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Шановний Д-р Ернесто Гарсія !

Після відвідування Консульства Польщі у Львові 13 і 15 квітня здав документи на отримання разової візи до 
Польщі, щоб поїхати і вклонитись від імені нашого Громадянського Міжнародного Комітету ІіДЄ всім загиблим у
катастрофі польського літака 10 квітня 2010 р. під Смоленськом. Доречи, стрічки на вінки були зроблені ще 16.10.2010 
р. у Винниці.

23.04.2010 р. виїхав із Львова автобусом до Варшави і 24.04.2010 р. був о четвертій годині ранку в Варшаві 
(Польща). Оселився у готелі «Араміс» і о 11-тій годині був вже у центрі Варшави, де довідався про переведення 
Бібліотеки Польської Академії наук до Гданська. Тому прийняв рішення всі матеріали, які підготував до спільної 
виставки праць члена Президії Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, академіка Академії економічних 
наук України, проф., д.е.н. Олега А. Турецького і Президента-голови Азовського (Українського) відділення Академії 
ЕНіПД, академіка АЕН України, академіка Академії ЕНіПД Росії, академіка Нью-Йоркської Академії наук, проф. КІП 
Університету «Україна», д-ра Валерія О. Васильєва, направити до Іспанії із метою зробити виставку вже на тому рівні,
який був підтриманий Міністерством закордонних справ України у 2009 р. Тому 25.04.2010 р. відправив ці дві посилки 
до Зарагоси (Іспанія) на Ваше ім’я.



Також були про дубльовані скорботні листи до Польської Бібліотеки Народової, до Польської Академії наук і до 
Президентської Канцелярії Речіпосполітої Польщі. Після цього вирішив зробити саму головну справу, а саме – відвідати 
Цвинтар, де поховані загиблі поляки.

Цікаво, що із двох Цвинтарів, чомусь поїхав на самий віддалений, на так званий Військовий, де діє Костел під 
Везванієм Святого Карола Боротеуша (Koshchol Pod Wezwaniem sw. Karola Boromeusza). Це було вже десь о шостій 
годині і тільки встиг купити три пластмасових букети квітів і дві свічки у червоних склянках. Але люди всюди люди,
особливо, у Речіпосполітій Польщі. І третій букет продали за меншу ціну і сірники дали (все як і у нас в Україні – народ 
то єдиний).  

Встиг на службу у Костелі і встиг покласти куплені вінки від громадських установ із стрічками написаними в
Винниці, якими огорнув ці вінки, запалити свічки, а саме головне -  встиг спільно з поляками помолитись за всіх 
загиблих у Катині в 1940 р. і під Смоленськом 10.04.2010 р.

На фотографіях – крайній букет (із жовтими квітами на фоні білої стінки) із ліва є «Від Азовського 
(Українського) відділення Академії ЕНіПД»; крайній із права букет (теж із жовтими квітами із добре розлічимо для всіх 
стрічкою) є «Від Інституту ЕСКД ім. Ольги Васильєвой-Католик»; а другий поряд (із білими та голубими квітами), який 
взагалі стоїть між Академією та Інститутом – це «Від Громадянського Міжнародного Комітету ІіДЄ» (теж добре видна 
жовта стрічка).   

А у НЕБО уходять стежиною по білій стіні Костелу ХРЕСТИ всім полеглим на Сході (POLEGLYM  NA  
WSCHODZIE) …  

Але скільки їх !!!  Скільки синів польського і українського народу (єдиного, доречи, НАРОДУ !!) залишило цю 
землю тільки за те, що вони були Поляками і Українцями !!! Вони ні скоїли ніяких злочинів – вони просто були 
Поляками і Українцями – вони були Європейцями ! І за це їх знищили ! Як це можливо зрозуміти ?! 

Це сьогодні нам відомі всі 96 прізвищ Видатних Поляків - Самих Найкращих Громадян Світу і можемо їх всіх 
згадувати і постійно ПАМ’ЯТАТИ, а скільки імен ще невідомо нам сьогодні, тих хто загинув у 1940 році !   

 



Що цікаво, так те, що мені не хотілось робити фотографій у Польщі в цей раз, як їх не робив і у Львові 13 і 15 
квітня. Не для звітів та Інтернету їхав до Варшави. Тільки потім, майже перед тим, як залишити Цвинтар, зробив 
швидко ці фотографії для можливості передати Тобі, мій Товариш, хоча б трохи ту скорботну із великою непереможною 
надією атмосферу, яка огортає всіх присутніх на Цвинтарі у Варшаві (!). 



Мені здається, що тієї мети, яку ставили сили Зла вбиваючи польську інтелектуальну еліту 10.04.2010 р., вони не 
досягли !  Вони тільки об’єднали поляків і фактично зробили безповоротними всі демократичні процеси у Центральній 
Європі і Європейському Союзі. Вони визвали реальну Всесвітню Хвилю Скорботи за Видатними Громадянами Світу із 
Речіпосполітой - Польщі. Ця Велика СКОРБОТА об’єднала Християнський Світ !

І ми всі все життя будемо пам’ятати Леха Качинського (Lech Aleksander Kaczynski), Марію Єлену Макієвич-
Качинську (Maria Helena Mackiewicz  Kaczynska), Джоанну Агаску-Індеска (Joanna Agacka-Indecka), Єву Банковську 
(Ewa Bankowska), Анджея Бласека (Andrzej Blasik), Христину Бохенек (Krystyna Bochenek), Анну Марію Боровську 
(Anna Maria Borowska), Бартоша Боровського (Bartosz Borowski), Тадеуша Бука (Tadeusz Buk), Мірона Ходаковського 
(Miron Chodakowski), Чеслова Гивінські (Czeslaw Gywinski), Лешика Дептула (Leszek Deptula), Збігнева Денбські 
(Zbignew Dendski), Гжегоша Долмака (Grzegorz Dolmak), Катожину Дорачинську (Katarzyna Doraczynska), Едварда 
Духновські (Edward Duchnowski), Олександра Федоровича (Aleksander Fedorowicz), Джаніну Фетлінську (Janina 
Fetlinska), Ярослава Флорчака (Jaroslaw Florczak), Артура Француза (Artur Francuz), Францішка Гангора (Franciszek 
Gangor), Гражину Генсіка (Grazyna Gensicka), Казімержа Гіларскі (Kazimierz Gilarski), Пржемислава Гошевські 
(Przemyslaw Gosiewski), Броніслава Гостомскі (Bronislaw Gostomski), Роберта Марека Гживна (Robert Marek Grzywna), 
Маруша Хандзліка (Marusz Handzlik), Романа Інджейчика (Roman Indrzejczyk), Павла Янечка (Pawel Janeczka), Дарiуша 
Янковські (Dariusz Jankowski), Наталію Янушко (Natalia Januszko), Ізабелу Яругу-Новацьку (Izabela Jaruga-Nowacka), 
Йозефа Йонца (Jozef Joniec), Рушарда Качоровські (Ryszard Kaczorowski), Себастьяна Карпенюка (Sebastian Karpiniuk), 
Анджея Карвета (Andrzej Karweta), Маріуша Казана (Mariusz Kazana), Януша Кохановські (Janusz Kochanowski), 
Станіслава Комарніцкі (Stanislaw Komarnicki), Станіслава Єжи Коморовські (Stanislaw Jerzy Komorowski), Павла 
Краевські (Pawel Krajewski), Анджея Кремера (Andrzej Kremera), Зджіслава Крула (Zdzislaw Krol), Януша Крупські 
(Janusz Krupski), Януша Куртика (Janusz Kurtyka), Аджея Квашніка (Andrzej Kwashnik), Броніслава Квіатковські 
(Bronislaw Kwiatkowski), Войцеха Любінське (Wojciech Lubinski), Тадеуша Лютоборські (Tadeusz Lutoborski), Барбару 
Мацейчук (Barbara Maciejczyk), Барбару Мамінську (Barbara Maminska), Божену Мамонтовіч-Лолек (Bozena 
Mamontowicz), Стефана Мелака (Stefan Melak), Томаша Мерта (Tomasz Merta), Анджея Міхалака (Andrzej Michalar), 
Даріуша Міхайловські (Dariusz Michalowski), Станіслава Мікке (Stanislaw Mikke), Йюстину Монющко (Justyna 
Moniuszko), Александру Наталі-Швят (Aleksandra Natali- Swiat), Йяніну Натушевіч-Мірер (Janina Natusiewicz-Mirer), 
Петра Носека (Piotr Nisek), Петра Нуровські (Piotr Nurowski), Броніславу Оравец-Лофлер (Bronislawa Orawec-Loeffler), 
Яна Осінскі (Jan Osinski), Адама Пілха (Adam Pilch), Катажину Піскорську (Katarzy Piskorska), Мачей Плажинські 
(Maciej Plazynski),  Тадеуша Плоскі (Tadeusz Ploski), Агнежку Погрудку-Менцлавек (Agnieszka Pogrodka-Menclawek), 
Влодзімержа Пщтасінські (Wlodzimierz Potasinski), Аркадіуша Протасюка (Arkadiusz Protasiuk), Анджея Пшевожніка 
(Andrzej Prztwoznik), Кристофера Путра (Krzysztof Putra),  Рушарда Румянека (Ryszard Rumianek), Аркадіуша Рубіцкі 
(Arkadiusz Rybicki), Анджея Саріуш-Сканпскі (Andrzej Sariusz-Skanpski), Войчеха Северина (Wojciech Seweryn), 
Славоміра Скажипека (Slawomir Skazypek), Лешека Солскі (Leszek Solski), Владіслава Стасяка (Wladislaw Stasiak), Яцека 
Сурувка (Jacek Surowka), Олександра Шчигло (Aleksandr Szczyglo), Єжи Шмайджинскі (Jerzy Szmajdzinski), Йоланту 
Жиманек-Дереш (Jolanta Szymanek-Deresz), Ізобелу Томашевську (Izabela Tomaszewska), Марека Юлерика (Marek 
Uleryk), Анну Валентинович (Anna Walentynowicz), Терезу Валевську-Пшиялковську (Teresa Walewska-Przyjalkowska), 
Збігнева Вассермана (Zbignew Wassermann), Веслава Вода (Wieslaw Woda), Едварда Войтаса (Edward Wojtas), Павла 
Випиха (Pawel Wypych), Станіслава Зайaнца (Stanislaw Zajanc), Януша Закженські (Janusz Zakrzenski), Артура Зентека 
(Artur Zientek), Габріелу Зих (Gabriela Zych). 



Вічна їм Пам'ять ! 

 

Але чому так глибоко сприйняв цю трагедію ?  Чому не находив собі місця після того, як літак розбився і тільки після 
поїздок до Львова 13 і 15 квітня трошки стало на душі спокійніше ?  Невже так сильно спрацювали спільні Християнські 
Цінності ? 

Мабуть не тільки спільні Християнські Цінності, а і родинні зв’язки, про які мені ще майже нічого не відомо. Тільки 
відомо напевно, що є родичі у Польщі і такі, які дійсно можуть надати допомогу (високоморальні люди). Про це майже 
випадково довідався у 2001 р., коли переляканий підприємець (колишній слідчий) Микола з Донецька (Україна), який 
тільки із-за мене швидко приїхав до Польщі у Чиханов, хотів довідатись про тих, хто мені допоміг. Він так тоді і спитав 
– «Хто із моїх братів мені допоміг?». Він дуже здивувався, що про них мені нічого не відомо, а пані Тонтарська вже мене 
«замальдовала» (прописала на термін), виходячи із особистого відношення як до мене, так і до нього (він чомусь вважав,
що на все життя купив право мешкати у пані Тонтарської; яка самонадійна людина !). Тому я і переконаний, що є родини 
Чернявських і Полянських у Польщі, а головне – всі, хто пов'язаний із цими родинами вів і веде боротьбу за 
незалежність і майбутнє Польщі (!!). І для мене не визиває сумнівів, що частина родини загибла у 1940 році під 
Катинню, а також є родинні зв’язки із загиблими 10 квітня 2010 року під Смоленськом (!).  Тому бажав і бажаю зробити 
якісь дійсно реальні речі для цієї Європейської Держави, яку вже не зможуть знищити сили Зла, але якій необхідна 
допомога чесних людей, і зрозуміло, що не така, яку оказують літаками (які самі прямують на самознищення, а пілоти в
цю мить починають молитись, бо дуже добре розуміють що відбувається …).  Виходячи із цього зустрівся 26.04.2010 р.
із Віце-Презесом Польської Академії наук, академіком Анджеєм Горські (Andzej Gorski), якій відповідає за гуманітарний 
блок в Академії наук Польщі, а також із керівником закордонного відділу Академії наук Польщі, доктором Урсулою 
Вайсен (Uкszula Waycen).  Проінформував цих керівників про можливості спільної наукової співпраці у економіці,
філософії та теології, а також в історичному напрямку. Їх зацікавила робота Івано-Франківського Університету права ім.
Короля Данило Галицького, особливо, Програма круглого столу, присвяченого розвитку українського 
конституціоналізму (до 300-річчя Конституції Пилипа Орлика), яка відбулась 14 квітня 2010 р. в Івано-Франківському 
Університеті права ім. Короля Данило Галицького. На прохання академіка Анджея Горські (Andzej Gorski) залишив ці 
матеріали для ознайомлення і домовились про підготовку офіційного звернення до Президента Польської Академії наук,
яке ми підготовимо у Івано-Франківську. Також завдяки допомозі відповідального співробітника Польської Академії 
наук Анни Біейко (Anna Bieйko) вдалось окреслити наукові установи із якими є нам сенс співпрацювати, а саме:

1.Інститут наук економічних ПАН (00-330  Warszawa ul. Nowy Shwiat 72, tel.(0-22) 657-27-07, fax 826-72-54; e-
mail: inepan@inepan.waw.pl http://www.inepan.waw.pl ). Директор, проф.-др. Лешик Ясінскі (Leszek Josinski)  
2.Інститут Історії ім. Тадеуша Мантеуффла ПАН (00-272 Warszawa, ul.Rynek Starego Miasta 29/31, tel. (0-22) 831-
02-61 (do 62), fax 831-36-42; e-mail: ihpan@ihpan.edu.pl http://www.ihpan.edu.pl ). Директор, проф.-др. Адам 
Маніковскі (Adam Manikowski) 

http://www.ihpan.edu.pl/
mailto:ihpan@ihpan.edu.pl
http://www.inepan.waw.pl/
mailto:inepan@inepan.waw.pl


3.Інститут філософії і соціології ПАН (00-330 Warszawa, ul. Nowy Shwiat 72, tel. (0-22) 826-71-81, fax 826-99-48; 
e-mail: secretar@ifispan.waw.pl http://ifispan.waw.pl ), Директор, проф.-др. Генріх Доманскі (Henryk Domanski), 
проф.-др. Збігнев Міколейко (Zbigniew Mikolejko) 
4.Інститут розвитку сільських районів і сільського господарства / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (00-330 
Warszawa, ul. Nowy Shwiat 72, tel. (0-22) 826-94-36, fax 826-63-71; e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl
http://irwirpan.waw.pl ), Директор, проф.-др. Анджей Роснер (Andzej Rosner) 
 

Саме з цими установами є сенс почати співробітництво. Нам є що запропонувати і можемо здійснити спільні 
дослідження, які дадуть можливість надрукувати і в Польщі і в Україні спільні наукові праці. Це вважаю і буде реальною 
підтримкою, яку ми можемо надати в ці складні часи.
Також про всіх загиблих Великих Поляків ми будемо поступово давати матеріали на наших електронних сторінках. Всі 
ці Великі особистості того варті !!  
 

З повагою,

Завжди Ваш Олександр Валерійович Васильєв-Мюллер 

Заступник голови Громадянського Міжнародного Комітету Інтелектуального 
і Духовного Єднання, д-р

P.S. 
Шановний Д-р Ернесто ! Мене здивували деякі надруковані в журналах Польщі напрямки аналізу, які надані, наприклад,
у матеріалі з Норманом Ричардом Давісом (Norman Richard Davies), який вважається істориком Польщі (надрукував 
праці «Війна польська-радянська 191901920», «Серце Європи» і т.п.).  Вважаю, що дуже і дуже багато політики і страху 
у таких аналізах. Само запитання несе такий глибокий і заданий політичний підтекст, що стає важко після розуміння всіх 
джерел такої перекрученої думки. Сам оціни: «Поляки під впливом страшної трагедії шукають ясності у ірраціональних 
домислах, а саме у фатумі, якій висить над Польщею, в персту Божому, в народах вибраних і тих, хто комулює негативну 
енергію. Передбачається розгляд катастрофи гиблартарської, в якій загинув генерал Сікорський.» (Wydanie Specjalne 
“Viva!” NR 2/2010, s.66).  Який дивний камертон цього матеріалу. Дуже дивний !  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

To the chairman of Civil International Committee of Intellectual 
and Spiritual Unity  
Dr  Ernesto Garcia 

1.05.2010 
A report is on a trip to Warsaw (Poland) 
on April, 24-26 in 2010 

 
Dear Dr Ernesto Garcia ! 

 
After the visit of Consulate of Poland in Lvov 13 and on April, 15 handed over documents on the receipt of valid for one 

occasion visa to Poland, to depart and worship on behalf of our Civil International Committee of I&SU all of lost in the 
catastrophe of the Polish airplane on April, 10 in 2010  under Smolensk.  By the way, ribbons on chaplets were done yet in 
16.10.2010 in Winnica. 
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23.04.2010 I drove out from Lvov  a bus to Warsaw and in 24.04.2010 was at four o'clock of morning in Warsaw 
(Poland). Settled in the hotel of «Aramis»  and oh was a 11-th hour already in the center of Warsaw, where knew about the 
translation of Library of Polish  Academy of sciences to Gdansk. Therefore I made a decision all of materials, which prepared to 
the general exhibition of works member of Presidium of the Azov’s (Ukrainian) Department of Academy ES&E, academician of 
Academy of economic sciences  of Ukraine, prof., Dr.econ. Oleg A. Tureckiy and President-chairman of the Azov’s (Ukrainian) 
Department of Academy ES&E, academician AES Ukraine, academician of Academy ES&E  Russia, academician of New York 
Academy of Sciences, prof. CIE of University «Ukraine», Dr Valery A. Vasiljev,  to send to Spain with a purpose to do an 
exhibition already at that level which was supported Foreign of Ukraine Ministry in 2009.  Therefore in 25.04.2010 sent these two 
parcels in Zaragoza (Spain) on Your name. 

Also were about the duplicated mournful letters to Polish Library of Narodovoy, to Polish Academy of Sciences and to 
Presidential Office of Rechipospolitoy of Poland. After it I decided to do self main WORK, namely - to visit Cemetery, where 
lost Poland is buried.  

Interestingly, that from two Cemeteries, for some reason departed on the remotest, on so-called Military, where Church 
under  Vezvaniem  of Saint of Karola Boroteusha (Koshchol Pod Wezwaniem sw. Karola Boromeusza) operates. It was  already 
somewhere at six o'clock and only had time to purchase three plastic nosegays and two candles in red glasses. But people 
everywhere people, especially, in Rechipospolitiy of Poland. And the third bouquet was sold for a less price and matches gave (all 
as well as in our Ukraine are people unique).  

Had time on  service in Church and had time to put the bought chaplets from public establishments with ribbons written 
in Winnici, which wrapped these chaplets, to set a fire candles, namely main -  had time jointly with Poland to pray for all of lost 
in Katyni in 1940 and under Smolensk  in 10.04.2010  

On pictures is an extreme bouquet (with yellow flowers on a background a white wall)  from the counter-clockwise is  
«From the Azov’s (Ukrainian) Department of Academy ES&E»; an extreme from a right bouquet (also with yellow flowers from 
well visible for all a ribbon) is «From Institute of ESCR named Olga Wasilievoy-Catholic»; and second alongside (with white and 
blue flowers), which in general stands between Academy and Institute - it is «From Civil International Committee of I&SU» (also 
well visible yellow ribbon).   

And in SKY leave WAY on the white wall of Church CROSSES all of falling on the East  (POLEGLYM  NA  
WSCHODZIE) .  

But how many them !!!  How many left the sons of the Polish and Ukrainian people (unique, by the way, to PEOPLE !!) 
this earth only for that they were Poland and Ukrainians !!! They accomplished no crimes - they simply were Poland and 
Ukrainians - they were Europeans ! And for it they were destroyed ! How is it possible to understand it ?! 

 

It today we know all the 96 last names of Prominent Poland  - the Best Citizens of the World and can remember them all and 
constantly REMEMBER, and how many names yet unknown us today,  those who perished in 1940 year !   

That interestingly, so that I did not want to do pictures in Poland in this times, as did not do them and in Lvov 13 and 15 
on April. Not for reports and Internet rode to Warsaw. Only then, almost before to leave Cemetery, did  quickly these pictures for 
possibility to pass You, my Friend, even a bit that mournful with great invincible expectation atmosphere which shrouds all 
people on Cemetery in Warsaw (!).  создали 

It seems to me that purpose, which was put by forces of Evil, killing the Polish intellectual elite in 10.04.2010, they did 
not attain !  They only united Poland and actually did irretrievable all of democratic processes in Central Europe and European 
Union.  They created the real World Wave of Sorrow after Prominent Citizens of the World from Rechipospolitoy -  Poland. This 
Large SORROW united the Christian World !



And we all will remember right through life Lekha Kachinskogo (Lech Aleksander Kaczynski), Maria Elenu Makievich-
Kachinsku (Maria Helena Mackiewicz  Kaczynska), Dzhoannu Agasku-Indeska (Joanna Agacka-Indecka), Eva Bankovsku (Ewa 
Bankowska), Andzheya Blaseka (Andrzej Blasik), Khristinu Bokhenek (Krystyna Bochenek), Annu Maria Borovsku (Anna 
Maria Borowska), Bartosha Borovskogo (Bartosz Borowski), Tadeusha Buka (Tadeusz Buk), Mirona Khodakovskogo (Miron 
Chodakowski), Cheslova Givinski (Czeslaw Gywinski), Leshika Deptula (Leszek Deptula), Zbigneva Denbski (Zbignew 
Dendski), Gzhegosha  Dolmaka (Grzegorz Dolmak), Katozhinu Dorachinsku (Katarzyna Doraczynska), Edvarda Dukhnovski 
(Edward Duchnowski), Alexandra Feodorovicha (Aleksander Fedorowicz), Dzhaninu Fetlinsku (Janina Fetlinska), Yaroslava 
Florchaka (Jaroslaw Florczak), Arthur Francuza (Artur Francuz), Francishka Gangora (Franciszek Gangor), Grazhinu Gensika 
(Grazyna Gensicka), Kazimerzha Gilarski (Kazimierz Gilarski), Przhemislava Goshevski (Przemyslaw Gosiewski), Bronislava 
Gostomski (Bronislaw Gostomski), Robert Mareka Gzhivna (Robert Marek Grzywna), Marusha Khandzlika (Marusz Handzlik), 
Romana Indzheychika (Roman Indrzejczyk), Paul Yanechka (Pawel Janeczka), Dariusha Yankovski (Dariusz Jankowski), Natalia 
Yanushko (Natalia Januszko), Izabelu Yarugu-Novacku (Izabela Jaruga-Nowacka), Yozefa Yschnca (Jozef Joniec), Rusharda 
Kacherovski (Ryszard Kaczorowski), Sebast'yana Karpenyuka (Sebastian Karpiniuk), Andzheya Karveta (Andrzej Karweta), 
Mariusha Cazana (Mariusz Kazana), Yanusha Kokhanovski (Janusz Kochanowski), Stanislas Komarnicki (Stanislaw 
Komarnicki), Stanislas Ezhi Komorovski (Stanislaw Jerzy Komorowski), Paul Kraevski (Pawel Krajewski), Andzheya Kremera 
(Andrzej Kremera), Zdzhislava Krula (Zdzislaw Krol), Yanusha Krupski (Janusz Krupski), Yanusha Kurtika (Janusz Kurtyka), 
Adzheya  Kvashnika (Andrzej Kwashnik), Bronislava Kviatkovski (Bronislaw Kwiatkowski), Voycekha Lyubinske (Wojciech 
Lubinski), Tadeusha Lyutoborski (Tadeusz Lutoborski), Barbara Maceychuk (Barbara Maciejczyk), Barbara Maminsku (Barbara 
Maminska), Bozhenu Mamontovich-Lolek (Bozena Mamontowicz), Stephen  Melaka (Stefan Melak), Tomasha Merta (Tomasz 
Merta), Andzheya Mikhalaka (Andrzej Michalar), Dariusha Mikhaylovski (Dariusz Michalowski), Stanislas Mikke (Stanislaw 
Mikke), Yyustinu Monyuschko (Justyna Moniuszko), Aleksandru Natalie-Shvyat (Aleksandra Natali- Swiat), Yyaninu 
Natushevich-Mirer (Janina Natusiewicz-Mirer), Peter Noseka (Piotr Nisek), Peter Nurovski (Piotr Nurowski), to Bronislavu 
Oravec-lofler (Bronislawa Orawec-loeffler), Jan Osinski (Jan Osinski), Adam Pilkha (Adam Pilch), Katazhinu Piskorsku (Katarzy 
Piskorska), Machey Plazhinski (Maciej Plazynski),  Tadeusha Flat (Tadeusz Ploski), Agnezhku Pogrudku-menclavek (Agnieszka 
Pogrodka-Menclawek), Vlodzimerzha Pschtasinski (Wlodzimierz Potasinski), Arkadiusha Protasyuka (Arkadiusz Protasiuk), 
Andzheya Pshevozhnika (Andrzej Prztwoznik), Kristofera Putra (Krzysztof Putra),  Rusharda Rumyaneka (Ryszard Rumianek), 
Arkadiusha Rubicki (Arkadiusz Rybicki), Andzheya Sariush-Skanpski (Andrzej Sariusz-Skanpski), Voychekha Severina 
(Wojciech Seweryn), Slavomira Skazhipeka (Slawomir Skazypek), Lesheka Solski (Leszek Solski), Vladislava Stasyaka 
(Wladislaw Stasiak), Yaceka Suruvka (Jacek Surowka), Alexandra Shchiglo (Aleksandr Szczyglo), Ezhi Shmaydzhinski (Jerzy 
Szmajdzinski), Yolantu Zhimanek-Deresh (Jolanta Szymanek-Deresz), Izobelu Tomashevsku (Izabela Tomaszewska), Mareka 
Yulerika (Marek Uleryk), Annu Valentynovich (Anna Walentynowicz), Teresa Valevsku-pshiyalkovsku (Teresa Walewska-
Przyjalkowska), Zbigneva Vassermana (Zbignew Wassermann), Veslava Woda (Wieslaw Woda), Edvarda Voytasa (Edward 
Wojtas), Paul Vipikha (Pawel Wypych), Stanislas Zayanca (Stanislaw Zajanc), Yanusha Zakzhenski (Janusz Zakrzenski), Arthur 
Zenteka (Artur Zientek), Gabrielu Zukh (Gabriela Zych). 

Eternal them Memory ! 

But why so deeply did perceive this tragedy ?  Why did not find itself a place since an airplane was broken up and only after 
journeys to Lvov 13 and 15 on April  a bit became on the soul more quiet ?  Really did general Christian  Values work so strongly 
?

Presumably not only general Christian Values but also domestic copulas about which to me yet nothing is known almost. It is 
only known probably, that relatives are in Poland and such which can give a help indeed (high moral people). About it almost by 
chance knew in 2001, when a businessman (former officer policy) Nickolay from Donetsk (Ukraine) is frightened, which only 
from me quickly arrived to Poland in Chikhanov, wanted to know about those, who helped me. He so then and did ask me «Who 
of my brothers helped me?». He was very surprised, that about them to me nothing it is known, but mrs. Tontarska already me  
«zamal'dovala» (prescribed on a term), going out from the personal attitude both toward me and to him (he considered for some 
reason, that for life purchased a right to live in mrs. Tontarskoy; he is very…very reliable man !). Therefore I am convinced, that 
families of Chernyavskikh and Polyanskikh are in Poland, and main - all, who is related to these families conducted and conducts 
a fight for independence and future of Poland (!!). And for me not causes doubts, that part of family is lost in 1940 year under 
Katynju, and also there are domestic copulas with lost on April, 10, 2010 under Smolensk (!).  Therefore wished and wish to do 
some indeed real things for this European State which already forces of Evil will not be able to destroy, but which needs the help 
of honest people, and clearly, that not such which by making airs (what follow on a self-destruction, and pilots in this instant 
begin to pray, because very well understand that takes a place...).  Going out from it met in 26.04.2010 with Vice-Prezesom of 
Polish Academy of Sciences, academician Andzheem Gorski (Andzej Gorski), which responsible for a humanitarian block in 
Academy of Sciences of Poland, and also with the leader of oversea department of Academy of Sciences of Poland, doctor 
Ursuloy Waysen (Ukszula Waycen).  Informed these leaders about possibilities of general scientific collaboration in an economy, 
philosophy and theology, and also in historical direction. They were interested by work of Ivano-Francovsk’s University of right 
named King Daniel Galickogo, especially, Program round table, devoted development of Ukrainian constitutionalism (to 300-
richchya Constitution of Philip Orlika), which took a place on April, 14 in 2010 in Ivano-Francovsk University of right named 



King Daniel Galickogo. On the request of academician Andzheya Gorski (Andzej Gorski) left these materials for an acquaintance 
and agreed about preparation of official address to President of Polish Academy of Sciences, which we will prepare in Ivano-
Francovsk. Also due to the help of responsible employee of Polish Academy of sciences Anna Bieyko (Anna Bieyko) it was 
succeeded to outline scientific establishments with which sense to co-operate is us, namely:   
1.An institute of sciences economic PAS (00-330  Warszawa of ul. Nowy Shwiat 72, tel.(0-22) 657-27-07, fax 826-72-54; e-mail: 
inepan@inepan.waw.pl <mailto:inepan@inepan.waw.pl>   <http://www.inepan.waw.pl> ). Director, prof.-др. Leshik Yasinski 
(Leszek Josinski)  
2.Institute of History the name of Tadeusha Manteuffla PAS (00-272 Warszawa, ul.Rynek Starego Miasta 29/31, tel. (0-22) 831-
02-61 (do 62), fax 831-36-42; e-mail: ihpan@ihpan.edu.pl mailto:ihpan@ihpan.edu.pl http://www.ihpan.edu.pl ). Director, 
prof.-др. Adam Manikovski (Adam Manikowski) 
3.An institute of philosophy and sociology PAS (00-330 Warszawa, ul. Nowy Shwiat 72, tel. (0-22) 826-71-81, fax 826-99-48; e-
mail: secretar@ifispan.waw.pl http://ifispan.waw.pl ), Director,  prof.-др. Henry Domanski (Henryk Domanski), prof.-др.
Zbignev Mikoleyko (Zbigniew Mikolejko) 
4.Institute of development of rural districts and agriculture / Instytut Rozwoju Wsi and Rolnictwa PAS (00-330 Warszawa, ul. 
Nowy Shwiat 72, tel. (0-22) 826-94-36, fax 826-63-71; e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl http://irwirpan.waw.pl ), Director, prof.-
др. Andzhey Rosner (Andzej Rosner) 
Exactly with these establishments there is sense to begin a collaboration. It is been us that to offer and can carry out general 
researches which will enable to print and in Poland and in Ukraine general scientific articles. Count it and will be the real support 
which we can give in these difficult times. 
Also about all of lost Large Poland we will gradually give materials on our electronic pages. All these Large personalities of that 
cost !!  
 

With kind regards 
Always Your  Alexander Valerievich Vasiljev-Muller 

Vice-chairman Civil International Committee Intellectual 
and Spiritual Unit 

P.S. 
Dear Dr Ernesto ! I was surprised by some the directions of analysis, which are given, are printed in the magazines of Poland, for 
example, in material with Norman Richardom Davisom (Norman Richard Davies), which is considered the historian of Poland 
(printed books «War of pol'ska-radyanska 1919-1920», «Heart of Europe» and others like that).  Consider that very and very 
much the policy and fear in such analyses. A question carries such deep and set political implication which becomes hardness 
after understanding of all of sources of such twisted idea. Estimate: «Poland under act of frightful tragedy search a clarity in 
irrational conjectures, namely in fatumi, which hangs above Poland, in to the finger God, in people chosen and those, who 
accumulate negative energy. The catastrophe of giblartarska is foreseen, general Sikorskiy perished in which.» (Wydanie 
Specjalne “Viva!” NR 2/2010, s.66).  What strange tuning fork of this material. Very strange !  
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