracji 
zachodniej. Uważa, że z czasem na 
Zachodzie będzie się pojawiać coraz 
więcej zwolenników putinizmu, któ-
rzy w końcu otworzą bramy fortecy 
wolnego świata, umożliwiając eks-
pansję hord nosicieli idei eurazjatyc-
kiego despotyzmu na Zachód.

MANIFEST 
PUTINIZMU
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Bliski współpracownik Putina 
ogłasza psychologiczną, 
ideologiczną i informacyjną 
wojnę przeciwko demokracji 
zachodniej

„Zagraniczni politycy przypisują 
Rosji ingerencję w wybory i referen-
da na całym świecie. W rzeczywi-
stości sprawa jest jeszcze poważ-
niejsza  − Rosja wpływa na umysły 
ludzi na Zachodzie i oni nie wiedzą, 
jak sobie radzić z własną zmienio-
ną świadomością”  − wyzywająco 
oświadcza Surkow.

Kilka lat temu w Wiedniu od-
było się spotkanie przedstawicieli 
europejskich partii neonazistow-
skich z ideologiem eurazjatyzmu 
Aleksandrem Duginem i rosyjskim 
oligarchą Konstantynem Małofieje-
wem. Warto pamiętać, że Małofie-
jew był głównym sponsorem tzw. 
ruskiej wiosny w Donbasie. Wojna 
hybrydowa jest jego specjalnością. 
Spotkanie było tajne i można się 
tylko domyślać, o czym rozmawia-
no. W wypowiedziach publicznych 
Dugin, nazywany też mózgiem 
Putina, nie kryje, że Rosja marzy 
o podboju całej Europy: „Rosjanie 
zmobilizują się dla wielkiego celu. 
A tym wielkim celem jest przyłącze-
nie Europy. […] Podobają wam się 
europejskie technologie? Weźmy je. 

[…] To jest proste, zdobywamy Eu-
ropę i już mamy wszystkie wysokie 
technologie! […] Zdobycie Europy! 
Rosyjski car czy rosyjski prezydent − 
jedyny dla całej Europy. […] To jest 
sedno całego imperium, które po 
prostu przywrócimy na swoje miej-
sce − europejskie, rzymskie, greckie, 
bizantyjskie imperium z rosyjskim 
carem na czele”.

Dugin nie powstrzymuje się 
przed kreśleniem perspektyw, jakie 
czekają Europę, jeśli kraje Zachodu 
nie zachowają solidarności i jed-
ności w obliczu rosyjskiej agresji. 
„Żadnego PKB nie zamierzamy 
podnosić  − kontynuuje.  − Dlatego 
że jest nam to obojętne. […] Budu-
jemy imperium. Oni budują Unię 
Europejską, też swoiste imperium. 
Lecz jego podstawy są zbyt kruche. 
Jeżeli gospodarka nie odniesie suk-
cesu, oni się rozsypią. My natomiast 
powiemy: niezależnie od stanu go-
spodarki, co rosyjski (eurazjatycki, 
europejski, imperialny, rzymski) car 
(nasz rosyjski rzymski car) powie  − 
tak będzie! A gdzie wy się podzieje-
cie? Gospodarka, dobrze, ale to nie 

ma znaczenia. Nie samym przecież 
chlebem… przypomni car”. 

Te słowa Dugina doskonale po-
kazują, jakiego losu mogła się spo-
dziewać Europa po II wojnie świato-
wej, gdyby USA, Kanada i państwa 
Europy Zachodniej nie powołały 

sojuszu polityczno-wojskowego 
NATO. Jest to również ostrzeżenie 
przed tym, co może się stać z Eu-
ropą, jeżeli sojusz ten się rozpadnie.

Moskwa rzuca wyzwanie sa-
memu istnieniu cywilizacji europej-
skiej. To wojna egzystencjalna. Aby 
przetrwać, Europejczycy powinni 
przypomnieć sobie o rycerskich ko-
rzeniach cywilizacji zachodniej.
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WOJNA HYBRYDOWA 

Strategia prometeizmu 

Sukces Ukrainy 
popchnie Rosję 
do rozpadu
Stany Zjednoczone powinny uczynić wszystko, co leży w ich mocy, 
by pomóc Ukrainie zbudować państwo sukcesu − to sposób na 
zwycięstwo w nowej zimnej wojnie. Ukraina, wraz z Polską i krajami 
bałtyckimi pozostaje jednym z niewielu krajów na świecie, które 
wciąż patrzą na Stany Zjednoczone z entuzjazmem i nadzieją na 
współpracę − pisze na łamach „National Interest” prof. Peter Eltsov z 
Uniwersytetu Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych.

P
ięć lat po aneksji Krymu 
w stolicy Ukrainy daje się 
odczuć głęboką frustrację. 
Wszyscy mieszkańcy od 

taksówkarzy po urzędników pań-
stwowych z niepokojem oczekują 
na wyniki kolejnych wyborów prezy-
denckich. Ale najbardziej martwi ich 
to, że świat nie rozumie kluczowej roli, 
jaką Ukraina  − jeśli zachowa demo-
krację − może odegrać w wyznacze-
niu zwycięzcy nowej zimnej wojny.

Jeśli Ukrainie uda się zbudować 
dobrze funkcjonujące państwo de-
mokratyczne, zintegrowane, z silną 
gospodarką, Rosja nie będzie mo-
gła kontynuować swojej ekspansji i 
prawdopodobnie rozpadnie się jak 
ZSRS w 1991 roku. Dlaczego? Bo kie-
dy Rosjanie zobaczą sukces narodu 
słowiańskiego w kraju, który wielu 
z nich uważa za część Rosji, zaczną 
kwestionować skuteczność i zasad-
ność własnego systemu polityczne-
go. Jak na ironię, to, że Kreml wciąż 
utrzymuje, iż Ukraina jest częścią Ro-
sji, może się odwrócić przeciwko nie-
mu. Bo jeśli Ukrainie się powiedzie, 
powstanie pytanie, dlaczego Rosja 
nie może stworzyć takiego samego 
efektywnego systemu zarządzania?

Zatem Zachód musi pomóc Ukra-
inie, ale nie poprzez zachęcanie Ukraiń-
ców do odzyskania Donbasu i Krymu 
militarnie, lecz za pomocą szerokiego 
spektrum działań gospodarczych i po-
litycznych. Autor ostrzega, że dopóki 
na Kremlu rządzi reżim putinowski, 
żadne rozwiązanie zbrojne nie wcho-

dzi w grę. Dlatego pomoc wojskowa 
dla Kijowa powinna być ograniczona 
do przeciwdziałania dalszym próbom 
pogłębienia przez Rosję zdobyczy te-
rytorialnych na Ukrainie. To znaczy być 
ukierunkowana na wzmocnienie ukra-
ińskiej armii i dostawach broni.

Co ważniejsze, Stany Zjedno-
czone i ich najbliżsi sojusznicy euro-
pejscy muszą opracować ukraińską 
wersję planu Marshalla. Oznacza to, 
że na razie Ukraina powinna zapo-
mnieć o Donbasie i Krymie  − mo-
głaby nawet zbudować granicę 
wzdłuż linii demarkacyjnej oddziela-
jącej okupowane terytoria od reszty 
kraju − a zamiast tego skupić się na 
problemach wewnętrznych: ustano-
wieniu mechanizmów skutecznego 
zarządzania pństwem i prawdziwej 
walce z korupcją. Wówczas utracone 
terytoria powrócą do niej po kolej-
nym i ostatecznym upadku Rosji.

Wojna zawsze była kluczowym 
czynnikiem kształtującym tożsamość 
narodową. Tak też się stało w przypad-
ku Ukrainy. W 2014 roku zdecydowana 
większość rosyjskojęzycznych Ukraiń-
ców dokonała jednoznacznego wybo-
ru − stali się lojalnymi i patriotycznymi 
obywatelami państwa ukraińskiego, 
którzy postrzegają Rosję jako bru-
talnego agresora. Niespodziewanie 
Kreml skonsolidował naród ukraiński, 
popychając go na drogę budowania 
tożsamości narodowej, nieograniczo-
nej etnicznie lub językowo. 

Jeśli uda się to przedsięwzięcie, 
Ukraina stanie się pierwszym pań-

stwem wśród byłych republik ZSRS, w 
którym wszystkie mniejszości etniczne 
są uważane za równych obywateli no-
szących wspólne miano Ukraińców. I 
to będzie osiągnięcie, jakiego Rosji nie 
udało się uzyskać ani w czasach impe-
rium carskiego, ani w latach rządów 
bolszewickich, ani obecnie. Poziom 
rasizmu i nietolerancji wśród Rosjan, 
w połączeniu z głębokim niezadowo-
leniem mniejszości etnicznych unie-
możliwiają powodzenie podobnego 
procesu w Rosji. Tymczasem nazwa 
„Ukraińcy” łączy wszystkich obywateli 
Ukrainy, niezależnie od narodowości.

Stany Zjednoczone powinny do-
łożyć wszelkich starań, aby pomóc 
Kijowowi w rozpowszechnianiu ukra-
ińskiej narracji. Na przykład Kongres 
wspólnie z władzami Ukrainy mógłby 
stworzyć silne centrum medialne z 
wysokim budżetem, które transmi-
towałoby treści na terytorium Rosji w 
języku rosyjskim. Byłby to taki rosyj-
skojęzyczny „Głos Ukrainy”. Niewątpli-
wie Kreml będzie próbował zabloko-
wać to źródło informacji, ale to tylko 
zwiększyłoby liczbę jego odbiorców 
w całej Rosji. Tak jak w czasach so-
wieckich, kiedy to ludzie w całym 
ZSRS, ukrywając się przed własnymi 
dziećmi, późno w nocy potajemnie 
słuchali „Głosu Ameryki”. Oprócz prze-
kazywania wiedzy o ukraińskiej histo-
rii czy raportów o sukcesach Ukrainy 
„Głos Ukrainy” mógłby ujawniać 
przerażające aspekty i zbrodnie reżi-
mu Putina. Docelowymi odbiorcami 
stacji byliby mieszkańcy najbardziej 

Peter Eltsov,
Profesor Uniwer-
sytetu Obrony 
Narodowej Stanów 
Zjednoczonych
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Jeśli Ukrainie uda się 
zbudować dobrze 
funkcjonujące państwo 
demokratyczne, 
zintegrowane, z silną 
gospodarką, Rosja nie będzie 
mogła kontynuować swojej 
ekspansji i prawdopodobnie 
rozpadnie się jak ZSRS w 
1991 roku

niestabilnych i potencjalnie separaty-
stycznych regionów FR: Syberia, Ural, 
Tatarstan, Czuwaszja, Tuwa, Północny 
Kaukaz, a nawet St. Petersburg, gdzie 
również istnieje ruch separatystyczny.

Wiaczesław Surkow, strateg 
Kremla, chwali się, że Rosja potrafi 
przetrwać w geopolitycznej izolacji 
przez następne sto, dwieście, a na-
wet trzysta lat, ale bardziej prawdo-
podobne jest, że upadnie znacznie 
wcześniej. Głównym powodem jest 
to, że wspólna tożsamość narodowa 
Rosji nie obejmuje całej populacji. W 
wyniku sowieckim reform administra-
cyjnych opartych na zasadach Lenina 
o etnicznym samostanowieniu, nie-
które ludy Rosji mają swoje republiki, 
wsród nich: Czeczenia, Baszkortostan, 
Tatarstan, Buriacja etc. Przy pierwszej 
okazji rozpoczną walkę o niepodle-
głość. Co więcej, w warunkach wol-
nych wyborów nawet etniczni Ro-
sjanie wesprą ruchy separatystyczne. 
Historia pokazuje, że Syberia, Daleki 
Wschód, Ural i Kubań bardzo szybko 
mogą podążyć tą ścieżką.

Na pierwszy rzut oka poten-
cjalny rozpad Rosji wydaje się mało 
prawdopodobny i przerażający. Upa-
dek największego kraju na świecie z 
ogromnym arsenałem broni jądro-
wej, biologicznej i chemicznej może 

doprowadzić do Armagedonu. Gdy 
rozpoczął się rozpad ZSRS, rząd USA 
niepokoił się o przyszłość sowiec-
kiej broni jądrowej, która została na 
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i 
Kazachstanu. W 1991 roku ówczesny 
prezydent Stanów Zjednoczonych 
George W. Bush nawet wygłosił prze-
mówienie, w którym opowiedział się 
za utrzymaniem ZSRS i przeciwko 
radykalnym ruchom narodowym w 
republikach sowieckich. Jednak jak 
pokazała historia, słowa Busha były 
zarówno naiwne, jak i błędne. Zwią-
zek Sowiecki przestał istnieć w tym 
samym roku, a kilka postsowieckich 
republik rozpoczęło drogę nacjona-
listycznych dyktatur.

Dziś odpowiedź na pytanie, czy 
Rosję czeka los Związku Sowieckie-
go, w dużej mierze zależy od sukcesu 
Ukrainy. Gdyby Kijowowi udało się 
stworzyć stworzyć integrujące i do-
brze funkcjonujące państwo, byłby to 
doskonały przykład dla Rosji.

Jeśli upadek Rosji powieli etnicz-
ne republiki stworzone przez bolsze-
wików, świat może być świadkiem 
pewnego rodzaju Armagedonu, wy-
rażonego w serii okrutnych, nacjona-
listycznych wojen toczonych o dzie-
dzictwo Imperium Rosyjskiego. Jeśli 
jednak Rosja rozpadnie się według 

granic regionalnych i etnicznych, wy-
nik może być korzystny dla wszystkich. 
Świat może zobaczyć pojawienie się 
kilku dobrze prosperujących państw 
w Eurazji chętnych do współpracy.

Dziś walka z korupcją jest najważ-
niejszym elementem na drodze Ukra-
iny do lepszej przyszłości. Po poro-
zumieniu z rządem ukraińskim Stany 
Zjednoczone muszą znacznie rozsze-
rzyć swoją współpracę z Narodowym 
Biurem Antykorupcyjnym. Ukraina 
potrzebuje też solidnej współpracy 
politycznej i gospodarczej, w tym 
dużych inwestycji zagranicznych  − 
podkreślił ekspert. Wraz z Polską i pań-
stwami bałtyckimi pozostaje jednym 
z niewielu krajów, które nadal patrzą 
na USA z wdzięcznością, podziwem i 
nadzieją na współpracę.

Stany Zjednoczone powinny 
uczynić wszystko, co leży w ich mocy, 
by pomóc Ukrainie zbudować pań-
stwo sukcesu  − jest to sposób na 
zwycięstwo w nowej zimnej wojnie. 
Wspólna wygrana amerykańsko-
-ukraińska otworzy drogę ku lepszej 
przyszłości wszystkim narodom w 
Eurazji, w tym także samym Rosja-
nom − podsumował prof. Peter Eltsov 
z Uniwersytetu Obrony USA.

National Interest, 
tłum. Głos Polonii
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Rosja pragnie zemsty za klęskę w zimnej wojnie. Dąży do globalnego 

podziału świata. Sieje niezgodę i wywołuje antyamerykańskie nastroje. 

„Jedną z najpilniejszych potrzeb geopolitycznych Rosji jest przy-

wrócenie imperium. To nie tylko jedna z możliwych dróg rozwoju Rosji, 

ale konieczny warunek wstępny do istnienia niepodległego państwa na 

kontynencie”  − napisał najbardziej popularny rosyjski strateg Aleksandr 

Dugin w swojej książce „Podstawy geopolityki”. „Proces »przywrócenia im-

perium« − kontynuje Dugin − musi od początku skupić się na odległym 

celu, jakim jest wyjście do ciepłych mórz. Tylko wtedy, gdy południowa i 

zachodnia granica będzie nad morzem, można mówić o ostatecznym za-

kończeniu rozbudowy kontynentalnej” − oznajmił geopolityk. 

Na Zachodzie takie myślenie może wydawać się szaleństwem, ale 

tak właśnie rozumuje cała rosyjska elita. Rosjanie naprawdę marzą o 

światowej dominacji. Traktują tę sprawę absolutnie poważnie. Choć dla 

elit Zachodu jest to trudne do zrozumienia, irracjonalne dążenie Mo-

skwy do ekspansji terytorialnej stanowi fundament rosyjskiej polityki.
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Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

Schwerpunkt
Rosja wchłonie Białoruś, by uczynić ją trampoliną 
do inwazji na Polskę i państwa bałtyckie

Od klęski w zimnej wojnie Kreml nie może się pogodzić z utratą kontroli nad krajami Europy 
Środkowo-Wschodniej. Od 20 lat przygotowuje się do rewanżu. W 2007 roku w trakcie 
Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Putin po raz pierwszy publicznie ogłosił swoje szalone 
plany neoimperialne. W sierpniu 2008 roku Rosja dokonała agresji wojskowej przeciwko Gruzji. 
Zaraz po tym skupiła się na ukrytej wojnie przeciwko Ukrainie − zainstalowała na kluczowych 
stanowiskach w tym państwie swoich agentów, a podczas rewolucji godności w 2014 roku 
zdecydowała się na bezpośrednią inwazję, zaanektowała Krym i południowo-wschodnią część 
Donbasu. Po Gruzji i Ukrainie nadszedł czas na Białoruś…

GEOPOLITYKA
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D
la Putina Białoruś jest 
kluczowym obszarem 
strategicznym i kluczem 
do Europy Środkowo-

-Wschodniej  − przypomniał Kon-
stantyn Maszowiec, ukraiński analityk 
wojskowy i koordynator grupy „Sprze-
ciw Informacyjny”. „Mówiąc prościej, 
zgodnie z teorią sztuki wojennej jest 
to Schwerpunkt teatru wojny w całej 
Europie Wschodniej”  − zaznaczył w 
swoim wpisie na Facebooku. 

Warto przypomnieć, że Schwer-
punkt to w strategii wojskowej głów-
ny ośrodek ataku.

Białoruś jest idealnym przyczół-
kiem do uderzenia na Polskę, Litwę 
i pozostałe kraje bałtyckie oraz Ukra-
inę. Innymi słowy jest kluczowym ba-
stionem w wojnie Kremla przeciwko 
państwom istniejącym współcześnie 
na terenach byłej Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów, czyli pomostu bał-
tycko-czarnomorskiego zwanego 
dziś Międzymorzem.

Moskwa boi się powstania 
Międzymorza. Usiłuje za wszelką 
cenę uniemożliwić stworzenie 
sojuszu państw Europy Środko-
wo-Wschodniej, zdolnego do po-
wstrzymania rosyjskiej ekspansji na 
Zachód. Powstanie takiego sojuszu 
oznaczałoby kres marzeń o odbu-
dowie Imperium Rosyjskiego.

Po upadku muru berlińskiego 
i rozpadzie ZSRS Rosja podłożyła 
szereg geopolitycznych „bomb ze-
garowych” w regionie bałtycko-czar-
nomorskim. Są wśród nich: obwód 
kaliningradzki nad Bałtykiem, ode-
rwane od Mołdawii Naddniestrze, 
zaanektowany ukraiński Krym na Mo-
rzu Czarnym oraz okupowana część 
Donbasu na południowym wscho-
dzie Ukrainy. Oprócz tego Rosja oplo-
tła siecią swoich agentów Białoruś i 
wciągnęła Mińsk do własnego bloku 
militarno-politycznego. W rezultacie 
Polska i kraje bałtyckie stały się najbar-
dziej zagrożonymi państwami Europy 
Środkowo-Wschodniej.

W 2017 roku Rosja i Białoruś 
przeprowadziły manewry wojskowe 
na wielką skalę pod kryptonimem 
Zapad 2017. W grudniu tegoż roku 
niemiecka gazeta „Bild”, powołując się 
na analityków wojskowych, ujawniła, 
że wojska rosyjskie i podległe im siły 
białoruskie podczas tych manewrów 
ćwiczyły zmasowany atak na Europę. 
Według scenariusza inwazja „rozpo-
częła się” od zajęcia tzw. Przesmyku 
Suwalskiego i odcięcia krajów bałtyc-
kich od reszty NATO. Następnym kro-
kiem była „neutralizacja” z powietrza 
bądź zajęcie baz wojskowych na te-
rytorium Polski i w innych częściach 
wschodniej flanki NATO. Z artykułu 
wynika, że scenariusz zakładał zaję-
cie krajów bałtyckich.

Prywatna agencja wywiadu Strat-
for, nazywana „cieniem CIA”, opubliko-
wała raport, w którym zwraca uwagę 
na to, że: „Kraje bałtyckie i Polska są 
otwarte dla Rosji. […] Kraje te nie są 
bezpieczne, w dużym stopniu z po-
wodu siły wojskowej Rosji, o czym 
świadczy historia rosyjskiej okupacji 
trwającej od XVIII do XX wieku”.

Stratfor prognozuje, że manewry 
„Zapad 2017” są preludium większego 
konfliktu z NATO. Według wcześniej-
szych prognoz ekspertów po moder-
nizacji rosyjskich sił zbrojnych do 2020 
roku zostaną one przezbrojone i przy-
gotowane do zmasowanej inwazji 
na kraje sąsiednie. Sądząc po składzie 
jednostek wojskowych i tworzonej dla 
nich infrastruktury, planowana jest in-
wazja na głębokość do 500 km.

Kreml dojrzał do konfliktu glo-
balnego i grozi NATO wojną. Liczy, 

że państwa członkowskie Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, obawiając 
się ataku nuklearnego, nie odważą się 
przeciwstawić rosyjskiej agresji w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. Jeden z 
najbliższych współpracowników Pu-
tina, sekretarz Rady Bezpieczeństwa 
Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew 
2 stycznia 2016 roku w wywiadzie 
udzielonym „Gazecie Rosyjskiej” za-
groził: „Doprowadzimy do wojny 
w Europie Środkowo-Wschodniej”. 
Oświadczył też, że wojska rosyjskie 
przeprowadzą inwazję na państwa 
bałtyckie: „Zajmiemy je całkowicie, 
szybko i bez żadnych strat”.

„Zapomnieć przeszłość oznacza 
zgodzić się z jej powrotem” − powie-
dział kiedyś Winston Churchill. Znany 
amerykański historyk Timothy Snyder 
w książce „Skrwawione ziemie. Euro-
pa między Hitlerem a Stalinem” opisał 

obszar, na którym w 1. połowie ubie-
głego stulecia dokonano najstrasz-
niejszego ludobójstwa narodów Eu-
ropy. Naukowiec zwraca uwagę na 
fakt, że „Obszar skrwawionych ziem w 
całości pokrywa się z terytorium daw-
nej Rzeczypospolitej”.

Agresywna polityka Rosji do-
prowadziła świat na skraj przepaści. 
Moskwa z maniakalnym uporem 
stara się zburzyć powojenny system 
globalnego bezpieczeństwa, pod-
ważyć jedność bloku euroatlantyc-
kiego, odzyskać kontrolę nad kraja-
mi byłego obozu socjalistycznego 
i realizować strategię podboju Eu-
ropy. Putin zachowuje się jak Hitler 
na kilka lat przed II wojną światową. 
Dlatego warto przypomnieć słowa 
Winstona Churchilla, który powie-
dział w House of Commons, gdy 
kraje europejskie zawarły z kancle-
rzem III Rzeszy układ monachijski w 
1938 roku: „Mieliście wybór między 
wojną i hańbą. Wybraliście hańbę, 
teraz dostaniecie wojnę”.

I miał rację. Niecały rok później 
Hitler napadł na Polskę, a Wielka Bry-
tania musiała wypowiedzieć Niem-
com wojnę. Zaczęła się II wojna świa-
towa. Teraz Europa i świat stoi przed 
tym samym wyborem.

Dla Putina Białoruś jest 
kluczem do Europy Środkowo-
Wschodniej
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Atlantic Council: „Inwazja na Krym i Donbas grozi nie 
tylko Ukrainie, ale także znacznej części Europy”

Ekspansja zła
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Bezpieczeństwo Ukrainy 
ma kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa 
europejskiego − napisał 
starszy pracownik naukowy 
ds. Rosji amerykańskiej 
Rady ds. Polityki 
Zagranicznej Stephen Blank 
w artykule dla serwisu 
internetowego wpływowego 
amerykańskiego think tanku 
Atlantic Council.
„Moskwa ma możliwość przeprowadze-
nia operacji na wodach przybrzeżnych 
Ukrainy w celu izolacji Mariupola i 
południowo-ukraińskiego wybrzeża 
w kierunku Odessy. Czyni to poprzez 
trwałe wzmocnienie sił lądowych, po-
wietrznych i morskich na Krymie i wokół 
niego. Jak będzie wyglądał ten atak? 

Operacja desantu może z łatwością 
doprowadzić do masowych ostrzałów 
rakietowo-artyleryjskich skierowanych 
na cele naziemne. Inną możliwością jest 
użycie powietrznych sił szturmowych 
lub w połączeniu z operacją morską 
polegającą na atakach ze statków 
usytuowanych wzdłuż wybrzeża. Jest 
prawdopodobne, że moskiewska 
blokada Morza Azowskiego rozprze-
strzeni się na całe wybrzeże Ukrainy i 
obejmie też Odessę. Może być również 
ukierunkowana na przejmowanie pól 
gazonośnych, które wciąż znajdują się 
pod kontrolą Ukrainy na Morzu Czarnym 
(zajęcie platform wiertniczych, obiektów 
energetycznych było głównym celem 
operacji krymskiej w 2014 roku).

Ukraina potrzebuje pomocy zagra-
nicznej w postaci nowoczesnej broni 
umożliwiającej obronę przed rosyjską 
ofensywą z morza, przede wszystkim 
pocisków, platform startowych, syste-
mów naprowadzania i radarów. Ponie-
waż Moskwa nie chce negocjować ani 
wypełniać porozumień mińskich, Stany 
Zjednoczone i ich kluczowi sojusznicy 
europejscy powinni z jednej strony 
zwiększyć pomoc militarną dla Ukrainy, 
z drugiej zaś presję na Moskwę. Przyczy-
ny tego są oczywiste. Bezpieczeństwo 
Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla bez-
pieczeństwa europejskiego. Inwazja na 
Krym i Donbas grozi nie tylko Ukrainie, 
ale także znacznej części Europy”.

Atlantic Council, 
tłum. Głos Polonii
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MAJDAN 
WE KRWI 

5. rocznica zbrojnej agresji Rosji wobec Ukrainy

Gdyby nie rewolucja godności i zacięty opór Ukraińców w Donbasie, 
„uprzejme zielone ludziki” w najbliższej przyszłości pojawiłyby się na ulicach 
miast Polski i państw bałtyckich. Kreml chce narzucić światu porządek, w 
którym wolność i prawa człowieka staną się pustymi sloganami. To nie 
jest krótki opis powieści antyutopijnej, to prawdziwy scenariusz odrodzenia 
imperium zła, opracowany przez rosyjskie służby specjalne. Marionetki 
Moskwy, według oświadczeń byłego szefa SBU Wałentyna Naływajczenki, 
od 2005 roku wdrażały w życie tajną operację pod kryptonimem Monolit, 
opracowaną przez FSB. Kremlowski scenariusz przewidywał złamanie 
oporu i ustanowienie brutalnej dyktatury. Setki tysięcy opozycjonistów 
miały być wysłane do obozów koncentracyjnych. Wkrótce taki sam los miał 
spotkać Polaków i narody państw bałtyckich. Rewolucja godności w Kijowie 
pokrzyżowała te plany. Po trzech miesiącach nieustępliwej walki o wolność 
społeczeństwo ukraińskie obaliło prorosyjski reżim Wiktora Janukowycza.

S
amoobrona Euromajda-
nu została zorganizowana 
spontanicznie, po brutalnym 
ataku jednostek specjalnych 

Berkutu 30 listopada. Po kilku przy-
padkach bestialskiego pobicia po-
kojowych demonstrantów, w tym 
dziewcząt i kobiet, kilka tysięcy osób 
przyłączyło się do oddziałów samo-
obrony, zwanych sotniami.

Pierwsze starcia miały miejsce 
po uchwaleniu 16 stycznia 2014 roku 
przez marionetkowych deputowanych 
tzw. ustaw o dyktaturze. „Ustawy” te 
przewidywały długoletnie więzienia za 
najmniejszy przejaw sprzeciwu obywa-
telskiego. Ale ludzie nie przestraszyli się. 
Wręcz przeciwnie. Protest wybuchł z 
nową siłą. Liczne starcia protestujących 
z siłami bezpieczeństwa na ulicy Hru-
szewskiego (prowadzącej do dzielnicy 
rządowej) trwały ponad miesiąc. Tam 
pojawiły się pierwsze ofiary tragicznych 
wydarzeń — pierwsi bohaterowie Nie-
biańskiej Sotni: Serhij Nigojan, Michaił 
Żyźniewski oraz Jurij Wierbicki.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, 
że zamieszki zostały sprowokowa-
ne w celu stworzenia pretekstu do 
użycia siły wobec protestujących na 

Euromajdanie. Na to czekał reżim Ja-
nukowycza i jego zwierzchnicy z Mo-
skwy, by uruchomić operację siłowe-
go stłumienia pokojowego protestu. 
Władzy potrzebna była prowokacja, 
która doprowadziłaby do wszczęcia 
masowych starć. Udało się.

Najtragiczniejsze dni na Euro-
majdanie nastąpiły między 18 a 20 
lutego, kiedy to w dramatycznej 
konfrontacji z siłami bezpieczeństwa 
zginęło ponad stu uczestników rewo-
lucji godności.

MASAKRA W PARKU 
MARYJSKIM

18 lutego, w dniu, w którym 
opozycja parlamentarna planowa-
ła zagłosować za przywróceniem 
konstytucji z 2004 roku, radykalna 
organizacja Prawy Sektor, przez 
wielu ekspertów podejrzewana o 
powiązania z tajnymi służbami Rosji, 
zachęcała ludzi do uczestnictwa w 
marszu protestacyjnym do siedziby 
Rady Najwyższej. Tego słonecznego 
poranka tysiące pokojowo nastawio-
nych ludzi chronionych przez setki 
bojowników samoobrony udało się 
w kierunku parlamentu.

W pobliżu gmachu Rady Naj-
wyższej ludzie natknęli się na od-
działy sił bezpieczeństwa ustawio-
ne w szyku bojowym. Zza pleców 
funkcjonariuszy wyskakiwali uzbro-
jeni chuligani, tak zwane tituszki. 
Byli to najemnicy opłacani przez 
reżim. Krwawa bijatyka rozpoczęła 
się od prowokacji zaaranżowanej 
wcześniej. Wynajęci bandyci zza 
pleców milicjantów rzucali w stronę 
protestujących granaty błyskowo-
-hukowe. Doszło do gwałtonych 
starć tłumu z dobrze wyszkolony-
mi i wyposażonymi berkutowcami, 
którzy dopuścili się brutalnego po-
bicia bezbronnych ludzi.

W pobliżu parku Maryjskiego 
przeważające siły milicji zaatako-
wały i zniszczyły 19 oddział Samo-
obrony Euromajdanu. Najemnicy 
ze szczególnym okrucieństwem bili 
pałkami, kopali i strzelali z pistole-
tów ostrą amunicją do zakrwawio-
nych, leżących na chodniku ludzi. 
Po masakrze na polu walki pozosta-
ły setki rannych i wielu martwych. 
Zginęło kilkadziesiąt osób. W 19 od-
dziale Samoobrony Euromajdanu 
pozostało tylko sześć osób.

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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NIEBIAŃSKA SOTNIA 

Na ulicy Instytutskiej 
rozpoczął się koszmar. 
Padali zabici i ranni, lekarze 
próbowali ratować tych, 
którzy jeszcze żyli. Kaci 
strzelali również do tych, 
którzy przybywali na pomoc 
rannym. Ulica była zalana 
krwią

NIEBIAŃSKA SOTNIA
Mężczyźni, którzy ocaleli, wyco-

fali się na Majdan Niepodległości i 
ukryli za barykadami. Było to jedyne 
miejsce, w którym mogli się schronić 
przed atakiem wojsk wewnętrznych 
i sił specjalnych MSW. Protestujący 
zajęli pozycje obronne i rozpoczęli 
przygotowania do szturmu.

Tylko ogień mógł powstrzy-
mać napór prorosyjskich sił bezpie-
czeństwa. Ludzie wrzucali do pło-
nących ognisk przed barykadami 
wszystko, co nadawało się do spa-
lenia. Pozycje protestujących były 
bardzo niekorzystne. Zostali oto-
czeni przez siły Berkutu znajdujące 
się na okolicznych wzniesieniach. 
Berkutowcy przygotowywali się do 
szturmu na Euromajdan z udzia-
łem armatek wodnych i wozów 
opancerzonych. Demonstranci byli 
jednak na tyle zdeterminowani, że 
zachowali ducha walki. Nikt nie za-
mierzał się wycofać. Ludzie mieli 
świadomość, że Euromajdan to ich 
ostatni bastion wolności.

Podczas szturmu funkcjo-
nariusze służby bezpieczeństwa 
spalili budynek związków zawo-

dowych. W owym czasie prote-
stujący mieli tam swoją siedzibę, 
a na wyższych piętrach ukrywali 
się ranni i chorzy. Mimo zaciętych 
walk prowadzonych przez całą 
noc Euromajdan przetrwał.

Następnego dnia (19 lutego) 
ludzie przygotowywali się do ko-
lejnego ataku i umacniali barykady. 
Oddziały specjalne kontynuowały 
natarcie, Euromajdan przeżył ko-
lejną trudną noc. Liczba rannych 
wzrosła. Szeregi obrońców zmniej-
szyły się. Sytuacja była dramatycz-
na. Śmiertelnie zmęczeni ludzie byli 
u kresu sił, czuli, że nie będą w sta-
nie odeprzeć kolejnych szturmów 
dobrze wyszkolonych i uzbrojonych 
bestialskich „obrońców prawa”. W 
najbardziej krytycznym momencie 
niespodziewanie dotarły na Euro-
majdan posiłki ze Lwowa.

O świcie 20 lutego berku-
towcy i milicjanci porzucili nagle 
swoje stanowiska. Dziesiątki de-
monstrantów pobiegło ulicą w 
kierunku budynków administracji 
prezydenckiej i znalazło się pod 
ostrzałem snajperów uzbrojonych 
w automaty Kałasznikowa. Nierów-

na walka trwała prawie godzinę. 
Funkcjonariusze sił MSW i Berkutu 
pod dowództwem putinowskich 
marionetek z zimną krwią zaczęli 
metodycznie i bezwzględnie mor-
dować bezbronnych ludzi.

Na ulicy Instytutskiej rozpoczął 
się koszmar. Padali zabici i ranni, 
lekarze próbowali ratować tych, 
którzy jeszcze żyli. Kaci strzelali rów-
nież do tych, którzy przybywali na 
pomoc rannym. Ulica była zalana 
krwią, ale w szeregach protestu-
jących nie było paniki ani strachu. 
Wydaje się, że ci ludzie świadomie 
poszli na śmierć. Oddali życie za 
wolność europejskiego narodu.

Po kilku dniach walk reżim pu-
tinowskich marionetek upadł. Janu-
kowycz ratował się ucieczką do Rosji. 
Euromajdan wywalczył wolność, 
płacąc krwią swoich synów. Krwią 
bohaterów z Niebiańskiej Sotni, któ-
rzy oddali życie za niepodległość i 
europejską przyszłość Ukrainy.

Wśród rannych i zabitych byli 
także Polacy z Ukrainy, którzy zło-
żyli w ofierze swoje życie na oł-
tarzu wspólnej walki. Za wolność 
Waszą i Naszą!
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Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

Okupacja 
Krymu
Pięć lat temu Putin rozpętał 
wojnę w Europie − wojska 
rosyjskie wkroczyły na Krym
W dniach 18-20 lutego 2014 roku doszło do masakry 
na kijowskim Majdanie. Podczas gdy cała Ukraina 
opłakiwała bohaterów Niebiańskiej Sotni, a prorosyjski 
dyktator Wiktor Janukowycz uciekł do Rosji, Putin 
wymierzył kolejny cios w plecy Ukraińców − 20 lutego 
rozpoczęła się rosyjska operacja wojskowa na Krymie. 
Na ukraińskim półwyspie pojawiły się ciężarówki bez 
tablic rejestracyjnych i tzw. zielone ludziki, czyli uzbrojeni 
żołnierze bez znaków rozpoznawczych. 18 marca 
2014 roku, dwa dni po tzw. referendum na Krymie i w 
Sewastopolu, Putin ogłosił „dołączenie” Krymu do Rosji.

Jeśli weźmiemy pod uwagę 
historyczną logikę Putina, 
to następnym jego krokiem 
może być agresja wobec 
Ukrainy Prawobrzeżnej i Polski

R
ok później Rada Najwyższa 
uznała, że 20 lutego 2014 
roku jest oficjalną datą po-
czątku okupacji Półwyspu 

Krymskiego i agresji przeciwko Ukra-
inie. Co ciekawie, rosyjscy okupanci 
wcale tego nie ukrywają. Na medalu 
Ministerstwa Obrony Federacji Ro-
syjskiej „Za powrót Krymu” wybitym 
z okazji aneksji półwyspu jest wygra-
werowana data rozpoczęcia zbrojnej 
napaści i zajęcia ukraińskiego teryto-
rium: 20.02.14 − 18.03.14.

12 kwietnia 2014 roku rosyjskie 
„zielone ludziki” wkroczyły do Don-
basu. Pięć dni później, 17 kwietnia, 
podczas telemostu z obywatelami 
Rosji Putin usprawiedliwiał agresję 
przeciwko Ukrainie w następujący 
sposób: „To Noworosja… Charków, 
Ługańsk, Donieck, Chersoń, Nikoła-
jew, Odessa  − wszystkie te obwo-
dy przekazane zostały Ukrainie w 
latach 20. przez rząd sowiecki”. Ro-
syjskie roszczenia wobec południo-
wo-wschodnich obszarów Ukrainy 
gospodarz Kremla umotywował 
tym, że owe tereny zostały niegdyś 
podbite przez księcia Potiomkina i 
carycę Katarzynę II.

To bardzo agresywna retoryka. 
Zniekształcona pamięć historyczna 
rosyjskiego lidera spowodowała ab-
solutnie nieodpowiedzialną polity-
kę zagraniczną. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę historyczną logikę Putina, 
to następnym jego krokiem może 

być agresja wobec Ukrainy Prawo-
brzeżnej i Polski, które również stały 
się częścią Imperium Rosyjskiego 
w okresie panowania Katarzyny II 
i księcia Potiomkina. I to zaraz po 
zajęciu Krymu oraz Dzikich Pól nad 
Morzem Czarnym. To niebezpiecz-
ne myślenie imperialne niesie za 
sobą poważne zagrożenie dla kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej.

Po rewolucji godności całe kie-
rownictwo Służby Bezpieczeństwa 
i połowa Sztabu Generalnego Sił 
Zbrojnych pozostały pod kontrolą 
rosyjskich służb specjalnych  − po-
wiedział w wywiadzie dla portalu 
censor.net.ua Arsenij Jaceniuk, były 
premier Ukrainy, lider Frontu Naro-
dowego Ukrainy.

„Nie miałem żadnych wątpli-
wości, ilu agentów zostało zinfil-
trowanych [przeniknęło do rządu 
Ukrainy]. Słuchajcie, cała czołówka 
SBU to był oddział FSB. Połowa Szta-
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bu Generalnego to był oddział GRU 
Ministerstwa Obrony Rosji. Oczywi-
ście, zrozumiałem to” − zaznaczył.

Szczerze mówiąc, ingerencja 
Rosji w sprawy wewnętrzne Ukra-
iny rozpoczęła się natychmiast po 
ogłoszeniu przez nią niepodległo-
ści w sierpniu 1991 roku. Ukraina 
nigdy nie została oczyszczona z 
sieci sowieckich agentów KGB, 
nigdy w tym państwie nie było 
prawdziwej lustracji. Od pierw-
szych dni niepodległości rosyjscy 
agenci (KGB) prowadzili ukry-
tą wojnę hybrydową przeciwko 
Ukrainie  − zachęcali do korupcji, 
manipulowali opinią publiczną, 
podsycali kłótnie i niezgodę, nisz-
czyli państwo, gospodarkę i armię.

W 2013 roku Putin był przeko-
nany, że Ukraina wkrótce wpadnie 
w jego ręce jak dojrzały owoc, po-
nieważ prawie wszystkie stanowi-
ska w jej władzach objęli agenci 

wpływu rosyjskich służb specjal-
nych. W celu odrodzenia potęż-
nego imperium Rosja planowała 
wchłonięcie zachodniego sąsiada. 
Jednak putinowska operacja zaję-
cia dużego państwa na wschodzie 
Europy nie powiodła się. Miliony 
ludzi na antyrządowych demon-
stracjach w Kijowie i innych mia-
stach Ukrainy pod koniec 2013 
roku wyraźnie pokazały całemu 
światu, że Ukraińcy nie akceptują 
wyboru geopolitycznego narzu-
conego Kijowowi przez agentów 
Rosji. Putin stracił Ukrainę. Ludzie 
obalili rząd rosyjskich agentów i 
marionetek. Była to największa po-
rażka rosyjskich służb specjalnych 
po pomarańczowej rewolucji.

20 lutego 2014 roku zirytowany 
Putin zdecydował o interwencji mi-
litarnej na Ukrainie, najechał Krym i 
Donbas. Od tego czasu trwa rosyj-
ska zbrojna agresja wobec Ukrainy.

CIOS W PLECY 

Podczas gdy cała Ukraina 
opłakiwała bohaterów 
Niebiańskiej Sotni, a 
prorosyjski dyktator Wiktor 
Janukowycz uciekł do Rosji, 
Putin wymierzył kolejny 
cios w plecy Ukraińców − 
20 lutego rozpoczęła się 
rosyjska operacja wojskowa 
na Krymie

DATA POCZĄTKU 
AGRESJI 

Medal Ministerstwa Obrony 
Federacji Rosyjskiej „Za 
powrót Krymu” wybita z 
okazji aneksji półwyspu 
jest wygrawerowana data 
rozpoczęcia zbrojnej napaści 
i zajęcia ukraińskiego 
terytorium: 20.02.14 − 
18.03.14
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Półwysep był okupowany przez 
Rosję dopiero od końca XVIII 
wieku, Polska została zajęta w 
tym samym czasie

Krym nigdy nie 
był rosyjski! 
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Z
ajęcie ukraińskiego połwyspu jest pre-
cedensem, który kiedyś może uzasadnić 
roszczenia Rosji wobec Polski. Jeśli teraz 
Putin cynicznie kłamie, że „Krym to ziemia 

rdzennie rosyjska”, to kiedyś może zadeklarować coś 
podobnego także wobec „Kraju Nadwiślańskiego”, 
ponieważ zarówno Krym, jak i Polska zostały zajęte 
przez Rosję w drugiej połowie XVIII wieku.

Zachodni dyplomaci doskonale zdają sobie spra-
wę z apetytu rosyjskich imperialistów. Były unijny 
komisarz ds. stosunków zewnętrznych Chris Patten 
w wywiadzie dla portugalskiego dziennika „Diario de 
Noticias” oświadczył, że Putin wciąż dąży do przejęcia 
kontroli nad Polską i innymi państwami regionu. „Jego 
nie interesuje niepodległość państw Europy Środko-
wo-Wschodniej. Uważa, że powinny być związane z 
Moskwą i z nikim więcej” − zaznaczył Patten.

Podczas telemostu z obywatelami Rosji 17 kwiet-
nia 2014 roku Putin wypowiedział się na temat se-
paratyzmu na południowo-wschodniej Ukrainie: „To 
Noworosja… Charków, Ługańsk, Donieck, Chersoń, 
Nikołajew, Odessa − wszystkie te obwody przekaza-
ne zostały Ukrainie w latach 20. przez rząd sowiecki”. 
Rosyjskie roszczenia wobec południowo-wschod-
nich obszarów Ukrainy prezydent Rosji motywował 
tym, że owe tereny w latach 1782-1783 zostały pod-
bite przez księcia Potiomkina i carycę Katarzynę II.

Jeśli kierować się historyczną logiką Putina, to 
jego następnym krokiem mogą być roszczenia wo-
bec Prawobrzeżnej Ukrainy i Polski, które również 
stały się częścią Imperium Rosyjskiego w okresie pa-
nowania Katarzyny II. I to zaraz po zajęciu Krymu oraz 
Dzikich Pól nad Morzem Czarnym.

Państwa bałtyckie, Finlandia i duża część Polski 
przed wybuchem I wojny światowej były integralną 
cześcią carskiej Rosji. Jeśli teraz Putin cynicznie kłamie, 
że „Krym to ziemia rdzennie rosyjska”, to kiedyś może 
powiedzieć coś podobnego o „Kraju Nadwiślańskim”, 
ponieważ zarówno Krym, jak i Polska zostały zajęte 
przez Rosję w drugiej połowie XVIII wieku.

Putinowska interpretacja przeszłości w kwestii 
ekspansji Cesarstwa Rosyjskiego pięć lat temu stała 
się pretekstem do aneksji Krymu. Wchłonięcie ukra-
ińskiego połwyspu jest precedensem, który kiedyś 
może uzasadnić pretensje Rosji do terenów Polski. To 
nie przesada, ponieważ Putin z maniakalnym upo-
rem chce wskrzesić imperium.

Władimir Żyrinowski, błazen dworski Putina, 
w przededniu wyborów prezydenckich w Rosji w 
2018 roku powiedział, że: „Obywatele wybierają 
najwyższego władcę rosyjskiego świata. Świata, 
którego granic jeszcze nie wyznaczyliśmy”. Wcze-
śniej, podczas wystąpienia przed rosyjskimi nacjo-
nalistami na prorządowej manifestacji w Moskwie, 
oświaczył, że: „Trzeba domagać się, aby po rosyjsku 
mówiła nie tylko Ukraina, ale też Polska i Rumunia”. 
Z kolei czołowy rosyjski geopolityk Aleksander 
Dugin wciąż powtarza, że „Na eurazjatyckim kon-
tynencie dla Polski nie ma miejsca”.

Ta bardzo niebezpieczna ideologia imperialna 
niesie za sobą poważne zagrożenie dla Polski i kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej. Zniekształcona 
pamięć historyczna Putina podważa podstawy pra-
wa międzynarodowego i cały globalny system bez-
pieczeństwa.

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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KRYZYS W 
WENEZUELI 

Dlaczego Putin wspiera skrajnie lewicowego uzurpatora?

Putin świetnie pamięta, że gdy doszło do gwałtownego spadku cen 
ropy naftowej, zawalił się ZSRS. Gospodarz Kremla doskonale zdaje 
sobie sprawę, że w ten sam sposób może upaść Rosja. Perspektywy 
ewentualnego tąpnięcia cen węglowodorów mrożą krew w żyłach 
Putina. Ten strach jest głównym powodem zaangażowania w 
wenezuelski kryzys polityczny.
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Spróbuję wyjaśnić, dlaczego.
Wenezuela ma największe na 

świecie potwierdzone rezerwy ropy 
naftowej, przekraczające nawet za-
soby saudyjskie. Gdyby rządzili nią 
normalni politycy, mogłaby być po-
dobna do Kuwejtu lub Arabii Sau-
dyjskiej. Ekonomicznie silna dopro-
wadziłaby do gwałtownego wzrostu 
produkcji ropy, a w konsekwencji do 
tąpnięcia cen węglowodorów, cze-
go strasznie boi się Putin.

Ale niestety, kraj ten rządzony jest 
przez sojuszników Rosji, którzy wdra-
żają w życie skrajnie lewicową ideolo-
gię socjalistyczną. Przyjaciele Putina 
doprowadzili go do ruiny. Dyktator i 
populista Hugo Chavez, który w 1999 
roku doszedł do władzy pod hasłem: 
„Zabrać bogatym, rozdać biednym!”, 
splądrował Wenezuelę, a jego zwo-
lennik i następca, Nicolas Maduro, 
ostatecznie zniszczył jej gospodarkę.

Dziś mamy rekordową in-
flację  − ponad milion procent, 
ogromny deficyt budżetowy. Bra-
kuje jedzenia, wody, lekarstw, a na-
wet papieru toaletowego. Nędza i 
rozpacz. Ludzie głodują. Tak wła-
śnie wygląda Wenezuela.

Kraj mógłby przezwyciężyć kry-
zys, zwiększając wydobycie ropy, ale 
nie dysponuje odpowiednimi środka-
mi i technologiami. Z kolei świat nie 
chce pomagać prorosyjskim socja-
listom. Co więcej, niszcząca polityka 
reżimu Maduro doprowadziła do 
sankcji międzynarodowych.

Putin jest szczęśliwy. Sukcesy Ro-
snieftu w Wenezueli nie są główną 
przyczyną tej radości. Jej stagnacja 

jest zbawieniem dla rosyjskiej go-
spodarki, więc Kreml nie chce, by 
pokonała kryzys. Przywódca Rosji 
śmiertelnie boi się demokratycznej, 
wolnej, bogatej, dostatniej i odno-
szącej sukcesy Wenezueli.

Podobnie Kreml działał w Syrii, 
przez której terytorium miały być 
poprowadzone rurociągi z Zatoki 
Perskiej do Europy. Rosja zmusiła ma-
rionetkowy reżim Baszara al-Assada 
do odmowy udziału w projektach 
dotyczących przesyłu bliskowschod-
nich węglowodorów do państw Sta-
rego Kontynentu. To spowodowało 
niezadowolenie potencjalnych inwe-
storów i skrajne oburzenie sunnickiej 
większości w Syrii, co w końcu dopro-
wadziło do krwawej wojny domowej.

Rosjanie tego nie ukrywają. 
Rosyjski gen. Leonid Iwaszow, szef 
think tanku Akademia Problemów 
Geopolitycznych w Moskwie, w 
trakcie programu „Wieczór z Władi-
mirem Sołowiowem” w TV Rossija 1 
ujawnił prawdziwe powody wojny 
w Syrii: interesy Gazpromu i groźba 
bankructwa Rosji.

„Gdyby Rosja tam nie weszła i nie 
utrzymała u władzy reżimu Asada, to 
dziś mielibyśmy bardzo poważny pro-
blem z budżetem. Ta wojna toczy się 
o trzy gazociągi. W Katarze i Iranie są 
gigantyczne złoża gazu” − powiedział 
gen. Iwaszow (według Międzyna-
rodowej Agencji Energii największe 
złoża gazu na świecie, obejmujące 
51 bln m sześc., czyli jedną piątą po-
twierdzonych zapasów gazu na glo-
bie, znajdują się w Zatoce Perskiej 
między Iranem a Katarem − red.).

„Co gwałtownie zmniejszyłoby 
nasz udział w rynku gazu?”  − spy-
tał prowadzący program Władimir 
Sołowiow.

„Tak! Pierwszy gazociąg, który 
chcieli budować, miał iść przez tery-
torium Syrii i Turcji do Europy. Turcja 
stałaby się głównym operatorem do-
staw gazu” − odparł generał.

„A więc wtargnęliśmy do Syrii, 
żeby zabezpieczyć sprzedaż gazu 
przez Gazprom?”  − dopytywał 
dziennikarz.

„Tak. Kiedy Asad w 2011 roku, nie 
bez naszej presji, odmówił podpisania 
tego porozumienia (umowy o budo-
wie gazociągów przez terytorium Sy-
rii − red.), to zobaczcie co się stało” − 
odrzekł szef Akademii Problemów 
Geopolitycznych.

Z kolei Katar zaczął finansować 
syryjską opozycję, która zorganizowa-
ła masowe protesty przeciwko reżi-
mowi Baszara al-Asada.

Tak więc, Kreml sprowokował, a 
później włączył się w wojnę w Syrii, by 
powstrzymać budowę gazociągów 
do Europy i zapewnić Gazpromowi 
sprzedaż surowca.

Tymi samymi motywami 
Kreml kieruje się w Wenezueli. 
Putin dokłada wszelkich starań, 
aby zdestabilizować obiecujący 
kraj bogaty w węglowodory. Za 
wszelką cenę chce zatrzymać 
wzrost produkcji ropy, by zapo-
biec gwałtownemu tąpnięciu cen 
nośników energii. I w tym celu 
gotów jest wspierać uzurpatora 
i skrajnie lewicową dyktaturę lub 
utopić Wenezuelę we krwi.

Prognoza dla Rosji: 

Stagnacja, spadek rubla i odpływ inwestycji
Gospodarka Rosji pozostaje „strukturalnie słaba”, zależna od eksportu ropy i gazu, cierpi 
z powodu nieefektywnego zarządzania państwem i ryzyka geopolitycznego − taką ocenę 
przedstawiła międzynarodowa agencja ratingowa S&P, informuje ghall.com.ua.

S&P ostrzega, że w ciągu naj-
bliższych 24 miesięcy pozycja rosyj-
skiej gospodarki może się znacznie 
pogorszyć, jeśli będą wdrażane 
nowe amerykańskie sankcje.

Nowe sankcje mają objąć zakaz 
nie tylko kupowania przez amery-
kańskich inwestorów nowych emi-
sji rosyjskich obligacji skarbowych, 
obligacji państwowych koncernów 
i banków, ale także posiadania sta-
rych. Dotkną także banków pań-
stwowych, które blokują dostęp do 
operacji dolarowych.

Takie sankcje  − twierdzą 
eksperci S&P − „będą miały zna-
czący negatywny wpływ nie tyl-
ko na stabilność finansową, ale 
także na wielkość handlu ener-
gią z Europą”. Tymczasem wę-
glowodory (ropa naftowa i gaz 
ziemny) wciąż stanowią ponad 
50 proc. rosyjskiego eksportu i 
przynoszą prawie jedną trzecią 
dochodów budżetowych.

W latach 2019-2020 będzie 
kontynuowany odpływ inwesto-
rów zagranicznych, zagraniczni 

przedsiębiorcy będą co roku wy-
cofywać z rosyjskiej gospodarki 
kwotę odpowiadającą 0,8 proc. 
rosyjskiego PKB. Przewiduje się 
również upadek rosyjskiej waluty: 
pod koniec 2019 roku kurs dolara 
wzrośnie do 69 rubli, w 2020 roku 
do 71 rubli, a w latach 2021-22 do 
73 rubli. Wzrost nominalnego PKB 
w 2019 roku zwolni do 1,5 proc., 
a w latach 2020-2022 będzie to 
zaledwie 1,8 proc.

Redakcja
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Ruch LGBT narodził się właśnie 
pod wpływem idei narzuconych 
Zachodowi przez Związek 
Sowiecki

W latach 60. 
ZSRS wykorzystał 
napięcie 
społeczne do 
rozprzestrzeniania 
swoich idei
„Rewolucja kulturalna polega na zmianie 
znaczenia pojęć, zniekształcaniu 
postrzegania rodziny oraz na powolnym 
wywróceniu systemu społecznego do 
góry nogami. Po części, niestety, udało 
im się to zrealizować” − mówi portalowi 
wPolityce.pl Jarosław Mańka, reżyser 
filmu „Rewolucja totalnej wolności”.

„W filmie przedstawiłem me-
chanizmy, które doprowadziły do 
wybuchu na zachodzie Europy i 
w Stanach Zjednoczonych rewo-
lucji 1968 roku. Bunt pokolenia 
’68 ma bezpośredni wpływ na 

współczesność. Jej konsekwencją 
jest promowana dziś w Polsce ide-
ologia gender, która ma korzenie 
marksistowskie. Film opowiada o 
korzeniach buntu, inspiracjach i 

późniejszych kierunkach działa-
nia” − zaznaczył Jarosław Mańka.

Reżyser twierdzi, że rewolucja 
1968 roku w Europie Zachodniej 
i USA jest wynikiem wywrotowej 
działalności służb specjalnych 
Związku Sowieckiego.

„Związek Sowiecki wykorzystał 
napięcie społeczne do rozprze-
strzeniania swoich idei. Robił to 
m.in. poprzez lewackie pismo stu-
denckie »Konkret«, sponsorowane 
przez Stasi, które ukazywało się 
w Republice Federalnej Niemiec. 
Jego dziennikarką była Ulrike Me-
inhoff” − powiedział reżyser.

Według Jarosława Mańki, ruch 
LGBT narodził się właśnie pod wpły-
wem idei narzuconych Zachodowi 
przez Związek Sowiecki.

„Przyglądając się pismu »Kon-
kret«, byłem zaskoczony, że już 

wtedy promowano seksualizację 
i bardzo szeroko pojętą wolność. 
Pismo miało rozsadzać system po-
lityczny, społeczny i ekonomiczny 
zachodnich Niemiec. Prawda o 
tym wyszła na jaw dopiero kilka-
dziesiąt lat później. Zapalnikiem 
buntu społecznego w RFN było 
zastrzelenie podczas demonstra-
cji przez policjanta po cywilnego 
Karla-Heinza Kurrasa studenta 
Benno Ohnesorga. To rozpoczęło 
studenckie zamieszki. Po latach 
okazało się, że Kurras był agentem 
NRD-owskiej służby specjalnej 
Stasi. Bunt ’68 był inspirowany jako 
wojna kulturowa przez Związek 
Sowiecki. Ale teoretyczne podsta-
wy wybuchu rebelii przygotowały 
ośrodki uniwersyteckie, które ści-
śle czerpały ze szkoły frankfurckiej. 
Taką nazwę przyjęła grupa socjo-

REWOLUCJA 
TOTALNEJ 
WOLNOŚCI 
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WOJNA HYBRYDOWA

Rewolucja 1968 roku w 
Europie Zachodniej i USA 
jest wynikiem wywrotowej 
działalności służb specjalnych 
Związku Sowieckiego

logów i filozofów zajmujących się 
od lat 20. ubiegłego wieku na uni-
wersytecie we Frankfurcie ideolo-
gią marksistowską. Przed wojną jej 
przedstawiciele wyemigrowali do 
USA i kontynuowali swoje bada-
nia. Po wojnie wrócili do Europy, 
mocno wpłynęli ideologicznie na 
zachodnie uniwersytety i studen-
tów” − zaznaczył Jarosław Mańka.

„Jeden z głównych ideologów 
buntu ’68 Daniel Cohn-Bendit, póź-
niejszy eurodeputowany, zapyta-
ny czy rewolucja odniosła sukces, 
odpowiedział, że kiedyś miał co do 
tego wątpliwości, ale dziś obserwu-
je owoce idei, które wówczas były 
promowane. Rewolucja seksualna 
i doktryna LGBT ma bezpośredni 
związek z hasłami głoszonymi przez 
ideologów rewolty ’68. Wykazuje 
to w moim filmie m.in. naukowiec 

Margaret Peeters, dyrektor Instytutu 
na rzecz Dialogu Międzykulturo-
wego z Belgii. Jednym z owoców 
’68 jest tabletka antykoncepcyjna, 
która zmieniła podejście do życia i 
rodziny. Symbolem rewolucji jest 
festiwal Woodstock, gdzie wszyst-
ko odbyło się spokojnie. Ale kilka 
miesięcy później odbył się festiwal 
Altamont, gdzie doszło do gwałtów, 
morderstw i zamieszek. 

W Niemczech bunt ’68 oto-
czony jest nimbem romantycznej, 
czystej rewolucji. Zapomina się o lu-
dziach, których mordował RAF. Nie 
chce się pamiętać o komunistycz-
nej partyzantce, która rozlała się po 
całym świecie. Można by chociaż 
nawiązać do Peru, gdzie dwóch 
polskich zakonników poniosło mę-
czeńską śmierć z rąk Świetlistego 
Szlaku” − powiedział reżyser.

„Występujący w moim fil-
mie Adam Macedoński, który 
obserwował rewolucję ’68 we 
Francji, w Czechosłowacji i we 
Włoszech, jako człowiek z blo-
ku wschodniego był zszoko-
wany fascynacją Zachodu ko-
munizmem. Widział studentów 
protestujących na Sorbonie z 
podobiznami Che Guevary czy 
Ho Chi Mina na czerwonych 
sztandarach. Używano też ha-
sła »totalnej rewolucji«. Bardzo 
zainteresował mnie wątek re-
wolucji kulturalnej głoszonej i 
realizowanej przez pokolenie 
’68”  − podkreślił twórca filmu 
„Rewolucja totalnej wolności”.

Źrodło: wPolityce.pl, 
Jagiellonia.org

Materiał opublikowany  
za zgodą autora
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Zagłada Huty Pieniackiej

28 lutego 1944 roku ukraińscy policjanci wymordowali z niemieckiego rozkazu mieszkańców 
polskiej wioski Huta Pieniacka. Choć od tej krwawej zbrodni minęło 75 lat, do dziś błędnie 
oskarża się o nią ukraińską dywizję SS-Galizien.

P
oczątkiem końca Huty 
Pieniackiej był dzień 23 lu-
tego 1944 roku. Wówczas 
policjanci ukraińscy zaata-

kowali jeszcze tylko na próbę. Pięć 
dni później uderzyli po raz kolejny, 
bestialsko zabijając 850 Polaków 
mieszkających w tej wsi. Mimo że 
nie był to pierwszy mord Ukraińców 
na polskich sąsiadach, ta pacyfikacja 
stała się symbolem rzezi wołyńsko-
galicyjskiej.

RAJ UTRACONY 
Prawie sześć dekad przed znisz-

czeniem tej polskiej wsi „Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich” opisy-
wał ówczesne północno-wschod-
nie rubieże Cesarstwa Austro-
-Węgier: „Zachodnią, lesistą część 
obszaru zajmuje os. leśna Hucisko 
Pieniackie. Las zwie się na krańcu 
zach. Chodaczowskim lasem i zaj-

muje także płd. część Huty Pieniac-
kiej. Na płn-wsch. leży »Nowy fol-
wark« i fol. Swerydówka. Na wschód 
wznosi się punkt do 385 mt., a w 
Hucisku Pieniackiem, niedaleko gra-
nicy płd., do 409 mt. Własn. więk. 
w Pieniakach, Hucie Pieniackiej i 
Majdanie Pieniackim, tworzących 
jedną gminę katastralną, ma roli or. 
987 mr., łąk i ogr. 535, pastw. 310, 
lasów 4541 mr., własn. mn. roli or. 
1021 mr., łąk i ogr. 257, pastw. 49, 
lasu 1088 mr. Lasy pieniackie liścia-
ste o drzewostanie urozmaiconym, 
przeważnie bukowym. W wielu 
miejscach, zwłaszcza na krańcach 
lasu rośnie świerk. W roku 1880 było 
1049 mk w gm., 157 na obsz. dwor. 
(352 rz.-kat., 785 obrz. gr.-kat., 69 
wyzn. mojżesz.). […] Dawniej jezu-
ici mieli swą siedzibę w Pieniakach. 
Par. gr.-kat. również w miejscu, dek. 
załoziecki, Do tej parafii należy Huta 
Pieniacka. We wsi jest cerkiew mu-

rowana. Do szkoły należy ogród. 
We wsi jest także szkoła wyrobu 
koronek. Nad stawem stoi muro-
wany młyn wodny o 3 kamieniach. 
Z gałęzi przemysłowych zasługuje 
na uwagę tkactwo i garncarstwo. 
Jest tu także gorzelnia. Do dworu 
należą: 3 leśne, a 2 polne pasieki, w 
których się mieści przeszło 1000 pni 
pszczół. Główną ozdobą miejsco-
wości jest pałac, własność niegdyś 
hr. Miączyńskich, dziś Włodzimierza 
hr. Dzieduszyckiego”.

Rozwój Huty Pieniackiej był 
związany z włączeniem do au-
striackiej Galicji i kolonizacją ziem 
przygranicznych, prowadzoną za 
rządów cesarzowej Marii Teresy. A 
początkiem końca stała się I wojna 
światowa − zabytkowy pałac w Pie-
niakach całkowicie spłonął w sierp-
niu 1916 roku podczas rosyjskiego 
natarcia na ówczesne „wzgórze 
pałacowe”. Dodatkowo w ramach 

Hubert Kuberski,

Publicysta
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Tak „ręka Kremla” popychała 
„rękę Kancelarii Rzeszy” do 
represji wobec spokojnych 
mieszkańców terytoriów 
okupowanych

taktyki spalonej ziemi Rosjanie 
podczas odwrotu spalili większość 
zaplecza gospodarczego, zabudo-
wania folwarczne ze sprzętem, trzy 
gorzelnie, sześć młynów, jeden bro-
war, elektrownie i śluzy wodne zaś 
zostały wysadzone w powietrze. 
Tymczasem po kolejnych trzydzie-
stu latach doszło do wyludnienia 
tych galicyjskich rubieży. Wkrótce 
praktycznie niczego nie było poza 
wspomnianymi wioskami. Jak do-
szło do tego, że tą istniejącą od 
XVII wieku idyllę galicyjską wśród 
wzniesień Woroniaków zburzyło 
XX-wieczne zacietrzewienie?

NARASTAJĄCY KONFLIKT
Dociekliwi starają się na różne 

sposoby wyjaśnić przyczyny zagła-
dy polskiego pierwiastka na Woły-
niu i w Galicji Wschodniej. Złożyło 
się na to kilka czynników. Po pierw-
sze, prężny ukraiński ruch narodowy 
zainfekowany zabójczą ideologią 
nacjonalizmu integralnego, wymy-
śloną przez Dmytro Doncowa (wł. 
Mitkę Szełkopierowa). Po drugie, 
waśnie i niechęć między rzymski-
mi katolikami a grekokatolikami 
oraz prawosławnymi  − szczególnie 
pamiętano niszczenie cerkwi pra-
wosławnych. Po trzecie  − wyraźna 
przewaga ekonomiczna ludności 
polskiej, utożsamianej z „panami 
hrabiami” oraz uprzywilejowanymi 
względem miejscowych osadnika-
mi wojskowymi. Wywodzący się z 
tego antagonizm między bogatszy-
mi i biedniejszymi najskuteczniej 
napędzał spiralę nienawiści. Ostat-
nim czynnikiem, który zaostrzył 
konflikt, było powstanie samej II 
Rzeczypospolitej i całkowite nie-
liczenie się z traktatem mniejszo-
ściowym Ligi Narodów, tzw. małym 
traktatem wersalskim z 1919 roku, 
gwarantującym autonomię mniej-
szości ukraińskiej, zwanej wów-
czas rusińską lub małoruską ( jak 
określano Ukraińców i ich parla-
mentarne przedstawicielstwo w 
Sejmie II RP). Słabszy, bądź silniej-
szy kurs antyukraiński władz RP 
w połączeniu z cofnięciem wielu 
przywilejów austriackich, a na-
stępnie wypowiedzeniem małego 
traktatu wersalskiego prowadził 
do rozgoryczenia i nieutożsamia-
nia się przed 1939 rokiem ludności 
ukraińskiej z państwem polskim.

DZIEL I RZĄDŹ
Po rozbiciu II RP na początku 

jesieni 1939 roku NKWD przystąpiło 
do brutalnego likwidowania pol-
skiego pierwiastka na zajętych zie-

miach wschodnich Rzeczypospoli-
tej. Masowe deportacje Polaków z 
terenów sowietyzowanej tzw. Ukra-
iny Zachodniej spowodowały natu-
ralne zastąpienie dotychczasowych 
elit napływowymi Rosjanami oraz 
miejscowymi Ukraińcami i Żydami. 
Bezwzględna rozprawa z Polakami 
była zaledwie zapowiedzią tego, 
co się miało rozegrać na „skrwawio-
nych ziemiach”. Wraz z nadejściem 
Niemców zniknęli nieliczni tam-
tejsi Żydzi, wymordowani przez 
funkcjonariuszy Einsatzkomman-
do 4a, dowodzonego przez SS-
-Standartenführera Paula Blobe-
la. Wkrótce III Rzesza rozpoczęła 
swoje okupacyjne rządy w Galicji 
Wschodniej, włączając ją jako Di-
strikt Galizien w struktury Gene-
ralnego Gubernatorstwa (GG) i 
realizując starożytną zasadę „divi-
de et impera” (dziel i rządź).

Na podbitym terenie Niemcy 
usiłowali wykorzystywać Ukraiń-
ców przeciw Polakom, choć różnie 
wyglądało to po obu stronach So-
kala. Polityka niemiecka w General-
nym Gubernatorstwie różniła się 
od tej w Reichskommissariat Ukra-
ine, a więc na obszarach Wołynia. 
Tam Polacy byli wykorzystywani 
w administracji cywilnej, a Ukra-
ińcy służyli w policji pomocniczej 
(Schutzmannschaften  − Schuma). 
Ale już w dystrykcie Galicja to Ukra-
ińcy zdominowali władze i urzędy 
lokalne oraz bataliony Schuma. Po 
półtora roku okupacji niemieckiej 
Ukraińcy zmienili orientację na wal-
kę z dwoma wrogami, przy czym 
Moskwa nadal pozostawała groź-
niejszym przeciwnikiem niż Berlin. 
Jednocześnie z początkiem 1943 
roku zbrodnia w Parośli rozpoczęła 
otwarty konflikt ukraińsko-polski, 
który szybko przerodził się w pół-
toraroczną skoordynowaną rzeź 
wołyńsko-galicyjską ludności pol-
skiej. W obliczu bierności ze strony 
Polskiego Państwa Podziemnego 
(okręgowych delegatur rządu RP) 
polscy mieszkańcy zaczęli tworzyć 
struktury samoobrony, wstępowali 
do niemieckiej policji pomocni-
czej oraz nawiązywali współpracę 
z „wrogiem naszych wrogów”  − 
sowiecką partyzantką podległą 
Ukraińskiemu Sztabowi Ruchu 
Partyzanckiego (USzPD), a także 
Ludowemu Komisariatowi Bezpie-
czeństwa Państwowego (NKGB). 
Tu właśnie należy szukać przyczyn 
zniszczenia Huty Pieniackiej, która 
wielokrotnie udzielała gościny ko-
munistycznym partyzantom oraz 
dywersantom z NKGB. 

RĘKA KREMLA
Wspomniane oddziały dywer-

syjne NKGB i GRU były ekspediowa-
ne za linię forntu, to jest do Małopol-
ski Wschodniej i na Wołyń. „Znaczną 
pomocą dla wkraczających kolumn 
sowieckich na Wołyń były istnie-
jące już od dawna na tym terenie 
sowieckie oddziały partyzancko-
-dywersyjne. Szereg miejscowości 
zostało zajętych przez skoncentro-
waną akcję wkraczających i miej-
scowych formacji sowieckich. [...] 
Sowieckie oddziały partyzanckie 
cechuje coraz większa pewność 
siebie, tak że wydają miejscowej 
ludności zarządzenia, ściągają kon-
tygenty, uruchamiają własne młyny 
i magazyny, a nawet przeprowadza-
ją przymusowy pobór miejscowej 
ludności do swoich oddziałów”  − 
sygnalizował Departament Spraw 

Wewnętrznych Delegatury Rządu 
na Kraj w sprawozdaniu o sytuacji 
na ziemiach wschodnich w 1944 
roku. Sowieci, nie znając terenu, 
poszukiwali wsparcia na miejscu: 
„Stosunek Polaków do władzy so-
wieckiej, do Armii Czerwonej, czer-
wonych partyzantów  − wyłącznie 
dobry. Wielu Polaków prosiło o 
przyjęcie do naszych oddziałów” − 
pisał Sydor Kowpak do swego 
zwierzchnika w USzPD, komisarza 
spraw wewnętrznych Ukraińskiej 
SRS (зам. наркома внутренних 
дел УССР) Timofieja Strokacza.

Grupy GRU i NKGB wysłane w 
1942 roku, dowodzone przez An-
tona Brinskiego i Dmitrija Miedwie-
diewa, początkowo zajmowały się 
jedynie działaniami szpiegowskimi 
oraz infiltracją miejscowych „na-
cjonalistów”, przy okazji sondując 
zarówno ukraińskich narodowców, 
jak polskich mieszkańców. W za-
sadzie Polacy nie mieli możliwości 
wyboru i musieli dobrze żyć z „czer-
wonymi”, bo groziła im zagłada ze 
strony Ukraińców i w mniejszym 
stopniu ze strony Niemców. A po 
dezercji Ukraińców z Schuma i w 
obliczu bezkarności OUN(b)/UPA/
UNS miejscowi Polacy wstępowali 
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HISTORIA

do przeformowanych polskich ba-
talionów policji pomocniczej (Schu-
ma) pod niemieckim dowództwem. 
Znalezienie się między młotem a 
kowadłem podpowiadało, że opór 
wobec sowieckich partyzantów 
będzie samobójstwem, więc Polacy 
starali się dobrze żyć z komunista-
mi, co jednak miało się okazać dla 
nich tragiczne w skutkach. Sytuację 
zmieniły rajdy oddziałów USzPD, 
wspomnianego Kowpaka oraz 
Aleksandra Saburowa. Te zakrojone 
na szeroką skalę działania zburzyły 
kruchą i nieżyczliwą równowagę. 
Wówczas należący do OUN-B zwo-
lennicy Stepana Bandery (osadzo-
nego w Sachsenhausen) przyjęli 
nazwę Ukraińska Powstańcza Armia 
(UPA) i zaczęli zwalczać wszyst-
kich − rzeczywistych i urojonych − 
wrogów ukraińskości zarówno na 
Wołyniu, jak i w Galicji, a potem tak-
że na Lubelszczyźnie. Za kordonem 
sokalskim dla zmylenia Niemców 
działali jako Ukraińska Narodowa 
Samoobrona (UNS).

I tu pojawia się sedno proble-
mu. Jak dalece kierownictwo poli-
tyczne „czerwonych” partyzantów 
spodziewało się niemieckiego 
odwetu na miejscowej ludności? 
Sowieci nigdy nie liczyli się z krwa-
wymi represjami Niemców, którzy 
nie dociekali winy, tylko mordowa-
li. Tak „ręka Kremla” popychała „rękę 
Kancelarii Rzeszy” do represji wo-
bec spokojnych mieszkańców te-
rytoriów okupowanych, popierają-
cych Niemców szczerze i masowo 
w pierwszym roku okupacji. W każ-
dym razie dowódcy partyzanccy 
podlegający USzPD oraz niezależ-
nie GRU i NKGB zdawali sobie spra-
wę, że z powodu ich aktywności 

Niemcy będą mordowali ludność 
cywilną. W ramach sowieckiego 
wojennego modus operandi do-
chodziło do celowego wywoływa-
nia zbrodni, co nazywało się „rewo-
lucyjnym uaktywnieniem terenu". I 
tak działo się od Grecji po Białoruś.

KARA ZA POMOC 
KOMUNISTOM

Następstwem właśnie tej dzia-
łalności czerwonej partyzantki i 
przyjęcia w Hucie Pieniackiej od-
działu „Zwycięzcy” pod dowódz-
twem Dmitrija Miedwiediewa ps. 
Kriutik, podległego 4. Zarządowi 
NKGB, było sprowokowanie Niem-
ców do wydania rozkazu zniszcze-
nia tej polskiej wsi. Sam Miedwie-
diew odznaczony gwiazdą Bohatera 
Związku Sowieckiego, przyznawał 
to w swych powojennych wspo-
mnieniach, choć pomieszał daty, jak 
na razwiedczika przystało. W tym 
przypadku nie chodziło o czystkę 
etniczną OUN(b)/UPA/UNS, choć 
motywy nakładały się na siebie. To 
niemiecki dowódca ukraińskiej po-
licji wydał rozkaz zagłady Huty Pie-
niackiej wspierającej partyzantów 
sowieckich  − wszystko w ramach 
„zwalczania bandytyzmu” (Banden-
bekämpfung). Oficjalne to wspie-
ranie dywersantów z NKGB, a przy 
okazji odparcie patrolu rozpoznaw-
czego ukraińskich i niemieckich po-
licjantów przez polską samoobro-
nę sprowadziło tragedię na Hutę 
Pieniacką. Dodatkowo Ukraińcy 
służący w szeregach sotni UNS „Si-
romanci” pod dowództwem Dymy-
tra Karpienki ps. Jastrub donieśli o 
gościnie partyzantów sowieckich w 
polskiej wsi. A Niemcy wykorzystali 
to jako pretekst i ukraińskimi ręko-

ma pozbyli się Polaków w ramach 
typowej pacyfikacji Bandenbe-
kämpfung. Akcja została przepro-
wadzona siłami batalionu policji, 
który wypełniał zalecenia przeciw-
działania komunistycznej party-
zantce i ukarał wioskę pomagającą 
„bolszewickim podżegaczom”, re-
alizującym jednocześnie krwawy 
epizod rzezi wołyńsko-galicyjskiej. 
Należy podkreślić, że mordowali 
ukraińscy policjanci pod dowódz-
twem niemieckich oficerów.

Tożsama z formą przeprowa-
dzenia zagłady była przygotowa-
na wcześniej ocena Okręgowej 
Delegatury Rządu RP Wołyń w 
wewnętrznej analizie: „Na począt-
ku lipca [1943] rozpoczęła się bez-
myślna pacyfikacja przez Heinricha 
Schoene [komisarz Generalbezirks 
Wolhynien-Podolien w Reichskom-
missariat Ukraine] przypadkowo 
wybranych wsi ukraińskich, pol-
skich i czeskich pod pretekstem 
współpracy ich mieszkańców z so-
wietami. [...] Zachowanie Niemców 
ułatwia przede wszystkim pracę 
sowietów na Wołyniu. Działalność 
sowiecka, obejmująca swym apa-
ratem każdą wieś, utrudnia także 
wszelkie próby konsolidowania 
ukraińskiego ruchu nacjonalistycz-
nego, rozprasza i wciąga pod swe 
wpływy poszczególne bandy [od-
działy partyzanckie], w końcu pa-
raliżuje próby rozmów z Polakami. 
Według niektórych poszlak aresz-
towania ukraińskiej inteligencji 
sprowokowane były sowieckimi 
donosami”. Czyli oprócz Niemców 
również NKGB stosowało wspo-
mnianą zasadę „divide et impera”.

PIEKŁO
„Terenem mordów w ciągu 

stycznia, lutego i marca były przede 
wszystkim niemal wszystkie powia-
ty województwa tarnopolskiego, 
północne powiaty województwa 
stanisławowskiego [...] oraz północ-
ne powiaty województwa lwow-
skiego. [...] Napadów dokonują z 
reguły bandy [oddziały UNS], skła-
dające się z kilkudziesięciu, a nawet 
kilkuset osób, jeżdżące często od 
wsi do wsi podwodami, uzbrojo-
ne w karabiny, nawet czasem w 
karabiny maszynowe, a poza tym 
siekiery, drągi itp. Z bandami [od-
działami UNS] współdziała z reguły 
ukraińska ludność okoliczna, często 
dziewczęta i małe wyrostki. Mordy 
dokonywane są często w sposób 
wyrafinowany, a znęcanie się nad 
pojmanymi i rannymi jest na po-
rządku dziennym. [...] Dodać należy, 
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że bandy [oddziały] ukraińskie na 
wzór niemiecki starają się często 
zacierać ślady swoich zbrodni, paląc 
zwłoki swych ofiar razem z gospo-
darstwami lub zakopując je”. 

Lutowy rajd sowieckiego zgru-
powania partyzanckiego Sydora 
Kowpaka oraz równoczesne działa-
nia dywersantów z NKGB wymusi-
ły na Niemcach na początku 1944 
roku przerzucenie dwóch galicyj-
skich pułków ochotniczych policji 
SS (Galizisches SS Freiwilligen Re-
giment 4 i 5), które to pułki zostały 
błędnie rozpoznane przez Dele-
gaturę Rządu na Kraj jako „forma-
cje SS-Schützendivision-Galizien”. 
Ukraińscy policjanci z Schutzpolizei, 
podlegli SS, zostali rozmieszczeni 
w rejonie Radziechów–Zbaraż–
Tarnopol po wschodniej stronie 
Bugu, w pasie dawnego kordonu 
sokalskiego, czyli pogranicza wo-
łyńsko-galicyjskiego. Tu miało dojść 
do kolejnego masowego mordu, 
dokonanego przez niemiecki od-
dział Schutzpolizei, składający się 
w większości z ukraińskich (galicyj-
skich) ochotników, niezwiązanych 
ani niepodlegających ówczesnej 
SS-Freiwilligen-Division Galizien. 

Pierwszy raz patrol rozpoznaw-
czy policyjnego 4. galicyjskiego 
pułku ochotniczego SS zaatakował 
Hutę Pieniacką23 lutego 1944 roku. 
Miejscowa samoobrona odparła 
ten atak, przy zginęło dwóch ukra-
ińskich policjantów (Oleksy Bobaka 
i Roman Andrijczuk). To utwierdziło 
Niemców w przekonaniu, że mają 
do czynienia z wioską „skażoną ban-
dytyzmem”. W uroczystym pogrze-
bie zabitych uczestniczyli dygni-
tarze niemieccy z Distrikt Galizien. 
Już sama obecność przedstawicieli 
Herrenvolk (rasy panów) miała zna-
miona zachęcania do akcji pacyfi-
kacyjnej przeprowadzanej rękami 
ukraińskich nacjonalistów, którzy 
chcieli współpracować z Niemca-
mi. Jak przyznawała Delegatura 
Rządu na Kraj: „Jest faktem, że ani 
na Wołyniu, ani później w Mało-
polsce Wschodniej nie było wła-
ściwie przeciwdziałania ze strony 
niemieckiej zbrodniom band [od-
działów] ukraińskich”. 

Nie wiemy, czy Huta Pieniacka 
została zgłoszona przez mieszkań-
ców do systemu „wsi uzbrojonych” 
(Wehrdörfer), co było niezbędne 
dla przetrwania w dobie Ban-
denbekämfung. Ale też stosunek 
Niemców do polskich samoobron 
wiejskich „jest nadzwyczaj niejasny, 
zmienny i niepozbawiony cech cy-
nizmu. Niemcy często udają, że to-

lerują polską samoobronę, nawet ją 
aprobują [a równocześnie] policja 
niemiecka przeprowadza rewizje 
za bronią, konfiskuje ją, aresztuje 
najaktywniejsze jednostki, stosu-
jąc najrozmaitsze represje. Jest 
znamienne, że niemal z reguły na-
tychmiast po takiej ekspedycji zja-
wia się ukraińska banda [oddział], 
która dokonuje masakry bezbron-
nej wsi o zdezorganizowanej sa-
moobronie”. Dalsza sekwencja 
wydarzeń wskazuję, że dowódca 
polskiej samoobrony nie skierował 
do niemieckiej Ordnungspolizei 
meldunku o ataku na Hutę Pie-
niacką tych, których Polacy uznali 
23 lutego 1944oku za „bandytów”.

Po pięciu dniach galicyjski pułk 
policji SS zaatakował ponownie 
większymi siłami (jednego lub na-
wet dwóch batalionów), w sposób 
typowy dla Bandenbekämpfung. 
Oskrzydlił i zaatakował wioskę, 
co zakończyło się jej zdobyciem, 
zamordowaniem mieszkańców, 
obrabowaniem przez ukraińskich 
sąsiadów i ostatecznie spaleniem. 
Wszystko wskazuje na udział od-
działu UNS „Siromanci”, podległego 
III Okręgowi Wojskowemu Łysonia, 
który wskazywał drogę dwóm ba-
talionom Schutzpolzei, sprowadza-
jącym zagładę na wioskę „pomaga-
jącą komunistom”. Niemal wszyscy 
polscy mieszkańcy oraz uchodźcy 
w Hucie Pieniackiej zostali wymor-
dowani. W sumie było to 850 męż-
czyzn, kobiet i dzieci (mowa też o 
500-1500 zabitych). Ocalało kilka-
naście osób przebywających poza 
wsią. Później podobny schemat 
karania za współpracę z partyzantką 
sowiecką zastosowano 12-16 marca 
1944 roku w Podkamieniu, gdzie 

policjanci ukraińscy zabili ok. 600 
ofiar, a także 15-16 kwietnia, gdy w 
rejonie Chodaczkowa Wielkiego za-
mordowali do 862 Polaków. 

MASAKRA PRZEZ 
„POMYŁKĘ”

Na inny pretekst do dokonania 
zbrodni w Hucie Pieniackiej zwró-
cił uwagę Departament Spraw 
Wewnętrznych Delegatury Rządu 
na Kraj: „Wyprawę ukraińskiego 
oddziału SS [policji] spowodował 
posterunek ukraińskiej policji w 
Podhorcach, który złożył meldu-
nek, że Polacy w Hucie Pieniackiej 
przechowują Żydów, popierają 
bolszewicką partyzantkę, posiadają 
broń itp. Kiedy przybyli celem prze-
prowadzenia rewizji ukraińscy eses-
mani [policjanci] i zaczęli rabować, 
rozmawiając pomiędzy sobą po 
ukraińsku, Polacy, myśląc, że mają 
do czynienia, jak to często bywa, z 
przebranymi zwykłymi bandytami 
[partyzantami] ukraińskimi, zaczę-
li się bronić. Wówczas [po pięciu 
dniach] wyruszył znaczny ukraiński 
oddział SS [policji] z Podhorec, który 
otoczył wieś i przystąpił do mordo-
wania ludności. Żołnierze [policjan-
ci] ukraińscy byli przeważnie pijani i 
znęcali się nad ludnością w potwor-
ny sposób, mordując m.in. w koście-
le, gdzie w czasie mordów jeden 
ze zbrodniarzy przygrywał na har-
monii. Ogół ludności stłoczono tak 
silnie w kilku stodołach, że musieli 
tam pozostawać w pozycji stojącej, 
następnie oblano benzyną i podpa-
lono. Makabryczny widok przedsta-
wiał po tym obraz takiej stodoły, w 
której wśród zgliszcz stało jeszcze 
długo w masie kilkadziesiąt razem 
sklejonych trupów pomordowa-
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PRZYPADKOWE 
SPOTKANIE 
UKRAIŃSKIEGO CHŁOPA 
Z OCHOTNIKAMI 
UKRAIŃSKIMI.

Tak mogli wyglądać 
ukraińscy policjanci 
Galizisches SS Freiwilligen 
Regiment 4 dowodzeni przez 
Major der Schutzpolizei 
Siegfried Binz podczas 
wstępnego szkolenia

nych. Obraz ten widział jeszcze dnia 
5 marca silny oddział partyzantki 
sowieckiej, który przechodził przez 
Hutę Pieniacką. Żołnierze sowieccy 
ze zgrozą oglądali zwały trupów. Z 
całej Huty Pieniackiej zdołało urato-
wać się ucieczką zaledwie 49 osób, 
reszta zginęła wśród płomieni lub 
od noża ukraińskich esesmanów. 
Na interwencję polskich czynników 
w dystrykcie lwowskim wyjaśnili 
Niemcy, że »masakra ta wynikła z 
pomyłki«”.

KAMPFGRUPPE 
BEYERSDORF

Ze zbrodnią w Hucie Pieniac-
kiej była też błędnie utożsamiana 
Kampfgruppe Beyersdorf, wyod-
rębniona z SS-Freiwilligen-Division 
Galizien. Ta grupa bojowa wyruszy-
ła z Dębicy 16 lutego 1944 roku do 
walk na terenie dystryktu lubelskie-
go i tu zabijała, ale na mniejszą ska-
lę. Dowódcą ćwiczebnego związku 
taktycznego został SS-Obersturm-
bannführer Friedrich Beyersdorf, 
kierujący 14. batalionem fizylie-
rów SS oraz dywizjonem artylerii. 
Szkolenie dwutysięcznej grupy 
w ramach Bandenbekämpfung 
na Chełmszczyźnie i Lubelszczyź-
nie odbywało od 13 lutego do 27 
marca, czyli równocześnie z pacy-
fikacją Huty Pieniackiej. Ale grupa 
operowała w rejonie Lubaczów–
Cieszanów–Tarnogród–Biłgoraj–
Zamość–Tomaszów Lubelski, nie 
przekraczając Bugu. 

Szczebrzeszyński kronikarz dr 
Zygmunt Klukowski zanotował w 
swoim dzienniku: „4 marca. Na te-
renie Tarnogrodu i Biłgoraja działa 
ukraińska SS. To oni zabili w Tarno-
grodzie kilku Polaków [...] 10 marca. 
Do Zwierzyńca przybyli Ukraińcy 
z SS. Dziś byli już w wioskach koło 
Zwierzyńca. Prawdopodobnie będą 
oni użyci do akcji przeciwko »Gro-
mowi« [Edward Błaszczak ps. Grom] 
i »Podkowie« [Tadeusz Kuncewicz 
ps. Podkowa]. Oczywiście chłopi w 
strachu, bo wszyscy dobrze wiedzą, 
jak odbywa się taka akcja, a Ukraińcy 
są szeroko znani ze swojego okru-
cieństwa”. Równocześnie z dzia-
łaniami Kampfgruppe Beyersdorf 
szlak śmierci znaczyły na Lubelsz-
czyźnie karpackie sotnie OUN/UNS 
Iwana Kapały ps. Bradjaha i Iwana 
Koziarskiego ps. Korsak oraz kureń 
„Hałajda”, nazwany od pseudonimu 
dowódcy Tarasa Onyszkewycza.

Późniejsza o pół roku zbrodnia 
na Lubelszczyźnie, o którą byli oskar-
żani żołnierze dywizji galicyjskiej SS, 
rozegrała się koło Krasnegostawu. 
Przed zbrodniczą akcją do Chłanio-
wa przyszli wieczorem partyzanci 
Armii Ludowej: „Wtedy niespodzie-
wanie od strony Władysławina nad-
jechał samochód z niebieskimi świa-
tłami. Ktoś krzyknął, że to Niemcy, na 
co jeden z partyzantów cisnął w ich 
stronę granat. Dwóch lżej rannych 
uciekło, trzeci zginął na miejscu. Był 
to major Assmus [SS-Sturmbannfüh-
rer Siegfried Assmuss]”.

W ten sposób partyzanci zabili 
niemieckiego dowódcę Ukraińskie-
go Legionu Samoobrony (określa-
nego też jako 31. Schutzmannscha-
fts-Bataillon der SD). W odwecie 
ukraińscy policjanci z Legionu 23 
lipca 1944 roku zamordowali 65 
mieszkańców Władysławina, Wierz-
chowiny, Bzowca i Chłaniowa. „Za 
wspieranie komunistycznej party-
zantki. [...] Helena Łata i cała jej ro-
dzina noc z 22 na 23 lipca 1944 roku 
spędziły w domu. Kiedy rano wraz 
z siostrą wypędziły na łąkę krowy, 
Chłaniów już był otoczony umun-
durowanymi na czarno [sic! − feld-
grau] Ukraińcami. Ledwo zdążyły 
wrócić do siebie, gdy po sąsiedzku 
rozległy się strzały”. Najwięcej ofiar, 
bo 44 zabitych, pochodziło właśnie 
z Chłaniowa, a najmłodsi − Lucynka 
Lemrych i Józio Dąbski − zaczynali 
ledwie trzecią wiosnę. Zwłoki leżą-
ce na poboczu wiejskiej drogi, w 
zagrodach i na okolicznych polach 
sąsiedzi pochowali w zbiorowej 
mogile na miejscowym cmentarzu.

Zabitego SS-Sturmbannführe-
ra Assmussa z łuckiego SD zastąpił 
SS-Sturmbannführer Ewald Bie-
gelmeyer z KdS Lublin. Wydzielo-
ny oddział ukraińskiego 31. Schut-
zmannschafts-Bataillon der SD 
został skierowany do walki z po-
wstańcami warszawskimi. Oddział 
był posądzany o przynależność do 
14. Galizische SS-Freiwilligen-Divi-
sion już latem 1944 roku, tymcza-
sem wszedł w jego skład dopiero 
wiosną 1945 roku.

SPRAWCY − WYMYŚLENI I 
FAKTYCZNI

SS-Freiwilligen-Division Galizien 
(galicyjska dywizja SS) składała się 
z trzech pułków grenadierów. A za 
zbrodnię w Hucie Pieniackiej odpo-
wiadał Galizisches SS Freiwilligen 
Regiment 4, wówczas niezwiązany 
z dywizją SS. Werbunek Ukraińców 
do SS-Galizien rozpoczął się jesz-
cze w maju 1943 roku. Po miesiącu 
szef Głównego Urzędu SS Gottlob 
Berger zawiadomił Himmlera, że 
zgłosiło się aż 81 999 ochotników 
ukraińskich. Jednak Niemcy zakwa-
lifikowali do poboru 27 000, wezwa-
li 19 047, z których stawiło się 13 245 
Ukraińców. Dopiero z końcem sierp-
nia 1943 roku zaczęło się formowa-
nie pierwszych oddziałów dywizji, a 
zasadniczej organizacji dokonał je-
sienią tegoż roku SS-Brigadeführer 
Fritz Freitag, który zastąpił SS-Briga-
deführera i generała majora policji 
Waltera Schimanę. Początkowo w 
trakcie szkolenia rekruci zostali po-

HISTORIA
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UKRAIŃSCY OCHOTNICY 
GALIZISCHES SS 
FREIWILLIGEN 
REGIMENT

podczas przymierzania 
butów (Kampfstiefel 
für Mannschaften tzw. 
Knobelbecher ) po 
otrzymaniu umundurowania 
ćwiczebnego oraz 
oporządzenia z ładownicami 
na amunicję

dzieleni na trzy pułki: pierwszymi 
dwoma dowodzili przedwojenni 
oficerowie kontraktowi WP: [kpt 
WP] Waffen-Sturmbannführer der 
SS Jewhen Pobihuszczyj-Ren i [ppłk 
WP] Waffen-Hauptsturmführer der 
SS Borys Barwinskij, a dowodzenie 
nad 3. pułkiem otrzymał Waffen-
-Hauptsturmführer der SS Stepan 
Kotyl  − wszyscy zostali później za-
stąpieni przez Niemców.

Dywizja galicyjska SS nie mo-
gła odpowiadać za zbrodnię w 
Hucie Pieniackiej, gdyż w lutym 
1944 roku szkoliła się na śląskim 
poligonie w Neuhammer, a wcze-
śniej w Heidelager (Pustkowo pod 
Dębicą)  − oczywiście, poza wspo-
mnianą Kampfgruppe Beyersdorf. 
Nadwyżki ukraińskich rekrutów 
zgłaszających się do SS-Freiwil-
ligen-Division Galizien, których 
Niemcy nie zakwalifikowali do służ-
by pierwszoliniowej, trafiły do po-
licji. Z pomocą niemieckiej kadry 
Schutzpolizei udało się sformo-
wać w drugiej połowie 1943 roku 
pięć policyjnych ochotniczych 
pułków galicyjskich. Każdy z nich 
nosił oficjalną nazwę Galizisches 
SS Freiwilligen Regiment (Poli-
zei), a ich członkowie występo-
wali w policyjnych mundurach 
Schutzpolzei (niewiele różnią-
cych się od feldgrau noszonego 
przez Waffen SS  − w zasadzie 
tylko naszywką na lewym ramie-
niu). W celu koordynowania prac 
związanych z formowaniem tych 
jednostek w Berlinie utworzono 
sztab, którym kierował Oberst 
der Schutzpolizei Richard Stahn.

5 lipca 1943 roku jako pierw-
szy został sformowany rzeczywisty 
sprawca masakry pieniackiej  − Ga-
lizisches SS Freiwilligen Regiment 4. 
Oddział składał się z trzech batalio-
nów. Ważna jest cyfra „4” w nazwie, 
gdyż dywizje grenadierów SS liczyły 
tylko trzy pułki − jak każda klasycz-
na niemiecka jednostka. Batalio-
nami pułku dowodzili niemieccy 
oficerowie, a jego dowódcą został 
Oberstleutnant der Schutzpolizei 
Siegfried Binz. Jeden batalion został 
przeniesiony w lutym 1944 roku 
do Holandii. Po trzech miesiącach 
reszta pułku została zniszczona pod 
Brodami, a ocaleli policjanci trafili 
do szeregów przemianowanej 14. 
Galizische SS-Freiwilligen-Division. 
Należy jednak podkreślić, że gdy 
dokonywali zbrodni, byli policjan-
tami. Żołnierzami Waffen-SS stali się 
ponad pół roku po wymordowaniu 
mieszkańców Huty Pieniackiej.

Galicyjskie pułki policyjne SS 

stanowiły poważne wzmocnienie sił 
przeciwpartyzanckich po obu stro-
nach Bugu (pułki 4. i 5.), zwalczają-
cych polską i sowiecką partyzantkę 
w ramach coraz brutalniejszego w 
1944 roku Bandenbekämpfun w 
dystryktach krakowskim, lubelskim i 
galicyjskim GG. Oba galicyjskie pułki 
policyjne były podporządkowane 
Wyższemu Dowódcy SS i Policji w 
Generalnym Gubernatorstwie, który 
odesłał je do rozformowania dopiero 
w czerwcu 1944 roku, po wcześniej-
szych ponagleniach. Równocześnie 
Ukraińcy służyli we Francji (pułki 6. i 
7.) oraz w holenderskim Maastricht 
(8. pułk). Pozostałe oddziały policyj-
ne istniejące do połowy 1944 roku 
również posłużyły jesienią tego roku 
do odtworzenia ukraińskiej dywizji 
SS, ponownie przemianowanej na 
14. Waffen-Grenadier-Division der SS 
(ukrainische Nr 1).

Skomplikowane współzależ-
ności struktur narodowosocjali-
stycznej SS i niemieckiej policji nie 
ułatwia zrozumienia problematyki 
mordu i poprawnego wskazania 
morderców winnych zagłady Huty 
Pieniackiej. Dopóki nie zostaną 
przeprowadzone badania rzezi 
wołyńsko-galicyjskiej-lubelskiej w 
oparciu o niemieckie dokumenty, 
nie poznamy faktycznego zaan-
gażowania Niemców w ówczesne 
rozwiązania i wyjaśnienie przyczyn 
zagłady tej polskiej wsi, która została 
zniszczona na podstawie doniesień 
o wspieraniu komunistycznej party-
zantki w ramach typowej pacyfikacji 
wioski, czyli Bandenbekämpfung. 
Oczywiście są potrzebne dalsze ba-
dania historyczne.

Życie zaś dopisuje nowe roz-
wiązania (scenariusze)  − sym-
boliczne stało się niemal na-
tychmiastowe wyczyszczenie 
stelli z nazwiskami pomordowa-
nych mieszkańców Huty Pieniac-
kiej, zniszczonych na początku 
2017 roku wraz z krzyżem. Dzięki 
inicjatywie miejscowych Ukraiń-
ców  − m.in. niewątpliwie potom-
ków tych, którzy uczestniczyli w 
mordowaniu, grabieży i niszczeniu 
Huty Pieniackiej − został postawio-
ny nowy granitowy krzyż będący 
niemal dokładną kopią poprzed-
niego (o innym odcieniu szarości). 
Błyskawiczne przywrócenie krzyża 
upamiętniającego miejsca mor-
du powinno stać się chwalebnym 
początkiem rozpoczęcia procesu 
powstawania podobnych miejsc 
pamięci na terenie dawnych wo-
jewództw wołyńskiego, lwowskie-
go, tarnopolskiego i stanisławow-
skiego. I to winna być inicjatywa 
miejscowa. Setki miejsc czeka na 
upamiętnienie ofiar w podobny 
sposób jak te z Huty Pieniackiej.

Nomenklatura dywizji SS-Galizen
SS-Freiwilligen-Division Galizien 

[IV 1943 − ? 1943]
SS-Schützen-Division Galizien [? 

1943 − X 1943]
SS-Freiwilligen-Division Galizien 

[X 1943 − V 1944]
14. Galizische SS-Freiwilligen-

Division [VI 1944 − XI 1944]
14. Waffen-Grenadier-Division der 

SS (ukrainische Nr 1)  
[XI 1944 − IV 1945]

1. Ukrainische Division der 
Ukrainischen National-Armee  

[IV 1945 − V 1945] 
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100. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI

Dobra szkoła – to szkoła, w której dobrze czują się uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy pionu nieedukacyjnego.
Dobra szkoła – to także szkoła kształcąca uczniów, z których zadowolony będzie przyszły pracodawca.
Pięć lat temu, biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania wiedzą o Polsce, w tym i językiem polskim, wśród żytomierzan 
polskiego pochodzenia, zdecydowano otworzyć na początku roku akademickiego 2013-2014 bezpłatną “Szkołę wiedzy o 
Polsce” przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej. 
W Szkole Wiedzy o Polsce w Żytomierzu, działającej przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej aktywnie prowadzone są lekcje 
języka polskiego. W szkole panuje przyjazna atmosfera dla uczniów, którą tworzą nauczyciele, starający się służyć pomocą 
uczniom w każdej sytuacji.
Szkoła Wiedzy o Polsce przy Związku Szlachty Polskiej w Żytomierzu jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji 
Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukra-
inie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.
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WITAJ, 
WIOSNO!

W pierwszych marcowych dniach realizowa-
ny był projekt „Witaj, wiosno!”, na który złożyło się 
wiele warsztatów. Najpierw najmłodsi uczniowie 
wykonali zespołowo dwa rysunki: jeden przedsta-
wiał kolorowy pociąg, drugi − wiosenną łąkę. Sta-
nowiły one dekoracje wykorzystane do realizacji 
małych scenek teatralnych i działań rozwijających 
wyobraźnię dzieci. Przygotowano również i na-
grano spot dźwiękowy zapraszający na wiosenną 
wyprawę oraz minisłuchowisko „Witaj, wiosno!”. 
Bardzo pomocne okazały się w tym warsztaty po-
święcone słuchaniu odgłosów wiosny i szukaniu 
jej śladów w najbliższym otoczeniu. 

Codziennie czytana była też na zajęciach kart-
ka z kalendarza, poznawano polskie przysłowia 
związane z marcem i topieniem marzanny. Grano 
także w wiosenne domino.
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IMPREZY POLONIJNE

NIECH ŻYJE BAL!

W 
ostatnią sobotę kar-
nawału rozpoczął się 
o godz. 15 i trwał do 
późnego wieczora 

nasz wielki bal karnawałowy. Zapro-
szeni byli wszyscy uczniowie Szkoły 
Wiedzy o Polsce oraz ich rodzice. 
Zachęceni do przebrania się i zało-
żenia masek karnawałowych przy-
byli w pięknych strojach. 

Do muzycznego pociągu, który 
„ruszył do Warszawy”, wsiedli żytomier-
scy goście: młode damy i kawalero-
wie oraz ich dorośli bliscy. Najmłodsi 
uczestnicy balu zgotowali im serdecz-
ne przyjęcie. Osobiście powitali każ-
dego gościa i słowami piosenki „Do-

brze, że jesteś” wyrazili radość z jego 
obecności. Dalej były wspólne pląsy i 
pierwsze konkursy, które potwierdziły, 
że mali i duzi uczestnicy balu dobrze 
znają krok polonezowy i umieją odpo-
wiedzieć po polsku na zadane pytania, 
nie boją się nawet zadań wymagają-
cych „połamania języka”.

Tradycyjnie bal rozpoczął się po-
lonezem. Ponieważ patronem roku 
2019 jest Stanisław Moniuszko − na-
zywany ojcem polskiej opery, był to 
polonez z „Halki”. Zgodnie z tradycją 
poczęstowano również wszystkich 
pączkami. A potem tańczono walca 
kotylionowego, podczas którego 
można było zaprezentować swój 

strój i tak przygotować się na wybory 
królowej i króla balu oraz wyróżnie-
nie gości ubranych w stroje nawiązu-
jące do polskiej historii.

Uczestnicy balu obejrzeli też 
dwa pokazy tańca: tanga i tańca 
wschodniego.

Projekt został współfinansowa-
ny w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
nad Polonią i Polakami za granicą za 
pośrednictwem Fundacji Wolność i 
Demokracja w ramach projektu„Bia-
ło-czerwone ABC. Program rozwoju 
polskiej edukacji na Ukrainie”.

Teresa Cwalina
Zdjęcia Dmytro Husarkin
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WYCIECZKA  
PO ŻYTOMIERZU.
Z KRONIKI SZKOLNEJ
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W
iele i ciekawie działo 
się podczas ferii wio-
sennych. Już w pierw-
szym dniu przerwy 

w zajęciach lekcyjnych wybraliśmy 
się na wycieczkę po Żytomierzu. 
Odkrywaliśmy historię dobrze zna-
nych nam miejsc, odpowiadając 
na pytania i rozwiązując zadania 
konkursowe przygotowane przez 
przewodnika. Liczyła się nie tylko do-
tychczasowa wiedza o mieście, ale 
przede wszystkim pomysłowość w 
szukaniu odpowiedzi i tempo prze-
kazywania poprawnych rozwiązań. 
Warto pamiętać o tym, gdy patrzy 
się na te − i umieszczone wcześniej 
na Fb − fotografie z naszej wycieczki.

Byliśmy również w Domu Kul-
tury Ukraińskiej w Żytomierzu na 
otwarciu wystawy przygotowanej 
w ramach polsko-ukraińskiego 
projektu Most Kultury. Oglądaliśmy 
prace dwojga współczesnych pol-
skich artystów: Magdaleny Leśniak i 
Rafała Urbańskiego, którzy w swojej 
twórczości wykorzystują język In-
ternetu i nowoczesne technologie 
komputerowe, łącząc je z tradycyj-
ną formą malarską. 

W feryjne dni, przed południem, 
można było też w naszej pracowni 
rozwiązywać łamigłówki językowe i 
zostać mistrzem ortografii albo bie-
głym tłumaczem zasad gier planszo-
wych; układaliśmy też puzzle z przed-
stawieniami scen historycznych. 
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II ETAP III OLIMPIADY HISTORII 
POLSKI NA UKRAINIE

31 marca w Żytomierzu stanę-
ło do olimpijskich zmagań II etapu 
(okręgowego) III Olimpiady Historii 
Polski na Ukrainie dziewięć osób, 
uczniów X i XI klasy z Winnicy, Ży-
tomierza, Żmerynki i Zdołbunowa. 
Towarzyszyli im ich nauczyciele i 
najbliżsi, którzy mogli się przysłu-
chiwać wypowiedziom młodzieży 
przed komisją egzaminacyjną.

Tradycyjnie gospodarzem olim-
piady, organizowanej przez Fun-
dację Wolność i Demokracja oraz 
Polskie Towarzystwo Historyczne, 
był Związek Szlachty Polskiej w 
Żytomierzu, miejsca zaś użyczył w 
tym roku Dom Polski. W skład ży-
tomiersko-kijowskiej komisji egza-
minacyjnej weszli: Magda Arsenicz, 
wicekonsul Konsulatu Generalnego 
RP w Winnicy, Robert Czyżewski, 
prezes Fundacji Wolność i Demo-
kracja, prof. dr hab. Tomasz Ciesiel-
ski i prof. dr hab. Mariusz Sawicki z 
Uniwersytetu Opolskiego, Teresa 

Cwalina, nauczycielka skierowana 
do pracy na Ukrainie przez ORPEG, 
Anna Śmigielska, koordynator pro-
jektów w Fundacji WiD, i dr Andrzej 
Racilewicz z Uniwersytetu im. Iwana 
Franki w Żytomierzu.

Konkurs otworzyło wystąpienie 
przewodniczącego komisji, prof. 
Tomasza Ciesielskiego. Następnie 
głos zabrali konsul Magda Arsenicz 
oraz prezes WiD Robert Czyżewski, 
którzy gratulowali uczniom zakwa-
lifikowania się do etapu okręgowe-
go i życzyli wszystkim powodzenia. 
Zadania, jakie czekały na uczestni-
ków, to: prezentacja przygotowanej 
wcześniej pracy pisemnej oraz od-
powiedź na pytania (wylosowane) z 
zakresu historii Polski oraz z wybra-
nej (z zaproponowanej listy) lektury. 

Egzaminowanie młodzieży 
trwało od godz. 11 do 16. Następ-
nie odbyły się − już bez udziału pu-
bliczności  − obrady komisji i zaraz 
po nich ogłoszono wyniki II etapu.

Do finału olimpiady, który od-
będzie się w Warszawie na przeło-
mie czerwca i lipca, zostali zakwa-
lifikowani: Świętosław Żdaniuk (I 
miejsce, Żytomierz), Alina Pała-
marczuk (II miejsce, Żmerynka), 
Włodzimierz Didkowski (III miejsce, 
Żytomierz) i Illa Buszmielow (IV 
miejsce, Winnica). Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy i upominki 
ufundowane przez Konsulat Gene-
ralny RP w Winnicy. Podziękowano 
też nauczycielom, którzy pomaga-
ją uczniom rozwijać ich zaintere-
sowania historyczne i wspierają w 
olimpijskich zmaganiach.

Projekt został współfinansowa-
ny w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
nad Polonią i Polakami za granicą za 
pośrednictwem Fundacji Wolność i 
Demokracja w ramach projektu„Bia-
ło-czerwone ABC. Program rozwoju 
polskiej edukacji na Ukrainie”.

Zdjęcia Dmytro Husarkin
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GOTOWI DO 
NIEDZIELI PALMOWEJ

Wierzbowo i barwnie było 
ostatnio u nas w szkole. Każdy 
uczeń miał możliwość zrobie-
nia polskiej palmy wielkanocnej. 
Wspólna była dla wszystkich tech-
nika wiązania kwietnego bukietu, 
ale kolor bibuły, którą ozdabiano 
zielone gałązki, dobierano według 
uznania. Indywidualnie decydo-
wano też o zestawieniu kolorów 
bibułkowych wstążek. Już choćby 
dlatego każda palma była niepo-
wtarzalna i warta jest teraz pokaza-
nia oraz przedstawienia jej autora.
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SPOTKANIE PRZY 
ŁAMANIU CHLEBA

12 kwietnia, w piątkowe popo-
łudnie, spotkaliśmy się przy łamaniu 
chleba. Byli uczniowie, ich rodzice i 
nauczyciele. Serdecznie witając zebra-
nych, prezes Natalia Kostecka-Iszczuk 
wprowadziła w tematykę spotkania. 
„Łamanie się chlebem  − powiedzia-
ła − jest znakiem miłości i braterstwa, 
a dzielenie się nim pozwala w pełni 
świętować”. Podziękowała za produkty 
żywnościowe złożone do kosza wiel-
kanocnego. Zostaną one przekazane 
ludziom biednym i samotnym, by oni 
też mogli cieszyć się Wielkanocą. 

Następnie wszyscy zostali zapro-
szeni do łamania chleba − wykonania 
symbolicznego gestu, który wyraża 
pragnienie bycia w zgodzie z innymi 
i sobą samym. Przed nadchodzącymi 
świętami przypomniano, że miłować 
bliźniego to znaczy życzyć mu dobrze 
i starać się, by było mu dobrze, wspie-
rać go, nie krzywdzić i zdobyć się na 
przebaczenie − tak jak chcemy, by nam 
wybaczył zło, które mu wyrządziliśmy. 

Przywołane zostały słowa św. 
Brata Alberta Chmielowskiego: „Po-
winno się być dobrym jak chleb. 

Powinno się być jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, z którego 
każdy może kęs dla siebie ukroić i 
nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest 
wspierana przez #FundacjęWolno-
śćiDemokracja w ramach projektu-
„Biało-czerwone ABC. Program roz-
woju polskiej edukacji na Ukrainie” 
współfinansowanego w ramach 
sprawowania opieki Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej nad Polonią i Po-
lakami za granicą w 2019 roku.

Zdjęcia Dmytro Husarkin
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Olimpiada Wiedzy o 
Polsce i Unii Europejskiej 
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9 marca w miastach obwo-
du żytomierskiego: Nowogrodzie 
Wołyńskim, Korosteniu i, oczywi-
ście, w samym Żytomierzu odbył 
się I etap Olimpiady Wiedzy o 
Polsce i Unii Europejskiej zorga-
nizowany przez Instytut Politolo-
gii Uniwersytetu Opolskiego oraz 
Zjednoczenie Szlachty Polskiej na 
Żytomierszczyźnie pod honoro-
wym patronatem Konsulatu Gene-
ralnego Rzeczpospolitej Polskiej w 
Winnicy. Współorganizatorem w 
Nowogrodzie Wołyńskim już po 
raz czwarty było Polskie Stowa-
rzyszenie im. J. Lublińskiego oraz 
działająca przy nim Szkoła Sobot-
nio-Niedzielna im. J. Jakubowskiej.
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NASZE MAJOWE 
ŚWIĘTOWANIE 

Z 
okazji Dnia Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz 
Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą została otwarta 

wystawa „Pod biało-czerwoną. Słyn-
ni polscy odkrywcy, zdobywcy i na-
ukowcy”. Zaprezentowano na niej 
sylwetki 30 wielkich Polaków, którzy 
pod biało-czerwonym sztandarem 
rozsławiali imię ojczyzny oraz swo-
ją pracą i całym życiem świadczyli 

o potędze wiedzy, sile charakteru i 
mocy polskiego ducha. 

Natomiast w Święto Narodowe 
Trzeciego Maja odbył się koncert ży-
tomierskich studentów Szkoły Mu-
zycznej II stopnia im. W. Kosenki, którzy 
wykonali utwory polskich kompozy-
torów: Fryderyka Szopena, Ignacego 
Feliksa Dobrzyńskiego, Tadeusza Szeli-
gowskiego, Tadeusza Dobrzańskiego i 
Grażyny Bacewicz. Wystąpili studenci z 

klasy fletu prof. Wiktora Kozłowskiego 
razem ze swoim nauczycielem: Dasza 
Knyżnyk, Igor Gorbatenko i Fedir Sofro-
now oraz studenci z klasy saksofonu: 
Artem Jurok i Aleksander Fursow. Na 
fortepianie akompaniowały Nadija 
Tiszkowa i Olga Trejser. 

Wśród publiczności znaleźli się 
także uczniowie klas z językiem pol-
skim ze Szkoły nr 6 w Żytomierzu 
oraz goście z Polski. 
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KONIEC ROKU 
SZKOLNEGO DLA 
PIERWSZAKÓW

16 maja br. uczniowie klas pierwszych zakończyli swoje zajęcia z 
języka polskiego i polskiej kultury. Z rąk Pani Dyrektor Natalii Kostec-
kiej-Iszczuk otrzymali świadectwa i specjalne teczki z logo Szkoły 
Wiedzy o Polsce na szkolne dokumenty. Wesołych wakacji! 

Szkoła Wiedzy o Polsce jest wspierana przez Fundację Wolność 
i Demokracja w ramach projektu„Biało-czerwone ABC. Program roz-
woju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego w ramach 
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą w 2019 r.
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IMPREZY POLONIJNEDzień Europy 
w Żytomierzu
16 maja b.r. Zjednoczenie Szlachty 
Polskiej wzięło udział w obchodach 
Dnia Europy w Żytomierzu.
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WIELKA MAJÓWKA 
W BERDYCZOWIE

N
a zakończenie zajęć szkol-
nych uczniowie zostali za-
proszeni na wycieczkę do 
Berdyczowa. W niedzielny 

poranek sprzed budynku szkoły ru-
szył autokar. Po drodze były wspól-
ne śpiewy. Wspominano pierwszą 
lekcję i kolejne wydarzenia z kalen-
darza szkolnego. 

Planowano też przyszłość. 
Uczniowie mówili o tym, kim chcie-
liby być. Rodzice podzielili się ma-
rzeniami ze swojego dzieciństwa, 
a nauczycielka Teresa Cwalina opo-
wiedziała, jak dziecięce pragnienia 
spełniły się w życiu urodzonego 
w Berdyczowie pisarza Josepha 

Conrada, któremu poświęcone jest 
tamtejsze muzeum, będące celem 
wspólnej wyprawy.

O miejscu, w którym powstało, 
mówiła w Berdyczowie siostra Ka-
mila. Ona też była przewodnikiem 
grupy w sanktuarium maryjnym, 
gdzie mieści się muzeum, i w sa-
mym muzeum. 

Z pewnością ta pierwsza wizyta 
u Josepha Conrada była zaprosze-
niem do powrotu na berdyczow-
skie wzgórze i stanowiła zachętę do 
samodzielnego odwiedzenia mu-
zeum i do lektury książek, nie tylko 
autorstwa światowej sławy pisarza z 
polskimi korzeniami.

Uczniowie odwiedzili też Bi-
bliotekę Dziecięcą, gdzie obejrzeli 
polski księgozbiór, salę ukraińską i 
zbiory muzeum żydowskiego.

Potem był spacer i konkurs na 
rozpoznanie miejsc z muzealnych 
fotografii, następnie lody w ogród-
ku kawiarnianym, sesja fotogra-
ficzna na berdyczowskim rynku i 
powrót do Żytomierza.

Projekt został współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej nad Polonią i Pola-
kami za granicą za pośrednictwem Fun-
dacji Wolność i Demokracja w ramach 
projektu„Biało-czerwone ABC. Program 
rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”.



Popular Science Magazine / 63



/ Popular Science Magazine64

IMPREZY POLONIJNE

WARSZTATY 
WALENTYNKOWE

N
a co dzień zbyt rzadko 
mówimy o tym, że lu-
bimy siebie wzajemnie, 
że podoba mi się Twój 

uśmiech czy lubię z Tobą spędzać 
czas. Nieczęsto pada wyznanie: 
Dobrze, że jesteś. „Dlatego po-
trzebne są walentynki  − uznali 
uczniowie naszej szkoły − i 14 lu-
tego mamy możliwość wyrażenia 
bliskim osobom naszych uczuć”. 
Ruszyła więc „Poczta walentynko-
wa”. Uczniowie napisali walentyn-
ki − listy z wyznaniem i obdarowali 
najbliższych serduszkami. Walen-
tynki trafiły nie tylko do szkolnych 
przyjaciół, ale ich adresatami byli 
także rodzice i dziadkowie. 

Podczas walentynkowych warsz-
tatów przypomniana została również 
historia święta. Uczniowie poznali po-
stać św. Walentego, który został ogło-
szony patronem zakochanych już w 
1496 roku, i dzieje dzisiejszych walen-
tynek, sięgające czasów starożytnych. 
Usłyszeli najpierw opowieść o luperka-
liach − święcie obchodzonym w Rzy-
mie w połowie lutego, kiedy to ptaki 
zaczynały miłosne zaloty i łączyły się 
w pary, obchodzonym aż do końca V 
wieku i zastąpionym później świętem 
męczennika Walentego. Wiadomo, że 
kapłan Walenty pomagał parom, które 
pobierały się potajemnie i za to ska-
zany został na śmierć. W więzieniu za-
przyjaźnił się z córką strażnika, która go 

odwiedzała. Aby się odwdzięczyć, zo-
stawił jej na pożegnanie liść w formie 
serca, na którym napisał: „Od twojego 
Walentego”. 

Współczesna forma czułego li-
stu, zwanego walentynką, pojawiła 
się najpierw na dworze królewskim 
we Francji za czasów Henryka IV. W 
XIX wieku uważano ją za najbardziej 
romantyczny sposób wyznania miło-
ści. Pisano: „Bądź moją walentynką”. 

W Stanach Zjednoczonych, 
gdzie w 1800 roku zapoczątkowana 
była dzisiejsza tradycja wysyłania 
gotowych kart z serduszkiem, wa-
lentynki były anonimowe, w Euro-
pie zaczęto je podpisywać: „Twój 
Walenty”, „Twoja Walentynka”.
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HISTORIA OPOWIEDZIANA 
SŁOWEM, OBRAZEM, MUZYKĄ

1 
marca uczniowie Szkoły Wie-
dzy o Polsce wzięli udział w 
warsztatach poświęconych 
czytaniu tekstów kulturo-

wych związanych z tematem: Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Wprowadzeniem do zajęć 
był film dokumentalny „Żołnierze 
wyklęci”. Uczniowie zdefiniowali 
podstawowe pojęcia pomocne w 

zrozumieniu tego fragmentu histo-
rii polskiej, który bywa nazywany 
„czasami niezłomnymi”. Następnie 
pokazano im jeden z plakatów za-
powiadających obchody 2 marca. 
Przedstawia on pejzaż z samotną, 
oznaczoną krzyżem mogiłą, ale bez 
tabliczki z napisem, kto jest w niej 
pochowany. Ten obraz symbolicz-
nie ujmuje pośmiertne losy żołnie-

rzy wyklętych. Ich miejsc pochówku 
do dziś często nie znamy. Ginęli w 
komunistycznych więzieniach, a 
ciał nie wydawano rodzinom. Ofia-
ry mordu grzebano w nieoznaczo-
nych miejscach. O tej tragicznej hi-
storii śpiewał też zespół „Czerwone 
gitary”. Lektura słów piosenki „Biały 
krzyż” stanowiła ostatnią część zajęć 
warsztatowych.

FRANCISZEK 
NIEPOKÓLCZYCKI

Historia pochodzącego 
z Żytomierza Polaka, 
pułkownika Wojska 
Polskiego, prezesa 
Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość (WiN) to 
przykład tego, jak w chwili 
najwyższej próby zachowuje 
się człowiek honoru, żołnierz 
Polski niepodległej 
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WYJAZD STUDYJNY „BERDYCZÓW, 
CONRAD…” DLA NAUCZYCIELI 
JĘZYKA POLSKIEGO
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W 
ramach nowego pro-
jektu Związku Szlachty 
Polskiej, zatytułowa-
nego „Żytomierskie 

kolokwium polonistyczno-dydaktycz-
ne” odbył się pierwszy wyjazd studyj-
ny. Jego uczestnicy zastanawiali się, 
jak poprzez różne formy aktywności 
uczniów ciekawie przedstawiać zagad-
nienia kulturowe z przeszłości i powią-
zać je ze współczesnością. Obiektem 
zainteresowań był pobliski Berdyczów. 
Po zwiedzeniu Muzeum Josepha Con-
rada-Korzeniowskiego rozmawiano o 
scenariuszu wystawy i jego realizacji 
oraz o nowoczesnej ofercie muzeal-
nej dla zwiedzających. Zwrócono też 
uwagę na znaki obecności Conrada w 
przestrzeni miejskiej (ulica jego imie-
nia, tablica pamiątkowa). Zapoznano 
się z propozycją Miejskiej Biblioteki 
Dziecięcej. Swoim czytelnikom przed-
stawia wielonarodowościowy Berdy-
czów, zapraszając do Polskiej Biblioteki 
Miejskiej im. Władysława Reymonta i 
Muzeum Żydów Miasta Berdyczów.

W programie wyjazdu studyjnego 
znalazł się spacer po miasteczku ślada-
mi dawnych jego mieszkańców i cmen-
tarz żydowski.

Uczestnicy otrzymali także teczkę z 
materiałami pomocnymi w przygoto-
waniu wycieczki dydaktycznej do Ber-
dyczowa.
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KONIEC ROKU

U
roczystość zakończenia 
roku szkolnego 2018/ 
2019 w Szkole Wiedzy o 
Polsce odbyła się w żyto-

mierskim Muzeum Kosmonautyki 
im. Siergieja Korolowa. Uczniów i 
rodziców powitała dyrektor Natalia 
Kostecka-Iszczuk, prezes Związku 
Szlachty Polskiej. Następnie, po 
wspólnym odśpiewaniu „Roty”, wrę-
czyła uczniom certyfikaty uczest-
nictwa w zajęciach szkolnych z 
języka polskiego i kultury polskiej. 
Nawiązując do miejsca spotkania, 

przypomniała łacińską sentencję: 
Per aspera ad astra (Przez trudy do 
gwiazd) i podziękowała wszystkim 
za całoroczną pracę. Pożegnała też 
Teresę Cwalinę, nauczycielkę skie-
rowaną do pracy szkolnej przez OR-
PEG, a delegacja uczniów wręczyła 
jej biało-czerwony bukiet róż. Dzię-
kując za miłe słowa i kwiaty, Teresa 
Cwalina przedstawiła prezentację 
poświęconą pracy szkoły w mi-
nionym roku. Pokaz fotografii opa-
trzony był również komentarzem 
uczniów: „Tu miejsce każdy swe 

dobrze zna./ Mnóstwo osiągnięć tu 
każdy ma./ Każdy jest w czymś do-
bry, każdy coś potrafi”.

Po części oficjalnej uroczystości 
odbyła się jedyna w swoim rodza-
ju sesja fotograficzna. Pożegnalne 
zdjęcia robiono w kosmicznej sce-
nerii, podkreślając w ten sposób, że 
ten rok był kosmiczną przygodą dla 
wszystkich.  

Uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem w domu-
-muzeum Siergieja Korolowa. 

Zdjęcia Dmytro Husarkin
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Polskojęzyczna telewizja w Żytomierzu
Polskie Centrum Medialne, działające przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie regularnie 
prezentuje w polskojęzycznej TV wiadomości o życiu Polaków z byłych Kresów I Rzeczypospolitej oraz reportaże 
o polskim dziedzictwie i zabytkach na ziemiach byłych Kresów, przede wszystkim z Żytomierza, Wołynia 
Wschodniego, obwodu kijowskiego i całej Ukrainy.




