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P³on¹ce œwieczki w oknach maj¹

upamiêtniæ 70. rocznicê sowieckiej

agresji na Polskê i ¿o³nierzy Rzecz-

pospolitej poleg³ych w walce z dwo-

ma totalitaryzmami.

Zapal œwieczkê 17 wrzeœnia o godzinieZapal œwieczkê 17 wrzeœnia o godzinieZapal œwieczkê 17 wrzeœnia o godzinieZapal œwieczkê 17 wrzeœnia o godzinieZapal œwieczkê 17 wrzeœnia o godzinie
21 - gdziekolwiek jesteœ - jako ho³d21 - gdziekolwiek jesteœ - jako ho³d21 - gdziekolwiek jesteœ - jako ho³d21 - gdziekolwiek jesteœ - jako ho³d21 - gdziekolwiek jesteœ - jako ho³d

dla ¿o³nierzy poleg³ychdla ¿o³nierzy poleg³ychdla ¿o³nierzy poleg³ychdla ¿o³nierzy poleg³ychdla ¿o³nierzy poleg³ych
i ofiar cywilnychi ofiar cywilnychi ofiar cywilnychi ofiar cywilnychi ofiar cywilnych

W ubieg³ym roku, o godzinie 21,
œwieczki postawili w oknach miesz-

kañcy Lublina. By³ to efekt esemesowej
akcji zainicjowanej przez Macieja Szym-
czaka, lubelskiego fotografa.
- Chcielibyœmy jednak, ¿eby akcja upa-
miêtnienia tej tragicznej rocznicy objê³a
ca³¹ Polskê. Bêdzie to nie tylko ho³d dla
¿o³nierzy poleg³ych w obronie Rzeczpo-
spolitej, ale te¿ symbol pamiêci dzisiej-
szych pokoleñ o tych, którym zawdziê-
czamy wolnoœæ - mówi „Rz” Maciej
Szymczak. Apeluje nie tylko o postawie-

nie symbolicznej œwieczki w oknie, ale i
zaproszenie znajomych do wziêcia
udzia³u w akcji.
– Pomys³ zrodzi³ siê spontanicznie. Mój
znajomy jecha³ dzisiaj z³o¿yæ wieniec do
miejscowoœci Kuty. Nie mog³em poje-
chaæ wraz z nim, ale pomyœla³em, ¿e
trzeba coœ zrobiæ, by upamiêtniæ ¿o³nie-
rzy Polskiego Wrzeœnia 1939 - t³uma-
czy Szymczak. Kuty to miejscowoœæ,
w której przez drewniany most granicz-
ny rozdzielaj¹cy w 1939 r. Polskê i Ru-
muniê opuszczali Rzeczpospolit¹ po
sowieckiej napaœci przedstawiciele pol-
skiego rz¹du i dowództwa wojskowego.
Wczeœniej o postawienie w oknach œwie-
czek w rocznicê 1 i 17 wrzeœnia apelo-
wa³ Oœrodek „Karta”. <

Wojciech Wybranowski - Rzeczpospolita

Bij bolszewika w ka¿dej go postaci,

bo to jest twój najwiêkszy dzisiaj wróg.

To przecie¿ on koœciami twoich braci,

brukowa³ sieæ swych niezliczonych dróg

To przecie¿ on na Sybir gna³ twe dzieci,

a z jêków ich weso³¹ sk³ada³ pieœñ.

To przecie¿ on dziœ naszych ojców gnieci,

i ka¿e im komuny jarzmo nieœæ.

To przecie¿ on w katyñskim ciemnym lesie

wbi³ w polsk¹ pierœ znienacka ostry nó¿,

morduj¹c tam najlepszych polskich synów

jak pod³y zbir, nikczemny zdrajca, tchórz.

To przecie¿ on jak bóstwo czci Stalina

kap³anom twym nie szczêdz¹c srogich m¹k.

To przecie¿ on z koœcio³ów zrobi³ kina

i depcze krzy¿, czerwon¹ gwiazdê czcz¹c.

To przecie¿ on nie wierzyæ w Boga zmusza

tumani¹c nas potêg¹ krasnych szmat,

by cz³owieczeñstwo w sercu twoim zgas³o,

byœ ty nie wiedzia³, co to znaczy brat.

To przecie¿ on zrabowa³ twoje mienie

i krew serdeczn¹ s¹czy z naszych ran.

On przecie¿ psa ni¿ ciebie wiêcej ceni

boœ Polak jest – wiêc [wróg i polski] pan.

To przecie¿ on braterstwa g³osz¹c has³a

do wiêzieñ pcha m³odzie¿y naszej kwiat.

by cz³owieczeñstwo w sercu twoim zgas³o,

byœ ty nie wiedzia³, co to znaczy brat.

Zas³onê wiêc zrzuæ z oczu mi³y bracie,

Niech zagrzmi znów praojców z³oty róg.

Bij bolszewika w ka¿dej go postaci

bo to jest twój najwiêkszy dzisiaj wróg.

(autor nieznany)
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N a wschodnich kresach Rzeczpospolitej
  10 lutego 1940 r. o œwicie rozpoczê³a siê

pierwsza masowa wywózka Polaków do sowiec-
kich ³agrów, oficjalnie nazywana "przesiedle-
niem". Objê³a ponad 220 tys. ludzi: urzêdników
pañstwowych, m.in. sêdziów, prokuratorów, po-
licjantów, dzia³aczy samorz¹dowych, leœników,
a tak¿e w³aœcicieli ziemskich i osadników woj-
skowych z rodzinami. Wywiezieni trafili do pó³-
nocnych regionów ZSRR, w okolice Archangiel-
ska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i
Komi. Ocenia siê, ¿e podczas czterech wiel-
kich deportacji, które trwa³y do czerwca 1941 r.,
na "nieludzk¹ ziemiê" Sowieci zes³ali ³¹cznie
od 1,5 do 2 milionów Polaków.

Zabierano ca³e rodziny bez wyj¹tku, potem
czeka³a ich d³uga podró¿ w bydlêcych wago-
nach - w œrodê (10.02) mija 70. lat od pierwszej
masowej deportacji Polaków na Syberiê.
By przypomnieæ te tragiczne wydarzenia In-
stytut Pamiêci Narodowej zorganizowa³ 9 lute-
go br. spotkanie upamiêtniaj¹ce rocznicê pierw-
szej wywózki. W bia³ostockiej siedzibie IPN
mo¿na by³o zobaczyæ przedstawienie przygo-
towane przez uczniów augustowskiego gimna-
zjum im. Sybiraków, a tak¿e obejrzeæ film do-
kumentalny poœwiêcony wywózkom.

70. rocznica deporta-70. rocznica deporta-70. rocznica deporta-70. rocznica deporta-70. rocznica deporta-
cji Polaków na Sybircji Polaków na Sybircji Polaków na Sybircji Polaków na Sybircji Polaków na Sybir

Pierwsza z czterech masowych deportacji
na Wschód mia³a miejsce w nocy z 9 na 10
lutego 1940 roku i objê³a g³ównie rodziny urzêd-
ników pañstwowych, m.in. sêdziów, prokurato-
rów, policjantów, leœników, a tak¿e wojskowych
i w³aœcicieli ziemskich. Wed³ug IPN, wywiezio-
no wówczas blisko 13 tys. mieszkañców daw-
nej Bia³ostocczyzny, a z ca³ych Kresów - ponad
140 tys. osób. W sumie w wyniku czterech de-
portacji wywieziono kilkaset tysiêcy osób. Zwi¹-
zek Sybiraków utrzymuje, ¿e po 17 wrzeœnia
1939 roku na Wschód deportowano ponad mi-
lion osób, z czego zgin¹³ co trzeci wywieziony.
Inne dane dotycz¹ce wywózek podaj¹ history-
cy, m.in. z Instytutu Pamiêci Narodowej. Ich zda-
niem, na podstawie danych z archiwów rosyj-
skich mo¿na mówiæ o wywózkach niespe³na pó³
miliona osób.<  (lra) http://www.radio.bialy-
stok.pl/wiadomosci/region/id/31327
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Fragment rozmowy "Naszego Dziennika' z
dr. Grzegorzem Jêdrejkiem, prawnikiem,

pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. (4-5 III 2006 r.)
<Co oznacza termin „Golgota Wschodu"?

- Twórc¹ pojêcia „Golgoty Wschodu" jest Pa-
pie¿ Jan Pawe³ II. Ojciec Œwiêty, jak wielokrot-
nie podkreœla³ w swoich dzie³ach, doœwiadczy³
podobnie jak jego rodacy dwóch totalitaryzmowi
nazistowskiego i komunistycznego. Wbrew po-
zorom oba mia³y wiele cech wspólnych. Przede
wszystkim stanowi³y
now¹ „religiê", która w
przeciwieñstwie do
chrzeœcijañstwa by³a
religi¹ nienawiœci.
Nienawiœæ ta by³a
ukierunkowana na
tzw. podludzi w syste-
mie nazistowskim i
tzw. wrogów ludu w
systemie komuni-
stycznym. Polaków
zaliczono do obu tych
grup. Byli S³owianami,
czyli w rozumieniu na-
zistów podludŸmi, jak
równie¿ nie przejawia-
li entuzjazmu wobec
ideologii komunistycznej. W pewnym uprosz-
czeniu Golgota Wschodu oznacza zatem eks-
terminacjê naszego Narodu dokonan¹ na zie-
miach wschodnich po 17 wrzeœnia 1939 roku.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Golgota Wschodu jest
lustrzanym odbiciem Golgoty Zachodu. Nie na-
le¿y tak¿e zapominaæ, ¿e Golgota Wschodu obej-
muje tak¿e zbrodnie pope³nione na Polakach
przez nacjonalistów  ukraiñskich i litewskich.

17 wrzeœnia 1939 roku o godz. 3 nad ranem woj-

ska sowieckie przekroczy³y granicê Polski pod

pretekstem obrony ludnoœci ukraiñskiej i bia³o-

ruskiej przed Niemcami wobec "rozpadu pañstwa polskiego". Wschodni¹ granicê Polski przekro-

czy³y licz¹ce ponad 800 tys. ¿o³nierzy wojska sowieckie, z³ama³y obronê Korpusu Ochrony Pogra-

nicza (KOP) oraz improwizowanych oddzia³ów WP i dotar³y prawie do linii Narwi, Bugu, Wis³y i

Sanu (po 28 wrzeœniu po ponownym podziale Polski wycofa³y siê na liniê Narwi, Bugu, Sanu).

Golgota WschoduGolgota WschoduGolgota WschoduGolgota WschoduGolgota Wschodu
zak³amane ludobójstwozak³amane ludobójstwozak³amane ludobójstwozak³amane ludobójstwozak³amane ludobójstwo

<Czy istniej¹ jeszcze „bia³e plamy" dotycz¹-

ce Golgoty Wschodu?

- Problematyka Golgoty Wschodu od samego
pocz¹tku zwi¹zana jest z zak³amaniem, a tak-
¿e zapomnieniem. Historiografia polska od za-
koñczenia II wojny œwiatowej a¿ do 1989 r. prze-
milcza³a albo te¿ ca³kowicie zak³amywa³a praw-
dê o stosunkach polsko-sowieckich. Wydaje
siê, ¿e pomimo podjêtych w  III RP prób, nadal
funkcjonuje stan „pó³prawd" dotycz¹cych lu-
dobójstwa dokonanego na Wschodzie. Nale¿y

mieæ nadziejê, ¿e w
szczególnoœci IPN w
sposób bardziej wi-
doczny ni¿ dotych-
czas bêdzie przyczy-
nia³ siê do zmiany ist-
niej¹cej sytuacji.
<Wielu historyków

podkreœla, ¿e nie mo¿-

na stawiaæ na jednej

szali zbrodni nazi-

stowskich i komuni-

stycznych...

- W licznych krêgach
opiniotwórczych w
Polsce i nie tylko,
du¿¹ popularnoœci¹
cieszy siê teza, ¿e

ludobójstwo komunistyczne by³o bardziej „hu-
manitarne" od ludobójstwa faszystowskiego.
Podkreœla siê przy tym, ¿e w systemie nie-
mieckim obowi¹zuj¹ca rygorystycznie doktry-
na rasistowska wyklucza³a jakiekolwiek „u³a-
skawienie" rasy uznanej za ni¿sz¹. W dalszej
perspektywie czasowej nie by³o zatem mo¿li-
woœci ocalenia. W przypadku totalitaryzmu ko-
munistycznego opowiedzenie siê po stronie

w³adz mia³o dawaæ szansê na prze¿ycie. Jest
to bardzo mylna perspektywa. Nie mo¿na zgo-
dziæ siê z tez¹, ¿e Sowieci mordowali tylko prze-
ciwników ideologicznych. Je¿eli tak, to takim
przeciwnikiem by³y ca³e narody, w tym tak¿e
Naród Polski. Czy ktoœ pyta³ deportowanych Po-
laków o pogl¹dy polityczne? Do decyzji o wy-
wózce, która czêsto by³a równoznaczna z wyro-
kiem œmierci, wystarczy³o, ¿e dana osoba by³a
Polakiem lub nosi³a polsko brzmi¹ce nazwisko.
Czy z przyczyn ideologicznych w 1929 r. zes³a-
no do ³agrów wszystkich historyków i jêzyko-
znawców, a w 1930 r. wymyœlono fikcyjn¹ „Par-
tiê Przemys³ow¹" i do gu³agów zes³ano 200 ty-
siêcy urojonych cz³onków urojonej partii? Mo-
¿emy stwierdziæ, ¿e totalitaryzm komunistycz-
ny by³ bardziej niebezpieczny od hitlerowskie-
go. Ten pierwszy skazywa³ bowiem na wyroki
œmierci nie tylko w oparciu o kryterium narodo-
we, ale tak¿e z racji wykonywania danego za-
wodu. Czêsto brak by³o w ogóle przyczyny, dla
której dana osoba skazana zosta³a na œmieræ.
<Jakie s¹ Ÿród³a pob³a¿liwego traktowania

przez Zachód zbrodni komunistycznych?

- Mo¿emy wyró¿niæ kilka przyczyn takiej posta-
wy, której wyrazem jest chocia¿by opór w potê-
pieniu tych zbrodni, z którym spotykamy siê w
gremiach unijnych. Przede wszystkim pañstwa
Europy Zachodniej nie doœwiadczy³y same praw-
dy o sowieckim ludobójstwie, gdy¿ Polacy w
1920 r. powstrzymali ofensywê rewolucji prole-
tariackiej. Inaczej jest ze zbrodniami nazistow-
skimi, które dotknê³y wiêkszoœæ pañstw euro-
pejskich. Po drugie, zbrodnie stalinowskie nie
zosta³y nigdy os¹dzone. W Norymberdze przed-
stawiony zosta³ czytelny dwubiegunowy podzia³
œwiata; z jednej strony Niemcy i ich sprzymie-
rzeñcy, odpowiedzialni za ludobójstwo, a z dru-
giej walcz¹ca o pokój reszta œwiata, której istot-
nym elementem by³ Zwi¹zek Sowiecki. Taka
nieprawdziwa perspektywa nigdy nie zosta³a
zweryfikowana w skali œwiatowej. Jest to jedna
z przyczyn, dla których ideologia komunistycz-
na ma nadal miliony swoich zwolenników.<

Maryla, http://blogmedia24.pl/node/18823
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ZZZZZadaniem numer jeden dla ZSRR by³o znisz-

czenie niepodleg³ej Polski. Zanim dosz³o

do paktu z Hitlerem przeprowadzono zakrojon¹

na szerok¹ skalê akcjê likwidowania obywateli

sowieckich polskiego pochodzenia na terenach

przygranicznych.

Czystka zaczê³a siê jeszcze w 1934 r.  Spe-
cjalny rozkaz NKWD z 11 sierpnia 1937 r. na-
zwano „Operacja polska”. W rozkazie czyta-
my: „Wszyscy aresztowani w miarê ujawnie-
nia stopnia ich przewinienia w procesie œledz-
twa podlegaj¹ podzia³owi na dwie kategorie: a)
pierwsza kategoria podlegaj¹ca rozstrzelaniu,
do której nale¿¹ wszystkie szpiegowskie, dy-
wersyjne, szkodnicze i powstañcze kadry wy-
wiadu polskiego; b) druga kategoria, mniej ak-
tywna od nich, podlegaj¹ os¹dzeniu w wiêzie-

Jeœli zapomnê...Jeœli zapomnê...Jeœli zapomnê...Jeœli zapomnê...Jeœli zapomnê... Licz¹c wszystkie represje, które dotyka³y
ludnoœæ polsk¹, z ogólnej liczby 900 tys. Pola-
ków mieszkaj¹cych w ZSRR zamêczono po³o-
wê, 450 tys.! Kto by³ Polakiem ten mia³ zniko-
me szanse prze¿ycia w Zwi¹zku Sowieckim
roku 1938. Zanim wybuch³a II wojna œwiatowa
polityka sowiecka wobec ludnoœci polskiej
stworzy³a przypadek ludobójstwa, porównywal-
ny ze zjawiskiem Holocaustu.

Polsce zale¿y na poprawie stosunków z
Rosj¹. Postawa w³adz tego pañstwa zdaje siê
jednak wskazywaæ, ¿e dla tego powinniœmy za-
pomnieæ tak¿e o tysi¹cach polskich dzieci za-
mêczonych na nieludzkiej ziemi. <

„Jeœli zapomnê o nich, Ty, Bo¿e na niebie,

zapomnij o mnie” - Adam Mickiewicz.
http://szeremietiew.blox.pl/2009/09/8222szes-

cioletnia-Hela-zywcem-gryziona-przez.html

Dusza Rosjanina, je¿eli nie
ka¿dego, to prawie ka¿dego,
jest prze¿arta bakcylem nie-
nawiœci i niepokoju w sto-
sunku do ka¿dego wolnego
Polaka i do idei wolnej Pol-
ski. Oni s¹ ³atwi do uczucia
wielkiej nawet przyjaŸni i
bêd¹ was kochaæ szczerze i
serdecznie, jak rodzonego
brata, do chwili, nim nie po-
czuj¹, ¿e w sercu swoim je-
steœcie wolnym cz³owiekiem i
boicie siê ich mi³oœci, w któ-
rej dominuj¹cym pierwiast-
kiem jest ¿¹dza opieki nad
wami, inaczej mówi¹c - w³adzy

Józef Pi³sudski

niach i ³agrach z wyrokiem od 5 do 10 lat”. Od 15
VIII 1937 r. do 15 XI 1938 r. w ramach „Operacji
polskiej” skazano ponad 168 tys. osób, w tym
111 091 na karê œmierci; pozosta³e - na kary
wiêzienia lub ³agru, najczêœciej do 15 lat. Maso-
we egzekucje Polaków odbywa³y siê w Kijowie-
Bykowni, Miñsku-Kuropatach, Moskwie-Butowo,
w Lewaszowie pod Petersburgiem, Smoleñsku,
Charkowie, Winnicy i w innych miejscach. Zw³o-
ki by³y wywo¿one w nocy w okoliczne lasy, gdzie
wrzucano je do g³êbokich do³ów i zasypywano.
Technologia ludobójstwa by³a taka sama - strza³
w ty³ g³owy, tak jak póŸniej w Katyniu, Charko-
wie i Miednoje. Co drugi, doros³y mê¿czyzna,
Polak, zosta³ w tych latach zamordowany. We-
d³ug historyka Terry Martina „Polacy podlegali
egzekucjom 31 razy czêœciej ni¿ nie-Polacy.
Dla innych narodowoœci przeœladowania nie by³y
tak ekstremalne.”


