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Z ŻYCIA 
SZKOŁY 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE… 

 

 

        4 września 2017 r. dyrektor szkoły p. 

Przemysław Grabiec serdecznie powitał w 

nowym roku szkolnym 2017/2018 uczniów, 

rodziców i wszystkich pracowników szkoły.  

 

 

Z głowami pełnymi wakacyjnych wspomnień 

zarówno uczniowie, jak i kadra nauczycielska 

dziarsko ruszyli do klas na pierwsze spotkanie. 

 

Z  CENTRUM KEPLERA W KOSMOS 

 

 

      7 września 2017r.  klasa 4a i 4b udały się 

do Centrum Nauki Keplera na zajęcia 

projektowe. Czwartoklasiści uczestniczyli w 

doświadczeniach, pokazach i projekcjach na 

temat środowiska przyrodniczego i … lotów 

kosmicznych. 

 

OBCHODY W ŁĘŻYCY 

 

       18 października br. tradycyjnie już byliśmy 

współorganizatorami obchodów ku czcci 

pomordowanych na Kresach Wschodnich 

Polaków. Oprócz tradycyjnej mszy świętej  



 

 

koncelebrowanej przez ks. Tadeusza 

Isakowicza-Zaleskiego  oraz apelu poległych i 

odsłonięcia kolejnej tablicy upamiętniającej 

pomordowanych, uczniowie naszej szkoły: 

Dawid Naraziński oraz Jakub Laurentowski 

z klasy 2A gimnazjum przygotowali krótki 

montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem p. 

Ewy  Brzezińskiej. Jako tło opisujące przeszłe  

 

 

wydarzenia wybrane zostały i przepięknie 

zadeklamowane wiersze poety tragicznego 

Zygmunta Rumla. Publiczność gorąco 

oklaskiwała występ uczniów, doceniając ich 

wkład w przywołanie klimatu tamtych zdarzeń.  

 

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA 

 

29 września br. uczniowie klas 1C i 2A z 

paniami Agnieszką Bartczak, Alicją Kubalą i 

Anną Nowak wzięli udział w Święcie 

Ziemniaka. Niektórzy po raz pierwszy mieli 

okazje zjeść pieczone ziemniaki. Został 

wybrany nawet Król Ziemniaka!  

Podobnie - bo w roli głównej był pieczony 

ziemniak  spędziły dzień 27.09. br. klasy Ia i 

IIIc, które wybrały się na wspólną wycieczkę 

do gospodarstwa agroturystycznego pani Joli w 

Barcikowicach Małych ze swoimi 

wychowawczyniami. Głównym celem była 

świetna zabawa i poznanie kolegów i 

koleżanek z innej klasy. Dzieci brały udział w 

różnych konkurencjach i zabawach na łące.  



 

Szukały skarbu ukrytego w pobliskim lesie i 

zbierały grzyby. 

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA NA SPORTOWO I 

NIE TYLKO 

       Dnia 29 września br. uczennice klasy 3a i 

3b gimnazjum przy współpracy z 

wychowawczyniami p. Ewą Brzezińską i p. 

Joanną Jadczak,zorganizowały spotkanie w 

kręgielniz okazji święta chłopców.  

Rywalizacja była zacięta, ale nie przeszkodziła 

by wszyscy spędzili miło czas w kręgielni 

Bowling Club w Zielonej Górze. Nie mniej  

 

interesującym akcentem były pyszne lody w 

reustaracji San Remo. Na podobny pomysł 

wpadły dziewczyny z klasy 7c, które swoich 

kolegów i wychowacę p. Marka Mizerę 

zaprosiły na wspaniałą pizzę do zielonogórskiej 

restauracji. 

 

Z WIZYTĄ W TEATRZE... 

       11 października br. czwartoklasiści z 

naszej szkoły pod opieką nauczycieli p. Alicji 

Rogowicz, p. Marka Mizery, p. Małgorzaty 

Standzoń, i p. Anny Wojciechowskiej 

odwiedzili Teatr Lubuski, gdzie oglądali 

„Akademię Pana Kleksa”, opartą na powieści 

naszego patrona Jana Brzechwy. 

Przedstawienie bardzo się wszystkim 

spodobało: wspaniała gra aktorów, piękne 

scenografie i efekty specjalne. 

 

DZIEŃ PAPIESKI 

      W 39. rocznicę wyboru na stolicę piotrową 

św. Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły 

pod kierunkiem p. Beaty Mauduk i p. Marty 

Boniakowskiej przygotowali... audycję prosto  

 



 

z Niebiańskiej Rozgłośni, nadając reportaż 

"Przy otwartym oknie". Warto dodać, że ów 

reportaż został nagrodzony na Niebiańskim 

Festiwalu Dobroci. Organizatorzy w razie 

problemów technicznych radzili wysyłać SMS  

o treści "TOTUS TUUS" do Anielskich Służb 

Specjalnych... 

SPOTKANIE Z PISARZEM 

STANISŁAWEM SROKOWSKIM 

    19.10.br. mieliśmy niewątpliwą przyjemność 

i zaszczyt gościć już drugi raz w murach naszej 

szkoły p. Stanisława Srokowskiego- pisarza, 

poetę, prozaika i publicystę, który kojarzony 

jest także jako współscenarzysta filmu 

Wojciecha Smarzowskiego pt. "Wołyń". 

Uczniowie klas starszych naszej szkoły mogli

  się spotkać tego dnia na niezwykłej lekcji 

historii, dotyczącej Kresów Wschodnich i 

ludobójstwa Polaków tam mieszkających 

dokonanego przez OUN - UPA. Pan Stanisław  

 

miał wspaniały kontakt z młodzieżą, co 

spowodowało całą lawinę zaskakująco 

dociekliwych i mądrych pytań z ich strony...   

A na koniec spotkania nasz gość, 

ujętyotwartością naszych uczniów poprosił o 

wspólną fotografię z młodzieżą. 

 

DREAM MAKERS W NASZEJ SZKOLE! 

 

      19.10.2017 r. naszą szkołę odwiedzili 

partnerzy z międzynarodowego projektu 

DreamMakers - Pani profesor Margarida 

Pocinho z Uniwersytetu na Maderze z dalekiej 

Portugalii oraz Pani doktor Elżbieta 

Kołodziejska z rodzimego Uniwersytetu 

Zielonogórskiego.  Uczniowie klasy 3d wraz ze 

starszymi kolegami z klasy 2a

 



 

gimnazjum pokazali, że dla nich bariery 

językowe nie istnieją. Przygotowali pod 

kierunkiem p. Marty Kacprzak krótki 

program artystyczny, który zaprezentowali w 

języku angielskim, hiszpańskim oraz 

portugalskim. A na koniec przygotowali dla  

szacownego gościa test z języka polskiego, 

który Pani Margarida zdała i otrzymała 

certyfikat przyjaźni z naszą szkołą. 

 

PIERWSZAKIEM BYĆ... 

 

       W dniu 24 października  br. odbyło się 

uroczyste pasowanie na ucznia klasy 

pierwszej, a motywem przewodnim była 

zabawa

 

 pt. "Pociąg do krainy przyjaźni- pasowanie 

na ucznia". Uczniowie pod kierunkiem swoich  

 

wychowawców pokazali rodzicom i 

nauczycielom, czego już się nauczyli, oraz 

udowodnili że szkoła to bardzo przyjazne 

miejsce, co potwierdził pasując każdego ucznia 

dyrektor Przemysław Grabiec. 

 
 

Z WIZYTĄ W MUZEUM 

ARCHEOLOGICZNYM 

 

         Dnia 26 października br. klasy 3e i 3d 

wybrały się do Muzeum Archeologicznego w 

Świdnicy na żywą lekcję historii dotyczącą 

Wiciny. Uczniowie mieli niebywałą okazję 

niemalże "dotknąć" historii, obcując z tyloma 

ciekawymi eksponatami... Opiekunami 

wyjazdu były p. Marta Kacprzak i p. Alina 

Kowalczyk 



 

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE 

 

      25.10 br. uczniowie klasy 3a gimnazjum 

wzięli udział w warsztatach zawodoznawczych 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej 

Górze. Podczas wizyty w szkole zapoznali się z 

możliwościami placówki, a następnie podczas 

warsztatów mieli świetną okazję, by zapoznać 

się z siecią szkół ponadgimnazjalnych oraz ich 

ofertami. Dzięki spotkaniu gimnazjaliści 

zaczęli poważnie myśleć nad wyborem dalszej 

drogi... Opiekunem wyjazdu była p. Beata 

Romanowska - Kaczmarek. 

Klaudia Kaczmarek 

kl.3 a 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE 

WSZYSTKIM 

 

30.10 br. odbył się w naszej szkole alarm 

przeciwpożarowy. Zarówno uczniowie jak i 

pracownicy sprawnie opuścili budynek pod 

czujnym okiem inspektora BHP oraz dyrekcji 

szkoły. Dla nas bezpieczeństwo jest 

najważniejsze! 

 

 

AKTYWNI RODZICE 

 

        31 października br., szkolna zerówka 

mogła obejrzeć teatrzyk przygotowany przez 

naszego rodzica p. Lidię Kramer. Pani Lidia 

zaprezentowała teatr metodą Kamishibai. Jest 

to japońska sztuka opowiadania historii za 

pomocą ilustracji umieszczonych w pudełku.... 

 

 

 

https://www.facebook.com/791930894235616/photos/pcb.1442322465863119/1442320942529938/?type=3
https://www.facebook.com/791930894235616/photos/pcb.1442322465863119/1442320942529938/?type=3


 

SZKOLNE HALLOWEEN 

        Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego 

działający pod opieką p. Pawła Suszyńskiego 

zaproponowali 31.10.br. udział w zabawie 

Halloweenowej wszystkim chętnym uczniom 

szkoły. Nie zazdrościmy jury, bo trudno 

pewnie było wybrać najlepsze przebranie, gdyż  

niektórzy wspięli się na wyżyny swojej 

wyobraźni tworząc "straszne" stylizacje, dając  

przy tym świadectwo dużego dystansu 

dosamych siebie... 

NASZE  

SUKCESY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTORELACJA Z ZAWODÓW W MOSiR 

       Dnia 11.10.br uczniowie z naszej szkoły 

wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych w 

MOSiR w Zielonej Górze. Sukcesy naszych  

zawodników widoczne na zamieszczonych 

zdjęciach... Gratulujemy! 

Sofia Courtin i  Wiktoria Nowak 

                        Dorota Winograd (poniżej) 



 

 

Natalia Szyrszeń 

 

 

Iga Brzeska i Emilia Fularz 

 

 

Marcel Klementowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kikuła 



 

Weronika  Szulewska 

 

 

 

Martyna Perwińska(z prawej) 

 

Dorota Winograd  (z lewej) 

 

TENISIŚCI SIĘ ROZKRĘCAJĄ  

      30 września br. rozpoczął się bój o miejsce 

wśród najlepszych w Międzyszkolnej Lidze 

Tenisa Stołowego. Szkołę naszą reprezentowali 

uczniowie: Kajetan Chmielewski, który zajął  

 

7 miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz 

bracia Igor i Filip Rakowscy, którzy rozegrali  



 

swoje pierwsze mecze i zdobyli pierwsze 

punkty. Gratulujemy! 

GALOPEM PO PUCHAR 

 

      Nasze koleżanki Małgorzata Mikołajczyk 

i Zuzanna Machowicz w dniach 23-

24.09.2017 r. reprezentowały ZKJ Przylep na 

Mistrzostwach Lubuskiego Związku 

Jeździeckiego w Drzonkowie. W skokach 

konnych w klasie L1 na wysokości 105 cm 

zajęły kolejno II i III miejsce. Brawo!!! 

 

 

KONKURS CZYTELNICZY 

 

       W ramach akcji Czytająca Biblioteka 

dnia 26 października 2017 r. odbył się konkurs 

czytelniczy dla najmłodszych - uczniów,  tzw. 

zerówki. Organizatorami konkursu były: p. 

Angelika Drożdż oraz p. Agnieszka Poźniak.  

 

Uczniowie mieli za zadanie przygotować 

fragment bajki, który nauczyli się czytać 

metodą Glenna Domana. I miejsce zdobyła 

Natasza Chmielewska, II miejsce: Natalia 

Szendlak, III miejsce Aleksander Kramer, IV 

miejsce: Agnieszka Borowa, V miejsce 

Stepan Staratovoitov. Gratulujemy! 

 

PO 

SZKOLE... 
Relacja ze spotkania młodzieży naszej szkoły 

z p. Stanisławem Srokowskim, pisarzem, 

który wiele miejsca w swej twórczości 

poświęcił tematyce Kresowej. 

 

 



 

"Jeżeli coś wiemy o naszej 

rodzinie, o naszych dziadkach, to 

wtedy dużo więcej wiemy o sobie 

samym..." 

Pan Stanisław Srokowski rozpoczął spotkanie 

tradycyjnymi podziękowaniami dla dyrektora 

p. Przemysława Grabca oraz nauczycieli: p. 

Ewy Brzezińskiej i p. Witolda Towpika oraz 

młodzieży, za to że… przyszła, by posłuchać. 

Na wstępie zaznaczył, że to o czym chciał 

mówić jest jednocześnie fascynujące i trudne. 

Temat spotkania dotyczył historii naszych 

rodzin, naszych dziadów, pradziadów. 

Przypomniał nam, że na ziemi, na której 

mieszkamy (województwo lubuskie) 50% 

mieszkańców wywodzi się z Kresów. Podczas 

spotkania prowadził z młodzieżą ciekawy 

dialog. Zadawał pytania a kiedy nie znaliśmy 

odpowiedzi wyjaśniał nam sam… 

Zaczął swoją 

opowieść od 

wytłumaczenia 

czym  

tak naprawdę są 

Kresy i położył 

nacisk, by 

pamiętać iż są to 

dawne ziemie 

polskie, utracone 

po II wojnie 

światowej: Polesie 

województwo 

białostockie, 

tarnopolskie, 

stanisławowskie i lwowskie. Dokładnie 

wskazał je na mapie. Zapytał słuchaczy: 

„Dlaczego to warto wiedzieć?” I udzielił 

bardzo prostej odpowiedzi: „To jest taka 

bardzo prosta zasada, jeżeli coś wiemy o naszej 

rodzinie, o naszych dziadkach, o naszych 

pradziadkach, to wtedy dużo więcej wiemy o 

sobie samym. Tak jak każde dziecko wywodzi 

się z jakiejś rodziny, kraju, państwa, tak i 

naród wywodzi się z jakiejś historii.” Pan 

Stanisław pokrótce przypomniał historię 

Kresów wspierając się o mapę Polski z XVI i 

XX wieku. Barwnie opisywał Polskę u szczytu 

potęgi w XVI wieku, przypominając 

wszystkim, "złoty wiek"  

polskiego państwa. Następnie opisując rozbiory 

Polski dotarł w swej opowieści do I Wojny 

Światowej, kiedy odradza się państwo polskie. 

W swej opowieści przypomniał walkę naszych 

rówieśników o Lwów- tzw. Orląt Lwowskich w 

1918 roku. Zwrócił uwagę , że walka o Polskę 

zaczęła się na Kresach- właśnie we Lwowie. 

Przypomniał nam, że do tych terenów na 

wschodzie pretensje mieli także Ukraińcy oraz 

jak niewiele brakowało, by Polska się nie 

odrodziła. Przy tym podkreślił, że to cywile, 

młodzież, jako pierwsi chwycili za broń- nie 

wojsko! W swojej opowieści skupił się nad 

historią Kresów i Kresowiaków, którzy 

przeżywszy tzw. rzeź wołyńską po wojnie 

zostali z tych terenów wypędzeni. 

Najciekawszą częścią opowieści p. Stanisława 

było jego osobiste wspomnienie o Kresach: 

„Mieszkałem jako dziecko w województwie 

tarnopolskim. Mieszkałem na wsi. W naszej 

wsi żyli Polacy, Ukraińcy i Żydzi (…) przed 

wojną na całych tych ziemiach było 12 

milionów ludzi, którzy nie byli Polakami. Byli 

obywatelami polskimi, ale nie byli Polakami. 

Nie było 

drugiego 

takiego 

państwa, które 

przyjmowałoby 

tylu obcych. 

Dzisiaj bardzo 

często słyszymy, 

że Polacy są 

nietolerancyjni, 

ale czy to 

prawda? 

Polaków 

samych było 23 

miliony, a 12 

milionów to byli Ukraińcy, Rusini. (…) Przed 

wojną nie było czegoś takiego jak naród 

Ukraiński. To byli ludzie zwani Rusinami i oni 

dopiero stawali się Ukraińcami z biegiem 

czasu, powoli, mniej więcej w latach 30. XX 

wieku. (…) Mieszkali na Wołyniu, w 

Tarnopolu, Stanisławowie i Lwowie, było ich 

około 5 milionów. Kiedy wybucha wojna, te 5 

milionów Rusinów, którzy stają się 

Ukraińcami chcą na tej ziemi stworzyć swoje 

państwo - Ukrainę. I co zaczynają robić? 

Mordować ludzi. Wy słyszeliście o Wołyniu, że 

na Wołyniu zostali wymordowani Polacy.  



Wołyń to jest tylko część Kresów. Na tej części 

ziem polskich, którą zajmuje Związku 

Radziecki w czasie wojny, Ukraińcy chcą 

stworzyć swoje państwo, ale jest tutaj przecież 

bardzo dużo Polaków. I co oni robią? 

Mordują, i to mordują strasznie. Nie strzelają 

tylko biorą dzidy, widły, piły takie do cięcia i 

mordują. Ja wam mówię szczerze, żeby nikt 

was nie okłamał. Te 5 milionów Rusinów na 

tej ziemi chcą zbudować swoje własne państwo 

i nie budują tego tak jak inne narody, czyli 

chwytają za broń i walczą zbrojnie z wrogiem 

równym sobie. Tutaj jest sytuacja zupełnie 

inna. Polacy wtedy nie mają państwa, nie 

mają wojska, nie mają policji, bo zostali 

podzieleni między Niemców, a Związek 

Radziecki. Kiedy Polacy są bezbronni 

Ukraińcy się organizują i zaczynają 

mordować Polaków. (…) Jak ja mieszkałem 

tutaj w województwie tarnopolskim w takiej 

wsi, która była dość duża. W tej wsi żyli 

głownie Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Miałem 

przyjaciela Ukraińca, bardzo sympatycznego 

chłopaka, miałem wtedy 7-8 lat. Razem 

bawiliśmy się, rozmawialiśmy, graliśmy w 

piłkę. I z tym moim przyjacielem Sławkiem 

chodziliśmy razem czasami do kościoła 

czasami do cerkwi. Dlaczego? Dlatego, że na 

wsi była i cerkiew i kościół. Cerkiew, do której 

chodzili Ukraińcy i kościół, do którego  

 

chodzili Polacy. Tam nie było specjalnych 

różnic jeśli chodzi o stosunki do religii. 

Ukraińcy mieli swoją religię grecko-katolicką, 

a my mieliśmy rzymsko-katolicką. Różnica 

między nimi jest niewielka, ona dotyczy 

pewnej ceremonii. Kiedyś, jeszcze zanim 

weszliśmy do cerkwi na modlitwę wyszedłem z 

domu i chciałem poprosić tego kolegę,  

żebyśmy poszli się pobawić, bo jeszcze było 

trochę czasu. Wzywam go: Sławku, chodź, 

pójdziemy się trochę pobawić. Gdy go 

zawołałem, przyszedł(…) a ja mówię "Sławku, 

chodź, idziemy", a on mówi : "ja z tobą nie 

będę mówić". (…) Pytam: "a dlaczego nie 

będziesz ze mną mówić?", a on mówi: 

"Dlatego, że ty jesteś Polakiem, nie będę z 

tobą rozmawiać, bo ty jesteś Polakiem." 

Dziecko, które ma 7 lat, mówi do mnie, że nie 

będzie ze mną rozmawiać, bo jestem Polakiem. 

Jak myślicie, on sam tak z siebie powiedział? 

To rodzice. W domu jak gdzieś tam była 

rozmowa, że my musimy się odciąć od 

Polaków, że Polacy to są nasi wrogowie, i że 

my powinniśmy z nimi zerwać wszelkie 

związki. On mówi, że nie będzie się ze mną się 

bawił… (…) Odwracam się, idę do domu. I 

mówię swojej matce, że mój kolega nie chce 

się ze mną bawić. Ona na to „trudno, może 

nie miał czasu”, a ja na to: „Mamo, to nie jest 

tak. Mówi, że dlatego, bo jesteś Polakiem”. 

Moja matka mówi „to niesamowite, przecież to 

jest twój przyjaciel, nasza rodzina jest 

zaprzyjaźniona”. Jest niedziela, idziemy na 

mszę świętą. Poszliśmy do cerkwi. Poszła moja 

matka, moja ciotka Stasia, mój kuzyn Marian 

i ja. Odbywa się msza święta, jest ceremonia. 

Pop odprawia mszę, ale w pewnym momencie 

zaczyna wygłaszać kazanie, przypominał taką 

opowieść religijną o pszenicy i kąkolu. Mówi 

ona o tym,że jak się posieje pszenice, jak ona 

wyrasta to jest takie złe zioło, co się nazywa 

kąkol i jak tego kąkolu jest za dużo to ono 

wyniszcza pszenicę, zabija pszenicę. Ten pop 

mówi: »bracia Ukraińcy, ta pszenica to my 

Ukraińcy, a ten kąkol to są Polacy. Trzeba go 

wytępić, trzeba to zioło wyrwać z korzeniami«. 

My tego słuchamy, ja, moja mama, ciocia 

Stasia i mój kuzyn marian, który ma 16 lat. 

Matka pamiętam trzymała mnie za rękę, tego 

7- letniego chłopca i czułem, jak ściska moją 

rękę, zrozumiałem, że to coś się złego dzieje. 

Nigdy tego nie było. Pop to jest człowiek, który 

powinien głosić święte słowo, powinien nas 

błogosławić. Mama była tak zdenerwowana i 

ciocia, że nie wytrzymały tego, bo Ukraińcy, 

których było dużo w tej cerkwi zaczęli 

spoglądać w naszą stronę. My byliśmy jedynie 

tą częścią Polską, a reszta to sami Ukraińcy. I 

wtedy moja mama i ciocia odwracają się i 

wychodzimy z cerkwi. To był ten moment, ten 

drugi moment, w którym wiedzieliśmy, że 



 

zaczyna się coś dziać. (…) Tego samego dnia, 

kiedy wyszliśmy z cerkwi, poszedłem do 

kuzyna, z którym poszliśmy do tej cerkwi. 

Siedzimy, a jego odwiedza w domu, jego 

kolega, przyjaciel. Mój kuzyn miał wtedy 16 

lat i jego kolega Ukraiński też tyle miał. Ten 

kolega Ukraiński przychodzi do mojego 

kuzyna jako przyjaciel. Siedzi, przez chwilę 

rozmawia, a moja ciotka pyta: „może byś coś 

zjadł?”, a on powiedział, że nie chce. Ona 

pyta: „dlaczego nie chcesz”, a on na to; „nie 

będę u was jeść”. W pewnym momencie 

widzimy, że ten 16- letni Ukrainiec wyciąga 

scyzoryk, nóż. Bawi się tym nożem, trzyma w 

ręku i nic nie mówi. Moja ciotka Stasia pyta: 

»dlaczego ty się tym nożem bawisz?« On tak 

przez chwilę się zastanawia, patrzy na ten nóż 

i mówi: »ten nóż, bardzo dobrze wszedłby w 

brzuch Mariana, wszedłby tak jak w masło.« 

Moja ciotka na to: »Co ty opowiadasz, 

chłopcze? Mówisz, że ten nóż wszedłby w 

brzuch mojego syna, a twojego przyjaciela?«, 

a On na to: »jakbym tak go cisnął, jakby go 

tak mocno to wszedłby szybko!«(…) Nastała 

niesamowita cisza. Moja ciotka nie wiedziała 

co z tym zrobić, popatrzyła tylko na ścianę, na 

której był obrazek Matki Boskiej. Patrzy na 

ten obraz Matki Boskiej i mówi do niego: 

»Spójrz, to jest Matka Boska. Matka Boska 

wasza, Ukraińska i to jest Matka Boska nasza, 

Polska. To jest nasza wspólna Matka Boska.  

 

Bóg jest nasz wspólny. Dlaczego ty tak 

mówisz?«, a On na to: »Bo mnie tak mówili, 

bo mnie tak kazali powiedzieć.« (…) On miał 

zrobić coś innego, tylko to się nie udało. On 

miał przyjść do swojego przyjaciela i go zabić, 

tylko nie miał siły, nie miał tyle odwagi. Był 

chłopcem niedoświadczonym, nigdy nikogo 

nie zabił, a jemu kazali zabić jego przyjaciela. 

Później się okazało, że ten chłopiec otrzymał 

rozkaz od bandy Ukraińskiej (Banda UPA- 

przyp. aut.), że ma udowodnić, że jest silny, że 

ma silny charakter, że potrafi kogoś zabić. I 

on przyszedł taki naiwny, przecież miał 16-ście 

lat. Nie zabił, ale powiedział, że chciałby zabić. 

(…) I tak ci młodzi ludzie 16, 15, 18-letni 

wciągali się do bandy.(…) Zaczyna się wielkie 

mordowanie Polaków w 1939 roku. Kilka 

tysięcy Polaków zostaje wymordowanych 

nożami, siekierami. W 

1943 roku zaczyna się 

Wołyń, zostaje 

wymordowane 

całewojewództwo 

Wołyńskie. 60 tysięcy 

Polaków zostaje 

zamordowanych 

siekierami, nożami i 

piłami. I tak w 

przeciągu 6 lat od 1939 

do 1945 roku, do końca 

wojny na tych ziemiach 

zostaje wymordowanych 

przez Ukraińców ponad 

200 tysięcy Polaków. 

Kiedy kończy się wojna 

ziemie te są zajęte przez 

związek radziecki, czyli 

przez komunistów i 

wypędzają nas stąd." 

 
Uczniowie byli niezwykle zainteresowani 

opowieścią p. Stanisława Srokowskiego, dlatego 

chętnie zadawali mu pytania: 

-Co Pana natchnęło do napisania książek o takiej 

tematyce? 

 Stanisław Srokowski: Po pierwsze moja książka, 

stała się podstawą scenariusza do filmu „Wołyń”.  

 



 

Zwrócił się do mnie reżyser nazywa się 

Smarzowski i mówi: „proszę Pana, chcę nakręcić 

film na podstawię Pana książek, czy możemy się 

umówić by go opracować koncepcję?” No i 

zaczęliśmy pracować i to był początek powstawania 

filmu. Czyli najpierw musi być pomysł, jakaś 

książka i od tego się zaczyna. A co mnie natchnęło? 

Moje własne doświadczenie, czyli to co Wam 

mówiłem. Moi dziadkowie, moje własne przeżycia. 

-Jak Pan uciekł z Kresów, gdzie miał Pan mamę 

i tatę? 

 

St.S: Ważne… My byliśmy wypędzeni, nie 

uciekałem z Kresów, zaczęli nas straszyć piłami, 

siekierami. W 1945r. była taka uchwała 

międzynarodowa (postanowienia pokojowe 

Poczdamie- przyp. aut.), żeby Polaków którzy tam 

mieszkają przerzucić na Ziemie Zachodnie, żeby 

uniknąć dalszych zbrodni. I ci Polacy, którzy tam 

mieszkali, zaczęli zajmować ziemie, gdzie teraz 

mieszkamy np.: Wrocław, Zielona Góra, Gorzów, 

Katowice.  

-Najmilsze wspomnienie z tamtego czasu? 

St.S:Piękne krajobrazy, góry -  Tatry Wschodnie. 

-Czy odwiedził kiedyś Pan swój „stary dom” na 

Kresach ? 
St.S: Tak, odwiedziłem swój stary dom na Kresach, 

nagrałem film jest na YouTube, można go obejrzeć. 

Spotkałem tam dawnych sąsiadów… 

 

-Czytał Pan ukraińskie komentarze pod filmem 

„Wołyń” ? 
St.S.: Tak czytałem, ukraińskie komentarze, były 

bardzo zjadliwe. Ukraińcy nie znają prawdy, 

wydaje się im, że było inaczej. Ukraińcy nie wydali  

zgody na wyświetlaniefilmu na Ukrainie w 

Kijowie, dlatego komentarze są złośliwe.  

 

 

-Jakie jest Pańskie zdanie na temat dzisiejszych 

Ukrainy? 

 

 

 

St.S.: Dzisiejsza Ukraina jest bardzo 

skomplikowana, czyli inaczej wojna domowa, jedni 

Ukraińcy toczą wojnę z innymi Ukraińcami. 

Oglądałem kilka dni temu ukraińską telewizję, bo  

mam dostęp, i wygląda na to, że zaczyna się u nich 

trzeci majdan. Nie wiemy jak to się skończy. W 

każdym razie zaczyna się wielka tragedia dla 

Ukrainy, państwo jest niezorganizowane, toczą się 

ciągle walki…  

- Czy nie bał się Pan że media ocenzurują film 

pt. „Wołyń” ? 

St.S: Tak, baliśmy się tego bardzo, on w jakiś 

sposób jest ocenzurowany. 

Nie w takim znaczeniu, że ktoś 

przyszedł z nożyczkami i 

obciął nam kawałek filmu. 

Tylko w tym znaczeniu, że 

„nie poszedł” przez pewne kraje 

np. na Ukrainie nie można go 

pokazywać, jest to zabronione.  

 

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem... 

 

 

Katarzyna Ślebioda i Oliwa Łączna  

kl. 3 a 
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