
Kresowy Serwis Informacyjny -   10 lipiec 2011 - strona        1

Kresowy 
Serwis Informacyjny

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH 

N
 I 

 E
 Z

 B
 Ę

 D
 N

 I 
K

   
20

11

www.ksi.kresy.info.pl
      
       PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 

TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

„WNUCZKU 
WYDRUKUJ 
DZIADKOWI” 
Redakcja K.S.I. chce 
dotrzeć do wszystkich 
Kresowian, nawet tych 
nie zaglądających do 
internetu i umożliwić 
im dostęp do informa-
cji kresowych. Dla-
tego zwracamy się z 
apelem nie tylko do 
wnuków, synów ale 
znajomych a nawet 
sąsiadów o drukowa-
nie tego serwisu dla 
osób którym bliskie 
są sprawy kresowe. 
Miłośnicy Wołynia, 
Lwowa, Polesia, Tar-
nopola, Nowogródka, 
Wilna, Stanisławowa  
powinni mieć dostęp 
do informacji i spraw 
bliskich ich sercu.

PAMIĘTAMY 
 o lipcu 1943 
na Kresach 

11 lipca, o 22:00 
zapalmy Światełko 

Pamięci. 

Zapalone w naszych 
oknach świece niech sym-
bolizują pamięć o ponad 
130 tysiącach rodaków be-
stialsko zamordowanych 

przez OUN-UPA
na Kresach II RP.

Koniecznie dołącz do akcji 
„Światełko Pamięci”

   Wyd.  rocznicowe
   

   Numer  01/2011

11 lipca 1943 na Kresach

68. rocznica ludobójstwa 
Polaków na Kresach

foto-mix: Andrzej Łukawski - Redakcja KSI

Redakcja

Pokolenia Kresowe pamiętają i pamię-
tać będą, bo tego żadna władza nie jest 
w stanie zabronić, o wszystkich tych 
którym,  odebrano  nie tylko prawo do 
życia, ale jeszcze ostatnie jego chwile 
zamieniono w piekło na ziemi. Pamię-
tamy o „Dzieciach Kresów” w okrut-
ny sposób potraktowanych w obliczu 
śmierci i po niej. Nigdy nie zapomnimy 
o wszystkich pochowanych w mogiłach 
i poza nimi, pod krzyżami i bez nich  w 

nieodkrytych jeszcze miejscach. 
Pamięć nie może umrzeć, a jedynie z 
roku na rok urastać do jeszcze więk-
szej i bardziej powszechnej. Prawdzi-
we obchody tej rocznicy już dawno 
zaczęły się w lokalnych środowiskach 
kresowych, bo data 11 lipca 1943 roku 
uznawana za apogeum ludobójstwa na 
Wołyniu, jest tu symbolem tej tragedii.  
Już niebawem przed nami okrągła, bo 
70 rocznica, mamy nadzieję, że poprzez 
bieżące obchody dojdziemy  do niej 
godnie, z szacunkiem i uczcimy ją w 
stosownym wymiarze i już jako narodo-

we święto. 68 lat temu pojawiły się łuny 
nad Wołyniem, które później przeniosły 
się na całą Wschodnią Małopolskę, a 
dogasały jeszcze długo z tej strony Buga 
bo w 1947 roku. Jeszcze żyją wśród nas 
ludzie którzy pamiętają czerwone noce 
na kresach, im też należy się pokłon i 
szacunek. To wielu z nich nadal upar-
cie walczy o prawdę i pamięć dla tych 
którzy na zawsze pozostali na Kresach 
.Zadaniem następnych pokoleń jest do-
pilnowanie, aby ta pamięć nie umarła 
razem z nimi.

Redakcja

Nie wolno nam zapominać, że jedna 
trzecia ludności II Rzeczypospolitej to 
mieszkańcy Kresów. To tam się rodzi-
li i przybywali wybitni Polacy, nade 
wszystko gorący patrioci , nie tylko 
strzegący  rubieży Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej, ale pozostawiający na 
tej ziemi ślady naszej kultury i tradycji 
narodowej. Dzień 11 lipca 1943 roku 
to tylko symboliczna data związana z 

tragicznymi wydarzeniami na Wołyniu. 
To  właśnie wtedy nie tylko niebo było 
czerwone, ale trawa i czarna ziemia, 
a nawet ściany na  biało pobielonych 
domów i stojące obok nich drewniane 
płoty, wszystko poczerwieniało się od 
polskiej krwi. Tego dnia wymordowano 
mieszkańców 99 polskich miejscowo-
ści, głównie w powiatach horochow-
skim i włodzimierskim. Czerwone 
słońce nad Kresami zapaliło się jednak 
dużo wcześniej, a mianowicie 17 wrze-
śnia 1939 roku. Męczeństwo Kresowian 
rozpoczęło się z chwilą pierwszej oku-

pacji sowieckiej .Najpierw zaczęli ginąć 
z rąk band ukraińskich polscy żołnierze 
z rozbitych jednostek,  powracający do 
swoich domów, mordowani w bestialski 
sposób. Potem NKWD rozpoczęło akcję 
czyszczenia zajętych terenów z panów 
polskich i wrogów ludu. Wywożono na 
Syberię , czy do Kazachstanu, inteligen-
cję, pracowników administracji, byłych 
legionistów Piłsudskiego i wszystkich 
tych co władzy ludu mogli zagrozić. Tu 
też zaczyna się ślad „katyński” . Okupa-
cja niemiecka która dość szybko nastą-
piła po sowieckiej, skutecznie kończyła 

to czego nie zdążyli zrobić Bolszewicy. 
Pojechały więc pociągi w drugą stronę 
wywożąc młodych Polaków do niewol-
niczej pracy w Niemczech i pociągi ze 
skazańcami do obozów śmierci, o ile nie 
zostali zamordowani na miejscu tak jak 
profesorzy Uniwersytetu Lwowskiego. 
Idea „Samostyjnej Ukrainy” zrodzona 
wśród nacjonalistów ukraińskich w wy-
niku mglistych obietnic Niemców, sta-
ła się jedną z przyczyn  zaistnienia na 
Kresach Wschodnich planu ekstermi-
nacji ludności polskiej. Demon zbrodni 
opanował oszalałą „czerń” ukraińskiego 
chłopstwa prowadzoną przez uzbrojone 
oddziały OUN-UPA. Poszukując źró-
dła nienawiści i okrucieństwa należy 
zwrócić tu uwagę na istotną rolę cerkwi 
w kształtowaniu postaw ciemnej masy 
ludzkiej ukraińskiego społeczeństwa. 
Nawoływanie do mordowania  La-
chów i święcenie narzędzi zbrodni w 
cerkwiach, to istotny element oddzia-
ływania na psychikę prostych i często 
ograniczonych ludzi. Zwykli bandyci 
wykorzystując niskie instynkty ludz-
kie doprowadzili do piekła na ziemi, 
niegdyś urokliwej i spokojnej krainy. 
Druga okupacja sowiecka w 1944 roku 
nie przyniosła spokoju, NKWD nadal 
ścigało patriotów polskich, a „rezuny” 
z OUN-UPA  szaleli w województwie 
tarnopolskim dokonując powtórki z 
wydarzeń na Wołyniu. Mord w Hucie 
Pieniackiej 1000 Polaków i potworna 
zbrodnia w Wigilię Bożego narodzenia 
1944 roku we wsi Ihrowica  to  jakby 
klamry spinające okres tarnopolskiego 
dramatu. Mimo licznych prób opisania 
męczeństwa Kresowian, za co chwała 
twórcom tych dzieł, nikt nie jest w sta-
nie oddać tego w całości. W szponach 
trzech wrogów, ogrom cierpienia był 
tak wielki, że tysiące pieśni tego nie 
wyśpiewa, tysiące grubych ksiąg nie 
opisze, bo ci co ten czas przeżyli nadal 
płaczą. Tego jednak nie widzi i nikt nie 
słyszy, a może zbyt wielu jest takich co 
nie chce o tym słyszeć? Dlatego do dziś 
nie ma narodowego święta , „Dnia Mę-
czeństwa Kresowian”, jak mawia stare 
nasze przysłowie „kogo nie boli temu 
powoli”.Za to wszyscy wycierają sobie 
usta, przy każdej okazji, patriotyzmem i 
poświęceniem, kierując te słowa  szcze-
gólnie do młodych. A gdzie jest pamięć , 
hołd i cześć  dla tej części naszego naro-
du, która trwała i życie oddała na rubieży 
Rzeczypospolitej? A gdzie szacunek do 
jednego z najważniejszych rozdziałów 
naszej narodowej historii, „Męczeństwa 
Kresowian”? Przykro pisać i mówić , 
ale mamy do czynienia z „kupczeniem” 
naszą narodową historią w imię wyż-
szych celów politycznych. Ustanowie-
nie  dnia pamięci ofiar własnego narodu 
nie powinno mieć żadnego związku z 
rozmowami  z obcym państwem , bo to 
wewnętrzny obowiązek państw wobec 
obywateli ,a nie czyjaś łaska. Przedsta-
wiciele narodu zapominają się, komu i 
czemu powinni służyć, To bardzo  przy-
kre i porażające, że  przez ponad dwa-
dzieścia lat demokratyczne państwo nie 
potrafiło zająć stosownego stanowiska 
wobec własnej narodowej historii. Ro-
dzi się pytanie jak nauczymy następne 
pokolenia patriotyzmu i poświęcenia, 
jeśli nie potrafimy uszanować tego co 
zrobili nasi przodkowie?

Męczeństwo Kresowian , to 
istotny rozdział najnowszej 
historii Narodu Polskiego.
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Prof. Aleksander Kołodziejczyk

Terminem „Rzeź Wołyńska” obejmuję 
masowe mordy ludności polskiej do-
konane przez OUN – UPA na Wołyniu, 
Polesie, w Małopolscy Wschodniej i na 
terenach wschodnio – południowych w 
powojennych granicach Polski w latach 
1943 – 1946. Od tamtych tragicznych 
wydarzeń wkrótce minie 70 lat, a nadal 
pozostają one w mrokach niepamięci, z 
trudem przebijają się do świadomości 
naszego społeczeństwa. Są zniekształ-
cane i fałszowane przez ukraińskich 
nacjonalistów przy obojętnej postawie 
większości polskich historyków i polity-
ków. W Polsce nadal brakuje politycznej 
woli pełnego wyjaśnienia i upowszech-
nienia faktów związanych z Rzezią Wo-
łyńską. Znajomość faktów dotyczących 
tego tematu jest w społeczeństwie pol-
skim znikoma. Pomimo wydania wielu 
znaczących opracowań, 54% Polaków 
nie zna narodowości Ofiar tej potwornej 
zbrodni, 57% nie wie, kto te zbrodnie 
popełnił a większość pozostałych re-
spondentów podaje błędne odpowiedzi. 
Przyczyn tej niewiedzy, wręcz ignoran-
cji jest wiele w tym: ukrywanie przez 
władze PRL niewygodnych faktów np. 
o utracie znacznej części terytorium 
Polski, silna ounowska propaganda 
znajdująca posłuch u wielu polityków, 
dziennikarzy, działaczy samorządowych 
i w ośrodkach nauki i kultury; również 
rozbicie więzi wśród przesiedleńców 
z Kresów.  Dlatego w sprawie rzezi na 
Kresach /ludobójstwa/ brakuje silnego 
oddolnego parcia na środki decyzyjne, 
a nieliczni, którzy starają się przebić do 
społeczeństwa i wiodących polityków z 
informacjami o tragedii wciąż napoty-
kają na poważny opór i niezrozumienie. 
Zanikają więzi i wola wspólnego działa-
nia spadkobierców Ofiar OUN – UPA. 
Tylko część osób dotkniętych tragedią, 
związanych rodzinnie albo sąsiedzko 
z Ofiarami, zna fakty, stara się je upo-
wszechnić i zachować dla potomno-
ści. Niestety, tylko nieliczni historycy 
zajmują się tematyką eksterminacji 
ludności polskiej przez OUN – UPA. 
Niezrozumiała jest też postawa więk-
szości polityków sprawujących władzę 
po 1989 r. Nie tylko nie wykazali oni 
inicjatywy, ale nadal blokują oddolne 
starania o ujawnienie prawdy. Dlatego 
istnieje potrzeba ciągłego przypomina-
nia tragedii tysięcy naszych Rodaków; 
także dzisiejszy koncert uroczysty trze-
ba wykorzystać do tego celu. 
 Podjąłem się tego wystąpienia, chociaż 
nie ulega wątpliwości, że wielu tu obec-
nych zna problemy tragedii polskiej lud-
ności Kresów Południowo – Wschod-
nich II RP niż ja. Trzeba o nich mówić, 
by pozyskać dla tej sprawy kolejne 
osoby, które przejmą się losem naszych 
Rodaków bestialsko wymordowanych.
 Druga wojna światowa diametralnie 
zmieniła sytuację ludności polskiej na 
Kresach. Agresywna aktywność OUN 
przeciw Polakom znacznie się nasili-
ła. Już w pierwszych dniach wojny jej 
bojówki napadły na wycofujące się od-
działy WP i na uciekinierów z Polski 
zachodniej i centralnej. Po wkroczeniu 
na Kresy bolszewików „kryptoounow-
cy” współpracowali z NKWD:  inwi-
gilowali Polaków i donosili na nich do 
władz okupacyjnych, udzielali pomocy 
w deportacjach polskich rodzin w głąb 
Związku Sowieckiego.
 W 1941 r., gdy Kresy dostały się pod 
okupację hitlerowską, ounowcy entu-
zjastycznie witali nowych okupantów, 
wspierali ich militarnie, administra-
cyjnie i aprowizacyjnie, wspólnie z 
hitlerowcami likwidowali ludność ży-
dowską, pacyfikowali wsie, również 
ukraińskie, mordując ludność i paląc jej 
domostwa. Pod koniec 1942 r. bojówki 
OUN – UPA rozpoczęły eksterminację 
ludności polskiej w myśl hasła „wy-
rzezali Żydów, wyreżemo i Lachów” 
OUN – UPA, wspierana przez wiejskie 
bojówki SKW, rozpoczęła wiosną 1943 
r. masowe rzezie ludności polskiej, eks-

terminowano całe wsie i powiaty. Fale 
rzezi szły od wschodnich powiatów do 
zachodnich Wołynia, od Sarn, Równego 
do Włodzimierza i Lubomia. Przerażo-
na ludność polska uciekała do miast i 
miasteczek gdzie były niemieckie czy 
węgierskie garnizony. Część uciekinie-
rów padła ofiara łapanek i wywózek na 
roboty do Rzeszy, niektórym udało się 
przedostać do Małopolski Wschodniej i 
na Lubelszczyznę i tam ginęli z rak bo-
jówek OUN – UPA. Znaczna część lud-
ności schroniła się w miejscowościach, 
gdzie powstały polskie samoobrony.
 Kulminacja rzezi na Wołyniu nastą-
piła w lipcu 1943. w tym miesiącu 
pozbawiono życia najokrutniejszymi 
sposobami 17 tys. mieszkańców z co 
najmniej 530 miejscowości. W następ-
nym miesiącu dokonano napadów na 
301 miejscowości, mordując ponad 8 
tys. Polaków. Niedziela 11 lipca stała 
się najtragiczniejszym dniem w histo-
rii Narodu Polskiego. Do takiej tragedii 
nie doszło ani przedtem, ani potem, 11 
lipca stał się dniem Pamięci i Żałoby, w 
którym Polacy czcza pamięć Ofiar OUN 
– UPA.
 Masowe rzezie na Wołyniu trwały do 
wiosny 1944 r., tj. do przejęcia kontroli 
nad tymi terenami przez Armię Czerwo-
ną. Według obecnych szacunków OUN 
– UPA – SKW wymordowały na Wo-
łyniu około 60 tys. Polaków, mieszka-
jących w 1820 miejscowościach. Miej-
scowościach zaciekłości banderowców 
świadczy fakt, że wysłani przez Władze 
Polski Walczącej delegaci AK i BCH 
zamordowani zostali przez rozerwanie 
końmi. 
 Tak zginęli: Zygmunt Rumel poeta z 
Krzemieńca, oficer WP, konspirator, ko-
mendant BCH na Wołyń, jego oficer do 
zleceń specjalnych Krzysztof Markie-
wicz oraz przewodnik powożący Witold 
Dobrowolski. 
 Mordy, dokonywane przez OUN – UPA 
– SKW, cechowało wyjątkowe okru-
cieństwo, nie oszczędzano nikogo, ani 
dzieci, ani kobiet, ani starców; zwłoki 
bezczeszczono. Takie mordy zostały 
nazwane genocidium atroi – ludobój-
stwem okrutnym. Przerażenie budzą 
opisane sceny wyrafinowanych mor-
dów, jak np.: Ukrzyżowali ją żywcem 
na ścianie, przybili gwoździami ręce 
i nogi, odcięli piersi, wydłubali oczy, 
rozcięli usta od ucha do ucha i napisali 
obok… „Masz Polskę od morza do mo-
rza”, relacja Wandy Jaskółowskiej w; 
Ewa Siemaszko, ludobójstwo Polaków 
na Wołyniu i w Małopolscy Wschod-
niej. Biuletyn Informacyjny IPN, 2009, 
1-2,8.54/ Rzeziom towarzyszyły często 
profanacje zwłok, grabież mienia po-
mordowanych i niszczenie tego, czego 
nie dało się zabrać; zwykle palono cale 
obejścia. Krwawe dzieło UPA wspoma-
gały inne formacje ukraińskie na służbie 
u Niemców, jak policja czy pododdziały 
dywizji SS Galizien które razem z UPA 
wymordowały blisko tysiąc mieszkań-
ców wsi Huta Stepańska. Szczególnie 
okrutnie traktowano duchowieństwo ka-
tolickie, napadano na kościoły w czasie 
nabożeństw niedzielnych, mordowano 
wiernych z broni ręcznej i maszynowej, 
obrzucano granatami, podpalano świą-

tynie wypełnione wiernymi; ofiary ginę-
ły w pożarze. Z dokumentów wynika, że 
zamordowano ponad 150 duchownych, 
głównie w Małopolscy Wschodniej; 
niejednokrotnie przed śmiercią potwor-
nie ich torturowano. Do mordów człon-
kowie band OUN – UPA byli specjalnie 
sposobieni – przyjęcie do bandy wyma-
gało często inicjacji, czyli samodziel-
nego zamordowania niewinnej osoby, 
Lucyna Kulińska odnalazła dokument 
stanowiący instrukcję  takiej inicjacji, 
czyli chrztu bojowego, jak inaczej taki 
mord nazywano: „Wybierz sobie Łacha 
lub lacku detynu… i zabij go”.
 Znane są rozkazy atamanów OUN – 
UPA nakazujące odpolszczenie terenów 
uznanych jednostronnie przez OUN za 
ukraińskie: „polskie wsie palić, a ich 
ludność wycinać”. Łącznie w latach 
1943 – 46 w około 4300 miejscowo-
ściach Wołynia i małopolski Wschod-
niej wymordowano około 150 tys. Pola-
ków; niektóre źródła podają liczbę 200 
tys. ofiar . była to głównie ludność wiej-
ska; w miastach i miasteczkach garnizo-
ny okupacyjne dawali mieszkańcom i 
zbiegłej ludności względne bezpieczeń-
stwo, chociaż wielu uciekinierów Niem-
cy wywieźli na przymusowe roboty do 
Rzeszy.
 Na Wołyniu i w Małopolscy Wschod-
niej – w obliczu śmiertelnego niebez-
pieczeństwa – Polacy organizowali 
samoobrony. Jednak wiele z nich wo-
bec liczebnej i zbrojnej przewagi UPA 
zostało zabitych, a ludność, której nie 
udało się uciec do bezpieczniejszych 
miejscowości – wymordowana. Pod-
ziemnym władzom polskim nie udało 
się w porę zdecydowanie stanąć w obro-
nie eksterminowanej ludności czy wy-
posażyć mieszkańców w broń, nie przy-
słały na odsiecz oddziałów AK czy BCH 
z innych terenów. Znana jest bohaterska 
obrona Huty Stepańskiej w powiecie 
kostopolskim, gdzie polskie oddziały 
samoobrony /16-18 lipca 1943/ odpiera-
ły ataki OUN – UPA – SKW. W walce 
obronnej zginęło około 600 osób, ale 
dzięki samoobronie udało się ewaku-
ować większość ludności cywilnej. Na 
uznanie zasługuje też obrona Pańskiej 
Doliny w powiecie dubieńskim. Pomi-
mo wielokrotnych ataków bojówek UPA 
– SKW, wspartych przez działka i moź-
dzierz, kolonia utrzymała się do lutego 
1944, tj. do nadejścia Armii Czerwo-
nej. Obroniła się również samoobrona 
w Przebrażu w powiecie łuckim. Wieś, 
otoczoną bagnistymi terenami, obroń-
cy zmienili w warowny obóz, podjęli 
współpracę z oddziałami AK i party-
zantką sowiecką. OUN – UPA – SKW 
skoncentrowała się i rzuciła do ataku na 
Samoobronę w Przebrażu kilka tysięcy 
bojówkarzy  - rezonów, wspieranych 
przez artylerię, ale obrońcy odparli 
trzy ataki ratując przed zagładą około 
25 tys. zbiegłej tam ludności polskiej. 
Dziesiątki tysięcy ludności obroniła 
Samoobrona w Zasmykach – Kupiczo-
wie w powiecie kowalskim, w Bielinie 
w powiecie włodzimierskim i wiele 
innych placówek samoobrony. Baza w 
Zasmykach – Kupiczowie była terenami 
koncentracji oddziałów AK, z których 
utworzone w styczniu 1944 r. legendar-

na 23 dywizję Wolyńską AK. Dywizja, 
broniąc ludność przed atakami UPA, 
rozpoczęła akcję „Burza” na Wołyniu i 
Lubelszczyźnie prowadząc ciężkie, nie-
równe walki z frontowymi dywizjami 
Wehrmachtu.
 Znacznie liczniejsze oddziały sa-
moobrony utworzono w Małopolscy 
Wschodniej. Były one w stanie nie tylko 
odpierać ataki OUN – UPA – SKW, ale 
i prowadzić działania prewencyjne, wy-
przedzające. Nie ustały ataki banderow-
ców na ludność polską po wkroczeniu 
na Kresy Armii Czerwonej. Mobilizacja 
mężczyzn do Armii Berlinga pogorszyła 
tam stan bezpieczeństwa Polaków. Ban-
derowskie bandy nadal bezkarnie mor-
dowały bezbronną ludność do końca lat 
40. w 1944 r., po zajęciu całych Kre-
sów przez Armię Czerwoną, nastąpiła 
masowa ekspatriacja ludności polskiej 
na mocy bilateralnego porozumienia 
Związku Sowieckiego i PRL. Ucieki-
nierzy i ekspatriowani, którzy osiedlali 
się na Lubelszczyźnie Lubelszczyźnie 
Lubelszczyźnie Rzeszowskiem, jak i 
ludność miejscowa, byli nadal mordo-
wani do 1947 r. przez grasujące tam 
bandy OUN – UPA – SKW.
 Skrajni aktywiści nacjonalistyczni /
ounowcy/ nadal działają na Ukrainie 
budzą poważne obawy. Wciąż upra-
wiana jest silna antypolska propaganda, 
prowadzona przez wielu aktywistów 
partyjnych i działaczy samorządowych. 
Nadal gloryfikowana jest OUN – UPA 
i jej przywódcy – organizatorzy rzezi. 
Stawia się im pomniki, a ich imionami 
nazywane są ulice, place, instytucje. 
Za ten stan rzeczy winę ponoszą rów-
nież nasze elity. Polski Sejm oddał hołd 
ofiarom Katania, Holocaustu, więźniom 
obozów i łagrów, nawet ofiarom głodu 
na Ukrainie, ale na oddanie hołdu Ofia-
rom banderowskiego ludobójstwa trze-
ba długo czekać. Dopiero pod naciskiem 
kresowych organizacji Sejm w uchwale 
z 15 lica 2009 r. złożył hołd Ofiarom 
OUN – UPA, ale nie odważył się potę-
pić sprawców tej straszliwej zbrodnii na 
bezbronnej ludności..
 Nie raz zadajemy sobie pytanie, skąd 
tyle nienawiści i brutalności bierze się 
w zwykłych ludziach, bo przecież w 
mordowaniu dzieci, kobiet, starców naj-
częściej brali udział ukraińscy chłopi – 
sąsiedzi zza miedzy, którzy do niedawna 
nie tylko pokojowo współżyli z Polaka-
mi, współpracowali ze sobą, a nawet 
zawierali mieszane związki małżeńskie. 
Okazuje się, że dużo ludzi podatnych 
na agresywną propagandę ideologii zła, 
daje się porwać do uprawiania krwawe-
go terroru, potwierdza się teza prof. dr. 
hab. Wiktora Poliszczuka, że „ nie ma 
zbrodniczych narodów, są zbrodnicze 
ideologie i organizacje”. Taka zbrod-
nicza ideologia OUN opętała część 
umysłów Ukraińców i doprowadziła do 
ludobójstwa na pobratymczej ludności 
polskiej. Polska i Ukraina są sąsiada-
mi, należy więc zrobić wszystko żeby 
pomiędzy naszymi narodami panowały 
dobrosąsiedzkie stosunki. Do tego po-
trzebne jest jednak potępienie zbrodni i 
zbrodniarzy oraz przywrócenie pamięci 
i czci pomordowanym Ofiarom. Dopie-
ro po takim akcie może nastąpić pełne 
przebaczenie i pojednanie. Dopóki do 
tego nie dojdzie, trudno będzie budować 
dobrosąsiedzkie relacje. Zapomnieć o 
zbrodni nie można, pamięć o niej musi 
być przestroga dla wszystkich ludzi do-
brej woli, żeby taka zbrodnia nie powtó-
rzyła się więcej. Niewiele jest osób po 
stronie ukraińskiej, które obecnie otwar-
cie i obiektywnie mówią o Tragedii 
Kresów. Spadkobiercy skrajnych nacjo-
nalistów uważają tę Tragedię Polaków 
za konieczny i usprawiedliwiony etap 
w dążeniu do uzyskania niepodległo-
ści Ukrainy. Olbrzymia część zachod-
nioukraińskiego społeczeństwa, zajęta 
własnymi problemami, głównie poko-
nywaniem trudnych warunków życio-
wych, nie chce wracać do przeszłości. 
Tylko starsi znają wydarzenia sprzed lat, 
niektórzy byli ich świadkami, a może i 
uczestnikami, ale wolą milczeć, by nie 
narażać się apologetom OUN – UPA – 
SKW.
 Do tych nielicznych Ukraińców, którzy 
wybrali drogę prawdy i obiektywnej 

oceny Tragedii Kresów Południowo – 
Wschodnich należał profesor W. Polisz-
czuk. Trudne miał zadanie – nie zawsze 
wspierali go nawet Polacy, a ounowcom 
naraził się tak bardzo, że nie mógł od-
wiedzić swoich stron ojczystych. Uro-
dził się na Wołyniu, jego ojciec był pra-
wosławnym Ukraińcem, matka polską 
katoliczką. W czasie II wojny światowej 
ojciec Wiktora został rozstrzelany przez 
NKWD za to, że był wójtem II RP, a 
matkę z dziećmi zesłano do Kazachsta-
nu. W 1946 r. niepełną rodzinę Polisz-
czuków repatriowano do Polski. Wiktor 
ukończył prawo na Uniwersytecie Wro-
cławskim, tam też obronił stopień dok-
tora, habilitował się na Uniwersytecie 
Śląskim. W bogatym dorobku nauko-
wym liczącym około trzydziestu prac 
książkowych i ponad stu artykułach 
udowodnił tezę, że integralny nacjona-
lizm ukraiński /ounizm/ był odmiana 
faszyzmu i główną przyczyną ludobój-
stwa dokonanego przez OUN – UPA na 
ludności polskiej Kresów Południowo 
– Wschodnich II Rzeczypospolitej. Kry-
tykował władze Polski za brak zainte-
resowania losem Polaków na Ukrainie. 
Zmarł 17 listopada 2008 r. w Toronto, 
gdzie mieszkał od 1981 r. W Polsce i 
w Polonii, zwłaszcza w środowiskach 
kresowych, zyskał uznanie i głęboka 
wdzięczność za głoszenie prawdy o tra-
gicznych losach Polaków na Kresach.
 Mimo upływu dziesiątków lat od naj-
większego nasilenia rzezi w lipcu 1943 
r., wciąż aktualne są słowa w odezwie 
do Polaków i Ukraińców Okręgowego 
Delegata Rządu Rzeczypospolitej na 
Wołyń, Kazimierza Banacha: „Pola-
cy szanują niepodległościowe dążenia 
Ukraińców. Nie chcą i nie mają powo-
dów tych dążeń atakować i osłabiać. Z 
uczciwymi organizacjami ukraińskimi 
jesteśmy gotowi zawsze nawiązać jak 
najbardziej ścisłą i braterską współpra-
cę.”

Od redakcji; Materiał dostarczony przez 
Feliksa Budzisza z informacją, że został 
przedstawiony  na uroczystości poświę-
conej pamięci ofiar OUN – UPA. Poli-
technika Gdańska, 6 maja 2010 r. 
Prof. Dr hab. Aleksander Kołodziejczyk 
jest chemikiem, był Redaktorem Poli-
techniki Gdańskiej przez dwie kaden-
cje i działa społecznie na polu kultury, 
pomaga organizacjom kombatanckim i 
kresowym. Jest postacią znana i cenioną 
w Trójmieście.

RZEŹ WOŁYŃSKA

/Rzeź wołyńska

  /Pomnik we Włodzimierzu
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Jan Lis

  Działo się to jesienią 1943 roku w Pali-
krowach. Miałem wówczas dziesięć lat. 
Nie pamiętam dokładnie jaki był dzień i 
miesiąc ale spadł już śnieg. We wsi Pali-
krowy na Podolu zjawili się dwaj Niem-
cy w kompletnym ( rynsztunku) umun-
durowaniu i uzbrojeniu. Każdy z nich 
miał karabin dziesięciostrzałowy ‚Mau-
ser’ automatyczny i po kilka granatów. 
Obaj prosili o schronienie i pomoc w 
ukryciu się bo są dezerterami z niemiec-
kiej armii. Razem z nimi przyszedł też 
Żyd. Obaj Niemcy doskonale mówili 
po polsku, Żyd też posiadał pistolet, 
dodatkowe magazynki i dwa granaty. 
Ludność polska naszej wsi bardzo się 
ucieszyła z pojawienia się tych Niem-
ców. Mówiono, że to Polacy, którzy zde-
zerterowali. To ich przybycie napawało 
ludność Polską radością i umacniało w 
nadziei na lepsze czasy, na zwycięstwo.
Wieś miała zorganizowaną obronę 
przed bandami ukraińskich rizunów. 
Wyglądało to tak, że pełniono nocą 
wartę. Wartownicy byli podzieleni na 
oddziały. Jedni pełnili wartę, a drudzy 
odpoczywali w wyznaczanych kolejno 
chatach . Zmiana warty i czas trwania 
zależały od pory roku, pogody, tempera-
tury i jak długo można było być na sta-
nowisku wartowniczym. Jesienią odno-
wiono zaporę na grobli na rzece Siorła. 
Zapora była umieszczona za wsią, pod 
Łysą Górą, w kierunku wsi Kutyszcze 
na łące mojego dziadka, Jana Krompca. 
Zapora spowodowała spiętrzenie i zala-
nie łąk wzdłuż wsi od strony wschodniej 
i północnej, wzmacniając z tej strony 
bezpieczeństwo przed napadem rizu-
nów. Można było za to skupić większą 
uwagę na stronę południową i zachod-
nią. Oddzieliło to też niestety ludność 
mieszkającą za stawem i pogorszyło to 
ich bezpieczeństwo. Byli to w większo-
ści ‚Osadnicy Piłsudskiego’. Całe osie-
dle to rdzenni Polacy. Na noc szli oni do 
centrum wsi do rodzin lub znajomych 
na nocleg. Na moście do Podkamienia i 
na moście do Kutyszcz nocą ustawiano 
kozły drewniane uzbrojone drutem kol-
czastym. Wartownicy byli zorganizowa-
ni wg wojskowej struktury. Mężczyzni, 
którzy służyli w Polskim Wojsku przed 
wojną, teraz umiejętności nabyte sto-
sowali w organizowaniu zasad obrony 
przed bandami rizunów. Wielu męż-
czyzn posiadało broń. Była to broń róż-
nego kalibru. Czasem nowa i doskonała, 
a czasem jakieś samopały lub przeróbki 
ucięte z długiego karabinu.
Organizacją obrony dowodzili: Józef 
Fedorowicz, Wawrzyk Ziombra (pseu-
donim Poleszuk), Piotr Bieguszewski, 
Wróbel i inni ale ja całości składu do-
wodzących nie pamiętam. 
  Piotra Bieguszewskiego rizuny męczyli 
i chcieli go zmusić, by wydał nazwiska 
grupy dowodzącej obroną wsi. Wycinali 
mu orła na piersiach, obcięto mu uszy, 
bo nie słyszał ich pytań, ucięto mu ję-
zyk, włożono mu do kieszeni. Na koniec 
zawleczono go do stodoły Dajczaków i 
tam go spalono. W naszej wsi został za-
strzelony komendant ukraińskiej policji. 
Dokonał tego Tomasz Jurczenko ukry-
wający się przed wywozem na roboty do 
Niemiec. Zastrzelił on też ukraińskiego 
policjanta, swojego sąsiada, Jasia Soki-
ła ( przezwisko miał Woroczok ), który 
stale polował na Tomasza i jego brata 
Józefa, też ukrywającego się przed wy-
wózką na roboty do Niemiec.
Pamiętam jak J. Sokił stojąc z grupką 
młodzieży ukraińskiej pokazywał pliki 
zdjęć, które zdobywał podczas pacyfi-
kacji rodzin żydowskich. Odnosił się z 
pogardą w stosunku do tych ludzi , że 
byli bogaci, że pięknie ubrani itp. Ich 
zdaniem to wszystko godne pogardy. 
On zaś chełpiąc się rósł w ich oczach na 
bohatera w słusznej sprawie dla chwały 
Ukrainy.
Niemcy niechętnie odwiedzali naszą 
wieś, myślę, że się trochę obawiali. W 
wieczór Sylwestrowy 1943/44 roku po-
jawiła się partyzantka rosyjska. Jak wieś 
długa tak było pełno koni i partyzantów. 

Konie wiązali do płotów a ludność na-
szej wsi obficie je karmiła i gościła hoj-
nie partyzantów. Oni zaś drogą radiową 
połączyli się ze swoim sztabem w Rosji 
i podawali swoje miejsce pobytu. Mó-
wiono że było ich trzy tysiące. Byłem 
świadkiem, a było to w naszej chacie, jak 
jeden Niemiec i Żyd poprosili o przyję-
cie ich w szeregi partyzantów. Słucha-
łem jak oficer partyzant zapoznawał ich 
z regulaminem partyzantki. Ten Żyd w 
owym czasie podawał się za Tadeusza, 
mieszkał w naszym domu. Mama moja 
szczodrze go karmiła, mówi:
Mój syn Władzio jest gdzieś daleko na 
Sybirze, zabrany jako syn kułaka, może 
go ktoś też nakarmi.
Jeden z Niemców miał na imię Genek. 
Ten pozostał w naszej wsi. O świcie 
partyzanci poszli w lasy, ponoć w bory 
Sokolniki.
Była to niedziela 12 marca 1944 roku 
. Dzień ten rozpoczynał się piękną sło-
neczną pogodą. Śniegi już stopniały, tyl-
ko jeszcze w parowach, wąwozach były 
resztki. Słońce nagrzewało mocno czar-
ną żyzną glebę, a nagrzane powietrze 
drgało w bezwietrzu. Wieś naszą oto-
czyła tyraliera rizunów wraz z SS mana-
mi z Galizion Tarnopol. W kierunku wsi 
oddano dwa wystrzały armatnie z szosy 
wiodącej do Podkamienia. Po tych wy-
strzałach uzbrojeni mieszkańcy nasze 
wsi uznali, że to wojsko niemieckie, 
regularne oddziały frontowe. Wydano 
rozkaz, by chować broń, bo z wojskiem 
walka jest daremna. Wpadliśmy w szpo-
ny hordy bandyckiej ukraińskich rizu-
nów. Boże, taka pomyłka. Ukryliśmy się 
u sąsiada Ukraińca w wykopanym dole 
przykrytym stogiem słomy. Ta kryjów-
ka była wykonana w wielkiej tajemnicy. 
W tym strasznym dniu ukryło się nas 24 
osoby, razem z żoną tego Ukraińca, któ-
ra jeszcze karmiła nas chlebem. Tu prze-
siedzieliśmy do wieczora. Gdy zapadła 
noc, wyszliśmy z ukrycia i ujrzeliśmy 
łuny płonących zabudowań rodzin pol-
skich. Płonęły też zabudowania naszego 
serdecznego przyjaciela Jasia Jurczenki. 
Miał on kryjówkę pod jedną ze stodół. 
Była to zamaskowana piwnica, w której 
wykonano inne wejście tajemne, a wej-
scie prawdziwe zakryto i zasypano.
Mój Wujek Krompiec Piotr wiedząc, że 
tam są ukryci w piwnicy pod zgliszcza-
mi stodoły, otworzył z wielkim trudem, 
bo żar pogorzeliska utrudniał zbliżenie 
się. Otworzył i wołał po imieniu, ale 
nikt się nie odzywał. Udusili się wszy-
scy, łącznie z dziećmi dwanaście osób. 
Ja z moją siostrą Józią też szliśmy się 
tam ukryć, ale Jasio Jurczenko spotkał 
nas w sadzie swoim i powiedział, że on 
już tam wszystkich ukrył i zamaskował 
właz i też już tam nie wejdzie.
Idźcie dzieci do domu - powiedział. 
Wieczorem stwierdziliśmy że on też jest 
wśród tych uduszonych. Ja powiadam 
że anioł nas zawrócił. Przyszła babcia 
mojego kolegi szkolnego, Tadzia Dań-
czuka z płaczem i słowami: dzieci moje 
nie mamy się już po co ukrywać, wasz 
tatuś i dziadek zostali zamordowani.
Wszyscy, cała gromadka szła ulicą i gło-
śno płakała. Straszne ryki płonącego by-
dła wtórowały ich rozpaczy. Skoro świt 
uciekliśmy do wsi Maliniska, tam miesz-
kał wujek Stanisław Siczyński. Dotarli-
śmy tam wczesnym rankiem. Wszyscy 
jeszcze spali. Przerażeni szykowali nam 
śniadanie i słuchali o naszych strasz-
nych przeżyciach. Nie trwało długo 
i tu wystrzał z armaty dał sygnał ban-
dzie rizunów do zamykania okrążenia. 
Trzeba było znów uciekać. Tym razem z 
powrotem do naszej wsi. Bardzo długo 
strzelali za nami. Na szczęście nikogo 
z nas nie trafili. Razem z nami uciekała 
grupka dzieci, rodzeństwo - sześć osób, 
najstarsza dziewczynka była w siódmej 
klasie. Rodzice ich zostali zamordowa-
ni. Wróciliśmy do naszej wsi. Sąsiadka 
- Ukrainka, ukryła nas w swojej piwni-
cy, do której wejście było w stajni pod 
żłobem dla krów. Tam ukrywaliśmy się 
do wkroczenia Rosjan. Nie pamiętam 
ile minęło dni od czasu mordu Polaków 
(może dwa tygodnie) w naszej wsi do 
wkroczenia Rosjan. Od tego dnia prze-

staliśmy się ukrywać, też tego dnia spo-
tkałem mego kolegę Kazika Moczarę. 
Ubrany był w płaszczyk cienki szarego 
koloru i szedł bardzo wolno podpierając 
się kijem gdzieś znalezionym. Był bar-
dzo blady. Podbiegłem do niego i zapy-
tałem: Kazik, co ci jest ?
Odpowiedział: Ja jestem ranny, byłem 
na łące i po skończonej akcji wylazłem 
spod trupów. Byłem w domu u swej 
babci, ale tam nikogo nie ma. Zjadłem 
wszystko co tam było i teraz idę do cioci 
ona nie wie, że ja żyję. Zapytałem: gdzie 
cię ranili, pokazał mi palcem rdzawą 
plamę na brzuchu.
Tu mnie boli, ale kula nie wyszła bo ni-
gdzie więcej mnie nie boli.
Poszedł do cioci. Żył jeszcze kilka dni. 
Rodzice Kazika i jego dwaj młodsi 
bracia też zostali zamordowani. Janka 
Kobiakowska, (dziś po mężu Wasylin-
ka) Maryna Dyszluk, stary Ukrainiec 
Kutniak i kilka innych Ukrainek w 12 
marca podczas selekcji wskazywali na 
łące, kto jest Polakiem, a oprawcy od 
razu ustawiali ich w osobną grupę do 
rozstrzelania. Ustawiono dwa karabiny 
maszynowe, oprawcy przeżegnali się 
i wymordowali wszystkich Polaków. 
Potem poszukiwali wśród pomordowa-
nych, żywych i rannych dobijając ich 
strzałami.
Tam też został zamordowany mój dzia-
dek, Jan Krompiec, nie ma go w wy-
kazie pomordowanych. Zginęła moja 
nauczycielka Nagi i jej mąż. Imion ich 
nie pamiętam. Zginęli również Polacy 
z Wołynia, którzy zamieszkali w naszej 
wsi. Było ich wielu. Przygarnięci po 
tragedii na Wołyniu. Oprawcy zdzie-
rali z zabitych lepszą odzież i obuwie. 
Następnie przed spaleniem Polskich 
domów rabowali, ładowali na wozy i 
wywieźli dla swoich rodzin. Łup godny 
oprawców z UPA .
Na pomniku, który stoi w miejscu gdzie 
wymordowano Polaków z mojej wsi, 
napisane jest że zginęło ich 367 osób z 
zaznaczeniem, że zginęli w czasie woj-
ny. Zamordowano wiele więcej ale dziś 
już trudno ustalić ich nazwiska.
Po wojnie słyszałem jak matka Stefanii 
Dajczak opowiadała jak w Podkamieniu 
w Klasztorze OO Dominikanów po za-
kończonej akcji mordowania, odbywała 
się narada rizunów podsumowująca wy-
nik mordowania. Dla ozdoby narady Pa-
nią Dajczak powiesili na jej wełnianym 
szalu w drzwiach sali narad na terenie 
Klasztoru. Szal się po chwili urwał, a 
ona spadła. Jeden z oprawców przebił 
jej pierś bagnetem. Ta, pozostawiona na 
zimnej posadzce w sali, w której były 
powybijane okna, przeleżała kilka dni. 
W dniu kiedy wywożono ciała pomor-
dowanych z Kasztoru OO. Dominika-
nów do wspólnej mogiły, po zdjęciu jej 
z wozu przed złożeniem ciała do wspól-
nej mogiły, okazało się Pani Dajczak 
żyje, przed złożeniem ciała do wspólnej 
mogiły, pani usiadła. Udzielono jej po-
mocy. Następstwem powieszenia była 
utrata wzroku.
Niemiec Gienek okazał się szpiegiem. 
Poszedł do Podkamienia, tam zameldo-
wał się na posterunku niemieckim. Za-
danie wykonał. Dziś Ukraińcy nazywają 
swoich rizunów, zbrodniarzy, żołnierza-
mi armii powstańczej. Co to za żołnie-
rze, co siekierami zabijali małe dzieci ?
Będę usatysfakcjonowany jeżeli moje 
wspomnienia zostaną przychylnie  przy-
jęte przez czytelników.
To wszystko zostało spisane  dnia kwie-
cień 16 2009 w Gorzowie  Wlkp.
Dnia 29 czerwca 2011 na życzenie 
„Kresowego Serwisu Informacyjnego” 
dodaję jeszcze więcej sprawdzonych w 
międzyczasie faktów.
Zimową nocą w roku 1943 a może 1944 
( dokładnie nie pamiętam )z polskiej ko-
lonii Zarudzie ( odległość około jednego 
kilometra ) do wsi Palikrowy przybiegł 
chłopak. Miał około szesnastu lat. Jego 
dom rodzinny napadli Banderowcy. 
Jemu udało się uciec. Na sobie miał 
tylko nocną bieliznę. Biegł po śniegu, 
który pokryty był twardą zlodowaciałą 
skorupą. Biegnąc boso po śniegu, ranił 
swoje stopy tak, że robił krwawe ślady. 

Przybiegł i prosił o ratunek dla swoich 
rodziców. Wartownicy samoobrony peł-
niący nocną wartę, zorganizowali od-
siecz. Pojechali dwoma drogami tak, by 
oskrzydlić bandytów. Akcja się nie po-
wiodła, Banderowcy zabili dwóch Pola-
ków. Byli to, mężczyźni którzy uciekli z 
rodzinami z Wołynia przed Banderow-
cami. W domu państwa Waszkiewiczów 
ustawiono im katafalk. Widziałem roz-
pacz ich dzieci i żon.
W Podkamieniu na dziedzińcu Klasz-
toru OO Dominikanów jest głęboka 
studnia. Jak podają różne źródła, jej głę-
bokość jest w granicach stu dziesięciu 
metrów. Kuto ją w litej skale około dwu-
dziestu lat. Dziś ta studnia jest zasypana 
i zamurowano do niej dojście. Ta stud-
nia jest grobem niezliczonej ilości ludzi, 
których tam wrzucili oprawcy Bande-
ry. Dziś nikt nic nie mówi na temat tej 
studni. W Klasztorze OO Dominikanów 
było bardzo dużo rodzin polskich, które 
znalazły tam schronienie. Zawartość tej 
studni trzeba zbadać i wyjaśnić. Gdzie 
zniknęła ta ogromna liczba rodzi Pol-
skich ?
W maju 1944 roku zostaliśmy ewaku-
owani do Wiszniowca. miasta położo-
nego nad rzeką Horyń.Ewakuowano 
wszystkich mieszkańców wsi Palikro-
wy, bo w odległości trzech kilometrów 
przebiegała linia frontu wojsk Armii 
Czerwonej i wojsk Armii Niemieckiej. 
W Wiszniowcu zamieszkaliśmy w domu 
o numerze sto trzy przy ulicy Kwacziw-
ka u Ukrainki Borosiuk. Często przy-
chodzili do jej domu enkawudziści i 
pytali, gdzie jest jej mąż.

Odpowiadała, że w Armii Czerwonej 
(w Krasnej Armii). Kazali jej dać adres 
tej Armii, lub listy, które on do niej pi-
sze. Mąż jej był w bandzie banderow-
skiej a ona nie miała żadnych listów.
Którejś niedzieli wybrałem się z kole-
gami nad rzekę Horyń, by się pokąpać. 
Na przedłużeniu ulicy Kwacziwka była 
ulica Wesełiwka. Tędy szliśmy nad rze-
kę. W pewnym momencie zauważyłem 
wielu ludzi zgromadzonych na posesji 
spalonego domu. Ludzie gromadzili się 
koło studni, która była na tym terenie. 
Co się okazało ? Koło studni stał żoł-
nierz rosyjski, a w studni opuszczony 
na sznurach ojciec banderowca , któ-
ry pomordował kilka rodzin polskich 
i wrzucił ich do tej studni. Jeden czło-
wiek świecił do studni dużym lustrem 
odbitym światłem słonecznym. Temu w 
studni kazano wyciągać leżące tam cia-
ła pomordowanych Polaków. Pierwsze 
ciało wyciągnięte należało do dziecka w 
wieku około jedenastu może trzynastu 
lat. Lekarz wojskowy stwierdził, że to 
chłopiec. Ciało było już w stopniowym 
rozkładzie. Chłopczyk ten miał odrąba-
ne stopy i załamaną czaszkę. Obok nie-
go klęczała matka, poznała swego syna, 
Rzewnie płakała. Ukrainiec - ojciec tego 
bandyty - chciał uciec, ale żołnierz wy-
strzelił z karabinu w powietrze i kazał 
mu wrócić. Nie mogłem dłużej patrzeć 
i odszedłem.

 Mieszkając w Wiszniowcu, mieliśmy 
okazję zobaczyć ruiny spalonego pol-
skiego kościoła. Oprowadzał nas polski 
nauczyciel z Palikrów, Tadeusz Pludra. 
Uczył on przed wojną mego brata Wła-
dzia i siostrę Józię.
Wtedy byli obecni moja siostra Józia, 
Tadeusz Pludra. Jego siostrzenica Wisia 
i ja.
Stanęliśmy przed głównym wejściem do 
kościoła, Drzwi wejściowe były spalo-
ne, tylko przy zawiasach wisiały reszt-
ki zwęglonego drewna. Z wnętrza wy-
dobywał się fetor. Pan Tadeusz Pludra 
powiedział, że to resztki rozkładających 
się niedopalonych ciał. Widok przygnę-
biający również był gdy spojrzeliśmy na 
Nowy Wiszniowiec za rzeką Horyń. Wi-
dać było drugi polski kościół też spalo-
ny. Jego białe tynki nad oknami pokryły 
czarne smugi. Tam już nie byłem.
W tym momencie odwróciliśmy się, bo 
pod kościół podjechał wojskowy gazik, 
a w nim
polscy oficerowie. Na masce samocho-

du widniała biało - czerwona polska 
flaga. Łzy radości popłynęły z naszych 
oczu.

Jeszcze chcę wspomnieć, że za miastem 
Wiszniowcem były trzy wielkie zbioro-
we mogiły. Mówili miejscowi, że leży w 
nich trzy tysiące pomordowanych Pola-
ków i Żydów. W owym czasie przy tych 
grobach były postawione namioty i jak 
mówiono prowadziła tam badania Ko-
misja Międzynarodowa. Wojsko pełniło 
straż i nie dopuszczano nikogo w rejon 
tych grobów.
Na potwierdzenie moich opisów mam 
świadków w osobach Pani Janiny Cym-
balista
i Pani Stanisławy Pałczyńskiej. Obie Pa-
nie mieszkają w Warszawie. (Adres do 
wiadomości redakcji)

Łączę pozdrowienia i ukłony szerokiej 
mojej Rodzinie, Polakom Milnianom i 
Podolanom.

P.S.
Mieszkałem z Rodzicami we wsi Pali-
krowy, gmina Podkamień, powiat Bro-
dy, woj. Tarnopol na Podolu.
Swoje wspomnienia zamieszczam na 
stronie mileńskiej  www.milno.pl, z 
tego względu, że Ojciec mój Józef Lis 
(z Mateuszków ) urodził się na Milnie i 
tam mieszkał z rodzicami do czasu peł-
noletności.
Ożenił się w Palikrowach z Katarzyną 
z domu Krompiec. Ojciec Mamy Jan 
Krompiec również pochodził z Milna, 
był bratem Stacha Krompca. Na Milnie 
była wielka moja rodzina po mieczu i 
kądzieli.
Adam Lis brat ojca, siostra ojca po mat-
ce Anna Zaleska, wyszła za Deca. Do 
mojej rodziny zaliczają się również, 
Letcy, Krompcowie, Szeligowie, Paw-
łowscy i wielu jeszcze innych, których 
nie poznałem. Wojna nas rozsypała po 
świecie i nie pozbieraliśmy się.

Moje smutne wspomnienia z Palikrów

KRESY
Jeżeli i Ty chcesz 

podzielić się 
posiadanymi :

ZOSTAŃ NASZYM

 KORESPONDENTEM

 *fotokopiami
 *zdjęciami
 *skanami
 wyślij je na:

info@wolyn.btx.pl
     tel: 501153340

jeżeli są to:
 *wspomnienia
 *biografie
 *publikacje 
wyślij je na:
 
redakcjaksi@kresy.info.pl
    tel: 607144741

KSI

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

http://www.milno.pl
mailto:info%40wolyn.btx.pl?subject=Wys%C5%82%C4%85no%20z%20KSI
mailto:redakcjaksi%40kresy.info.pl%0D?subject=Z%20KSI
mailto:redakcjaksi%40kresy.info.pl%0D?subject=Z%20KSI


Kresowy Serwis Informacyjny -   10 lipiec 2011 - strona        4

Feliks Budzisz

  Oba terminy wywodzą się z OUN (Or-
ganizacja Ukraińskich Nacjonalistów). 
Ounizm – skrajnie esktermistyczna ide-
ologia, z czasem przybrała znamiona 
ideologii nazistowskiej. W II Rzeczy-
pospolitej OUN prowadziła działalność 
sabotażowo – dywersyjną dokonywała 
skrytobójczych zamachów na wysokich 
działaczy państwowych, licznych pod-

paleń majątków, grabieży. Współpra-
cowała z obcymi wywiadami na szkodę 
państwa polskiego, zmierzała do wy-
wołania powstania ukraińskiego, licząc 
na wsparcie Niemiec hitlerowskich. 
Podczas kampanii wrześniowej organi-
zowała bandy nacjonalistów, które mor-
dowały polskich żołnierzy, policjantów, 
urzędników, uciekinierów z Polski za-
chodniej oraz miejscową ludność cywil-
ną  (Władysław Pobóg – Malinowski, 
Najnowsza historia polityczna Polski. 
Gdańsk 1989, 11, s. 67). Przy pomocy 
swojej formacji zbrojnej, tzw. Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii (UPA), doko-
nała w latach 1942 – 1946 ludobójczych 
zbrodni na setkach tysięcy ludności pol-
skiej, żydowskiej, ukraińskiej, czeskiej 
Kresów Południowo – Wschodnich II 
Rzeczypospolitej. Oprawcy OUN – 
UPA w sadyzmie i okrucieństwie prze-
ścignęli swoich hitlerowskich instrukto-
rów i opiekunów, którym wiernie służyli 
nawet w obliczu nieuchronnej klęski III 
Rzeszy.
  W Polsce bandycki proceder uprawiali 
jeszcze dwa lata po wojnie. Mordowa-
li ocalałą z pożogi wojennej ludność 
cywilną oraz żołnierzy frontowych, 
milicjantów – byłych partyzantów 
AK i BCh, urzędników, palili zagrody, 
niszczyli uszczuploną przez działania 
wojenne  infrastrukturę – budynki uży-
teczności publicznej, mosty, koleje, siali 
krwawy terror w kilkunastu przygra-
nicznych powiatach. Dopiero operacja 
„Wisła”, przeprowadzona dużym wysił-
kiem wykrwawionego społeczeństwa, 
położyła kres rozbojowi i dalszemu 
zniszczeniu kraju, zlikwidowała bandy 
zdeterminowanych w zwyrodnialstwie 
rezunów.
  Blisko 230 tys. ounowskich faszystów, 
w tym wielu upowców uciekło z cofa-
jącym się Wehrmachtem do zachodnich 
Niemiec, a stamtąd wyemigrowało  do 
W. Brytanii, USA, Kanady, Ameryki Ła-
cińskiej, Australii (Tadeusz Piotrowski, 
Ukrainian Integral Nationalism, Toronto 
1997; W. Pobóg – Malinowski, tamże, s. 
223). Wielu przemycono za ocean przy 
pomocy bazylianów, usadowionych w 
Watykanie (Aarons Mark, Lotus John, 
Akcja Ocalenie. Watykańska przystań 
nazistów, Warszawa 1994). Ciążące na 
ounowcach zbrodnie przeciwko ludz-
kości (ludobójstwo) i wieloletnia kola-
boracja z hitlerowcami skłoniły ich do 
emigracji do desperackich działań ase-
kuracyjnych, które głównie polegały na: 
a)  sterroryzowaniu groźbami, pobicia-
mi, mordami swoich współziomków, 
również z wcześniejszego wychodź-
stwa, w celu wyciszenia nieprzychyl-
nych postaw do OUN – UPA i kolabo-
rantów z hitlerowcami oraz zdobycia 
funduszy drogą opodatkowania rodzin 

w wysokości tys. dol.,;
b)  opracowaniu „historii” OUN – UPA 
i innych formacji kolaboracyjnych, za-
cierającej ich zbrodnie i nobilitujacej je 
na formacje narodowo – wyzwoleńcze, 
czemu służyły głównie wielojęzyczne 
wydawnictwa, np. 5 – tomowa Encyklo-
pedia of Ukrainę oraz liczne publikacje 
firmy „Prolog”, założonej w Nowym 
Jorku przez M. Łebedia „Rubana”, ide-
ologa i organizatora ludobójstwa ludno-

ści Kresów;
c)  pozyskiwaniu zaufania administra-
cji USA, Kanady i W. Brytanii przez 
okazywanie wrogości do całego bloku 
wschodniego oraz gotowości do dzia-
łań wywiadowczych i dywersyjnych na 
jego terytoriach, z czego odpowiednie 
służby skwapliwie korzystały przerzu-
cając przeszkolonych szpiegów – by-
łych ounowców – upowców, również na 
tereny Polski; szkolił ich między innymi 
M. Łebed.
Deklarowanie wrogości do Sowietów 
oraz udział w operacjach wywiadow-
czych zaskarbiły ounowcom łaskę i po-
moc finansową państw zachodnich oraz 
całkowite rozgrzeszenie z popełnionych 
zbrodni przeciwko ludzkości. Państwa 
zachodnie rozpostarły nad zbrodnia-
rzami parasol ochronny, umożliwiając 
im intensywną indoktrynację diaspor 
ukraińskich. Tak w komfortowych wa-
runkach politycznych i materialnych 
odradzała się powojenna OUN, tworząc 
w sprzyjającym klimacie organizacje 
głównie typu banderowskiego. Czołowe 
pozycje wśród tych organizacji zajął w 
USA, Kanadzie, i W. Brytanii Kongres 
Ukraińskich Nacjonalistów (KUN) i 
Światowy Kongres Wolnych Ukraińców 
(ŚKWU, przedtem ŚKU). Na Ukrainie 
działają dwie liczące się partie typu 
banderowskiego: Ukraińska Nacjonal-
na Asambleja z paramilitarną wyraźnie 
faszystowską przybudówką – Ukraiń-
ską Nacjonalną Samoobroną (UNA – 
UNSO) oraz Państwowa Niepodległość 
Ukrainy (Derżawna Samostijnist` Ukra-
iny – DSU). Związek Ukraińców w Pol-
sce – zdaniem nie tylko dr. hab. Wiktora 
Poliszczuka – stanął zdecydowanie na 
pozycjach nacjonalizmu ukraińskiego, 
co potwierdzają jego działania, uchwa-
ły, działalność wydawnicza jego organu 
„Nasze Słowo” oraz oficyny wydawni-
czej „Tyrsa” (W. Poliszczuk, Integralny 
nacjonalizm ukraiński jako odmiana fa-
szyzmu, t.l, Toronto 1998, s. 144 – 147). 
Obecnie panoszenie się takiej organi-
zacji w Polsce, oprotestowanej bezsku-
tecznie przez niedoszłe Ofiary OUN – 
UPA, jest ewenementem niespotykanym 
w Europie.
  Szczególnie gorszącą i wybitnie szko-
dliwą działalność rozwinęły ounowskie 
organizacje na Zachodzie, np. w USA 
wzniosły pierwsze pomniki czołowym 
zbrodniarzom: Romanowi Szuchewy-
czowi, atamanowi OUN – UPA w Bu-
fallo w 1969 r. i w 1983 r. Stepanowi 
Banderze w Nowym Jorku. Hałaśliwe 
odsłonięcie pomników odbyło się – co 
szczególnie przykre i niezrozumiałe – 
przy milczeniu tamtej Polonii, która nie 
zdobyła się na choćby skromny pomnik 
dla Ofiar OUN – UPA! Podobno z inspi-
racji OUN administracja USA wymusiła 

na Edwardzie Moskalu, Prezesie Kon-
gresu Polonii Amerykańskiej, zaprze-
stanie publikacji w prasie polonijnej o 
zbrodniach banderowskich na ludności 
polskiej, niby to w celu nieantagonizo-
wania dwóch diaspor. W W. Brytanii, na 
kilka tysięcy członków dywizji SS „Ga-
lizien”, żadnego z nich nie pociągnięto 
do odpowiedzialności mimo popełnie-
nia ewidentnych zbrodni wojennych i 
przeciwko ludzkości. Ale i nagrany w 
W. Brytanii film o zbrodniach SS „Gali-
zien”, nie doczekał się emisji w Polsce. 
Wystarczył deklarowany antysowie-
tyzm, by rozgrzeszyć przestępców i pu-
ścić w niepamięć ich zbrodnie.
  Pod koniec lat 80 było już do przewi-
dzenia, że ruch społeczno – polityczny, 
zapoczątkowany przez Solidarność, 
prowadzi nieuchronnie do rozkładu 
bloku sowieckiego i upadku Związku 
Radzieckiego. OUN na tę okoliczność 
zintensyfikowała przygotowania do eks-
pansji swojej doktryny głównie na Ukra-
inie Zachodniej i w Polsce. Na Ukrainie 
był ku temu podatny grunt, a w Polsce – 
pilna potrzeba, by zatrzeć ślady bande-
rowskich zbrodni. W Polsce sprzyjające 
warunki dla wpływów OUN tworzył 
ZuwP i część polskich ounofilskich elit. 
Dążąc za wszelką cenę do zatuszowa-
nia banderowsich zbrodnii i nobilitacji 
OUN – UPA, ounowcy użyli nacisków 
politycznych na nasze elity, pozyskując 
dla swoich celów wiele osób wpływo-
wych w kraju i za granicą. Znaczną po-
moc okazali ounowcom ludzie z kręgu 
„Kultury” paryskiej. OUN od początku 
działała na przestrzeni byłego bloku 
wschodniego w sposób zorganizowany, 
skoordynowany i efektywny – według 
dyrektyw zawartych w swojej uchwale 
z 22 VI 1990 r., która między innymi do-
puszczała użycie środków finansowych 
z olbrzymich zasobów, zgromadzonych 
przez dziesiątki lat. „Przede wszystkim 
– mówi jedna z głównych dyrektyw 
uchwały – należy narzucić Polakom 
nasz punkt widzenia na historię i na 
stosunki ukraińsko – polskie”. Silny 
akcent uchwała położyła na nobilitację 
i heroizację OUN – UPA. Czytamy w 
niej: „Eliminować wszelkie próby zmie-
rzające do potępienia UPA za rzekome 
znęcanie się jej nad Polakami.[…] Mor-
dy, którym zaprzeczyć nie można, były 
dziełem sowieckiej partyzantki lub luź-
nych band, z którymi UPA nie miała nic 
wspólnego. „Inne dyrektywy zmierzają 
do historycznej, kulturowej depoloniza-
cji Kresów Południowo – Wschodnich, 
do totalnej negacji cywilizacyjnej roli 
Rzeczypospolitej we Wschodniej Euro-
pie. „Nie dopuścić – nakazuje uchwała 
– do głoszenia, że Lwów, Tarnopol, Sta-
nisławów, Krzemieniec i in. kiedykol-
wiek odgrywały rolę polskich ośrodków 
kultury. Zawsze były to ośrodki kultury 
ukraińskiej.” By realizować tę uchwa-
łę, zaleca ona ounowcom przenikanie 
do polskich instytucji i organizacji, a 
zwłaszcza mediów: „W tym celu należy 
przenikać do polskich organizacji, tam 
gdzie to jest możliwe lansować nasz 
punkt widzenia cierpliwie ale uparcie, 
zyskiwać zwolenników wśród Polaków, 
a tam gdzie to najbardziej celowe, nie 
żałować środków z Funduszu Wyzwo-
lenia Ukrainy. […] Najlepiej to robić 
piórem samych Polaków, wśród których 
znajdą się osoby sprzedajne (obiecać 
wysokie honoraria i stypendia zagra-
niczne).” Wielu z tych środków, niestety 
skorzystało.
  Uchwała zobowiązuje swoich adresa-
tów do zdecydowanej ingerencji w po-
litykę zagraniczną Polski i podporząd-
kowania jej interesom Ukrainy, w której 
kierowniczą rolę (wzorem KPZR…?) 
ma sprawować „rewolucyjna OUN”. 
„Przeciwstawiać się – nakazuje uchwa-
ła  - wszelkiemu zbliżeniu Polaków i 
Rosjan, zarówno na Ukrainie jak i w 
Polsce, podsycać wrogość Polaków do 
Rosjan i odwrotnie…” Jakby wyjął z ust 
niektórych naszych polityków! Poglądy 
zbliżone do tej dyrektywy prezentuje 
tzw. KOB, czyli P. Kowal, B. Osad-
czuk i trochę B. Berdychowska. Dwaj 

panowie ubolewali, że bak wcześniej 
wizyty premiera D. Tuska w Kijowie 
to tragedia, to zniweczenie kilku lat 
ciężkiej orki polskich polityków, że D. 
Tusk podlizuje się Putinowi, a W. Paw-
lak – Gazpromowi („Gazeta Wyborcza”, 
„Rzeczpospolita” z 5.11.2008). chwała 
naszym politykom za troskę o interesy 
Polski.
  Dyrektywy uchwały OUN porażają 
nie tylko wrogością ale i prymitywną 
bezczelnością np.: „Przed wojną Polacy 
nie zezwolili na otwarcie uniwersytetu 
ukraińskiego we Lwowie, my zaś prze-
łamiemy wszelkie opory i powołamy 
Uniwersytet Ukraiński w starożytnej 
stolicy Polski.” Kraków się obronił, 
ale w Lublinie, pod naciskiem OUN i 
B. Osadczuka i przy wsparciu polskie-
go ounofilstwa, utworzona dziwolą-
ga: Europejskie Kolegium Polskich i 
Ukraińskich Uniwersytetów (EKPiUU). 
B. Osadczuk, mieniący się gorliwym 
przyjacielem Polaków i egzekutorem 
testamentu Jerzego Giedrojcia, uważa 
Kolegium za wielkie dzieło swojego 
życia. A tak naprawdę wielki egzekutor 
kpił sobie z Ofiar OUN – UPA i tych 
niedoszłych, którym zalecał leczenie 
neuroz. Ale naiwne, ounofilskie władze 
polskie uhonorowały go czterokrotnie 
wysokimi polskimi odznaczeniami. 
Tymczasem prawdziwy, szczery przy-
jaciel Polaków, dr hab. Wiktor Polisz-
czuk, też Ukrainiec, który całą swoją 
bogatą działalność naukową poświęcił 
eksterminacji ludności polskiej przez 
OUN – UPA, zmarł nie doczekawszy się 
nawet podziękowania od polskich władz 
państwowych czy samorządowych. EK-
PiUU, dotychczas finansowane przez 
Polskę (2 mil. w ub. r.), kształci głównie 
Ukraińcow, którzy za studia i stypendia 
nie płacą tłumacząc się trudnościami 
finansowymi. Kanclerz Kolegium, dr 
hab. Wołodymyr Osadczy, „wyjeździł” 
służbowo za ostatnie półtora roku aż 
44 tys. zł. Wymienne kształcenie stu-
dentów na polskich i ukraińskich uczel-
niach jest bardzo wskazane, ale przecież 
może się odbywać dotychczasowym już 
trybem, jak studentów innych krajów. 
W uchwale znalazły się takie dyrek-
tywy: „Nigdy nie zależało nam na sile 
Polski i teraz nie zależy, wręcz przeciw-
nie – na jej osłabieniu wewnętrznym i 
międzynarodowym […] To wszystko 
ma służyć osłabieniu Polski; a w przy-
szłości doprowadzić nawet do zupełnej 
dekompozycji państwa polskiego, co 
leży w interesie polityki Ukrainy, w 
której siłą awangardowa jest i będzie 
rewolucyjna OUN.” Są to tylko niektóre 
dyrektywy uchwały ziejącej nienawiścią 
do Polaków i Polski, uchwały – potwor-
ka. Jest ona dokumentem haniebnym, 
świadczącym o głębokim amoralizmie 
jej autorów i całej powojennej OUN, 
kultywującej tradycje zbrodniczej OUN 
– UPA. Dokument nie ma podobnego 
sobie w powojennym świecie, bo gdyby 
się taki pojawił, byłby potępiony przez 
opinię światową. Jego nikczemność po-
głębia fakt, że tuszuje zbrodnie ludobój-
cze OUN – UPA i gloryfikuje tę upiorną 
formację, raniąc pamięć jej niedoszłych 
Ofiar. A już zakrawa na ponury absurd, 
że część polskich elit, w kraju i za gra-
nicami, milcząco pogodziła się z załga-
nymi tezami, złowrogimi dyrektywami, 
strofując tych, którzy mieli 9mają) o 
nich swoje krytyczne zdanie.
  Warto choćby nadmienić, że OUN w 
postaci DSU opracowała również do-
kumenty precyzujące jej stanowisko w 
wielu innych dziedzinach, w tym i w po-
lityce energetycznej Ukrainy, zakładając 
np., że cały transport rosyjskich surow-
ców energetycznych na Zachód powi-
nien odbywać się przez Ukrainę i pod jej 
kontrolą ( Z kym i proty koho, DSU, bez 
daty i miejsca wydania). Awantury w 
Polsce z gazociągiem Jamajskim i świa-
tłowodami kojarzą się niedwuznacznie z 
tymi dokumentami. By nie narażać się 
OUN, zrezygnowaliśmy z wyjątkowo 
opłacalnego tranzytu Wschód – Zachód, 
do którego predestynuje nas położenie 
w Europie.

  Uchwała OUN, gloryfikująca ban-
derowskich zbrodniarzy, byłaby może 
zlekceważona i zapomniana, gdyby nie 
fakt, że z nawiązka została zrealizowana 
na Ukrainie, a w Polsce legła u podsta-
wy fatalnej poprawności (pomroczno-
ści) politycznej, zakłamującej najokrut-
niejszą tragedię Polaków na Kresach, 
upokarzając boleśnie niedoszłe Ofiary 
banderowskiej pożogi.
  Mając pełne poparcie Zachodu i sprzy-
jający klimat społeczno – polityczny 
na Ukrainie Zachodniej, OUN szybko i 
efektywnie zrealizowała swój program, 
wyartykułowany w uchwale. W latach 
90. zounizowała tam instytucje rządowe 
i samorządowe, szkolnictwo i kulturę. W 
stekach miejscowości postawiła pomni-
ki dla OUN – UPA; ulice, obiekty, insty-
tucje otrzymały banderowskie nazwy. 
W duchu OUN opracowano programy 
nauczania, podręczniki, pomoce szkol-
ne i materiały propagandowe; biblioteki 
zapełniono ounowską literatura, glo-
ryfikującą OUN – UPA. Szybki postęp 
ounizacji wywołał protesty, co znalazło 
wyraz w głośnym apelu 95 ukraińskich 
parlamentarzystów. Ale, niestety, więk-
szość polskich elit zachowała milczenie, 
chociaż ounizacja ma bardzo ostre ak-
centy antypolskie.
  OUN przejęła od swojej poprzed-
niczki OUN – UPA arsenał sposobów 
i metod nie mających nic wspólnego z 
elementarną etyką. Podstęp, piramidal-
ny blef, oszczerstwa, intrygi, naciski, i 
wymuszenia, groźby i machinacje – to 
najczęstsze elementy jej amoralnych 
działań. Właśnie takimi sposobami, ma-
jąc przychylność polskiego ounofilstwa, 
doprowadziła do senackiej uchwały po-
tępiającej akcję „Wisła”,  która położyła 
kres pięcioletniemu krwawemu rozbojo-
wi na polskim terytorium, ratując życie 
i mienie wielu osób. Część, senatorów 
głosujących za potępieniem tej akcji, 
naiwnie liczyło, że OUN doprowadzi 
do potępienia przez parlament Ukrainy 
eksterminacji (ludobójstwa) ludności 
polskiej, ale się przeliczyło. OUN uzna-
ła ludobójstwo za bohaterską walkę na-
rodowo – wyzwoleńczą co zaakcepto-
wali niektórzy polscy historycy, a UPA 
za rycerzy bez skazy. Przez wiele już 
lat, niemal w każdych Telenowynach, 
wypomina się Polakom tę przesiedleń-
czą akcję, która ma się nijak do maso-
wych rzezi ludności od niemowlęcia do 
starca, dokonanych przez OUN – UPA. 
Liczba tylko polskich śmiertelnych ofiar 
przekracza liczbę przesiedlonych – i co 
należy podkreślić – na tereny o wybit-
nie lepszej pod każdym względem in-
frastrukturze. Natomiast o wojennych 
i powojennych krwawych losach lud-
ności polskiej z Kresów Południowo – 
Wschodnich nasze elektroniczne media 
napomykają kiedy milczenie byłoby już 
skandalem. Usłużną dań absurdalnej 
poprawności politycznej wobec OUN 
– UPA złożyli również nasi historycy, 
socjologowie, psycholodzy, filmow-
cy, dziennikarze, którzy nie przejawili 
zainteresowania tragicznymi losami 
kresowych Rodaków, ich ekstermina-
cją i dramatyczną ekspatriacją  oraz 
osiedlaniem się w wyjątkowo trudnych, 
powojennych warunkach materialnych 
i społecznych. Większość ekspatrio-
wanych rodzin polskich była niepełna, 
okaleczona, bez mężczyzn – ojców, 
starszych braci, których dziesiątkowali 
okupanci, OUN – UPA i wojna na wielu 
frontach Europy. Liczne sieroty i półsie-
roty przejmowały ponad siły obowiązki 
jedynych  żywicieli rodzin, rezygnując 
z konieczności z kontynuacji nauki czy 
studiów. Wiele dzieci wymordowanych 
rodzin przygarniali obcy ludzie, domy 
dziecka, przytułki. Kilka lat temu zgło-
siła się do mnie studentka psychologii z 
prośbą o relację przeżyć i emocji dzieci 
deportowanych do Sowietów. Odpo-
wiedziałem, że takich nie posiadam, ale 
mogę opowiedzieć.
  O moich przeżyciach, emocjach w cza-
sie banderowskich rzezi. O ile wiem te-
matyki tej nie podejmowano na studiach 
psychologicznych czy socjologicznych, 
bo i tam obowiązywała polityczna po-
prawność, czyli po prostu tabu na zbrod-
nie OUN – UPA.
  Naciskom ze strony OUN ulegali 
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przedstawiciele naszych władz świec-
kich i kościelnych. W oficjalnych wy-
stąpieniach żaden z nich, nawet na mo-
giłach Ofiar OUN – UPA (Pawłokoma, 
Huta Pieniacka) nie wymienił tej forma-
cji jako sprawcy ludobójstwa. Niektórzy 
widocznie pod naciskiem OUN i ouno-
filstwa wycofywali się z uroczystości 
rocznicowych ku czci pomordowanych 
Rodaków czy patronatu nad obchodami 

rocznic, ale chętnie patronowali impre-
zom ŻUwP, np. hałaśliwemu Festiwalo-
wi Kultury Ukraińskiej w Sopocie i to 
w czasie, kiedy Kresowiance obchodzili 
rocznicę najkrwawszych masowych 
rzezi, jakie miały miejsce w lipcu 1943 
r. na Wołyniu. Znalazł się patron i dla 
głośnych obchodów 70. rocznicy wybu-
rzenia prawosławnych obiektów sakral-
nych na Chełmszczyźnie, zbudowanych 
przez carat w czasie zaborów dla okupa-
cyjnych garnizonów – zgodnie z carską 
doktryną ostoją caratu: samodzierżawie, 
prawosławie, narodnost (naród). 
  Uchwałę OUN realizowali w Polsce 
ambasadorzy Ukrainy (T. Starek, H. 
Udowenko, P. Sardaczuk, D. Pawłycz-
ko), niektórzy posłowie i senatorowie, 
pracownicy IPN, aktyw Zup, dziennika-
rze „Gazety Wyborczej” i innych redak-
cji. Długa jest lista polskiego ounofil-
stwa, „zasłużonego” w upowszechnianiu 
ounowskiego punktu widzenia na sto-
sunki polsko – ukraińskie minionego 
wieku. Jednym z ich „dokonań” było 
zorganizowanie protestu przeciwko po-
stawieniu Pomnika Ofiar OUN – UPA w 
Warszawie – Stolicy wymordowanych 
tysięcy Polaków, chociaż pomnik o ta-
kiej nazwie postawili sami Ukraińcy w 
Symferopolu na Krymie. Inicjatorom 
pomnika w Warszawie oświadczono, 
że Ukraińcy (pewnie ounowcy!) nie 
zgodzą się na taki Pomnik. Ale OUN 
uczciła w Polsce swoich „bohaterów” 
dziesiątkami, pomników, w tym tryum-
falnym pomnikiem o rewizjonistycznej 
symbolice w Hruszowicach. Na wyjąt-
kowo ponury skandal zakrawa awantura 
wokół krzyża dla Ofiar OUN – UPA, po-
stawionego przez emerytowana nauczy-
cielkę, Jadwigę Zarembę, na cmentarzu 
w Radrożu, pow. lubaczowski, zakwe-
stionowanego przez tamtejsze władze, 
podczas gdy wokół są pomniki dla UPA, 
postawione bez zezwolenia władz i w 
pobliżu miejsc upowskich zbrodni na 
miejscowej ludności.
  Ideologia ounizmu, a więc kultu OUN 
– UPA, wdrażana również dekretami 
prezydenta Wiktora Juszczenki, spo-
wodowała spustoszenie w mentalności 
zachodnioukraińskiego społeczeństwa, 
zwłaszcza młodzieży wychowywanej 
w kulcie OUN – UPA. Przykładem 
wynaturzenia, ideologicznej perwersji 
jest umieszczenie na frontonie polskiej 
szkoły nr 10 we Lwowie popiersia Ro-
mana Szuchewycza, kata ludności pol-
skiej Małopolski Wschodniej. Milczenie 
naszych elit wobec tego i innych faktów 
bezprzykładnego, szowinistycznego 
awanturnictwa, upokarzającego polską 
mniejszość jest wyjątkowo naganna.
  Nie były budujące wizyty w Polsce 
prezydenta Wiktora Juszczenki, wita-
jącego się i żegnającego kordialnie z 
naszym Prezydentem. Podczas ostatniej 
wizyty Gość z Ukrainy, niczym guber-
nator na polską prowincję, wyartyku-
łował kilkadziesiąt żądań ZUwP pod 
adresem naszych władz, ale nikt wów-
czas słowem nie wspomniał o polskiej 
licznej diasporze na Ukrainie, która zyje 

w wyjątkowo trudnych warunkach ma-
terialnych i społecznych. Wydawało się, 
że nowa ekipa prezydencko – rządowa 
na Ukrainie, która położyła kres ouniza-
cji kraju, wyhamuje ounowska i ouno-
filską działalność w Polsce, zwłaszcza 
jątrzącego zespołu redakcyjnego „Na-
szego słowa”, organu prasowego ZUwP. 
Jednak, wbrew oczekiwaniom, zachodzi 
cos odwrotnego. Ounowcy, wspierani 

przez ounofilstwo, wzmacniają swoje 
pozycje, by ocalić ounizm, i wzmocnić 
ideowo swoich sojuszników na nieprzy-
chylnej im Ukrainie, jak to czyniła OUN 
na Zachodzie w odniesieniu do OUN 
w Europie środkowej, w tym i Polsce. 
Polska byłaby dla niej czymś w rodzaju 
przetrwalnika, jak to miało miejsce w II 
RP czy w tzw. Zacursoniu, skąd OUN 
– UPA trzeba było usunąć zbrojenie, by 
przerwać jej rozbój i rozlew krwi. 
  Teza ta nie jest bezpodstawna wobec 
ostatnich faktów. Do łask mediów i rzą-
dzących w Polsce wracają działacze o 
co najmniej ounofilskich postawach: H. 
Wujec, dr J. Onyszkiewicz, P. Kowal z 
błogosławieństwem PJN, który cało-
dobowo bryluje w mediach udzielając 
kontrowersyjnych rad. Do IPN wrócił 
dr G. Motyka, na prezesa jest planowa-
ny dr P. Machcewycz. Wielu działaczy 
tej samej proweniencji czeka na pro-
pozycje rządowe, w mediach, np. dr B. 
Berdychowska, dr M. Czech, który upo-
wszechniał hasło D. Pawłyczki: „Upa to 
cześć i duma Ukrainy”. Dr G. Motyka 
i dr P. Machcewicz mają już bardzo 
kontrowersyjny dorobek – są autora-
mi skandalicznych „Tek edukacyjnych 
IPN”, w których prof. Józef Wysoki 
doliczył się około stu propagandowych 
przekłamań, obliczonych na niewiedzę 
polskiego społeczeństwa o zbrodniach 
OUN – UPA. „Teki”, wznawiane, po-
szły do szkół, gdzie mącą w głowach na-
uczycieli i uczniów, a MEN nie zamie-
rza je wycofać, jako materiały wybitnie 
bałamutne, sprzeczne z prawdą histo-
ryczną i etyką pedagoga. Podobną poli-
tykę wydawniczą i edukacyjną uprawia 
„Karta”. Już pobieżne zapoznanie się z 
zawartością jej 64 numerów upoważ-
nia, by przyznać rację ST. Woczei i dr 
Lucynie Kulińskiej czy M. Śladewskiej, 
wytykającym jej wyraźny przechył na 
banderowską burtę.
  Kresowiance, świadkowie banderow-
skich  zbrodnii,  upokarzani ounow-
skimi kłamstwami, powinni – w imię 
godności własnej i pomordowanych Ro-
daków – wzmóc czujność i aktywność 
w zdecydowanej walce o prawdę histo-
ryczną o własnych, tragicznych losów. 
Niech będzie tutaj godnym przykładem 
postawa ks T. Isakowicza – Zaleskiego i 
towarzyszących Mu osób w zdecydowa-
nym proteście przeciwko banderowskim 
zuchwalstwom i kłamstwom. Na pod-
kreślenie zasługuje również postawa po-
słów PSL,  zwłaszcza europosła J. Ka-
linowskiego, który aktywnie patronuje 
ruchowi Kresowian, zmierzającemu do 
godnego upamiętnienia i uczczenia pa-
mięci Ofiar  OUN – UPA.
  Trzeba jednak pamiętać, że strategicz-
ne interesy Polski wymagają dobrych 
partnerskich stosunków i wielostron-
nej współpracy z demokratyzującą się 
Ukrainą. Jednak z poszanowaniem 
prawdy historycznej, bez przemilczeń 
i usprawiedliwień zbrodni dokonanych 
przez OUN – UPA na ludności polskiej.

Ofiary UPA. - Wieś Połowce, powiat Czortków, woj. tarnopolskie.

Stefan Mikołajewski   

Wczesnym latem 1943 roku Niemcy 
opuścili majątek i nastało „bezkróle-
wie”. Grasowali tylko ukraińscy nacjo-
naliści, oddziały polskiej i radzieckiej 
partyzantki.
Po żniwach 1943 roku w okolicy stało 
się na tyle niebezpiecznie, że ojciec, z 
powodu rozległości majątku trudnego 
do obronienia i szczupłości broniących, 
wydał rozkaz wycofania się z powrotem 
do kolonii, w której łatwiej było się bro-
nić (tylko od strony majątku oddzielo-
nej równiną i od strony lasu oddalonego 
ok.200 m, bo z pozostałych stron kolo-
nię broniły bagna).
W sierpniu 1943 roku rozpoczęła się 
rzeź. Sygnałem do ataku był podpalony 
wiatrak ( nazwy wioski nie pamiętam). 
Łuna palącego się wiatraku krwawo 
oświetlała niebo za lipnickim lasem. 
Około północy Ukraińcy zaatakowali 
majątek Zaturce. Podpalili pałac i za-
budowania gospodarcze wraz z żywym 
inwentarzem i zaczęli atakować kolo-
nię. Zbych popisywał się swoim 10-cio 
strzałowym karabinem. Na równinie 
dzielącej kolonię od majątku, atakują-
cych widać było jak na dłoni na tle łuny 
palących się zabudowań. Atak został od-
party i Ukraińcy wycofali się.
Nazajutrz Ojciec wydał rozkaz powrotu 
mieszkańców kolonii do spalonego ma-
jątku, do którego zaczęła napływać pol-
ska ludność z okolicznych wsi i kolonii.
Lokowano ich w spalonym majątku, 
gdzie uratowało się kilka budynków, w 
tym gorzelnia. Znów zamieszkaliśmy w 
gorzelni.
Okazało się, że decyzja była słuszna. 
Opuszczona kolonia była penetrowana 
przez UPA. Sąsiad Rowiński (dosyć bo-
gaty gospodarz), we wrześniu pojechał 
na kolonię aby wykopać ziemniaki i 
został zamordowany przez Ukraińców. 
Został znaleziony w pozycji siedzącej, 
zakrywającej głowę rękami, z odrąbany-
mi rękami i roztrzaskaną siekierą głową.
To, co zastałem po powrocie do folwar-
ku, było przerażające. Pałac był całko-
wicie spalony, w spalonych oborach, 
jeszcze tlących, leżały popalone ciała 
krów i koni.
Zostało część czworaków, spichlerze i 
gorzelnia.
Późną jesienią 1943 roku po raz pierw-
szy zajechał do nas oddział por. „Gzym-
sa” z swoim oddziałem. Pamiętam, że 
jeszcze nie było śniegu i nie rozumiem 
dlaczego Pan Józef Turowski w „PO-
ŻODZE” nie wspomina o tym fakcie. 
Do dzisiaj zapamiętałem twarz por. 
„Gzymsa”. Oddział został ugoszczony 
przez rodziców i zaopatrzony w broń a 

zwłaszcza w amunicję. Słyszałem roz-
mowę, jak por. „Gzyms” przyrzekł Ojcu 
opiekę nad wsią i kolonią. Powiedział, 
że jeszcze tu wróci. Wtedy zapadło u 
Ojca i Brata postanowienie pójścia do 
partyzantki, ale jeszcze nie nadszedł ten 
czas.
W grudniu 1943 roku, wskutek penetra-
cji terenów przez żołnierzy 27 WD AK 
ustały napady przez UPA i ludność Lip-
nika wróciła do swoich domostw.
Z początkiem lutego 1944 roku ponow-
nie na kolonię zawitał, zgodnie z obiet-
nicą, oddział por, „Gzymsa”. Zostali 
ugoszczeni jak starzy znajomi.
W niecałe dwa tygodnie później część 
oddziału „Gzymsa” wróciła na kolonię, 
lecz z bardzo ciężko rannymi pięcioma 
partyzantami. Prawie wszyscy mieli 
poodmrażane nogi. Jeden z nich, „La-
tarka” (Czesław Pietrasik-mieszkający 
w Koszalinie, zmarł w 2002 roku) był 
najbardziej ranny. Odłamek granatu 
utkwił mu w nodze, w okolicy pachwi-
ny i bardzo cierpiał. Oprócz tego miał 
odmrożone palce u nóg. Ranni zostali 
umieszczeni w naprędce urządzonym 

przez moją Matkę szpitalu.   Wskutek  
denuncjacji   ukraińskiej   (skąd  oni  
wiedzieli o rannych partyzantach?) zje-
chał do nas oddział niemiecki z Włodzi-
mierza Woł. Kazali spędzić wszystkich 
mieszkańców kolonii do budynku „szpi-
tala” i chcieli podpalić budynek i spa-
lić całą kolonię. Ojciec, znający język 
niemiecki domagał się rozmowy z do-
wódcą. Dziewczyny jakimś sposobem 
wykombinowały sobie obrączki (nawet 
z drutu miedzianego) i udawały żony 
rannych. Ponieważ było to po sierpnio-
wym ataku Ukraińców na kolonię, do-
wódca niemiecki dał się przekonać, że 

to nie są partyzanci a ranni obrońcy ko-
lonii i odstąpił od egzekucji. Ugoszczeni 
odjechali.
Trzeba było zawiadomić oddział party-
zancki o rannych ich kolegach. Zadania 
tego podjął się Zbych. Przydała się do 
tego celu sprezentowana przez Łyż-
wańskicgo biała kobyła. Matka uszyła 
Zbychowi z prześcieradeł biały płaszcz 
i Zbych na swoim białym   koniu   po-
gnał   przez   mroźne,   zaśnieżone   lasy 
i wioski ukraińskie w sobie znanym kie-
runku.
Dotarł do celu szczęśliwie gdyż w kilka 
dni później przyjechał oddział party-
zancki po rannych. Przyjechała z nimi 
sanitariuszka Czesia Jastrzębska ps. 
„Katia”. ( Ona później odwoziła Cześka 
do szpitala we Włodzimierzu Woł. a w 
sierpniu 1944 roku razem przekracza-
liśmy „zieloną” granicę na Bugu pod 
Uściługiem i dotarliśmy do Lublina. Co 
się z nią działo później, nie wiem).
Zabrali czterech rannych zostawiając 
„Latarkę”. Razem z rannymi pojechali 
do partyzantki Ojciec, przybierając ps. 
„Powolny” i siostra Danuta jako sani-

tariuszka, przybierając ps. „Iwona”. Z 
rannymi do oddziału pojechała również 
„Katia”. Razem z Ojcem i rannymi po-
jechali do partyzantki bracia Sznajde-
rowscy i bracia Kotowscy. Zbych został 
w partyzantce przybierając pseudonim 
„Szrapnel”.

/ Red. Fragment z historii rodziny Mi-
kołajewskich - „ZBIGNIEW MIKOŁA-
JEWSKI „SZRAPNEL”
Całość opublikowana będzie w wydaniu 
poświęconym Samoobronie na Kresach.

Łuny w Zaturcach

/tak wygląda chata ogarnięta pożogą 

Eugeniusz Tuzow-Lubański

W powojennym okresie 1945-1958 
roku z rąk oprawców OUN-UPA 
na Ukrainie Zachodniej zginęło ok. 
16 tys. osób – stwierdza na łamach 
agencji informacyjnej „Regnum” 
prezydent ukraińskiego Centrum 
Analiz Systemowych i Prognozo-
wania (CASP) Rostisław Iszczenko. 
Wśród 16 tys. ofiar zbrodni bande-
rowskich – 4 tys. to stanowią woj-
skowi, pozostałe 12 tys. to ofiary cy-
wilne. Zdaniem Iszczenki 75% strat 
ludności cywilnej nie jest charak-
terystyczne dla bojowych działań 
regularnej armii. Nawet kiedy oku-
pacyjne wojska hitlerowskie wyko-
nywali akcje ludobójcze przeciwko 
ludności cywilnej okupowanych 
terytoriów, to najwyższy wskaź-
nik ofiar wynosił tylko 60% ale nie 

75%, jak to było w wyniku działań 
zbrojnej formacji nacjonalistów 
ukraińskich UPA. Taki wysoki pro-
cent strat ludności cywilnej może 
być wynikiem wojny domowej – 
uważa ukraiński ekspert Iszczenko. 
Na podstawie przeglądów i studiów 
dokumentów archiwalnych Iszczen-
ko dochodzi do wniosku, iż w 1945-
1958 roku na terytorium Ukrainy 
Zachodniej odbywała się wojna 
domowa między Ukraińcami róż-
nych ideologii. Zdaniem prezydenta 
CASP ta wojna domowa ze zbrojnej 
przetworzyła się na chłodną wojnę 
domową Ukraińców zachodnich re-
gionów z Ukraińcami wschodnich 
i południowych regionów. Rachu-
nek strat i win jest nadal aktualny 
w narodzie ukraińskim. Dlatego 
za wcześnie mówić o konsolidacji 
wszystkich Ukraińców w ramach 

jednego państwa. Jaskrawym przy-
kładem istniejących podziałów są 
potyczki we Lwowie 9 maja 2011 
roku podczas obchodów Dnia Zwy-
cięstwa nad Niemcami hitlerowski-
mi, gdy doszło do brutalnych ata-
ków neobanderowców „Swobody” 
na weteranów Armii Sowieckiej. 
Tolerowanie i wsparcie neonazi-
stów ukraińskich, w tym i ze skraj-
nie nacjonalistycznej „Swobody”, 
przez poprzednią władzę Wiktora 
Juszczenki i obecną władzę Wikto-
ra Janukowycza prowadzi Ukrainę 
do zbrojnej wojny domowej i kata-
strofie narodowej – uważa ekspert 
Iszczenko.  

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów  

Eugeniusz Tuzow-Lubański, korespondencja z Kijowa

Ukraińskie ofiary OUN-UPA
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LATA BEZPRAWIA, MORDU I POŻOGI
Adolf Głowacki

Naród polski cieszył się wolnością za-
ledwie 20 lat. 27 sierpnia 1939 roku 
nocą, goniec wyrywa ze snu wiele ro-
dzin i wręcza mężczyznom wezwania 
mobilizacyjne, z nakazem natychmia-
stowego stawiennictwa w punkcie zbor-
nym. Koło sołtysa tłumy ludzi. Krótkie 
sprawdzenie obecności, pospieszne po-
żegnania, płacz kobiet oraz wystraszo-
nych dzieci i wozy z piosenką Wojenko, 
wojenko cóżeś ty za pani - oddalają się 
w kierunku Załoziec.
O brzasku zapada cisza. Powiało smut-
kiem i umilkły śpiewy. Wioski ledwie 
zdążyły zaleczyć rany I wojny, stanęły 
przed nowym zagrożeniem.
1 września od zachodu wdzierają się 
do Polski dywizje niemieckie, a 17 od 
wschodu rosyjskie. Polska opuszczona 
przez sprzymierzeńców, skazana zostaje 
na zagładę, co po miesiącu obrony, staje 
się faktem. Następuje czwarty rozbiór 
Polski z granicą na Bugu.
Podole zajmują Rosjanie i rozpędzają 

kilkudniową „Samostijną” (Niepodległa 
Ukraina). W okresie przejściowym do 
głosu dochodzą bandy ukraińskie, które 
atakują i mordują małe grupy żołnierzy i 
cywilów polskich, przedzierających się 
w kierunku Zaleszczyk i Rumunii. 
Z ich rąk zginął Józef Hawryszczak  i 
Jan Marcinków.
Rosjanie od razu zwołują we wsi ze-
branie i tłumaczą jakie to szczęście nas 
spotkało. Zostaliśmy wyzwoleni z jarz-
ma panów i obszarników. Przynoszą 
nam wolność, świetlaną przyszłość i 
dobrobyt. To ostatnie trochę się oddala, 
ale faktem staje się wolność chwalenia 
radzieckiej władzy i ojca narodów towa-
rzysza Stalina.
Okupant zaczął wprowadzać ustrój 
sprawiedliwości ludowej, od wysokich 
obowiązkowych dostaw płodów rol-
nych, terroru, aresztowań i wywozu Po-
laków na Sybir.
W pierwszej kolejności zamknęli w 
więzieniach i zesłali ludzi światłych i 
zamożnych. Pod hasłami wyzwolenia 
społecznego, przystąpili do „odcinania 
narodowi głowy”. Do głosu doszli Ży-
dzi i Ukraińcy, którzy jak mogli wspie-
rali ten proces.
U nas zamknięto w więzieniu NKWD 
w Załoźcach, Jana Zaleskiego  z Bu-
kowiny i Jana Zaleskiego  z Kamionki. 
Zarzucono im z podszeptu Ukraińców, 
wrogą działalność na rzecz ZSRR. 
Pierwszy był sekretarze gminnym do 
1935 roku, drugi do końca działaczem 
chłopskim. Przez pół roku trzymano ich 
zimą w celi bez szyb i torturami usiło-
wano wymusić przyznanie się do absur-
dalnych zarzutów. Wrócili schorowani i 
z licznymi odmrożeniami. Długo kuro-
wali się nim wrócili do zdrowia. Janowi 
, przed wojna, przypinano łatkę komu-
nisty, teraz okazało się, że jest wrogiem 
ludu i antykomunistą.
W 1940 roku, ruszyła masowa deporta-
cja osadników wojskowych i tych, któ-
rzy w 1920 roku walczyli z Rosją. Nie 
ominęła też Milna.
Z kolonii leśnej wywieziono trzy ro-
dziny polskie i jedną ukraińską. Byli to 
ludzie biedni, a takich ta władza obiecy-

wała chronić. Skalali się jednak walką 
z młodym państwem radzieckim, więc 
musieli ponieść karę. Z Parcelacji za 
to samo, deportowali Antoniego Deca . 
Do wywozu wyznaczony był też Miko-
łaj Zawadzki  i Józef Łoik . Wywożono 
wszystkich członków rodzin, łącznie z 
niedołężnymi starcami i niemowlętami.
Resztę wysokimi kontyngentami i stra-
chem, próbują wtłoczyć do kołchozów. 
Ta akcja obejmowała Polaków i Ukra-
ińców. Ludność do końca się jednak nie 
poddała. W tym wypadku panowała jed-
nomyślność.
W szkole zaczyna się walka z religią i 
propagandowe ogłupianie dzieci. Każą 
np. wołać „Boże daj kanfiety (cukierki)” 
- i nic. Na taką prośbę do Stalina, wno-
szono w koszu słodycze, bułki i jakieś 
drobiazgi.
Na szczęście nie zdążyli zrealizować 
wszystkich planów, ale plebiscyt się 
odbył. Głosowanie wykazało, że 99,9 
% ludności jest za władzą radziecką i 
przyłączeniem tych ziem do Związku 
Radzieckiego.
22 czerwca 1941 roku, zaprzyjaźnione 

dywizje hitlerowskie przekraczają Bug. 
To był straszny cios dla Rosjan. Zupeł-
ne zaskoczenie. Zawiódł najlepszy so-
jusznik i metodą rosyjską, zakpił sobie 
z wszelkich umów. Przez wieś prze-
walają się kolumny wojsk sowieckich. 
Wszystko w panicznej ucieczce ciągnie 
na wschód. W lesie na Skałce pod Dit-
kowcami, próbują stawić czoła Niem-
com, ale zostają kompletnie rozbici. Ci 
niedawni „pogromcy” wojsk polskich, 
zatrzymali się jak wiadomo, dopiero 
pod Moskwą.
Ukraińcy wykorzystują wkroczenie 
Niemców i znowu ogłaszają Samo-
stijną. We Lwowie powołują rząd, w 
cerkwiach odprawiane są dziękczynne 
nabożeństwa. Tworzą też ukraińską po-
licję. Kres temu kładą władze niemiec-
kie. To był duży zawód. Ukraińskie 
podziemie na ich zlecenie, przez całe 
dwudziestolecie, prowadziło w Polsce 
szeroko zakrojoną działalność dywer-
syjno-sabotażową. Liczyli, że za to 
Niemcy utworzą Niepodległe Państwo 
Ukraińskie. Hitler miał jednak inne pla-
ny. Niemcy na obszarze Galicji utwo-
rzyli Generalne Gubernatorstwo. Resztę 
włączyli do Rzeszy. Granica przebiegała 
wzdłuż dawnej austriacko-rosyjskiej. U 
nas granicy strzegły placówki mieszczą-
ce się w gontowieckiej szkole i na ple-
banii w Bukowinie.
W Gubernatorstwie ludność obłożono 
(Ukraińców też) wysokimi kontyngen-
tami. Dla swoich potrzeb, pod groźbą 
więzienia lub obozu koncentracyjnego, 
nie wolno było zabić nawet kury. Aby 
zdemoralizować społeczeństwo, za do-
stawy płacili wódką. Do wioski co rusz 
wpadało gestapo, aby przyspieszyć do-
stawy. Wyszukiwali też i niszczyli żar-
na. Ponieważ wyznaczyli do przemiału 
bardzo małe ilości zboża, ludzie na żar-
nach to uzupełniali.
Z wszystkich kościołów zabrali dzwo-
ny. Gontowa swój nocą zdjęła i zakopa-
ła. U nas zabrali duży, a mały też został 
ukryty. Obydwa do dziś spoczywają w 
ojczystej ziemi.
Niemcy nie tylko utworzony przez 
Ukraińców rząd rozwiązali, ale główne-

go przywódcę Banderę, premiera Steć-
kę i większość ministrów aresztowali i 
osadzili w obozie. Rozwiązali też ukra-
ińskie bataliony ‚Nachtigal’ i ‚Roland’.
Ukraińcy już wcześniej, utworzyli Or-
ganizację Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN). Szczególnie groźny był odłam 
Stepana Bandery. Ponieważ pertraktacje 
z Niemcami nic nie dały, postanowi-
li działać na własną rękę. W tym celu 
powołali Ukraińską Powstańczą Armię 
(UPA), która uznała, że główną prze-
szkodą do utworzenia państwa są Pola-
cy, więc trzeba ich zlikwidować. Fakt, 
że Polska wówczas nie istniała, zupełnie 
pominęli.
A oto dowództwo tej ludobójczej for-
macji:
Roman Szuchewycz ps.Czupryunka- 
dowódca Dmytro Hrycaj ps.Perebyj-
nos- szef sztabu Ratysław Wołoszyn 
ps.Pawłenko- dowódca zaplecza Josyf 
Pożyczaniuk ps.Szablak-Suhaj- kierow-
nik Polit. Mykoła Łebed ps.Ruba- szef 
służby bezp. Ojciec Iwan Hrynioc - 
główny kapelan.
Dowództwo podlegało Stepanowi Ban-
derze ps.Siryj (syn popa), który kiero-
wał całością z obozu.
Na rozkaz Bandery, pod dowództwem 
mordercy Szuchewycza i z błogosła-
wieństwem ojca Hryniocha, sotnie UPA 
runęły na polskie wioski. Znowu jak za 
Chmielnickiego, łuny objęły kresową 
ziemię. Pierwsze wsie zapłonęły na Wo-
łyniu, na przełomie 1942 i 1943 roku. 
Pierwszego mordu dokonano w Obor-
kach 31 listopada. Ofiarą sotni UPA 
padło wówczas 71 osób. Wkrótce rzeź 
objęła cały Wołyń i wschodnią Galicję.
Do nas wiadomości o mordowaniu Po-
laków, zaczęły docierać w pierwszych 
miesiącach 1943 roku. Nieco później 
dotarli też pierwsi uciekinierzy, którzy 
potwierdzili tę straszną prawdę. Wszę-
dzie gdzie Polacy nie zdążyli zbiec w 
porę, ginęli. Ich dobytek był rabowany, 
a zabudowania palone. Polskie wsie 
równano z ziemią.
Straszliwej rzezi dokonali banderowcy 
w klasztorze dominikanów w Podka-
mieniu. Skryła się tam okoliczna lud-
ność polska z nadzieją, że obroni ją 
miejsce i grube mury. Banda i SS Ga-
lizien istotnie przez dwa dni nie zdołała 
sforsować klasztoru. Uciekli się więc 
do podstępu. Zagwarantowali wszyst-
kim nietykalność, jeżeli dobrowolnie 
opuszczą klasztor. Gwarancję dał też 
komendant garnizonu niemieckiego. 
Gdy Polacy zaczęli wychodzić, przy-
stąpili do mordu. Część ludzi wrzucono 
do głębokiej studni klasztornej. Zginęło 
250 osób. W okolicy Podkamienia za-
mordowano 600, w tym w Palikrowach 
300 -jak podaje E.Prus. Ten sam oddział 
SS Galizien, zwołał zebranie na łące za 
wioską. Tam Polaków oddzielono od 
Ukraińców i zamordowano.
22 lutego 1943 roku, banda zamordo-
wała 131 Polaków w położonej za Gon-
tową Berezowscy Małej. Atak nastąpił 
nocą. 30 osób spalili w oborze Sesiuka, 
a ośmioosobową rodzinę Kwaśnickich, 
powiązanych drutami, w spichrzu. Sied-
mioro dzieci wdowy Tomków, porąbali 
na kawałki. Nowakowskiemu odrąba-
li głowę. Paulinę Ciurys przerżnęli w 
poprzek piłą. Trzyletniego syna Kuryl-
czuka trzymali nadzianego na bagnecie, 
aż miotające się dziecko w krzykach i 
bólach skonało. Jana Szymków rozpruli, 
owinęli słomą i spalili.
To barbarzyństwo opisał naoczny świa-
dek Władysław Kubów, w książce Pola-
cy i Ukraińcy w Berezowicy Małej;.
Nie rzadkie były wypadki mordowania 
ludzi zgromadzonych w kościołach. 
Taki los spotkał Kołodno, Netrebę i No-
wiki,. W Kołodnie 14.07.1943 roku w 
ciągu 2 godzin, zginęło 500 osób, a wieś 
i kościół zostały spalone.
Podobny los spotkał mieszaną wieś Ih-
rowicę k.Tarnopola. Atak przypuścili 24 
grudnia 1944 roku, gdy ludzie zasiedli 
do wieczerzy wigilijnej. Zginęło 80 
Polaków, w tym ksiądz z rodziną. Ten 
ksiądz był wzorem służby i ofiarności 
innym. Miał przygotowanie medyczne 
i leczył zarówno Polaków jak i Ukraiń-

ców. Był na każde zawołanie w dzień i 
w nocy. Dzicz hajdamacka okrutnie mu 
się za to odwdzięczyła. Tę tragedię opi-
sał jej mieszkaniec i świadek Jan Biało-
wąs, w książce „Wspomnienia z Ihrowi-
cy na Podolu”. Ten dramat rozegrał się 
już za władzy rosyjskiej.
Takie przykłady można mnożyć bez 
końca, bo nie było wsi w której nie pola-
ła by się polska krew. Przytoczę jeszcze 
tylko zagładę Huty Pieniackiej w pobli-
żu Podkamienia. Ukraińcy napadli nocą. 
Tym razem oddział 1500 żołdaków SS 
Galizien razem z bandą, zaatakowali o 
6 rano. Chodziło o zaskoczenie, bo wieś 
była dość dobrze uzbrojona. Polacy nie 
otwierali ognia ze względu na wojsko. 
Banda szła z tyłu. Od razu rozpoczęli 
rzeź, ale większość spędzili do kościo-
ła. Tam wybierali ważniejszych miesz-
kańców, wyciągali na plac i bestialsko 
mordowali. Gdy już wszystko było za-
grabione, około godziny 14, wyprowa-
dzili resztę po 40 - 50 osób, wtłoczyli do 
budynków i podpalili je. W strasznych 
niewyobrażalnych mękach, zginęło 868 
Polaków.Po wiosce ślad nie został.
Zagładę Huty Pieniackiej, Podkamienia, 
Wicynia pow. Złoczów, Siemianówki 
pow. Lwów i innych miejscowości, opi-
sał Władysław Korman w książce „Nie-
ukarane zbrodnie SS Galizien z lat 1943 
-1945”.
W ten i podobny sposób, zginęło w 
pobliżu tysiące Polaków. Krwiożercze 
bandy prześcigały się w wyszukiwa-
niu takich sposobów uśmiercania, aby 
przedłużyć cierpienia. Zastrzelenie było 
łaską.
Obcinano uszy, piersi, nogi i ręce, wy-
dłubywano oczy, wyrywano języki, 
obdzierano z rąk skórę (rękawiczki), 
rozrywano końmi, obcinano głowy, 
przeżynano piłą, palono, wrzucano do 
studni, wbijano na pal i ćwiartowano. 
Kobietom ciężarnym wypruwano płód i 
miażdżono go. Dzieci wbijano na szta-
chety, rozdzierano za nogi lub cięto w 
sieczkarniach. Władysław Łuciów pi-
sze, że banderowcy stosowali 350 tortur, 
kończących się śmiercią.
Jeden z Ukraińców oburzył się, że uży-
wam określenia dzicz ukraińska;, bo to 
kulturalny naród. Skoro tak, to skąd te 
barbarzyńskie czyny? Dotyczy to oczy-
wiście Ukrainy zachodniej bo wschod-
nia nie miała z tym nic wspólnego.
Barbarzyństwo ukraińskich nacjona-
listów dokonane na ludności polskiej, 
nie ma odpowiednika w Europie ani 
w cywilizowanym świecie. Niestety ta 
zbrodnia przeciw ludzkości, nie została 
przez Świat ukarana ani potępiona. Po-
tępiono hitlerowców i stalinowców, a 
Ukraińcy stawiają mordercom pomniki. 
Mało tego. Sam prezydent Ukrainy, de-
klarujący przyjaźń z Polską, odznaczył 
pośmiertnie największego mordercę 
naszego narodu, dowódcę UPA Romana 
Szuchewycza, najwyższym odznacze-
niem ukraińskim, Orderem Bohatera 
Ukrainy. Szokująca to przyjaźń. Tym 
czynem podniósł nacjonalistów do rangi 
bohaterów narodu.
Nie możemy mieć żalu do innych, sko-
ro nasze władze jak dotąd, nie zajęły w 
tej kwestii zdecydowanego stanowiska. 
Czy polska krew którą nasiąkły ziemie 
Podola i Wołynia jest gorsza od krwi 
ofiar obozów hitlerowskich i łagrów sta-
linowskich? Czy na gloryfikacji morder-
ców kresowego ludu, mamy budować 
pojednanie z Ukrainą?
Milno i Gontowa nie zostały zaatako-
wane w czasie okupacji niemieckiej. Jak 
na ironię chronił nas okupant. Niemcy z 
placówek granicznych nie pozostawiali 
Ukraińcom złudzeń, że w razie napadu 
otworzą ogień.
Przełom lat 1943/44 niósł nadzieję i lęk. 
Nadzieję na wyzwolenie z niewoli hitle-
rowskiej, likwidację banderowców, spo-
kojne noce i normalne życie. Natomiast 
lęk przed władzą sowiecka, poznaną z 
jak najgorszej strony w latach 1939 - 41.
Front szybko się zbliżał. Niemcy robi-
li się nerwowi i w pośpiechu budowali 
umocnienia na Kułajowej, gontowiec-
kich górach i okolicznych wzniesieniach. 
Do robót gnali miejscową ludność.

5 lub 6 lutego, Tadeusz Bieniaszewski , 
odwoził Niemca z placówki granicznej 
na jakieś wesele na Blichu. Później oka-
zało się, że pojechał w kierunku Zboro-
wa. Pod Olejowem Niemiec zastrzelił 
go, zwalił do rowu i pojechał dalej. U 
jakiegoś Ukraińca zostawił konie i kazał 
mu swoim zaprzęgiem odwieźć się na 
stację do Zborowa. Niemcy twierdzili, 
że był to dezerter. Wystraszył się zbli-
żających Rosjan. Być może bał się, że 
Tadek po powrocie powiadomi dowód-
cę. Chciał opóźnić pościg. Tadka przy-
wieziono do Złoziec na komendę w po-
niedziałek. Miał trzy rany postrzałowe. 
Pogrzeb we środę 9 lutego, zamienił się 
w wielką manifestację ludności wioski. 
Kondukt pogrzebowy miał długość po-
nad pół kilometra. Chłopak zakończył 
życie w wieku 20 lat.
W niedzielę 5 marca 1944 roku, do wio-
ski wkraczają ukraińskie oddziały SS 
Galizien, celem obsadzenia umocnień 
przygotowanych na Kułajowej Górze. 
Mieliśmy już wówczas spore rozezna-
nie o mordowaniu przez te oddziały 
ludności polskiej. Wiedzieliśmy między 
innymi o masakrze w Podkamieniu i Pa-
likrowach. Wytwarza się więc stan lęku 
i napięcia.
U Czyrwińskich, rozlokowała się kuch-
nia. Grupka dziewcząt idących na nie-
szpory, zatrzymała się przy kotle. Ja 
z chłopakami też przystanęliśmy na 
chwilę. W trakcie pozornie swobodnej 
rozmowy, jedna z dziewcząt zapytała: 
„Co przyjechaliście nas wyrżnąć”? Ku-
charz mieszający w kotle duża kopyścią 
odpowiedział: „Ja jeszcze nikogo nie 
zarżnąłem”, a stojący tam inni żołnierze  
wybuchnęli  śmiechem.
O świcie z niedzieli na poniedziałek, 
niespodziewanie, Niemcy i Ukraińcy w 
popłochu opuszczają wieś. 6 marca ci-
sza przed burzą. Wszyscy są przekona-
ni, że banda była w zmowie z wojskiem 
i może zaatakować. Przyjeżdża Gonto-
wa. Ludzie szybko kopią schro

ny. Mężczyźni wyciągają ze schowków 
nieliczną broń, wyznaczają placówki i 
przygotowują się do obrony. Jest ogólny 
niepokój. Pod wieczór z kierunki wsi 
Basztki, dolatuje terkot karabinów ma-
szynowych, wybuchy granatów, a nawet 
przytłumione hurra. Byłem w tym cza-
sie na Klińkowej Górze. Stojący tam 
mężczyźni zastanawiali się, kto z kim 
walczy, skoro Niemcy już się wycofali.
O zmroku, ku naszemu zaskoczeniu, 
wpada do wioski patrol rosyjski. Ruky 
w wierch! Wy kto? Polacy. Charaszo, 
dawaj zakurim. Przy dymkach ze skrę-
tów wszystko się wyjaśniło. Czołówka 
wojsk rosyjskich natknęła się pod Ba-
szukami, na duże zgrupowanie bande-
rowców. Była to banda, która razem z 
wojskiem, miała wymordować Polaków 
w Milnie i Gontowie.
Wywiązała się walka w której sporo 
bandytów padło, a resztę Rosjanie po-
gnali na Sybir. Zrozumiała stała się też 
nagła ucieczka mundurowych - bali się 
okrążenia.
Tym razem witaliśmy oddziały ro-
syjskie jako wybawicieli. We wsi się 
zakotłowało. We wszystkich domach 
kwaterowało wojsko. Jedne oddziały 
wyruszały na front koło Załoziec, inne 
wracały na odpoczynek. Ruch był duży, 
ale nareszcie mieliśmy spokojne noce. 
Banda zapadła się pod ziemię.
7 kwietnia 1944 roku, mężczyzn w wie-
ku od 18 do 50 lat, zabrano na wojnę.

 /Podole na mapie współczesnej Ukrainy - Wikipedia

 / Gontowianie
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Gdy front przesunął się za Trościaniec, 
dużo ludzi z tej i innych wsi, ewakuowa-
no do Milna. W maju wioski ze względu 
na bliskość frontu, razem z nimi, zostały 
ewakuowane na wschód. W Bukowi-
nie rozlokował się sztab z generałem. 
Ludność została rozmieszczona w Za-
rudeczku, Szymkowcach, Reszniówce 
i innych okolicznych wioskach. Jechali-
śmy przez Kobylię, Bolizuby i Kołodno. 
W ukraińskich wioskach widzieliśmy 
spalone lub zdewastowane puste za-
grody polskie, a Kołodno była jednym 
wielkim pogorzeliskiem. Zgliszcza czę-
ściowo przesłaniały już chwasty. Gdzie 
niegdzie, po podwórzach kręciły się po-
jedyncze osoby. Może cudem ocaleni, a 
może jacyś krewni lub znajomi, oglądali 
nieme świadectwo barbarzyństwa he-
rosów UPA. Na jednym z podwórek, 
na studni paliła się świeczka, na innym 
z kolei, ktoś zapalił na rumowisku bu-
dynku mieszkalnego. W tym czasie, 
zamordowanych grzebano na miejscu 
Mogiłami były też ruiny i studnie. Ster-
czące wszędzie kominy, przypominały 
wyciągnięte w górę ręce, wołające o po-
mstę do nieba. Robiło to przygnębiające 
wrażenie. Wierzyć się nie chciało, że 
człowiek może się posunąć do takiego 
barbarzyństwa. Wszędzie zalegała mar-
twa cisza. My też przejechaliśmy przez 
wioskę w milczeniu, tylko poruszające 
się wargi mamy i babci wskazywały, że 
modlą się za tych, którzy tu przed ro-
kiem, w mękach opuścili ten świat.
W Szymkowcach we wszystkich lasach 
stało wojsko. We wsi co rusz wyłapy-
wano ukrytych banderowców i wysyła-
no na wschód. Kryjówki wypatrywali i 
wskazywali Polacy.
Z ewakuacji wróciliśmy tuż przed żni-
wami, gdy front przesunął się na zachód.
Władze rosyjskie od razu, tak jak w 
1939 roku, wyznaczyły wysokie obo-
wiązkowe dostawy produktów rolnych. 
Za nie wywiązanie, groziła zsyłka i ła-
gier.
Żniwa, podorywki, wykopki i jesienne 
siewy, przebiegały względnie spokoj-
nie, choć mozolnie, niezbyt sprawnie i 
wolno. Nie było mężczyzn. Kobiety i 
podrostki szarpały się z nieposłusznymi 
końmi, pługami i kosami. Często, gęsto, 
roboty polowe krasiły siarczyste prze-
kleństwa. Nieliczni mężczyźni jak mo-
gli pomagali, a przede wszystkim uspa-
kajali gorące niewieście temperamenty i 
służyli radą.
Nieliczna grupa wybrała się nawet na 
odpust do Podkamienia. Widzieli zde-
wastowany klasztor, zakrwawione strzę-
py łachów i zbryzgane krwią ściany. 
Studnia klasztorna była nieczynna. Gdy 
wracali, w Zagórzu ukraińskie dzieci 
rzucały za nimi kamieniami.
Pod jesień ponownie dali znać o sobie 
banderowcy. Łuny ognia objęły polskie 
sioła, ocalałe z pogromów w okresie 
okupacji niemieckiej. Każdy dzień bez 
mała, przynosił wstrząsające wieści o 
kolejnych spalonych wsiach i bezprzy-
kładnych mordach. W naszym obszarze 
krew polska lała się większymi stru-
mieniami, niż za Niemców. Sytuacja 
Polaków była tragiczna, bo Rosjanie 
wszystkich mężczyzn zabrali na wojnę. 
Z kobietami i dziećmi zostali wyłącznie 
starzy mężczyźni, oraz młodzież do 17 
lat. To absolutnie nie wystarczało na 
zorganizowanie prawidłowej obrony. 
Sytuację pogarszał brak dostatecznej 
ilości broni i amunicji. Większość Ukra-
ińców zamiast na wojnę, poszła w las. 
Nawet wcieleni do armii, dezerterowali 
do band z bronią w ręku. Wykazy ban-
derowców w książce W.Ołeksiuka po-
twierdzają, że byli to przeważnie męż-
czyźni w wieku 18 do 24 lat. Garstka 
słabo uzbrojonych Polaków, była bez 
szans w starciu z sotniami. Wycofują-
cy się Niemcy zostawili im masę broni 
przeciwko Rosjanom, ci natomiast, wy-
korzystali ją do mordowania Polaków.
Rosjanie nie ścigali banderowców i nie 
likwidowali panoszących się wszędzie 
sotni i kureni. Odwrotnie, nawet wspie-
rali te działania. Oddelegowani do band 
specjaliści od brudnej roboty, podsycali 
nienawiść do Polaków i czuwali nad po-
czynaniami band. Przenikali oni do sze-
regów UPA, w charakterze rzekomych 
dezerterów. Banderowcy realizowali 
już nie swoje, lecz rosyjskie cele. Re-

alizowali stalinowskie plany wcielenia 
polskich ziem wschodnich do Rosji, ale 
bez Polaków.
Stalin wiedział, że najtrudniej będzie 
przesiedlić przywiązaną do ziemi lud-
ność wiejską, więc do nacisku wyko-
rzystał działalność UPA. Aby zwiększyć 
efektywność działań, nie zapewnił Pola-
kom żadnej ochrony. Maszyna sowiecka 
działała precyzyjnie. W ich poczyna-
niach nie było przypadków. 
Dla utrzymania porządku, powołali pod 
broń 16-17 letnich Polaków pod do-
wództwem rosyjskim. Grupy te, od cza-
su do czasu robiły wypady na ukraińskie 
wioski, ale w niczym nie zakłócały one 
działalności banderowskiej.
.Fakt przenikania do UPA rosyjskich 
szpiegów, potwierdził Ukrainiec Wła-
dysław Mykytów , który był w Pacho-
lętach u rodziny. Opowiadał, że do UPA 
zgłaszało się dużo dezerterów, a z nimi 
wysłannicy NKWD. Gdy Polacy wy-
jechali, oni zniknęli z sotni, a Rosjanie 
aresztowali wszystkich banderowców i 
wywieźli do łagrów. Wyroki były wyso-
kie, na ogół 10 do 25 lat. Grupy które 
się broniły, zlikwidowali. Mieli rozpra-
cowaną całą strukturę organizacyjną i 
spisy oddziałów.
Pierścień banderowski zaciskał się co-
raz bardziej. W sąsiednich ukraińskich 
Baszukach, Ditkowcach, Mszańcu, a 
także mileńskich Podliskach i Krasowi-
czynie, wrzało. Odbywały się zebrania 
organizacyjne, szkolenia i ćwiczenia. 
Przydzielano zadania. Przecieki mocno 
niepokoiły. Uczciwi znajomi Ukraińcy, 
dyskretnie przestrzegali: uważajcie, jest 
źle. Wrogie spojrzenia miejscowych, 
potwierdzały to wszystko. Szowinista 
Łucyk z Krasowiczyny, bez zahamowań 
głosił, że oni są już przygotowani. Cze-
kają tylko aby Bóg dał im jedną odpo-
wiednią noc, a polska noga nie zostanie.
Zagrożenie narastało, a nie było placów-
ki niemieckiej która by nas chroniła. 
Każdy dzień przynosił złowrogie sygna-
ły. W naszych dotąd spokojnych lasach, 
zaczęli się kręcić podejrzani osobnicy. 
Doświadczyłem tego na własnej skórze.
W sierpniu gdy paśliśmy krowy i konie 
w lesie, zaskoczyło nas czterech mło-
dych banderowców. Za orła na fura-
żerce, postanowili mnie zastrzelić. Na 
szczęście kolega jak raz z hałasem wpę-
dził bydło z za krzaków, oni z okrzy-
kiem stój! stój! ruszyli w tamtą stronę, 
a ja z kolegą wskoczyliśmy na konie i 
uciekli. Miałem wówczas 12 lat. Tamte-
mu się upiekło, bo jeden z nich był spo-
krewniony z jego matką.
W tym czasie na kolonii w lesie, rozegrał 
się pierwszy dramat. Grupa młodocia-
nych banderowców, przesycona niena-
wiścią do Polaków, próbowała wedrzeć 
się nocą do jednego z polskich domów. 
Gdy zaczęli wyłamywać drzwi, chłopak 
puścił przez nie serię z pepeszy. Jeden 
z bandziorów padł, a reszta przerażona 
uciekła. Po tym wydarzeniu, wszyscy 
Polacy opuścili kolonię w lesie.
W pierwszych dniach września, poszła 
do Baszuków Maria Głowacka  z Gon-
towy i już nie wróciła.
Pod koniec października - wspomina 
Maria Zaleska  - poszłam na noc do 
młyna zmielić zboże. Już było niebez-
piecznie, ale ciągłe zagrożenie, oswoiło 
mnie z ryzykiem. Przy mdłym świetle 
lichtarza, siedziała ze mną Marynka 
Zawadzka z Gontowy i Bartek Majk-
tut.  Młyn obsługiwał Ukrainiec Tomko. 
Pomys wieczorem zaryglował drzwi i 
powiedział aby nikomu nie otwierać. 
Trochę później zaczęli dobijać się ban-
dyci. Tomko zgasił światło i powiedział: 
„Kryjcie się”. Łatwo powiedzieć, ale 
gdzie ? A tu na dodatek ciemno. Gdy 
się cofałam, wypadłam przez dziurę 
na koło młyńskie, a z niego do wody. 
Potłuczona i pokaleczona, siedziałam 
pod spodem do rana. O świcie niepo-
dobna do człowieka, zdrętwiała, z tru-
dem wgramoliłam się do młyna, gdzie 
pomogli mi jako tako dojść do siebie. 
Doprawdy nie wiem jak ja przeżyłam 
w tych warunkach. Marynka i Tomko 
byli Ukraińcami, więc im nie zrobili 
krzywdy. Od Tomka dowiedziałam się, 
że tej nocy spalili dom razem z żoną i 
córką Władka Pomysa na Kopani (ko-
lonia Podlisek). Synowie obronili się 
w murowanej stajni. Tak oddały ducha, 

pierwsze ofiary banderowskiego ładu w 
Milnie. Bartka i ukrytych Pomysów, nie 
znaleźli.
Były to już wyraźne znaki czasu. Znaki 
nadciągającego nieszczęścia.
Aby uniknąć zaskoczenia, starzy fron-
towcy z młodzieżą, zorganizowali na 
obrzeżach wioski stałe placówki samo-
obrony i punkty wartownicze. Warty 
czuwały od zmroku do świtu. Trzyma-
li je mężczyźni, młodzież i kobiety nie 
obarczone małymi dziećmi.
W razie napadu, mężczyźni i chłopcy 
zajmowali punkty obronne, a kobiety i 
dziewczęta, ostrzegały ludzi zgroma-
dzonych w domach. W sumie zadanie 
samoobrony sprowadzało się do po-
wstrzymania pierwszego ataku i umoż-
liwienie ludziom ucieczki.
Ukraińców szczególnie drażniła polska 
Bukowina i Gontowa. Te orle gniazda i 
bastiony polskości, od dawna spędzały 
im sen z powiek. W końcu stało się to, 
co musiało nastąpić w tych warunkach.
14 września około godziny 20, banda 
wdarła się do Gontowy. Zaatakowali 
zgodnie przewidywaniami od granicy, 
ze strony wsi Baszuki. Gdy placówki 
zaalarmowały wieś strzałami, ludzie 
wpadli w panikę. Każdy pędził przed 
siebie. Nasza ulica - wspomina Geno-
wefa Szeliga - uciekała na górę i do ko-
ścioła. Zrobiło się widno od kul zapala-
jących. Ja przewróciłam się i zgubiłam 
mamę. Pobiegłam z innymi do kościoła. 
Dopiero później zrozumieliśmy, że ko-
ściół to żadne schronienie. Banderow-
cy mogli wyłamać drzwi, lub wrzucić 
przez okna granaty. Tej nocy spłonął 
jeden budynek.
Józefa Olszewska  z mamą już zasypia-
ły, gdy zaczęli dobijać się do drzwi. Tato 
był na warcie - wspomina. Mama chwy-
ciła mnie i wyrzuciła przez okno od tyłu. 
Natychmiast doskoczył banderowiec, 
ale zobaczył, że to dziecko (11 lat), 
więc wrócił pod drzwi. Nie wiedziałam 
co robić. Pobiegłam i kucnęłam pod 
chlewnią. Banderowcy po wyłamaniu 
drzwi, przystąpili do rabunku. Mama 
nim oni się włamali, też uciekła przez 
okno. Bandyci wyprowadzili świnię i 
zastrzelili. Krzyczeli, że mnie też zabiją, 
więc uciekłam w krzaki. W tym czasie 
wzmogła się strzelanina. Okazało się, że 
to mężczyźni z samoobrony zaatakowali 
bandytów i wyparli ich ze wsi.
Gontowa ponownie została zaatakowa-
na większymi siłami, na Wszystkich 
Świętych. Tym razem nikt już nie krył 
się z kościele. Wszyscy od razu ucie-
kali na Wielką Górę. Leciało dużo kul 
zapalających, ale nikt na to nie zwracał 
uwagi. Część ludzi przetrwała noc w 
skrytkach kamieniołomów, a część roz-
proszyła się w polu i lesie. Banderowcy 
i tym razem nie palili tylko rabowali. Tej 
nocy zginął Paweł Zaleski  i Jan Rożek .
Około 8 wieczorem już spałyśmy - 
wspomina Olszewska, gdy nagle rozle-
gły się strzały. Do domu wpadł ojciec i 
krzyknął: „Uciekajcie, napad”. Nim wy-
biegłyśmy z domu, tato już był za sto-
dołą, gdzie zobaczył gromadzących się 
bandytów. Bez chwili namysłu rzucił w 
nich granat. Rano była tam duża kałuża 
krwi. My pobiegłyśmy z mama do środ-
ka wioski, gdzie zgromadziło się dużo 
ludzi. Mówili, że wieś jest otoczona, ale 
wolne jest przejście przez górę. Ruszy-
łyśmy więc w tą stronę i przez pola do-
stałyśmy się do Bukowiny.
Z niepokojem oczekiwaliśmy listopado-
wej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Napad banderowców 
na Milno w dniu naszego narodowego 
święta, był bardzo prawdopodobny. Za-
grożona była oczywiście tylko Bukowi-
na i Kamionka.
11 listopada 1944 roku (sobota), noc 
zapowiadała się bardzo ciemna. Mżył 
deszcz ze śniegiem i mrok zapadł wcze-
śnie. Na punktach obserwacyjnych wy-
stawiono wzmocnione warty. Wszyst-
kim zalecono szczególną czujność. 
Około godziny 20, posterunki wyłapały 
podejrzane odgłosy z Miśkowego Błota 
i chlupot wody przy rzece. Natychmiast 
powiadomiono placówki i ludzi czu-
wających w mieszkaniach. Mężczyź-
ni i męska młodzież zajęli stanowiska 
obronne.
Łąkami tyralierą skradali się banderow-
cy. Gdy przekroczyli rzeczkę, wystrzeli-

li rakietę i z okrzykiem hurra, ruszyli na 
wioskę. W odpowiedzi nasze placówki 
otworzyły ogień. Zaterkotały karabi-
ny maszynowe i pepesze. Polecały też 
granaty. Drogę od Wuzera zaryglował 
morderczym ogniem Krakowiak  z sy-
nem Władkiem. Z placówki krawcowej, 
przygwoździł bandziorów do ziemi 
Mietek Dec  z Józkiem Pawłowskim  i 
grupą wartowników. Mietek strzelał 
z ręcznego karabinu maszynowego, a 
reszta z automatów i zwykłych karabi-
nów.
Od stodoły Draganowej, teren ogrodów 
pokryli seriami karabinów maszyno-
wych, Władek Letki  i Mikołaj Szeliga . 
Od Grzybków , dostęp do wioski zablo-
kowała placówka Jana Zaleskiego , a od 
Deców , Antek Góral.
Bandyci zaskoczeni takim obrotem 
sprawy, zaczęli się wycofywać i ostrze-
liwać wioskę kulami zapalającymi. Od 
Zakrzewskiej odezwał się moździerz. 
Zrobiło się jasno, bo od kul zapaliła się 
stodoła Jindruszkowa. Banda przegru-
powała się, przesunęła w kierunku Pa-
świska i zaatakowała z ogrodów: Rarogi 
- Barany. Tam od swojej stodoły, przy-
witał ich seriami z pistoletu maszyno-
wego, Antoni Głowacki .
Ze względu na słabą obronę na tym 
odcinku, banda wdarła się do wioski, a 
jego okrążyła. W tej sytuacji Antoni pu-
ścił ostatnie serie z automatu, teren ob-
rzucił granatami i wskoczył do stodoły. 
Banderowcy nie poszli za nim. Bali się. 
Podpalili budynek i czekali. Płomienie 
szybko się rozprzestrzeniły i sytuacja 
stała się dramatyczna. Chociaż wsunął 
się pod słomę przy samej ziemi, czuł, że 
lada moment zapali się na nim ubranie. 
Dym rozrywał płuca i widmo męczeń-
skiej śmierci było coraz bliższe. Gdy ru-
nęła część dachu, bandyci orzekli: „Już 
po nim” i odeszli. Natychmiast wysko-
czył w łęty ziemniaczane okrywające 
kopiec z ziemniakami i przetrwał tam 
do odejścia bandy.
Obronę Bukowiny trafnie skoncentro-
wano na odcinku spodziewanego ata-
ku: od Miśkowego Błota. Miała ona 
powstrzymać napastników i umożliwić 
ludności ucieczkę. I to się udało. Nie 
było sił ani środków na obronę wioski.
Czas odparcia pierwszego ataku i prze-
mieszczanie bandy, ludzie wykorzystali 
do ucieczki. Ułatwiały ją ciemności i to, 
że atak nastąpił tylko od północy. Lud-
ność uciekła na południe do lasu. Tam 
skryła się w zaroślach i szuwarach.
My z Zawadzkimi, skierowaliśmy się 
na ogród. Ponieważ płonęły już niektó-
re budynki, babcia wróciła do obory i 
mimo protestów mamy, zabrała krowy. 
Gdy doszła do sadu, wybuchł w nim 
pocisk z moździerza, a ulicą biegli ban-
derowcy. Chwilę wcześniej, mama pole-
ciała do ciotki Zając , sprawdzić czy już 
uciekła. Gdzież tam, spały jakby się nić 
nie działo. Obudziła ich, pomogła ubrać 
dzieci i szybko dołączyła do nas. Takim 
kompletem, jako jedni z ostatnich, ru-
szyliśmy przez ogrody w kierunku lasu. 
Zatrzymaliśmy się przy jeziorze Szylin-
gowym, gdzie w zaroślach i oczeretach, 
było już pełno ludzi. Najwięcej kłopo-
tów sprawiały zmarznięte i przemoczo-
ne dzieci. Płacz mógł ściągnąć bandę. 
Na szczęście zagłębienie terenu, tłumiło 
te odgłosy.
Grupą wyszyliśmy na wyżej położone 
pola przy gościńcu, aby zobaczyć jak 
wygląda wioska. Widok był przerażają-
cy. Przed nami rozciągał się długi wąż 
ognia. Olbrzymie płomienie strzelały 
w ciemną przestrzeń, zewsząd dolaty-
wał stłumiony ryk palącego się bydła, 
kwik świń i koni oraz wycie psów. Ban-
dyci biegali z zapalonymi wiązankami 
słomy i podpalali kolejne budynki. Na 
chwilę kucnęliśmy, bo gościńcem ga-
lopował ktoś na koniu. Zaraz po tym 
znowu kucnęliśmy. Od wioski biegł z 
sapaniem człowiek. Był to Jan Zale-
ski . Gdy ochłonął, zaczął opowiadać. 
Trochę później wycofał się z placówki 
i gdy sprawdzał czy rodzina uciekła, na 
podwórzu osaczyli go bandyci. Rzucił w 
nich granaty i ruszył przez sad. Nim się 
pozbierali był już niewidoczny, a spóź-
nione strzały na szczęście chybiły.
Gdy tak staliśmy, nadleciał i okrążył 
wioskę samolot z zapalonymi światła-
mi. Być może sprawdzał czy podopiecz

ni realizują ustalone zadanie.
Rano z kryjówek zaczęli wyłazić zmar-
znięci ludzie z trzęsącymi się z zimna i 
strachu dziećmi i ostrożnie podchodzić 
do wioski. Z trzaskiem waliły się jesz-
cze niektóre dopalające konstrukcje. Z 
lękiem kierowali się do swoich zagród. 
To co zastali mogło porazić najsilniej-
szych. Oto nadludzkim wysiłkiem dźwi-
gnięta z ruin wieś, znowu zamieniła się 
w pogorzelisko. 20 lat ciężkiej pracy i 
wyrzeczeń, dorobek życia, zmienił się w 
kupkę popiołu. Mężczyźni nie wstydzili 
się łez. Tymi twardymi, odpornymi na 
przeciwności ludźmi, wstrząsał szloch. 
Widok dopalających się budynków, 
zwęglonych oraz popękanych zwierząt, 
trupy ludzkie, ścielące się dymy i swąd 
spalenizny, lament kobiet i płacz przera-
żonych dzieci, to obraz, który pozosta-
nie w pamięci do końca życia.
Kamionka stawiała mały opór. Banda 
wkroczyła tam od Zaguminek i Za-
krzewskiej 1K, sukcesywnie posuwała 
się w głąb wioski i rabowała. Pierwsza 
grupa wynosiła dobytek na drogę, a 
druga ładowała na wozy. Ze względu 
na mieszany charakter przysiółka, tyl-
ko wybrane budynki i zagrody zostały 
spalone.
W każdym domu ukraińskim, tej nocy 
paliła się lampa. Był to znak rozpo-
znawczy. Ponadto miejscowi byli prze-
wodnikami.

Tej nocy zginęło 14 osób: 11 w Buko-
winie i  w Kamionce. Krakowiak  bronił 
się do końca i zginął z całą rodziną. On z 
synem zostali zastrzeleni na podwórzu, 
a żona z dwiema córkami, zakłute noża-
mi przy kiernicy koło Wuzera .
Maria Baran, też zginęła z całą rodziną. 
Udusiła się z trójką dzieci w piwnicy 
spalonej stodoły. Pozostali to pojedyń-
czo zastrzeleni w czasie ucieczki, lub 
złapani i zamordowani.
Dzicz spaliła w czasie napadu około 
100 budynków w Bukowinie i 30 w Ka-
mionce. W większości budynków spali-
ły się również zwierzęta.
W niedzielę przed południem, zjawili 
się przedstawiciele władz. Szef NKWD 
Kiriczenko i Przewodniczący Regio-
nu Rozdolańskij przeszli przez wieś, 
obejrzeli pogorzelisko, pokiwali gło-
wami i odjechali. Kiryczenko napewno 
wiedział o planowanym napadzie na 
wioskę, bo wszędzie miał swoje wtycz-
ki, natomiast Ukrainiec Rozdolańskij 
współpracował z UPA.
Jan Zaleski  gdy rano wrócił do domu, 
na podwórzu znalazł dużą kałużę krwi. 
Wiedział, że banderowcy nie darują mu 
jatki, jaką zrobił im granatami. Ponadto 
zbyt ważną rolę odgrywał we wsi, więc 
szybko na niego zapolują. Nie wystar-
czy im satysfakcja, że wszystko mu spa-
lili. Następnego dnia wynajął furmankę 
i z rodziną wyjechał do Tarnopola. Była 
to ryzykowna wyprawa, bo droga pro-
wadziła przez ukraińskie wioski. Dawa-
ła jednak większe szanse przeżycia, niż 
na miejscu. Na wszelki wypadek pod 
siedzenie wcisnął pepeszę i parę gra-
natów. Nie chciał, jak później wszyscy, 
przenosić się do Załoziec. Bał się, że 
mogą go tam łatwo odnaleźć i gdzieś na 
uboczu zastrzelić.
Końcowym aktem tej apokalipsy, był 
zbiorowy pogrzeb. Zamordowanych 
złożono do naprędce skleconych tru-
mien, Krakowiaka z rodziną do szafy 
i sznur wozów w otoczeniu rodzin i 
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sąsiadów, wyruszył z Księdzem Mar-
kiewiczem pod kościół, a następnie na 
cmentarz. Gdy dobiegała końca żałobna 
ceremonia, z lasu posypały się strzały. 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Pa-
nier30;, zamarło wszystkim na ustach. 
W pośpiechu zasypano groby, ludzie 
wskoczyli na wozy i galopem wrócili do 
wioski. Bandyci uważający się za chrze-
ścijan, nawet martwym nie dali spokoju. 
Nie pozwolili dokończyć chrześcijań-
skiego obrządku. Nie ma wątpliwości, 
że poziom cywilizacyjny i kulturowy 
tych ludzi, nie różnił się od poziomu za-
stępów czerni Chmielnickiego.
Był to ostatni i chyba jedyny tego rodza-
ju pogrzeb, na naszym cmentarzu. Póź-
niej zamordowanych grzebano we wsi.
Różne dramaty rozegrały się tej nocy. 
Najtragiczniejsze chwile przeżyli za-
mordowani, ale oni zabrali swoje tajem-
nice do grobu. Wielu zajrzało śmierci w 
oczy lub otarło się o nią. Wszyscy bez 
wyjątku przeżyli szok psychiczny i mo-
ralny. Ta noc pozostawiła trwały ślad 
na psychice każdego z nas. Podważyła 
też wiarę w człowieka i zburzyła jego 
dotychczasowy wizerunek. Ludzie nie-
chętnie wskrzeszają godziny grozy. Są 
one wciąż żywe, a poruszone jak cierń 
uwierają. A oto kilka przykładów prze-
żyć uczestników nocy śmierci i zagłady.

Mieczysław Dec , (17 lat), Rogoziniec.
Gdy wyskoczyłem na podwórze, ban-
derowcy już nacierali. Puściłem z erka-
emu kilka serii na stojąco, a następnie z 
Józkiem Pawłowskim  wskoczyliśmy do 
okopu i rozpocząłem regularny ostrzał. 
Józek strzelał z kbk i pomagał mi łado-
wać talerze. Stąd strzelał też Edek Prus, 
Józek Pączek  i inni wartownicy. Obok 
terkotał karabin maszynowy Krakowia-
ka . Banda zaległa, ale po pewnym czasie 
z głośnym urra, znowu ruszyła do przo-
du. Na stanowisku wypróżniłem trzy 
magazynki. W ostatniej chwili z bratem 
i babcią, ukryliśmy się w wykopie pod 
zwałem gałęzi. Ledwie zamaskowałem 
właz, na podwórze wpadli banderowcy. 
Obserwowałem jak plądrowali budynki 
i ładowali dobytek na wozy. Po wyjeź-
dzie kolumny obładowanych wozów i 
wymarszu bandy w kierunku Kamionki, 
pobiegliśmy do siostry Milki Zaleskiej . 
Stała z płaczącym Jasiem i teściową na 
podwórzu. Napad przetrwały w piwni-
cy. Miały szczęście, że dom nie został 
spalony. Obok płonęły budynki Czyr-
wińskich . Zdążyliśmy jeszcze wypuścić 
zwierzęta i wynieść parę worków zboża. 
Zewsząd dolatywał ryk płonących zwie-
rząt, wycie psów, trzask walących się 
konstrukcji i huk płomieni. Udało nam 
się również ugasić jak raz zapalający się 
od sąsiednich, dom Tekli  oraz zwalić 
bosakami płonącą strzechę z budynku 
Botiuka .
Wycofującego się z tej placówki Józka 
,ogłuszył pocisk z moździerza. Za Wład-
kiem  i Longinem , na oświetlonym pło-
mieniami ogrodzie, puścili serię, więc 
upadli w błoto. Następnie chyłkiem 
polecieli w kierunku cmentarza. Wróci-
li rano. Widok był straszny - wspomina 
Władek. Dopalały się budynki, wszę-
dzie snuły się dymy, a przy zgliszczach 
lamentowali zrozpaczeni ludzie. Pod 
krzyżem u sąsiadów leżał zabity Miko-
łaj Maliszewski , Krakowiak  z synem 
na swoim podwórzu, a jego żona z cór-
kami zasztyletowane przy kiernicy koło 
Wuzera.
Franciszek Majkut , (13 lat), Pacholęta.
Po 2-3 godzinach czuwania u Prasoły 
, do mieszkania wpadła wartowniczka 
z wiadomością, że koło rzeki słychać 
chlupot wody. Władek Letki  i Mikołaj 
Szeliga  chwycili karabiny maszynowe i 
wybiegliśmy za stodołę. Władek ustawił 
karabin i puścił serię w kierunku rzeki. 
Banderowcy wystrzelili rakiety i z sil-
nym obstrzałem ruszyli do przodu. Po 
następnej serii zablokowała się taśma. 
Chociaż poprawiał wciąż mu się zaci-
nała. Mikołaj strzelał z bębenkowca, ale 
miał tylko jeden magazynek.
Stąd przez drogę polecieliśmy do mu-
rowanej stajni Bogacza , gdzie skryło 
się dużo kobiet z dziećmi. Na szczęście 
ktoś rozsądny krzyknął aby uciekać i 
wszyscy ruszyli na ogrody. Bogacz ję-
czał, że nie zostawi dobytku, ale zgro-

miła go żona i popchnęła za innymi. Po-
nieważ pożar się rozprzestrzeniał, mama 
wróciła wypuścić zwierzęta i przy nich 
została, bo na podwórze wpadli bande-
rowcy. Miała szczęście, że nie weszli 
do środka i budynku nie podpalili. Dom 
spłonął. My przetrwaliśmy noc przy 
Syrotiukowym jeziorze. Rano zastałem 
zrozpaczoną mamę przy zgliszczach. 
Obok dopalał się dom sąsiadów. Zde-
sperowany stary Hawryszczak powie-
dział do wnuka: „Chodź Jasiu, chociaż 
zagrzejemy się przy naszym domu”

Antoni Góral , (15 lat). Gorzów.
Na placówce u Deca 25, trzymałem 
wartę z kobietami. Tylko ja miałem pe-
peszę. Gdy rozległy się strzały, wysko-
czyłem na ogród wypróżniłem wszyst-
kie magazynki oraz wyrzuciłem granaty 
jakie miałem przy sobie. Wyraźnie sły-
szałem komendy banderowców: „W 
lewo! Przechodzić w lewo”. Było to 
przesuwanie bandy w kierunku Rarogi 
- Barany. W ostatniej chwili przesko-
czyłem przez ulicę i poleciałem do lasu. 
Koło kościoła byli już banderowcy.

Maria Mazur (Stolf) (16 lat). Brójce.
Z Marysią Berezichą , byłyśmy wów-
czas u Pawlów . Po pierwszych strza-
łach, ruszyłyśmy do domu. Nad nami 
przelatywał rój kul świecących. Ja, jej 
rodzina i Głowacka  z synem, ukryły-
śmy się w naszej piwnicy pod stodo-
łą. Przyleciała też któraś od Zadrogi  i 
wrzuciła tobół z pościelą. Zauważył 
to banderowiec. Otworzył piwnicę i 
krzyknął; „Wychodzić bo wrzucę gra-
nat ! Liczę do trzech”. Wyszłyśmy. 
Gdzie mężczyźni ? Od wiosny na woj-
nie, odpowiedziałam. Dołączył do nas 
złapaną rodzinę Mateuszków . Ich ojca 
zastrzelili. Cały czas robił dużo hałasu. 
Krzyczał, że tu Ukraina, a my już daw-
no powinniśmy być za Sanem. Podpalił 
stodołę i oborę, ale wcześniej podpo-
wiedział żeby wypuścić zwierzęta. Po-
szedł też z Józiem Berezijów, wypuścić 
ich krowę z płonącego budynku. Później 
gdy wozy i banda przesunęły się dalej, 
kazał nam wejść do domu, siedzieć ci-
cho i nie zapalać światła. Myśleliśmy, 
że podpali budynek razem z nami, a on 
po prostu poszedł za oddalającą się ko-
lumną. Uczestniczył w tym strasznym 
dziele, ale nie przestał być człowiekiem. 
Dzięki niemu, przeżyło w naszej grupie 
13 osób.
Władysław Marcjasz  (18 lat), Pacholęta
Ukryliśmy się z innymi, w austriackim 
bunkrze na łanie. Małego Stacha opa-
tulonego w pieluchy, mama trzymała 
na rękach. Zimno, ból czy mokro spo-
wodowało, że zaczął płakać. Mama po-
trząsa zawiniątkiem, a on płacze coraz 
głośniej. Głos w ciszy nocnej słychać 
z daleka. W pewnym momencie tato 
nie wytrzymał nerwowo i powiada do 
mamy: „Maryna duś, bo jak banderow-
cy usłyszą, wszyscy zginą”. Nakładli-
śmy na mamę trochę łachów aby stłumić 
płacz i na szczęście, dziecko stopniowo 
ucichło. Teraz trąci to groteską, ale moja 
rodzina przeżyła dramat. Okoliczności 
wymusiły na ojcu barbarzyńską decyzję.
Maria Letka  (35 lat), Dębno Lubuskie
Poszłam wówczas na nocleg do kuzyna 
Sobka Głowackiego . Jego żona była 
Ukrainką, więc sądziłam, że tam nie 
przyjdą. Syn Stach miał przestrzeloną 
noge. Codziennie musiałam go na ple-
cach nosić z Okopu do wioski i nocować 
w ciepłym pomieszczeniu. Jak zrobił się 
ruch, mój i jej Władek schowali się na 
strychu. Sobek z dziadkiem też gdzieś 
się ukryli. Stach leży, a ja truchleję ze 
strachu. Na dodatek świeci się lampa i 
widać kto jest w domu. Zgaś lampę, po-
wiadam do Hapki. Niech się świeci od-
powiedziała i zaczęła się głośno modlić. 
W tej krytycznej sytuacji, musiałam 
wyjść na dwór. Gdy wracałam, jakiś 
drab zastąpił mi drogę. Ty kto? pyta. 
Zaniemówiłam. Dopiero po chwili wy-
krztusiłam „ja”. Widocznie uznał, że je-
stem Ukrainką, bo skierował się na dro-
gę, a ja na miękkich nogach do domu. 
Były to najdłuższe i wówczas myślałam, 
że ostatnie chwile w moim życiu.
Józef Krąpiec  (14 lat), Pacholęta
Jak usłyszałem strzały, chwyciłem pepe-
szę, a siostra Mańka torbę z magazynka-

mi i ruszyliśmy z Paświska na odsiecz 
wiosce. W drodze zatrzymał nas Ficzko 
. Gdzie gonisz - syknął. Co z tym zrobisz 
nawale? r Chowajcie się. Ukryliśmy się 
z rodziną sąsiadów, w schronie zamyka-
nym klapą z krzaczkiem. Po chwili za-
częliśmy się dusić. Zabrakło powietrza. 
Wystawiona rurka wentylacyjna, nie 
wystarczała na tyle osób. Musieliśmy 
otworzyć klapę. Na szczęście banda nie 
weszła na Paświsko.
Bronisław Krąpiec  (10 lat) Myślibórz
Z mamą pobiegliśmy do stryjka Stacha . 
Ich już nie było. Schowaliśmy się do ich 
piwnicy w podwórzu, ale ktoś wskazał. 
Banderowiec otworzył drzwi i krzyknął: 
Wychodzić bo wrzucę granat;. Wyszli-
śmy. Wy kto ? Drugi zamaskowany coś 
mu szepnął na ucho. Kazał nam iść do 
domu. Banderowcy wynosili dobytek na 
drogę i ładowali na wozy. Nas nie zacze-
piali. Widocznie czołówka decydowała 
kogo zabić, a komu darować życie. Nasz 
dom już ogołocili. Jak raz zastrzelili 
świnię i ładowali na wóz. Jeden z nich 
zdarł mi z nóg trzewiki. Następnie pod-
palili budynki i poszli dalej. Udało się 
nam jedynie wypuścić zwierzęta. Życie 
uratował nam ten zamaskowany, miej-
scowy. Być może tato złożył mu kiedyś 
złamanie kości i tak się odwdzięczył.

Antoni Dec  (16 lat) Rogoziniec
Po krótkim obstrzale, grupą wycofywa-
liśmy się do ulicy. Tam stało już pełno 
miejscowych Ukraińców. O idą nasi, 
odezwały się głosy, gdy przechodzili-
śmy przez drogę. Zmyliła ich ciemność 
i to, że byliśmy uzbrojeni. Przez ogrody 
dotarliśmy na kapustniki, gdzie prze-
trwaliśmy do rana.

Większość Polaków z Kamionki uciekła 
na łąki, kapustniki i rozproszyła się po 
polach w kierunku Parcelacji. Mary-
sia Zaleska , przeleżała kilka godzin w 
błocie, pod łętami ziemniaczanymi na 
skarpie Moskałychy. Przy niej kolumna 
obładowanych wozów, rozdzielała się w 
kierunku Krasowiczyny i Baszuków.
Dramat przeżył Władek Pawłowski  (15 
lat). Pod jesień w czasie szamotaniny, 
nieumyślnie zastrzelił młodą Ukrain-
kę. Wydali na niego wyrok śmierci. W 
czasie napadu, dostał się w okrążenie. 
Aby uniknąć męczeńskiej śmierci, zde-
cydował się na desperacki krok: wsko-
czył otworem zsypowym do piwnicy 
płonącego domu. Banderowiec strze-
lił w otwór i ranił go w nogę. Granatu 
nie wrzucił, bo skróciło by to Władko-
wi męki duszenia się w kłębach dymu. 
Wleźć też się bał, bo Władek był uzbro-
jony. Banda uznała, że najlepiej jak tam 
zostanie i wolno skona. A jednak cuda 
się zdarzają. Przeżył.
Edward Prus pisze, że autorem tego 
strasznego dzieła, był szef sztabu po-
dolskiego okręgu wojskowego Liso-
niar1;, major Włodzimierz Jakubowśkyj 
ps.r1;Bondarenkor1; z Załoziec, przed-
wojenny oficer polski.
Narada w sprawie napadu odbyła się 
na Wszystkich Świętych, w Gajach za 
Rudą koło Załoziec. Akcję zatwierdził 
na 11 listopada, dowódca „Lisonii” 
Omelian Polowyj. Jakubowśkyj skon-
centrował kureń rizunów składający się 
z 2 sotni w Baszukach, skąd 11 listopada 
wieczorem, wyruszyła wyprawa na za-
gładę Bukowiny i Kamionki.
Bondarenko osobiście dowodził sotnią, 
atakującą Bukowinę od Miśkowego 
Błota. Na ogrodach pod silnym ogniem 
karabinów maszynowych, pepesz i ka-
beków, poniósł dotkliwe straty. W cza-
sie ataku, od kul naszych obrońców 
zginęło 26 upowców, a on został ranny. 
Zanotował to w rocznym sprawozdaniu, 
prowidnyk OUN z Załoziec, „Żur”.
Kamionkę grabiła sotnia, dowodzona 
przez Fedorowskiego z Tarnopola. Ban-
derowcy byli podzieleni na trzy grupy: 
pierwsza mordowała, druga grabiła, a 
trzecia paliła. Wśród rabusiów przewa-
żały kobiety i wyrostki.
Po napadzie, małe grupy regularnie 
plądrowały i grabiły wioskę. Nie było 
mowy o spaniu. Ludzie zgromadzeni 
w nieopalonych domach, trwali na cią-
głym czuwaniu. Każdy dom wystawiał 
swoje warty. Dzieci spały w ubraniach, 
a dorośli drzemali przy nich na siedzą-

co. Po wiosce krążyły sfory psów, które 
zbiegały się z okolic do padliny spalo-
nych zwierząt. Na szczęście zamarznię-
tej, bo w międzyczasie chwycił mróz. 
Przy każdym podejrzanym odgłosie, 
matki porywały śpiące dzieci na ręce 
i pędziły przed siebie, aby skryć się w 
ciemnościach nocy. Starsze wyrwane ze 
snu, chwytały się matczynych spódnic 
i potykając się o grudy, biegły za nimi. 
Dorośli nie spali normalnie od dawna, 
bo w każdej chwili spodziewaliśmy się 
napadu. Na placówkach już od września 
regularnie zmieniały się warty.
Swoboda zachowania się banderowców, 
była zadziwiająca. Poczynali sobie tak, 
jak by po za nimi, nikt nie sprawował 
tu władzy. Od jesieni czuli się zupełnie 
bezkarni.
Rosjanie tłumaczyli to brakiem sił, bo 
prowadzili wojnę. Ale o swoje interesy 
dbali. Gdy mieszkaliśmy w Załoźcach, 
jakiś Ukrainiec zastrzelił oficera rosyj-
skiego w Czystopadach. Rosjanie w 
odwecie przykryli wieś ogniem z działa. 
Uznali zbiorowa odpowiedzialność. Po-
kazali, że są w stanie poskromić bandę, 
nawet z zastosowaniem metod z arse-
nału UPA. Ta zbrodnicza władza była 
bezwzględna, ale Ukraińcom do czasu 
pobłażała, bo wykonywali za nią brudną 
robotę.
Nam powiedzieli, że jeśli chcemy rato-
wać życie, powinniśmy przenieść się do 
Załoziec i tam załatwiać dokumenty na 
wyjazd do Polski.
Banda Panoszyła się wszędzie i robiła 
co chciała. Na Krasowiczynie koło Sel-
radyr1;, powiesili na wierzbie Agniesz-
kę Dec (z domu), żonę Ukraińca. Wy-
wlekli ją z domu nocą. Nie pomogły 
protesty i błagania teścia Ukraińca. 
Mąż był na wojnie. Dali kobiecie jedy-
nie czas, na rozpaczliwe pożegnanie z 
dziećmi. Przyczepili do niej kartkę: „Za 
język”. Prawdopodobnie była to kara, 
za ostrzeżenia Polaków. Dzielna kobieta 
uratowała może wiele rodzin polskich i 
zapłaciła za to najwyższą cenę - oddała 
życie i osierociła dzieci. Milcząc mogła 
przeżyć w ukraińskiej rodzinie.
Na początku Krasowiczyny od stro-
ny Kamionki, mieszkały dwie polskie 
rodziny Kułajów. Którejś nocy bande-
rowcy chwycili żonę jednego z nich i 
w bestialski sposób zamordowali. Wy-
rwali jej język, wydłubali oczy, obcięli 
uszy i darli pasy skóry. Kobieta krzy-
czała wniebogłosy i wzywała na pomoc 
wszystkie świętości dopóki nie skonała 
w męczarniach, a bestie w ludzkiej skó-
rze pastwiły się nad nią. Wszystko sły-
szała ukryta siostra Kułaja. Jej na szczę-
ście nie znaleźli, bo zginęła by tak samo.
Dziewiątego grudnia ponownie zaata-
kowali Gontowę. Tym razem w dzień, 
około godziny piętnastej. Czuli się już 
panami tego terenu i wyczuwali wyraź-
ne błogosławieństwo rosyjskich władz. 
Do tej pory nie napadali w dzień. Na 
szczęście warty czuwały i w porę ostrze-
gły. Ucieczkę ułatwiała lekka mgła.

Józefa Olszewska . Prążeń.
Mama usłyszała ruch, więc wyszła zo-
baczyć co się dzieje. Przebiegająca ko-
bieta krzyczała: uciekajcie, bandyci;. 
Zaraz pobiegłyśmy za sad, ale mama 
wróciła jeszcze po chustkę. Ja czekałam. 
Gdy dołączyła, ruszyłyśmy pod górę. Za 
nami biegło już dwóch banderowców. 
Zaczęli strzelać. Mamę trafili w nogę 
więc się zatrzymała. Ja biegłam dalej. 
Gdy się obejrzałam, zobaczyłam mamę 
pochyloną, a nad nią stał bandyta. Do-
goniła mnie sąsiadka i obie uciekłyśmy 
na górę, do kryjówki w skale. Było tam 
pełno ludzi i tato. Gdzie mama ? Chyba 
zamordowana bo bandyci ją złapali. O 
świcie znalazł ją martwą i bez butów. 
Mama zginęła w strasznych mękach. 
Wbili ją na pal.
To barbarzyństwo przekracza granicę 
ludzkiego rozumu. Nawet Tatarzy mie-
li swoją godność rycerską i nie wbijali 
kobiet na pal. Nawet ci, uznawani za 
dzikusów ludzie, wyczuwali granicę 
obowiązującą istotę ludzką i nie prze-
kraczali jej. Dzicz hajdamacka nie uzna-
wała żadnych granic. Ci niby ludzie, ba 
chrześcijanie, po nabożeństwie w cer-
kwi wyruszali na rzeź i dopuszczali się 
czynów, które zaszokowały świat.

W tym napadzie Pączka Mikołaja  zwią-
zali, obłożyli słomą i spalili.
Okoliczne sioła, tak jak sobie Sowieci  
życzyli, szybko pustoszały. Ludzie z 
resztkami dobytku, a wielu bez niczego, 
przenosili się na kwatery do Załoziec. 
To miasteczko zamieniło się w zatło-
czony do granic możliwości obóz. W 
każdym domu liczba osób co najmniej 
się potroiła. Nawet Ukraińcy musieli 
przyjąć zbiegłe rodziny polskie. Ludzie 
spali pokotem na rozkładanej słomie, a 
posiłki gotowali na zmianę. O dokład-
nym myciu nie było mowy. Ponieważ 
temperatura spadła poniżej zera, część 
rodzin, które nie znalazły pomiesz-
czenia dla zwierząt, mimo zagrożenia, 
trwało w domu. Niektórzy mieszkali w 
Załoźcach i codziennie chodzili (7 km) 
robić obrządek przy zwierzętach trzy-
manych w Milnie.
22 grudnia łuna ognia objęła Gonto-
wę. Ponieważ poza budynkami nic nie 
zostało, banda postanowiła unicestwić 
wioskę. Zlikwidować to polskie gniaz-
do, do którego do końca nie wcisnęła 
się ani jedna rodzina ukraińska. W tym 
napadzie zginęło kilka osób, a wieś pra-
wie doszczętnie spłonęła i zakończyła 
żywot.
Byłam jeszcze z mamą w Gontowie, 
wspomina G. Szeląga, choć dużo prze-
niosło się już do Załoziec. Wieczorem 
gromadziliśmy się w środku wioski pod 
górą i na zmianę trzymaliśmy wartę. 
Każdy podejrzany ruch wyganiał nas z 
ciepłego domu na mróz. W ten pamięt-
ny wieczór gdy padły pierwsze strzały, 
ruszyłyśmy przez górę pod las. Tam 
patrzymy, a z krzaków wychodzi męż-
czyzna. Bandyta, bo kto inny mógł być 
w lesie. Ale słyszymy woła po polsku: 
„Chodźcie bliżej, nie bójcie się”. Oka-
zało się, że to Szczepko Olejnik . Jak 
raz był w Gontowie i uciekając dotarł tu 
chwilę przed nami.
Patrzyłyśmy na płonącą wieś, jak ogień 
się rozprzestrzenia i pożera nasze domy 
- jak kona nasze sioło. Sioło które nie-
dawno zaleczyło ostatnie wojenne rany. 
Stałyśmy jak porażone, nie zdolne do 
płaczu, ale łzy same toczyły się po po-
liczkach.
Gdy płomienie objęły całą wioskę, nad-
leciał samolot i dość długo krążył do-
okoła tego strasznego ogniska. Stąd dro-
gą przez pola, poszliśmy do Bukowiny. 
Na pogorzelisko wróciłyśmy rano. Tej 
nocy Maciej Zawadzki został spalony w 
szopie, Stefcia Szeliga w domu, a Ro-
zalii Miazgowskiej obcięli głowę i wbili 
na sztachety ogrodzenia.
Ten samolot to nie przypadek. Taki sam 
krążył wokół Bukowiny i Kamionki w 
czasie napadu 11 listopada. Nasuwa się 
więc prosty wniosek: władze wiedziały 
o mających nastąpić napadach i bande-
rowskich decyzjach spalenia wsi. Na 
pewno robił zdjęcia i gromadził dowody 
zbrodni.
Po tym napadzie, Gontowa całkowicie 
opustoszała. Ostatni jej mieszkańcy 
również przenieśli się do Załoziec, po-
dobnie jak polska ludność Milna. Do-
rośli jeździli jeszcze po ukryte zapasy 
żywności i paszę, ale na noc wracali do 
miasta.
Dwa dni po spaleniu Gontowy, kilka 
furmanek pojechało na pogorzelisko 
po zakopane zapasy. M.Miazgowska i 
B.Olszewska chciały ponadto przekazać 
ocalały sprzęt i trochę zboża krewniacz-
kom z Ditkowiec, które wyszły za Ukra-
ińców. Po załadowaniu dobytku, wyru-
szyły w drogę. Wyprawa wydawała im 
się bezpieczna. Był dzień a w grupie 
żony Ukraińców. Pod lasem natknęły się 
na banderowców. Wywiązała się ostra 
wymiana zdań. Szczególnie pewnie 
stawiała się Burdyniuk. Pierwszy strzał 
oddali właśnie do niej, a następnie po-
zostałe zasztyletowali. Kobiety rozpo-
znały ich. Hania Bieniaszewska prosiła 
Iwanie nie zabijaj, ale ci ludzie nie znali 
już uczucia litości. Dziewczyna pokale-
czona długo jęczała, nim w bólach sko-
nała. Burdyniuk była ranna, wszystko 
słyszała i później opowiedziała o tych 
potwornościach.
Strzały do kobiet usłyszał Maciej Szeli-
ga . Jak zobaczył zbliżających się ban-
derowców, zaczął uciekać przez sad. 
Zastrzelili go gdy przełaził przez płot. 
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Wisiał tam do wiosny. Tak opisał te zda-
rzenia Władek Bieniaszewski .
Tuż po zastrzeleniu Macieja, rabusie 
otoczyli na podwórzu rodzinę Szeli-
gów  (Tomasz, Anna, Eugeniusz) i trzy 
sąsiadki. Bandyci doskoczyli do kobiet 
i zapytali: „Wy Polki?”. Tak, odpo-
wiedziała Anna. Padł strzał i kobieta 
osunęła się na ziemię. Gienkowi ka-
zali zdjąć wojskowy pas. Gdy między 
nimi wywiązała się kłótnia kto ma go 
wziąść, chłopak wycofał się za budynek 
i opłotkami uciekł do Milna. Tomkowi 
kazali zdjąć filcowe buty, ale przy zdej-
mowaniu oderwała się podeszwa, więc 
zrezygnowali z nich. Przełożyli tylko na 
swój wóz przed chwilą wykopany ku-
ferek oraz worki ze zbożem i odjechali. 
Tomek pochował żonę na pogorzelisku 
stodoły. Już nikt po tym nie odważył się 
pojechać do wioski. Jest to relacja Jana 
Szeligi. Znał to z opowiadania ojca i 
brata. On w tym czasie był na wojnie.
W wigilię zostałem z mamą w domu. 
Noc przetrwaliśmy w piwnicy spalone-
go budynku. Tej nocy grupa banderow-
ców wyprawiła się na plebanię. Przy uli-
cy u Rarogów , chwycili Piotra Czaplę 
, który pilnował śpiących w mieszkaniu 
kobiet i dzieci. Musiał się zdrzemnąć 
skoro ich nie zauważył. Razem z nim 
weszli do mieszkania. O dziwo dali się 
ubłagać i darowali im życie pod warun-
kiem, że nie pojawią się więcej we wsi. 
Mikołaj Baran , jak raz stał na warcie 
od strony ogrodów i to uratowało mu 
życie. Mężczyznę na pewno by zastrze-
lili. Piotra zabrali, aby zaprowadził ich 
na plebanię. Od razu przypuścili szturm 
do głównego wejścia. Ponieważ nie 
udało im się sforsować mocnych drzwi, 
ruszyli pod boczne wejście od kuchni. 
Piotr wykorzystał to i uciekł. Ksiądz 
też otworzył frontowe drzwi, wybiegł 
na plac i poza kościół poleciał do ulicy. 
Przy dzwonnicy przewrócił się. Następ-
nie drogą okrężną dotarł aż na ogród 
Hajdów . Tam ledwie dysząc, padł na 
kopcu ziemniaków. Obcego zauważył 
czuwający, ukryty gospodarz. Chciał 
strzelać, ale tknięty przeczuciem zawo-
łał: Kto tam? Nie strzelajcie Józefie, to 
ja, ksiądz - usłyszał.
Ponieważ byłem ministrantem, rano 
udałem się do księdza. Pokazywał mi 
ograbioną i splądrowaną plebanię. Opo-
wiadał też jak ucieczką ratował życie.
Około godziny dziesiątej, w kościele 
zgromadziła się grupka ludzi. Ostatni 
raz wyprowadziłem księdza do ołtarza 
w naszej świątyni. Smutna była ta uro-
czystość pożegnalna, smutne święta, 
smutny ksiądz i gromadka przygnę-
bionych ludzi. Pierwszy raz prawie 
pusty był kościół na Boże Narodzenie. 
Pierwszy raz nie rozbrzmiewał radosny-
mi kolędami. Ksiądz pożegnał uczest-
niczących w nabożeństwie parafian i 
prosił aby przenieśli się do Załoziec, bo 
już dość męczeńskiej krwi wsiąkło w tą 
ziemię. Zaufajmy Matce Bożej, a ona 
przeprowadzi nas przez to morze krwi i 
nienawiści i doprowadzi do jakiejś spo-
kojnej przystani.
Nie zakończył jak zwykle na święta 
mszy kolędą, lecz wzniósł oczy na obraz 
w ołtarzu i zaintonował:
„Matko Najświętsza do Serca Twego”
W kościele rozległ się szloch i ze stłu-
mionych łkaniem piersi wzbiła się skar-
ga, a zarazem prośba:
„... i gdzież pójdziemy i gdzie ratunku 
szukać będziemy. Twojego ludu nie 
gardź prośbami...”
Ludzie wychodzili z kościoła przygnę-
bieni, ale z nadzieją, że nasza Opiekun-
ka pomoże nam, da spokojne noce, od-
dali widmo śmierci i przywróci dawną 
radość życia.
Na Sylwestra osiem nierozważnych ko-
biet, które zostały we wsi na noc, poszło 
spać do Ukraińców. Trzy do Syrotiuka 
, a pięć do Jacychy . Ktoś doniósł o 
tym banderowcom. Od Syrotiuka wy-
prowadzili Annę Czaplę  i Annę Bułę  
z wnuczką Stefanią Zaleską do domu 
Czappów  i tam je zamordowali. Od Ja-
cychy zabrali kobiety do Gałuszy . Anię 
Krąpiec  zastrzelili, Katarzynę Botiuk  
udusili, a Katarzynę Krąpiec i Katarzy-
nę Zaleską , zakłuli kosami.
Rano wszedł tam Ukrainiec Piotr Fu-
tryk , wyciągnął jednej z kobiet kosę z 
brzucha i powiedział: „Tak ludzie nie 

postępują”. Był to uczciwy i szanowany 
człowiek. Jeden z nielicznych którzy nie 
dali się wciągnąć do rzezi.
Z tej grupy uratowała się tylko Anna 
Mazur , która wsunęła się pod łóżko. 
Bandytów chyba zaślepiło - wszędzie 
szukali a tam nie. Według jej relacji, 
wszystkie się gorąco modliły, a Kata-
rzyna Krąpiec , wychodząc na egzeku-
cję powiedziała: „No to chodźmy na tą 
naszą Golgotę”.
Gdy rizuni wrócili, a usłużna gospodyni 
podała im wodę do obmycia z rąk krwi, 
jeden powiedział : „Ja nie muszę myć, ja 
swoją udusiłem”.
Rano Hnatów osłupieli, widząc Annę 
wyłażącą spod łóżka. Jacycha powie-
działa tylko: „Hanko, a Wy de buły?”
Przerażona i rozdygotana kobieta wy-
rwała się ze strasznego domu i półżywa 
pobiegła drogą do Załoziec.
Rodzina Berezijów , codziennie chodzi-
ła z Załoziec do domu, nakarmić, napoić 
i wydoić uratowaną z pożogi krowę. W 
mieście nie mogli dla niej znaleźć po-
mieszczenia. Na Sylwestra Annę z córką 
Marią, szarówka złapała we wsi i mu-
siały zanocować. Chciały dołączyć do 
grupy kobiet udających się do Jacychy, 
ale ich nie wzięły. Uznały, że to zbyt 
duża grupa na jeden dom. Poszły więc 
na nocleg do spokrewnionych Ukraiń-
ców na Kamionkę. Rano wracając do 
domu, spotkały koło Wuzera biegnącą 
Annę Mazur. Trzęsąca się jeszcze ze 
strachu kobieta, opowiedziała im krót-
ko o strasznym mordzie i poleciała da-
lej. Odmówiły dwie modlitwy: jedną 
za zmarłych, a druga dziękczynną za 
uratowanie życia. Już trzeci raz otarły 
się o śmierć: pierwszy raz 11 listopada 
u Rarogów , drugi w wigilię u Rarogów  
i teraz trzeci.
Tej nocy na Kamionce banda zamordo-
wała cztery osoby: Annę Dec , małżeń-
stwo Dziobów (Mikołaj,Agnieszka)  i 
nocującego u nich Jana Majkuta . Annę 
zamęczyli powolnymi torturami. Miała 
wyrwany język, wydłubane oczy i licz-
ne rany. Dziobów i Majkuta zamordo-
wano w łóżkach.
Maria Zaleska , cudem przeżyła tę noc. 
Nocowała u Ukrainki, kuzynki matki. 
Gdy przyszli po nią nocą (ktoś wskazał), 
kobieta błagała ich na kolanach, całowa-
ła po rękach i przywoływała wszystkie 
świętości. Udało jej się poruszyć jakąś 
ludzką strunę w tych zatwardziałych 
sercach. Darowali Marii życie. Drugi 
raz udało jej się wyjść cało spod ban-
dyckiego noża. Pierwszy dramat prze-
żyła we młynie.
Był to ostatni mord w Milnie. Tych 9 
bezbronnych kobiet, w tym 2 młode 
dziewczyny, oraz 2 mężczyzn, złoży-
ło ostatnia ofiarę krwi i życia ojczystej 
ziemi.
Gontowa taką ofiarę złożyła w wigilię 
Bożego Narodzenia. W sumie w Milnie 
zginęło 35 osób: 22 z Bukowiny, 9 z 
Kamionki, 2 z Podlisek i 2 z Krasowi-
czyny. Gontowa zamknęła swoje straty 
liczbą 19 osób, w tym 3 Gontowianki z 
Ditkowiec.
Liczba ofiar była by znacznie większa, 
gdyby nie ciągłe czuwanie na punktach 
obserwacyjnych i nasłuch. Decydująca 
w tym była oczywiście obrona wioski 
w dniu głównego napadu, 11 listopada 
1944 roku.
Ten rok zakończył dzieje polskiej części 
Milna i Gontowy, choć ostatni miesz-
kańcy obydwóch wsi, wyjechali na za-
chód dopiero wiosną w kwietniu 1945 
roku.
24 grudnia dla Gontowy i 31 grudnia dla 
Milna, można uznać za daty ostateczne-
go opuszczenia wsi przez Polaków.
Mimo zagrożenia, ryzykanci jeździli po 
zapasy żywności i paszę, nawet po No-
wym Roku.
Maria Baran (Kulpa) . Stary Łom - 
wspomina. Po Nowym roku pojecha-
łam z ojcem do domu, aby zrobić pra-
nie i upiec chleb na wyjazd. Złapał nas 
wieczór i musieliśmy zanocować. Tato 
gdzieś się ukrył, a ja poszłam do krew-
niaków Ukraińców. Leżę ale oka nie 
mogę zmrużyć ze strachu. Po północy 
usłyszałam strzały, a trochę później ktoś 
puka do okna. To już koniec - myślę. 
Żeby choć od razu zabili i nie męczyli. 
Na szczęście był to tato. Chodźmy bo 
chyba babkę zabili. Zastaliśmy ją żywą 

ale przerażoną. Przykładali jej lufy do 
głowy, aby powiedziała gdzie jesteśmy. 
Ze złości potłukli szyby, naftą pola-
li chleb, podpalili bieliznę i zabili psa. 
Uratowało ją ukraińskie pochodzenie, a 
nas to, że nie wiedziała gdzie byliśmy 
ukryci.
Tuż przed ewakuacją, z ciotką Kupkową 
i Marysią Taćczyną , pojechałyśmy po 
paszę dla zwierząt. Też zeszło nam do 
wieczora i z duszą na ramieniu wraca-
łyśmy o zmroku. Pod Blichem chłopiec 
ukraiński ostrzegł nas, że dalej stoją 
banderowcy. Co robić? Ni do przodu ni 
do tyłu. Podjęłyśmy desperacką decyzję. 
Ja z ciotką wcisnęłyśmy się w słomę, a 
Marysia pociągnęła batem po koniach i 
z kopyta ruszyła do przodu. Rozstąpili 
się. Zmyliła ich pora. Polacy nie jeździli 
tak późno.
Przed wyjazdem, Antek Góral  poszedł 
do Mszańca, pożegnać się z ciotką 
Ukrainką. Nocą - wspomina - przyszło 
trzech banderowców. Kto to? To mój 
syn odpowiedziała. Rąbnął ją kolbą w 
piersi aż się zatoczyła. Dlaczego strze-
lałeś do nas 11 listopada w Milnie ? Nic 
nie odpowiedziałem, bo oni i tak już 
wydali wyrok. O moim pobycie, doniósł 
sąsiad ciotki. Skierowali się ze mną na 
Ditkowce. W lesie zatrzymali się na 
papierosa. Gdy zapalali i ogień trochę 
ich oślepił, wskoczyłem w krzaki i co 
sił w nogach pognałem przez las. Udało 
się. Wychodziłem z założenia, że lepiej 
zginąć od kuli, niż na torturach. Miałem 
szczęście. Nie trafili.
Większość Ukraińców akceptowała 
działalność UPA, ale nie wszyscy. W 
tym morzu bezprawia, przemocy i okru-
cieństwa, zdarzały się odruchy ludzkie. 
Przeżycie osób u Rarogów , czy Bronka 
Krąpca z matką 11 listopada, dowodnie 
to potwierdza.
Do tej kategorii z całą pewnością nale-
żał Futryk . Uczciwy i powszechnie sza-
nowany człowiek. Swój sąd o rizunach 
wydał w mieszkaniu Gałuszy. Przy za-
mordowanych kobietach wypowiedział 
proste ale znamienne słowa: „Tak ludzie 
nie postępują”.
Piotr Syrotiuk , też nie zaakceptował 
rzezi. Wstąpił do Wojska Polskiego, a 
rodzinie polecił wyjechać z Polakami.
Tomko obsługujący młyn Pomysa, 
prawdopodobnie wiedział gdzie rodzina 
jest ukryta, ale nie zdradził chlebodaw-
cy. Nie otworzył też od razu drzwi ban-
derowcom i dał czas ukryć się Bartkowi 
i Marysi Zaleskiej.
Milka Baran , wracała wieczorem z Ka-
mionki do Załoziec. Na Krasowiczynie 
spotkała znajomego Ukraińca, który 
gdy się zorientował dokąd zmierza, bez 
wahania zaprosił ją na nocleg. Ociąga-
nie przeciął krótkim Chody!; (Chodź). 
Nocą przyszli banderowcy. Chcieli ją 
zabrać i zamordować, ale on zasłonił 
ją sobą i powiedział - „Wpered mene” 
(Najpierw mnie). Odeszli. Miał roze-
znanie i wiedział, że nie doszła by wie-
czorem do Załoziec. Ratował ją z roz-
mysłem, choć nie spodziewał się za to 
pochwał od bandy. Był Ukraińcem ale z 
normalnym ludzkim odruchem.
Suchecka Maria (Małanka) , mogła za 
ukrywanie Polaków zapłacić życiem. 
Na pewno się bała, ale nie mogła obojęt-
nie patrzeć na poczynania banderowców 
i jak mogła ratowała niewinnych ludzi. 
Na Sylwestra w jej domu nocowała pię-
cioosobowa rodzina Pawłowskich , a na 
strychu obory Piotr Czapla .
O skali zagrożenia, świadczy mord sied-
miu kobiet w sąsiednich domach. O ska-
li lęku z kolei, postawa Piotra. Siedząc 
na strychu, słyszał strzały. Wiedział, że 
Ukraińcy nie strzelali na wiwat. Rano 
gdy zobaczył mamę, Stefkę i babkę łu-
ciową, zamordowane w swoim domu, 
tak się przeraził, że zdołał jedynie po-
prosić Futryka aby zajął się pogrzebem, 
zaprzągł konie, wskoczył na wóz i ga-
lopem odjechał do Załoziec. Nawet nie 
wie gdzie mama jest pochowana.
To tylko przykłady. Ukraińców którzy 
nie akceptowali działalności OUN i 
UPA było wielu, ale sterroryzowani mil-
czeli. Na otwarty sprzeciw, decydowali 
się tylko najodważniejsi. Na szali sta-
wiali swoje życie. Syna Nakonecznych 
z lasu, za ostrzeżenia Polaków, jakby na 
podkreślenie rodzaju winy, zabili strza-
łem w otwarte usta.

To czego Ukraińcy nie zrobili za okupa-
cji niemieckiej, nadrabiali z nawiązką za 
władzy sowieckiej. Ta z kolei wszędzie 
silna, tutaj była bezradna. Nie mogła za-
bezpieczyć życia rodzinom tych, którzy 
razem z nimi walczyli na froncie.
Wiadomo było, że Polacy nie zechcą 
dobrowolnie opuścić ojcowizny, nale-
żało więc wywrzeć nacisk. Terror i za-
grożenie życia, zawsze były skuteczne. 
Rosjanie na każdym kroku przypomina-
li Polakom, że ich miejsce jest za Bu-
giem. Dawali też do zrozumienia, że na 
rozległych terenach Sybiru mają dużo 
miejsca. A nie były to czcze pogróżki. 
W tych sprawach Sowieci byli prawdo-
mówni. Dobrze pamiętaliśmy masową 
deportację Polaków na Sybir w latach 
1940 - 1941. Kilka aresztowań i zsyłek 
do łagrów potwierdziło, że Rosjanie 
nie zmienili metod. Stalin się śpieszył. 
Chciał postawić koalicjantów przed fak-
tem dokonanym. Przy tych zamierze-
niach, wzmożona działalność UPA była 
mu bardzo na rękę.
Efekty tej strategii przerosły chyba na-
wet sowieckie oczekiwania. W styczniu 
pod urzędem ewakuacyjnym, stała już 
długa kolejka po karty ewakuacyjne i 
przydziały do transportu. Nie byli nawet 
w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości 
wagonów do przewozu przesiedleńców. 
Wiele transportów pochłaniał im jeszcze 
front i nie mało wagonów potrzebowali, 
aby przewieźć do Rosji zdobycze wo-
jenne.
W połowie stycznia 1945 roku, kolum-
na wozów ze skromnym dobytkiem, 
starcami i dziećmi oraz prowadzonymi 
za nią zwierzętami, wyruszyła na stację 
do Zborowa. Tam to wszystko wtłoczo-
no do nie ogrzewanych towarowych 
wagonów i 20 stycznia pierwszy trans-
port ruszył do Przemyśla. Wygnańców 
osiedlono w Buszkowicach, Batyczach, 
Bolestraszycach, Orzechowicach i Mał-
kowicach.
30 stycznia, drugi transport odjechał 
w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. 
Drugiego lutego zatrzymał się w Bełż-
cu. Ludność została rozlokowana w 
Łosińcu, Wólce Łosinieckiej, Kunkach, 
Pasiekach, Korhyniach, Rogóźnie, Za-
bałdach (Sabaudia) i Majdanku. Trzeci 
transport który dotarł do Bełżca 15 lu-
tego, osiedlono głównie w Wierszczycy 
i Jarczowie.
Trzeba przyznać, że trzy pierwsze trans-
porty były sprawnie obsłużone. Wszy 
nas dopadły, ale nie poucztowały dłu-
go. Resztę Polaków z Milna i Gontowy, 
przetransportowano na stację w ostat-
nich dniach stycznia i w lutym. Tam na 
rampie pod gołym niebem, w nieludz-
kich warunkach, o głodzie i chłodzie, 
czekali dwa miesiące na podstawienie 
wagonów. Trawiły ich wszy i choroby. 
Z wycieńczenia, zimna i głodu zmarła 
Anna Zając z dwiema córkami. Trzecia 
Stefania dojechała na zachód, ale scho-
rowana też wkrótce zmarła.
Władza ludu pracującego i tu pokazała 
swoje prawdziwe oblicze. To że w tych 
warunkach wielu zachoruje i nie prze-
żyje, dla Rosjan nie miało żadnego zna-
czenia. Stalin dla realizacji swoich nie-
ludzkich zamierzeń, poświęcał miliony.
Wagony podstawiono im dopiero pod 
koniec marca i w kwietniu. Transporty 
z tymi nędzarzami, skierowano bezpo-
średnio na Ziemie Odzyskane - jak na-
zywano wówczas tereny poniemieckie. 
Najwięcej osiedlono ich koło Zbąszy-
nia, Kluczborka i Gliwic.
5 maja ogłoszono zakończenie wojny. 
Zapanowała powszechna radość. Po 
sześciu latach bezprawia, zniszczeń, 
przemocy, tułaczki i zagłady, nareszcie 
pokój. Spokojne noce i normalne życie. 
Każdy poczuł jakby się na nowo na-
rodził. Radość niestety przesłaniał też 
smutek. Wielu utraciło swoich bliskich, 
a my również domy. Byliśmy wygnań-
cami.
Dla grup osiadłych koło Przemyśla i 
Tomaszowa Lubelskiego nie zakończył 
się tułaczy los. Po zakończeniu działań 
wojennych, władze zaczęły zachęcać 
do przesiedlania w rejon Przemyśla, a 
nieco później na Ziemie Odzyskane. 
Kuszono dobrą ziemią i dużymi samo-
dzielnymi gospodarstwami.
Wszystkie rodziny z Zabałd i część z 
Łosińca, zdecydowały się na Przemyśl. 

Bo to tereny polskie i bliżej do domu. 
To wówczas miało jeszcze istotne zna-
czenie. Wszyscy byli przekonani, że 
prędzej czy później, wrócimy na swoje.

Po naszym wyjeździe, Rosjanie natych-
miast przystąpili do likwidacji band i 
tłumienia wszelkich przejawów ukra-
ińskiego nacjonalizmu. W tej sytuacji, 
większość oddziałów upowskich prze-
niosła się w Bieszczady, założyła tam 
główną bazę i podjęła terrorystyczną 
działalność wobec ludności polskiej. 
Nasze rodziny osiedlone koło Przemy-
śla, znowu znalazły się w strefie aktyw-
nej działalności UPA.
Do akcji wkroczyło wojsko. Chociaż 
banda ukryta w przemyślnych pod-
ziemnych kryjówkach długo się bro-
niła, nie wytrzymała oblężenia. Miała 
już bowiem do czynienia z regularnymi 
oddziałami wojska, a nie bezbronną lud-
nością. I tu dokonał się jej los. Tu zapła-
ciła za zbrodnie dokonane na ludności 
polskiej. Ci którzy zostali na terenach 
wschodnich, też zostali przez Rosjan 
zlikwidowani lub wyłapani i wywiezie-
ni do syberyjskich łagrów. W jednej z 
takich akcji, zginął Włodzimierz Jaku-
bowśkyj ps. „Bondarenko”.
Nasi ludzie gorzko doświadczeni, nie 
czekali jednak aż padnie ostatni bandy-
ta. Dość szybko, małymi grupami, wyje-
chali na zachód.
Reszta rodzin osiedlonych koło Toma-
szowa Lub., też przeniosła się na Zie-
mie Odzyskane. Nie było to już masowe 
przesiedlenie. Wyjeżdżał kto chciał i 
kiedy chciał. My grupą 18 rodzin, wy-
ruszyliśmy na drugi etap naszej tułaczki 
na początku lipca, tuż przed żniwami. 
Na stacji w Bełżcu przeżyłem rzadką 
radość. Po 6 latach niewoli, dołączył do 
nas powracający z Niemiec mój ojciec. 
Przypadek sprawił, że mogliśmy razem 
wyruszyć na spotkanie nieznanego, no-
wego życia.
Podróż była długa i męcząca. Po 44 
dniach, pociąg zatrzymał się koło Gry-
fina w województwie szczecińskim. 
Ostatnią przystanią okazała się mała 
wioska Pacholęta.
Wkrótce po nas, przyjechała na te tereny 
druga 27 rodzinna grupa. Osiedlono ich 
w Sulimierzu i Dzierzgowie koło Myśli-
borza.
Główne skupiska Milna i Gontowy na 
Zachodzie:
Milno - koło Gliwic, Gryfina, Klucz-
borka, Międzyrzecza i Myśliborza                                
Gontowa - koło Brzegu i Złotoryji.
Koło Tomaszowa zostały trzy rodziny, a 
koło Przemyśla siedem.
Ludność Milna i Gontowy nie tylko 
przesiedlono, ale i rozproszono w oko-
ło 80 miejscowościach. Dawna zwarta, 
spokrewniona i zżyta społeczność, prze-
stała istnieć.
Szczególna pamięć należy się tym, któ-
rzy przelewali za nas krew. Żołnierz z 
Kresów walczył na wszystkich frontach, 
gdzie widniały na sztandarach słowa: 
„Bóg, Honor i Ojczyzna”. To głównie 
z kresowiaków gen. W. Anders uformo-
wał armię. To oni stawiali czoła dobo-
rowym niemieckim oddziałom w Afryce 
i zdobywali Monte Cassino. Nie brako-
wało ich też w walkach we Francji, Bel-
gii, Holandii i fiordach Norwegii.
Na wschodnim froncie, żołnierz nasz 
oddawał życie pod Lenino, pod Warsza-
wą, na Wale Pomorskim, w Kołobrzegu, 
na rozlewiskach Siekierek i w Berlinie. 
Tylko w Siekierkach spoczywa ich po-
nad 2000. Cały ten szlak, znaczą groby 
mężczyzn z Milna i Gontowy. Niestety 
zarówno walczący na wschodzie jak i na 
zachodzie, zostali wykorzystani i oszu-
kani.
Walczyli oni pod różnymi sztandarami, 
ale wszyscy przelewali krew za ojczy-
znę. Obojętnie gdzie czekają na ostatni 
apel, powinny być wyryte słowa: „Prze-
chodniu powiedz Polsce, że polegliśmy 
wierni w jej służbie.”

„Milno - Gontowa. Informacje zebrane 
od ludzi starszych - urodzonych na Po-
dolu, wybrane z opracowań historycz-
nych i odtworzone z pamięci”. Szczecin 
2009   Wszystkich zainteresowanych 
opisanymi miejscowościami zaprasza-
my na www.milno.pl
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Bogusław Szarwiło

  11 lipca 1943 roku Aniela Sławińska 
i Włodzimierz Sławosz Dębski, za-
mknięci w parafialnym kościele w Ki-
sielinie, wraz z innymi mieszkańcami 
miasteczka przez kilkanaście godzin od-
pierali ataki oblegających ich oddziałów 
Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA). 
Obronili się. Tego dnia upowcy zamor-
dowali jednak 86 innych mieszkańców 
Kisielina..(..) 11 i 12 lipca mordowa-
no też mieszkańców okolicznych wsi: 
Rudni, Zapustu, Leonówki, Łukowa, 
Oździutycz, Twerdyń, Wysokiej, Anto-
nówki, Dunaju, Żurawca, Adamówki, 
Warszawki, Jachimówki i innych. Mor-
dy powtórzyły się 9 sierpnia. W czasie 
tych dwóch miesięcy w okolicy zginęło 
przynajmniej pięćset osób.(1)

Fragment relacji Danuty Koniecznej

Miałam już prawie dziesięć lat, kiedy 
banderowcy napadli na polską wioskę 
Korościatyn. Tego dnia było jeszcze 
wcześnie i ludzie nie zdążyli się ukryć.
Banda działała w trzech grupach. Pierw-
sza szła i mordowała. Drudzy kradli, co 
się dało. Ostatnia grupa to przeważnie 
wyrostki 12-, 14-letnie - zwalniali z 
łańcuchów bydło i podpalali domostwa. 
Słyszałam, jak w domu mówiono, że 
bandą tą dowodził młody ksiądz wyzna-
nia greckokatolickiego z naszych Mona-
sterzysk, nazwiska jego nie pamiętam. 
Ludzie się bronili, ale zginęło wtedy 160 
Polaków. Pamiętam, jak stałam z moimi 
rodzicami i innymi sąsiadami przed do-
mem i patrzyliśmy na łunę.(……)

Fragment relacji Władysława Kobylań-
skiego(...)

Janowa Dolina - kwiecień 1943 r.
Janowa Dolina znana była powszechnie 
z bogatych złóż kamienia bazaltowego. 
Masakry ludności polskiej dokonali 
nacjonaliści ukraińscy spod znaku try-
zuba w Wielki Piątek 1943 r. Nożami, 
siekierami, kulami z broni palnej zamor-
dowano w bestialski sposób około 600 
osób bez względu na wiek, płeć i stan 
zdrowia.
Polacy z Janowej Doliny nie byli w 
najmniejszym stopniu przygotowani 
do obrony. Dobrze uzbrojeni mordercy 
pastwili się nad życiem bezbronnej lud-
ności, nawet psychicznie nieprzygoto-
wanej do stawiania oporu. Świadkowie 
tej masakry - byli mieszkańcy Janowej 
Doliny, Jan Karwan i jego żona Jadwi-
ga, z którymi zapoznałem się w Chicago 
w 1988 r. - mimo tak dużego dystan-
su czasu jeszcze z trudem, ze łzami w 
oczach po przeżytym szoku opowiadali 
o przebiegu masakry ludności polskiej 
w Janowej Dolinie.(2)
Przychodzi lipiec, sierpień, a ja nie 
mogę sobie znaleźć miejsca – mówi  
Barbara Waszkiewicz, białostoczanka, 
która pamięta rzeź Polaków w 1943 
roku. – Wracają koszmarne wspomnie-
nia, widzę wszystko, jakby to wczoraj 
było.(…) 
Barbara Waszkiewicz ma 82 lata. (…)
Mieszkali na Wołyniu, w osadzie woj-
skowej pod Łuckiem. Bo ojciec, jako 
były legionista, dostał majątek w osa-
dzie wojskowej.(…) W 1939 roku koń-
czy 13 lat.  (…)Wchodzą Sowieci. W 
lutym 1940 roku pierwsza deportacja 
Polaków w głąb Związku Radzieckiego. 
Mama, brat Tadeusz i najmłodsza sio-
stra Zosia (ledwie czteroletnia) zostają 
wywiezieni do Archangielska. Potem 
trafia do nich jeszcze brat Antoni. Jerze-
go wywożą Niemcy na roboty w głąb 
Rzeszy– A ja? Poszłam do partyzantki.
(..) Zostałam przydzielona do batalio-
nu szturmowego.(…) Najgorzej wspo-
mina wydarzenia na Wołyniu w 1943 
r. To wówczas doszło tam do okrutnej 
rzezi Polaków. – Pamiętam Kazika Ka-
czora, mieszkałam u nich. Miał 21 lat, 
zakochał się w Ukraince. Dopadli go. 
Zachciało ci się Ukrainki, to masz! – 
krzyczeli. I tłukli bagnetami. A potem 

przywiązali za nogi do furmanki i cią-
gnęli dwa kilometry, głową po ziemi. 
Przywieźli i rzucili pod bramę domu. 
Zemdlałam, jak go zobaczyłam. Przed 
oczami ma też widok okrutnej masakry 
we wsiach Stare Gaje i Nowe Gaje. To 
było 11 lipca, w niedzielę. Ukraińcy 
ogłosili, żeby po mszy ludzie zostali, bo 
odbędą się zebrania na ugodę z Polaka-
mi. Dość już kłótni, wystarczy Niemiec 
za wroga. Miała być zabawa. Zagrała 
orkiestra i zaczęła się rzeź. Banderowcy 
z UPA otoczyli budynek.
– Jednemu z mężczyzn udało się uciec. 
Zawiadomił partyzantów. Pojechaliśmy 
tam następnego dnia, żeby pochować 
tych nieszczęśników – opowiada drżą-
cym głosem. – Widok był straszny. Roz-
rzucone szczątki ciał, dzieci powbijane 
na sztachety, kobiety z porozcinanymi 
brzuchami. Zginęły wtedy 63 osoby.
(…..) Ojciec i siostra Janka zginęli 
prawdopodobnie w 1943 roku podczas 
rzezi wołyńskiej.(3)
 Franciszek Kułakowski -Banda Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii w 1943 roku 
zabiła w Jeziorce Szlacheckiej Fran-
ciszkę i Michała Osmańskich.Ich ciała 
zbrodniarze wrzucili do płonącej sto-
doły. Po wojnie rodzina odnalazła tylko 
kilka kostek i złote zęby dziadka. To 
wspomnienie wraca w pamięci wnuka 
zamordowanych coraz częściej. Franci-
szek Kułakowski ze Słupska stracił 18 
bliższych i dalszych członków rodziny. 
Jeszcze w 1938 roku, gdy dziadkowie 
Osmańscy obchodzili złote gody, nikt 
się nie spodziewał, że za kilka lat doj-
dzie do ukraińskiego ludobójstwa, które 
zniszczy jego dzieciństwo i młodość. (..)  
….postanowił się przedrzeć do Łucka. 
Szedł pieszo z karabinem i dwoma gra-
natami. Wyruszył nad ranem, gdy ban-
derowcy już spali. Udało się. Wstąpił 
do Armii Krajowej. Dostał pseudonim 
„Żuk”. Zajmował się organizowaniem 
lekarstw z Rumunii i Węgier. Później 
był łącznikiem między Łuckiem, a Prze-
brażem, osiedlem na Wołyniu,…(…) - 
Do tej pory pamiętam, jak spóźniliśmy 
się….(..) zastaliśmy ciało zarąbanego na 
progu gospodarza. W sieni odkryliśmy 
martwą kobietę z wyprutym płodem, w 
innych miejscach zmasakrowane cia-
ła 10-letniej dziewczynki i 12-letniego 
chłopca. To był straszny widok.(….) - 
Naszym obowiązkiem jednak jest, aby 
pamiętać o tym ludobójstwie, którego 
byłem świadkiem - podkreśla.(4)

Nazywam się Marianna Soroka. Uro-
dziłam się 8 września 1908 roku we 
wsi Wola Ostrowiecka, powiat Lubomi, 
woj., Wołyń w rodzinie chłopskiej. W 
roku 1943 byłam matką pięciorga dzie-
ci: Stanisława – lat 15; Edwarda – lat 12; 
Janka – lat 10; Leona –lat 6 i Józefa 1,5 
roku. Mój mąż Stanisław był rolnikiem 
8-hektarowego gospodarstwa rolnego. 
Żyło się nam chociaż ubogo, ale spokoj-
nie i szczęśliwie.
Kiedy wracam myślą do tamtych cza-
sów, do tamtych dni, to słyszę gwar mo-
ich kochanych dzieci, który wypełniał 
cały dom. Gdzież one są? Odeszły tak 
nagle. Mój Boże. Trudno mi wspomnieć 
tamte dni.(…) Trójka moich dzieci: Sta-
nisława, Janek i Leon, została zabita 
przez Ukraińców-morderców. Ja zaś ze 
swoim najmłodszym synkiem na ręku 
wybiegłam ze stodoły. Biegłam, bie-
głam. Usłyszałam huk i w tym samym 
czasie okropny krzyk mojego dziecka 
Józia. Upadłam trzymając dzieciaka na 
ręku. Poczułam ból w ramieniu lewej 
ręki. Krew sączyła się z rany. Kula dum-
-dum przeszyła mięsień i kość ramienia 
lewej ręki. Nie zdawałam sobie sprawy, 
czy mój syn Józio żyje, czy tez nie.(…) 
Postanowiłam dowlec się do swojego 
domu, by tam umrzeć. Cóż mi pozo-
stało. Ci, których kochałam najbardziej 
odeszli na zawsze. Chciałam się z nimi 
połączyć tam, na drugim Świecie, u 
pana Boga...(5)

Edward Kaczmarczyk. - To było w lip-
cu 1943 roku zaczyna opowieść.(…..) 
Niedaleko od budynku spotkaliśmy się 

z druga rodziną, z którą razem mieliśmy 
jechać do Łucka. Nie dotarliśmy daleko. 
Gdy wjechaliśmy w wąwóz, w takie za-
głębienie terenu, po obu stronach drogi 
rosły krzaki tarniny, usłyszałem krzyki. 
Ukraińcy napadli na nas i czym mieli 
rżnęli. Padły też strzały. Ja z tego stra-
chu zeskoczyłem z wozu i uciekłem w 
krzaki, a z krzaków w zboże. Pojawili 
się Ukraińcy na koniach z karabinami 
maszynowymi i zaczęli szukać ucieki-
nierów. Nie wiem, czy mnie zauważyli, 
ale strasznie strzelali; zboże aż syczało 
od kul. Ja przywarłem do ziemi i jak od-
jechali, wróciłem do gospodarstwa. Nie 
zdawałem sobie sprawy, że tam wszyst-
kich
wymordowali. Myślałem, że ktoś wró-
cił, więc wołałem mamo, babciu, ale 
nikogo nie było.(..)
Miał zaledwie sześć lat, jak wymknął 
się śmierci. Wyskoczył z wozu, którym 
uciekała jego cała rodzina. Wszyscy 
zginęli. Nie ma żadnych zdjęć, doku-
mentów, pamiątek, niczego. Oprócz pa-
mięci.(6)
Aleksander Pradun zrozumiał, że zaraz 
umrze, poczuł wielki smutek. Pomy-
ślał, że ma dopiero 13 lat. Pożegnał się 
z mamą i krewnymi. Zapędzeni na pole 
pod Sokołem do ostatniego momentu 
trzymali się razem, chcąc żyć choć parę 
minut dłużej.
Dzisiaj cudem ocalony z rzezi Pradun 
mieszka po polskiej stronie Bugu, w 
oddalonej zaledwie kilka kilometrów 
od granicy Michałówce. Wysoki, zwali-
sty chłop opowiada o wydarzeniach w 
Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej bez 
emocji. A jednak i jemu załamuje się 
głos, gdy mówi, jak zginęła matka. I po 
tylu latach pamięta widok sześcioletniej 
dziewczynki, która poderwała się po 
serii strzałów i zaczęła biec w kierunku 
nieżywej już matki. Upowiec strzelił 
do niej kilka razy, padała, lecz ciągle 
podnosiła się z okrzykiem „mamo”, aż 
wreszcie Ukrainiec dobił ją kolbą kara-
binu.         
 Tomasz Trusiuk także może mówić o 
masakrze z pozoru beznamiętnie.(…) 
Zdejmuje okulary i długo je przeciera. 
Ja ciągle jestem na wojnie. Uciekam, 
padam, gonią mnie.
Krzyczy przez sen także ponad osiem-
dziesięcioletnia dziś Helena Popek. A 
kiedy nie może zasnąć, wspomina po 
kolei tych, którzy kiedyś mieszkali w jej 
rodzinnej wsi. (….)
- Było sto siedemdziesiąt numerów, 
to tak liczę sobie, ilu ludzi w naszych 
Ostrówkach żyło. I ile rodzin zostało 
wybitych tak, że nie ocalał z nich nikt.
(….) Pamiętają ostatnie słowa swych ro-
dziców i znajomych, przywołują zdania: 
„może Matka Boska nakryje nas swym 
płaszczem”, „żeby zabił od razu, a nie 
ranił”.(7)

Również Teresa Radziszewska pamięta 
wszystko tak, jakby było to wczoraj.
(…) Patrzyła, jak odchodzą w deszczu, 
i z rozpaczy tłukła głową w drzwi sto-
doły. Tata niósł jej trzyletnią siostrę, 
mama półtorarocznego brata. Na końcu, 
ze spuszczoną głową, szedł starszy brat. 
Miał pięć lat. Niedługo potem usłyszała 
strzały. - To już nasze dzieci giną - po-
wiedziała babcia i kazała jej zapamiętać 
ten dzień.(8)
- To był straszny krzyk. Nikt nie chce 
umierać. A tam wszyscy wiedzieli, że 
za chwilę zginą. Płacz i modlitwy szły 
aż do nieba - mówi Władimir Szafran. 
Patrzy nieruchomo w dal, jakby wciąż 
słyszał ten krzyk sprzed sześćdziesięciu 
lat. W oddalonej o 20 kilometrów od 
granicy z Polską ukraińskiej wsi Sokół 
żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają 
zagładę sąsiadujących z nimi Ostrówek 
i Woli Ostrowieckiej. Jednak mówić o 
tym chce tylko jeden człowiek.(……)
Aleksander Pradun, dawny mieszkaniec 
Ostrówek, historię dwóch polskich wsi, 
które przestały istnieć w ciągu kilku go-
dzin, starał się przekazać córce. - A wie 
pani, że parę lat temu, gdy zaczęto mó-
wić i pisać o tym wszystkim, przyszła do 
mnie i powiedziała: „Nie wierzyłam ci, 

bo nic takiego nie uczono nas w szkole. 
A teraz wiem, że mówiłeś prawdę”.(7)
Dziś jeszcze wielu innych naszych ro-
daków nie wierzy, bo na nie tylko nie 
uczono w szkołach , ale unikano tematu 
w środkach masowego  przekazu. Do 
tego warto wspomnieć, że nawet kościół 
nie wspominał głośno o ofiarach wśród 
swoich kapłanów.
Aleksander Korman  napisał wiele na 
ten temat, dlatego pozwolę sobie frag-
menty zacytować. 
Na Podolu i Wołyniu, z rąk terrorystów 
OUN-UPA zginęło co najmniej 82 księ-
ży rzymsko-katolickich, w tym 42 na 
Podolu w archidiecezji lwowskiej (...) i 
40 na Wołyniu, według danych zawar-
tych w listach pisanych przez Brata Cy-
priana Lasonia, karmelitę z Wiśniowca, 
pow. Krzemieniec, do przeora Ojca B. 
Sadowskiego we Lwowie. W listach 
swoich poinformował on o tragicznej 
sytuacji Kościoła rzymsko-katolickie-
go i ludności polskiej na Wołyniu oraz 
że tylko w dniach 11 i 12 lipca 1943 r. 
terroryści OUN-UPA zamordowali w 
diecezji łuckiej 40 księży, przy czym 4 
przecięto na wpół piłami ciesielskimi 
w kościele. Z tychże 82 księży, co naj-
mniej 6 zginęło w torturach będąc prze-
piłowanymi piłami ciesielskimi. Byli 
to m.in. ks. Karol Baran, administrator 
parafii Korytnica, pow. Włodzimierz i 
Błażej Czuba administrator parafii Zie-
mianka, pow. Kałusz.(…) Księża rzym-
sko-katoliccy, ginęli indywidualnie i 
razem ze swoimi parafianami w dezelo-
wanych kościołach.(…) Były to kościo-
ły rzymsko-katolickie, na przykład w ta-
kich miejscowościach jak: Kisielin pow. 
Horochów, Krymno pow. Włodzimierz, 
Poryck pow. Włodzimierz, Świciów 
pow. Włodzimierz i w samym Włodzi-
mierzu mieście powiatowym.

Równocześnie ukraińscy szowiniści do-
konali napadów co najmniej w pięciu 
kościołach w tym regionie. Podobne 
przypadki mordowania parafian skupio-
nych na modlitwie i dezelacje kościo-
łów rzymsko-katolickich występowały 
i na Podolu. 
Na przykład: 
w nocy z 1 na 2 kwietnia roku 1944, do 
wsi Ziemianka pow. Kałusz, wtargnę-
ła terrorystyczna bojówka OUN-UPA, 
która zamordowała 99 osób, w tym 61 
dzieci. Ksiądz Błażej Czuba zginął w 
torturach, był przecięty piłą ciesielską, 
a następnie wrzucony w płomienie i 
spalony. We wsi znajdował się zabytko-
wy kościół, zbudowany jeszcze przed 
wiekami z modrzewiowego drzewa. 
Ounowcy i Upowcy kościół ten znisz-
czyli. Obrabowali wnętrze kościoła, ... 
kielichy ukradli, Najświętszy Sakra-
ment i komunikanty rozsypywali po 
podłodze, zgarnęli szaty liturgiczne, 
z których później rodziny terrorystów 
OUN-UPA szyły sobie bieliznę. Kościół 
doszczętnie splądrowano i spalono. (..)
Terroryści OUN-UPA mordowali, de-
molowali i palili kościoły także w wie-
lu innych miejscowościach na Kresach 
Wschodnich Polski.(9)
Nikt też nie wspomina , co pozostało po 
naszych Kresach, niektórzy mówią ,a co 
nas to obchodzi.
A jednak warto wiedzieć, co znajdują 
po latach, odwiedzający dawne Kresy. 
…… 
Tak naprawdę cmentarzem jest cały te-
ren, na którym rozciągały się ………… 
polskie wsi. Dziś panuje tu martwy spo-
kój. Nawet cisza jest jakby nieruchoma, 
w gęstych zaroślach, gdzie stoi drewnia-
ny krzyż, nie śpiewa żaden ptak. Krzy-
ży jest kilka, ale mogłoby być znacznie 
więcej, bo przecież ludzie ginęli nie tyl-
ko w miejscach masowych mordów, ale 
i przy swych obejściach, gdy próbowali 
uciekać lub gdy odnaleźli ich kryjówkę 
plądrujący wieś ukraińscy chłopi…..(..) 
. 
Ich kości, płytko zakopane w jamach, 
wypłukane przez deszcz, czasem bieleją 
w miejscach, gdzie kiedyś były wsie…
(..) Gipsowa Madonna stojąc na skraju 
pola, wyciąga ręce bez dłoni. To wszyst-

ko, co pozostało………..(7)
Nie tylko córka A.Parduna ,nie wierzyła 
ojcu, całe pokolenie dzisiejszych czter-
dziestolatków poprzedni system okradł 
z wiedzy o ważnych wydarzeniach z 
historii narodowej. Pełnoletnia demo-
kracja, pod przewodnictwem polityków  
pozbawionych podstawowej wiedzy o 
eksterminacji swoich przodków, patrio-
tów z Kresów, nadrabia brak tej wiedzy 
hasłami o wyższych celach, bagatelizu-
jąc świętości narodowe. 
Śmierć  200 tysięcy Polaków trwających 
na rubieży odrodzonego po wiekach 
niewoli kraju, to znacząca  narodowa 
danina krwi za Ojczyznę. Tej ofiary nie 
może prawdziwy patriota nazwać mało 
znaczącym epizodem . Pamięć tamtych 
dni, należy czcić godnie, dając przykład 
młodzieży, by ta znała prawdę i tylko 
prawdę. ……….Władimir Szafran, któ-
ry jako trzynastoletni chłopiec poszedł 
pod las i słyszał śmiertelny krzyk trzy-
stu kobiet i dzieci, mówi: - Należy im 
się pamięć.
I dodaje, akcentując każde słowo: - To 
była zagłada. Unicestwienie naro-
du”(7)…………… 
Należy to robić, nie tylko od święta, ale 
na co dzień w szkole i na każdym kroku. 
Prawdę o Katyniu poznał cały świat, co 
prawda w dramatycznych okoliczno-
ściach, ale czy tylko w takich okoliczno-
ściach  potrafimy zbliżyć się do prawdy? 

Nie można wszystkiego zganiać tyl-
ko na szkołę, chociaż tu jest początek 
braku wiedzy, politycy jak każdy fa-
chowiec powinni się dokształcać na 
bieżąco. Społeczeństwo powinno ostro 
i zdecydowanie weryfikować ludzi o 
niskim stopniu patriotyzmu i drastycz-
nej niewiedzy historycznej. Najbliższy 
czas zapewne zweryfikuje bardzo wiele 
postaw i poglądów, a powinni to odczuć  
w pierwszej kolejności właśnie nie do-
uczeni politycy.

Przeczytałem  dużo więcej relacji i 
wspomnień z tamtych tragicznych dni, 
poznałem wielu  z tych świadków oso-
biście i nie potrafię pojąć dlaczego w de-
mokratycznym kraju tak się dzieje, jak 
się dzieje! Poniżej podaję tylko kilka 
źródeł z których przytoczyłem fragmen-
ty. Podobnych materiałów jest o wiele , 
wiele więcej.

(B.S)
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Źródło ;Na Rubieży nr.3/1993.
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dn. 07.08.2003

(7) MAJA NARBUTT - Pamięć i zapo-
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skie: Nie zabijaj! Nieukarane ludo-
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Aleksander Szumański

    Gdy w 1946 roku z Moskwy do Kra-
kowa przyjechał nikomu nieznany Ser-
giusz Demakow i w otoczeniu partyjnej 
świty wytyczył kombinat i miasto Nową 
Hutę wszyscy byli zdumieni i przeraże-
ni. Machnął bowiem ręką przed siebie i 
skazał : „tu budiet gorod, a tam kombi-
nat”, wskazując powtórnie, ale w kie-
runku przeciwnym. I tak miasto Nowa 
Huta z jej kombinatem zostały faktycz-
nie wytyczone przez nieuka partyjnego 
z politbiura, który nie zapomniał jeszcze 
ochrzcić przedmiotu wytyczeń imie-
niem wodza proletariatu, towarzysza 
Włodzimierza Iljicza Lenina.

   W niedawnej przeszłości inny 
towarzysz, generalissimus Józef Stalin 
w otoczeniu świty; premiera Wielkiej 
Brytanii Winstona Churchila i prezy-
denta Stanów Zjednoczonych Franklina 
Delano Roosevelta, uprzednio w Tehe-
ranie, później w Jałcie, palcem po ma-
pie wymazali z niej Kresy Południowo 
- Wschodnie II RP na rzecz Związku 
Sowieckiego, m. in. rdzennie polski 
Lwów. Świta biła brawo, a toast Chur-
chila: „trzykrotne hurra na cześć mar-
szałka Stalina” pobił wszystkie inne. 
Świta uznała oczywistą dominację 
sowiecką nad Polską, a konferencja 
zakończyła się w atmosferze przyjaź-
ni. Paralityk, również umysłowy /Ro-
osvelt/, alkoholik /Churchil / i zbrod-
niarz wszechczasów, nieprzejednany 
wróg i morderca Polaków Stalin, w Jał-
cie zadecydowali o naszych losach po 
II wojnie światowej, oddając Polskę w 
ręce morderczego systemu sowieckie-
go, tym bardziej haniebnie, iż Wielkiej 
Brytanii i Stanom Zjednoczonym znane 
były zbrodnie stalinowskie łącznie z 
pierwszym kłamstwem katyńskim.

    Transakcja była identyczna jak w Mo-
nachium, gdzie Hitlerowi „przehandlo-
wano” Czechosłowację.

    W Jałcie było inaczej, nikt nikomu nie 
zagrażał, nie istniała jeszcze zimna woj-
na, a Kresy Południowo - Wschodnie 
II RP ze Lwowem sprzedano Stalinowi 
bez dyskusji, wprost na jego żądanie, 
bez słowa protestu, bo cóż tam Polska, 
jakiś mały kraik, często bywała zmową 
katów.

    Nie inaczej jest obecnie; jesteśmy 
świadkami drugiego kłamstwa katyń-
skiego.

    Panowie prezydent i premier wznosząc 
w Jałcie kielichy toastu dla przypieczę-
towania następnej zbrodni dokonanej 
na narodzie polskim, jakoś zapomnieli 
o bitwie o Anglię, Tobruku, Monte Ca-
sino, „pomocy” armii sowieckiej boha-
terskiemu Powstaniu Warszawskiemu, 
Katyniu, Miednoje, Charkowie, Staro-
bielsku, czy Kozielsku i Ostaszkowie.

    Lwów wówczas już krwawił sześć lat 
i krwawi nadal przeszło siedemdziesiąt 
lat, to pod okupacją sowiecką, to pod 
hitlerowską, znów sowiecką i obecnie 
ukraińską, jako miasto „wolnej” Ukra-
iny, oczywiście integralnej części agen-
turalnego imperium sowieckiej Rosji, 
której w pas kłania się obecnie polska 
racja stanu z rezydentem Komorowskim 
i premierem „miłości” Tuskiem.

                Co będzie jutro?
    Lwowianie z gołymi tyłkami zostali 
wysiudani ze swojego miasta w bydlę-
cych wagonach, bez wody i strawy, a to 

na „Ziemie Odzyskane”, a to na Sybir, a 
to do kazamatów bolszewickich.

    Wsio rawno, good bye. Po drodze 
nieszczęśnicy byli jeszcze przedmiotem 
okrucieństwa ukraińsko - hitlerowskiego 
batalionu Nachtigall na Wzgórzach Wu-
leckich we Lwowie, gdzie wymordowa-
no kwiat polskiej inteligencji - 45 pro-
fesorów wyższych lwowskich uczelni z 
trzykrotnym premierem II RP Kazimie-
rzem Bartlem, lub mordów dokonanych 
przez hitlerowców przy współudziale 
ukraińskich nacjonalistów w lwowskich 
Brygidkach, w więzieniach przy ulicach 
Łąckiego i Zamarstynowskiej.

    To był dopiero początek martyrologii 
ludności Kresów Południowo Wschod-
nich II RP z województw lwowskiego, 
stanisławowskiego, tarnopolskiego, wo-
łyńskiego.

    A cóż dzisiaj we Lwowie w czerwcu 
2011 roku?

 Ulicami Lwowa spontanicznie przebie-
gają „lekkoatleci” i inni „sportowcy” i 
z towarzyszeniem klaksonów samocho-
dów biorących udział w tych „paradach 
wyszywanek” wznoszą okrzyki: „niech 
żyje Roman Szuchewycz, niech żyje 
Stepan Bandera”. 

    8 kwietnia 2011 r. we Lwowie odbył 
się marsz „nacjonalistów autonomicz-
nych” na cześć 68 rocznicy utworzenia 
14 Dywizji Grenadierów Waffen SS 
„Galicja”. Według danych obecnych 
podczas akcji służb policyjnych, w mar-
szu wzięło udział około 700 uczestni-
ków.

    Na czele marszu, który wyruszył spod 
pomnika Stepana Bandery w kierun-
ku placu Wolności, szedł koordynator 
akcji, radny Rady Miejskiej Lwowa z 
partii „Swoboda” Jurij Mychalczyszyn. 
W komentarzu wygłoszonym dla dzien-
nikarzy określił akcję jako „tradycyjną”, 
ponieważ już w ubiegłym roku podobny 
marsz się odbył jako „parada wyszy-
wanek” (czyli ozdobionych charaktery-
stycznym haftem koszul ukraińskich).

    „To jest - patriotyczna młodzież Lwo-
wa, która popiera idee sprawiedliwości 
społecznej i narodowej, która troszczy 
się o to, aby Ukraińcy zachowali swo-
ją pamięć historyczną, która występuje 
przeciwko temu, aby bojownicy o nie-
podległość Ukrainy byli piętnowani 
jako wspólnicy nazistowscy i wrogowie 
państwowości ukraińskiej” - powie-
dział.

    Odnośnie Dywizji „SS Galizien” 
Mychalczyszyn podkreślił: „To są nasi 
bohaterowie, z których jesteśmy dumni, 
których będziemy bronić i których dzie-
ło będziemy kontynuować”.

    „W rzeczywistości my nie słowami, 
ale czynem udowadniamy, że Lwów - to 
Bandersztadt, to stolica ukraińskiego 
nacjonalizmu” - dodał.

    Bezpośrednio w trakcie przemarszu, 
uczestnicy skandowali hasła „Galicja” - 
Dywizja bohaterów!”,” Melnyk, Bande-
ra - Bohaterowie Ukrainy, Szuchewycz, 
Bandera - Bohaterowie Ukrainy!”, 
„Jedna rasa, jeden naród, jedna Ojczy-
zna!”,”Pamiętaj , cudzoziemcze, tutaj 
gospodarzem jest Ukrainiec!”, „Twoja 
obojętność - twoje niewolnictwo!”,” 
Bandera przyjdzie, zaprowadzi porzą-
dek!” i inne.

    Ponieważ niektórzy uczestnicy akcji 

ukrywali twarze pod ciemnymi maska-
mi, jeden z nich wyjaśnił, że „są śledze-
ni przez służby specjalne” i ukrywają 
swoje twarze dla własnego bezpieczeń-
stwa i bezpieczeństwa swoich rodzin”.

    W styczniu 2011 roku w czasie obcho-
dów rocznicy bitwy pod Krutami odbył 
się we Lwowie marsz nacjonalistów 
ukraińskich z pochodniami. Uczestnicy 
marszu wznosili antypolskie okrzyki 
znane już przecież z przeszłości:

    „Smert Lachom - sława Ukrainie”
    „Lachy za San”
    „Riazy Lachiw”
    „Lachow budut rizaty i wiszaty”
    „Dosyć już Lachy paśli się na ukraiń-
skiej ziemi, wyrywajcie każdego Polaka 
z korzeniami”.

    Ukraińska służba graniczna nie jest 
życzliwa Polakom. W marcu 2011 w 
czasie przekraczania granicy w Medyce 
usłyszeliśmy z żoną od umundurowane-
go ukraińskiego funkcjonariusza, iż:
    „… my was do tiurmy…” 

    W czasie podróży tramwajowej „kon-
trolerzy” zatrzymali tramwaj, kazali 
mnie i żonie wysiąść, doprowadzili nas 
do kantoru, pod groźba „tiurmy „, po-
brali grzywnę kilkudziesięciu hrywien, 
po czym bez wystawienia pokwitowania 
uciekli.

    4 lipca 1941 r. - hitlerowsko - ukra-
iński batalion Nachtigall na Wzgórzach 
Wuleckich we Lwowie dokonał mordu 
45 profesorów lwowskich wyższych 
uczelni.

    Bezpośrednio po dokonaniu tej zbrod-
ni oddziały ukraińskiego batalionu SS 
- Galizien maszerując ulicami Lwowa 
niosły transparenty z hasłami „Smert 
Lachom”. Manifestanci to jednostka SS 
zbrodniczej niemieckiej formacji złożo-
na z ukraińskich kolaborantów powoła-
na przez Niemców dla uzupełnienia bra-
ków kadrowych, która „wsławiła „ się 
licznymi zbrodniami na Polakach.

    Po ucieczce bolszewików ze Lwowa 
22 czerwca 1941 roku brama do lwow-
skich Brygidek była otwarta. Sam wi-
działem na murach podworca Brygidek 
krwawą maź mózgów z krwią więźniów 
zakatowanych tam przez NKWD kolba-
mi karabinów.

    Największą liczbę więźniów zamor-
dowano we Lwowie. Część ewakuowa-
no 22 czerwca 1941 roku na wschód 
pieszo, drogą na Tarnopol, Czortków 
, Berdyczów - aż do Moskwy, dokąd 
dotarli 28 sierpnia 1941 roku. W czasie 
marszu ci, którzy nie mogli nadążyć za 
kolumną, byli mordowani przez konwo-
jentów.

    Pozostali, załadowani w Moskwie do 
wagonów bydlęcych, przewiezieni zo-
stali do Pierwouralska. W czasie prze-
wozu wielu zmarło na tyfus.

    Z ośmiuset wyprowadzonych ze Lwo-
wa, ewakuację do Pierwouralska prze-
żyło tylko dwustu czterdziestu ośmiu.

    Mimo ewakuacji części więźniów, 
więzienia lwowskie nie opustoszały, 
gdyż na miejsce ewakuowanych trafili 
tu nowi, aresztowani tuż po wybuchu 
wojny, zwłaszcza zaś po stłumieniu 
przez sowietów powstania ukraińskie-
go, jakie wybuchło 24 czerwca 1941 
roku we Lwowie.

    Wśród nowych więźniów znajdowali 

się zarówno Ukraińcy, Polacy i Żydzi. 
Łączną liczbę aresztowanych w tym 
czasie ocenia się na cztery do siedmiu 
tysięcy. Mordowanie więźniów roz-
poczęto już 22 czerwca, choć - jak się 
wydaje - jeszcze nie na większą skalę. 
Starano się też jeszcze ten fakt ukrywać. 

Ciała zakopywano między innymi na 
Wzgórzach Wuleckich i na tak zwanych 
„Piaskach”. 24 czerwca, również wsku-
tek chaosu wywołanego ukraińskimi 
wystąpieniami zbrojnymi przeciw So-
wietom, wybuchła w mieście panika, a 
w nocy z 24 na 25 czerwca służby wię-
zienne NKWD opuściły na kilka godzin 
więzienia przy ul. Zamarstynowskiej, 
oraz „Brygidki” przy ul. Kazimierzow-
skiej.

    Części więźniów „Brygidek” udało 
się wydostać z cel przez rozbite piece, 
których paleniska otwierały się od stro-
ny więziennych korytarzy. Ci, znajdu-
jący się już w korytarzach, otwierali 
od zewnątrz drzwi innych cel uwalnia-
jąc następnych więźniów, by następnie 
uciec na wolność przez bramę główną 
więzienia.

    Część więźniów nie wykorzystała 
okazji obawiając się, iż jest to prowo-
kacja ze strony strażników - pozostali 
oni w celach, albo zdecydowali się na 
podjęcie ryzyka ucieczki zbyt późno. 
W więzieniu na Zamarstynowie, gdzie 
zamieszanie trwało krócej i więźniowie 
nie wiedzieli o ucieczce personelu wię-
ziennego, pozostali oni w celach. Za-
mieszanie wywołane paniką minęło jed-
nak dość szybko i 25 czerwca nad ranem 
NKWD powróciło do więzień, wzmoc-
nione oddziałami wojsk pogranicza.

    W „Brygidkach”, więźniów znajdują-
cych się jeszcze na dziedzińcu spędzo-
no do budynku więziennego, a później 
do cel z pomocą ognia karabinów ma-
szynowych. Do ostrzału wykorzystać 
miano też przejeżdżające w pobliżu so-
wieckie wozy bojowe. Po opanowaniu 
sytuacji, NKWD wypuściło więźniów 
kryminalnych i przystąpiło do likwida-
cji politycznych.

    Egzekucji dokonywano w celach z 
broni palnej. Odgłosy strzałów tłumiły 
pracujące na pełnych obrotach silniki 
pojazdów stojących na dziedzińcu wię-
zienia. 26 czerwca w nocy, w więzieniu 
przy ul. Jachowicza wywoływano w 
odstępach pięciominutowych więźniów 
politycznych, którym dla niepoznaki ka-
zano zabierać ze sobą rzeczy osobiste, 
by następnie mordować ich w piwnicy 
więzienia strzałem w tył głowy. Zwłoki 
zamordowanych wynoszono na noszach 
i wrzucano do dużego, wypełnionego 
ponad powierzchnię wykopu, który 
na koniec przysypano cienką warstwą 
piasku. W więzieniu przy ul. Zamarsty-
nowskiej, po powrocie NKWD również 
zaczęto wyciągać więźniów z cel. Na-
stępnie prowadzono ich na dziedziniec 
więzienny, gdzie dokonywano egzeku-
cji. Także i tu jej odgłosy zagłuszano 
przy pomocy pracujących silników.

    Więźniów wymordowano również 
w więzieniu przy ul. Łąckiego, gdzie 
miano przy tym dopuszczać się szcze-
gólnego okrucieństwa, oraz w siedzibie 
NKWD przy ul. Pełczyńskiej. Ten ostat-
ni obiekt miał 24 czerwca stać się celem 
nieudanego ataku bojówek ukraińskich, 
dążących do uwolnienia więźniów . Jak 
się wydaje, mordu dokonały oddziały 
wojsk pogranicza NKWD, które wcze-
śniej opanowały sytuację w więzieniach 
po ucieczce służb więziennych.

    W tym kilkudniowym, chaotycznym 
okresie, władze sowieckie zdążyły jesz-
cze rozplakatować w mieście zarządze-
nie, nakazujące wydawanie zbiegów i 
grożące karą za ich ukrywanie. Tylko 
nieliczni przeżyli masakrę więźniów w 
więzieniach lwowskich. Na Zamarsty-
nowie ocalało kilka kobiet i około sześć-
dziesięciu mężczyzn .

    Pewna liczba kobiet i mężczyzn urato-
wała się z opuszczonego przez NKWD 
po raz drugi więzienia przy ul. Kazi-
mierzowskiej. Po wydarzeniach z 24 na 
25 czerwca, więźniowie nie próbowali 
już uciekać. Zawiódł ich, być może, 
instynkt samozachowawczy na wieść 
o uwolnieniu więźniów kryminalnych, 
oraz fakt, iż większość z nich nie była 
skazana przez sowiecki wymiar spra-
wiedliwości na karę śmierci. Wywoły-
wani z cel szli więc bez oporu licząc na 
to, iż wychodzą na wolność.

    Przeżyli tylko ci, których nie zdoła-
no z braku czasu wywołać, lub też ci, 
którzy zapędzeni nie do swoich cel, nie 
zgłosili się, gdy wywoływano ich na-
zwiska. Szacunkowe dane wskazują, że 
w więzieniach lwowskich zginęło łącz-
nie kilka tysięcy więźniów.

    Pierwsze meldunki jednostek niemiec-
kiego XLIX Korpusu Armijnego, które 
30 czerwca zajęły miasto, były bardzo 
nieprecyzyjne i podawały liczby rzędu 
od kilkuset do nawet kilku tysięcy ofiar. 
Jak się wydaje, próbie uściślenia liczby 
ofiar stanął na przeszkodzie strach przed 
wybuchem epidemii chorób, który zmu-
sił Niemców nie tylko do zaniechania 
dokładnych prac ekshumacyjnych, ale 
również i do oddania rodzinom zwłok, 
których tożsamość ustalono 31 lipca 
1941 roku, w meldunku Einsatzgruppen 
ze Lwowa precyzującym liczbę ofiar od 
trzech do czterech tysięcy. Narodowość 
ofiar określono jako ukraińską, bez 
uwzględnienia Polaków.

    Ukraiński Czerwony Krzyż w apelu 
z 7 lipca, skierowanym do niemieckiej 
komendantury Lwowa, podaje liczbę 
czterech tysięcy zamordowanych. Or-
ganizacja ta zwróciła się jednocześnie o 
pozwolenie na zbadanie miejsca zbrod-
ni przez przedstawicieli Czerwonego 
Krzyża z krajów neutralnych . Polska i 
ukraińska prasa „gadzinowa”, która w 
lipcu 1941 roku rozpisywała się szero-
ko na temat zbrodni, o konkretach, a w 
szczególności o liczbach wypowiadała 
się nie wiele. „Goniec Codzienny” na 
przykład podawał, iż w „Brygidkach” 
zginęło około jednego tysiąca osób, 
a „Krakivski Visti” określały ogólną 
liczbę ofiar ze wszystkich lwowskich 
więzień na dwa do trzech tysięcy - z 
siedmiu tysięcy aresztowanych po 22 
czerwca - przy czym tożsamość miano 
ustalić w przypadku siedmiuset.

    Niemiecka propaganda oficjalna, wy-
korzystująca wielokrotnie sprawę so-
wieckiego mordu, podwyższyła liczbę 
ofiar nawet od siedmiu do ośmiu tysię-
cy, z czego trzy tysiące miało zginąć na 
Zamarstynowie, a cztery tysiące na ul. 
Łąckiego.

    Jeden z głównych organów praso-
wych polskiego podziemia - „Biuletyn 
Informacyjny” - w numerze z 17 lipca 
1941 roku podał cztery tysiące, jako 
łączną liczbę ofiar mordów sowieckich 
we Lwowie.

    Natomiast Władysław Studnicki, w 
wydanej legalnie w czasie okupacji 
niemieckiej publikacji, podsumowują-

KORESPONDENCJA ZE LWOWA  - ALEKSANDER SZUMAŃSKI

NIE TYLKO WE LWOWIE BEZ TRUMIEN I 
KRZYŻY Z LUDOBÓJSTWEM W TLE
SPECJALNIE DLA KRESOWEGO SERWISU INFORMACYJNEGO
                   

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - RELACJE



Kresowy Serwis Informacyjny -   10 lipiec 2011 - strona        12

cej sowiecką działalność na Kresach w 
latach 1939-1941, podaje liczbę tysiąca 
dwustu dwudziestu zamordowanych, w 
tym sześciuset Ukraińców, czterystu Po-
laków, oraz dwustu dwudziestu Żydów.

    Analiza podanych liczb i ich źródeł 
pozwala przyjąć najczęściej cytowaną 
liczbę czterech tysięcy za najbardziej 
wiarygodną. I to mimo, iż według ujaw-
nionej dokumentacji NKWD „ubyło 
według pierwszej kategorii” (w urzę-
dowej terminologii NKWD eufemizm 
oznaczający wykonane egzekucje), tyl-
ko dwa tysiące czterystu sześćdziesięciu 
czterech więźniów.

    Ta sama dokumentacja twierdzi, iż 
pozostawiono w więzieniach przeszło 
półtora tysiąca więźniów, podczas gdy 
relacje wskazują na odnalezienie co 
najwyżej kilkuset tych, którzy ocaleli 
Podobnych zbrodni NKWD dokonało 
także w innych miejscowościach Kre-
sów Południowo - Wschodnich.

    22 czerwca 1941 roku straż graniczna 
NKWD spaliła w Oleszycach, obok Lu-
baczowa więźniów przetrzymywanych 
w zamku Sapiehów.

    Prawdopodobnie 26 czerwca - według 
świadectwa polskiego - zamordowano 
w więzieniu w Rudkach przetrzymywa-
ne tam osoby, a ich zwłoki przewiezio-
no następnie do pobliskiego lasku. Od-
nalezionych zostało dziewięć zwłok, z 
których rozpoznano cztery, przeważnie 
aresztowanych po 22 czerwca przedsta-
wicieli miejscowej inteligencji.

    Część więźniów zdołała uwolnić się 
podważając drzwi cel ryglami od pie-
ców i uciec, kiedy NKWD na jakiś czas 
opuściła więzienie. Wkrótce potem en-
kawudziści jednak wrócili, choć na krót-
ko i w odwecie mścili się na okolicznej 
ludności. Źródła niemieckie oszacowały 
liczbę ofiar NKWD w Rudkach i po-
bliskim Komarnie na około dwieście. 
Mieli wśród nich być mężczyźni, jak też 
kobiety i dzieci wyłącznie narodowości 
ukraińskiej, co w przypadku Rudek jest 
niezgodne z prawda, gdyż wśród ofiar 
byli tam także Polacy. 
 W Drohobyczu funkcjonowały dwa 
więzienia NKWD - większe, przy ul. 
Truskawieckiej, zwane również (jak 
jedno z więzień we Lwowie) „Bry-
gidkami”, oraz areszt śledczy przy ul. 
Stryjskiej. W ostatnich dniach czerwca, 
NKWD wyprowadziło na dziedziniec 
więźniów z cel aresztu przy ul. Stryj-
skiej informując ich, że zostają wypusz-
czeni na wolność.

    Gdy znaleźli się już na dziedzińcu, z 
wież strażniczych otwarto do nich ogień 
z karabinów maszynowych. Pod zwała-
mi trupów przeżyli tylko nieliczni.

    Prasa ukraińska donosiła o niemal 
dwóch tysiącach ofiar, choć wydaje się, 
iż jest to liczba znacznie zawyżona - 
nie została ona tez potwierdzona przez 
polskich świadków, mówiących o kil-
kudziesięciu lub co najwyżej kilkuset 
zamordowanych.

    Również wyniki ekshumacji, przepro-
wadzonej na terenie drohobyckiego wię-
zienia, skłaniają do uznania za bliższą 
prawdy liczbę poniżej tysiąca. W wy-
kopach na terenie więzienia znaleziono 
kilkaset szkieletów i ślady wskazujące 
na spalenie podobnej liczby zwłok ludz-
kich. Jeśli nawet dodać do tego pewną 
liczbę zamordowanych, których zwłoki 
zostały pochowane osobno przez ro-
dziny, liczby podane przez ukraińską 
„gadzinówkę” należy uznać za zbyt wy-
sokie. Wciąż nie wyjaśniony do końca 
pozostaje los więźniów drohobyckich 
„Brygidek”. W piwnicach więzienia w 
Borysławiu NKWD zamordowało kil-
kudziesięciu młodych ludzi, głównie 
Ukraińców, choć byli tam także Polacy.

    Przed śmiercią ofiary okrutnie torturo-
wano, a odgłosy znęcania się zagłusza-
no warkotem pracującego na dziedzińcu 
silnika traktora. W Bóbrce, w znajdują-
cym się obok sądu więzieniu znalezio-

no - według świadka polskiego - zwło-
ki 9-10 osób, zamordowanych przez 
NKWD. Zwłoki miały być popalone 
kwasem solnym w celu uniemożliwie-
nia identyfikacji. Niemiecki meldunek 
wojskowy z tej miejscowości donosił o 
szesnastu ofiarach narodowości ukraiń-
skiej .

    W Nadwornej część więźniów została 
wyprowadzona do pobliskiej Bystrzycy 
Nadworniańskiej, gdzie nad rzeką By-
strzycą zamordowano około osiemdzie-
siąt osób, w tym kobiety i dzieci.

    Ofiary zabijano uderzeniem kolby ka-
rabinu w potylicę. W Żółkwi - według 
relacji polskich świadków i później-
szych ustaleń - w więzieniu w Zamku 
Żołkiewskich NKWD zamordowało 
przed ucieczką trzydziestu czterech 
więźniów.

    Także w tym przypadku, pierwsze nie-
mieckie meldunki wojskowe podawały 
zawyżoną, jak się wydaje, liczbę od 
pięćdziesięciu do sześćdziesięciu ofiar, 
wyłącznie narodowości ukraińskiej. 
Nie jest to zgodne z prawda, gdyż udo-
wodniono, że wśród ofiar byli również 
Polacy. Z masakry uratowało się kilka 
osób; udało im się wybić dziurę w pie-
cu znajdującym się w celi i wydostać na 
wolność.

    Wśród uratowanych był również je-
niec niemiecki. Trzydziestu więźniów 
zostało zamordowanych przez NKWD 
w Szczercu, a ich zwłoki ukryto w sto-
dole miejscowego probostwa.

Kilkuset więźniów zamordowało 
NKWD w Brzeżanach. Od 26 czerwca 
odgłosy dokonywanej zbrodni głuszo-
no warkotem pracującego silnika. W 
nocy 29 czerwca, zwłoki rozstrzelanych 
wrzucono do rzeki Złota Lipa. Infor-
macje te potwierdzają niemieckie mel-
dunki wojskowe. Ponadto w więzieniu 
znaleziono zwłoki dalszych stu pięć-
dziesięciu ofiar, a około siedemdziesiąt 
w zamaskowanych wykopach w okolicy 
brzeżańskiego zamku. Uratowało się 
osiemdziesięciu więźniów, którzy oca-
lenie zawdzięczają ucieczce enkawudzi-
stów.
   
Źródło niemieckie wspomina także o 
znalezieniu kilkunastu okaleczonych 
zwłok w piwnicy jednego z domów w 
Przemyślu. 22 czerwca, wobec groźby 
zajęcia Przemyśla przez wojska nie-
mieckie, wyprowadzono z tamtejszego 
więzienia dwie grupy więźniów. Kil-
kuset więźniów politycznych dopro-
wadzono do aresztu w Dobromilu, a 
druga kolumna, złożona w większości z 
ponad dwustu więźniów kryminalnych, 
natrafić miała - według informacji ukra-
ińskiej - na niemiecki patrol, który ich 
uwolnił. Świadomi oczekującego ich 
losu, konwojenci sowieccy mieli popeł-
nić samobójstwo. Więźniów, doprowa-
dzonych do Dobromila, zamordowano 
26 i 27 czerwca razem z przebywają-
cymi tam już wcześniej. Początkowo, 
wyprowadzanych pojedynczo, zabijano 
uderzeniem młotem w potylicę, by na-
stępnie tych, którzy opierali się wyjściu 
z cel, wystrzelać przy użyciu broni ma-
szynowej.

    Z masakry ocalało zaledwie kilka 
osób. Część zwłok wywieziono samo-
chodami do nieczynnego szybu kopal-
ni soli w pobliskim Łącku. Niektóre 
relacje świadków polskich wskazują 
na to, iż oprócz zwłok przywiezionych 
z dobromilskiego więzienia, wrzucano 
tam również żywych więźniów przypro-
wadzonych bezpośrednio z Przemyśla. 
Szacunki łącznej liczby ofiar są bardzo 
rozbieżne.

    Źródła ukraińskie, a za nimi niemiec-
kie podają, iż ofiarą NKWD w powiatach 
dobromilskim i przemyskim padło około 
tysiąca Ukraińców. Zaliczono do tej licz-
by zapewne i osoby narodowości polskiej. 
Według tego samego źródła, w więzieniu 
w Dobromilu znaleźć miano też ponad 
pięćdziesiąt zwłok więźniów, zamordo-
wanych przez NKWD 27/28 czerwca.

    Ocaleć miało pięciu więźniów. Zwło-
ki zamordowanych znaleziono też w 
innych obiektach w mieście, zajmowa-
nych przez NKWD. W szybie w Łącku 
natrafiono na około pięćset do sześciu-
set - wydobyto siedemdziesiąt siedem.

    Dostępne dane zdają się potwierdzać 
jedną z relacji polskich, mówiącą o czte-
rystu do pięciuset więźniach, przypro-
wadzonych do Dobromila z Przemyśla, 
a po zamordowaniu o wywiezieniu ich 
zwłok do wspomnianego szybu.

    Inne polskie relacje opisują terror, jaki 
NKWD stosowało wobec mieszkańców 
obu powiatów w ostatnich dniach przed 
wkroczeniem Niemców. Bliżej nieznaną 
liczbę więźniów zamordowało NKWD 
w Stanisławowie.

    Odgłosy rozpoczętej wkrótce po 22 
czerwca akcji mordowania zagłuszano 
warkotem pracujących silników pojaz-
dów. Według prasy ukraińskiej, zginąć 
miało około dwóch i pół tysiąca więź-
niów.

    Relacje polskich świadków i donie-
sienia prasy węgierskiej, odnotowane 
w polskiej prasie emigracyjnej, mówiły 
również o uratowaniu się dużej liczby 
więźniów - być może około tysiąca - 
którym udało się zbiec w czasie chwi-
lowego opuszczenia więzienia przez 
NKWD.

    Pomoc uwięzionym niósł na czele 
grupy młodzieży ze Strzelca i Przyspo-
sobienia Wojskowego kapitan Ignacy 
Lubczyński. Więźniowie uciekali, mię-
dzy innymi, przez ogrody więzienne.

    NKWD wróciło jednak i dokończy-
ło mordu na pozostałych więźniach. 
23 czerwca NKWD przystąpiło do li-
kwidacji więźniów w Sądowej Wiszni. 
Przedtem, przywieziono około siedem-
dziesięcioosobowa grupę więźniów z 
Przemyśla i Mościsk - ci zostali zabrani 
do egzekucji jako pierwsi. Po jej wy-
konaniu kolej przyszła na więźniów 
- mieszkańców Sądowej Wiszni. En-
kawudziści wymordowali ich na dzie-
dzińcu więzienia seriami z broni ma-
szynowej - tak i tutaj, odgłosy egzekucji 
zagłuszano warkotem silników. Egze-
kucja nie została dokończona na skutek 
ucieczki NKWD.

   Nad ranem rodziny uwięzionych wła-
mały się do więzienia, uwalniając oko-
ło pięćdziesięciu ocalałych, głównie 
mieszkańców miasteczka i okolic - Po-
laków i Ukraińców.

    Ciała ofiar NKWD, w liczbie około sie-
demdziesięciu, znaleziono w pobliskim 
lasku, obok miejscowego kościoła. Oca-
leni więźniowie nie mogli jeszcze przez 
kilka dni powrócić do domów z powodu 
obecności sowieckiej w okolicy.

    W Stryju enkawudziści wymordowali 
więźniów w więzieniu przy ul. Trybu-
nalskiej, oraz w siedzibie NKWD.

    Według świadków polskich, zabijano 
więźniów prowadząc ich rzekomo do 
łaźni. Tam byli mordowani narzędziami 
do uboju bydła, lub strzałem w potyli-
cę, a następnie ich ciała - często tylko 
ogłuszonych - wrzucano do dołów klo-
acznych na podwórzu, lub do wykopu z 
wapnem.

    Razem z ciałami ofiar wrzucono do 
kanałów zapasy żywności. Z masakry 
ocaleli tylko niektórzy - ci, którym uda-
ło się wydostać z więzienia po uciecz-
ce NKWD, lub zostali uratowani przez 
przybyłych z pomocą mieszkańców 
miasta. Ocalała, m. in. grupa Polaków, 
którzy po ucieczce strażników wydosta-
li się z celi na korytarz przez piec. Tam 
napotkali już grupę polskich kolejarzy 
spieszących z pomocą.

    Wśród znalezionych w siedzibie 
NKWD zwłok, wiele nosiło ślady be-
stialskiego okaleczenia. Liczba ofiar na-
rodowości polskiej i ukraińskiej sięgała 
od stu do kilkuset.

    Z więzienia w Złoczowie wyprowa-
dzono tuż po 22 czerwca kolumnę około 
stu więźniów, którym naczelnik więzie-
nia oświadczył, że zostaną doprowadze-
ni do najbliższej stacji kolejowej i wy-
wiezieni w głąb Związku Sowieckiego. 
Po dojściu do wsi Folwarki, konwojenci 
rozpoczęli z broni maszynowej egzeku-
cję prowadzonych. Ocaleć miało tylko 
trzech więźniów, którzy zdecydowali 
się na ucieczkę, wykorzystując zamie-
szanie spowodowane niemieckim nalo-
tem. Tych, którzy pozostali w więzieniu, 
również zamordowano.

    Według relacji ukraińskiej zginęło 
sześciuset czterdziestu dziewięciu więź-
niów, z czego rozpoznać miano czter-
dziestu siedmiu - Ukraińców.

    Uciekając, enkawudziści pozostawili 
dokumentacje więzienną, która dostała 
się w ręce okolicznej ludności. Według 
ustaleń Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu w Łodzi, po wkroczeniu Niemców, 
zwłoki ofiar znaleziono w ogrodzie wię-
ziennym oraz na dziedzińcu.

    Mogło ich być znacznie więcej, niż 
pierwotnie sądzono - niektóre świa-
dectwa mówią nawet o około dwóch 
tysiącach ofiar. NKWD wyjątkowo „su-
miennie” miało wykonać swe zadanie, 
gdyż nikt z więźniów prawdopodobnie 
nie ocalał. W Samborze, tuż po wybu-
chu niemiecko-sowieckiego konfliktu, 
NKWD również zaczęło rozstrzeliwać 
więźniów. 

Początkowo mordowano ich małymi 
grupkami, aby następnie, nocą z 24 na 
25 czerwca, wyprowadzić na dziedzi-
niec więzienia duża grupę i zmasakro-
wać ogniem karabinów maszynowych i 
granatami. Jeden z więźniów wydostał 
się z masakry i krzykiem zaalarmował 
pozostałych. Ci uwolnili się z cel i, ko-
rzystając z ucieczki części enkawudzi-
stów, podjęli próbę wydostania się poza 
więzienie.

    Ostrzeliwani przez pozostałych jesz-
cze strażników, zdołali jednak rozbić 
bramę główną i zbiec. Świadkowie 
polscy podają przeważnie liczbę ponad 
pięciuset ofiar, znalezionych w samym 
więzieniu, oraz sto szesnaście zwłok w 
wykopach nad Dniestrem. Ta ostatnia 
liczba została potwierdzona w wyniku 
przeprowadzonej ekshumacji. Akcją 
mordowania więźniów kierować mieli: 
sowiecki prokurator Stupakow i naczel-
nik więzienia Milczenko.

    Po wybuchu wojny niemiecko-so-
wieckiej przystąpiono do ewakuacji 
części więźniów z Czortkowa. Według 
relacji świadka polskiego, kolumnę 
więźniów pędzono droga na Żytomierz, 
przez Winnice i Humań.

    Słabnących dobijano po drodze tak, że 
większość została zamordowana przed 
dotarciem do Humania.

    Inną grupę więźniów transportowano 
koleją przez siedemnaście dni z Czort-
kowa do Gorkiego. Podróż w wagonach, 
pełnych odchodów zwierzęcych, odbywa-
ła się w ścisku i upale, co spowodowało 
dużą śmiertelność - w jednym z wagonów 
ze stu trzydziestu pięciu osób zmarły trzy-
dzieści cztery.

    Ciała zmarłych strażnicy usuwali co kil-
ka dni. Pozostałych w czortkowskim wię-
zieniu NKWD zamordowało przy użyciu 
karabinów maszynowych, a ich zwłoki 
zakopano na dziedzińcu więziennym.

    Uciekając z miasta, enkawudziści doko-
nali też wielu aktów gwałtu i rabunku na 
ludności. Zamordowali m.in. kilku zakon-
ników - dominikanów w ich siedzibach w 
mieście i poza miastem, nad przepływają-
cym w pobliżu Seretem. Tuż przed zaję-
ciem Tarnopola przez Niemców, NKWD 
wyprowadziło z tamtejszego więzienia 
kolumnę ponad tysiąca więźniów. Było 
wśród nich wielu przedstawicieli polskiej 
inteligencji, aresztowanych już po 22 
czerwca.

  Według świadectwa polskiego, nie 
wytrzymujących tempa marszu mordo-
wano . Mordy rozpoczęły się już na uli-
cach Tarnopola. Pozostałych więźniów, 
głównie Ukraińców, NKWD zamordo-
wało. Wśród ofiar byli także niemieccy 
jeńcy wojenni.

    Ciała wrzucono do piwnic i do wy-
kopu na podwórzu więziennym. Według 
niemieckiego meldunku wojskowego, 
zginąć miało ponad dwustu więźniów 
i dziesięciu niemieckich jeńców wo-
jennych. Świadkowie polscy szacowali 
liczbę ofiar na mniej więcej tysiąc, a 
prasa polska w Wielkiej Brytanii wspo-
minała za prasą niemiecką o kilkuset.

    Na liczbę dwudziestu ofiar szacuje 
polski świadek liczbę więźniów, zamor-
dowanych przez NKWD w Kamionce 
Strumiłowej, a dokonanie zbrodni w 
tamtejszym więzieniu potwierdziła rów-
nież ówczesna prasa ukraińska .

    W Kołomyi, likwidacją więzienia 
kierować miał prokurator o nazwisku 
Rak. Zginęli także - jak podawała pra-
sa ukraińska - więźniowie w Przemy-
ślanach, Pasiecznej, Otyni i Mikołajo-
wie nad Dniestrem, a według polskich 
świadectw - również w Żydaczowie, 
Horodence i w Busku . Potwierdzają to 
świadectwa zebrane przez Okręgową 
Komisję Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Łodzi.

    NKWD likwidowało również więź-
niów na terenie Wołynia. W Równem 
zamordowano - jak podają świadectwa 
polskie - kilkuset więźniów. W Dubnie 
część więźniów, wypędzonych na po-
dwórze, zmasakrowano ogniem karabi-
nów maszynowych i granatami - innych 
mordowano w celach.

    Według dość zgodnych ocen nie-
mieckich, ukraińskich i polskich, zginąć 
miało ponad pięćset osób. Według tych 
źródeł część więźniów miała ocaleć 
uwolniona przez okoliczną ludność i 
nadciągające oddziały niemieckie, któ-
rym udało się też ująć enkawudzistów.

    W Krzemieńcu, ofiarą NKWD miało 
paść półtora tysiąca osób - według świa-
dectw polskich.

    Również w Łucku, po wyprowadzeniu 
kilkutysięcznej grupy więźniów na dzie-
dziniec więzienny, oddzielono przeszło 
1500-osobową grupę Ukraińców , którą 
następnie przeprowadzono na sąsiednie 
podwórze i tam zamordowano ogniem 
karabinów maszynowych. To samo 
uczyniono z pozostałymi więźniami.

    Do cel, w których byli jeszcze więź-
niowie, enkawudziści wrzucali granaty. 
W sumie, według świadectw polskich i 
ukraińskich, zginąć miało od dwóch do 
czterech tysięcy więźniów.

    W Sarnach, na dwa dni przed uciecz-
ką, NKWD dokonało jeszcze aresz-
towań wśród polskiej inteligencji, by 
następnego dnia rozstrzelać niemal 
wszystkich znajdujących się w tamtej-
szym więzieniu.

    Świadectwa polskie mówią również o 
likwidacji więźniów we Włodzimierzu 
Wołyńskim.

    Śmiertelne żniwo zbierała również 
akcja wymierzona przeciwko narodowi 
polskiemu na Wołyniu dokonana przez 
nacjonalistów ukraińskich UPA i OUN.

    Przyznaną po raz pierwszy nagrodę 
im. Józefa Mackiewicza otrzymali Wła-
dysław i Ewa Siemaszkowie za pracę 
„Ludobójstwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia 1939-1945”, która ukazała się 
nakładem wydawnictwa „Von Boro-
viecky”.

    Jacek Trznadel, jeden z jurorów, 
określił nagrodzoną książkę jako dzieło 
epokowe i unikatowe. - Tak jak zostało 
przez historyków stosunkowo dokładnie 
opracowane ludobójstwo hitlerowskie 
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i sowieckie - mówił Trznadel - tak nie 
było dotąd książki, która ukazałaby 
ogrom zbrodni dokonanej przez Ukraiń-
ców, z których rąk w latach 1939-1945 
zginęło 50-60 tys. Polaków / liczba ofiar 
dotyczy „Rzezi Wołyńskiej”- dopisek 
autora /.

    Unikatowe są też relacje zamiesz-
czone w pracy Siemaszków, gdyż opis 
okrucieństw przewyższa wszystko, co 
znaliśmy z literatury polskiej, łącznie z 
rzezią w Humaniu i tymi wydarzeniami, 
o których mówił Wyspiański: „Mego 
dziada piłą rżnęli/ Myśmy wszystko za-
pomnieli”.

    Przewodniczący jury, Marek Nowa-
kowski zaakcentował fakt, że w książce 
Władysława i Ewy Siemaszków (ojca i 
córki) znajdują się również relacje o Ży-
dach, którzy na Wołyniu pierwsi padli 
ofiarą rzezi, a także opisy tych wypad-
ków, w których Ukraińcy nieśli Pola-
kom pomoc, narażając, a i tracąc własne 
życie.

    Ewa Siemaszko powiedziała, że w 
pracy, nad którą pracowała z ojcem dzie-
sięć lat, znalazły się informacje z 1721 
jednostek administracyjnych Wołynia, a 
więc wsi, chutorów, kolonii, osad, ma-
jątków, miast i miasteczek. Z 1787 jed-
nostek administracyjnych Wołynia takie 
informacje nie zostały zebrane. Dzieło 
Władysława i Ewy Siemaszków będzie 
zatem kontynuowane.

    - Musieliśmy zastąpić w pracy zawo-
dowych historyków, którzy nie kwapili 
się z podjęciem tego tematu, uważanego 
za wysoce drażliwy - powiedziała Ewa 
Siemaszko. - Istnieje lęk przed presją 
pewnych środowisk i mediów.

    Charakterystyczne, że pion śledczy 
Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi 
oficjalne działania w sprawie ludobój-
stwa dokonanego na Wołyniu, jak zresz-
tą i w pozostałych wschodnich woje-
wództwach Rzeczypospolitej Polskiej, 
natomiast pion drugi - edukacji narodo-
wej, w ogóle nie dopuszcza użycia ta-
kiego określenia.

    Nagroda im. Józefa Mackiewicza (7 
tys. dolarów i złoty medal z wizerun-
kiem patrona nagrody i słowami „Jedy-
nie prawda jest ciekawa”) wręczona zo-
stała laureatom w Galerii Porczyńskich 
w Warszawie.
    Sprawą okrutnych mordów dokony-

wanych na Polakach na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej zajmuje się od 
wielu lat również historyk zatrudnio-
na w Akademii Górniczo - Hutniczej 
dr Lucyna Kulińska. Swoimi pracami 
wzbogaciła historię tego okresu o wiele 
niepowtarzalnych prac o wybitnym cię-
żarze gatunkowym.

    Dr Lucyna Kulińska zajmuje się 
również publicystyką dotyczącą tego 
tragicznego okresu. W ofiarowanej mi 
książce „Dzieci Kresów III” dokumen-
tuje zbiór wspomnień osób, które jako 
dzieci, lub bardzo młodzi ludzie prze-
żyli gehennę ukraińskiego ludobójstwa, 
będący niejednokrotnie bezpośrednimi 
świadkami mordów dokonywanych na 
ich bliskich, krewnych, czy sąsiadach. 
„Dzieci Kresów III” to wstrząsający 
materiał źródłowy, niezastąpiony w ba-
daniach nad historią eksterminacji naro-
du polskiego.

    Wg. informacji autorki na okładce 
książki widnieje fotografia zmarłego, 
uprzednio torturowanego mężczyzny, 
bez nosa, będąca postacią ojca chłopca 
około 5-6 letniego obserwującego zmar-
łego. W górnej części fotografii widocz-
ni są matka chłopca i dziadek.

    Ten chłopiec będący świadkiem 
okrutnej śmierci swojego ojca to Ma-
rian Kladny, obywatel Polski i Stanów 
Zjednoczonych zamieszkały obecnie w 
Wielkich Mostach na Ukrainie. Jak wy-
nika z przedłożonych mi dokumentów, 
6 listopada 1943 roku oddział UPA, 
który wkroczył do Mostów Wielkich, w 
okrutny sposób, na oczach p. Mariana 
i reszty rodziny, zamordował jego ojca 
Władysława.

    Okrutne były losy Mariana Kladnego 
po zamordowaniu jego ojca, jak i w cza-
sie trwania Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Ludowej.

    Obecnie Marian Kladny znajduje się 
bez pracy i bez środków do życia. Zwra-
cał się o pomoc finansową do prezy-
denta Stanów Zjednoczonych, oraz do 
Gabinetu Marszałka Senatu, Ministra 
Spraw Zagranicznych RP. Bezskutecz-
nie.
                                                                                    
W CZERWCU 2011 OPRACOWAŁ                                                                                                              
ALEKSANDER  SZUMAŃSKI                                    

 

Joe Hamilton   

Prawdą jest, że ludność polska na 
przedwojennym Wołyniu stanowiła 
mniejszość etniczną i może dlatego 
znalazła się na liście OUN do wykaso-
wania. 
Należy jednak powiedzieć, że Polacy 
którzy się tam znaleźli to byli ludzie w 
większości „rozgarnięci” nieśli kaganek 
oświaty i postępu. To była następna 
przyczyna z powodu której ta nacja 
była nie wygodna dla nacjonalistów 
ukraińskich.

Na różnych forach dyskusyjnych, 
szczególnie młodzi ludzie zadają 
pytanie „gdzie było AK-a w momencie 
apogeum ludobójstwa na Wołyniu „? 
Konferencje takie jak ta ostatnia z 
okazji 67-mej rocznicy, owszem starają 
dać się odpowiedź na takie i wiele 
innych pytań, ale czy one docierają do 
pytających? 
Zostawiam to pod ocenę czytających 

Wiadomo jak historia AK na Wołyniu 
jest spleciona z wydarzeniami jakie tam 
zaistniały. Stąd inicjatywa w  odtwa-

rzaniu historycznej prawdy tamtych 
czasów. 
Są dokumenty, zeznania i świadkowie, 
czego brakuje do ścigania zbrodniarzy? 
Znane są nazwiska wielu z nich, miesz-
kających spokojnie w  W Brytanii, Ka-
nadzie i Ukrainie! Ścigane są zbrodnie 
hitlerowskie, komunistyczne a dlaczego 
z tymi tak się nie dzieje?

W wolnej  Polsce powstał „mur obojęt-
ności i niewiedzy” w temacie „Ludo-
bójstwa na Wołyniu”, dlaczego? Od 
1990 roku czyli od momentu rejestracji 
ZUwP rozpoczęła się ofensywa spadko-
bierców OUN-UPA. 
Organ prasowy „Nasze Słowo”  oskarża 
Polaków, AK, Bch i WiN, nazywając 
właśnie ich bandytami. Strategicznym 
celem powojennej OUN było uznanie 
narodowo-wyzwoleńczego charakteru 
działań UPA. 
Co nie powiodło się na Ukrainie, bez 
większego wysiłku udało się w Polsce. 
Nie zrozumiałe jest dla Wołyniaków za-
warcie porozumienia ŚZŻ AK z ZUwP 
w sprawie wspólnego opracowania 
najnowszej historii stosunków polsko-
-ukraińskich? 

Dlaczego na wspólnych konferencjach 
historyków polskich i odpowiednio 
dobranych ukraińskich, przemawiano w 
imieniu narodów uzgadniając histo-
rię- „Obie strony zgodziły się co do 
NARODOWOWYZWOLEŃCZEGO 
CHARAKTERU UPA”???? 
Tymczasem, Weterani ukraińscy w 
oświadczeniu z dnia 24maja 2005 roku, 
nie tylko nie uznali ich za weteranów 
ale OUN-UPA określili jako organi-
zację zbrodniczą.  Nasi prokuratorzy 
pionu śledczego IPN doszli do tego 
samego wniosku po zapoznaniu się 
z materiałami dostarczonymi przez 
Stowarzyszenie Upamiętniania Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów.

Czy to wymaga komentarza? Oczy-
wiście tak, cierpimy na „syndrom 
ofiary”, co prowokuje naszych wrogów 
do coraz śmielszych ataków! Jak już 
wspomniałem śledząc różne fora dys-
kusyjne zauważam sprzeciw „młodego 
pokolenia” kontynuowaniu takiej 
postawy, czas na zmiany!

/red. - Materiał pochodzi z archiwal-
nych zasobów KSI a ukazał się po 
obchodach 67 rocznicy ludobójstwa na 
Wołyniu 

Syndrom Ofiary

Szum Borkowski

Czas przerzedził świadków wołyńskich 
wydarzeń, ale żyją jeszcze ówczesne 
dzieci, czynni i bierni uczestnicy zda-
rzeń. W wielu wspomnieniach doro-
słych żołnierzy 27WDP  AK przewijają 
się wspomnienia sierot które przylgnęły 
do oddziałów partyzanckich i dzieliły z 
dorosłymi trudy życia.

Pracowały w kuchni w łączności i po-
magały bardzo wielu innych pracach. 
Oddziały partyzanckie zastępowały im 
rodziny, które utracili. 
Wiele z tych dzieci zostało przygarnię-
tych przez obce rodziny z którymi prze-
kroczyły Bug. Część wspomnień tych 
bohaterów dotarła na strony książki Dr. 
Lucyny Kulińskiej „Dzieci Kresów”, 
ale sądzę że jeszcze wielu pozostało ze 
swoją historią w domu. 

Dlatego rozejrzyjmy się w rodzinach i 
wśród znajomych, może znajdziemy ko-
goś z nich. 
A teraz ktoś z czytających jest adresa-
tem tego apelu, proszę nie ukrywajcie 
swojej historii. 
Słyszałem opowieść o takim dzieciaku 
który z dywizji wołyńskiej trafił za żoł-
nierzami do I armii LWP i dotarł na Wał 
Pomorski, gdzie razem z opiekunem zo-

stał ranny. Nie udało mi się jednak ustali 
jego personaliów i tym samym dalszych 
losów. Może czytający te tekst będą 
mieli lepsze tropy i więcej szczęścia, 
czego im gorąco życzę.

ODEZWIJCIE SIĘ
Dzieci Wołynia!

Andrzej Łukawski

  W relacjach stosunków Polski i Ukra-
iny cały czas brakuje miejsca i prze-
strzeni medialnej na odsłonę stanu tych-
że „relacji” przypadających na lata II 
Wojny Światowej, a w szczególności na 
rok 1943. 
To właśnie w tym roku owe relacje osią-
gnęły apogeum zapisując w pamięci 
setek tysięcy a nawet milionów Kreso-
wian (1/3 ludności IIRP zamieszkiwała 
na Kresach)  krwawy obraz i koszmar 
tamtych dni. 
„Ludobójstwo, pożoga, krwawe żniwa, 
rzeź…”, to krótki, jasny ale jakże wy-
mowny przekaz naocznych świadków 
oddający prawdę tamtych lat. 
Część opinii prawnych zbyt podręczni-
kowo podchodzi do definiowania czynu 
i sprawstwa mącąc tym samych w gło-
wach zwykłego śmiertelnika dla które-
go od dawna jest jasne kto katem a kto 
ofiarą. 
Gdy słyszę „nie udało się do tej pory 
odnaleźć rozkazów nakazujących rze-
zie”, to jako żywo przed oczami staje mi 
obraz ze spektaklu „Ballada o Wołyniu” 
, w którym kilka razy,  jak z tuby daje 
się słyszeć głos ubeka przesłuchującego 
świadka rzezi:

„A gdzie dowody”, „To wymysły Pani 
chorej wyobraźni”…..  

  Pomimo że po transformacji ustrojowej 
mamy przeciwstawne sobie okresy w 
najnowszej historii Polski, to wyjaśnie-
nie a raczej zaciemnienie sprawy Kre-
sów jest dokładnie takie samo. W tym 
zakresie nie zmieniło się nic. Najpierw 
był Katyń, teraz są Kresy. 
Swoisty pat trwa więc latami i nie wia-
domo ile jeszcze czasu trwać będzie. 
„Wybrańcy narodu” – politycy, wcale 
nie garną się do pomocy  w rozwiąza-
niu tego problemu a przecież to Naród 
ich wybrał. Mamy podobno sprawnych 
polityków i genialnych prawników, gru-
py które przy odrobinie dobrej woli już 
dawno powinny były zbadać, opisać i 
zdefiniować stan faktyczny oparty na 
przekazach i relacjach świadków, wy-
ciągać wnioski i żądać ukarania spraw-
ców a nie szukać po latach dowodów. 
 
Każdy dzień zwłoki rozrywa i oddala 
korzenie rodowe milionów Polaków a 
przecież Kresy to kawał naszej historii. 
Moje pokolenie pamięta napisy na mu-
rach „Katyń” , napisy które spędzały 
sen z powiek ówczesnym politykom, 
władzy i służbie bezpieczeństwa. 
Mam wrażenie, że w tym zakresie nic 
się nie zmieniło. Dzisiejsze elity poli-

tyczne, tak jak ich poprzednicy w cza-
sach PRL, na słowo Kresy, Wołyń…  
nabierają wody w usta. Brak dzisiaj na 
murach napisów Kresy, Wołyń….., ale 
być może, i w obliczu zachowań nacjo-
nalistów ukraińskich do tego niebawem 
dojdzie. Listy, petycje, prośby nie docie-
rają do rządu, posłów więc może mury 
przypomną o krwawej historii Kresów a 
przy okazji o tym, że to właśnie Naród 
jest ich pracodawcą.  

  Jakimże u licha jesteśmy narodem 
skoro pozwalamy sobie na wypaczanie 
i zacieranie własnej historii. Nasz rząd 
coraz śmielej pozawala sobie na kre-
owanie historii przez pryzmat układów 
politycznych i ekonomicznych, „intere-
sów”, poprzez rury i zawory gazowe a to 
jest niczym innym jak ubezwłasnowol-
nieniem, stawianie nas w roli wyrob-
nikiem i taniej siły roboczej. Wskutek 
źle prowadzonej polityki zagranicznej 
stajemy się też   „mięsem armatnim” o 
czym nie raz przekonała nas historia. 

Rząd który nie dba o historię własnego 
narodu jest tylko marionetką z którą w 
przyszłości nikt nie zechce się liczyć i o 
tym również przypomina nam historia.     
 Po obaleniu komunistycznej władzy 
przyniesionej na sowieckich bagnetach 
dzisiaj mamy inną. Podobno ta władza 
jest demokratyczna, bo wybrana z woli 
narodu ale mam wrażenie, podobnie 
zresztą jak red. Rafał Ziemkiewicz z 
którego ust to słysalem, że „Polska z 
bolszewizmu wyszła a bolszewizm z 
Polski nie”.
Nasz nowy sojusznik polityczny i mili-
tarny jakim są USA, nigdy nie pozosta-
wi na pastwę losu  obywatela, któremu 
na terenie obcego terytorium dzieje się 
krzywda. Żywy czy martwy, organizo-
wane są tajne akcje militarne, często z 
naruszeniem prawa po to tylko, by po-
szkodowanego lub jego zwłoki ściągnąć 
na ojczystą ziemię.
Nasze kolejne rządy, mimo nauki jaką z 
racji sojuszu i działań militarnych mogą 
czerpać garściami  nie zrobiły nic żeby 
chociaż ustalić miejsca pochówku Po-
laków, Polaków bestialsko wyrżniętych 
przez OUN-UPA. Czyżby nagle okazało 
się że to byli inni Polacy?
Do dzisiaj w miejscach kaźni nie ma 
symbolicznych krzyży, by rodziny wy-
mordowanych na kresach przodków 
mogły zapalić świeczkę. Po  dawnych 
Kresach II RP bezkarnie spacerują sobie 
starsi już ludzie, którzy w latach swojej 
młodości przechodzili inicjację mordu 
według „biblii uśmiercania Polaków” 
zawierającej ponad 300 sposobów. Nie-
którzy nawet się z tym specjalnie nie 
kryją ale „nie ma dowodów” i już. O ta-

kich rzeczach trzeba mówić grzmiącym 
głosem i domagać się prawdy. To też 
jest historia Polski. 
 
Gdy otwierający debatę „Wołyń 43” 
prof. Żaryn wymienił liczbę 60 tys. ofiar, 
to na sali dało się słyszeć pomruk  z rzę-
dów śledzącej debatę widowni. Biorąca 
udział w debacie Ewa Siemaszko 
skorygowała tę liczbę. Z jej trwających 
latami opracowań wynika, że liczba 
ofiar rzezi wynosi 133 tysiące. 
Gdy w pewnym momencie debata prze-
kształciła się w „licytację” na liczby, 
włączył się prof. Grzegorz Motyka oraz 
red. Andrzej Talaga który liczbę ofiar 
obstalował (ciekawe na czyje życzenie) 
na ok. 100 tysięcy.

  W którymś z artykułów bieżącego wy-
dania pada nawet liczba 200 tys. a to 
zdaje się potwierdzać, że coś na rzeczy 
być musi. Należy pamiętać też o tym, 
że w doszczętnie niszczonych miejsco-
wościach wycinano w pień wszystkich 
aktualnie przebywających w chatach 
wśród których często znajdowali się 
uciekinierzy z objętych rzezią innych 
miejscowości. Tak więc w dniu mordu, 
liczba mieszkańców przekraczała stałą.  
Ta polemika ad. liczby ofiar i spór o 
ilość niczego nie wnosi. Potwierdza na-
tomiast niezbity fakt istnienia zbrodni i 
o tym właśnie, czyli o zaistnieniu faktu 
ludobójstwa należy dyskutować i zrobić 
wszystko, by w cywilizowany sposób 
rozliczyć sprawców a ofiarom oddać na-
leżną im cześć.
 
Tego niestety mi brakuje. 

Gdy widzę jak co miesiąc i przesadnie 
hucznie czci się ofiary smoleńskiej ka-
tastrofy  a dla uczczenia tysięcy  ofiar 
ludobójstwa na Kresach nie ma nawet 
grosika na symboliczną świeczkę, to 
krew się we mnie burzy. 
Krew się burzy gdy słyszę o pomo-
cy niesionej dla Ukrainy, której część 
obywateli ma za co gloryfikować swo-
ich idoli spod znaku OUN-UPA oraz z 
wdzięczności  za okazaną pomoc oplu-
wać pomagający im kraj,  Polskę. 

Może jestem niesprawiedliwy wrzuca-
jąc wszystkich Ukraińców do jednego 
wora zwanego OPRAWCY ale do czasu 
personalizacji i ukarania sprawców czy-
nu, zdania nie zmienię. 
Im szybciej się to wyjaśni tym lepiej, 
bo sąsiedzkie stosunki między dwoma 
państwami muszą się wreszcie ucywi-
lizować.  
 
 Zdawałoby się, że przeróżne stowa-
rzyszenia Kresowe stają na głowie by 

Co dalej, tylko co dalej.....?
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wpłynąć na normalizację stosunków 
Polska-Ukraina ale że jest tych stowa-
rzyszeń tak dużo i że ciągle powstają 
nowe, to nie jestem do końca przekona-
ny czy stają na właściwych głowach.
Nie rozumiem dlaczego jest tak wielkie 
parcie na stowarzyszenia z wyrazem 
„Kresy” w nazwie.
Czyżby zanikło w narodzie ludowe po-
rzekadło „gdzie kucharek sześć tam nie 
ma co jeść”.
Czy Kresy czekają właśnie na taki cha-
os?
Gdyby tylko sami prezesi stowarzyszeń 
dopisali się do PPK, to stanowiło by 
to listę ok. 150 osób, a że lista zawie-
ra zaledwie ok. 60 osób to pytam, gdzie 
są i co robią organizacje  które w swo-
ich Statutach deklarowały  przeróżne 
„cuda” które de facto  są dzisiaj „niewi-
dami” i papierowymi deklaracjami dla 
potrzeb urzędu rejestrowego.
 Czy dwie, trzy setki stowarzyszeń są w 
stanie ruszyć z posad skostniały system, 
partyjny beton i nie leczoną całymi la-
tami znieczulicę władzy nie wiem ale 
jestem pewny, że z rozbicia Kresowian 
na tysiące stowarzyszeń nic dobrego nie 
wyniknie.
Nie na darmo ktoś ukuł powiedzenie o 
Polakach, że  „gdzie dwóch Polaków 
tam trzy partie”. Jest w tym sporo racji, 
bo historia i szara codzienność co chwi-
lę nam o tym przypomina.
Podczas gdy partie polityczne dzielą na-
sze społeczeństwo a prezesi stowarzy-
szeń Kresowych zarazili się Akcją Wisła 
II ( czyt. pogłębianie dna trzymając się 
koryta) ukraińscy nacjonaliści zwierają 
szyki, rosną w siłę i już nawet w biały 
dzień manifestują swój nacjonalizm. 
pokazując nam, Polakom „miejsce w 
szyku”.
Nasilają się już nie jakieś tam manife-
stacyjki, a pełną gębą parady z pochod-

niami włącznie. Hasła głoszone podczas 
takich parad zwiastują powtórkę czy-
nów ich góru sprzed lat. 
„Riezac Lachów”, „wyplenić wraz z 
korzeniami”….., to złowieszcza zapo-
wiedź kontynuacji czegoś co do dzisiaj 
nie zostało oficjalnie potępione.
  Kolejne rządy i prezydenci Najjaśniej-
szej RP tego nie widzą i mam wrażenie 
że nie chcą widzieć. Pewnie właśnie 
dlatego L.Kaczyński padał na majdanie 
w ramiona Juszczenki który wcale nie 
kryje swoich sympatii i uczuć do Ban-
dery. Odkładane w czasie głosowanie 
Sejmu nad Uchwała w sprawie ustalenia 
11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian nagle spadło z obrad. Praw-
dopodobnie to inicjatywa Prezyden-
ta Komorowskiego,  który (jak wieść 
gminna niesie) razem z Janukowyczem 
mają „przygotować wspólne święto”. 

Polsko..... opamiętaj się!!!.  

 Mogę wspólnie świętować dzień, w 
którym obaj prezydenci zerwą wreszcie 
zasłonę kryjącą prawdę o Kresach ale 
mam uzasadnioną wątpliwość, czy obu 
prezydentów stać na taki gest.
Póki co, nie życzę sobie aby prezydent 
innego państwa decydował o tym co i 
jak mam świętować.
Co dalej robimy bracia Kresowiacy? 
Czy znowu i po kątach zaczniemy nucić 
„Żeby Polska była Polską”....?
  
Żydzi już wiedzą co mają robić, Ukra-
ińscy Nacjonaliści też a co mamy robić 
my, Polacy?
CO DALEJ ?
CO Z PRAWDĄ O KRESACH?   
Chcesz to skomentować napisz do KSI.

AŁ 

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
 
  Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów:  
 
  * Niedziela, 3 lipca - XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kresowian na Ja-
sną Górę.

  * Rozpoczęcie o g. 9.30 msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu.

  Program:

 http://www.isakowicz.pl/
 
Informacje o obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli 11 lipca 
1943 na Wołyniu
 
http://www.isakowicz.pl/index.
 
Sobota, 9 lipca, g. 16.00 - Gliwice - uroczystość w kościele ormiańskim 
przy ul. Mikołowskiej 2

  * poświęcenie Chaczkaru - kamiennego krzyża ormiańskiego z Armenii. 
dedykowanego Ormianom    pomordowanym w 1915 r. w Turcji oraz Pola-
kom i Ormianom pomordowanych w czasie II wojny  światowej na Kresach 
Wschodnich II RP.

  * występ zespołu „Nazani” z Armenii

 Program koncertów zespołu „Nazani” (wstęp wolny)

http://www.youtube.com/watch?

8 lipca, g. 19, Warszawa-Otrębusy - siedziba zespołu Mazowsze przy ul. 
Świerkowej 2.

9 lipca, g. 16.00 - Gliwice - poświęcenie Chaczkaru.

10 lipca, g. 18.00 - Kraków-Nowa Huta - MDK Fort Krzesławice 49, Osie-
dle na Stoku 27b

11 lipca g. 11.00 - Radwanowice k. Kraków - koncert charytatywny dla 
Fundacji im. Brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

12 lipca - Gdańsk

Szczęść Boże!

 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski 
zaprasza

Kresowiacy, materiały informacyjne o sympozjach, 
wykładach, koncertach... 

poświęconych tematyce Kresowej  
przysyłajcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Twojej informacji nie może zabraknąć w KSI

Książki, które można kupić w Stowarzysze-
niu Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraiń-
skich Nacjonalistów we Wrocławiu

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=138&nid=4194
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=14&nid=4386
http://www.youtube.com/watch?v=V1lOcKzAKtI
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Kazimierz   Niechwiadowicz

Na Białorusi dla wielu młodych ludzi 
polskiego pochodzenia marzeniem jest 
studiowanie w Polsce. Czują się Pola-
kami, mają w Polce bliskich krewnych 
i chcieliby umocnić swoje więzi z Ma-
cierzą. To dla nich także bezpośredni 
kontakt z kulturą i historią Polski, jakże 
bardzo dla nich ważny. To także bliższy 
kontakt z Europą wolną od takich rzą-
dów, jakie mają w swoim kraju, chociaż 
nie wolną od innych ważnych proble-
mów. Studiowanie w Polsce jest więc 
dla naszych młodych rodaków także do-
brą europejską lekcją. 
Niestety w tym roku akademickim ra-
czej nie zobaczymy ich u nas. I to nie 
ze względu na różne obostrzenia na Bia-
łorusi, ale z powodu zaniedbań odpo-
wiedniej komisji z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Polscy urzęd-
nicy nie powinni zrzucać swojej odpo-
wiedzialności w tej sprawie na odgór-
ny nakaz brak rozmów z administracją 
Łukaszenki. To nie ma nic wspólnego z 
kontaktowaniem się na szczeblach mini-
sterstw i różnych podległych im komi-
sji. Te stosunki nie zostały zamrożone. 
O tej tak ważnej i przykrej dla naszych 
młodych rodaków sprawie traktuje  ni-
żej zaprezentowany artykuł  autorstwa 
Ewy  Szakalickiej.

Odwołane egzaminy dla polskich dzieci 
na Białorusi 

Od wielu lat w maju do polskich ośrod-
ków edukacyjnych na Białorusi przyjeż-
dżała komisja egzaminacyjna z Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
, aby przeprowadzić nabór na studia w 
Polsce. W maju 2011 komisja egzamina-
cyjna z Ministerstwa jednak nie stawiła 
się na Białorusi i ponad 300 chętnych 
młodych Polaków, w tym absolwenci 
szkól polskich, nie mogą dostać się na 
studia. Decyzja rodziców o spójnej toż-
samości polskiej dla ich dzieci, 11 lat 
nauki w szkole polskiej, trwanie w pol-
skości w obliczu coraz bardziej ostrych 
szykan – wszystko to okazało się pozba-
wione sensu. 

Komisja z Ministerstwa nie dostała 
wiz z ambasady białoruskiej. Oficjalna 
wersja, jaką przyjmują urzędnicy, to 
szykany ze strony białoruskiej ( odmo-
wa wydania wiz dla członków komisji) 
oraz odgórnie nakazany brak rozmów 
z administracją Aleksandra Łukaszen-
ki. Już w marcu 2011 wygasła bowiem 
umowa pomiędzy polskim Minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
a białoruskim Ministerstwem Oświaty o 
wymianie, która była podstawą do prze-
prowadzania egzaminów wstępnych na 
terenie Białorusi. NIKT nie podjął roz-
mów o przedłużeniu umowy. Odgórnie 
założenie o zamrożeniu stosunków z 
reżimem Aleksandra Łukaszenki przy-
niosło katastrofalne skutki dla Polaków. 
Cenę płacą polskie dzieci! Nie przygo-
towano dla nich żadnego rozwiązania, 
żeby złagodzić skutki polityki. 

Efektem tej walki jest to, że absolwen-
ci polskich szkól po 11 latach nauki nie 
mogą jej kontynuować w Polsce, co 
było marzeniem ich i rodziców wysyła-
jących swoje dzieci do polskich placó-
wek oświatowych. 

Jest to de facto ostateczny cios dla 
szkolnictwa polskiego na Białorusi, ale 
zadany nie ze strony reżimu Łukaszen-
ki, tylko ze strony polskiego Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Można odebrać to jako wyraźny sygnał 
dla rodziców polskich na Białorusi, że 
nie należy wysyłać dzieci do polskich 
szkół, gdyż w każdej chwili z różnych 
powodów mogą zostać zablokowane 
bądź drastycznie ograniczenie przez 
polską stronę możliwości podejmowa-
nia studiów dla polskich dzieci (podob-
nie było w 2004r.). 

Strona białoruska jest gotowa doprowa-
dzić do negocjacji warunków umowy, 
ale najbliższy realny termin to połowa 
lipca. Oznacza to w tym roku pozbawie-
nie szansy na studia dla ok. 300 kandy-
datów – młodych Polaków z Białorusi. 
Z dnia na dzień mają coraz mniejsze 
szanse na złożenie dokumentów gdzie-
kolwiek na inne studia, nawet na terenie 
Białorusi. 

Planowane są egzaminy w późniejszym 
lipcowym terminie w Białymstoku i w 
innych miejscowościach, wymaga to 
jednak wizy, kosztów. Ale to nie jest 
najważniejsze, przeszkodą jest przede 
wszystkim zbyt późny termin. Osoba 
która zdecyduje się na dalsze oczekiwa-
nie i nie zda ( a miejsc jest kilkadziesiąt 
na 320 kandydatów – 2/3 kandydatów 
odpada ) ten straci rok nauki, a w wy-
padku chłopców trafi do białoruskiego 
wojska! 

W podobnych wypadkach, gdy mło-
dzież na Białorusi była ofiarą działań 
politycznych, strona polska zachowy-
wała się wspaniałomyślnie: 

*Już w 2006r. powołano działający do 
dziś program stypendialny Rządu RP 
im. K. Kalinowskiego pod patronatem 
Prezesa Rady Ministrów, który ze środ-
ków państwowych funduje stypendia i 
daje miejsca na terenie RP dla wszyst-
kich Białorusinów kandydatów na stu-
dia (jak i już studiujących). Mogą oni 
kontynuować naukę w Polsce, jeżeli na 
Białorusi są szykanowani za poglądy 
polityczne. 
*Podobnie od kilku lat działa pod patro-
natem Prezydenta RP Nagroda im. Lwa 
Sapiehy dla naukowców zasłużonych w 
kształtowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego na terenie Białorusi. Nagroda ta 
została powołana wespół z Uniwersyte-
tem Warszawski, Uniwersytetem Jagiel-
lońskim, Uniwersytetem Wrocławskim, 
Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu oraz Uniwersytetem w Bia-
łymstoku, gdzie laureaci prowadzą w 
okresie roku akademickiego cykle wy-
kładów na temat Białorusi. 
*Ostatnio wyrażono gotowość przyjęcia 
relegowanych studentów po represjach 
jakich doznali po uczestnictwie w ma-
nifestacjach związanych z wyborami w 
2011roku. 
*Po rozwiązaniu kilka lat temu ostatnie-
go liceum białoruskojęzycznego im, Ja-
kuba Kołasa w Mińsku zaproszono jego 
uczniów do RP, umożliwiono im zdawa-
nie matury, przyjęto na studia. 
Nie nastąpiło powołanie podobnego 
programu rządu RP im. Romualda Trau-
gutta dla prześladowanych w coraz dra-
styczniejszy sposób Polaków na Biało-
rusi. Pierwszym krokiem ku temu może 
być przyjęcie na studia wszystkich mło-
dych Polaków – kandydatów, którzy do-
znali represji. 

Ewa Szakalicka
Źródło;Artykuł z Federacji Organizacji 
Kresowych www.fok.com.pl (Białoruś)

Cios z Polski dla 
polskiego szkolnictwa 
na Białorusi

Kazimierz Niechwiadowicz

Na początek informacja podstawowa:  
Wilnoteka - Polski portal na Litwie 
www.wilnoteka.lt
16 Cze 2011 – Pierwszy na Litwie pol-
ski portal multimedialny WILNOTE-
KA.LT! Wir-tualne miejsce spotkań nie 
tylko Polaków i nie tylko z Wileńszczy-
zny...
*Wilnoteka TV 
*Polacy na Litwie 
*W obiektywie 
*Z Litwy 
*Z archiwum 
*Album Wileńskie 
*W obronie polskich szkół na Litwie 
*Fakty

W Telewizji Polonia Cykliczna audycja 
z Litwy „Wilnoteka” to aktualne wy-
darzenia, ciekawi ludzie i nie-zwykłe 
miejsca
Cykliczny, cotygodniowy autorski ma-
gazyn informacyjno-publicystyczny o 
losach polskości na Litwie i Polakach 
na Wileńszczyźnie. 

Autorzy programu przede wszystkim 
naświetlają aktualne wydarzenia, uka-
zując na bieżąco życie społeczne, kul-
turalne, polityczne oraz gospodarcze 
Polaków na Litwie, codzienne troski i 
sukcesy, relacje z Macierzą i oficjalne 
stosunki polsko-litewskie. 
Sięgają też do historii i tradycji, by 
przypomnieć ważne dla każdego Polaka 
miejsca, postacie oraz wydarzenia, jak 
też relacje z Litwinami i stosunek władz 
czy też osób prywatnych do zabytków 
albo pamiątek, ważnych dla polskiej 
kultury.

W centrum zainteresowania autorów 
jest oczywiście Wilno i Wileńszczyzna, 
zwarcie zamieszkana przez Polaków, 
ale nie brak także relacji z polsko-li-
tewskiego pogranicza i terenów nie-
gdyś zamieszkanych przez Polaków lub 
interesujących ze względu na różnego 
rodzaju związki z polską kulturą (Kow-
no, Druskienniki, Kiejdany, Lauda, Szy-
dłow itp)

Autorzy programu Walenty Wojniłło i 
Edyta Maksymowicz

Emisja w każdy wtorek o godz. 04.55 z 
powtórką w środy o 19.00 i czwartki o 
14.30 w TVP Polonia.
__________________________
Dowiedziałem się z Wilnoteki znacznie 
więcej o kontrowersyjnej i wymierzonej 
przeciwko mniejszościom narodowym 
na Litwie, a głównie przeciwko pol-
skiej, ustawie o szkolnictwie.  Nie jest 
prawdą iż polska młodzież nie zna ję-
zyka litewskiego, ponieważ wielu z niej 
z powodzeniem zdaje na wyższe uczel-
nie litewskie. Jest to więc zaprzecze-
nie słów ministra spraw zagranicznych 
tego kraju, przedstawionych pod koniec 
ubiegłego roku w Wiadomościach na 

TVP1, że polska młodzież po polskiej 
maturze może pracować jedynie w bu-
downictwie na najniższych stanowi-
skach fizycznych.

Przykre jest, że nasi rodacy na Litwie 
nie otrzymują znaczącego wsparcia z 
Polski w najważniejszych obecnie dla 
nich sprawach, nie otrzymują go od 
Macierzy, która jest pod ręką. I to nie-
zależnie kto w Polsce obecnie jest czy 
był u władzy. Nasi rodacy aby zachować 
swoją tożsamość muszą zwracać się o 
pomoc do Parlamentu Europejskiego i 
Stanów zjednoczonych!
I jeszcze jedna uwaga, a właściwie po-
równanie. Nasze władz i media głośno 
wyrażają się o prześladowaniu polskiej 
mniejszości na Białorusi. Tak, niektórzy 
Polacy na Białorusi są prześladowani 
przez niedemokratyczne władze tego 
kraju, ale dotyczy to bardzo niewielkiej 
grupy osób w stosunku do wszystkich 
naszych rodaków. Białorusini jako na-
ród, jako ludzie, są nam bardzo przy-
jaźni.
Natomiast wszelkie i różnorodne poczy-
nania władz litewskich są wymierzone 
przeciwko wszystkim mieszkającym w 
tym kraju Polakom: ustawa o szkolnic-
twie, spawa zwrotu ziemi, pisownia na-
zwisk oraz inne. To nie są błahostki, ale 
istotne sprawy stanowiące o tożsamości 
narodu. I to nie jest prześladowanie 
mniejszości? Nie jest to jej niszczenie, 
wynaradawianie? Dlaczego w przypad-
ku Polaków na Litwie nie krzyczymy 
tak głośno jak przypadku Polaków na 
Białorusi? Im niewiele możemy pomóc, 
Polakom na Litwie bardzo dużo.
Dlaczego tego nie robimy? Czyżbyśmy 
my, duży kraj z 40 milionami mieszkań-
ców bali się malutkiej 3 milionowej Li-
twy? Czyżbyśmy nie chcieli urazić braci 
Litwinów? A kiedy to w historii, nawet 
tej wspólnej w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów byliśmy naprawdę braćmi? 
Dlaczego o zbrodni w Ponarach, naj-
większym miejscu kaźni Polaków na 
Kresach Wschodnich, tak mało mówi-
my? Czemu na ponarskim pomniku upa-
miętniającym gehennę mieszkańców 
Wilna nie ma napisu w języku polskim? 
To litewski policjant pojmał stryja Bro-
-nisława Komorowskiego i przekazał go 
Niemcom. Młodzieniec zginał w Pona-
rach i to może od kuli litewskiej, gdyż 
kolaborujący z okupantem Litwini byli 
współsprawcami tej zbrodni.
Odnoszę takie wrażenie, że przedstawi-
ciele naszej władzy, i to ci najważniejsi, 
są jakby uniżeni wobec swoich litew-
skich odpowiedników. Uśmiechają się, 
a boją się pokazać grymas niezadowo-
lenia na twarzy. Kłaniają się, a boją się 
tupnąć nogą. I Litwini to wykorzystują 
od czasu uzyskania niepodległości, ro-
biąc głośno i po cichu swoją antypolską 
politykę. 

K. N 

PS. Proszę sprawdzić czas emisji, po-
nieważ 30 czerwca był on o godz. 16.40.     

Wilnoteka ,  
Polski portal na 
Litwie

Kośćiół  w  Sokólu spalony przez banderowców w 1943r.

11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian 
o godz. 22:00 zapalamy w oknach 

„Światełko Pamięci”

Przekaż wiadomość dalej i dalej. Nas jest dużo.

Zrób i przyślij do KSI fotografie „Światełek Pamięci”
Zainicjuj akcję na facebook, twitter i młodzieżowych blogach  

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

http://www.fok.com.pl
http://www.wilnoteka.lt
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Olsztyn , 14 czerwca 2011 r.

Prezydent RP
Bronisław Komorowski 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

 Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Działając w imieniu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl z siedzibą w Olsztynie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej czy prawdziwa jest informacja, że 
bardzo dobry projekt uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian (w symboliczną rocznicę rozpoczęcia tzw. rzezi wo-
łyńskiej) spadł z porządku obrad Sejmu na wniosek Kancelarii Prezydenta RP.

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl wraz z portalem niepoprawni.pl wystosował do Pana Prezydenta w dniu 11.07.2010 r. List otwarty w związku z 67. 
rocznicą Krwawej Niedzieli.
Potwierdzenie odbioru listu otrzymaliśmy, odpowiedzi na nasz list nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego, pomimo publikacji naszego apelu w me-
diach:
Apel do Komorowskiego ws. bestialskiego mordu
12 lip 10, 13:30 rz, Onet.pl
 
Blogerzy i internauci wystosowali apel do prezydenta-elekta Bronisława Komorowskiego o podjęcie działań mających na celu uznanie zbrodni wo-
łyńskiej za ludobójstwo. "Wierzymy, iż pojednanie, przebaczenie i budowanie prawidłowych relacji między Narodami jest możliwe tylko wówczas, 
gdy jest oparte na prawdzie" - piszą sygnatariusze listu.

W liście otwartym skierowanym na ręce nowo wybranego prezydenta internauci apelują, aby wobec wszystkich zbrodni UON-UPA z lat 1939-47 
"stanąć w prawdzie i pokorze". Bez takiej postawy, ich zdaniem, nie będzie możliwe pojednanie i budowanie prawidłowych relacji między Polakami 
a Ukraińcami. Sygnatariusze podkreślają także, że dyskusja o wydarzeniach na Wołyniu powinna toczyć się w atmosferze otwartości i szczerości.

"Pierwszym, koniecznym, zdecydowanym krokiem do przezwyciężenia tego balastu zła powinno być uznanie pogromów wołyńskich za ludobój-
stwo. (..) Do tej pory, mimo usilnych starań różnych organizacji, osób prywatnych obywateli Polski i Ukrainy, potomków ofiar, nie udało się przed-
stawić prawdziwego oblicza tych wydarzeń. Bez tego każda próba przezwyciężenia tego historycznego impasu skazana jest na porażkę" - napisali 
pod którym podpisały się redakcje serwisów niepoprawni.pl i blogmedia24.pl oraz internauci.

http://wiadomosci.onet.pl/

Z zaniepokojeniem czytamy za to informację w mediach :

"Administracja prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego przygotowują się do upamiętnienia 
polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach na Wołyniu oraz Ukraińców, którzy zginęli we wsi Sahryń na Lubelszczyźnie.Wiadomość tę przekazała  rzecz-
niczka prezydenta Janukowycza, Daria Czepak.W lutym ukazujący się w Kijowie tygodnik "Ukrainski Tyżdeń" podał, z powołaniem na szefa Kan-
celarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego, że uroczystości w Ostrówkach i Sahryniu odbędą się latem. Ustalenia takie miały zapaść na początku 
lutego, podczas rozmów Komorowskiego i Janukowycza w Warszawie."

Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko zrównywaniu zbrodni UPA z odwetową akcją AK.

W liście z dnia 11.07.2010 r. pisaliśmy do Pana Prezydenta :

"Wierzymy, iż pojednanie, przebaczenie i budowanie prawidłowych relacji między Narodami jest możliwe tylko wówczas, gdy jest oparte na praw-
dzie.   

Uważamy, że pierwszym, koniecznym, zdecydowanym krokiem do przezwyciężenia tego balastu zła powinno być uznanie pogromów wołyńskich za 
ludobójstwo. Wydarzenia, do których się odnosimy, wyczerpują znamiona ludobójstwa zapisane w Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Ka-
rania Zbrodni Ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. Do tej pory, mimo usilnych starań różnych organizacji, osób prywatnych obywateli Polski i Ukrainy, 
potomków ofiar, nie udało się przedstawić prawdziwego oblicza tych wydarzeń. Bez tego każda próba przezwyciężenia tego historycznego impasu 
skazana jest na porażkę".

Ponawiamy nasz apel i wzywamy Pana prezydenta do udzielenia poparcia projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian (w symboliczną rocznicę rozpoczęcia tzw. rzezi wołyńskiej).

Oczekujemy również pilnej informacji, czy prawdziwa jest informacja o wycofaniu projektu uchwały i jeżeli jest to prawdą, podania uzasadnienia 
takiej decyzji.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Elżbieta Szmidt
Za stroną: http://www.isakowicz.pl/

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Aleksander Szumański  

  Nie przypadkowo wybrałem Lwów, 
aby w tym właśnie mieście napisać re-
cenzję  książki autorstwa Janusza M. Pa-
lucha „Rozmowy o Kresach i nie tylko”. 
W czasie moich spotkań autorskich w 
redakcji „Lwowskich Spotkań” redaktor 
naczelna tego lwowskiego miesięcznika 
społeczno – kulturalnego Bożena Rafal-
ska przekazywała dar autora w posta-
ci  książki – dokumentu historycznego. 
Zważywszy, iż autor jest z- cą redaktora 
naczelnego kwartalnika „Cracovia Le-
opolis” ukazującego się w Krakowie, te-
mat  rozmów - wywiadów kresowych nie 
zaistniał przez przypadek tematyczny. 
Książka zawiera 17 wywiadów z osoba-
mi ściśle rodzinnie związanymi z Kresa-
mi Południowo – Wschodnimi II Rze-
czypospolitej, lub z Polakami wiernymi 
tym ziemiom.

Owych siedemnaście wywiadów autor  
spisał w latach 1995 – 2010;  ukazały 
się one na łamach „Cracovia Leopo-
lis”, kwartalnika wydawanego przez 
Krakowski Oddział Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i Kresów Południowo 
Wschodnich, oraz nowojorskiego „Prze-
glądu Polskiego” – dodatku kulturalnego 
„Nowego Dziennika”. 

Sześciu rozmówców autora nie żyje, a 
spoglądając dzisiaj na ten historyczny 
dokument przez pryzmat piętnastu lat 
jego tworzenia, nasuwa się oczywiście 
samo określenie tego okresu pisania 
książki jako niezmiernej rzadkości.

Autor urodził się w  1955 roku w Sta-
lowej Woli. Ukończył archeologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukoń-
czeniu studiów w wieku dwudziestu pię-
ciu lat po raz pierwszy odwiedził Lwów 
i Kresy, a wizyta ta zaowocowała jego 
miłością do tych ziem.
Uhonorowany został przez wspomniane 
Towarzystwo Miłośników Lwowa Złotą 
Odznaką.
Mieszka stale w Krakowie, piastując 
stanowisko dyrektora Śródmiejskiego 
Ośrodka Kultury. 

W tym miejscu należy wspomnieć o 
Towarzystwie Pamięci Narodowej im. 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego / prezes Jerzy Korzeń /, które 
odznaczyło Towarzystwo Miłośników 
Lwowa zaszczytnym medalem „W Hoł-
dzie Komendantowi”.

Rozmowę z Januszem Kurtyką  autor 
przeprowadził w kwietniu 2000 roku. 
Kurtyka  w 1995 roku obronił doktorat, 
a w 2000 roku uzyskał stopień dokto-
ra habilitowanego nauk historycznych 
specjalizując się w genealogii, historii 
nowożytnej, historii średniowiecza, oraz 
nauk pomocniczych historii. 
 Zawodowo związany z Instytutem 
Historii Polskiej Akademii Nauk (od 
1985) oraz Państwową Wyższą Szkołą 
Wschodnioeuropejską w Przemyślu, w 
której objął stanowisko profesora.

Absolwent III LO im. Jana Kochanow-
skiego w Krakowie. Ukończył  studia 
historyczne na Wydziale Historyczno-
-Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 
Był pierwszym dyrektorem Krakowskie-
go Oddziału Instytutu Historii Polskiej 
Akademii Nauk, od 2005 jego pierw-
szym prezesem.

Po utworzeniu Instytutu Pamięci Na-
rodowej został pierwszym dyrektorem 
jego oddziału w Krakowie. 21 kwietnia 
2005 Kolegium IPN rekomendowało 

jego kandydaturę Sejmowi na stanowi-
sko prezesa tej instytucji. 9 grudnia tego 
samego roku jego kandydatura została 
zaakceptowana przez Sejm (większością 
332 głosów), a 22 grudnia zatwierdzona 
przez Senat. Urzędowanie rozpoczął po 
złożeniu przed Sejmem ślubowania w 
dniu 29 grudnia 2005

 W pracy swojej „…zawsze walczył  nie-
złomnie  o prawdę historyczną i  godność 
ludzi przez historię pokrzywdzonych…”  

– podaje autor.

I n f o r m a c y j n a 
Agencja Ra-
diowa (IAR) – 
agencja prasowa 
funkcjonująca od 

1992 roku przy Polskim Radiu, 17 marca 
2010 roku podała:
„…prezes IPN uważa, że przy okazji ob-
chodów rocznicy katyńskiej Rosja pró-
buje poróżnić polskie elity polityczne. 
Janusz Kurtyka powiedział w Programie 
III Polskiego Radia, że zachowanie am-
basadora Władimira  Grinina przypomi-
na relacje polsko –rosyjskie w XVIII w.

Prezes Kurtyka przestrzega polskich po-
lityków przed wciągnięciem w grę, która 
służy tylko interesom naszego sąsiada. 
Może to doprowadzić do sytuacji, gdy 
głos Rosji będzie rozstrzygał o sprawach 
wewnętrznych w Polsce – uważa Kurty-
ka. Jak dodał, sprawa obchodów 70 rocz-
nicy mordu katyńskiego może posłużyć 
jako precedens.
Janusz Kurtyka podkreśla, że przy okazji 
ważnej dla nas rocznicy, Rosja próbuje 
pokłócić ze sobą prezydenta i premiera. 
Nie można dopuścić, by najważniej-
sze osoby w państwie były rozgrywane 
przez obce państwo przy okazji sym-
bolicznej i traumatycznej dla Polaków 
rocznicy – dodał prezes IPN.

Obchody rocznicy mordu katyńskiego 
budzą wiele emocji w związku z plano-
waną wizytą na grobach polskich żoł-
nierzy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Prezydent w przeciwieństwie do pre-
miera Tuska nie został zaproszony na 
obchody z udziałem Władimira Putina, 
ale mimo to chce odwiedzić w kwietniu 
polski cmentarz w Katyniu.

Rosyjska ambasada w ostatnim czasie 
kilka razy publicznie informowała, że 
nie ma oficjalnych informacji o planach 
Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj MSZ 
przekazał informację, że złożono ofi-
cjalną notę dyplomatyczną w sprawie 
wizyty prezydenta na grobach w Katy-
niu. Wyjazd prezydenta zaplanowano 
kilka dni po wspólnych uroczystościach 
z udziałem premierów Polski i Rosji”.
W udzielonym Januszowi M. Paluchowi 
wywiadzie Kurtyka odpowiedział sze-
roko na pytanie: „…wasza praca będzie 
polegała na odkłamywaniu i odtwarzaniu 
prawdziwej historii powojennej Polski”?
„Tak. Dla mnie, jako historyka, najwięk-
szym wyzwaniem związanym z pracą w 
IPN jest fakt, że staje przed nami wy-
jątkowa możliwość położenia podwalin 
nowej dziedziny badań, którą można 
umownie nazwać „historią PRL”, czy 
też „historią systemu komunistycznego 
w Polsce”. Jest to wyjątkowa szansa na 
prowadzenie badań naukowych, ale rów-
nież na wprowadzenie w obieg społecz-
ny  tych wyników, a więc szeroko poj-
mowane oddziaływanie tych wyników 
na mentalność społeczną i na świado-
mość historyczną Polaków. 
To jest niezwykle ważne zadanie, gdyż 
– obaj chyba się co do tego zgadzamy – 
że obecnie system komunistyczny jest 
okresem spychanym przez Polaków w 
podświadomość. Niby nikt chętnie do 

tego okresu nie wraca, a z drugiej strony 
możemy zaobserwować swoistą ideali-
zację tego systemu”.

Kurtyka wyjaśniał istotę śledztwa doty-
czącego zbrodni popełnionych na Pola-
kach na terenach zabranych na  Kresach, 
stwierdzając, iż śledztwa zostały za-
początkowane kilka lat wcześniej wła-
śnie w Krakowie  przez byłą Komisję 
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, która pracowała pod kierow-
nictwem Ryszarda Kotarby. Z pewnym 
żalem Kurtyka powiedział, iż śledztwa 
związane ze zbrodniami ukraińskimi 
zostały przekazane do Wrocławia. Ar-
gumentowano to faktem, iż Wrocław i 
Dolny Śląsk jest zamieszkiwany przez 
znaczna liczbę Kresowiaków i tam ła-
twiejsze będzie prowadzenie śledztw. 
W Krakowie są natomiast prowadzone 
śledztwa w zakresie deportacji ludności 
polskiej w okresie pierwszej okupacji 
sowieckiej z obszarów takich jak: 
Kamionka Strumiłłowa, Trembowla, Za-
leszczyki, Radziechów, Zbaraż, Kopy-
czyńce, Brody i Brzeżany. 
Krakowski Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej zajmuje się jeszcze zbrod-
niczą działalnością UB w Krakowie, 
Olkuszu, Chrzanowie, Bochni, Brzesku, 
Limanowej, Nowym Targu, Zakopanem, 
Dąbrowie Tarnowskiej, Miechowie, Tar-
nowie i Nowym Sączu i działalnością In-
formacji Wojskowej. Odnośnie śledztw 
związanych z Kresami, trwają one in-
tensywnie, przesłuchano dużą ilość osób 
przy współpracy ze Związkiem Sybira-
ków. Z punktu widzenia świadomości 
Polaków ważne aby zidentyfikować 
sprawców, oczywiście z problemem 
osądzenia tych ludzi. Należałoby spe-
netrować archiwa NKWD zarówno na 
Ukrainie, jak i w samej Moskwie. Ta 
identyfikacja jest istotą śledztw iden-
tycznie jak to miało w przypadku zbrod-
ni katyńskiej. Żaden z tych sprawców 
nie został przez Rosjan osądzony po zi-
dentyfikowaniu. Wiadomo bowiem kto 
dowodził i kto strzelał. 

Słusznie też Aleksandra Ziółkowska - 
Boehm ,  recenzując książkę tytułem „ 
Czuła, wierna pamięć o Kresach” po-
mieszczonym w dodatku kulturalnym 
nowojorskiego „Nowego Dziennika” 
uważa, iż : „wywiad ma dwa życia, jed-
no gdy na gorąco jest publikowany, i 
drugie, gdy się później po niego sięga, 
by zacytować, sięgnąć jako świadectwo. 
Po latach może być ważnym dokumen-
tem historycznym, jak na przykład roz-
mowa Melchiora Wańkowicza z Edwar-
dem Rydzem Śmigłym, czy z Józefem 
Beckiem”.

Za słowami Janusza Kurtyki podążają i 
czyny, oto dzisiejsza / 4 czerwca 2011 / 
„Rzeczpospolita” w tekście Ewy Łosiń-
skiej „Krewni ofiar obławy KGB apelują 
do władz” czytamy: „…pomóżcie nam 
dotrzeć do sowieckich archiwów – pro-
szą prezydenta, premiera i prokuratora 
generalnego rodziny zamordowanych 
pod Augustowem…krewni ofiar są też 
zainteresowani domaganiem się od Ro-
sjan podjęcia śledztwa w sprawie obła-
wy z 1945 r.  i …szukaniem sprawiedli-
wości przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka…
Obowiązkiem suwerennego państwa 
polskiego jest odszukanie grobów swych 
obywateli… historyk Nikita Pietrow od-
nalazł dokument potwierdzający, iż nie-
mal 600 aresztowanych podczas obławy 
Polaków zostało zamordowanych przez 
sowiecki kontrwywiad…chcą także… 
by prowadzący śledztwo w sprawie obła-
wy białostocki IPN zmienił kwalifikację 
tego mordu na zbrodnię przeciwko ludz-
kości, a nawet ludobójstwo… wyjaśnie-

nia obławy wymaga podjęcie przez pań-
stwo polskie takich samych działań jak 
w sprawie zbrodni katyńskiej, napisali w 
apelu do premiera, oraz prokuratora ge-
neralnego prezesi organizacji: Związek 
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, 
Klub Historyczny im. Armii Krajowej w 
Augustowie, a także Światowy Związek 
Żołnierzy AK i Związek Sybiraków…”

Już rozmowa z Januszem Kurtyką 
przeprowadzona zaledwie 11 lat temu 
zaświadcza o istniejącym ważnym hi-
storycznym dokumencie, czemu dają 
również świadectwo pozostałe osoby 
udzielające autorowi wywiadów. 

Prof. Janusz Kurtyka zginął 10 kwietnia 
2010 roku w katastrofie polskiego rządo-
wego samolotu pod Smoleńskiem w dro-
dze na uroczystości 70 rocznicy zbrodni 
popełnionej przez NKWD w Katyniu. 
Wraz z nim zginął w tej katastrofie pre-
zydent Rzeczypospolitej prof. Lech Ka-
czyński z małżonką Marią.

 Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, dusz-
pasterz Ormian, opiekun osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, współzałoży-
ciel i prezes Fundacji im. Brata Alberta w 

Radwanowicach, 
pisarz, poeta, 
krytyk literacki, 
publicysta polski, 
m.in. w „Gazecie 
Polskiej” był roz-

mówcą autora w marcu 2001 r.
Swoimi historycznymi publikacjami 
ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski od lat  
przybliża prawdę o ludobójstwie Pola-
ków, Ormian, Żydów, Ukraińców  do-
konywanych na Kresach Południowo 
Wschodnich  Rzeczypospolitej przez 
nacjonalistów ukraińskich z szeregów 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
– Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Ofiary nacjonalistów ukraińskich po-
mordowanych na Kresach Południowo 
-Wschodnich w latach 1942-1948 przez 
OUN-UPA pozostały bez pamięci, bez 
znanych miejsc pochówków, bez krzyży 
– apeluje do polskiego establishmentu o 
wszczęcie odpowiednich działań ks. Ta-
deusz Isakowicz – Zaleski.

Różnorodne stosowane wobec Polaków 
i innych narodowości tortury i okrucień-
stwa nim oddali życie, nie były dowol-
ne według uznania sprawców, z reguły 
rodzaj tortur, czy też inne okrucieństwa 
były ustalane przez banderowski tzw. 
komitet rewolucyjny.
W wyniku Rzezi Wołyńskiej i zbrodni 
w Małopolsce Wschodniej zginęło ok. 
200.000 osób.

Ks. Tadeusz Iskowicz – Zaleski przypo-
mina historię Ormian polskich, jako, że 
mieszkają w granicach Rzeczpospolitej 
od 700 lat i posiadali przywileje polskich 
królów.
Ormianie to chrześcijanie, niekiedy po-
siadający w swojej liturgii nieco odmien-
ny obrządek od łacińskiego.
Ormianie wnieśli w polską kulturę wie-
le wartości w różnych dziedzinach. Z 
ich nacji wywodzą się liczni wybitni 
politycy, uczeni, artyści i żołnierze - od 
pól Grunwaldu, przez Warnę, Chocim, 
Kamieniec Podolski, Lwów, Jazłowiec 
i Wiedeń - zwycięstwo Jana III Sobie-
skiego wspomagało pięć tysięcy Or-
mian. Krwawą ofiarę złożyło też i du-
chowieństwo obrządku ormiańskiego, 
które w czasie wojennych kataklizmów 
zostało niemal całkowicie wyniszczone. 
W okresie II wojny światowej społecz-
ność ormiańska w Polsce poniosła do-
tkliwe straty. Eksterminowani zarówno 
przez Sowietów /jako warstwa inteli-

gencka i bezkompromisowo propolska/, 
jak i hitlerowców, którzy z powodu eg-
zotycznego wyglądu często brali ich 
za Żydów/, padli również ofiarą Rze-
zi Wołyńskiej. W tym miejscu należy 
przypomnieć,  m. in. 19 kwietnia 1944 
roku gdy nacjonaliści ukraińscy z UPA 
wymordowali mieszkańców kresowej 
miejscowości Kuty nad Czeremoszem, 
w tym kilkuset Ormian. Wielu polskich 
Ormian wykazało wspaniałą postawę 
patriotyczną, np. ks. Dionizy Kajetano-
wicz, ostatni administrator archidiecezji 
lwowskiej obrządku ormiańskiego, ura-
tował setki Żydów, wydając im fikcyjne 
metryki chrztu w obrządku ormiańskim, 
a wielu, jak ppłk Walerian Tumanowicz 
wstąpiło do Armii Krajowej.
Listę wybitnych polskich Ormian otwie-
ra Juliusz Słowacki urodzony w Krze-
mieńcu, a dalej:
Zbigniew Herbert - urodzony we Lwo-
wie, Teodor Axentowicz -  lwowianin,
abp Józef Teofil Teodorowicz - urodzony 
na Pokuciu, Krzysztof Penderecki - kom-
pozytor, Szymon Szymonowic - poeta,
Ignacy Łukasiewicz - wynalazca lampy 
naftowej i inicjator przemysłu naftowe-
go, Jan Lechoń /Leszek Józef Serafino-
wicz - herbu Pobóg /, poeta - z grupy 
Skamander, Ks. Tadeusz Isakowicz - 
Zaleski, kapłan Ormian w Polsce, abp 
Izaak Mikołaj Isakowicz, kresowianin, 
urodzony w Łyścu obok Stanisławowa 
zasłużony dla tego miasta, patriota pol-
ski, pisarz, spokrewniony z Juliuszem 
Słowackim i z ks. Tadeuszem Isakowi-
czem - Zaleskim, metropolita lwowski w 
latach 1882 - 1991, Ewa Stolzman-Ko-
tlarczyk - aktorka estradowa – zasłużona 
dla sztuki polskiej, urodzona w Kołomyi,
Jerzy Kawalerowicz - reżyser filmowy,
Jan Dominik Jaśkiewicz - założyciel 
krakowskiego ogrodu botanicznego, 
Ignacy Nikorowicz - pisarz, Józef  Niko-
rowicz - kompozytor, Karol Antoniewicz 
- ksiądz, prawnik, pisarz, powstaniec li-
stopadowy, lwowianin, Jakub Paschalis - 
Jakubowicz, kupiec i przedsiębiorca,
Stefan Moszoro - Dąbrowski - ksiądz,
Kajetan Abgarowicz , pisarz.

Kościół katolicki obrządku ormiań-
skiego, jeden z katolickich Kościołów 
wschodnich, patriarchalny, wchodzi 
w skład Kościoła katolickiego, uznaje 
władzę i autorytet papieża. Liczy ok. 
600.000 wiernych, mieszkających m.in. 
w Armenii, Argentynie, Kanadzie, Fran-
cji, Libanie, Syrii, Turcji, USA i w Pol-
sce.
Autor przeprowadził wywiad z Lucyną 
Kulińską, polską historyk,  doktorem 
historii, specjalizującą się w dziejach 
najnowszych Polski ze szczególnym 
uwzględnieniem stosunków ukraińsko – 
polskich. Kulińska jest adiunktem w Ze-

spole Politologii i 
Historii Wydziału 
H u m a n i s t y c z -
nego Akademii 
Górniczo Hutni-
czej im. Stanisła-

wa Staszica w Krakowie.  Autorka wielu 
rozpraw naukowych dotyczących mor-
dów dokonywanych przez OUN – UPA 
na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 
Zajmuje się również publicystyką histo-
ryczną z tego okresu. Prowadzi liczne 
wykłady edukacyjne ogólnie dostępne.

Autorka wstrząsających książek z cyklu 
„Dzieci Kresów” traktujących o oso-
bach, które jako dzieci przeżyły rzezie 
dokonane przez ukraińskich nacjonali-
stów. Podobnie jak Janusz Kurtyka, czy 
ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, opo-
wiada się wyłącznie za świadectwem 
prawdy z tamtego dramatycznego okresu 
dziejów najnowszych – mordów OUN – 
UPA.

W kwietniu 2008 w czasie rozmowy 
z autorem Kulińska stwierdziła, iż te-
mat zbrodni nacjonalistów ukraińskich 
dokonanych na Kresach nie został wy-
czerpany. Nie wszyscy wiedzą, iż dotąd 
żadna z polskich wyższych uczelni nie 
podjęła tego tematu. Jest paradoksem, 
iż najważniejsze i najcenniejsze opraco-
wania, które napisano o ludobójstwie na 
Kresach powstały poza oficjalnym obie-
giem naukowym, a dotyczą prac Ewy 
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Siemaszko /  polska inżynier technologii 
/ i Władysława Siemaszko / prawnika /. 
Również obszerne trzy tomowe dzieło 
poświęcone eksterminacji Polaków w 
województwach Małopolski Wschod-
niej przygotowane przez Wrocławskie 
Stowarzyszenie Badania Zbrodni Na-
cjonalistów Ukraińskich nie zostało na-
pisane przez zawodowych historyków, 
a inżynierów, ekonomistów – przyznaje 
Kulińska.

W styczniu 1998 roku ogromnie inte-
resującą rozmowę autor przeprowadził 
ze Stanisławem Dziedzicem, aktualnym 
dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu 
Miasta Krakowa, znawcę Kresów, zaj-
mującym się szeroko pojętą kulturą i 
ochroną zabytków. Ukończył polonisty-
kę i dziennikarstwo na UJ, jednak jego 
prawdziwą pasją jest historia sztuki. 

Szczycąc się przyjaźnią  ze zmarłą lwo-
wianką Iwoną Ruenbenbauer – Skwa-
rą prezesem Towarzystwa Opieki nad  
Majdankiem – opiekującą się edukacyj-
nie – patriotycznie młodzieżą szkolną – 
nie sposób mi nie wspomnieć o dużym 
wkładzie Stanisława Dziedzica w tę pa-
triotyczną edukację polskiej młodzieży.

Stanisław Dziedzic podaje, iż Lwów 
i Wilno należą do miast  szczególnie 
przez niego wyróżnionych. Położone 
na dwu biegunach rozległego państwa, 
owe miasta były bardzo różne, wybitnie 
polskie, a zarazem bardzo podobne wie-
lokulturowo. Wilno które jest miastem 
niezwykle pięknym, było jako stolica 
Wielkiego Księstwa Litewskiego przez 
wieki druga stolicą Rzeczypospolitej. 
Lwów był miastem dogodnie położo-
nym na ważnych szlakach handlowych, 
bogatym, a jego rola była zawsze zna-
cząca. Rangę miasta  podkreślała sie-
dziba katolickiej metropolii, jednej z 
dwóch obok Gniezna największych 
prowincji kościelnych, po włączeniu 
w XIV wieku przez Kazimierza Wiel-
kiego do państwa polskiego Wielkiego 

Lwowa.  Nawet stołeczny Kraków nie 
był stolicą prowincji kościelnej, choć 
biskupi krakowscy zajmowali po arcy-
biskupie gnieźnieńskim drugie miejsce 
w hierarchii ważności. Z czasem był 
Lwów  siedzibą trzech arcybiskupów 
katolickich obrządków łacińskiego, 
greckiego i ormiańskiego. Był to swo-
isty fenomen religijny, historyczny i 
kulturowy. Lwów miasto zawsze wierne 
Rzeczypospolitej, zamieszkiwane aż do 
czasów bolszewickiej eksterminacji Po-
laków, w większości przez ludność pol-
ską. Już na początku XV wieku w pię-
ciotysięcznym Lwowie, Polaków było 
cztery i pół tysiąca, Żydów około stu, 
Ormian około czterystu, zaś Rusinów 
kilkunastu. Miasto posiadało niepowta-
rzalny klimat, będący w jakiejś mierze 
wynikiem jego wielokulturowej specy-
fiki. Każda z zamieszkiwanych tam spo-
łeczności cieszyła się znaczną swobodą 
w kultywowaniu własnej kultury, religii 
i tradycji. Tej mozaice narodowościo-
wej odpowiadała też pyszna mozaika 
urbanistyczna i architektoniczna. Obok 
więc okazałych łacińskich kościołów, 
były także wzniosłe budowle cerkiew-
ne, utrzymywane już w stylu bizantyj-
sko – ruskim – zwłaszcza po przyjęciu 
Unii Brzeskiej – w formie odzwiercie-
dlającej  wpływy kultury zachodniej, ze 
świetną późnobarokową katedrą grec-
kokatolicką św. Jura na czele. Ormiań-
ska społeczność wprawdzie nieliczna 
była bardzo wpływowa. Ormiańscy 
kupcy należeli do najzamożniejszych 
mieszczan lwowskich, utrzymywali też 
dalekosiężne kontakty z własną nacją, 
rozsianą po wielu krajach. Właśnie we 
Lwowie było duchowe centrum pol-
skich Ormian – katedra; tu mieściła 
się ich szkoła i klasztor Benedyktynek 
Ormiańskich. Znajdowali Ormianie w 
Rzeczypospolitej dogodne warunki ży-
cia i rozwoju, trudnili się na ogół han-
dlem i rzemiosłem, a Polskę traktowali 
jako swoją ojczyznę, dając wielokrotnie 
dowody swojego przywiązania. Bogaty 
Lwów posiadał wiele okazałych miesz-

czańskich kamienic i wielkopańskich 
rezydencji. Wystarczy się dzisiaj przejść 
po ulicach starego miasta by zobaczyć 
je, bo wiele z nich się zachowało, po-
mimo licznych, często nieudolnych 
przeróbek i wieloletnich zaniedbań re-
montowych.
Lwów to obszerna i bogata historia pol-
skiej sztuki, kultury; teatru, radosny kli-
mat, który w tym mieście istniał, folklor 
przedmieść lwowskich, piosenek, kapeli 
podwórkowych, batiarów i ich dowci-
pów. 

Stanisławowi Dziedzicowi nasuwa się 
przykra konstatacja, gdy zmierzając dzi-
siaj lwowskimi ulicami tego wszystkie-
go już nie ma. Po ostatniej wojnie świa-
towej miasto skazane zostało na głęboki 
prowincjonalizm – konkluduje.

Poza wymienionymi już, rozmówcami 
autora byli:
Tadeusz Noworolski, Krystyna Bo-
browska, Konrad Firlej, o. gen. Adam 
Studziński, Jerzy Hordyński, ks. Józef 
Wołczański, Jerzy T. Petrus, Tadeusz 
Krzyżewski, Roman Maćkówka, Ewa 
Piotrowska, Jerzy Węgierski, Zbigniew 
Chrzanowski, o. Hieronim Warachim 
OFM Cap.  
W książce Janusza M. Palucha wszyst-
kie  przeprowadzone wywiady są istotne  
dla pamięci kresowej ze szczególnym 
uwzględnieniem Lwowa. Ocalić Kresy 
od zapomnienia, taki cel przyświecał tej 
wyjątkowej piętnastoletniej pracy auto-
ra.

Wydawcą książki jest krakowskie 
„Małe Wydawnictwo”, redaktorem Ma-
riola Szafarz , redaktorem technicznym  
Marek Łoś,  konsultacja naukowa Ar-
tur Kinasz – Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II; str.223, ilustracji 24 – „Lwów 
w zbiorach Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krako-
wie”. Rok wydania 2010.             
                                                   
Aleksander Szumański          

Redakcja

Pod powyższym tytułem kryje się bar-
dzo ciekawy wywiad, w którym prowa-
dzący i przepytywany należą do pokole-
nia, nie mającego bezpośredniego styku 
z wydarzeniami o których rozmawiają. 
Trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy, 
czy ta wiedza jest reprezentatywna dla 
większości naszego społeczeństwa, czy 
posiadają ją tylko pasjonaci .Nie mniej 
można na tym przykładzie ocenić zaso-
by  tej wiedzy u ludzi poszukujących, 
bo wcześniej nie mieli do niej  dostępu 
podczas procesu powszechnej edukacji.

 – z Arkadiuszem Karbowiakiem, byłym 
Wiceprezydentem Miasta Opola i pa-
sjonatem historii najnowszej rozmawia 
Tomasz Kwiatek
Jak wiesz, 11 lipca będziemy obchodzili 
68. rocznicę rzezi Polaków na Wołyniu. 
Przypomnij proszę naszym czytelnikom 
dlaczego doszło do tego skoordynowa-
nego ataku na 99 polskich miejscowo-
ści.
Wydarzenia z lipca 1943 r. były kon-
sekwencją wcześniejszych decyzji kie-
rownictwa wołyńskich struktur UPA, 
które pod wodzą płk. Dmitra Klacz-
kiwskiego  „Kłym Sawur” Iwana Ły-
twynczuka „Dubowyj” oraz Wasyla 
Iwachiwa „Sonar” rozpoczęły na Wo-
łyniu masową akcję mordowania pol-
skiej ludności cywilnej wiosną 1943 r. 
11 lipca 1943 r. nastąpiła kulminacja. 
Oddziały UPA podjęły zorganizowane 
uderzenia na kilkadziesiąt miejscowości 
położonych głównie w dwóch powia-

tach horochowskim i włodzimierskim. 
Do pierwszych mordów na tych ob-
szarach doszło jeszcze w maju 1943 r. 
Jednak skala tego, co wydarzyło się 11 
lipca i później była nie do porównania. 
UPA pieczołowicie przygotowała się do 
tej „operacji”. Przed jej rozpoczęciem 
wysłannicy tej formacji pojawiali się w 
ukraińskich wsiach na ogół sąsiadują-
cych z polskimi celem poinformowania 
i zachęcenia mieszkańców do udziału w 
akcjach wyniszczających. Faktycznie w 
owych zbrodniczych wyczynach zarów-
no z własnej woli jak i pod przymusem 
uczestniczyła część ukraińskiej ludności 
cywilnej.
Rzeź Polaków rozpoczęła się typowo o 
godz. 3 nad ranem. W jaki sposób ginęli 
nasi rodacy?
Atakowano ludzi znajdujących się w 
domach, kościołach dosłownie wszę-
dzie. Czasami przewidując opór ucieka-
no się do podstępu. Ludzie zabijani byli 
w różny sposób. Część ginęła od broni 
palnej, ale większość padała ofiarami 
ukraińskich cywilów biorących udział 
w rzezi. Te grupy chłopskie przekształ-
cone potem w SKW (Samoobronnnyje 
Kuszczowyje Widdyły) nie posiadające 
na swym stanie broni palnej mordowały 
polskich sąsiadów narzędziami gospo-
darczymi takimi jak kosy, siekiery, wi-
dły, młotki itp. 
Zdarzały się przypadki zdegenerowane-
go sadyzmu, kiedy to ludziom wydłuby-
wano oczy, obcinano członki, wyciąga-
no wnętrzności generalnie znęcano się 
przed śmiercią w okrutny sposób.
Ilu Polaków zginęło podczas tej lipco-

wej masakry?
Przyjmuje się że do końca lipca 1943 
r. w 530 spacyfikowanych miejsco-
wościach zamordowano około 17000 
mieszkańców. Nie był to koniec zbrodni 
bowiem masakry trwały nadal.
Nie próbowano się bronić?
Niestety akcja eksterminacyjna zasko-
czyła trochę polską ludność. Grupy 
samoobrony były wówczas w trakcie 
tworzenia. Brakowało im broni, choć 
czasami wspierała je partyzantka so-
wiecka a czasami niemieccy okupanci. 
Oddziały partyzanckie AK dopiero się 
tworzyły i zaktywizowały swoją działal-
ność dopiero w II połowie 1943 r. Część 
Polaków chcąc walczyć z UPA wstąpiło 
do niemieckiej policji pomocniczej tzw. 
Schutzmanschaft – np. 107 batalion zło-
żony był tylko z Polaków, z których 450 
zdezerterowało potem do 27 Dywizji 
Wołyńskiej AK, natomiast 104 batalion 
miał mieszany skład 60 Polaków, 71 
Białorusinów i 16 Ukraińców.

Mordy na Wołyniu odbywały się też 
wcześniej. Przykładowo 2 czerwca 1943 
r. oddziały UPA i samoobrony ukraiń-
skiej zamordowały ok. 250 Polaków we 
wsi Hurby w powiecie zdołbunowskim 
na Wołyniu. Takich „akcji” zdaje się 
było więcej?
Pierwszy masowy mord na Wołyniu 
miał miejsce 9 lutego 1943 r. we wsi 
Parośla, gdzie sotnia UPA dowodzo-
na przez Hrihorija Perehijniaka „Do-
wbeszkę-Korobkę” wymordowała 173 
mieszkańców oraz 7 (lub 6) jeńców 
kozackich, których sotnia wzięła do 

„UPA choć walczyła z niemieckimi i so-
wieckimi okupantami, nie była szlachetną 
armią zbawienia. Popełniała haniebne zbrod-
nie głównie na polskiej ludności cywilnej”

niewoli wcześniej w czasie akcji prze-
ciw niemieckim siłom okupacyjnym w 
miejscowości Włodzimierzec przepro-
wadzonej w nocy z 7 na 8 lutego 1943 
r. Od tego momentu zbrodnie popełnia-
ne były z systematyczną regularnością, 
choć jeszcze nie na masową skalę. W 
nocy z 26 na 27 marca 1943 r. oddział 
UPA dowodzony przez Iwana Łytwyn-
czuka „Dubowyj” zmasakrował wieś 
Lipniki zabijając 179 osób. „Dubowyj” 
należał obok Petro Olijnika „Eneja” do 
czołowych organizatorów masakr pol-
skiej ludności na Wołyniu. Pod jego 
kierownictwem siły UPA wymordowały 
około 600 mieszkańców Janowej Doli-
ny. To, że zginęło tam „tylko” 600 osób, 
należy zawdzięczać temu, że upowski 
atak powstrzymany został przez polską 
samoobronę oraz niemiecki oddział w 
sile kompanii stanowiący ochronę ko-
palni bazaltu (część Polaków została 
uzbrojona przez Niemców). Naturalnie 
tych zbrodni było mnóstwo.
Ilu Polaków w sumie zginęło na Woły-
niu?
Około 60.000.
Ginęli tylko Polacy?
Nie. Obok naszych rodaków ofiarami 
zbrodni UPA w znacznie mniejszej skali 
padali także Czesi, Rosjanie, Ormianie 
i Żydzi. Natomiast z polskich rąk w 
akcjach odwetowych ginęli Ukraińcy 
(także cywile). Ich liczba trudna jest do 
ustalenia, bowiem nikt nie przeprowa-
dził do tej pory rzetelnych badań. Po-
dawany jest szacunek 2000-3000. Być 
może jest on prawdziwy. W prowadzo-
nym przez ośrodek „Karta” spisie ofiar 
konfliktu polsko-ukraińskiego z czte-
rech gmin powiatu włodzimierskiego 
przedstawione są 964 znane z nazwiska 
osoby. Więc te wspomniane szacunki 
mogą ulec pewnym korektom wzwyż.
Czyli tę zbrodnię na Polakach możemy 
śmiało nazywać ludobójstwem?
Bez względnie tak.

Jak według Ciebie, powinny wyglądać 
nasze stosunki dyplomatyczne z Ukra-
iną, w której Bandera jest od kilku lat 
kreowany na bohatera narodowego, a 
jego pomnik stoi nawet we Lwowie?      
Nasze relacje z Ukrainą powinny być 
zawsze jak najlepsze. Tego wymaga 
polska racja stanu. Dziś kiedy rządzi 
w Kijowie opcja prorosyjska nie jest 
to łatwe, ale trzeba próbować, bowiem 
brak współpracy z Ukrainą i bezwolne 
przypatrywanie się jak pogrąża się ona 
w otmętach rosyjskiej zależności ozna-
cza de facto naszą kapitulację przed Ro-
sją (dziś Ukraina jutro Polska taka jest 
nieuchronna kolejność na liście geopoli-
tycznych apetytów kremlowskich wład-
ców). Kwestie historyczne to zupełnie 
inna sprawa. S. Bandera jest bohaterem 
narodowym Ukraińców nie Polaków. 
Generalnie przyznam, że trudno mi su-
gerować kto u naszych sąsiadów ma 
znajdować się na pomnikach, a kto nie. 

Ukraińcy muszą odwoływać się do tra-
dycji OUN-UPA, bo żadnych innych 
ruchów walczących w czasie ostatniej 
wojny za „samostijną” Ukrainę tam nie 
było (pomijam tu pozywtywistyczno-
-niepodległościową pracę wykonywaną 
przez środowiska OUN-M A. Melny-
ka, hetmańców P. Skoropadskiego, czy 
petlurowców A. Lewickiego). Jednak 
to czego można i należy oczekiwać, to 
większy krytycyzm i dystans wobec 
owej tradycji. UPA choć walczyła z nie-
mieckimi i sowieckimi okupantami, nie 
była szlachetną armią zbawienia. 

Popełniała haniebne zbrodnie głównie 
na polskiej ludności cywilnej. W latach 
1943-1944 na Wołyniu i Galicji ich ak-
tywność w orgii mordów na cywilach 
była większa niż w działaniach antynie-
mieckich czy antysowieckich. Dobrze 
byłoby aby tę prawdę o swoich idealizo-
wanych „bohaterach” nasi ukraińscy są-
siedzi poznali. I tego od nich oczekuję.

Bardzo Ci dziękuję.
Niezależna Gazeta Obywatelska w Opo-
lu  14/06/2011:  http://www.ngopole.
pl/2011/06/14

RADIO PRZEZ SATELITĘ 

Czas warszawski
07.00 - 07.59 SAT
09.00 - 09.59 SAT
12.30 - 12.59 mkHz
31.769445 41.187285 SAT
17.30 - 18.29 mkHz
48.856140 SAT
23.00 - 23.59 mkHz
49.586050 31.059660 SAT
00.00 - 00.59 SAT
SAT - program Polskiego
Radia dla Zagranicy
rozpowszechniany jest
w systemie DVB przez
satelitê HOT BIRD,
pozycja orbitalna 13ºE,
czêstotliwooeæ odbiorcza
10,892 Ghz, polaryzacja
pozioma (H) FEC,
SR 27500, Audio PID 119.
Audycje Polskiego Radia
dla Zagranicy emitowane
s¹ przez platformê cyfrow¹
Cyfra+
Ukraina - Lwów – Radio
Niezale¿nist UKF 106,7
MHz - Winnica - Radio TAK
103,7 FM - Chmielnicki -
Radio Podilla Center 104,6
FM- Równe - Radio Kraj
68,2 FM- ¯ytomierz – Radio
¯ytomyrska Chwyla 71,1
FM
i 103,4 FM - Dibrowica -
Radio Melodia 105,3 FM

RADIO WNET

– słychać nas od
7,07 – 9.00 w dniu powsze-
dnie, w
piątki 7,07 – 10.00 na falach 
106,2
fm lub bezpośrednio z naszej 
strony
internetowej www.radiownet.
pl
– po wejściu w zakładkę 
menu „słuchaj”.
Jest tam również rozpisana
ramówka radia.
W czasie audycji Krzysztofa 
Skowrońskiego
jesteśmy osiągalni na Skype:
radiownet.antena. Prosimy
słuchaczy o sygnalizowanie 
swojej
obecności na Skype.
Zasięg przez radio – Warsza-
wa
i okolice. W pozostałych 
regionach prosimy
o słuchanie nas przez Inter-
net.

Audycje o Polakach
na Ukrainie w Radiu Opole

Kliknij: http://www.radio.
opole.pl/moduly/akcje/
ukraina/
Do poprawnego odtworzenia
audycji polecamy program
WinAmp. Do pobrania ze
strony: www.winamp.com
Klikaj¹c na: http://www.
radio.opole.pl/moduly/
akcje/ukraina/
mo¿na pos³uchaæ o osobach,
zwi¹zanych ze 
Stanis³awowem
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Edmund Goś

Wyjazd do Kowla i okolic plano-
wałem od lat. Niestety zawsze były 
ważniejsze sprawy od podróży na 
Ukrainę. Dopiero złe prognozowa-
nie dotyczące mego zdrowia zade-
cydowały o ubiegłorocznym lipco-
wym wyjeździe. Ze swym kuzynem 
Wieśkiem zameldowałem się 7 lipca 
w  kowelskim mieszkaniu naszego 
przyjaciela Anatola Sulika.

Następnego dnia odwiedziliśmy  w 
Horodelcu ponad 80-letnią Annę 
Leśnicką. W barwnej opowieści, po 
polsku, wspominała  m.in. o nauce 
w szkole „u Kossaka” na koloni Lu-
bliniec oraz  o wiatraku Marczyków 
(moje wujostwo). Potem pojechali-
śmy do Zasmyk, a właściwie resztek 
wsi (kilka domów), ruiny szkoły i 
cmentarz rzym.-katol. mieszkańców 
Zasmyk i okolic oraz Cmentarz Wo-
jenny poległych żołnierzy 27 WDP 
AK.  Po przejściu bramy cmentarza 
kroki swe skierowałem zaraz w na-
rożnik gdzie według wskazań Ana-
tola była kwatera dzieci. Tutaj, 
gdzieś w trawie jest miejsce, gdzie 
został pochowany mój brat Janu-
szek 9.04.1944r. Uwieczniłem to 
miejsce  na zdjęciu.

Wydeptałem trawę i postawiłem 
znicz – spełniając prośbę mamy, 
aby wspomnieć o Nim . Wiesiek 
zajęty był porządkowaniem grobów 
swych przodków a ja przeszedłem 
na drugą część cmentarza – kwaterę 
żołnierzy 27 WDP AK. Wykonałem 
kilka zdjęć m.in. listy pochowanych 
żołnierzy i pozostawiłem zapalony  
znicz.
Ale dopiero, umówione w następ-
nym dniu, spotkanie w Lublińcu 
było moim osobistym kontaktem z 
miejscami po których chadzali moi 

dziadkowie i rodzice. Dzięki Anato-
lowi miałem możliwość spotkania z 
Iwanem Kopeljukiem, emerytowa-
nym dyrektorem lublińskiej szkoły, 
który ciekawie opowiadał o przed-
wojennej wsi Lubliniec. Jako mło-
dy chłopak miał wielu przyjaciół 
wśród Polaków. Po wojnie stracił z 
nimi kontakt a bardzo chciałby np. 
dowiedzieć się o losach Wiesława 
Kuterskiego ur.1932r., który jeszcze 
po wojnie był sekretarzem wiejskiej 

rady, ale wyjechał  do Polski.

Opowiadanie o przedwojennych 
mieszkańcach połączone było jed-
nocześnie ze spacerem po głównej 
ulicy ówczesnej wsi.
Tutaj stała chałupa Gosiów, ślady 
jeszcze są – oto dwie grusze i ślad 
po zasypanej studni.- tak rozpoczął 
swą opowieść dotyczącą mego rodu. 
Emocje chwili spowodowały, że nie 
zatrzymał mnie metalowy płot, aby 
znaleźć się w bliskości grusz i za-
głębienia po studni. Chodząc wokół 
tych miejsc zrobiło mi się ciepło i 
jakoś dziwnie na sercu a w oczach 
mokro. Przytomny Wiesiek podał 
mi pustą butelkę abym nasypał so-
bie ziemi na pamiątkę. Bo ja dopie-

ro po  chwili uzmysłowiłem sobie, 
po co to mam uczynić. Stojący koło 
płotu Ukrainiec wytłumaczył nam, 
że studnia była jeszcze czynna kil-
ka lat temu, ale musieli ja zasypać 
gdy wpadł tam pies. Jakoś mnie nie 
poganiali, nie proponowali abyśmy 
szli dalej. Dłuższą chwilę w zadu-
mie postałem oparty o pochyloną 
gruszę (ulęgałkę) i trzeba było po-
wrócić na chodnik znów przecho-
dząc przez płot.

A co z sadem Gosiów ? – zapyta-

łem naszego przewodnika. W 1941r. 
Rosjanie rozebrali willę oficera WP 
(NN) i z tego budulca wybudowali 
klub wiejski na terenie sadu Gosiów.

Naprzeciw, po drugiej stronie drogi 
mieszkał Kowalczuk Tymiasz z sy-
nami. Z opowieści mamy wiem, że 
On uratował moją babcie i mamę 
od niechybnej śmierci z rąk UPA 
ostrzegając Ich przed nocną wizytą 
banderowców. Niestety, po wojnie 
aresztowany przez NKWD zmarł 
na Syberii a synowie zaginęli. Zaraz 
obok – opowiada dalej nasz prze-
wodnik- mieszkał brat Tymiasza – w 
obejściu miał młyn. Po wojnie zgi-
nął w niejasnych okolicznościach. 
Obok.......... i tak przechodząc 
główna ulicą poznawałem kolej-
nych mieszkańców przedwojennego 
Lublińca. Wykonywałem zdjęcia, 
skwapliwie wszystko notowałem, 
i zarazem usiłowałem umieścić na 
wcześniej przygotowanym  planie 
przedwojennej wioski. A mieszkali 
tutaj Polacy i Ukraińcy obok sie-
bie, płot w płot w dużej przyjaźni 
i wzajemnej pomocy aż wojna to 
radykalnie zmieniła. Zamordowano 
m.in.  na jesieni 1943r.  Leśnickiego 
Witolda  a miesiąc później  Kono-
packiego Zygmunta z córkami  w 
budynku majątku ziemskiego. Wę-
drówkę zakończyliśmy na skraju 
wsi przy  zabudowaniach byłego 
majątku Konopackich,

W całej wsi nie pozostał żaden 
przedwojenny budynek, wszystko 
spłonęło, uległo zniszczeniu pod-
czas oblężenia Kowla – rozpoczął 
swe dalsze opowiadanie  nasz prze-
wodnik
Tutaj po wojnie z małej wioski z 
kilkudziesięcioma numerami po-
wstała w latach 60-tych wielka wieś 
przemysłowa. Zbudowano  zakład 
inseminacji byków (największy na 
Ukrainie), dużą fabrykę produkcji 
białej cegły oraz zakład metalur-
giczny. Mieszkało wtedy tutaj ok.
7 tyś. mieszkańców a ja byłem dy-
rektorem szkoły z 1.300 uczniami. I 

to wszystko „zawaliło się” po 1992r. 
Pozostały (oglądane przez Was)  
puste, opuszczone pomieszcze-
nia fabryczne i obory. Spadła ilość 
mieszkańców a w konsekwencji  
ilość uczących się w szkole do 600 
uczniów - kończy swoją opowieść 
Iwan Kopeljuk stojąc przy swoim 
domu.
Zapytałem nieśmiało o las, który był 
własnością moich dziadków. Iwan  
Zinowijowicz wskazał przed siebie 
i powiedział, że tam są „госіове 
сосенкі” i że możemy tam poje

chać. Porozmawialiśmy jeszcze 
chwilę i trzeba było się żegnać dzię-
kując za  trzygodzinny spacer ślada-
mi przedwojennego Lublińca, za-
kończony współczesnymi realiami 
podupadłej wsi.

A my pojechaliśmy  aby zobaczyć 
były las mego rodu. Minęło ponad 
65 lat po wojnie a miejscowi dalej 
las nazywają zwyczajowo: „gosio-
we sosenki”; duma mnie rozpiera 
po niebiosa.  Anatol pozrywał i zro-
bił bukiecik z kwiatków rosnących 
na skraju lasu  i wręczył mi abym 
przekazał mojej mamie na pamiątkę 
pobytu w gosiowych sosenkach.

Muszę przyznać, że gdyby nie ope-
ratywność Anatola  nic bym się nie 
dowiedział o przedwojennym Lu-
blińcu. Bo Iwan Kopeljuk jest już 
jedynym mieszkańcem wsi, któ-
ry mieszkał tutaj już przed wojną. 
Chylę czoło i dziękuje Anatolowi 
za  pomoc w moim sentymental-
nym spacerze po przedwojennym 
Lublińcu.

W następnym dniu, skoro świt wy-
ruszyliśmy na trasę do Beresteczka 
odwiedzając miejsca bliskie Pola-
kom – ale to już inna historia.

Sentymentalna podróż na Wołyń

Gosiowe sosenki
Pamięci ofiar 

mordów 
na Wołyniu

Na martwym i suchym 
drzewku,
wiszą przybite dzieciątka,
dziurawe serduszka,
buźki otwarte,
oczka przymknięte, wło-
ski na czole zaczesane,
przybrudzone koszulki.
Dookoła dzieci biega 
płaczący Jezusik,
jeszcze nie zdążyli go 
przybić do drzewa.
Smród zdzieranych skór,
odgryzione języki,
łamiące się zęby.
Kule, siekiery, widły, 
kosy, piły, noże.
Wścieklizna! Dzikie woj-
sko się budzi
nie znają ich ani ludzie, 
ani zwierzęta.
Opętańczy mord,
zabawa w zarazę,
mózgi krwawiące, przez 
nos wyciągane,
skalpy lizane,
ciała gniecione, ćwiarto-
wane,
rozmów nie słychać,
tylko chaos taki, że uszu 
nie przytkasz.
W dzikiej sfory uścisku,
śmierć cię swoim, prze-
rażeniem przeżegna.
Bracia i siostry Wołyń 
woła!
Sfora nie spi, czyha,
jęzor zagryza, liże kły po 
mięsie
narzędzia z krwi oczysz-
cza.
Jezus zdjął aureole, na 
nasze szczęście.

Na martwym i suchym 
drzewku,
wiszą przybite dzieciątka,
dziurawe serduszka,
buźki otwarte,
oczka przymknięte,
włoski na czole zaczesa-
ne,
przybrudzone koszulki.

Autor: pro-gnostyk ,tak wyraził 
swoje uczucia po zapoznaniu się 
prawdą o „Ludobójstwie” na Woły-
niu. Różne są sposoby odreagowa-
nia po wstrząsie, jedni milczą, inni 
płaczą a jeszcze inni krzyczą i chcą 
by ten krzyk było długo i daleko 
słychać, myślę że autorowi udało 
się osiągnął swój cel.;     http://
www.kobieta.pl/wiersze/wolyn-wo-
la-nwiersz1307779376.html

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - RELACJE

Nie ma już w 
Lublinie 3. Brygady 
Zmechanizowanej. 
Będą m.in. żołnierze 
armii ukraińskiej
Redakacja

Taka informacja znalazła się z Gazecie 
Lubelskiej z dnia 28 czerwca o czym 
telefonicznie powiadomili nas zaniepo-
kojeni Kresowianie z woj. lubelskiego.

„Środowa uroczystość w garnizonie 
przy ul. Kruczkowskiego będzie przy-
pieczętowaniem powstania polsko-li-
tewsko-ukraińskiej brygady wojskowej. 
Udział w uroczystości zapowiedział 
m.in. dowódca Wojsk Lądowych gen. 
broni Zbigniew Głowienka, dowódca 1. 
Warszawskiej Dywizji Zmechanizowa-
nej gen. bryg. Grzegorz Duda i oczywi-
ście dowódca międzynarodowej bryga-
dy płk Andrzej Kupis.Kulminacyjnym 
punktem uroczystości będzie pod-
pisanie protokołu przekazania do-
wództwa Wielonarodowej Bryga-
dy. Tym samym w Lublinie jest już 
międzynarodowe wojsko. Brygada 
zdolność bojową ma osiągnąć w 
przyszłym roku. Ma być złożona z 
czterech tysięcy żołnierzy, ale nie 
wszyscy będą stacjonować w Lubli-
nie. Tutaj będzie tylko dowództwo, 
a żołnierze maja się spotykać w Lu-
blinie na wspólnych ćwiczeniach i 
misjach.
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Jerzy Bukowski

Zastanawiam się, co jeszcze muszą 
zrobić Litwini, żeby polski rząd, a kon-
kretnie minister spraw zagranicznych 
Radosław Sikorski zdecydował się na 
podjęcie dyplomatycznych kroków dla 
ukrócenia ich wybryków, systematycz-
nie rejestrowanych przez część naszych 
mediów.

          Nie ma tygodnia, aby ze strony 
władz państwowych lub samorzą-
dowych Litwy, różnych tamtejszych 
organizacji i stowarzyszeń społecznych, 
a nawet zespołów muzycznych nie spo-

tkał zamieszkujących ten kraj Polaków 
jakiś despekt. Nasze władze przchodzą 
nad tymi oburzającymi działaniami do 
porządku dziennego, tłumacząc swoje 
zaniechanie potrzebą utrzymywania jak 
najlepszych stosunków z odwiecznym 
sąsiadem Rzeczypospolitej.

          Partnerstwo między państwami 
i narodami to niewątpliwie ważna 
sprawa w zjednoczonej ponoć Europie, 
ale miarka upokorzenia litewskich 
Polaków dawno się już  przebrała, 
sytuacja dojrzała więc do tego, aby 
minister Sikorski wreszcie zabrał głos 
lub wykonał jednoznaczny gest, np. 
odwołując naszego ambasadora w 
Wilnie na kilkudniowe konsultacje 

do Warszawy, co w dyplomatycznym 
języku ma wielką wymowę.

          Nie oczekuję oczywiście od 
obecnych władz RP stanowczości na 
miarę marszałka Józefa Piłsudskiego, 
który szybko i skutecznie powstrzy-
mał niezdrowe zapędy Kowna wobec 
Warszawy podczas posiedzenia Ligi 
Narodów w Genewie, ale jakaś reakcja 
w obronie polskiej mniejszości jest już 
w tej chwili konieczna.

2011-06-26

Za stroną: http://www.isakowicz.pl/

Korespondencja z Krakowa

Jak długo Litwini będą jeszcze 
bezkarnie poniżać Polaków? 

Redakcja

15 Czerwca2011 –Ukazał się sześć-
dziesiąty czwarty numer kwartalnika 
„Wołyń i Polesie”, wydawanego przez 
Koło Miejskie Towarzystwa Miłośni-
ków Wołynia i Polesia w Oświęcimiu, 
którego redaktorem jest Halina Ziół-
kowska-Modła, pochodząca z Równego 
na Wołyniu, emerytowana polonistka 
oświęcimskich szkół średnich. 

W Oświęcimiu od osiemnastu lat 
aktywnie działa Koło Miejskie Towa-
rzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, 
które w ramach swojej działalności 
urządzało m.in. kwesty, aukcję obrazów 
na odbudowę kościoła   w Równem 
oraz współorganizowało wakacje 
w Polsce dla dzieci i młodzieży   z 
Wołynia.

Towarzystwo Miłośników Wołynia i 
Polesia (TMWiP) jest polską poza-
rządową organizacją społeczno-kul-
turalną. Do głównych celów i zadań 
Stowarzyszenia, które wchodzi w skład 
Światowego Kongresu Kresowian, na-
leży zbieranie i propagowanie wiedzy 
o Wołyniu i Polesiu. Siedziba główna 
Towarzystwa mieści się w Warszawie. 

Celem TMWiP jest  również kulty-
wowanie tradycji wywodzących się z 
Wołynia i Polesia oraz upamiętnianie 
losów ludności polskiej z tych terenów, 
jak również organizowanie społecz-
nego ruchu na rzecz pomocy Polakom 
pozostającym na ziemiach kresowych 
i ochrona zachowanych na Wołyniu i 
Polesiu dóbr polskiej kultury.

Do ważnych zadań TMWiP należy 
także podejmowanie działań zapew-
niających więzi z ludnością polską 
na ziemiach kresowych i dążenie do 
zapewnienia im pełni praw, przysłu-
gujących mniejszościom narodowym, 
zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Ponadto badanie, utrwalanie i roz-
powszechnianie historii, tradycji i 
dziedzictwa kulturowego Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej w kraju 
i za granicą. „Wołyń i Polesie” jest 
unikalnym kwartalnikiem, starają-
cym się przekazać prawdę na temat 
historii kresów przedwojennej Polski i 
tragicznych losów ich mieszkańców w 
czasie drugiej wojny światowej. Jest to 
szczególnie ważne teraz, kiedy prawda 
ta z dnia na dzień ulega zapomnieniu.

Na kartach tego czasopisma utrwa-
lane zostają przede wszystkim opisy 
wydarzeń związanych z przeżyciami 
Polaków, zamieszkałych kiedyś na 
Wołyniu i Polesiu, którzy obecnie są 

już w podeszłym wieku i dla nich nie-
jednokrotnie jest to jedyna możliwość 
opublikowania swoich wspomnień i 
pozostawienia po sobie niezwykłego 
świadectwa dla dzisiejszych i przy-
szłych pokoleń Polaków.

Najnowszy numer tego unikalnego w 
skali ogólnopolskiej czasopisma zawie-
ra interesujące artykuły, poświęcone 
głównie historii Kresów II Rzeczypo-
spolitej podczas niemieckiej okupacji 
tych terenów  w czasie drugiej wojny 
światowej. 

Również w tym numerze „Wołynia i 
Polesia”, Tarnopolska Rada Obwodowa 
obłudnie żąda przeprosin od Polski za 
rzekome czystki etniczne na tym tere-
nie, dokonane na Ukraińcach podczas 
drugiej wojny światowej przez polskie 
oddziały Armii Krajowej. Jak w każ-
dym numerze znaleźć tu można wiele 

różnych tematów interesujących nie 
tylko pokolenia kresowe, ale również 
pasjonatów najnowszej historii Polski. 

Dlatego ten kwartalnik dociera nie tyl-
ko do licznych czytelników, lecz rów-
nież do wszystkich większych polskich 
bibliotek naukowych i uniwersyteckich. 
Kto raz do niego zajrzy, na pewno skusi 
się , będzie stałym czytelnikiem. W 
tym miejscu zachęcamy do czytania 
i wspierania tego wspaniałego pisma 
kresowego.

Adres redakcji: 
32-602 Oświecim
ul. Kochanowskiego 20/8
tel.(33)842-24-00,    609-066-082

E-mail; wolynpolesie@poczta.fm

Konto: Invest Bank O/Oświęcim
68 1680 1017 0000 3000 0631 6795 

WOŁYŃ I POLESIE

Redakcja

Prezentujemy tu fragment z bardzo cie-
kawej książki autorstwa  Dr  Alek-
sandera Kormana , wydana przez Wy-
dawnictwo NORTOM we Wrocławiu 
w 2003r.Znajdziemy tu głębokie motto, 
autora, warto by ludzie odpowiedzialni 
za prawdę historyczną Kresów, zrozu-
mieli  przesłanie w nim zawarte” Mniej 
boli pisanie okrutnej prawdy, aniżeli jej 
przemilczanie”. Zapewne upływ cza-
su od wydania tej pracy do dziś zrobił 
swoje, jak wiele się zmieniło poddajemy 
pod osąd czytelnikom.
 
 Wraz z granicą państwową, również 
przemieściły się na Zachód w zasadzie 
cztery bataliony - kurenie UPA - Bajdy, 
Rena, Żaliźniaka i Berkuta na teryto-
rium Państwa Polskiego już w nowych, 
pojałtańskich [3]  granicach. Łącznie 
terrorystów było około 2 500 z UPA i 
200 Służby bezpeky OUN (Stan począt-
kowy). Kontynuowały one w dalszym 
ciągu zbrodnie ludobójstwa polskiej 
ludności na Przedkarpaciu i w Beski-
dach Wschodnich Karpat, tzw. Biesz-
czadach, zmierzając do oderwania inte-
gralnej południowo-wschodniej części 
już i tak poważnie zmniejszonego tery-
torium II RP - Chełmszczyzny, Podlasia 
i Bieszczad i przyłączenia ich do Ukra-
iny choćby sowieckiej. Terroryści OUN-
-UPA rozpowszechniali hasło: Polacy 
do ziemi, Niemcy do Berlina, po Rze-
szów Ukraina. Była to rebelia nielojal-
nych obywateli polskich -Ukraińców i 
Łemków wobec Narodu i Państwa Pol-
skiego.W zaistniałej sytuacji politycz-
nej, tj. braku lojalności wobec Państwa 
Polskiego niektórych obywateli pol-
skich etnicznej grupy łemkowsko-rusiń-
sko-ukraińskiej, repatriacja Rusinów-
-Ukraińców do Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
oraz przesiedlenie Łemków i niektórych 
Ukraińców oraz rodziny mieszane na 
Zachodnie i Północne Ziemie Polski Lu-
dowej - Operacja "Wisła" -była w pełni 
uzasadniona. Przesiedleni otrzymali nie 
tylko pomoc finansową i materialną, ale 
osiągnęli również wysoki awans cywili-
zacyjny, a być może uratowali także ży-
cie opuszczając teren starć zbrojnych z 
ukraińskimi rebeliantami. Utrwalany 
pogląd w polskiej literaturze o zbioro-
wej odpowiedzialności za deportację - 
przesiedlenie nie jest w pełni uzasadnio-
ny. Każda bowiem rodzina przesiedlana 
- jako nielojalna - posiadała odrębnie 
opracowanąprzez władze pisemną opi-
nię, która w zalakowanej kopercie była 
przekazywana przez konwojentów wła-
dzom w nowym miejscu osiedlenia. 
Zbiorowej odpowiedzialności więc nie 
było. Przesiedlenie nie było żadną re-
presją, lecz niezbędną prewencją zasto-
sowaną w interesie państwowym. Terro-
ryści OUN-UPA przybyli przeważnie z 
Wołynia i Podola do Bieszczad pod ha-
słem: Polacy do ziemi! Niemcy do Ber-
lina! Po Rzeszów Ukraina! - kontynu-
ując okrutne mordy ludności polskiej i 
zmierzając do oderwania południowo-
-wschodnich ziem od Polski Ludowej 
już i tak w okrojonych granicach pojał-
tańskich. Ponadto, rebelianci przeciw-
działali repatriacji Rusinów-Ukraińców 
do Ukraińskiej SRR.Była to rebelia do-
konana przeciwko narodowi polskiemu 
w kilku prawnych kategoriach. Wszel-
kie inne przyczyny rebelii rozpowszech-
niane dzisiaj, stanowią propagandę na 
użytek ukraińsko-szowinistyczny. (Sze-
rzej na temat wspomnianej rebelii w: 
Wiktor Poliszczuk, Akcja "Wisła" Próba 
oceny, Toronto 1997, passim; Edward 
Prus, Operacja "Wisła" Fakty-Fikcje-
-Refleksje, Wrocław 1994, NORTOM, 
passim; Tenże! Wydanie kolejne z roku 
2002 zawierające dodatkowo: Post  
scriptum, Bezsilny krzyk Jaworzna, Po-
mnik ofiar banderowskiego ludobój-

stwa. Uzupełnienie oraz Bibliografię i 
Indeks nazwisk).Pociąganie do odpo-
wiedzialności karno-sądowej członków 
OUN-UPA, sprawców okrutnych z re-
guły zbrodni, ukraińscy skrajni nacjona-
liści-szowiniści i ich adherenci, uważają 
za przejaw wyrządzania krzywdy. W 
celu dalszego zobiektywizowania fak-
tów należy stwierdzić, że Centralny 
Obóz Pracy Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Jaworznie -utwo-
rzony w roku 1945 - posiadał charakter 
karny, w którym osadzani byli począt-
kowo esesowcy, volksdeutsche, akow-
cy, członkowie WiN, patriotyczna mło-
dzież szkolna, harcerze Szarych 
Szeregów, polscy żołnierze powracają-
cy do Ojczyzny, którzy służyli w Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W 
latach 1947-1949 byli tam również 
członkowie OUN-UPA - rebelianci i 
nielojalni obywatele polscy. Ci ostatni, 
byli w zdecydowanej mniejszości i 
wrzaskliwe nagłaśnianie dzisiaj, iż 
Obóz w Jaworznie był utworzony dla 
niewinnych Łemków i Ukraińców, jest 
fałszowaniem prawdy historycznej. Ża-
den Łemek czy Ukrainiec nie był osa-
dzony w Obozie przypadkowo, lub bez 
istotnej przyczyny. Każda osoba była 
aresztowana w związku z prowadzonym 
śledztwem na podstawie decyzji proku-
ratora wojskowego, przy czym kilka-
dziesiąt procent było pod zarzutem 
udzielania pomocy, bądź wspierania re-
beliantów tzw. UPA. Niektórzy osadzeni 
w Obozie Łemkowie i Ukraińcy wyko-
nywali haniebne funkcje - blokowych i 
kapo. Znęcali się nad Polakami i zmu-
szali ich do najbardziej hańbiących po-
sług. (Szerzej Mateusz Wyrwich, Łagier 
Jaworzno, Warszawa 1995, Editions 
Spotkania passim; Encyklopedia Bia-
łych Plam, t. VIII, Radom 2002, Polskie 
Wydawnictwo Encyklopedyczne, hasło 
Jaworzno, s. 309-311). W Obozie wybu-
chła epidemia tyfusu powodująca żniwo 
śmierci wśród osadzonych, w tym 161 
Łemków i Ukraińców. Prokuratura usta-
liła, że tych 161 zgonów, należy zali-
czyć do zgonów naturalnych. Były rów-
nież przypadki łamania prawa w Obozie 
przez personel straży obozowej. Jednak-
że wobec sprawców tych czynów Pro-
kuratura zmuszana była postępowanie 
zawiesić z powodu niemożności - po 
upływie 50 lat - identyfikacji sprawców, 
względnie już nieżyjących. Naczelni-
kiem Obozu był początkowo kpt. 
NKWD Iwan Mordasow, a później kpt. 
Salomon (Szloma) Morel, który schro-
nił się w Izraelu (Tel Awiw ul. Bialika) 
w celu uniknięcia wymiaru sprawiedli-
wości. Jego ekstradycji bezskutecznie 
domagała się prokuratura polska i nie-
miecka. Izrael nie wydaje nikomu swo-
ich obywateli, choćby byli sprawcami 
najcięższych zbrodni. Polscy patrioci - 
Jaworzniacy, od sześciu lat mają swój 
pomnik - obelisk na terenie Obozu, 
wzniesiony ze środków społecznych. 
Jednakże, dzięki Prezydentowi RP 
Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i jego 
doradcom ze Związku Ukraińców w 
Polsce, ze środków państwowych po-
wstał pomnik-monument również na 
tym samym terenie Obozu. Tworzą go 
dwa półkoliste skrzydła przecięte, a po-
między nimi widać dwa krzyże -- łaciń-
ski i bizantyjski. Napis w językach pol-
skim, ukraińskim i niemieckim brzmi: 
Pamięci Polaków, Ukraińców, Niem-
ców, tych wszystkich, którzy cierpieli 
niewinnie, jako ofiary terroru komuni-
stycznego, więzionych, zamordowa-
nych, zmarłych w latach 1945--1956 w 
Centralnym Obozie Pracy Ministerstwu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworz-
nie. Ze względu na kontrowersyjną treść 
napisu i fałszywą odnośnie Ukraińców, 
działanie to zostało nazwane przez pre-
miera Jerzego Buźka hańbą domową, a 
Jaworzniacy pomnik ten nazwali Po-
mnikiem Hańby, a Prezydenta RP A. 
Kwaśniewskiego ...Pomimo licznych 

Rebelia nielojalnych 
obywateli polskich
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Jacek Dytkowski

Plany prezydenta Bronisława Komorow-
skiego uczczenia wspólnie z Wiktorem 
Janukowyczem, prezydentem Ukrainy, 
polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach 
na Wołyniu oraz Ukraińców, którzy zgi-
nęli we wsi Sahryń na Lubelszczyźnie, 
wywołują konsternację wśród Kreso-
wiaków. Wskazują, że trudno traktować 
jedną miarą oba wydarzenia: zbrodnię 
dokonaną na bezbronnej ludności cywil-
nej w pierwszym przypadku, a w drugim 
uderzenie polskiej partyzantki na bazę 
wypadową banderowców pustoszących 
polskie wsie.

O planowanych uroczystościach po-
święconych ofiarom tragicznych wyda-
rzeń w Ostrówkach koło Lubomla i Sah-
ryniu na Lubelszczyźnie poinformowała 
pod koniec maja Daria Czepak, rzecznik 
prezydenta Janukowycza. Data uroczy-
stości miała być wówczas jeszcze przed-
miotem ustaleń. Kancelaria Prezydenta 
w ciągu dwóch tygodni nie znalazła cza-
su na udzielenie informacji „Naszemu 
Dziennikowi” na ten temat. Można tyl-
ko przypuszczać, że uroczystości odbę-
dą się latem, jak podał ukazujący się w 
Kijowie tygodnik „Ukraiński Tyżdeń”, 
powołując się na Jacka Michałowskie-
go, szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Kresowiacy mają poważne wątpliwo-
ści co do celowości organizowania ta-
kich uroczystości, które prowadzą do 
zrównywania zbrodni ludobójstwa po-
pełnionego przez oddziały Ukraińskiej 
Powstańczej Armii na ludności polskiej 
z akcjami polskiego podziemia wymie-
rzonymi przeciw zbrojnym formacjom 
ukraińskich nacjonalistów. - Zamie-
nia się bandytów na ofiary, a ofiary na 
bandytów. Niestety, takie mamy czasy - 
oznajmia Sulimir Żuk, świadek zbrodni 
dokonanej przez banderowców i oddzia-
ły SS Galizien na ludności polskiej w 
Hucie Pieniackiej. Podkreśla, że Sahryń 
był bazą Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów. - Przecież nie można było 
siedzieć z założonymi rękami i czekać, 

aż wymordują Polaków co do jednego - 
twierdzi Żuk.
Pułkownik Jan Niewiński, przewodni-
czący Kresowego Ruchu Patriotycznego 
(KRP), potwierdza, że Sahryń był sie-
dzibą tzw. kuszczu - wyższej jednostki 
w podziale administracyjnym OUN, 
składającej się z 4-7 wsi, czyli stanic. 
Według niego, nasilenie napadów do-
konywanych przez formacje zbrojne 
ukraińskich nacjonalistów, napływ od-
działów UPA i uciekinierów zza Buga, 
a także ustalenie Wywiadu Komendy 
Obwodu Hrubieszowskiego AK, iż od-
działy UPA - Ukraińskiej Samoobrony 
Narodowej, przygotowują na 16 marca 
1944 r. generalne uderzenie przeciwko 
polskiej ludności cywilnej i oddziałom 
partyzanckim, było podstawą podjęcia 
przez dowództwo AK decyzji zaatako-
wania kuszczów, w tym sahryńskiego.
Podobnego zdania są historycy. Profe-
sor Czesław Partacz, dziekan Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania Politechniki 
Koszalińskiej, zaznacza, że nie można 
zestawiać Sahrynia z wydarzeniami w 
Ostrówkach z 30 sierpnia 1943 roku. 
- W Ostrówkach w powiecie lubomel-
skim nacjonaliści ukraińscy w ramach 
planowej akcji wymordowali doszczęt-
nie całą wieś, łącznie z księdzem. Część 
ludzi spalono. Była to jedna z większych 
zbrodni w 1943 roku - mówi prof. Par-
tacz. Podkreśla, że akcję tę zaplanowano 
i przeprowadzono z pełną premedytacją. 
- Natomiast Sahryń to jest coś zupełnie 
innego. Jeżeli Armia Krajowa czy Bata-
liony Chłopskie miały swoje oddziały 
zbrojne, to one kwaterowały w lesie, z 
dala od wsi, siedzib ludzkich, by nie da-
wać Niemcom pretekstu do pacyfikacji. 
Ukraińcy robili odwrotnie. Większość 
bojówkarzy UPA mieszkała normalnie 
we wsi. Paśli krowy, orali pole, a wie-
czorem dostawali rozkaz. Wyciągali 
więc ukryty karabin, nóż czy siekierę i 
szli mordować Polaków - oznajmia hi-
storyk. Wskazuje, że właśnie Sahryń był 
tego typowym przykładem.
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Sahryń to nie Ostrówkiprotestów, m.in. senator Marii Berny, 
pomnik-monument został przez Prezy-
denta RP odsłonięty w dniu 24 maja 
1998 r.Prezydent Niemieckiej Republiki 
Federalnej szanując się - pomimo zapro-
szenia - nie wziął udziału w tej kompro-
mitującej uroczystości, a przedstawiciel 
Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie 
oświadczył, że Niemcy z esesowcami i 
upowcami nie mają i mieć nie chcą nic 
wspólnego. Prezydent RFN nie przybył 
na odsłonięcie wspomnianego pomnika, 
bowiem dobrze wie kim była UPA i że 
odegrała ona niegorszą rolę od hitlerow-
skich oprawców w KZ Auschwitz-Bir-
kenau. Natomiast przybyły: Prezydent 
Republiki Ukraińskiej Leonid Kuczma 
odsłaniał wprawdzie pomnik, ale znając 
zapewne prawdę o UPA, przez cały czas 
miał głowę spuszczoną,, jakby bał się 
wzroku kogoś z Polaków, wykazując za-
wstydzającą obojętność. Przemówienie 
Prezydenta RP Kwaśniewskiego zawie-
rało kłamstwa i hipokryzję. Mówił o 
prawdzie - teoretycznie, a praktycznie 
realizował kłamstwo i jego formę prze-
milczanie. Była to racja Prezydenta RP 
Kwaśniewskiego, a nie narodu polskie-
go, było przejawem poniewierania god-
ności narodowej. Takie proupowskie 
działania w Polsce, torują drogę do re-
habilitacji OUN-UPA i uzyskanie w 
Ukrainie uprawnień kombatanckich. 
(Por. Edward Prus. Operacja "Wista". 
Fakty-Fikcje-Refleksje, Wrocław 2002, 
Noriom, s 111-117 Bezsilny krzyk Ja-
worzna).Niezwykle wymownym jest 
fakt, że Prezydent RP Kwaśniewski, ani 
jego przedstawiciele nie wzięli udziału 
w dniu 25 września 1999 r. w odsłonię-
ciu Pomnika Ofiar Banderowskiego Lu-
dobójstwa we Wrocławiu przy bulwarze 
Ksawerego Dunikowskiego nad Odrą, 
wzniesionego ze środków społecznych. 
Nie prawda zatriumfowała w stosun-
kach polsko-ukraińskieh, lecz kłam-
stwo, fałsz i obłuda. (Por. Edward Prus, 
Operacja (...) s. 117-124 Pomnik Ofiar 
Banderowskiego Ludobójstwa).Inny 
przykład. W dniach 18-19 kwietnia 
2002 roku zorganizowana została kon-
ferencja popularno-naukowa w Krasi-
czynie przez Instytut Pamięci Narodo-
wej (IPN), poświęcona Operacji "Wisła" 
z udziałem specjalnie dobranych poli-
tycznie historyków - wśród których nie 
brakło jawnych fałszerzy, działaczy 
Związku Ukraińców w Polsce oraz am-
basadora Ukrainy w Warszawie. Była to 
antypolska konferencja zorganizowana 
przez prezesa Leona Kieresa, profesora 
UWr, na której nie dominowała prawda, 
ani polska racja stanu ... Nad konferen-
cją unosił się duch tajnej uchwały Pro-
wodu OUN z 22 czerwca 1990 r. Unika-
no na konferencji słowa rzeź i 
zastępowano go słowami "wzajemna i 
krwawa czystka etniczna", "walka bra-
tobójcza" "konflikty", a nawet "starcie 
dwóch nacjonalizmów". Prezydent RP 
Kwaśniewski wystosował do uczestni-
ków konferencji list, który prawdopo-
dobnie nie został opublikowany in 
extenso, w polskich środkach przekazu, 
na skutek czego nie jest powszechnie 
znany. Natomiast pełny tekst opubliko-
wał ukraiński tygodnik ,Nasze Słowo" 
2002 nr 17. Wobec tego, podano szersze 
fragmenty tego listu, odczytanego przez 
przedstawiciela Kancelarii Prezydenta 
W. Śmidowskiego:

 ,,(...) Życie w wolnym i demokratycz-
nym kraju pozwoliło nam poruszać 
tematy ..tabu", (...). Lata komunistycz-
nej hibernacji (termin nieadekwatny -- 
A.K.) doprowadziły do zafałszowania 
obrazu przeszłości. (...) Dopiero dziś, 
w wolnej i pluralistycznej dyskusji w 
szerszym i bardziej wrażliwym spojrze-
niu, wyłania się prawda. (...) Ogromnym 
cierniem na stosunkach między Pola-
kami i Ukraińcami położyła się druga 
wojna światowa. Ścierające się w Eu-

ropie totalitaryzmy pchnęły obu narody 
przeciwko sobie, a tragiczne wydarzenia 
czasu wojny wlały w ich serca wrogość i 
nieufność. (...)... 28 kwietnia 1947 roku, 
rozpoczęła się niesławna Akcja "Wisła". 
(...) nadal istnieje wiele kontrowersji 
wokół przyczyn, przebiegu oraz skut-
ków Akcji "Wisła". Nie milkną spory 
historyków. (...) Pozostawiając rozstrzy-
gnięcia fachowcom, kompetentnym ba-
daczom historii, chciałbym odnieść się 
do ogólnoludzkiego, wymiaru moralne-
go sprawy. Przez lata utarło się przeko-
nanie, że Akcja "Wisła" była bezpośred-
nią konsekwencją ukraińskich zbrodni 
na Wołyniu. (...) Jednak takie rozumo-
wanie jest nie tylko błędne - jest wręcz 
etycznie niedopuszczalne. Uderzenie 
w całą społeczność ukraińską żyjącą w 
Polsce było zastosowaniem zasady od-
powiedzialności zbiorowej, na które nie 
powinno i nie może być zgody (...). Z 
punktu widzenia integralności państwa 
polskiego można zrozumieć działania 
wojskowe wobec ukraińskiej partyzant-
ki, która dążyła do okrojenia terenów 
Polski. Nie mogły one jednak stanowić 
żadnego usprawiedliwienia do brutalnej 
pacyfikacji wsi ukraińskich, a tym bar-
dziej dla przymusowych wysiedleń stu 
kilkudziesięciu tysięcy ludności cywil-
nej, również z regionów gdzie Ukraiń-
ska Powstańcza Armia miała znikome 
poparcie, bądź w owym czasie już nie 
istniała. Akcja "Wisła" i całe bezdusz-
ne postępowanie władz wobec ludności 
ukraińskiej powinny zostać jednoznacz-
nie potępione. W imieniu Rzeczypo-
spolitej chciałbym wyrazić ubolewanie 
wszystkim tym, którzy ucierpieli w wy-
niku haniebnych działań. (...)" 

Treść listu jest tendencyjna i niezwy-
kle fałszywa, a dla autora wręcz kom-
promitująca. Pochopne wyciąganie 
fałszywych wniosków, na podstawie 
nieprawdziwych i niezweryfikowanych 
naukowo przesłanek, nie przynosi Pre-
zydentowi RP Kwaśniewskiemu należ-
nej wiarygodności i może poniżać go 
w oczach narodu polskiego. Gdyby nie 
Operacja "Wisła", okrucieństwa i zbrod-
niczość rebeliantów OUN-UPA, trwały-
by być może jeszcze przez dziesięć lat. 
Pozytywnie należy ocenić wyrażenie 
przez Prezydenta RP tylko ubolewania, 
a nie przeproszenia, co posiada istotne 
znaczenie w skutkach takiego oświad-

czenia. Na konferencji był odczytany 
również list prezesa IPN Leona Kieresa, 
godny uwagi ze względu na przedsta-
wienie w nim tezy banderowskich fał-
szerzy historii, iż celem Akcji "Wisła" 
było nie tylko zwyciężenie UPA, ale i 
przeprowadzenie asymilacji Ukraińców, 
deportowanych na ziemie Zachodnie i 
Północne Polski. Wielu Polaków jedno-
znacznie uznało konferencję krasiczyń-
ską za antypolską prowokację, która ma 
przesłonić 60. rocznicę - przypadającą 
w 2003 roku - rozpoczęcia przez rebe-
liantów OUN-UPA masowych rzezi kre-
sowej ludności polskiej. (Por. E. Prus, 
Operacja (...) s. 125-129 Uzupełnienie). 
Należałoby stwierdzić, że problematyka 
UPA stanowi wewnętrzną sprawę Pol-
ski, a nie Republiki Ukrainy i wszel-
kie podejmowane czynności urzędowe 
przez władze ukraińskie odnośnie dzia-
łalności UPA i jej członków na terenie 
południowo - wschodnich ziem II RP, tj. 
do 5 lutego 1946 r. mogą stanowić nie-
dopuszczalną ingerencję w wewnętrz-
ne sprawy Polski. Fakt tej translokacji 
czterech kureni UPA ze Wschodu na 
Zachód, a w szczególności względ-
nie dobre ich uzbrojenie, zasługuje na 
wnikliwe prace badawczo naukowe 
przez rzetelnych i nie dyspozycyjnych 
historyków, posiadających możliwość 
wykorzystania niezbędnych zasobów 
archiwalnych Ludowego Komisariatu 
Spraw Wewnętrznych (NKWD) oraz 
archiwum OUN. Wiadomo m.in. z do-
niesień polskiej prasy konspiracyjnej 
i literatury powojennej, że były prze-
prowadzane tajne rozmowy pomiędzy 
przedstawicielami OUN oraz NKWD, 
których szczegółowa treść i konwencjo-
nalne ustalenia dla polskich historyków 
chyba nie są znane. Jest to ciekawy, nie 
zbadany jeszcze temat do podjęcia prac 
badawczo naukowych. Depolonizacja 
Ziem Wschodnich rozpoczęta jeszcze 
za czasów I Rzeczypospolitej Polskiej 
od pierwszego rozbioru Polski w 1772 
roku przez zaborców: rosyjskiego i au-
striackiego, była później konsekwentnie 
stosowana ; zakończona już na teryto-
rium II Rzeczypospolitej Polskiej przez 
terrorystów OUN-UPA, w zasadzie w 
roku 1945.
Źródło: http://www.naszawitryna.pl/
ksiazki_80.html
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Danuta Skalska

Podczas Swiatowego Zjazdu Kresowian 
na Jasnej
Gorze w dniu 3 lipca br. Honorowe 
Członkostwo Kongresu otrzymają:
Wojciech Kilar, ks. Tadeusz Isakowicz 
- Zaleski
i Wiktor Węgrzyn - Komandor Rajdu 
Katyńskiego.
 
Wojciech Kilar przyjmując  Honorowe
Członkostwo i dziękując za Praemium 
Honoris Cresovianae przyznane mu za 
wybitne zasługi w ksztaltowaniu poczu-
cia godnosci
i podmiotowości Polaków w kraju, na 
Kresach

i wychodźstwie poprzez twórczośc ge-
nerowaną 
z głebokiej wiary i patriotyzmu - napi-
sał:
 
Czuję się szczególnie zaszczycony i 
najprawdziwiej wzruszony tym tak wy-
sokim wyróżnieniem otrzymanym od 
moich kresowych Rodaków....Pragnę 
moich drogich kresowych Przyjaciół za-
pewnic o mojej duchowej z Nimi jedno-
ści - tak jak zawsze, tak teraz i do końca 
naszej ziemskiej wędrówki. Z całego 
serca dziekuję Kresowianom, ze tamte, 
nasze Kresy żyja i żyć będą dzięki nim. 
Tak nam dopomóż Bóg!
Z wyrazami przyjaźni, miłości i najwyż-
szego poważania
                                  Wojciech Kilar

Honorowe 
Członkostwo
Światowego Kongresu Kre-
sowian i Praemium Honoris 
Cresovianae dla Wojciecha 
Kilara, ks. Tadeusza Isakowi-
cza-Zaleskiego i Wiktora Wę-
grzyna - Komandora Rajdu 
Katyńskiego!

W tych serwisach znajdziesz uzupełnienie do motywu 
przewodniego bieżącego wydania.
Tam zapalili już „Światełko Pamięci” 
Zapal je na swoim blogu, serwisie albo stronie www

http://www.naszdziennik.pl/
http://wolyn.org
http://kresy.info.pl
http://27wdpak.pl
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TEATR NIE TERAZ z Tarnowa

Reżyseria, scenariusz i scenografia: 

Tomasz A. Żak

Występują: Agne Muralyte, Ewa Toma-
sik, Magdalena Zbylut

Technika: Marcin Marć
Plakat: Paulina Gębica
Zdjęcia: Aleksandra Żak

W spektaklu wykorzystano wątki 
fabularne powieści Włodzimierza Odo-
jewskiego „Zasypie wszystko, zawieje” 
oraz świadectwa osób, które przeżyły 
Zagładę na polskim Wołyniu. 

Wykorzystano także starą ludową 
melodię ukraińską ze współczesnymi 
słowami autorstwa Bogny Lewtak-Ba-
czyńskiej.

Projekt dotowany przez Miasto Tarnów, 
zrealizowany przy pomocy Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, Tarnow-
skiego Teatru im. L. Solskiego oraz 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we 
Wrocławiu.

Informacje o terminach zaplanowanych 

spektaklów:

28 i 29 czerwca 2011 r. 
- Tarnów
9 lipca 2011 r. 
- Wołów
9 września 2011 r. 
- Lublin

Spektakl będzie prezentowany również 
w innych miastach m. in. we Wrocła-
wiu.
Informacje na ten temat będą prezento-
wane w najbliższym czasie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Premiera odbyła się 23 i 24 maja 2011 
roku w Muzeum Niepodległości w 
Warszawie, Al. Solidarności 62

BALLADA O 
WOŁYNIU W 
MAŁOPOLSCE 
WSCHODNIEJ

Lech Makowiecki

O ile zbrodnia katyńska jest już mocno 
obecna w świadomości Polaków (a po 
tragedii smoleńskiej dowiedział się o 
niej cały świat), o tyle Wołyń został sku-
tecznie wymazywany z naszej pamięci.
A przecież rozmiar i okrucieństwo tej 
drugiej tragedii przerasta rozmiarami 
wszelkie nasze wyobrażenia o zbydlę-
ceniu ludzkiego gatunku.
W Katyniu dwadzieścia parę tysięcy ofi-
cerów polskich zastrzelono strzałem w 
tył głowy. 
NKWD działało szybko, bezboleśnie, 
można by rzec - „humanitarnie”...
Na Wołyniu oprawcy z UPA i OUN sa-
dystycznie torturowali i mordowali nie-
mowlęta, dzieci, kobiety, starców; ich 
liczba nie jest do końca ustalona i waha 
się od 60 do 200 tysięcy!!! 
Cóż, ukraińscy nacjonaliści nie prowa-

dzili na bieżąco statystyk i ewidencji 
ofiar; po wojnie też nikt nie dochodził 
prawdy...
Sowiecka dominacja narzuciła nam 
przyjaźń bez pytań i rozliczeń, a w wol-
nej Polsce doraźne interesy polityczne 
odsuwały w cień niewygodne, drażliwe 
tematy. Nieliczni niepokorni – tacy jak 
ks. Isakowicz-Zaleski – latami bezsku-
tecznie walczyli o prawdę i zadość-
uczynienie. Dzieci cudem ocalone z 
pogromów są już staruszkami; ich glos 
o sprawiedliwość jest coraz cichszy, za 
chwilę zupełnie zamilknie...
Dziś hydra UPA odradza się, obrasta w 
legendę. To rodzi niepokój. Dlatego na-
szym obowiązkiem jest przypominanie 
tego, o czym oni chcieliby jak najszyb-
ciej zapomnieć.
Na sprawiedliwy sąd jest już za późno.
Ale na chwilę zadumy zawsze jest dobra 
pora...
Żyjemy tu i teraz. Nie wiemy, jaki los 

zgotuje nam, naszym dzieciom i wnu-
kom nasza niepewna przyszłość... A 
przecież tylko znając przeszłość i ma-
jąc w sobie odrobinę refleksji możemy 
uniknąć wielu zagrożeń...
________________
„Wołyń 1943” to moja najnowsza bal-
lada; znajdzie się ona na planowanej do 
wydania jeszcze w te wakacje płycie pt. 
PATRIOTYZM.
W/w krążek - to kontynuacja moich 
autorskich ballad z płyty „Katyń 1940” 
(10 premierowych songów ilustrujących 
najważniejsze dla Polaków wojenne 
epizody).
„Patriotyzm” - to z kolei zebrane utwo-
ry wolnościowo-solidarnościowe, jakie 
pisałem w ciągu ostatnich 40 lat. Więk-
szość z nich nie była jeszcze publikowa-
na.
Piosenki z obu płyt - tej wydanej, i tej 
przygotowywanej - funkcjonują już w 
sieci i mają całkiem liczne grono fanów; 

ballada katyńska doczekała się kilku-
dziesięciu „coverowych” wykonań, a 
wersja podstawowa ma grubo ponad 
400 tysięcy wejść. Wpisy młodych in-
ternautów są wzruszające...

Lech Makowiecki
______________________
/przyp.red.
Płyta Pana Lecha „PATRIOTYZM” 
na której znajdować się będzie ballada 
„Wołyń 1943” jeszcze nie jest wyda-
na, dlatego postanowiliśmy właśnie w 
TYM wydaniu polecić ją Państwu. 

http://www.youtube.com/

W imieniu czytelników dziękujemy Pa-
nie Lechu za „już” i czekamy na „jesz-
cze” . Wykonał Pan kawał dobrej roboty 
i mam nadzieję, że czytelnikom też się 
spodoba.
 

11 lipca mija kolejna, mało nagłaśniana 
rocznica bestialskich rzezi 
ludności polskiej na Wołyniu.

Informuje i zaprasza

1. Dnia 10 lipca 2011 r. o godzinie 
12:30 odbędzie się uroczysta Msza 
Święta w Kościele Najświętszej 
Marii Panny na Piasku w inten-
cji pomordowanych Polaków na 
Kresach Południowo-Wschodnich 
przez faszystowskie ugrupowania 
ukraińskich nacjonalistów z OUN i 
tzw. UPA.
Po Mszy Świętej udamy się na mo-
dlitwę pod Pomnik–Mauzoleum.
2. Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjo-
nalistów i Komitet Organizacyjny 
Uroczystości Odsłonięcia i Poświę-
cenia Kaplicy Kresowian serdecz-
nie zapraszają na Mszę Świętą,
która odbędzie się w Kościele Gar-
nizonowym Wojska Polskiego pw. 
św. Elżbiety we Wrocławiu,
dnia 4 września 2011 r. o godzinie 
10:00.
Głównym celebransem będzie jego 
ekscelencja ks. abp Marian Gołę-
biewski Metropolita Archidiecezji 
Wrocławskiej.

KOMITET HONOROWY
Aleksander Marek Skorupa – Woje-
woda Dolnośląski
Abp Marian Gołębiewski – Metro-
polita Wrocławski
Rafał Jurkowlaniec – Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego
Rafał Dutkiewicz – Prezydent 
Wrocławia

gen. bryg. Zbigniew Smok – Do-
wódca Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego
nadinsp. Zbigniew Maciejewski – 
Komendant Wojewódzki Policji
ks. prał. kan. płk January Watro-
ba - Wikariusz Generalny Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert 
– Sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa
Stanisław Oleksiak – Prezes Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej

KOMITET ORGANIZACYJNY
Jerzy Pokój – Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego
ks. prał. płk Janusz Radzik – Pro-
boszcz Bazyliki Mniejszej
Szczepan Siekierka – Prezes Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni
Ukraińskich Nacjonalistów we 
Wrocławiu
3. Serdecznie zapraszamy do 
Częstochowy na coroczną Mszę 
Świętą w intencji pomordowanych 
Polaków na Kresach Południo-
wo–Wschodnich przez ludobójców 
ukraińskich z OUN i tzw. UPA,
która odbędzie się 17 września 
2011 r. o godz. 12:00.
Po Mszy Świętej udamy się do 
Tablicy Pamięci znajdującej się w 
Panteonie Ojca Kordeckiego.
Następnie odbędzie się konferencja 
w Sali Różańcowej.

Stowarzyszenie 
Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich 
Nacjonalistów 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
Czy śląskie 
Orzesze będzie 
miało odwagę?   
 
Projekty uchwał o potępieniu ludobój-
stwa dokonanego przez UPA-OUN są 
składane nie tylko w miejscowościach, 
gdzie żyją Kresowianie i ich potomko-
wie, ale i w tych rejonach, gdzie ich nie 
ma lub są w znikomej ilości. Przykła-
dem tego jest Orzesze w powiecie Mi-
kołów na Górnym Śląsku.

Projekt uchwały stosownej złożył w 
Radzie Miejskiej radny Czesław Staro-
sta. Wszystkie komisje projekt odrzuci-
ły, ale w jednej jednak przeszedł, choć 
głosowano bardzo asekuracyjnie: dwa 
głosy - za, jeden - przeciw i aż dziewięć 
wstrzymujących.

W ten sposób projekt trafi jednak pod 
obrady całej Rady. Ślązacy są tą czę-
ścią narodu polskiego, która jest bardzo 
wrażliwa na prawdę i uczciwość. Cieka-
we więc jak radni Orzesza zagłosują.

Dyskusję z posiedzenia komisji można 
odsłuchać na naszej stronie internetowej 
www.pnbn.pl - zachęcam, bo to ciekawe 
doświadczenie.   2011-06-30
Blog Ks.Isakowicza- Zaleskiego  

Korespondencja 
z Jasnej Góry
  Jak donosi rzecznik Światowego 
Kongresu Kresowian Danuta Skal-
ska, na 17 Światowy Zjazd Kreso-
wian zapowiedziało swój udział się 
co najmniej tysiąc osób z całego 
świata reprezentujących kilkanaście 
Organizacji Kresowych.

  Potwierdzoną informacją jest też 
obecność Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji
 Zapowiedziana jest również wizyta 
przedstawiciela z Ministerstwa 
Edukacji.

Sprawdzona i potwierdzona jest 
również obecność parlamentarzy-
stów i senatorów RP.

Przedstawiciele władz i zaproszeni 
goście i wezmą udział w zapo-
wiadanym forum dyskusyjnym na 
temat: Ludobójstwo na Kresach.

__________________________

/przyp.red. - O XVII Zjeździe Kreso-
wian i pielgrzymce „Jasna Góra - 3 
lipiec 2011 informowaliśmy w poprze-
denim wydaniu Kresowego Serwisu 
Informacyjnego. 

Czytaj informacje w:

http://ksi.kresy.info.pl/numer00.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=KDK2AVGobdA&feature=channel_video_title 
http://www.pnbn.pl 
http://ksi.kresy.info.pl/numer00.pdf
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
WOLNA TRYBUNA 
KRESOWA
Od Redakcji

Szanowni czytelnicy, jako niezależny 
serwis przekazujemy do waszej dys-
pozycji, wolną i niezależną trybunę do 
wyrażania swoich opinii i polemiki z 
prezentowanymi na naszych łamach 
materiałami. Bogactwo środowiska kre-
sowego, ciągle nie doceniane i nie wy-
korzystane, to wielobarwność politycz-
na i różnorodność poglądów. Właśnie 
ten skarb, do tej pory był marnowany 
na wewnętrzne spory i podziały naszej 
wielkiej rodziny kresowej. Najwyższy 
czas przekuć „burzę mózgów”, bo tak to 
się nazywa w świecie biznesu, na zbu-
dowanie platformy integrującej wszyst-
kie głosy w jednej kresowej nucie. Pan 
Bóg nie poskąpił Kresowianom, wielu 
talentów, tak w przeszłości jak i obec-
nie, zapomniał jednak pokazać kierunku 
wykorzystania tych zdolności. Z historii 
wiemy, że ziemia kresowa wydała na 
świat wielu mądrych i wspaniałych lu-
dzi. Pozostawili trwałe i wielkie ślady, 
nie tylko w Polsce i Europie, ale na ca-
łym świecie. Warto o tym pamiętać, słu-
chając innych i mimo innego własnego 
zdania. Siła zawsze zależy od jedności 
działania, przekonali się o tym nie tylko 
nasi praprzodkowie, ale nawet dziad-
kowie, ojcowie i bracia tworzący sku-
teczne samoobrony ludności polskiej na 
Kresach. Dziś wszyscy bronimy pamię-
ci tamtych czasów i tragedii  znacznej 
części naszego narodu. Tu ponownie 
potrzebne jest wspólne działanie, po 
ustanowieniu jednego języka dialogo-
wego.
Nikt, nie jest nie omylny i rzeczą ludz-
ką jest mylić się, ale zaletą wielkiego 
umysłu jest jednak przyznanie się do 
błędu. W tym duch i języku widzimy tą 
trybunę. Tak jak w cały serwisie  tak i tu 
nie będzie, żadnej cenzury na poglądy, 
ale nie dopuścimy do zwulgaryzowania 
języka ojczystego i szargania świętości 
narodowych. Każdy z piszących ponosi 
sam odpowiedzialność za swoje słowa i 
poglądy. Mamy już pierwsze listy:
________________________

Szanowni Państwo,
 
pragnę podziękować, a zarazem po-
gratulować zespołowi redakcyjnemu 
pierwszego numeru  „Kresowego Ser-
wisu Informacyjnego”. Duży wysiłek, 
staranna robota, sporo ważnych i cie-
kawych informacji. Może należałoby 
na przyszłość bardziej uporządkować 
strukturę pisma, wyeksponować rzeczy 
najważniejsze i w jakiś sposób je wy-
różnić ( drukiem, sposobem pokazania), 
no i koniecznie wzbogacić grafiką. Każ-
dy większy artykuł, publicystyka winne 

być ilustrowane. To urozmaica pismo, 
wzbogaca jego formalne i techniczne 
walory. Tak wyglądają moje życzliwe 
prośby. Nie umniejszają one jednak 
ogromnej pracy, twórczej wyobraźni i 
wrażliwości na polskie losy kresowe.
Życzę redakcji determinacji w zdo-
bywaniu materiałów, w rozwoju  tej 
mądrej i tak potrzebnej inicjatywy, a 
przede wszystkim życzę wciągania do 
współpracy młodego pokolenia, gimna-
zjalistów, licealistów, studentów. Może 
na początek otworzyć im specjalne 
okienko, a z biegiem czasu wprowadzać 
na szerokie kresowe wody. Będę Was 
wspierał.
 
Z szacunkiem i sympatią
Stanisław Srokowski
www.srokowski.art.pl 

______________________
 Szanowni Państwo
Po zapoznaniu się z Kresowym Serwi-
sem Informacyjnym serdecznie gratu-
luję za podjętą inicjatywę. Uważam, 
że taka informacja internetowa jest ko-
nieczna i umożliwia szybkie rozprze-
strzenianie wiadomości.
 
Jednocześnie proszę o sprostowanie 
mylnie podanej informacji o ponad 
130 tys. zamordowanych rodaków na 
Kresach II RP. Podobne informacje o 
liczbie zamordowanych pokazują się 
różne i niepoparte żadnym warsztatem 
badawczym. Kompleksowo tą sprawą 
od ponad 20 lat zajmuje się Stowarzy-
szenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocła-
wiu i w oparciu o zgromadzone dowo-
dy, ustaliło, że na Kresach Południowo 
- Wschodnich i w powiatach południo-
wo - wschodnich obecnego państwa 
polskiego zamordowano minimum 200 
tysięcy samych Polaków nie licząc in-
nych narodowości.
 
Wyrazy szacunku
Szczepan Siekierka
___________________

Witam bardzo serdecznie szanow-
ną Redakcję !

Cieszę się niezmiernie że rodzi się ko-
lejne  KRESOWE CZASOPISMO i 
życzę mu Batiarskie sto lat czyli 1000 
lat ! Chciałbym jednocześnie zadekla-
rować w miarę potrzeb i możliwości 
współpracę. Od lat zabawiamy wraz z 
przyjaciółmi kresową Hebrą. Myślę, że  
niektórymi wydarzeniami  warto by się 
było podzielić z większą ilością ludzi 
( np. Zlot Harcerstwa Polskiego we 
Lwowie- 21 – 23 05 2011, którego by-
łem uczestnikiem). Mogę również za-
prosić Redakcję na stronę internetową 
www.tyligentnebatiary.pl gdzie można 
się dowiedzieć nieco więcej na mój i 
nasz temat.

A po lwowsku : Daj Wam Boży zdro-
wi, Matka Boska pieniędzy, a św. Józef 
zdrowe dzieci i wnuki !

  Adam Żurawski
__________________

Szanowna Redakcjo.

Kresowy Serwis Informacyjny to świet-
ny pomysł/ właśnie czytam pierwszy 
numer internetowy/
Natychmiast przekazuję informację o 
KSI znajomym na facebook.

Z poważaniem
Dariusz Piasecki

_________________

Były też telefony i smsy z podobnej tre-
ści, wszystkim serdecznie dziękujemy 
za wsparcie i uznanie dla naszej ini-
cjatywy. W tym miejscu, my  musimy 
podziękować autorom tekstów obu wy-
danych numerów. Poświęcili oni swój 
czas, wiedzę i serce nasze wspólnej 
sprawie. Mamy nadzieję , że z czasem 
będzie ich przybywać, tak jak i kore-
spondentów. Liczymy bardzo, że uda 
nam się pozyskać autorów foto reporta-
ży  i nie tylko, bo chcemy w przyszło-
ści nasze wydania wzbogacić nie tylko 
tekstowo, ale i graficznie. Jako, że nasze 
przedsięwzięcie nie jest komercyjne, 
autorzy tekstów nie uzyskują żadnych 
profitów, poza satysfakcją osobista i 
naszym gorącym podziękowaniem. 
Wszyscy pracujemy z potrzeby serca i 
wszystkie wydatki pokrywamy z pry-
watnych kieszeni. Na dzień dzisiejszy 
jedyną firmą wspierająca jest Agencja 
Reklamowa „Bartexpo” z Warszawy. 
Teraz kilka słów o samym wydaniu, za-
kładamy, że znajdziecie tu państwo trzy 
bloki tematyczne, pierwszy to: 
aktualności-wydarzenia-informacje 
drugi:
historia-relacje-wspomnienia 
i trzeci:
listy-opinie-polemiki. 
Takie skojarzenie w/w bloków pozwoli 
państwu szybciej trafić do poszukiwane-
go tekstu, a nam ze względów technicz-
nych łatwiej łączyć tematykę artykułów. 
Przynajmniej na razie nie będzie ograni-
czeń objętościowych zarówno w stosun-
ku do działów, jak całego wydania. Jest 
to bowiem „Niezbędnik”, co oznacza, 
że będziemy publikować, kiedy jest taka 
potrzeba i tyle ile napłynie materiałów. 
Jest też projekt stworzenia, bazy abo-
nentów KSI, których będziemy powia-
damiać o każdym następnym numerze. 
Na  stronie http://ksi.kresy.info.pl na-
leży wypełnić „subskrybcja”  by się 
uwierzytelnić,  wpisać imieniem ,adres 
znany tylko redakcji, aby otrzymać na-
tychmiastowe powiadomienie zaraz po 
złożeniu nowego wydania. Z najlepszy-
mi życzeniami .  Redakcja

Drodzy czytelnicy, na dzień 
dzisiejszy nie jesteśmy w stanie 
podać terminu następnego wyda-
nia K.S.I. z bardzo wielu różnych 
powodów, o których nie warto tu 
pisać. Niemniej pragniemy poin-
formować o motywie przewodnim 
przyszłego numeru. Samoobrona 
ludności polskiej na Kresach, to 
temat nie rozerwalnie związany z 
ludobójstwem. Zwracamy się do 
wszystkich tych, co mogą i chcą w 
tym temacie coś powiedzieć, napi-
sać, by nadsyłali swoje materiały na 
adres redakcji. Ten temat również 
po macoszemu traktuje wielu hi-
storyków i ludzi odpowiedzialnych 
za edukację następnych pokoleń 
Polaków. Czcząc  pamięć  ofiar 
niewinnie pomordowanych nie mo-
żemy zapomnieć o tych co czynnie 

stanęli do obrony, ponosząc ofiary 
z krwi, a często i życia. Będziemy 
starali się odpowiedzieć, na często 
stawiane prze młode pokolenia, 
pytanie; gdzie były oddziały naszej 
Armii Krajowej jak nacjonaliści z 
OUN-UPA mordowali ludność cy-
wilną?  Temat ten jest też związany 
z zagadnieniem „Polskie  państwo 
podziemne a sytuacja na Kresach w 
latach 1939-1944”. Tym sposobem 
w przypadku Wołynia dojdziemy 
do interesującej historii powstania 
i walki 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty, swoistego fenomenu jak 
na podziemne formacje wojsko-
we. Dywizji zapomnianej i przez 
nikogo nie hołubionej, traktowanej 
przez czas i ludzi jakby nie istniała. 
Najwyższy czas to zmienić i oddać 
honory ostatnim jeszcze żyjącym 
żołnierzom tej formacji.- Redakcja

Mirosław Majkowski

Przemyśl dziś jedno z ostatnich miast 
kresowych w granicach Rzeczpospo-
litej. Miasto od wieków szczycące się 
swoją wielokulturowością, które po-
dobnie jak wiele miast na wschodzie 
Rzeczpospolitej zostało dotknięte sie-
demdziesiąt lat temu plagą ukraińskie-
go szowinizmu. Miasto które dziś jest 
ostoją polskości, tradycji, kultury, a 
równocześnie obiektem zakus nielicz-
nej aczkolwiek bardzo krzykliwej grupy 
ukraińskich nacjonalistów. 
Dziesięć kilometrów dalej jest gra-
nica, która oddziela nas od kresów. 
Granica, za którą pogrobowcy OUN-
-UPA mieszają w głowach ukraińskie-
mu społeczeństwu, podobnie jak robili 
to w czasie drugiej wojny światowej. 
W odległym o niecałe sto kilometrów 
Lwowie odbywają się regularnie wiece 
faszyzującej partii Swoboda , a na placu 
teatralnym powiewają czerwono-czar-
ne banderowskie sztandary. Ukraińscy 
nauczyciele czynnie angażują w te wie-
ce, które łudzżco przypominają te z lat 
trzydziestych w III Rzeszy , ukraińska 
młodzież wznoszącą w górę prawe dło-
nie i okrzyk „ Bandera, Bandera, Ban-
dera…” . Na polskiej szkole we Lwowie 
wisi popiersie kata polskiej ludności 
cywilnej Romana Szuchewycza. Polska 
mniejszość  jest ignorowana i dyskry-
minowana. UPA zbrodnicza formacja 
gloryfikowana , a jej dowódcy wyno-
szeni na pomniki.  Macki szerzącego się 
ukraińskiego faszyzmu rozpościerają się 
niestety w dzisiejsze granice RP i trzeba 
o tym mówić głośno bo historia jest naj-

lepszą nauczycielką przyszłości.
W ubiegłym roku Przemyskie Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X 
D.O.K , Centrum Kulturalne w Przemy-
ślu, Marszałek Województwa Podkar-
packiego i Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie pod patronatem 
śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP 
uczcili pamięć ofiar wywózek Polaków 
w głąb ZSRR w czasie II wojny świa-
towej uroczystościami i wielką rekon-
strukcją historyczną „Na nieludzką zie-
mię” . W roku przyszłym chcemy oddać 
hołd polskim, czeskim, ormiańskim i 
ukraińskim ofiarom ludobójstwa doko-
nanego przez OUN-UPA  na Kresach , 
a także cześć tym , którzy cudem prze-
żyli lub wzięli czynny udział w obronie 
polskiej ludności jak choćby żołnierze 
27 Wołyńskiej DP, oddziałom polskiej 
samoobrony i wszystkim tym, którzy 
stanęli do walki z ukraińskimi bandyta-
mi. Pragniemy zrobić to poprzez orga-
nizację głównych obchodów rocznico-
wych właśnie na naszym terenie oraz 
rekonstrukcji historycznej oddającej w 
jak najwierniejszy sposób tragedie Wo-
łynia. Nie mamy jeszcze ustalonego do-
kładnego terminu, konkretnego miejsca, 
finansów i pełnej listy partnerów tego 
wielkiego przedsięwzięcia. Mamy za to 
wielką przychylność osób związanych 
z tematyką kresową, mamy partnera w 
postaci gminy gdzie rekonstrukcja zo-
stanie zrealizowana i nadzieję na włą-
czenie się Państwa w organizacje i po-
moc przy tym przedsięwzięciu. 

Mirosław Majkowski

Korespondencja z Przemyśla

Przemyska 
inicjatywa

 NASTĘPNE 
WYDANIE 
„KRESOWEGO 
SERWISU 
INFORMACYJNE-
GO”

Książki, które można kupić w Stowarzyszeniu Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu

http://www.tyligentnebatiary.pl
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  Sponsorzy

      
      BTX 

- targi, reklama, poligrafia
 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe domeny i skrzynki 

pocztowe 

- nagłośnienie

Bartexpo Agencja Reklamowa
02-670 Warszawa ul. Puławska 240/60

22 8534397 ; 501 153340

KSI powstał dzięki życzliwości agencji 
reklamowej BARTEXPO

KONTAKT
KSI oraz serwisy internetowe

Bartexpo
02-670 Warszawa 
ul. Puławska 240 / 60
tel. 22 8534397; 22 8534393
faks: 22 8439914

Redakcja - Kontakt:

Bogusław Szarwiło
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Andrzej Łukawski 
andrzej.lukawski@btx.pl
501 153 340

PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJ-
CZYŹNIE PRZODKÓW, TO NIE TYLKO 

OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

Partnerzy
Medialni

Dołącz do grupy

PARTNERÓW
MEDIALNYCH

Nie może Ciebie 
tutaj zabraknąć

Ogłoszenia nieruchomości darmo-
we Oferty nieruchomości, mieszkania, 
domy, działki i grunty, lokale, obiekty 
użytkowe, garaże, oferty kupna, sprze-
daży z całego kraju. Sprzedam, kupię. 
Ogłoszenia nieruchomości z rynku pier-
wotnego oraz wtórnego.

Ty też możesz zostać 
sponorem

www.milno.pl  

www.olejow.pl

mailto:redakcjaksi%40kresy.info.pl?subject=Do%20redakcji%20KSI
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http://www.radiolwow.org/
http://_jedrus_.systempartnerski.pl/
http://www.ooferty.pl/
http://www.milno.pl  
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