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"WOŁAJĄ ZZA GROBÓW,
KTÓRYCH NIE MA”
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum w
Przylepie wzięli udział w zwiedzaniu
wystawy okolicznościowej, poświęconej
ludobójstwu na Kresach Wschodnich II RP
w czasie II Wojny Światowej. Nasze
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goście zebrali się aby uczcić pamięć
uśmierconych przez Ukraińską Powstańczą
Armię.
Uroczystość rozpoczęła się 17 października
2015 r. o godzinie trzynastej, otwarciem
wystawy, przygotowanej w podziemiach
łężyckiego kościoła. Otwarcia dokonali
prof. Leszek Jazownik oraz p. Leszek
Pawlak z Urzędu Marszałkowskiego. W
tym roku przedstawione zostały dwie
ekspozycje, noszące nazwy: “Wołyń 1943.
Wołają z grobów, których nie ma”, oraz
“Niedokończone msze wołyńskie”. Po
czasie przeznaczonym na zwiedzanie, o
godzinie czternastej, dla zgromadzonych

gimnazjum jest jedynym w Polsce
honorowym
patronem
pomnika,
poświęconego pomordowanym na Wołyniu,
znajdującego się w Łężycy- Zielonej Górze.
UROCZYSTOŚCI KRESOWE
W Łężycy od 2009 roku, najczęściej w
połowie października, przy pomniku
organizowane
są
obchody
Dnia
Pomordowanych na Kresach Wschodnich II
Rzeczpospolitej.

Jak co roku, tak i w tym mieszkańcy i

odbyła się msza święta, w której wzięły
udział poczty sztandarowe, w tym sztandar
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy oraz Publicznego Gimnazjum
im. Bolesława Chrobrego w Przylepie.
Kazanie wygłosił honorowy gość ksiądz
Tadeusz Isakowicz -Zaleski, od wielu lat
angażujący się w sprawy związane z
wydarzeniami Rzezi Wołyńskiej. Kolejna
część uroczystości odbyła się już na
przykościelnym placu. Odsłonięte zostały
trzy nowe tablice, m.in. ku czci
pomordowanych
Ormian.
Każdy
z
fundatorów i gości miał szansę także
przekazać parę słów od siebie. Następnie
odczytany został apel pamięci, a żołnierze
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wykonali salwę honorową, po czym
zgromadzeni przystąpili do złożenia
symbolicznych kwiatów i zniczy.
Po zakończeniu oficjalnej części
obchodów,
na
zebranych
czekał
poczęstunek w pobliskiej świetlicy. Można
było również porozmawiać z księdzem
Isakowiczem- Zaleskim oraz zakupić jego
książki. Wszyscy powinniśmy pamiętać, jak
ważne jest głośne mówienie o tamtych
wydarzeniach, zwłaszcza dla nas, młodych
ludzi. Mamy prawo znać losy kraju, w
którym żyjemy. Mamy prawo do prawdy.
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drugich odwiedziła wystawę w Łężycy
poświęconą ludobójstwu na Kresach
Wschodnich II RP w czasie II Wojny
Światowej.

PATRONAT ZOBOWIĄZUJE…
Uczniowie PG w Przylepie wybrali się
wraz z nauczycielami 16.10.br pod pomnik
w Łężycy, aby uporządkować miejsce,
złożyć kwiaty i zapalić symboliczny znicz
dla
upamiętnienia
pomordowanych
Polaków na
Kresach Wschodnich.

Nie odmówili także pomocy przy
przygotowaniu
wystawy
tematycznej
"Wołyń 1943. Wołają zza grobów, których
nie ma" oraz instalacji upamiętniającej
duchownych polskich pomordowanych na
Wołyniu.
ZWIEDZALIŚMY WYSTAWY

PAMIĘĆ TYM, KTÓRZY JEJ
POTRZEBUJĄ

Uczniowie PSP i PG w Przylepie wraz z
nauczycielami, pojechali 30.10.br.,tuż przed
Świętem Zmarłych, pod obelisk w Łężycy,
by zapalić światełko pamięci dla tych,
których z nami już nie ma... Symboliczne
znicze oraz kwiaty zostały złożone w

3 listopada br. kolejna grupa uczniów
naszego gimnazjum, tym razem klas
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hołdzie pomordowanym
Wschodnich II RP.

na

Kresach

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ O KRESACH…
Wywiad
z księdzem
Isakowiczem–Zalewskim.

Tadeuszem

Oskar Dykta: Ksiądz co roku przyjeżdża
pod pomnik pomordowanych podczas
rzezi Wołyńskiej w Łężycy. Dlaczego to
jest dla księdza takie ważne ?
Ksiądz T. Isakowicz-Zaleski:
Są dwa
powody: po pierwsze, że ja tutaj mam
rodzinę ze strony ojca, moi dalsi kuzyni
mieszkają w okolicach Zielonej Góry, ale
drugi powód jest nie mniej ważny- właśnie
rodzina ojca pochodzi z ziemi tarnopolskiej
na dawnych Kresach Wschodnich. Mój śp.
tata
był
naocznym
świadkiem
wymordowania swojej wsi Korościatyń
koło Monasterzysk, powiat buczacki na
tarnoploszczyźnie. Oczywiście na ten temat
mówił, napisał pamiętnik, zbierał relacje i
ja też to kontynuuję. Kiedy parę lat temu
profesor Leszek Jazownik, ze swoją żoną
Marią napisali do mnie, że tutaj w Łężycy
będzie
stawiany
pomnik
–
to
zdecydowałem się na przyjazd i od tej pory
już od 7 lat co roku przyjeżdżam, bo
uważam że należy upamiętnić ofiary
ludobójstwa, którego dokonały bandy UPA.
O.D.: Co według księdza można zrobić,
aby bardziej zainteresować młodzież tym
wydarzeniem ?
Ks. T. I-Z.: No jest wiele form, chociażby
taka jak tej chwili, realizacja projektu.
Teraz jest dostęp do multimediów, do
internetu, więc są różne formy zachęcania

młodzieży. Oczywiście najlepiej jest wtedy,
kiedy jest to w programie szkolnym
gimnazjalnym czy licealnym, ale także
takie uroczystości jak dzisiaj, kiedy młodzi
ludzie przychodzą, nie tylko poczty
sztandarowe, nie tylko pochodzący z
Kresów ale i dzieci, wnuki i prawnuki.
Uważam, że tylko poprzez wciąganie
młodego pokolenia można tą pamięć o
Kresach zachować .
O.D.:
Jak
wyglądają
obchody
upamiętniające rzeź Wołyńską w skali
kraju ?
Ks. T. I-Z.: Bardzo różnie, niestety nie
ma centralnych obchodów, bo władze
państwowe się nie interesują, nie organizuje
tego ministerstwo czy premier. Zasadniczo
odbywają się w lipcu dlatego, że chodzi o
rocznicę „krwawej niedzieli”, czyli 11 lipca
1943r., kiedy to było apogeum ludobójstwa
na Wołyniu, kiedy bandy UPA uderzyły na
kościoły, gdzie modlili się w kościołach
Polacy i tam ich wymordowano. Co roku
jest marsz pamięci w Warszawie
organizowany
przez
stowarzyszenia
kresowe i patriotyczne i co roku biorę w
tym udział; ale również w różnych
miejscach w Polsce i też w różnym czasie
odbywają się te uroczystości. Najwięcej jest
ich w czerwcu i w lipcu, ale tutaj w Łężycy
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jest taka tradycja, że w drugą lub trzecią
sobotę października te uroczystości się
odbywają. To dobrze, że na mapie Polski, w
różnych miejscach są te wydarzenia
upamiętniające. To często oczywiście
odsłanianie
pomników,
tablic
pamiątkowych, msze święte, ale też
wystawy, wykłady i różne inne możliwości,
żeby pamięć o tych pomordowanych
przybliżyć zwłaszcza młodemu pokoleniu.

O.D.: Ja o wydarzeniach wołyńskich
dowiedziałem się w szkole. Dlaczego
według księdza nie rozpowszechnia się
informacji o tych wydarzeniach w
mediach ?
Ks. T. I-Z.: No, to ze względu, na tak
zwaną, poprawność polityczną, bo władze
nie chcą mówić na ten temat. Teraz jest
sojusz wojenny i polityczny z Ukrainą i
unikają tego tematu tak, jak w okresie
komunizmu unikano tematu Katynia.
Uważam, że jest to wielki błąd, bo dobre
relacje między Polską a Ukrainą będą dobre
tylko wtedy, gdy powie się prawdę. Kiedy
te ofiary zostaną uczczone i jeżeli
dowiedziałeś się w szkole, to bardzo
dobrze, ale kiedy ja chodziłem do szkoły
nikt na ten temat nie mówił. Teraz też w
wielu szkołach i na uczelniach o tym się
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nie mówi i dlatego jest to bardzo ważne,
żeby jednak nauczyciele i różne
stowarzyszenia społeczne organizowały
spotkania z młodzieżą na ten temat. Myślę,
że dużo zrobiono już w tej sprawie.
Wczoraj byłem na przykład w Szkole
Wyższej w Pile i był wykład otwarty, w
którym uczestniczyło 350 studentów więc
widać, że jednak takie możliwości są.
Moim zdaniem, jest też bardzo dobra
rzeczą, że jest internet, bo
pozwala
młodym ludziom znaleźć te rzeczy. Ja sam
prowadzę swoja stronę internetową, gdzie
mam stały dział o Kresach Wschodnich.
Oprócz tego również piszę dla portalu Onet
i rmf24 stałe felietony. Więc są takie
możliwości. Coraz więcej stowarzyszeń
młodzieżowych prowadzi takie strony,
udostępniają zdjęcia, filmy, dokumenty,
relacje świadków i jest to ważne, żeby
wykorzystywać te informacje. Wielkim
wydarzeniem będzie film Wojciecha
Smarzowskiego pt: ”Wołyń”, nakręcony w
oparciu
o
książkę
Stanisława
Srokowskiego, gdzie po raz pierwszy na
ekranach filmowych zostanie ukazane
ludobójstwo na Wołyniu.
O.D.: Czy ksiądz uważa, że drastyczne
sceny powinny być przedstawione
młodzieży?
Ks. T. I-Z.:
Tak oczywiście, ale z
dostosowaniem do wieku. Nie chodzi o
epatowanie okrucieństwem, ale też jeżeli
mówi się i pokazuje młodzieży, czym było
Auschwitz i zbrodnia katyńska, Wołyń też
powinien zostać przedstawiony. Ja będąc w
szkole obowiązkowo zwiedzałem obóz
zagłady –Auschwitz w Oświęcimiu. No
więc trzeba umiejętnie przygotować
młodzież, ale należy też to pokazać, bo
każda wojna jest drastyczna, czy to
ludobójstwo na Kresach Wschodnich, czy
V
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gdzie indziej.
Wszędzie to jest
okrucieństwo. Trzeba to jednak pokazywać,
ponieważ młode pokolenie nie będzie
wiedziało jaką straszna zbrodnią jest
masowe zabijanie ludzi. Pokazuje się to,
żeby młode pokolenie widziało, do czego
takie ideologie prowadzą.
O.D.: Co ksiądz chciałby przekazać
moim kolegom?
Ks. T. I-Z.: Przede wszystkim chciałbym
wyrazić swoją wielką radość, że
przyjeżdżając tutaj z Krakowa, mogę
poczuć się jak u siebie w domu. Również
dlatego, że tu jest bardzo dobra atmosfera,
te uroczystości gromadzą naprawdę bardzo
dużo ludzi i z tego co wiem to szkoła
podstawowa i gimnazjum objęło swoim
patronatem ten pomnik więc myślę, że są to
pozytywne przykłady, o których mówię i
piszę dla różnych portali i tygodników.
Zawsze Łężycę daję jako przykład również
w swoich książkach- pisząc zamieszczając
zdjęcia z uroczystości. Natomiast młodych
zachęcam do poznawania historii, bo jest
bardzo ciekawa i nie tylko chodzi o samo
ludobójstwo, ale też o historię Kresów
Wschodnich, która jest bardzo piękna. Są
tam piękne tradycje i obyczaje, które łącza
tych ludzi.
Oskar Dykta
Kl. III a

BO OD SZKOŁY TRZEBA
ZACZĄĆ…
Wywiad z p. Krzysztofem Wołczyńskim,
radnym
dzielnicy
i
działaczem
Stowarzyszenia „Nasza Łężyca”.
Natalia Gac: Poprosiliśmy o spotkanie
z
Panem,
by
porozmawiać
o
wydarzeniach wołyńskich, czyli naszej

PAŹDZIERNIK 2015
najnowszej historii.
Krzysztof Wołczyński: Tak, jeżeli naród
nie dba o historię, to po prostu ginie.

Historia, jako nauka, jest bardzo ważna,
trzeba ją znać i wyciągać wnioski.
Poszczególne narody przetrwały, jeżeli
dbały o swoją historię. Dzisiaj pokolenie lat
80-ych upomina się o niektóre rzeczy, ale
jeśli w szkole nie będzie
„historii
niewygodnej”, nie będzie jej młodzież
znała. Bo od szkoły to trzeba zacząć.
Właściwie u nas to „leżało” całkowicie i
skąd ta młodzież ma o tym wiedzieć? Jest
dużo rzeczy takich, których po prostu nie
wiem i nie wiem, dlaczego to tak jest, że w
szkołach tej tematyki brakuje. Uważam, że
historia jest najważniejsza, bo przecież
ludzie ginęli ze słowami na ustach o
patriotyzmie, o Polsce, fladze i my musimy
to docenić. Każdy człowiek, który zginął w
czasie wojny jak i w czasie tych mordów,
to po prostu jest historia. Jak się nad tym
tak skupimy, to o każdym można książkę
napisać. A my o nich zapominamy.
Emocjonujemy się tym, co jest teraz,
problemami dzisiejszego świata, który nas
otacza, a zapominamy o tym, że dzisiaj
rozmawiamy w języku polskim dzięki tym,
którzy ginęli za tę możliwość.
VI
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N.G.: Skąd ta pasja do historii?
K.W: Myślę, że to chyba jest ważna
dziedzina. Kiedyś mnie „zaraził” kolega, z
którym chodziliśmy w góry, spaliśmy w
takich, nazwijmy je, hotelach akademickich
po 20zł za nockę. Te wyprawy były
właśnie powiązane z historią, „robiliśmy”
takie szlaki historyczne- na przykład
szliśmy szlakiem Cichociemnych. Mój
kolega historycznie był bardzo dobrze
przygotowany, po prostu tą historię, to
można powiedzieć, że ją „śpiewał”. No
dosłownie każdą datę znał. To było dla
mnie fascynujące i właściwie historię
bardziej poznawałem od niego. Można
powiedzieć, że historycznie uświadomiłem
się z 15 lat temu. Jeśli chodzi o mordy [na
Polakach- przyp. red.], które się odbywały
na kresach II Rzeczpospolitej, no to w
naszej rodzinie opowiadano o takich
sytuacjach, gdzie musieli [dziadkowie]
uciekać w nocy. Na pola uciekali, bo do
wsi
banderowcy
przychodzili.
O
banderowcach ja sobie myślałem, że to
jakaś banda kryminalistów po prostu. W
domu też nie mówiło się o tym głośno,
tylko po cichu, bo się ludzie bali.
N.G.:
Pańska rodzina pochodziła z
Wołynia?
K.W.: Mam ciotkę, która ma ponad 80 lat i
właśnie pochodzi z Kresów Wschodnich.
Cała moja rodzina stamtąd pochodzi. Moja
ciotka do dzisiaj boi się tam jechać i mówi,
„nie jedźcie tam, bo was banderowcy
zabiją„. To jest taka trauma, taki znak na
psychice, że po prostu to sie nie da tak
łatwo wytłumaczyć. Ja dopiero teraz
uświadamiam sobie, ile ci ludzie musieli
przejść i jeszcze w jakiś sposób o tym
zapomnieć. Właściwie wyciągnięto ich z
domów, z ich tradycji, z
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ich historii i wsadzono w bydlęce wagony i
przywieziono tutaj na zachód Polski.
Właściwie trzeba było się tutaj w jakiś
sposób na nowo zorganizować. Ja nie
wiem jak o tym psychicznie zapomnieć.
Całe pokolenie moich rodziców uważam,
że było bardzo stracone, to znaczy bardzo
nieszczęśliwe, bo oni mieli wtedy po 10,
12, 15 lat. Niektórzy po 8 lub 9 lat i
widzieli na własne oczy jak po prostu
siekierą mordowano bliskich.
N.G.: Można powiedzieć, że Wołyń ma
Pan we krwi… Kiedy zaczął Pan
gromadzić materiały?
W.K.: No tak. Zaczęło się to właściwie w
rodzinie. Kiedy byłem w takim wieku jak
wy, to usłyszałem po raz pierwszy o
banderowcach i „upowcach”, ale nie
miałem świadomości tej brutalnej tragedii.
Myślałem, że to są pojedyncze sytuacje,
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tym bardziej że my w szkołach nie
uczyliśmy się tej historii.
To było
przekazywane w rodzinie i też nie wszystko
mówiono, bo rodzice się bali, żeby to nie
wyszło gdzieś na zewnątrz. Później w
naszym środowisku zaczęliśmy na ten
temat rozmawiać. Istotną dla mnie była
rozmowa z panem profesorem Jazownikiem
z Łężycy. Wtedy właśnie jakby coś
wywołało we mnie taką decyzję, że warto
się tym zainteresować i tę historię należy
eksponować i przekazywać. Bardzo mocno
się w to zaangażowałem. Zacząłem czytać
książki. Nastąpiły pierwsze wizyty księdza
Isakowicza- Zaleskiego. Zacząłem pytać w
mojej rodzinie o szczegóły i żałowałem, że
tak późno zainteresowałem się tą historią,
bo na przykład nie ma już mojej babci,
która mogłaby mi wiele więcej powiedzieć.
Mam taki żal, że właściwie będąc w takim
wieku jak wy w żaden sposób nie
próbowałem tego zapisać. I właśnie Pan
Leszek doszedł do wniosku, że to jakoś
trzeba
udokumentować.
Nigdy
nie
planowaliśmy zrobienia filmu „Prawo do
prawdy”. To był taki impuls, by zrobić
film, zupełnie amatorski. Dzięki byłej
gminie mogliśmy takie projekty realizować,
bo mieliśmy dofinansowanie. Przychylność
władz i rady gminy wiejskiej Zielona Góra
przyczyniła się, że mogliśmy sobie
pozwolić na takie właśnie produkcje. A
jesteśmy dziś w bardzo ważnym momencie,
w którym świadkowie
już odchodzą.
Musimy „łapać” takie relacje.
N. G.: Jak to co się działo między
Polakami a Ukraińcami wytłumaczyć?
K.W.: Przychodzi taka refleksja: jak
człowiek człowiekowi takie rzeczy może
zrobić? Ja nie mogę tego wytłumaczyć, bo
to byli sąsiedzi. Tak jak teraz Ty mieszkasz
w Przylepie i masz sąsiada, z którym się
kolegujesz, przyjaźnisz i nagle przychodzi
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pewien okres, gdzie ten sąsiad przychodzi i
morduje drugiego sąsiada z zimną krwią.
Gdzie uderzenie siekierą, to jest dla niego
nic. Ja nawet nie bardzo mogę o tym
rozmawiać, bo to jest jednak drastyczna
rzecz.
Kiedy nasłuchałem się
tego
wszystkiego, to tak naprawdę się nie
dziwiłem, dlaczego niektórzy świadkowie
byli tacy zamknięci w sobie. Kiedy byłem
młodym chłopakiem, to wydawało mi się,
że oni są jacyś tacy dziwni, ale to właśnie
przez takie przeżycia. Śmierć naturalna
osoby bliskiej, to jest bardzo przykre
przeżycie a tam po prostu mordowano z
zimną krwią, bardzo brutalnie np.
przebijając widłami. Czytałem książkę
„Sąsiedzi” i powiem tak: zacząłem ją
czytać- przeczytałem tak ok. 30 kartek i
mówię sobie, nie - przeczytam od końca, bo
może tam jest coś innego. Od końca
przeczytałem
tyle samo
kartek i

zostawiłem, bo nie mogłem jej skończyć.
Dopiero któregoś dnia po prostu ją
przeczytałem, ponieważ te opisy są tak
drastyczne, z takimi szczegółami, że ciężko
to czytać. Dlatego musimy znać tą historię,
żeby ruchy nacjonalistyczne w żaden
sposób nie zbudowały swojej pozycji na
bazie nienawiści, na wrogości do innych.
To jest właściwie Wasza rola, żebyście
znali historię.
Oczywiście wybaczyć
powinniśmy, ale nie można zapomnieć- to
jest takie zdanie.
VIII
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N.G.: Dlaczego Stowarzyszenie „Nasza
Łężyca” tak mocno zajmuje problem
ludobójstwa na Wołyniu?
W.K: Wyszliśmy z takiego założenia, że
nie chodzi nam o to, żeby w jakiś sposób
podburzać
czy
wprowadzać
jakąś
nienawiść, tylko po to, aby tą historię znać,

pamiętać o tym. Coraz więcej ludzi
przyjeżdża do nas na obchody rocznicowe i
też otwierają się, bo widzą, że to jest w tej
chwili taki czas, gdzie można mówić o tym
tak, jak tutaj my rozmawiamy. Myślę, że
10 lat temu byśmy nie rozmawiali o tym
tak oficjalnie. Gdy 7 lat temu zaczęliśmy
ten pomnik stawiać samodzielnie, to żadna
gazeta nie chciała napisać o odsłonięciu
pomnika. To jest jedno z niewielu takich
miejsc pamięci, gdzie na tablicach są
wyryte imiona i nazwiska konkretnych
osób. Mamy to
wszystko
mamy
udowodnione, sprawdzone, mamy relacje
świadków, którzy już niestety nie żyją. To
jest dla mojego pokolenia rodzaj
testamentu. A wy - Młodzi powinniście
uczyć się na ten temat, poznawać i
przekazywać dalej swoim kolegom.
N.G.: Czy mógłby Pan nam opowiedzieć
o historii mauzoleum w Łężycy ?
W.K.: Historia jest taka, że spotkaliśmy się
w kilka osób w Łężycy a pomysłodawcą
tego, że moglibyśmy to jakoś upamiętnić,
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był p. Cz. Laska. Zaczęliśmy rozmawiać i
padł inny glos, żebyśmy stworzyli miejsce
pamięci, więc ja wpadłem na pomysł, że
spróbuję zaangażować swoich kolegów
architektów, którzy mogliby nam coś
zaproponować. Pan Tadeusz Spasiński
zrobił nam kilka projektów tego miejsca
pamięci. Z tych projektów wybraliśmy
jeden. Mieszkańcy się złożyli. Wszystko
rozwinęło się bez żadnego nakazu, to był
taki impuls. Profesor Jazownik znał księdza
Isakowicza, więc można było go zaprosić.
Tu warto dodać, że ksiądz IsakowiczZaleski nie mógł do nas przyjechać na
pierwsze
uroczystości,
bo
został
zatrzymany przez kurię. Był bardzo duży
nacisk środowiska ubeckiego, które można
powiedzieć, nie jest widoczne, ale jest
istotne. Miał kłopoty, żeby do nas
przyjechać. Także pierwszą konferencję
mieliśmy
zrobić
na
uniwersytecie
wrocławskim a zrobiliśmy na uniwersytecie
zielonogórskim… Powiedzieliśmy sobie,
że będziemy obchody co roku robili ze
względu na sposób w jaki ludzie to przyjęli.
Jak emocjonalnie do tego podeszli.
Wiedzieliśmy, że to jest dobry kierunek i
trzeba było takiego miejsca, gdzie mogli
upamiętnić ofiary swoich rodzin, gdzie
można przyjść zapalić świeczkę, pomodlić
się, zastanowić. To był ostatni moment, by
tę ideę rozpropagować. Potem był film,
książka oraz pomysł, by na obchody
zaprosić wojsko. W tej chwili jest to swego
rodzaju mauzoleum i jest takim miejscem
pamięci. W Polsce mało jest pomników,
gdzie ofiary nie są anonimowe. Jesteśmy z
tego dumni, bo oto nam chodziło.
N.G: Co powoduje, że poświęca Pan tyle
czasu na działalność społeczną ?
W.K.: To w człowieku jest. To nie jest tak,
że ktoś mi mówi, że mam coś zrobić.
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Nazywam takich jak ja ludzi, może nie
elegancko, ale to jest taki wariat - w
dobrym znaczeniu. To jest mój patriotyzm.
Tak też wyrażam szacunek do tych, którzy
walczyli za nazwę Polska. Oni oddawali za
to życie z poczucia patriotyzmu. Patriotyzm
dziś, to pamięć i umiejętność docenienia
tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Zawsze lubiłem pomagać i myślę, że tak
powinno się robić.
N.G.: Czy według Pana w przyszłości
społeczeństwo
będzie
pamiętać
o
ludobójstwie na Wołyniu ?
W.K.: No, to nie tylko Wołyń, to są całe
Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej. Takie
miejsca, które my właśnie stworzyliśmy, są
po to, żebyśmy pamiętali. Myślę, że ta
historia, która była niewygodna dla
poprzedniego ustroju, staje się faktem i
będzie mocniej przedstawiana. Byłem
zaskoczony, że „Gazeta Lubuska” co
tydzień zaczęła drukować wspomnienia o
Kresach i historie zwykłych ludzi. To
właśnie jest kolejnym dowodem, że ludzie
nie pozapominali. No i cała wiara w Was
młodych ludziach.
N.G.: A co można zrobić, by o tych
wydarzeniach było jeszcze głośniej?
Wy, jako szkoła zrobiliście bardzo dużo i
chyba to jest taki przykład tego, co należało
by zrobić. Tu w Przylepie jest duże
zaangażowanie pani dyrektor i pana
dyrektora i całej szkoły, żeby tą historię
przekazywać. To, że dzisiaj rozmawiamy,
to już jest pewien etap przypominania a nie
zapominania. Chyba taki powinien być
kierunek, że to się musi zaczynać od
szkoły. Szkoła musi, albo w programie
wychowania, albo też dzięki pozytywnym
ludziom, takim jak p. Brzezińska, którzy
chcą się zaangażować, taką historię

opowiadać. Wydaje mi się, że to będzie taki
efekt kuli śnieżnej: im więcej będzie się o
tym mówić, tym więcej ludzi będzie się w
to angażowało.
N.G.: Wracając do pomnika w Łężycy.
Czy w planach jest jego dalsza
rozbudowa?
W.K.:
Tak. Będziemy chcieli postawić
tam, taki powiedzmy, element tego
wydarzenia, czyli stary wagon.
Taki
wagon, którym przyjechali nasi rodzice na
Ziemie Zachodnie. Będzie też taka imitacja
torów, ułożona z kostki brukowej. Tory
będą prowadziły od pomnika do wagonu i
będą symbolizowały przyjazd naszych
przodków do Łężycy. Już w przyszłym
roku ten teren będzie inaczej wyglądał. Jest
też
pomysł
utworzenia
mapy
z
zaznaczonymi ziemiami utraconymi na
Kresach Wschodnich, ale na razie chcemy
to przedyskutować.
N.G.: Czy chce Pan coś przekazać
uczniom naszej szkoły ?
Chciałbym was prosić, aby ta historia nie
była Wam obojętna, nawet ludzie w
waszym wieku byli mordowani - to było
straszne. Chcę też podkreślić, że nie chcę
by ta historia wzbudzała nienawiść do
narodu Ukraińskiego, bo jest też tablica na
pomniku poświęcona pomordowanym
Ukraińcom, którzy pomagali Polakom i to
trzeba odgraniczyć. Ten pomnik nie może
w żaden sposób wzbudzać nienawiści, bo to
nie
cały naród ukraiński jest za to
odpowiedzialny, tylko poszczególne osoby.
Natalia Gac
kl. III a
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