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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

1 i 17 września  80 lat temu Wstrząsająca książ-
ka Krystyny Lema-
nowicz „Osaczenie. 
Polski Wołyń w ogniu 
nienawiści”
Właśnie pod takim tytułem, jak p/w 
ukazała się w sierpniu 2018 r. recen-
zja Zuzanny Przeworskiej poświeco-
na książce która umknęła zapewne 
nie tylko mojej uwadze, a bardzo 
cennej w 75 rocznicę „Rzezi Woły-
nia”. Niestety nie było...strona 12

RZEŹ W MAŁO-
POLSCE WSCHOD-
NIEJ
Rzeź w Małopolsce Wschodniej – 
czystki etniczne ludności polskiej i 
jej ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na terenie 
województw tarnopolskiego, stani-
sławowskiego i lwowskiego II Rze-
czypospolitej podczas okupacji woj-
skowej tych ziem przez III Rzeszę i 
ZSRR w latach 1943- 1945. Zbrodni 
na Polakach ...strona 15

O pełnej wydarzeń, 
ale logicznej, spójnej 
i mającej sens histo-
rii.
Kiedy Niemcy zdradziecko napadły 
na nasz kraj miałem 12 lat. Pierwsze 
oddziały wojskowe wkroczyły do 
Śmigła 8 września 1939 r. Rozpo-
częły się różnego rodzaju represje w 
stosunku do ludności polskiej. Wpro-
wadzono godzinę policyjną, okupant 
zrywał ze snu drogomistrzem. Krew 
z chodników ...strona 18

Płk prof. Władysław 
Filar żołnierz 27 WDP 
AK i historyk
Władysław Tadeusz Filar ps.” Hora „, 
„ Wondra „urodził się 18 lutego 1926 
w Iwaniczach pow. Poryck woj. wo-
łyńskie. To była rozległa wieś, która 
dzieliła się na Iwanicze Stare i Nowe, 
a obie części łączyła stacja kolejowa 
na trasie miedzy Włodzimierzem 
Wołyńskim a Sokalem. Miejscowość
jak w pigułce prezentowała ludność 
zamieszkałą na Wołyniu. W Starych 
Iwaniczach, 60% mieszkańców sta-
nowili Ukraińcy,...strona 19

O przynależność
Wschodniej Mało-
polski do Polski
Pod Warszawą walczymy o byt i 
niepodległość. Pod Lwowem toczy 
się bój o granice państwa, o przyna-
leżność Wschodniej Małopolski do 
Polski. Od wyników walki w Kon-
gresówce zależy, czy będziemy pań-
stwem niepodległym, mocnym, czy 
okrojoną częścią ...strona 20

Kalendarium ludobój-
stwa.  Wrzesień 1944

.....strona 22

Zapomniane ludo-
bójstwo Żydów
na Wołyniu w 1919 
roku
Ksiądz błagał świat o reakcję. Nie 
pierwszym bestialstwem był pogrom 
6 milionów Żydów podczas II Wojny 
Światowej. Nie pierwszą Rzeź Wo-
łyńska w latach 40-tych XX wieku. 
O falach nieludzkiej ...strona 27

Jan Klim – o sąsia-
dach z Hłuboczka 
Wielkiego i służbie w 
Istriebitielnych Ba-
talionach
Jan Klim urodził się w 1928 r. w Hłu-
boczku Wielkim, w powiecie tarno-
polskim. Ta pięknie położona wieś 
sołecka, ciągnąca się na długości 3 
km, liczyła w latach trzydziestych 
XX w. ponad 2300 mieszkańców, z 
czego 52 ...strona 28

Nauczyciele na Kre-
sach
Po Powstaniu Styczniowym na Ukra-
inie trzy prowincje w zaborze rosyj-
skim: Podole, Wołyń i Ukraina zosta-
ły obłożone specjalnym podatkiem z 
tytułu odszkodowania za zniszczenia
w czasie działań...strona 31

Moje Kresy Stanisła-
wa Mełech cz.2
W Prusach nad rzeką Pełtwią, pod 
Lwowem, gdzie tymczasowo miesz-
kaliśmy było nam bardzo ciasno. 
Więcej niż dziesięciu domowników 
musiało pomieścić. ...strona 40

Pamiętnik kpt. Ma-
riana Strzetelskiego
Niniejszym prezentuję Państwu 
wspomnienia kpt. Mariana Strzetel-
skiego z lat 1914-1921, który brał 
udział w obronie Twierdzy Przemyśl. 
Po zdobyciu Twierdzy ...strona 42 

Tułaczka Kresowian 
- i co dalej? Cz. I
Oto stara szafa. Poniemiecka szafa… 
Zdziwicie się Państwo: -Cóż ma do 
rzeczy niemiecka szafa na stronie 
kresowej? Ano ma wiele. Dla Kreso-
wiaków, którzy dotarli do Wrocławia 
po wojnie, pozbawionych ...strona 46
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Pierwszy Jubileusz 
KSI
Wydanie setnego numeru KSI, 
uprawnia nas do nazwania tego wy-
dania „Jubileuszowym”. Od razu 
pragniemy jednak zapewnić, że nie 
zamierzamy go hucznie fetować, 
ale przypomnieć jak doszło do po-
wstania tego pisma. Wszyscy do-
brze pamiętają, że 4 czerwca 1989 
r. odrodziła się III Rzeczpospolita, 
demokratyczna i suwerenna. Nieste-
ty poprawność polityczna nowych 
rządów zamiatała pod przysłowiowy 
dywan fakty historyczne związane
z Kresami II RP, szczególnie zbrod-
nię „Ludobójstwa dokonanego na 
Polakach przez ...strona 6

Lwów 17 września
1939 roku.
W środowisku polskich historyków 
panuje opinia, że z dniem 17 wrze-
śnia 1939 roku kampania wrześnio-
wa została ostatecznie przegrana. 
Trudno się z tym nie zgodzić. 
Do agresora z zachodu, dysponują-
cego prawie 2 milionami żołnierzy, 
10 tys. dział, 2800 tys. czołgów oraz 
2 tys. samolotów, dołączył nieprzyja-
ciel, który rzucił do walki ponad 300 
tys. żołnierzy, 4 tys. dział, 5 tys. czoł-
gów oraz tysiąc samolotów. 
Wojsko Polskie, poważnie osłabio-
ne walkami na zachodzie nie miało 
fizycznych szans powstrzymania..
strona .......7

Tylko mądrzy, dba-
jący o swoje zdrowie 
unikają zarazy
„Gdy myślę nocą o Niemcach, sen 
mnie opuszcza” - tym zdaniem za-
czyna Dieter Schenk, niemiecki 
historyk i kryminolog, historyczną 
relację „Noc morderców. Kaźń pol-
skich profesorów we Lwowie”.

To jedna z tysięcy zbrodni dokona-
nych przez Niemców na Polakach 
będąca częścią planu wymordowa-
nia polskiej inteligencji. Została do-
konana przez członków Einsatzkom-
mando zur besonderen Verwendung, 
do tej jednostki należało 250 męż-
czyzn - to była banda mor ...strona 11

Mimo zawartych sojuszy z Anglią i Francją, 1 września 1939 roku Hitler uderza na Polskę a pomoc jak nie 
nadchodziła tak nie nadeszła. Anglia i Francja nie pomogła i nie pomogła też RumuniaAnglia i Francja nie 
pomogła i nie pomogła też Rumunia  z którą mieliśmy podpisany sojusz jednak dotyczył on przypadku za-
atakowania Polski tylko przez Związek Sowiecki. Dokończenie na stronie 2

Setne wydanie
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125 lat temu,  urodził się Kazi-
mierz Wierzyński – poeta, proza-
ik, redaktor naczelny „Przeglądu 
Sportowego” i tygodnika „Kultu-
ra”. Był złotym medalistą olimpij-

skim i skamandrytą, którego wy-
klęła PRL. Kazimierz Wierzyński 
urodził się 27 sierpnia 1894 roku 
w Drohobyczu, jako syn Andrze-
ja Wirstleina-Wierzyńskiego i 

Felicji z Dunin-
-Wąsowiczów. Oj-
ciec spolonizowany 
niemiecki osadnik, 
początkowo nazy-
wał się Wirstlein. 
Nazwisko Wierzyń-
ski przyjął w roku 
1912. Jak sam póź-
niej napisał: „Wy-
chowała mnie pro-
wincja (...) wzbu-
dziło to we mnie 
sentyment do Stryja, 
Drohobycza, Sam-
bora i Chyrowa, do 
tych małych miast i 
miasteczek, między 
którymi krążyłem do 
18. roku życia. Jako 
syn emerytowanego 
wówczas urzędnika 
kolejowego najle-
piej czułem się w 
okolicach dworca, 
skąd – jak mi się 
zdawało – wylatu-
ją drogi w szeroki 
świat lub nadcią-
gają smutki i tęsk-
noty”. Po maturze, 
która zdał w Stryju, 
udał się do Kra-

kowa, gdzie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim podjął studia z fi-
lologii polskiej, romańskiej oraz 
filozofii. Rok później przeniósł się 
do Wiednia, gdzie na tamtejszym 
uniwersytecie uczęszczał na sla-
wistykę, germanistykę i filozofię. 
Już wówczas należąc do organiza-
cji „Drużyny Sokole”, angażował 
się w działalność konspiracyjną i 
niepodległościową. Kiedy wybu-
chła I wojna światowa, wstąpił na 
ochotnika do Legionu Wschod-
niego. Będąc austriackiej armii 
dostał się do niewoli, podczas któ-
rej w obozie jenieckim w Riaza-
niu. Na początku 1918 roku podjął 
udaną próbę ucieczki. Przez pół 
roku przebywał w Kijowie, gdzie 
wstąpił do konspiracyjnej Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. W 
lecie 1918 roku przeniósł się do 
stolicy, gdzie został korektorem 
„Gazety Warszawskiej”. Dzięki 
podjęciu dodatkowej współpracy 
z pismem „Pro Arte et Studio”, 
szybko wszedł w artystyczne śro-
dowisko miasta. Poznał takich 
poetów, jak Tuwim, Lechoń, Sło-
nimski czy Iwaszkiewicz. Wkrót-
ce współtworzył już z nimi grupę 
literacką „Skamander”. Podczas 
wojny bolszewickiej literat był 
oficerem do spraw propagandy 
w Biurze Prasowym Naczelnego 
Dowództwa. W międzyczasie pra-
cował dla „Ukraińskiego Słowa” i 
„Dziennika Kijowskiego”. Po de-

Nasi rodacy z Wołkowyska 
nie poddają się rusyfikacji 
i organizują Polską Szkołę 
Społeczną przy ZPB
Redakcja za Kresy24.pl
Polska Szkoła w Wołko-
wysku przestanie mieć 
status monopolisty w za-
kresie nauczania języka 
polskiego w tym mieście. 
Społeczną naukę języka 
polskiego postanowił uru-
chomić działający w Woł-
kowysku oddział Związku 
Polaków na Białorusi.
24 września odbyło się 
spotkanie organizacyjne 
przyszłego społecznego 
ośrodka nauczania języka 
polskiego w Wołkowysku. 
Prowadząca spotkanie 
prezes Oddziału ZPB w 
Wołkowysku Maria Tisz-
kowska poinformowała 
zgromadzonych, że po-
trzeba organizacji naucza-
nia języka polskiego w 
Wołkowysku jest od daw-

na pod-
n o s z o n a 
na posie-
d z e n i a c h 
Z a r z ą d u 
o d d z i a ł u 
ZPB.
– Do Za-
r z ą d u 
w p ł y n ę ł y 
już 42 po-
dania od 
naszych działaczy, którzy 
chcieliby, aby ich dzieci 
uczęszczały na zajęcia ję-
zyka polskiego – opowia-
dała Maria Tiszkowska. 
Pani prezes zaznaczyła, 
że chodzi o wszystkie ka-
tegorie wiekowe, wobec 
czego planowane jest za-
łożenie klas dla uczniów 
w wieku: 5-7 lat; 8-11 

lat; 12-14 lat i klasy mło-
dzieżowej dla piętnasto, 
szesnasto i siedemnasto-
latków. Poza tym zosta-
nie utworzona klasa dla 
dorosłych, od których do 
Zarządu Oddziału ZPB 
w Wołkowysku wpłynęło 
czternaście podań z prośbą 
o umożliwienie pobierania 
nauki języka polskiego.

1 i 17 września 
80 lat temu
Redakcja

125 lat temu w Drohobyczu uro-
dził się Kazimierz Wierzyński
Redakcja

mobilizacji udał się w paroletnią 
podróż po zachodniej Europie. Po 
powrocie do Warszawy Wierzyń-
ski oddał się dziennikarstwu. Stale 
współpracował ze „Skamandrem” 
i „Wiadomościami Literackimi”. 
W „Gazecie Polskiej” podjął się 
pracy recenzenta literackiego i 
teatralnego. W 1926 roku został 
redaktorem naczelnym „Przeglą-
du Sportowego”,  był bowiem go-
rącym miłośnikiem sportu. Przede 
wszystkim zaś piłki nożnej. Kiero-
wany przez niego „Przegląd Spor-
towy” zmienił format, objętość i 
styl pisarski, przez co stał się naj-
popularniejszym pismem sporto-
wym w kraju i jednym z lepszych 
w Europie. To on wymyślił wyścig  
„Tour de Pologne „ i „Plebiscyt na 
10 najlepszych sportowców Pol-
ski”. W 1931roku został redakto-
rem naczelnym  tygodnika literac-
kiego „Kultura”. W międzyczasie 
w roku 1923 ożenił się. W 1925 
roku uhonorowano go nagrodą 
Polskiego Towarzystwa wydaw-
ców Książek. Po wybuchu II woj-
ny światoej, ewakuowano go wraz 

z zespołem redakcyjnym „Gazety 
Polskiej” do Lwowa. Następnie 
udał się do Francji, z której w 1941 
roku przez Portugalię i Brazylię 
przedostał się do Stanów Zjedno-
czonych. Stał się bardem walczą-
cego kraju. Wydał pięć tomów 
poetyckich, m.in. słynne „Krzyże i 
miecze”. W USA nawiązał współ-
pracę z londyńskimi „Wiadomo-
ściami”. Po wojnie przeżywał 
ciężkie chwile. Do kraju nie miał 
po co wracać – w PRL był zaka-
zany. Współpracował z Radiem 
Wolna Europa. W 1964 roku wró-
cił do Europy i zamieszkał w Rzy-
mie. Zmarł  13 lutego 1969 roku 
w Londynie. Dziewięć lat później 
prochy poety sprowadzono do 
Polski i pochowano na Cmentarzu 
Powązkowskim. 22 lutego 2019 
roku Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej jednogłośnie poparł uchwałę 
upamiętniającą 100. rocznicę de-
biutu i 50. rocznicę śmierci Ka-
zimierza Wierzyńskiego. Info za:. 
https://dzieje.pl/aktualnosci/125-
lat-temu-w-drohobyczu-urodzil-
sie-kazimierz-wierzynski

...dokończenie ze str. 1
Mimo zawartych sojuszy z Anglią 
i Francją, 1 września 1939 roku 
Hitler uderza na Polskę a pomoc 
jak nie nadchodziła tak nie nade-
szła. 
Na domiar złego, zawarty 
23 sierpnia 1939r. Pakt Rib-
bentrop-Mołotow będący for-
malnie paktem o nieagresji ale 
w swojej tajnej części zawiera 
załącznik dotyczący rozbioru te-
rytorium Polski, w dniu 17 wrze-
śnia 1939r. ten dokument staje 
się faktem dokonanym i Polska 
znajduje się w kleszczach wojsk 
niemieckich oraz sowieckich.
 Anglia i Francja nie pomo-
gła i nie pomogła też Rumunia   
z którą mieliśmy podpisany so-
jusz jednak dotyczył on przy-
padku zaatakowania Polski tyl-
ko przez Związek Sowiecki.

17 września bez określonego w 

prawie międzynarodowym wy-
powiedzenia wojny zaatakowała 
Polskę Armia Czerwona. 

Związek Radziecki w nocie 
przedstawionej w nocy 17 wrze-
śnia 1939 – już w chwili rozpo-
częcia agresji – ambasadoro-
wi RP w Moskwie Wacławowi 
Grzybowskiemu, stwierdził jed-
nostronnie zaprzestanie istnienia 
państwa polskiego. Ambasador 
odmówił przyjęcia noty, polscy 
dyplomaci wyjechali z terytorium 
Związku Radzieckiego dopiero 
po interwencji dziekana korpusu 
dyplomatycznego, ambasadora 
Rzeszy von Schulenburga.
Dla osamotnionych Polaków 
mieszkających po wschodniej 
stronie linii podziału wpływów 
na Sowiecki i Niemiecki, 2/3 te-
renów pod wpływem Sowietów 
okazało się rzeczywistym rozbio-
rem Polski. 

https://dzieje.pl/aktualnosci/125-lat-temu-w-drohobyczu-urodzil-sie-kazimierz-wierzynski
https://dzieje.pl/aktualnosci/125-lat-temu-w-drohobyczu-urodzil-sie-kazimierz-wierzynski
https://dzieje.pl/aktualnosci/125-lat-temu-w-drohobyczu-urodzil-sie-kazimierz-wierzynski
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Przeszedł szlak bojowy z 27 Wo-
łyńską Dywizją Piechoty Armii 
Krajowej po to, by w Skrobowie 
na Lubelszczyźnie zostać  wraz  
z dywizją podstępnie rozbrojo-
nym przez Sowietów. 

Tą historię znają wszyscy któ-
rzy choć raz spotkali się z już 
śp. Władysławem Filarem.

23 sierpnia   2019 roku towarzy-
szyłem profesorowi  w ostatniej  
niestety drodze, drodze na Wiecz-
ną Wartę w której towarzyszyła 
mu rodzina, nieliczna już grupa 
dywizyjnych kolegów z Kresowej 
Armii Krajowej, kolegów z Aka-
demii Sztuki Wojennej oraz po-
tomków żołnierzy 27 WDP AK. 
Pozostawił po sobie nie tylko 
dorobek naukowy ale też za-
warte w książkach obrazy z hi-
storii Kresów i 27 WDP AK. 
Odszedł Wołyniak, świadek hi-
storii polskich Kresów ale też 
świadek najbardziej z krwawych 
historii Wołynia jakim niewątpli-
wie było ukraińskie ludobójstwo.
 
Zawsze gotowy do podzielenia 
się tą historią z potomkami żoł-
nierzy 27 WDP AK oraz uczestni-
kami Kresowych Czwartków. 
Zawsze można było liczyć na pro-
fesora i jeżeli dopisywało zdrowie 

nigdy nie odmawiał by spotkać 
się z nami. 
Pamiętam Wieczornice Wołyń-
skie odbywające się co roku 11 
lipca na Skwerze Wołyńskim, po 
których zawsze oblegał profesora 
wianuszek słuchaczy a profesor 
opowiadał, opowiadał, a słucha-
jącym cały czas było mało i mało. 
Podobnie było na Kresowych 
Czwartkach gdzie po skończo-
nej prelekcji profesor opowiadał, 
opowiadał.... a te opowieści koń-
czyły się przed północą. 

Był otwarty na tego rodzaju spo-
tkania i cieszył się, że jest po-
mocny grupie potomków Woły-
niaków, studentów jak też zgro-
madzonym przy tego rodzaju 
przedsięwzięciach mieszkańców 
Warszawy którzy bardzo lubili 
spotkania z profesorem a on to 
uczucie odwzajemniał przekazu-
jąc swoją wiedzę o „tamtych cza-
sach” otwierając tym samym gra-
nicę na Kresy, dzięki czemu choć 
przez te kilka godzin byliśmy tam 
bo miał fenomenalną pamięć i dar 
opowiadania przeżytych faktów.       

Dziś nie ma go już w śród nas i 
z ogromnym żalem i smutkiem 
towarzyszyłem profesorowi 
w jego ostatniej drodze. Mu-

siałem być razem z profesorem 
tym bardziej, że w Kresowym 
Serwisie Informacyjnym pu-
blikujemy jego wspomnienia 
a więc tą drogę odbyłem w imieniu 
własnym oraz czytelników KSI.
  
Żegnamy Cię Profesorze ale nie 
żegnamy się z pamięcią po wspa-
niałym człowieku którą pozosta-
wiamy sobie przy nas. 

Ś.P. Wladysław Filar Został po-
chowany w Rembertowie na 
Cmentarzu przy ul. Grzybowej 4. 

W ostatniej drodze towarzyszyły 
profesorowi poczty sztandarowe:  
Okręgu Wołyń ŚZŻAK, Lubel-
skiego i Krakowskiego Środowi-
ska Żołnierzy 27 WDP AK któ-
rych pochylone sztandary po cere-
monii pochówku, oddały ś.p. Wła-
dysławowi Filarowi ostatni salut.

Nad trumną w imieniu rodzi-
ny głoś zabrał wnuk Piotr Bułka 
a w imieniu Akademii i ze-
społu współpracowników 
profesora, Maciej Ratajczak. 
W ostatniej drodze do miejsca po-
chówku towarzyszyła zmarłemu 
Asysta Wojskowa Warszawskiego 
Garnizonu która oddala profeso-
rowi pożegnalną salwę honorową.     

Ostatnia droga płk prof. 
Władysława Filara
Andrzej Łukawski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Przyszedł na świat 2 wrze-
śnia 1883 roku w Przerowie na 
Morawach. Jego rodzice mieli 
austriacko-czeskie korzenie. Los 
zadecydował jednak, że Rudolf 
zostanie… Polakiem, choć po 

polsku zaczął mówić dopiero jako 
kilkulatek. Po śmierci ojca We-
igla jego matka ponownie wyszła 
za mąż. To ojczym, Józef Trojnar, 
nauczył Rudolfa nowego języka. 
Rodzina zamieszkała w Gali-

cji – najpierw w Jaśle, później w 
Stryju, gdzie Weigl w 1903 roku 
zdał maturę. Zdał na Wydział Me-
dyczny Uniwersytetu Lwowskie-
go, lecz nie na studia lekarskie, 
a… przyrodnicze. Po siedmiu 
semestrach zdobył tytuł doktora i 
pracę asystenta w zakładzie Józe-
fa Nusbauma-Hilarowicza.  „To 
Weigl pokazał światu jak za 
pomocą niewiele grubszej od 
włosa szklanej rurki wprowa-
dzać do jelita zdrowych wszy 
riketsje”  W latach 20. opracował 
pierwszą wersję szczepionki, któ-
ra miała uratować miliony ludzi w 
Chinach, Afryce i Europie. Stwo-
rzył we Lwowie laboratorium 
badawcze – stało się ono zaląż-
kiem Instytutu Badań nad Tyfu-
sem Plamistym. Podczas pierw-
szej sowieckiej okupacji Lwowa 
Rosjanie zostawili Weiglowi w 
zasadzie wolną rękę. Przekazali 
mu nawet do dyspozycji budynek 
gimnazjum żeńskiego im. Królo-
wej Jadwigi. Sytuacja zmieniła 
się diametralnie po wkroczeniu do 
miasta Niemców. W nocy z 3 na 4 
lipca 1941 roku naziści dokonali 

mordu profesorów lwowskich. 
Weigla nie było wśród ofiar – bo 
hitlerowcy go potrzebowali.  Ru-
dolf to wykorzystał. W zamian 
za produkowanie szczepionki na 
potrzeby Wehrmachtu wymógł na 
Niemcach prawo do samodzielne-
go wyboru współpracowników. 
Dzięki temu uratował m.in. Zbi-
gniewa Herberta, Stefana Bana-
cha, Andrzeja Szczepkowskiego 
i tysiące innych, którzy za cenę 
własnej krwi (byli karmicielami) 
otrzymywali ausweis Instytutu – 
polisę na życie w okupowanym 
Lwowie. Szacuje się, że Weigl 
ocalił w ten sposób nawet pięć 
tysięcy osób.

Niemcy chcieli, by profesor 
podpisał volkslistę, on jednak 
odmówił, mówiąc: „Ojczyznę 
wybiera się jeden raz. Ja 
dokonałem wyboru w roku 
1918”. Do końca życia – choć 
w jego żyłach nie było polskiej 
krwi – uważał się za Polaka. 
Przyszło mu za to słono zapłacić. 
Konsekwencje przywiązania 
do „ojczyzny z wyboru” odczuł 

boleśnie również po wojnie. 
Jako zadeklarowany Polak nie 
chciał pozostać we Lwowie. 
Przeniósł się więc z rodziną 
do Krakowa. Tyle tylko, że 
tam… nikt go nie chciał. Mimo 
to Weigl kontynuował pracę – 
najpierw w Krakowie, później w 
Poznaniu. Zmarł nagle po udarze 
mózgu 11 sierpnia 1957 roku w 
wieku niespełna 74 lat. Dopiero 
po śmierci uznano jego zasługi. 
Otrzymał Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski, a później również medal 
Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata. Jak skomentował (nie 
bez złośliwości) współpracownik 
Weigla Stefan Kryński: 
„Odznaczono go w trumnie”. 
Dla profesora chyba nie miało 
to jednak dużego znaczenia. 
Najważniejszą walkę – z tyfusem 
– wygrał. 

INFO za:  https://twojahistoria.
pl/2019/08/28/rudolf-weigl-
wybitny-polak-ktory-stworzyl-
szczepionke-przeciw-tyfusowi-
plamistemu/

Zapomniany kresowy uczony,  profesor 
Rudolf Weigl,  który stworzył szczepionkę 
przeciw tyfusowi plamistemu?
Redakcja

https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/co-sie-zdarzylo-2-wrzesnia/
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/co-sie-zdarzylo-2-wrzesnia/
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/kartka-z-kalendarza-3-lipca/
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/kartka-z-kalendarza-4-lipca/
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/kartka-z-kalendarza-4-lipca/
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/co-sie-zdarzylo-11-sierpnia/
https://twojahistoria.pl/2019/08/28/rudolf-weigl-wybitny-polak-ktory-stworzyl-szczepionke-przeciw-tyfusowi-plamistemu/
https://twojahistoria.pl/2019/08/28/rudolf-weigl-wybitny-polak-ktory-stworzyl-szczepionke-przeciw-tyfusowi-plamistemu/
https://twojahistoria.pl/2019/08/28/rudolf-weigl-wybitny-polak-ktory-stworzyl-szczepionke-przeciw-tyfusowi-plamistemu/
https://twojahistoria.pl/2019/08/28/rudolf-weigl-wybitny-polak-ktory-stworzyl-szczepionke-przeciw-tyfusowi-plamistemu/
https://twojahistoria.pl/2019/08/28/rudolf-weigl-wybitny-polak-ktory-stworzyl-szczepionke-przeciw-tyfusowi-plamistemu/
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Szkic o Janie Królu, nauczy-
cielu wychowania fizyczne-
go i muzyki w gimnazjum w 
Sarnach, jest kontynuacją cy-
klu artykułów poświęconych 
osobom pracującym jako 
nauczyciele w okresie mię-
dzywojennym, które w latach 
1939–1941 doznały represji 
ze strony władz radzieckich.

Jan Król urodził się w 1896 
r. w Tarnowie (obecnie woje-
wództwo małopolskie). Jego 
ojciec Ignacy Król pracował 
jako malarz. Matka Paulina 
Król (ur. w 1866 r.), jak wy-
nika z ankiety aresztowanego, 
która zachowała się w aktach 
śledztwa, była urzędniczką. 
W aktach są też informacje o 
tym, że na początku II wojny 
światowej mieszkała w Tar-
nowie przy ulicy Narutowicza 7.

Oprócz Jana w rodzinie było jesz-
cze sześcioro dzieci. W 1939 r. 
najstarszy z nich Aleksander (ur. 
w 1891 r.) pracował jako inży-
nier wojskowy i mieszkał w War-
szawie przy ulicy Ikara 1, Maria 
(ur. w 1894 r.) wyemigrowała do 

Ameryki, Jadwiga (ur. w 1897 r.) 
również mieszkała w Warszawie, 
Zygmunt (ur. w 1898 r.) pracował 
jako nauczyciel plastyki w Krako-
wie, Tadeusz (ur. w 1900 r.) był 
nauczycielem w Wieluniu (obecnie 
województwo łódzkie), zaś naj-
młodszy Stanisław (ur. w 1914 r.) 
mieszkał w Tarnowie.

W latach 1915–1918 Jan Król był 
podporucznikiem wojska austriac-
kiego. W latach 1918–1922 służył 
w Wojsku Polskim i uczestniczył 
m.in. w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. Na początku lipca 1920 r. wal-
czył pod Równem, gdzie Wojsko 
Polskie poniosło porażkę. Został 
zdemobilizowany z wojska 
w stopniu porucznika rezerwy.

Członkowie Pol-
skiego Towarzy-
stwa Kulturalno-
- O ś w i a t o w e g o 
w Obwodzie 
T a r n o p o l s k i m 
wzięli udział w 
Festiwalu Dzie-
dzictwa Kresów.

W ramach Festi-
walu odbyły się 
spotkania z histo-
rykami, wystawy, 
prezentacje, kon-
kursy, warsztaty, 
pokazy kulinarne. 
Z o rg a n i z o w a n o 
również rajd rowe-
rowy i rekonstruk-
cję bitwy pod Za-
dwórzem. Podczas 
jednego z licznych 
koncertów wystą-
pił młodzieżowy 
chór «Wołyńskie słowiki» dzia-
łający przy Towarzystwie Kul-
tury Polskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki.

Tarnopolska delegacja wzię-
ła również udział w prelekcji 
Tomasza Kuby Kozłowskiego 
pt. «Dziedzictwo Kresów 
a 100-lecie odzyskania Niepod-
ległości». W trakcie dyskusji 

prezes Polskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Oświatowego Ob-
wodu Tarnopolskiego Piotr Fryz 
przedstawił problemy, z którymi 
borykają się polskie organizacje 
na Tarnopolszczyźnie. Członko-
wie towarzystwa uczestniczyli 
także 
w różnych wystawach oraz pre-
zentacji projektu Grażyny Or-
lowskiej-Sądej «Mogiłę pradzia-

da ocal od zapomnienia».

Festiwal Dziedzictwa Kresów 
tradycyjnie odbył się w Gminie 
Lubaczów (woj. podkarpackie) 
pod koniec lipca – na początku 
sierpnia. Wydarzenie, którego 
historia sięga 2009 r., stało się 
platformą spotkań z artystami, 
naukowcami i przedstawicielami 
polskich organizacji kresowych.

W bogatej 
historii ma-
larstwa pol-
skiego jest 
duża grupa 
a r t y s t ó w, 
którzy za 
swojego ży-
cia pozostali 
niedocenie-
ni. Jednym 
z nich bez 
wątpienia był 
Władysław 
Ślewiński.

Każdy, kto planuje swoją drogę ży-
ciową, powinien twardo trzymać 
się stałej, a pewnej zasady: wybieraj 
zawód w oparciu o własne zdolno-
ści, zainteresowania i możliwości. 
Władysław Ślewiński, jeden z naj-
wybitniejszych polskich postim-
presjonistów, najwyraźniej nie znał 
tej prawidłowości. Nie zwracając 
uwagi na swe talenty, zabrał się za 
zarządzanie oddziedziczonym po 

matce majątkiem ziemskim Pilasz-
kowice. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. W gospodarowaniu 
doznał całkowitej porażki. W 1888 
r., mając zaledwie 32 lata (urodził 
się 1 czerwca 1856 r., był synem Ka-
jetana Ślewińskiego, dziedzica wsi 
Białynin, oraz Heleny z Mysyrowi-
czów, która zmarła przy porodzie), 
musiał uciekać do Paryża, ratując się 
w ten sposób od wierzycieli, komor-
nika i urzędu skarbowego.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Zakończył 
się pierw-
szy turnus 
w ramach 
p r o j e k t u 
«Ekspedy-
cja Polska. 
Edukacyjne 
wyjazdy». 
Wzięło w 
nim udział 
blisko 50 
dzieci pol-
skiego po-
chodzenia z 
Równego, 
Berestecz-
ka, Łanowic, Czerwonogrodu, 
Kołomyi i Drohobycza.

W dniach 3–13 sierpnia uczestni-
cy wyjazdu przebywali w ośrod-
ku wypoczynkowym «Weronika 
INN» w Poroninie (wojewódz-
two małopolskie).

Program turnusu był bardzo bo-
gaty. Dzieci codziennie brały 
udział w spotkaniach integracyj-
nych, m.in. prezentowały swoje 
miejscowości, uczestniczyły w 

zawodach sportowych lub bawiły 
się na dyskotekach. Jednocześnie 
aktywnie uczyły się języka pol-
skiego.

Ponadto odbyło się wiele wy-
cieczek, podczas których dzieci 
wspólnie z opiekunami zwiedzi-
ły zamek w Niedzicy, kopalnię 
soli w Wieliczce i Muzeum Ta-
trzańskie w Zakopanem, space-
rowały starymi ulicami Krakowa 
i odpoczywały w parku linowym 
we wsi Murzasichle.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

Delegacja z Tarnopola wzięła udział 
w Festiwalu Dziedzictwa Kresów 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Dzieci polskiego pochodzenia 
z Ukrainy spędziły wakacje 
w Małopolsce
MONITOR WOŁYŃSKI

Ocaleni od zapomnienia: Jan Król  
MONITOR WOŁYŃSKI

ABC kultury polskiej: 
Władysław Ślewiński
 - polski Gauguin 
MONITOR WOŁYŃSKI
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 Szanowna redakcjo! Stokrotne 
dzięki za 100 numerów Kreso-
wego Serwisu Informacyjnego. 
Za wytrwałe dokumentowanie 
ukraińskich zbrodni i podtrzy-
mywanie pamięci o tych, których 
kości i bezimienne mogiły roz-
rzucone są po całej, skrwawio-
nej ich krwią kresowej ziemi. Za 
to, że wbrew przeciwnościom 
i polityce władz, głosicie prawdę. 
Dziękuję też w imieniu ziomków, 
którzy z zadrą w sercu i poczu-
ciem krzywdy opuścili ten świat.
Razem z nimi przeżyłem tam wie-
le bezsennych nocy znaczonych 
łunami płonących siół i mrożą-
cych krew wieści o potwornych 
mordach. Każdy wieczór niósł 
lęk i groźbę utraty życia. Gdy 
wydawało się, że nadciąga upra-
gniony pokój, Sowieci wsparli 
rozbój. 11 listopada 1945 roku 
patrzyliśmy bezradnie z pola, jak 
płomienie pożerają nasze domy. 
Jak płonie Milno. Grozę potęgo-
wało przerażające wycie psów 
i ryk palących się zwierząt. Z tru-
dem odbudowaną w ciągu 20 lat 
wioskę, horda banderowska w 
jedną noc zamieniła w zgliszcza.
Obraz przesłoniętego dymami 
pogorzeliska, ludzi wstrząsanych 
szlochem, płaczących przerażo-
nych dzieci, zmasakrowanych 
i spalonych mieszkańców, po-
pękanych zwierząt i zbiorowego 
pogrzebu, każdemu ocalonemu 
towarzyszył do końca życia. 
Ten los zgotowali nam sprzymie-
rzeńcy. Oddali Stalinowi pół Pol-
ski, a nas skazali na wygnanie. 
W okresie PRL-u mimo zakazu, 
starsi przekazywali to młodym. 
Żyli nadzieją, że kiedyś nie-
podległa Polska doprowadzi do 
ukarania zbrodniarzy przez Mię-
dzynarodowy Trybunał. Że za-
wisną na stryczkach jak hitlerow-
cy. Mocno się jednak zawiedli. 
Taka Polska powstała, ale 
podporządkowała się intere-
som tych, którzy w 1939 wy-
dali nas na łup Niemcom, 
a w 1943 Sowietom. Milcze-
niem wsparła odrodzenie anty-
polskiego banderyzmu i pozba-
wiła kresowian resztek złudzeń.
Na próżno Ukrainiec Wiktor Po-
liszczuk wzywał nasze władze 
do przeciwstawienia się temu, 
potępienia zbrodni, wsparcia 
rozwoju demokracji na Ukrainie 
i pojednania na zdrowych zasa-
dach. Zaprzepaszczenie tej szan-
sy, dało brzemienne w skutkach 
następstwa. Banderowcy uznani 
zostali bohaterami narodowymi 
i objęci ochroną prawną. Młodzież 
nawołuje się, aby brała z nich 
przykład i kontynuowała to dzie-
ło. W szkołach uczą, że ich przy-
graniczne ziemie są okupowane 
przez Polskę. To też pozostaje bez 
reakcji władz. Nawet na Białoru-
si, podobno, głoszenie neoban-
deryzmu karze się więzieniem, 

a u nas młodzi Ukraińcy paradu-
ją po Krakowie ze sztandarem 
UPA. W Przemyślu czują się jak 
u siebie, bo to ich ziemia. Następ-
stwem tej polityki jest również 
skierowanie sprawy ucznia (ze 
szkoły w Toruniu) do sądu, bo na-
zwał Banderę zbrodniarzem. Na 
Ukrainie wszędzie stoją pomni-
ki katów naszego narodu, a my 
u siebie nie możemy tak uczcić 
ich ofiar. W Szczecinie Jerzy 
Mużło przez kilka lat wydeptywał 
ścieżki, nim uzyskał zgodę na po-
stawienie Pomnika Ofiar Nacjo-
nalistów Ukraińskich. I to tylko na 
cmentarzu. Byli też rajcy i temu 
przeciwni, bo to działalność anty-
ukraińska. Ci sami ludzie uznają 
jednocześnie roztrzaskiwanie 
główek polskich dzieci o mur, za 
walkę wyzwoleńczą. Kresowianie 
odchodzili z poczuciem krzywdy, 
ale też z wiarą, że ponad 200 ty-
sięcy zamordowanych przez UPA 
rodaków, znajdzie godne miejsce 
na kartach dziejów narodu pol-
skiego. Wbrew polityce władz 
i zakłamywaniu prawdy przez 
Ukraińców, pamięć o tym ludo-
bójstwie przetrwała. Mało. Świa-
domość narodu o hekatombie kre-
sowego ludu polskiego jest coraz 
większa. „11 lipca tego roku, od-
było się więcej uroczystości, niż w 
poprzednich latach ”. Dostrzegło 
to bardzo wielu zwykłych ludzi. 
Wkrótce ostatni świadkowie 
opuszczą ten świat, ale zgroma-
dzona dokumentacja i liczne pu-
blikacje na nich oparte, są pora-
żające dla pseudo-historycznych 
ukraińskich wydawnictw. Sporo 
ludzi zadbało, aby ta prawda prze-
trwała i nie została zniekształco-
na. Kresowy Serwis Informacyj-
ny stał się trybuną dla wszystkich, 
którzy rozumieją, że droga obra-
na przez Ukrainę to kontynuacja 
przeszłości. Przeszłości opartej 
na ideologii nienawiści do Polski. 
Stokrotne dzięki wszystkim auto-
rom tekstów za trud w wytrwałym 
szerzeniu tej wiedzy. Dziękuję 
wszystkim, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę do tego dzieła pamięci. 
Mam nadzieję, że bliski już czas, 
gdy będzie można upamiętniać 
ich również w przestrzeniach 
miejskich. Że na poczesnym miej-
scu stanie gotowy już, realistycz-
ny, wstrząsający, oddający praw-
dę, pomnik Andrzeja Pityńskiego. 
Nadzieję taką budzi inicjatywa  
z Kielc, gdzie zrodził się pomysł 
postawienia tego pomnika wła-
śnie w tym mieście .Członków 
Społecznego Komitetu Budo-
wy Pomnika Upamiętniającego 
Ofiary Ludobójstwa na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej,  po-
parli  zarówno politycy jak  i orga-
nizacje patriotyczne, które weszły 
w skład Komitetu Honorowego.

Szczecin, sierpień 2019.                                                                            

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

STOKROTNE
DZIĘKI  
Adolf Głowacki 

Wydanie setnego numeru KSI, 
uprawnia nas do nazwania  tego  
wydania „Jubileuszowym”. 

Od razu pragniemy jednak zapew-
nić, że nie  zamierzamy go  hucz-
nie fetować, ale  przypomnieć jak 
doszło do  powstania tego pisma. 
Wszyscy dobrze pamiętają, że  
4 czerwca 1989 r. odrodziła się 
III Rzeczpospolita, demokratycz-
na i suwerenna. Niestety popraw-
ność polityczna nowych rządów 
zamiatała pod przysłowiowy dy-
wan fakty historyczne związane 
z Kresami II RP, szczególnie 
zbrodnię „Ludobójstwa dokona-
nego na Polakach przez OUN-
-UPA na Wołyniu, Małopolsce 
Południowo- Wschodniej i Lu-
belszczyźnie”. Kresowianie i ich 
potomkowie jednak rozpoczęli na 
własną rękę lokalnie upowszech-
niać prawdę o tym rozdziale na-
szej narodowej historii. Wszyst-
kich jednak zaskoczyła „Uchwa-
ła  Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej  z dnia 3 sierpnia 1990 r. w 
sprawie akcji „Wisła”, w której 
zalazł się haniebny zapis „Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej po-
tępia akcję „Wisła”, w której 
zastosowano – właściwą dla sys-
temów totalitarnych – zasadę od-
powiedzialności zbiorowej„. Me-
dia ogólnopolskie nie były zain-
teresowane protestami Kresowian 
i prawdą historyczną. Jedynym 
miejscem gdzie ta prawda się uka-
zywała były strony internetowe. 
Dlatego w czerwcu 2011 r. wyda-
liśmy próbny numer KSI z nume-
rem 00. W tym wydaniu zamie-
ściliśmy miedzy innymi artykuł 
za tytułowany „ Kresy- Wspólna 
sprawa”. Przypomnimy kilka 
zdań: „Środowisko pokoleń kre-
sowych to ogromny drzemiący po-
tencjał ludzki, który jeszcze nigdy 
nie został w pełni wykorzystany. 
W każdym środowisku, a nawet 
rodzinie poszczególni członkowie 
mogą mieć bardzo różne poglądy 
na wiele spraw w tym i politycz-
ne, co nie zmienia faktu że jest to 
rodzina. Taka różnorodność mimo 
pozorów wcale nie jest wadą, ale 
walorem całego środowiska, o ile 
ma ono do osiągnięcia wspólny 
cel. (...)    Do tego celu należy 
wykorzystać wszystkie opcje poli-
tyczne które są w zasięgu oddzia-
ływania każdego z nas. Potępiać 
tylko polityków, co zaparli się na-
rodowej historii, a tragedia kreso-
wej ludności taką jest, nie warto 
jednak na oślep okładać samych 
partii politycznych, bo w ich sze-
regach na pewno są i Kresowia-
cy lub sympatycy Kresów. Należy 
tylko do nich dotrzeć, obudzić ich 
pamięć lub poruszyć sumienie. 
Jak historia dowodzi to jednostki 
ludzkie, nie narody odpowiadają 
za wszczynanie wojen, czy roz-
pętanie ludobójstwa na maso-
wą skalę. Szaleństwo jednostek 
zaszczepione tłumom powoduje 
powstawanie „efektu kuli śnież-
nej” zmieniającej się w zbiorową 
psychozę. A na naszym podwórku, 

to jednostki manipulujące me-
diami , historykami, politykami, 
a w konsekwencji elitami są odpo-
wiedzialne za zbiorową amnezję 
np. w temacie „Ludobójstwa na 
Kresach”. To te jednostki należy 
napiętnować, pokazać ich obłudę 
i wskazać przyczyny ich postaw”.  
Tworząc tą gazetę chcieliśmy 
oddać w ręce wszystkich działa-

jących na rzecz Kresów, ogólno-
polski informator o każdej inicja-
tywie, o każdym upamiętnieniu 
i miejsce gdzie znajdą się wspo-
mnienia oraz relacje świadków. 
Pierwsze opinie, nawet gratulacje 
upewniły nas, że zmierzamy we 
właściwym kierunku. Udało  się 
nam zachęcić pierwszych autorów 
artykułów do publikacji w następ-
nych numerach. Zarówno zespół 
redakcyjny jak i wszyscy piszący 
nigdy nie pobierali żadnego wy-
nagrodzenia, wszyscy działaliśmy 
i działamy, społecznie z potrze-
by serca. Nagrodą i satysfakcją 
były i są reakcje naszych czytel-
ników, wyrażane  telefonicznie 
lub  przez pocztę elektroniczną. 
Działy naszego pisma, takie jak 
np. Historia czy Barwy Kresów  
są już na dzień dzisiejszy znaczą-
cymi zasobami wiedzy, a przede 
wszystkim  prawdy historycznej  
z której korzystają szczególnie 
młodzi ludzie. W pełni zdajemy 
sobie sprawę z niedoskonałości 
i wielu braków w naszej pracy, 
ale staramy się je powoli usuwać 
z pomocą nowych autorów. Nie 
można nie wspomnieć, że ostat-
nio odszedł od nas na zawsze nasz 

mentor prof. Władysław Filar, 
który wielokrotnie wspierał nas 
informacjami i radami. Oddał do 
naszej dyspozycji, a tym samym 
czytelników KSI, cały swój do-
robek twórczy, byśmy czerpali 
z niego jak ze źródła. Będziemy 
o tym pamiętali  i jeszcze nie 
raz z tego korzystali. Jego odej-
ście zbiegło się ze składem tego 

setnego numeru, z 80 rocznicą 
rozpoczęcia II wojny światowej 
i początkiem kresu Kresów II RP. 
KSI numer 01/ 2011 ukazał się 
w lipcu  w 68. rocznicę ludobój-
stwa Polaków na Kresach i rozpo-
czął jako pierwszy publikacje ma-
teriałów których nie publikowały 
żadne gazety ogólnopolskie. Jako 
amatorzy na rynku medialnym 
ruszyliśmy z krucjatą pod prąd 
i w brew obowiązującej popraw-
ności politycznej. Rozpoczęli-
śmy drążenie skały przy pomocy 
szpilki i wbrew wielu sceptykom 
coś się nam udało. Wreszcie opi-
niotwórcze media również zaczę-
ły publikować  artykuły poświę-
cone zapomnianym fragmentom 
naszej historii narodowej. Może 
czasem niezbyt dokładnie, ale 
zniknęły tematy tabu. O ile me-
dia znormalniały, to rządzący 
nadal omijają te sprawy dużym 
łukiem. Dla nas cel pozostaje taki 
sam, pamięć Kresów i dziedzic-
twa narodowego tam pozostałe-
go. Dziękujemy wszystkim co 
wspierają nas swoim piórem i do-
brym słowem. Sto numerów  KSI 
jest naszym wspólnym dziełem. 
(bs)

Pierwszy Jubileusz KSI
Redakcja
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 W środowisku polskich histo-
ryków panuje opinia, że z dniem 
17 września 1939 roku kampa-
nia wrześniowa została osta-
tecznie przegrana. Trudno się 
z tym nie zgodzić. Do agreso-
ra z zachodu, dysponującego 
prawie 2 milionami żołnierzy, 
10 tys. dział, 2800 
tys. czołgów oraz 
2 tys. samolotów, dołączył nie-
przyjaciel, który rzucił do wal-
ki ponad 300 tys. żołnierzy, 4 
tys. dział, 5 tys. czołgów oraz 
tysiąc samolotów. Wojsko Pol-
skie, poważnie osłabione wal-
kami na zachodzie nie miało 
fizycznych szans powstrzyma-
nia takiej siły. Lecz czy rzeczy-
wiście tak było? Czy na wscho-
dzie naprawdę nie było wojsk, 
mogących jeżeli nie powstrzy-
mać, to chociaż stawić twar-
dy opór Armii Czerwonej?
 
 „Długośmy na ten dzień czekali, 
z nadzieją niecierpliwą w duszy, 
kiedy bez słów towarzysz Stalin 
na mapie fajką strzałki ruszy...”
 
 Tysiąc - kilometrowa gra-
nica Rzeczypospolitej ze 
Związkiem Sowieckim, 
wyznaczona w 1921 roku 
na mocy postanowień pokojo-
wych w Rydze, niemal cały czas 
zwracała uwagę polskich władz 
oraz dowództwa armii. Obronę 
jej powierzono, utworzonemu 
w 1924 roku Korpusowi 
Ochrony Pogranicza, który 
skupiał się na walce z „raj-
dami” i dywersją małych so-
wieckich oddziałów, przekra-
czających granice, zwykle w 
celu porywania i mordowania 
przedstawicieli polskich władz 
oraz podpalania wiosek czy 
posterunków granicznych.
 
 KORPUS OCHRONY PO-
GRANICZA (KOP)
 
 Korpus Ochrony Pograni-
cza, KOP – formacja wojsko-
wa czasu pokoju utworzo-
na w 1924 roku do ochrony 
wschodniej granicy II Rze-
czypospolitej przed pene-
tracją agentów, terrorystów 
i zwartych uzbrojonych od-
działów dywersyjnych przerzu-
canych przez sowieckie służby 
specjalne z terenu ZSRRS na 
terytorium II Rzeczypospolitej.
 
W czasie stanu wojny funk-
cja KOP miała dobiec końca, 
a jego jednostki miały zgod-
nie z planem mobilizacyjnym 
zasilić oddziały i pododdzia-
ły Wojska Polskiego w linii.

Wkrótce po podpisaniu trakta-
tu ryskiego w marcu 1921 roku 

po zakończonej zwycięsko woj-
nie z bolszewikami 1919 – 1920, 
władze sowieckie rozpoczęły 
kampanię odrzucania uznania 
ustalonej traktatem granicy 
z Polską. W tym celu w pierw-
szych latach powojennych 
zaczęto w Związku Sowiec-
kim potajemnie organizować 
i szkolić terrorystyczne bandy, 
składające się z Białorusinów 
i Ukraińców zamieszkałych 
po obu stronach granicy. Za-
krojona na szeroką skalę ak-
cja dywersyjna prowadzona 
w sposób zorganizowany, oraz 
grasujący bezkarnie pospo-
lity bandytyzm białoruskich 
i ukraińskich, a czasem także 
i litewskich mniejszości naro-
dowych zamieszkujących ob-
szary przygraniczne, stworzyły 
niezwykle niebezpieczny stan 
zagrożenia, którego słabe siły 
policyjne nie mogły opanować.
Po licznych aresztowaniach 
w latach  1922 – 23 bandytyzm 
ten nieco przycichł, ale już 
w roku następnym szczegól-
nie aktywna w terroryzowa-
niu ludności okazała się tzw. 
„Ukraińska Organizacja Woj-
skowa”. Palono polskie domy 
i całe zagrody, rabowano mie-
nie , grabiono dobytek, mordo-
wano Polaków. Ustawiczne na-
ruszanie granicy, coraz śmiel-
sze głębokie wnikanie zorgani-
zowanych wrogich band z tery-
torium Rosji i Litwy w tereny 
już nie tylko pogranicza, ale 
i przygranicznych powiatów 
województw, brak możliwości 
spokojnej pracy, niepewność 
życia mieszkańców, oraz bez-
silność organów państwowych 
– spowodowały powszechny 
ferment i najwyższe zagroże-
nie na całym obszarze Kresów 
Południowo – Wschodnich.
 
Zagrożenie to doszło do szczytu 
w roku 1924, kiedy z terytorium 
Rosji liczący około stu uzbrojo-
nych ludzi oddział pod dowódz-
twem oficera Armii Czerwonej 
przekroczył granicę i w nocy 
z 3/4 sierpnia 1924 roku zaata-
kował miejscowość  Stołpce  
w województwie nowogródzkim. 
Bandyci opanowali miasteczko, 
splądrowali liczne sklepy i domy, 
a przed wycofaniem znisz-
czyli posterunek policji i sta-
cję kolejową, rabując doby-
tek i mordując kilkunastu 
mieszkańców – Polaków.
 
Po wydarzeniach w Stołpcach, 
oraz wobec całkowitej bierności 
władz sowieckich i litewskich, 
popierających wręcz potajemnie 
dywersję i terroryzm na wschod-
nich terenach Rzeczypospolitej, 
rząd polski postanowił utworzyć 

specjalną formację wojskową 
dla opanowania sytuacji. For-
macji tej nadano nazwę Korpusu 
Ochrony Pogranicza – KOP, pod-
porządkowując ją Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych.
Zadaniem korpusu było spacy-
fikowanie całej wschodniej gra-
nicy państwa, zlikwidowanie 
wszelkich zagrożeń i wrogich 
wobec państwa polskiego dzia-
łań, zapewnienie miejscowej 
ludności opieki i spokoju, oraz 
ugruntowanie pełnego stanu 
bezpieczeństwa publicznego. 
Obszar przygraniczny został po-
dzielony na trzy strefy:
 Droga graniczna – do 15 m. sze-
rokości od linii granicznej, stre-
fa nadgraniczna – od 1 do 6 km. 
szerokości oraz pas graniczny do 
30 km. szerokości w głąb kraju.
 Organizację korpusu powie-
rzono gen. dyw. Henryko-
wi Minkiewiczowi, który był 
równocześnie pierwszym do-
wódcą KOP  / 1924 – 1929 
/. Kolejno dowódcami byli:
 gen. bryg. Stanisław Tassaro 
/1929 – 1930 /,
gen. bryg. Jan Truszewski / 1930 
– VIII. 1939 /,
i od 31 sierpnia 1939 roku  gen. 
bryg. Wilhelm Orlik – Rücke-
mann.

 Pierwsze trzy brygady KOP 
już w listopadzie 1924 roku 
objęły najbardziej zagrożone 
wojewódzkie odcinki granicz-
ne – wołyński, nowogrodzki i 
wileński, a w dalszej kolejno-

ści -  tarnopolski, całe Polesie, 
granice z Litwą, Łotwą, Prusa-
mi Wschodnimi  w rejonie Su-
wałk i Rumii. Korpus składał 
się z wyborowych jednostek 
o pełnych stanach osobowych. 
Kontyngent żołnierzy służby 
czynnej był specjalnie dobiera-

ny, głównie z województw za-
chodnich. Wkrótce też widocz-
ne były wyjątkowo pozytywne 
rezultaty wytężonej i zarazem 
niebezpiecznej dla żołnierzy 
KOP działalności. Nie tylko 
bowiem uniemożliwione zosta-
ły wszelkie dalsze próby naru-
szania granicy z zewnątrz, nie 
tylko stłumione i opanowane 
wrogie dla państwa i groźne dla 
ludności  wystąpienia ukraiń-
skich, białoruskich i litewskich 
band dywersyjnych, ale przede 
wszystkim wprowadzone zosta-
ły na całym obszarze – spokój, 
ład i pełne poszanowanie prawa.
 Wojenne działania KOP były 
zależne od kierunku zagrożenia 
i rozwoju sytuacji na froncie . 

W wypadku wojny na wschodzie 
korpus miał pełnić rolę pierw-
szego rzutu osłony walczącej 
armii. Nie przewidywano bo-
wiem użycia korpusu w całości, 
jako formacji bojowej. W wy-
padku wojny na zachodzie kra-
ju, KOP miał wystawić pełne 
wielkie jednostki bojowe, oraz 
inne oddziały pomocnicze, po 
czym korpus miał się częścio-
wo odtworzyć  i nadal pełnić 
służbę na wschodniej granicy.
 W 1939 roku KOP zmobilizował 
trzy pełne brygady górskie, dwie 
pełne rezerwowe dywizje pie-
choty  / 35 i 38 /,dalsze dwie / 33 
i 36 /, dywizje rezerwowe pie-
choty o niepełnych stanach oso-
bowych  oraz kilka innych mniej-
szych oddziałów pomocniczych.
 Wszystkie te siły zostały przerzu-
cone na front zachodni. Na grani-
cy wschodniej pozostały jedynie 
osłabione i niepełne jednostki 
korpusu, odtworzone głównie 
z rezerwistów i poborowych. Nie 
dysponowały one dlatego tym sa-
mym wysokim poziomem uzbro-
jenia, wyszkolenia i spoistości, 
jaki prezentowały jednostki KOP 
przerzucone do walki z Niem-

cami.   Rozlokowane w nadgra-
nicznych stanicach  od Dźwiny 
po Dniestr, na odcinku długiej, 
liczącej 1412 granicy z Sowie-
tami, w sile zaledwie 24 bata-
lionów piechoty, 2 batalionów 
fortecznych, oraz 7 szwadronów 
i 1 dywizjonu kawalerii, zaata-

kowane 17 września 1939 roku 
przez liczącą blisko milion żoł-
nierzy armię sowiecką – stawiały 
zacięty opór, broniąc  polskiej 
granicy państwowej w walkach 
trwających do 1 października 
1939 roku, spotkały się dlatego 
ze szczególną bezwzględnością 
sowieckiego agresora. Rannych 
żołnierzy dobijano, albo umierali 
oni z zadanych ran bez pomocy 
lekarskiej, a wziętych do niewo-
li oficerów i szeregowych mor-
dowano bestialsko na miejscu.. 
Podobny los spotkał  żołnierzy 
i oficerów  korpusu więzionych 
później w Ostaszkowie. Wio-
sną 1940 roku wszyscy zostali 
wymordowani przez NKWD.
 Z rąk sowieckich oprawców zgi-
nął również w Katyniu Henryk 
Minkiewicz, generał w stanie 
spoczynku ,organizator i pierw-
szy dowódca Korpusu Ochrony 
Pogranicza. 
Dopiero podpisanie między 
dwoma państwami w 1932 roku 
paktu o nieagresji oraz protoko-
łu „o dobrosąsiedzkich stosun-
kach” w listopadzie 1938 roku 
unormowało sytuację.

 Uległa jednak ona gwałtownemu 
pogorszeniu pod koniec sierp-
nia następnego roku, kiedy to 
III Rzesza Niemiecka oraz Zwią-
zek Sowiecki ku zaskoczeniu 
całego świata podpisały pakt 
o nieagresji, nazwany od nazwisk 
sygnatariuszy Paktem Ribben-
trop-Mołotow. Stanowiło to kres 
francusko-angielskich zabiegów 
o pozyskanie do koalicji antynie-
mieckiej Związku Radzieckiego 
i w zasadzie przesądziło o wybu-
chu wojny. Tajna klauzula jaką 
zawierała ów umowa odkreślała 
podział stref wpływów obydwu 
państw w Europie Środkowej 
i Wschodniej. W radzieckiej stre-
fie interesów znalazły się Finlan-
dia, Estonia oraz Łotwa, a także 
pośrednio Rumunia i Polska. 

Niemcy zaakceptowali pretensje 
Sowietów do Besarabii i Północ-
nej Bukowiny - części Rumunii, 
które przed I Wojną Światową 
znajdowały się w granicach Ce-
sarstwa Rosyjskiego. W Polsce 
granice sowieckich interesów sta-
nowiły rzeki Wisła, Narew i San. 

Lwów 17 września
 1939 roku. 
Aleksander Szumański

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Działo przeciwlotnicze we Lwowie (1939) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artyleria_plot_Lwowa.jpg#/media/Plik:Artyle-
ria_plot_Lwowa.jpg
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/ By Lonio17 - Praca własna Na podstawie: Boje Polskie 1939-1945 - Przewodnik Encyklopedyczny pod redakcją Krzysztofa Komo-
rowskiego, Bellona i Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, 2009, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=10414611
Niemcy zadowolili się terenami 
zachodniej części Rzeczypospo-
litej oraz wpływami na Litwie.
Znaczenie paktu oraz zagrożenie 
jaki ze sobą niósł zostało przez 
Polskę zignorowane. Minister 
spraw zagranicznych Józef Beck 
nie mógł uwierzyć, że dwaj naj-
zagorzalsi wrogowie gotowi są 
porozumieć się w jakiejkolwiek 
politycznej kwestii. Zbagatelizo-
wano fakt, iż tego typu umowy 
podpisywane są przez państwa 
mające wspólne granice, a prze-
cież Związek Sowiecki nie grani-
czył z III Rzeszą. Jeszcze...

 1 września 1939 roku o godzinie 
4:45 Wojska niemieckie, realizu-
jąc plan „Fall Weiss” przekroczy-
ły granice Rzeczypospolitej. Wy-
buchł konflikt polsko-niemiecki, 
który wkrótce przerodził się w 
II Wojnę Światową.
 
 Wojsko Polskie stanęło do z 
góry przegranej batalii o młodą, 
bo zaledwie dwudziestoletnią 
niepodległość. Biło się dzielnie o 
czym świadczą przykłady takich 
bitew jak: Westerplatte, Węgier-
ska Górka, Mokra, Wizna, Bzu-
ra czy wiele innych bardziej lub 
mniej znanych batalii. 
 Jednak na skutek błędów w roz-
mieszczeniu wojsk, spóźnionej 
mobilizacji, objęcia fatalnej dok-
tryny wojennej oraz przygniata-
jącej przewagi technicznej wro-
ga, po dwóch tygodniach walk 
sytuacja była niemalże krytycz-
na: 
Warszawa - główny punkt oporu 
- została okrążona; w „korytarzu 
pomorskim”, ostatnimi siłami 
broniły się odcięte od reszty kra-
ju wojska Lądowej Obrony Wy-
brzeża; 
 Niemcy po rozgromieniu pol-
skich armii w centrum kraju 
podchodzili pod Chełm i Lwów, 
a polskie armie „Poznań” 
i „Pomorze” po początko-
wych sukcesach kontrata-

ku pod Kutnem zostały nie-
mal całkowicie unicestwione. 
12 września (9 dni po wypo-
wiedzeniu wojny Niemcom) na 
konferencji w Abbeville, przed-
stawiciele Sztabów Generalnych 
zachodnich sojuszników Polski - 
Anglii i Francji uznali, że żadna 
pomoc materialna nie ma sensu 
wobec szybkości z jaką wojska 
niemieckie posuwały się w głąb 
terytorium państwa polskiego. 
 Stanowiło to pogwałcenie trak-
tatów sojuszniczych jakie An-
glicy i Francuzi zawarli z Pol-
ską tym bardziej, że o wynikach 
tych rozmów nie powiadomio-
no rządu walczącego kraju...
 Stalin, który od swoich agentów 
na zachodzie dowiedział się o 
postanowieniach konferencji w 
Abbeville zrozumiał, iż dostał 
zielone światło do wypełnienia 
zobowiązań zawartych w Pakcie 
Ribbentrop-Mołotow. Niemcy 
już od 8 września nalegali na 
szybkie włączenie się ZSRS do 
walki. Lecz 8 września wojna nie 
była jeszcze rozstrzygnięta. Ty-
dzień późnej już tak...
 
 „...Krzyk jeden pomknął wzdłuż 
granicy i zanim zmilkł zagrzmia-
ły działa, to w bój z szybkością 
nawałnicy Armia Czerwona wy-
ruszała...”
 
 O 3:00 nad ranem, 17 września 
1939 r. wojska sowieckie prze-
kroczyły granicę polską. Wej-
ście to różniło się całkowicie 
od tego „niemieckiego” sprzed 
dwóch tygodni. 
 Mijając posterunki graniczne, 
czerwonoarmiści wymachiwa-
li do zaskoczonych żołnierzy 
KOP-u białymi flagami, czoł-
giści w otwartych wieżyczkach 
czołgów wykrzykiwali: Wpie-
riod ! Na Germańca ! Rebiata ! 
 Mimo tego wiele strażnic 
KOP-u stawiło zacięty opór. 
Najdłużej broniły się placówki 
„Ludwikowo”, „Sienkiewicze” 

oraz „Dawidówek”. 
Do Sztabu Generalnego pierw-
sze wiadomości o przekrocze-
niu granicy przez Sowietów 
nadeszły około godziny 6:00. 
Tak brzmiał meldunek dowód-
cy pułku KOP „Podole”, ppłk 
Marceli Kotarba: 
 „Przewaga bardzo duża, bi-
jemy się uporczywie i będę się 
starał jak najdłużej moje kie-
runki osłaniać...
 W podobnym tonie przyby-
wało innych meldunków z po-
zostałych odcinków nowego, 
wschodniego frontu. Naczelne 
dowództwo - co zrozumiałe - 
wpadło w panikę. Mnożyły się 
przesadzone informacje o po-
stępach wojsk sowieckich: w 
południe nadeszły wiadomości 
o przekroczeniu przez Armię 
Czerwoną Dniestru pod miej-
scowością Uśnieczek, 40 kilo-
metrów od Kołomyi. 
 Pomimo, iż okazało się to nie-
prawdą, w obliczu całkowitego 
chaosu i niemal beznadziejnej 
sytuacji szef francuskiej misji 
wojskowej w Polsce gen. Faury 
naciskał na marszałka Rydza-
-Śmigłego - Wodza Naczelnego 
by jak najszybciej wyruszył 
w stronę granicy rumuńskiej. 
 Było to zachowanie uzasad-
nione. Widmo pochwycenia 
przedstawicieli polskich władz 
i wojska przez Sowietów sta-
wało się coraz bardziej realne, 
a gdyby ziściło się stanowiłoby 
całkowitą katastrofę.

 W wyniku narady z ministrem 
spraw zagranicznych, Józefem 
Beckiem oraz premierem Feli-
cjanem Sławoj-Składkowskim, 
marszałek Rydz-Śmigły zrezy-
gnował z planów utworzenia 
obrony na linii Dniestru, na 
tzw. „przedmościu rumuń-
skim” 
-gdzie zamierzał czekać na 
ofensywę sojuszników na 
zachodzie - i wydał kontro-

wersyjny do dziś rozkaz:
 
 „Sowiety wkroczyły. Nakazuję 
ogólne wycofanie na Rumunię 
i Węgry, najkrótszymi drogami. 
Z bolszewikami nie walczyć, 
chyba w razie natarcia z ich stro-
ny lub prób rozbrajania oddzia-
łów. Zadanie Warszawy i miast, 
które miały się bronić przed 
Niemcami - bez zmian. Miasta, 
do których podejdą bolszewicy, 
powinny z nimi pertraktować 
w sprawie wyjścia garnizonów 
do Węgier lub Rumunii. W nocy 
z 17 na 18 września Naczelny 
Wódz wraz z polskimi władza-
mi przekroczył granicę Rumu-
nii, gdzie został internowany”.
 
Rozkaz ten pogłębił chaos jaki 
powstał w wyniku wkrocze-
nia wojsk sowieckich. Wie-
lu dowódców liniowych nie 
wiedziało jak zachować się 
w obliczu nowego zagrożenia 
zwłaszcza, że czerwonoarmiści 
celowo dezinformowali Pola-
ków, głosząc, iż przekroczyli 
granicę w charakterze sojusz-
ników w walce z Niemcami.
 
Wiele jednostek podjęło jed-
nak próby oporu przeciw 
przeważającemu pod każdym 
względem nieprzyjacielowi. 
W północno-wschodnich re-
gionach kraju w rezultacie 
ciężkich walk rozbite zostały 
Baony KOP „Krasne”, „Bud-
sław” oraz „Iwieniec”. 
 W Wilnie, przygotowywa-
nym od połowy września do 
odparcia ataku niemieckiego 
skoncentrowano 8 batalionów 
piechoty wspartych 14 lekkimi 
działami oraz dwoma działami 
przeciwlotniczymi.
 17 września do Wilna wycofały 
się oddziały pułku KOP „Wil-
no”, 20 Bateria Plot. oraz Baon 
Obrony Narodowej „Postawy”. 
Łącznie garnizon miasta sta-
nowiło prawie 7 tys. żołnie-
rzy, jednak pozbawionych 
artylerii i broni przeciw-
pancernej. Funkcję dowód-
cy obrony objął najstarszy 
stopniem oficer - pułk dypl. 
Jarosław Okulicz-Kozaryn. 
 
Wieczorem 18 września, po 
otrzymaniu meldunków o zbli-
żaniu się czołgów sowieckich 
wydał on rozkaz odwrotu na 
granicę litewską, po czym sam 
opuścił Wilno. 
 Zamieszanie jakie powstało w 
wyniku wydania takiego rozka-
zu sprawiło, iż doszło do szere-
gu nieskoordynowanych walk z 
wkraczającą do miasta Armią 
Czerwoną. Do końca walczy-
li harcerze i warta honorowa 
przy grobie z sercem marszał-
ka Piłsudskiego na Rossie. 
 Zdecydowana większość im-
prowizowanego garnizonu 
Wilna wycofała się z miasta 
i w dniach 19-20 września 
przekroczyła granicę Litwy.
 
Zupełnie inaczej wyglądała 
sytuacja w Grodnie. Stacjono-
wały tutaj tylko słabo uzbro-
jone oddziały rezerwowe oraz 

wartownicze, dowodzone przez 
płk. w stanie spoczynku  Bro-
nisława Adamowicza. 
 Dowódca Okręgu Warowne-
go „Grodno” zamierzał wy-
konać rozkaz gen. Olszyny-
-Wilczyńskiego i ewakuować 
wojsko z miasta w razie poja-
wienia się Armii Czerwonej. 
 Całkowicie inne stanowi-
sko prezentował wiceprezy-
dent Grodna Roman Sawic-
ki, który wezwał ludność cy-
wilną do budowy umocnień 
oraz walki z nieprzyjacielem.
 
20 września do miasta od po-
łudniowego zachodu wjechało 
około 20 sowieckich czołgów 
XV Korpusu Pancernego.
 Bez przeszkód pokonały most 
na Niemnie i dotarły do cen-
trum. Tu natrafiły na twardy 
opór: celny ogień działka plot. 
oraz młodzież szkolna uzbrojo-
na w butelki z benzyną uniesz-
kodliwiły 8 czołgów.
 Pozostałe zostały zmuszone do 
odwrotu. Obrońców wzmocnili 
żołnierze zgrupowania „Woł-
kowysk” gen. w stanie spoczyn-
ku Wacława Przeździeckiego 
(Rezerwowa Brygada Kawale-
rii), którzy weszli do miasta w 
nocy z 20 na 21 września. 
 Dowodzenie objął gen .Wa-
cław Przeździecki. 
 Następnego dnia Sowieci po-
nowili atak. Piechota wsparta 
czołgami oraz silną artylerią 
w ciągi kilku godzin dotarła 
do mostu na Niemnie i opa-
nowała go. Czołgi ponownie 
wjechały do centrum. Wobec 
beznadziejnej sytuacji Pola-
cy zdecydowali się na odwrót. 
 
Walki trwały do późnych go-
dzin wieczornych. Ich złowro-
gim epilogiem było wymordo-
wanie przez Sowietów wziętych 
do niewoli obrońców Grodna 
(ich masowe groby odkryto do-
piero w roku 1992...). 
 Większość Rezerwowej Bry-
gady Kawalerii, stanowiącej 
trzon obrony Grodna, wkrót-
ce przekroczyła granicę Litwy. 
Generał Olszyna-Wilczyński 
został 22 września zatrzymany 
pod Spockiniami przez zmoto-
ryzowaną kolumnę sowiecką i 
wraz ze swym adiutantem kpt. 
w stanie spoczynku  Mieczysła-
wem Skrzemeskim zamordo-
wany...
 
  „...Zwycięstw się szlak ich serią 
znaczy, 
Sztandar wolności okrył chwała, 
Głowami polskich posiadaczy 
Brukują Ukrainę całą. 
 
Pada Podole, 
W hołdach Wołyń, 
Lud pieśnią wita ustrój nowy, 
Płoną majątki i kościoły 
I Chrystus z kulą w tyle gło-
wy...”. To utwór anonimowy.
 
Na znacznie twardszy opór tra-
fiła Armia Czerwona na połu-
dnie od bagien Prypeci, na Po-
lesiu, Wołyniu i Podolu.
 
Znajdowały się tam większe 
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zgrupowania wojsk polskich, 
przygotowujących się do walki 
z Niemcami. 
 Na Polesiu dowódca OK nr 
IX gen. Franciszek Kleeberg 
skoncentrował podległe sobie 
wojska na linii Brześć - Pińsk. 
 Dysponował on siłą 20 bata-
lionów piechoty, które jednak 
wspierało tylko 10 dział polo-
wych i niewiele więcej prze-
ciwpancernych. Część tych sił 
już toczyła walki z Niemcami 
(Zgrupowanie „Kobryń” płk 
Adama Eplera, w sile 7 bata-
lionów, 10 dział oraz 4 działa 
ppanc.) w rejonie Kobrynia, 
gdzie podeszła 2 Dywizja Zmo-
toryzowana. 
 
Na tzw. Polesiu Wołyńskim 
stacjonowało (w garnizonach, 
ośrodkach zapasowych czy 
w trakcie przemarszu) dalsze 
30 batalionów, 40 dział po-
lowych, kilkanaście ppanc., 
11 czołgów i 3 pociągi pancer-
ne. To była już dosyć znaczna 
siła, z którą tak Wehrmacht 
idący od zachodu jak i Armia 
Czerwona musiały się liczyć.
 Gdy późnym wieczorem 18 
września gen. Kleeberg otrzy-
mał rozkaz Naczelnego Wo-
dza postanowił skoncentrować 
podległe sobie oddziały w rejo-
nie na zachód od Kowla. 
Stamtąd zamierzał wyruszyć 
w kierunku granicy rumuń-
skiej i zgodnie z otrzymanym 
rozkazem przekroczyć ją. 
Jego grupa oderwawszy się 
od Niemców ze śpiewem na 
ustach pomaszerowała na Ko-
wel, gdzie jak mówiono było 
„wiele wojska, dużo sprzętu 
i olbrzymie zapasy amunicji 
i środków do dalszej walki”. 
 
Po dotarciu w zamierzony re-
jon, oddziały te zostały zre-
organizowane i nazwane Sa-
modzielną Grupą Operacyjną 
„Polesie”. Nawiązano kontakt 
z wojskami sowieckimi, które 
już dotarły do Kowla, w celu 
zapewnienia swobodnego prze-
marszu do granicy. 
 Wobec fiaska negocjacji, gen. 
Kleeberg rozkazał marsz na 
Włodawę. Doskonale zdawał 
sobie sprawę, że wykorzystując 
pas „ziemi niczyjej” jaki nagle 
wytworzył się między wycofu-
jącymi się Niemcami, a prąca 
na zachód Armią Czerwoną 
umożliwi mu swobodny dostęp 
do Bugu pod Włodawą. Dalej 
planował marsz na pomoc je-
dynemu pewnemu punktowi 
oporu - Warszawie...
 22 września SGO „Polesie” 
w rejonie miejscowości Ma-
loryt napotkała zgrupowanie 
ppłk Ottokara Brzozy-Brzezi-
ny, które po zreorganizowaniu 
utworzyło 50 Dywizje Piechoty 
„Brzoza”. 

 Pięć dni później oddziały Kle-
eberga wkroczyły do Włodawy, 
entuzjastycznie witane przez 
ludność cywilną. Do SGO „Po-
lesie” dołączyły kolejne jed-
nostki, m.in. dwubrygadowa 
Dywizja Kawalerii „Zaza” 

(utworzona z niedobitkow Su-
walskiej Brygady Kawalerii 
oraz oddziałów Podlaskiej Bry-
gady Kawalerii), pod dowódz-
twem gen. Podhorskiego. 
 Tego też dnia do żołnierzy 
dotarły wieści o kapitulacji 
Warszawy, co postawiło dalszy 
marsz na zachód pod wielkim 
znakiem zapytania... Po długiej 
i burzliwej naradzie generało-
wie zdecydowali się poprowa-
dzić swe wojsko w kierunku na 
Dęblin, a stamtąd przebić się w 
Góry Świętokrzyskie i zainicjo-
wać wojnę partyzancką. 
 29 września podjęto marsz na 
Radzyń-Łuków. Zanim jednak 
doszło do kontaktu z wojska-
mi niemieckimi, stoczono sze-
reg zwycięskich bitew z Armią 
Czerwoną, usiłującą zniszczyć 
siły polskie. 
 60 Dywizja Piechoty „Ko-
bryń” płk Adama Eplera po-
konała wojska sowieckie pod 
Jabłonią, a dzień później rów-
nież pod Milewem. Godny od-
notowania jest fakt, iż wzięto 
znaczną liczbę jeńców sowiec-
kich, którzy na własną prośbę 
zostali wcieleni do jednostek 
polskich, gdyż odmówili po-
wrotu do swoich. Brali oni 
udział w dalszych walkach aż 
do końca kampanii...
 Dużo trudniejsze zadanie miał 
dowódca KOP-u, gen. Orlik-
-Ruckeman. Dysponował on siłą 
16 batalionów piechoty (w tym 
jednym batalionem saperów), 
7 szwadronami kawalerii 
oraz 14 działami. Nie były 
to małe siły, lecz zostały one 
rozciągnięte na długości pra-
wie 250 km, co nie dawa-
ło szans skutecznej obrony. 
 Minęły trzy dni zanim wojska 
te skoncentrowały się w wyzna-
czonym przez generała rejonie. 

22 września wyruszyła w kie-
runku przeprawy na Bugu 
pod Szackiem, gdzie dotarła 
27 września tylko po to by 
dostrzec sowieckich żołnie-
rzy z 52 Dywizji Strzelców. 
 Doszło do bitwy. Zupełnie za-
skoczeni Sowieci ponieśli cięż-
kie straty (zniszczono lub zdo-
byto 20 czołgów, oraz wzięto do 
niewoli 300 jeńców) i zmuszeni 
zostali pozostawić pole Pola-
kom.
 Grupa gen. Orlika-Ruckema-
na przekroczyła Bug. Kolej-
nym celem było przedostanie 
się do lasów na południe od 
Parczewa. 
Niestety 1 października Pola-
ków pod Wytycznem zaata-
kowały sowieckie czołgi. Wal-
ki trwały przez kilka godzin. 
Wobec kończącej się amunicji, 
żołnierze Grupy oderwali się 
od nieprzyjaciela i odeszli w re-
jon lasów pod Sosnowicą, gdzie 
Grupa została rozwiązana.
 Pod Włodzimierz na Wołyniu 
Armia Czerwona podeszła już 
19 września. W samym mieście 
otoczyło siły polskie w kosza-
rach Szkoły Podchorążych Re-
zerwy Artylerii. 

 Polski dowódca wysłał par-

lamentariuszy z warunkami 
kapitulacji, które zapewnia-
ły zachowanie broni osobistej 
oraz swobodny przemarsz do 
Rumunii. 
Sowiecki dowódca, Komdiw 
Bogomołow zgodził się na te 
warunki, ale gdy tylko żołnie-
rze polscy opuścili koszary 
oznajmił, iż „na skutek zmian 
zaszłych w sytuacji międzyna-
rodowej oficerowie musza zło-
żyć broń i od tej chwili są uwa-
żani za jeńców wojennych.” 
Później ich nazwiska znalazły 
się na listach katyńskich...
 Zupełnie nie powiodły się 
plany obrony Równego przez 
oddziały KOP-u. Na miasto 
uderzały czołgi 5 Armii kom-
diwa Sowietnikowa, które z 
łatwością łamały obronę pułku 
KOP „Równe”. Baon „Ostróg” 
został zniszczony już na grani-
cy, baon „Dederkały” zmuszo-
ny do odwrotu na Poczajów i 
Brody.

 Bez walki oddano Tarnopol 
mimo iż miasto posiadało silny 

kilkutysięczny garnizon, który 
mógł bronić się nawet do tygo-
dnia. Jedynie mała grupka ofi-
cerów i szeregowców ostrzelała 
z wieży kościoła wkraczające 
oddziały sowieckie. Zostali na-
tychmiast schwytani i rozstrze-
lani na miejscu...
 Już 19 września Armia Czer-
wona podeszła pod Lwów, 
który w tym czasie opierał się 
od zachodu atakom wojsk nie-
mieckich. 
 Dowódca Samodzielnej Bryga-
dy Pancernej płk Iwanow wy-
stosował do dowódcy obrony 
Lwowa, gen. Langera żądanie 
poddania miasta. Nie czekając 
na odpowiedź, Sowieci przypu-
ścili 20 września próbę wkro-
czenia do Lwowa. 
 Zostali jednak odparci tracąc 
jeden czołg. Mimo iż nastro-
je wśród żołnierzy garnizonu 
oraz ludności cywilnej były do-
bre, zapasów żywności starczy-
łoby na trzy miesiące, a amuni-
cji na około dwa tygodnie obro-
ny, gen. Langer oraz jego sztab 
byli przeciwni kontynuowaniu 

walki ze względu na „brak 
możliwości poprawy ogólnego 
położenia kraju”, które pod 
dwudziestu dniach wojny było 
beznadziejne. 
 Rano 22 września polska dele-
gacja podpisała w Winnikach 
dokument, na mocy którego 
przekazano miasto Lwów Ar-
mii Czerwonej. 

 Punkt 8 gwarantował oficerom 
wolność osobistą i nietykal-
ność własności. Gen. Langer 
po podpisaniu dokumentu miał 
powiedzieć: „Z Niemcami pro-
wadzimy wojnę. Miasto biło 
się z nimi przez 10 dni. Oni, 
Germanie, wrogowie całej Sło-
wiańszczyzny. Wy jesteście Sło-
wianie...”
 Sowieci złamali postanowienia 
zapisane w punkcie 8 i wielu 
z oficerów broniących Lwo-
wa zostało wymordowanych w 
Starobielsku.
 
 „...Już starty z map wersalski 
bękart, 
Już wolny Żyd i Białorusin, 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Pierwsze obwieszczenie sowieckich władz wojskowych po kapitulacji Lwowa przed Armią Czerwoną. Lwów 22.09.1939 By Soviet 
Red Army - Ossolineum archive, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68723439
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Już nigdy polska ręka 
Ich do niczego nie przymusi. 
Nową wolność głosi Prawda, 
Świat cały wieść obiega w lot, 
Że jeden odtąd łączy sztandar 
gwiazdę”. 
Sierp hackenkreuz i młot !”…  
Utwór napisany przez Wandę 
Wasilewską i Jerzego Putra-
menta (przedwojennego agenta 
NKWD).
 
 29 września w Moskwie po 
burzliwych negocjacjach 
(Niemcy proponowali pozosta-
wić kadłubowe państwo polskie 
bez Pomorza, Wielkopolski 
i Śląska, ze wschodnią grani-
cą od Grodna po Przemyśl. 
 
Na takie rozwiązanie nie godził 
się Stalin, argumentując, że 
może to stanowić w przyszłości 
niebezpieczeństwo dla dobrych 
stosunków między III Rzeszą 
a Związkiem Radzieckim) 

podpisano trzy protokoły, re-
gulujące nową granice mię-
dzy obydwoma państwami. 
 Niemcy w zamian za ziemie 
między Wisłą, Bugiem i Sanem 
zgodzili się przekazać Litwę so-
wieckiej strefie wpływów. Obie 
strony zobowiązały się wspól-
nie walczyć z polskim podzie-
miem niepodległościowym oraz 
nie tolerować żadnej polskiej 
agitacji dotyczącej terytorium 
drugiej strony.
 „...Tych dni historia nie zapo-
mni, gdy stary ląd w zdumieniu 
zastygł...”
 W 1992 roku Rosyjskie Mini-
sterstwo Obrony wydało w Mo-
skwie książkę „Grif siekrietno-
sti snjat”, w którym podaje do-
kładną ilość sprzętu wojennego 
zdobytego we wrześniu i paź-
dzierniku 1939 roku w Polsce. 
 
Oto bilans: 
 247325 karabinów, 8566 cięż-

kich karabinów maszynowych, 
12783 szable, 740 dział różnych 
kalibrów, 36 czołgów, 64 sa-
mochody pancerne, 131 samo-
lotów oraz 4579 innych pojaz-
dów mechanicznych. 
 Łącznie stanowi to uzbrojenie 
co najmniej trzech armii polo-
wych z 1939 roku ! 
 W oparciu o prawie 30 ośrod-
ków zapasowych przeniesio-
nych z centrum kraju można
było zorganizować twardą 
obronę. 

 Dodatkowo na wschodzie sta-
cjonowały liczne garnizony 
kresowe ze znaczną ilością re-
zerw uzbrojenia. To na wschód 
wycofywały się wojska pobite 
przez Niemców by zreorga-
nizować się i podjąć na nowo 
walkę. 
 Podjęcie obrony na „przedmo-
ściu rumuńskim” było jak naj-
bardziej możliwe. Stacjonowa-

ły już tam czołgi płk Maczka, 
brygada zmotoryzowana oraz 
batalion czołgów mjr Łuckie-
go, liczący łącznie 50 maszyn, 
z których ani jeden nie oddał 
strzału...
 Lecz tego typu błędów podczas 
ostatniej fazy kampanii popeł-
niono znacznie więcej. Jeden 
być może jest tutaj kluczowy. 
 Gdyby siły KOP-u generałów 
Kleeberga i Orlika-Ruckema-
na wycofały się na południe, a 
nie podjęły zgubny marsz na 
zachód, to najprawdopodob-
niej w rejonie Kowla doszło 
by do wielkiej bitwy z Armią 
Czerwoną. 
 Oprócz samych wojsk obu 
generałów znajdowały się tam 
znaczne siły polskie m.in. ba-
talion kolarzy ze Śląska, dy-
wizjon 36 moździerzy 81mm 
kpt. J. Cebuli, kilka baterii 
artylerii lekkiej oraz 18 czoł-
gów. Zgrupowanie to odeszło 
na Krasnystaw zamiast podjąć 
próbę obrony w rejonie Łucka. 
W samym Łucku znajdowało 
się 9 tys. żołnierzy w tym tysiąc 
oficerów, którzy poddali się 
Sowietom bez walki. Bardzo 
prawdopodobne, że wsparte 
jednostkami KOP-u Kleeberga 
i Orlika-Ruckemana mogło-
by stanowić twardy orzech do 
zgryzienia dla wojsk sowiec-
kich.

 Rodzi się jednak pytanie czy 
w obliczu całkowitej klęski na 
froncie zachodniej i centralnej 
Polski, wielka bitwa na wscho-
dzie miałaby jakieś znaczenie. 
 Zapewne nie. Przedłużyło by 
to kampanię o kilka tygodni 
lecz na jej wynik nie było by 
w stanie wpłynąć. Spalono by 
więcej sowieckich czołgów, 
zabito więcej czerwonoarmi-
stów, lecz i polskie straty były 
by zdecydowanie większe.
 Część z tych wojsk podjęła 
udaną próbę przebicia na Wę-
gry i Rumunię, gdzie po dłu-
giej odysei wzmocniły skład 
polskiej armii we Francji, 
a później Wielkiej Brytanii. 
 Część zrzuciła mundur i za-
kopała broń, która mogła 
przydać się w późniejszej wal-
ce partyzanckiej. Myślę i nie 
jestem w tym odosobniony, że 
nie mamy prawa dziś oceniać 
decyzji dowódców walczących 
wtedy z Armią Czerwoną. 
 Ich rozkazy nawet te najbar-
dziej kontrowersyjne miały ja-
kąś podstawę i zostały wydane 
z myślą o dobru kraju oraz ar-
mii. Mimo iż w większości były 
one fatalne w skutkach to oko-
liczności w jakich je wydano 
w całości zmazują winę z tych, 
którzy te decyzje podejmowali.
 Jednym z najdzielniejszych 
dowódców kampanii  wrze-
śniowej był  Wilhelm Orlik-
-Rückemann. 

Urodził się 1 sierpnia 1894 we 
Lwowie w rodzinie polskiej 
o korzeniach żydowskich. W 
latach 1910-1911 organizo-
wał skautowy (link is exter-
nal) Oddział „Zarzewia” w 

I Gimnazjum Realnym we 
Lwowie (link is external), 
na tamtejszej Politechnice 
(link is external) rozpoczął 
w 1912 roku studia na wydziale 
budowy dróg i mostów. Studia 
te przerwała jednak I wojna 
światowa (link is external).

Był żonaty z Różą Fajans, któ-
ra pochodziła ze znanej war-
szawskiej rodziny Fajansów, 
właścicieli m. in. „Żeglugi na 
Wiśle” i działaczy społeczności 
żydowskiej.

W sierpniu 1914 wstąpił do Le-
gionów Polskich (link is exter-
nal). Był oficerem 6 Pułku Pie-
choty (link is external). W 1917, 
po kryzysie przysięgowym 
(link is external), został wcie-
lony do cesarskiej i królewskiej 
Armii (link is external). Służył 
w niej m.in. w 19 pułku strzel-
ców. Ukończył też w 1918 roku 
szkołę oficerów rezerwy.
4 listopada 1918 przeszedł do 
Wojska Polskiego (link is exter-
nal). Podczas wojny polsko-
-ukraińskiej (link is external) 
w 1919 dostał się do niewoli, 
jednak został z niej zwolniony 
po podpisaniu sojuszu między 
Piłsudskim (link is external) 
a Petlurą (link is external).

Podczas wojny polsko-bol-
szewickiej (link is external) 
wyróżnił się jako zdolny do-
wódca. 16 sierpnia 1920 roku  
otrzymał dowództwo nad 
1 pułkiem czołgów (link is exter-
nal) i dowodził nim do 1921.
W 1921r. uzyskał zezwolenie na 
przybranie do nazwiska rodo-
wego „Rückemann” nazwiska 
„Orlik Kazimierz” . Bohater 
z pod Kocka. Wielokrotnie od-
znaczany:

Krzyż Srebrny Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari (link is 
external)

Krzyż Komandorski Orde-
ru Odrodzenia Polski (link is 
external)

Krzyż Niepodległości (link is 
external)

Krzyż Walecznych (link is 
external) (czterokrotnie)

Złoty Krzyż Zasługi (link is 
external)

Medal Dziesięciolecia Odzy-
skanej Niepodległości (link is 
external)

Odznaka „Znak Pancerny” 
(link is external) - nr. 243

 „...I święcić będą nam potom-
ni po pierwszym września, sie-
demnasty...”

Opracował Aleksander Szu-
mański
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Tylko mądrzy, dbający 
o swoje zdrowie unikają zarazy     
Bożena Ratter   

„Gdy myślę nocą o Niemcach, 
sen mnie opuszcza” - tym zda-
niem zaczyna Dieter Schenk, 
niemiecki historyk i krymino-
log, historyczną relację „Noc 
morderców. Kaźń polskich 
profesorów we Lwowie”. 
To jedna z tysięcy zbrodni do-
konanych przez Niemców  na 
Polakach będąca częścią planu 
wymordowania polskiej inteli-
gencji. Została dokonana przez 
członków Einsatzkommando 
zur besonderen Verwendung, do 
tej jednostki należało 250 męż-
czyzn - to była banda morderców. 
Z prawnego punktu widzenia 
nie ma żadnych wątpliwości, że 
każdy, kto wziął udział w akcji 
aresztowania, automatycznie stał 
się współsprawcą morderstwa, 
gdyż aresztowanie było częścią 
całego planu wymordowania pol-
skiej inteligencji (Dieter Schenk)

 Po napaści Niemiec na Polskę 
1 września 1939 r. Oświęcim 
(niem. Auschwitz) dekretem Hi-
tlera z 8 października 1939 roku 
został wcielony do III Rzeszy 
i znalazł się administracyjnie 
w Niemczech, w powiecie biel-
skim (Landkreis Bielitz) rejencji 
katowickiej (Regierungsbezirk 
Kattowitz) prowincji Górnego 
Śląska (Provinz Oberschlesien).
 Konzentrationslager Auschwitz 
został założony przez niemieckie 
władze policyjne w 1940 roku 
celem izolacji Polaków, polskich 
więźniów politycznych – głównie 
schwytanych członków różnych 
organizacji konspiracyjnych. 

 14 czerwca 1940 roku przy-
wieziono do KL Auschwitz 
pierwszy transport polskich 
więźniów politycznych; z wię-
zienia w Tarnowie przybyło 
łącznie 728 osób. Wśród nich 
było kilkunastu obywateli pol-
skich narodowości żydowskiej. 
Dużą grupę w pierwszym trans-
porcie stanowili osiemnasto-, 
dwudziestoletni uczniowie gim-
nazjów i studenci aresztowani 

jesienią 1939 roku oraz zimą 
i wiosną 1940 roku w różnych 
miejscowościach Polski połu-
dniowej (okolice Nowego Tar-
gu, Zakopanego, Nowego Są-
cza, Krynicy, Sanoka). Podążali 
w kierunku granicy ze Słowa-
cją z zamiarem jej nielegalnego 
przekroczenia i przedostania się 
przez Węgry do Francji, do two-
rzonej tam przez gen. Władysła-
wa Sikorskiego polskiej armii. 
Niemcy określali ich mianem 
„turystów” bądź „graniczników”.
Oprócz „turystów” w transpor-
cie przywieziono do obozu także 
organizatorów akcji przerzutu na 
Węgry. Byli to głównie miesz-
kańcy Zakopanego i okolic, nar-
ciarze i przewodnicy tatrzańscy. 
Wśród nich Bronisław Czech 
– znakomity narciarz, taternik, 
trzykrotny uczestnik olimpiad.
W transporcie znaleźli się rów-
nież członkowie utworzonego je-
sienią 1939 roku Związku Walki 
Zbrojnej, liczną grupę stanowiła 
też młodzież aresztowana wiosną 
1940 roku w ramach akcji AB 
wymierzonej w polską inteligen-
cję, zaangażowana w działalność 
konspiracyjną, polegającą m.in. 
na kolportowaniu ulotek i niele-
galnej prasy. Obok wspomnia-
nej grupy uczniów i studentów, 
byli także nauczyciele, prawni-
cy oraz urzędnicy. Przeważa-
li ludzie bardzo młodzi. (IPN)

 W ulotce „Zachować pamięć 
2019” międzynarodowej or-
ganizacji  „Polsko – Niemiec-
ka Współpraca Młodzieży 
(PNWM) czytam :  celem pro-
gramu jest umożliwienie większej 
ilości młodzieży z Polski, Niemiec 
i ewentualnie kraju trzeciego 
wspólnego odwiedzenia miejsc 
pamięci hitlerowskiego terro-
ru. W czasie spotkania młodzi 
ludzie powinni poznać historię 
miejsca pamięci…uczestnicy po-
winni mieć okazję do dyskusji 
nad ksenofobią, wykluczeniem, 
przemocą czy uprzedzeniem”.
    W Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu oprócz cytowanej ulotki 
( jednej z wielu) mieszkała gru-
pa  młodych obcokrajowców, 
wolontariuszy zaproszonych 
w ramach projektu PNWM. Czy 
według szefa  portalu TVP 
Info Samuela Pereiry PNWM 
organizuje szopkę i ściąga 
prowokatorów do Auschwitz?
 
Celem organizatorów Dni Po-
lonii i Polaków Auschwitz 
14-15 sierpnia 2019 było umoż-
liwienie większej liczbie Pola-
ków z kraju i Polonii wspólne 
odwiedzenie miejsca pamięci 
niemieckiego terroru, niemiec-
kiej zagłady Polaków. I po-
chylenie głowy nad rozpaczą, 

cierpieniem i bólem niewinnych 
ofiar bezbożnej ideologii prze-
kraczającej swym okrucieństwem 
granicę człowieczeństwa. Wielu 
z nas przyjechało ze wspomnie-
niem bliskich zamordowanych 
w Auschwitz. W czasie spotka-
nia uczestniczyliśmy we Mszy 
św. odprawionej na terenie obo-
zu Auschwitz w rocznicę mę-
czeńskiej  śmierci świętego o. 
Maksymiliana Marii Kolbe. 
O. Maksymilian  przywiezio-
ny został do Auschwitz 28 maja 
1941 r. W odwet za ucieczkę 
jednego z więźniów Niemcy wy-
brali dziesięciu ludzi na śmierć 
głodową. O. Maksymilian Maria 
Kolbe zgłosił się na ochotnika na 
śmierć głodową za innego więź-
nia, ojca i męża. Zmarł 14 sierp-
nia 1941 r. dobity zastrzykiem 
fenolu. Jego ciało zostało spalone 
w krematorium następnego dnia. 
    W homilii wygłoszonej w ce-
lebrowanej przez elitę polskich 
duchownych Mszy św.  słucha-
liśmy słów, które w naszej wie-
rze katolickiej mówią o słusz-
ności stania w wierze w Boga, 
w prawdzie i w miłości bliźnie-
go. Tylko ta postawa chroni przed 
wykluczeniem, przemocą, uprze-
dzeniem czego doświadczyli-
śmy od naszych odwiecznych 
wrogów podczas II wojny świa-
towej jak i po jej zakończeniu. 
    I czego doświadczamy w wyni-
ku kolejnej odsłony ksenofobicz-
nej, wykluczającej, stosującej 
przemoc i uprzedzenie ideolo-
gii neomarksizmu kulturowego, 
który w barwie tęczowej  wkra-
cza do naszych mediów, szkół, 
uczelni a przede wszystkim na-
szych dusz i rozumów niczym 
zaraza. I tylko mądrzy, dbający 
o swoje zdrowie unikają zara-
zy –pochwalił ks. prof. Tadeusz 
Guz zasłuchanych w jego słowa 
w przepełnionej po brzegi auli 
Klasztoru Salezjanów tak ser-
decznie, tak gościnnie nas przyj-
mujących. A dyskusja rozgorzała 
na dobre po zakończeniu akade-
mickiego wykładu ks. prof. Ta-
deusza Guza, filozofa i teologa. 

Niemcy zdecydowali się przepro-
wadzić zagładę Żydów w drugim 
obozie, w Birkenau. Budowa roz-
poczęła się w październiku 1941 r. 
Powstała komora gazowa zwana 
bunkrem 1. Jednorazowo wejść 
do niej mogło 800 osób. Łącznie 
do obozu Niemcy przywieźli ok. 
1,1 miliona Żydów. Przywożono 
z okolic Oświęcimia i dalszych 
stron Polski a przede wszystkim 
ze Słowacji, Protektoratu Czech 
i Moraw, Niemiec, Austrii, Fran-
cji, Belgii, Holandii, Norwe-
gii, Włoch, Jugosławii i Grecji. 
Większość ludzi bezpośrednio 
z pociągów prowadzono do ko-
mór gazowych, zaraz po przyjeź-

dzie i selekcji na rampie. 200 tys. 
zarejestrowano w obozie, gdzie 
ponad połowa zginęła w wyniku 
brutalności esesmanów i funkcyj-
nych, pracy ponad siły, niedoży-
wienia, katastrofalnych warun-
ków higienicznych i związanych 
z tym chorób i epidemii (warunki 
życia) oraz selekcji w obozie.

Od  stycznia 1943 roku pociągi 
z Żydami kursują z Berlina prosto 
do Auschwitz. W stolicy miesz-
ka jeszcze 30 000 ludzi. Ciągle 
kogoś deportowali, każdy miał 
krewnych czy znajomych, którzy 
nagle znikali. Proszę sobie wy-
obrazić, mamy sąsiada którego 
do wczoraj widywaliśmy a rano 
już go nie ma. Mało tego, nie 
wysyła żadnych pocztówek ani 
listów- zeznają Żydzi, świad-
kowie tamtych okrutnych cza-
sów w dokumentalnym filmie. 
Czy uczestnicy dyskusji organi-
zowanych przez PNWM dyskutu-
ją  o brak reakcji Niemców Żydów 
i nie Żydów na znikanie tysięcy 
sąsiadów zza płota ? Dlaczego 
nie protestowali , nie szukali, nie 
ukrywali swoich sąsiadów? Dla-
czego godzili się na wyklucze-
nie, na przemoc, na ksenofobię? 

W publikowanym manuskrypcie 
Barucha Milcha (żydowskiego 
lekarza urodzonego w Podhaj-
cach na ziemi tarnopolskiej, pra-
cującego w szpitalu w Tłustem) 
„Szkodliwe robactwo ludzko-
ści czyli mój testament po Hi-
tlerjadzie” przechowywanym 
w ŻIH w Warszawie czytam:
„Taki mieliśmy początek…wszę-
dzie wywiesili chorągwie sino-
-żółte, głoszące powstanie samo-
istnej Ukrainy. Ustanowili różne 
władze administracyjne, założyli 
swoją milicję ukraińską –Sicz, 
składająca się z wiejskich parob-
czaków i ciemnych elementów, 
a każdy drugi był starostą lub 
komendantem. Jak już wspomnia-
łem , po wioskach wszystkich Ży-
dów wymordowali, w miastecz-
kach tylko tych na kogo mieli 
oko. Okropne działy się rzeczy 
w innych miastach-we Lwowie, 
Tarnopolu, Czortkowei, Brzeża-
nach, Stanisławowie..Ukraińcy 
pierwsi dali przykład, pokazali 
drogę, tak że nie darmo Niemcy 
wyrazili się, że niejednego jeszcze 
od Ukraińców się mogą nauczyć…

W każdym mieście stworzono 
dla Żydów Judenraty  i zaczął 
się wstęp do dalszej gehenny. 
U nas ja też wybrany zostałem 
do Judenratu. Nie wiedziałem 
jeszcze, czym to pachnie i bar-
dzo intensywnie udzielałem się 
w niesieniu pomocy potrzebu-
jącym, jak też w ustanowieniu 
pewnego bezpieczeństwa dla 
ludności żydowskiej. Dostęp do 

miejscowych władz prawie wszę-
dzie miałem i tutejsza aryjska 
ludność odnosiła się do mnie 
z respektem za bezinteresowne le-
czenie jej z poświęceniem prawie. 
Dlatego też na samym począt-
ku po zlikwidowaniu miejskiego 
ambulatorium ustanowili mnie 
kierownikiem tutejszego szpita-
la i lekarzem miejscowej Siczy… 
Jak tylko się przekonałem, że Ju-
denrat został stworzony nie po 
to, żeby Żydom pomagać i ich 
zabezpieczyć, tylko po to, żeby 
ich zniszczyć i wyplenić – we-
dług  hasła Hitlera, które mówi: 
„Urn Juden zu vernichten, muss 
man Juden hahen (Żeby znisz-
czyć Żydów, trzeba do tego Ży-
dów mieć) - zacząłem się po-
mału z Judenratu wycofywać. 
Z drugiej strony, zaczęli się do tej 
instytucji garnąć Żydzi o zimnej 
i egoistycznej krwi, ludzie wyzu-
ci z wszelkich uczuć, moralności. 
Przymusowo też, zarządzeniem 
Kreisjudenratów, w skład których 
od razu weszli wyrafinowani łaj-
dacy, a które stały w kontakcie bez-
pośrednim z Gestapo, zatrzymano 
z początku w każdym Judenracie 
dwie albo trzy osoby porząd-
niejsze, jako figury maskujące. 
Ale później i te lepsze osoby ze-
psuły się i szły szlakiem zbrod-
niarzy, a jak nie zdołały tak kro-
czyć, a samobójstwa też nie po-
pełniały, to prędzej czy później 
kończyły w więzieniu czy łagrze. 
W każdym razie Judenrat stał się 
narzędziem w rękach Gestapo 
do niszczenia Żydów, a jak sami 
członkowie później się wyraża-
li, że są „Gestapem na ulicy ży-
dowskiej”. Wszędzie powołali 
do siebie Ordnungsdienst, jako 
organ wykonawczy, składają-
cy się z najgorszych elementów, 
jak rozbijaków, rzeźników, ko-
niarzy, tragarzy, których jakby 
dla komedii ubrano w mundury 
z gwiazdką dawidową na kasz-
kiecie, jako broń dano im po-
rządne pałki do rąk i to miała 
być policja żydowska utrzymują-
ca porządki na ulicy żydowskiej. 
W gruncie rzeczy Judenrat za-
czął prowadzić politykę rabunko-
wą w celu napełnienia własnych 
kieszeni i też tymi pieniędzmi 
podkupił władze i Gestapo, ale 
tylko w celu zabezpieczenia losu 
swego i najbliższej rodziny. Żeby 
bezinteresownie  Judenrat któ-
remu Żydowi pomógł, nie znam 
ani jednego wypadku. A o ile 
dział opieki społecznej od cza-
su do czasu któremu biedakowi 
pomógł, dając mu kilka złotych, 
to później ta kostka rzucona 
w gardle mu stanęła, gdyż tacy 
najbiedniejsi przy łapaniu do 
łagrów albo przy akcjach byli 
pierwszymi jako element będący 
dla Judenratu ciężarem, tak że 
nieszczęśliwcy już bali się ubiegać 
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/ By Pawel Zarychta - Praca własna, CC 
BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=72914147
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o pomoc, zdychając z głodu i zimna. 
Do wykonania swoich niecnych 
czynów, jak ściąganie podatków 
i nałożonych kontrybucji, łapa-
nie do lagrów, rewizje i napady 
na domy żydowskie, Judenraty 
używały swoich Ordnungsdienst, 
którym dawali procent z łupu, 
a ci w liczbie dziesięciu -pięt-
nastu napadali na ludzi, bijąc 
w okrutny sposób, niszcząc, ra-
bując cokolwiek się dało, a to 
ze straszną bezwzględnością. 
Prawo do tego dostali od Gesta-
po, które pono im zagroziło, że 
muszą się tak z Żydami obcho-
dzić, inaczej to na nich się skru-
pi, a Żydzi gorzej na tym wyjdą. 
Do większych przedsięwzięć Ju-
denrat do pomocy wziął sobie 
często policję ukraińską, a nieraz 
i Niemców. W trzecim miesiącu 
mojej przynależności do Judenra-
tu udało mi się całkiem wycofać, 
a to w chwili, gdy przeprowadza-
no nałożoną przez Gestapo na 
miasto kontrybucję złota i srebra. 
Z początku energicznie i w tej ak-
cji brałem udział, sam też dużo 
dałem, nawet pierścionki ślubne, 
ale gdy zauważyłem różne kombi-
nacje i malwersacje w tej robocie 
dopuszczone przez niektórych 
członków Judenratu, a miano-
wicie niektóre rzeczy zniesione 
przez najbiedniejszych Żydów 
formalnie ginęły pod ręką, tedy 
porządnie się zirytowałem, pokłó-
ciłem się i udało mi się wystąpić. 
Fatalnie to się jednak na mnie 
odbiło, gdyż od tej chwili zaczęli 
mnie strasznie szykanować, do-
kuczać podatkami i zabierać róż-
ne rzeczy z domu, a później, gdy 
Judenaltesterem został mianowa-
ny lekarz, to ten jeszcze wyłado-
wał swoje osobiste porachunki 
na tle zawodowym, kompletnie 
mnie zniszczył. On właśnie też w 
wielkiej mierze przyczynił się do 
ostatecznej tragedii mojej rodzi-
ny. Nie dał mi chwili spokoju, że-
bym miał wolną głowę pomyśleć 
o schronieniu rodziny. Cokolwiek 
trzeba było dla Judenratu, posy-
łał do mnie szukać i bez pardo-
nu zabierali. Kilka razy nasłał 
Niemców sprowadzających się do 
naszego miasta, żeby objęli moje 
mieszkanie. Podatki niemożliwe 
dostawałem. Dwa razy o mało 
nie spowodował, że mnie mieli 
zabrać do lagru, gdzie potrzebny 
był lekarz. Przed władzami gadał, 
że byłem donosicielem NKWD, 
że wszystkie rzeczy szpitalne so-
bie przywłaszczyłem... Rył też 
i nastawał na moje stanowisko 
lekarza urzędowego, bo to mnie 
poniekąd broniło, a to tak długo, 
że magistrat sprowadził na moje 
miejsce lekarza aryjczyka, który 
lekarzom Żydom i całemu mia-
stu dał się dobrze we znaki. (...) 
 
„Chcemy przyczynić się do roz-
woju odwagi cywilnej i doj-
rzałości obywatelskiej uczest-
ników projektów” - czytam 
w ulotce PNWM. Czy wystarczy 
odwagi cywilnej do realizacji 
projektu polsko - niemieckie-
go poruszającego opisane przez 
Barucha Milcha zachowania?

Bożena Ratter

Właśnie pod takim tytułem, 
jak p/w ukazała się w sierpniu 
2018 r. recenzja Zuzanny Przewor-
skiej (http://www.wydawnictwo-
mediazet.pl/?p=1514&fbclid=Iw
AR0JPG3GS69yqPXuqlmdZKL
p-iuYImp6QJZTZbI9Z8CpY-cy7
Ya-5k55b8o ) poświecona książce 
która umknęła  zapewne nie tyl-
ko mojej uwadze, a bardzo cennej 
w 75 rocznicę „Rzezi Wołynia”.
Niestety nie było głośno o tej po-
zycji, chociaż powinno. Wydawca: 
Wydawnictwo Media Zet Zuzanna 
Przeworska pisze, że : „Licząca aż 
1226 stron! – książka Krystyny Le-
manowicz „Osaczenie. Polski Wo-
łyń w ogniu nienawiści” to rzecz 
o zbrodniach ukraińskich nacjo-
nalistów na Polakach w czasie II 
wojny światowej”. Dzieło obejmuje 
kilkadziesiąt sfabularyzowanych 
opowieści o tej tragedii. Książka 
została wydana z okazji 75 roczni-
cy Rzezi Wołyńskiej, przypadającej 
11 lipca. „Książka jest hołdem dla 
poległych i zakatowanych Pola-
ków. Oparta jest na wiarygodnych 
źródłach na podstawie relacji ży-
jących świadków pamiętających 
terror okupacji rosyjskiej, okupa-
cji niemieckiej i działających band 
OUN – UPA. Wśród tych relacji 
są także wspomnienia moich już 
śp. Bliskich – rodziców, Babci…” – 
pisze we wstępie do książki Krysty-
na Lemanowicz. – Przedstawiam 
w niej bezmiar cierpień ludzkich, 
poniżania i upodlenia człowieka 
przez  człowieka. Ukazuję też mę-
stwo i odwagę tych umęczonych 
ludzi, którzy przeciwstawiali się złu 
w obronie swoich bliskich i uko-
chanej Ojczyzny. Setki tysięcy nie-
winnych Polaków zginęło. To cisi 
bohaterowie walki o Polskę, polską 
ziemię, polskie domy, polską tożsa-
mość i prawdę”. Historie opowie-
dziane przez świadków wydarzeń 
– nie tylko Polaków, ale i Ukraiń-
ców –  są wstrząsające. Autorka je 
literacko sfabularyzowała, dzięki 
czemu stały się bardzo obrazowe, 
pełne ekspresji – porażają ogro-
mem nieszczęść, okrucieństwa, wy-
ciskają łzy. Są wyjątkowym świa-
dectwem pamięci. Absolutnie zga-
dzam się ze stwierdzeniem, że „Tę 
książkę powinno się przeczytać, bo 
jest częścią martyrologii narodu 
polskiego. Niewątpliwie wzboga-
ca ona wiedzę o przemilczanych 
przez dziesięciolecia kartach hi-
storii o rzezi wołyńskiej”.  Wy-
dawca informuje nas również, że  
:” Przedmowę do książki napisała 
Ewa Siemaszko – znana autorka 
książek o zbrodniach popełnionych 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na Polakach na Wołyniu podczas 
II wojny światowej.”  Poniżej pre-
zentujemy za wydawcą słowa  w/w 
przedmowy ; „ Ludobójstwo do-
konane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na ludności polskiej naj-
pierw Wołynia, potem Małopolski 
Wschodniej w latach 1939-1946, 
pozostawiło w sercach i umysłach 
Polaków – byłych mieszkańców zde 

polonizowanych 
ziem II  Rzeczy-
pospolitej Pol-
skiej, a zwłaszcza 
tych, którym los 
oszczędził śmierci 
– głębokie ślady 
w psychice. Trau-
ma i lęk przed 
nacjonalistami 
ukraińskimi były 
nie do pokona-
nia, mimo upływu 
czasu. Był też żal, 
że ich cierpienia 
nikogo nie intere-
sowały – ani wła-
dze, ani naukow-
ców i publicy-
stów, ani rodaków 
z innych terenów 
Polski pod oku-
pacją niemiecką. 
Dopiero od około 
10 lat  Zbrodnia 
Wołyńska jest te-
matem obecnym 
w przestrzeni 
publicznej.  Jed-
nakże wiele fak-
tów mordów, a 
także warunków 
życia w nieustan-
nym zagrożeniu 
śmiercią, dotąd 
nie zostało opi-
sane z powodu 
braku informacji, 
skrywanych lata-
mi i zabieranych 
do grobu przez 
świadków. Każda 
publikacja, w tym 
niniejsza praca, 
odtwarzająca ten 
straszny czas jest zatem potrzeb-
na – zarówno pokoleniom, których 
przodkowie przeżyli rzeź wołyńską, 
jak i wszystkim Polakom, nie ma-
jącym pełnej świadomości gehen-
ny swych rodaków na Wschodzie. 
Zbiór opowiadań „OSACZENIE” 
p. Krystyny Lemanowicz stanowi 
pozycję, która w sposób przejmu-
jący ukazuje życie Polaków na 
Wołyniu podczas II wojny świato-
wej, oddając  grozę ich istnienia, 
wyniszczające warunki bytowania 
i okrucieństwo z jakim pozbawiano 
ich życia. Opowiadania powstały 
na podstawie relacji przekazanych 
Autorce przez 70 Polaków wołyń-
skich, żyjących po wojnie w Polsce, 
1 Polaka z Polski oraz 15 Ukraiń-
ców, mieszkańców Wołynia, świad-
ków i uczestników procesu tworze-
nia nacjonalistycznych struktur, 
głównie Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA), i ich zbrodniczych 
działań. Relacje Polaków, których 
wysłuchała p. Krystyna Lemano-
wicz i przetworzyła w zbeletry-
zowane opowieści, pochodzą od 
osób, które mieszkały w powiatach 
rówieńskim, kostopolskim i łuckim. 
Zawarte w nich szczegóły życia co-
dziennego od momentu wybuchu 
wojny aż do opuszczenia Wołynia 
doskonale odtwarzają ciężkie po-

łożenie ludności polskiej kolejno: 
podczas okupacji sowieckiej i nie-
mieckiej. Zmieniały się warunki 
i formy represji, lecz nieustanne 
pognębianie polegało na dopro-
wadzeniu Polaków do skrajnej 
nędzy i ciągłego zagrożeniu życia. 
Najsilniejszym wątkiem tego zbio-
ru opowiadań jest ludobójcza eks-
terminacja Polaków przez ukraiń-
skie nacjonalistyczne formacje: 
głównie przez UPA, ale też przez 
policję ukraińską na służbie nie-
mieckiej i aktywistów Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, która 
utworzyła UPA. W opowiadaniach 
znajdują się nie tylko opisy napa-
dów Ukraińców na Polaków, ale 
też padają nazwiska i imiona ofiar, 
o których dotąd nie było żadnych 
informacji. Zmuszeni przez ukra-
ińskich zbrodniarzy do ucieczek 
ze swych gospodarstw Polacy są 
zagarniani przez Niemców i nie-
ludzko wyzyskiwani jako siła ro-
bocza – albo na terenie Wołynia, 
albo w Rzeszy, dokąd w okropnych 
warunkach są transportowani ko-
leją. A te okoliczności przynoszą 
następne ofiary śmiertelne. Warte 
uwagi jest ponadto, że tak tragicz-
nie doświadczeni Polacy w swych 
opowieściach nie zapominają 
o strasznym losie swych sąsiadów 
Żydów, których zagłady dokony-

wali Niemcy i policjanci ukraińscy, 
a nawet cywile ukraińscy, i któ-
rych ocalałe jednostki próbowały 
najczęściej bezskutecznie ukrywać 
się i przetrwać. Interesujące i nie-
znane dotąd fakty podane przez 
wyszukanych przez p. Lemanowicz 
Wołyniaków, świadków i poszko-
dowanych, zostały pokazane na 
tle naturalnie związanych w prze-
życiami silnych emocji, wśród któ-
rych dominował strach. Wyraziste 
i bogate zrekonstruowanie emocji 
wyróżnia tę pracę spośród wcze-
śniej opublikowanych wspomnień 
i różnego rodzaju świadectw wy-
darzeń historycznych. Jednakże 
wyjątkowość pracy p. Krystyny Le-
manowicz wynika nie z utrwalenia 
tragicznych doświadczeń Polaków, 
lecz z wykorzystania wspomnień 
świadków ukraińskich, którzy byli 
współmieszkańcami Polaków na 
Wołyniu i którzy szczerze i szeroko 
przekazali swoje przeżycia z cza-
su depolonizacji Wołynia. Dotąd 
ukazała się w Polsce tylko jed-
na publikacja „Pojednanie przez 
krótką pamięć. Wołyń 1943” (Lu-
blin  2012), w której zamieszczone  
zostały krótkie wywiady z Ukraiń-
cami o chronieniu Polaków przez 
Ukraińców przed Ukraińcami, a 
Ukraińców przez Polaków przed 
Polakami, przedstawiające tylko 

Wstrząsająca książka Krystyny Lemanowicz 
„Osaczenie. Polski Wołyń w ogniu nienawiści” 
Bogusław Szarwiło

http://www.wydawnictwomediazet.pl/?p=1514&fbclid=IwAR0JPG3GS69yqPXuqlmdZKLp-iuYImp6QJZTZbI9Z8CpY-cy7Ya-5k55b8o
http://www.wydawnictwomediazet.pl/?p=1514&fbclid=IwAR0JPG3GS69yqPXuqlmdZKLp-iuYImp6QJZTZbI9Z8CpY-cy7Ya-5k55b8o
http://www.wydawnictwomediazet.pl/?p=1514&fbclid=IwAR0JPG3GS69yqPXuqlmdZKLp-iuYImp6QJZTZbI9Z8CpY-cy7Ya-5k55b8o
http://www.wydawnictwomediazet.pl/?p=1514&fbclid=IwAR0JPG3GS69yqPXuqlmdZKLp-iuYImp6QJZTZbI9Z8CpY-cy7Ya-5k55b8o
http://www.wydawnictwomediazet.pl/?p=1514&fbclid=IwAR0JPG3GS69yqPXuqlmdZKLp-iuYImp6QJZTZbI9Z8CpY-cy7Ya-5k55b8o
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niewielki i nietypowy fragment re-
lacji polsko-ukraińskich podczas 
wojny. Tymczasem dzięki opowia-
daniom p. Lemanowicz, powstałym 
z ukraińskich przekazów, czytelnik 
ma możność pełniejszego pozna-
nia wydarzeń i sytuacji z dwu stron 
 -od strony Polaków prześla-
dowanych przez nacjonalistów 
ukraińskich oraz od strony ukra-
ińskiej wsi, która podczas niemiec-
kiej okupacji Wołynia w latach 
1941-1944 stała się dostarczycie-
lem ludzi do UPA, zapleczem gospo-
darczym i niemalże współsprawcą 
zbrodni na Polakach. Ukraińskimi 
rozmówcami były osoby zarówno 
spoza nacjonalistycznych formacji, 
jak i uczestnicy morderczych na-
padów na Polaków. W ten sposób 
powstał  obraz wsi ukraińskiej, któ-
ra różnymi metodami, w tym przy 
użyciu terroru, była przez działa-
czy nacjonalistycznych nastawiana 
wrogo do Polaków i wciągana do 
działań UPA. Jak wynika z przed-
stawionych opowieści, nie wszyscy 
Ukraińcy byli przekonani do dzia-
łalności UPA, niektórzy nie chcieli 
uczestniczyć w zbrodniach i ster-
roryzowani miotali się w psychicz-
nych mękach. Wielkie tragedie 
przeżywały zwłaszcza ukraińskie 
kobiety, gdy nagle okazywało się, 
że mają mężów morderców, muszą 
prać  zakrwawione ubrania opraw-

ców i ofiar. Wstrząsające są opisy 
życia wewnątrz oddziałów UPA, 
w których panowała atmosfera za-
straszania i bezwzględna dyscypli-
na, członkom stawiano trudne do 
wykonania i zaakceptowania za-
dania, wymierzano kary niewspół-
mierne do win rzeczywistych lub 
wymyślonych i likwidowano człon-
ków podejrzanych o wątpliwości 
co do słuszności działań UPA. 
W ten sposób nacjonalistyczny ak-
tyw prowadził do degradacji mo-
ralnej ukraińskiej wsi i do rozbicia 
wspólnot  rodzinnych. Lektura opo-
wiadań p. Krystyny Lemanowicz 
nie tylko poszerza wiedzę o prze-
biegu i skutkach Zbrodni Wołyń-
skiej. Dzięki świadkom ukraińskim 
Autorka odsłania mechanizm bu-
dowania nienawiści,  przygotowy-
wania zbrodni i jej dokonywania 
oraz zmieniania normalnych ludzi 
w zbrodniarzy. „ - Ewa Siemaszko. 
Warto zapoznać się również ze sło-
wa od autorki, która podkreśla mię-
dzy innymi, że : „ Mamy w kraju 
blisko sześć milionów Kresowian 
i ich potomków. Oni pytają i szu-
kają wiadomości o swoich bliskich, 
o ich korzeniach i historii. Chcą też 
poznać ich tragiczne losy i koszmar 
wygnańczego życia na Ziemiach 
Odzyskanych. Choć minęło tyle lat 
od tamtych tragicznych zdarzeń, 
strach nie opuścił wielu moich roz-

mówców. Boją się konsekwencji 
za opowiedzenie prawdy i boją się 
o kariery swoich dzieci, wnuków 
i prawnuków. Dlatego wielu pro-
siło o anonimowość. W zbiorze 
opowiadań są też relacje Ukraiń-
ców: świadków wielu tragicznych 
zdarzeń w najbliższym otoczeniu 
i tych, którzy byli w strukturach 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA) i ukraińskiej policji w służ-
bie niemieckiej. Wyrażam szacu-
nek i wdzięczność tym Ukraińcom, 
którzy odważyli się opowiedzieć 
o swoim życiu i którzy z naraże-
niem własnego życia odmówili 
udziału w mordach. Spisałam re-
lacje ludzi, którzy byli przymuso-
wymi uczestnikami wydarzeń. Są 
to opowieści osób z mojej rodziny 
oraz bliższych i dalszych krewnych, 
sąsiadów i innych mieszkańców 
wiosek, chutorów i miast na Kre-
sach. Starałam się na podstawie 
zebranych wspomnień wykazać 
tragizm Polaków i pewnej części 
Ukraińców, którzy nie ulegli naci-
skom ukraińskich nacjonalistów.” 
Autorka wyjaśnia nam rów-
nież, jak doszło do powstania 
tej książki? „Będąc młodą dziew-
czyną patrzyłam na te historie 
z innej perspektywy. Przyjmowa-
łam te zdarzenia przez pryzmat 
wojny, w której giną ludzie po jed-
nej i drugiej stronie. Na tym etapie 

mój świat się nie zatrzymał. Mija-
ły lata i przybywało wiedzy, nie z 
książek czy czasopism, a od ludzi, 
którzy tam mieszkali, tam żyli, po-
tem stamtąd uciekali przed swoimi 
oprawcami. Czas dorastania w za-
słyszanych strzępkach informacji 
od babci Vigilix , rodziców, ciotek 
i sąsiadów mijał, a ciekawość, jak 
było naprawdę, wzrastała. Ode-
zwał się wewnętrzny głos, który 
popychał mnie do poznania życia 
ludzi osaczonych na Kresach przez 
Sowietów, Niemców i ukraińskich 
nacjonalistów. Ruszyłam z kamerą, 
kartkami i długopisami do miesz-
kańców pochodzących z Wołynia i 
innych regionów Kresów Południo-
wo – Wschodnich. Dziwne spojrze-
nia, kiwanie głową i pytania, po 
co? – Dla nas, dla potomnych, dla 
prawdy i historii – odpowiadałam. 
Pierwsze makabryczne zapisy, w 
które aż trudno było uwierzyć. Szu-
kałam potwierdzeń tych wydarzeń u 
innych osób. Kamera grzała się do 
czerwoności od tych nieprawdopo-
dobnych historii, papier marszczył 
się od niepowstrzymywanych łez. 
Wracałam do domu, spisywałam 
nagraną relację, w której pojawia-
ły się nowe nazwiska. Chciałam 
i z nimi porozmawiać. Po dniach 
docierałam i do nich. Jedni się bali, 
drudzy nie pamiętali dat, ani nazw 
miejscowości, innym udało się nie-
mal wszystko wymazać z pamięci 
lub nie chcieli opowiadać o tym, 
co przeżyli. Prosiłam choć o od-
powiedź na kilka pytań. Pytałam, 
dlaczego nie chcą mówić. – Oni 
tu są – odpowiadali wylęknieni. 
- Żyją wśród nas i mogą dokończyć 
dzieła. – Starzy, schorowani ludzie 
zgadzali się pod jednym wszak wa-
runkiem, że wystąpią anonimowo. 
W tych anonimowych relacjach 
przewijały się kolejne nazwiska. Po 
zlokalizowaniu tych osób i do nich 
docierałam. Byłam zadowolona, 
ponieważ pewne historie mogłam 
połączyć w jedną całość. Mijał rok, 
a rozbudzona ciekawość nie gasła. 
Pytałam znajomych, czy wśród 
swoich bliskich mają osoby pocho-
dzące z Kresów. – Moja rodzina 
pochodzi z Wołynia – mówiła Pau-
lina Paczkowska, wnuczka Pauli-
ny Sikorskiej z domu Piotrowska. 
– W Tucznie mieszka moja ciocia 
Agata Stankiewicz. Oni wszyscy 
mieszkali w Wodniku. – Pytałam 
młodą, dwudziestosiedmioletnią 
Paulinę, czy wie coś o losach swo-
jej rodziny. – Tak – odpowiedziała. 
– Od dziecka interesowała mnie 
tragiczna historia dziadków i ich 
dzieci. – Na dowód zrelacjonowała 
mi zdarzenie, które przewijało się 
też wśród moich poprzednich roz-
mówców. Dotarłam do rodziny Si-
korskich, potem do Pani Ziarkow-
skiej i wielu, wielu innych. Teczki 
z relacjami pęczniały, a wraz 
z nimi niemało rozbieżności co do 
miejsca i czasu tragicznych wyda-
rzeń. Czas zrobił swoje. Sięgnęłam 
do archiwów, a tam różnie – brak 
wielu dokumentów, zawierucha 
wojenna i na tym polu zrobiła swo-
je. Zdałam sobie sprawę z tego, że 
jakość mojej książki musi być po-
wiązana z dbałością o szczegóły. 
Zatem gdzie szukać tych istotnych 
fragmentów zapomnianej historii, 
skoro zawiodła pamięć moich bo-

haterów? Minęło ponad sześćdzie-
siąt lat i wszyscy oni mają prawo 
czegoś nie pamiętać. Co zrobić? 
Szukać, czy zaprzestać grzeba-
nia w przeszłości. Zrozumiałam, 
że trzeba atakować wynikające 
z tego problemy, że nie mogę cze-
kać aż same się rozwiążą. Kolejny 
raz powracałam do rozmówców, 
prosząc o więcej szczegółów, które 
być może w ich pojęciu nie miały 
większego znaczenia, a w połącze-
niu z innymi relacjami były kluczem 
do rozwikłania wielu wątpliwości. 
Tam, gdzie mogłam, dopytywałam 
i prosiłam o więcej. Bywało też, że 
wielu z moich rozmówców odeszło, 
jak w przypadku pani śp. Zofii Bie-
leckiej, śp. Anny S., czy śp. pana 
Kazimierza, który do końca życia 
bał się Ruskich i który po sześciu 
miesiącach od mojej wizyty odszedł 
na wieczny spoczynek. Nikt poza 
nimi nie mógł tych luk wypełnić. 
Dopadła mnie bezsilność i na jakiś 
czas odstąpiłam od dalszego pisa-
nia. Ale moje drugie ja krzyczało, 
żeby nie zaprzestawać, żeby iść za 
głosem swojego serca, bez wzglę-
du na trudności. Musiałam jeszcze 
raz wszystko poukładać, zebrać 
w całość i spiąć słowami w spisa-
nych relacjach. Bo tylko tak można 
demaskować istniejące w prze-
strzeni publicznej kłamstwa. Mia-
łam wielu rozmówców. Nie chcia-
łam nikogo pominąć, tym bardziej, 
że ich ciekawe doświadczenia, do-
tyczą epizodycznych sytuacji, waż-
kich na tamte czasy. Zdarzenia te 
często ciągnęły się za nimi i miały 
niemały wpływ na dalsze życie. Po 
długiej przerwie przysiadłam do 
pisania. Po trzech latach wzmożo-
nej pracy poprosiłam o pomoc Pa-
nią Ewę Siemaszko – autorkę wielu 
książek o ludobójstwie dokonanym 
na wołyńskichPolakach podczas 
II wojny światowej. Dzięki Pani 
Ewie mogłam poprawić nazwy 
miejscowości, dopisać faktyczne 
daty zdarzeń. (...)  Ku pamięci ofiar 
tych strasznych wydarzeń, ludzi, 
którzy umierali wiele lat po wojnie 
i nie ośmielili się ujawnić publicz-
nie tych aktów przemocy i swojej 
walki o przetrwanie. Żałuję, że wie-
lu moich rozmówców już nie docze-
kało tej publikacji. Odeszli. Cześć 
Ich Pamięci. To moje świadectwo 
prawdy. Tylko tyle mogłam zrobić. 
(...) Dziękuję WSZYSTKIM miesz-
kańcom Wołynia i innych regionów 
Kresów Południowo – Wschodnich 
za opowiedzenie swoich przeżyć. 
Dzięki WAM książka ta powstała. 
Szczególne ukłony oddaję Ukra-
ińcom, którzy przełamali strach 
i opowiedzieli o swoim i sąsiadów 
życiu w tym trudnym okresie. I tym, 
którzy odmawiali udziału w mor-
dach.” -   Krystyna Lemanowicz

Autorka  w ostatnich zdaniach 
użyła zwrotu „ Tylko tyle mogłam 
zrobić.” 

Każdy kto przeczyta jej książkę 
zapewne zgodzi się z moją opinią, 
że „zrobiła aż tyle”, gdy powoła-
ne do tego instytucje państwowe, 
jak drzemały tak nadal drzemią. 
„Nowa polityka historyczna” tak 
głośno zapowiadana została jedy-
nie frazesem, albo lepiej obietnicą 
bez pokrycia.

http://www.verkleinern.de/vigilix/Vigilix/vigilix.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82y%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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Autorem książki; „Polska 1939- 
Pierwsi przeciw Hitlerowi” jest: 
Roger Moorhouse, Anglik uro-
dzony w Stockport, w hrabstwie 
Cheshire, abiturient Berkhamsted 
School. W 1990 roku rozpoczął 
studia historyczne i politologicz-
ne w School of Slavonic and 
East European Studies (Szkole 
studiów nad Słowiańszczyzną 
i Europą Wschodnią) na Uni-
versity of London. W 1994 roku 
uzyskał tytuł magistra, następnie 
kontynuując edukację na uniwer-
sytetach w Düsseldorfie i Strathc-
lyde. Jeszcze jako student roz-
począł współpracę z profesorem 
Normanem Daviesem. W 2002 r. 
wspólnie opublikowali przetłu-
maczoną na cztery języki histo-
ria Wrocławia. W 2006 r. wydał 
pierwszą  samodzielną książka  
pt. „Polowanie na Hitlera”, prze-
tłumaczoną na wiele języków, w 
tym między innymi niemiecki, 
hiszpański, włoski, japoński oraz 
polski. W 2014 r. opublikował” 

Pakt Diabłów. Sojusz Hitlera 
i Stalina”. Poza szeroką działal-
nością publicystyczną, Moorho-
use często występuje jako ekspert 
w dziedzinie historii II wojny 
światowej, a szczególnie historii 
III Rzeszy.  Na zaproszenie Pol-
skiego Instytutu Spraw Międzyna-
rodowych w Warszawie zasiadał 
w panelu ekspertów omawiają-
cych nowe wydanie Mein Kampf 
przez Instytut Historii Najnow-
szej (Institut für Zeitgeschichte) 
w Monachium.  Polskim wydaw-
cą książek Rogera Moorhouse’a – 
podobnie jak Normana Daviesa – 
jest Społeczny Instytut Wydawni-
czy Znak. I tym razem właśnie to 
wydawnictwo wydało p/w książ-

kę w bieżącym roku, którą prze-
tłumaczył:  Bartłomiej Pietrzyk  
 Poniżej informacja od wydaw-
cy co w tej książce znajdziemy:
„Bądźcie bez litości, bądź-
cie brutalni, nasza przewaga 
daje nam wszystkie prawa”.
– ostatnie przemówienie Hi-
tlera przed atakiem na Polskę
„Stanęliśmy tedy nie po raz 
pierwszy w naszych dziejach w 
obliczu nawałnicy, zalewającej 
nasz kraj z zachodu i wscho-
du. (…) Na każdego z was spa-
da dzisiaj obowiązek czuwania 
nad honorem Naszego Narodu 
w najcięższych warunkach”.
– orędzie Prezydenta RP Igna-
cego Mościckiego po napa-
ści Rosji Sowieckiej na Polskę
Rok 1939. II RP istnieje na ma-
pie świata od zaledwie dwóch 
dekad. Ludzie, którzy wywal-
czyli dla niej niepodległość, pa-
trzą z niepokojem, jak za grani-
cami kraju rosną w siłę znane 
im od wieków wrogie potęgi.
Polska ma silną i bitną armię. 
Ma sojuszników, którzy w razie 
hitlerowskiej napaści przyjdą jej 
z pomocą. Naczelny wódz od-
graża się, że wrogowi nie od-
damy nawet guzika. Pokolenie 
wolnej Polski właśnie wchodzi w 
dorosłość. Nie zamierza zginać 
karku przed żądaniami Hitlera.
Nadchodzi wrzesień. Czas próby.
I choć przewaga niemiecka okaże 
się miażdżąca, Anglia i Francja nie 
zrobią nic, by pomóc swojemu so-
jusznikowi, a Sowieci 17 września 
wbiją nam nóż w plecy, będziemy 
walczyć. Osamotnieni, w bezna-
dziejnym boju na dwa fronty. Tej 
wojny nie wygramy, lecz ocalimy 
to, co najcenniejsze. Nasz honor.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Pochylmy czoła 
przed bohaterami
Redakcja
Kacper Śledziński (ur. 1975 w 
Krakowie) – polski historyk 
i pisarz. Absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, autor popular-
nonaukowych książek poświę-
conych dokonaniom polskich 
oddziałów i żołnierzy podczas 
II wojny światowej. 

Warto tu wspomnieć  chociażby, 
„ Cichociemnych. Elitę pol-
skiej dywersji” wydaną w 2012 
r. W tym roku opublikował na-
kładem wydawnictwa ZNAK 
książkę „ Potop ‚39”. Co w niej 
znajdziemy ?  Dowiadujemy 
się od wydawcy: „ Ostatnie dni 
sierpnia 1939 roku. Marszałek 
Rydz-Śmigły stoi przed drama-
tycznym wyborem. Musi zostać 

ogłoszona powszechna mobiliza-
cja, lecz to rozdrażni Niemców. 
Nad Polską ciąży widmo ry-
chłej wojny. Wreszcie decy-
zja zapada. Oficerowie Sztabu 
Głównego rozsyłają rozkazy, 
a na ulicach Warszawy poja-
wiają się plakaty mobilizacyjne. 

Życie powołanych do walki ma 
już nigdy nie wrócić na właściwe 
tory. Huk eksplozji, stukot broni 
maszynowej, ryk silników, krzyki 
rannych od tej chwili staną się co-
dziennością polskiego żołnierza. 

Nadchodząca wojna obnaży 
wszystkie słabości II RP. Uprzy-
tomni sojusznikom Polski, jak bar-
dzo się mylili. Ujawni prawdziwe 

zamiary Sowietów. Lecz przede 
wszystkim udowodni światu, że 
Polacy nie będą bezczynnie pa-
trzeć, jak zagarnia się ich ziemię. 
Że bez względu na wszystko staną 
do walki o wolność. Jako pierwsi. 

W 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej spójrz na 
kampanię wrześniową ocza-
mi jej uczestników. Stań 
w jednym szeregu z wrześniowymi 
obrońcami. Poczuj ciężar odpo-
wiedzialności spoczywający na 
dowódcach podejmujących de-
cyzje w newralgicznych momen-
tach walki. Jak wielu niepowo-
dzeń można było uniknąć? Które 
wybory okazały się słuszne? „

Pierwsi przeciw 
Hitlerowi
Bogusław Szarwiło
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RZEŹ W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ
Aleksander Szumański
Rzeź w Małopolsce Wschod-
niej – czystki etniczne ludności 
polskiej i jej ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na terenie województw 
tarnopolskiego, stanisławow-
skiego i lwowskiego II Rzeczy-
pospolitej podczas okupacji 
wojskowej tych ziem przez III 
Rzeszę i ZSRR w latach 1943-
1945. Zbrodni na Polakach 
dokonywały oddziały UPA, 
politycznie podporządkowane 
OUN-B, a następnie UHWR, 
pod naczelnym dowództwem 
Romana Szuchewycza, -za co 
pośmiertnie otrzymał tytuł 
Bohatera Ukrainy- a także od-
działy SKW, Służby Bezpeki 
OUN-B, jak również ukraińska 
ludność cywilna. Zbrodnie na 
Polakach popełniały również 
niemieckie formacje wojsko-
we i policyjne, w skład których 
wchodzili Ukraińcy: Ukraińska 
Policja Pomocnicza i 4 pułk po-
licji SS, złożony z ukraińskich 
ochotników do 14 Dywizji Gre-
nadierów SS.
W konsekwencji według ustaleń 
historyków zostało zamordowa-
nych od 20-25 do 60 tys. Pola-
ków. Ok. 300–400 tys. Polaków 
uciekło z terenów Małopolski 
Wschodniej wiosną i latem 
1944, w obawie przed mordami, 
a także by uchronić się przed 
powrotem okupacji sowieckiej 
i terroru NKWD, wobec wkro-
czenia w styczniu 1944 Armii 
Czerwonej na terytorium II 
Rzeczypospolitej i zbliżającego 
się frontu sowiecko-niemieckie-
go.
W wyniku agresji Niemiec i 
ZSRR na Polskę we wrześniu 
1939 r., po okupacji całości 
terytorium II Rzeczypospoli-
tej przez Wehrmacht i Armię 
Czerwoną i ustaleniu w dniu 
28 września 1939 r. w pakcie o 
granicach i przyjaźni pomię-
dzy III Rzeszą a ZSRR granicy 
niemiecko-sowieckiej na oku-
powanym terytorium Polski, 
tereny województw tarnopol-
skiego i stanisławowskiego, oraz 
wschodnia część województwa 
lwowskiego z miastem Lwo-
wem znalazły się pod okupacją 
ZSRR. Aby uzasadnić aneksję 
okupowanych terenów Polski, 
Sowieci przeprowadzili 22 paź-
dziernika 1939 r. w atmosferze 
terroru fikcyjne wybory do 
lokalnego Zgromadzenia Lu-
dowego. 27 października Zgro-
madzenie Ludowe Zachodniej 
Ukrainy ogłosiło włączenie ob-
szaru Małopolski Wschodniej 
w skład Ukraińskiej SSR, co 
potwierdziło Prezydium Rady 
Najwyższej 1 listopada 1939 r.
Po ataku Niemiec na ZSRR, 30 
czerwca we Lwowie działacze 
OUN-B ogłosili akt odnowienia 
państwa ukraińskiego. Niemcy, 
zaskoczeni ogłoszeniem niepod-
ległości przez Ukraińców, już 

5 lipca rozwiązali rząd Stećki, 
a wobec członków OUN-B za-
stosowali represje i aresztowa-
nia. Przywódca OUN-B Stepan 
Bandera i Jarosław Stećko zo-
stali czasowo osadzeni w obozie 
koncentracyjnym Sachsenhau-
sen, gdzie przebywali do jesieni 
1944 a później zostali zwolnieni 
po podjęciu współpracy z Ge-
stapo. Hitler zgodnie ze swoją 
polityką wschodnią traktował 
Ukrainę jako zaplecze mate-
rialne III Rzeszy i nie przewidy-
wał istnienia tam administracji 
innej niż niemiecka. Głównym 
jego celem była eksploatacja 
gospodarcza, której podstawą 
były wysokie kontyngenty na-
kładane na ludność. 1 sierpnia 
1941 r. Adolf Hitler wcielił de-
kretem zajęte przez Wehrmacht 
tereny województw lwowskiego, 
tarnopolskiego i stanisławow-
skiego do Generalnego Guber-
natorstwa jako tzw. Dystrykt 
Galicja.
OUN-B starała się obsadzić swo-
imi ludźmi urzędy, organizacje i 
przedsiębiorstwa. Ukraińska Po-
licja Pomocnicza uczestniczyła 
niejednokrotnie wraz z SS i poli-
cją niemiecką w egzekucjach lud-
ności żydowskiej i obławach. Po 
rozpoczęciu likwidacji gett i ma-
sowej zagłady ludności żydow-
skiej w Galicji (początek 1942), 
Ukraińska Policja Pomocnicza 
współdziałała z SS i policją nie-
miecką przy obławach w gettach 
i konwojowaniu Żydów do zała-
dunku przy transportach do obo-
zów śmierci (głównie Belzec) lub 
miejsc egzekucji, również niejed-
nokrotnie uczestnicząc w egze-
kucjach. W Holocauście zostało 
zamordowanych przez aparat 
przemocy III Rzeszy około 150 
tys. Żydów na Wołyniu i 455 tys. 
w Małopolsce Wschodniej. Lu-
dobójstwo dokonane publicznie 
przez niemieckiego okupanta na 
Żydach, było kolejnym – po ma-
sowych deportacjach, aresztowa-
niach i masowych morderstwach 
ludności Kresów Wschodnich 
dokonanych również publicznie 
w okresie okupacji sowieckiej 
1939–1941 przez NKWD – do-
wodem na amoralność i „skutecz-
ność” masowych prześladowań i 
zbrodni dokonywanych instytu-
cjonalnie przez państwa-okupan-
tów i skierowanych przeciw ca-
łym grupom narodowościowym 
lub społecznym. Stwarzało to w 
konsekwencji klimat społecznej 
obojętności dla przemocy, zbrod-
ni i wreszcie zbrodni na skalę ma-
sową – ludobójstwa.
W 1943 roku OUN-B i Ukraińska 
Powstańcza Armia rozpoczęły na 
Wołyniu (włączonym wówczas 
do Komisariatu Rzeszy Ukraina) 
tzw. rzeź wołyńską – czystkę et-
niczną i zbrodnię ludobójstwa na 
Polakach. Kulminacja przypadła 
na 11 lipca 1943 r., niedługo po 
wydaniu przez Dmytra Klaczkiw-

skiego tajnej dyrektywy dowódz-
twa UPA-”Piwnicz” w sprawie 
przeprowadzenia wielkiej akcji 
likwidacji polskiej ludności mę-
skiej w wieku od 16 do 60 lat. W 
efekcie na Wołyniu zostało za-
mordowanych około 60 tys. Pola-
ków, większość polskiej ludności 
uciekła z zagrożonych terenów 
wiejskich do miast, gdzie stacjo-
nowały garnizony niemieckie, 
lub została wywieziona na roboty 
przymusowe do Rzeszy. Ludność 
polska na Wołyniu przetrwała 
jedynie w miastach oraz w kilku 
silnie bronionych bazach samo-
obrony (m.in. Przebraże). W tym 
czasie – do końca 1943 r. sąsia-
dujące z Wołyniem tereny Mało-
polski Wschodniej pozostawały 
bardziej spokojne.
W sierpniu 1943 r. na III zjeź-
dzie OUN(B) delegacja wołyń-
ska zaproponowała powtórzenie 
rzezi z Wołynia we wschodniej 
Małopolsce, co znalazło popar-
cie większości delegatów. Zjazd 
podjął decyzję o antypolskiej 
czystce w Małopolsce i też po-
zostawił decyzję dowódcy UPA 
Romanowi Szuchewyczowi, któ-
ry po wizycie na Wołyniu podjął 
ją najpóźniej jesienią 1943 roku. 
Motywem decyzji było przeko-
nanie o nieuchronności konflik-
tu polsko-ukraińskiego o sporne 
ziemie po zakończeniu wojny i 
rozstrzygnięcie ich statusu teryto-
rialnego przez międzynarodową 
konferencję pokojową, analogicz-
nie do sytuacji po zakończeniu I 
wojny światowej. Aby uniemoż-
liwić ewentualne plebiscyty lud-
ności na terenach etnicznie mie-
szanych, zdecydowano się usu-
nąć polską ludność z tych ziem 
poprzez jej wymordowanie czyli 
ludobójstwo..
Najpóźniej w marcu 1944 r. 
Główne Dowództwo UPA wydało 
rozkaz wypędzania Polaków pod 
groźbą śmierci. W razie pozosta-
nia Polaków na miejscu polskich 
mężczyzn miano zabijać, a chaty 
i majątek palić. W praktyce ogra-
niczenie to najczęściej nie było 
przestrzegane i oddziały UPA 
zabijały także kobiety i dzieci w 
najbardziej okrutny i wymyślny 
sposób.
Od połowy 1943 r. zaczęły nara-
stać wśród Ukraińców w Mało-
polsce Wschodniej nastroje anty-
polskie i nacisk dowództwa UPA 
na przeprowadzenie depoloniza-
cji. Wstępem do niej była fala po-
jedynczych zabójstw, często osób 
o znaczącej pozycji w społeczno-
ści polskiej – przedstawicieli in-
teligencji, byłych wojskowych i 
policjantów, księży, leśników.
We wrześniu 1943 r. sytuacja 
uległa dalszemu pogorszeniu. 
Powszechne stały się morderstwa 
całych rodzin, nierzadko przepro-
wadzane ze szczególnym okru-
cieństwem. Zaczęło dochodzić do 
mordów masowych, większość 
z nich była udziałem oddziałów 

UPA atakujących z terenu Woły-
nia. Jedną z pierwszych miejsco-
wości zaatakowanych przez UPA 
była Netreba, położona nieda-
leko strzeżonej przez niemiecki 
Grenzschutz granicy Generalnego 
Gubernatorstwa z Komisariatem 
Rzeszy Ukraina. 8 października 
1943 r. przed całkowitym znisz-
czeniem wieś uratował oddział 
Grenzschutzu. Zginęło 17 Pola-
ków. W wigilię, w Kruhowie w 
powiecie złoczowskim, upowcy 
udający kolędników zabili pięt-
nastu Polaków, w tym dowódcę 
samoobrony oraz dwóch Ukraiń-
ców. W sumie w różnych napa-
dach OUN w 1943 r. zginęło 2000 
osób.
Ukraińskie bandy zwalczały 
szczególnie Polaków w służbie 
leśnej, których traktowały jako 
zagrożenie dla opanowania la-
sów. Na początku 1944 r. w su-
mie zostało zamordowanych 73 
leśniczych i gajowych z żonami 
i dziećmi. Następny napad na le-
śniczówki miał miejsce nocą z 3 
na 4 lutego 1944 r. w powiatach 
brodzkim, kamioneckim i sokal-
skim, gdy jednocześnie zaatako-
wano w 120 miejscach.
W nocy z 15 na 16 stycznia 1944 
r. napadnięto Markową w powie-
cie podhajeckim. Mimo że spraw-
cy byli uzbrojeni w broń palną, 
mordowali siekierami. Zginęło 55 
osób, w tym ks. Mikołaj Ferenc. 
22 stycznia o godz. 19.00 około 
stu upowców przybyło saniami do 
wsi Buszcze (powiat brzeżański). 
Napastnicy rozeszli się grupami 
po domach i mordowali miesz-
kańców, zginęły 23 osoby, trzyna-
ście było rannych.
W lutym 1944 Armia Czerwona 
spychająca wojska niemieckie na 
zachód dotarła do granic II Rzecz-
pospolitej. Był to czynnik, który 
w głównej mierze zadecydował o 
rozpoczęciu masowej czystki et-
nicznej. Lwowska AK przechwy-
ciła w tym czasie rozkaz dowódcy 
UPA –Szuchewycza nakazujący:
„Wobec postępów bolszewików 
na froncie wschodnim, należy 
przyspieszyć likwidację elemen-
tu polskiego. Akcję wytępienia 
przeprowadzić należy na zasa-
dach następujących: Wsie polskie 
mają być palone, ich zaś ludność 
wycinana w pień”
Od lutego liczba napadów zaczę-
ła lawinowo rosnąć, zwłaszcza 
w powiecie rohatyńskim woje-
wództwa stanisławowskiego: w 
Słobódce Bołszowieckiej zabito 
19 osób, w Firlejowie 75 osób, 
we Fradze 33 Polaków. Eskalacja 
miała miejsce również w woje-
wództwie tarnopolskim, gdzie 
zamordowano: w Horodnicy 11 
osób, w Czyżowie 20 osób, w 
Bokowie 60 osób, w Słobódce 
Wasylkowieckiej 8 osób, gdzie 
bestialsko mordowano nawet nie-
mowlęta, w Burkanowie 15 osób, 
w Hadyńkowicach 15 osób, a w 
Wasylkowie 30.

2 lutego 1944 kilkuset upowców 
zaatakowało Hanaczów w powie-
cie przemyślańskim, zabijając 63 
osoby i około stu raniąc. W nocy 
z 22 na 23 lutego bojówka UPA 
przybyła z Wołynia zabiła 131 
Polaków z Berezowicy Małej 
koło Zbaraża.
28 lutego UPA zaatakowała Ko-
rościatyn wraz z stacją kolejową, 
gdzie siekierami zamordowano 
urzędników kolejowych z rodzi-
nami oraz podróżnych. W tym 
samym czasie zaskoczeni Pola-
cy byli zabijani również we wsi. 
Dopiero przybyła z Puźnik od-
siecz polskiego oddziału party-
zanckiego powstrzymała rozlew 
krwi. Zginęło 156 osób. Wg ks. 
Isakowicza-Zaleskiego w napa-
dzie uczestniczyła też miejscowa 
ludność ukraińska a dużą rolę w 
uratowaniu miejscowych odegra-
ła samoobrona, która po począt-
kowym zaskoczeniu stawiła opór.
Najpóźniej w marcu Główne 
Dowództwo UPA wydało rozkaz 
wypędzenia Polaków. Członko-
wie OUN(B) służący w policji 
ukraińskiej mieli doprowadzić do 
dezercji do partyzantki policjan-
tów. Wraz z UPA do walki rzuco-
no Służbę Bezpieki OUN zwane 
potocznie ukraińskim Gestapo.
W marcu 1944 r. ataki na polskie 
wsie były kontynuowane. 9 marca 
1944 r. w Szerokim Polu spalono 
24 domy i zabito 58 osób (według 
Sz. Siekierki 110 osób). Również 
w marcu UPA czterokrotnie napa-
dała na wieś Huta Wierchobuzka, 
gdzie zginęło około 100 miesz-
kańców, pozostali przy życiu 
ewakuowali się. W nocy z 24 na 
25 marca w Białych zamordowa-
no 80 osób. Tego samego dnia 102 
osoby zginęły w Szeszorach a 28 
marca 140 osób w Wołczkowie. 
W bestialski sposób – rozpruwa-
jąc brzuchy, obcinając głowy - 
rozprawiono się ze 112 Polakami 
w Płauczy Wielkiej. Fala ataków 
zaczęła przesuwać się na zachód, 
na tereny województwa lwow-
skiego. 25 marca sotnia „Jahody” 
współdziałając z ukraińską poli-
cją zamordowała 141 Polaków w 
Wasylowie (pow. Rawa Ruska). 
Ponad 100 osób zginęło także w 
Bełzie (pow. Sokal), gdy bojów-
ki UPA wycofujące się z Wołynia 
napadły na miasteczko.
W kwietniu liczba ataków na 
Polaków jeszcze wzrosła. Sotnia 
Hajdamaki wraz z bojówką OUN 
napadły na kolonię Ziemianka, 
paląc 52 gospodarstwa i zabijając 
40 Polaków, a dwa dni później, 4 
kwietnia, te same siły zaatakowa-
ły kilka kolonii polskich koło Per-
kozów. W powiecie kamioneckim 
woj. tarnopolskiego zniszczono: 
Berebeki (zginęło 16 osób), Tur-
ki (zginęło 15 osób), Strychankę 
(zginęło 5 osób), Lisko (zginęło 
18 Polaków), Jazienicę Polską 
(zginęło 16 osób), Horpin (zginę-
ło 31 osób) w powiecie stryjskim 
woj. stanisławowskiego zabito 
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kilka polskich rodzin w Żulinie. 
W powiecie żółkiewskim UPA 
napadła na wsie: Fujna, Wola Wy-
socka, Wiązowa, Lipina, Janów-
ka, Majdanek, Dziebułki, Żuzy, 
Macoszyn, Skwarzawa, Mosty 
i Zameczek. 7 kwietnia 1944 r. 
pododdział SS-Galizien lub de-
zerterzy z tej jednostki zamordo-
wali 22 osoby we wsi Chatki.
Kulminacja rzezi nastąpiła w 
Wielkim Tygodniu. W noc wiel-
kanocną z 9 na 10 kwietnia przy-
stąpiono do mordów na froncie 
od Hanaczowa na północy aż po 
wsie na południu woj. stanisła-
wowskiego. W Tomaszowcach 
spalono trzysta gospodarstw i za-
bito 40 Polaków, spalono Pniaki, 
Sokołów, Zady. W samym kwiet-
niu 1944 r. liczba ofiar wyniosła 
8 tys. osób
W następnych miesiącach ak-
cję kontynuowano, bojówka SB 
OUN spaliła Kupcze, mordując 
17 Polaków, 22 maja UPA napa-
dła Bryńce Zagórne, gdzie okrut-
nie zamordowano od 120 do 145 
osób. W czerwcu w powiecie ru-
deckim spalono 6 polskich wsi, w 
nocy z 16 na 17 lipca zginęło 52 
Polaków we wsi Krasne. 19 sierp-
nia 1944 r. SB OUN spaliła wieś 
Grabowa wraz z 10 osobami. Pró-
bowano także atakować miasta: 
Dolinę, Busk, Łopatyn, Komarno, 
Chyrów.
Pomnik Polaków pomordowa-
nych w Hucie Pieniackiej
Pomnik Polaków pomordowa-
nych w Hucie Pieniackiej. Krzyż 
z kamiennymi tablicami, na 
których wyryto nazwiska ofiar 
zbrodni
23 lutego 1944 r. w Hucie Pieniac-
kiej pojawił się patrol niemiecki 
złożony z Ukraińców. Doszło do 
potyczki z oddziałem samoobro-
ny wspartym przez 2 pluton AK 
z Huty Wierchobuzkiej (Polacy 
sądzili, że mają do czynienia z 
przebranymi upowcami). Przed 
całkowitym rozbiciem oddział SS 
uchroniła sotnia UPA „Siroman-
ci”, która zaatakowała Polaków z 
flanki. 28 lutego 1944 żołnierze 4 
pułku policji SS, wraz z okolicz-
nym oddziałem UPA i oddzia-
łem paramilitarnym składającym 
się z nacjonalistów ukraińskich, 
pod dowództwem Włodzimierza 
Czerniawskiego dokonali pacyfi-
kacji polskiej ludności cywilnej. 
Mieszkańców wsi zapędzono do 
szop i żywcem spalono. Śmierć 
poniosło od 600 do 1500 osób.
Kureń UPA dowodzony przez 
Maksa Skorupśkiego ps. „Maks” 
12 marca 1944 r., przy współdzia-
łaniu żołnierzy tego samego 4 
pułku policji SS, dokonał napadu 
na Podkamień i pobliskie Palikro-
wy. W Palikrowach rozstrzelano 
365 bezbronnych Polaków, w 
Podkamieniu grupka samoobrony 
ochraniająca dużą grupę kobiet i 
dzieci stawiła opór w klasztorze. 
Został on jednak zdobyty, a ucie-
kinierzy, którzy nie zdołali uciec, 
zamordowani. Napastnicy prze-
bywali w okolicy aż do 16 mar-
ca 1944, wyszukując i zabijając 
ukrywających się cywilów. Tego 
dnia UPA wycofała się z powodu 

zbliżania się Armii Czerwonej.
W Chodaczkowie Wielkim sa-
moobrona na początku 1944 r. 
trzykrotnie udaremniła upowski 
napad na wieś. Była jednak bez-
radna wobec pododdziału SS-
-Galizien, który w kwietniu 1944 
r. wtargnął do wsi. Napastnicy 
podpalali domy i zabudowania 
gospodarcze, wrzucali granaty do 
budynków i piwnic. Uciekający 
byli wrzucani do płonących do-
mów. Zginęło 862 osób, niemal 
cała wieś spłonęła z wyjątkiem 
kościoła i plebanii oraz budyn-
ków położonych blisko domów 
Ukraińców. Istnieją poszlaki 
wskazujące na uzgodnienie tej 
akcji z oddziałami terenowymi 
OUN i UPA

POLSKA SAMOOBRONA

Wieści napływające z Wołynia, 
późniejszy niż na Wołyniu mo-
ment rozpoczęcia ludobójstwa 
i większy procent polskiej lud-
ności zamieszkującej te tereny 
spowodowały, że na terenie Ma-
łopolski Wschodniej powsta-
ły liczne ośrodki samoobrony. 
Szczególnie bezpiecznie było 
w najbliższej okolicy Lwowa, 
centrum polskiego ruchu oporu 
na tych terenach. Do większych 
baz samoobrony należały:

Województwo tarnopolskie

    Berezowica Mała – samoobro-
na została zaskoczona i nie ochro-
niła wsi
    Bodzanów
    Boryczówka
    Budki Nieznanowskie – w mar-
cu 1944 r. samoobrona skutecznie 
odparła ataki bojówek UPA
    Chodaczków Wielki – samo-
obrona odparła trzy ataki UPA, 
ale była bezradna wobec podod-
działu SS-Galizien
    Czerwonogród-Nagórzany-
-Nyrków
    Dobrowody i Kowalówka
    Hanaczów
    Hrycowce-Kretowce-Jacowce 
– kilkakrotnie odparto ataki ban-
derowców
    Huta Pieniacka – zniszczona 
przez 4 pułk policji i UPA
    Huta Wierchobuzka – samo-
obrona nie zdołała zapobiec napa-
dowi UPA
    Jazłowiec
    Kaczanówka
    Korościatyn – samoobrona zo-
stała zaskoczona, lecz dzięki sta-
wionemu oporowi ocalała więk-
szość mieszkańców
    Kosów i Chomiakówka
    Panasówka – zbyt słabe uzbro-
jenie i brak pomocy spowodowa-
ły że obrona wsi nie powiodła się
    Pawłów
    Podkamień – po jednym dniu, 
obrona została przełamana
    Tiutków
    Trościaniec Wielki – dobrze 
zorganizowana i uzbrojona samo-
obrona
    Wicyń – dobrze zorganizowana 
i umocniona wieś, która odparła 
ataki UPA. Dopiero poddział SS-
-Galizien zdobył wieś a Niemcy 

aresztowali 200 mieszkańców

Województwo stanisławowskie

    Antoniówka
    Bednarówka
    Bitków
    Chromohorb
    Dubowce
    Korczunek
    Łukowiec
    Meducha
    Mizuń
    Św. Józef
    Tyszkowce

Województwo lwowskie

    Biłka Królewska i Biłka Szla-
checka – położone blisko Lwowa, 
w skład samoobrony miejscowo-
ści wchodziły częściowo oddziały 
AK. Obie miejscowości były oto-
czone rowami strzeleckimi i war-
towniami. Od marca do czerwca 
1944 samoobrona Biłek składa-
jąca się z 16 plutonów odparła 4 
ataki UPA.
    Brzozdowce – silna samoobro-
na która odstraszyła napastników
    Dynów – silna samoobrona pod 
kierownictwem AK
    Laszki
    Nozdrzec
    Terka
    Ustrzyki Dolne

Do największych walk polskiej 
samoobrony z UPA doszło w 
Hanaczowie położonym w po-
wiecie przemyślańskim. Już od 
początku 1943 r. dowództwo 
AK wyznaczyło warty, których 
zadaniem była obserwacja ban-
derowców. W tamtym czasie 
wieś liczyła ok. 3000 mieszkań-
ców, w tym około 1000 uchodź-
ców z Wołynia. 2 lutego 1944 r. 
silna hanaczowska samoobrona 
z trudem odparła atak UPA. 
Banderowcy spalili 70 gospo-
darstw, zabili według raportu 
AK 63 osoby. Po napadzie przy-
stąpiono do budowy umocnień 
i tworzenia „trójkąta obronne-
go” (kościół-szkoła-klasztor). 
9 kwietnia UPA ponownie za-
atakowała Hanaczów. Szturm 
został odparty kosztem 66 za-
bitych (wliczając ludność cywil-
ną). Mimo zwycięstwa znaczna 
część wsi uległa spaleniu. Po 
tym napadzie przez cały kwie-
cień trwała ewakuacja Hana-
czowian do innych miejscowo-
ści. Na początku maja 1944 r. 
we wsi zostało ok. 60 obrońców 
oraz 110–140 cywili, którzy nie 
mogli bądź nie chcieli jej opu-
ścić. Hanaczowscy akowcy nie 
ograniczali się do samoobrony, 
przeprowadzali również anty-
niemieckie akcje dywersyjne, 
co sprowadziło 2 maja 1944 na 
wieś pacyfikację przeprowa-
dzoną przez dwie kompanie 
SS, żandarmerię i gestapo z 3 
czołgami, działami i granatni-
kami. Wobec takiej przewagi 
wroga akowcy ograniczyli się 
do prób przebicia z okrążenia 
lub ukrycia w zamaskowanych 
bunkrach. Zginęło 16 polskich 
żołnierzy i ok. 30 cywilów, wieś 

została całkowicie zniszczona.
Wraz z wkroczeniem Armii 
Czerwonej w granice II RP 
polska partyzantka przepro-
wadziła Akcję Burza. Choć nie 
spełniła ona założonego celu, 
to udowodniła, że w razie pol-
sko-ukraińskiego konfliktu AK 
byłaby w stanie obronić Lwów i 
inne duże miasta przed UPA. A 
zatem działania UPA skierowa-
ne przeciwko Polakom nie przy-
niosły taktycznego sukcesu, ale 
wyłącznie spustoszenie wśród 
polskiej ludności.
Dowództwo UPA na przełomie 
1944/1945 roku wzmogło anty-
polskie akcje z nową siłą, szcze-
gólnie na terenach woj. tarno-
polskiego. Wzięły w nich udział 
sotnie:

    Burłaky, dowódca „Czornyj”
    Rubaczi, dowódca „Hamali-
ja”
    Siromanci, dowódca „Ko-
sacz”
    Hajdamaky, dowódca „Ja-
smin”
    Lisowyky, dowódca „Kruk”
    Rybołowci, dowódca „Łew-
ko”
    Chołodnojarci, dowódca 
„Owocz”
    Siri Wowky, dowódca 
„Chmeł”
    Czarnomorci, dowódca „Ro-
stysław”

W sumie oddziały liczyły około 
tysiąca osób plus bojówki SB 
OUN i SKW.
23 października 1944 r. zamor-
dowano 58 Polaków i 14 Ukra-
ińców we wsi Trójca. 23 listopa-
da napadnięto na Sorock. Był 
to odwet za zniszczenie przez 
oddział IB bojówki upowskiej, 
która w latach 1941–1944 za-
biła 20 Polaków, 4 Żydów i 3 
czerwonoarmistów. W zasadzce 
zginęło kilku żołnierzy IB, a w 
wiosce rozstrzelano kilkadzie-
siąt osób. 21–22 grudnia zaata-
kowano jednocześnie 3 wsie: 
Zawadówkę, Korzową i Tousto-
baby, zabito odpowiednio 47 i 
15 cywili a w Toustobabach 72 
Polaków, w tym szesnastu bro-
niących wsi polskich istriebków. 
Po napadzie wyruszyli oni w po-
ścig zakończony schwytaniem 
40 upowców, w tym 2 dowód-
ców kompanii, których powie-
szono.
Szczególnie okrutnym napadem 
był mord w wigilię w Ihrowicy. 
Sotnia „Burłaky” obległa po-
sterunek IB i jednocześnie za-
atakowała wieś. Polacy, którzy 
zasiadali właśnie do wigilijnej 
wieczerzy, byli mordowani sie-
kierami i nożami. Duża część 
mieszkańców uratowała się 
dzięki ks. Stanisławowi Szcze-
pankiewiczowi, który zaalar-
mował wieś dźwiękiem sygna-
turki. Swój czyn przypłacił ży-
ciem. Zginęło 89 Polaków.
Ta sama sotnia w nocy z 28 na 
29 grudnia uderzyła na Łozową. 
Upowcy otoczyli wieś i podziele-
ni na małe grupy atakowali po-
jedyncze domy. Polacy stawili 

opór, a po kilku godzinach z od-
sieczą przybył oddział sowiecki. 
Mimo to zamordowano około 
122 osób. 26 stycznia 1945 r. 
celem ataku była wieś Majdan 
w powiecie kopyczynieckim. 
Wszystkie zagrody zostały spa-
lone, a Polacy, którzy schronili 
się w kościele, zarąbani siekie-
rami. Zginęło 118 osób..
Nie wszystkie napady kończy-
ły się sukcesem. 2 lutego 1945 
r. atak kurenia czortkowskiego 
UPA pod dowództwem „Bystre-
go” został odparty przez IB we 
wsi Czerwonogród. Upowcy 
zdobyli wprawdzie zamek, ale 
Polacy zdołali odeprzeć ataki 
w Domu Ludowym i kościele. 
Zginęło około 50 Polaków. Ten 
sam kureń w nocy z 5 na 6 lu-
tego zaatakował Barysz. Po za-
ciętej walce IB odparła napad. 
Po obu stronach było po kilku-
dziesięciu zabitych. W nocy z 
12 na 13 lutego ten sam kureń 
wymordował około stu ludzi we 
wsi Późniki
Od wiosny 1945 r. mordy na Po-
lakach w Małopolsce Wschod-
niej stawały się rzadsze. Głów-
ną tego przyczyną było przymu-
sowe wysiedlanie Polaków. Do 
końca 1945 r. wygnano ok. 800 
tys. Polaków (na terenie USRR 
pozostało 150–250 tys.). Ciężar 
działań antypolskich UPA prze-
niosła więc na tereny obecnej 
Polski.
Jednym ze szczególnych ataków 
w czasie czystki było ducho-
wieństwo rzymskokatolickie; 
uderzenie w nie miało przyczy-
nić się do złamania ducha opo-
ru Polaków. Spośród 805 kapła-
nów archidiecezji lwowskiej w 
czasie czystki zginęło 35 księży, 
zaś dalszych 16 ucierpiało w 
inny sposób. Kapłani greckoka-
toliccy reprezentowali różne po-
stawy wobec działalności nacjo-
nalistów ukraińskich. Znane są 
zarówno przypadki czynnej po-
mocy Polakom, jak i bezpośred-
niego wzywania do mordów. 
W literaturze odnotowano po 
kilkanaście przypadków oby-
dwu postaw (przy łącznej ilości 
2298 księży greckokatolickich 
i 7 biskupów działających w 
Małopolsce Wschodniej), cho-
ciaż ks. J. Wołczański twierdzi, 
że oskarżenia wobec kapłanów 
greckokatolickich o działalność 
antypolską były o wiele częst-
sze.
Pragnąc zatrzymać falę napa-
dów na Polaków, arcybiskup 
metropolita lwowski Bolesław 
Twardowski zwracał się wielo-
krotnie do arcybiskupa metro-
polity greckokatolickiego An-
drzeja Szeptyckiego z prośbami 
o powstrzymanie zbrodni, aby 
w Małopolsce Wschodniej nie 
powtórzyły się wydarzenia z 
Wołynia. 30 lipca 1943 arcybi-
skup Twardowski skierował list 
do metropolity Szeptyckiego z 
prośbą o zapobieżenie podob-
nym wypadkom w Galicji. List 
ten zapoczątkował wymianę 
korespondencji między obu hie-
rarchami, trwającą do 8 mar-
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ca 1944. Arcybiskup Szeptycki 
opublikował dwa listy paster-
skie do wiernych i duchowień-
stwa (Nie zabijaj z 21 XI 1942 
r. i Posłanie do duchowieństwa 
i wiernych greckokatolickiej 
archidiecezji lwowskiej z 10 
VIII 1943 r. a także w końcu 
1943 specjalny list pasterski 
Mir o Hospodi (Pro wbiwann-
ja swiaszczennikiw) w sprawie 
mordów na kapłanach), jednak 
odezwy te nie dotyczyły Pola-
ków.
Arcybiskup metropolita Twar-
dowski podjął również w marcu 
1944, za pośrednictwem arcy-
biskupa metropolity krakow-
skiego Adama Sapiehy, próbę 
interwencji u generalnego gu-
bernatora Hansa Franka, ale 
memoriał arcybiskupa Sapiehy 
do Hansa Franka z 27 marca 
1944 nie przyniósł skutku.
Polskość Małopolski Wschod-
niej mogła zademonstrować 
głównie osiadła polska ludność, 
lecz ta w ciągu wiosennych mie-
sięcy 1944 r. pod terrorem UPA 
w znacznej części opuściła te 
tereny. W sumie według ustaleń 
historyków UPA zamordowała 
ok 60 tys. Polaków a około 300–
400 tys. zostało wypędzonych z 
terenów Małopolski Wschod-
niej wiosną i latem 1944 r.
Po wyparciu przez Armię Czer-
woną Wehrmachtu z Kresów 
Wschodnich, Sowieci przystą-
pili do ostatecznej depolonizacji 
Kresów. Na mocy zdradziec-
kiego porozumienia PKWN z 
ZSRR stopniowo aż do końca 
1946 r. Polacy z tych terenów 
byli wysiedlani do Polski w 
obecnych jej granicach. Poro-
zumienia polsko-ukraińskie i 
polsko-białoruskie ustalające 
warunki przesiedleń zostały 
podpisane w Lublinie 9 wrze-
śnia 1944 W sumie z terenów 

obecnej Ukrainy w ramach „re-
patriacji” 1944–1946 wypędzo-
no 772 564 osoby.
W komunikacie po zakończeniu 
konferencji jałtańskiej 11 lute-
go 1945 ujawniono podjętą na 
konferencji w Teheranie decy-
zję trzech mocarstw o wytycze-
niu granicy sowiecko-polskiej 
wzdłuż tzw. Linii Curzona, 
przy pozostawieniu Lwowa po 
stronie sowieckiej.[bez wiedzy 
i zgody Polski]. Pomimo że Po-
lacy nie mogli mieć już wpływu 
na dążenia niepodległościowe 
Ukraińców, nadal dochodziło 
do aktów antypolskich, o czym 
świadczą wydarzenia z 1945 r. 
m.in. w Weleśniowie, gdzie spa-
lono żywcem 46 mężczyzn pod-
stępnie zabranych przez UPA 
pod pozorem rejestracji na wy-
jazd, czy w Czerwonogradzie, 
napadniętym przez UPA w noc 
poprzedzającą ekspatriację, 
kiedy to zginęło 38 osób a miej-
scowość została spalona.
Zdaniem Ewy Siemaszko orga-
nizacja mordów, ich przebieg, 
zasięg terytorialny i rozmiary, 
propagowana przy tym ideolo-
gia nacjonalistyczna nawołu-
jąca do wyniszczenia Polaków 
jako grupy narodowościowej 
niezbicie świadczą, że była to 
zamierzona i zorganizowana 
akcja fizycznej eksterminacji 
ludności polskiej – w świetle 
konwencji w sprawie zapobie-
gania i karania zbrodni ludo-
bójstwa z 1948 r. kwalifikowana 
jako ludobójstwo, połączona 
z niszczeniem śladów kultury 
polskiej – domostw, kościołów i 
innych zabytków. Również ter-
min ludobójstwo dobrze oddaje 
kwalifikację prawną ówcze-
snych wydarzeń, gdyż Polacy 
ginęli tylko z powodu swojej na-
rodowości.

ZBRODNIE FASZYSTÓW Z 
OUN - UPA
PODJARKÓW, po w. Bóbr-
ka, woj. lwowskie. 16 sierpień 
1943 Jedna z dwóch rodzin Kle-
-szczyńskich w Podjarkowie 
zakatowana 16 sierpnia 1943 
r. przez OUN-UPA. Na planie 
czteroosobowa rodzina - mał-
żeństwo i dwoje dzieci. Ofiarom 
wydłubywa-no oczy, zadawa-
no ciosy w głowę, przypalano 
dłonie, próbowano odrąbania 
kończyn górnych i dolnych oraz 
dłoni, zadawano kłute rany na 
całym ciele itp.
Zbrodnie faszystów z OUN 
(UPA)

LUBYCZA KRÓLEWSKA 
- region leśny, pow. Rawa Ru-
ska, woj. lwowskie. 16 czerwiec 
1944. Małe dziecko zamordowa-
ne przez banderowców (UPA), 
podczas zbiorowego mordu 

dokonanego na pasażerach na-
rodowości polskiej, z zatrzyma-
nego podstępem pociągu.

LUBYCZA KRÓLEWSKA - 
region, pow. Rawa Ruska, woj. 
lwowskie. 16 czerwiec 1944 
Fragment lasu - miejsca kaźni. 
Polki zamordowane przez ban-
derowców.
Zbrodnie faszystów z OUN 
(UPA)

POŁÓWCE - region, las zw. 
Rosochacz, pow. Czortkdw, 
woj. tarnopolskie. W zbliże-
niu jest 26 nagich zwłok pol-
skich mieszkańców wsi Połów-
ce, uprowadzonych z 16 na 17 
stycznia 1944 r. do oddalonego 
o kilkanaście kilometrów lasu 
zw. Rosochacz i tam zamęczo-
nych przez UPA. Na pierwszym 
planie widoczne są na szyjach 
i nogach ofiar sznury, przy po-

mocy których duszono prawdo-
podobnie ofiary. Fot. nieznany, 
funkcjonariusz „Kripo”.

PODJARKÓW, pow. Bóbrka, 
woj. lwowskie. 16 sierpień 1943 
Kleszczyński ojciec czterooso-
bowej polskiej rodziny w Pod-
jarkowie torturowany przez 
OUN-UPA. Widoczna jest zma-
sakrowana twarz, wydłubane 
oko, cios w głowę, rany cięte i 
inne.

MAGDALÓWKA, pow. Skałat, 
woj. tarnopolskie. marzec 1944 
Katarzyna Horwath z Chabłów 
1. 55, matka księdza rzymsko-
katolickiego Jana Horwatha. 
Widok z roku 1951 po opera-
cji plastycznej. Terroryści UPA 
prawie całkiem odcięli jej nos 
oraz górną wargę, wybili więk-
szość zębów, wykluli lewe oko i 
poważnie uszkodzili oko prawe. 
W tę tragiczną noc marcową, 
zginęli okrutną śmiercią jeszcze 
inni członkowie tej polskiej ro-
dziny, a ich mienie napastnicy 
zagrabili, np. ubrania, pościel i 
ręczniki.

BUSZCZE, pow. Brzeżany, woj. 
tarnopolskie. 22 styczeń 1944 
Na planie jedna z ofiar masowej 
rzezi - Stanisław Kuziów 1. 16, 
narodowości polskiej, zamęczo-
ny przez UPA. Widoczne są roz-
pruty brzuch oraz rany kłute 
- szersza i okrągłe mniejsze. W 
krytycznym dniu banderowcy 
spalili kilka polskich zagród i 
zadali okrutną śmierć co naj-
mniej 37 Polakom, w tym było 
7 kobiet i 3 małych dzieci. Ran-
nych było 13 osób.
Zbrodnie faszystów z OUN 
(UPA)

BEŁŻEC - pow. Rawa Ruska, 
woj. lwowskie, czerwiec 1944 
Cmentarz rzymsko-katolicki w 
Bełżcu. Pogrzeb pomordowa-
nych w lesie koło Lubyczy Kró-
lewskiej przez banderowców.

Źródło:
http://www.ivrozbiorpolski.pl/
index.php?page=rzez-w-malo-
polsce-wsch

/ Kościół w Buszczu jeszcze przed napadem banderowców

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Polacy zamordowani przez ludobójców z OUN-UPA dnia 16.06.1944 r. Las przy torze 
kolejowym.

/ Bełżec – Zatyle. Kobieta z dzieckiem zamordowane przez ludobójców
z OUN-UPA 16.06.1944 r.

/ L ubycza  K rólew ska — w  pow .  tom aszow sk im ,  przed w ojn ą R aw a  Ruska.16  czerw ca  1944.  Pogrzeb  p om ordow 
anych  w   le sie   k o ło   L u b yczy  K rólew skiej  -  nacm entarzu  rzym skokatolickim   w   B ełżcu .  D z ie ło   lu d ob ójców   z   

U PA.  Fot.  nieznany(Za A .  Korman,  L udobójstwo  UPA na  ludności  polskiej).

http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rzez-w-malopolsce-wsch
http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rzez-w-malopolsce-wsch
http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rzez-w-malopolsce-wsch
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Kiedy Niemcy zdradziecko na-
padły na nasz kraj miałem 12 
lat. Pierwsze oddziały wojskowe 
wkroczyły do Śmigła 8 września 
1939 r. Rozpoczęły się różnego ro-
dzaju represje w stosunku do lud-
ności polskiej. Wprowadzono go-
dzinę policyjną, okupant zrywał 
ze snu całe polskie rodziny i pod 
pozorem ukrywania przestępców 
plądrował mieszkania. Polaków 
bito kolbami i kopano. W pamięt-
ny sobotni wieczór 30 września 
1939 r o godz. 19:15 przy świetle 
reflektorów samochodowych na 
Rynku pod murem apteki Niemcy 
zamordowali 8 Polaków, wśród 
nich mego ojca. Ojciec mój był 
drogomistrzem. Krew z chodni-
ków pod apteką spłukano wodą. 
Na tym się nie skończyło. Ran-
kiem 24 października pluton eg-
zekucyjny wyprowadził z budynku 
ratusza 15 Polaków, którzy zostali 
publicznie rozstrzelani. 
Zaczęły się wywózki na robo-
ty do Niemiec. Wydano też na-
kaz, że Polacy muszą się kłaniać 
wszystkim Niemcom- to frag-
ment wspomnienia nadesłane-
go na ogłoszony w 1970 roku 
konkurs. Wpłynęło ponad 240 
wspomnień głównie Polaków 
przesiedlanych z Wielkopolski.  
 
W dniu 8 grudnia 1939 r wy-
właszczeni zostali wszyscy rolnicy 
we wsi Kujawki. Osiedlono tam 
Niemców z Łotwy. Mówiliśmy o 
nich „baltoki” bo pochodzili znad 
Bałtyku. Na naszą wioskę przy-
szła kolej 17 stycznia 1940 roku o 
godzinie 18.00. Nowi gospodarze 
przyjechali z Damasławka na wo-
zach w asyście gestapowca Drew-
sa z Turzy, który był tam właści-
cielem resztówki. Osiedlające-
mu Drewsowi asystowało kilku 
żandarmów i członków SA. Mieli 
gotowe listy, idąc kolejno od jed-
nego gospodarstwa do drugiego, 
osiedlali wyznaczonych Niemców. 
Rozmowa z Polakami była krótka 
i to w języku niemieckim. Zasko-
czonym niespodziewaną „wizytą” 
Polakom oświadczano, że z tą 
chwilą właścicielem gospodar-
stwa jest taki a taki Niemiec i że 
należy natychmiast opróżnić dla 
niego i jego rodziny pomieszcze-
nia oraz pozostawić na własność: 
meble, części bielizny, pościele. 
Wywłaszczonemu Polakowi da-
wano kilkanaście minut na zabra-
nie tego, co Niemcy uważali za 
stosowne. W czasie jednej godziny 
Niemcy wyrzucili w ten sposób z 
ojcowizny 15 polskich gospodarzy. 
Domy i mieszkania po wypędzo-
nych Polakach zajmowali na zie-
miach tzw „Kraju Warty” Niemcy. 
Mieszkaliśmy blisko torów kole-
jowych i codziennie obserwowa-
liśmy jak od wschodu szły trans-
porty tych Niemców, którzy wieźli 
ze sobą wszystek dobytek. Na za-
chodzie czekały na nich odebrane 
Polakom gospodarstwa, warszta-
ty pracy i domostwa.

Pobyt w punktach zbiorczych i 
obozach przejściowych trwający 
często długie tygodnie kojarzy 
się w pamięci wysiedlonych Pola-
ków z głodem, zimnem, brudem, 
chorobami, zgonami niemowląt 
i starców, załamaniem nerwo-
wym wielu współtowarzyszy 
niedoli. Większość wysiedlonych 
po jakimś czasie – po otrząśnię-
ciu się z przeżyć związanych z 
wysiedleniem i utratą dobytku 
będącego owocem pracy całego 
życia, a często również dorob-
kiem przodków-wtapiała się w 
nową społeczność, mogąc zawsze 
liczyć na życzliwość i pomoc lu-
dzi miejscowych niejednokrotnie 
cierpiących również niedostatek.  
Na ziemiach wcielonych do Rze-
szy ponad 1,5 miliona osób wypę-
dzono z zajmowanych przez nie 
przed 1 września 1939 r miesz-
kań. Nie wszystkim dane było 
doczekać końca wojny, wielu 
zmarło przedwcześnie wskutek 
nędzy, okupacyjnej poniewier-
ki bądź psychicznego załama-
nia, wielu oddało swoje życie w 
ofierze ojczyźnie, biorąc udział 
w miejscowym sabotażu, ruchu 
oporu czy partyzantce leśnej, 
wielu spotkała śmierć na skutek 
terroru niemieckiego okupan-
ta. Ci którzy przetrwali , wraca-
ją do swoich zawodów i zajęć, 
by niejednokrotnie zaczynać 
wszystko nieomal od początku. 
 
II wojna światowa zaczęła się w 
roku 1939 agresją na Polskę dwóch 
totalitarnych potęg, niemieckiej i 
sowieckiej. 5 lat walki początko-
wo  tylko z dwoma okupantami, to 
5 lat cierpienia, ofiary i męstwa.  
Polska była pierwszym pań-
stwem, które zbrojnie przeciw-
stawiło się agresji niemieckiej 
i 5 lat później wychodziliśmy z 
tej wojny z gigantycznymi stra-
tami ludzkimi i materialnymi.  
Celem obu okupantów w pierw-
szym okresie wojny, tym najbar-
dziej zapomnianym przez tych,  
dla których II wojna zaczyna się w 
1942 roku, była realizacja zapla-
nowanej zbrodni na polskiej inte-
ligencji,  by Polski więcej nie było 
-  Prezes IPN Jarosław Szarek 
przedstawił genezę publikacji dr 
Macieja Korkucia z IPN „Walczą-
ca Rzeczypospolita 1939 -1945” .  
 
Jest to książeczka popularyzator-
ska, pisana z myślą o cudzoziem-
cach (tłumaczona na 7 języków) 
krótka synteza (wyposażona w ob-
razki)  naszej pełnej wydarzeń, ale 
logicznej, spójnej i mającej sens 
historii. Jeśli poznamy jej sens, 
to będziemy rozumieć skąd wzięło 
się Powstanie Warszawskie i byle 
jakie opowieści publicystyczne 
nie będą w stanie zasiać poczucia, 
że Polacy robią rzeczy bez sen-
su - wyjaśnił dr Maciej Korkuć.  
Od pierwszych chwil wojny 
Polska wypełniała swoje zobo-
wiązania traktatowe: stawiła 

zdecydowany opór, oczekując 
zbrojnego działania sojuszni-
ków. O potrzebie dotrzymywania 
umów, traktatów oraz o szko-
dzie nie tylko „moralnej” wy-
nikającej z ich niedotrzymywa-
nia, mówił na spotkaniu autor.  
 
To jest materiał, który ma poka-
zać zarówno ludziom ze wscho-
du  jak i zachodu czego nie rozu-
mieją w doświadczeniu Polski . 
Dzisiaj jesteśmy w czasie, gdy 
kolejne pokolenie na wschodzie 
jest wychowywane w poczu-
ciu nie tylko niezrozumienia ale 
wręcz podtrzymywanego rozgo-
ryczenia niewdzięcznością Pol-
ski za dobrodziejstwa otrzymane 
ze strony Związku Sowieckiego.  
Ta stalinowska wersja historii jest 
odbudowywana nowoczesnymi 
metodami, sprawni reżyserzy two-
rzą krótkie formy filmowe wrzu-
cane do internetu, które modelują 
myślenie tych, którzy za chwilę 
będą dyplomatami, biznesmena-
mi kształtującymi obraz Polski . 
A ten obraz jest budowany jak w 
atlasach  historycznych w Rosji, 
gdzie granice powojennej Pol-
ski zaznaczone są w taki sposób, 
że ziemie zachodnie i północne, 
Warmia i Mazury otrzymaliśmy 
dzięki Stalinowi a Białostocczy-
zna i skrawki ziemi nad Sanem 
to też ziemie, które otrzymaliśmy 
dzięki Stalinowi, bo on ustąpił 
w 1945 dając je Polsce. To jest 
narracja, która buduje społecz-
ny obraz Polski na wschodzie 
jako kraju „niewdzięcznego”. 
 
A my wydajemy wielkie pie-
niądze na filmowe produkcje na 
miarę  Siergieja Eisensteina, na 
tasiemce filmowe niczym Isaura 
(choćby serial „Zniewolona” ma-
jący zapewne ocieplić wizerunek 
Ukraińców) czy programy publi-
cystyczne, w których „publicy-
ści” ocieplają wizerunek Polski 
Ludowej i III RP. Wciąż brakuje/
ubywa nam „sprawnych” Pola-
ków w wielu branżach a przede 
wszystkim w kreowaniu wizerun-
ku Polski, ze wspaniałą historią i 
wspaniałymi Polakami również 
na zabranych Ziemiach Wschod-
nich I i II RP, którzy przez wie-
ki ją budowali i jej bronili (BR) 
 
Należy też pokazać to co jest za-
kłamane na zachodzie w sposób 
syntetyczny, żeby pokazać że hi-
storia Polski jest inna. Choćby 
formacje policyjne jak np. gra-
natowa policja , która na zacho-
dzie pokazywana jest jako policja 
francuska. Policja francuska we 
Francji była policją państwa, któ-
re podjęło kolaborację, francuski 
policjant i przed wojną i w cza-
sie wojny był w mundurze fran-
cuskiego policjanta, był wciąż 
na służbie tego państwa strze-
lając do Żydów lub wyłapując 
ich do transportu do Auschwitz.  
A policja granatowa nie był poli-

cją Rzeczypospolitej Polskiej.  To 
była policja od początku na nowo 
stworzona przez Rzeszę Nie-
miecką  do wykonywania rozka-
zów Rzeszy Niemieckiej. Dzisiaj 
mamy do czynienia z publikacja-
mi naukowymi wydawanymi na 
zachodzie, które na siłę próbu-
ją wepchnąć policję granatową 
do Rzeczypospolitej Polskiej.    
 
Doskonała  analiza działań uczest-
ników II wojny światowej ze zro-
zumieniem ich interesów, wyka-
zaniem błędów a nade wszystko 
przedstawieniem państwa Pol-
skiego moralnie i intelektualnie 
sprawnego dzięki woli działania 
na Jego rzecz Rządu i większo-
ści obywateli polskich dr Macieja 
Korkucia godna jest pochwały. 
Założenie minimum wydarzeń po-
układanych w całość, która coś 
czytelnikowi zagranicznemu wy-
jaśni, nie nasączenie dużą ilością 
detali  to przyczyna braku rozwi-
niętego wątku udziału mniejszości 
etnicznych w zbrodni na Polakach.  
Mam nadzieję, że rychło poja-
wi się popularyzatorska pozycja, 
która ten temat rozszerzy. Jeśli nie 
będziemy już teraz mówić i pisać 
światu o nacjonalizmie ukraiń-
skim, który podburzył ukraińską 
mniejszość etniczną do wymor-
dowania 200 000 Polaków tylko 
za to, że byli Polakami, ograbił 
ich, pozbawił możliwości powro-
tu do ojczyzny po zakończeniu 
wojny, skazał na tułaczkę a te-
raz niszczy ślady polskości, już 
niedługo zaistnieje potrzeba 
pisania kolejnej książeczki do 
odfałszowania ukraińskiej nar-
racji historycznej  i zachodowi 
i wschodowi. Tak jak sprawnie 
odbudowywana jest stalinowska 
narracja, jak sprawnie budowa-
na jest żydowska narracja, tak 

sprawnie budowana jest ukraiń-
ska, nacjonalistyczna narracja.  
Na czym polega siła diaspory 
ukraińskiej w Kanadzie – pytam 
pana Jana, który przyjechał z Ka-
nady na  marsz do Oświęcimia. 
Na tym, że oni mogą przedsta-
wić swoje racje a my nie. Czynią 
to w prasie , radiu, telewizji. A 
co mówią? Nic dobrego o Po-
lakach, Polacy stali się naro-
dem do bicia- brzmi odpowiedź.     
W polskiej szkole w Bernie, 10 
letni syn Ukraińca doskonale mó-
wiącego po polsku, pracownika 
cyrku pół roku pracującego w 
Szwajcarii a pół roku na Ukrainie 
przekonuje równolatka, iż to wła-
śnie Ukraińcy ucierpieli a nie Po-
lacy podczas II wojny światowej.   
 
Postrzegam brak w rozdziale 
„Zniszczenia i grabież” choć-
by jednego zdania o grabieży 
wielowiekowego dziedzictwa 
kulturowego Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej, bez którego 
bylibyśmy niewiele znaczącym 
państewkiem i nie mielibyśmy 
elit , które przechowały polskość  
w czasie zaborów, wywalczyły 
niepodległość, odbudowały II RP 
i walczyły w II wojnie światowej.  
Brakuje zdania o  grabieży i nisz-
czenia pałaców, zamków, klaszto-
rów oraz zbiorów bibliotecznych, 
dzieł sztuki gromadzonych przez 
ludzi nauki, kultury właśnie  na 
terenie Ziem Wschodnich II RP 
czyli m.in. obecnej Ukrainy. Za 
chwilę zgodnie z narracja ukra-
ińską realizowaną poprzez usu-
wanie wszelkich oznak polskości 
na tym,  co stworzyli i pozostawili 
tam Polacy okaże się, że nas ni-
gdy tam nie było.
  
Bożena Ratter

O pełnej wydarzeń, ale logicznej, 
spójnej i mającej sens historii.
Bożena Ratter

/ Granatowa Policja.
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Płk prof. Władysław Filar 
żołnierz 27 WDP AK i historyk
Bogusław Szarwiło
Władysław Tadeusz Filar 
ps.” Hora „, „ Wondra „urodził 
się 18 lutego 1926 w Iwaniczach  
pow. Poryck woj. wołyńskie. 
To była rozległa wieś, która  
dzieliła się na Iwanicze Stare 
i Nowe, a obie części łączyła 
stacja kolejowa na trasie mie-
dzy Włodzimierzem Wołyń-
skim a Sokalem. Miejscowość  
jak w pigułce prezentowała 
ludność zamieszkałą na Wo-
łyniu. W Starych Iwaniczach, 
60% mieszkańców stanowili 
Ukraińcy, 12% Polacy ( głów-
nie pracownicy kolei), 11 % 
Żydzi i jeden procent Rosjanie. 
Natomiast w Nowych Iwani-
czach mieszkali przede wszyst-
kim Czesi, którzy stanowili 
ok. 12 % ogólnej liczby miesz-
kańców całej wioski. Władysław 
Filar, ojciec(1895-1976) , przy-
był na Wołyń w 1919 r. z Butyn 
na Galicji. Tu skończył pedago-
gikę i zaraz po I wojnie otrzymał 
zadanie zorganizowania szkoły, 
w której uczył głównie dzieci 
ukraińskie( polskich dzieci było 
nie wiele). Te pierwsze publicz-
ne szkoły powszechne to były 
jednoklasówki . W 1922 r. ożenił 
się z Czeszką  Wierą(1904-1994)  
z domu Szymunek. Na ziemi 
jaką żona otrzymała w posagu 
Filarowie wybudowali dom, któ-
ry znajdował sie na pustkowiu, 
półtora kilometra od Czeskich 
Iwanicz. Dlatego W. Filar mó-
wił, że urodził się w futorze.

 Ojciec w  okresie  II Rzeczy-
pospolitej był organizatorem 
i nauczycielem w kilku szkołach 
w powiecie Włodzimierz Wo-
łyński. Poza Iwaniczami uczył 
również w Chotiaczowie, Bu-
żance, Rusnowie, Poromowie 
i Drewnikach. W tych wsiach 
Polacy stanowili niewielki od-
setek – przeważali Ukraińcy, ale 

byli też Żydzi i wielu kolonistów 
czeskich. Władysław Filar (syn) 
pamięta, że w Iwaniczach  dru-
gim polskim nauczycielem był 
Franciszek Waćkowski (1902-
1991) – ojciec przyszłej senator 
III RP Marii Berny, autorki kil-
ku książek wspomnieniowych 
o Wołyniu. Władysława Filara, 
jego siostrę Eleonorę oraz Marię 
Berny połączyła  wspólna trau-
ma, po sadystycznych wyczy-
nach OUN-UPA.   Wspomnienia  
osobistych przeżyć  całej trójki 
trafiły do książki Marii Fredro-
-Bonieckiej „Wołyń –siła trau-
my” (Warszawa, 2016), ukazu-
jącej ich dramatyczną młodość 
w czasach wołyńskiej apokalip-
sy. Władysław Filar ukończył 
czteroklasową szkołę powszech-
ną w Iwaniczach. Materiał pią-
tej klasy przerobił w domu pod 
kierunkiem ojca. Szóstą klasę 
ukończył w szkole w Poryc-
ku mieszkając w tym czasie na 
kwaterze u głównego buchaltera 
hrabiego Czackiego. Władysław 
Filar ciepło wspomina całą ro-
dzinę która nim się opiekowała. 
Niestety rodzice i trójka dzie-
ci zostali zamordowani przez 
OUN-UPA w 1943 r.  W latach 
1937–1939 Władysław Filar, 
ukończył dwie klasy Państwo-
wego Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Tym razem jednak 
dojeżdżał koleją. Rano trzy kilo-
metry pieszo do stacji, na pociąg 
o 7-ej, później pół godziny jazdy 
i następne półtora kilometra pie-
szo do szkoły. Po południu o 15-
tej był pociąg powrotny. Uczył 
się dobrze dlatego przyznano 
mu stypendium. Niestety  po 
agresji ZSRR na Polskę i anek-
sji województwa wołyńskiego 
kontynuował naukę w szkole so-
wieckiej w Porycku  z obowiąz-
kowym językiem ukraińskim, 

gdzie  ukończył VIII klasę. Wio-
sną 1941 ciężko chorował na ty-
fus. Po ataku Niemiec na ZSRR 
w 1941-1943 pomagał w ro-
dzinnym gospodarstwie. Wiosną 
1943 za sprawą Jerzego Kra-
sowskiego, nowego nauczyciela 
szkoły w Iwaniczach, wszedł 
w środowisko polskiej konspi-
racji  ZWZ-AK na Wołyniu. Na 
początku kwietnia poszła do 
lasu stacjonująca w Iwaniczach 
policja ukraińska. Został tylko 
posterunek niemiecki przy sta-
cji. Niemcy pilnowali kolei, nie 
zapuszczali się w teren, więc 
i  zaczęły się pojedyncze zabój-
stwa. Nie w Iwaniczach, lecz 
w pobliskich wsiach. W Żdża-
rach został zabity nauczyciel. 
W Lachowie leśniczy i zarządca 
majątku. W Zabłoćcach organi-
sta. Władysław Filar wspomina 
tamten czas: „Ojciec, który też 
był w AK-owskiej konspiracji, 
naradzał się z innymi, jak na te 
zabójstwa reagować. Nie było 
żadnej broni, ani jednego kara-
binu, dlatego proponował, by 
Polacy przenieśli się w jedno 
miejsce, do jakiejś dużej wsi, 
i zorganizowali coś na kształt 
samoobrony: wyznaczyli warty, 
pełnili dyżury powiadamiające 
o ewentualnym niebezpieczeń-
stwie. To nie przeszło, choć lu-
dzie już bali się. Zbliżał się czas 
żniw, Polacy nie chcieli opuścić 
gospodarstw. Ale jeszcze wtedy, 
mimo atmosfery strachu i infor-
macji o pojedynczych mordach, 
nic nie zapowiadało tego strasz-
nego 11 lipca. No, może jedna 
rzecz wydawała się bardzo dziw-
na. Na początku lipca znów we 
wsiach pojawili się dawni poli-
cjanci ukraińscy, teraz już party-
zanci UPA. Byli bardzo spokojni, 
mówili, że nic się nie stanie, że 
panują nad sytuacją. Dało się 
zauważyć, że mają siłę. Jeśli już 

komuś wygrażali, to Niemcom. 
Poruszali się zupełnie swobod-
nie, zabierali jedzenie, samogon, 
przeprowadzali wiece, zbiórki. 
Tuż przed 11 lipca obstawili dro-
gi; nie można było bez ich zgo-
dy jeździć ze wsi do wsi. Niemcy 
tym się w ogóle nie interesowali, 
terenem rządziła UPA”. 11 lipca 
1943 r.  uciekinier z pobliskiej 
miejscowości Gurów, wczesnym 
rankiem powiadomił rodzinę Fi-
larów o mordach na Polakach. 
Rodzina uciekła do znajomych 
Czechów zamieszkujących 
w dalszej części Iwanicz, a nieco 
później do Włodzimierza. Tam 
dla Polaków było już bezpiecz-
nie, bo niemiecki garnizon nie 
pozwalał na samowolę bande-
rowców. Ale wieści, które docie-
rały do polskich uciekinierów, 
były wstrząsające, zwłaszcza 
o tym, jakimi sposobami mordo-
wano po wsiach tych Polaków, 
którym nie udało się przedostać 
do miasta. To zadecydowało, że 
14 grudnia 1943 na rozkaz kon-
spiracji Władysław Filar podjął 
służbę w utworzonym z Pola-
ków 107 batalionie Schutzman-
nschaft, stacjonującym w nie-
mieckich koszarach w Maciejo-
wie, nieopodal Kowla, w którym 
służyli żołnierze narodowości 
polskiej, w tym wielu Ślązaków. 
Po ucieczce 5 tys. policjantów 
ukraińskich do lasu i atakach po-
wstającej UPA, Niemcy zostali 
zmuszeni do formowania pol-
skich sił porządkowych, które 
uzupełniały zbyt słabe siły nie-
mieckie.      W. Filar został w ma-
ciejowskich koszarach kierow-
nikiem kancelarii i zyskał wśród 
kolegów przezwisko „Uczony”. 
Po przekroczeniu 4 stycznia 
1944 granicy Polski przez Ar-
mię Czerwoną w rejonie Rokit-
na, komendant Okręgu Wołyń 
Armii Krajowej płk Kazimierz 
Bąbiński (ps. Luboń) wydał 15 
stycznia 1944 rozkaz mobilizacji 
sił okręgu w ramach akcji „Bu-
rza”. W nocy z 20/21 stycznia 
grupa konspiracyjna z udziałem  
W. Filara doprowadziła do 
ucieczki polskich policjantów 
na miejsce koncentracji. we wsi 
Suszybaba, k. Kupiczowa (po-
między Włodzimierzem a Kow-
lem).  Po złożeniu przysięgi za-
silili oni tworzące się bataliony 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK. W. Filar został wcielony do 
3 kompanii I/50 pp., czyli  ba-
talionu „Sokoła” ( Michała Fi-
jałki) i służył początkowo pod 
rozkazami „Jura”, później Zbi-
gniewa Ścibora-Rylskiego (ps. 
Motyl). Jako „Uczony” przy-
dzielony został do prowadze-
nia ewidencji kompanii.  Prze-

szedł z dywizją cały szlak bo-
jowy, walcząc zarówno z UPA 
jak i z Niemcami, docierając 
na Lubelszczyznę. Tam dywi-
zja wzięła udział po raz wtóry 
w akcji „Burza” wyzwalając 
liczne miejscowości. Niestety 
nie było dalszego marszu z Ar-
mią Czerwoną na Warszawę. 
25 lipca 1944 dywizja została 
rozbrojona przez żołnierzy Ar-
mii Czerwonej. Władysław Filar 
bardzo przeżył to wydarzenie. 
Jak wielu innych nie zgłosił się 
jednak do armii Berlinga. Prze 
przypadek na ulicy w Lublinie 
spotkał proboszcza z Włodzi-
mierza Wołyńskiego , który od-
młodził go o dwa lata. W ten 
sposób trafił nie do armii a do 
Straży Ochrony Kolei. W paź-
dzierniku 1945 roku Władysław 
Filar ożenił się z Krystyną Po-
pek i zamieszkał w Warszawie. 
Tu jednak zdecydował się wstą-
pić w szeregi Ludowego Woj-
ska Polskiego. Trafił wówczas 
pod komendę samego marszał-
ka Michała Roli-Żymierskiego. 
Skierowano go do służby w ba-
talionie Ochrony Sztabu Głów-
nego Wojska Polskiego. Włady-
sław Filar w tamtym czasie nie 
ujawniał swoich związków z AK 
i w miarę, jak nasilał się proces 
stalinizacji Polski, czuł się cią-
głe zagrożony. Na świat przy-
szli dwaj jego synowie – Jerzy 
(1946) i Mirosław (1950). Jego 
rodzice Wiera i Władysław Fi-
larowie oraz siostra Eleonora 
Bogacz, osiedli na tzw. ziemiach 
odzyskanych w okolicach Zielo-
nej Góry – początkowo we wsi 
Sztabówka, a później przenieśli 
się do Warszawy, na Czerniaków. 
W 1949 roku usunięto z wojska 
marszałka Rolę-Żymierskiego, 
a kilka lat później aresztowano 
go i bez sądu więziono przez 
2,5 roku. Tymczasem W. Filar  
trafił do 4 batalionu żandarme-
rii oraz w 2 pułku 1 Dywizji 
Piechoty w Skierniewicach. W 
1954 roku został skierowany do 
Akademii Sztabu Generalnego 
im. gen. Karola Świerczew-
skiego w Rembertowie, na fa-
kultet operacyjny  , po ukoń-
czeniu której, został na uczel-
ni i rozpoczął pracę naukową 
w Akademii na stanowisku wy-
kładowcy. Równolegle z pra-
cą dydaktyczną kontynuował 
studia doktoranckie w Kate-
drze Historii Sztuki Wojennej. 

W 1963 roku obronił doktorat 
z historii wojskowości. W 1966 
skierowany został do nowo 
utworzonego Instytutu Dowo-
dzenia ASG na stanowisko kie-
rownika zakładu zajmującego / Foto z prywatnego archiwum W. Filara: Ojciec Władysław z żoną Wierą i dzieci : Eleonora i Władysław Tadeusz
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się problematyką zastosowania 
elektronicznych maszyn cyfro-
wych w rozwiązywaniu zadań 
materiałowo-technicznego za-
bezpieczenia wojska. W stycz-
niu 1968 zwrócił się z prośbą do 
komendanta ASG WP o otwar-
cie przewodu habilitacyjnego. 
Jego rozprawa habilitacyjna na 
temat organizacji i planowania 
przewozów środków materiało-
wych w działaniach bojowych 
na szczeblu armii i frontu przy 
wykorzystaniu elektronicznych 
maszyn cyfrowych ukazała się 
drukiem już w połowie 1968, ale 
obrona pracy odbyła się dopiero 
6 maja 1970. W. Filar znalazł się 
wśród trzech pierwszych dokto-
rów habilitowanych w Akademii 
Sztabu Generalnego. 
W 1973 roku otrzymał tytuł pro-
fesora nadzwyczajnego i został 
szefem Instytutu Dowodzenia 
w Akademii. W 1983 roku otrzy-
mał tytuł profesora zwyczajne-
go. W pracy naukowej i publi-
kacjach zajmował się zastoso-
waniem informatyki w taktyce 
i sztuce operacyjnej.  Pod ko-
niec lat 80. XX wieku kierował 
zespołem i był współautorem 
projektu „Model-5” - pierwsze-
go w Wojsku Polskim progra-
mu na komputer osobisty (PC), 
pozwalającego na prowadzenie 
symulacji komputerowej działań 

bojowych. Program ten był wy-
korzystywany do końca lat 90. 
XX wieku w ćwiczeniach pro-
wadzonych przez Sztab Gene-
ralny Wojska Polskiego, sztaby 
okręgów wojskowych i podczas 
ćwiczeń akademickich w Aka-
demii Sztabu Generalnego WP 
, a później Akademii Obrony 
Narodowej. Po przekształceniu 
w 1990 Ośrodka Obliczeniowe-
go Instytutu Badań Strategiczno-
-Obronnych Akademii Obrony 
Narodowej w Centrum Informa-
tyki AON został jego pierwszym 
szefem (1990-1991). 1 paździer-
nika 1991 osiągnął wiek emery-
talny. Na emeryturze podjął ba-
dania naukowe związane z dzia-
łaniami 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK oraz stosunkami 
polsko-ukraińskimi w latach 
II wojny światowej. Włączył się  
również w prace Okręgu Wo-
łyńskiego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej i był 
wiceprezesem zarządu okręgu 
wołyńskiego Związku w latach 
1992-2004. Był jednym z uczest-
ników i współorganizatorów se-
rii seminariów historycznych: 
Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach drugiej wojny świa-
towej. Polska - Ukraina: trud-
ne pytania, zorganizowanych 
wspólnie przez Światowy Zwią-
zek Żołnierzy Armii Krajowej 

i Związek Ukraińców w Polsce 
w latach 1996-2005. Opubliko-
wał ponad 120 prac z dziedziny 
historii, taktyki i sztuki operacyj-
nej oraz zastosowań informatyki. 
Wielokrotnie krytykował histo-
ryków ukraińskich za przedsta-
wianie nieprawdziwego jego 
zdaniem obrazu rzezi wołyńskiej 
jako „walk polsko-ukraińskich”, 
„wojny domowej” lub „walk 
bratobójczych”, które pochłonę-
ły równą ilość ofiar po obydwu 
stronach i w których obie strony 
dążyły do wyniszczenia ludności 
strony przeciwnej. Podkreślał, iż 
takie interpretowanie wydarzeń 
nie przyczynia się do naświe-
tlenia źródeł akcji antypolskiej 
ani jej motywów. Teorię o „woj-
nie polsko-ukraińskiej” określał 
jako dezinformację wybielającą 
OUN i UPA, głoszoną przede 
wszystkim z powodów propa-
gandowych. Zmarł 13 sierpnia 
2019 r. i niestety nie dokończył 
co najmniej kilku opracowań 
o których wspomniał jedynie 
kilku osobom. A należy powie-
dzieć, że w tym roku prof. Filar 
uczestniczył w uroczystościach 
11 lipca na Skwerze Wołyń-
skim poświęconym  76 rocznicy 
„Rzezi wołyńskiej” i w ostatnim 
zjeździe Okręgu Wołyńskie-
go ŚZŻ AK w Rembertowie. 
12 lipca br. „Gazeta Prawna PL” 

opublikowała ostatni wywiad 
jaki przeprowadziła z profeso-
rem  Magdalena Rigamonti. To 
tam dziennikarka stwierdziła 
pytająco: „Każdy z nas ma ja-
kieś zadanie do wykonania”.  
Na które prof. Filar odpowie-
dział: „ Miałem. Rozsławiać 
27 Wołyńską Dywizję Piecho-
ty AK, w której służyłem i wal-
czyłem oraz doprowadzić do 
pojednania między Polakami a 
Ukraińcami. I jeśli to pierwsze 
się udaje, to drugą sprawę prze-
grałem. Ponad 20 lat pracy na 
nic. Politycy nie chcieli słuchać. 
Nas politycy nie rozumieli”. I 
w tym miejscu należy podkre-
ślić, że głos prof. Władysława 
Filara był bardzo ważny w tym 
swoistym szaleństwie, które na 
początku lat 90. XX wieku do-
tknęło niektórych bardzo wpły-
wowych polityków w Sejmie 
polskim, wyrażające się w skłon-
ności do potępiania czegoś bądź 
przepraszania za coś, co zdarzy-
ło się w dość dalekiej przeszło-
ści. Władysław Filar podzielał 
wówczas opinię swej krajanki 
z Wołynia – senator Marii Berny, 
która jako jedna z nielicznych 
polskich parlamentarzystów 
protestowała przeciw uchwale 
polskiego Sejmu potępiającej 
„Akcję Wisła”. Nic dziwnego, 
oboje przeżyli polski holocaust 
na Wołyniu. Widzieli banderow-
skie okrucieństwo i sami cudem 
nie stali się jego ofiarami. Prof. 
Władysław Filar, który od trzy-
dziestu lat zajmował się pisa-
niem książek historycznych o 
swych rodzinnych stronach, był 
też inicjatorem serii seminariów 
polsko-ukraińskich o tematy-
ce wołyńskiej. Zorganizował 
ich ponad dwadzieścia. W 2003 
roku w towarzystwie profesorów 
ukraińskich z Uniwersytetu im. 
Iwana Franki w Łucku pojechał 
do rodzinnych Iwanicz, po sześć-
dziesięciu latach bezbłędnie 
trafił do miejsc, gdzie niegdyś 
stał jego dom rodzinny, szko-
ła, w której uczył jego ojciec, i 
remiza strażacka. Po tych bu-
dynkach nie było już śladu. Po-
zostały jednak ksiązki.  Do naj-
ważniejszych jego prac należą:
 „Przed Akcją Wisła był Wołyń 
„, pod redakcją Władysława Fi-
lara, Wydawnictwo: Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajo-
wej, Warszawa 1997.  ISBN 83-
901947-4-0 

„Burza” na Wołyniu”. Z dzie-
jów 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej. Studium 
historyczno-wojskowe, Oficy-
na Wydawnicza „Rytm” i RO-
PWiM, Warszawa 1997.  ISBN 
83-86678-73-9 

„Eksterminacja ludności pol-
skiej na Wołyniu w drugiej 
wojnie światowej „, Warszawa 
1999, wyd. Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej,  ISBN 
83-908944-3-2 

„Wołyń 1939-1944. Ekstermi-
nacja, czy walki polsko-ukra-
ińskie”, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2003.  ISBN 
83-7322-621-4 

„Przebraże – bastion polskiej 
samoobrony na Wołyniu. Bi-
twy i akcje”. Wyd. Oficyna 
Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 
2007, ss. 128. Seria: Biblioteka 
Armii Krajowej,  ISBN 978-83-
7399-254-2 ;

„Wydarzenia wołyńskie 1939-
1944: w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na trudne pytania”. 
Toruń 2008, Dom Wydawniczy 
Duet,  ISBN 978-83-89706-97-3 

 „Działania 27 Dywizji Piecho-
ty Armii Krajowej „, Warsza-
wa 2011 (na prawach rękopisu) 
część 1., część 2.

„Wołyń- Lublin-Warszawa 
1939-1989. Wspomnienia żoł-
nierza 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej „, 
Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 
Warszawa 2013,  ISBN 978-83-
7399-554-3 

W książkach tych, znajdziemy  
unikatowe fotografie, mapy szta-
bowe ukazujące miejsca i prze-
bieg poszczególnych bitew oraz 
działań bojowych prowadzonych 
przez polskie oddziały samo-
obrony i 27 Wołyńską Dywizję 
Piechoty AK.  Władysław Filar 
został  pochowany 23 sierpnia 
2019 roku  w Rembertowie na 
Cmentarzu przy ul. Grzybowej 
4, z Asystą Wojska Warszaw-
skiego Garnizonu która oddala 
profesorowi pożegnalną salwę 
honorową. W tym miejscu wy-
pada dodać, że płk prof. Włady-
sław Filar podczas swego boga-
tego życia z otrzymał liczne od-
znaczenia:  Krzyż Walecznych, 
Brązowy Krzyż Zasługi, Medal 
Wojska (trzykrotnie), Krzyż Par-
tyzancki, Krzyż Armii Krajowej, 
Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945, Złoty Medal „Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny”, Srebrny 
Medal „Siły Zbrojne w Służ-
bie Ojczyzny”, Brązowy Medal 
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczy-
zny” i inne.

Artykuł napisany na bazie roz-
mów z prof. W. Filarem, jak 
również w oparciu o książki 
profesora: „ Wydarzenia wołyń-
skie 1939-1945. W poszukiwaniu 
odpowiedzi na trudne pytania”, 
„ Wołyń 1939-1944. Historia, 
pamięć, pojednanie”,  „ Wołyń, 
Lublin, Warszawa 1939-1989. 
Wspomnienia żołnierza 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej”. 

Inne: Maria Fredro-Boniecka  
„Wołyń –siła traumy”, Ryszard 
Kałużny, Dariusz Kozeraw-
ski, Kształtowanie się wyższego 
szkolnictwa wojskowego w Pol-
sce (1945-1967) w: Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych Nr 1 (143)/2007

/ Zdjęcie wykonane na jednym ze Zjazdów Wołynian w Świątnikach k/ Sobótki
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Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości. 
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części 

drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów  plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju. 
Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów  osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi 

czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.

Pod Warszawą walczymy o byt i 
niepodległość. Pod Lwowem to-
czy się bój o granice państwa, o 
przynależność Wschodniej Ma-
łopolski do Polski. Od wyników 
walki w Kongresówce zależy, czy 
będziemy państwem niepodle-
głym, mocnym, czy okrojoną czę-
ścią składową federacyjnej repu-
bliki sowieckiej. Tu we Wschod-
niej Małopolsce pod Lwowem 
każda pędź ziemi, z której damy 
się wyprzeć może być utracona 
na zawsze – pisał publicysta „Ku-
riera Lwowskiego” w 1920 r. o 
zagrożeniu nawały bolszewickiej. 
 
Zadwórze - mała stacyjka na ru-
chliwej trasie kolejowej Lwów 
-Złoczów-Tarnopol oddalona 
o 33 km od Lwowa to pędź zie-
mi, z której nie dali się wyprzeć 
konnicy Siemiona Budionnego 
ci, o których pisała Zofia Kos-
sak Szczucka w eseju „Polskie 
Termopile. Pod Zadwórzem”:  
 
Z niedowierzaniem można słu-
chać o tym, że jeszcze tej wiosny 
obecni wiarusi byli w przeważ-
nej ilości uczącą się gimnazjal-
ną lub uniwersytecką młodzie-
żą. Że rano „ryli” z łaciny, a 
po południu, ku niezadowole-
niu belfrów, tłumnie spacero-
wali po Wałach Hetmańskich. 
Gdzie te czasy, godne pogardy? 
Gdzie? Zaciągnęli się do wojska.  
Szkolono ich bardzo krótko, byle 
tylko pojęli rzeczy najważniej-
sze. Na więcej nie było czasu. 
Ziemia paliła się pod nogami. 
Kto żyw, na front! Poszli więc 
na front, wcieleni do lotnego od-
działu majora Abrahama, dobrze 
znanego obrońcy Lwowa, do 
batalionu kapitana Zajączkow-
skiego. Gdy wychodzili z mia-
sta, matki i siostry żegnały ich 
z płaczem. Oni śpiewali dziar-
sko: „Wojenko, wojenko, cóżeś 
ty za pani?...” a na młodszych 
cywilów sykali groźnie: „Łaziki 
do nas! Nie czas na pierzyny!” 
Byli wówczas dziecinni, biali i ró-
żowi jak rzucane im z balkonów 
kwiaty, niepodobni do obecnych 
wychudłych, sczerniałych woja-
ków. Ale też to było dawno: dwu-
dziestego siódmego lipca - a dziś 
jest siedemnasty sierpnia! Trzy ty-
godnie spędzone w nieustannych 

walkach. Radziechów, Dmytrów, 
Krzywe,    Niestanice, Chodacz-
kowo. Dopiero w ostatnich dniach 
szczęście przestało im sprzyjać. 
 
17 sierpnia po zachodzie słońca 
Kozacy Budionnego wycięli w 
pień oddział dowodzony przez 
kpt. Zajączkowskiego na stacji 
kolejowej Zadwórze. Padło w su-
mie 318 Orląt Lwowskich, pozo-
stałych, których wzięto do niewoli 
pognano w głąb Rosji. Z licznego 
pocztu zabitych udało się z cza-
sem ustalić kilkadziesiąt nazwisk 
synów znanych rodzin lwowskich. 
Trzy dni po bitwie do stacji nad-
jechał polski pociąg pancerny 
„Pionier” . Z relacji sprawozdaw-
cy wynikało, iż z obawy przed 
epidemią miejscowi zwieźli tacz-
kami rozkładające się  z powodu 
gorąca zwłoki do masowej mo-
giły u podnóża góry, gdzie po-
legli. Identyfikacja była trudna, 
wściekli barbarzyńcy Budionne-
go dobijali rannych i jeńców tnąc 
pałaszami na części. Udało się 
zidentyfikować zwłoki zaledwie 
siedmiu zadwórzaków, byli to:  
kpt. Bolesław Zajączkowski, 
kpt. Krzysztof Obertyński, por. 
Jan Demeter, ppor. Tadeusz 
Hank, pchor. Władysław Ma-
rynowski, kpr. Juliusz Grom-
nicki i szer. Eugeniusz Szarek.  
Ich zwłoki postanowiono prze-
wieźć do Lwowa i pochować na 
cmentarzu Orląt w symbolicz-
nej kwaterze. (Stanisław Sławo-
mir Nicieja Kresowa Atlantyda).  
 
Kim byli polegli?
 
Władysław Marynowski był poetą 
i malarzem, studiował architekturę 
na Politechnice Lwowskiej, jego 
wiersze i karykatury ukazywały 
się w czasopismach lwowskich i 
krakowskich. Gdy w listopadzie 
1918 Ukraińcy zajęli Lwów, zna-
lazł się wśród walczących pod 
komendą rtm Romana Abraha-
ma. Był w jego oddziale do koń-
ca swoich dni pod Zadwórzem.  
 
Pod Zadwórzem zginął też Wi-
told Papara- jego zwłok nie zi-
dentyfikowano. Wywodził się ze 
starej lwowskiej rodziny pocho-
dzenia węgierskiego. Paparowie 
byli sadownikami, wyhodowali 

nowy gatunek jabłek nazwany 
od ich nazwiska „paparówkami” 
a lwowscy batiarzy przemiano-
wali je na „papierówki” i ta-
kiej nazwy używamy do dzisiaj. 
 
Kpt. Bolesław Zajączkowski 
nazwany polskim Leonidasem 
urodzony w Krakowie  był no-
tariuszem. Gdy 1 listopada 1918 
r. doszło we Lwowie do ukraiń-
skiego zamachu stanu, walczył 
z ukraińskimi napastnikami w 
rejonie Góry Stracenia (razem 
z przyjacielem rtm Romanem 
Abrahamem), Persenkówce, 
pod Dublanami i o Gródek Ja-
gielloński. Ciężko ranny pod 
Kopyczyńcami po wyleczeniu 
mianowany został notariuszem 
w Brodach. Odmówił i razem z 
oddziałem Abrahama przeszedł 
szlak do Zadwórza, gdzie ostat-
nim nabojem odebrał sobie ży-
cie. Jego pomnik na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich ufundowali 
lwowscy, polscy notariusze. 
 
Pod Zadwórzem zginął od kozac-
kiej szabli Konstanty Zarugie-
wicz, student Politechniki Lwow-
skiej (polskiej). Nie został ziden-
tyfikowany. Pochodził z ormiań-
skiej rodziny, jego krewny założył 
w Zaleszczykach duże (polskie) 
plantacje winorośli. Jego mat-
ka wskazała prochy nieznanego 
żołnierza, które ekshumowane 
przewiezione zostały do Warsza-
wy i jako symboliczne złożone w 
Grobie Nieznanego Żołnierza. 
 
Wśród ocalałych był Władysław 
Targalski (syn 
właściciela luk-
susowego sklepu 
i zakładu zegar-
mistrzowskiego 
we Lwowie), 
który brał udział 
w obronie Lwo-
wa przed Ukra-
ińcami w listopa-
dzie 1918 r. jako 
14 latek. Gdy 
Lwów został od-
bity z rąk Ukra-
ińców 22 listopa-
da 1918 r., jako 
jeden z najmłod-
szych triumfal-
nie przejechał 

przez miasto na zdobycznej arma-
cie. W rodzinnym albumie zacho-
wało się jego zdjęcie z lwowskich 
koszar, gdzie stoją rzędem chłop-
cy w wojskowych mundurach i 
maciejówkach a wśród nich por. 
Stanisław Maczek, legendarny 
dowódca I Dywizji Pancernej. 
(Stanisław Sławomir Nicieja) 
 
17 września 2019 r. na Mszę św. 
polową przy pomniku w Zadwó-
rzu z okazji 99 rocznicy Bitwy Or-
ląt Lwowskich z bolszewicka kon-
nicą Budionnego przyjechał VII 
Zadwórzański Rajd Rowerowy 
Przemyśl – Lwów - Zadwórze.  
To  inicjatywa Stanisława Sza-
rzyńskiego, prezesa Stowarzy-
szenia  Pamięci  Polskich  Ter-
mopil  i  Kresów, który od 17 lat 
przybywa z członkami i sympa-
tykami do Lwowa i Zadwórza.  
Pielgrzymowaliśmy pod ducho-
wym przewodnictwem  ks. prałata 
Stanisława Czenczka przekonani, 
iż liczne zapewnienia posłów, se-
natorów, konsula i służb granicz-
nych, które uzyskał prezes, za-
pewnią nam dotarcie w terminie 
na Apel Poległych  na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa i do Zadwórza.  
Nie tylko nie ułatwiono nam 
przejazdu pasem unijnym jako 
uczestnikom polskich uroczy-
stości (pierwszeństwo miały nie 
unijne, ukraińskie pojazdy) ale 
zatrzymano nas na przejściu do-
konując szczegółowej rewizji 
autokaru i naszych bagaży. Nie 
zdążyliśmy na Apel Poległych 
we Lwowie, pojechaliśmy bez-
pośrednio na uroczystości pod 

pomnikiem w Zadwórzu. Dla 
mnie, oprócz wzruszenia przy 
modlitwie o Bożą chwałę polskiej 
młodzieży ze Lwowa i przy skła-
daniu wiązanki w imieniu pol-
skich Kresowian z Warszawy, 
przebieg uroczystości był  powo-
dem kolejnych, mocnych wrażeń.  
W wygłoszonej homilii głośniej 
wybrzmiała modlitwa o „braci 
Ukraińców”  niż o życie wiecz-
ne Polaków zamordowanych be-
stialsko 17 sierpnia 1920 r. a jako 
pierwszy odegrany został hymn 
ukraiński. Nad prochami tych, 
którzy młodość, zdrowie, karierę, 
życie poświęcili w obronie Polski 
zaatakowanej przez Ukraińców?    
Nie wzbudziło to zaniepokoje-
nia niektórych obecnych na uro-
czystościach w tym członka za-
rządu stołecznego Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo Wschodnich z War-
szawy.  Jako płatnik publicznych 
środków nie zgadzam się na fi-
nansowanie antypolskich dzia-
łań ( być może wynikających z 
tchórzostwa), czas  zweryfikować 
wiedzę i stosunek do polskiej ra-
cji stanu polityków, publicystów, 
mediów, prezesów i członków 
stowarzyszeń, których działanie 
nie jest adekwatne do misji, jaką 
zgodnie z nazwą winny pełnić. 
Nazajutrz po uroczystym  pogrze-
bie „zadwórzaków” na Cmenta-
rzu Orląt prasa lwowska ogłosiła 
jeden z wierszy Władysława Ma-
rynowskiego napisany w 1915r.
 
Wołasz mnie: idę,  a idę bez 
trwogi, 
A więc mi tylko błogosław zza 
świata. 
Nie wiem, czy wrócę z tak dale-
kiej drogi, 
Niech więc nade mną choć duch 
Twój ulata, 
Bo może krwi mej ofiara uboga 
Twe zmartwychwstanie uprosi u 
Boga 
Matką mi jesteś, bo dałaś mi 
życie, 
Więc Ci je teraz oddaję w poko-
rze. 
Bożena Ratter

O przynależność 
Wschodniej Małopolski 
do Polski
Bożena Ratter
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA. 
WRZESIEŃ 1944 ROK  
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

   1 września:  

We wsi Hostów pow. Tłumacz 
banderowcy, w tym miejscowi, 
uprowadzili 10 Polaków i za wsią 
poranili ich nożami i bagnetami 
a następnie zastrzelili.
 
We wsi Kłokowice pow. Prze-
myśl w walce z UPA poległ mi-
licjant Ignacy Ferlan. (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s.157). Siemasz-
ko..., s. 707 podaje datę o rok póź-
niejszą. 

W nadleśnictwie Pruchnik  pow. 
Jarosław zabity został  przez 
Ukraińców leśniczy Edward 
Kułakowki.    (Edward Orłow-
ski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/s/149008/17558056/+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf ). 

We wsi Ropienka pow. Lesko 
został zastrzelony przez UPA  
Dymitr Homulak.  (http://www.
rodaknet.com/rp_wycislak_28.
htm ). 

    2 września:  

We wsi Chartanowce pow. Za-
leszczyki Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków: małżeństwo. 

   3 września: 

We wsi Niemstów pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 
2 Polaków; byli to: Stanisław 
Ciepły i Jan Wingrer (przy wsi 
Lubliniec Stary 4 września 
1944 r. wymieniony jest Jan 
Wingert, kowal z Niemstowa).   

We wsi Stryj pow. Tłumacz: 
„03.09.1944 r. zostały zamordo-
wane 23 osoby.” (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnienie 
listy strat ludności polskiej /.../ W: 
Ludobójstwo OUN-UPA na Kre-
sach Południowo-Wschodnich. 
Seria – tom 8, Kędzierzyn-Koźle 
2016. Za: Ludobójstwo OUN-
-UPA tom 8 - Stowarzyszenie 
Kresowian … ). 

   W nocy z 3 na 4 września: 
We wsi Załawie pow. Trem-
bowla banderowcy ubrani 
w mundury Armii Czerwonej 
zamordowali 4 Polaków. (Mel-
dunek specjalny naczelnika RO 
NKGB w Trembowli dla naczel-
nika UNKGB obwodu tarnopol-
skiego z 5 września 1944 r.; w: 
http://koris.com.ua/other/14728/
i n d e x . h t m l ? p a g e = 2 9 7 ) .  

   4 września:  

We wsi Lubliniec Stary pow. 
Lubaczów „4 IX 1944 r. został 
zamordowany przez UPA ko-
wal Jan Wingert z Niemstowa.” 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Stary_Lubliniec  ). 

We wsi Wygoda -  Mikuliczyn 
pow. Dolina został zamordo-
wany przez UPA dyrektor kom-

pleksu tartaków LP w Karpatach 
Wschodnich Józef Macygan, ur. 
1881 r. (Edward Orłowski..., jw.).

   5 września:  

We wsi Brusno Stare pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 
Antoniego Mazurkiewicza i 2 
Ślązaków, uciekinierów z Wehr-
machtu. 

We wsi Łubcze pow. Tomaszów 
Lubelski w kolejnym napadzie 
zamordowali 43 Polaków. 

   7 września:  

We wsi Ropienka pow. Lesko 
został zastrzelony przez UPA Mi-
chał Wowta. (http://www.rodak-
net.com/rp_wycislak_28.htm ). 

    8 września (święto Narodzenia 
NMP – Matki Boskiej Siewnej): 

We wsi Grabicz pow. Tłumacz 
dwaj Ukraińcy o nazwisku Caruk 
zamordowali 2 Polaków: ojca z 
synem. 

We wsi Stojanów pow. Radzie-
chów banderowcy zamordowa-
li 30 Polaków i 25 Ukraińców. 
„Przez ponad 200 lat moi przod-
kowie mieszkali w miejscowo-
ści Obydów, powiat Kamionka 
Strumiłowa, w Ziemi Lwowskiej. 
/.../  Jak grom spadła na moich 
krewnych wiadomość, że w Stoja-
nowie (na dawnej granicy zabo-
rów rosyjskiego i austriackiego) 
Ukraińcy spalili w stodole całą 
rodzinę Karstów. Moja kuzynka 
była ich synową. Zginęła ona, 
jej piętnastoletnia siostra, która 
spędzała tam wakacje, teściowie 
i sługa.” (Helena Żołnierzowa: 
WYPĘDZENIE ZE WSCHODU 
(1939–1945); w: http://www.cra-
covia-leopolis.pl/index.php?po-
kaz=art&id=1651 ). 

   9 września:  

We wsi Grzęda pow. Lwów pod-
czas napadu o 3,oo w nocy bande-
rowcy zamordowali 30 Polaków, 
w tym 6 rodzin (m. in. małżeń-
stwo nauczycieli z córką), ciężko 
poranili 5 Polaków. 

Koło wsi Proszowa pow. Tar-
nopol w sprawozdaniach OUN z 
września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskiego 
odnotowano między innymi: w 
Tarnopolskim 9 września w ko-
lonii koło Proszowej zamordowa-
na została trzyosobowa rodzina 
Mariana Marchewki. (Grzegorz 
Hryciuk: Akcje UPA przeciwko 
Polakom po ponownym zajęciu 
Wołynia i Galicji Wschodniej 
przez Armię Czerwoną w 1944 
roku. W: Antypolska akcja OUN-
-UPA 1943 – 1944. Fakty i inter-
pretacje. Warszawa 2002).  

We wsi Słobódka Janowska 
pow. Trembowla zamordowali 
9 Polaków, w tym kobietę w za-
awansowanej ciąży i dzieci lat 9, 
10, 14 i 17. 

We wsi Sprynia Wielka i Mała  
pow. Sambor został uprowadzo-
ny z drogi Sprynia - Wola Bła-
żowska i zamordowany przez 
UPA urzędnik leśnictwa Wroński 
Antoni lat 22. (Edward Orłow-
ski..., jw., Siekierka..., s. 909, 
lwowskie). 

We wsi Torczynowice pow. 
Sambor zamordowali 2 Polaków.  

9 września PKWN i Ukraińska 
SRR podpisały umowę o wzajem-
nej wymianie ludności. Ukraiń-
ska zamieszkała w Polsce miała 
wyjechać do ZSRR, natomiast 
polska i żydowska zamieszkała 
na terenach USRR -  do „Polski 
Lubelskiej”. Przesiedlenie miało 
być dobrowolne. Granica nie była 
jeszcze dokładnie uzgodniona. 
Stanowić ją miała tzw. linia Cur-
zona, czyli w praktyce jej prze-
bieg wynikał z układu Ribbentrop 
– Mołotow. Przywracano więc 
granicę istniejącą od 28 paździer-
nika 1939 r. do 22 czerwca 1941 
r. pomiędzy III Rzeszą a  ZSRR, z 
korektą na wschód od Leska, po-
zostawiając Polsce Przemyśl. O 
uzgodnieniach „wielkiej trójki” w 
Teheranie dokonanych w grudniu 
1943 roku nie wiedział nie tylko 
ogół Polaków, ale nawet prezy-
dent i premier Rządu Polskiego 
w Londynie. Polacy mieszkający 
na Kresach (w tym w Wilnie i 
Lwowie) łudzili się jeszcze licząc 
na sprzymierzonych aliantów, 
zwłaszcza na USA. Prawdziwa 
„linia Curzona” zostawiała Lwów 
po polskiej stronie, ale sfałszował 
jej przebieg i taką wersję przeka-
zał bolszewikom w 1920 roku sir 
Lewis Namier Bernstein (Żyd z 
Galicji, nazywający się wcześniej 
Ludwik Bernstajn-Znamierow-
ski), doradca brytyjskiego pre-
miera George’a Lloyda. Depesza 
brytyjska do Sowietów nie zawie-
rała linii demarkacyjnej ustalonej 
na konferencji alianckiej 10 lipca 
1920 roku w belgijskim mieście 
w Spa i podpisanej przez premie-
ra Polski, Władysława Grabskie-
go. Na jej fałszywej wersji swoje 
żądania oparł Józef Stalin. Nie 
jest to więc „linia Curzona”, ale 
„linia Bernsteina”. Wynika stąd , 
że nazywanie przez banderowców 
ziem położonych na zachód od tej 
linii jest także fałszywe i powinni 
oni je określać jako „Zabernste-
inia”, a nie „Zakurzonia” , oraz 
„Zabernsteiński Kraj”, a nie „Za-
kurzoński Kraj”. 

   10 września:  

We wsi Dachnów pow. Luba-
czów upowcy zamordowali Kata-
rzynę Cencorę. 

We wsi Krasna pow. Nadwórna 
zamordowali 10 Polaków, w tym 
kobiety. „Banderowcy użyli 14 
kobiet i dzieci jako tarczy ochron-
nej podczas walki, co utrudniało 
użycie broni przez żołnierzy ra-
dzieckich” (Siekierka…., s. 337; 
stanisławowskie). 

We wsi Futory pow. Lubaczów 

uprowadzili i zamordowali w le-
sie Piotra Horecznego, rolnika.  

We wsi Krasówka pow. Tarno-
pol zamordowali 5 Polaków, 

w tym 4 kobiety (jedną 18-letnią) 
oraz 2 Rosjan. 

We wsiach Łahodów i Jasna 
pow. Przemyślany zostały za-
mordowane Krasidowicz Maria 
oraz 6 osób N.N. (Józef Wyspiań-
ski: Skutki napadów ukraińskich 
nacjonalistów w powiecie Prze-
myślany. w: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich, tom 10, Kędzie-
rzyn-Koźle 2018).  

We wsi Majdan Górny pow. 
Nadwórna banderowcy obrabo-
wali i spalili 15 polskich gospo-
darstw oraz zamordowali 16 Po-
laków, głównie kobiety i dzieci; 
część zarąbali siekierami, część 
spalili żywcem, strzelali tylko do 
uciekających.   

   11 września:  

We wsi Łabowa (Beskid Niski) 
policjanci ukraińscy aresztowali, 
przesłuchiwali i zastrzelili 1 Pola-
ka, komendanta samoobrony pol-
skiej w Łabowej. 

We wsi Wola Wielka pow. Lu-
baczów Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków, w tym kobietę.  

   12 września:  

We wsi Iławcze pow. Trembow-
la Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków; jednego kłuli nożami a rany 
posypywali solą. 

We wsi Iwanówka pow. Trem-
bowla zamordowali 2 Polaków, w 
tym kobietę 

   13 września:  

We wsiach Struże Małe i Wiel-
kie pow. Sanok miejscowi ban-
derowcy zamordowali 4 Polaków. 

   14 września: 

We wsi Gontowa pow. Zborów 
Ukraińcy w nocy zamordowali 
25-letnią Marię Głowacką.   

   15 września: 

We wsi Dobrzanica pow. Prze-
myślany: „15.09.1944 w Dobrza-
nicy banda UPA powiesiła sekre-
tarza rady wiejskiej Mikołaja Ku-
śnierza i jego żonę, Julię. Część 

bandytów była w niemieckich 
mundurach.” (Zbiór dokumentów 
pt. Bez prawa do rehabilitacji. 
Kijów2006; w: Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 123). 

W miasteczku Dunajów pow. 
Przemyślany zamordowana zo-
stała Magielnicka Serafina, lat 
44; Magielnicka Anna, lat 10; 
Magielnicki Tadeusz, lat 8. (Jó-
zef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 157). 

We wsi Kimirz pow. Przemy-
ślany zamordowana została Bed-
narz Hanna, lat 18. „Do kościoła 
świrskiego przychodziła ładna 
dziewczyna z Kimirza, osiemna-
stoletnia Hania Bednarz, którą 
rodzice zostawili do pilnowania 
gospodarstwa, a sami w1944 r. 
uciekli z wioski przed napadem 
Ukraińców i wyjechali na zachód. 
Chyba zatrzymali się niedaleko 
i zdawało się im, że wkrótce po-
wrócą, a dziewczyny banderowcy 
nie skrzywdzą. Hania doglądała 
zagrody tylko do września 1944 
r., bo w połowie miesiąca zosta-
ła zabita przez nieznanych męż-
czyzn, a dom został obrabowany. 
Przed śmiercią została wielokrot-
nie zgwałcona.” (Michał Błasz-
czyszyn; w: Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 274). 

W kol. Kuszerówka pow. Tłu-
macz banderowcy zamordowali 3 
Polaków: ojca z synem i kobietę. 

Na Wielkim Zjeździe UHWR 
(Ukraińskiej Głównej Rady Wy-
zwoleńczej), który odbył się w 
dniach 11 – 15 lipca 1944 roku 
w leśniczówce koło wsi Spry-
nia pow. Sambor, na prezydenta 
Ukrainy wybrany został Kiryło 
Ośmak, a na jednego z wice-
prezydentów o. Iwan Hrynioch. 
Premierem i Generalnym Sekre-
tarzem ds. Wojskowych został 
Roman Suchewycz. Prezydent 
Ośmak został aresztowany już 13 
września przez Sowietów i zmarł 
w więzieniu w 1960 r. Podczas 
zjazdu UHWR kierownictwo ru-
chu banderowskiego uznało, iż 
„jest możliwe zarówno dokończe-
nie czystki jak i wygranie całej 
sprawy propagandowo. Dlatego 
z jednej strony bezwzględnie dalej 
realizowano politykę faktów do-
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konanych (czyli ludobójstwo na 
ludności polskiej – przyp. S.Ż), a 
z drugiej zawczasu przygotowy-
wano strategie propagandowe, 
mające nie tylko usprawiedliwić 
ukraińskie poczynania, ale wręcz 
odpowiedzialność za nie przerzu-
cić na stronę polską. /.../ Negu-
jąc możliwość popełnienia przez 
Ukraińców jakichkolwiek zbrodni 
wojennych, jednocześnie skrzęt-
nie notowano wszelkie ukraińskie 
tragedie z zamiarem ich propa-
gandowego wykorzystania. Sta-
rano się zbrodniami na Polakach 
obciążyć Niemców i Sowietów”. 
(Grzegorz Motyka: Ukraińska 
partyzantka 1942 – 1960, Warsza-
wa 2006, s. 380). 

   16 września:  

We wsi Rudka pow. Jarosław 
upowcy zamordowali Władysła-
wa Witka, ur. 14.07.1924. 

We wsi Uwisła pow. Kopyczyń-
ce zamordowali 1 Polaka: bok 
miał przypalony ogniem, połama-
ne ręce i nogi, wydłubane oczy.

   17 września:  

We wsi Borszów pow. Przemy-
ślany: „W dniu 17.09.1944 r. zo-
stały zamordowane: Szul Anna 
l. ok. 35 i Szul i.n. l. 12, córka 
Anny.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8).  

We wsi Smoligów pow. Hru-
bieszów sotnia „Wowky” zamor-
dowała co najmniej 10 Polaków: 
„Wójt Mircza przypomina choćby, 
że 17  września 1944 roku „sotnia 
wilków”, jak mówiono na „sotnię 
Wowky” Mariana Łukaszewycza 
„Jahody” napadła na żniwiarzy 
pracujących w Smoligowie. Za-
mordowała brutalnie co najmniej 
10 osób, kobiety i mężczyzn m.in. 
Piotra Hawryluka, Ignacego i 
Mariana Pukaluka, Jana i Jani-
nę Żukowską, zginęła 16 letnia 
Marcolówna pochodząca z Ła-
buń. - Mój ojciec Jan zdołał wte-
dy szczęśliwie uciec. Zostawił na 
polu worek ze zbożem. Potem ten 
swój worek rozpoznał w Kryłowie, 
u Ukrainki u której spaliśmy, ale 
co było robić - mówi Kazimiera 
Sobczuk”. (Robert Horbaczew-
ski: „Rok 1944. Tak było w Smo-
ligowie”; 2013-04-24; ///w: http://
roberthorbaczewski.pl/aktual-
nosc81,5,,rok-1944-tak-bylo-w-
-smoligowie.html ). 

17 września 1944 do wsi Ter-
ka przybyły 3 sotnie UPA, które 
zajęły w niej kwatery. „Przybyli 
upowcy rozwiesili na wielu do-
mach i płotach, głownie polskich, 
ogłoszenia nakazujące wszystkim 
Polakom, od 14 lat stawienie się 
na zebranie do szkoły. Zagrozili 
jednocześnie, że kto nie wyko-
na ich rozkazu, będzie osądzony 
przez sąd wojenny i rozstrzelany. 
/.../ Po pewnym czasie ze szko-
ły wyszedł banderowski sotnik i 
nakazał wszystkim wejść do bu-
dynku. Po tym nagle budynek zo-
stał otoczony przez uzbrojonych 
banderowców. /.../ Wielu było 
przekonanych, że to ich ostatnia 
chwila w życiu. W tym czasie do 
sali wszedł miejscowy pop ukra-
iński i rozpoczął cichą rozmowę 
z sotnikiem. O czym obaj mówili 
nikt nie wie. Po dłuższej rozmowie 
pop wyszedł z sali. Natomiast sot-
nik wstał i rozkazał wszystkim iść 

do domu, z wyjątkiem trzech osób, 
którym polecił pozostać na sali. 
Byli to: Bogacki Franciszek, s. 
Michała; Bogacki Franciszek, s. 
Józefa; Gankiewicz Maria, żona 
Franciszka, który był w partyzant-
ce polskiej, działającej w pobli-
skim rejonie. Sotnik zaczął prze-
słuchanie od pytań: jakie rozkazy 
i instrukcje z lasu przekazywał 
partyzant Franciszek Gankiewicz. 
Przesłuchania trwały długi czas, 
a że przesłuchani nie odpowie-
dzieli zadowalająco na pytania 
sotnika, całą trójkę zamknięto w 
piwnicy. Potem kolejno wzywa-
no na przesłuchania. Tym razem 
banderowcy uzbrojeni w kije, 
bili całą trójkę do nieprzytomno-
ści. Półmartwych pozostawiono 
w piwnicy. Wszyscy ocaleli, ale 
zdrowie stracili na zawsze. Być 
może oprawcy sądzili, że po takim 
biciu nikt z tej trójki nie przeżyje. 
/.../ Pop został uprzedzony przez 
Mikołaja Kunickiego, dowódcę 
partyzanckiego oddziału stacjo-
nującego w tym rejonie, że w wy-
padku wymordowania Polaków 
we wsi Terka, jego oddział dokona 
odwetu i wykona to samo we wsi 
Terka lub innej wsi, z ludnością 
ukraińską. Tym należy tłumaczyć 
interwencję popa u sotnika UPA 
i to z pewnością uratowało życie 
wielu Polakom”. (Siekierka..., 
s. 410, lwowskie; oraz na stro-
nach 429 – 431, zamieszczone są 
wspomnienia Franciszka Gankie-
wicza: Bieszczacka Ziemia 1939 
– 1947). 

   18 września:  

We wsi Janówka pow. Tarno-
pol w sprawozdaniach OUN z 
września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskiego 
odnotowano między innymi: 18 
września w Janowie „przepadł 1 
aktywny Polak”. (Grzegorz Hry-
ciuk: Akcje UPA..., jw.). 

We wsi Maniów pow. Sanok 
(Bieszczady) banderowcy za-
mordowali 8 Polaków. „W dniu 
18 września 1944r. pomiędzy 
godziną 11 a 13 z rejonu Krągli-
cy udałem się do domu Babci w 
Maniowie by przynieść bieliznę 
dla zmiany, papierosy i coś do je-
dzenia. Wszedłem do domu, była 
cisza, nie było słychać żadnych 
głosów. Zaglądnąłem do kuchni, 
w której zobaczyłem siostrę Stefę 
strugającą kartofle i kołyszącą 
leżącą w kołysce 9-miesięczną 
kuzynkę Gienię. Miałem jakieś 
przeczucie, czułem się jakby po-
wiązany. Pomyślałem, że może 
dlatego, że od dłuższego czasu 
przebywałem na łonie natury, w 
szałasach. Na zapytanie o coś do 
zjedzenia siostra oświadczyła, że 
wszystko jest pochowane, bo w 
nocy nieznani osobnicy zabierają 
jedzenie, odzież, bieliznę. Kazała 
mi poczekać aż przyjdzie Mama z 
reszta rodziny od kopania kartofli. 
Mieli przyjść na obiad, ponieważ 
kartoflisko było tylko 500m od 
leśniczówki. Ja dalej czułem się 
nieswojo i z nerwów dostałem bó-
lów żołądka. Udałem się za budy-
nek gospodarczy, gdzie był ustęp. 
Gdy wyszedłem z ustępu wzrok 
mój padł na leszczyny rosnące 
nad brzegiem skarpy opadają-
cej do Balniczki, która wpada do 
Osławy. Na leszczynie było sporo 
orzechów laskowych, więc posta-
nowiłem trochę narwać. Po paru 
minutach posłyszałem głosy, roz-
chyliłem gałęzie, by zobaczyć kto 

idzie. Zamarłem, bo po drugiej 
stronie rzeki szli upowcy z bro-
nią, w różnym umundurowaniu z 
podwiniętymi rękawami. Szybko 
wycofałem się na podwórze koło 
studni i udawałem, że piję wodę z 
wiadra. Równocześnie drugi rząd 
upowców szedł drogą z Balnicy, 
a trzeci zatoczył ukosem z pod 
Kuczery pole, na którym Babcia 
z Mamą i dziećmi kopali ziem-
niaki. Podjąłem decyzję o uciecz-
ce z powrotem do Kunickiego. 
Wybiegłem od studni w kierunku 
budki kolejowej, która stała w 
odległości 70 m nad torem. Dalej 
nie mogłem biec, bo teren był ob-
stawiony upowcami. Zajęli nawet 
stanowiska z rkmami, tak jakby 
likwidowali duże zgrupowanie 
wojskowe. Stojąc za budką obser-
wowałem co się dzieje. Widzia-
łem jak prowadzą z pola Babcię, 
Mamę i ciotkę z dziećmi. Wprowa-
dzili ich do domu i wówczas roz-
legły się przeraźliwe krzyki. Byli 
mordowani nożami i maczugami, 
które nierzadko były poświęcone 
przez nacjonalistycznych duchow-
nych greckokatolickich. Krzyk był 
tak duży, że omal nie zemdlałem. 
Chyba zrobiło to też wrażenie 
na upowcach, bo zaczęli strzelać 
w powietrze by zagłuszyć krzyki. 
Zaraz też zaczęli wynosić z domu 
trupy w skrwawionych płachtach 
i wrzucali do dołu po gnojówce. 
Mamę zmasakrowaną porozrzu-
cano po ogrodzie. Do dołu wrzu-
cono 9-miesięczną Gienię uderzo-
ną tyko w głowę i zasypano zie-
mią. Warstwa ziemi była cienka 
tak, że w nocy rączkę wysunęła na 
wierzch i przeżyła do rana dnia 
następnego. Ja dalej obserwowa-
łem poczynania bandytów z UPA, 
rabowali wszystko z domu. Mnie 
całe życie stanęło w oczach. I tak 
jak niektórzy mówią, że w obliczu 
śmierci przed oczyma, w jakimś 
tunelu, bardzo jasnym i kolo-
rowym, przesuwa się całe życie 
w zupełnym odrętwieniu. /.../ Z 
czasem postanowiłem dostać się 
do Filipiaków, do młyna w Ma-
niowie. Jednak wpierw udałem 
się w rejon Szczerbanówki, gdzie 
zostawiłem ubranie udając się 
do domu w Maniowie. Na miej-
scu nic nie znalazłem. Poszedłem 
miedzą osłoniętą tarninami w 
kierunku młyna w Maniowie. Po 
obserwacji stwierdziłem, że mogę 
wejść do budynku. Obcych osób 
nie było, a młyn był nieczynny, bo 
brakowało wody w jazie. W domu 
była gospodyni p. Filipiakowi i jej 
córka Helena. Cieszyły się bardzo 
i kazały mi siadać. W tym czasie 
przyszedł p. Filipiak, przywita-
liśmy się. Pytał, gdzie spędziłem 
noc. Opowiedziałem jak było. 
Zapytał, czy to wszystko co mam 
na sobie składa się na ubranie?  
Potwierdziłem. Wówczas wyszedł 
i przyniósł mi mundur słowac-
ki oraz buty. Rozmawialiśmy o 
mordzie na mojej rodzinie. Pani 
Filipiakowa opowiadała, że na 
drugi dzień, pomimo zakazu UPA, 
ksiądz greckokatolicki i sołtys 
Dobrianski wymusili dokonanie 
pochówku. Filipiakowa opowie-
działa, że zamordowanych po-
chowano w 3 skrzyniach, szczątki 
Mamy i siostry w jednej, Babci i 
cioci w drugiej, natomiast dzieci 
w trzeciej. Pochówku dokonano 
na cmentarzu greckokatolickim 
koło cerkwi w Maniowie. W po-
grzebie uczestniczyło dość dużo 
miejscowych Łemków, którzy byli 
wstrząśnięci dokonanym przez 

UPA mordem. /.../ Lista zamordo-
wanych 18.09.1944 r., Maniów, 
gm. Wola Michowa, powiat leski, 
woj. lwowskie: Stachura Magda-
lena lat 63; Wesołkin Agnieszka 
lat 39; Wesołkin Stefania lat 14:  
Olszańska Anna lat 29; Olszańska 
Maria lat 8; Olszański Zbigniew 
lat 6; Olszański Zygmunt lat 4; 
Olszańska Genowefa 9 miesięcy.”  
(Marian Wesołkin: Wspomnie-
nia; w: Stanisław Żurek: UPA w 
Bieszczadach,wyd II. Wrocław 
2010, s. 187 – 191). 

We wsi Potok Złoty pow Bu-
czacz: „18,09.44 r. został zam. 
Olech Józef inwalida.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie do listy strat ludności pol-
skiej podanej przez Komańskiego 
i Siekierkę dla województwa tar-
nopolskiego, 2004; w: Ludobój-
stwo OUN-UPA na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich. Seria – tom 
7, pod redakcją Witolda Listow-
skiego, Kędzierzyn-Koźle 2015;  
za:  http://www.kresykedzie-
rzynkozle.home.pl/attachments/
File/2__Ksi____ka_tom_7.pd). 

   19 września: 

We wsi Kluwińce pow. Kopy-
czyńce Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków: ojca z synem. 

We wsi Nowa Grobla – Hamer-
nia pow. Jarosław zamordowali 
Adama Serafina.  

We wsi Ostrowczyk pow. Trem-
bowla w sprawozdaniach OUN 
z września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskie-
go odnotowano między innymi: 
19 września we wsi Ostrowczyk 
bojówka OUN „w bolszewic-
kich uniformach zapaliła chat´, 
w której nocowali aktywni La-
chy i cała inna lacka swołocz 
wsi, a która teraz jest na służbie 
NKWD. Spaliło się 3 Lachów, a 
reszta uratowała się w piwnicy”. 
We wsi Skomorochy pow. Tar-
nopol w sprawozdaniach OUN z 
września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskiego 
odnotowano między innymi: 19 
września w Skomorochach zabi-
ci zostali dwaj „Polacy-donosi-
ciele”. (Grzegorz Hryciuk: Akcje 
UPA..., jw.). Być może chodzi o 
Bolesława Jankowskiego i Stani-
sława Kwaśnickiego. 

We wsi Strubowiska pow. Lesko 
(Bieszczady) zamordowali 2 Po-
laków: Karolinę Holik lat 25 oraz 
krawca  Franciszka Holika lat 29.  

We wsi Wojciechowice pow. 
Przemyślany UPA zamordowała 
3 Polaków. (Józef Wyspiański: 
Skutki napadów ukraińskich na-
cjonalistów w powiecie Przemy-
ślany. w: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 
2018).  

We wsi Zalesie gm. Nowosiółka 
Biskupia pow. Borszczów Ukra-
ińcy zamordowali 3 Polaków: 2 
NN i kobietę o nazwisku Kasz-
kowska. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie ..., jw., 
tom 7). 

We wsi Zaścianocze pow. Trem-
bowla w sprawozdaniach OUN z 
września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskiego 
odnotowano między innymi: 19 

września w Zaścinoczach bojów-
ka OUN zastrzeliła „aktywnego 
Polaka”. (Grzegorz Hryciuk: Ak-
cje UPA …, jw.). 

We wsi Zieleńce pow. Borsz-
czów: „Dnia 19 września 1944 
r. około g[odziny] 20 do wsi Zie-
leńce od strony w[si] Piłatkowce 
wjechała na 4 podwodach banda 
licząca 40 ludzi. [Bandyci byli] 
uzbrojeni w automaty różnych 
systemów, karabiny maszynowe i 
karabiny różnych systemów oraz 
w granaty i ubrani w mundury 
szeregowców i oficerów Armii 
Czerwonej. Banda podjechała 
pod dom Żolińskiego Michała s. 
Piotra. Poza Żolińskim M. P. w 
domu znajdowali się:żona Żoliń-
ska Maria c. Ignacego, syn Żo-
liński Adam s. Michała oraz syn 
Żoliński Franciszek s. Michała 
(wszyscy narodowości polskiej). 
Banda ostrzelała i obrzuciła dom 
granatami, następnie podpaliła 
go. Podczas ostrzału z domu do 
suszarni wybiegł Żoliński Adam 
s.  Michała, urodzony w 1921 
roku we  w[si] Zieleńce naszego 
rejonu i zamieszkały tamże, Po-
lak, który nie odniósł żadnej rany. 
Podczas napadu zostali zbici: 1. 
Żolińska Maria c. Ignacego, uro-
dzona w 1886 roku we wsi Zieleń-
ce i zamieszkała tamże, Polka. 2. 
Żoliński Franciszek s. Michała, 
urodzony w 1932 roku we wsi Zie-
leńce i zamieszkały tamże, Polak, 
oraz ranny został Żoliński Michał 
s. Piotra, urodzony w 1884 roku 
we wsi Zieleńce i zamieszkały 
tamże, Polak, który przebywa w 
Borszczowie w szpitalu. Banda 
pozostała we wsi około 6 godzin 
i odjechała w kierunku wsi Piłat-
kowce naszego rejonu. Żoliński 
Adam s. Michała rozpoznał wśród 
bandytów mieszkańców wsi Zie-
leńce: Pasternaka Mychajła s. 
Petra (weterynarza) i Safjaniuka 
Hryhorija s. Petra  (zast[ępcę] 
przewodniczącego S[iel]sowietu 
w Zieleńcach), których areszto-
waliśmy, i prowadzimy śledztwo 
w ich sprawie w celu ustalenia 
innych członków bandy” (Mel-
dunek specjalny naczelnika RO 
NKGB w Skale dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskiego 
z 20 września 1944 r. ; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.
html?page=303 ).    

   W nocy z 19 na 20 września: 
We wsi Podfilipie pow. Borsz-
czów: „Nocą z 19 na 20 września 
1944 roku we wsi Podfilipie ban-
da wyrżnęła dwie rodziny narodo-
wości polskiej oraz spaliła ich bu-
dynki.” (Meldunek naczelnika RO 
NKGB w Skale dla naczelnika 
UNKGB obwodu  tarnopolskiego 
z 20 września 1944 r.; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index. 
html?page=307 ). Komański..., 
s. 51, datuje napad na „wrzesień 
1944”, oraz dokumentuje mord 
na 8 Polakach , w tym  dwóch o 
nazwisku Trojanowski, pozostali 
NN. 
We wsi Zieleńce pow. Borsz-
czów: „Tej samej nocy (tj. z 19 
na 20 września – przyp. S.Ż.) 
banda [licząca] do 15 osób we 
w[si] Zieleńce spaliła dom pol-
skiej  rodziny. Pozostał przy życiu 
tylko jeden starzec, pozostali zgi-
nęli.” (Meldunek  naczelnika  RO 
NKGB w Skale dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskiego 
z 20 września 1944 r.; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.
html?page=307 ).   
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   20 września:  

We wsi Cisna pow. Lesko (Biesz-
czady) bojówka UPA uprowadziła 
2 Polaków, którzy zaginęli bez 
wieści. 

We wsi Cygany pow. Borszczów 
banderowcy przebrani w mundu-
ry żołnierzy sowieckich pod po-
zorem werbunku do pracy w ko-
palni zabrali 21 Polaków, których 
ciała odnaleziono dopiero w 1946 
roku w rejonie wsi Teresin – Skała 
Podolska, w studni dróżnika kole-
jowego głębokiej na 25 metrów; 
ofiary były wrzucone do niej żyw-
cem, głowami w dół, większość 
miała ręce związane do tyły oraz 
połamane kręgosłupy; wśród po-
mordowanych było 11 kobiet oraz 
4-osobowa rodzina z córkami lat 
11 i 13. Ponadto na terenie wsi za-
mordowali 2 Polaków: „20 wrze-
śnia o g[odzinie] 8 rano bandyci 
zabili żołnierza istriebitielnego 
Batalionu,  Psiekurskiego, za-
mieszkałego we wsi Cygany, oraz 
mieszkańca tej samej wsi, Polaka, 
Trzańskiego  Jana s. Stefana, lat 
51”. (Meldunek naczelnika RO 
NKGB w Skale dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskiego 
z 20 września 1944 r.; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.
html?page=307). 

We wsi Jabłonów pow. Kopy-
czyńce upowcy zamordowali 5 
Polaków i 1 Ukrainkę. 

We wsi Leżanówka pow. Ska-
łat w sprawozdaniach OUN z 
września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskiego 
odnotowano między innymi: W 
powiecie skałackim 20 września 
w Leżanówce „zniszczono” trzy-
osobową rodzinę polskiego sek-
sota. (Grzegorz Hryciuk: Akcje 
UPA..., jw.). 

Między wsią Łuczką a Mikuliń-
cami pow. Tarnopol w sprawoz-
daniach OUN z września 1944 r. 
z kilku powiatów województwa 
tarnopolskiego odnotowano mię-
dzy innymi: 20 września między 
Łuczką a Mikulińcami zabito pol-
skiego strybka. (Grzegorz Hry-
ciuk: Akcje UPA..., jw.). 

We wsi Skomorochy pow. Tar-
nopol zabili 2 Polaków: Bole-
sława Jankowskiego i Stanisława 
Kwaśnickiego. 

We wsi Wasylkowce pow. Kopy-
czyńce Ukraińcy uprowadzili do 
lasu i zamordowali 1 Polaka. 

    21 września:  

We wsi Hadyńkowce pow. 
Trembowla upowcy zamordowa-
li 2 Polaków, 1 Ukraińca i 1 Ro-
sjankę. 

We wsi Kormanice pow. Prze-
myśl niezidentyfikowani spraw-
cy napadli na Iwana Kindziorę. 
Napadniętego zamordowano i 
zrabowano ubrania. Uprowadzo-
no również Michała Kindziorę. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.157).

We wsi Słobódka Strusowska 
pow. Trembowla zamordowali 1 
Polaka, sołtysa. 

    22 września:   

W leśniczówce Kwaszenina 
pow. Dobromil został zamordo-

wany przez UPA gajowy Andrzej 
Wieczorek, lat 45. (Edward Or-
łowski..., jw.). 

We wsi Mikulińce pow. Tarno-
pol w sprawozdaniach OUN z 
września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskiego 
odnotowano między innymi: 22 
września „nieznany osobnik” za-
bił w Mikulińcach polskiego żoł-
nierza batalionu istriebitielnego. 
(Grzegorz Hryciuk: Akcje UPA..., 
jw.). 

    Od 4 do 23 września:    

W Warszawie Ukraiński Legion 
Samoobrony w sile 2 sotni toczył 
na Powiślu i Czerniakowie walki 
z powstańcami oraz dokonywał 
mordów na ludności cywilnej. 

 23 września:  

We wsi Kobyłowłoki pow. Trem-
bowla w sprawozdaniach OUN z 
września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskiego 
odnotowano między innymi: 23 
września w Kobyłowłokach za-
bito „aktywnego Polaka”. (Grze-
gorz Hryciuk: Akcje UPA..., jw.). 

We wsi Majdan Stary pow. Ra-
dziechów został zamordowany 
przez UPA gajowy Michał Gaw-
licki, lat 62. 

We wsi Snowidów pow. Buczacz 
UPA zamordowała 4 Polaków, w 
tym 3-osobową rodzinę z 12-let-
nią córką. 

We wsi Zazdrość pow. Trem-
bowla w sprawozdaniach OUN 
z września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskie-
go odnotowano między innymi: 
23 września w Zazdrości zabito 
czterech „aktywnych Polaków”.  
(Grzegorz Hryciuk: Akcje UPA..., 
jw.). 

    W nocy z 23 na 24 września: 

We wsi Chatki pow. Podhajce 
Ukraińcy uprowadzili 3-osobową 
rodzinę polską: matkę z jej mało-
letnim dzieckiem oraz jej brata, 
która zaginęła bez wieści. 

We wsi Leżanówka pow. Skałat 
zamordowali 2 rodziny polskie, w 
tym 4-osobową zarąbali siekiera-
mi; tj. 8 Polaków.  

We wsi Ogiszczyn pow. Pod-
hajce zostali zamordowani przez 
Ukraińców: Pieprzny N., jego sio-
stra i jej dziecko. (Kubów Włady-
sław: Terroryzm na Podolu; War-
szawa 2003).

    24 września: 

We wsi Czernica pow. Brody 
Ukraińcy zamordowali 6 Pola-
ków: „Jezierska Magdalena z 
domu Chudzik z Czernicy, żona 
opuszczonego męża Pawła, za-
mordowana 24.09.1944, ur. 
1917 r. Jezierska Maria z domu 
Molińska z Czernicy, wdowa po 
zmarłym Józefie, zamordowa-
na 24.09.1944, ur. 12.07.1883 r. 
Kochmański Piotr zamordowany 
w Czernicy i przybity jak Chry-
stus. Molińska  Anna z domu Ba-
haj z Czernicy wdowa po zmarłym 
Józefie, zamordowana 24.09.1944 
r., ur. 03.01.1894 r. Molińska 
Józefa z Czernicy córka Józe-
fa i Anny Bahaj, zamordowana 
24.09.1944 r., ur. 17.07.1930 r. 

Moliński Julian syn Józefa i Anny 
Bahaj z Czernicy, zamordowany 
24.09.1944 r., ur. 7.12.1927 r.” 
( http://podkamien.pl/viewpage.
php?page_id=246&c_start=0 ). 

   25 września:  

We wsi Jamna pow. Tarnów tuż 
przed świtem, oddziały 14 dywi-
zji SS-Galizien otoczyły obozo-
wisko partyzantów batalionu AK 
„Barbara”. Po zaciętej i morder-
czej walce, partyzantom udało się 
znaleźć lukę w nieprzyjacielskim 
pierścieniu. Rano hitlerowski ko-
cioł okazał się pusty, a na pobo-
jowisku było według różnych sza-
cunków od 20 do 60 zabitych oraz 
od 20 nawet do 100 rannych es-
esmanów. Bolesne i dotkliwe były 
również straty partyzantów, ale 
niewspółmiernie mniejsze (4 za-
bitych i kilku rannych). Esesmani 
za pomoc partyzantom spacyfiko-
wali wieś, która płonęła przez noc 
z 25 na 26 września. Zginęło w 
tym czasie 57 osób. (http://www.
klubpodroznikow.com/relacje/
polska-ciekawe-miejsca/1042-
-jamna ). 

We wsi Zazdrość pow. Trem-
bowla Ukraińcy zamordowali 16 
Polaków, w tym kierownika szko-
ły powszechnej. „IPN Wrocław 
S 6/02/Zi – śledztwo w sprawie 
zbrodni popełnionych przez na-
cjonalistów ukraińskich na tere-
nie pow. Trembowla, woj. tarno-
polskie, w latach 1939–1945. w 
tym w Starej i Nowej Zazdrości 
w dniu 25 września 1944 r.− 40 
osób i w dniu 20 marca 1945 r. − 
30 osób powiązanych kolczastym 
drutem i spalonych w niezamiesz-
kanym domu.”  

   26 września:  

We wsiach  Iwanicze i Iławcze 
pow. Trembowla  w sprawozda-
niach OUN z września 1944 r. z 
kilku powiatów województwa 
tarnopolskiego odnotowano mię-
dzy innymi: 26 września w Iwani-
czach „przepadł” jeden Polak, a w 
Iławczy – jeden polski milicjant.  

We wsi Kudobińce pow. Zbo-
rów Ukraińcy powiesili 1 Polaka, 
a potem jego zwłoki wrzucili do 
rzeki. 

We wsi Nowosiółka Skałacka 
pow. Skałat została zamordowa-
na Kazimiera Krupa (Kubów..., 
jw.). 

We wsi Stawki Kraśnieńskie 
pow. Skałat w sprawozdaniach 
OUN z września 1944 r. z kilku 
powiatów województwa tarno-
polskiego odnotowano między 
innymi: zabito seksota, przewod-
niczącego rady wiejskiej Ludwi-
ka Czarneckiego. (Grzegorz Hry-
ciuk: Akcje UPA..., jw.). 

   28 września:  

W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl na cmentarzu ma grób 
Dobrzański Wilhelm ur. 1904, 
który zginął z rąk UPA  28 IX 
1944 r. (http://w.kki.com.pl/pio-
inf/przemysl/zabytki/narodowej/
ofiary1.html ). 

W leśnictwie Cisowa pow.  Prze-
myśl zamordowany został przez 
UPA w czasie powrotu z Olszan 
do miejscowości Brylińce leśni-
czy Kazimierz Gołębiowski, ur. 

1923 r., ciała nigdy nie odnalezio-
no, symboliczny grób ma w Za-
wadce. (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Ostrowiec woj. tarno-
polskie w sprawozdaniach OUN 
z września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskie-
go odnotowano między innymi: 
28 września we wsi Ostrowiec 
„ktoś podpalił aktywnego Polaka 
Kozłowskiego, który spalił się w 
ogniu”. (Grzegorz Hryciuk: Akcje 
UPA..., jw.). 

We wsi Strusów pow. Trembow-
la:  „28.09.1944 r. zginął Polak 
NN, członek I.B.” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  

   29 września:  

We wsi  Bereżanka pow. Borsz-
czów: „z relacji moich rodziców 
Anny i Michała Tokar, stałych 
mieszkańców ówczesnej Bereżan-
ki ,/.../ , przytoczę nazwiska tak 
Polaków jak i Ukraińców zabi-
tych przez ukraińskich nacjona-
listów. Są to: 1. Żołyńska Anna 
(żona Albina) lat 40 – 29 wrzesień 
1944 – Bereżanka. 2. Żołyński 
Bronisław (szwagier Anny) lat 
ok. 38 - 9 czerwiec 1944 – Bere-
żanka”  (Jan Tokar, Wrocław; w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl). H. Komański, Sz. Sie-
kierka..., nie odnotowują żadnej 
relacji z tej wsi. 

We wsi Chłopówka pow. Kopy-
czyńce upowcy zamordowali 3 
Polaków. 

We wsi Hleszczawa pow. Trem-
bowla: „29.09.1944 r. podczas 
przemarszu bandy UPA przez wieś 
zostali zamordowani: Czop i.n.; 
Gonczarski i.n.; Niedźwiedź i.n.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 

We wsi Jamelna pow. Gródek 
Jagielloński podczas trzeciego 
napadu upowcy spalili polskie 
gospodarstwa i wymordowali 74 
Polaków; palili żywcem, zakłu-
wali bagnetami, rąbali siekierami 
itp.; niemowlę z rodziny Ciepków 
nabili żywcem na sztachetę pło-
tu, 35-letnią Marię Kaczmarczyk 
rozrąbali siekierą od szyi przez 
piersi; niemowlę z rodziny Ko-
szalów zakłuli nożem; 1-rocznej 
Annie Marcinów oraz 3-letniej 
Katarzynie Podsiadło odcięli 
głowy; niemowlęciu (Zofia Pod-
siadło) roztrzaskali główkę o 
mur; torturowali i wycięli skórę z 
twarzy i pleców 70-letniemu An-
drzejowi Wakiermanowi; 44-let-
nia Maria Więcław miała 60 ran 
kłutych bagnetem; uprowadzili 
20-letnią dziewczynę, która za-
ginęła bez wieści. „Nie widząc 
nikogo wszedłem do mieszkania. 
Tam w pokoju zobaczyłem żonę z 
głową rozciętą siekierą, aż wyla-
zło jej oko. Moje dzieci były po-
siekane tasakiem od mięsa, który 
leżał zakrwawiony obok. Każde 
z nich miało ranę postrzałową 
w głowę. Wybiegłem na podwó-
rze. Wokół panowała cisza. Mor-
derców już nie było. Pobiegłem 
szybko do domu swych rodziców. 
Miałem nadzieję, że tam spotkam 
kogoś żywego. Niestety wszy-
scy zostali zamordowani. Cztery 
osoby dorosłe i siedmioro dzieci. 
Wszyscy byli porąbani siekierami 
i pokłuci bagnetami lub nożami, 
każdy miał postrzał w głowę. Całe 

mieszkanie było we krwi. /.../ Przy 
okazji zaglądnąłem do mieszka-
nia sąsiadów o nazwisku Ciepko. 
Tam widziałem małe dzieci, które 
miały porozcinane nożami brzusz-
ki. Jedną z małych dziewczynek 
nabito na sztachetę płotu i skłuto 
nożami i na końcu strzelili jej w 
główkę” (Józef Karczmarczyk; 
w: Siekierka..., s. 234; lwowskie). 
„Tej nocy zostali również zamor-
dowani: Kazimierz Koszała (70 
lat), z rodziny Marcinów zginęli 
Maria (40 lat), jej syn Kazimierz 
(7 lat), córka (11 lat). W rodzinie 
Marcinowa (Dominika) zostały 
zamordowane jego dzieci: Józef 
(6 lat), Mieczysław (4 lata) i Ry-
szard (1,5 roku), natomiast mat-
ka Maria Marcinów zdążyła się 
skryć na dachu domu i ocalała, a 
jej siostra została zamordowana. 
U rodziny Polichtów – Józefa (70 
lat) i jego żony Wiktorii (60 lat), 
tej nocy nocował znajomy kole-
jarz z córka ze Lwowa. Wszyscy 
zginęli z rąk banderowców. Córkę 
kolejarza, młodą i ładną dziew-
czynę zabrali ze sobą banderow-
cy. Można się tylko domyśleć jej 
tragicznego losu. W rodzinie Wię-
cławów – matka Maria (44 lata) 
została zakłuta bagnetami, otrzy-
mała aż sześćdziesiąt ran kłutych, 
jej syn Teofil (13 lat) miał 18 ran 
kłutych, córka Antonina (11 lat) 
osiem ran kłutych, syn Marian 
(9 lat) 12 ran kłutych, Katarzyna 
Adamów (24 lata) razem z synem 
(2 lata) zastali zarąbani toporem 
do rąbania drzewa. W rodzinie 
Podsiadłów zginęli: matka (40 
lat), córki: Tola (11 lat) i Kasia 
(3 lata)”. (Eugeniusz Koszała; w: 
Siekierka..., s. 236 – 237; lwow-
skie). 

We wsi Lackie Szlacheckie pow. 
Tłumacz upowcy „prawie całko-
wicie wymordowali mieszkańców 
wsi”, imiennie znanych jest 10 
Polaków, w tym 9-letnią dziew-
czynkę i jej matkę w zaawanso-
wanej ciąży oraz drugą matkę z 
córką; „W nocy na 30 września 
1944 roku bandyci OUN prze-
prowadzili napad na wieś Liac-
kie-Szlacheckie, rejon Tyśmieni-
ca, obwód Stanisławów, w której 
mieszkali obywatele polskiej na-
rodowości. Bandyci prawie całko-
wicie wymordowali mieszkańców 
wioski, których przed zamordo-
waniem poddali bestialskim tor-
turom, dusili stryczkami, łamali 
ręce i nogi, odcinali uszy, usta, 
wydłubywali oczy, dziewczęta i 
młode kobiety najpierw gwałcili 
a następnie odcinali im piersi i 
rozstrzeliwali. Domy mieszkalne 
i budynki gospodarcze podpali-
li.” (INFORMACJA SBU o dzia-
łalności OUN-UPA №113 z dnia 
30.07.1993 r. ; w: http://szturman.
salon24.pl/267856,informacja-
sbu-o-dzialalnosci-oun-upa-113-
z-dnia-30-07-1993).  „Rodzina 
moja pochodzi z Pokucia a do-
kładnie ze wsi Lackie Szlacheckie, 
moja babcia urodziła się w 1917 
roku w rodzinie Anny i Tomasza 
Buniowskich. W 1939 roku wyszła 
za Antoniego Zająca, który po wy-
buchu wojny wcielony został do 
wojska i przeszedł szlak przez Ru-
munię i Francję do Anglii, babcia 
natomiast pozostała w Lackiem 
razem z rodziną. W czasie pogro-
mu w 1944 roku zabici zostali jej 
dwaj bracia: Jan Buniowski, który 
w chwili śmierci miał zaledwie 16 
lat, schronił się u sąsiada Ukraiń-
ca, który też zginał za pomaganie 
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Polakom. Po śmierci Janka został 
postrzelony Stanisław Buniowski 
i wykrwawił się wskutek odniesio-
nych ran. Po tych wydarzeniach 
rodzina moja ukrywała się w Mar-
kowcach a następnie w Świętym 
Józefie, skąd zostali deportowani 
do Góralic na Ziemiach Zachod-
nich”.  (Elwira Juzwa; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl;  04.02.2012). 

We wsi Majdan pow. Kopy-
czyńce upowcy uprowadzili 2 Po-
lki, które zaginęły. 

We wsi Oryszkowce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 3-osobową 
rodzinę polską. 

We wsi Ostrowczyk pow. Trem-
bowla zamordowali Michała Ty-
rańskiego. 

   30 września:  

We wsi Mazurki woj. stanisła-
wowskie: „Nocą 30 IX banda na-
padła na [...] Mazurki, rej[onu] 
iwano-frankowskiego i dokonała 
pogromu polskiej ludności. Zabi-
tych zostało 51 Polaków, ich domy 
rozgrabiono.” (DALO, P-3/1/62, 
k. 146, 147).  

We wsi Nagórzany pow. Za-
leszczyki: „30.09.1944 r. zosta-
ło zamordowanych siedemnastu 
mieszkańców wsi, NN, byli tor-
turowani”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).   

We wsi Uścieczko pow. Zalesz-
czyki: „30.09.1944 r. zostali zam. 
Polacy 25 osób NN.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7).

  Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia: 

We wsi Serednie Małe pow. 
Lesko  zostali uprowadzeni i za-
mordowani: Józef Skowroński, 
Władysław Indyk, Zatwarnic-
ki (imię nieznane); banderowcy 
uprowadzili bydło z Seredniego i 
wycofując się porwali wymienio-
nych mężczyzn, mordując ich w 
okolicy wsi.

We wsi Trościaniec Wielkim, 
pow. Zborów banderowcy za-
mordowali nie mniej niż 7 Po-
laków. („Śledztwo w sprawie 
zbrodni ludobójstwa nacjonali-
stów ukraińskich w celu całko-
witego wyniszczenia ludności 
polskiej w latach 1939 - 1945 na 
terenie powiatów Zborów i Bro-
dy, woj. tarnopolskie”; sygn. akt 
S 83/09/Zi). 

   We wrześniu 1944 roku 
(świadkowie nie podali dnia):  

We wsi Adamy pow. Kamionka 
Strumiłowa bojówka OUN Ku-
piaka zamordowała 9 Polaków, 
w tym  81-letniego Jana Dąbrow-
skiego, 80-letnią Franciszkę Sze-
remetę, 40-letnią Teodorę Łucek i 
30-letnią Marię Święs, którą po-
wiesili na jabłoni. 

We wsi Aksmanice pow. Prze-
myśl zginął 18-letni maturzysta 
z tej wsi. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.157). 

Do wsi  Baszuki pow. Zborów 
w pierwszych dniach września 
1944, poszła Maria Głowacka  z 

Gontowy i została tam zamordo-
wana przez Ukraińców. (Adolf 
Głowacki:  „Milno – Gontowa”,  
Szczecin 2008). Patrz wyżej: 14 
września... 

We wsi Berestek pow. Zalesz-
czyki banderowcy zamordowali 
3 Polaków; żołnierze sowieccy 
widząc płonące budynki ostrzelali 
wieś i banderowcy uciekli. 

We wsi Bereźnica Szlachecka 
pow. Kałusz sąsiad Ukrainiec za-
mordował 2 Polki. 

We wsi Bohatyn pow. Zborów: 
„W nocy, we wrześniu 1944 roku, 
po raz kolejny przyszło do nasze-
go domu kilku uzbrojonych bo-
jówkarzy OUN w poszukiwaniu 
ojca i brata. Nie znaleźli ich. Z 
zemsty zabrali matkę Pelagię lat 
45, założyli jej pętlę na szyi, przy-
wiązali do wozu i tak moja matka 
zginęła wleczona za wozem. Ciała 
jej nie odnaleziono”. (Olga Kopa-
niecka z d. Zielińska; w: Komań-
ski..., s. 947). Pelagia Zielińska 
była Ukrainką, zginęła „za męża” 
Polaka i za syna, który czuł się 
Polakiem.

W miasteczku Bohorodczany 
pow. Stanisławów na początku 
września banderowcy zastrzelili 
1 Polaka. 

We wsi Brzezina pow. Tarnopol 
zamordowano Nawarecką N. i jej 
wnuczkę. (Kubów..., jw.).

We wsi Burakówka pow. Za-
leszczyki zmordowali 4 Polaków. 

We wsi Busk pow. Kamionka 
Strumiłowa zamordowany został 
Zubik Szymon. (Kubów..., jw.). 
Inni:„Również we wrześniu 1944 
roku Kupiak rozkazał swoim bo-
jówkarzom i oddziałom leśnym z 
Jabłonówki, zamordować w Bu-
sku Iwana Czuczmana i jego żonę 
Natalię a w listopadzie na rozkaz 
Kupiaka został zamordowany 
prezes Rady Miejskiej Buska – 
Szymon Zubik”. (Bronisław Sze-
remeta: „Watażka jego zbrodnie 
i zakłamane wspomnienia”. W: 
http://www.republika.pl/szereme-
ta/watazka.htm ).   

We wsi Cerkowna pow. Dolina 
uprowadzili 18-letniego Polaka, 
syna leśniczego, który zaginął bez 
śladu. 

We wsi Cygany pow. Borszczów 
zamordowali 2 Polaków, w tym 
na drodze idącą do apteki w Skale 
Podolskiej 25-letnią Marię Koku-
rudziak. 

We wsi Dąbków pow. Lubaczów 
zamordowali 2 Polaków.  

We wsi Dupliska pow. Zalesz-
czyki  zamordowani zostali: 
rodzina Daumów, rodzina Głu-
chowskich, rodzina Kurowskich, 
Szumowski Leon. (Kubów..., jw.). 

We wsi Dwernik pow. Lesko 
(Bieszczady) zamordowali 8 Po-
laków, w tym 4-osobową rodzinę. 
„Mieszkający w Dwerniku nad 
Sanem Józef Radwański został z 
żoną i dwojgiem dzieci uprowa-
dzony i powieszony w lesie. Ciała 
ich znaleźli grzybiarze”. (Janina 
Dąbek; w: Żurek..., s. 40)

We wsi Gniłowody pow. Pod-
hajce: “We wrześniu 1944 r. 
okrążyli posesję 33-letniego Jana 

Piętaka, który w Podhajcach 
współpracował z Armią Krajową. 
Dwaj spośród grupy napastników 
wkroczyli do mieszkania. Zażąda-
li, aby mężczyzna wyszedł na po-
dwórze. Jan Piętak, przechodząc 
obok pieca kuchennego, chwycił 
gar, w którym gotowały się kne-
dle, i chlusnął wrzątkiem w twarz 
jednego napastników, drugiego 
zaś śmiertelnie ugodził garnkiem. 
Sam wbiegł po drabinie na strych. 
Prawdopodobnie miał tam ukryte 
granaty. Przez dziurę w strzesze 
usiłował rzucić jeden z nich w 
stronę upowców, ale czy to dlate-
go, że został ugodzony kulą, czy 
też dlatego, że w zdenerwowaniu 
zbyt pospiesznie wyciągnął za-
wleczkę, nie udało mu się tego 
zrobić. Granat wybuchł w jego 
dłoni. Wieść głosi, że napastnik 
pozbawiony oczu uprosił swych 
pobratymców, aby go zastrzeli-
li.” (Maria Jazownik, Leszek Ja-
zownik: Gniłowody mają  żal; w: 
http://ljazownik.cwahi.net/index.
php?option=com_content&view=
article&id=76:gniowody-maj-al
&catid=48:pami-kresow-yca&Ite-
mid=77 ; 01 listopada 2009). 

We wsi Horpin pow. Kamionka 
Strumiłowa „wśród kilkudziesię-
ciu banderowskich ofiar ustalono 
nazwiska tylko 23 osób: Banach 
Michał l. 70, Bratuń Piotr, Bratuń 
Andrzej, Bratuń Michał, Chrza-
nowski Michał jego syn, Chrza-
nowski Mikołaj, Czerniecki An-
drzej l. 33, Czerniecka Katarzyna, 
Czerniecki Jan, Czerniecka Maria 
(Ukrainka), jej 5 synów (imion nie 
udało się ustalić), Karwacki Mi-
chał jego syn Stanisław, Mielnik 
Melania, Mielnik Michał, Mielnik 
Tekla oraz dwoje ich dzieci”. (Ku-
bów..., jw.). 

We wsi Howiłów Mały pow. Ko-
pyczyńce napadli na dom rodziny 
Kaczorowskich. Ojciec tej rodzi-
ny został powołany do Wojska 
Polskiego i przebywał na froncie. 
Nie zastali w domu także jego 
żony, zastrzelili więc dwoje dzieci 
w wieku lat 9 i 11 oraz zrabowali 
dobytek. Za kilka dni uprowadzili 
Kaczorowską. Sąsiedzi odnaleźli 
jej zwłoki zagrzebane płytko na 
polu za wsią. 

We wsi Jackówka pow. Tłumacz 
zamordowali 3 Polaków: matkę 
z 3-letnim synem oraz 17-letnią 
dziewczynę. 

Koło miasta Jarosław woj. rze-
szowskie banderowcy wymordo-
wali 18 rodzin polskich.  

We wsi Kobyłowłoki pow. 
Trembowla zamordowani zosta-
li: Duchnicki Władysław l. 60, Ję-
drys Piotr l. 30, Kowal Rysia l. 7, 
Przybylski Józef l. 34 i Stojanow-
ska Michalina. (Kubów..., jw.). 

We wsi  Korniów pow. Horo-
denka: „Urodziłam się po woj-
nie, ale dobrze pamiętam opo-
wiadania rodziny, szczególnie 
babci i cioci, o strasznych mor-
dach w powiecie Horodenka, a 
dokładnie w Korniowie (wieś na 
prawym brzegu Dniestru). We 
wrześniu 1944 roku banderowcy 
bestialsko zamordowali członków 
mojej rodziny:  Łukasz Knihnicki 
lat 46, jego córka Helena lat 17, 
syn Józef lat 18/19 - porąbani sie-
kierami i pocięci, pochowani na 
podwórku własnego domu(?); tak 
opowiada moja starsza siostra, 

natomiast 80-letnia sąsiadka z 
Korniowa twierdzi, że pochowani 
zostali na cmentarzu: Anastazja 
Knihnicka (z domu Wąsowicz) ok. 
38 lat, jej syn Tadeusz 6/7 lat, cór-
ka Krystyna 8/9 lat zamordowani 
i spaleni; Aniela  Hawrylewicz  z 
domu Łubyk, lat ok. 50, jej mąż 
Józef, lat ok. 50 pochowani w sa-
dzie; Krzywak Antoni, lat ok. 26, 
mieszkaniec pobliskiej wsi - Ol-
chowiec, zabity w Korniowie. Jest 
ostatnia chwila, aby dowiedzieć 
się prawdy o swoich bliskich u 
źródła. Jeszcze kilku starszych 
ludzi w każdej wiosce ukraińskiej 
pamięta i to doskonale! tragedię 
Polaków. Mówią o tym szeptem i 
najchętniej za drzwiami swoich 
domostw. Wysłuchałam osobiście 
kilku z nich, aby potwierdzić za-
słyszane w dzieciństwie trage-
die. Nie czekajmy aż umrą....tam 
trzeba pojechać i porozmawiać z 
naocznymi świadkami zbrodni”. 
(Helena Krajewska, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl). Sz. Siekierka, H. Komański, 
E. Różański..., nie podają żadnej 
relacji z tej wsi .  

We wsi Krowica Hołodowska 
pow. Lubaczów upowcy zamor-
dowali 9 Polaków, w tym 2 mał-
żeństwa oraz 2 kobiety. 

We wsi Krowica Sama pow. 
Lubaczów zamordowali 12 Pola-
ków, w tym 5 kobiet. 

We wsi Krzywcze Górne pow. 
Borszczów zamordowani zostali: 
Dembowski Władysław, Golec-
ka Janina l. 35 i NN mężczyzna. 
(Kubów..., jw.).

We wsi Kubajówka pow. Nad-
wórna zostali zamordowani przez 
UPA Helena Budzanowska (lat 
50); Bronisław Korotyniec (lat 
29, zięć Heleny). 

We wsi Kuropatniki pow. Brze-
żany zamordowany został Kuciel 
Dymitr. (Kubów..., jw.). 13-let-
ni polski chłopiec pasący krowy 
przy wiejskiej drodze pozdrowił 
przejeżdżających banderowców 
po polsku ” Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”. Ban-
derowcy zabrali go ze sobą i jego 
ciało znaleziono po kilku dniach 
za wsią pod lasem, całe było pora-
nione nożami lub bagnetami.

We wsi Leszczowate pow. Lesko 
(Bieszczady) zamordowali 29 Po-
laków. 

We wsi Łobozew pow. Lesko 
(Bieszczady) zamordowali 27 Po-
laków. „Niespodziewanie doszła 
do nas wiadomość, że koło wsi 
Łobozew zostały ograbione pol-
skie gospodarstwa i zarąbano sie-
kierami 5 rodzin polskich, a doro-
słym i dzieciom odrąbano głowy 
i nadziano na sztachety płotu, z 
napisem: „Wszystkim Lachom, 
czerwonym partyzantom i ich do-
wódcy Muchy zrobimy to samo 
jak nie opuszczą naszej ziemi”. 
Trzy dni potem dokonaliśmy akcji 
odwetowej, zabierając z 5 gospo-
darstw ukraińskich nacjonalistów 
bydło, żywność, konie, zboże, 
tuczniki i odzież. Nie mieliśmy 
jednak odwagi moralnej postąpić 
tak samo, jak upowcy postąpili z 
polskimi rodzinami. Wywiesiliśmy 
jednak ulotki, w których ostrzegli-
śmy: „jeśli się powtórzy mord jak 
koło Łobzowi to za każdą polską 
rodzinę zabijemy 10 rodzin ukra-

ińskich”, z podpisem Dowódca 
oddziału partyzanckiego Mucha 
Michalski. Nasze ulotki na jakiś 
czas poskutkowały.” (Mikołaj 
Kunicki; w: Siekierka...,  s. 437). 
Kunicki pisze dalej, że pop z 
Krzywego o nazwisku Radjo po-
wiedział sotnikom UPA, iż ostrze-
gał ich, by „na razie nie zabijać 
Lachów. A wy natomiast zabili-
ście 5 rodzin – 27 osób”. Wzięty 
do niewoli banderowiec z sotni 
„Burłaki” zeznał, że pop ten peł-
ni w OUN-UPA rolę prokuratora 
wobec wszystkich sotni na terenie 
Bieszczad. 

We wsi Łopuszna pow. Bóbrka 
spalili wieś i zamordowali Fran-
ciszka Sofińskiego. 

We wsi Malechów pow. Żyda-
czów zamordowali 2 Polaków, w 
tym porucznika 1 Armii WP.   

We wsi Małków pow. Hrubie-
szów: „We wrześniu 1944 r. Od-
dział UPA spędził z pól żniwiarzy 
7 osób i zamordował ich.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 

We wsi Meducha pow. Stanisła-
wów zamordowali na drodze 3 
Polaków, w tym 2 kobiety, oraz 2 
żołnierzy sowieckich. 

We wsi Michałówka po. Borsz-
czów wyłapali i zamordowali 5 
Polaków, kobiety i dzieci. 

We wsi Mogielnica pow. Trem-
bowla zamordowano kilku Pola-
ków. (Kubów..., jw.).  

We wsi Osowce pow. Buczacz 
zamordowany został Bykowski 
Jan l. 21. (Kubów..., jw.). 

We wsi Paryszcze pow. Nadwór-
na na drodze zamordowali 4 Po-
laków, w tym kobietę i zrabowali 
2 furmanki z dobytkiem. 

We wsi Piłatkowce pow. Borsz-
czów zamordowali 21 Polaków, 
w tym 7-osobową rodzinę Kor-
manów. 

We wsi Pobereże pow. Stanisła-
wów miejscowi banderowcy za-
mordowali 25 Polaków. 

We wsi Poczapy pow. Złoczów 
banderowcy podstępnie wycią-
gnęli z domu w Złoczowie i za-
mordowali Zdzisławę Bukowską 
z rodziny polsko-ukraińskiej, do-
kąd uciekła po zabiciu jej rodzi-
ców,  gdyż jej ojciec, Ukrainiec, 
nie chciał zamordować żony, Po-
lki. 

We wsi Podfilipie pow. Borsz-
czów zamordowali 8 Polaków 
(patrz: „w nocy z 19 na 20 wrze-
śnia”). 

We wsiach Podlipie i Puklaki 
pow. Borszczów UPA zamordo-
wała kilkanaście osób i spaliła 
większość polskich gospodarstw, 
nazwisk ofiar nie ustalono. (Ku-
bów..., jw.). 

We wsi Podwinie pow. Roha-
tyn w sprawozdaniach OUN z 
września 1944 r. z kilku powia-
tów województwa tarnopolskiego 
odnotowano między innymi: W 
powiecie rohatyńskim, gdy Pola-
cy ze wsi Podwinie schwytali jed-
nego z członków OUN z Lipicy, 
bojówka OUN porwała pięciu Po-
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laków i jedna Polkę. Kobieta zo-
stała zwolniona i przekazała pro-
pozycję wymiany jeńców. Polacy 
wypuścili ounowca, natomiast 
bojówka ukraińska z obawy przed 
dekonspiracja schwytanych Po-
laków zamordowała. (Grzegorz 
Hryciuk: Akcje UPA..., jw.). 

We wsi Prosowce pow. Zbaraż  
zamordowani zostali Juźwin Te-
kla l.30 i syn Henryk l. 4. (Ku-
bów..., jw.).  

W mieście powiatowym Prze-
myślany: „We wrześniu 1944 r. 
został zamordowany w zasadzce 
Mikluszka Stanisław l. 16.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 

We wsi Przeniczniki pow. Tłu-
macz banderowcy zamordowali 
55-letniego Dominika Burzmiń-
skiego.   

W mieście Rozdół pow. Żyda-
czów zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Ryszkowa Wola pow. 
Jarosław uprowadzili 6 Polaków, 
którzy zaginęli. 

We wsiach Serednie Małe i 
Dwernik pow. Lesko (Bieszcza-
dy) zamordowali 8 Polaków. 

We wsi Skomorochy pow. Tar-
nopol zamordowano: Jankow-
skiego Bolesława l. 35, Kwa-
śniewskiego Stanisława l. 21, 
jego córkę oraz 7 osób z rodziny 
Bobkowskich. (Kubów..., jw.). 

We wsi Słobódka Kąkolnicka 
(Słoboda Konkolnicka) pow. 
Rohatyn zamordowali 18 Pola-
ków, osoby starsze, które nie opu-
ściły swoich gospodarstw. 

We wsi Słobódka Turylecka 
pow. Borszczów w kolejnym na-
padzie zamordowali 14 Polaków. 

We wsi Stanimierz pow. Prze-
myślany zamordowali 8 Polaków. 
Byli to: Duliba, lat 30; Duliba, lat 
35; Niedźwiedź, lat 58; Niedź-
wiedź, lat 55, żona Niedźwiedzia; 
Niedźwiedź, lat 18, córka Niedź-
wiedzia; Niedźwiedź, lat 27, cór-
ka Niedźwiedzia; Rzadki Józef, 
lat 48; Śnieżyk Stanisław, lat 36. 
(Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 
228). „W Stanimierzu zginął mój 
stryj - Józef Rzadki - starszy brat 
mego Ojca. Pochodził z Hanaczo-
wa i ożenił się w Stanimierzu. Zo-
stał zamordowany przez szwagra 
(męża siostry swojej żony). Praw-
dopodobnie było to we wrześniu, 
podczas drugiej okupacji sowiec-
kiej.” (Józef Rzadki; Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 295). 

We wsi Strzałkowce pow. Borsz-
czów pobili i zamordowali Wła-
dysława Leśniewicza.  

We wsi Szmitków pow. Sokal 
zamordowali 6 Polaków. 

We wsi Tarnawa Niżna pow. 
Turka (Bieszczady) zamordowali 
30 Polaków.  

We wsi Trościaniec pow. Bu-
czacz: „We wrześniu 1944 r. 
został zam. Żeromski Maciej.”  
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  

We wsi Trójca pow. Śniatyn za-
mordowali 1 Polaka, 6 Ukraińców 
i 1 Żyda. 

W mieście Ustrzyki Dolne woj. 
rzeszowskie zamordowali 4 Po-
laków. We wrześniu „tuż przed 
wkroczeniem wojsk sowieckich 
banda UPA napadła na miastecz-
ko. Ograbiła i spaliła budynki 
miejscowego majątku ziemskiego 
Narowskich i zamordowała 4 pra-
cowników majątku”. (Siekierka..., 
s. 373, lwowskie).    

We wsi Uścieczko pow. Zalesz-
czyki zamordowali 2 Polaków: 
organistę z żoną. 

We wsi Wetlina pow. Lesko  
(Bieszczady) w okolicy wsi upo-
wcy zamordowali kilka rodzin 
polskich; tj. około 20 Polaków. 
Maja Bilska w książce  Ognie nad 
Soliną  (Warszawa 1981) pisze: 
„już w kilka dni po wyzwoleniu lo-
tem błyskawicy rozeszła się wieść, 
że w okolicy Wetliny wymordowa-
no kilka polskich rodzin.” 

We wsi Wierzblany pow. Ka-
mionka Strumiłowa zamordo-
wani zostali: Maksymiszyn Bo-
lesław i jego żona, Maksymiszyn 
Eugeniusz, jego żona, córka i 
matka. (Kubów..., jw.). 

We wsi Winograd pow. Koło-
myja zamordowali Karola Sko-
czylasa.  

We wsi Wysocko Wyżne pow. 
Turka zamordowali Władysławę 
Wysoczańską, ur. w 1927 roku.  

We wsi Zatwarnica pow. Lesko 
(Bieszczady) zamordowali 2 ro-
dziny polskie; tj. 8 Polaków.

W mieście Złoczów... Patrz wy-
żej: we wsi Poczapy...   

W okolicy miasta Złoczów po 
wkroczeniu wojsk sowieckich 
odkopano mogiłę z 17 młodymi 
Polakami. „Wszyscy mieli poob-
cinane uszy i języki, ponacinane 
pięty, ręce związane z tyłu tułowia 
kolczastym drutem. Byli bici i tor-
turowani, ale przyczyną śmierci 
większości z nich było zadławie-
nie ziemią”  (Stanisława Stadher: 
„Kresy nadziei”, Radom 2004).    

W dniach 4 – 23 września w War-
szawie w walkach z powstańcami 
oraz w mordach dokonywanych 
na ludności cywilnej udział wziął 
Ukraiński Legion Samoobrony. 
W ostatnich dniach sierpnia 1944 
roku 2 sotnie ULS (nazywany 
także Legionem Wołyńskim, w 
nomenklaturze niemieckiej wy-
stępujący jako 31 batalion SD – 
Sicherheitsdienst) , liczące od 219 
osób (wg źródeł niemieckich) do 
400 osób (wg źródeł polskich i 
niektórych ukraińskich), przegru-
powane zostały z Bukowej Góry 
koło Miechowa do Warszawy. Do 
walki weszły co najmniej 4 wrze-
śnia ponosząc w tym dniu naj-
większe straty (ogólnie większość 
poległych pochodzi z okresu 4 – 9 
września). Wynika to z pisma SS 
Oberscharführera Gustava Rau-
linga z 12 października 1944 r. 
informującego o stratach ULS w 
Warszawie (Marcin Majewski: 
Przyczynek do wojennych dzie-
jów Ukraińskiego Legionu Samo-
obrony (1943-1945), w: „Pamięć 
i sprawiedliwość”, nr 2//8/ 2005, 
s. 318). Działając na Powiślu i 
Czerniakowie przeciwko Zgru-

powaniu „Radosław” i Zgrupo-
waniu „Kryska” oraz desantowa-
nym oddziałom 9 Pułku Piechoty 
3 Dywizji Piechoty z 1 Armii WP 
stracił od 25 do 30 poległych. Do-
wódcą był płk Petro Diaczenko, 
a razem z nim w walkach brał 
udział jego syn chor. Jurko. Od 
24 września legion stacjonował 
na skaju Puszczy Kampinoskiej 
działając przeciwko polskim par-
tyzantom i pacyfikując pobliskie 
wsie, np. 24 września wieś Zabo-
rówek (2 osoby zabite i areszto-
wanych 49, których rozstrzelaniu 
zapobiegli… gestapowcy).

Pomiędzy 27 września a 1 paź-
dziernika ULS wziął udział w 
operacji „Sternschnuppe” skie-
rowanej przeciwko zgrupowania 
AK „Kampinos”. Na początku 
października grupa Diaczenki po-
wróciła do Miechowa.

Od 1 sierpnia do 3 października 
1944 roku w Warszawie podczas 
powstania różne formacje ukraiń-
skie zamordowały od 3075 do 16 
350 Polaków. „Kazimierz Podla-
ski (Bohdan Skaradziński) w swej 
książce „Białorusini, Litwini, 
Ukraińcy” (wyd. 3, Londyn 1985) 
/…/ tak kończy swój proukraiń-
ski wywód: „Ukraińcy stanowili 
1,5% garnizonu (niemieckiego w 
Warszawie), więc o ich roli pacy-
fikatorów Powstania nie będzie 
można poważnie mówić”. 1,5% 
w wypadku Powstania Warszaw-
skiego oznaczało to 270 zabitych 
i 75 ciężko rannych powstańców, 
3000 zamordowanych cywilów 
i zniszczonych całkowicie 156 
budynków („Encyklopedia War-
szawy”, Warszawa 1994, s. 687). 
/…/ A przecież Ukraińcy stano-
wili dużo, dużo większy odsetek 
żołnierzy garnizonu niemieckiego 
w Warszawie, liczącego 31 lipca 
1944 ok. 20 000 ludzi (Włady-
sław Bartoszewski „Dni walczą-
cej stolicy. Kronika Powstania 
Warszawskiego” Londyn 1984), 
a później przeciętnie 25 000 lu-
dzi. Jeśli było Ukraińców tylko 
7,5% wśród żołnierzy garnizo-
nu niemieckiego w Warszawie, 
to wówczas ci żołdacy mają na 
swoim sumieniu 1350 zabitych i 
375 ciężko rannych powstańców, 
15 000 – zamordowanych cywi-
lów i zniszczonych całkowicie 
780 budynków” (Marian Kałuski: 
„Udział Ukraińców w zdławieniu 
Powstania Warszawskiego”; w: 
http://kresy.pl/kresopedia,histo-
ria,ii-wojna-swiatowa?zobacz/
udzial-ukraincow-w-zdlawieniu-
powstania-warszawskiego ). Do 
tej pory nacjonaliści ukraińscy 
i ich poplecznicy zaprzeczają 
udziałowi Ukraińców w rzezi 
Warszawy podczas powstania. 
„Obarczanie Ukraińców, Kałmu-
ków czy „własowców” mordami 
na ludności cywilnej ma swe źró-
dła w AK-owskiej propagandzie 
okresu wojny” – stwierdzają Hu-
bert Kuberski i Jarosław Gdański 
w artykule „Uporczywa legenda: 
„Własowcy” w Powstaniu War-
szawskim” (http://www.historia.
gildia.pl/wiek-xx/wojskowosc/
ii-wojna-swiatowa/wlasowcy-
-w-powstaniu-warszawskim ). Z 
ich tezy wynika więc, że ocaleli 
świadkowie ulegli zbiorowej ha-
lucynacji otumanieni „AK-owską 
propagandą okresu wojny”, gdy 
relacjonowali o masowych zbrod-
niach Kałmuków i Ukraińców po-
pełnianych na ich oczach podczas 
Powstania Warszawskiego. Ukra-

ińscy historycy (i niektórzy pol-
scy) twierdzą też, że świadkowie 
mylili Rosjan (a nawet Kałmuków 
! – jak określano Azerów i Turk-
menów) z Ukraińcami. Tymcza-
sem dorośli Warszawiacy (co naj-
mniej od 40 roku wzwyż) dobrze 
znali język rosyjski, gdyż znaj-
dując się pod zaborem rosyjskim 
uczyli się w szkole w tym języku 
oraz posługiwali w urzędach, nie 
mogli więc mylić go z językiem 
ukraińskim. To po pierwsze. Dru-
gi fakt jest taki, że w Warszawie 
znajdowało się bardzo dużo ucie-
kinierów z Kresów Wschodnich, 
z Wołynia i Podola, którzy nie 
tylko znali, ale umieli posługi-
wać się językiem ukraińskim, w 
tym specyficznymi odmianami, 
po których można było odróżnić 
Ukraińca z Wołynia od Ukraińca 
z Małopolski Wschodniej. Ukra-
ińcy wzięci do niewoli byli przed 
rozstrzelaniem (poza nimi roz-
strzeliwano jeszcze esesmanów) 
przesłuchiwani, stąd było wiado-
me, skąd pochodzą, czy z Ukrainy 
sowieckiej (zza Zbrucza), czy są 
obywatelami polskimi narodo-
wości ukraińskiej z kresów pol-
skich (znajdujących się oficjalnie 
od 1939 roku do 1945 roku pod 
okupacją sowiecką). W wydawa-
nej podczas Powstania Warszaw-
skiego gazecie „Walka Śródmie-
ścia”, z dnia 17 sierpnia 1944, 
w artykule „Hajdamaczyzna w 
Warszawie” pisano: „Codzien-
ne komunikaty z walk na ulicach 
Warszawy, zawierają pewną stalą 
informację, notowaną przez prasę 
jakby mimochodem, bez komenta-
rza, – choć krzyczy ona wprost o 
to, by się nią bliżej zająć. Chodzi 
o „owocną” kolaborację ukraiń-
ców z niemcami (tak jest napisa-
ne w oryginale! – przyp. S. Ż.) w 
walce Polaków o prawo do wła-
snego narodowego życia, chodzi 
o codziennie dokonywane przez 
„braci słowian” ohydne mordy 
na bezbronnej ludności polskiej, 
grabieże i podpalenia, – chodzi 
wreszcie o specyficzne rozbestwie-
nie ponurego hajdamaki z karabi-
nem w ręku, a nożem za cholewą. 
Mimo woli nasuwa się pytanie 
niezorientowanemu: Skąd ta nie-
nawiść? Czego chce „rezun’ spod 
Stanisławowa w Warszawie?”. 
Jest faktem, że jako samodzielna 
jednostka ukraińska, w tłumieniu 
Powstania Warszawskiego brał 
udział Legion Ukraińskich Nacjo-
nalistów. Natomiast kilka tysię-
cy Ukraińców (prawdopodobnie 
około 2 – 2,5 tysiąca) znalazło się 
w pułku Brygady RONA, pułku 
Oskara Dirlewangera oraz w jed-
nostkach policyjnych i kozackich. 
Np. w składzie 34. policyjnego 
pułku strzeleckiego znajdował 
się jeden batalion niemiecki oraz 
dwa bataliony niemiecko-ukra-
ińskie. Angielski historyk Mar-
tin Windrow w swej pracy „The 
Waffen-SS” (London 1984) pisze: 
„w skład Brygady Kamińskie-
go wchodziło 6500 renegatów i 
morderców, głównie Ukraińców”. 
Łączny udział Ukraińców w tłu-
mieniu powstania mógł wynosić 
nawet około 10% sił niemiec-
kich. Obydwa pułki zapisały się 
najbardziej złowrogo w pamięci 
ludności Warszawy, RONA na 
Ochocie a Dirlewangera na Woli 
i Starym Mieście. Potworne gwał-
ty dokonywane na dziewczętach 
i kobietach, masowe egzekucje 
wszystkich cywilnych mieszkań-
ców, grabieże, palenie i burzenie 
domów i kamienic na zdobywa-

nym terenie – to był ich „szlak 
bojowy”. 

Pozostała w Miechowie sotnia 
„Makucha” ULS we wrześniu 
przeczesywała rejon Nowy Sącz–
Krynica–Czorsztyn. Wielkość 
strat polskich nie jest znana, po-
nieważ historycy polscy do tej 
pory nie zainteresowali się tym 
tematem. Następnie przegru-
powała się do Targowiska koło 
Kłaja. Tu z Miechowa dołączyła 
reszta legionu. Jednocześnie kon-
tynuowano działania przeciwko 
polskiej partyzantce. Jeszcze 12 
stycznia 1945 r. doszło do starć w 
okolicach Zakopanego. Wiesław 
Tokarczuk podaje, że prof. John 
Paul Himka, historyk amerykań-
ski pochodzenia ukraińskiego, w 
opracowaniu “The Organization 
of Ukrainian Nationalists, the 
Ukrainian Police, and the Ho-
locaust” zamieścił informację: 
„Wołodymyr Panasiuk z Rafa-
łówki w obwodzie Równe, wal-
czył w Warszawie, („powstaniec” 
ukraiński z powstańcami polski-
mi), miał wtedy 23 lata. Przedtem 
– w 1941 roku był milicjantem w 
OUN-owskiej milicji, złożył przy-
sięgę rządowi Bandery, w latach 
1942-1943 brał czynny udział w 
Holokauście jako policjant ukra-
iński w służbie niemieckiej, w 
1944 roku został przeniesiony do 
Sonderkommando pod rozkazami 
SS i SD. W Sonderkommando SS 
walczył z polskimi partyzantami 
w powstaniu warszawskim. Nosił 
ukraińskie godło narodowe, trój-
ząb (tryzub), na swoim mundu-
rze” ( USHMM RG 31.018M, reel 
20; Upravlinnia Sluzhby Bezpeky 
Ukrainy v Rivens’kii oblasti, no. 
19090, t. 1, ffl. 9, 16, 16v, 17 and 
, t. 3, ff. 3, 3v, 100, 101.; za: Wie-
sław Tokarczuk [mailto:wiekto@
gmail.com], Tuesday, May 01, 
2012 9:24 PM). Historyków pol-
skich musi więc wyręczać histo-
ryk pochodzenia ukraińskiego. 

 Stanisław Żurek  

Podstawowe źródła opracowania, 
które nie są wymieniane przy po-
dawanych przypadkach zbrodni:  

Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach na Lubelszczyźnie 
w latach 1939 – 1947; Wrocław 
2007.  

Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokona-
ne przez nacjonalistów ukraiń-
skich na Polakach w wojewódz-
twie tarnopolskim 1939 – 1946; 
Wrocław 2004. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie lwowskim 1939 
– 1947; Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie stanisławow-
skim 1939 – 1946; Wrocław, bez 
daty wydania, 2007. 

Siemaszko Władysław, Siemasz-
ko Ewa: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939 – 1945; Warszawa 2000. 
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Ksiądz błagał świat o reakcję

Nie pierwszym bestialstwem był 
pogrom 6 milionów Żydów pod-
czas II Wojny Światowej. Nie 
pierwszą Rzeź Wołyńska w latach  
40-tych XX wieku. O falach nie-
ludzkiej nienawiści w 1919 roku 
na Wołyniu dał świadectwo ka-
płan katolicki, Feliks Sznarba-
chowski, błagając świat o reakcję, 
wobec tajemniczego milczenia 
samych Żydów. Ambasador Hen-
ry Morgenthau Senior, będący 
wcześniej świadkiem wymordo-
wania 1,5 mln Ormian w Turcji w 
1915 roku, wysłany do zbadania 
zbrodni nie uwzględnił informa-
cji z listu księdza, wskazując za-
ledwie na „ekscesy” w miastach 
terenów polskich, zaznaczając 
jednak, że polskie wojsko stara-
ło się je powstrzymać. Ziemie te, 
bestialsko zlane krwią już wcze-
śniej w czasie koliszczyzny np. w 
Rzezi Humańskiej, stały się też 
świadkiem palenia wsi i dworów 
z mieszkańcami w 1918. Wiele z 
tych miejscowości dzisiaj próżno 
szukać na mapach. List księdza 
Feliksa był cytowany w gazetach, 
a doniesienia o rzeziach widocz-
ne są w prasie i dokumentach, 
jednak Powstanie Śląskie, które 
wybuchło 2 tygodnie potem, zaję-
ło uwagę opinii publicznej. Warto 
spytać, czemu holocaust ten nie 
jest tak podkreślany jak później-
szy, czemu nikt nie domaga się 
zadośćuczynienia finansowego i 
czemu na świecie nie stawia się 
muzeów i pomników tej gehenny.

Poniżej przytaczamy list w for-
mie oryginalnej, który pochodzi 
z jednej z gazet, zwracając uwa-
gę na sugestie o tajemniczym ce-
lowym braku reakcji. Pierwszy 
wydruk miał miejsce w Kurje-
rze Warszawskim, 26 lipca 1919 
roku, wyd. wieczorne. Ksiądz Fe-
liks Sznarbachowski, zagrożony 
aresztowaniem ocalał dzięki miej-
scowej ludności. Zmarł w Kowlu 
w roku 1931. Na jego pogrzeb 
przybyli niemal wszyscy miejsco-
wi Żydzi.

Całkowita zagłada ludności 
żydowskiej na Wołyniu i połu-
dniowo-wschodnich Kresach

(Kurier Warszawski, 26.07.1919, 
wyd. wieczorne)

Niesłychane szczegóły –  odezwa 
kapelana polskiego w obronie Ży-
dów – Wyższa racya, która każe 
milczeć Żydom – „Rzeź Żydów” 
– Bandy Zelenego, Sokołowskie-
go, Tiutiuniuka – Bandy Szapo-
wała, Wołyńca i Szyszki – Bandy 
Szepela, Szaleściuka i Rykuna 
– Straszliwe pogromy w Fasto-
wie, Humaniu, Monasterzyskach, 
Czarnobylu – Rzezie w Bracła-
wiu, Hajsynie, Olgopolu i w stu 

innych miejscowościach – Groźba 
całkowitej zagłady żydostwa.

Telegram doniósł już o odezwie 
księdza prałata Feliksa Sznar-
bachowskiego do senatora Mor-
genthaua. Dziś Jesteśmy w po-
siadaniu tej cennej odezwy. Gdy 
czyta się ją krew ścina się w ży-
łach. Straszliwa gehenna, jaką 
przeżywa ludność żydowska, na 
Wołyniu i kresach południowo-
-wschodnich musi wywołać ja-
kąś na wielką skalę zakrojoną 
akcyę. Ohydna nagonka na Pol-
skę uprawiana przez agitatorów 
żydowskich nie może zamknąć 
nam oczu na fakt rzezi masowej 
Żydów, której dopuszczają się do-
tychczasowi rzekomi przyjaciele 
żydostwa bolszewicy rosyjscy, 
ukraińscy i wszelkiego gatunku 
bandy ruskie. Jaki środek ratunku 
znajdzie senator Morgenthau, nie 
wiemy.

Pytanie nasuwa się, czy świat cy-
wilizowany nie zechce zwrócić 
się de polskiego rządu z błaga-
niem, aby to Polska właśnie, którą 
fanatycy żydowscy niedawno usi-
łowali zohydzić w oczach całego 
świata, pospieszyła na ratunek 
wybijanej systematycznie ludno-
ści żydowskiej.

Poniżej podajemy ustępy ze 
wspomnianej odezwy, która sta-
nowi dokument martyrologii ży-
dostwa wprost niebywały.

Apel kapłana polskiego do wol-
nego obywatela wolnej Amery-
ki, pana Morgenthaua deklara-
cya wolnego obywatela wolnej 
Polski.

Pracując jako kapłan polski w 
przeciągu dwudziestu lat na kre-
sach południowo-wschodnich, 
mianowicie: nа Wołyniu, Podolu 
i Kijowszczyznie, pod najświęt-
szym hasłem „miłości bliźniego” 
- o tylem w życiu codziennem 
wykonywał to hasło w czynie, że 
obok chrześcijan, zaskarbiłem so-
bie uznania u Żydów, zamieszku-
jących te Kresy. Dowodem tego 
są pamiątkowa dary, czyli „ma-
tuny», złożone mi na ręce przez 
starszyzną żydowską.

W ogólnoludzkiej pracy i trudach 
humanitarnych, ekonomicznych i 
społecznych, ratując chrześcijan, 
jednocześnie podawałem rękę po-
mocy wyznawcom Mojżesza. 

Świadkiem kahał szarawiecki.

W sposób specyalny, z naraże-
niem siebie, ratowałem Żydów 
podczas pogromów rosyjskich w 
roku 1905, o czem może poświad-
czyć dzisiaj kahał szarawelski 
na Podolu, z Noftułą Grojsma-
nem i starym Łuzerem na czele, 
niemniej podczas pogromów w 
1915 roku w Ołyce, o czym mogą 
dzisiaj poświadczyć: Chalm Po-

leszuk, Isset, Kopelman, Kiwa, 
Calengold i inni z Ołyki. W roku 
bieżącym ratowałem w tejże sa-
mej Ołyce Żydów od całego sze-
regu pogromów już nie rosyjsko 
carskiego reżymu, lecz ukraiń-
skiego i moskiewskiego bolsze-
wizmu.

Wyższa racya

Widziałem niedolę Żydów ołyc-
kich, okolicznych, na całych 
kresach południowo-wschodnich 
i dalej, a jednak, gdym zapropo-
nował im, aby wspólnie ze mną 
wysłali swych delegatów do po-
bliskiej Polski, oni ze smutkiem 
mi odpowiedzieli: „Niech ksiądz 
sam za nas prosi, niech przycho-
dzą i ratują nas, ale nam nie walno 
tęga robić”,

 więc dla jakiejś wyższej, ukrytej 
i niezrozumiałej polityki muszą 
ginąć nie tylko dobrobyt i mienie 
całych gmin żydowskich, lecz 
tvsiące żydów w sposób okrutny 
mordowanych przez najrozmait-
sze partye, bandv i oddziały bol-
szewików i niebolszewików ukra-
ińskich i moskiewskich?

A że giną, daję następujące fakty:

Straszliwa rzeź w Ołyce

W mmieście Ołyce w miesiącu 
maju r. b. blisko 3-tysięczny od-
dział bolszewicki bił, katował i 
grabił żydów ołyckich w prze-
ciągu dwu dni. Zda się jeszcze 
dzisiaj słyszę nieludzkie krzyki, 
lament i wycia katowanych męż-
czyzn, kobiet i młodzieży żydow-
skiej. Jeszcze dzisiaj stoi ml przed 
oczyma obłąkana twarz starej ży-
dówki, krewnej starosty szkolne-
go, Mejera Mełameda, zamkniętej 
na poniewierkę w chlewiku i bi-
tej na gnoju pomiędzy świniami. 
Jeszcze dzisiaj widzę i pokaleczo-
ną twarz tegoż Małameda i wielu 
innych, których ukryłem w swo-
im domu. W tejże Ołyce zostały 
pogwałcano kobiety i dziewczęta 
żydowskie, imiona zaś ich mоgę 
podać w zaufaniu z ich przyzwo-
lenia. Tamże miejscowy rabin zo-
stał doszczętnie zrabowany i kil-
ka razy ciężko pobity za to, że nie 
chciał wskazywać, gdzie żydzi 
chowają pieniądze i mienie. Obi-
li zaś go tak, jak i innych żydów 
ołyckich, bolszewicy z bundy 
Szeleściuka. W mieście Równem 
bolszewicy nie tylko rozgrabili 
sklepy, fabryki i domy żydow-
skie, nie tylko zabili tak jak wszę-
dzie handel i przemysł, lecz nadto 
popełnili cały szereg gwałtów nad 
żydami, wyrzucając ich z miesz-
kania i zmuszając do najbardziej 
poniżających robót publicznych i 
czyszczenia kloak.

Hasło „Rzeź żydów” 

Na terenach kresów południo-
wo-wschodnich, obok dobrze 

zo rgan i zowa -
nych band bol-
s z e w i c k i c h , 
operują liczne 
bandy pomniej-
sze, różniące 
się pomiędzy 
sobą  nazwami, 
lecz całkowicie 
uzgodnione co 
do swego wy-
tycznego hasła, 
które zwykle 
brzmi: „rieź 
żidów» czyli 
„rżnij żydów». 

Bandy trudnią-
ce się rzeziami 
Żydów.

Zaprawdę po-
tężne wojsko 
Faraona, zagu-
bione w morzu 
Czerwonem, ni-
czem jest wobec 
stosów wymordowanych Żydów, 
a to przez bandą Zelenego, mor-
dującą zapamiętale Żydów pod 
Kijowem, Fastowem, Bobruska-
ją, Cwietkowo, Chrystynówce i 
Humaniu. bandę Sokołowskiego 
(Rusina) gromiącego Żydów w 
Żytomierzu (urzędowo zareje-
strowano zarżniętych Żydów 
1.200), w Korosteniu, zwłasz-
cza w Radomyślu, gdzie na razie 
banda wyrżnęła kilkuset Żydów,  
potem zaś, gdy Żydzi wyszli z 
ukrycia, wyrżnęła resztę Żydów 
do niemowląt włącznie, ban-
da Tiutiuniuka rżnęła Żydów w 
Humaniu, Monasterzyskach, w 
Czarnobylu i w powiecie humań-
skim; banda Szapowała i banda 
Angeła rżnęła i rżną Żydów w 
innych powiatach kijowskich; 
banda Wołyńca i banda Szyzko 
wyrżnęły Żydów w Bracławiu 
(obok innych Żydów wyrżnięto 
znaną rodzinę Awerbuchs, zło-
żoną w sześciu osób), Hajsynie 
(urzędowo 1.400 wyrżniętych 
Żydów), Berszadzie, Olgopolu, 
Torościańcu (z 3.000 Żydów zo-
stało przy życiu zaledwie 60(!), 
Tulczynie, Ładyżynie, Ilińcach, 
Kuźmińcach i Hajworonie; banda 
Szepela gromiła  wybiła Żydów w 
Litynie, Chmielniku, Latyczowie 
i w powiecie winnickim; banda 
Szeleściuka rżnie żydów w Oły-
ce, Młynowie i Klewaniu; banda 
Rykuna rżnęła Żydów w Dubnie 
i w powiecie dubieńskim. Jeśli do 
tych, znanych i krwawych dzie-
jów rozgłośnych band dodamy 
setki innych mniejszych, niemniej 
krwawych band, oraz dodamy 
rzezie żydów, dokonywane przez 
potężne oddziały: Grigoriewa, 
Machno, Szkuro wtedy ze zgrozą 
zrozumiemy jakie olbrzymie mu-
szą być stosy wymordowanych 
Żydów.

Ratuj swoich współbraci Żydów

Znając dokładnie okropny stan 

kwestii żydowskiej, widząc 
nieuniknioną całkowitą zagła-
dę żydów na Wołyniu i kresach 
południowo-wschodnich, oraz 
wiedząc o tajemniczych przyczy-
nach, fanatycznie nakazujących 
gminom i kahałom żydowskim 
milczeć o dokonywanych rze-
ziach żydów, ja, pomnąc na ha-
sło i zasadę: „miłości bliźniego”, 
milczeć nie mogę. Więc też, pra-
cując dzisiaj w stolicy Polski, w 
Warszawie, nad oswobodzeniem 
umęczonej ludności Wołynia i 
kresów południowo-wschodnich 
z pod krwawego jarzma bolsze-
wickiego, zwracam się jednocze-
śnie i do ciebie, wolny obywatelu 
wolnej Ameryki i wołam: ratuj 
swoich współbraci żydów na kre-
sach południowo-wschodnich! 

Do głosu mego, wołającego o 
ratunek dla Żydów kresów połu-
dniowo-wschodnich chętnie dołą-
cza swój glos cale społeczeństwa 
polskie: Wołynia i kresów połu-
dniowo-wschodnich, które w imię 
wysokiej kultury polskiej i haseł 
humanitarnych polskich zawsze 
żyło w dobrej zgodzie z synami 
Izraela. 

W imię tych haseł nie wahałem 
się w przeciągu dwudziestu lat 
kapłaństwa mego wspomagać i 
ratować prześladowanych przez 
rząd moskiewsko-carski moich 
rodaków, zarówno jak też żydów, 
w imię tychże haseł nie waham się 
dzisiaj, jako wolny obywatel wol-
nej Polski, zwrócić się do ciebie, 
wolny obywatelu wolnej Amery-
ki, z kategorycznem żądaniem, 
abyś ratował na Wołyniu i kresach 
południowo-wschodnich naród 
żydowski od ostatecznej zagłady. 

Kapłan polski, prałat Feliks 
Sznarbachowski

Warszawa, 24 lipca 1919 

Zapomniane ludobójstwo Żydów 
na Wołyniu w 1919 roku
Marcin Niewalda; Piotr Strzetelski (GENEALOGIA POLAKÓW)
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Jan Klim urodził się w 1928 r. 
w Hłuboczku Wielkim, w po-
wiecie tarnopolskim. Ta pięknie 
położona wieś sołecka, ciągną-
ca się na długości 3 km, liczyła 
w latach trzydziestych XX w. po-
nad 2300 mieszkańców, z czego 52 
rodziny były narodowości polskiej.
 Pradziadek Jana Klima, (również 
Jan) miał sześcioro dzieci: Józe-
fa, Szczepana, Eliasza, Katarzy-
nę, Helenę oraz Bazylego, który 
w 1926 r. ożenił się z Ewdokią 
Połotnianką i miał z nią tylko jed-
no dziecko – Jana. Bazyli walczył 
z bolszewikami w 1920 r., a na-
stępnie służył w Korpusie Ochro-
ny Pogranicza. „Ojciec brał udział 
w akcjach łapania ukraińskich 
chłopów, którzy przy granicy 
z Rosją bolszewicką przeprowa-
dzali akcje sabotażowo-dywersyj-
ne. Podpalali stogi siana, napadali 
na polskie posterunki policyjne, 
podcinali słupy telefoniczne, nisz-
czyli ogrodzenia i dokonywa-
li rozboju na ludności cywilnej” 
- wspomina pan Jan.
 Hłuboczek Wielki przedzielała 
rzeka Nesterówka, która wpadała 
do Seretu tworząc rozległe zakole. 
„W tej części Hłuboczka nazywa-
nej „odnogą” żyli przede wszystkim 
Polacy. Nasza rodzina mieszkała 
przy jednej z trzech głównych ulic 
pod nr. 106. 
Po drugiej stronie rzeki mieszkał 
mój dziadek, którego pasją było 
pszczelarstwo. W sadzie miał 
50 podwójnych uli tzw. dubeltó-
wek. Wieczorem w stodole kręcił 
miód. Przychodziłem do niego, a on 
mi dawał do ssania narosty z mio-
dem, które zastępowały cukierki”.
 We wsi znajdował się folwark 
z pałacem hrabiego Andrzeja Pla-
tera. Arystokrata odstąpił część 
swojej ziemi pod budowę nowego 
kościoła. We wsi był także Dom 
Ludowy, posterunek policji, szkoła, 

mały zakład krawiecki Paraskiewi 
Chabin, kółko rolnicze, dwa młyny 
(z czego jeden był wodny), sklepy 
Glińskiego, Lichego oraz Ukraińca 
Kaszuby i kościół katolicki, którego 
proboszczem parafii był ks. Apo-
linary Wałęga. Ksiądz dojeżdżał 
z Tarnopola i pełnił funkcję wika-
riusza generalnego archidiecezji 
lwowskiej na terenie województwa 
tarnopolskiego. Mszę odprawiał co 
drugą niedzielę o godzinie 11.00. 
„W dniu poświęcenia kościoła 
(1902 r.) mój dziadek był w dele-
gacji witającej zaproszonych gości, 
m.in. biskupa lwowskiego dra Bo-
lesława Twardowskiego”. Na pery-
feriach Hłuboczka Wielkiego stała 
również niewielka cerkiew gre-
kokatolicka, do której chodzili się 
modlić przede wszystkim Ukraińcy.
 Wójtem wsi był dziadek Jana 
-Szymon Połotnianka, które-
go zastąpili Bartłomiej Balicki, 
a później polski policjant Józef 
Popiel. Jesienią 1939 r. funkcjo-
nariusz został aresztowany przez 
ukraińską milicję i przekaza-
ny na posterunek NKWD. Wraz 
z kolegą, Stanisławem Maziakiem 
zaginęli bez wieści. Natomiast 
radę wsi tworzyli Polacy i Ukra-
ińcy. Byli też tzw. taksatorzy, któ-
rzy zajmowali się wyjaśnieniem 
i łagodzeniem sporów sąsiedz-
kich. W skład komisji taksacyjnej 
wchodziły dwie osoby, najczę-
ściej przedstawiciel strony polskiej 
i ukraińskiej. Obaj byli zaprzysię-
żeni w sądzie. Gdy w Hłuboczku 
miał miejsce konflikt, wójt po-
woływał komisję, która badała 
sprawę i wydawała oświadcze-
nie, do którego przychylał się sąd.
 Oprócz Ukraińców i Polaków 
we wsi mieszkało także kilkuna-
stu Żydów, którzy zajmowali się 
kupnem i sprzedażą artykułów 
żywnościowych oraz handlem by-
dła i trzody chlewnej. Wśród nich 

byli m.in. Fogiel i Aron. „W tam-
tych czasach tradycją było to, że 
jak Żyd kupował cielaka, to dawał 
chłopcu tzw. ogonowe. Jak ojciec 
sprzedawał cielaka, Fogel da-
wał mi 50-60 groszy. Transakcję, 
strony pieczętowały alkoholem. 
Za ćwiartkę spirytusu (nazy-
wanego „bongo”) można było 
wszystko załatwić. Ludzie po 
domach pędzili bimber, któ-
ry kiedyś zastępował walutę”.
 Obok posterunku policji we wsi 
znajdowała się remiza strażacka, w 
której w 1935 r. zdarzył się tragicz-
ny wypadek. „Pamiętam chodzi-
łem wówczas do pierwszej klasy. 
Dwóch Ukraińców, którzy siedzieli 
w budynku zaczadziło się. Piec, 
gdzie podkładano opał znajdował 
się w zupełnie innym pomieszcze-
niu. Od niego wychodziły rury bie-
gnące do budynku remizy. Instalacja 
była prawdopodobnie nieszczelna i 
ludzie się udusili. Za ich śmierć 
ukraińscy mieszkańcy Hłuboczka 
obwiniali Polaków, którzy ich zda-
niem zrobili to specjalnie”.
 W maju 1935 r. po dotarciu infor-
macji o śmierci marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Polacy na Kresach 
stali się obiektem ukraińskich żar-
tów. „Byłem na podwórku i rąbałem 
drewno na opał. Stojąca w pobliżu 
grupka młodych Ukraińców krzy-
czała do mnie - ty, dziadzio ci umarł. 
Zdenerwowało mnie to i pogoniłem 
ich bijąc brzozowymi gałązkami. Po 
kilku minutach przyszły do mojej 
matki sąsiadki na skargę i lamento-
wały, że biję ich synów. Jedna z nich 
(ciągle politykując), chcąc podczas 
kłótni udowodnić swoją wyższość 
mówiła do nas – ty wiesz do czego 
doszli ukraińscy uczeni, że Pan Je-
zus był Ukraińcem. Śmialiśmy się 
z tego, ale ciemnota ludzka nie zna 
granic”.
 Śmierć marszałka była obchodzo-
na przez mieszkańców Hłuboczka 
bardzo uroczyście. „W koście-
le odprawiona była msza święta 
z pięknym kazaniem, a wszyst-
kie dzieci ubrane były odświętnie 
i trzymały w ręce biało-
-czerwone chorągiewki”.
 Podobnie było także podczas ob-
chodów 3 Maja i Święta Niepod-
ległości. „Kilka dni wcześniej, był 
przygotowany przez księży i na-
uczycieli specjalny program. Dzieci 
przynosiły do szkoły kijki, do któ-
rych przyklejano biało-czerwoną 
bibułę. Uroczystości rozpoczynały 
się mszą świętą w kościele, po któ-
rej uczestnicy szli w pochodzie do 
Domu Ludowego. Dzieci odświęt-
nie ubrane i przebrane w krakow-

skie stroje ustawiane były parami. 
Ulicami Hłuboczka przechodziły 
tłumy ludzi. Pochód ciągnął się na 
długości 1 km. W trakcie akademii 
odbywały się występy artystycz-
ne, śpiewano piosenki i mówiono 
wiersze. Z klubu mieszkańcy wsi 
szli na błonie (plac w odnodze Se-
retu i Nesterówki), gdzie „Strzelcy” 
i „Orlęta” brali udział w zawodach 
sportowych. Młodzież grała w pił-
kę nożną i siatkówkę, a dla rodzin 
przygotowane były zabawy zręcz-
nościowe. Harcerze rozdawali ma-
łym dzieciom słodycze”.
 Hucznie obchodzone święta nie 
podobały się Ukraińcom, którzy 
mieli swoją kooperatywę i czy-
telnię. Ich miejscem spotkań była 
cerkiew, gdzie pop Mikołaj Win-
nycki pochodzący z Hladek, gło-
sił antypolskie kazania i siał nie-
nawiść do Polaków. Pod cerkwią 
spotykały się grupy mężczyzn 
i kobiet politykując na temat „samo-
stijnej” Ukrainy.
 We wsi znajdowała się szkoła 
4-klasowa, której dyrektorem był 
Polak o nazwisku Kotowicz. „W 
1939 r. miałem uczęszczać do 5 
klasy, ale władze radzieckie wydały 
zarządzenie, że wszyscy uczniowie 
mają jeszcze raz powtarzać tę samą 
klasę. Przed wojną uczyliśmy się ję-
zyka polskiego i matematyki, którą 
wykładał dyrektor Kotowicz, nato-
miast geografii i historii uczyła pani 
Pastuszynkiewicz. Po wkroczeniu 

Armii Czerwonej do Polski pracę 
w szkole podjął Stanisław Biskup-
ski, który mieszkał obok naszego 
domu, jednak Sowieci zabrali go na 
Syberię. Przeczuwał, że jest na liście 
deportacyjnej, bo przed samym wy-
jazdem chodził bardzo smutny. Po 
jego aresztowaniu w szkole uczyli 
Rosjanie”.
     Latem 1939 r. w Hłuboczku Wiel-
kim przebywała grupa studentów z 
wydziału lekarskiego Uniwersytetu 
Wileńskiego im. Stefana Batorego, 
która zorganizowała dla polskiej 
młodzieży kursy pierwszej pomocy, 
naukę pływania i rysowania.
  wybuchu wojny Klimowie dowie-
dzieli się w nocy. „Sąsiad zaczął 
pukać głośno do okna czym wszyst-
kich przestraszył. Baliśmy się, bo 
ojca nie było w domu, wyjechał na 
tzw. „berejcat” (dyżur w remizie 
strażackiej przy beczkowozie i si-
kawkach). Wiadomość wszystkich 
nas zmartwiła i czuliśmy, że od tego 
momentu wszystko się zmieni”.
 Wieczorem 17 września 1939  r.
na drodze od strony Tarnopo-
la stały w długiej kolumnie ra-
dzieckie czołgi. „Zator był praw-
dopodobnie efektem ogólnego 
chaosu, jaki powstał we wsi.  
Z wagonów stojących na dworcu 
kolejowym w Hłuboczku ludzie za-
częli rabować siodła, uprzęże, mun-
dury, ubrania, buty, walizki, teczki i 
inne przedmioty. Sowieci nie mogąc 
wjechać do wsi przez drewniany 
most na Nesterówce, zaczęli strze-

Jan Klim – o sąsiadach 
z Hłuboczka Wielkiego 
i służbie w Istriebitielnych 
Batalionach
Arkadiusz Szymczyna

/ Od lewej ciotka  Maria, babcia Pelagia, siostra Zofia. Hłuboczek Wielki, rok 1944
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lać z karabinów maszynowych za-
instalowanych na czołgach, co sku-
tecznie odstraszyło szabrowników.
 Na drugi dzień rano, przyszedł 
do naszego domu rozżalony stryj 
Bazyli mówiąc, że w nocy samo-
zwańcza Ukraińska Policja Po-
mocnicza aresztowała jego syna 
Stanisława. Na rękawach nosili 
opaski niebiesko-żółte i zaopa-
trzeni byli w broń. Okazało się, 
że tej samej nocy aresztowano 
w Hłuboczku wszystkich chłop-
ców należących do „Strzelca” 
i zamknięto w budynku policji. 
Dookoła więzienia zgromadzi-
ły się rodziny i krewni areszto-
wanych oraz gapie, wśród któ-
rych byłem i ja. Ukraińcy szaleli 
z radości, że w końcu pozbędą się 
Mazurów (tak nazywano Polaków) i 
przejmą władzę. Nagle ktoś z tłumu 
krzyknął, żeby się wszyscy uciszyli. 
Zainteresowało mnie to i wszedłem 
na drzewo, by lepiej widzieć, co się 
wydarzy. Patrzę, a tu na małym ko-
niu wjeżdża do wioski ruski „bajec” 
i mówi – zdrastwuj maładcy. Zoba-
czył, że na budynku policji wisi flaga 
niebiesko-żółta, którą nakazał zdjąć. 
Zauważył też w ogródku wyrzuconą 
polską flagę, którą następnie rozdar-
to na połowę tak, aby czerwoną jej 
część zawiesić na budynku. Ukra-
ińcy byli zaskoczeni i bardzo się 
im to nie podobało, w jaki sposób 
zostali potraktowani przez władzę 
radziecką. Jeden z polskich miesz-
kańców Hłuboczka, Jan Chabin 
widząc to, zwrócił się ironicznie do 
ukraińskiego sąsiada i powiedział 
– a widzisz tumańciu naszej to 
chociaż połowę wywiesili. Po tym 
wydarzeniu policja natychmiast 
ukryła broń i zdjęła opaski z ręka-
wów. Wypuszczono też wszyst-
kich aresztowanych chłopców”.
 We wrześniu 1939 r. grupy polskich 
żołnierzy chcąc przedostać się do 
Rumunii przechodziły obok Tar-
nopola, po drugiej stronie Seretu w 
okolicach Ihrowicy i Płotyczy. Po 
drodze byli napadani przez nacjo-
nalistyczne bandy ukraińskie, cho-
wające się po lasach, które zabijały 
polskich żołnierzy, zabierały ubra-
nia, broń i mundury.
 Przez wieś położoną 9 km na 
zachód od Tarnopola przebiega-
ła linia kolejowa, a Hłuboczek 
Wielki był pierwszym przystan-
kiem w drodze do Lwowa. Obok 
wsi wznosiła się góra Toutry 
(396 m n.p.m.), z której rozpo-
ścierał się przepiękny widok wi-
jącego się pomiędzy pagórkami 
Seretu. Przy dobrej widoczności 
z Toutry można było zobaczyć na-
wet Podkamień. Na górze znajdo-
wała się wieża usypana z kamieni 
i pozostałości okopów z czasów 
I wojny światowej. W latach trzy-
dziestych XX w. na skraju wsi, 
niedaleko dworca kolejowego, roz-
poczęto budowę hotelu, którego 
właścicielem był niejaki Gintner. 
Niedokończona budowa odegrała 
ważną rolę w okresie wojennym. 
„Zaraz po 17 września 1939 r. Ro-
sjanie przetrzymywali tam jeńców 
polskich, których później przetrans-
portowano na wschód. Pamiętam, 
gdy prowadzono ich do pracy w 
pobliskim kamieniołomie, żołnierze 
ściągali czapki przed przydrożną fi-
gurą Matki Boskiej, za co byli bici 
i wyzywani przez strażników”.
 Do sołectwa należały także za-
budowania Anastazówki (póź-
niejszej Sienkiewiczówki), któ-
ra liczyła 20 zagród i około 
90 mieszkańców. Kolonia powsta-
ła po 1922 r. z rozparcelowanego 
majątku hrabiego Andrzeja Platera. 

Mieszkali w niej wyłącznie Polacy. 
Po zajęciu Kresów Wschodnich 
II RP przez Armię Czerwoną, ro-
dziny zostały z niej deportowane 
w głąb ZSRR. Wśród aresztowa-
nych były rodziny Tomaszewskich, 
Kopaczów, Maziaków, Biskup-
skich, Guzików i Paczkowskich.
     W 1940 r. Ukraińcy z Hłuboczka 
Wielkiego skarżyli miejscowemu 
NKWD, że Bazyli Klim posiada 
nielegalną broń za co został aresz-
towany. „Ojciec tłumaczył na po-
sterunku, że broń miał ostatni raz 
w ręku, jak służył w armii i po de-
mobilizacji zdał ją do magazynu. 
Przetrzymywali go w areszcie dwa 
tygodnie, prowadząc śledztwo. Pod-
czas przesłuchania tato zaczął się 
ironicznie uśmiechać, co nie spodo-
bało się oficerowi, który zapytał dla-
czego tak się śmieje, a potem dodał, 
że jak dostanie po gębie, to będzie 
żałować, że go matka urodziła”.
 Po masowych deportacjach ro-
dzin polskich na wschód i przej-
ściu frontu, przyszła kolej na 
okupację niemiecką. Nasiliła się 
propaganda antypolska wśród 
Ukraińców. „W dniu wejścia żoł-
nierzy Wehrmachtu do Hłubocz-
ka Wielkiego ludność ukraińska 
przygotowała uroczyste powitanie. 
Na skrzyżowaniu postawiono stół 
z zaścielonym białym obru-
sem oraz wazonem kwiatów. 
Na płotach wieszano wstęgi nie-
biesko-żółte i transparenty o treści 
„witamy niemieckich przyjaciół”. 
Ukraińcy wiwatowali i cieszyli się, 
że nareszcie powstanie samostijna 
Ukraina. Wśród nich był m.in. pop 
Mikołaj Winnycki, który dobrze 
znał język niemiecki. Podszedł do 
oficera i zaprosił go na rozmowę do 
domu wójta. Potem obaj wręczyli 
mu pewien dokument. Okazało się, 
że jest to lista 17 mężczyzn, którzy 
mają być aresztowani i skazani na 
śmierć za antyukraińską działalność 
jeszcze przed wojną. W okresie 
międzywojennym państwo polskie 
niechętnie zatrudniało w urzędach 
administracji państwowej oraz 
przedsiębiorstwach i zakładach pra-
cy osoby narodowości ukraińskiej, 
więc Ukraińcy polonizowali się, 
podpisując dokumenty lojalności 
wobec nowej władzy (dotyczyło 
to niewielkiej grupy społeczeństwa 
ukraińskiego). Zanim to jednak 
nastąpiło musieli zabezpieczyć się 
w wyciągi metrykalne z cerkwi. Z 
dokumentami przychodzili do pol-
skich urzędów i rejestrowali się, co 
pozwalało im na szybkie zatrudnie-
nie w tartaku, fabrykach i zakładach 
przemysłowych, przy pracach w 
folwarku, spółdzielni, czy też kółku 
rolniczym. Pop przypomniał sobie 
o tych osobach, w chwili zaję-
cia wsi przez Niemców i teraz 
postanowił ich za to ukarać. Po 
zbadaniu sprawy oficer wysłał 
gońca, który z ciągu dwóch go-
dzin doprowadził do aresztowania 
17 mężczyzn wskazanych przez 
popa i wójta. Aresztantów zabrano 
ciężarówką i słuch po nich zaginął”.
 Po latach kolega Jana Klima, 
Jan Białowąs z Ihrowicy, z któ-
rym służył w Istriebitielnych Ba-
talionach napisał list pytając, czy 
wie coś na temat dalszych losów 
popa Winnyckiego, ponieważ 
w Hłuboczku Ukraińcy twierdzili, 
że to Polacy go zamordowali. Oka-
zało się, że jeden z księży Walery 
Dziennikowski, który poszukiwał 
kontaktu ze swoimi wiernymi z 
Płotyczy trafił do Debrzycy, obec-
nego miejsca zamieszkania Jana 
Klima. Podczas rozmowy wyjawił, 
że spotkał popa w Bieszczadach. 

Winnycki uciekł wraz z Niemcami 
w 1944 r., podczas przejścia frontu, 
a później ukrywał się w Bieszcza-
dach. Po wojnie zatarł ślady i żył 
wśród niewysiedlonych Łemków.
 Obok Hłuboczka Wielkiego znaj-
dował się kilkuhektarowy lasek, 
którego właścicielem były trzy oso-
by. Jan często chodził tam na dzikie 
czereśnie, kiedy pasł krowy w oko-
licach kamieniołomów. Pewnego 
razu jego stryj, któremu pomagał 
w pracach polowych, poprosił go, 
aby sprawdził, idąc na pastwisko, 
czy powschodziła gryka (hryczka). 
Idąc drogą zauważył biegnącego w 
jego kierunku Ukraińca Semka Cu-
pera, który wraz z rodziną Walterów 
i Łałaków mieszkał pod lasem ok. 
300 m od wioski. Mężczyzna ude-
rzył Jana w twarz i zaczął okładać 
pięściami. Leżącego chłopca, który 
zaczął się odruchowo bronić, skopał 
prawie do nieprzytomności i na ko-
niec uderzył uchwytem pistoletu w 
głowę tak, że zaczęła lecieć krew. 
Wyklinał na Jana krzycząc „ty ma-
zurska odnoho” (chodziło o Pola-
ków mieszkających w odnodze Se-
retu i Nesterówki). W końcu kazał 
mu iść w kierunku lasu. Na szczę-
ście drogą w ich kierunku szła grupa 
ukraińskich chłopów. Semko Cuper 
zaczął się skarżyć sąsiadom, że pol-
skie bydło mu pole tratuje. Powstałe 
zamieszanie wykorzystał Jan, który 
wyrwał się i uciekł w kierunku ka-
mieniołomów. Miał nogi tak mocno 
poobijane i pokaleczone od kopania, 
że na jedną z nich długo utykał. W 
domu, gdy opowiedział całą historię 
swojej rodzinie, stryj zabronił mu 
oddalania się od zabudowań wsi.
 Po latach jeden z kolegów Jana 
Klima, weterynarz Piotr Chabin, 
pojechał na wycieczkę na Kresy w 
poszukiwaniu wujka nazwiskiem 
Kutny. „Powiedziałem mu, że jak 
zobaczy Semka Cupera, to ma go 
ode mnie pozdrowić. Chabin spo-
tkał Ukraińca, który na jego widok 
zbladł i nic nie powiedział”.
 W wysiedlonej Anastazówki Niem-
cy zrobili obóz dla Żydów z oko-
licznych miejscowości. Zmuszano 
ich do ciężkiej pracy w kamienio-
łomach. „Któregoś dnia, gdy pilno-
wałem krowy, widziałem, jak pro-
wadzono Żydów aresztowanych z 
okolicznych miejscowości do pracy 
w kamieniołomach. Pilnowała ich 
ukraińska policja, której pomagało 
żydowskie kapo. Strażnicy mieli 
opaski na rękach i popędzali ludzi 
pejczami”.
 W okresie niemieckiej okupacji 
wydarzyła się niezwykła historia, 
podczas której Jan Klim mógł stra-
cić życie. „Miałem piękny scyzoryk 
(kozik) z czerwoną rękojeścią, któ-
ry kupiłem na odpuście. Farba na 
drewnie szybko uległa zniszczeniu, 
więc postanowiłem go pomalować 
na nowo. Przypadkiem idąc dro-
gą napotkałem Żyda, który jechał 
furmanką i miał pomalowane koła 
wozu na kolor czerwony. Pomy-
ślałem, że może zostało mu trochę 
farby i pomaluję swój kozik. Gdy 
podszedłem do niego Żyd poprosił 
mnie o kawałek chleba. Dałem mu 
go wraz ze scyzorykiem. 
W tym samym momencie podjechał 
do nas na motorze gestapowiec. W 
popłochu zacząłem uciekać. Nie-
miec strzelił z pistoletu dwa, trzy 
razy w moim kierunku, ale na szczę-
ście przestrzelił mi tylko połę mary-
narki. Wskoczyłem do dołu w ka-
mieniołomach i kryjąc się pomiędzy 
skałami pobiegłem do wioski. Scho-
wałem się w jednym z gospodarstw. 
Siedziałem w nim kilka godzin 
i dopiero wieczorem poszedłem do 

domu”.
 Wiosną 1943 r. przeprowadzono 
likwidację przetrzymywanych w 
obozie ok. 500 Żydów. Esesmani 
wraz z policją ukraińską wyprowa-
dzili ich na ogrody folwarczne (ok. 
1 km za pałacem), gdzie ukraiński 
„baudist” wykopał długi i głęboki 
rów. Tam dokonano masowej egze-
kucji. Ciała rozstrzelanych wrzuca-
no do wykopanego dołu.
 Latem 1943 r. Bazylego Klima 
powołano do wojska i Jan wraz 
z matką pozostali sami na go-
spodarstwie. „Ojca zabrali do 
miejscowości Sumy oddalonej 
o 250 km na wschód od Kijowa, 
do jednostki artyleryjskiej. Na-
stępnie wraz z armią brał udział w 
wyzwalaniu Warszawy. Niestety 
został postrzelony pod Radością. 
Przewieziono go do obwodu tam-
bowskiego (350 km na południe 
od Moskwy), gdzie przebywał 
w szpitalu, aż do zakończenia dzia-
łań wojennych. Natomiast matka 
i ja, w trakcie przejścia frontu 
przez Hłuboczek Wielki musieli-
śmy się ewakuować na wschód. 
Gdy powróciliśmy do naszego 
domu okazało się, że był całkowi-
cie zrujnowany. W czasie wojny 
ludzie spali w ziemiankach, szo-
pach, a nawet na cmentarzu. Wcho-
dzili do grobowców i leżeli przy 
trumnach, bo było bezpieczniej 
i cieplej. Zimą było niebezpiecz-
niej, gdyż odbite na śniegu ślady 
butów prowadziły do grobow-
ców. Ludzie chowali się w nich 
na noc, a nad ranem wychodzili”.
 W wieku 15 lat Rosjanie wcieli-
li Jana Klima w szeregi Istriebi-
tielnych Batalionów. „Do domu 
przyszedł list z NKWD, w którym 
napisane było, że muszę się na-
tychmiast u nich stawić. Posteru-
nek mieścił się niedaleko szkoły 
w domu byłego polskiego policjan-
ta. Posesja ogrodzona była dwume-
trowym płotem i okolona słupami. 
Na wartowni stał strażnik, który 
szarpiąc za drut biegnący do budyn-
ku, uruchamiał dzwonek. Z poste-
runku wyszedł kolejny wartownik 
i bez żadnego tłumaczenia wcisnął 
mi do ręki karabin i kazał pilnować 
obiektu. Nie byłem przeszkolony 
i bałem się, że mogę kogoś przez 
przypadek zabić, tym bardziej że 
ojciec przestrzegał mnie, żebym ni-

gdy do ręki nie brał broni, bo może 
sama wypalić. Obok posterunku 
stały podwody (furmanki z zaprzę-
żonymi końmi gotowe do wyjazdu 
na akcję), a obok nich wartownicy. 
Niechcący pociągnąłem za cyngiel 
i karabin wypalił. Zrobiło się za-
mieszanie i z posterunku wybiegł 
żołnierz krzycząc, że smarkacz 
wszystkich pozabija. Natychmiast 
zarządzono godzinne szkolenie dla 
młodych chłopców wcielonych 
do Istriebitielnych Batalionów. 
W pokoju postawiono na środku 
stół z rozłożoną na części bronią i 
zorganizowano instruktora, który 
przeprowadził wykłady. Po tym wy-
darzeniu zabrano mnie do aresztu. 
Załamana matka chciała się ze mną 
zobaczyć i przekazać do więzienia 
tobołek z jedzeniem. Jakie było jej 
zdziwienie, kiedy na schodach zo-
baczyła mnie stojącego na warcie. 
Rosjanie puścili sprawę w niepa-
mięć, pogrozili, postraszyli i kazali 
na następny raz uważać. Po jakimś 
czasie dostałem nową broń. Pobra-
łem z magazynu mausera, na zamku 
którego był wyryty polski orzeł”.
 Służba w Istriebitielnych Batalio-
nów była ciężka, dawała jednak 
poczucie bezpieczeństwa. Poza tym 
wieś była chroniona przed grasują-
cymi po lasach nacjonalistyczny-
mi bandami ukraińskimi. Dookoła 
banderowcy palili i pacyfikowali 
polskie wsie. Mordowali bezbronną 
ludność cywilną, grabiąc jej gospo-
darstwa i mienie. „Pamiętam jedną 
z akcji, która zakończyłaby się dla 
nas nieszczęściem. Pijany radziec-
ki dowódca wydał rozkaz wyjazdu 
8-10 chłopakom na skraj lasu, gdzie 
mieliśmy zaczaić się na banderow-
ców. Lejtnant usiadł sobie na pieńku 
i w tej samej chwili z lasu wysko-
czyli Ukraińcy. Otoczyli nas, zabrali 
broń, a dowódcę aresztowali. Je-
den z młodych oprawców, dobrze 
zbudowany i wygolony zadawał 
kilkakrotnie to same pytanie: „czy 
wśród nas są Mazurzy?”. Nikt z za-
trzymanych nie chciał się przyznać. 
Wówczas stary Ukrainiec, który pa-
lił ciągle fajkę, wyszedł na środek i 
powiedział do młodego – ja ci poka-
żę, jak sprawdzić, czy to są Polacy. 
Kazał wszystkim stanąć w rzędzie. 
Zapytał mnie jako pierwszego, czy 
chodzę do cerkwi i się modlę. Od-
powiedziałem, że tak, więc kazał 

/ Wypis z aktu urodzenia Jana Klima
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mi się przeżegnać i zmówić pacierz. 
Umiałem po ukraińsku, bo nauczy-
łem się modlić w szkole. Po chwili 
kazał zrobić to samo mojemu kole-
dze Stanisławowi Czarnuszce z Ce-
browa. Wiedziałem, że chłopak nie 
umie pacierza po ukraińsku, więc 
mówię – starszyna to sierota, cho-
dził po ludziach, pasł gęsi i krowy, 
gdzie miał się nauczyć. Dowódca 
uwierzył mi i wszystkich wypuścił. 
Na odchodne powiedział, że tym 
razem puszcza nas wolno do domu, 
ale jak przyjdzie pora, to wszystkich 
wezwie. Kazał pozostać w domu, 
zabronił kryć się po lasach i zagroził 
aresztowaniem i wywózką rodzin 
na Sybir. Po powrocie na posterunek 
NKWD prowadziło dochodzenie w 
sprawie zaginionego dowódcy, jed-
nak już nikt go więcej nie widział”.
     9 maja 1945 r. dotarła do Hłubocz-

ka informacja o zakończeniu II woj-
ny światowej. „Byłem na podwórku 
i przygotowywałem karmę dla zwie-
rząt. Nagle usłyszałem strzały obok 
domu. Okazało się, że nasz sąsiad 
Miszka Kowalow wyszedł na drogę 
i z radości zaczął strzelać. Wołał 
do mnie po rosyjsku, że wojna się 
skończyła. Razem cieszyliśmy się, a 
ja pomyślałem o moim ojcu, które-
go będę mógł nareszcie zobaczyć”.
     Po kilku dniach od zakończe-
nia wojny Rosjanie rozpoczęli ak-
cję propagandową, polegającą na 
rozlepianiu plakatów z informacją 
o amnestii dla Ukraińców chowa-
jących się po lasach. Mieli złożyć 
broń i zaprzestać wrogiej działalno-
ści przeciwko Związkowi Radziec-
kiemu. Podano też termin, do kiedy 
można było się zgłaszać na poste-
runek, w celu oddania broni. Gwa-

rantowano nietykalność i swobodę 
życia w miejscu zamieszkania.
 Pewnego dnia Jan Klim wraz 
z Ukraińcem Mikołajem Ko-
paczem dostali rozkaz wyjścia 
na patrol i sprawdzenia, czy 
nie ukrywa się nikt podejrzany 
w Hłuboczku. „Poszliśmy do 
Domu Ludowego, w którym 
2-3 razy w tygodniu odbywały się 
projekcje filmów, a po południu 
potańcówki. Kiedy weszliśmy do 
środka, ludzie tańczyli, inni roz-
mawiali, siedząc przy stolikach. 
Po chwili do klubu weszła grupa 
ludzi ubrana w rosyjskie mun-
dury. Zdziwiło nas to, bo nikt 
o dodatkowych czerwonoarmistach 
we wsi nas nie poinformował. Po-
stanowiliśmy zbadać sprawę na 
posterunku. Idąc przez wieś zauwa-
żyliśmy, że na skrzyżowaniu przy-
gotowane jest do strzału stanowisko 
karabinów maszynowych, a kilka 
kroków dalej, na podwórku jedne-
go z gospodarstw czekają podwody. 
Zastanawialiśmy się, po co tak sil-
ne zabezpieczenie i ochrona, skoro 
wojna się skończyła. Na posterunku 
dowódca nazwiskiem Baczyński 
zarządził alarm i poinformował in-
nych, że szykuje się jakaś akcja. Do-
staliśmy rozkaz zajęcia stanowiska 
przy młynie w miejscu, gdzie rozpo-
częto wykopy pod słupy elektrycz-
ne. W jednej ze stajni Rosjanie zro-
bili areszt. Przetrzymywali w niej 
podejrzane rodziny ukraińskie, któ-
rych pilnował jeden wartownik. Do-
myślaliśmy się, że prawdopodobnie 
UPA chciała odbić aresztantów. Po 
chwili za jednym z budynków usły-
szałem, jakby ktoś przecinał napięty 
drut. Baczyński rzucił za budynek 
2-3 granaty i grupa banderow-
ców wybiegła w naszym kierun-
ku. Puściłem serię z automatu. 
W tym samym czasie nad wsią 
ktoś wystrzelił rakietnicę i za-
częła się strzelanina. Na skra-
ju Hłuboczka domy stanęły 
w płomieniach. Z jednego z nich 
napastnicy wyprowadzili sekretar-
kę rajmaku i powiesili na bramie. 
Podobny los spotkał Rosjan, któ-
rych banderowcy przed strzelaniną 
pobili w klubie. Rano za budyn-
kiem, gdzie wybuchły granaty było 
pełno krwi. Ukraińcy mieli swoje 
zasady i nie zostawiali zwłok. Za-
bierali je ze względów bezpieczeń-
stwa. Bali się, że ktoś ich rozpozna, 
a w odwecie ich rodziny zostaną 
wywiezione na Syberię. Zdarza-
ło się, że zabitym odcinano na-
wet głowy. W tym dniu wojenko-
mat, który mieścił się na plebanii 
u popa Winnyckiego, został cał-
kowicie spalony. Napastnicy z bu-
dynku zabrali broń i dokumenty”.
     W Istriebitielnych Batalionach 
nikt nie miał dokumentów i po-
zwolenia na broń. „Gdy pewnego 
razu przyjechał do wsi gen. Kul-
bakow i zobaczył patrole chodzą-
ce po Hłuboczku, wydał rozkaz 
rozbrojenia. Dopiero na NKWD 
wyjaśniono mu, że są to ludzie 
z samoobrony wsi”.
 Podczas jednego z patroli Istriebi-
tielnych Batalionów Jan Klim wraz 
z Ukraińcem Bazylim Smykiem 
zostali wysłani do Kurowiec. „Do 
wsi, w której mieszkał Smyk poje-
chaliśmy w sprawie kontyngentu. 
Był już wieczór, wiec kolega za-
proponował, żeby zostać na noc w 
jego domu. Gdy podeszliśmy do 
chaty zobaczyliśmy przez okno, że 
w izbie siedzą przy stole banderow-
cy. Było ich pięciu, jedli i pili wódkę 
z miodem. Broń postawili w kącie 
pokoju. Obaj byliśmy przerażeni 
i przygotowani na śmierć. Gdy 

weszliśmy do środka domu roz-
kazali nam pić alkohol i śpiewać 
hymn „szcze ne wmerła Ukrajiny 
ni sława, ni wola”. Znałem jedynie 
trochę słowa i dla pozorów rusza-
łem ustami. Na szczęście upowcy 
byli pijani i znali rodzinę Smyków. 
Puścili nas wolno, ale po jakimś 
czasie dowiedziałem się, że i tak 
Bazylego Smyka rezuni zabili”.
 Bazyli Klim przeżył wojnę. „Po 
wyleczeniu ran w szpitalu pod 
Tambowem ojciec przyjechał do 
Hłuboczka. Był to czas, w którym 
większość Polaków wyjeżdżała na 
Ziemie Odzyskane. Wszyscy już 
mieli dosyć ukraińskich mordów, 
szykan i napadów. 
Z Tarnopola przyjechał urzędnik z 
Państwowego Urzędu Repatriacyj-
nego i poinformował mieszkańców 
wsi, że mogą się zarejestrować 
na wyjazd na zachód. Pierwszym 
transportem wyjechało 18 rodzin 
(kilka rodzin wyjechało w lubel-
skie w styczniu 1945 r.). Mogliśmy 
zabrać ze sobą jedną krowę, konia, 
worki zboża, sprzęt kuchenny oraz 
rzeczy osobiste. Przed podróżą 
rodzice posprzedawali za bezcen 
ubrania i trochę sprzętu rolniczego. 
Kupowali Ukraińcy, którzy cieszyli 
się, że dostaną po nas domy”.
 Po przejściu niezbędnych proce-
dur, w wyznaczonym dniu, zabrano 
rodziny z Hłuboczka Wielkiego do 
Tarnopola, gdzie musiały koczo-
wać na rampie jeszcze przez dwa 
tygodnie. „Żywność musieliśmy 
chronić własnym okryciem przed 
padającym deszczem. Gdy w końcu 
podstawiono skład okazało się, że 
są to węglarki bez dachu. Po załado-
waniu dobytku oraz koni i bydła do 
osobnych wagonów wyruszyliśmy 
w podróż. Hłuboczek mijaliśmy 
nocą. Jechaliśmy przez Złoczów, 
węzeł Krasne, Lwów, Przemyśl do 
Katowic Ligoty, gdzie kończyły się 
tory szerokokątne. Tam czekaliśmy 
na transport kolejne dwa tygodnie. 
Pomiędzy torami zbudowane były 
cztery piece z kuchnią, w których 
można było piec chleb i ugotować 
zupę. Ludzie byli zrezygnowani i 
bardzo zmęczeni. Cały czas tliła się 
w nich nadzieja, że kiedyś powrócą 
do swoich gospodarstw na Kresach. 
W końcu podstawiono skład i musie-
liśmy załadować swój dobytek. Po-
dróżowaliśmy stojąc godzinami na 
przystankach, bo Rosjanie przepusz-
czali w pierwszej kolejności trans-
porty wojskowe jadące z zachodu 
i pociągi z szabrowanym mieniem 
wojennym. Na dłuższych posto-
jach kierownik składu pozwalał 
nam wyprowadzać bydło do lasu 
na pas, gdzie był taki wysyp boró-
wek, że krowie mordy i nasze buty 
były fioletowe. Z Katowic przyje-
chaliśmy do Głąbczyc (Głubczyc, 
niem. Leobschütz), gdzie na rampie 
pracownicy PUR-u poinformowali 
nas, że musimy znaleźć sobie sami 
dom pozostawiony po Niemcach. 
Tym, którzy nie mieli swojego 
transportu PUR pomagał podsta-
wiając niemieckie furmanki. 18 
polskich rodzin z Hłuboczka zała-
dowało dobytek na wozy i pojecha-
ło do Świnowa (Debrzycy), gdzie 
byli już osiedleni dwaj wojskowi, 
kapral i szeregowy. Na ich domach 
powiewały biało-czerwone flagi. 
W Świnowie stacjonowali Ro-
sjanie. Mieli swoją strażnicę 
z wartownikiem. Tam też spotkałem 
znajomego majora, który podczas 
wojny kwaterował w naszym domu. 
Poprosiłem go, czy mogę pójść do 
kościoła. Oficer zgodził się. Gdy 
weszliśmy do środka oniemiałem. 
Na ambonie ustawiony był portret 

Józefa Stalina przystrojony kwia-
tami. Na obrazie wódz miał jedną 
rękę wyciągniętą jakby przemawiał 
do ludu, a w drugiej trzymał faj-
kę. Ołtarz był zasłonięty płótnem, 
a na chórze stała aparatura kinowa. 
Rosjanie zrobili sobie w koście-
le kino objazdowe. Obrazy Drogi 
Krzyżowej były poniszczone, po-
cięte bagnetami. Później podklejali-
śmy je płótnem. Piękne organy tak-
że były zniszczone. Piszczałki moż-
na było zbierać po całej wsi. Po 2-3 
dniach Rosjanie opuścili wieś. Za-
stąpiła ich grupa Polaków z okolic 
Tarnowa. Zajętą przez nas posesję 
musieliśmy opuścić i przenieść się 
na inne miejsce. Dopiero w 1951 r., 
gdy się ożeniłem, znalazłem nowy 
dom w centrum wsi, a na starym 
gospodarstwie pozostali rodzice”.
 Jan Klim poznał swoją przyszłą 
żonę Stefanię Dorożyńską w De-
brzycy. Pochodziła z Mikuliniec. 
Przed wojną chodziła na zajęcia 
kółka teatralnego, które prowadzi-
ła nauczycielka Stanisława Dyg-
dalewicz. „Po wojnie w Debrzycy 
razem braliśmy udział w organizo-
wanych przedstawieniach. Grupa 
jeździła z programem po okolicz-
nych miejscowościach. Do dzisiaj 
pamiętam teksty wielu ról. Graliśmy 
m.in.: „Tam wśród gór”, „Chata za 
wsią”, „Porwane kalosze”, „Panna 
rekrutem”, „Poseł czy kominiarz”, 
„Beczka śmiechu”. To był piękny 
okres naszego życia”.
 Od 1948 r. dużą popularnością 
cieszyła się Powszechna Organi-
zacja „Służba Polsce”. Werbowa-
no młodych chłopców krzewiąc 
kulturę fizyczną i angażując ich do 
prac fizycznych na terenie powiatu. 
„Kiedyś podczas ćwiczeń musieli 
7 km maszerować po błocie z De-
brzycy do Lisięcic. Nie spodobało 
mi się to i zwróciłem instrukto-
rowi uwagę, że takie traktowanie 
ludzi nie ma sensu. Był to jeden 
z powodów, dla którego wybrano 
mnie na nowego komendanta SP. 
Potem zostałem w Debrzycy ko-
mendantem Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Mieliśmy motopompę, 
a w planach był zakup wozu stra-
żackiego i budowa remizy. Po la-
tach działalności społecznej wró-
ciłem do pracy na gospodarstwie 
rolnym, za co otrzymałem dyplom”.
 Obecnie Jan Klim mieszka w De-
brzycy wraz z najmłodszą córką Łu-
cją, która pracuje na poczcie. Jeździ 
na zloty jako „Syn Pułku”. Jest We-
teranem Walk o Wolność i Niepod-
ległość Ojczyzny. 
W 1999 r. otrzymał Odznakę 
Obrońcy Polskiej Ludności na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich II RP, a w 2005 r. dyplom 
uznania za aktywną działalność 
na rzecz organizacji kresowych 
i kombatanckich. W 2011 r. Rada 
Krajowa Środowiska Żołnierzy 
Polskich Oddziałów Samoobrony z 
Kresów Południowo-Wschodnich 
II RP nadała podporucznikowi w st. 
sp. Janowi Klimowi Krzyż Czynu 
Zbrojnego Polskiej Samoobrony 
na Kresach Wschodnich II Rze-
czypospolitej Polskiej za udział w 
obronie Polaków przed zbrojnymi 
formacjami OUN-UPA w latach 
1939-1945 oraz za popularyzację 
i utrwalanie pamięci o ludziach 
i ich czynach w walce o niepod-
ległość Polski podczas II wojny 
światowej i po jej zakończeniu.

Składam serdeczne podziękowania 
panu Janowi Klimowi za udzielenie 
wywiadu i udostępnienie rodzin-
nych fotografii.
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Nauczyciele na Kresach 
Stanisław Żurek
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Po Powstaniu Styczniowym na Ukra-
inie trzy prowincje w zaborze rosyj-
skim: Podole, Wołyń i Ukraina zosta-
ły obłożone specjalnym podatkiem z 
tytułu odszkodowania za zniszczenia 
w czasie działań wojennych , chociaż 
ich na tym terenie  nie było. Podatek 
ten był ściągany w ciągu siedmiu dni 
od otrzymania wezwania. Kto nie był 
w stanie zapłacić go w terminie, miał 
konfiskowany majątek. Władze car-
skie wprowadziły także zakaz sprze-
daży ziemi Polakom, mogli kupować 
ją tylko Rosjanie. W sumie w ciągu 
kilkunastu lat po powstaniu , wła-
sność ziemska pozostająca w rękach 
polskich zmniejszyła się o 50 proc. 
W okresie międzywojennym osadnic-
two wojskowe i cywilne tych strat nie 
zdołało odrobić, pomimo tego było 
wykorzystywane w antypaństwowej 
agitacji politycznej. Biorąc pod uwa-
gę całokształt prowadzonej w okresie 
międzywojennym parcelacji na rzecz 
ludności cywilnej, udział ludności 
prawosławnej w reformie okazywał 
się stosunkowo bliski odsetka lud-
ności ukraińskiej w społeczeństwie 
województwa wołyńskiego. W latach 
1921—1932, według danych przywo-
łanych przez A. Krysińskiego, 71,6 
proc. nabywców parcelowanej ziemi 
było wyznania prawosławnego. Ka-
tolicy w latach 1921—1932 stanowili 
25,7 proc. ogólnej liczby nabywców 
parceli na Wołyniu. 

W 1921 roku społeczeństwo wo-
jewództwa wołyńskiego tworzyły 
podstawowe grupy narodowościowe: 
Ukraińcy (1 134 tys.), Polacy (191 
tys.), Żydzi (178 tys.), Niemcy (35 
tys.), Czesi (ok. 25 tys.). Nie umiało 
czytać ani pisać 68,8 proc. ogółu lud-
ności województwa w wieku powy-
żej 10 lat. Pod względem wskaźnika 
analfabetów województwo należało 
do obszarów, w których sytuacja była 
najgorsza w skali państwa polskiego, 
zaraz po Polesiu wyprzedzającym Wo-
łyń o dwa punkty procentowe, a przed 
województwem wileńskim (58,3 
proc.). W tej sytuacji oczywiste było 
oparcie administracji, szkolnictwa, 
instytucji gospodarczych na miejsco-
wym ziemiaństwie i napływowej in-
teligencji. „Za największe osiągnięcie 
w dorobku państwa polskiego na 
Wołyniu w okresie międzywojennym 
uznać należy budowę struktury sz-
kolnej. W stosunkowo niedługim 
czasie uruchomiono około 2000 
państwowych szkół powszechnych, 
10 średnich szkół ogólnokształcących 
oraz kilka szkół zawodowych (na-
jbardziej znaną z nich była Szkoła 
Geodezyjna i Miernicza w Kowlu). 
Pracowało w nich łącznie około 
4,5 tys. nauczycieli. Był to znaczny 
wysiłek organizacyjny i finansowy. 
W sumie w okresie międzywojennym 
wybudowano na Wołyniu ponad 
1000 budynków szkolnych. Zwykle 
koszty inwestycji pokrywały wspól-
nie państwo, samorząd, rozmaite or-
ganizacje i komitety społeczne oraz 
okoliczni mieszkańcy (często w formie 
pracy własnej). Szczególne miejsce 
wśród inicjatyw na polu oświaty 
zajmowało Liceum Krzemienieckie, 
utworzone, czy raczej odnowione, 
decyzją Naczelnika Państwa w 1920 
roku. W ciągu kilkunastu łat stało się 
nowoczesną placówką edukacyjną, w 
skład której wchodziła średnia szkoła 
ogólnokształcąca, seminarium nauc-
zycielskie oraz szkoły zawodowe, 
kształcącą jednocześnie kilkuset 
uczniów różnych narodowości i 
wyznań religijnych.” (Włodzimierz 
Mędrzecki: Polacy i ich Wołyń 1921-
1939; w:  Niepodległość i Pamięć” Nr 
27, 2008). 

Kiedy Wołyń wszedł w granice 

Polski i stał się częścią Rzeczy-
pospolitej z 15 tys. uczniów w 
prichodskich ucziliszczach, pol-
skie szkolnictwo doprowadziło do 
250 000 dzieci i młodzieży uczącej 
się w szkołach. Wojewoda Józef-
ski stwierdził, że „Wołyń stał się 
dla nauczycieli »swój« i nauczy-
ciele dla Wołynia stali się »swoi«”.  
Realizacja obowiązku szkolnego  w 
województwie wołyńskim w 1939 
roku wynosiła 71%, ale jeszcze ponad 
1/5 ludności powyżej 10 roku życia 
nie umiała czytać i pisać. Na wsiach w 
większości były szkoły powszechne 
jednoklasowe, w których uczył jeden 
nauczyciel. Razem uczyły się oddziały 
I i II oraz III i IV, przy czym oddziały 
wyższe uczyły się rano, niższe zaś 
po południu. Realizacja programu 
nauczania w szkołach, w których 
konieczne było prowadzenie nauki w 
klasach łączonych, wymagała znacz-
nego wysiłku ze strony nauczyciela. 
W wydanym w 1933 roku „Statucie 
szkoły powszechnej” ustalono nowe 
zasady tworzenia sieci szkolnej. 
Szkoła I stopnia miała mieć od 60 (a 
nie jak dotąd 40) do 120 uczniów i 
zatrudniać 1 lub 2 nauczycieli. Szkoła 
II stopnia licząca od 121 do 160 uc-
zniów - miała mieć 3 nauczycieli, a od 
161 do 210 uczniów - 4 nauczycieli. 
Szkoła III stopnia licząca od 211 do 
260 uczniów – 5 nauczycieli, od 261 
do 310 uczniów - 6 nauczycieli, od 
311 uczniów i więcej - 7 nauczycieli. 
Etat nauczycielski wynosił 48 godz. 
tygodniowo, a zajęcia odbywały się 6 
dni w tygodniu.   

Podstawy organizacyjne szkolnictwa 
mniejszości ukraińskiej, białoruskiej 
i litewskiej do końca dwudziestole-
cia międzywojennego ustaliła usta-
wa opracowana przez Stanisława 
Grabskiego z dnia 31 lipca 1924 r. 
Zgodnie z jej założeniami zespole-
nie narodowo – kulturalne kresowej 
ludności niepolskiej z Polską po-
winno być naczelnym  zadaniem 
całej polityki państwowej w wojew-
ództwach narodowo – mieszanych, 
przede wszystkim jednak polityki 
szkolnej. Stąd też zadaniem ustawy 
miało być zaspokojenie potrzeb 
i aspiracji oświatowych ludności 
ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej 
w sposób odpowiadający interesom 
państwa polskiego. Równocześnie 
autorom ustawy przyświecała idea 
trwałego zespolenia mniejszości nar-
odowych, zamieszkujących terytoria 
wschodnie i południowo-wschodnie, 
z Rzeczpospolitą. Przyjęto, że w 
stosunku do ludności o słabym poc-
zuciu narodowym, która swój język 
ojczysty traktuje jako „tutejszy”, 
„chłopski”, idei tej najlepiej służą 
szkoły z polskim językiem nauczania. 
Natomiast dzieci ludności niepol-
skiej o rozbudzonej świadomości 
narodowej, ludności która ma własne 
narodowe instytucje i organizacje, 
czyta książki i prasę w ojczystym 
języku, należy uczyć we wspólnych 
szkołach dla młodzieży polskiej i 
niepolskiej, prowadzących naucza-
nie dwujęzyczne (utrakwistyczne). 
Utrakwizm miał przeciwdziałać 
separatyzmowi mniejszości i 
sprzyjać likwidacji antagonizmów 
między ludnością polską a niepolską 
i przygotować młode pokolenie 
do zgodnego współżycia. Dlatego 
według ustawy zasadniczym typem 
szkoły państwowej w myśl zasady 
godzenia i łączenia dla zgodnego 
współżycia ludności narodowo 
mieszanych ziem, a nie dzielenia jej, 
jest szkoła wspólna, wychowująca 
na dobrych obywateli Państwa dzieci 
narodowości polskiej i niepolskiej 
we wzajemnym szacunku ich nar-
odowych właściwości. Stosownie do 

postanowień ustawy naukę w języku 
macierzystym mniejszości wprowad-
zano do publicznych szkół powszech-
nych na żądanie rodziców co najmniej 
40 dzieci w wieku obowiązku szkol-
nego zamieszkałych w danym ob-
wodzie szkolnym. Jeżeli w tej samej 
szkole rodzice co najmniej 20 dzieci 
żądali nauki w języku polskim, wów-
czas nauka była dwujęzyczna, tzn. 
niektórych przedmiotów nauczano 
w języku ukraińskim, białoruskim, 
litewskim, a pozostałych w języku 
polskim. Jeżeli dzieci polskich w 
szkole było mniej niż 20, a dzieci 
ukraińskich, białoruskich lub litews-
kich – powyżej 40 i rodzice tych dzie-
ci żądali nauki w języku ojczystym, 
wówczas szkoła miała niepolski język 
wykładowy. Istniejące w jednym ob-
wodzie szkolnym odrębne szkoły 
podstawowe z językiem wykładowym 
polskim i językiem wykładowym 
niepolskim były łączone we wspólne 
szkoły dwujęzyczne. Ofiarą utrakwi-
zacji padł kurator lwowski Stanisław 
Sobiński, zamordowany przez nacjo-
nalistów ukraińskich w październiku 
1926 r.  

Mieszkaniec wsi Nowystaw pow. 
Krzemieniec, używający pseudoni-
mu „Dzik”, oceniając sytuację poli-
tyczną polsko-ukraińską w okresie 
międzywojennym, stwierdza: „Cokol-
wiek można by powiedzieć o polityce 
przedwojennego rządu w stosunku do 
mniejszości ukraińskiej i popełnia-
nych przezeń błędów, to poza faktem, 
bardzo zresztą krótko trwającego 
okresu, rewindykacji, kiedy to nama-
wiano, a czasami nawet zmuszano 
Ukraińców - i to tylko w niektórych 
wsiach i osiedlach - do przejścia na 
katolicyzm, nic konkretnego co by 
godziło w społeczność ukraińską nie 
znalazłem. Odwrotnie, jako świadek 
tamtych czasów stwierdzam, że ów-
czesne władze powiatowe preferowały 
Ukraińców w takich dziedzinach jak 
oświata i rolnictwo (np. przy parce-
lacjach). Uczęszczając przed wojną 
do Gimnazjum, miałem wielu kole-
gów Ukraińców, którzy kształcili się 
na koszt Liceum Krzemienieckiego. 
Wielu absolwentów Liceum uzyskiwa-
ło stypendia na studia wyższe w kraju 
i za granicą (głównie w Niemczech). 
Przy podziale stypendium Polacy byli 
absolutnie dyskryminowani. Przypa-
dało na nich najwyżej 40% funduszy. 
Ówczesne władze wychodziły bowiem 
z założenia, że mniejszość ukraińska 
nie może czuć się w Polsce obywate-
lami II klasy. Były gimnazja ukraiń-
skie. W wielu szkołach profesorów i 
nauczycieli stanowili Ukraińcy, np. w 
Liceum Krzemienieckim - prof. prof. 
Wesołowski, Berezowski i inni. Ukra-
ińcy brali udział w samorządach, 
mieli swoich radnych, spośród Ukra-
ińców wybierano też posłów do Sej-
mu. Mieli swoją prasę, a także orga-
nizacje polityczne, jak UNDO, OUN 
i UWO. Bez przeszkód organizowali 
tzw. „Masłosojuzy” - kooperatywy. 
/.../ Przypisywanie ludności polskiej 
maltretowanie ludności ukraińskiej 
jest nie tylko absurdem, ale i bez-
względną, tendencyjną bezczelnością. 
Mogą to czynić jedynie ludzie, którzy 
albo całkowicie nie znają sedna rze-
czy, albo tacy, którzy w jakiś sposób 
związali się z nacjonalistycznym szo-
winizmem, który ogarnął tylko część 
ludności ukraińskiej, bowiem wśród 
Ukraińców byli także ludzie nie apro-
bujący, a nawet potępiający działal-
ność banderowców”. (W: Władysław 
i Ewa Siemaszko: Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 1939 
– 1945”, Warszawa 2000, s. 1155 - 
1156). 

Podobne refleksje posiada Józef 
Ostrowski z kolonii Dobra pow. Łuck: 
„Ja osobiście na co dzień obcowałem 
z młodzieżą ukraińską, niemiecką i 
żydowską, kiedy chodziłem do szkoły 
powszechnej w Zofiówce (gm. Silno). 
Na terenie szkoły i poza jej terenem 
panowała atmosfera jak najbardziej 
przyjazna. Nieznane nam były prze-
jawy nacjonalizmu, ani jakiejkolwiek 
natury antagonizmy. Polski dom ro-
dzinny i polska szkoła, wychowywała 
nas w duchu poszanowania i szacun-
ku dla drugiego człowieka bez wzglę-
du na jego pochodzenie czy wyzna-
nie. Kierownikiem tej 7-oddziałowej 
szkoły był Polak o nazwisku Walas 
Franciszek. Pamiętam do dziś jego 
pedagogiczne podejście do uczniów 
o tak zróżnicowanej masie pod wzglę-
dem narodowości. Zginął biedak z rąk 
upowców. /.../ Byli też nauczyciele po-
chodzenia żydowskiego (większość) 
i pochodzenia ukraińskiego. Moimi 
wychowawcami przez wiele lat były 
Żydówki o nazwisku Bejmej i Trauk-
man. Żaden uczeń pochodzenia pol-
skiego z tego powodu nie czul się po-
krzywdzony”.  (w: Siemaszko..., jw., 
s. 1193).  

Józefa Paszkowska ze wsi Madziarki 
pow. Sokal wspomina: „Życie kultu-
ralne w tamtych czasach koncentro-
wało się wokół osoby nauczyciela. 
W szkole w czytelni odbywały się ze-
brania. Książki były wypożyczane z 
biblioteki powiatowej w Sokalu. Po 
przeczytaniu wymieniane. Na każde 
święto państwowe, jak 3-go maja, 
11 listopada, czy rocznice powstań 
odbywały się organizowane przez na-
uczyciela akademie. Rano z dziećmi, a 
wieczorem schodziła się społeczność 
polska i deklamowaliśmy wiersze 
oraz śpiewaliśmy piosenki patriotycz-
ne i wojskowe (młodzież). Starsi opo-
wiadali przeżycia wojenne.” (W: Sie-
kierka Szczepan, Komański Henryk, 
Bulzacki Krzysztof: Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na Polakach w województwie 
lwowskim 1939 – 1947; Wrocław 
2006, s. 1067 - 1068). 

Petronela Władyga z d. Rusiecka ze 
wsi Swojczów w pow. Włodzimierz 
Wołyński wspomina: „Szkoła w 
Swojczowie była 7 – klasowa i stała 
na wysokim poziomie, dlatego b. lu-
biłam chodzić do szkoły, odczuwałam 
tam, taką wielką swobodę. Nawet 
kiedy byłam chora i właściwie powin-
nam zostać w domu, prosiłam zawsze 
gorąco rodziców, aby mnie puścili, 
mówiłam zwykle wtedy: „Mamo już 
jestem zdrowa, czy mogę iść do szko-
ły?”. I zwykle mi się udawało, może 
także dlatego mówiono: „Mała Ru-
siecka nigdy nie choruje.”. Tylko że 
prawda, była oczywiście inna, ale ja i 
tak goniłam do szkoły, gdy inni zosta-
wali w domach. Miałam zdolność do 
przedmiotów ścisłych, a szczególnie 
do matematyki. Porywała mnie geo-
grafia, lubiłam również b. historię. 
Mieliśmy przed wojną szczęście do 
dobrych nauczycieli, to byli wielcy 
patrioci i ludzie o prawych charak-
terach. Wyczuwaliśmy, że lubią nas, 
że lubią młodzież. Moją wychowaw-
czynią była Helena Pisulanka, Polka 
która jeszcze przed wojną wyszła za 
mąż za kierownika naszej szkoły Ste-
fana Stępień. Nasi nauczyciele gorąco 
zabiegali, abyśmy chętnie zapisywali 
się do polskiego harcerstwa. W tym 
celu były organizowane spotkania w 
naszej szkole, na których uczono nas, 
jak być dobrym zuchem i harcerzem. 
Najczęściej nauki te i ćwiczenia, były 
podczas zbiórek, organizowanych 
w szkole, już po lekcjach. Nie były 
obowiązkowe, ale ja oczywiście zapi-
sałam się także, to było nie do pomy-

ślenia, bym ja nie należała do tej or-
ganizacji. Imponowało mi tam, dużo 
ruchu, wycieczki w teren, a także krze-
wienie miłości do naszej ojczyzny, na-
rodu i historii. Poza tym moja starsza 
siostra Zosia, była nawet drużynową 
i wiele dziewcząt się jej słuchało. Pa-
miętam jak bardzo mi się podobały 
nasze piękne mundurki, na których 
były polskie orzełki i harcerskie lilij-
ki. Pamiętam te piękne pieśni, które 
śpiewaliśmy przy ogniskach, które 
paliliśmy w lesie na wyrębie. Właśnie 
tam, gdzie po latach ukazała mi się 
Matka Boża, ale w jakże już innych, 
dramatycznych okolicznościach. Naj-
częściej prowadził nas do lasu pan 
Stanisławski, Polak który uczył nas 
także gimnastyki i śpiewu. Niekiedy 
zapuszczaliśmy się także w lasy w oko-
licach Tumina. Harcerstwo w naszej 
szkole założył i dalej prowadził pan 
Olejniczak i to on także w ostatnich 
latach przed wojną, zorganizował eli-
tarną organizację „Orlęta”. Należeli 
do niej uczniowie naszej szkoły, byli 
harcerze, wszechstronnie przygoto-
wani i wyćwiczeni. Właściwie wszyscy 
musieliśmy być b. sprawni fizycznie, 
gdyż kontrolowano to przez specjalne 
egzaminy, które trzeba było zaliczać. 
Tę patriotyczną postawę i tak cenną 
pracę, pan Olejniczak przypłacił ży-
ciem bowiem Sowieci, zaraz po przyj-
ściu do Swojczowa zabili go. Pozosta-
li nasi nauczyciele podobno zostali 
wywiezieni na Syberię, choć dyrektor 
Stępień, jak się mówiło, zdołał uciec, 
niektórzy wyjechali w inne strony 
wcześniej. Nauczyciele polscy rozbu-
dzali w dzieciach i w młodzieży szkol-
nej wielką miłość i patriotyzm, do tak 
długo okupowanej Ojczyzny. Po temu 
gorąco zabiegano byśmy dobrze znali 
przebieg ostatniej I wojny światowej 
oraz wcześniejszych powstań narodo-
wych. Uczono nas, że w zmaganiach 
wojennych przez nasze tereny kilka-
krotnie przechodził morderczy front. 
Toczyły się b. zacięte walki między 
Rosjanami, a Austriakami, powstają-
cymi po stuletniej niewoli Polakami, 
a Ukraińcami, którzy również marzyli 
o „Samostijnej Ukrainie”. Krzewiono 
żywy kult i pamięć o ofierze płk Lisa 
– Kuli , który dzielnie walczył w na-
szych stronach i na ołtarzu niepodle-
głości, złożył najwyższy dar ze swego 
życia. Nasza młodzież na jego cześć 
śpiewała piosenki, do dziś pamiętam 
jedną z nich:

„gdy ruszył na wojenkę miał siedem-
naście lat,
a serce gorejące, a lica miał jak kwiat,
młodzieńczą jeszcze duszę i wątłe 
ramię miał,
gdy w krwawej zawierusze, szedł 
szukać mąk i chwał.
Gdy ruszył w bój ostatni miał lat 
dwadzieścia dwa,
a sławę bohaterską, a moc i dumę 
lwa.
Świsnęła mała kulka i grób wyryła 
mu,
bohaterowi łoże posłała wieczne tu.
Czy wiecie wy żołnierze, kto miał tak 
piękny zgon?
Kto tak ojczyźnie służył, czy wiecie kto 
był On?
Otwórzcie złotą księgę, gdzie bohat-
erów spis,
na czele jej widnieje, pułkownik Kula 
– Lis.”

Bohaterowi o którym śpiewaliśmy 
tę pieśń, przydzielono pośmiertnie 
w sąsiedniej miejscowości Kohylnie 
majątek, na którym jego matka go-
spodarowała aż po wybuch II wojny 
światowej we wrześniu 1939 r. . /.../ 
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Świadoma praca polskich nauczycieli 
na Wołyniu wśród dzieci i młodzie-
ży owocowała miłością do tak długo 
okupowanej Ojczyzny oraz zaintere-
sowaniem tradycjami i chlubą oręża 
polskiego. Nic dziwnego, że młodzi 
ludzie garnęli się do licznych orga-
nizacji w naszej szkole, takich jak: 
Zuchy, Harcerze, Orlęta. A dalej, w 
szkole średniej, odpowiednio„PW” 
oraz „Strzelcy”, którzy skupiali mło-
dzież pozaszkolną. Poza tym sprawnie 
działały także: Akcja Katolicka i Straż 
Pożarna. Właśnie te podmioty kształ-
towały charakter młodzieży, z której 
potem rekrutowało się wojsko przed-
wojennej Polski. Naczelne dowódz-
two wojska składało się przeważnie 
z byłych legionistów i ochotników 
do armii. Żołnierz tamtej Polski, tak 
właśnie wychowany i ukształtowany, 
powtarzał w uniesieniu z wiarą: „Bę-
dziemy walczyć o każdy skrawek zie-
mi, nie damy nawet guzika od swego 
munduru.”. Wielu z nich nie spodzie-
wało się zapewne, że tak szybko usły-
szą o wybuchu nowej wojny świato-
wej. Nie przeczuwali, jak szybko prze-
konają się o wielkiej klęsce i ciężkiej 
niewoli naszego Narodu.”. (Sławomir 
Tomasz Roch: Wspomnienia Petrone-
li Władyga z d. Rusiecka ze wsi Swoj-
czów w pow. Włodzimierz Wołyński 
na Wołyniu 1930 – 1945; w; http://
lubiehrubie.pl/region/wspomnienia-
petroneli-wladyga-z-d-rusiecka-ze-
wsi-swojczow-w-pow-wlodzimierz-
wolynski-;  2012-05-16). 

Beata Kisiel Lubichowa pochodząca 
z rodziny nauczycielskiej na Kre-
sach wspomina: „W szkolnictwie 
podstawowym, podobnie jak i teraz 
często uczyły kobiety, panie nauc-
zycielki. Przeważnie pracowały z 
zaangażowaniem serca i umysłu. 
Niejedną z ich licznego grona, 
pochłoniętą pracą dydaktyczną 
i wychowawczą, można było 
porównywać z “Siłaczką” Stefana 
Żeromskiego. Nauczyciele wiejscy 
obu płci, oprócz obowiązku nauc-
zania podstawowej wiedzy, służyli 
niejednokrotnie radą i pomocą przy 
zakładaniu Kół Gospodyń Wiejskich, 
Samopomocy Chłopskiej, również 
organizowanych w 30-toleciu Kas 
Stefczyka. Jednak, ta niewątpliwie 
społeczna pozycja nie ratowała nauc-
zycieli na Kresach, przed masowym 
mordem, który rozpoczął się wkrótce 
po wkroczeniu Armii Sowieckiej 
na wschodnie rubieże Rzeczpospo-
litej 17 września 1939 roku. Mord 
ten przybrał niespotykany zasięg 
i przebieg w miesiącu lipcu 1943 
roku.” Wspomina też swoją ciotkę, 
nauczycielkę: „Wakacje w 1934 r. 
spędziłam ze starszą siostrą i bra-
ciszkiem Jędrusiem na rdzennie 
ukraińskiej wsi Myzowo, oddalonej 
25 km od Kowla u mojej ciotki nauc-
zycielki Wiktorii Niedżwieckiej, mo-
jej matki chrzestnej, a siostry naszej 
matki. W Myzowie k. Kowla była 
kierowniczką czteroklasowej szkoły 
podstawowej. Prowadziła niełatwe w 
tych warunkach nauczanie podsta-
wowe. Do I-wszej klasy zgłaszały się 
dzieci, które znały wyłącznie rodzimy 
język ukraiński. Ciotka uczyła je po 
ukraińsku bukwy cyrylicy, a następnie 
na lekcjach języka polskiego uczyła 
mowy polskiej i alfabetu łacińskiego. 
Przez parę tygodni września 1934 
r., z powodu przeprowadzki do 
Włodzimierza pozostawałam z bra-
tem u cioci w Myzowie i chodziłam 
tam do szkoły. Miałam więc okazję 
poczynić pewne spostrzeżenia, które 
zapamiętałam. Zaczęłam się uczyć 
czytać na ukraińskim elementa-
rzu i przysłuchiwałam się językowi, 
którym dzieci mówiły po ukraińsku. 
W tej szkole był jeszcze nauczy-
ciel rodem z woj. poznańskiego, 
nazywał się Czesław Molik i uczył 
pozostałych przedmiotów łącznie 
z pracami ręcznymi dla chłopców. 
Szkoła mieściła się w niedużym par-
terowym domu z kwietnym ogródkiem 
od frontu. Mieściły się w niej dwie 
izby szkolne, w których uczono na 
zmiany. Mieszkanie kierowniczki to 

była kancelaria będąca jednocześnie 
sypialnią i jadalnią. Była obok kuch-
nia z wielkim piecem kuchennym, a 
przy kuchni mały pokoik, w którym 
rezydował nasz dziadek Władysław 
Niedżwiecki. Urodzony w Basiówce 
koło Lwowa, emerytowany skromny 
urzędnik Namiestnictwa. Mieszkał 
tam z córką, a naszą ciotką, dzięki 
czemu nie była taka samotna na wsi 
“zabitej deskami,” daleko od mia-
sta.” (Beata Kisiel Lubichowa: Moje 
dzieciństwo na Wołyniu; http://www.
nawolyniu.pl/wspomnienia/lubicho-
wa.htm ). 

 Nauczyciele polscy w okresie mię-
dzywojennym w ciągu dwudziestu 
lat potrafili wychować młodzież pol-
ską zdolną do najwyższej ofiary dla 
Ojczyzny, pełną patriotyzmu i boha-
terstwa. Bo też i sami tacy byli. Po 
123 latach niewoli, rozdzielonych 
kordonami przez trzech zaborców, 
zjednoczyli młode pokolenie Pola-
ków w jednolitym umiłowaniu nie-
podległej, wolnej Rzeczypospolitej. 
Wpajali szacunek dla mniejszości 
narodowych, pomimo często złych 
doświadczeń z ich strony. Na nich też 
od pierwszego dnia wojny 1939 roku 
skupiła się nienawiść wszystkich 
wrogów Polski i Polaków, zarówno 
Niemców, Sowietów jak i Ukraińców. 
Należeli bowiem do elity polskiej in-
teligencji, elity patriotyczne, zdolnej 
do największego poświęcenia. Posia-
dali ogromny autorytet w społeczeń-
stwie, byli wzorem postaw dla swo-
ich uczniów. Należeli do trzech grup, 
które poniosły też największe straty 
osobowe, obok księży katolickich i 
leśników. 

Prawie każdy nauczyciel przechodził 
szkolenie wojskowe i posiadał stopień 
podoficerski, zwykle podporucznika 
rezerwy. 1 września 1939 roku część z 
nich znalazła się w szeregach Wojska 
Polskiego. Nikt nie policzył ilu z nich 
zginęło w walce, ilu trafiło potem do 
niewoli niemieckiej i sowieckiej. Z 
niewoli sowieckiej ocalały jednostki, 
którym po ataku Niemiec udało się 
uciec z więzienia. Byli wśród ofiar 
Katynia, jak podporucznik rezerwy 
Leonard Bieńkowski, ur. w 1912 r., 
nauczyciel we wsi Okopy. Został on 
w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku 
powołany w ramach mobilizacji do 
wojska i po agresji radzieckiej trafił 
do niewoli. Przebywał w oficerskim 
obozie jenieckim w Kozielsku, skąd 
przewieziono go z partią polskich 
oficerów do Katynia i tam został roz-
strzelany pomiędzy 1, a 5.04.1940 
r. W Nowej i Starej Dąbrowie pow. 
Kowel do 1939 roku kierownikiem 
szkoły był Józef Korfman – porucz-
nik, aresztowany w 1939 r., więziony 
w Kowlu, potem w Kijowie i tam stra-
cony. 

Ci nieliczni, którzy ocaleli, organi-
zowali potem samoobronę ludności 
polskiej, byli dowódcami oddziałów 
partyzanckich Armii Krajowej, a na-
stępnie w 27 Dywizji Wołyńskiej Ar-
mii Krajowej.     

Jak podali Władysław i Ewa Siemasz-
ko, wręcz symbolicznym jest fakt, że 
już pierwszego dnia agresji Niemiec 
na Polskę, 1 września 1939 roku we 
wsi Smerdyń pow. Łuck, miejscowi 
Ukraińcy zamordowali bestialsko 
nauczyciela polskiego tutejszej szko-
ły Józefa Gąsiorowskiego, lat około 
30, jego brata Stanisława, lat 15 oraz 
Ukraińca, lat około 40, który przy-
padkowo znajdował się w kwaterze 
nauczyciela (Siemaszko..., jw., s. 
654). 25 listopada 2017 roku otrzy-
małem za pośrednictwem Bogusła-
wa Szarwiło, redaktora naczelnego 
Kresowego Serwisu Informacyjnego, 
wiadomość e-mailową: „Szanowny 
Panie, w nawiązaniu do Pańskiego 
artykułu „Lista nauczycieli polskich 
zamordowanych przez Ukraińców 
na Kresach w latach 1939 - 1947” 
opublikowanego na portalu wolyn.
org uprzejmie proszę o poprawie-
nie danych osobowych nauczyciela 

Gąsiorowskiego zamordowanego we 
wsi Smerdyń, powiat Łuck we wrześniu 
1939 roku (pozycja 53 na liście). 
Chodzi o mojego pradziadka - Fran-
ciszka Gąsiorowskiego lat 34 i jego 
brata Gustawa, którzy zostali zamor-
dowani przez Ukraińców 1 września 
1939 roku. Moi pradziadkowie Fran-
ciszek i Bronisława Gąsiorowscy byli 
nauczycielami tamtejszej szkoły, jed-
nak prababcia z powodu zbliżającej 
się wojny, ze względu na małe dziecko 
nie wróciła na Kresy po wakacjach 
1939 roku i pozostała w Tarnowie. 
Pradziadek wyjechał, by podjąć 
obowiązki służbowe, zabierając ze 
sobą brata i kuzyna. Tylko temu ostat-
niemu udało się przeżyć. Posiadamy 
dokumenty mogące poświadczyć, że 
oboje byli pracownikami tamtejszej 
szkoły. Bardzo zależy mi na tym, by 
członkowie mojej rodziny zostali 
w jakiś sposób upamiętnieni, a ni-
estety we wszystkich publikacjach 
dotyczących ludobójstwa na Wołyniu 
podawane są niepoprawne dane Józef 
i Stanisław Gąsiorowscy. 
Z poważaniem, Magdalena Lizak”.  
W następnym mejlu z 2 grudnia 2017 
otrzymałem wiadomość: “Witam, po 
dzisiejszej wizycie na cmentarzu mogę 
potwierdzić, że Gustaw Gąsiorowski 
miał 23 lata.  W załączniku przesyłam 
zdjęcie tablicy na rodzinnym grobow-
cu. Magdalena Lizak”. Powyżej nade-
słane zdjęcie:   
To właśnie “sąsiedzi” Ukraińcy roz-
poczęli eksterminację polskich elit in-
telektualnych. Następnie przez osiem 
lat faszyści z Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN) oraz z jej zbroj-
nej formacji Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA), w barbarzyński sposób 
wyrzynali całe rodziny polskie, wsie, 
powiaty i województwa na polskich 
kresach południowo-wschodnich oraz 
wszystkich Ukraińców, którzy sprzy-
jali Polakom, bądź mieli krytyczny 
stosunek do zbrodni nacjonalistów 
ukraińskich. Już w 1924 roku terro-
ryści z nielegalnej Ukraińskiej Woj-
skowej Organizacji zabili dyrektora 
Liceum Ukraińskiego w Przemyślu 
Matwijasa za to, że popierał ugodową 
politykę polsko-ukraińską. W 1926 
roku zamordowali kuratora szkolne-
go we Lwowie Jana Sobińskiego. W 
zamachach udział brał Roman Szu-
chewycz, późniejszy dowódca UPA 
„Taras Czuprynka”. W 1934 roku we 
Lwowie bojówkarze z UWO-OUN 
zamordowali dyrektora ukraińskiego 
Gimnazjum we Lwowie Iwa Babija 
za to, że przeciwstawiał się werbowa-
niu młodzieży do ugrupowań terrory-
stycznych. 

Prawdziwa tragedia dla ludności pol-
skiej zamieszkałej na Kresach zaczęła 
się 17 września 1939 roku, gdy Armia 
Czerwona przekroczyła liczącą ponad 
tysiąc kilometrów granicę z Polską w 
sile pół miliona sołdatów, z tysiącami 
czołgów, dział i samolotów. Przez 16 
dni osamotnieni Polacy walczyli z po-
tęgą niemiecką, a następnie przez dal-
sze 19 dni zarówno z Niemcami jak 
i Sowietami. Pomimo, że wbity przez 

Sowietów “nóż w plecy” nie dawał 
Polakom żadnych szans w tej nierów-
nej walce. Tego dnia „sąsiedzi” Ukra-
ińcy wbili swoim sąsiadom Polakom 
nóż w serce.  

Wczesnym rankiem 17 września 1939 
roku w kolonii Antonówka pow. Łuck 
„kilku uzbrojonych nacjonalistów 
ukraińskich poszukiwało Wacława 
Arbesbauera, byłego nauczyciela w 
Antonówce, założyciela w kolonii 
mleczarni i utrzymującego szerokie 
kontakty z Ukraińcami, którym służył 
radą i pomocą.” Nauczyciel wracał 
w tym czasie z Łucka i w miasteczku 
Rożyszcze został zastrzelony przez 
grasującą tutaj bojówkę ukraińską, 
razem z dwoma mężczyznami. Ar-
besbauer był byłym legionistą, odzna-
czony Medalem Dziesięciolecia Od-
zyskanej Niepodległości. Ukraińcy w 
Antonówce nie znalazłszy go, splą-
drowali jego dom, rabując co cenniej-
sze rzeczy i różne dokumenty. Nieco 
później zrabowali całe jego mienie. 
(Siemaszko..., s. 604 - 605, 612). 

Nocą z 17 na 18 września 1939 roku 
we wsi Sławentyn, pow. Podhajce, 
bojówka OUN ograbiła i spaliła za-
grody polskie mordując 50 Polaków, 
w tym całe rodziny. Wśród nich była 
Gutkowska, żona kierownika szkoły i 
jej 7-letnia córka Romualda oraz Ire-
na Zdeb z d. Małczyńska, ur. w 1913 
r., nauczycielka, zakłuta widłami. 
„Moja siostra - Irena Zdeb z d. Mał-
czyńska, ur. w 1913 r., uczyła w szkole 
powszechnej w Sławentynie, w powie-
cie Podhajce. Jej mąż, Antoni Zdeb, 
ur. w 1912 r. w Brzeżanach, ukończył 
Uniwersytet Jana Kazimierza we 
Lwowie i był urzędnikiem w Syndy-
kacie Emigracyjnym w Warszawie 
oraz ppor. rezerwy WP. Aresztowany 
w 1939 r. został zamordowany przez 
NKWD w Charkowie w 1940 r. Sio-
stra mieszkała w 1939 r. u gospoda-
rza Ukraińca. Kiedy banda faszystów 
ukraińskich spod znaku OUN doko-
nała napadu na polskich mieszkań-
ców Sławentyna, gospodarze, u któ-
rych mieszkała usiłowali ją ratować. 
Przebrali ją w ukraiński strój i ukryli 
w sadzie obok domu. Została tam jed-
nak odnaleziona przez napastników i 
zakłuta widłami. Otrzymała kilka ran 
kłutych w piersi i głowę. Pochowano 
ją w zbiorowej mogile z ponad 50 Po-
lakami - mieszkańcami wsi Sławentyn. 
O śmierci siostry dowiedziałem się po 
dwu dniach. Miałem wtedy 15 lat. Z 
Ukraińcem Josefem, który był w tym 
czasie radzieckim milicjantem oraz 
Stanisławą Żuczkowską, pojechali-
śmy do Sławentyna. Tam gospodarz, u 
którego mieszkała Irena, pokazał nam 
miejsce jej pochowku. Odkopaliśmy 
jej zwłoki i przewieźliśmy do Brzeżan, 
gdzie pochowaliśmy na miejscowym 
parafialnym cmentarzu. U tego Ukra-
ińca była jeszcze córka siostry - Boże-
na, ur. 1937 r., którą on ukrył i w ten 
sposób ocalił od śmierci. Zabraliśmy 
ją wtedy również do Brzeżan. Boże-
na aktualnie nosi nazwisko Ziomek i 
mieszka w Zielonej Górze”. (Jan Ma-

łaszyński; w: Komański Henryk, Sie-
kierka Szczepan: Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie tarno-
polskim 1939 – 1946; Wrocław 2004, 
s. 759 - 760). „Z opowiadań ocalałych 
mieszkańców wsi wiem, że napad roz-
poczęli oni od uroczystej mszy w cer-
kwi, w której miejscowy ksiądz greko-
katolicki poświęcił przeznaczone do 
mordowania Polaków karabiny, kosy, 
widły, siekiery i noże, głosząc: „żeby 
żniwa były obfite”. W mordzie brali 
udział niektórzy nasi sąsiedzi. Więk-
szość zamordowanych Polaków zgi-
nęła od ciosów siekier, noży i wideł, 
a tylko nieliczni zostali zastrzeleni, 
głównie ci, którzy próbowali ratować 
się ucieczką. Pierwszą ofiarą zbrodni 
była Pani Gutowska, żona kierownika 
szkoły, która mieszkała w pobliżu cer-
kwi. Była w ostatnim miesiącu ciąży. 
Oprawcy nożem rozpruli jej brzuch. 
Jej córeczkę Romcię zakłuto nożami” 
(Janina Mazur; w: Komański..., jw., s. 
760).

W tym czasie nad Bzurą toczyła się 
wielka bitwa polsko-niemiecka i gdy-
by nie sowiecka agresja losy wojny 
nie były przesądzone.     

W nocy z 18 na 19 września 1939 
roku podczas pobytu u swoich rodzi-
ców we wsi Szumlany pow. Podhajce 
zamordowana została przez bojówka-
rzy OUN 5-osobowa polska rodzina 
nauczycieli: Jan Groszek, lat około 
30, kierownik szkoły powszechnej 
w Horożance, jego żona Helena, lat 
26, nauczycielka i ich syn lat 2 oraz 
rodzice Jana. Podczas napadu schro-
nili się w piwnicy. Nie mogąc ich 
wydostać ukraińscy bandyci przynie-
śli słomę, oblali naftą i podpalili. W 
płomieniach zginęli oprócz Jana, jego 
żony i dziecka, także jego rodzice. 
(Komański..., s. 260). Tej nocy we 
wsi Szumlany miejscowi Ukraińcy 
zamordowali za pomocą siekier, wi-
deł, kołków, broni palnej 46 Polaków. 
Wśród nich zamordowany został tak-
że Grzegorz Engel, dyrektor szkoły, 
razem ze swoją żoną. (Komański..., 
s. 270). Sprofanowany został kościół 
rzymskokatolicki. Masakrę przerwało 
wejście Armii Czerwonej. „Zamordo-
wano rodziny właścicieli folwarków 
Gilewskiego i Gołembskiego, po 3 
osoby, rodzinę kierownika szkoły En-
gela (4 osoby) oraz około 20 innych 
rodzin polskich. Bandzie przewodził 
ukraiński ksiądz z Trościańca powiat  
Brzeżany. /.../ W liście wysłanym 17 
grudnia 1941 r. przez polskiego rząd-
cę z dworu w Szumlanach Jana Sera-
fina do Polskiego Komitetu Pomocy 
w Brzeżanach, pisał on: „We wrze-
śniu 1939 r. Ukraińcy zamordowali w 
Sławentynie miejscową nauczycielkę 
p. Zdebową, z domu Małaczyńską. 
Mordowali ją w sposób wyrafinowa-
ny. Egzekucja trwała w mieszkaniu 
nauczycielki od zmroku do świtu. Po-
wodem mordu był fakt, że Zdebowa 
była Polką”. /.../ Mord w Szumlanach 
rozpoczął się od sprofanowania rzym-
skokatolickiego kościoła. Banda roz-
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biła drzwi kościoła, z którego wynie-
siono następnie obrazy, chorągwie, 
szaty liturgiczne i wszystko, co się w 
nim znajdowało. W akcji brała udział 
młodzież męska i żeńska. Następnie 
pocięto na części przedmioty, nadają-
ce się na przeróbkę spódnic, chustek 
itp., przy czym przy podziale docho-
dziło do bójek, a zwyciężał silniejszy. 
Z kolei uformował się pochód. Kilku z 
mołojców ubrało się w niezniszczone 
jeszcze szaty liturgiczne, wsiadło na 
konie i wśród szyderczych okrzyków, 
śmiechów i dzikiej wesołości ruszono 
na wieś. Zabrano oczywiście kielichy, 
komunikanty i inne świętości, które 
rozrzucano po drodze. Nie należy za-
pominać, że zarówno świętokradcy, 
jak cała zresztą wieś byli katolikami, 
a tylko obrządku greckiego. Ta profa-
nacja trwała trzy dni, żadnej władzy 
wtedy nie było. W międzyczasie mor-
dowano nocą rodziny polskie i rabo-
wano ich dobytek. W tym to czasie 
wymordowano wszystkich Polaków 
w Szumlanach”.  („Antypolska akcja 
nacjonalistów ukraińskich w Mało-
polsce Wschodniej w świetle doku-
mentów Rady Głównej Opiekuńczej  
1943 – 1944”, wstęp i opracowanie 
L. Kulińska i A. Roliński,  Kraków 
2003, s. 12 – 14).  

22 września 1939 roku w osadzie 
wojskowej Szczurzyn pow. Łuck 
„po wkroczeniu Sowietów większość 
osadników tj. 14 oraz 2 oficerów WP, 
zostało zamordowanych przez miej-
scowych Ukraińców. Wśród ofiar był 
kierownik szkoły Stanisław Kajkowski 
(Kajtowski?), oraz Witold Gradzik, 
lat 41, który w niedzielne popołudnia 
załatwiał miejscowym Ukraińcom 
sprawy urzędowe, pisząc podania i 
odpowiadając na pisma, a na przed-
nówku pożyczał żywność”.  (Siemasz-
ko..., s. 636).  

„Pod wsią Wołkowysk usłyszeliśmy 
straszną wiadomość. Ukraińcy za-
mordowali bestialsko całą rodzinę 
miejscowej nauczycielki i harcerki, 
hufcowej Zosi Waszczatyńskiej. Zabili 
męża, jej dzieci i rodziców, a ją naj-
okrutniej. Rozerwali ją między dwo-
ma sosnami. Najwidoczniej broniła 
się, nie dając się zamordować” (Irena 
Sandecka: W cieniu ukraińskich noży, 
s. 20; w: Marek A. Koprowski: Wo-
łyń. Epopeja polskich losów 1939 – 
2913. Akt II. Warszawa  2013). „Uda-
ło jej się (Irenie Sandeckiej - przypis 
S.Ż.)  sprowadzić i pochować na nim 
(cmentarzu w Krzemieńcu - przypis 
S.Ż.) ekshumowane szczątki harcerki 
Zofii Waszczatyńskiej zamordowanej 
we wrześniu 1939 r. przez ukraińskich 
nacjonalistów, o śmierci której dowie-
działa się, pomagając przyjaciółce 
w zawiezieniu matki do lwowskiego 
szpitala” (jw., s. 57).

We wrześniu 1939 roku w osadzie 
wojskowej Nawóz  pow. Łuck, Ukra-
ińcy ze wsi zamordowali kierownicz-
kę szkoły Puszkarczukową, a jej ciało 
powiesili. Obrabowali i zamordowali 
5 osadników, w tym kpt. Józefa Mi-
chalskiego, odznaczonego krzyżem 
Virtuti Militari, oraz 16-letniego Wła-
dysława Głowę, syna osadnika,  który 
nie chciał zdradzić, gdzie ukrywa się 
jego ojciec. We wsi Zabłocie, pow. 
Kowel, miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Polaka, nauczyciela Kunisza. 
We wsi Germakówka pow. Buczacz, 
po wkroczeniu wojsk sowieckich: 
„Na dziedzińcu miejscowego młyna 
załadowano na samochody „zisy” 
kilka rodzin polskich: komendanta 
policji Styczyńskiego, Gayrów - dy-
rektora szkoły powszechnej, dwoje 
staruszków Mullerów, właścicieli nie-
dawno wybudowanego młyna i kilka 
innych rodzin, których nazwisk nie 
zapamiętałem. Wywieziono ich w nie-
znanym kierunku. Zaginęli bez wieści. 
Okazało się, że listę tych nieszczęśni-
ków przygotowano w domu Żyda Ra-
abego”. (Stanisław Leszczyński; w: 
Komański..., s. 539). „Późną jesienią 
1941 r., Raabowie ukryli się w lesie 
w Murawińcu, pod Iwaniem Pustym. 
Mój ojciec pomagał im budować w 

ziemi schron. Często zimą w nocy 
Raabe stukał cichutko w nasze okno. 
Moja matka mu otwierała i podawa-
ła zawiniątko z jedzeniem. Po wojnie 
syn starego Raabego Moszko, już w 
randze sowieckiego kapitana odna-
lazł moją matkę w Namysłowie i po-
dziękował za okazaną pomoc”. (jw., 
s. 541). Włodzimierz Drohomirecki 
z miasteczka Derażne pow. Kostopol 
wspomina: „Przed Bożym Narodze-
niem 1939 r., nauczycielka Żydów-
ka Berta Aros dokonała w klasach 
przeglądu noszonych przez dzieci 
medalików. Co wartościowsze, w tym 
mój złoty krzyżyk z łańcuszkiem, pre-
zent Chrztu Świętego od mojego ojca 
Chrzestnego, zostają zerwane i zabra-
ne”. (Oczami dziecka; w: „Świadko-
wie mówią”, Warszawa 1996, s. 97). 
Zdrada Państwa Polskiego i Polaków 
pod okupacją sowiecką, dokonana 
przez znaczną część  mniejszości 
żydowskiej, była tematem tabu i jest 
nim do dnia dzisiejszego. Każdy, kto 
ośmieli się ujawniać te fakty, narażo-
ny jest na epitet „antysemity”. 

Taką samą antypolską postawę przy-
jęli Ukraińcy na terenach opanowy-
wanych przez wojska niemieckie. We 
wrześniu 1939 r. we wsi Pawłokoma 
pow. Brzozów ukraiński nacjonalista,  
nauczyciel Mikołaj Lewicki, złożył 
donos do Niemców na 12 Polaków, 
że posiadają broń i w nocy ostrzelali 
żołnierzy niemieckich. Niemcy aresz-
towali 5 Polaków, groziło im rozstrze-
lanie. Okazało się, że oficer niemiecki 
prowadzący śledztwo zna jednego z 
aresztowanych, gdyż razem służyli w 
wojsku austriackim podczas pierw-
szej wojny światowej.  Śledztwo 
przeprowadził dokładnie i zwolnił 
aresztowanych. Po dwóch tygodniach 
Niemcy cofnęli się i Pawłokoma 
znalazła się pod okupacją sowiecką. 
Kilku Ukraińców zwróciło się do ko-
mendanta NKWD z zapytaniem, czy 
mogą wyrżnąć Lachów? Usłyszeli za-
kaz i stwierdzenie „u nas wsie nacje 
mają równe prawa”. Wówczas miej-
scowy Komitet Ukraiński doniósł do 
NKWD, że część Polaków jest osad-
nikami wojskowymi, którzy walczyli 
w 1920 r. NKWD zesłało na Sybir 7 
polskich rodzin liczących 40 osób. Z 
tej grupy ocalało 10 osób. 

Stefania Kisielewicz ze wsi Zawonie 
pow. Sokal opisuje sytuację w Ma-
łopolsce Wschodniej: Jeszcze przed 
wojną 1939 roku pracowałam jako 
nauczyciel w mojej rodzinnej wsi Za-
wonie. Po wybuchu wojny niemiec-
ko-polskiej 1 września 1939 roku 
oraz po wkroczeniu armii sowieckiej 
do wsi 20 września, powiat sokal-
ski został podzielony na dwie części. 
Zachodnia część po rzekę Sołokiję 
znalazła się pod okupacją niemiec-
ką, wschodnia część pod okupacją 
sowiecką. /.../ Szkoła w Zawoni była 
podporządkowana Rejonowi Szkolne-
mu w Mostach Wielkich, należących 
do powiatu Żółkiew. Naczelnym in-
spektorem został Rosjanin przysłany 
ze wschodu, inspektorem dla szkół 
polskich Polak o nazwisku Podo-
lak. Natomiast inspektorem dla szkół 
ukraińskich - Ukrainiec, którego na-
zwiska nie pamiętam. W mojej szkole 
w Zawoni językiem nauczania pozo-
stał język polski gdyż wieś była czysto 
polska. Wprowadzono tylko jako obo-
wiązkowy język rosyjski - 4 godziny 
tygodniowo. Otrzymaliśmy podręcz-
niki do języka rosyjskiego. Początko-
wo mieliśmy trudności z nauczaniem 
ale znajomość pisma ukraińskiego 
znacznie pomogła w opanowaniu ję-
zyka rosyjskiego. Wprowadzono stały 
czas moskiewski obowiązujący przez 
cały rok, bez podziału na zimowy i let-
ni. Dzieci cofnięto o jedną klasę, gdyż 
w ZSRR obowiązek szkolny zaczynał 
się dopiero w wieku 8 lat. (W polskim 
szkolnictwie od 7 lat). Na pierwszej 
konferencji nauczycieli, która miała 
charakter informacyjny, dowiedzie-
liśmy się, że dzieciom w stosunku 
do nauczycieli nie wolno używać ty-
tułu pan - pani, lecz zwracać się po 
imieniu i po imieniu ojca, np. „Mario 

Piotrowna” co w polskich zwyczajach 
absolutnie nie wychodziło. A w ogó-
le to tytuł pan - pani został wyklęty i 
wyeliminowany z użycia nawet w pry-
watnych rozmowach. Łatwo wyobra-
zić sobie wrażenie kiedy oznajmiłam 
dzieciom, że nie wolno im zwracać się 
do mnie per pani. Na to oświadczenie 
wybuchł oczywiście potężny huragan 
śmiechu i pytania, a jak mamy teraz 
mówić do pani? Podałam im wersję w 
języku polskim, która brzmiała „Ste-
fania - Janowna”, co wywołało nowy 
huragan śmiechu i ostateczną ich de-
cyzję wyrażoną w słowach „Proszę 
pani my dalej będziemy mówić pani, 
ale jak jaki moskal przyjedzie (co 
oznaczało inspektora) to my nie bę-
dziemy wtedy mówić pani. I wszystko 
pozostało po staremu.” (W: Siekier-
ka..., s. 1055, lwowskie).     

W Nowej i Starej Dąbrowie pow. Ko-
wel za okupacji sowieckiej kierowni-
kiem szkoły był Mikołaj Bałysz, po-
rucznik,  później oficer w 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK. „Nauka 
w szkołach była przymusowa. Cho-
dziliśmy do niepełnej szkoły średniej. 
Języka polskiego nie było. Nauka od-
bywała się w języku ukraińskim i ro-
syjskim. Nauczycielami byli Ukrainki 
i Sowieci oraz jeden Polak – Śledź 
Stanisław, który uczył matematyki. 
Za okupacji niemieckiej Śledź uczył 
nas potajemnie z zakresu gimnazjum. 
Po wojnie dał nam zaświadczenie, 
że skończyliśmy po dwa lata gimna-
zjum”.  (Witold Brania: Stara i Nowa 
Dąbrowa na Wołyniu 1939 – 1944 r.; 
w: „Biuletyn Informacyjny 27 Dywi-
zji Wołyńskiej AK”, nr 1/2000). 

Józef Ostrowski „Podlaski” pisze 
(Moje wspomnienia o Wołyniu; w: 
„Biuletyn Informacyjny 27 Dywi-
zji Wołyńskiej AK” nr 4/1996): „W 
mojej rodzinnej Kolonii Dobra pow. 
Łuck utworzono Szkołę Powszechną 
I stopnia. Uczęszczałem do niej od 
klasy I do IV, kontynuując naukę w 
Zofiówce. Była to specyficzna szkoła 
pod względem różnorodności narodo-
wościowej. Kierownikiem był Polak, 
Franciszek Walas, zaś pozostałych 
czworo nauczycieli było pochodzenia 
żydowskiego. Moją wychowawczy-
nią i wykładowczynią języka polskie-
go była Rachela Bojmelówna. Są to 
fakty niezaprzeczalne, świadczące o 
tolerancji, obce nam były zjawiska 
dyskryminacji mniejszości narodo-
wych. Przez długie lata dane mi było 
obcować z młodzieżą ukraińską, nie-
miecką i żydowską. Łączyły nas kole-
żeńskie stosunki, nie było wyróżniania 
jednych przed drugimi. Na całe życie 
pozostał w mej pamięci obraz otwar-
cia roku szkolnego 1939/1940 w Zo-
fiówce. Opóźnienie w funkcjonowaniu 
szkól wiejskich było spowodowane 
działaniami wojennymi. Dlatego ce-
remonii tej w naszej szkole dokonano 
dopiero pod koniec października 1939 
r. Po raz pierwszy zobaczyłem dwóch 
funkcjonariuszy NKWD, którzy na 
przemian informowali obecnych, że 
Armia Czerwona w roli „wyzwoliciel-
ki” mieszkańców Ukrainy Zachodniej 
przyniosła rajskie życie na tej ziemi. 
Pozwolili sobie na bezczelny szantaż 
młodzieży i oznajmili, że znane im są 
nieporozumienia jakie miały miejsce 
w „pańskiej Polsce” na tle narodo-
wościowym i oto nadeszła chwila, 
by zgłosić tego rodzaju incydenty. 
Zauważyłem, że na ten perfidny apel 
żywo zareagowała pewna część mło-
dzieży żydowskiej. Wytworzyła się 
natychmiast nieprzyjemna atmosfera, 
co wzbudziło we mnie lęk i niechęć 
do przebywania w tym środowisku. 
Nasunęło mi się wtedy pytanie: skąd 
tak raptowne dążenie do skłócenia 
nas, młodzieży zżytej ze sobą od wie-
lu lat? Przeniosło to się również poza 
szkołę – gdzie nie spojrzeć na tabli-
cach ogłoszeń i na budynkach miesz-
kalnych w całej Zofiówce pojawiły się 
ohydne plakaty szkalujące polskiego 
żołnierza i polski naród. Nierzadko 
spotykałem się również z bolesnymi 
docinkami ze strony ludności żydow-
skiej. Wszystko to w sumie było bez-

pośrednim powodem mojej rezygnacji 
z dalszej nauki w ogóle. Dopiero po 
zakończeniu działań wojennych i zde-
mobilizowaniu mnie, po siedmiolet-
niej przerwie, wznowiłem naukę. Ale 
już tym razem w Malborku.”      

W kwartalniku „Biuletyn Informacyj-
ny 27 Dywizji Wołyńskiej AK”, nr 
1/1996, zamieszczony został artykuł 
Antoniego Jagodzińskiego: Początki 
okupacji sowieckiej w Krzemieńcu. 
W części „Szkolnictwo” pisze on: 
„Szkolnictwo w pow. krzemieniec-
kim w pierwszym półroczu 1939/40 r. 
funkcjonowało nadal tak samo jak za 
czasów Polski Niepodległej. Różnica 
polegała jedynie na tym, że miejsce 
inspektora szkolnego p. Robaka, któ-
ry opuścił miasto i wyjechał na teren 
okupacji niemieckiej, zajęła miejsco-
wa młoda komunistka narodowości 
żydowskiej, z zawodu lekarka, miano-
wana przez kompartię na stanowisko 
kierowniczki Wydziału Szkolnego. In-
spektorami szkolnymi, jej pomocnika-
mi, byli bracia  Szaszkiw pochodzący 
ze wsi Bereżce, synowie gospodarza 
wiejskiego, także komuniści; jeden 
z nich był nauczycielem szkoły po-
wszechnej i przed wojną odsiadywał 
karę więzienia. Cała praca wydziału 
polegała na tym, aby utrzymać na-
uczanie w szkołach i przygotować 
nauczycielstwo do wprowadzenia 
nowych sowieckich programów szkol-
nych. Ponieważ na skutek mobilizacji 
wielu nauczycieli zostało powołanych 
do wojska, a poza tym niektórzy opu-
ścili samowolnie posady i wyjecha-
li – więc wiele etatów było wolnych. 
Obsadzono je nowymi ludźmi, czę-
ściowo byłymi nauczycielami z cza-
sów rosyjskich, którzy w Polsce nie 
mogli nauczać z powodu braku kwa-
lifikacji naukowych lub niejednokrot-
nie etycznych i moralnych. Większość 
z nich była narodowości rosyjskiej 
i ukraińskiej. /.../  Do największej i 
najcenniejszej w Krzemieńcu biblio-
teki Liceum Krzemienieckiego władze 
sowieckie wydelegowały młodego ko-
munistę, Żyda, z zadaniem wyelimino-
wania tych wszystkich książek, które 
mogłyby być uznane za nieprzyjazne 
i szkodliwe dla ustroju i idei komuni-
stycznej.”      

W dniach 8 - 10 lutego 1940 roku mia-
ła miejsce I deportacja Polaków na 
Sybir. M.in.we wsi Pawlikówka pow. 
Kałusz deportowana na Sybir została 
nauczycielka Maria Wierzbicka, żona 
policjanta, który został aresztowa-
ny w październiku 1939 roku przez 
NKWD w wyniku donosu miejsco-
wych Ukraińców. W miasteczku Niż-
niów pow. Tłumacz w wyniku donosu 
miejscowych Ukraińców wywieziono 
na Sybir kilka sióstr niepokalanek, 
które prowadziły w klasztorze szkołę 
i ochronkę, wśród nich siostrę Alinę 
Rościszewską. Wśród Polaków de-
portowanych wtedy na Sybir z mia-
steczka Tyśmienica pow. Tłumacz 
była nauczycielka Gałązkowa. 

II deportację Sowieci przeprowadzi-
li w dniach 12 - 15 kwietnia 1940 r. 
W mieście Borszczów woj. tarnopol-
skie wśród wywiezionych na Sybir 
było prawie całe grono profesorskie 
z borszczowskiego gimnazjum i li-
ceum. Tak, jak w lutym kolonistów, 
tak teraz rdzennych mieszkańców tych 
ziem wskazali miejscowi Ukraińcy, 
jako groźnych „wrogów socjalizmu 
i ZSRR”. (Ludwik Fijał; w: Komań-
ski..., s. 520). Wśród deportowanych 
na Sybir z miasta Kołomyi znaleźli się 
m.in.: nauczycielka Amelia Piskozub 
wraz z trzema córkami, które zaginęły 
bez wieści oraz nauczycielka Szkoły 
Powszechnej im. A. Mickiewicza w 
Kołomyi Augustyna Szpakowska, 
która wyszła z armią gen. Andersa.  

Od września 1939 r. do końca 1940 r. 
w miasteczku Kuty pow. Kosów Hu-
culski NKWD przy aktywnej pomo-
cy miejscowych Ukraińców i Żydów 
aresztowało m.in.: nauczycielki Elż-
bietę i Wandę Czajkowskie, nauczy-
ciela Jana Honczarka i jego syna, na-

uczycielkę Marię Janowicz (Ormian-
kę) i jej córkę Wisię, nauczyciela Do-
rko Łomeja (Ormianina). Nauczyciele 
ci zostali potem z więzienia zwolnie-
ni, bądź udało im się zbiec podczas 
wkraczania wojsk niemieckich. Padli 
jednak ofiarą zbrodniarzy SB-OUN-
-UPA-SKW oraz policjantów ukraiń-
skich. W sposób niezwykle okrutny 
zamordowani został: Elżbieta Czaj-
kowska (lat 35), Wanda Czajkowska 
(lat 30), Jan Honczarek (lat 35) i jego 
syn, Maria Janowicz (lat 42) i jej cór-
ka Wisia (lat 9 - zakłuta nożami), a 
także Ormianin Dorko Łomej. 

Nie sposób jest ocenić, ilu nauczy-
cieli polskich deportowali Sowieci 
na Sybir, ilu uwięzili i zamordowali 
podczas ucieczki przed nacierający-
mi wojskami niemieckimi. Ocaleli 
świadkowie potwierdzają, że tak sze-
rokie spenetrowanie przez NKWD 
środowiska polskich nauczycieli było 
możliwe dzięki współpracy Ukraiń-
ców, dotychczasowych sąsiadów Po-
laków. Najczęściej sąsiadów od wielu 
pokoleń, w tym w wielu przypadkach 
skoligaconych. 

Wiktor Chmieluk ze wsi Skorodyńce 
pow. Czortków, woj. tarnopolskie: 
„Pierwszego mordu w naszej wsi 
dokonali nacjonaliści ukraińscy na 
miejscowej nauczycielce Danucie 
Walkównej. Miało to miejsce wcze-
sną wiosną 1941 r. Mieszkała ona 
obok szkoły u Ukraińca Andrzeja 
Sawickiego. Około północy, kiedy 
wracałem od Stefana Sitki, gdzie słu-
chaliśmy wspólnie radia, usłyszałem 
nagle krzyk. A po chwili natknąłem 
się na biegnącego od strony szkoły 
osobnika. Postanowiłem dowiedzieć 
się od niego, co się tam dzieje. Miał 
głowę zakrytą chustą. Gdy nie od-
powiedział na zadane mu pytanie, 
zerwałem chustkę i rozpoznałem, że 
jest to Ukrainiec z naszej wsi - Antoni 
Szewciw. Zostawiłem go i poszedłem 
do domu, w którym mieszkała - D. 
Walkówna. W jej izbie świeciła się 
lampka, a drzwi były otwarte. Prze-
rażony A. Sawicki powiedział mi, że 
nauczycielka została zamordowana. 
Wszedłem do mieszkania i zobaczy-
łem wstrząsający widok. Walkówna 
leżała na łóżku z odchyloną głową 
i poderżniętym gardłem. Jej śmierć 
skojarzyłem ze spotkanym na drodze 
Antonim Szewciwem. Jak się później 
okazało, działał on wspólnie z Miko-
łajem Hapijem.” (W: Komański..., s. 
694). 

Okupacja niemiecka dała nacjonali-
stom ukraińskim jako kolaborantom 
możliwość dalszej eksterminacji lud-
ności polskiej. Już 8 i 9 sierpnia 1941 
roku w mieście Stanisławów oraz 
powiecie stanisławowskim polic-
ja ukraińska aresztowała, według 
wcześniej przygotowanych list imi-
ennych przez ukraińskich działaczy 
OUN, w tym m.in. Iwana Rybczyna 
i Danysza - nauczyciela ukraińskiego 
gimnazjum -  około 800 Polaków i 
przekazała ich do gestapo, gdzie po 
przesłuchaniach wywiezieni zostali 
nocą z 14 na 15 sierpnia do Czar-
nego Lasu k. Stanisławowa i tam 
zamordowani. Wśród nich było około 
130 nauczycieli oraz 67 czołowych 
przedstawicieli inteligencji. Lista po-
mordowanych nauczycieli z miasta 
Stanisławowa, aresztowanych 8 - 9 
sierpnia 1941 roku i rozstrzelanych w 
nocy z 14 na 15 sierpnia 1941 roku 
w rejonie Czarnego Lasu zawiera 121 
nazwisk: 66 nauczycieli szkolnictwa 
powszechnego, w tym 50 kobiet oraz 
55 nauczycieli szkolnictwa średniego 
ogólnokształcącego i zawodowego, 
w tym 15 kobiet. 17 sierpnia  1941 
r. w miasteczku Tyśmienica pow. 
Tłumacz policjanci ukraińscy aresz-
towali 18 Polaków: 10 nauczycieli i 
8 młodych osób; wszyscy zostali roz-
strzelani kilka dni później w Czarnym 
Lesie. Byli to nauczyciele: Janina 
Bańkowska (aresztowana z mężem, 
który nie chciał opuścić żony), 
Mieczysław Dziedziniewicz, Maria 
Chirowska, Stanisław Leuruk, Józefa 
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Maląg, Karolina Kokówna, Aniela 
Statkiewiczowa, Stanisław Wajda, 
Helena Wysocka i Jadwiga Ziomkowa 
( Siekierka Szczepan, Komański Hen-
ryk, Różański Eugeniusz: Ludobójst-
wo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w wojew-
ództwie stanisławowskim 1939 – 
1946; Wrocław 2007, s. 712). 

W 1942 roku bojówki OUN nasiliły 
mordowanie przedstawicieli pol-
skiej inteligencji, która mogłaby 
organizować samoobronę ludności 
polskiej przed planowaną jej 
eksterminacją. Byli to głównie 
leśnicy, księża katoliccy i nauczy-
ciele.  Poniżej przykłady. 

4 kwietnia 1942 roku we wsi Hleszc-
zawa pow. Trembowla bojówkarze 
OUN uprowadzili jadącego rowerem 
do swoich rodziców do Trembowli  na 
święta Wielkanocne polskiego nauc-
zyciela Jana Nogę. Jego zwłoki od-
nalezione w lipcu 1942 roku w studni 
w jednym z gospodarstw w Hleszc-
zowie miały wydłubane oczy, odcięte 
genitalia i zaciśnięty na szyi sznur.   

7 listopada 1942  we wsi Wołkowy-
ja pow. Dubno do domu rodziny na-
uczycieli Sierżyckich oraz ziemian 
Obuch-Woszczatyńskich wdarła się 
grupa uzbrojonych Ukraińców, poli-
cjantów i cywili. „Zamordowani zo-
stali: nauczyciele Jerzy Sierżycki, s.. 
Konstantego, lat 39 z żoną Zofią i troj-
giem dzieci: Janem, lat 5, półtorarocz-
nymi bliźniętami Stanisławem i Anną; 
rodzice Zofii Sierżyckiej; Wacław 
Obuch - Woszczatyński, s. Jana, lat 
83 (ziemianin, którego majątki zosta-
ły skonfiskowane przez carat po 1863 
r.) i jego żona Maria z Jezierskich, c. 
Józefa, lat 71. Zastrzeleni na miejscu 
zostali Obuch - Woszczatyńscy i dzie-
ci Sierżyckich, natomiast małżeństwo 
Sierżyckich bojówkarze wywieźli wo-
zem w pole, gdzie ich maltretowali, a 
zwłoki ledwo przysypali ziemią. Mały 
Staś z dwoma ranami w głowie, pilno-
wany przez policjantów, męczył się 23 
godziny, zanim zmarł. Sprowadzone-
mu przez rodzinę lekarzowi oprawcy 
nie pozwolili zrobić zastrzyku znie-
czulającego. Również nie pozwolili 
na przeniesienie zwłok Świerżyckich 
na cmentarz. Po jakimś czasie ksiądz 
Hieronim Szczerbicki, obsługujący 
parafie Tesłuhów i Łysin, z miesz-
kańcami Wołkowyi zorganizował 
nocą ekshumację pomordowanych 
Sierżyckich i przeniósł na cmentarz 
rzymskokatolicki w Tesłuhowie. Po 
wojnie Adam Obuch - Woszczatyński, 
akowiec, będąc w sowieckim łagrze, 
musiał wysłuchać szczycenie się tą 
zbrodnią jednego z jej uczestników” 
(Siemaszko..., s. 105 - 106). Wacław 
i Maria Obuch - Woszczatyńscy byli 
teściami gen. Franciszka Niepokól-
czyckiego „Teodora” (zastępcy Ko-
mendanta Kedywu Komendy Głów-
nej AK, a po rozwiązaniu AK prezesa 
Zrzeszenia WiN). Byli oni także spo-
krewnieni z żoną Jana Kiwerskiego 
„Oliwy”, d-cy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK. Sierżyccy żywili ukry-
wających się Żydów.  

Już wtedy nauczyciele polscy na Kre-
sach organizowali obronę ludności 
polskiej przed nacjonalistami 
ukraińskimi. 

Przywódcami samoobrony w Wydy-
merze byli ludzie związani z konspi-
racją ZWZ-AK: Franciszek Żarczyń-
ski i Marcin Brzozowski – nauczyciel. 
W połowie 1942 roku w osadzie Sien-
kiewiczówka pow. Łuck powstała 
konspiracyjna grupa samoobrony pod 
dowództwem nauczyciela Anatola 
Ruebenbauera. Jesienią 1942 roku we 
wsi Ostrówki pow. Luboml została 
zawiązana konspiracyjna placówka 
AK, której dowódcami byli nauc-
zyciel Jan Lisoń i kierownik szkoły 
Józef Jeż. Członkiem AK był również 
ks. proboszcz Stanisław Dobrzański. 
Starsi gospodarze byli przeciwni or-
ganizowaniu samoobrony, aby nie 
drażnić Ukraińców. Polacy w tej wsi 

mieszkali zgodnie od kilkuset lat i 
nie dopuszczali do myśli tego, aby 
ze strony sąsiadów Ukraińców mogło 
spotkać ich coś złego. Miało to skutki 
tragiczne.  

W II połowie 1942 roku w kolonii 
Gurów pow. Włodzimierz Wołyński 
nauczyciel ze Żdżar Wielkich Jan Ci-
chocki zorganizował grupę konspira-
cyjną. Był on przywódcą tej grupy w 
Gurowie i sąsiednich Zabłoćcach. W 
tym też czasie we wsi Iwanicze Stare 
i w kolonii Iwanicze Nowe pow. Wło-
dzimierz Wołyński zorganizowanej 
grupie konspiracyjnej AK przewo-
dzili: kierownik szkoły Władysław 
Filar (niedawno zmarły bohaterski 
Kresowianin) i nauczyciel Jerzy Kra-
snowski. W 1942 roku we wsi Wól-
ka Markowiecka pow. Horochów 
„została zorganizowana z pomocą 
nauczyciela Kazimierza Kałmierczy-
ka mieszkającego w sąsiedniej wsi 
Wólce Szelwowskiej, mała grupa bo-
jowa, tzw. Straż Chłopska, związana 
organizacyjnie ze Stronnictwem Lu-
dowym.” (Siemaszko..., s. 144 - 145). 
Pod koniec 1942 roku w miasteczku 
Rożyszcze pow. Łuck powstał odci-
nek samoobrony Rożyszcze Obwodu 
AK Kiwerce, którego dowódcą był 
miejscowy nauczyciel pchor. Jan Gar-
czyński „Gryf”, „Lama”. Uratowało 
to życie setkom osób polskiej ludno-
ści  z miasteczka oraz ze wsi okolicz-
nych. Niestety, nie zapobiegło to ko-
lejnym tragediom na Wołyniu. 

W wioskach ukraińskich, często poło-
żonych wśród lasów, daleko od miast 
i miasteczek kresowych, w szkole 
powszechnej zwykle pracowała jedna 
nauczycielka albo jedna rodzina na-
uczycielska. Większość z nich została 
wymordowana w okrutny sposób, w 
tym także przez swoich ukraińskich 
uczniów i ich rodziców -  i nie pozo-
stał po nich nawet ślad pamięci, nie 
mówiąc już o grobach. 

Niedaleko miasteczka Kuty pow. 
Kosów Huculski. „Jesienią 1942 r. 
zaczęły docierać do nas wieści o przy-
padkach zamordowania pojedynczych 
osób. Było to zwykle daleko w górach 
i tak mało prawdopodobne, że trudno 
było uwierzyć. Najbardziej w naszym 
domu omawiano przypadek zamordo-
wania w okrutny sposób nauczycielki 
wiejskiej szkoły, którą znali moi rodzi-
ce. /.../ Było to niedaleko Kut w gó-
rach. Znaleziono ja w rowie, niedbale 
czymś przykrytą. Miała obcięte piersi, 
wydłubane oczy, obcięty język, całe 
ciało skłute nożem” (Grażyna Drob-
nicka; w: Siekierka..., s. 299; stanisła-
wowskie).  

W grudniu 1942 roku we wsi Cho-
rupań pow. Dubno: „Do mieszka-
nia nauczyciela i kierownika szkoły 
powszechnej Polaka, ożenionego z 
Ukrainką, szanowanego przez miej-
scową ludność ukraińską za wprowa-
dzenie do szkoły języka ukraińskiego i 
pomoc w załatwianiu różnych spraw 
urzędowych, przyszło kilku uzbrojo-
nych Ukraińców i siłą zabrało go z 
mieszkania, a następnie zastrzeliło. 
Gdy żona Ukrainka wystąpiła w jego 
obronie, tłumacząc jego zasługi dla 
ludności ukraińskiej, została przez 
jednego z bojówkarzy uderzona kolbą 
karabinu ze słowami: „Ty zisuwała 
ukrajinśku krow” („Ty zepsułaś ukra-
ińską krew”). (Siemaszko..., s. 84 – 
85). 

We wsi Hlibów pow. Skałat, świadek 
Danuta Kotelec z d. Deputat: „Pew-
nego dnia wyruszyłyśmy z mamą w 
odwiedziny do jednej z ciotek - wspo-
mina pani Danuta. - Szłyśmy przez 
Chlibów w kierunku pobliskiego 
Grzymałowa. W pierwszej wsi mama 
nagle zasłoniła mi oczy. Ale ja zoba-
czyłam... Polską nauczycielkę roz-
ciągniętą na wraku czołgu i dziecko, 
może pięcioletnie, przybite do płotu. 
A w samym Grzymałowie obserwo-
wałyśmy jak Niemcy wpędzili Żydów 
do stawów i tam mordowali. Jak po-
wiedziała ciocia Lusia trwało to już 

trzy dni.” (Dariusz Chajewski: Trzy 
kresowe światy pani Danuty. W: 
https://plus.gazetalubuska.pl/trzy-
kresowe-swiaty-pani-danuty-poznaj-
niezwykla-ich-historie/ar/11681992 ; 
01.11.2016). Zagłada Żydów w Grzy-
małowie miała miejsce w 1942 roku. 

W lutym 1943 roku w kolonii Hały 
pow. Sarny komendantem samoo-
brony został kierownik szkoły Mar-
cin Brzozowski “Lech”. We wsi Huta 
Stepańska pow. Kostopol utworzono 
kilkuosobowy Komitet Samoobrony, 
którego przewodniczącym został 
nauczyciel Władysław Kurkowski 
“Duch”, a w jego składzie był także 
ksiądz proboszcz Bronisław Drz-
epecki. Podjęto uchwałę, że samoo-
brona będzie walczyć wyłącznie z 
bojówkami ukraińskimi, lecz nie 
z kobietami, dziećmi i starcami. 
W lutym i w marcu 1943 roku w 
kolonii Zadąbrowie pow. Sarny 
działała samoobrona, której dowódcą 
był nauczyciel, ppor. rez. Adam 
Roskowiński. Na początku kwietnia, 
podczas napadu UPA, zginął on w 
walce, oraz 8 członków samoobrony 
i 10 innych Polaków.

Od lutego 1943 roku na Wołyniu 
rozpoczęla się ludobójcza rzeź 
ludności polskiej prowadzona przez 
Ukraińską Armię Powstańczą, 
początkowo nazywaną jako “bul-
bowcy” (od nazwiska dowódcy 
Tarasa Borowcia “Tarasa Bulby”), 
a następnie “banderowcami” (od 
nazwiska Stepana Bandery, przy-
wódcy OUN-B). Ze szczególnym 
okrucieństwem mordowani byli 
polscy nauczyciele i ich rodziny. 

W lutym 1943 roku we wsi Kop-
cze Czeskie pow. Łuck ukraińscy 
„powstańcy” zamordowali rodzinę 
polsko-czeską nauczycieli: uwiązali 
za szyję Czecha, kierownika szkoły 
w Kopczu Czeskim, Karola Tara-
bę i wlekli go za wozem, na którym 
wieźli do lasu na miejsce kaźni jego 
żonę Polkę, Elżbietę, nauczycielkę 
w Kopczu Ruskim oraz ich dzieci. 
„Pod koniec pobytu w Armatniowie 
dowiedzieliśmy się o tragedii w po-
bliskiej wsi Kopcze. Była to czeska 
wieś, która żyła sobie spokojnie, bo 
Ukraińcy, nie wiem czemu, Czechów 
tolerowali. Mieszkało tam zaprzy-
jaźnione z rodzicami nauczycielskie 
małżeństwo, Ela i Karol Tarabowie z 
trojgiem małych dzieci. Pani Ela była 
Polką, ale jako żona Czecha czuła się 
w Kopczach bezpiecznie. Jak się oka-
zało – niesłusznie. Wypatrzyli ją i tam. 
Ileż trzeba mieć w sobie zawziętości i 
nieprzytomnej nienawiści, aby przyjść 
do wsi po jedną, bezbronną kobietę, 
tylko dlatego, że jest Polką, próbować 
zabrać ją z domu z trojgiem dzieci, 
oferując łaskawie mężowi wolność 
i życie. Ponieważ pan Karol z oferty 
nie skorzystał, zabito go pierwszego. 
Dzieci zamęczono na oczach pani Eli, 
którą na końcu zgwałcono i zabito. 
Znajomy Czech, który moją mamę 
o tym bestialskim wydarzeniu poin-
formował, znał nazwiska oprawców. 
Obiecał, że po wojnie je ujawni, ale 
nie wiem, czy to zrobił. Długo pła-
kałam po śmierci Tarabów, lubiłam 
ich dom czysty, zadbany, serdecznie 
gościnny, ich synów Wiesia i Romka. 
Najbardziej żal było mi jednak małej, 
zaledwie trzyletniej Bogusi. Czy dla 
wyzwolenia Ukrainy, dla jej niepod-
ległości potrzebna była męczeńska 
śmierć Tarabów i ich dzieci?” (Bar-
bara Krawczyk: Gorzki kraj lat dzie-
cinnych...  Fundacja Moje Wojenne 
Dzieciństwo, 1999).     

12 marca 1943 roku we wsi Białka 
pow. Kostopol upowcy zamor-
dowali 18 Polaków, w tym 9 osób 
z rodziny nauczyciela Barcza oraz 
małżeństwo nauczycieli Pastusze-
wskich. Wcześniej chłopi ukraińscy 
zapewniali, że nic im się nie stanie. 
15 marca w kol. Jachimówka pow. 
Horochów upowcy uprowadzili z 
domu nauczyciela Władysława Kwi-
atkowskiego, lat 30. Na drugi dzień 

żona z pomocą uczniów znalazła 
jego zwłoki z powyłamywanymi 
kończynami w kupie gnoju. Tego 
dnia we wsi Kamionka pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali 13 Polaków. 
Wśród nich byli: nauczyciel Mar-
celi Zygadło, lat 32, jego żona Zofia 
z Trawińskich i ich córka Barbara w 
wieku 1 roku. Rodzina nauczyciela 
została spalona w domu jego żony. 
W kolonii Koszyszcze pow. Łuck 
policjanci ukraińscy pod dowództ-
wem Niemców, podczas pacyfikacji 
zamordowali 145 Polaków, w tym 
organizatora konspiracji, nauczyciela 
Antoniego Zarembę z żoną Anną i 
6-giem ich dzieci. W marcu we wsi 
Potok Złoty pow. Buczacz bande-
rowcy siekierami zarąbali kierownika 
szkoły Józefa Hutnika z żoną oraz 
nauczyciela Albina Podlewskiego z 
żoną Emilią.  We wsi Świszczów pow. 
Dubno wtargnęli nocą do mieszkania 
małżeństwa nauczycieli i zamordo-
wali Stanisława Lichotę, lat 50, kie-
rownika szkoły w tej wsi -  porąbali 
go i wrzucili w kawałkach do studni. 
We wsi Werbcze Duże pow. Kostopol 
powiesili w sieni domu na drabinie 
nauczycielkę Kazimierę Myczewską, 
a jej dwoje nieletnich dzieci udusili. 
Wcześniej Ukraińcy zapewniali ją o 
bezpieczeństwie. Barbara Gawęda – 
Kuchta ze wsi Stepań pisze: „ Z po-
czątkiem marca 1943 r. przywiózł na 
saniach chłop z Werbcza ciała udu-
szonej nauczycielki Meczewskiej i jej 
dwoje dzieci w wieku 12-10 lat.” (B. 
Gawęda-Kuchta: Wspomnienia z Wo-
łynia; w:  Lucyna Kulińska: „Dzieci 
Kresów II”, 2006). We wsi Zahorów 
Nowy pow. Horochów zbiegli ze służ-
by policjanci ukraińscy zamordowali 
nauczyciela NN z żoną i dwojgiem 
dzieci, których wrzucili do studni. We 
wsi Zastawie (Katarzynówka) pow. 
Horochów zamordowali 5 Polaków, 
wśród których był nauczyciel Palka, 
lat ok. 40. Zwłoki ofiar znaleziono w 
pobliskim lesie. 

W połowie lutego 1943 roku we wsi 
Wyrka pow. Kostopol zorganizowała 
się samoobrona współpracująca z 
samoobroną w Hucie Stepańskiej. 
Komendantem został nauczyciel 
por. Jan Skiba, lat ok. 30. 2 kwiet-
nia Ukraińcy podstępnie (proponując 
za pośrednictwem jakiejś kobiety 
wymianę, w umówionym miejscu w 
lesie, karabinów za zboże) uprow-
adzili go i zamordowali. Pobitego, 
z wypaloną swastyką na policzku, 
utopili w wyrobisku. „Miał na ciele 
szereg wypaleń drutem gorącym 
oraz płytkie rany kłute, a następnie 
przywiązano mu drutem kolczastym 
kamienie do szyi i nóg i został utopi-
ony w sadzawce po kamieniołomach 
koło wsi Szeniawka”  (Stanisław 
Szumski; w: Siemaszko..., s. 1224).  

22 kwietnia 1943 roku (Wielki 
Czwartek) we wsi Białogródka 
(Białohorodka) pow. Dubno upowcy 
zamordowali m.in. leśniczego Ka-
zimierza Góreckiego, lat 40, z żoną 
Anną, lat 35, która była nauczycielką, 
ich córkę Irenę, lat 5 oraz matkę żony, 
która była wyznania prawosławnego. 
W kwietniu 1943 we wsi Hrywiatki 
pow. Kowel upowcy zamordowali 
kierownika szkoły w sąsiedniej wsi 
Krzeczewicze Kałwę, bestialsko znę-
cając się nad nim. „Sprawy te nabrały 
w Hrywiatkach zupełnie innej wymo-
wy, gdy wiosną 1943 roku nacjonali-
ści ukraińscy w bestialski sposób za-
mordowali byłego kierownika szkoły 
powszechnej w Krzeczowicach, pana 
Kalwę. Człowiek ten nie miał osobi-
stych wrogów, był na to za szlachetny 
i za dobry, by prywatne rozrachunki 
mogły wchodzić tu w grę. Musiała 
to być zorganizowana akcja. Wypa-
dek ten szczególnie mocno poruszył 
młodego mieszkańca wzmiankowanej 
wsi, Adama Parandzisza. Przez dwa 
lata chłopak uczęszczał do szkoły w 
Krzeczowicach, poznał dobrze swego 
kierownika i nauczyciela jako dobre-
go, zdolnego pedagoga, zdolnego or-
ganizatora i bardzo porządnego czło-
wieka. Adaś przywiązał się do swego 

wychowawcy, lubił go i szanował. 
Toteż jego niespodziewana śmierć 
zrobiła na chłopcu przygnębiające 
wrażenie. Któż mógł z zimną krwią 
targnąć się na życie tego człowieka? 
W jakim celu? Nie umiał sobie na te 
pytania odpowiedzieć. Zaczął tylko 
uważniej obserwować wszystko co 
się naokoło działo, przyglądać bacz-
nie niedawnym kolegom narodowości 
ukraińskiej, słuchać napływających 
coraz to nowych informacji i powoli 
nabierał przekonania, że naprawdę 
zaczynają się dziać rzeczy, które mogą 
tragicznie zakończyć się dla całego 
polskiego społeczeństwa i to na całym 
Wołyniu” (Leon Karłowicz: Mord w 
Hrywiatkach; w: „Biuletyn Informa-
cyjny 27 DWAK”, nr 3/1987).   

Także w kwietniu 1943 roku na 
drodze do Łucka upowcy zamordow-
ali mieszkańców Starej Dąbrowy: 
inż. Władysława Krzanowskiego, 
lat 48, z córką nauczycielką Janiną 
Krzanowską, lat 26, którą przed 
śmiercią zgwałcili. Ciała ofiar wrzu-
cili do studni (Siemaszko..., s. 404 – 
405; Witold Brania twierdzi, że był 
to Witold i Jadwiga Chrzanowscy 
– „Biuletyn Informacyjny 27 Dy-
wizji Wołyńskiej AK”, nr 1/2000). 
We wsi Okniny Duże pow. Krzem-
ieniec sołtys wsi, Ukrainiec, wraz 
z policjantami ukraińskimi (lub up-
owcami ubranymi w mundury poli-
cyjne), pojechał do Krzemieńca po 
kierownika szkoły Tadeusza Szref-
fela, lat ok. 40 i nauczycielkę Melanię 
Momot, którzy wcześniej ze wsi uc-
iekli, i namówił ich, żeby wrócili, bo 
nic im nie grozi, a przynajmniej żeby 
wzięli sobie swoje rzeczy. Wraz z 
nimi pojechał do Oknin swym wozem 
młody Kosicki, z rodziny uchodźców, 
przebywających w Krzemieńcu. 
Wszyscy oni zostali po przyjeździe 
do wsi zamordowani. 

W kwietniu 1943 roku w Krzemieńcu 
Komitet Opieki nad Uchodźcami 
zorganizował dla polskich dzieci 
szkołę, w której uczyła nauczy-
cielka Elżbieta Zwingrodzka. Kilka 
transportów dzieci sierot po zamor-
dowanych oraz matek z dziećmi 
konwojowały do Krakowa Irena 
Sandecka i Wanda Żółkiewska. Tam 
zajmował się nimi Polski Komitet 
Opiekuńczy. Irena Sandecka była 
nauczycielką Liceum Krzemienieck-
iego i działaczką harcerską. Podc-
zas wojny pracowała w Powiatowej 
Delegaturze Rządu w Krzemieńcu, 
organizując pomoc ludności pol-
skiej zagrożonej i poszkodowanej 
w wyniku napadów nacjonalistów 
ukraińskich. Komendantem AK na 
okręg śniatyński był Jakub Huber, 
nauczyciel, oficer rezerwy. Zorga-
nizował on Komitet Opieki, który 
pomagał rodzinom uwięzionych i 
pomordowanych na terenie powiatu 
Śniatyn. Leokadia Wawrzykowska z 
d. Chruszczewska pochodziła ze wsi 
Kąty pow. Krzemieniec, ukończyła 
Seminarium Nauczycielskie w Li-
ceum Krzemienieckim w 1936 roku. 
Została w Kątach nauczycielką i kie-
rowniczką szkoły. Fala ludobójczej 
rzezi zastała ją tutaj razem z mężem, 
członkiem kierownictwa samoobrony 
i ich rocznym dzieckiem. UPA doko-
nała napadu na wieś 3 maja 1943 roku. 
Na drugi dzień Niemcy ewakuowali 
ocalałą ludność polską do Szumska. 
Relacjonuje ona: „O godzinie 18 nie-
miecki komisarz, tzw. Kreislandwirt, 
nakazał transportowi wyjechać na 
noc w drogę do Krzemieńca, przez 
wsie ukraińskie, z których rekrutowa-
ły się bandy UPA. Był to wyjazd na 
pewną śmierć. Wtedy w imieniu lud-
ności polskiej, wydelegowany tłumacz 
wiejski poprosił Niemca o pozostanie 
transportu w Szumsku do rana. Nie-
miec na to skierował karabin w pierś 
tłumacza E. Wawrzykowskiego i nagle 
przed lufą karabinu stanęła żona tłu-
macza trzymając na ręku jednoroczne 
dziecko. Niemiec zaklął i odszedł, a 
ludzie zostali do rana, chociaż nikt 
nie spał już, już drugiej nocy z rzę-
du”. (Leokadia Wawrzykowska; w: 

https://plus.gazetalubuska.pl/trzy-kresowe-swiaty-pani-danuty-poznaj-niezwykla-ich-historie/ar/11681992
https://plus.gazetalubuska.pl/trzy-kresowe-swiaty-pani-danuty-poznaj-niezwykla-ich-historie/ar/11681992
https://plus.gazetalubuska.pl/trzy-kresowe-swiaty-pani-danuty-poznaj-niezwykla-ich-historie/ar/11681992
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Siemaszko..., s. 1168 - 1171).  

28 maja 1943 roku we wsi Staryki 
pow. Sarny: „Nauczycielkę p. Mierze-
jewską i jej 14-letniego syna Henryka 
powiesili do góry nogami na drzewie, 
odcinali części ciała i wydłubywali 
oczy”. (Jadwiga Bogdanowa: Moja 
dziecięca gehenna; w: „Nasz Dzien-
nik” z 27 lutego 2009 - „Dodatek 
Historyczny IPN” 2/2009). W maju 
1943 roku we wsi Huszyn pow. Ko-
wel zamordowane zostało przez upo-
wców małżeństwo polskie: kierownik 
Florian Unold i jego żona Stefania. 
Była to jedyna polska rodzina miesz-
kająca w tej ukraińskiej wsi. Pomimo 
zagrożenia trwającego od 1939 roku, 
pozostała we wsi na prośbę miejsco-
wych Ukraińców, którzy gwaranto-
wali bezpieczeństwo. Pozostało przy 
życiu trzech synków Unoldów: 7-let-
ni Zbigniew, 3-letni Andrzej i nie-
mowlę. Dzieci te same przewędrowa-
ły wzdłuż torów kolejowych do Kow-
la, tj. 11 kilometrów.  Najmłodszy 
był niesiony przez najstarszego. Na 
dworcu kolejowym w Kowlu Niemcy 
zastrzelili Andrzeja, ocalałą dwójką 
zaopiekowali się rodzice chrzestni, 
nauczyciele Cytryccy. W okolicach 
Małyńska porwanego nauczyciela 
Ukraińcy dręczyli przez kilka dni 
przywiązanego do drzewa, zanim 
skonał. Wycięli mu pępek, wyciągnęli 
jelito, którym okręcili drzewo. We wsi 
Szczodrochoszcze pow. Kobryń woj. 
poleskie bojówkarze z UPA zamor-
dowali rodzinę nauczyciela z żoną 
i dwójką dzieci. „W maju 1943 r. do 
jego domu wtargnęli bojówkarze z 
UPA i zamordowali go wraz z żoną i 
dwójką dzieci. Zapisał się on na tyle 
w pamięci tutejszych Ukraińców, któ-
rzy uznali, ze trzeba upamiętnić jego 
postać. Umieścili oni koło szkoły w 
wiosce obelisk, na którym umieści-
li napis: ”Pamięci dyrektora szkoły 
zamordowanego przez nieznanych 
sprawców w 1943 r.” (Marek Ko-
prowski: W nowej rzeczywistości, 14 
września 2012, wspomnienia Euge-
niusza Pindycha; www.kresy.pl ). 

Wiosną 1943 roku we wsi Dereczyn 
pow. Włodzimierz Wołyński upowcy 
zamordowali polskiego nauczy-
ciela NN wraz z całą rodziną. Także 
w tym czasie we wsi Łobaczówka 
pow. Horochów zostali uprowadzeni 
przez upowców i zastrzeleni w lesie 
dwaj nauczyciele: kierownik szkoły 
pochodzący z Lubelszczyzny Edward 
Popek i Szleser pochodzący z Po-
morza. 

14 czerwca 1943 roku (drugi dzień 
Zielonych Świąt) w okolicach wsi 
Łanowce pow. Krzemieniec up-
owcy zamordowali uprowadzoną 
ze wsi Białozorka emerytowaną 
nauczycielkę Stanisławę Mazewską. 
15 czerwca  we wsi Kisorycze pow. 
Sarny upowcy 45-letnią nauczycielkę 
Felicję Masojadę oraz 30-letniego 
furmana Kacpra Kozińskiego. Fe-
licja Masojada była powszechnie 
znana i jak się wydawało poważana 
nie tylko przez Polaków, ale i 
Ukraińców, ponieważ pomagała w 
różnych sprawach wszystkim ludzi-
om, niezależnie od narodowości 
i wyznania oraz leczyła. Z jej po-
mocy korzystali ukrywający Żydzi. 
Nauczycielkę „partyzanci ukraińscy” 
żywcem powiesili za nogi na drze-
wie, odcięli piersi, wydłubali oczy, z 
brzucha wyciągnęli wnętrzności. W 
czerwcu 1943 we wsi Oszczów pow. 
Horochów upowcy zamordowali 
kilka rodzin polskich, w tym 2 rodz-
iny nauczycieli o nie zapamiętanych 
nazwiskach, liczące 8 osób. We wsi 
Puzów pow. Włodzimierz Wołyński 
miejscowi upowcy związali dru-
tem kolczastym uprowadzonego z 
kol. Worczyn nauczyciela Wincen-
tego Sułka, lat ok. 40, torturowali 
go przez dwa dni aż do zgonu. Nad 
nauczycielem znęcali się również 
młodzi Ukraińcy z Worczyna. Ciało 
zamordowanego zakopali w ogrodzie. 
Żona Sułka zdołała ukryć się i uszła z 

życiem, ich dom został obrabowany. 
We wsi Huta Stara pow. Kostopol  
trzech Ukraińców zamordowało pol-
skiego nauczyciela Jerzego Jeża za 
to, że kiedyś synowi jednego z nich 
wystawił ocenę dostateczną z ry-
sunku. Mordercy tłukli jego głową o 
ławki , aż wypłynął mózg. Salę zajęć 
zmywał w straszliwej rozpaczy syn 
zamordowanego.  

Na początku lipca 1943 roku pa-
trol samoobrony z Huty Stepańskiej 
został zaatakowany pod Mydzkiem 
przez bojówkę UPA, w wyniku czego 
zginął ppor. rez. Piotr Tyszkiewicz 
„Bródka”. Był on nauczycielem oraz 
dowodził małą grupą samoobrony w 
kolonii Huta Mydzka pow. Kostopol. 
W nocy z 10 na 11 lipca we wsi Za-
widów pow. Włodzimierz Wołyński 
upowcy wtargnęli do domu nauczy-
ciela Kubita i zamordowali: 29-letnią 
Bronisławę Kubit, żonę Tadeusza, 
z d. Łaskawiec, ich 3-letniego syna 
Wiesława oraz 36-letnią siostrę żony 
Agnieszkę Łaskawiec. Tadeusz Ku-
bit ukryty w piwnicy pod podłogą 
ocalał, a następnie, po opuszczeniu 
kryjówki, po różnych przejściach 
dotarł do Horochowa i potem do Gen-
eralnej Guberni. Polacy sądzili, że 
Ukraińcy nie będą mordować kobiet 
i dzieci. Mordu dokonali miejscowi 
Ukraińcy, z którymi nauczyciel był 
w dobrych stosunkach, m.in. sąsiad 
Ukrainiec Wasyl Bojko, jego siostra z 
mężem Wiuterem, szkolnym stróżem. 
Mieszkanie zostało splądrowane. 
Zwłoki pomordowanych zostały 
przez morderców wrzucone do rzeki 
Ługa. Wyciągnął je miejscowy duch-
owny prawosławny i pochował, a 
później opiekował się grobem. W tej 
wsi mieszkała tylko ta jedna rodzina 
nauczycieli. (Siemaszko..., s. 904 - 
905). Tejże nocy we wsi Dominopol 
pow. Włodzimierz Wołyński został 
podstępnie zastrzelony przez upow-
ców nauczyciel ze wsi Swojczów 
Stanisław Dąbrowski z grupą około 
30 młodych Polaków. Od marca 
1943 roku Ukraińcy ze sztabu UPA 
w Wołczaku namawiali Polaków z 
Dominipola i wsi okolicznych do or-
ganizowania ukraińsko-polskiej par-
tyzantki w celu walki z Niemcami. 
Zmobilizowano ponad 90 chłopców 
w wieku 15 - 20 lat z kilku okolic-
znych miejscowości. Ukraińcom 
chodziło o to, aby Polacy nie zorga-
nizowali samoobrony, posłużyli się 
podstępem, aby wcześniej wziąć pod 
kontrolę i w odpowiednim momencie 
zlikwidować Polaków zdolnych do 
obrony. Natychmiast po tej zbrodni 
UPA z pomocą chłopów ukraińskich 
z okolicznych wsi dokonała rzezi Do-
minopola. Wśród ponad 220 ofiar był 
nauczyciel Stefan Stesiek, lat około 
30, jego żona Ewa, lat 24, oraz jej 
matka Pelagia Rakowska, współwła-
ścicielka młyna wodnomotorowego 
na rzece Turii, lecząca bezpłatnie w 
okolicy Polaków i Ukraińców. W 
czasie „Krwawej niedzieli” 11 lip-
ca 1943 roku w kolonii Gurów pow. 
Włodzimierz Wołyński  wśród  410 
zamordowanych Polaków był na-
uczyciel Marian Popiel de Choszczak 
z żoną, również nauczycielką, Zofią i 
dwojgiem ich dzieci. (Siemaszko..., s. 
828 – 830; oraz  “Nasz Dziennik” nr 
4/2002). Inni wymieniają troje dzie-
ci:  „Popiel Marian, lat 41, 5 osób. 
Popiel Marian, z zawodu nauczyciel 
gimn. pochodził z m. Stryja, gdzie ma 
bliską rodzinę. W Gurowie osiedlił się 
czasowo; Zofia, lat 41; Janusz, lat 11; 
Zofia, lat 9; syn (imię niezn.), lat 1,5.” 
(1943, lipiec – Wykaz uratowanych i 
ofiar oraz omówienie mordu dokona-
nego przez Ukraińców we wsi Gurów 
na Wołyniu; sporządzony w RGO 
we Lwowie. W: B. Ossol. 16722/2, 
s. 297- 307). W miasteczku Kisielin 
podczas rzezi ludności polskiej zgro-
madzonej na mszy w kościele upowcy 
spalili żywcem w kuchni plebani na 
parterze nauczycielkę Irenę Zawadz-
ką, lat ok. 45, mieszkającą we wsi 
Twerdyń. „W lipcu zorganizowana 
banda ukraińska wymordowała Pola-

ków w kościele w Kisielinie, podczas 
nabożeństwa. Siąpił deszczyk. Wszy-
scy wierni weszli do kościoła. Wtedy 
Ukraińcy otoczyli kościół i stojąc w 
głównych i bocznych drzwiach, strze-
lali do stłoczonych ludzi z maszynowej 
broni. Nie trudno sobie wyobrazić, co 
się działo. Jaki popłoch powstał w ko-
ściele, krzyk, pisk, lament. Kilka osób 
miało przy sobie broń, więc strzelali 
do bandy. Strzelała także polska na-
uczycielka z Twerdyń, Irena Zawadz-
ka. Nasza dobra znajoma. Rodzice 
moi żyli z nią w bardzo przyjaznych 
stosunkach. Patriotyzm był najczęst-
szym tematem w naszym domu. Pani 
Zawadzka zginęła w zakrystii” (Al-
freda Magdziak: 31 sierpnia 1943; 
w: „Biuletyn Informacyjny 27 Dy-
wizji Wołyńskiej AK”, nr 1/1990). W 
kolonii Rogowicze pow. Horochów 
zamordowali Agnieszkę Lipowską, 
jej córkę Jadwigę, Aleksandra Lipow-
skiego (syna także Aleksandra), jego 
żonę Mariannę i ich 2- letnią córkę. 
„Ojciec mój Aleksander oprócz go-
spodarstwa rolnego posiadał młyn, 
siostra Jadwiga, lat 25, panna, była 
nauczycielką w szkole powszechnej, 
starszy brat Aleksander, lat 35 był se-
kretarzem gminy, ja zaś miałem kuź-
nię. Z Ukraińcami żyliśmy w zgodzie 
i mimo iż docierały do nas informacje 
o mordowaniu rodzin polskich przez 
banderowców uwierzyliśmy zapew-
nieniom naszych ukraińskich sąsia-
dów, że nic nam nie grozi, mamy moc-
ną pozycję,  przecież oni też korzy-
stają z naszego młyna i kuźni, a brat 
Aleksander był przez nich ceniony za 
udzielanie porad agronomicznych. 
A jednak przyszli. Była to niedziela 
11 lipca 1943 r. Wróciłem do domu z 
rodzicami Aleksandrem i Agnieszką 
z d. Bernat oraz siostrą Jadwigą po 
nabożeństwie z kościoła w Łokaczach. 
Przyszedł do nas brat Aleksander z 
żoną Marianną lat 28 i dwuletnią có-
reczką. Naradzaliśmy się, czy mamy 
pozostać w swoich domach, czy też 
jak inne polskie rodziny opuścić dom 
i przenieść się do Łokacz, gdzie zo-
stał utworzony oddział samoobrony i 
czulibyśmy się bezpieczniejsi. Ojciec 
wyszedł w pole do krów, a matka sma-
żyła jajecznicę na boczku. Widocznie 
przywiódł ich zapach jedzenia. Weszło 
ich trzech, nieznanych mi z widzenia, 
uzbrojonych w karabiny. Zapytali czy 
cała rodzina jest w domu, zażądali od 
nas dokumentów, zabrali z portfelami 
mówiąc, że nam już one nie będą po-
trzebne. Byliśmy odświętnie ubrani, 
więc polecili, abyśmy się rozebrali do 
bielizny. Krzyczeli: Polskie mordy to 
już koniec z wami, musicie zginąć, nie 
ma tu dla was miejsca. Matka prosiła 
ich, aby pozwolili nam pomodlić się 
przed śmiercią. Zagonili nas z kuchni 
do pokoju, a kiedy siostra Jadwiga nie 
uklękła jak inni i na ich krzyki odpo-
wiedziała: my zginiemy, ale i wy zgi-
niecie, nie zbudujecie Ukrainy na krwi 
niewinnej i bezbronnej ludności pol-
skiej, a okryjecie siebie i naród ukra-
iński wieczną hańbą, jesteśmy solą 
tej ziemi, zamiast mordować uczcie 
się od nas jak żyć godnie i dostat-
nio – została uderzona przez bandytę 
lufą karabinu, zachwiała się i upadła 
na szafę. W tym zamieszaniu matka 
powiedziała do mnie, abym uciekał. 
Klęczałem najbliżej okna. Zerwałem 
się z klęczek i skoczyłem w okno wy-
bijając łokciem szybę. Kiedy byłem za 
oknem widziałem jak do mnie strzela 
inny bandyta stojący na obstawie. Za-
ciął mu się karabin . /.../ Dotarłem do 
Łokacz gdzie poinformowałem zna-
jomych Polaków o napadzie. Zgło-
siliśmy o tym Niemcom. Następnego 
dnia Niemcy za obiecane im krowę, 
jałówkę i świnię zgodzili się wysłać z 
Łokacz do mojego domu patrol policji 
niemieckiej, który będzie mnie i grupę 
moich znajomych ochraniał przy po-
chówku wymordowanej mojej rodzi-
ny. W pokoju podłoga była we krwi. 
Nie mogliśmy odnaleźć zwłok. Sąsiad 
- Ukrainiec powiedział, że ciała po-
mordowanych leżą w gnojowniku za-
maskowane gnojem i słomą. Wszyst-
kie ofiary miały rany postrzałowe z 

tyłu głowy i w plecach. Odnalazłem 
swojego ojca w polu, był zszokowany, 
stracił na bardzo długi czas mowę. 
Widział z oddali z pola jak banderow-
cy otaczają nasz dom, słyszał strzały, 
widział jak uciekam. Zabraliśmy ciała 
pomordowanych moich bliskich oraz 
odzież, którą przezornie zakopaliśmy 
wcześniej w skrzyni na polu i opuści-
łem na zawsze swoje gniazdo rodzin-
ne.”  (Eugeniusz Lipkowski: Musicie 
zginąć, nie ma tu dla was miejsca; w: 
http://www.martyrologiawsipolskich.
pl/mwp/wirtualne-mauzoleum/mo-
dul-iv-kresy-ii-rp/kresy-wschodnie/
relacje/2511,quotMusicie-zginac-nie-
ma-tu-dla-was-miejscaquot-Lipcowa-
rzez-w-kolonii-Rogowicz.html). 

Kawecka (imię nieznane), nauczy-
cielka; została zamordowana razem 
z córką i 118 Polakami przez UPA 11 
lipca 1943 roku we wsi lub majątku 
Zamlicze pow. Horochów. (Siemasz-
ko..., s. 147). Informacja od p. Bo-
gusława Szarwiło z dnia 26.10.2017: 
Po publikacji listy zamordowanych 
nauczycieli na www.wolyn.org otrzy-
mał on telefon od p. Doroty Kamiń-
skiej z Siedlec. Stwierdziła ona, że 
zapewne informacja dotyczy jej babci 
i mamy. Jej babcia, Stefania Kawec-
ka, była guwernantką we dworze Za-
mlicze (Zamilcze) i ocalała razem ze 
swoją córką, czyli matką p. Doroty 
Kamińskiej. Po wojnie zamieszkały 
w Warszawie. Babcia i matka nigdy 
nie chciały wspominać tamtych wy-
darzeń. 

12 lipca 1943 roku we wsi Stężarzyce 
pow. Włodzimierz Wołyński podc-
zas nocnego napadu miejscowi bo-
jówkarze UPA „Krwawego Potapa” 
uprowadzili do lasu ks. Karola Ba-
rana, gdzie przerżnęli go pilą w drew-
nianym korycie, natomiast miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 7 Polaków, 
wiążąc niektórym ręce drutem kol-
czastym i torturując - wśród nich 
był nauczyciel Chałupka. W 1944 
roku, gdy kompania 27 DWAK ppor. 
Władysława Cieślińskiego “Piotru-
sia Małego” kwaterowała w szkole, 
odkryła w studni na podwórzu szkoły 
kilkanaście zwłok przywalonych 
ławkami szkolnymi, wśród których 
była rodzina zamordowanego nauc-
zyciela Chałupki. Tego dnia we wsi 
Wólka Sadowska pow. Horochów 
“powstańcy ukraińscy” kosami, 
widłami, siekierami itp., dokonali 
rzezi 80 Polaków. Wśród nich był 
stolarz Aleksander Tuński, lat 40 i 
jego żona nauczycielka Aniela, lat 38 
i ich dzieci: 18-letnia Teresa, 15-letni 
Tadeusz, 8-letni Piotr, 7-letnia Alicja 
i 5-letnia Tuńska. Rodzina ta została 
uprowadzona do lasu, gdzie najpi-
erw musieli wykopać sobie grób. 
Także 12 lipca we wsi Zagaje pow. 
Horochów, podczas rzezi około 260 
Polaków, zamordowani zostali: ki-
erownik szkoły w Zagajach, oficer 
rezerwy Władysław Szewczyk, lat 
36, jego żona będąca w 8. miesiącu 
ciąży Leokadia, lat ok. 30; nauczyciel 
w Pieczychwostach, oficer rezerwy 
Józef Stankiewicz, lat 34, jego żona 
Maria, lat 31, również nauczycielka 
oraz ich syn Władysław, lat 4; nauc-
zyciel w Peremylu pow. Dubno Adam 
Szymański, lat 59, jego żona An-
iela, lat 56, ich dzieci: Władysława, 
lat 15 i Stanisław, lat 10; nauczyciel 
szkoły w nie ustalonej miejscowości 
Mieczysław Frank wraz ze swoją 
rodziną. Także tego dnia we wsi 
Złoczówka pow. Dubno upowcy 
i chłopi ukraińscy zamordowali 
kilkudziesięciu Polaków., w tym 
nauczycielkę Helenę Boersównę, lat 
ok. 30 i jej matkę Boers, lat ok. 55, 
spolszczone Niemki. Zastrzelił je 
Ukrainiec, narzeczony nauczycielki. 
16 lipca w kolonii Popielowka pow. 
Kowel „zostali zamordowani: Po-
lak, z zawodu matematyk, ożeniony z 
Ukrainką i ich dwóch synków” (Sie-
maszko..., s. 350). 

W lipcu 1943 roku nacjonaliści ukra-
ińscy mordowali nauczycieli polskich 

nie tylko na Wołyniu. „16.VII.1943. 
Stary Skałat. Banda ukr. napadła 
na szkołę polską skąd uprowadziła 
w pole nauczyciela, Polaka Kapu-
ścińskiego, który zaginął bez śladu” 
(„Meldunek Komendy okręgu Tar-
nopol Obszaru Lwów z 14.IX.1943”; 
AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 
– 174). „18.VII.1943. Połupanówka 
pow. Skałat. Zamordowany został 
przez Ukraińców nauczyciel Mornol 
Stanisław, b. komendant Z.S. i dzia-
łacz społeczny. Morderstwa dokonali 
Ukraińcy ze Starego Skałatu. Przy-
byli oni furmanką w nocy ze Starego 
Skałatu i po polsku zażądali od warty 
nocnej aby zaprowadzono ich do na-
uczyciela Mornola. Warta wskazała 
im mieszkanie, dokąd weszli i zabrali 
Mornola ze sobą. Za kilka dni znale-
ziono jego trupa w sąsiedniej wsi pod 
lasem. Po wypadku tym była próba 
dokonania przez Ukraińców więk-
szej akcji terrorystycznej. Ludność 
miejscowa zaalarmowana w chwili 
pojawienia się bandytów zbiegła się 
z całej wsi i bandytów odpędzono. 
Bandyci ostrzeliwali się i używali 
granatów. Na wiadomość o zajściu 
przybył do wsi Landkomisarz i gro-
ził ludności polskiej represjami, gdyż 
doniesiono mu, że Polacy napadają 
na Ukraińców. Na pytanie jednego z 
Polaków gdzie jest Mornol, Landko-
misarz oświadczył, że uciekł do bol-
szewickich partyzantów. Świadczy to, 
że Ukraińcy dokonując napadów za-
razem robią fałszywe doniesienia, by 
ukryć sprawców zbrodni” (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174).   

Po rzezi kolonii Podsielecze pow. 
Kostopol ocalała ludność kryła się w 
lesie. 20 i 21 lipca Ukraińcy zrobili 
obławę mordując dalszych kilkadzie-
siąt osób. Pozostali wyruszyli nocą 23 
lipca w kierunku wsi Grabina i po 5 
dniach, tj. 29 lipca grupa ta dotarła do 
wsi. „Miejscowa ludność przyjęła tę 
grupę z wielką troską i współczuciem. 
Jak wspomina Paulina Sulikowska, 
ich grupę bardzo serdecznie i z wiel-
ką troską zainteresowała się nauczy-
cielka z Omelanki pani Bielawska. 
Zorganizowała bardzo szybko pomoc 
żywnościową. Szczególnie zaintere-
sowała się wynędzniałymi i głodnymi 
dziećmi. Sama doglądała, aby dzieci 
i osoby starsze nie zajadały się do 
syta. Nakazywała, że mogą zjeść na 
początku nie więcej niż 5 łyżek kaszy 
jaglanej i dzięki temu nikt nie odczuł 
dolegliwości wynikających z przegło-
dzenia organizmu”.  (Ignacy Janicki; 
w: Siemaszko..., s. 1135). 

W lipcu 1943 roku w kolonii Czarne 
Łozy pow. Łuck nauczyciel Ukrainiec 
zabił 18-letniego Polaka  Ale także 
w lipcu 1943 roku w kolonii Gucin 
pow. Włodzimierz Wołyński upowcy 
zastrzelili ukraińskiego nauczyciela i 
członka UPA Petra Muzykę, który po 
rzezi około 150 Polaków ukrył będącą 
w szoku 18-letnią Apolonię Trac-
zykiewicz (była świadkiem zamor-
dowania swojej rodziny) i nie chciał 
jej wydać upowcom. W nocy jego 
matka przeprowadziła dziewczynę 
do Iwanicz, gdzie była polska samoo-
brona. We wsi Semiduby pow. Dub-
no upowcy zastrzelili nauczyciela 
Wołodymyra Duboćkiego, członka 
terenowego prowidu OUN, za 
odmowę wstąpienia do oddziału UPA. 
Na zwłokach umieścili tabliczkę z na-
pisem: „Sobaczi - sobacza smert’”. 
Także w lipcu tego roku w ukraińskiej 
wsi Werbcze Wielkie pow. Kostopol 
rada wsi uchwaliła, żeby zabić 6-letnią 
Jadwigę Dziekańską, przywiezioną 
przez jednego z Ukraińców z Wyr-
ki. Od wykonania wyroku dziecko 
wybroniła rodzina owego Ukraińca 
oraz miejscowy nauczyciel, również 
Ukrainiec, który wziął ją na wychow-
anie. W 1944 r. dziecko trafiło do 
Kazimierza Karpińskiego, dawniej 
nauczyciela w Wyrce i później zostało 
oddane ojcu, który powrócił z niewoli 
niemieckiej.  Niestety, obecna „samo-
stijna” Ukraina nie stawia pomników 
prawdziwym bohaterom jak Petro 
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Muzyka, Wołodymyr Duboćkij czy 
nauczyciel ze wsi Werbcze Wielkie, 
ale zbrodniarzom, takim jak nauczy-
ciel z kolonii Czarne Łozy.   

W lipcu 1943 roku w powiecie Horo-
chów w jednej wsi  Ukraińcy zamor-
dowali polską nauczycielkę, Marię 
Kropiwnicką  (Krzepiwnicką?), która 
na własnym fortepianie uczyła grać 
dzieci ukraińskie. We wsi Kaczanów-
ka pow. Skałat komendant posterunku 
policji ukraińskiej i jednocześnie  ak-
tywny banderowiec o nazwisku Mała-
nych zakatował w lesie polskiego na-
uczyciela Stanisława Flisaka. W 1945 
roku zbrodniarz ten uciekł do Polski 
posługując się polskimi dokumenta-
mi, potem do USA udając Polaka i 
działając w amerykańskiej Polonii. 
Rozpoznany zbiegł i nie został już 
odnaleziony. (Komański Henryk, Sie-
kierka Szczepan: Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie tarno-
polskim 1939 – 1946; Wrocław 2004, 
s. 337). We wsi Wiczynie pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali nauczycielkę 
Czarnoleską. W mieście Dubno woj. 
wołyńskie policja ukraińska aresz-
towała 12 Polaków związanych z 
konspiracją AK, w tym Jerzego Strzy-
gockiego i Edmunda Chudybę. „Jerzy 
Strzygocki w latach 1939 – 1941 był 
dyrektorem polskiej szkoły na ul. Pa-
nieńskiej w Dubnie, do której uczęsz-
czałam w tym czasie. Był wspaniałym 
wykładowcą języka polskiego, wiel-
kim patriotą, prawym i mądrym czło-
wiekiem. Wykłady z języka polskiego 
były najciekawszymi wykładami w 
szkole. Poza lekcjami przygotowywał 
z nami recytacje różnych utworów 
wybranych, fragmenty z „Dziadów”, 
„Pana Tadeusza” i innych, również 
w formach muzycznych i tanecznych. 
Prezentowaliśmy to uczniom całej 
szkoły. Chciał nam wszczepić umiło-
wanie języka ojczystego i literatury. 
Ja osobiście bardzo dużo mu zawdzię-
czam. W okresie dwuletniej nauki w 
tej szkole miałam okresy załamania i 
rezygnacji. Byłyśmy z mamą na go-
spodarstwie same. Wszystkie prace 
męskie wykonywałam ja. Jesienią i 
wiosną, kiedy były zbiory okopowych, 
orki i siewy zbóż, sadzenie ziemnia-
ków, do szkoły nie chodziłam tygo-
dniami. Na szczęście żniwa były w 
czasie wakacji, no i mogłam się uczyć. 
Po długiej nieobecności w szkole mia-
łam braki, które trudno było nadrobić, 
szczególnie w przedmiotach ścisłych. 
Kilka razy chciałam zrezygnować z 
nauki. Kiedy mówiłam o tym dyrekto-
rowi, że jestem zmuszona sytuacją, w 
jakiej się znajduję zrezygnować z na-
uki, mówił mi o potrzebie i roli nauki 
w życiu człowieka, o tym, że człowiek 
wiele może znieść, o tym, że dla swego 
dobra muszę znieść wszystko, wytrzy-
mać. I dzięki niemu wytrwałam. Kie-
dy w czerwcu 1941 r. Niemcy zajęli 
Dubno, całą bibliotekę szkolną rozdał 
uczniom, którzy kochali książki. Ja 
dostałam kilkanaście książek, między 
innymi całe wydanie dzieł Adama 
Mickiewicza. Nie wiem, czy był człon-
kiem organizacji bo była ścisła kon-
spiracja, a w naszym domu spotykali 
się członkowie organizacji wojskowej, 
ale obok równolegle funkcjonowała 
administracja terenu, o której wie-
my mniej. Pan Edmund Chudyba był 
kierownikiem szkoły powszechnej na 
Surmczach, do której uczęszczałam w 
latach 1935 – 1938. Nie miałam z nim 
lekcji, ale czasami bywały zastępstwa. 
Był surowy, wymagający, sprawiedli-
wy.” (Danuta Białachowska z domu 
Bakuniak, ps. „Dzika”: Wspomnienia 
z lat wojny; w: „Biuletyn Informa-
cyjny 27 Dywizji Wołyńskiej AK”, 
nr 2/2000). Raport Komendy Armii 
Krajowej Lwów „Rzezie wołyńskie” 
z końca lipca lub początku sierpnia 
1943 roku podawał: „We wsi Zagaje 
pow. Horochów wymordowano ro-
dzinę sędziego Januszewskiego ze 
Lwowa oraz kierowników szkoły na 
Wołyniu: Włodzimierza Szewczyka, 
Jana Stanbiańca  (właściwe: Józefa 
Stankiewicza), Szumańskiego Ada-

ma, Franki Mieczysława wraz z ro-
dzinami. Kierownicy ci stawili czoło 
bandom, ostrzeliwując się z rewolwe-
rów”. (Siemaszko..., s. 1258). 

5 sierpnia 1943 roku we wsi Anie-
lówka pow. Zaleszczyki banderowcy 
uprowadzili z domów i zamordowali: 
nauczycielkę Dominikę Skibę oraz 
studenta UJ Jaśkiewicza. Ich strasz-
liwie okaleczone ciała znaleziono po 
kilku dniach na polu wśród kuku-
rydzy niedaleko wsi Nyrki.  We wsi 
Rudnia pow. Łuck :„Urodziłem się w 
miejscowości Balarka, gmina Silno, 
powiat Łuck, parafia Derażne. Rodzi-
na: było nas dwoje braci – ja, Edward 
Szpringel (Szpryngiel) , urodziłem się 
w 1933 r. /.../ Jakie jest mocne ludzkie 
serce. Jak nas mieli prowadzić z Rud-
ni do Studzin, na ten zwiazok, to żona 
tego sołtysa mówi do nas „Jak czło-
wiek długo może się męczyć, nim sko-
na. Dwa tygodnie przed wami złapali 
Ukraińcy kobietę z synem. Przebili do 
drzwi w stodole piersiami, z pleców 
cięli żyw[c]em pasy, potem oderwali, 
przebili plecami. Jak z przodu zaczęli 
ciąć, dopiero ta matka z synem sko-
nali”. Ja z bratem i Mamą słuchamy, 
wiedząc świadomie, że idziemy na 
okrutną śmierć i serca nasze wytrzy-
mali.” /.../  „Czyta ten sołtys, że nas 
odstawią do Dużych Studzin  (Nazwa 
w lokalnym polskim brzmieniu. Na-
zwa prawidłowa Stydyń Wielki, wieś 
ukraińska w gm. Stydyń, pow. kosto-
polski.). Tam jest taki punkt. Kogo zła-
pią, to tam mieszkają i ma on nas tam 
zaprowadzić. Żona tego sołtysa mówi 
wprost, że tam jest zwiazok, około 15 
Ryzunów, tam nikt żywy nie wyjdzie. 
Mówi, że przed nami złapali nauczy-
cielkę z synem, która uczyła tam 
dzieci, i też zamordowali w okropny 
sposób.” (Edward Szprigiel: Bóg nas 
uratował. W:  http://wolyn.org/index.
php/wolyn-wola-o-prawde/842-bog-
-nas-uratowa.html ). Edward Szprin-
gel (właściwe: Szpryngiel) z matką 
i bratem uciekli z Huty Stepańskiej 
18 lipca, ukrywali się przez 34 dni 
i około 21 sierpnia zostali złapani 
przez Ukraińców  koło wsi Balarka 
pow. Łuck, opisywana zbrodnia miała 
miejsce dwa tygodnie przed ich zła-
paniem, czyli około 7 sierpnia 1943 
roku. 

22 sierpnia 1943 roku w kolonii Julia-
nów pow. Kowel upowcy wyciągali z 
domów Polaków i mordowali w nie-
wiadomym miejscu; wśród nich był 
nauczyciel Stefan Nowak, komendant 
placówki AK w Julianowie. We wsi 
Korabliszcze pow. Dubno upowcy 
zamordowali nauczyciela Zygmunta 
Komorowskiego, lat 37, zamiesz-
kałego w Satyjowie pow. Dubno. 
27 sierpnia w Rużynie pow. Kowel 
upowcy używając podstępu porwali 
ośmiu młodych Polaków i powiązali 
drutem kolczastym. „Nasza nauczy-
cielka Aleksandra Magier błagała 
oprawców o litość nad bezprawnie 
pojmanymi, już katowanymi, lecz zo-
stała brutalnie odpędzona od jednej z 
wielu furmanek i wepchnięta uderze-
niami kolb karabinów do przydrożne-
go rowu, mimo jej zaawansowanego 
bardzo widocznego stanu odmienne-
go. Ta wspaniała nasza nauczycielka 
przeżyła” (Tadeusz Kotarski; w: Sie-
maszko..., s. 1144). Wśród pojmanych 
i zamordowanych był jej mąż Stani-
sław Magier, lat 29. 29 sierpnia w ko-
lonii Czmykos pow. Luboml podczas 
rzezi 154 Polaków zamordowany 
został przez upowców oraz chłopów 
ukraińskich z okolicznych wsi czło-
nek konspiracji Polskiego Związku 
Powstańczego (ZWZ) nauczyciel 
Wierzbicki, jego żona i ich troje 
dzieci. Tego dnia we wsi Olesk pow. 
Włodzimierz Wołyński bojówka upo-
wska zamordowała lekarza medycyny 
Jana Telszewskiego, lat 45, jego żonę 
Jadwigę, lat 41, z zawodu nauczy-
cielkę, oraz ich dwoje dzieci: Marię 
lat 8 i Krystynę lat 5. Upowcy naj-
pierw zarąbali Telszewskiego i dzieci 
na oczach jego żony, a potem ją. W 
kolonii Sokołówka pow. Włodzi-

mierz Wołyński w czasie rzezi ponad 
200 osób cywilnej ludności polskiej 
Ukraińcy spalili żywcem w domu 
nauczyciela Stefana Petrymusza, lat 
45. Tego dnia we wsi Turyczany pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukrainiec Le-
onid Ogniewczuk, syn nauczyciela z 
Ostroga n. Horyniem, zarąbał siekie-
rą żonę Polkę, pochodzącą z Dąbro-
wy Górniczej, nauczycielkę szkoły 
powszechnej Otylię z d. Stępień, lat 
34. Zamordowana została także jej 
rodzina. 30 sierpnia 1943 roku we wsi 
Ostrówki pow. Luboml podczas rzezi 
około 520 Polaków Ukraińcy („party-
zanci” oraz chłopi z okolicznych wsi, 
w tym kobiety i dzieci) zamordowali 
m.in.: ks. proboszcza Stanisława Do-
brzańskiego, którego wyciągnęli ze 
stogu słomy, gdzie się ukrył i odcięli 
mu głowę; nauczycielkę Stanisławę 
Blat z d. Drzymała, lat 30 i jej 5-let-
niego syna Cezarego; nauczycielkę 
Marię Zofię Czaban z d. Adamowicz, 
lat 36. „W rozmowie z żoną nauczy-
ciela Kozłowskiego z Woli Ostrowiec-
kiej ukazał się straszliwy dramat tej 
wsi i sąsiednich Ostrówek. Z około 
tysiąca ludzi, ocalało kilkudziesięciu. 
Ona straciła męża i czworo dzieci, z 
którymi uciekała i kolejno je zabijali 
mordercy, goniąc ją. Z ostatnim naj-
młodszym, już martwym, dotarła w 
krzaki i tam zemdlała. Ocalała i nie 
chce żyć mimo, że spodziewa się pią-
tego dziecka” (Ryszard Markiewicz 
„Mohort”: Zarys powstania i działal-
ności OP „Kord” - K. Filipowicz; w: 
Siemaszko..., s. 1173 - 1179). We wsi 
Wola Ostrowiecka pow. Luboml: „Po 
chwili znalazłem się w drugiej izbie 
lekcyjnej. Na podłodze leżały strzę-
py ludzkich ciał i było bardzo dużo 
krwi. Mieszkał tu nauczyciel Andrzej 
Babirecki z żoną Marią i 21 - letnim 
synem. Wszyscy troje zostali zamor-
dowani przez Ukraińców.” Henryk 
Kloc: Relacja; w: http://www.cyber-
tech.net.pl/online/rozwaz/rzez/pliki/
kloc.htm ).  

W sierpniu 1943 roku w lesie w 
pobliżu drogi Kowalówka - Olesza 
pow. Buczacz znaleziono zakopane 
po szyję zmasakrowane zwłoki nauc-
zyciela o nazwisku Kaczkowski. We 
wsi Siekierzyce pow. Łuck upowcy 
zamordowali byłego  nauczyciela 
ze szkoły w Zofiówce Stanisława 
Walasa. lat ok. 40, podążającego z 
Przebraża do Kiwerc. Pod koniec sier-
pnia we wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy ze wsi Rewuszki, 
uczniowie nauczycielki w Turii Marii 
Oświecimskiej, lat 36, wdowy po 
Piotrze,  wywieźli ją wraz  z synem 
Aleksandrem, lat 13, pod pretekstem 
przeniesienia jej do szkoły w Rze-
wuszkach. Pomiędzy wsią Turia a 
wsią Rzewuszki pow. Kowel zamor-
dowali swoją nauczycielkę. Wśród 
morderców znajdował się uczeń o 
nazwisku Kłym. Latem 1943 roku we 
wsi Chromiaków pow. Łuck Ukraińcy 
zatłukli kijami nad stawem polską 
nauczycielkę Wandę Woynarowską, 
zbrodniarzami okazali się  jej byli 
ukraińscy uczniowie. We wsi Rusnów 
pow. Włodzimierz Wołyński upowcy 
zamordowali polską nauczycielkę 
wraz z matką i ciotką. We wsi 
Uhrynów pow. Łuck został zamor-
dowany przez Ukraińców nauczyciel 
Stefan Wilgierz i jego żona, która była 
Ukrainką.            

W sierpniu 1943 roku do wsi Ry-
macze pow. Luboml napłynęła fala 
ludności polskiej, uciekinierów oca-
lałych z rzezi z okolicznych miejsco-
wości. „Wszystkim uchodźcom i ofia-
rom rzezi z wielkim poświęceniem po-
magali nauczyciele: Burczeniakowa, 
Stanisław Tujak, Maria Kruszewicz 
oraz miejscowa ludność” (Siemasz-
ko..., s. 498). Na początku lata 1943 
roku w miasteczku Beresteczko pow. 
Horochów, w związku z narastającym 
zagrożeniem ze strony UPA, Polacy 
wystąpili do Niemców o przydział 
broni. Pertraktacje prowadził nauczy-
ciel Antoni Wróbel. Powstał 80-oso-
bowy oddział Schutzmannschaften 

do obrony miasta i majątku Naręczyn, 
złożony głównie z 15-letnich 
chłopców. Nadzór nad placówkami 
samoobrony w miejscowościach Su-
nia, Perespa i Antonowka pow. Sarny 
sprawował porucznik rezerwy, nauc-
zyciel Henryk Bartnicki (zmarł w 
1990 roku we Wrocławiu).  

W Nowym Jagodzinie pow. Luboml 1 
września 1943 roku odbyła się narada 
lubomelskiego dowództwa AK, oraz 
przedstawiciela Delegatury Rządu, 
Wincentego Pękali - byłego inspek-
tora szkolnego i działacza ruchu lu-
dowego.  Ryszard Markiewicz “Ma-
rek”, “Mohort” – członek powiatowej 
Delegatury Rządu RP -  to absolwent 
Liceum krzemienieckiego, nauczyciel 
w Lubomlu. Kazimierz Filipowicz 
“Kord” - nauczyciel w Nowym Jago-
dzinie pow. Luboml, od jesieni 1942 
r był komendantem obwodu AK Lu-
boml, od września 1943 r dowódcą 
oddziału partyzanckiego. 

17 września 1943 r. we wsi Sołowa 
pow. Przemyślany banderowcy upro-
wadzili Polkę, kierowniczkę szkoły 
powszechnej Karolinę Konarską, 
która zaginęła bez śladu. Raport Jana 
Cichockiego “Wołyniaka”: „Wypadki 
na Wołyniu w powiecie włodzimier-
skim”, sporządzony 21 września 1943 
roku do Komendy AK Lwów podaje 
m.in.: „Wieś Żdżary - nauczyciel Ka-
zimierz Mederski zastrzelony 8 kula-
mi. Wieś Zahorów Nowy pow. Horo-
chów nauczyciel wraz z żoną i dwoj-
giem dzieci wrzucony do głębokiej 
studni, skąd zwłoki do dziś dnia nie 
są wydobyte” (Siemaszko..., s. 1269). 
Jan Cichocki mieszkał we wsi Żdżary 
Wielkie pow. Włodzimierz Wołyń-
ski, był nauczycielem we wsi Samo-
wola, od 1942 roku członkiem AK 
i jej organizatorem na terenie gmin 
Chotiaczów, Grzybowica, Poryck. 
We wrześniu 1943 roku we wsi Po-
horylce pow. Przemyślany Ukraińcy 
zamordowali rodzinę nauczyciela 
Lewandowskiego: żonę, lat 40, syna 
Zbigniewa, lat 10 oraz teściów, lat 60 
i 65. We wsi Słobódka Dolna pow. 
Buczacz podczas nocnego napadu 
upowcy uprowadzili 4 Polaków i ich 
zamordowali w lesie, wśród nich był 
nauczyciel Stanisław Krzywonos. 

10 października 1943 roku  we wsi 
Hanaczów pow. Przemyślany Ukra-
ińcy dokonali napadu na byłego kie-
rownika szkoły powszechnej, por. rez. 
Stanisława Weissa i zamordowali go. 
W listopadzie w wyniku poszukiwań 
dokonanych przez miejscową ko-
mórkę AK, ujęto sprawców zbrodni. 
Byli nimi Ukraińcy z pobliskiej wsi, a 
mordu dokonali na rozkaz OUN-UPA 
z Podhajczyk k. Łahodowa. „Czuj-
ność wzmogła się, gdy wywiad AK 
doniósł, że UPA planuje dokonanie 
morderstwa na Dietrichów i Weissów. 
Stanisław Weiss, porucznik rezerwy 
z Romanowa, pracował przed wojną 
z żoną Marią jako nauczyciel w Ha-
naczówce, był oficerem AK. W czasie 
okupacji pracował jako brakarz drze-
wa w lesie. „Głóg” zarządził ostre 
pogotowie oddziałów samoobrony, 
wyznaczając specjalne warty koło 
mieszkania Dietrichów, plebani oraz 
na obrzeżach wsi. „Jurand” z pole-
cenia „Głoga” zawiadomił Weissów 
o planowanym zamachu na ich życie. 
Porucznik Weiss z niedowierzaniem 
przyjął wiadomość i dawał do zrozu-
mienia, że utrzymuje koleżeńskie sto-
sunki z Ukraińcem inż. Radko, leśni-
czym z Hanaczówki, banderowcem, 
który gwarantuje mu bezpieczeństwo. 
Jednak mimo tego, dwa tygodnie póź-
niej, podczas wypisywania kwitów na 
drewno, por. Weiss został zamordowa-
ny przez banderowców strzałem w tył 
głowy. Według danych uzyskanych od 
Żydów, będących naocznymi świad-
kami tej zbrodni, morderstwa doko-
nał banderowiec z Turkocina. Mord 
bezbronnego Polaka, który cieszył 
się dużym szacunkiem, także wśród 
miejscowych Ukraińców, wywołał 
wielkie wzburzenie wśród ludności 

Hanaczowa, Hanaczówki i sąsiednich 
wsi. Równocześnie wielu zrozumiało, 
jak wielkie niebezpieczeństwo grozi 
im ze strony ukraińskich szowinistów. 
Miejscowi Ukraińcy, chcąc załago-
dzić sytuację, a raczej uśpić czujność 
Polaków, wzięli udział w uroczystym 
pogrzebie pierwszej ofiary bandyckiej 
działalności UPA na tym terenie. Był 
też obecny pop z Hanaczówki, leśniczy 
Rudko i kilku innych banderowców, a 
wśród nich spora grupa Ukraińców, 
stanowiących osłonę prowodyrów.” 
(Bogdan Biegalski, Leokadia i Anto-
ni Wojtowiczowie; w: Komański..., s. 
774 - 775). 

12 października 1943 roku we wsi 
Bybło pow. Rohatyn upowcy uprow-
adzili i zamordowali po torturach w 
lesie 2 Polaków: proboszcza ks. An-
drzeja Wierzbowskiego, lat 38 oraz 
nauczyciela Stanisława Wróbla, lat 
31, uciekiniera z Polski centralnej, 
ukrywającego się przed Niemcami. 

„W nocy z 13/14 października 1943 
roku w Krystynopolu banderowcy 
wymordowali rodzinę Kisielewiczów. 
Nauczyciele dojeżdżający z Krystyno-
pola do szkoły w Ostrowie zrezygno-
wali z pracy w obawie o swoje życie. 
W listopadzie 1943 roku miejscowy 
dyrektor szkoły Władysław Kossow-
ski powiedział do uczniów: „Dzieci, 
nauki już nie będzie, do szkoły przyj-
dziecie dopiero po wojnie”. Słowa 
te zapamiętałem po dziś dzień, by-
łem jednym z tych uczniów”. (Adolf 
Kondracki; w: Siekierka..., s. 1057, 
lwowskie). Władysław Kossowski z 
zięciem Wacławem Hartmanem (na-
uczycielem, członkiem AK) przygo-
towali plan obrony wsi Ostrów. Pod-
czas napadu 31 marca 1944 roku upo-
wcy zamordowali tutaj 76 Polaków. 
Ciężko ranna została emerytowana 
nauczycielka Michalina Wysoczań-
ska, lat 70, która zmarła w szpitalu w 
Rawie Ruskiej. Miała wycięty język. 
W październiku 1943 roku we wsi 
Załucze pow. Borszczów zamordo-
wali 20 Polaków, w tym 2 nauczyciel-
ki;  „Tej nocy dwom nauczycielkom 
polskim banderowcy obcięli piłami 
stolarskimi obie nogi, następnie noży-
cami języki i połamali ręce, a gdy były 
one już w agonii, obie zastrzelili”. 
(Komański...., s. 56). 

24  grudnia (Wigilia) 1943 roku we 
wsi Monasterzyska pow. Buczacz 
bojówkarze UPA  uprowadzili 3 Po-
laków, w tym nauczyciela Mariana 
Filipeckiego, organizatora tajnego 
nauczania szkoły średniej - wszyscy 
zaginęli bez wieści. Ks. Tadeusz Isa-
kowicz-Zaleski twierdzi, że było to 
„w samo Boże Narodzenie”. W Wigi-
lię 1943 roku, w miasteczku Zabłotów 
pow. Śniatyn banderowcy uprowa-
dzili z domów 2 Polaków i po tortu-
rach zamordowali w lesie koło wsi 
Dżurów. Byli to: 35-letni nauczyciel, 
komendant AK w Zabłotowie Henryk 
Jakubów oraz 40-letni inżynier gór-
nictwa. Także w Wigilię 1943 roku 
we wsi Zazdrość pow. Trembowla z 
rąk bojówkarzy UPA zginęło podczas 
wieczerzy wigilijnej 20 Polaków, w 
tym kierownik szkoły powszechnej 
Paweł Garbowicz. We wsi Zbychów 
pow. Sokal zamordowali 4-osobową 
rodzinę kierownika szkoły. 

W grudniu  1943 roku we wsi Barycz 
pow. Buczacz banderowcy uprow-
adzili z domów, wywieźli w kierunku 
wsi Czechów i zamordowali 3 Po-
laków, w tym dyrektora szkoły pow-
szechnej Stanisława Drozdowskiego, 
lat 44, którego zamordowali jego 
ukraińscy uczniowie. Pod koniec 
grudnia 1943 roku we wsi Stebnik 
pow. Drohobycz banderowcy zamor-
dowali nauczycielkę o nazwisku 
Topeszer oraz dwójkę jej dzieci. W 
1943 roku w kol. Bronowice pow. 
Kałusz zamordowali nauczyciela o 
nazwisku Pawłowski, na drodze, gdy 
szedł do szkoły we wsi Humenów. We 
wsi Bykowce pow. Krzemieniec wśród 
pomordowanych kilkudziesięciu Po-

http://wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/842-bog-nas-uratowa.html
http://wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/842-bog-nas-uratowa.html
http://wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/842-bog-nas-uratowa.html
http://www.cybertech.net.pl/online/rozwaz/rzez/pliki/kloc.htm
http://www.cybertech.net.pl/online/rozwaz/rzez/pliki/kloc.htm
http://www.cybertech.net.pl/online/rozwaz/rzez/pliki/kloc.htm


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                      1 września 2019  - strona 37

100. wydanie Kresowego Serwisu Informacyjnego

laków był kierownik szkoły Fabian 
Lapiński z żoną Albiną, nauczycielką 
i dziećmi: Andrzejem i Barbarą. W 
gminie Dederkały pow. Krzemie-
niec została  zamordowana znana 
z dobroci nauczycielka Koteryna. 
We wsi Derć pow. Sarny zamor-
dowali nauczyciela mieszkającego 
w futorze Ostki, Kazimierza Lecha, 
powracającego ze wsi Rudnia Lwa 
do domu, stosując tortury: obcięli mu 
uszy, nos i częściowo obdarli ze skóry. 
W kol. Konstantynówka pow. Sarny 
Ukraińcy wpadli do szkoły i podczas 
lekcji na oczach dzieci zabili kier-
ownika szkoły Juliana Króla. W okol-
icach miasta Kostopol zamordowali 
kilkunastu Polaków, w tym 2 nauc-
zycieli: Jana Lubczaka pracującego w 
Ludwipolu oraz Piotra Galickiego. W 
okolicy miasta Krzemieniec upowcy 
zamordowali 2 Polki: nauczycielkę 
Zofię Morozgalską i jej siostrzenicę 
Molską, także nauczycielkę oraz 
nauczyciela Usińskiego. We wsi Lic-
zkowce pow. Kopyczyńce policjanci 
ukraińscy zamordowali na terenie 
Horodnicy nauczycielkę Sadowską. 
We wsi Modryniec pow. Hrubieszów 
zamordowany został przez bande-
rowców nauczyciel Aleksander Bu-
dzyń. We wsi Poddębce pow. Łuck 
„powstańcy ukraińscy” zamordowali 
Polkę, nauczycielkę Halinę Dmo-
chowską, poprzez przybicie do ziemi 
zaostrzonym kołkiem, kierowniczkę 
szkoły i działaczkę społeczną wśród 
ludności ukraińskiej. Miejscowi chło-
pi ukraińscy cieszyli się przyglądając 
się mordowaniu. (Siemaszko..., s. 
591). „W pewnej wiosce w powiecie 
łuckim, nauczycielkę, która tam pra-
cowała przez osiemnaście lat. Za-
mordowali w ohydny sposób. Kazano 
jej się położyć na podwórku przed 
jej własnym mieszkaniem i ciż starsi 
jej uczniowie wbili zaostrzony gruby 
pal w środek brzucha”.  (Bolesław 
Gaweł: Lata włóczęgi. Olsztyn 1977, 
s. 149). We wsi Studynie pow. Horo-
chów Ukraińcy zamordowali nauczy-
cielkę Józefę Czarnolewską. We wsi 
Wielimcze pow. Kowel  ukraińscy 
mieszkańcy tej wsi, w tym baptyści, 
ukrywali 5 nauczycieli: 3 Polaków i 2 
Rosjan. Używając podstępu bojówka-
rze UPA zamordowali 4 nauczycieli, 
piąty o nazwisku Cholewa uratował 
się.  

W grudniu 1943 roku we wsi Huta 
Stara pow. Kostopol, po porwaniu 
przez sowiecki oddział partyzancki 
Naumowa dowódcy oddziału AK kpt. 
Władysława Kochańskiego (“Bom-
ba”, “Wujek”) wraz z 5 oficerami, 
13 podoficerami oraz kilkoma sze-
regowymi z ochrony i ks. Leonem 
Śpiewakiem, kapelanem oddziału i 
proboszczem parafii w Hucie Starej 
- dowodzenie oddziałem przejął por. 
Feliks Szczepaniak “Słucki” - na-
uczyciel z kolonii Głuszków. 

We wsi Trościaniec Wielki pow. 
Zborów: „Dowódcą kompanii AK i 
jednocześnie dowódcą samoobrony 
we wsi był por. rez. Eugeniusz Ma-
celuch, który przybył do wsi w 1941 
roku jako nauczyciel. Jego zastępcą 
i jednocześnie pełniącym obowiązki 
oficera informacyjnego sztabu Obwo-
du „Żuraw” był również nauczyciel, 
od 1938 roku ppor. rez. Stanisław Tur-
kiewicz. Dowódcami plutonów byli: 
podchorąży rez. Antoni Worobiec, ps. 
„Lech”, zawodowy nauczyciel, po-
chodził z Trościańca Wielkiego, plut. 
Franciszek Półtorak, ps. „Danyl”, 
kpr. Józef Półtorak, ps. „Kłym”, st. 
strz. Z cenzusem Józef Póltorak, ps. 
„Kroczak”. /.../ W styczniu 1944 roku 
dotarła do nas wiadomość, że dowód-
ca UPA „Taras Czuprynka” Roman 
Szuchewycz, który pod koniec 1943 
roku ukrywał się w naszej okolicy, 
wydał podległym jednostkom rozkaz, 
w którym nakazywał: „W związku z 
sukcesami bolszewików na frontach 
należy przyśpieszyć likwidację Pola-
ków – w pień wycinać czysto polską 
ludność. Niszczyć zagrody polskie, 
palić tylko w przypadku, jeśli są od-

dalone od zagród ukraińskich co naj-
mniej 20 metrów”  (Antoni Worobiec; 
w: Komański..., s. 956 – 959). We wsi 
Wicyń pow. Złoczów: „Komendan-
tem samoobrony był doświadczony 
żołnierz, Marcin Barabasz, ps. So-
plica, a jego zastępcą ks. Jan Walter, 
proboszcz parafii. Obowiązki szefa 
sztabu pełnił Michał Czak, a oficera 
oświatowego nauczyciel Józef Roz-
inowicz” (Aleksander Korman; w: 
Komański..., s. 969).   

1 stycznia 1944 r. (Nowy Rok) we 
wsi Szczurowice pow. Radziechów 
banderowcy  zamordowali 5-osobo-
wą rodzinę miejscowego nauczyciela. 
„01.01.1944 r. zostali zamordowani: 
1. Brzuchacz Józef l. 65; 2. Brzuchacz 
Olga l. 52; 3. Brzuchacz Mieczysław 
l. 38, ociemniały magister praw; 4. 
Brzuchacz Jadwiga córka l. 21. mia-
ła ukończone liceum; 5. Brzuchacz 
Władysława córka l. 19, ukończone 
liceum” (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
„Delegatura Pol. K. O. w Stojanowie 
powiadomiła tut. Komitet dnia 4.I.44, 
że z 1 na 2 stycznia 1944 roku niezna-
ni sprawcy napadli na dom nauczy-
ciela polskiej szkoły we wsi Rzeszowi-
ce, pow. Radziechów  i zamordowali 
rodzinę tego nauczyciela składającą 
się z 5 osób: 

1). Brzuchacz Józef, nauczyciel, lat 
około 60 

2). Brzuchacz Anna, żona wym., lat 
około 55 

3). Brzuchacz Mieczysław, syn, lat 
około 35 

4). Brzuchacz Jadwiga, córka, lat 
około 23 

5). Brzuchacz Władysława, córka, lat 
około 19 

Pogrzeb pomordowanych odbył się 
dnia 4 stycznia 1944 w asyście władz 
bezpieczeństwa, na koszt gminy.” 
(1944, 4 stycznia – Pismo Delegatury 
PolKO w Kamionce Strumiłowej do 
Delegata RGO we Lwowie dotyczą-
ce uprowadzeń i mordów dokonywa-
nych na Polakach w okolicy Kamion-
ki Strumiłowej i Radziechowa. W: B. 
Ossol. 16721/1, k. 177). Mord miał 
miejsce we wsi Szczurowice. 

5 lutego 1944 roku we wsi Dorotyszc-
ze pow. Kowel, w której mieszkała ty-
lko jedna rodzina polska, nauczyciela, 
w lesie zamordowany został przez up-
owców i tam pochowany kierownik 
szkoły Jan Kukliński, lat 36. Ocalałym 
8-letnim synem Kuklińskiego, 
którego matka była w tym czasie na 
przymusowych robotach w Niem-
czech, zaopiekowała się Ukrainka, 
nauczycielka Kwaśnećka i w 1946 
roku wysłała go transportem ekspatri-
acyjnym do Polski. W nocy z 10 na 11 
lutego we wsi Boków pow. Podhajce 
banderowcy zamordowali 66 Pola-
ków, w tym kierownika szkoły Stani-
sława Haladewicza. 12 lutego we wsi 
Pohorylce pow. Przemyślany zamor-
dowali nauczyciela Sieńkowskiego z 
żoną.13 lutego we wsi Germakówka 
pow. Borszczów podczas napadu UPA 
na polski dom, gdzie odbywało się 
wesele, wśród morderców był ukraiń-
ski nauczyciel Zenon Stolnicki. „Ban-
dą UPA dowodził Nestor Słobodzian, 
zięć popa Wołoszyna, który w czasie 
okupacji pracował jako nauczyciel w 
Germakówce”. (Stanisław Szczerba; 
w: Komański..., s. 548). W nocy z 
17 na 18 lutego we wsi Ludwikówka 
pow. Rohatyn banderowcy dokona-
li rzezi 200 Polaków. Janina Mauer, 
żona Władysława Mauera, nauczycie-
la w Ludwikówce, wspomina: „Nie 
nocowaliśmy prawie nigdy w szkole, 
lecz pod brogiem na sianie, a mój mąż 
wraz z gospodarzami w każdą noc 
wartował, chodząc po wsi. Kiedy już 
zaczęło być bardzo niebezpiecznie, 
wyjechaliśmy do Stanisławowa. Było 
to dwa dni przed tą straszna nocą. 

/.../ Budynek szkolny ocalał, bo był 
murowany. Banderowcy wrzucili tyl-
ko granat do naszego mieszkania, w 
którym już nikogo nie było. Kowal-
ski, kierownik szkoły, wraz z rodziną 
schował się na strychu i dzięki temu 
przeżył” (w: Siekierka..., s. 441; sta-
nisławowskie). 20 lutego we wsi 
Szutowa pow. Jaworów banderowcy 
uprowadzili 9 Polaków. Wśród nich 
był kierownik szkoły powszechnej 
Franciszek Tworek, lat 32, nauczyciel 
Artur Lorek, lat 50 oraz ks. probo-
szcz Albin Barnaś. Wszyscy zaginęli 
bez śladu. Banderowcy zastrzelili 
także dwie kobiety, żony uprowad-
zonych.  W nocy z 23 na 24 lutego 
1944 roku we wsi Zawadka pow. 
Kałusz banderowcy zamordowali 
m.in. kierownika szkoły powszech-
nej Aleksandra Sosnowskiego oraz 
jego 19-letnią córkę Antoninę. (Sieki-
erka..., s. 166; stanisławowskie; na 
s. 231 pod zdjęciem Antoniny Sos-
nowskiej jest informacja, że miała 
lat 17). W nocy z 28 na 29 lutego 
1944 roku we wsi Korościatyn 
pow. Buczacz na stacji kolejowej w 
Korościatynie upowcy zamordow-
ali 20 Polaków, w tym nauczycielkę 
Jadwigę Wojciechowską z małym 
dzieckiem, pochodzącą ze wsi Mon-
asterzyska. We wsi Korościatyn ban-
derowcy zamordowali 136 Polaków. 
Wśród nich był kierownik szkoły 
powszechnej Stanisław Stępień, lat 
44, zarąbany siekierą, oraz Tadeusz 
Glapel, kierownik szkoły.  „Na stacji 
Korościatyn zabito z personelu kolejo-
wego, a to: naczelnik stacji Ostropol-
ski Stanisław - Wowczuk zastępował 
dyżurnego ruchu, zwrotniczy Łużny i 
Ukr[rainiec] Pyszyn oraz kierownik 
szkoły z Korościatyna Głąpal Tadeusz 
i Wojciechowska Jadwiga nauczyciel-
ka.” (1944, 3 marca – Fragment pisma 
PolKO w Stanisławowie do Delegata 
RGO we Lwowie dotyczące mordów 
i napadów na Polaków oraz położenia 
uchodźców i sposobów udzielania 
im pomocy. W: B. Ossol. 16721/1, s. 
307-309).  „Szczególnie zmasakrowa-
ne było ciało nauczycielki miejscowej. 
Znaleziono ją oskalpowaną, z odcię-
tym torsem i oderwaną szczęką. Po-
dobnie zdarzało się i na Wołyniu z tym 
rozdzieraniem ust, przy czym bandyci 
wyśmiewali się z ofiar: “Macie Polskę 
od morza do morza”. (1944, marzec 
– Sprawozdanie z fali mordów ukra-
ińskich, która od połowy lutego 1944 
roku ogarnęła Dystrykt Galicja. W: 
B. Ossol., 16722/2, s. 121-123). W 
lutym 1944 roku we wsi Chorostków 
pow. Kopyczyńce banderowcy up-
rowadzili 3 Polaków, którzy zaginęli 
bez wieści. Byli to: kierownik szkoły 
powszechnej Jan Barański, były ko-
mendant „Strzelca” Władysław Ka-
liniak oraz naczelnik poczty Józef 
Ratajczak. Tego miesiąca we wsi 
Klubowce pow. Tłumacz upowcy up-
rowadzili i zamordowali 5 Polaków, 
w tym 2 nauczycielki. Także w lutym 
1944 roku na drodze do miasteczka 
Tyśmienica pow. Tłumacz banderow-
cy zamordowali 4 Polaków, w tym 
miejscową nauczycielkę.  

Zofia Bakota ze wsi Chlebowice 
Świrskie i Hanaczów pow. Przemy-
ślany pisze: „Wojna zaskoczyła mnie 
we wsi Sokola pow. Mościska. Była 
to wieś ukraińska. Razem z mężem 
byliśmy nauczycielami w szkole po-
wszechnej. Mąż zmobilizowany, wy-
ruszył na wojnę. Po zajęciu tych ziem 
przez Sowietów, nauczyciele polscy 
zostali - na zwołanym przez Ukraiń-
ców „mitingu” zmuszeni do opusz-
czenia wsi. Podjęliśmy pracę w pol-
skiej wsi Peszków, pow. Jaworów. W 
czasie okupacji niemieckiej została ta 
wieś spalona, a mieszkańcy wymor-
dowani. Z Peszówki wyjechałam z 
siostrą i dzieckiem do kuzyna, Adama 
Dunicza, młynarza w Chlebowicach 
Świerskich, pow. Przemyślany. W li-
stopadzie 1939 roku zaczęłam praco-
wać w szkole powszechnej w tej wsi. 
Chlebowice zamieszkiwali zarówno 
Polacy jak i Ukraińcy. Uczyłam tam 
do roku 1941. Po zajęciu tych ziem w 

roku 1941 przez Niemców, Ukraińcy 
zaczęli masowo mordować Żydów 
w okolicznych wsiach. Już w końcu 
sierpnia 1941 roku zobaczyłam kilka 
wozów wiozących pomordowanych 
Żydów do wspólnej mogiły koło Bóbr-
ki. Ukraińcy odgrażali się, że to samo 
czeka Polaków. W roku 1941, na za-
rządzenie Inspektora Szkolnego w 
Złoczowie, rozpoczęłyśmy z koleżanką 
zapisy do szkoły. Zgodnie z zarządze-
niem ja zapisywałam dzieci polskie, 
koleżanka Ukrainka  - dzieci ukra-
ińskie. Po pierwszym dniu, w drodze 
do domu, podeszli do mnie Ukraińcy 
z żółto-niebieskimi opaskami i za-
bronili mi dalej prowadzić zapisy, 
grożąc wyciągnięciem odpowiednich 
konsekwencji. W porozumieniu z pol-
skim inspektorem ze Złoczowa zosta-
łam przeniesiona do Hanaczówki, do 
szkoły z polskim językiem nauczania. 
W tej wsi przeważali Polacy. Uczy-
łam tam od połowy września 1941 
do lutego 1944. Jesienią 1943 roku 
rozpoczęły się terrorystyczne akcje 
ukraińskie. W lesie niedaleko został 
zastrzelony były kierownik szkoły, 
Stanisław Weiss. Został pochowany 
w nastroju patriotycznym w Hana-
czowie, polskiej wsi, przez OO. Fran-
ciszkanów, przy udziale nauczycieli i 
ludności polskiej. Żona pana Weisa, 
z pochodzenia Rusinka, otrzymała 
od Ukraińców listy z pogróżkami i 
naciskami, że ma wrócić do społecz-
ności ukraińskiej i wychować syna 
na Ukraińca. Mieszkałam w szko-
le, stojącej na skraju lasu. Często w 
nocy budziły mnie strzały oraz śpiewy 
„smert Lacham”. Przeniosłam się do 
gospodarza, Kazimierza Niekrasza. 
Było mi raźniej. 2 lutego 1944 roku, 
wieczorem, kiedy wracałam z Hana-
czowa, zauważyłam mężczyzn, niosą-
cych w rękach bańki w jakich kupuje 
się na wsi naftę. W domu, kiedy już 
przygotowywałam się do snu zapukał 
gospodarz i poprosił, abym wyszła 
przed dom. Dokoła Hanaczowa wy-
buchały pożary. W krótkim czasie pa-
liła się cała wieś. Rozległ się straszny 
krzyk, wycie psów i zrobiło się jasno 
od ognia. Trzeba było uciekać. Po-
stanowiłam się ukryć u koleżanki We-
isowej, która mieszkała niedaleko, na 
parterze nowego domu. Piętro i strych 
były niewykończone. Tam skryłyśmy 
się z siostrą i moją 6-letnią córeczką. 
Z wysoka, przez szpary w deskach, 
patrzyłyśmy i słuchałyśmy lamentów, 
ryku bydła. Po pewnym czasie zo-
rientowałyśmy się, że trwa jakaś wal-
ka. To przybyły z lasu na obronę wsi 
partyzantka AK i żydowska. Około 
drugiej czy trzeciej nad ranem trochę 
ucichło. Rano 3 lutego, postanowiłam 
pójść do Hanaczowa. Na łące, przez 
którą trzeba było przejść, leżały ciała, 
przeważnie starszych mężczyzn. Były 
też kobiety i małe dzieci. Kiedy prze-
chodziłam przez podwórko ocalałego 
domu w centrum wsi, gospodarz tej 
chaty zawołał mnie do wnętrza. W 
izbie leżało czworo rannych. Kobie-
ta z pociętymi rękoma, dwie młode 
dziewczyny skłute, położone jedna na 
drugiej i mały chłopiec z rozciętym 
brzuszkiem, siną głową i wysadzonym 
okiem. Opatrzyłam rany jak mogłam 
bandażem z pociętego prześcieradła. 
A już czekała na nich furmanka, któ-
ra miała zawieźć ich do szpitala w 
Przemyślanach. Dziecko w drodze do 
szpitala zmarło” (Zofia Bakuta; w: 
Komański..., s. 773 -774).  

W lutym lub marcu 1944 roku we wsi 
Lipowce pow. Przemyślany Ukraińcy 
zamordowali 6 Polaków, wśród 
których był nauczyciel Zygmunt 
Laucz, lat. ok. 30. Także w tym czasie 
we wsi Skwarzawa pow. Złoczów 
banderowcy uprowadzili co najmniej 
10 Polaków powiązanych drutem, w 
tym kierownika szkoły o nazwisku 
Huszkiewicz i ślad po nich zaginął. 4 
marca 1944 roku we wsi Olejów pow. 
Zborów zostało uprowadzonych z do-
mów 5 Polaków i bestialsko zamordo-
wanych przez UPA w lesie pod Mana-
jowem. „W Olejowie - jak zeznaje na-
oczny świadek Ludwik Pichur, ówcze-

sny sekretarz gminy: 4 marca 1944 r., 
gdy wracałem ze młyna w Trościańcu, 
natknąłem się na kilka furmanek wy-
jeżdżających z Olejowa. Na pierwszej 
i ostatniej furmance jechali uzbrojeni 
osobnicy. W pośrodku, na powozie le-
śniczego Leona Grzeszczuka siedzie-
li: Walerian Pawłowski - kierownik 
szkoły, Karol Kowal - emerytowany 
nauczyciel, Kazimierz Wielichow-
ski - pracownik nadleśnictwa oraz 
woźnica - 17-letni Józef Miaskowski. 
Cała ta kolumna skręciła z szosy w 
drogę wiodącą do wsi Manajów. W 
pobliskim lesie wszystkich w okrut-
ny sposób zamordowano...”  (http://
www.olejow.pl/readarticle.php?artic-
le_id=250).   

W połowie marca 1944 roku we wsi 
Gołogóry pow. Złoczów zamordo-
wana została Szczerska Lusia (Le-
chosława?), nauczycielka, łączniczka 
AK: „Pamiętam tragiczny 1944 rok. 
W naszej wsi banderowcy, w połowie 
marca tego roku, zamordowali na-
uczycielkę - Szczerską. Była to młoda 
osoba. Została ona przywiązana dru-
tem do drzewa, rozebrano ją do naga, 
miała wydłubane oczy, obcięty język, 
oskalpowaną głowę, ze skórą zawi-
niętą do tyłu, odcięto jej też piersi, a 
zdarte kawałki skóry z całego ciała 
położono na ziemi, przed wiszącym 
ciałem. Był to widok przerażający, 
pokazujący do czego zdolny jest ukra-
iński faszysta”. (Tadeusz Kobański; 
w: Komański..., s. 980).    

W marcu 1944 roku we wsi Cho-
choniów pow. Rohatyn banderowcy 
zamordowali 80 Polaków. „Organi-
zatorem ruchu nacjonalistycznego w 
Chochoniowie był miejscowy Ukra-
iniec - dyrektor Szkoły Powszechnej 
Petro Chaburski, ożeniony z Polką. 
Miał dwóch braci popów we Lwo-
wie. Jego żona przyjaźniła się z moją 
mamą i przypadkowo podsłuchała 
rozmowę swego męża z tymi popami 
i słyszała, jak oni mówili: „Najwyższy 
czas zaczynać z tymi Lachami”. (Zo-
fia Jarmakowska; w: Siekierka..., s. 
430; stanisławowskie).  

1 kwietnia 1944 r. we wsi Żuków 
pow. Złoczów  banderowcy zamor-
dowali Adama Zagrobelnego, lat 42, 
nauczyciela ze wsi Wicyń. 6 kwietnia 
(Wielki Czwartek) we wsi Strychanka 
pow. Kamionka Strumiłowska upo-
wcy na drodze do stacji kolejowej 
zastrzelili Jana Kozłowskiego, na-
uczyciela ze szkoły we wsi Strychan-
ka, oraz wywieźli ze wsi 3 Polki, w 
tym żonę Jana Kozłowskiego, Wandę, 
lat 44, także nauczycielkę - i ślad po 
nich zaginął. We wsi Pawlikówka 
pow. Kałusz: ”W szkole uczyła nas 
nauczycielka, jej mąż był policjantem. 
Najpierw jego zabrali, a potem ją z 
dziećmi, miała dwie małe dziewczyn-
ki może po 9-10 lat.” (Anna Świegot: 
Jaśko to Ty żyjesz?; w:  http://powia-
towy.pl/2011/11/jasko-to-ty-zyjesz 
; 10 listopada 2011). Napad na wieś 
Pawlikówka miał miejsce w dniach 5 
– 7 kwietnia 1944 roku, nauczycielka 
z dwójką swoich dzieci prawdopo-
dobnie została uprowadzona i zamor-
dowana jeszcze przed napadem. 

8 kwietnia 1944 r. we wsi Chrusno 
Stare pow. Lwów wśród zamordowa-
nych przez  banderowców Polaków 
była nauczycielka Wanda Filipowicz, 
lat 35. 9 kwietnia 1944 roku (Wiel-
kanoc) we wsi Hołyń pow. Kałusz 
upowcy obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
21 Polaków, „przy czym napastnicy 
szczególnie bestialsko zamordowali 
miejscowego nauczyciela, Polaka, 
lat ok. 75, którego porwali za ręce i 
nogi i wrzucili do płonącej stodoły. 
Spłonął żywcem” (Siekierka..., s. 148; 
stanisławowskie). W nocy z 10 na 11 
kwietnia 1944 roku we wsi Wołosz-
cza pow. Drohobycz, na przysiółku 
Zady upowcy dokonali rzezi ludności 
polskiej. „Maciej Badecki był nauczy-
cielem i mieszkał w przysiółku Zady. 
Według jego relacji przebieg zdarze-
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nia był następujący: „Podczas Świąt 
Wielkanocnych 1944 roku w nocy do 
przysiółka Zady przyjechało około 50 
uzbrojonych Ukraińców. Otoczyli pol-
skie domy. Do jego mieszkania weszło 
kilku Ukraińców i od razu zastrzelili 
jego córkę Genowefę (22 lata). Druga 
córka Macieja Janina wraz ze swoim 
kilkuletnim bratem uciekła przez okno 
i pobiegła do pobliskiej rzeki gdzie 
oboje się ukryli. Również sam Maciej 
Badecki wyskoczył przez okno i ukrył 
się w piwnicy w pobliżu innego pło-
nącego już domu, tam przeczekał do 
rana i dzięki temu ocalał” (Francisz-
ka Badecka; w: Siekierka..., s. 188; 
lwowskie). „W „Gazecie Wyborczej” 
(13 - 14 kwietnia 2002 r.) ukazał się 
opis przebiegu działań UPA na terenie 
Małopolski Wschodniej. W związku z 
tym, że padło w nim moje nazwisko, 
zabieram głos. Podana przez Ukra-
ińców wersja mija się z prawdą i nie 
może być dokumentem historycznym. 
W przysiółku Zady obok wsi Wołosz-
cza powiat Drohobycz zamordowano 
44 osoby z mojej bliższej i dalszej ro-
dziny. Według Ukraińców, mord miał 
następujący przebieg: „W nocy 10 
kwietnia 1944 roku  bojówka złożona 
z 25 ludzi przeprowadziła likwidację 
polskiej wsi Zady za karę za donosy 
miejscowych Polaków (oryginał do-
niesienia do gestapo w Drohobyczu 
posiadamy w swoich rękach) na oby-
wateli ukraińskich. Akcja rozpoczęła 
się o godzinie 23.30 okrążeniem wsi 
jednocześnie z czterech stron, piąta 
grupa weszła na czele z komendan-
tem do centrum wsi... Kobiety i dzie-
ci pozostawiono... Wszystkie grupy 
okrążające wieś czyściły wyznaczone 
domy. Były wypadki czynnego oporu 
ze strony kobiet, które likwidowano 
(5). Gdy ze wszystkich stron podpa-
lono wieś, Polacy zaczęli wybiegać z 
domów i mówić po ukraińsku. Na py-
tanie komendanta, czy są Ukraińcami, 
zaczęli krzyczeć: jesteśmy Polakami z 
krwi i kości. Wszystkich na miejscu 
zlikwidowano. Najbardziej bronił się 
nauczyciel Polak Badecki i jego dwie 
córki, z których jedna krzyczała „ta-
tusiu nie bój się. Rusini nas mordują 
ale i na nich przyjdzie czas. Polski na-
ród pomści naszą śmierć. Niech prze-
padnie Ukraina”. Zastrzelono ją, a 
nauczyciel dwukrotnie ranny ratował 
się ucieczką. Akcję zakończono o 2.30 
nad ranem. Spalono wszystkie pol-
skie gospodarstwa (52), szkolę, urząd 
miejski. Zabito 30 mężczyzn, 5 kobiet 
(w trakcie czynnego oporu). Nieznana 
liczba mężczyzn spaliła się w ogniu”. 
Nieprawdą jest, że były jakieś donosy 
Polaków z tej wsi na Ukraińców do 
gestapo w Drohobyczu. Tak podano, 
aby uzasadnić mordy kobiet i dzieci. 
Nie było również żadnego oporu ze 
strony córek Macieja Badeckiego. 
Jego rodzina to: żona (Ukrainka), 
starsza córka Genowefa, młodsza 
Janina oraz 4 letni synek Kazimi-
erz. W nocy, w czasie Świąt Wiel-
kanocnych 1944 roku, bandy UPA 
otoczyły wieś i paliły dom po domu. 
Po wejściu do szkoły, zamordowały 
starszą córkę, gdy schodziła po drabi-
nie ze strychu, gdzie się schowała. 
Wtedy Maciej wytrącił żonie z ręki 
lampę naftową i zrobiło się ciemno. 
krzyknął: „uciekajcie”. Żona z syn-
kiem i młodszą córką przesiedziała 
do rana w rowie melioracyjnym w 
wodzie po pas. Rano przyszła do 
swoich rodziców do sąsiedniej wsi 
Łąka. jej brat, jak się okazało ban-
derowiec, nie uprzedził siostry o 
grożącym jej niebezpieczeństwie. 
Druga część tragedii rozegrała się z 
Marią Badecką i jej synkiem Przyszli 
banderowcy i oboje zabrali. Zgwałcili 
ją, obcięli piersi i zastrzelili, a dziecko 
przywiązali do dwóch ugiętych drzew, 
które wyprostowując się, rozerwały je. 
Scenę tę oglądał z ukrycia parobek”. 
(Jadwiga Badecka; w: Siekierka..., s. 
188 - 189; lwowskie). Zdumiewa pry-
mitywizm banderowskiej agitki opu-
blikowanej w “Gazecie Wyborczej”. 
„We wsi Dorożów została zamordo-
wana w okrutny sposób nauczycielka 
- Ukrainka (moja chrzestna) Aniela 

Koczówna. W 1944 roku przyjechał 
do niej siostrzeniec z Drohobycza - 
Polak, aby kupić trochę mąki. Posłała 
go do młyna. Tam zatrzymali go ban-
derowcy. Na wiadomość o tym Ko-
czówna pobiegła do młyna. Zastała 
tam swoich uczniów, którzy odmówili 
wydania siostrzeńca. Zamordowano 
ich oboje. Nie pomogła jej ukraińska 
narodowość ani pozycja szanowanej 
we wsi nauczycielki. Aniela Koczów-
na została zamordowana dlatego, 
że jej siostra wyszła za mąż za Po-
laka w Drohobyczu, a ich syn, który 
przyjechał do ciotki, był Polakiem. 
Banderowcy mordowali bowiem nie 
tylko Polaków, ale także małżeństwa 
mieszane oraz ich dzieci” (Jadwiga 
Badecka; w: jw.).       

12 kwietnia 1944 roku we wsi Huci-
sko pow. Bóbrka upowcy oraz chło-
pi ukraińscy ze wsi okolicznych za 
pomocą siekier, kos, wideł, noży i 
innych narzędzi dokonali rzezi 118 
Polaków a 30 poranili. Kobiety i 
dziewczęta gwałcili, okaleczali i za-
bijali, kilku chłopcom i mężczyznom 
wycięli genitalia i serca. Nauczyciel 
Ludwik Biesiadecki został zakłuty 
widłami na strychu, jego brat Włady-
sław Biesiadecki, także nauczyciel, 
zginął zakłuty nożami (Siekierka..., 
s. 19 - 22 i 36 – 38, lwowskie). „... 
punktem samoobrony miała być szko-
ła. Zaangażowana w to była kierow-
niczka szkoły Stanisława Koszykowa 
oraz jej dwaj bracia Ludwik i Wła-
dysław Biesiadcy. Upowcy dokład-
nie rozpracowali struktury polskiej 
samoobrony. Do wsi wjechało na 
koniach około dziesięciu banderow-
ców ubranych w mundury żołnierzy 
niemieckich, którzy skierowali się do 
szkoły. Mówili po niemiecku. Zażądali 
otwarcia szkoły. Kierowniczka szkoły 
w przekonaniu, że są to żołnierze nie-
mieccy, otworzyła drzwi. Rzekomi żoł-
nierze niemieccy po wejściu do szkoły 
zastrzelili Stanisława Biesiackiego, a 
Ludwika ranili, pozbawiając samo-
obronę kierownictwa. Banderowcy 
zajęli budynek, likwidując w ten spo-
sób centralny punkt obrony Polaków” 
(Józef Stankiewicz; w: jw., s. 56).  Na 
terenie wsi Bródki upowcy zamor-
dowali nauczyciela, podch. AK Jana 
Węgrzyna.   

Od 10 do 13 kwietnia 1944 roku w 
mieście Kuty pow. Kosów Huculski 
upowcy wymordowali ponad 200 
Polaków i Ormian. „Relacja Wojcie-
cha Migockiego: Okrucieństwo nie 
ominęło zacnej i patriotycznej rodzi-
ny Czajkowskich. Rozegrała się tu 
straszliwa tragedia. Do palącego się 
domu wtrącono pp. Czajkowskich, a 
następnie w płomieniach zastrzelono. 
Córki uprowadzono do lasu, zgwałco-
no i zamordowano”.  (Relacja pocho-
dzi z książki ks. Tadeusza Isakowicz-
-Zaleskiego pt. “Przemilczane ludo-
bójstwo na Kresach”, Kraków 2008).
Siostry Czajkowskie, Wanda lat 30  i 
Elżbieta  lat 35 były nauczycielkami. 
Zakłuta nożami została nauczycielka 
Maria Janowicz lat 42 i jej 9-letnia 
córka. Zamordowany został nauczy-
ciel Jan Hanczarek lat 35. 

14 kwietnia 1944 roku we wsi Fraga 
pow. Rohatyn podczas kolejnego noc-
nego napadu banderowcy zamordo-
wali  m.in.  nauczycielkę z 2 dzieci, 
w tym z noworodkiem. „Mordowa-
no wszystkich, bez względu na wiek 
i pleć. Pamiętam, że Rozalia Duma, 
siostra mojej babci, była położną i w 
tym czasie przebywała u nauczycielki 
przy odbiorze połogu. Została zamor-
dowana z nauczycielką, noworodkiem 
i jej trzyletnią córeczką” (Michał 
Matys; w: Siekierka..., s. 440, stani-
sławowskie). Tego dnia we wsi Lipi-
na pow. Jaworów został uprowadzony 
przez banderowców i zamordowany 
Polak Emil Semczuk, nauczyciel. 
W kwietniu 1944 roku we wsi Łuka 
Mała pow. Skałat została uprowadzo-
na przez banderowców i po torturach 
zamordowana 25-letnia nauczycielka 
szkoły powszechnej Maria Klapa.    

W sierpniu 1944 roku we wsi Germa-
kówka pow. Borszczów „partyzanci 
ukraińscy” zamordowali 18 Polaków, 
w tym 20-letnią Marię Myczkowską. 
„Podczas dnia, w sierpniu 1944 r., 
zabrano ze szkoły Marię Myczkow-
ską - nauczycielkę, która pracowała 
we wsi Zalesie. Przyprowadzono ja 
do domu jej ciotki, u której mieszkała. 
Mordercy zamknęli się z nią w poko-
ju, kolejno gwałcili ją i bili. Po kilku 
godzinach wyprowadzili ją z domu, a 
właściwie wyciągnęli, bo jak zeznają 
świadkowie, nie mogła już iść sama. 
Tak trwało przez dwa dni. Na trzeci 
lub czwarty dzień znaleziono jej zwło-
ki na brzegu Zbrucza. Jej ciało było 
zmasakrowane, ręce i nogi związane 
drutem kolczastym” (Danuta Kosow-
ska; w: Komański..., s. 535). We wsi 
Stojanów pow. Radziechów: „Pew-
nego dnia latem 1944 do ogrodzenia 
domu - w którym mieszkał stojanowski 
nauczyciel i świetny pszczelarz Adam 
Mądrzycki, znany także z tego, że ze 
wszystkimi żył zgodnie - podszedł syn 
jednego z ukraińskich sąsiadów, Emil, 
i przywołał go mówiąc, że chce mu 
coś powiedzieć. Kiedy Mądrzyc-
ki podszedł, ten wystrzelił do niego 
serią z automatu. Mądrzycki upadł 
na ziemię, ale wieczorem odzyskał 
przytomność, jakoś wstał, dobrnął na 
probostwo i o wszystkim powiedział 
księdzu Kutrowskiemu, który z nieja-
kim Radwanem, Ukraińcem, ułożył 
go na wymoszczonym słomą wozie i 
zawiózł na stację kolejową, a stamtąd 
lokomotywą do szpitala w Kamion-
ce Strumiłowej. Niestety, wykonana 
zaraz operacja była już spóźniona 
i Adam Mądrzycki zmarł”. (http://
www.gazeta.olawa.pl/archiwum2/
aktualnosci,wiecej,1818.htm ; za: Ta-
deusz Kukiz: Ziemia Radziechowska 
i ludzie stamtąd, Wrocław 2008). 

9 września 1944 roku we wsi 
Grzęda pow. Lwów podczas na-
padu o 3,oo w nocy banderowcy 
zamordowali 30 Polaków, w tym 
3-osobową rodzinę nauczyciela 
o nazwisku Smeryczański: nauc-
zyciela, jego żonę i córkę (Sieki-
erka..., s. 618; lwowskie). Świadek 
Katarzyna Gigiel podaje, że była to 
rodzina Smerczyńskich, małżeństwo 
nauczycielskie z córką (jw., s. 638). 
23 października we wsi Trójca pow. 
Śniatyn podczas napadu dokonanego 
przez kureń UPA dowodzony przez 
Wasyla Andrusiaka “Rizuna” za-
mordowanych zostało 116 Polaków. 
Wśród ofiar były dwie młode polskie 
nauczycielki: Maria Żołyńska i Zofia 
Żołyńska. „Widziałam też moją na-
uczycielkę, nie pamiętam nazwiska, 
która miała przybite ręce gwoździami 
do gospody”. (Aleksandra Mazur; w: 
jw., s. 662). W październiku 1944 roku 
we wsi Załucze pow. Borszczów ban-
derowcy zamordowali 20 Polaków, w 
tym dwie nauczycielki NN. „Tej nocy 
dwóm nauczycielkom polskim, bande-
rowcy obcięli piłami stolarskimi obie 
nogi, następnie nożycami języki i po-
łamali ręce, a gdy były w agonii, obie 
zastrzelili” (Komański..., s. 56).  

We wsi Nyrków oraz w miasteczku 
Czerwonogród pow. Zaleszczyki: 
„Mieszkaliśmy w szkole, chociaż oj-
ciec już wcześniej otrzymał od bande-
rowców ostrzeżenie: „Ty Lasze pro-
klatyj nie organizuj Polaków i polskiej 
szkoły”, ale ojciec pozostał i uczył da-
lej. Władze sowieckie nakazały konty-
nuowanie nauki, więc nie mógł opu-
ścić stanowiska. Gdy uciekające na 
noc rodziny wracały rano z Nyrkowa, 
zaczajeni na cmentarzu banderow-
cy strzelali do nich. Tak zabili m.in. 
żonę naszego woźnicy panią Kurha-
niewiczową z dzieckiem. Przyszedł 
wreszcie czas na zamordowanie mego 
ojca i dwu nauczycielek, Rosjanek, 
przydzielonych do pracy przez kura-
torium. 1 listopada 1944 r. odbyło się 
w kaplicy cmentarnej nabożeństwo 
żałobne z okazji Wszystkich Świętych. 
Udał się tam mój ojciec z moimi brać-
mi, by wziąć w nim udział i pomodlić 
się nad grobem mamy, zmarłej w 1935 

r. (miałam wtedy 7 lat, a bracia 5 i 3). 
Ja nie mogłam pójść z nimi z powodu 
ogromnego ropnia na nodze. Modli-
łam się w kuchni, trzymając nogę na 
stołku. Nagle w drzwiach stanęło dwu 
uzbrojonych mężczyzn w wojskowych 
mundurach, w towarzystwie naszego 
sołtysa i zapytali o ojca. Polecili, by po 
powrocie z cmentarza czekał na nich. 
Po ich wyjściu usłyszałam dwa strza-
ły. przestraszyłam się. Pobiegłam do 
sprzątaczki z prośbą o powiadomieniu 
o wszystkim ojca. Po chwili wojskowi 
wrócili i do przygotowanego worka 
zagarnęli ojcowski strój do polowa-
nia. W kancelarii zniszczyli obrazy 
sowieckich przywódców. Jak się póź-
niej dowiedziałam, zastrzelili nauczy-
cielkę i  siedzącą przy niej Ukrainkę. 
W domu już nie nocowałam, zostając 
u sprzątaczki. Ostrzeżony ojciec z 
braćmi i księdzem Juraszem przesie-
dzieli całą noc w kaplicy cmentarnej. 
Rano poszliśmy wszyscy do Czero-
wogrodu, do dworku zamieszkałego 
przez księżnę Lubomiską. Było tam 
już wiele rodzin z okolicy. Można było 
jeszcze wyjechać z Czerwonogrodu. 
Wielu udało się do Zaleszczyk. Ojciec 
należał do tajnej organizacji na Kre-
sach wschodnich, musiał pozostać by 
organizować obronę. Na niego wszy-
scy liczyli.” (Czesława Stecka z d. Sa-
durska; w: Komański..., s. 905). 8 lis-
topada 1944 roku we wsi Bereżanka 
pow. Borszczów  banderowcy powi-
esili na drzewach  2 nauczycielki: 
Polkę i Ukrainkę. 13 listopada we wsi 
Zeżawa pow. Zaleszczyki upowcy 
zamordowali  nauczycielkę NN i jej 
matkę. 17 listopada 1944 roku we wsi 
Nowosiółka Biskupia pow. Borsz-
czów banderowcy  zamordowali 40 
Polaków, a wśród nich Mieczysława 
Wierzbickiego, lat 52, kierownika 
szkoły powszechnej. „Rodzice Mie-
czysław Wierzbicki i Janina z d. Bia-
łogrodzka, oraz brat Zbigniew (ur. 
w 1922 r.) mieszkaliśmy w budynku 
szkolnym w Nowosiólce Biskupiej w 
powiecie Borszczów, woj. tarnopol-
skie. Ojciec był kierownikiem miej-
scowej szkoły powszechnej, a mama 
nauczycielką. Starszy brat Zbigniew, 
po powtórnym zajęciu powiatu przez 
Armię Czerwoną, został na wiosnę 
1944 r. powołany do I Armii Wojska 
Polskiego, podobnie jak większość 
mężczyzn od 18 do 50 roku życia. Pa-
miętam wiele nieprzespanych nocy 
w obawie przed napadami bande-
rowców. Często spaliśmy w rożnych 
kryjówkach, w ciągłym strachu przed 
grabieżą i śmiercią z rąk faszystów 
ukraińskich. Nasz ojciec, już na po-
czątku listopada 1944 r. czynił sta-
rania o wyjazd do centralnej Polski. 
Czekaliśmy na transport kolejowy. 
I stało się to czego tak bardzo oba-
wialiśmy się”. Grupa banderowców 
przebranych w mundury żołnierzy 
sowieckich, uprowadziła Mieczy-
sława Wierzbickiego oraz około 40 
innych Polaków. „Większość z nich 
poprowadzili nad rzekę Zbrucz i tam 
w bestialski sposób mordowali, wrzu-
cając swe ofiary do rzeki. Podobny 
los spotkał naszego ojca, następnego 
dnia znalazłyśmy z matką jego zwłoki 
nad brzegiem rzeki. Miał ręce zwią-
zane drutem kolczastym, a głowę i 
plecy porąbane ostrym narzędziem. 
/.../ Z nazwisk ofiar zapamiętałam 
nazwisko młodej nauczycielki, Marii 
Myczkowskiej, która uczyła razem 
z moimi rodzicami, a pochodziła ze 
wsi Germakówka” . (Alina Urban z 
d. Wierzbicka, ur. 22.07.1926; w: Ko-
mański..., s. 549). 20 listopada we wsi 
Koszyłowce pow. Zaleszczyki ban-
derowcy uprowadzili i  zamordowali  
nauczyciela o nazwisku Wolański.    

24 grudnia (Wigilia) 1944 roku we 
wsi Ihrowica pow. Tarnopol „po-
wstańcy ukraińscy” zamordowali w 
czasie wieczerzy wigilijnej 84 Pola-
ków. Wśród ofiar była nauczycielka, 
lat 30, ze wsi Cebrów. „Słyszeliśmy w 
tym czasie straszne krzyki, nie dają-
ce się opisać ludzkie jęki. Wołanie do 
Boga i ludzi o pomoc. Ten krzyk wy-
dobywał się ze strychu domu rodziny 

Jana Bialowąsa (mojego chrzestne-
go) o przezwisku Głąb, którego pod-
stępnie zabili tydzień wcześniej. Były 
tam: matka, trzy córki i mieszkająca 
u nich samotna nauczycielka. Uciekły 
na strych, gdzie paliły się żywcem”. 
(Jan Bialowąs; w: Komański..., s. 
827).  

25 grudnia (Boże Narodzenie) 1944 
r. we wsi Petryków pow. Tarnopol 
banderowcy zamordowali 12 Pola-
ków. Wśród ofiar byli: Wiktoria Biała, 
ur. 1890 r., nauczycielka, żołnierz AK 
ps. „Wika”, która ukrywała Żydów 
-  utopili ją w rzece Seret; Bronisła-
wa Maślanka, nauczycielka - utopili 
ją w rzece Seret; Karolina Maślanka, 
nauczycielka, siostra Bronisławy - 
utopili ją w rzece Seret;  Józef Turski, 
nauczyciel - wraz z żoną spalony we 
własnym domu. 

3 stycznia 1945 roku we wsi Suf-
czyna koło Birczy pow. Przemyśl 
„partyzanci ukraińscy” zamordowali 
4-osobową rodzinę polską nauczy-
cieli. Byli to: Jan Sugier, ur. 1889 r.,  
kierownik szkoły powszechnej; Anie-
la Sugier, ur. 28.09. 1897, żona Jana, 
nauczycielka, oraz ich dwaj synowie: 
22-letni Zbigniew i 22 letni Mieczy-
sław. „Byłem mieszkańcem Birczy i 
członkiem samoobrony. Zostaliśmy 
powiadomieni o zamordowaniu Su-
gierów, rodziny nauczycielskiej w 
Sufczynie. Udaliśmy się z grupą kil-
kunastu uzbrojonych osób na miejsce 
zbrodni o godzinie 6 rano 4 stycznia 
1945 roku. Ciała ofiar, Jana Sugiera, 
jego żony Anieli i synów Zbigniewa i 
Mieczysława znaleźliśmy w piwnicy. 
Zostały tam zawleczone po torturach 
zadanych im w mieszkaniu, w którym 
podłoga i całe ściany były zbryzgane 
krwią. Prawdopodobnie jak zawle-
czono ich do piwnicy byli wszyscy w 
agonii. W piwnicy uformowano z nich 
straszliwą scenę orgii seksualnej, Zbi-
gniewowi obcięto genitalia i włożono 
je w usta jego matki. Obciętą pierś 
matki włożono w usta Zbigniewowi, a 
do drugiej piersi przystawiono usta jej 
męża Jana. Rano jak tam przybyliśmy 
ciała były już zmarznięte i mieliśmy 
trudności z ich rozdzieleniem. Zwłoki 
zostały przewiezione do Birczy i tam 
zostały pochowane” (Leopold Beńko; 
w: Siekierka..., s. 149; lwowskie). 18 
stycznia 1945 roku we wsi Micha-
łówka pow. Podhajce banderowcy za-
mordowali 10 Polaków, w tym doko-
nali napadu na dom Anieli Stencel, w 
którym mieszkały dwie nauczycielki. 
Anielę Stencel i jedną z nauczycielek 
NN spalili żywcem w budynku, nato-
miast drugą nauczycielkę NN zastrze-
lili podczas próby ucieczki. W nocy z 
24 na 25 stycznia 1945 roku we wsi 
Uhryń pow. Czortków upowcy upro-
wadzili 5 Polaków oraz 17 Ukraińców 
i zamordowali. Z Polaków zginęli: 
kierownik szkoły Staszkiewicz Jan l. 
50, jego żona Janina (nauczycielka), 
Bandurek Stanisław l. 52, Białowąs 
Jan l. 55, Kuźmiński Józef l. 50. W 
styczniu 1945 roku we wsi Wołoszcza 
pow. Drohobycz zostali uprowadzeni 
przez banderowców i utopieni w ka-
nale wodnym w okolicy wsi Majnicz 
gmina Sambor: Antonina Badecka, 
lat 45, żona kierownika szkoły po-
wszechnej we wsi Wołoszcza i jej syn 
Piotr, lat 14. 

Nocą z 2 na 3 lutego 1945 roku pod-
czas napadu UPA na wieś Czerwono-
gród pow. Zaleszczyki ranny został 
komendant samoobrony Bronisław 
Stachurski, były dyrektor szkoły we 
wsi Nyrków, który zmarł w szpitalu 
w maju 1945 roku. „Dyrektor szkoły 
z Nyrkowa, pan Bronisław Stachurski, 
przeżył z nami straszne lata wojny, 
tak ciężkie dla polskiej szkoły. Mógł 
wyjechać ze swoimi dziećmi do Za-
leszczyk, ale tego nie zrobił. Nie ma 
większej ofiary nad tę, gdy się odda-
je życie za przyjaciół. On oddal je 
w naszej obronie. Ciężko ranny, po 
długich cierpieniach, zmarł w maju 
1945 r., osierocając troje nieletnich 
dzieci” (Stanisława Wierzbicka; w: 
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Komański..., s. 910). „Pan Stachur-
ski, z młodymi ludźmi, bronili wejścia 
do górnej wioski z Domu Ludowe-
go i szkoły. Żona leśniczego broniła 
wejścia do kościoła. W tym czasie 
został ciężko ranny pan Stachur-
ski”. (siostra zakonna Władysława z 
klasztoru św. Wincentego a Paulo w 
Nyrkowie; w: Komański..., s. 911). 
13 lutego 1945 roku we wsi Capow-
ce pow. Zaleszczyki banderowcy 
zamordowali polską nauczycielkę o 
nazwisku Janiewicz. 17 lutego we 
wsi Grabowa pow. Kamionka Stru-
miłowska  bojówka OUN-UPA  za-
mordowała m.in. małżeństwo pol-
skich nauczycieli: Konstantego Na-
czas, pracownika oświaty, oraz jego 
żonę Marię, nauczycielkę. W lutym 
1945 roku we wsi Kurniki Szlachci-
nieckie pow. Tarnopol zamordowali 
3 Polki: 15-letnią Genowefę Łagisz, 
jej 17-letnia siostrę Stefanię Łagisz 
oraz 60-letnią nauczycielkę Wan-
dę Lwowską. Tego miesiąca we wsi 
Rzepińce pow. Buczacz  bojówkarze 
OUN-UPA zamordowali 25 Polaków, 
w tym nauczyciela o nazwisku Na-
bowczuk z żoną i  2 córkami. 9 marca 
1945 roku we wsi Czerniatyń pow. 
Horodenka banderowcy obrabowali 
i spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 10 Polaków, w tym kie-
rowniczkę szkoły o nazwisku Krupa, 
a zwłoki ofiary oprawcy zbezcześci-
li. W nocy z 23 na 24 marca 1945 
roku we wsi Komańcza pow. Sanok 
(Bieszczady) upowcy zamordowali 8 
Polaków, wśród których była kierow-
niczka szkoły Maria Kułak, lat 30. W 
marcu 1945 roku we wsi Olesza pow. 
Tłumacz banderowcy zamordowali 9 
Polaków, w tym nauczycielkę Jadwi-
gę Pawłowicz i jej matkę Marię, które 
powiesili w pobliżu szkoły na drze-
wie przy użyciu drutu kolczastego za-
ciśniętego na szyjach ofiar. Tego mie-
siąca we wsi Romanówka pow. Tar-
nopol zamordowali Michała Tetiuka, 
miejscowego nauczyciela, żołnierza 
WP, który przebywał na urlopie zdro-
wotnym. Jego śmierć opisuje Jan Ra-
niczkowski w 34 numerze „Głosów 
Podolan” z 1999 roku: „Drugiego 
mordu dokonali banderowcy w mar-
cu 1945 roku na kierowniku szkoły w 
Romanówce - Michale Tetiuku. Gdy 
zabrano mnie do wojska, pan Tetiuk 
myślał, że uciekłem i pytał moją żonę: 
„Powiedz, gdzie schowałaś Janka?”. 
Nie wiem kiedy poszedł do wojska, 
ponieważ nie było go ani w mojej 
grupie, ani w drugiej grupie mobili-
zacyjnej. Wiadomo natomiast, że w 
mundurze (w stopniu oficera) szedł 
pieszo szosą z Tarnopola. Dogoniła 
go w Stupkach furmanka, a na niej 
znajomi chłopi ukraińscy. Przysiadł 
się do nich. W pewnym momencie 
wyjechał z naprzeciwka duży pojazd 
mechaniczny (używany przy napra-
wie dróg), konie spłoszyły się i wóz 
wywrócił się do rowu. A z wozu wy-
sypała się ... broń. Opowiadała mi 
później żona, że widziała nauczyciela 
idącego w mundurze do Franciszka 
Sandeckiego w budynku przy bramie 
folwarku. A po chwili zobaczyła przez 

okno, że prowadzi go kilku mężczyzn. 
Na ramionach miał płaszcz wojsko-
wy. Wybiegła natychmiast z domu z 
wiadrem na wodę i gdy była na ulicy, 
banderowcy pozdrowili ją „zdraw-
stwuj chaziajka”. Odpowiedziała 
„zdrawstwuj” i spiesznie przeszła. A 
wtedy pan Tetiuk zawołał: „Ja jestem 
w rękach banderowców”. Stefania 
Głogowska i Stanisława Zarzycka - w 
tamtym czasie małe dziewuszki - opo-
wiadały już w Wymiarkach, że szły 
do domu Głogowskich i spotkały po 
drodze pana Tetiuka, prowadzonego 
przez Ukraińców do domu Łabano-
wicza w Romanowce, gdzie mieszkał. 
Dziewczętom wydało się wówczas, że 
nauczyciel patrzy na nie wzrokiem 
błagającym o pomoc. Ale co my smar-
kule - usprawiedliwiały się - mogły-
śmy zrobić? Byłyśmy tak przestraszo-
ne, że bałyśmy się parę z ust puścić. 
Aniela Bogucka opowiadała także w 
Wymiarkach, że matka jej słyszała 
szeptaną rozmowę Ukrainek na temat 
zamordowanego nauczyciela. Zapro-
wadzono go mianowicie do gospoda-
rza, który nie posiadał nóg, Ukraińca 
nazwiskiem Kawalok, i zamknięto w 
dużej piwnicy z kamienia. Tam Pola-
ka torturowano, wyrywając mu pal-
ce u rąk i nóg, a ponieważ przy tym 
krzyczał, ucięli mu język. Nie wiado-
mo jak długo pastwili się nad ofiarą 
i co zrobili z ciałem. Żona Kowaloka 
przyszła w jakiś czas po tym do Ro-
manówki, do gospodarza Kuźmirka i 
powiedziała: „Uciekajcie wujku, bo 
będzie wam to samo co Tetiukowi”. 
Zięć Kuźmirka rozgłosił po cichu to 
ostrzeżenie i Polacy szli gromadnie 
do Borek Wielkich po dokumenty na 
wyjazd „do Polski”. W Romanówce 
mieszkaliśmy od 1930 roku. Wieś na-
leżała do gminy i poczty Borki Wiel-
kie, powiaty tarnopolskiego. Jako, 
że ojciec był kierownikiem szkoły, 
mieszkaliśmy w jej budynku. Tata po-
wołany został do wojska i skierowany 
do nauczania języka polskiego rosyj-
skich oficerów. Gdy rozchorował się 
na nerki otrzymał urlop zdrowotny i 
przyjechał do Romanówki, do naszej 
mamy, mieszkającej teraz w wiejskiej 
chałupie. Po pewnym czasie poczuł 
się dobrze, jednak ufając mieszkań-
com wsi i ich życzliwości, nie kwa-
pił się do ewakuacji, o co nalegała 
mama. I stało się. Do domu wtargnęli 
banderowcy, wyprowadzili tatę i za-
męczyli go. Tak zginą cichy bohater 
- bez wyroku, bez sądu, bez winy. Siał 
w pocie czoła polskość na twardym 
ugorze kresowej wsi i nawet nie do-
czekał się pogrzebu, ani drewnianego 
krzyża na grobie. Takich siłaczy było 
więcej, cichych, pracowitych i ofiar-
nych wiejskich nauczycieli. Cześć ich 
pamięci!” (Wanda Jarzyna z d. Te-
tiuk; w: Komański..., s. 836).

16 kwietnia 1945 roku zostali zamor-
dowani przez UPA w lesie niedaleko 
wsi Łukawiec pow. Lubaczów pod-
czas podróży furmanką mieszkań-
cy wsi Wielkie Oczy: 23 letnia na-
uczycielka Wilhelmina Wilczyńska i 
25-letni milicjant Tadeusz Szachiń-

ski. 17 kwietnia 1945 roku we wsi 
Huta gmina Wojsławice pow. Chełm 
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: 
upowcy 2 kobiety oraz były oficer 
SS „Galizien - Hałyczyna” rodem z 
Uchania zamordował  nauczyciela 
Antoniego Grudniewskiego. Nocą z 
23 na 24 kwietnia 1945 roku we wsi 
Kniażyce pow. Przemyśl upowcy za-
mordowali 6 Polaków: 5-osobową 
rodzinę z 3 dzieci oraz uprowadzili 
Eugeniusza Hulaka, miejscowego 
nauczyciela języka polskiego, który 
zaginął bez wieści. W kwietniu 1945 
roku we wsi Nowosiółka Skałecka 
pow. Skałat został zamordowany 
przez upowców m.in. Jan Dudar, bi-
bliotekarz polskiej biblioteki wiej-
skiej. „Partyzanci” z UPA torturo-
wali go przez kilka godzin, w język 
wbili ostry drut, który przywiązali 
do stopu. W końcu powiesili go na 
przydrożnym drzewie. W czerwcu 
1945 roku we wsi Iskań pow. Prze-
myśl upowcy w bestialski sposób 
zamordowali rodzinę nauczycieli. 
Byli to: Polak Michał Marczak, na-
uczyciel, jego żona Maria, Ukrainka 
oraz jej matka (teściowa Michała) 
Aniela Czura, Ukrainka, która zo-
stała powieszona  głową do dołu „za 
zdradę narodu ukraińskiego”. Praw-
dopodobnie mordu dokonali synowie 
księdza greckokatolickiego Michajło 
Huka, jako odwet za to, że został on 
w połowie 1945 roku aresztowany i 
otrzymał wyrok śmierci. M. Huk był 
duchowym i religijnym przywódcą 
OUN, nawoływał z ambony do mor-
dowania Polaków. (Siekierka..., s. 
706 - 707; lwowskie).  

W 1945 roku w miasteczku Budza-
nów  pow. Ttrembowla banderowcy 
zamordowali nauczyciela polskiego 
NN ze wsi Młyniska, który przebywał 
u rodziny Saków (także zamordowa-
nej). W miasteczku  Janów Lwowski 
pow. Grodek Jagielloński banderow-
cy zamordowali nauczycielkę z Sam-
bora NN, jej męża i 17-letnią Marię 
Kowalik. W mieście Tarnopol z rąk 
banderowców zginął nauczyciel Sta-
nisław Gałkowski.  

16 czerwca 1946 roku we wsi 
Łodzinka Górna pow. Dobromil 
obrabowali gospodarstwa polskie, 
spalili 8 budynków i zamordowali 
nauczyciela i jego matkę. „Dnia 
16.II. 1947 r. banda UPA sotni „Bira” 
zamordowała kierownika szkoły 
podstawowej w m. Łukowe pow. Lesko 
– ob. Derkacza Franciszka” („Wykaz 
czynów przestępczych dokonanych 
przez bandy UPA w latach 1944 
– 1947” opracowany w Wydziale 
„C” Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych w Rzeszowie; za: 
Edward Prus: Operacja „Wisła”; 
Wrocław 2006, s.291).   

W 1975 roku we wsi Firlejów pow. 
Rohatyn w wyniku pobicia w szkole 
przez nauczycieli ukraińskich zmarł 
polski uczeń Jan Ziemba. „Do końca 
1960 roku współżycie z miejscowymi  
Ukraińcami układało się dobrze. 

Polacy nie byli atakowani, dopiero 
po powrocie Ukraińców z więzień i 
łagrów sowieckich zaczęły się szykany 
wobec nielicznych już Polaków. 
/.../ szykanowany był w szkole nasz 
syn, począwszy od pierwszej klasy. 
Żal nam było opuszczać rodzinną 
ziemię, mieliśmy murowany dom i 
własne gospodarstwo. Tak było aż 
do 1975 r., kiedy nasz syn w 8 klasie 
został pobity przez kolegów i przez 
dyrektora szkoły Jana Barana oraz 
nauczycieli Wasyla Łozińskiego i 
Andrzeja Kiczula, po powrocie do 
domu położył się do łóżka, na drugi 
dzień rano wezwaliśmy lekarza i 
zawieźliśmy syna do szpitala karetką 
pogotowia. Syn nasz był bezwładny, 
tylko po cichu modlił się po polsku, 
po trzech dniach umarł. Sekcja zwłok 
wykazała, że zgon nastąpił w wyniku 
pobicia i uszkodzenia organów 
wewnętrznych. /.../ Sprzedaliśmy 
za bezcen swoje gospodarstwo i 
14 stycznia 1977 r. wyjechaliśmy 
na zachód” (Zofia Ziemba; w: 
Siekierka..., s. 457; stanisławowskie). 

Władysław i Ewa Siemaszkowie 
podali, że w latach 1939 – 1945  na 
Wołyniu Ukraińcy zamordowali 123 
polskich nauczycieli (s. 1059). Zebrali 
oni relacje z połowy miejscowości, w 
których mieszkali Polacy. Najczęściej 
nie było relacji ze wsi ukraińskich, 
a właśnie w tych wsiach mieszkała 
jedna lub dwie rodziny polskich 
nauczycieli. Szacunkowo należałoby 
więc te liczbę co najmniej podwoić. 
Także najczęściej nie dało się ustalić, 
czy wśród pomordowanej ludności 
polskiej w danej wsi byli nauczyciele, 
a podawana jest tylko ogólna liczba 
ofiar.     

W moim opracowaniu 
udokumentowanych jest 346 polskich 
nauczycieli zamordowanych przez 
bojówki OUN oraz UPA, a także 
prawdopodobnych dalszych 36 
takich ofiar, będących małżonkami 
zamordowanych. W latach 
międzywojennych pracę w szkołach 
wiejskich podejmowały z zasady 
małżeństwa nauczycielskie.  Można 
więc z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że w latach 1939 – 
1947 zostało zamordowanych 
bezpośrednio przez Ukraińców 
conajmniej 382 nauczycieli 
polskich. W rzeczywistości ofiar 
tych było znacznie więcej. Na 
wsiach ukraińskich często jedyną 
rodziną polską tam mieszkającą 
była rodzina nauczycieli. Te 
rodziny zniknęły bez śladu. Także 
wśród masowo wycinanej ludności 
polskich wiosek ocaleli świadkowie 
mogli przekazać tylko wycinkowy, 
niewielki fragment widzianej przez 
siebie zbrodni, zwłaszcza dotyczący 
osób najbliższych, stąd losy rodzin 
nauczycieli zaginęły w masie ofiar 
anonimowych. A ukraińscy faszyści 
spod znaku Bandery i Szuchewycza 
ze szczególną zaciekłością 
i okrucieństwem „usuwali z ziem 
ukraińskich” (aż po San) przede 

wszystkim księży katolickich, 
leśników i nauczycieli. Wymienionych 
jest także 9 osób narodowości 
ukraińskiej z nauczycielskich rodzin 
polsko-ukraińskich, 2 nauczycieli 
Ormian oraz 1 Czech z rodziny 
nauczycielskiej polsko-czeskiej.
We współpracy z Sowietami milicja 
ukraińska aresztowała pond stu 
nauczycieli polskich, którzy zginęli 
w więzieniach lub w czasie zsyłki 
na Sybir. Liczba ta jest znacznie 
zaniżona i potrzebna jest tutaj 
dokładna kwerenda dokumentów 
NKWD, w tym znajdujących się 
w archiwach na Ukrainie. Przy 
obecnych „dobrosąsiedzkich 
stosunkach polsko-ukraińskich” nie 
jest jednak możliwe ujawnianie faktu 
kolaboracji ukraińskich komunistów 
(którzy zresztą wkrótce ujawnili 
się jako nacjonaliści) z okupantem 
sowieckim, głownie z NKWD. 
W samym mieście Borszczów 
liczba aresztowanych przez milicję 
ukraińską nauczycieli polskich 
przekraczała znacznie liczbę 40 osób. 
Niewielu z nich przeżyło więzienia i 
zsyłki.   

Trudna do oszacowania jest ilość 
polskich ofiar w działań działań 
policji ukraińskiej we współpracy z 
Niemcami (aresztowania, udział w 
pacyfikacjach, zabójstwa dokonane 
przez policję ukraińską). Odnośnie 
strat nauczycieli  zdołałem ustalić 
liczbę 209 nauczycieli, pomijając np. 
udział w aresztowaniu 35 profesorów 
we Lwowie, aresztowania nauczycieli 
w Łucku, Równem , itp. Większość 
z aresztowanych w Stanisławowie 
i okolicy została rozstrzelana w 
sierpniu 1941 roku w Czarnym 
Lesie koło Stanisławowa. Pozostali 
zginęli w więzieniach lub w obozach 
koncentracyjnych, a część zaginęła 
bez wieści.   

Agnieszka Grędzik-Radziak podjęła 
próbę zbilansowania strat nauczycieli 
polskich w czasie II wojny światowej 
w województwie lwowskim („Straty 
osobowe wśród polskich nauczycieli 
szkół wyższych, powszechnych i 
średnich z województwa lwowskiego 
w czasie II wojny światowej”; w: 
„Rocznik lwowski 2006”).  Wymienia 
też kilkudziesięciu nauczycieli 
aresztowanych i skazanych przez 
Sowietów po powtórnym wkroczeniu 
na Kresy w 1944 roku, z których 
część poniosła śmierć. (Przegląd 
Historyczno-Oświatowy 2007, 
nr 1–2).  

Pełnych strat nauczycielstwa 
polskiego poniesionego na Kresach 
Południowo-Wschodnich II 
Rzeczpospolitej w latach 1939 
-1947 zapewne już nie poznamy. W 
kilkunastu tysiącach szkół polskich 
na Kresach kaganek oświaty został 
brutalnie zgaszony, a niosący go 
polscy nauczyciele wymordowani. 

 Stanisław Żurek 
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W Prusach nad rzeką Pełtwią, 
pod Lwowem, gdzie tymczaso-
wo mieszkaliśmy było nam bar-
dzo ciasno. Więcej niż dziesięciu 
domowników musiało pomieścić 
się w małym domku. Dlatego ro-
dzice postanowili wrócić do Le-
sienic. Nowo budowany dom nie 
był wprawdzie jeszcze wykoń-
czony, ale warunki bytowania 
były o niebo lepsze od tych w Pru-
sach. Brakowało łazienki, wodę  
do niej miał doprowadzić wo-
dociąg miejski, ale w 1939 roku 
wszelkie roboty ziemne doszły 
tylko do torów, dalsze prace 
przerwały działania wojenne. 
Przerwa pomiędzy kolejnymi 
działaniami wojennymi nie była 
długa, bowiem niebawem doszło 
do ataku hitlerowskich Niemiec 
na Rosję. Na niebie ponownie 
pojawiły się niemieckie Messer-
schmitty, tym razem lecące dale-
ko na wschód. Rozpoczęty przez 
hitlerowców holocaust prawie 
całkowicie zlikwidował tę część 
ludności Lwowa. Wkraczając 
powtórnie do Lwowa, Niem-
cy zastali w nim około 160 000 
Żydów, to znaczy o około jedną 
trzecią więcej niż to było 1 wrze-
śnia 1939 roku. Ten wzrost ich 

liczby był spowodowany uciecz-
ką wielu Żydów z tzw. Gene-
ralnej Guberni. Żydzi lwowscy 
byli przeważnie polskojęzyczni, 
tylko niektórzy posługiwali się 
wyłącznie językiem żydowskim 
(jidysz), ukraińskiego w ogó-
le nie używali. Często mówili 
również żydowską gwarą zwa-
ną szmoncesem. „Pierwsze zaj-
ścia antyżydowskie 1941 – tzw. 
akcja więzienna, zaczęły się we 
Lwowie wraz z ucieczką władz 
sowieckich. 27 czerwca ukra-
ińscy nacjonaliści  bezskutecz-
nie usiłowali opanować miasto, 
spacyfikowane następnie przez 
nagły powrót wojsk sowieckich. 
NKWD wówczas wymordowało 
w dniach 28-29 czerwca ponad 
7 tysięcy więźniów (głównie Po-
laków i Ukraińców) w więzieniu 
przy ulicy Brygidki, wiezieniu 
przy ulicy Łąckiego i więzieniu 
śledczym NKWD na Zamarsty-
nowie. 
Niemiecki pogrom rozpoczął się 
30czerwca   1941 roku, po wkro-
czeniu do Lwowa Wehrmachtu. 
O godzinie 4.30 rano, siedem 
godzin przed zajęciem miasta 
przez 1 Dywizję Strzelców Gór-
skich Wehrmachtu, wkroczył 

do miasta złożony z Ukraińców 
batalion Nachtigall: tego dnia 
wieczorem o godzinie 20.00 
we Lwowie członkowie bande-
rowskiej frakcji OUN prokla-
mowali niepodległość Ukrainy 
i powstanie tzw. Rządu Jarosła-
wa Stecki. Równocześnie roz-
lepiano odezwy, które obwiesz-
czały ludności Lwowa zamiar 
OUN-B proklamowania „Ukra-
jińskoj Samostijnoj Derżawy”, 
„Lachów, Żydów i komunistów 
niszcz bez litości, nie miej zmi-
łowania dla wrogów Ukraińskiej 
Rewolucji Narodowej – wzywały 
w tym czasie jawnie do mordów 
ulotki wręczane przechodniom. 
Drugi pogrom we Lwowie 25-
27 lipca był już zaplanowaną 
akcją niemieckich władz okupa-
cyjnych z ich przyzwoleniem na 
bicie, grabież i mordowaniem 
Żydów przez przygotowane 
w tym celu grupy Ukraińców.”
Właściwie wszystko zaczęło się 
na początku lipca 1941 roku. 
Wieczorem policja ukraińska ob-
lała dokładnie benzyną i podpa-
liła wielką synagogę żydowską. 
Była to wspaniała budowla, dru-
giej takiej trudno szukać było w 
całej Europie. Synagoga stała na 
Starym Rynku, ogień ze środka 
był tak silny, że zaczęły się palić 
kamienice wokół niej.  W następ-
nych dniach wyglądało to tak, 
że właściwie to nie było takich 
zwyczajnych egzekucji. „Niem-
cy i ukraińska policja zaczynają 
zabijać gdzie się tylko da, prze-
ważnie w bramach domów. Wy-
starczyło o kimś powiedzieć, że 
jest Żydem, a już takiego zatłuką 
na śmierć kolbami i kopniakami. 
Wyszukiwali też list różnych or-
ganizacji i na podstawie tych list 
wybierają z domów ludzi. Naj-
pierw ich bito i wypytują o ad-
resy innych”. Po tym wszystkim 
ładują do bud krytych celtą i wy-
wożą do naszego lesienickiego 
lasu. Kiedyś przed wojną w tym 
lasku kopano piasek potrzebny 
do budowy dróg i domów miesz-
kalnych. Uwięzionych Niem-
cy nie wieźli przez wieś, przez 
Krzywczyce, tylko ulicą Łycza-
kowską w dół w kierunku Win-
nik. Naprzeciw drożdżarni była 
taka wąska dróżka, która biegła 
w kierunku naszego lasku. Od 
naszego domu przechodziło się 
przez lesienicką drogę i potem 
było wejście do lasu. Szło się 
trochę pod górkę, w dole była 
piaskownia, tam rozstrzeliwano 
Żydów. W piasku na dole były 
wykopane przez samych Żydów 
dwa olbrzymie długie doły, głę-
bokie chyba na 4 metry. Oprócz 
nich jeszcze kilka mniejszych 

i z 20 pojedynczych. Zwozili tu 
Żydów i rozstrzeliwali przez nie-
mal całe lato 1941 roku, także 
w mniejszym zakresie w 1942. 
Nawet pod koniec października 
1943 przywozili tu zatrutych już 
gazem Włochów i tam ich skła-
dowali. Widziałam jak układano 
ich warstwami. Jedna warstwa, 
potem gałęzie i następna war-
stwa. Wcześniej, bo latem tego 
samego roku na wskutek upałów, 
strasznie zaczęło w tym miejscu 
śmierdzieć. Nad rowami pokaza-
ły się roje much, doły z trupami 
zaczęły jakby falować. Zapewne 
nocami zaczęto lepiej maskować 
te miejsca okrutnej zbrodni, bo 
po jakim czasie wszystko wróci-
ło do normy i jakby zapominano 
o tym miejscu. Miejsc straceń 
Żydów było we Lwowie zapew-
ne kilka. Egzekucje odbywały się 
w trzech miejscach – u podnóża 
góry Kortumówka, obok Góry 
Zamkowej przy Cytadeli i w na-
szym lesienickim lesie. Podczas 
niemieckiej okupacji od wrze-
śnia 1941 roku zaczęłam chodzić 
do VI klasy. Gdy skończyłam 14 
lat skierowano mnie do pracy 
w ogrodnictwie. Mało co z tego 
pamiętam, gdyż była to dla mnie 
niesamowita trauma. Długo tam 
nie wytrzymałam, dostałam pra-
cę w Kijowskiej Fabryce Try-
kotaży. Naprzeciw Politechniki 
Lwowskiej jest ulica Potockiego, 
dalej była ulica Japońska, na niej 
postawione baraki. My dziew-
częta 14, 15 i 16 – letnie robiły-
śmy dla niemieckiego wojska na 
drutach „stihlpetzl”. Po południu 
chodziłam do szkoły zawodowej, 
początkowo na ulicę Jagiellońską 
(miesiąc, albo dwa – dość krót-
ko), potem na boczną Gródeckiej 
– Krasińskiego lub Kraszew-
skiej, dzisiaj już nie za bardzo 
pamiętam. Wychodziłam o 15.00 
z pracy i podążałam do szkoły. 
Ze szkoły wychodziłam wcześniej 
tak, aby zdążyć do domu przed 
godziną policyjną. Jeździłam 
tylko „jedynką” od Łyczakowa 
aż po Politechnikę, tam tramwaj 
jechał aż do Dworca Głównego 

PKP. Teraz jeździ tam „dwójka”. 
„Czwórka” jeździła na Wyso-
ki Zamek. Pamiętam, że któryś 
z lwowskich tramwajów jeździł 
z ulicy św. Piotra i Pawła aż na 
Lewandówkę. Przed wojną kie-
rowniczka naszej szkoły prowa-
dziła nas zawsze na Cmentarz Ły-
czakowski. Każde z dzieci miało 
pod opieką wyznaczony wcze-
śniej grób do sprzątania. Mnie 
pani kierownik przydzieliła za 
murem w II rzędzie IV grób. Po-
chowani tam byli obrońcy Lwo-
wa – nasze Orlęta. Przed Dniem 
Zmarłych także trzeba było wy-
znaczone groby starannie oczy-
ścić. Obecnie w tym miejscu jest 
ukraiński cmentarz. Nasi dziel-
ni bohaterowie spoczywają już 
w innym miejscu trochę dalej na 
Cmentarzu Orląt Lwowskich. 
Podczas niemieckiej okupacji, 
gdy byłam jeszcze w VI klasie, 
chodziłam na dawny Cmentarz 
Orląt i na grobach stawiałam 
z ukrycia lampiony. Postawiłam 
i natychmiast oddalałam się, ba-
cząc czy jakiś szpicel niemiecki 
nie patrzy co dziecko same robi 
na cmentarzu. Tak postępować 
nakazały nam nauczycielki ze 
szkoły. Okupacja niemiecka 
sprawiła, że w tak ładnym, cho-
ciaż nie wykończonym jeszcze 
domu zmuszeni byliśmy miesz-
kać z obcymi lokatorami. Aby 
całego domu nie zajęli gesta-
powcy mieszkało razem z nami 
małżeństwo Bojków z synem. 
W związku z tym, że dom był pię-
trowy dodatkowo ze strychem, 
na piętrze od września do grud-
nia 1943 roku mieszkało u nas 
4 gestapowców. Na tym piętrze 
w dużej skrzyni mama trzyma-
ła mąkę, w jednej części żytnią, 
w drugiej pszenną. Mąkę skrycie 
dostarczał mamy brat – wujek 
Ludwik, mający swoje gospo-
darstwo w pobliskich Prusach. 
Wiadomo, że w przypadku przy-
łapania kogoś przez Niemców 
z mąką czy też ze zbożem, groziły 
straszne konsekwencje. Jednakże 
rodzeństwo miało swoje sposo-
by, by bezpiecznie dostarczyć 
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Moje Kresy 
Stanisława Mełech cz.2
Eugeniusz Szewczuk

/ Mama Stanisławy Katarzyna z bratem Ludwikiem - Lwów 1936 r.

/ Łapanka Żydów we Lwowie 1941r.
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mąkę na miejsce przeznaczenia. 
Gdy mama chciała coś ugotować 
lub upiec szła na górę po mąkę. 
Gestapowiec natychmiast zerkał 
co ona robi. Czy przypadkiem z 
góry nie obserwuje miejsca gdzie 
byli grzebani Żydzi. Jak zrobi-
ło się zimno Żydzi przynosili 
„naszym Niemcom” drzewo do 
palenia w piecu. Warto wspo-
mnieć, że pewna część Żydów 
wybrała współpracę z gestapo. 
„Było we Lwowie kilkuset po-
licjantów żydowskich, którzy 
współpracowali z niemiecką 
i ukraińską policją. Ściągali 
z Żydów kontrybucję, konfisko-
wali im futra, które później szły 
na front wschodni lub do Rze-
szy, biżuterię, dzieła sztuki i inne 
dobra ruchome, by to wszystko 
przekazać okupantowi. Było też 
przed wojną we Lwowie wśród 
Żydów wielu patriotów, działa-
li w Radzie Miejskiej, bankier 
Chajes był wiceprezydentem 

miasta. Było wśród Żydów wie-
lu znanych adwokatów, sędziów, 
lekarzy, inżynierów, którzy przy-
czyniali się do rozwoju naszego 
miasta. Można wymienić znane 
nazwiska: Parnas, Loria, Infeld, 
Kleiner, Allerhand, Rothfeld 
– Rostowski, Auerbach, Koffler, 
Lille.” W naszym domu jeden 
z gestapowców zawsze mówił do 
mamy, by za przyniesione drze-
wo na opał dała Żydom za to 
cebuli i czosnku. Niestety przez 
większość pobytu w naszym 
domu hitlerowcy byli wiecznie 
pijani, libacjom nie było końca. 
Jak się porządnie schlali, wali-
li swymi buciorami do naszych 
drzwi krzycząc „muter salat, 
muter salat” i od razu wszystkim 
domownikom włosy jeżyły się 
na głowie ze strachu, co będzie 
jak ta pijana zgraja wejdzie do 
naszej kuchni. Krzyczeli „muter 
salat” dlatego, że mama świetnie 
umiała przyrządzić sałatkę 

z zielonych pomidorów, która 
tym pijaczurom niezmiernie 
smakowała. Mama martwiła się 
tylko jednym, co to będzie jak 
któregoś dnia braknie dla Niem-
ców sałatki ? Na szczęście wy-
starczyło do ostatniego dnia ich 
pobytu w naszym domu. Po ge-
stapowcach mieszkał u nas wę-
gierski kapitan z ordynansem, 
ale z tym nie było żadnego kło-
potu. Wyprowadzili się Węgrzy, 
zamieszkali dwaj esesmani. Je-
den z nich był z Berlina, drugi 
z Essen. Znów mieliśmy jakby 
trochę szczęścia, gdyż obaj byli 
przeciwni Hitlerowi i tej bestial-
skiej wojnie, co niejednokrotnie 
jawnie wypowiadali i to w kon-
sekwencji ich chyba zgubiło. 
O poglądach esesmanów dowie-
dzieli się ich przełożeni i zabrali 
z naszego domu. Zanim to na-
stąpiło obu straszliwie pobito 
na naszej lesienickiej drodze, 
znęcając się nad nimi może go-
rzej niż nad niejednym jeńcem 
wojennym. Niemcy zrobili to 
chyba na pokaz, aby lwowiacy 
wiedzieli, że SS nie ma litości 
i każe swoich zdrajców. Zmasa-
krowanych esesmanów wysłano 
od razu na front wschodni, który 
był tuż, tuż. Po  nich w naszym 
domu zjawił się ślązak Gunter 
Nitka z Opola. Był szoferem, 
woził odkrytym autem jakiegoś 
niemieckiego oficera. W każ-
dym bądź razie ten przynajmniej 
mówił po polsku. Od niego do-
wiedziałam się, że był w Afryce 
i Francji. Chwalił się nawet, że 
był w podziemiach katedry wa-
welskiej, tam gdzie spoczywają 
książęta i polscy władcy.

Cdn.

Wspomnień wysłuchał ;   
Eugeniusz Szewczuk                                                                                     
Osoby pragnące dowiedzieć  
się czegoś więcej o życiu na 
Kresach, nabyć moją książkę 
pt. „Moje Kresy” ze sło-
wem wstępnym prof. St. Ni-
ciei, proszone są o kontakt ze 
mną tel. 607 565 427 lub e-
-mail pilotgienek@wp.pl                                                                                              

/ Mapa okolic Lwowa
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/ Chwila odpoczynku Stanisławy

Symboliki 
zatrzymane 
w kadrze
Autorem monumentu, upamięt-
niającego ofiary zbrodni katyń-
skiej popełnionej w 1940 roku 
przez radziecką policję polityczną 
NKWD na polskich jeńcach wo-
jennych na polecenie Biura Poli-
tycznego KC WKP(b), jest polski 
rzeźbiarz Andrzej Pityński.

Pomnik, o wysokości ok. 12 me-
trów, składa się z granitowego co-
kołu o wadze 120 ton, na którym 

znajduje się wykonana z brązu 
postać zakneblowanego żołnie-
rza z rękami związanymi z tyłu, 
z wbitym w plecy bagnetem nasa-
dzonym na karabin. 
Rzeźba żołnierza ma wagę 6 ton. 
Na przedniej części cokołu znaj-
duje się napis KATYŃ i data 
1940, a na jego wschodniej części 
płaskorzeźba upamiętniająca gło-
dujących Polaków zesłanych na 
Syberię.

mailto:pilotgienek@wp.pl
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Niniejszym prezentuję Państwu 
wspomnienia kpt. Mariana 
Strzetelskiego z lat 1914-1921, 
który brał udział w obronie 
Twierdzy Przemyśl. Po zdo-
byciu Twierdzy przez Rosjan 
dostał się do niewoli rosyjskiej, 
gdzie spędził pięć lat. Został 
wywieziony pod Ural, służył 
w V Dywizji Syberyjskiej 
pułkownika Czumy, budo-
wał kolej transsyberyjską. 
Po zakończonej wojnie  z  bol-
szewikami, dopiero w roku 
1921 powrócił do Polski. 

mjr Marian Strzetelski był 
bratem mojego pra dziad-
ka Kazimierza. Urodził się w 
Stanisławowie w 1880 roku 
jako syn Artura Strzetelskiego 
i Marii Mossoczy. Zmarł w Kiel-
cach w 1935 roku. Ożenił się 
z Czesławą Gubrynowicz, która 
była siostrą Tadeusza, członka 
redakcji wydawanego we Lwo-
wie „Słowa Polskiego”. Marian 
Strzetelski spędził osiem lat w 
niewoli rosyjskiej i po powrocie 
do Polski, w 1922 roku ożenił 
się z czekającą przez tyle lat 
na niego wierną narzeczoną.

Po jej długiej namowie spisał 
swoje obszerne wspomnienia. 
Na łamach Kresowego Serwi-
su Informacyjnego, co miesiąc 
będę publikował kolejne odcin-
ki tych wspomnień, nieraz bar-
dzo osobistych. Zapraszam do 
lektury.
 
Wprowadzenie
W Przemyślu dnia 29 sierpnia 
1922 roku

Przezacna Moja Żonusiu, Cesiu 
Najukochańsza,
Tak często prosiłaś mnie bym Ci 
opowiedział dzieje moje od sierp-
nia 1914 roku do listopada 1921 
roku gdy służyłem w armii w cza-
sie wojny, a potem przebywałem 
w rosyjskiej niewoli. Niestety 
niewiele Ci dotąd opowiadałem, 
bo i czasu brak było właściwie na 
to. Gdy przyjadę na dzień lub dwa 
do Lwowa pragnę się Tobą nacie-
szyć, popieścić, na przechadzkę 
wyciągnąć, więc o porządnym 
opowiadaniu nie ma mowy. Poza 
tym żyjąc przez tyle lat z moimi 
„dumami”, zapomniałem płynnie 
wysławiać się, a przy tym nasłu-
chawszy się tak wielu różnych 
blag [1], a mając przeczuloną 
ambicję, nie chciałem nikomu nic 
z przeżytego okresu opowiadać, 
by nie ujrzeć czasem dyskretnego 
może, ale przed moim wzrokiem 
nie dającego się ukryć uśmiechu 
niedowierzania. Zresztą gdybym 
chciał wszystkim, którzy mię 
o to prosili opowiedzieć o moich 
przeżyciach, mógłbym czasem 
coś od siebie dodać, w co bym 
przy następnym opowiadaniu 
sam już uwierzył. Tak też nie-

znacznie mogłem wejść w rolę 
pozującego bohatera, a w każ-
dym razie blagiera, a tego dożyć 
nie chciałem, więc milczałem. 
Chowałem to na czas gdy będę 
już w końcu z Tobą razem, i ro-
dzinnie, okres za okresem, choć 
we wspomnieniach, przeżytymi 
wrażeniami z Tobą się dzielić 
będę. Wcale nie miałem zamia-
ruprzed Tobą się skrywać, bo 
jak poznasz z mych wspomnień, 
o Tobie zawsze myślałem i z my-
ślą o Tobie ciężko pracowałem.

Od dawna już, kiedy nad mym 
stosunkiem do Ciebie, jeszcze 
dużo przed wojną zastanawia-
łem się, wyrobiłem sobie taką 
wytyczną, że w życiu dla mnie 
Pierwszym jest Bóg, w którego 
wierzę, lecz nie wiarą bigoty[2], 
lecz wiarą pierwszych wyznaw-
ców Chrystusa. Drugim jest 
Polska, bo broniąc Jej bronię 
i Ciebie, a z pośród pojedyn-
czych ludzi Tyś mi jest Naj-
pierwsza i Jedyna. Według tej 
zasady postępowałem w czasie 
mej służby wojennej i w niewo-
li. I tą zasadą się dotąd kieruję.

Tylko nie pomyśl sobie cza-
sem, że jestem jakimś wielkim 
społecznikiem, jednym z tych, 
którzy dla szerokiego społe-
czeństwa, krzewiąc różne ideały 
mają jakiś wpływ na szerokie 
masy społeczne, a o swych naj-
bliższych po prostu zapominają. 
Ogień takiego społecznika ma 
za zadanie rozpalić naraz wielu 
ludzi, podczas gdy pojedynczą, 
kochaną osobę ledwie potrafi 
ogrzać. Takie masy społeczne, 
na oko bezkrytyczne, być może 
z lenistwa duchowego lub też 
z wrodzonej ludziom złośliwości 
i niedowiarstwa, mogą stwierdzić, 
że taki „prorok” głosi widocznie 
nie za bardzo ugruntowane ha-
sła, kiedy one nawet nie potrafią 
wpłynąć na najbliższe mu oto-
czenie i ukochane osoby pomimo 
osobistego przykładu „proroka” 
i codziennego z nim obcowania. 
Z tego też rzekomi prostaczkowie 
wyciągają prosty, w oczy bijący 
wniosek, że albo ów „prorok” jest 
„pozorem z rozmysłu” albo tylko 
„prorokiem od chwili”, nie umie-
jącym w praktyce żyć w zgodzie 
z głoszonymi hasłami, lub też 
nie daj Boże jakimś maniakiem. 
Tych „albo” może być zresztą 
duża ilość, jednak dalej nie chcę 
się już tym zajmować, gdyż ta-
kim „prorokiem” nie chcę być.

Natomiast chcę być miłym memu 
Bogu, użytecznym dla polskiego 
społeczeństwa i szczęśliwym w 
życiu rodzinnym. Chcę móc da-
wać szczęście i sam z tego powo-
du szczęścia doznać. Moim celem 
jest będąc z rodziną, być jednym 
małym kółkiem w mechanizmie, 
który nazywa się u mnie narodem 

i który bardzo ukochałem, dbać 
o to zawsze by powierzone mej 
pieczy kółeczko zawsze spraw-
nie działało, tj. było szczęśliwe. 
Poza tym w mym uporze czy wy-
trwałości, (bo sam nie wiem co to 
jest), wbiłem sobie do głowy, że 
na przekór chcącym pokazać, że 
nie ma szczęścia w małżeństwie, 
nie ma szczęśliwych rodzin, 
przedsięwziąłem sobie udowod-
nić, że to jest nie prawda. Bo czyż 
może być dla mnie dowodem, że 
tego szczęścia nie ma, fakt, że 
rzeczywiście niewiele małżeństw 
naprawdę jest szczęśliwych. 
Ja widziałem takie małżeństwa 
szczęśliwe, kochające się nawet 
poza grobem. Moi i Twoi Rodzi-
ce są tego doskonałym przykła-
dem. Zatem szczęście jest możli-
we, tylko trzeba na nie pracować 
i inteligentnie go szukać. Nie 
w blichtrze, nie w pozorach, lecz 
w głębi duszy. Szukać należy 
mym zdaniem nie głównie piękna 
ciała i przepychu rozumu, bo to 
kruche, łatwo pryska, zmienia się, 
a w końcu powszednieje, lecz szu-
kać należy piękna duszy. Piękno 
zaś duszy to dla mnie nie to pięk-
no którego poeci szukają, choć 
i to cenię. Ja tak daleko nie się-
gam, bo jestem tylko „homo sim-
plex” i żyję życiem codziennym 
i jego drobnostkami, dla których 
jestem wyrozumiały, z jego po-
wszedniością. Lecz w to wszyst-
ko musi być włożona szczera i in-
teligentna praca ducha, obopólny 
stosunek małżonków musi opro-
mieniać  wzajemne poważanie 
i głęboką sympatię, a wtedy znaj-
dzie się i wyrozumiałość życzliwa 
i ufność bezgraniczna, co chyba 
jest większą rękojmią wzajemnej 
Miłości niż gwałtowne zachwy-
ty dla piękna ciała i tylko ciała 
jak również dla zręcznie uchwy-
conych pozorów inteligencji.

Ciało zacznie powszednieć, jeśli 
nawet cudem swą piękność za-
chowa, a pierwsze już przeszkody 
życiowe odsłonią zwykle pustkę 
duchową. Tam gdzie widziało się 
umysł wzniosły znajdzie się naj-
zwyklejsza bezmyślność, zupełny 
brak pracy ducha. Tego zawsze 
w życiu obawiałem się i dlatego 
dziś jestem tak mocno wdzięczny 
Stwórcy, że na Tobie Cesiu nie 
zawiodłem się.

Patrząc na Twą Mamę i słysząc 
o Jej życiu, a obserwując rów-
nocześnie Ciebie i Twe uczynki, 
pomyślałem sobie, że pójdziesz 
pewnie w Jej ślady. Znalazłem 
u Ciebie, szczerze mówiąc, wię-
cej niż oczekiwałem i to, że Cię 
ze czcią (nie bałwochwalczą, lecz 
szczerze przyjacielską) wielbię 
i wierzę, że kochać nie przestanę. 
Wierzę również, że wzajemnie 
sobie dopomożemy w znalezie-
niu, w tym niby powszednim, 
prozaicznym życiu, te ziarno 

szczęścia ukryte, zwykle z po-
wodu swej skromności i szaro-
ści przed okiem szukających go 
z górnolotnym patosem ludzi. 
Oni go prawie nigdy nie nacho-
dzą, bo albo żyją na ziemi życiem 
ziemskim, (a przecież nam Bóg 
kazał żyć na ziemi), albo też nie 
są inteligentni, a tylko posiedli 
znakomite pozory inteligencji. 
Dlatego nie wiedzą czego szuka-
ją, a znalazłszy to czego szukali 
właściwie docenić nie umieją. 
Te ziarna, na pozór prawie nic 
nie znaczące, są zazwyczaj bar-
dzo szare, powszednie, ale trzeba 
w nie głębiej  wpatrywać się, trze-
ba je własnym ciepłem pochodzą-
cym z wnętrza duszy odchuchać. 
Zaświecą wtedy blaskiem tak 
silnym i trwałym, że i ten duch, 
potrzebne dla swego rozwoju 
ciepło,dalej z nich będzie otrzy-
mywać. Szczerze pragnę żyć 
takim życiem powszednim, za-
wsze z Tobą związanym, wtedy i 
ciała nasze naprawdę jako jeden 
wspólny twór tego związania się 
złączą. Chcę walczyć, potykać 
się, borykać z różnymi przeciw-
nościami, ale ukrycie dla ludzi 
obcych, bo nie pragnę ani ich 
zachwytu ani litości, ani też in-
teresownej pomocy. Tylko ja dla 
Ciebie i Ty dla mnie, jako całość 
tego małego, narodowego kół-
ka bądźmy zupełnie otwarci, nie 
miejmy tajemnic, a wtedy niedo-
wiarki zobaczą, że nasze kółko 
sprawnie działa. Może wtedy ktoś 
kiedyś, weźmie sobie z nas przy-
kład (tak jak i my teraz bierzemy 
przykład z Naszych Rodziców) 
i znów powstaną nowe, zupełnie 
prawidłowo funkcjonujące czę-
ści tego wielkiego mechanizmu 
– Narodu. To jeden z wielkich, choć 
ziszczalnych celów mego życia.

Zdawałoby się, że z tego co Ci 
się dotąd wyspowiadałem, że je-
stem jakimś skrajnym, omal że 
nie bezgranicznym idealistą, ma-
rzycielem być może. Nie Cesiu, 
nie jestem idealistą, tylko życie 
i borykanie się z przeciwnościa-
mi wyrobiło we mnie duży zmysł 
praktyczny. Ja kocham mój Na-
ród Polski cały, a w nim Ciebie 
nad wszystkich. Dla moich roda-
ków nauczyłem się być altruistą 
i tego dotąd nie wykorzeniłem 
we mnie. Często okazywano mi 
niewdzięczność, a nawet złość 
i przewrotność. Wierzę jednak, 
że może ich dzieci lub wnu-
ki staną się innymi, a ja moim 
upartym altruizmem, przecież 
choć paru ludzi do naśladow-
nictwa pociągnę i w ten sposób 
cegiełkę do gmachu szczęścia 
Narodu Polskiego dołożę. Altru-
istą jestem jednak tylko dla swo-
ich, dla obcych jestem twardym, 
a w interesie swoich, egoistą.

Wierzę, że Naród Polski bę-
dzie jeszcze kiedyś naprawdę 

mądrze i długo szczęśliwy, lecz 
żyjąc w otoczeniu innych na-
rodów, czyhających na każdą 
naszą słabość, każdy nasz fał-
szywy krok, naród nasz musi na 
zewnątrz być twardy, mocny, 
wzbudzający szacunek dla swej 
spoistości i siły fizycznej i mo-
ralnej. Nie chcę by nas nienawi-
dzono, lecz pragnę by nas szano-
wano i nigdy nie lekceważono.

Jeszcze jako 13-letni chłopak, 
przyuczający się do pracy spo-
łecznej, wbiłem sobie w głowę, 
że muszę w życiu dążyć do tego, 
by naród polski wyrobił w sobie 
praktyczny zmysł dyploma-
tyczny i ostrożność angielską, 
polot naukowy francuski, pra-
cowitość niemiecką, solidarność 
żydowską, a przy tym pozostał 
przy swej całej brawurze i lekko-
myślności polskiej, a przyszłość 
będzie przed nami. O to od tego 
czasu modlę się ciągle do Boga.

Wierzę w postęp ludzkości, lecz 
nie wierzę w praktyczne zbratanie 
się narodów, co najwyżej chyba 
w znośne współżycie ich. Narody 
dzielą zbyt różne charaktery, a te 
są przecież wynikiem wiekowej 
tradycji, wyhodowane różnym 
powietrzem, różnym działaniem 
słońca i planet, różniącymi się 
między sobą partiami przyrody 
i powstałymi stąd różnymi 
upodobaniami i pragnieniami, 
różniącymi się od siebie, okre-
ślającymi często te same zja-
wiska, przeważnie w dziedzi-
nie ducha. Równości w świecie 
nie było i nie będzie. Już Adam 
i Ewa różnili się duchowo, różne 
pod względem duchowym były 
dzieci Noego i dziś zawsze róż-
ne są dzieci tych samych rodzi-
ców, wykarmione mlekiem tej 
samej matki, jednakowo chowane 
i jednaki przykład tych samych 
przecież rodziców do naślado-
wania codziennie widzące. Cera, 
wzrost, barwa włosów, budo-
wa ciała, siła fizyczna, te obja-
wy zewnętrzne już różnią ludzi, 
a co dopiero powiedzieć o duchu.

Więc gdzież tu podstawy, gdzie 
dane do twierdzenia, że równość 
ludzi w świecie jest możliwa. 
Byli zawsze, są i będą obrońcy 
praw i sprawiedliwości, nie brak 
i wykraczających przeciw nim. 
Genialne umysły pracują spo-
sobami ochrony swobody życia 
i mienia ludzkiego, inni geniu-
sze wymyślają równie genialne 
sposoby niszczenia tej ochrony 
i zamachów na tę swobodę. Ta 
walka zła z dobrem, szlachetności 
ze zbrodnią trwać będzie prawie 
nieskończenie. Mam nadzieję, 
że ostatecznie zwycięży, w stop-
niu dla oka ludzkiego i umysłu 
prawie niedostrzegalnym, dobro 
i szlachetność.

Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego
Wierzę, że naród polski będzie jeszcze kiedyś 
naprawdę mądrze i długo szczęśliwy…
Opracowanie: Piotr Strzetelski
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Ale dość o tym obiecałem Ci 
przecież spisać wspomnienia 
z mej przeszłości. A więc do dzieła.
 
Przemyśl 29.VIII. 1922
Od połowy roku 1914 przeby-
wałem w miejscowości Uroż 
powiatu Drohobyckiego, gdzie 
pracowałem jako inżynier asy-
stent przy projektowaniu i budo-
wie wodociągów dla miasta Dro-
hobycza. Mieszkałem wówczas 

w dwóch pokojach oficyny dworu 
pana Zygmunta Sroczyńskiego, 
właściciela Uroża. W ostatnich 
dniach lipca 1914 roku gości-
łem w domu państwa Gubryno-
wiczów we Lwowie, rodziców 
mojej przyszłej żony Czesławy 
Gubrynowicz. Rozmawialiśmy 
wówczas o niepokojących po-
głoskach nadchodzącej wojny. 
Pamiętam jak brat mojej kocha-
nej Czesi, Tadeusz Gubryno-

wicz, opowiadał o tym, jak to 
jeden z oficerów austriackich 
siedział w redakcji „Słowa Pol-
skiego” i cenzurował artykuły. 
Przyznam się, że wówczas zu-
pełnie nie wierzyłem w możli-
wość wybuchu wojny. Dlatego 
też po zakończeniu wizyty jak 
zwykle spokojnie, choć z wielką 
tęsknotą, pożegnałem się z moją 
ukochaną Czesią i odjechałem 
przez Sambor wprost do Uroża.

Piątek 31 lipca 1914 roku był 
pięknym słonecznym dniem. 
Były już godziny popołudnio-
we, a ja wciąż pracowałem na 
polach uruskich, kontrolując 
próbne pompowanie studni wo-
dociągowej [3]. Nagle drogą od 
Drohobycza w szalonym galopie, 
powożąc chłopski wóz, nadjechał 
znajomy mój drogomistrz – pan 
Mieczysław Ogniewski z Pod-
buża. Wielce poruszony, poinfor-
mował mnie, że dziś rozlepiono 
w mieście Drohobyczu ogłosze-
nie o powszechnej mobilizacji, że 
właśnie wybuchła wojna Austrii 
z Rosją, że w mieście słychać 
lamenty i krzyki, że jest ogólne 
zamieszanie i że w ogóle sądny 
dzień nastał. W pierwszej chwi-
li nie chciałem w to wszystko 
uwierzyć i z głupim uśmiechem 
na twarzy zapytałem go, czemu 
takie bujdy rozsiewa. On jednak 
z wielką powagą i przerażeniem 
na twarzy raz jeszcze potwierdził 
to co przed chwilą powiedział, 
dodając przy tym, że w myśl ogło-
szenia każdy były wojskowy ma 
się zgłosić do odpowiedniej ko-
mendy w mieście. Wtedy dopiero 
dotarło do mnie to co tak napraw-
dę się wydarzyło. A więc wojna!

Od razu też uprzytomniłem sobie, 
że muszę Ciebie Czesiu, któraś 
się stała dla mnie Najukochańsza 
i Jedyna pożegnać. Muszę prze-
cież ruszyć w bój za nie swoją, 
lecz obcą dla mnie sprawę. W tym 
czasie pracowałem wprawdzie 
w organizacji cywilno-wojskowej 
– Polowych Drużynach Sokolich 
[4] i nawet wykładałem tam służ-
bę saperską, lecz jak i inni Polacy 
wiedziałem, że rząd austriacki le-
dwie nas toleruje bo wie przecież, 
że nie za sprawy austriackie lecz 
za polskie walczyć pragniemy. 

Pożegnałem natychmiast pana 
Ogniewskiego. Po drodze naro-
biłem alarmu w nieopodal rozbi-
tym obozie cygańskim nad rzeką 
Bystrzycą i przekazałem im wia-
domości o ogłoszonej mobiliza-
cji. Co to za lament tam powstał. 
Kilku Cyganów było w wieku 
poborowym, więc Cyganki ręce 
załamały i w rozpaczy rzuciły się 
przede mną na drogę błagając bym 
przyznał, że to tylko głupi żart. 
Ja jednak czym prędzej nawet nie 
próbując niczego wyjaśniać opu-
ściłem rozhisteryzowane Rom-
ki. W końcu zaszedłem jeszcze 
do dworu, do pana Stefana Sro-
czyńskiego, gdzie właśnie zgro-
madzona była cała jego rodzina, 
a więc administrująca Urożem 
jego żona Jadwiga, jego siostra 
Maria, druga siostra - śpiewacz-
ka, matka pani Jadwigi i jej brat 
oraz rezerwowy oficer austriacki 
- Pan baron. Wieść którą przynio-
słem piorunująco podziałała na 
zebranych. Pan baron, obawiał 

się bardzo, że nim dojedzie do 
Lwowa, banki zapewne nie będą 
już wypłacać oszczędności i on 
biedaczysko wojnę rozpocznie 
bez pieniędzy w kieszeni. Brat 
Pani Jadwigi, który jako jedynak 
nigdy nie służył w wojsku zaczął 
wypytywać mnie czy i jego rów-
nież mobilizacja będzie dotyczyć. 
Przekrzykiwano się jeden przez 
drugiego. Po dłuższych naradach 
zdecydowano, że najlepiej bę-
dzie gdy zaraz oboje pojadą do 
Sambora (ok. 18 km) i tam może 
dowiedzą się bliższych szczegó-
łów na ten temat. Wtedy panie 
rozpłakały się, gdyż przypusz-
czały, że po przybyciu do Sam-
bora zaraz kawalerów zatrzymają 
i przymusowo w mundury ubio-
rą. Koniecznie prosiły mnie bym 
został z nimi by im ulżyć w cier-
pieniu, lecz grzecznie i stanow-
czo wytłumaczyłem im, że muszę 
wrócić do swojego mieszkania by 
zamknąć księgi czynności, kasę 
i księgi raportów oraz napisać 
odpowiednie sprawozdanie, które 
rano muszę osobiście zawieźć do 
Magistratu w Drohobyczu i otrzy-
mać tam informację co mam dalej 
robić. Pożegnałem więc wszyst-
kich grzecznie i wyszedłem.

Nie spałem całą noc, pracowałem 
bez przerwy do szóstej rano, po-
czym przebrałem się, poszedłem 
za rzekę Bystrzycę do zaścianku 
szlacheckiego po mego stałego 
woźnicę Bazia Dobrzańskiego. 
Kazałem mu zaraz zaprzęgać ko-
nie i przyjechać po mnie bo po-
jedziemy do Drohobycza. Przed 
8-mą odjechałem. Gdy wjeżdża-
łem po jedenastej do Drohobycza, 
miasto wyglądało jak po jakiejś 
strasznej katastrofie. Płacz rozle-
gał się zewsząd. Ludzie biegali 
jak opętani. Magistrat cały nabi-
ty ludźmi. Burmistrz Rajmund 
Jarosz oraz szwagier mój, dr Mi-
kołaj Kiedacz[5] sekretarz magi-
stratu, pracowali w pocie czoła 
wydając karty mobilizacyjne. Od-
dałem me sprawozdanie i rachun-
ki. Należał mi się jeszcze zwrot 
wydatków około 150 koron, lecz 
zamiast tego otrzymałem pole-
cenie rozpuszczenia robotników 
w Urożu, po czym wręczono mi 
kartę mobilizacyjną i rozkaz bym 
po otrzymaniu pensji natychmiast 
wrócił do Uroża, oddał motor, 
księgi, sprzęty i wszelkie mate-
riały pod ochronę dworu, a sam 
zgłosił się zaraz w komendzie po-
spolitego ruszenia w Stryju. Nie 
miałem nawet czasu pożegnać 
się z moją siostrą Zofią (Zofia ze 
StrzetelskichKiedaczowa) oraz 
jej dwojgiem malutkich dzieci 
(Zbyszkiem [6] i Marysią).Szyb-
ko pokwitowałem odbiór pensji 
i zaraz po dwunastej odjecha-
łem do Uroża. Zmęczony byłem 
strasznie, konie tak wolno się 
wlokły, że dopiero o czwartej po 
południu dotarłem do Uroża. Lu-
dzi uwolniłem, wykąpałem się, 
ubrałem w najgorsze ubranie, za-
brałem ze sobą parę sztuk bielizny 
i najpotrzebniejsze rzeczy do wa-
lizki, pożegnałem z żalem kilka-
naście słoików konfitur, które dla 
Ciebie Cesiuniu przygotowałem, 
oddałem klucz we dworze i końmi 
odjechałem około siódmej wie-
czór do Sambora. Stacja w Sam-
borze była totalnie zabita ludźmi, 
tak że ani w przechowalniach ani 

w restauracji nie było miejsca, więc 
musiałem zaczekać na peronie.

Przemyśl 30.VIII. 1922

Do Stryja przyjechałem dopiero 
po 2-giej w nocy już 1-go sierp-
nia 1914 roku. W Stryju oczy-
wiście na stacji tłok kolosalny, 
wszystko ludźmi zabite, nawet 
na peronie pokotem leżeli, tak 
że o przejściu mowy nawet nie 
było. Zaraz w nocy znalazłszy 
jakąś dryndę „bałaguły” [7] ży-
dowskiego pojechałem szukać 
„LandstrummKommando”. Nała-
ziłem się z walizką  dość długo, 
jednak „władzy” nie znalazłem, 
więc wielce znużony powróciłem 
na stację. Po dłuższym oczekiwa-
niu znalazłem w końcu opuszczo-
ne co tylko krzesełko przy stole 
restauracyjnym na peronie i tak 
oparłszy zmęczoną głowę na ku-
łaku, a nogi trzymając na walizce 
przetrwałem do ósmej rano. Po 
przebudzeniu udało mi się dostać 
jeszcze szklankę kawy i bułkę, 
poczym, znów z walizką wybra-
łem się w poszukiwaniu „komen-
dy”. Łaziłem cały dzień, posilając 
się  kupionym chlebem i szynką, 
byłem w różnych koszarach, lecz 
wszędzie posterunki odpowiadały 
mi, że to nie tu. Wciąż wskazy-
wano mi inne gmachy. O żadnym 
hotelu mowy nie było, jak rów-
nież mieszkaniu prywatnym. Nic 
nie wskórawszy, zmordowany 
wróciłem więc na bezpłatny noc-
leg na dworzec kolejowy. Lecz 
już nie miałem tego szczęścia co 
wczoraj. Musiałem więc zado-
wolić się kawałeczkiem wolnego 
miejsca na posadzce peronu. Po 
wypiciu szklanki gorącej herbaty 
i zjedzeniu kawałka chleba z ma-
słem, mając walizkę pod głową, 
przykryłem się „harelokiem”[8] 
wiatrem podszytym i udawałem 
że śpię. Nie mogłem jednak za-
snąć, więc tak leżąc, rozmyślałem 
o tym czy dobrze zrobiłem, że 
w roku 1911 nie wniosłem poda-
nia do Ministerstwa Władz Woj-
skowych o pozostawienie mnie w 
rezerwie oficerów, gdyż inaczej 
automatycznie przeszedłbym do 
„Landsturmu” jako szeregowiec. 
Wszyscy uważaliśmy, że dość 
mamy pisania tych corocznych 
„Hauptraportów”, a już stanow-
czo pisania podań o pozostawienie 
w rezerwie.  Dlatego też poda-
nia nie wniosłem. Za to jednak 
musiałem zgłosić się do mobi-
lizacji w Stryju i niestety prze-
padła możliwość pożegnania się 
z ukochaną Czesią we Lwowie. 
Choć kto wie jak dalej potoczy-
łyby się moje losy. Czy przy-
dzielony gdzie indziej nie był-
bym już dawno zgnił w ziemi.

Zastanawiałem się również co 
robić ze sobą. Władze wojskowe 
austriackie widocznie mnie nie 
potrzebują kiedy tak dobrze „za-
dekowały się”, że ich znaleźć nie 
mogę. Po cóż ja właściwie mam 
zgłosić się do wojska? Czy po to 
by bronić CK austriackiej ojczy-
zny? Nie, nie z CK patriotyzmu 
chciałem mundur przywdziać, 
lecz dlatego, że jako były oficer 
znałem przepisy wojenne i wie-
działem, że nie zgłosiwszy się 
będę uznany za dezertera i będę 
podejrzany o tchórzostwo, a tchó-
rzem przecież nigdy nie byłem 

/ Kpt Marian Strzetelski  

/ Czesława Gubrynowicz (rok 1910)
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i nie będę. Choć i o bohaterstwie, 
zwłaszcza w austriackiej służ-
bie przecież nie myślałem. Cóż 
zresztą miałem zrobić? O jakiejś 
tajnej pracy polskich organizacji 
nie wiedziałem nic, gdyż żyjąc na 
wsi i nie stykając się prawie od 
kilku miesięcy z Sokołem Dro-
hobyckim, nie miałem pojęcia o 
tego typu działaniach. Zdecydo-
wałem zatem, że bez pietyzmu, 
a tylko spełniając obowiązek 
państwowy, wzdrygając się tyl-
ko przed zarzutami tchórzostwa, 
muszę przywdziać ten CK mun-
dur i mieć wciąż oczy otwar-
te na to co się tu wokoło mnie 
dzieje. Przygnębiony wszystkimi 
tymi myślami oraz faktem, że 
nie mogę się z Tobą zobaczyć 
najdroższa Czesiu, postanowi-
łem udać się znowu do miasta. 
Okrutnie zmęczony, nie umyty i 
nie wyspany, z trudem wypiłem 
kolejną szklankę herbaty, zebra-
łem się w sobie i po raz kolejny 
skierowałem w stronę miasta.

Budził się kolejny dzień, 2 sierp-
nia 1914 roku. W końcu poszczę-
ściło mi się, gdyż stojąc przed 
bramą jakiś koszar ujrzałem zna-
jomą twarz ubranego w mundur 
„pana kaprala”, który przecho-
dząc obok, okazał się być moim 
rodzonym bratem Władysławem. 
Z radością zawołałem go, padli-
śmy sobie w ramiona, a on wziął 
mnie na górę, do izby gdzie mie-
ścił się tylko co nowo zawiązany 
kurs ćwiczeń wojskowych na-
uczycieli ludowych. Tam rozga-
daliśmy się na dobre. Dowiedzia-
łem się od Niego, że mieszkanie 
nasze kawalerskie we Lwowie na 
ul. Wyspiańskiego 15 zostało pod 
opieką gospodyni, gdyż ostatni 
z trzech lokatorów pan Bauman, 
kolega Władka dziś właśnie do 
wojska w Stryju został skierowany.

„Landsturm komando” [9] mie-
ściło się w tych samych kosza-
rach, w których spotkałem Wład-
ka, zostawiłem więc u Niego 
walizkę i poszedłem zgłosić się 
w dowództwie. Zaraz też reakty-
wowano mnie do stopnia „Lout-
nanta” [10] i jako saperowi ka-
zano mi zorganizować pułkowy 
oddział saperów, którego mia-
łem zostać komendantem. Pułk 
33 Landsturmu (Landsturmin-
fonterier Regiment 33) dopiero 
co się organizował, każdy baon 
z innej wsi, z napływających 
wciąż nowych „landsturmistów”. 
Ostatecznie otrzymałem zatem 
zadanie bym zaopatrzony w le-
gitymację wojskową poszedł do 
każdego z czterech dopiero co 
organizujących się batalionów 
i według własnego uznania wy-
brał po 18 żołnierzy - saperów 
lub też nadających się do tej 
służby rzemieślników. Wybra-
nych już ludzi miałem zorgani-
zować, skupić na kwaterach w 
którejś z okolicznych wsi, ubrać, 
wyekwipować i na koniec zdać 
w Dowództwie Pułku sprawę z 
tego co udało mi się zrobić. Za-
raz też za to zlecone zadanie 
otrzymałem pierwszą gażę ofi-
cerską, dzięki czemu wspólnie 
z Władkiem poszliśmy kupić 
dla mnie szablę, feldbindę[11] 
i czapkę oficerską. Potem w re-
stauracji zjedliśmy drugie śniada-
nie, powróciliśmy do koszar, skąd 

Władek poprowadził mnie do są-
siedniej wioski gdzie właśnie or-
ganizował się pierwszy batalion.

Osiemnastu ludzi otrzymałem już 
po południu. Spisałem ich, a naj-
starszemu „Zugsführerowi” [12]
Łośkowi z Drohobycza poleci-
łem odprowadzić ich i zakwate-
rować w sąsiedniej wsi o osiem 
kilometrów oddalonej od Stryja, 
gdzie następnego dnia miał otrzy-
mać ode mnie dalsze rozkazy.

Bardzo oryginalnie przedstawiało 
się takie organizowanie batalio-
nu. Ogromne pastwisko, usytu-
owane z dala od wsi, obok wiją-
ca się rzeczka, nieopodal tartak. 
Na błoniu przeszło dwa tysiące 
zgłaszających się „landstrumi-
stów”, wielu z żonami, kochan-
kami, matkami, dziećmi rozłożo-
nych po całym obszarze. Wszy-
scy zajadają się przyniesionymi 
smakołykami, baraszkują, płaczą, 
śmieją, rozmawiają, ściskają się 
i piją dla dodania sobie otuchy. 
Pośrodku pastwiska stoi prosty 
stół, dwa krzesła i ławka. To tam 
urzęduje komisja kwalifikacyjna. 
Kapitan w mundurze siedzi, obok 
niego bez munduru, dodany do 
pomocy, stoi z tęgim brzuszkiem 
oficer rezerwowy. To Żyd, adwo-
kat z Drohobycza, dr Raiter. Obok 
niego, na ławeczce siedzi jeszcze 
lekarz wojskowy i bada zgłasza-
jących się. Na drugim krześle  
siedzi pisarz batalionowy w mun-
durze, a w pobliżu kręci się kilku 
żołnierzy z karabinami. Stół ota-
cza zwarta masa zgłaszających się 
mężczyzn. Wyrok „tauglich”[13] 
lub „untauglich”[14] decyduje 
o tym czy dany osobnik ma 
przejść na stronę stojących obok 
zakwalifikowanych do służby, 
czy też z kartką uwalniającą do-
stać się zaraz w objęcia ojca, mat-
ki lub żony, którzy nie kryją rado-
ści, że nie stracą jakże potrzebne-
go w gospodarstwie pracownika.

Dłuższą chwilę przypatrywałem 
się minom ludzi odchodzących 
od stołu komisji poborowej. Za-
kwalifikowani do służby wojsko-
wej byli przeważnie uradowa-
ni faktem zostania żołnierzem. 
Wesoło rozmawiali ze sobą, 
opowiadali przyszłe wojsko-
we przygody, snuli jakieś plany 
strategiczne, przekomarzali się 
ze sobą i wyglądali na szczęśli-
wych. Jednak od czasu do cza-
su rzucali tęskne spojrzenia w 
stronę cywilów, wśród których 
ustawicznie słyszało się płacz 
kobiet – żon i matek i widzia-
ło mężczyzn, którzy ukradkiem 
ocierali spływające z policzków 
łzy. „Untauglich” odchodzili od 
stołu przy którym urzędowała ko-
misja poborowa i wydawało się, 
że również wyglądają na szczę-
śliwych. Jednak gdy przechodząc 
obok grupy cywilów „tauglich”, 
już prawie żołnierzy, żartują-
cych i dokazujących, ogarniał ich 
chwilowy smutek, a być może 
i wstyd, że oni nie powiększą 
już liczby „obrońców ojczyzny”.

Pierwszego dnia pracy komisji 
wśród zgłaszających się poboro-
wych nie widziałem żadnych Ży-
dów. Być może sądzili, że lepiej 
jest nie pchać się za szybko do 
komisyjnego stołu gdyż być może 

później łatwiej będzie się wykrę-
cić od obowiązku służby. Wszyst-
ko to działo się w wyjątkowo go-
rący, sierpniowy dzień, więc cała 
Komisja pracowała dość ospale, 
wszyscy byli mocno spoceni i już 
zmęczeni. Dr Raiter próbował na-
wet namówić mnie bym go zastą-
pił w pracy, jednak usprawiedli-
wiłem się, że przysłano mnie tu, 
bym zorganizował oddział, a nie 
wyręczał szanowną Komisję. Ob-
rażony zostawił mnie w spokoju. 

Wspólnie z Władkiem, dość już 
późno po południu wróciliśmy do 
koszar. Zaraz też zdrzemnąłem się 
z godzinkę na sienniku, uprzed-
nio zjadłszy „menaż” wojskową. 
Wieczorem przyszedł Bauman 
i już we trójkę poszliśmy do mia-
sta zjeść kolację. Do koszar nie 
chcieliśmy wracać, bo tam strasz-
nie pchły żarły, więc Bauman 
zaproponował byśmy wspólnie 
poszli do jego ciotki, która miesz-
kała gdzieś na przedmieściu Stry-
ja. Była to właściwie pierwsza 
nasza przespana noc po trzech 
poprzednich bezsennych. Rano, 
wypoczęci i wyspani, poszliśmy 
we trójkę do miasta, po drodze 
wstąpiwszy do cukierni na kawę. 
Byłem strasznie głodny, więc zja-
dłem też dobry dziesiątek pysz-
nych bułeczek i ciastek. Tak roz-
począł się dla mnie kolejny dzień 
wojny – 3 sierpnia 1914 roku.

 Przemyśl 31.VIII.1922.

Z pełnym już brzuchem zasze-
dłem do koszar, wziąłem z kan-
celarii pułkowej polecenie do 
Dowódców organizujących się 
właśnie batalionów – drugiego, 
trzeciego i czwartego, dowie-
działem się w których wsiach się 
organizują. Chwilę posiedziałem 
w kasynie przy szklaneczce piwa 
i przysłuchiwałem się rozmowie 
oficerów siedzących opodal. Sły-
szałem jak pewna ich część chcia-
ła sobie eleganckie z „ekstrafe-
intuchem”[15] mundury uszyć 
i strasznie się przy tym wymądrza-
li. Mówili, że doskonała armia au-
striacka w ciągu najwyżej trzech 
miesięcy rozbije armię rosyjską, 
dlatego też należy się ubrać na tę 
wojnę jak najbardziej elegancko, 
by tej dzikiej i obdartej armii ro-
syjskiej zaimponować. Nie mo-
głem słuchać już dłużej tych głu-
pich wywodów, więc wspólnie 
z Władkiem poszliśmy do puł-
kowego magazynu mundurowe-
go. Pobrałem tam płaszcz, bluzę 
i spodnie, za co zapłaciłem 57 
koron. Spodnie były za duże i za 
długie więc pułkowy krawiec za 
drobną opłatą 10 koron skrócił mi 
je i dostosował do mojej sylwetki. 
Po obfitym drugim śniadaniu, już 
sam, bez Władka poszedłem do 
wsi oddalonej o 13 km od Stry-
ja, gdzie formował się już drugi 
baon. Tam też po długich utarcz-
kach z dowódcą baonu, upartym 
niemieckim majorem, wybrałem 
sobie osiemnastu chwackich żoł-
nierzy, spośród nich naznaczyłem 
starszego i zaraz kazałem za sobą 
odmaszerować. Wciąż dopytując 
się o drogę, już późnym wieczo-
rem, doprowadziłem całą osiem-
nastkę do miejsca, gdzie poprzed-
niego dnia pierwszych osiemnastu 
już zakwaterowało się. Złączyłem 
ich razem, wypytałem dokładnie 

o zajęcia zawodowe i dotychcza-
sową służbę wojskową, a najstar-
szego spośród nich naznaczyłem 
komendantem. Zrobiło się już 
bardzo późno, wszędzie ciemno 
że oko wykol, a w dodatku zaczął 
padać deszcz. Zmęczenie coraz 
bardziej zaczęło mi się dawać 
we znaki. Kazałem więc u wój-
ta wypytać o jakąś kwaterę dla 
mnie. Wyznaczono mi więc pokój 
u miejscowego księdza ruskiego. 
Ksiądz okazał się dość sympa-
tyczny, lecz w trakcie rozmowy 
zauważyłem, że sprytnie chciał 
ode mnie wyciągnąć jaki panuje 
nastrój wśród wojska, jakie plany 
ma dowództwo armii itp. Nie bę-
dąc zbytnio rozmowny z natury, 
a ostrożny wobec obcych zbyłem 
go byle czym i tak też chciałem 
zakończyć rozmowę. On jednak 
dalej próbował podtrzymać ją 
i ostrożnie podsuwał mi myśl, że 
Polacy nie powinni bić się z Ro-
sjanami, a raczej stanąć po ich 
stronie, by wrogów Słowiańsz-
czyzny – Niemców tym pewniej 
zgnieść. Jednak moje lakoniczne 
odpowiedzi widocznie nie zado-
woliły go, gdyż nagle nasza roz-
mowa się urwała. Pożegnałem 
go więc grzecznie i stanowczo, 
udając się do swojego pokoju na 
zasłużony odpoczynek. Zaraz też 
zasnąłem. Spałem bardzo dobrze. 
Rano służąca przyniosła mi ku-
bek kawy i chleb z masłem. Po 
śniadaniu udałem się do Stryja 
po prowiant. Zabrałem ze sobą 
jednego podoficera i czterech żoł-
nierzy, którzy objuczeni pełnymi 
workami i skrzynkami wrócili 
do wsi. Zaś ja wspólnie z pod-
oficerem poszedłem szukać miej-
sca postoju trzeciego batalionu.

Po drodze, w jednej z kolejno 
mijanych pobliskich wsi znala-
złem niespodziewanie czwar-
ty batalion. Ponieważ munduru 
jeszcze na sobie nie miałem, bo 
do krawca jeszcze nie miałem 
czasu wstąpić, więc zupełnie nie-
postrzeżenie zacząłem przyglą-
dać się praktykom poborowym.

 „Asenterunek”[16] odbywał się 
w tamtejszej karczmie mającej 
kilka wyjść. Co chwila widziałem 
wychodzącego przez jej boczne 
drzwi, na werandę, lekarza puł-
kowego, pisarza wojskowego 
– Żyda, „Zugsführera”[17] – też 
Żyda i jednego lub dwóch staro-
zakonnych, którzy dość głośno 
(w żargonie, który zrozumiałem) 
i namiętnie kłócili się o wynagro-
dzenie za uwolnienie z wojska 
zgłaszających się tam Żydów. Po 
uzgodnieniu ceny, następowa-
ło liczenie i raz do rąk lekarza, 
a raz pisarza przechodziły sze-
leszczące banknoty. W ciągu go-
dzinnej obserwacji zauważyłem, 
jak lekarz, pisarz i „Zugsführer”, 
co raz to wybiegali na werandę 
i w nerwowej gestykulacji i prze-
krzykiwaniu się nawzajem próbo-
wali przekonać jedni drugich do 
swoich racji. By mieć jeszcze lep-
szy pogląd całej sytuacji, wmie-
szałem się między tłum zebrany 
na podwórzu. Tam można było 
usłyszeć ile trzeba było zapłacić 
by zostać uwolnionym z wojska.  
Podobno dwaj nafciarze z Bory-
sławia, Żydzi, zapłacili razem za 
uwolnienie na cztery tygodnie nie 
małą kwotę 25-30 tysięcy koron. 

A byli to przecież ludzie zdrowi 
i silni, którym niczego nie bra-
kowało by zostać żołnierzem.

Zameldowałem się w karczmie 
i zażądałem, że z polecenia Do-
wódcy Pułku mam wybrać sobie 
osiemnastu żołnierzy. Zaczęto 
wtedy kręcić i robić jakieś trud-
ności, mówiąc, że spisy jeszcze 
nie uporządkowane, że jeszcze 
lekarz po raz kolejny bada nowo 
przyjętych rekrutów i że w ogó-
le to jeszcze nie pora. Więc raz 
jeszcze, tym razem już bardziej 
stanowczo powtórzyłem moje 
żądanie i rozkaz Dowódcy Pułku. 
To pomogło. Było już koło połu-
dnia. Zwołano więc batalion, a ja 
kazałem wystąpić z szeregu by-
łym saperom, stolarzom, cieślom, 
kowalom, murarzom i spośród 
nich wybrałem tych osiemnastu, 
którzy mi się najbardziej podo-
bali. Ludzi tych razem z moim 
podoficerem odesłałem do wsi, 
gdzie mój oddział kwaterował 
i rozkazałem by wszyscy stawili 
się jeszcze dziś w Stryju przy ma-
gazynie mundurowym o czwartej 
po południu. I tak cały oddział, 
oprócz dwóch żołnierzy wyzna-
czonych przeze mnie do pilnowa-
nia rzeczy w miejscu zakwatero-
wania, zameldował się w Stryju.

Ja sam natomiast udawszy się 
w stronę miasta, odnalazłem tam 
brata Władysława, odebrałem po 
poprawkach mundur, przebra-
łem się weń, przypiąłem szablę 
do boku i w dobrze już przypa-
sowanym uniformie poszedłem 
z bratem do restauracji zjeść obiad.
Siedzieliśmy tak wygodnie, 
rozmawiali i kombinowali czy 
przypadkiem nie udało by mi się 
dostać w pułku chociaż jednego 
dnia urlopu, by móc pojechać 
do Lwowa i pożegnać się kocha-
na Cesiu z Tobą i z Twoimi bli-
skim. Jednak już wkrótce okazało 
się, że nie jest to możliwe. Mu-
szę nadmienić, że jeszcze jadąc 
do Drohobycza do Magistratu, 
wrzuciłem do skrzynki pocz-
towej kartki pisane do Ciebie 
Kochana, jeszcze w Urożu i na 
stacji w Samborze, a znalazłszy 
się w Stryju, również codziennie 
słałem do Ciebie me tęskne wes-
tchnienia pisząc przynajmniej 
jakąś kartkę czy obszerny list. 

Po skończonym obiedzie poże-
gnałem się serdecznie z Wład-
kiem, zaszedłem potem jeszcze 
do kancelarii pułkowej i tu do-
wiedziałem się, że już pojutrze 
pierwszy batalion ma odjechać do 
Mikołajowa nad Dniestrem i że 
mamy tych 18 pionierów tego ba-
onu ubrać, trochę poduczyć i jako 
batalionowy oddział pionierów 
oddać odchodzącemu baonowi, 
a cały pozostały oddział prze-
nieść do innej wsi na kwatery, o 
parę kilometrów od pierwszej w 
bok leżącej. Około 17:30 mia-
łem już wszystkie mundury i 
cały ekwipunek tylko bez kara-
binów, ale za to z „Faschinen-
messerami” [18]. Odmaszerowa-
łem więc ze wszystkimi moimi 
pionierami do wskazanej wsi. 
Przypasowywanie i zamienianie 
części mundurowych pomiędzy 
poszczególnymi żołnierzami nie 
trwało zbyt długo. Niejaki ka-
pral Cisak, maszynista, ślusarz z 
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Borysławia był komenderującą 
„szarżą” w mym oddziale. Gdy 
wróciłem na kwaterę do księdza, 
kolację dostałem już do mego po-
koju. Ksiądz widocznie poprzed-
niego wieczora niewiele miał 
pożytku z mego towarzystwa. 
Całą noc przespałem jak suseł.

Następnego dnia rano, 5 sierpnia, 
zebrałem oddział, przerobiłem z 
nimi najprostsze rzeczy saperskie 
takie jak kopanie rowów strzelec-
kich, ubezpieczanie linii, napra-
wę i budowę dróg prowizorycz-
nych, naprawę i budowę mostów, 
schronów i parę innych rzeczy, 
jednak z braku tablicy i łopat ry-
sowałem to wszystko na ścianie 
stodoły, objaśniałem i egzamino-
wałem tak do południa. Następ-
nie oddziałowi pierwszego baonu 
kazałem przygotować się do od-
maszerowania do Stryja następ-
nego dnia tj. 6 sierpnia 1914 roku.

W międzyczasie, w zaufaniu, od 
kaprala Cisaka dowiedziałem się, 
że jeden z żołnierzy osiemnaste-
go baonu, niejaki Łaskow z Dro-
hobycza, tęgi, rudy i dość sym-
patyczny człowiek, coś trochę 
niewyraźny, odgrażał się w roz-
mowie z innymi, że ucieknie. Ka-
załem więc go pilnować. Po obie-
dzie z jednym z podoficerów po-
szedłem po ostatnich 18 ludzi do 
trzeciego batalionu. Batalion ten 
był rozmieszczony w bardzo ład-
nym dworze, część ludzi rozloko-
wano w oficynach, a pozostałych 
w chatach chłopskich. Żołnierze 
byli już ubrani w mundury i za-
częli nawet ćwiczyć. Spotkałem 
tam kolegę szkolnego Stanisła-
wa Rybotyckiego z Drohobycza, 
który był w baonie „Zugsführem” 
lub też „Feldfeblem”[19] oraz 
Rothenberga – przemysłowca 
z Drohobycza jak również kil-
ku innych znajomych. Niektó-
rzy z nich koniecznie chcieli 
przystać do mojego oddziału. 
Jednak gdy dowiedzieli się, że 
już jeden oddział z Pierwszym 
Batalionem wkrótce odchodzi, 
stwierdzili, że lepiej jest zo-
stać na dawanym miejscu gdyż 
może właśnie tam łatwiej uda 
się „wykręcić od służby” lub 
po prostu „zadekować” [20].

Dali mi tam dobrze zjeść i po-
zwolili trochę odpocząć. Z osiem-
nastką wybranych żołnierzy, 
w tym między innymi Rusinem, 
niejakim K. Gudoniczym z Do-
liny czy też Kałusza, „Zugsfüh-
rem”, odszedłem do Stryja. Tam 
ich umundurowałem. Wieczorem 
wróciłem do wsi na kwaterę. 
Po kolacji ułożyłem się wcześnie 
do snu by rano skoro świt zno-
wu wstać i zabrać się do pracy.

6-tego sierpnia 1914 roku, o go-
dzinie siódmej rano odesłałem 
przygotowaną już do wymarszu 
osiemnastkę ludzi  pierwszego 
batalionu do Stryja do pułku. 
Pozostałej reszcie kazałem się 
spakować i wziąwszy od wójta 
dwa podwody[21], przekazałem 
kwitki za kwatery, i zostawiłem 
suty napiwek dla służącej księ-
dza. Ksiądz pieniędzy przyjąć 
nie chciał, więc pożegnałem Go 
serdecznie dziękując za gości-
nę i na czele oddziału ruszyłem 
w drogę. Błotnista i rozmiękła, 

gliniasta ziemia, mokra od noc-
nego deszczu powodowała, że 
zarówno żołnierze jak i konie ob-
ładowane tobołami grzęźli w niej 
dość często nawet po kolana. Tak 
więc wlokąc się krok za krokiem 
dopiero przed samym południem 
przybyliśmy do wyznaczonej, ko-
lejnej wsi. Przy wydatnej pomocy 
tamtejszego wójta oddział nasz 
został rozlokowany lepiej jak 
poprzednio, a ja zamieszkałem 
w porządnej gospodarczej izbie. 
Ponieważ wszyscy byli okrutnie 
ubłoceni i zmęczeni, więc uwol-
niłem cały oddział od wszelkich 
zajęć w tym dniu, a sam po-
stanowiłem przejść się trochę.

Byłem przygnębiony, że do Lwo-
wa nie mogę się dostać, że ja tak 
blisko, a jednak z powodu warun-
ków służbowych daleko od Cie-
bie, Cesiu. Już decydowałem się 
nawet bez urlopu, nikomu nic nie 
mówiąc wsiąść do pociągu, wpaść 
na chwilę do Was i znów cichcem 
wrócić. Ale nie wiem czy to było 
tchórzostwo z mej strony czy 
też obawa aby nie być posądzo-
nym o dezercję, dość że siedząc 
nad młynówką powiedziałem so-
bie, że nie pojadę. Tyle przecież 
nasłuchałem się od znajomych 
o przepełnionych pociągach, 
o kontroli dokumentów, których 
jeszcze niestety nie otrzymałem, 
że głupotą byłoby ryzykować. 
Oczywiście miałem mundur i 
szablę, ale to na pewno by nie 
wystarczyło. Zresztą nawet ostat-
nio adiutant pułkowy mówił mi 
bym ludzi nigdzie nie puszczał, 
był w ciągłym pogotowiu i ocze-
kiwał rozkazu wymarszu, całego 
pułku, ale gdzie nie wiadomo.

Z rozpaczy, a przy tym i brudu na 
całym ciele, rozebrałem się i choć 
chłodnawo już było, poszedłem 
za przykładem niedaleko kąpią-
cych się w młynówce moich żoł-
nierzy. Wymyłem się cały dobrze 
w dość czystej, choć nie głębokiej 
wodzie. To mię trochę orzeźwiło 
więc wróciłem do wsi. Obsze-
dłem kwatery mojego oddziału, 
zagadując przy okazji do żołnie-
rzy, po czym, wypiwszy uprzed-
nio ze dwa kubki świeżego mleka 
i zjadłszy dwie kromki razowego, 
wiejskiego chleba, poszedłem 
spać. Spałem na słomie wybornie.

Starszego już żołnierza, bo liczą-
cego około 40 lat Jana Maksymiu-
ka, cieślę z Doliny (cz. Saliny) 
wybrałem sobie do osobistej usłu-
gi. Wybór okazał się później ze 
wszech miar trafny gdyż choć był 
Rusinem, ale polityką nie zajmo-
wał się. Jan był dla mnie rzeczy-
wiście skarbem. Dbał o mnie jak 
rodzony ojciec – czyścił, napra-
wiał, kupował, karmił i o wszyst-
ko się pieczołowicie troszczył. 
Poza tym był nadzwyczaj uczci-
wy i poważny, do tego stopnia, 
że nie obawiałem się powierzyć 
mu nawet do pilnowania więk-
szych sum pieniędzy przezna-
czonych na wypłaty dla oddziału.

 Następnego dnia 7 sierpnia 1914 
roku, zaraz po śniadaniu, kaza-
łem wójtowi dać sobie podwodę, 
czyli wóz chłopski zaprzężony 
w konie. Zabrałem Jana, podoficera 
i jeszcze jednego żołnierza 
i wspólnie pojechaliśmy do Stry-

ja po prowiant oraz dalsze roz-
kazy do dowództwa sztabu [22]. 
Po przybyciu do miasta zatrzy-
małem się tam dłużej. Udało mi 
się spotkać z Władkiem i wspól-
nie zjedliśmy drugie śniadanie. 
Później załadowałem na wóz pro-
dukty, odebrałem żołd dla całego 
oddziału i zamieniłem parę zdań 
z Oberstleutnant’em[23]  Paw-
łem Gilli’m[24], z pochodzenia 
Włochem, wychowankiem nie-
mieckich szkół kadeckich. Choć 
czuł i myślał jak Niemiec, był 
poczciwym człowiekiem. Był 
to mężczyzna niski, szpakowa-
ty, przystojny i bardzo żywy w 
mowie i czynach. Kiedyś był do-
wódcą oddziału pionierów i żywo 
interesował się moim planem 
pracy dla oddziału. Polubił mnie 
później bardzo i co dzień przy 
różnych pracach mego oddziału 
długo ze mną gawędził. O poli-
tyce nigdy ze mną nie mówił, ale 
z jego przeszywających spojrzeń 
i krótkich celnych uwag odczu-
łem, że pod przybraną skorupą 
niemiecką, a raczej austriacką 
tkwiło serce bolejącego Włocha, 
gdy nieraz słyszał jak oficerowie 
niemieccy przeklinali – „die-
verfluchteVerraterItaliener”[25].                 
Tak więc po załatwieniu wszyst-
kich spraw, wysłałem jeszcze 
dwie kartki do Lwowa do mej 
ukochanej Czesi. Wieczorem, 
idąc za obładowanym wozem do-
łączyliśmy do naszego oddziału. 
Jednak zanim udałem się do mej 
kwatery skontrolowałem jeszcze 
moich żołnierzy. Przekonałem 
się, że zawodowi podoficerowie, 
jak im wcześniej nakazałem, 
przerobili w ciągu dnia prak-
tycznie służbę saperską. Zado-
wolony więc, opiłem się znowu 
znakomitego mleka, napchałem 
żołądek chlebem i zasnąłem. I tak 
upłynął mi siódmy dzień wojny.                                              
Dzisiaj minęło już osiem lat od 
tamtego czasu. Jednak mimo iż 
to tak dawno, to staram się od-
tworzyć w miarę dokładnie moje 
wojenne losy. Obecnie inne już 
warunki panują w wolnej Polsce. 
Pracuję w Szefostwie Inżynierii 
Saperów jako dzienny robotnik 
i zarabiam za sześć godzin pra-
cy 2640 Marek Polskich. Po tylu 
przejściach moich i Twoich ko-
chana Czesiu, po tylu latach ocze-
kiwania w trwodze i niepewności 
jutra, dobiłem w końcu do mety – 
Tyś już dziś moja jak zapewniasz 
mnie i w co głęboko wierzę. Moja 
na wieki, bo ja byłem już Twoim 
gdy Cię osobiście pierwszy raz 
poznałem. I choć nowe kłopo-
ty, nowe zmartwienia mnie nie 
opuszczają, to wierzę, że to Bóg 
mnie tak próbuje bym pokazał, że 
i te ciosy przetrzymam uczciwie 
i z drogi zasad wpojonych mi 
przez mych drogich śp. Rodziców 
nie zejdę. Zasad ustalonych póź-
niej pracą mego ducha i umocnio-
nych szlachetnością i zacnością 
Twego charakteru. Czesiu, miej 
wiarę razem ze mną, że Bóg nie 
długo już będzie nas doświad-
czał. Wnet już zaświta dla nas 
uczciwa przyszłość, jasna i bo-
gata. Wierzę w to Czesiu mocno.                       
Znużony już dziś jestem tym pi-
saniem, bo to już 10 wieczór. 
Więc pa Mój Skarbie Jedy-
ny! Całuję delikatnie a gorąco 
Twe Czółko, Twe Oczęta, Twe 
Słodkie Usteczka, Twe Uko-

chane Rączęta. Śpij Spokoj-
nie. Niech dobry sen pokrzepi 
Twe siły i ducha. Dobrej nocy!  
Cdn…

 [1]  kłamstw

[2]  ktoś przesadnie religijny lub 
gorliwie manifestujący swą reli-
gijność

[3]  Magistrat miasta Drohobycza 
w roku 1906 zaangażował inży-
niera cywilnego Marcina Ma-
ślankę, z którym zawarł umowę 
na wykonanie projektu i budowy 
wodociągów. Po kilku próbach, 
wywiercono w roku 1911 pierw-
szy otwór w dolinie Bystrzycy 
w Urożu, który co do głęboko-
ści warstwy wodonośnej, jakości 
wody i warunków terenowych 
okazał się dla miasta najkorzyst-
niejszy. Wówczas zaproszeni 
rzeczoznawcy: inż. Roman Ingar-
den, dyr. wodociągów krakow-
skich inż. Jaszczurowski, prof. 
dr Odo Bujwid i geolog prof. dr 
Marjan Łomnicki uznali teren 
Uroża za zupełnie nadający się do 
ujęcia wody dla miasta. Przystą-
piono wówczas w do wiercenia 
otworów próbnych, a z począt-
kiem 1914 roku już do wiercenia 
pierwszej studni. W lipcu 1914 
roku rozpoczęto pompowanie, 
które niestety przerwała wojna na 
długi szereg lat, aż do roku 1922. 
(Gaz i Woda, wrzesień 1930, nr 9, 
rok X, str. 217)

[4]  ochotnicze paramilitarne for-
macje Sokoła, założone w 1912 
roku z inicjatywy Ligi Narodów 
jako konkurencja dla Związków 
Strzeleckich i Strzelca, po utwo-
rzeniu we Lwowie 1914 Cen-
tralnego Komitetu Narodowego 
połączyły się z Drużynami Bar-
toszowymi, następnie weszły w 
skład Legionu Wschodniego

[5]   doktor prawa, prezes Związ-
ku Filistrów Helonii, działacz 
społeczny, Prezydent Poznania, 
Urząd Prezydenta Poznania objął 
14 września 1921 r. po śmierci 
Jarogniewa Drwęskiego i pełnił 
do czasu wyboru nowego pre-
zydenta, Cyryla Ratajskiego, 26 
kwietnia 1922 r. Drugi raz urząd 
Prezydenta Poznania pełnił w 
okresie 17 listopada 1924 r. - 14 
czerwca 1925 r. zastępując Cy-
ryla Ratajskiego, który w tym 
czasie był Ministrem Spraw We-
wnętrznych. Został zamordowa-
ny przez Niemców w Forcie VII 
dnia 25 października 1939 roku.

[6]  Zbigniew Stanisław KIE-
DACZ (1911 - 1944) - dowódca 
15 Pułku Ułanów Poznańskich w 
latach 9.IV.1942 - 23.X.1944r.

[7]   tym mianem określano nie-
gdyś żydowską, długą furę do 
przewozu ludzi oraz towarów; 
zwykle była ona otwarta, czasem 
tylko zadaszona brezentem, z sze-
regiem siedzisk; pojazd ten był 
bardzo powolny, ale za to  tani, 
dlatego utarło się  nazywać daw-
niej „bałagułą” nie tylko furmana 
lub właściciela fury, ale każdego 
powolnego safandułę. Wozy ba-
łaguł były bardzo zróżnicowa-
ne - element charakterystyczny 
stanowił „napęd na cztery koła”, 

tzn. zewnętrzne konie orczyko-
we (w czterokonnym zaprzęgu 
w poręcz) poprzez przyczepione 
do tylnej osi postronki tzw. od-
osy ciągnęły wóz za tylne koła, 
natomiast konie dyszlowe dawały 
„przedni napęd” - ułatwiało to po-
ruszanie się po bezdrożach.

[8] rodzaj płaszcza z zajęczej skó-
ry

[9]  dowództwo formacji wojsko-
wejpospolitego ruszenia

[10]  porucznika

[11]  szarfę oficerską

[12]  kapralowi plutonu

[13]  zdolny (zdatny do służby)

[14]  nie zdolny (nie zdatny do 
służby)

[15]  z doskonałego materiału

[16] od austr. Assentierung – sys-
tem przymusowego poboru re-
kruta stosowany w Austrii, a póź-
niej w Austro-Węgrzech; w 1868 
roku wprowadzono w Austro-
-Węgrzech ustawę o powszech-
nym obowiązku służby wojsko-
wej nakładającą taki obowiązek 
dla wszystkich mężczyzn, którzy 
ukończyli 21 rok życia, jednocze-
śnie zlikwidowano służbę zastęp-
czą i skrócono okres służby do 3 
lat (w marynarce wojennej do 4 
lat); absolwenci szkół średnich 
wstępowali ochotniczo lub powo-
ływani byli do wojska na 1 rok, 
jako jednoroczni ochotnicy; po 
roku zdawali egzamin podoficer-
ski i przechodzili do rezerwy.

[17]    plutonowy

[18]  nóż o szerokim, prostym 
ostrzu dochodzącym do 60 centy-
metrów długości, często wyposa-
żony w dodatkowe ząbki; był też 
używany przy budowie obiektów 
wojskowych;

[19]   plutonowym lub też sier-
żantem;

[20] ukryć się i uchronić przed 
powołaniem do wojska;

[21] wóz z zaprzęgiem dostarcza-
ny do dyspozycji organu admi-
nistracji państwowej lub wojska 
(dawniej też dworowi) w celu 
podwiezienia kogoś lub czegoś

[22] w skład dowództwa Sztabu 
wchodzili następujący oficero-
wie: Oberstleutnant Paul Gilli. 
Majore Franz Alt, Nikolaus Ma-
rynowicz, Hugo Wiglitzky oraz 
Johann Schwenk; dowódcą był 
pułkownik Ludwig Hromatka-
(https://austria-forum.org/af/Au-
striaWiki/K.k._Landwehr)

[23]  podpułkownikiem

[24]Paul Gilli urodził się w roku 
1859 we włoskich Dolomitach, w 
wiosce Dorsino, regionu Trentino, 
zmarł w 1928 roku w Salzburgu 
w randze Generalmajora(https://
forum.axishistory.com/viewto-
pic.php?t=238103&start=30)

[25] przeklęty włoski zdrajca
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Oto stara szafa. Poniemiecka szafa… Zdziwicie się Pań-
stwo: 

-Cóż ma do rzeczy niemiecka szafa na stronie kresowej?

Ano ma wiele.

Dla Kresowiaków, którzy dotarli do Wrocławia po wojnie, 
pozbawionych najpotrzebniejszych sprzętów taka szafa 
była symbolem stabilizacji, ładu, odporności. Przetrzymała 
zawieruchę wojenną- podobnie jak oni. Z jej skrzypienia 
można wyobrażać sobie historię, podobnie jak my śledzi-
my historię w opowieściach naszych przodków.  

1-szafa

Dotąd pisałam o losach naszych przodków na Kresach. No, 
ale przecież po wojnie musieli oni zostawić tam wszystko- 
prawie cały swój dobytek. Zostały ich domy, meble, ob-
razy, narzędzia, sprzęty… Niewiele mogli ze sobą zabrać, 
zwłaszcza, że podróżowali w bydlęcych wagonach po kilka 
rodzin w jednym. Wysiedlani Kresowianie brali jakiś to-
bołek z odzieżą, pościelą, trochę jedzenia, może woreczek 
ziarna na przyszłe zasiewy, może najcenniejsze pamiątki- 
nieraz i tego nie wolno było zabrać.

Kresowianie jechali na zachód- w nieznane, obce ziemie.

2-wagon z muzeum

 Przyjeżdżali na miejsce, a tam często ruiny, nędza, głód. 
Wszystko musieli organizować od nowa. No, ale przecież 
Kresowiacy to twardzi ludzie, dawali radę. 

Cykl o losach Kresowiaków na nowych ziemiach zacznę 
od rodziny, która dotarła do Wrocławia i tu zamieszkała. 

Niełatwo było znaleźć mieszkanie we Wrocławiu. Miasto 

było bardzo zburzone- zarówno przez nacierających alian-
tów, jak i przez samych Niemców. Burzyli oni całe dziel-
nice, skazując własnych mieszkańców na tułaczkę. Wyda-
wali też bezsensowne zarządzenia i rozkazy- na przykład 
o budowie lotniska do ewakuacji ważnych ludzi- kosztem 
wyburzenia wielu budynków i kościoła, a także bezsen-
sowne zgrupowanie dział, armat i amunicji na Ostrowie 
Tumskim- największym zabytku Wrocławia. 

 

3-zburzony Wrocław

Bronisława,  straciła męża już na początku wojny. Kresowe 
wspomnienia zachowała pieczołowicie chowając i przewo-
żąc nieliczne zdjęcia. 

 

4-Bronisława z rodziną na Kresach

5-Bronisława z córką nad fosą we Wrocławiu

Trochę dalej od centrum były jeszcze ocalałe uliczki i tam, 
po przemierzeniu  ruin znalazła małe mieszkanko, które 

wydawało jej się pałacem.

Przyjechała z Kresów, z Wołynia, urodziła się w małej wio-
sce, mieszkała całe życie na wsi, dopiero uciekając zatrzy-
mała się na trochę we Lwowie. 

Pamiętała kresowe domy- i te biedne chaty i te lepsze, ale 
zawsze to były skromne domostwa, z pobielonymi ściana-
mi, bez wygód, bez wyszukanych ozdób. Kresowe domo-
stwa były skromne, ale czyste i zadbane. Pamiętała ogródki 
pełne kwiatów, pamiętała cudowne, dorodne pomidory, pa-
miętała czyste powietrze i zachwycające krajobrazy.

Teraz przyjechała do miasta, które czuć było spalenizną, 
a w powietrzu unosiły się chmury pyłu z gruzowisk. Nie 
było to przyjemne.
No, ale gdy weszła do mieszkania była oczarowana. Pięk-
ne meble, sufit pokryty sztukateriami wyglądał dostoj-
nie, ostały się nawet żyrandole na lampach no i firanki na 
oknach! Do tego jeszcze ściany pokryte były tapetami 
w piękne wzorki.

6-ulica Worcella

Niemcy wyprowadzając się zostawili meble. Miały więc 
gdzie i na czym spać, miały bezpieczne miejsce. Po kreso-
wych przejściach, po masakrze na Wołyniu, z której udało 
im się cudem ocaleć były szczęśliwe. Mieszkanie było przy 
ulicy Worcella, na pierwszym piętrze.

7-brama Worcella

Obok było jeszcze drugie mieszkanie, ale przed wojną był 
podział- duże mieszkanie z oknami wychodzącymi na uli-
cę, piękne, reprezentacyjne było dla państwa, zaś to ma-
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leńkie z oknami na liche podwórko ze śmietnikami było 
dla służby.

To właśnie tam zamieszkała Bronisława z córkami. Miały 
własną, maleńką ubikację, miały kuchnię, gdzie urządzi-
ły też kącik do mycia, prania i kąpieli, no i dwa pokoje- 
wprawdzie przechodnie, ale to przecież luksus! Szybko 
jednak okazało się, że słynny niemiecki ordung muss sein 
nie zawsze się sprawdza.

 Najpierw zabrała się za szorowanie wnętrz mebli. W szaf-
kach kuchennych brud był wieloletni i dziwiła się, że pe-
dantyczni-podobno- Niemcy do tego dopuścili. Wkrótce 
zaczął się inny koszmar- budziły się całe w czerwonych, 
swędzących plamach. Nie pomogło szorowanie podłóg 
i wszystkich sprzętów. Nawet mycie naftą nic nie dało, nie 
wiedziała jak sobie poradzić z plagą pluskiew. Pomógł są-
siad. Oderwał kawałek tej pięknej tapety i okazało się, że 
tam miały swoje siedlisko pluskwy. W dodatku tapety były 
kładzione od wielu pokoleń jedna na drugą, wiele warstw. 
Z bólem serca Bronisława z pomocnikami zdzierała ta-
pety aż do tynku. Potem przy pomocy sąsiadów wybie-
liła wszystkie ściany- tak jak na Kresach. Nie wyglądały 
już tak pięknie i bogato, ale za to były czyste i nie zaro-
baczywione. Kupiła też jakiś środek przeciw pluskwom 
i wypryskała całe mieszkanie. W końcu dało się spokojnie 
mieszkać.
 
W sąsiednim mieszkaniu zakwaterowano sporo osób, 
a w dodatku władze nakazały podzielić to mieszkanie i już 
nie było tam tak wygodnie jak przed wojną. No, ale takie 
czasy- w wielu mieszkaniach gnieździło się po kilka rodzin. 
Na górze mieszkała Niemka z córką Sabiną. Miała jakieś 
polskie korzenie i dlatego pozwolono jej pozostać. 

Trzeba było z czegoś żyć, więc matka znalazła pracę jako 
bufetowa- najpierw w jedynym chyba wtedy czynnym ho-
telu Monopol, a potem w Barze Rybnym w Rynku.

8- Bronisława jako bufetowa

Trudne to było życie w tak zdewastowanym mieście. W 
dodatku Bronisława pracowała w systemie zmianowym 
i często musiała wracać do domu w nocy po ciemku. No, 
a wiadomo- nie było to bezpieczne, bo kręciło się 
tam wtedy mnóstwo podejrzanych typów, z róż-
nych stron. Byli to zarówno szabrownicy i pospoli-
te opryszki, jak i różnej maści gwałciciele i awantur-
nicy. Czyhali oni na kobiety, zwłaszcza o zmroku. 
Bronisława musiała przemykać ze strachem drogę z pracy 
do domu, w dodatku martwiła się o dziewczynki zostawia-
ne same. Na szczęście szkoła podstawowa była bardzo bli-
sko. Problem był ze starszą córką- chciała się uczyć 
w liceum- no, ale to było dość daleko!
Znalazło się wyjście- Bronisława zapisała córkę do Liceum 
Urszulanek. To była szkoła z internatem i tylko na niedziele 
uczennice wracały do domów. Uff- córka była bezpieczna!

9-Urszulanki

Potem do tej samej szkoły chodziła też młodsza siostra.

No, a Bronisława znalazła obrońcę. Już nie wracała sama z 
pracy- odprowadzał ją przystojny kolega – kelner. Zaprzy-
jaźnili się i zakochali. Zamieszkali razem na Worcella.

10-Bronisława i Zygmunt

11-Zygmunt z kolegami- kelnerami

Wzięli ślub i razem wychowywali córki, a potem też wnu-
ki. Zygmunt był czułym ojcem i dziadkiem i zawsze ota-
czał opieką całą rodzinę. 

12-Bronisława i Zygmunt z wnuczką w parku nad fosą

Wróćmy jeszcze do warunków mieszkaniowych. Niby 
mieli dwa pokoje, ale nie mieszkali sami. To były czasy, 
gdy rodziny bardzo się wspierały, a Kresowianie szczegól-

nie. W mieszkaniu przy Worcella mieszkali więc czasowo 
różni krewni, którzy przyjeżdżali tu w poszukiwaniu pracy 
i życia. Zamieszkiwali od paru miesięcy po kilka lat i nikt 
nie narzekał, że ciasno. 

A stara szafa przyglądała się i słuchała kolejnych opowie-
ści, notowała w sobie dzieje ludzi i potem opowiadała je 
pięknym skrzypieniem przy otwieraniu drzwi. Nadal to 
robi, ale już w innym miejscu i nie na strychu jak ta w pięk-
nym wierszu Katarzyny Pawełczyk:

SZAFA
W zakamarku, na strychu,  gdzie słońce 
nie trafia, 
gdzie  nikt  nie zaglądał już prawie  od 
stu lat, 
w koronkowym welonie  z pajęczej nici
stoi sobie starowinka szafa.
Trochę  rozeschnięta, nieco wyrudziała,
pogadać o życiu tak bardzo by chciała.
Nikt jednak dotychczas, a dobrze pamięta
nie zajrzał do środka,  więc milczy  zaklę-
ta.

Co też w życiu widziała stara szafa,
ile ludzkich tajemnic dobrze zna?
Ile skarbów ma w sobie, komu o tym opo-
wie,
czy ktoś  klucz do tej szafy jeszcze ma ?

A gdy znów odwiedziłam ją kiedyś,
przeglądając  strychowe rupiecie 
zaskrzypiała, zatrzeszczała, zamruczała , 
zaszeptała,
powiedz, co się teraz dzieje na świecie ?
ale zanim mi wszystko opowiesz
i w zdumienie wprawisz mnie wielce,
spójrz na zdjęcia pożółkłe, jak liście je-
sienne,
poczuj zapach ich, dusze i serce………
Spójrz na zdjęcia pożółkłe, jak liście je-
sienne,
poczuj zapach ich, dusze i serce………

A gdy będzie ogarniał cię smutek
odwiedź szafę staruszkę na strychu.
Weź do ręki pamiętnik,  stare listy i ziel-
nik
usiądź obok, w  fotelu  po cichu…..
Weź do ręki pamiętnik,  stare listy i ziel-
nik
usiądź obok 

 w fotelu, po cichu....
Tak, warto zachowywać wspomnienia. 
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Ten obraz to kolejny dowód na to 
że uparte wieloletnie poszukiwa-
nia genealogiczne mogą pomóc 
odtwarzać kulturę narodu. I choć 
wielu rzeczy znaleźć się nie uda 
to z czystej statystyki wynika, że 
jakiś procent wiedzy udaje się od-
tworzyć. Czasem trzeba więc 100 
razy trafić w pustkę aby potem 
mieć “szczęście. Takie szczęście 
można żmudną pracą po prostu 
samemu znaleźć.

Wśród licznych badań prowa-
dzonych w Fundacji “Genealogia 
Polaków” od już kilkudziesięciu 

lat staramy się odtworzyć historię 
wsi wołoskiej Topolnica z okolic 
Starego Sambora.

Dzieje tej wsi są niezwykłe,  bo 
wpierw giną w pomroku dziejów 
kiedy to istniał tu okręg wołoski, 
a wcześniej biegł doliną pradaw-
ny trakt na południowy-wschód i 
istniało stare grodzisko. Pasterze 
wołoscy osiedlili się tu gdzieś 
pod koniec XIV wieku na czele z 
kniaziem który zapewne - jako że 
był to czas tworzenia się nazwisk 
- przybrał nazwisko Topolnic-
ki.  Rodzina wystawiła cerkiew 

i niestety szybko pozbyła się 
własności przenoszą gdzie in-
dziej. Ziemia uległa rozdrobnie-
niu i kolejnemu zatarciu w po-
mroku szumu informacyjnego. 

Diabeł Łańcucki uciekając przed 
Opalińskim prowadził tędy bandy 
Sabatów z Siedmiogrodu, które 
w 1610 dokonały pogromu we 
wsi i spalenia. Stadnickiego ubito 
niedługo, ale zgliszcza pozostały. 
To zapewne wtedy odbudowano  
drewnianą cerkiewkę. Stała ona 
nad małym ciepłym, niezama-
rzającym, cudownym źródełkiem 
- od którego zresztą pochodzi-
ła nazwa wsi (topielica - czyli 
dawniej coś roztapiającego się).
Ustalenie tych faktów trwało wie-
le lat i przeanalizowania stosów 
materiałów. Nie pomogła nawet 
praca doktorska na Uniwersyte-
cie Gdańskim. Nie znane były 
miejsca istnienia cerkwi, dworu 
(a może kilku cerkwi i kilku dwo-
rów), niepewne informacje o ro-
dzinach. 

Wiadomo było, że mieszkali tu 
Dwerniccy, sam nawet generał 
Józef Dwernicki bywał we wsi. 
Na odpoczynek zjeżdżali też ar-
tyści i literaci. Pojawiał się nawet 
pisarz Józef Kraszewski. Wiele 
czasu spędzała tu również pisarka 
i ludoznawczyni Zofia Strzetelska 
Grynbergowa, autorka wspaniałej 
monografii powiatu Starosambor-
skiego. To dzięki badaniom jed-
nego z jej potomków, pra wnuka 
jej brata Artura  - Piotra Strzetel-
skiego - członka naszej Fundacji 
udało się odnaleźć zdjęcie starej 
cerkiewki.

Ale to nie koniec trudności. Źró-
dełko bowiem, na skutek zanika-
nia podziemnej komory magmo-
wej przestało płynąć a cerkiew 
została sprofanowana i spalona. 
Żmudne analizy tła na zdjęciu 

w porównaniu ze starymi mapami 
austriackimi pozwoliły potwier-
dzić miejsce jej istnienia, które 
wcale nie było oczywiste z racji 
istnienia kilku punktów kultu. 
Zresztą wcale nie było pewne, że 
cerkiew na zdjęciu to na pewno 
budynek sakralny z Topolnicy. 
Pomrok wynikający tym razem 
z pozornie mało interesującego 
historycznie obszaru, będącego 
jakby w kącie wielkich wydarzeń, 
nie ułatwiał sprawy. Pomogły 
opisy wsi, inwentarze dworu, pa-
miętniki, stare gazety przegląda-
ne tysiącami, dawne pocztówki.

Pod koniec XIX wieku Topolnica 
stała się znaną miejscowością let-
niskową. Zakład “uzdrowiskowy” 
prowadziły kolejne żony Rudnic-
kich - ojca i syna  (Andzberta Sa-
wicka, Sydonia Strzetelska oraz 
Karolina Błażejowa Czemeryń-
ska). Na przełomie wieków przy-
bywali tu liczni właściciele ziem-
scy, a także rysownicy, malarze 
i pisarze. Przyjeżdżał też Alek-
sander Augustynowicz o czym 
pisał “Kuryer Lwowski” zachwa-
lając willę “Irena” - część dawne-

go dworu. Artysta ten, urodzony 
2 lata po Powstaniu Stycznio-
wym, pochodzenia ormiańskiego, 
ożeniony był z Anną Czemeryń-
ską - siostrą Karoliny. Malował 
wiele portretów (mi.in przezdenta 
Mościskiego) opiewał pędzlem 
głównie krajobrazy tatrzańskie 
oraz jak mówi jego “biografia” 
także Huculszczyznę. Nie wspo-
mina się jednak o jego pobycie 
w samborszczyznie a znany ob-
raz opisywano dotychczas tyl-
ko jako “drewniana cerkiew”.
Tak więc dzięki wielu latom ba-
dań i żmudnego przeszukiwania 
materiałów udało się szerokiej 
kulturze przywrócić małą cząst-
kę wiedzy. Cerkiew namalowana 
przez Aleksandra Augustynowi-
cza w 1904 jest bez wątpienia tą 
na zdjęciach, zniszczoną i sprofa-
nowaną, a wcześniej trwającą kil-
kaset lat unicką cerkwią w Topol-
nicy. Ciekawe ile jeszcze obrazów 
tego malarza - przedstawiających 
kwiaty w wazonie, stary ganek 
przy jakimś dworze, postać idącą 
z chrustem itp - ile z nich zostało 
namalowanych w tej konkretnej 
wsi i jest zapisem autentycznej hi-

Niezwykła historia jednego obrazu
„Trzeba nie znaleźć 100 rzeczy żeby znaleźć jedną”
Marcin Niewalda; Piotr Strzetelski; “Genealogia Polaków”
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storii, realnego miejsca i rzeczy-
wistego wyglądu dawno minionej 
epoki.

Dzisiaj Topolnica jest wsią jak 

z XIX wieku, gdzie gęsi zbie-
gają do nieuregulowanej strugi 
o brzegach porośniętych trawą, 
gdzie piecze się chleb i kisi się 
barszcz. Obecnie o tych tere-

nach, we wspomnianej Fundacji 
powstają dwie książki oparte o 
liczne barwne opisy życia daw-
nych rodzin. Autorzy tego arty-
kułu obiecują opowiedzieć o nich 

gdy tylko skończą poszukiwania, 
których częścią jest stara cerkiew  
w  Topolnicy.

PS.

Gdy w grudniu 1894 roku zmarła 
Andzberta Rudnicka zd. Sawicka, 
druga żona Marcelego Rudnickie-
go, właściciela części Topolnicy, 
ten ożenił się po raz trzeci z Sy-
donią Izabelą Strzetelską córką 
prof. gim. Erazma Strzetelskiego 
i Marii Strzetelskiej zd. Sawic-
kiej. Marceli z Anzbertą mieli 
syna Błażeja Rudnickiego, który 
w roku 1899 roku żeni się z Karo-
liną Czemeryńską, córką znanego 
lwowskiego adwokata dr Ignace-
go Czemeryńskiego. Jednak nie-
zbyt długo dane im było cieszyć 
się sobą. Cztery lata po ślubie, już 
w roku 1903 umiera Błażej Rud-

nicki, a młoda wdowa Karolina 
Rudnicka zd. Czemeryńska parę 
lat później traci również ojca. 
Około roku 1908 wychodzi po raz 
wtóry za mąż za Roberta Sandera. 
Przegrywa jednak proces sądowy 
o dobra w Topolnicy po zmarłym 
mężu Błażeju. W międzycza-
sie w roku 1908 umiera również 
Marceli Rudnicki. Wówczas to 
wdowa po nim Sydonia Rudnicka 
zd. Strzetelska zostaje prawowitą 
właścicielką Topolnicy. Od tego 
czasu rozpoczyna się okres roz-
kwitu tej miejscowości, do której 
zjeżdżali na odpoczynek i porato-
wanie zdrowia liczni kuracjuszei 
letnicy, których zwabiało w to 
miejsce piękno okolicy, zdrowot-
ne warunki pobytu oraz górskie 
powietrze za naprawdę niedrogie 
pieniądze. 

Koncert z udziałem dr Jarosła-
wa Szarka historyka Krakow-
skiego Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej.
Dr Jarosław Szarek przekazał 
najistotniejsze fakty historycz-
ne dotyczące Obrony Lwowa, 
heroiczną walkę Orląt Lwow-
skich w obronie swojego miasta, 
jak i walkę Orląt Lwowskich 
pod Zadwórzem zwanych “Pol-
skimi Termopilami” w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej.
Po wycofaniu się ze Lwowa 
Kwatera Głównej Ukraińskiej 
Armii Halickiej (UHA) wy-
korzystała na organizowanie 
oddziałów wojskowych. W po-
łowie grudnia 1918 roku front 
polsko-ukraiński ustalił się na 
linii od Cisnej do Chyrowa, 
potem wzdłuż linii kolejowej 
Przemyśl-Lwów do Przemyśla, 
z powrotem wzdłuż tej samej linii 
na przedpola Lwowa, następnie 
do Jarosławia, przez Lubaczów, 
Rawę Ruską, Bełz do Kryłowa.

MARSZ LWOWSKICH 
DZIECI                   

W dzień dyszczowy i ponury
z Cytadeli idu Góry
szyrygami lwoski dzieci
idu tułać si pu świeci

Idu idu na Warszawy
pójdu pójdu w boi krwawy
bo już na nich tam
czeka straszny wróg
a winc prowadź prowadź Bóg

Dzień wyjazdu już nadchodzi
matka płacze i zawodzi
z żalu ściska biedny głowy
pan kumendant ma przymowy
Bońdzci dzielni wy żułnierzy
brońci kraju jak należy
Już pobudki ton
trombka nasza gra
a więc żegnaj matku ma

Żegnaj siostru żegnaj braci
wiem że żałuść w sercach maci
Władzy płakać wam nie broniu
na kuściołach dzwony dzwoniu
Z dala widać już niestety
wieży kuścioła Elżbiety
winc już zbliża si
nam udjazdu czas
a winc żegnam żegnam was

Czemu płaczysz ukochana
Być żołnierzym-rzecz cacana
Mundur z igły guzik błyszczy
pół cytnara mam w tornistrzy
Patrz na tego manlichera
Kużdy żółnirz ni umiera
Wtedy luba płacz
wtedy luba cierp
gdy mnie zgładzi jakiś Serb

 Hej kuledzy dajci rency
może was ni ujrzy wiency
może wrócy cienżku ranny
i dustany krzyż drywnianny
Może ma mogiła stani
dzieś daleko na Bałkani
Moży uda si
ży powrócy zdrów
i zobaczy miasto Lwów

 Ta anonimowa piosenka znana 
jako “Marsz lwowskich dzieci” 

była jedną z najbardziej popular-
nych piosenek lwowskich, śpie-
waną aż do wybuchu II Wojny 
Światowej. Opisuje również mo-
ment wymarszu z koszar i wyjaz-
du na front bałkański żołnierzy 
lwowskiego batalionu 30 Pułku 
Piechoty Austriackiej, stacjonu-
jącego na Cytadeli, po ogłoszeniu 
powszechnej mobilizacji bez-
pośrednio przed rozpoczęciem 
I wojny światowej. “Marsz lwow-

skich dzieci” przeważnie śpie-
wany jest w pozycji stojącej dla 
uhonorowania Orląt Lwowskich”.
Tak też było 20 listopada 2011 
roku gdy rozpoczął się coroczny 
koncert “Orlątko” organizowany 
przez Fundację Ocalenia Kul-
tury Kresowej dla upamiętnie-
nia Obrony Lwowa 22 listopada 
1918 roku. Koncert odbył się 
tradycyjnie w Młodzieżowym 
Domu Kultury kościoła św. Ja-

dwigi w Krakowie, rozpoczęty 
“Marszem lwowskich dzieci”.
Organizator i reżyser prezes Fun-
dacji Ocalenia Kultury Kresowej 
Karol Wróblewski koncert po-
dzielił na dwie części; historycz-
no – wspomnieniową i część roz-
rywkową.

Jak wpomniaem dr Jarosław Sza-
rek historyk Krakowskiego Od-
działu Instytutu Pamięci Narodo-

MARSZ LWOWSKICH DZIECI 
W 93 ROCZNICĘ OBRONY 
LWOWA
Dla Barw Kresów Aleksander Szumański
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wej opowiadał o losach Obrony 
Lwowa przez Orlęta Lwowskie w 
listopadzie 1918 od początku walk 
obronnych. Urozmaicił koncert 
trzema wejściami – “Umarli, aby-
śmy wolnymi żyli”, “Lwów był 
najbardziej bez trwogi”, “Druga 
Obrona Lwowa”. Pomiędzy pre-
zentacjami historycznymi trwał 
koncert. Dziesięcioletni Paweł 
Paprocki przy akompaniamencie 
swojej matki Ireny Paprockiej 
zaśpiewał wzruszająco “Orląt-
ko” Artura Opmmana (OR- OT) 
. Przypomnę słowa tej piosenki, 
zawsze powodującej wzruszenie, 
a nawet łzy na widowni. Tak było 
i tym razem:

 ORLĄTKO

 O mamo, otrzyj oczy,
Z uśmiechem do mnie mów –
Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew – to za nasz Lwów!
Ja biłem się tak samo
Jak starsi – mamo, chwal! …
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal! …

Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat …
O, nie płacz nad swym synem,
Że za Ojczyznę padł ! …

Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal …

Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal! …
Mamo, czy jesteś ze mną
Nie słyszę twoich słów …
W oczach mi trochę ciemno …
Obroniliśmy Lwów! …
Zostaniesz biedna samą …
Baczność! Za Lwów! Cel! Pal!
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal.

Utwór “Orlątko”napisał Artur 
Franciszek Michał Opmman 
(OR – OT) gorący patriota, wy-
bitny poeta i pisarz, ” młodopo-
lanin”, urodzony w Warszawie, 
zakochany we Lwowie. Utwór 
powstał w okresie Obrony Lwo-
wa w listopadzie 1918 roku.
Jest to najbardziej znany przez 
Lwowian, wielokrotnie prezento-
wany na różnych lwowskich uro-
czystościach utwór, wzbudzający 
zawsze wzruszenie, nierzadko 
wywołujący łzy. Mówiony i śpie-
wany.
Artur Franciszek Michał Opm-
man zmarł w Warszawie. Nad 
jego grobem Jan Lorentowicz 
powiedział: “Odszedł w zaświaty 
poeta, który w ciągu czterdziestu 
kilku lat swego życia twórczego 
miał jedną tylko namiętność: bez-
graniczne ukochanie Ojczyzny”.
Dr Jarosław Szarek przekazał 
najistotniejsze fakty historyczne 
dotyczące Obrony Lwowa, he-
roiczną walkę Orląt Lwowskich 
w obronie swojego miasta, jak i 
walkę Orląt Lwowskich pod Za-
dwórzem zwanych “Polskimi Ter-
mopilami” w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej.
We wszystkich ośrodkach władzy 
powstających na ziemiach pol-
skich z wyjątkiem Wielkopolski, 
zgadzano się, że najwłaściwszą 
osobą do objęcia zwierzchnictwa 
nad państwem jest Józef Piłsud-
ski, który 18 listopada 1918 roku 
powołał pierwszy rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej, którego premie-
rem został Jędrzej Moraczewski. 
Piłsudski został Tymczasowym 
Naczelnikiem Państwa – powoły-
wał rząd i wyższych urzędników, 

oraz zatwierdzał dekrety wyda-
wane przez rząd.
Tymczasem trwała wojna polsko-
-ukraińska (1918-1919) będąca 
konfliktem zbrojnym o przyna-
leżność państwową zamieszkałej 
przez Polaków i Ukraińców Gali-
cji Wschodniej.
Stronami konfliktu były prokla-
mowana 1 listopada 1918 roku 
przez społeczeństwo ukraińskie 
Galicji Wschodniej – Zachodnio 
Ukraińska Republika Ludowa 
po jednej stronie, oraz polskie 
społeczeństwo Lwowa i lokalny 
lwowski Komitet Ochrony Dobra 
i Porządku Publicznego (Tymcza-
sowa Komisja Rządząca), a po 11 
listopada (w rzeczywistości 22 li-
stopada) odrodzone państwo pol-
skie, po drugiej.
7 października 1918 roku Rada 
Regencyjna ogłosiła manifest do 
narodu polskiego, ogłaszający 
powstanie niepodległego pań-
stwa polskiego. Zarząd miasta 
Lwowa wysłał więc 11 paździer-
nika 1918 do Rady Regencyjnej 
list zapewniający, że mieszkańcy 
miasta wezmą aktywny udział w 
budowie niepodległej Rzeczpo-
spolitej. Na mocy dekretów Rady 
i rozkazu jej Komisji Wojskowej 
płk Władysław Sikorski rozpo-
czął organizację we Lwowie z 
byłych oficerów i szeregowych 
Polskiego Korpusu Posiłkowego 
oddziałów Wojska Polskiego, po-
wołując Komendę Okręgową. Od 
lata 1918 istniały ponadto Polskie 
Kadry Wojskowe powiązane z 
Narodową Demokracją. Na ich 
czele stał kpt. armii austriackiej 
Czesław Mączyński, członek Ligi 
Narodowej.
W tym czasie nastąpiło też oży-
wienie działalności niepodległo-
ściowych organizacji ukraińskich.
W pierwszej połowie paździer-
nika 1918 t. zwołano do Lwowa 
delegatów z ziem należących 
przed wojną do Austro-Węgier, 
na których mieszkali Ukraińcy – 
Galicji Wschodniej, Bukowiny 
i Rusi Zakarpackiej. 19 paź-
dziernika utworzyli oni Ukra-
ińską Radę Narodową, która 
ogłosiła utworzenie państwa 
ukraińskiego z ziem wschod-
niej Galicji aż po rzekę San.
20 października podczas posie-
dzenia Rady Miejskiej Lwowa 
przyjęto rezolucję o przyłączeniu 
miasta do Polski. Aktowi sprzeci-
wili się radni ukraińscy, uznając 
go za bezprawny.
30 października komendant 
lwowskiego okręgu Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej (POW) – 
por. Ludwik de Laveaux podczas 
odprawy komendantów grup po-
informował, że następnego dnia 
planuje zbrojne zajęcia Lwowa w 
imieniu Rzeczpospolitej, uprze-
dzając podobną akcję ze strony 
Ukraińców. Przewidywał zajęcie 
Dworca Głównego wraz z maga-
zynami wojskowymi, obsadze-
nie rogatki Łyczakowskiej, oraz 
zajęcie Ratusza, Poczty Głównej 
i komendy wojsk austriackich w 
gmachu namiestnictwa. Tego sa-
mego dnia ogłoszono także mobi-
lizację, która spotkała się z szero-
kim odzewem, zwłaszcza wśród 
młodzieży. Powstały wówczas 
“Lwowskie Orlęta”, rekrutujące 
się z chłopców i dziewcząt, któ-
rzy nie ukończyli 18 roku życia, 
reprezentujących wszystkie war-
stwy społeczne. Stanowiły czwar-
tą część obrońców i mniej więcej 
czwartą część spośród przeszło 
tysiąca pięciuset poległych po 

polskiej stronie. Symbolami tych 
Młodych Bohaterów – Orląt 
Lwowskich stali się czternasto-
letni Jurek Bitschan i najmłodszy 
kawaler Krzyża Virtuti Militari 
trzynastoletni Antoś Petrykiewicz 
. Bitschan w liście z 20 listopada 
1918 roku pisał do swojego ojczy-
ma: “Kochany Tatusiu, idę dzisiaj 
zameldować się do wojska. Chcę 
okazać, że znajdę na tyle siły, by 
móc służyć i wytrzymać. Obo-
wiązkiem też moim jest iść, gdy 
mam dość sił, a wojska braknie 
ciągle dla oswobodzenia Lwowa. 
Z nauk zrobiłem już tyle ile trze-
ba było. Jerzy”. Poległ w ataku 
na koszary naprzeciw Cmenta-
rza Łyczakowskiego. W rejonie 
szkoły im. Henryka Sienkiewicza 
5 listopada zginął piętnastoletni 
Wilhelm Haluza, o którego od-
wadze dowódca odcinka wyra-
żał się z najwyższym uznaniem. 
Czternastoletni Tadeusz Wiesner 
walczył na Kulparkowie. Aresz-
towany w domu rodziców, po 
przejściowej utracie tej dzielnicy 
przez Polaków, został rozstrzela-
ny przez żołnierzy ukraińskich.
W natarciu na Szkołę Kadecką 
poległ czternastoletni Tadeusz Ja-
błoński. To tylko nieliczne przy-
kłady heroizmu najmłodszych 
obrońców miasta – Semper Fide-
lis.
1 listopada 1918 r. nad ranem, żoł-
nierze podlegający Ukraińskiemu 
Komitetowi Wojskowemu, uprze-
dzając polską akcję, opanowali 
większość gmachów publicznych 
we Lwowie.
W odpowiedzi powstały spon-
tanicznie, w zachodniej części 
miasta, dwa polskie punkty oporu 
z bardzo nieliczną początkowo i 
słabo uzbrojoną załogą. Były to – 
szkoła im. Henryka Sienkiewicza, 
w której znajdował się batalion ka-
drowy Wojska Polskiego pod do-
wództwem kpt. Zdzisława Trze-
śniowskiego i Dom Akademicki 
przy ul. Isakowicza z niewielką 
grupą żołnierzy POW. Obie pla-
cówki rozpoczęły akcję obronną. 
Wkrótce powołano Naczelną Ko-
mendę Obrony Lwowa na czele 
z kpt. Czesławem Mączyńskim.
17 listopada 1918 roku rozkazem 
Józefa Piłsudskiego, na własne 
życzenie, na czele Naczelnego 
Dowództwa Wojsk Polskich w 
Galicji Wschodniej, potocznie na-
zywanego Armią Wschód, stanął 
gen. Tadeusz Rozwadowski.
Walki we Lwowie trwały do 
21 listopada 1918 roku, kiedy to Po-
lacy uzyskali znaczną przewagę.
Aby uniknąć otoczenia, dowo-
dzący wojskami ukraińskimi płk. 
Hnat Stefaniw rozkazał wojskom 
ukraińskim opuścić Lwów w nocy 
22 listopada 1918 roku. Miasto 
było wolne ale nadal oblężone.
Podobne wystąpienia miały miej-
sce w Drohobyczu, Borysławiu, 
Samborze i Przemyślu.
W nocy z 24/25 listopada do oblę-
żonego Lwowa przybył gen. Roz-
wadowski i przejął dowodzenie 
od gen. Bolesława Roi. Rozkazy 
nowego dowódcy nakazywały 
kontynuowanie ofensywy. Roz-
wadowski po rozpoznaniu sytu-
acji stwierdził, że polskie siły są 
na to zbyt słabe. Generał przystą-
pił do przekształcania nierównych 
liczebnie i niezdyscyplinowanych 
grup ochotników w oddziały re-
gularnego wojska.

  Po wycofaniu się ze Lwowa 
Kwatera Głównej Ukraińskiej 
Armii Halickiej (UHA) wykorzy-

stała na organizowanie oddziałów 
wojskowych. W połowie grudnia 
1918 roku front polsko-ukraiński 
ustalił się na linii od Cisnej do 
Chyrowa, potem wzdłuż linii ko-
lejowej Przemyśl-Lwów do Prze-
myśla, z powrotem wzdłuż tej 
samej linii na przedpola Lwowa, 
następnie do Jarosławia, przez 
Lubaczów, Rawę Ruską, Bełz do 
Kryłowa.
Z początkiem stycznia 1919 roku 
wojska polskie zdobyły Uhnów 
i Bełz, oraz zdobyły linię kole-
jową Jarosław-Rawa Ruska, co 
dało im dobrą pozycję do ko-
lejnych operacji zaczepnych.
Pod koniec grudnia 1918 roku 
Naczelna Komenda Ukraińska 
przystąpiła do ofensywy mającej 
na celu zajęcie Lwowa i wypar-
cie wojsk polskich za San. Gen. 
Rozwadowski w porę doskonale 
odgadł te zamiary. Według jego 
rozkazu grupa mjr. Józefa Sopot-
nickiego uderzyła na tyły wojsk 
ukraińskich oblegających miasto. 
Straty zadane Ukraińcom, spo-
wodowały, że obrońcom Lwowa, 
mimo trudnej sytuacji w mieście 
udało się odeprzeć ofensywę. 
Kolejny nieudany atak na Lwów 
miał miejsce na początku stycz-
nia 1919 roku. Po jego załamaniu 
dowództwo UHA zaplanowało 
przerwać połączenie pomiędzy 
Lwowem a Przemyślem. Była 
to tzw. “operacja wowczuchow-
ska”, trwająca od 15 lutego do 
19 marca 1919 roku. Początko-
wo zakończyła się ona sukcesem 
(połączenie przerwano), jednak 
w niekorzystnej dla armii polskiej 
sytuacji przerwania walk zażąda-
ła Misja Wojskowa Ententy pod 
przewodnictwem gen. Josepha 
Barthelemy (linia Barthelemy).
Walki wznowiono 2 marca 1919 
roku, a 19 marca wojska polskie 
odbiły linię kolejową Przemyśl-
-Lwów.
Nową propozycję rozejmu Rady 
Czterech (pod przewodnictwem 
gen. Bothy – linia Bothy) przyjęła 
Kwatera Głowna UHA, ale odrzu-
ciły ją władze polskie, i przerzu-
ciły oddziały armii Hallera w sile 
35000 żołnierzy na front polsko-
-ukraiński.
Pod koniec kwietnia 1919 roku 
Naczelne Dowództwo Wojsk Pol-
skich opracowało plan ofensywy 
przeciwko armii zachodnio-ukra-
ińskiej w Galicji Wschodniej. 
Celem operacji było rozbicie 
wojsk ukraińskich operujących 
na Wołyniu i Galicji Wschodniej, 
zapewnienie bezpieczeństwa pol-
skiej ludności zamieszkującej te 
tereny, odzyskanie obszarów Ga-
licji Wschodniej, oraz uzyskanie 
bezpośredniego połączenia Polski 
z Rumunią.
Pod rozkazami gen. Józefa Halle-
ra zgrupowano znaczne siły. Ich 
trzon stanowiły I korpus gen. Da-
niela Odry, 1 i 2 Dywizje Strzel-
ców z Armii Polskiej we Francji, 
Grupa Operacyjna gen. Aleksan-
dra Karnickiego, Lwowska Dy-
wizja Piechoty oraz zgrupowanie 
gen. Wacława Iwaszkiewicza 
z podległą mu Grupą Opera-
cyjną gen. Władysława Jędrze-
jowskiego i nowo sformowane 
3 i 4 Dywizja Piechoty. Łącznie 
stan bojowy oddziałów polskich 
przewidzianych do działań wyno-
sił około 50 000 żołnierzy, 200 dział 
i 900 karabinów maszynowych.
Siły armii zachodnio-ukraińskiej 
zebrane pod dowództwem gen. 
Mychajła Omelianowicza – Paw-
lenki, posiadały w tym czasie 

około 44 000 żołnierzy, 552 kara-
biny maszynowe i 144 działa.
W połowie maja 1919 roku woj-
ska polskie rozpoczęły ofensywę 
w Galicji i na Wołyniu. 14 maja 
jako pierwsze uderzyły oddziały 
I Korpusu Armii Hallera, Grupa 
Operacyjna gen. Aleksandra Kar-
nickiego, oraz Lwowska Dywi-
zja Piechoty. 15 maja weszło do 
akcji zgrupowanie gen. Wacława 
Iwaszkiewicza, uderzając z trzech 
stron na Sambor.
25 maja oddziały polskie doszły 
do linii Bolechów-Chodorów-Bó-
brka-Busk. W tym samym czasie, 
25 maja, armia rumuńska wraz z 
4 Dywizją Strzelców Polskich 
rozpoczęła zajmowanie południo-
wo-zachodnich terenów ZURL 
(Pokucia) z Kołomyją i Śniaty-
niem. Część oddziałów ukraiń-
skich (1 Brygada Górska UHA i 
Grupa “Hłyboka”) utraciły stycz-
ność z głównymi siłami, i zmu-
szone były przejść na Zakarpacie, 
gdzie zostały internowane przez 
władze czechosłowackie.
Zmusiło to dowództwo UHA do 
przesunięcia oddziałów na połu-
dniowy wschód Galicji, ograni-
czony rzekami Zbrucz-Dniestr. 
Po odpoczynku i reorganizacji 
7 czerwca oddziały Zachodnio-
-Ukraińskiej Republiki Ludowej 
(UHA) pod dowództwem gen. 
Ołeksandra Hrekowa przystąpi-
ły do kontrofensywy (“ofensywa 
czortkowska”).
W ciężkich bojach udało im się 
odrzucić wojska polskie na linię 
Dniestr-Gniła Lipa-Przemyślany-
-Podkamień, co obudziło nadzieję 
na zwycięstwo, i w konsekwencji 
spowodowało odrzucenie polskiej 
propozycji przymierza i utworze-
nia linii demarkacyjnej, zwanej 
linią Delwiga.
W niedługim czasie jednak siły 
UHA zostały ponownie wyparte 
na pozycje wyjściowe nad Dnie-
strem i Zbruczem. 28 czerwca 
1919 roku armia polska przełama-
ła front pod Jazłowcem i 16 lipca 
zmusiła siły UHA do wycofania 
się za Zbrucz, na teren Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej.
Oddziały UHA zostały użyte 
w celu wsparcia wojsk URL 
w walce z bolszewikami. Już 
25 lipca na przeciwbolszewicki 
front ruszył II Korpus Halicki, a 
reszta UHA wyruszyła 2 sierp-
nia 1919 (operacja kijowska).
Po zajęciu Lwowa, 22 listopada 
1918 polskie władze wojskowe 
zatrzymały jako zakładników 
ukraińskich polityków: Juliana 
Romanczuka, Kyryła Studynś-
kiego, Wołodymyra Ochrymowy-
cza, Wołodymyra Starosolskiego, 
Iwana Kiweluka, Wołodymyra 
Baczynśkiego, Iwana Kurowcia.
Następnie rozpoczęto akcję in-
ternowania w obozach Ukraiń-
ców “podejrzanych o działalność 
na szkodę państwa polskiego”, 
w tym urzędników Zachodnio 
Ukraińskiej Republiki Ludowej 
( ZURL), oraz żołnierzy Armii 
Halickiej. Utworzono obozy in-
ternowania m.in. w Brześciu, Dą-
biu, Dęblinie, Kaliszu, Lwowie, 
Modlinie, Pikulicach, Przemyślu, 
Strzałkowie, Szczypiornie, Tarno-
polu, Tomaszowie, Wadowicach, 
Wiśniczu.
W końcu 1919 w obozach prze-
bywało ogółem ok. 23-24 tysią-
ce internowanych Ukraińców, 
a w sumie przebywało w nich 
około 100 tysięcy Ukraińców. 
Około 20-25 tysięcy zmarło 
w obozach, głównie wskutek 
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epidemii tyfusu i czerwonki.
Dekretem Naczelnika Państwa 
z 10 stycznia 1919 zlikwidowano 
Polską Komisję Likwidacyjną. 
Na jej miejsce powołano Komi-
sję Rządzącą dla Galicji, Śląska 
Cieszyńskiego, Orawy i Spisza. 
7 marca 1919 rozporządzeniem 
Rady Ministrów ustanowiono Ge-
neralnego Delegata Rządu, który 
posiadał uprawnienia dawnego 
namiestnika Galicji, wyłączając 
z jego jurysdykcji radę szkolną, 
dyrekcję skarbu, zarząd lasów 
i dóbr państwowych. Ustawą 
z 30 stycznia 1920 rozwiąza-
no Sejm Krajowy Galicji i Wy-
dział Krajowy, wprowadzając 
tymczasowy samorząd. Ustawą 
z 3 grudnia 1920 wprowadzono 
nowy podział administracyjny 
byłego Królestwa Galicji i Lo-
domerii z Wielkim Księstwem 
Krakowskim oraz obszarem 
Spisza i Orawy na 4 wojewódz-
twa: krakowskie, lwowskie, 
stanisławowskie i tarnopolskie.
Miasto Lwów jako jedyne 
w Polsce zostało uhonorowane 
za bohaterską postawę Orderem 
Virtuti Militari. Uroczysta de-
koracja miała miejsce na Placu 
Mariackim we Lwowie u stóp 
pomnika Adama Mickiewicza 
w dniu 20 listopada 1920 roku, 
której dokonał Pierwszy Mar-
szałek Polski Józef Piłsudski, 
który wówczas m.in. powiedział:

 ” Lwów był najbardziej bez trwo-
gi. Tu serca Polaków biły naj-
śmielej, jesteście jedynym mia-
stem w Polsce, które z mojej ręki, 
jako Naczelnego Wodza, za pracę 
wojenną, za wytrzymałość otrzy-
mało ten order”. Cytat z fragmen-
tu przemówienia Marszałka Pol-
ski Józefa Piłsudskiego pochodzi 
z listu Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo  
-Wschodnich Oddział w Krako-
wie skierowanego do Jerzego 
Korzenia prezesa Towarzystwa 
Pamięci Narodowej im. Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego będący wyrazem 
odebranego zaszczytu i złożone-
go podziękowania za uhonorowa-
nie Towarzystwa medalem ” W 
Hołdzie Komendantowi” w dniu 
17 września 2009 roku”.
Należy nadmienić, że w tym dniu 
udekorowano owym medalem 
m.in. ks. Tadeusza Isakowicza Za-
leskiego – duszpasterza Ormian w 
Polsce, O. Jerzego Pająka – kape-
lana Sybiraków, Piłsudczyków 
i AK, Komitet Opieki Nad Miej-
scami Zbrodni Komunizmu, To-
warzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo – Wschod-
nich Oddział w Krakowie, prof. 
Jana Majdę, red. Aleksandra Szu-
mańskiego , a wcześniej m.in. 
Prezydenta RP na Uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego, Jana 
Nowaka Jeziorańskiego, płk. 
Ryszarda Kuklińskiego, Wandę 
Piłsudską, Jadwigę Piłsudską- Ja-
raczewską, Instytuty Józefa Pił-
sudskiego w Londynie i Nowym 
Jorku, Związek Piłsudczyków 
Oddział Małopolski, Stowarzy-
szenie Rodzin Ofiar Katynia Pol-
ski Południowej w Krakowie.
Odrodzona Polska nie zaznała 
jednak spokoju. Została zaata-
kowana przez Rosję Sowiecką 
i tak rozpoczęła się wojna pol-
sko-bolszewicka. Wojna polsko-
-bolszewicka wojna pomiędzy 
odrodzoną Rzeczpospolitą a Ro-
sją Sowiecką, dążącą do podboju 
państw europejskich i przekształ-

cenia ich w republiki radzieckie 
zgodnie z doktryną i deklarowa-
nymi celami politycznymi (“re-
wolucja z zewnątrz”) rosyjskiej 
partii bolszewików.
We wrześniu 1920 Włodzimierz 
Lenin w czasie przemówienia na 
IX Konferencji Rosyjskiej Partii 
Komunistycznej (bolszewików) 
przedstawił główną według nie-
go przyczynę wojny polsko-bol-
szewickiej – stwierdziliśmy, że 
gdzieś pod Warszawą znajduje się 
nie centrum polskiego rządu bur-
żuazyjnego i republiki kapitału, 
ale centrum całego współczesne-
go systemu imperialistycznego 
oraz, że okoliczności pozwalają 
nam wstrząsnąć tym systemem 
 prowadzić politykę nie w Polsce, 
ale w Niemczech i w Anglii. Tym 
samym stworzyliśmy w Niem-
czech i Anglii zupełnie nowy od-
cinek rewolucji proletariackiej, 
walczącej z ogólnoświatowym 
imperializmem. Wojna przez cały 
okres trwania toczyła się równole-
gle w wymiarze militarnym i bar-
dzo silnie zaakcentowanym wy-
miarze politycznym. Wojna trwała 
w latach 1919-1920, a jej najważ-
niejszymi epizodami militarnymi 
były: wyprawa kijowska, bitwa 
warszawska, kontruderzenie znad 
Wieprza, bitwa pod Komarowem 
i wreszcie bitwa nad Niemnem.
Bitwa pod Zadwórzem – bi-
twa, która miała miejsce 
17 sierpnia 1920 roku w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej po-
między oddziałem 330 polskich 
Obrońców Lwowa pod dowódz-
twem kpt. Bolesława Zajączkow-
skiego a siłami bolszewickiej 
Pierwszej Konnej Armii Siemiona 
Budionnego. Rozegrała się ona na 
dalekim przedpolu Lwowa, 33 km 
od miasta w pobliżu wsi Zadwó-
rze, znajdującej się obecnie na te-
rytorium Ukrainy. Celem obroń-
ców było opóźnienie podejścia 
wojsk bolszewickich do Lwowa. 
Heroiczna obrona zakończyła 
się sukcesem wojsk polskich.
Pomimo zdobycia stacji kolejo-
wej Zadwórze Budionny zrezy-
gnował z kontynuowania walki 
o Lwów kończąc marsz na zachód. 
Skierował się na północ na od-
siecz wojskom w rejonie Wieprza 
i Warszawy, ale po klęsce pod Ko-
marowem wycofał się na wschód. 
W bitwie pod Zadwórzem poległo 
318 Polaków i z uwagi na hero-
iczną walkę obrońców nazywa-
na jest Polskimi Termopilami.
16 sierpnia, I batalion 54. puł-
ku piechoty został zaatakowany 
pod Zadworzem przez oddzialy 
6. dywizji kon-
nej armii Budionnego i
 prawie cały wybity. Następne-
go dnia – 17 sierpnia – batalion 
młodych lwowskich ochotni-
ków ze zgrupowania rotmistrza 
Romana Abrahama, pod do-
wództwem kapitana Bolesława 
Zajączkowskiego, maszerował 
z Krasnego wzdłuż linii kolejo-
wej na Lwów. Gdy oddział dotarł 
do wsi Kutkorz, został znienacka 
ostrzelany z broni maszynowej 
od strony Zadwórza. Kapitan 
Zajączkowski rozwinął baon w 
3 tyraliery i skokami przemiesz-
czał oddział ku Zadwórzu, zajęte-
mu już przez wojska bolszewickie.
W pobliżu stacji kolejowej 
w Zadwórzu doszło do wymiany 
ognia. Porucznik Antoni Dawido-
wicz poprowadził oddział na sto-
jące obok stacji działa. Wówczas 
spod pobliskiego lasu ruszyła na 
Polaków sowiecka kawaleria. Po-

lacy odparli ten atak i w południe 
zdobyli stację kolejową. Brako-
wało już amunicji, zabierali ją 
więc zabitym i rannym. Bolsze-
wicy wzmagali natarcie. Orlęta 
lwowskie broniły się już tylko ba-
gnetami, tocząc do wieczora krwa-
wy boj. Ponosząc wielkie straty, 
ostrzeliwani przez ciężką artyle-
rię, odparli sześć konnych szarż.
Porucznik Dawidowicz po raz 
kolejny zdobył stację kolejową, 
a pierwsza kompania opanowała 
pobliskie wzgórze. W nierównej 
walce wzięły udział także trzy 
polskie samoloty, które nadleciały 
od strony Lwowa. Zaatakowały 
one siły bolszewickie ogniem ka-
rabinów maszynowych oraz bom-
bami.
Nadeszły jednak nowe siły bol-
szewickie. Otoczeni przez wroga 
żołnierze nie poddali się nawet 
wtedy, kiedy zabrakło amunicji. 
Kapitan Zajączkowski o zmierz-
chu rozkazał pozostałym przy 
życiu ok. 30 żołnierzom wyco-
fywanie się grupami do borsz-
czowickiego lasu. Ostrzeliwani 
z broni maszynowej przez sowiec-
kie samoloty, bezbronni, otoczeni 
przez Rosjan, walczyli jeszcze 
krótko na kolby w pobliżu budki 
dróżnika. Sowieci, rozwściecze-
ni oporem Orląt, rąbali ich sza-
blami, rannych dobijali kolbami.
W walce zginęło 318 polskich 
żołnierzy, nieliczni dostali się 
do niewoli. Aby nie wpaść 
w ręce wroga, kapitan Zającz-
kowski wraz z kilkoma żołnie-
rzami popełnił samobójstwo. 
Zginął wówczas m.in. 19-letni 
Konstanty Zarugiewicz, uczeń 
siódmej klasy pierwszej szkoły 
realnej, obrońca Lwowa z 1918 
roku, kawaler krzyża Virtuti Mi-
litari i Krzyża Walecznych. Jego 
matka, Jadwiga Zarugiewiczowa 
w 1925 wybrała jedną z trzech 
trumien ze zwłokami Nieznane-
go Żołnierza. Zwłoki wybranego 
bohatera przewieziono z najwyż-
szymi honorami do Warszawy 
i umieszczono w Grobie Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie
Oddziały Budionnego wycofa-
ły się na wschód 20 sierpnia. Na 
pobojowisko przybyły polskie od-
działy i rodziny poległych. Leżą-
cych w sierpniowym słońcu, ob-
dartych z odzieży i zmasakrowa-
nych ciał nie można było ziden-
tyfikować. Rozpoznano jedynie 
106. Wszystkich poległych pocho-
wano początkowo w zbiorowej 
mogile w pobliżu miejsca bitwy. 
Zwłoki 7 poległych obrońców:

kapitana Bolesława Zającz-
kowskiego, dowódcy kapitana 
Krzysztofa Obertyńskiego, pod-
porucznika Jana Demetera, pod-
chorążego Władysława Mary-
nowskiego, porucznika Tadeusza 
Hanaka, kaprala Stefana Grom-
nickiego, szeregowca Eugeniusza 
Szarka pochowano później uro-
czyście na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa w oddzielnej kwaterze 
Zadwórzaków. Potem ostatnich 
dwóch wymienionych ekshumo-
wano i pochowano prawdopodob-
nie na kwaterach rodzinnych. Po-
zostali polegli obrońcy Zadwórza 
zostali pochowani na wojskowym 
cmentarzyku w Zadwórzu, u stóp 
kurhanu.

ZADWÓRZE - POLSKIE 
TERMOPILE

Słońce znakiem wolności
Zza chmur im spozierało,

Blaskiem dziecięcej miłości
Ojczyzną spoglądało.

To druga jesień wrogości
Młodzieńczy los oplata,
W lewej ręce karabin,
A w prawej bat na kata.

I tak wkraczały dumnie
Dziewczęta z Kleparowa,
A chłopcy zewsząd szumnie
Bronili swego Lwowa.

Ich tanki to zwycięstwo,
Ich konie to bić wroga,
Ich  radość splotło męstwo,
W obronie swego Lwowa.

Ubrali ciernia koronę,
Tak ich uczyła mama,
 I w swego Lwowa chwale
Odbezpieczyli granat.

Jeden z Obrońców Lwowa
Młodziutki Jurek Bitschan
Co zginął w Lwowa chwale
Do taty list napisał.

Tato ja muszę okazać
Siłę jak młodzież polska,
Wroga z mapy wymazać
Z mocą polskiego wojska. 

I walcząc bez okopów,
Swoim sztandarem z Orłem
Obrońcy Lwowa śpiewali
Pospołu ze swoim godłem.

A wróg im bezlitośnie
Dziecięce serca wyrywał,
Oni z miłosną pieśnią,
A lwowski wiatr ich porywał.

Szablami posiekani
Młodzi Obrońcy Lwowa
Co życie mieli za nic
Bóg ich w dzielności zachował.

Trzysta trzydzieści ciałek
Legło w przedpolu Przedmurza,
Powstały Termopile
I nie oddali Zadwórza.

Tekst Aleksander Szumański

ŚLUBY LWOWSKIE

Śluby Lwowskie – ślubowanie 
złożone 1 kwietnia 1656 roku, 
w czasie potopu szwedzkiego, 
przez króla Jana II Kazimierza 
Wazę w katedrze Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny we 
Lwowie podczas mszy świętej od-
prawianej przez nuncjusza Pietro 
Vidoniego przed obrazem Matki 
Bożej Łaskawej. Autorem tekstu 
ślubów lwowskich króla Jana Ka-
zimierza był św. Andrzej Bobola.
Rzeczpospolita była prawie w ca-
łości opanowana przez Szwedów 
i Rosjan. Przyrzeczenia królew-
skie miały poderwać do walki 
z najeźdźcami całe społeczeń-
stwo. Król oddał Rzeczpospo-
litą pod opiekę Matki Bożej, 
którą nazwał Królową Korony 
Polskiej i obiecał, że poprawi 
sytuację chłopów i mieszczan, 
kiedy tylko kraj zostanie uwol-
niony spod okupacji. Po ślubo-
waniu króla, w imieniu senatorów 
i szlachty, podobną rotę odczy-
tał podkanclerzy koronny biskup 
krakowski Andrzej Trzebicki, 
zaś wszyscy obecni powtarzali 
słowa jego ślubowania. Obiet-
nice wobec niższych stanów nie 
zostały zrealizowane z powodu 
stanowczego sprzeciwu szlachty.
Ślubów tych dokonano z inicjaty-
wy królowej Polski Ludwiki Ma-
rii Gonzagi, wzorowane były na 
ślubach kardynała Armand Jean 

Richelieu, który dwadzieścia lat 
przedtem, po pokonaniu swoich 
wrogów, oddał Francję pod opie-
kę Matki Bożej.
Lwów zawsze otaczała swoją 
opieką Matka Boża, tak też było 
w 262 lata później, gdy 1 kwiet-
nia 1656 roku król Polski Jan Ka-
zimierz w dobie potopu szwedz-
kiego złożył swoje śluby w ka-
tedrze lwowskiej. W historii Eu-
ropy był to fakt bez precedensu.
Tego dnia, podczas uroczystej 
mszy św. w katedrze lwowskiej 
w obecności senatorów, bisku-
pów, szlachty i ogromnych rzesz 
zwykłego ludu, król Jan Kazi-
mierz – dokonawszy wpierw 
koronacji Matki Bożej na KRÓ-
LOWĄ KORONY POLSKIEJ 
– klęknął przed wizerunkiem 
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 
i wypowiedział następujące słowa:

„Wielka Boga Człowieka Mat-
ko, Najświętsza Dziewico. Ja, 
Jan Kazimierz, za zmiłowaniem 
Syna Twojego, Króla królów, 
a Pana mojego i Twoim miło-
sierdziem król, do Najświętszych 
stóp Twoich przypadłszy, Ciebie 
dziś za Patronkę moją i za Kró-
lową państw moich obieram. Tak 
samego siebie, jak i moje Króle-
stwo polskie, księstwo litewskie, 
ruskie, pruskie, mazowieckie, 
żmudzkie, inflanckie, smoleń-
skie, czernichowskie oraz wojsko 
obu narodów i wszystkie moje 
ludy Twojej osobliwej opiece 
i obronie polecam, Twej pomocy 
i zlitowania w tym klęsk pełnym     
i opłakanym Królestwa mojego 
stanie przeciw nieprzyjaciołom 
Rzymskiego Kościoła pokornie 
przyzywam. A ponieważ nadzwy-
czajnymi dobrodziejstwami Twy-
mi zniewolony pałam wraz  z na-
rodem moim nowym a żarliwym 
pragnieniem poświęcenia się 
Twej służbie, przyrzekam przeto, 
tak moim, jak senatorów i ludów 
moich imieniem, Tobie i Twoje-
mu Synowi, Panu naszemu Jezu-
sowi Chrystusowi, że po wszyst-
kich ziemiach Królestwa mojego 
cześć i nabożeństwo ku Tobie 
rozszerzać będę. Obiecuję wresz-
cie i ślubuję, że kiedy za przepo-
tężnym pośrednictwem Twoim 
i Syna Twego wielkim zmiłowa-
niem, nad wrogami, a szczegól-
nie nad Szwedem odniosę zwy-
cięstwo, będę się starał u Stolicy 
Apostolskiej, aby na podziękowa-
nie Tobie i Twemu Synowi dzień 
ten corocznie uroczyście, i to po 
wieczne czasy, był święcony oraz 
dołożę trudu wraz z biskupami 
Królestwa, aby to, co przyrze-
kam, przez ludy moje wypełnione 
zostało. Skoro zaś z wielką serca 
mego żałością wyraźnie widzę, że 
za jęki i ucisk kmieci spadły w tym 
siedmioleciu na Królestwo moje 
z rąk Syna Twojego, sprawie-
dliwego Sędziego, plagi: powie-
trza, wojny i innych nieszczęść, 
przyrzekam ponadto i ślubuję, 
że po nastaniu pokoju wraz ze 
wszystkimi stanami wszelkich 
będę używał środków, aby lud 
Królestwa mego od niesprawie-
dliwych ciężarów i ucisków wy-
zwolić. Ty zaś, o najlitościwsza 
Królowo i Pani, jakoś mnie, se-
natorów i stany Królestwa mego 
myślą tych ślubów natchnęła, 
tak i spraw, abym u Syna Twego 
łaskę wypełnienia ich uzyskał”

W Polsce zajmuje Ona miejsce 
szczególne. Jest powszechnie 
wielbiona i czczona. Otoczona 
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należnym Jej Kultem. Kultem 
Maryjnym. Historia Jej Adoracji 
sięga średniowiecza. Jej poświę-
cone były najważniejsze zabytki 
kultury polskiej. Jednym z naj-
starszych pomników są rotundy 
do dzisiaj zachowane na Wawelu. 
Najstarszy zachowany tekst lite-
racki w języku polskim, śpiewany 
przez rycerstwo to „Bogurodzi-
ca”.  Pieśń ta poświęcona jest Ma-
ryi. Jednak znaczenie tej osoby 
i znaczenie Jej Kultu jest odręb-
nym zagadnieniem. Jednym z naj-
ważniejszych tytułów Maryi jest 
Matka Boża, znany również pod 
nazwami Theotokos  z gr. Boża 
Rodzicielka lub Bogurodzica.  W 
Polsce już Jan Długosz w swoich 
kronikach nazywa ją „Panią Świa-
ta i Naszą”. Tytuł królewski przy-
chodzi wiele lat później i zwią-
zany jest z wydarzeniem znanym 
w historii jako „Śluby Lwowskie 
Króla Jana Kazimierza”. Historia 
cofa nas do wieku XVII, w szcze-
gólności do lat potopu szwedzkie-
go (1655 – 1670 ). 
Polska osłabiona po wojnach 
z Kozakami i Rosjanami nie była 
w stanie się bronić. Jednak 
poruszenie wywołały wieści 
o oblężeniu słynącego z cudów 
Sanktuarium Maryjnego. Obro-
na Jasnej Góry przed Szwedami 
dokonała się według ówczesnej 
opinii królewskiej za sprawą 
Maryi. Pełne znaczenie tam-
tych wydarzeń znalazło wyraz 
w niecodziennej elekcji Maryi na 
Królową Polski. 1 kwietnia 1656 
roku w katedrze lwowskiej król 
Jan Kazimierz w sposób oficjal-
ny ślubował Maryi. Tekst Ślu-
bów Kazimierzowskich powyżej.
Śluby te stały się na przestrzeni 
dziejów ziarnem odnowy życia 
społecznego i moralnego Pola-
ków, którzy w trudnych chwi-
lach naszego narodu zwracali się 
do swojej Zwycięskiej Królowej 
o pomoc i wstawiennictwo. Tytuł 
królewski dla Maryi ma znacze-
nie nie tylko symboliczne. Opis 
uroczystości i tekst ślubów jest 
nam dobrze znany i w swej for-
mie nawiązuje do wolnej elekcji, 
przez co nabiera również zna-
czenia autentycznego wyboru na 
władcę Polski. Często podkreśla 
się, że podobnych aktów doko-
nano wcześniej w innych krajach. 
Jednak w przeciwieństwie ślu-
bowań na Węgrzech, we Fran-
cji (1643 r.), w Portugalii (1644 
r.), w Austrii (1647 r.), które 
były dekretami monarchy, śluby 
w katedrze lwowskiej przed ob-
razem Matki Bożej Łaskawej 
w swej ceremonii i treści noszą 
cechy wyboru demokratycznego.
W szczególny sposób dała temu 
wyraz forma deklaracji ślu-
bów: najpierw ślubowanie króla 
i jeszcze ważniejsza deklaracja 
elekcyjna, wygłoszona przez 
podkanclerza koronnego, bi-
skupa przemyskiego Andrzeja 
Trzebickiego w imieniu rząd-
ców, dostojników i wszystkich 
ludzi królestwa tego. Te dwie 
deklaracje, ślubowanie króla i bi-
skupa Trzebickiego są podobne 
z tą różnicą, iż bezpośrednio po 
ślubowaniach króla Jana Kazi-
mierza odczytano podobny tekst, 
ale w imieniu wszystkich ludów. 
Oczywiście, pomimo to nie były 
one aktem spontanicznym całego 
Narodu. Śluby Lwowskie wymie-
niające wszystkie ziemie należące 
do Korony Polskiej miały cha-
rakter polityczny. Król był oso-
bą pobożną lecz nie był autorem 

ślubowań. Pomysłodawcą został 
prymas Andrzej Leszczyński, 
a jego realizatorem stał się ów-
czesny nuncjusz Piotr Vidoni, 
jeden z najzdolniejszych dyplo-
matów papieskich. Autorstwo 
tekstu „Ślubów Lwowskich Króla 
Polski Jana II Kazimierza Wazy” 
należy do św. Andrzeja Boboli. 
Znaczenie ślubów było olbrzymie 
pod względem historycznym jak 
i politycznym. Wskazują na to 
nasze dzieje, które po dziś dzień 
uznają Maryję nie tylko za na-
szą patronkę, ale Królową Pol-
ski. Wyrazem tej czci i oddania 
stało się Święto Królowej Ko-
rony Polski zatwierdzone przez 
papieża Piusa X w 1909 roku 
dla diecezji lwowskiej i przemy-
skiej na pierwszą niedzielę maja.
Kolejny zaś papież Pius XI 
w 1924 roku, na prośbę Narodu 
Polskiego zezwolił ustanowić 
osobne święto Matki Bożej Kró-
lowej Polski. Święto obchodzo-
ne jest 3 maja dla upamiętnienia 
historycznej Konstytucji 3 Maja.
Kolejnym przykładem ogromne-
go oddania Maryi jako Królowej 
Polski było wydarzenie z roku 
1945, kiedy Polska uwolniła się 
od jarzma hitlerowskiego. Epi-
skopat Polski pod przewodnic-
twem kardynała Augusta Hlon-
da, na Jasnej Górze odnowił akt 
poświęcenia się i oddania Bożej 
Matce. Ponowił on złożone przez 
króla Jana Kazimierza śluby.
Ukoronowaniem historycznym 
powyższych deklaracji były Ślu-
by Jasnogórskie Narodu Pol-
skiego. Tekst tych ślubów został 
napisany przez prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Śluby Narodu Polskiego zostały 
uroczyście wygłoszone 26 sierp-
nia 1956 roku na Jasnej Górze 
przy udziale ok. miliona wier-
nych. Rotę ślubów odczytał bp. 
Michał Klepacz. Kardynał Wy-
szyński składał śluby w miejscu 
swojego odosobnienia w Komań-
czy w łączności z Jasną Górą.

ŚLUBY JASNOGÓRSKIE 
KARDYNAŁA STEFANA WY-

SZYŃSKIEO 

Kardynał Stefan Wyszyński  
Prymas Tysiąclecia.
Nie byłoby na Stolicy Piotrowej 
tego papieża Polaka, który dziś 
pełen bojaźni Bożej, ale i pełen 
ufności, rozpoczyna nowy pon-
tyfikat, gdyby nie było twojej 
wiary, nie cofającej się przed 
więzieniem i cierpieniem, two-
jej heroicznej nadziei, twego 
zawierzenia bez reszty Matce 
Kościoła, gdyby nie było Ja-
snej Góry - i tego całego okre-
su dziejów Kościoła w Ojczyź-
nie naszej, które związane są 
z twoim biskupim i prymasow-
skim posługiwaniem. - św. Jan 
Paweł II do kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego (23 X 1978).

TEKST JASNOGÓRSKICH 

ŚLUBÓW NARODU POL-
SKIEGO

(Tekst został napisany przez kard. 
Stefana Wyszyńskiego, a śluby 
zostały złożone na Jasnej Górze 
przez naród polski 26 sierpnia 
1956.)
Wielka Boga-Człowieka Matko, 
Bogarodzico Dziewico, Bogiem 
sławiona Maryjo Królowo świata 
i Polski Królowo,
Gdy upływają trzy wieki od ra-
dosnego dnia, w którym zostałaś 
Królową Polski, oto my, dzieci 
Narodu Polskiego i Twoje dzieci, 
krew z krwi przodków naszych, 
stajemy znów przed Tobą, pełni 
tych samych uczuć miłości, wier-
ności i nadziei, jakie ożywiały on-
giś Ojców naszych.
My, Biskupi Polscy i Królewskie 
Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą 
Krwią Syna Twego, przychodzi-
my Maryjo znów do Tronu Twe-
go, Pośredniczko Łask Wszel-
kich, Matko Miłosierdzia i wszel-
kiego pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich całe 
wieki naszej wierności Bogu, Ko-
ściołowi Chrystusowemu - wieki 
wierności szczytnemu posłannic-
twu Narodu, omytego w wodach 
Chrztu św.
Składamy u stóp Twoich siebie 
samych i wszystko, co mamy: 
rodziny nasze, świątynie i do-
mostwa, zagony polne i warsz-
taty pracy, pługi, młoty i pióra, 
wszystkie wysiłki myśli naszej, 
drgnienia serc i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni 
wdzięczności, żeś była nam Dzie-
wicą Wspomożycielką wśród 
chwały i wśród straszliwych klęsk 
tylu potopów. Stajemy przed Tobą 
pełni skruchy, w poczuciu winy, 
że dotąd nie wypełniliśmy ślubów 
i przyrzeczeń ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, 
okiem Miłosierdzia Twego i wy-
słuchaj potężnych głosów, któ-
re zgodnym chórem rwą się ku 
Tobie z głębi serc wielomilio-
nowych zastępów oddanego Ci 
Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, OD-

NAWIAMY DZIŚ ŚLUBY 
PRZODKÓW NASZYCH 

I CIEBIE ZA PATRONKĘ NA-
SZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARO-
DU POLSKIEGO UZNAJE-

MY.

Zarówno siebie samych, jak 
wszystkie ziemie polskie i wszy-
stek Lud p o l e c a m y Twojej 
szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twej pomocy 
i miłosierdzia w walce 
o dochowanie wierności Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, Kościo-
łowi świętemu i jego Pasterzom. 
Ojczyźnie naszej świętej, Chrze-
ścijańskiej Przedniej Straży, po-
święconej Twojemu Sercu Nie-
pokalanemu i Sercu Syna Twego. 

Pomnij Matko, Dziewico, przed 
Obliczem Boga, na oddany Tobie 
Naród, który pragnie nadal pozo-
stać Królestwem Twoim pod opie-
ką Najlepszego Ojca wszystkich 
narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszyst-
ko, co leży w naszej mocy, aby 
Polska była rzeczywistym kró-
lestwem Twoim i Twojego Syna, 
poddanym całkowicie pod Twoje 
panowanie, w życiu naszym oso-
bistym, rodzinnym, narodowym 
i społecznym.

LUD MÓWI - KRÓLOWO 
POLSKI - P R Z Y R Z E K A 
M Y !

Matko Łaski Bożej, przyrzekamy 
Ci strzec w każdej duszy polskiej 
daru łaski, jako źródło Bożego ży-
cia. Pragniemy, aby każdy 
z nas żył w łasce uświęcającej 
i był świątynią Boga, aby cały Na-
ród żył bez grzechu ciężkiego, aby 
stał się Domem Bożym i Bramą 
Niebios dla pokoleń wędrujących 
przez polską ziemię - pod prze-
wodnictwem Kościoła katolickie-
go - do wiecznej Ojczyzny.
Lud mówi: Królowo Polski  -przy-
rzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Mat-
ko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci 
z oczyma utkwionymi w żłóbek 
Betlejemski, że odtąd wszyscy 
staniemy na straży budzącego 
się życia. Walczyć będziemy w 
obronie każdego dziecięcia i każ-
dej kołyski równie mężnie, jak 
ojcowie nasi walczyli o byt i wol-
ność Narodu, płacąc obficie krwią 
własną. Gotowi jesteśmy raczej 
śmierć ponieść, aniżeli śmierć za-
dać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za 
największą łaskę Ojca Wszelkie-
go Życia i za najcenniejszy skarb 
Narodu.
Lud mówi: Królowo Polski  -przy-
rzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie 
Boży. Przyrzekamy Ci stać na 
straży nierozerwalności małżeń-
stwa, bronić godności kobiety, 
czuwać na progu ogniska domo-
wego, aby przy nim życie Pola-
ków było bezpieczne. Przyrze-
kamy Ci umacniać w rodzinach 
królowanie Syna Twego Jezusa 
Chrystusa, bronić czci Imienia 
Bożego, wszczepiać w umysły 
i serca dzieci ducha Ewangelii i 
miłości ku Tobie, strzec Prawa 
Bożego, obyczajów chrześcijań-
skich i ojczystych. Przyrzekamy 
Ci wychować młode pokolenie w 
wierności Chrystusowi, bronić go 
przed bezbożnictwem i zepsuciem 
i otoczyć czujną opieką rodziciel-
ską.
Lud mówi: Królowo Polski  -przy-
rzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości. 
Wsłuchując się w odwieczne tę-
sknoty Narodu, przyrzekamy Ci 
kroczyć za Słońcem Sprawiedli-
wości Chrystusem Bogiem na-
szym. Przyrzekamy usilnie pra-
cować nad tym, aby w Ojczyźnie 
naszej wszystkie Dzieci Narodu 
żyły w miłości i sprawiedliwości, 
w zgodzie i pokoju, aby wśród nas 
nie było nienawiści, przemocy i 
wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między 
sobą ochotnie plonami ziemi i 
owocami pracy, aby pod wspól-
nym dachem Domostwa naszego 

nie było głodnych, bezdomnych i 
płaczących.
Lud mówi: Królowo Polski -przy-
rzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska. 
Przyrzekamy stoczyć pod Twoim 
sztandarem najświętszy i najcięż-
szy bój z naszymi wadami naro-
dowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć wal-
kę lenistwu i lekkomyślności, 
marnotrawstwu, pijaństwu i roz-
wiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty 
wierności i sumienności, pracowi-
tości i oszczędności, wyrzeczenia 
się siebie i wzajemnego poszano-
wania, miłości i sprawiedliwości 
społecznej.
Lud mówi: Królowo Polski  -przy-
rzekamy!
Królowo Polski, ponawiamy ślu-
by Ojców naszych i przyrzekamy, 
że z wszelką usilnością umacniać 
i szerzyć będziemy w sercach 
naszych i w polskiej ziemi cześć 
Twoją i nabożeństwo do Ciebie.
Bogurodzico Dziewico, wsławio-
na w tylu świątyniach naszych a 
szczególnie 
w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym 
aktem miłości każdy polski dom 
i każde polskie serce, aby chwała 
Twoja nie ustawała 
w ustach naszych dnia każdego, a 
zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy Ci iść w ślady Two-
ich cnót, Matko-Dziewico i Panno 
Wierna, i z Twoją pomocą wpro-
wadzać w życie nasze przyrzecze-
nia.
Lud mówi: Królowo Polski  -przy-
rzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń 
widzimy ŻYWE WOTUM NA-
RODU, milsze Ci od granitów i 
brązów. Niech nas zobowiązują 
do godnego przygotowania serc 
naszych na Tysiąclecie Chrześci-
jaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu 
Narodu naszego chcemy pamiętać 
o tym, że Ty pierwsza wyśpiewa-
łaś narodom hymn wyzwolenia 
z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś 
w obronie maluczkich i łaknących 
i okazałaś światu Słońce Sprawie-
dliwości, Chrystusa Boga nasze-
go.
Chcemy pamiętać o tym, że Ty je-
steś Matką naszej Drogi, Prawdy 
i Życia, że w Twoim Obliczu Ma-
cierzyńskim najpewniej rozpozna-
my Syna Twego, ku któremu nas 
wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze przyrzeczenia, 
umocnij je w sercach naszych 
i złóż przed Obliczem Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego. 
W Twoje dłonie składamy naszą 
przeszłość i przyszłość, całe nasze 
życie narodowe i społeczne, Ko-
ściół Syna Twego 
i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci 
Ziemię Polską do bram Ojczyzny 
Niebieskiej. A na progu nowe-
go życia sama o k a ż nam Jezu-
sa, błogosławiony Owoc żywota 
Twego. Amen.

BOGURODZICA

Bogurodzica – najstarsza utrwa-
lona polska pieśń religijna i naj-
starszy zachowany polski tekst 
poetycki. Utwór powstał w śre-
dniowieczu, najprawdopodobniej 
na przełomie XIII i XIV wieku. 
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Pierwszy zapis tekstu jest późny, 
bo z początku XV wieku, wcze-
śniejsze zapisy mogły zaginąć, ale 
też tekst mógł krążyć w obiegu 
ustnym.
Bogurodzica pełniła – według 
współczesnych pojęć – rolę hym-
nu państwowego. 
W 1506 roku tekst pieśni został 
dołączony do Statutów Jana Ła-
skiego z informacją, że jej auto-
rem jest św. Wojciech. Większość 
współczesnych badaczy odrzuca 
jednak jego autorstwo, ponieważ            
św. Wojciech nie znał języka pol-
skiego. Na przestrzeni wieków 
XIV – XVIII Bogurodzica pełniła 
także rolę hymnu państwowego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Bogurodzica, dziewica, Bogiem 
sławiena Maryja!
U twego syna, Gospodzina, matko 
zwolena Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kirielejson.

Twego dziela Krzciciela, bożyce,
Usłysz głosy, napełni myśli czło-
wiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kirielejson.
Nas dla wstał z martwych Syn 
Boży,
Wierzyż w to człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bóg swój lud
Odjął diablej stróżej.
Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował piekielnego,
Śmierć podjął, wspominął
Człowieka pierwego.
Jenże trudy cirzpiał zawiernie,
Jeszcze był nie prześpiał zaśmier-
ne,
Aliż sam Bog z martwych wstał.
Adamie, ty boży kmieciu,
Ty siedzisz u Boga [w] wiecu,
Domieściż twe dzieci,
Gdzie krolują anjeli.
Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste 
miły,
Bychom z Tobą byli,
Gdzież się nam radują szwe nie-
bieskie siły.
Była radość, była miłość, było wi-
dzienie tworca
Anjelskie bez końca,

Tuć się nam zwidziało diable po-
tępienie.
Ni śrzebrzem, ni złotem nas dia-

błu odkupił,
Swą mocą zastąpił.
Ciebie dla, człowiecze, dał Bog 
przekłoć sobie
Ręce, nodze obie.
Kry święta szła z boka na zbawie-
nie tobie.
Wierzyż w to, człowiecze, iż Jezu 
Kryst prawy,
Cirpiał za nas rany,
Swą świętą krew’ przelał za nas 
krześcijany.
O duszy o grzeszne sam Bog pie-
czą ima,
Diabłu ją otyma,
Gdzie to sam króluje, k sobie ją 
przyma.
Maryja dziewice, prośmy synka 
twego
Króla niebieskiego,
Haza nas huchowa ote wszego 
złego.
Amen tako Bóg daj,
Bychom szli szwyćcy w raj.

 Pierwszym prezydentem RP po 
1989 roku który odnowił Śluby 
Kazimierzowskie w Katedrze 
Lwowskiej był prof. Lech Ka-
czyński.
Śluby Jana Kazimierza wiernie 
“ku pokrzepieniu serc” opisał 
w “Potopie” polski laureat li-
terackiej Nagrody Nobla Hen-
ryk Sienkiewicz, a ślubowanie 
ODNOWIŁ W KATEDRZE 
LWOWSKIEJ JAKO JEDYNY 
Z PREZYDENTÓW RZECZY-
POSPOLITEJ PO 1989 ROKU 
PROF. LECH KACZYŃSKI.

Po tej dawce historii powróćmy 
do koncertu:

 Zespół “Chawira” zagrał i 
zaśpiewał “Serce batiara” i 
“Marsz batiarów lwowskich”.

 W czasie słuchania tych piosenek 
na widowni nie jedno serce zabiło 
mocniej. Piosenki śpiewane “bała-
kiem” należą nie tylko do rzadko-
ści, ale prawie nikt nie wie co to 
jest “bałak”. Spieszę wyjaśnić wy-
jaśnić, iż lwowski bałak to prze-
cież nic innego jak przedmiejska 
gwara. Termin bałak nie figuruje 
w słownikach poprawnej polsz-
czyzny, nie odnajdziemy go rów-
nież w encyklopediach. A jednak, 
jednak jest swoistym językiem na 
trwale wpisanym w historię naszej 
mowy.
Medialnie, zapewne też i histo-

rycznie język bałaku zaistniał 
dzięki autorstwu Wiktora Bu-
dzyńskiego i tak urodziła się 
słynna “Wesoła Lwowska Fala 
“. Pierwszą stałą, cotygodniową, 
półgodzinną audycję rozrywko-
wą lwowska rozgłośnia Polskiego 
Radia nadała w dniu 16 lipca 1933 
roku.
Bałakiem w tej audycji posługi-
wali się przede wszystkim Tońcio 
i Szczepcio, czyli Henryk Vogel-
fanger i Kazimierz Wajda, two-
rząc duet dialogowy.
Przeciwieństwem bałaku był tzw. 
szmonces, inny duet dialogowy w 
mistrzowskim wykonaniu Apri-
kozenkranza i Untenbauma, czyli 
Mieczysława Monderera i Adolfa 
Fleischena. Mistrzem szmoncesu 
był również Lopek / Kazimierz 
Krukowski /,łodzianin. “Lwow-
ską Falę ” tworzyli jeszcze radca 
Strońć w osobie mistrza Wilhel-
ma Korabiowskiego i nie dawno 
zmarła w wieku 100 lat, Włada 
Majewska, wykreowana oczywi-
ście przez Wiktora Budzyńskiego.

W tym mistrzowskim poczcie 
zakwitali jeszcze Ada Sadowska, 
Teodozja Lisiewicz, Love Short, 
Czesław Halski, Juliusz Gabel, 
Alfred Schutz / twórca muzyki do 
” Czerwonych Maków pod Monte 
Cassino ” z tekstem Feliksa Ko-
narskiego /, Tadeusz Seredyński, 
Zbigniew Lipczyński, Izydor Dąb 
– tylu zapamiętałem.
Oczywiście należy Państwu przy-
pomnieć ten żywy do dzisiaj język, 
na przykładzie dialogów Tońcia i 
Szczepcia, lwowskiej piosenki z 
wybitnymi autorskimi tekstami, 
czy słownika bałaku lwowskiego.

 Dla przykładu:

 Tońcio : ” Swoi baby kocham!!!
Szczepcio: I w swoi Polscy kity 
zawalisz.”

 Piosenka:

 ” Choć ojca nie znał, matki tyż,
Wychował si byz troski,
 Żył, boć najmniejsza żyji wesz,
Nikt go ni pytał: Jak si zwiesz ?
Na Łyczakoskij “.

 lub:

 ” Na ulicy Kupyrnika
    Stoi panna bez bucika,

    Bez bucika stoi
    I martwi si.
    Ja si pytam: dzie jest bucik?
    Ona mówi: bucik ucik,
    Może pan poszukać
    Zechce mi “.

 Bogactwo jezyka bałaku od-
najdziemy w ” Słowniku bałaku 
lwowskiego “. Oto przykłady:

absztyfikant – adorator
bałak – rozmowa, gadka
bajbus – niemowlę
bandzioch – duży brzuch
chatrak – konfident
chirus – pijak
cwajer – dwója
ćmaga – wódka
drybcia – stara kobieta
dziunia klawa – ładna dziewczyna
powozić dziunię – reszta jest 
milczeniem
fafuły – pełne policzki
funio – zarozumialec
galanty – elegancki
graba – ręka
hajda – wynocha
handełes – handlarz
hołodryga – oberwaniec
jadaczka – gęba
juszka – rzadka zupa
jucha z kinola – krew z nosa
kacap – głupiec
pedały – nogi
pinda – niedorosła dziewczyna
potyrcze – pomietło
szantrapa – niechlujna kobieta
ścierka – ladacznica
śledź – krawat
krawatka -krawat / dostojnie  /.

 W koncercie usłyszeliśmy jeszcze 
Aleksandrę Rojek odtwarzają-
cą “Śliczna gwiazdo”, Dominikę 
Pater w “Wiernych madonnach” 
i “Preclarce z Pohulanki” Wik-
tora Budzyńskiego, Ewę Rudnik 
w “Pamiętam ostatnie imieniny” 
i “Boston o Lwowie” Mariana 
Hemara. Najwięcej radości pu-
bliczność przeżyła w dwóch pio-
senkach “Ta co pan buja, ta ja ze 
Lwowa” w wykonaniu Beaty Za-
lasińskiej – Szubryt i Agaty Łab-
no młodziutkiej piosenkarki w jej 
szmoncesowej piosence “Placmu-
zyka”
Bałakiem porozumiwali się nie 
tylko batiarzy, w moim lwow-
skim domu slyszałem nierzadko 
elementy bałaku. Niedawno jed-
na z moich lwowskich koleżanek, 
naucucielka na moją telefoniczną 
propozycję by przyjechała z mę-
żem na kilka dni do Krakowa, 
odpowiedziała mi : ” durnuwaty 
pomidur”.

A oto tekst ” Placmuzyki”:

 “.placmuzyka kiedy gra,
    wszysku śmieji się ha,ha,
    durny Jasiu naprzód tam
    z chłupakami pendzi sam.
    Za nim jakiś stary Żyd
    śpiwa sobi “aj sy git,
    aj sy git, aj sy git,
    aj sy, aj sy, aj sy git.
    Dżija, dżija, dżija, ra,
    jak ta banda pienkni gra,
    pikulinu, bumbardon
    i ten duży helikon,
    mały bembyn, duży bas
    i czyneli jeszcze raz,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra.
    W pensjonaci żeńskim tam,

    dzie panienki sam na sam,
    cichu w ławkach siedzu już,
    a wytrzymać ani rusz.
    A w tym jedna: “ha, ha, ha,
    proszy pani, banda gra”
    i du okna póki czas
    biegnu wszyski wraz.
    Dżija, dżija, dżija ra.
 
    Naprzód jedna fik, fik, fik,
    za niu druga myk, myk , myk,
    za niu trzecia fajt, fajt, fajt,
    a ta stara, majt, majt, majt.

    Prufysorka szu, szu, szu,
    biegni takży co ma tchu,
    a profesur póki czas
    miendzy baby takży wlaz.
    Dżija, dżija, dżija, ra.

     Z egzercyki kiedy już,
    wojsko nam powraca tuż
    wszysko cieszy się ha, ha
    że to nasza banda gra.
    Durny Jasiu naprzód tam
    z chłupakami pendzi tam,
    za nim chyca stary Żyd,
    krzyczy: aj sy, aj sy git,
    tatele, mamele, bubele haj,
    wszysko krzyczy: banda gra,
    Mojsi, Leibe, Aronsohn
    in die szejne Ryfke Kohn,
    wszysko krzyczy: aj waj mir,
    die grojse bandzi hier,
    die bandzi, die bandzi
    die bandzi szpilt zoj git.”

i

CO PAN BUJA, TA JA ZY 
LWOWA
 Nocny pociąg trzecia klasa, w 
kurytarzu ona on,
    Ona postać rasa klasa, on jest z 
Wilna – szyk – bon ton!
    Znaczy się ja panią kocham! 
Sapie przy tym niby miech,
    W uszko grucha, ona słucha, 
nagle ona głośno w śmiech!

     Ta co pan buja, ta ja ze Lwo-
wa!
    Ta daj pan spokój, ta ja si na 
tym znam!
    Na te kawałki ja za murowa!
    Ja w sprawach serca doświad-
czeni mam!

    Ta po co tracić naderemni sło-
wa!
    Jak pan mnie kocha, to wi pan 
co pan zrób?
    Ta jedź pan ze mną do mego 
Lwowa
    I nim co bedzi, ta weź pan ze 
mną ślub.

 Emanuel Szlechter autor tekstu 
i Henryk Wars muzyki, zapewne 
nie przypuszczali, iż stworzyli 
tym utworem jeden z większych 
lwowskich szlagierów, przebo-
ju radiowej “Wesołej Lwowskiej 
Fali” utworzonej w lipcu 1933 
roku przez Wiktora Budzyńskie-
go, a emitowanej w Radiu Lwów 
do września 1939 roku.
Koncert prowadził Wojciech Ha-
bela, który na specjalne życzenie 
publiczności zaśpiewał brawuro-
wo “Party w Londynie” Feliksa 
Konarskiego. Z tekstu wynika, 
iż na pewnych spokojnych imie-
ninach batiarskich “inżynier S 
podpalił trzy firanki”. Nie brałem 
udziału w tych imieninach zapew-
niam Państwa.

Aleksander Szumański “Kurier 
Codzienny” Chicago 07.12.2011r.
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