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Ostrowiec Świętokrzyski 
17.09.2013 r. 

 
Pamięci 

Golgoty Wschodu 
 

w 74’ rocznicę 
agresji sowieckiej na Polskę 

 



17 września   
Dzień Sybiraka 
Od czasów Konfederacji Barskiej 

poprzez powstania Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe : 
 

uprowadzani z domów, odzierani z godności, skazywani na katorgę, głodzeni, 
zmuszani do morderczego wysiłku w nieludzkich warunkach                     

pozbawiani wszelkiej nadziei na powrót do kraju. 
 
                       

                         Cześć ich pamięci! 



600 lat historii Kresów



600 lat historii Kresów 



Setki lat historii – rozbiory ziem I RP 



Książka  
na miarę  

„Pana 
Tadeusza” 

 
Losy  mieszkańców  

polskich zaścianków  
na terenach pomiędzy  
Berezyną a Dnieprem  
w latach 1911 - 1920 



Losy polskiego 
ziemiaństwa 

na Wołyniu w 
okresie I WŚ 

i po nadejściu 
bolszewii 

(1917-1919) 



Walki  
o 

wschodnią 

granicę 
1918-
1920  
Traktat 
Ryski 
1921 



I  WŚ  i Rewolucja Październikowa  
przyniosły na Kresach pierwsze ofiary. 

 
Po podpisaniu Pokoju Ryskiego w 1921 r.  

w granicach Związku Sowieckiego znalazło się  
ok. 1,2 mln Polaków. Zamieszkiwali oni głównie 

kresowe ziemie I Rzeczypospolitej, a największe ich 
skupiska znajdowały się na Żytomierszczyźnie 
(sowiecka Ukraina) i Mińszczyźnie (sowiecka 

Białoruś). Stalinowskie represje rozpoczęte w latach 
30’ XX w. miały doprowadzić  

do ostatecznego odpolszczenia Kresów. 



 I’-sze   ludobójstwo na Polakach:  
kryterium winy: etniczność. 

 

Do pierwszej fali represji wobec Polaków doszło w latach 1934-1938. 

 

Podstawą do najstraszliwszego terroru i rozpoczęcia tzw. Operacji Polskiej 
stał się rozkaz operacyjny NKWD ZSRS nr 00485 z 11 sierpnia 1937 r.  

 
W latach 1934  - 1938 wymordowanych zostało w ZSRS (głównie podczas 

„operacji polskiej”) przynajmniej 150 tys. Polaków.  
Dziesiątki tysięcy skazano na więzienia lub obozy,  

dziesiątki, a nawet setki tysięcy deportowano w głąb ZSRS.  
 

Do tych ofiar należy doliczyć ok. 60 tys. Polaków, mieszkańców sowieckiej 
Ukrainy, którzy zmarli w latach 1932-1933 w wyniku tzw. „wielkiego głodu”,  

sztucznie wywołanego przez władze ZSRS w celu złamania oporu ludności 
wobec przymusowej kolektywizacji. 



Pakt 
Ribbentrop – 

Mołotow 
(Hitler-Stalin) 

wersja 
z  

23.08.1939 r. 
Granica na  

Sanie, Wiśle, 
Bugu i Narwi 





 
 
 
 
 

„…Wam zabezpieczona 
swoboda i szczęśliwe życie.” 







IV rozbiór Polski 
według porozumienia 

z 28 .09.1939 r. 



Mapa  
z niemieckiego atlasu  
z połowy lat 30’ XX w. 

z wykreśloną linią  
interesów niemieckich  

na Wschodzie. 
 

Przebieg tej linii  
jest tożsamy  

z linią   
IV rozbioru Polski 

z 28.09.1939 r. 



Przykłady współpracy 
m.in. w zakresie 

planowania 
pozbawiania Polaków 
warstw przywódczych, 

niszczenia kultury, 
edukacji i gospodarki  

– na podstawie 
niemieckich dokumentów 



Wiosna 1940 – Zbrodnia Katyńska 



Kolejni ostrowczanie  
– razem 48 



Cztery wielkie deportacje Polaków z Kresów na Wschód 
 

                - luty 1940:                                        250 000  
                        - kwiecień 1940:                               300 000          

               - czerwiec 1940:                               400 000 
               - wiosna 1941:                                  220 000 
- ewakuacja w 1941 r. przed frontem:         200 000 



                                                        21 czerwca 
                                                              1941  
                                                            rozwód  
                                                        sojuszników 
 
 
    Na linii Stalina na Bugu 

 

 
      Wehrmacht też morduje 



Kaźń Polaków  
z rąk sowieckich  

w okresie  
po wybuchu wojny  

niemiecko-radzieckiej  
w czerwcu 1941 r. 



Realistyczny opis zbrodni,  
jakie spotkały mieszkańców 

Europy Środkowo-Wschodniej  
w latach 30-tych i 40-tych XX w. 

 
Planowa eksterminacja ludności, 

której winni byli  
zarówno Hitler, jak i Stalin  



 
Rzeź Polaków dotyczyła czterech 

wielkich województw 
przedwojennej Polski, (wołyńskie, 

lwowskie, stanisławowskie, 
tarnopolskie)   

w latach 1942-1945, 
prawie 130 - 200 tysięcy 

wymordowanej ludności cywilnej 
w zbiorowych masakrach,  

w około 4 300 miejsc.  



Michniów – Muzeum Martyrologii Wsi Polskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENOADIUM ATROX 
                                  = LUDOBÓJSTWO STRASZNE 





Miejsca zbrodni na Polakach w powiatach 
Lubomelskim i Włodzimierzowskim 



  
  
 
 

        Potomnym ku pamięci 
WYSTAWA  (fragmenty)  

PRZEDSTAWIAJĄCA LUDOBÓJSTWO  
DOKONANE NA POLAKACH 

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP  
W LATACH 1939-1947 

przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)  
i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) 

Całość: 
http://www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/wystawa_spis.htm  

 
+ Strona IPN:   http://www.zbrodniawolynska.pl/  

 
 
 
 
 

http://www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/wystawa_spis.htm
http://www.zbrodniawolynska.pl/


70’-ta rocznica zbrodni 
w Woli Ostrowieckiej 

i Ostrówkach 
30 sierpnia 1943 r. 

wioski założone w XVI w. 
 

odległe  12 km od Bugu/Dorohuska 



Wola Ostrowiecka 
przed wojną  

162 gospodarstwa 

30 sierpnia 
1943 

635 ofiar 
w tym 220 dzieci 

 



Ostrówki 
przed wojną  

115 gospodarstw 
 

30 sierpnia 
1943 

 
530 ofiar  

w tym 246 dzieci 
 
 

„Na polach wokół najemne grabarze 
Kopią w głąb ziemię – i broń poszczerbioną, 

Obrazy świętych i stare ołtarze, 
Na pył rozbiwszy, rzucają w jej łono, 
By nie stał żaden przed oczyma ludzi 

Pomnik dni dawnych – by ziemia ta cała 
Nagim – bez krzyżów – cmentarzem się stała, 
Gdzie z snu wiecznego mój lud się nie zbudzi.” 

                                                 Z. Krasiński  

 





Mieszkańcy Woli Ostrowieckiej 



Mieszkańcy Woli Ostrowieckiej 



Mieszkańcy Woli Ostrowieckiej 



Mieszkańcy Ostrówek 



Mieszkańcy Ostrówek 





Dalsze losy Polaków na Kresach: 
 

- Zsyłki AKowców w głąb ZSRS w latach 1944-1946:             30 000 
cd. mordów – np. Obława Augustowska, Żołnierze Niezłomni 

 
Wywózki (wypędzenia?) z Kresów  do Polski na Ziemie Zachodnie 

 
- pierwsza:   lata 1944 -1948                                                               

       z Kresów północno-wschodnich:         274 000        
 z Kresów południowo-wschodnich:    788 000   
                                /w tym z Wołynia:   108 000/ 

 
-druga:     w roku 1957:                         211 000 

 
10 kwietnia 2010 r. 

 ofiara 96 Polaków pod Smoleńskiem  
z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele  

– w drodze na uroczystości 70’ rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
 

Jeśli my zapomnimy o Nich  
to Ty Boże zapomnij o nas. 

 
Przebaczyć nie znaczy ZAPOMNIEĆ 



Plany  
terytorialne 

nacjonalistów 
ukraińskich  

wobec  
Polski 

Zakerzonia t.j. 
Krynica, Przemyśl i 

Chełm  
dla Ukrainy 

Wystawa  
w Toronto 

1981 r. 
 
 
 

A na Ukrainie 
powstają wciąż 
nowe pomniki 
Bandery i UPA 
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