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…A PIOTR SKRUSZONY ZAPŁAKAŁ

Z pochodzenia Ormianin, choć urodzony w Krakowie, ksiądz katolicki,
mocno zaangażowany w życie Kościoła,
założyciel Fundacji im. Brata Alberta
pomagającej niepełnosprawnym dzieciom, ostatnio zaś publicysta, autor
„kontrowersyjnych” książek, które w
bezkompromisowy sposób demaskują
zło, czy to wśród duchowieństwa, czy
na Kresach. Ksiądz TADEUSZ ISAKOWICZ – ZALESKI, człowiek nietuzinkowy, o wyrazistych poglądach na politykę, na Kościół, na otaczającą nas rzeczywistość, gościł w Ostrzeszowie.
Przyjechał tu na zaproszenie miejscowego koła PiS, aby promować swą najnowszą książkę „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”, a także porozmawiać
z ludźmi, którzy licznie przybyli na spotkanie z nim.
Już na wstępie przyznał, że nie jest
historykiem z wykształcenia, niemniej
historia to jego pasja, której oddaje się

niemal bez reszty. Z pasji tej, a także z
osobistych przeżyć ojca ks. Isakowicza,
jak również z relacji naocznych świadków zdarzeń powstała książka pokazująca w bardzo bolesny sposób to,
co w czasie II wojny działo się na tzw.
Kresach. Chodzi o pogromy, których
dopuściły się tam zbrodnicze oddziały
SS Galizien, założone wprawdzie przez
Niemców, lecz składające się z nacjonalistów ukraińskich. Udokumentowane
przykłady ich zbrodni, opisy zdziczenia
przytoczone w książce i podczas spotkania, wzbudzają grozę. Dobitny przykład to pacyfikacja w Hucie Pieniackiej. Niedawno w 65. rocznicę tamtych
zdarzeń spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy. Niestety, nad czym ubolewa autor książki – żadnego z nich nie
było stać na powiedzenie prawdy o tej
zbrodni. Tymczasem spędzono tam
do kościoła 1000 osób, a następnie w
100-osobowych grupach palono ich w

drewnianych stodołach. Równocześnie
na Wołyniu powstała UPA, której celem
była eksterminacja Polaków i Żydów.
Mordowali głównie chłopów, napadając na wsie. 400 polskich wiosek spotkała całkowita zagłada. Z rąk banderowców zginęło też 180 księży zamordowanych w bestialski sposób. Z tego
grona męczenników niestety żaden nie
został beatyfikowany – zauważył ks.
Isakowicz.
„Przemilcza się zbrodnie, nie mówi
prawdy o ludobójstwie. Pierwszy powód
to ta cholerna gruba kreska. W imię
poprawnych relacji polsko-ukraińskich
nie można zamykać pewnych rozdziałów. Państwo, które się boi własnej
historii i wszystkich dookoła przeprasza - co to jest za polityka? Niedługo za
Grunwald będziemy przepraszać. Uważam, że obrady okrągłego stołu były
przekręceniem całej historii.

Sylwia

P R O M O C J A
Pilarek spalinowych
(o szczegóły pytaj sprzedawcę)
ZAPRASZAMY
Przedborów 31,
tel. 062 731 94 58, 730 60 54
Ostrzeszów, ul. Armii Krajowej 4,
tel. 062 586 09 68
Kępno. ul. Świerczewskiego 29 a,
tel. 062 782 85 96
Syców ul. Komorowska 20,
tel. 785 46 61

(dokończenie na stronie 5.)

Chciał staranować radiowóz?

Do tego niecodziennego zdarzenia
doszło w nocy z 8 na 9 marca w Ligocie.
Policjanci z Ostrzeszowa zostali
wezwani do interwencji domowej –
34-letni, pijany mężczyzna zachowywał
się agresywnie wobec swojej rodziny.
Jednocześnie (prawdopodobnie) odgrażał się, że gdy przyjedzie radiowóz,
poradzi sobie z nim. Nie chciał czekać
na rozwój wydarzeń i wyruszył swoim
autem naprzeciw stróżom prawa. Kiedy
zobaczył jadący na sygnale radiowóz, z
animuszem uderzył w policyjnego forda.

MARCOWA DZIEWCZYNA

Fot. S. Szmatuła

Urzędowe
złomowanie pojazdów
Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu

Na szczęście policjanci
zachowali zimną krew
i hamując, zjechali na
pobocze, czym zminimalizowali skutki zderzenia.
Krewki
mężczyzna odniósł obrażenia
i przebywa w szpitalu.
Ciekawe, jak zareaguje,
gdy na trzeźwo uświadomi sobie, co zrobił?

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe
Operacja kasacji jest
bezpłatna
Zapewniamy odbiór
własnym transportem
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Opis zdarzeń oparty
na źródłach nieoficjalnych.

Firma Wieliczko
tel. 0509-953-555

