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

Rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia

KALENDARIUM 
LUDOBÓJSTWA.
GRUDZIEŃ 1944 
ROK

Kalendarium na str. 24

Moje Kresy Michał 
Raczyński cz.2
Z woli Boga i moich rodziców uro-
dziłem się we wsi Zielińce powiat 
Borszczów, województwo tarnopol-
skie w listopadzie 1923 roku. Moja 
mama Maria Raczyńska zd. Koź-
menko (ur. 1900) pochodziła z mia-
steczka Peczyniżyn położonego w 
powiecie kołomyjskim, wojewódz-
two stanisławowskie. Miasteczko 
przed 1. wojną światową i po niej 
słynęło przede .... strona 38

Pamiętnik kpt. Maria-
na Strzetelskieg. Cz4
Oto czwarta część opowieści pamięt-
nika - napisanego przez brata mojego 
pradziadka Mariana Strzetelskiego z 
okresu I wojny światowej. Kolejna 
część opowiada o dalszych przy-
gotowaniach do obrony Twierdzy 
Przemyśl, o pierwszym jej oblężeniu 
przez wojska rosyjskie, ostrzale for-
tów i ucieczce z nich oraz oszukiwa-
niu żołnierzy i ... strona 39

Kresowa tułaczka - 
i co dalej? c.d.
Pisałam już o Jeleniej Górze po woj-
nie, a teraz oddaję głos mieszkance 
tego miasta, której rodzina pocho-
dząca z Kresów osiadła po wojnie w 
Jeleniej Górze i mieszka tam do dziś, 
choć nie w tym samym miejscu. Oto 
wspomnienia pani Elżbiety, nauczy-
cielki, teraz już babci i zdolnej artyst-
ki, której prace plastyczne uświetniły
wiele wystaw...... strona 46

KONCERT BOŻE 
NARODZENIE WE 
LWOWIE ZESPÓŁ 
„CHAWIRA” i 
FRANCISZEK MA-
KUCH KRAKÓW 
2019 
Podczas dzisiejszego koncertu, po-
wspominamy sobie, wspólnie z 
Państwem, o Świętach Bożego Na-
rodzenia w polskim Lwowie i jego 
okolicach. Tym którzy... strona 47

IKONA ŚWIĘTEJ 
GLAFIRY -PA-
TRONKI GRAŻY-
NY
-I tak i nie. Prawda jest taka, że tę 
formę imienia wymyślił Adam Mic-
kiewicz dla bohaterki swojego po-
ematu. Musiał chyba jednak znać 
powiązania. Otóż nasz wieszcz stwo-
rzył polskie imię Grażyna posługując 
się litewskim słowem „grażi” – czyli 
piękna. Natomiast imię Glafira wy-
wodzi się z greki. Przymiotnik „gla-
phyros” znaczy ..... strona 51
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Wiktor Poliszczuk 
11 rocznica śmierci 
szlachetnego Ukra-
ińca
Wspominając Go, nie możemy 
jednocześnie zapomnieć, jak był 
lekceważony przez władze polskie, 
przez urzędników i funkcjonariuszy 
państwa polskiego, polskich dzien-
nikarzy i tych polskich historyków, 
którzy usiłowali ..... strona 3

SPRAWOZDANIE 
Z UROCZYSTOŚCI 
PONARSKICH NA 
LITWIE... 
21 września 2019 sobota – o godz. 
7:30 autokar z grupą 37 osób z Pol-
ski wyruszył z Gdańska do Wilna. 
W trakcie jazdy uczestnicy wyjazdu 
mieli okazję do ..... strona 6

Wystawa „Kresy.
Ocalone wspomnie-
nia” otwarta w Mu-
zeum Piastów Ślą-
skich w Brzegu
W Brzegu na Opolszczyźnie, tu 
gdzie w 1945 roku z Kresów wy-
siedlono bardzo liczną rzeszę miesz-
kańców, otwarto nową stałą wystawę 
pn.”Kresy. Ocalone wspomnienia”.
Oczekiwana z utęsknieniem, otwarta 
podczas brzeskich uroczystych ob-
chodów Święta ...... strona 7

Kaplica Polskiej 
Golgoty Wschodu:
Katyń + Sybir + Kre-
sy w bastionie św. 
Barbary na Jasnej 
Górze
To obiekt o powierzchni użytkowej
wynoszącej 1203 m2, kubaturze 
8.321 m3, oraz wysokość na 3 kon-
dygnacje. Koncepcja architektonicz-
na zatwierdzona i .... strona 10

Rok 2019 w przyjaźni
polsko-ukraińskiej
Rok 2019 w przyjaźni polsko- -ukra-
ińskiej na Lubelszczyźnie zaczął się 
od rozpatrzenia wniosku złożonego 
w listopadzie 2018 roku przez le-
wicowo-liberalną, radykalnie anty-
rządową i proukraińską organizację 
Obywatele RP do..... strona 12

Lwów dzieje miasta
Wywiad Jana Bodakowskiego z 
Ryszardem Janem Czarnowskim i 
Eugeniuszem Wojdeckim, autorami 
książki „LWÓW. DZIEJE MIA-
STA”. Wydawca: Jedność, Kielce 
2015 r. Jan Bodakowski: W ostatnich
kilku latach pamięć o polskości Kre-
sów z dziedziny niezbyt popularnej 
przerodziła się w kwestię bardzo 
polityczną. Nagle stała się orężem 
walki z banderowcami, a nawet in-
strumentem ..... strona 17

Łuny na Wschodzie
Pamięci Stanisława Basaja „Rysia”, 
dowódcy I Batalionu Oddziałów 
Hrubieszowskich BCh, który pierw-
szy stanął do obrony mieszkańców 
polskich wsi, mordowanych przez 
nacjonalistów ukraińskich. Ta książ-
ka to pozycja wyjątkowa. Ukazuje 
skomplikowaną historię Lubelszczy-
zny w kontekście różnic religijnych, 
etnicznych i..... strona 19

Mój tata był żołnie-
rzem 27 WDP AK
Tata mój Paweł Glijer urodził się 
w 1895 roku w Świętokrzyskim w 
ówczesnej wsi Berezów, obecnie to 
ulica Suczedniowa. Ojcem jego był 
Antoni Glijer matka Maria Glijer z 
domu Bujanowska. ,.... strona 20

„ Blanik” i „Aktiv”
- Czeska konspiracja 
na Wołyniu
Na samym początku wypada od-
powiedzieć na pytanie: skąd Czesi 
wzięli się na Wołyniu? Jak wynika 
z dokumentów, pierwsi czescy osad-
nicy przybyli na Wołyń nie z Czech, 
ale z Królestwa Kongresowego jako 
poszukiwani fachowcy, dla rodzące-
go się przemysłu, jeszcze w latach 
czterdziestych i pięćdziesiątych XIX 
w. Tak zasiedlili wsie Michałowka,
Podgaje, Zawidów, .... strona 21
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Było to 76 lat temu
Redakcja

Kresy i kresowi działacze na 
celowniku prokuratury. 
Andrzej Łukawski

Biskup Kocyłowski nie będzie 
patronem ulicy..?
Redakcja za portalprzemyski.pl
„W wyniku głosowania na dzi-
siejszej 22 Sesji Rady Miasta 
Przemyśla, przyjęty został pro-
jekt zmiany nazwy ulicy bisku-
pa bł. Jozafata Kocyłowskiego 
na historyczną nazwę tej ulicy: 
biskupa Jana Śnigurskiego, 
również przemyskiego hierar-
chy grekokatolickiego.

Przed głosowaniem sprawoz-
dawca projektu, radny Miro-
sław Majkowski, przedstawił 
szereg faktów dyskredytują-
cych biskupa Kocyłowskiego 
jako obywatela II RP i dających 
podstawę do oskarżania go o 
zdradę stanu. Między innymi, w 
lipcu 1941 roku hierarcha uro-
czyście witał dowódców wojsk 
niemieckich, a w lipcu 1943 
roku błogosławił formujące się 
ukraińskie oddziały SS-Gali-
zien. W 1918 roku opowiedział 

się za przynależnością Prze-
myśla do Ukrainy, a potem nie 
chciał przyłączyć się do listu bi-
skupów obrządku łacińskiego i 
ormiańskiego, świętującego od-
zyskanie przez Polskę niepodle-
głości.” Czytamy w tym portalu.

Wynik głosowania pokazuje, brak 
jednomyślności a to oznacza, że 

Przemyśl nadal będzie borykał 
się z problemami jakie stwarza 
napływowa ludności zza wschod-
niej granicy.
 
Niepokojącym zjawiskiem jest 
krytyka projektu przemyskich 
radnych przez ukraińskich dyplo-
matów z ambasadorem Deszczy-
cą  włącznie, bo należy odebrać to 
jako próbę wywierania presji   na 
organ samorządowy w Polsce. 

Należy przypomnieć, że polscy 
dyplomaci nie ubiegają się o tzw. 
opcję zerową w stosunku do rów-
nego traktowania mniejszości w 
Polsce i na Ukrainie. Nadal mamy 
do czynienia z nierozwiązaną 
sprawą ekshumacji zamordowa-
nych przez ukraińskich nacjo-
nalistów Polaków jak również z 
rewitalizacją symboli polskości 
na terenach dawnych ziem Rze-
czypospolitej.

Z olbrzymim niepokojem obser-
wuję zakroją na szeroką skalę w 
Polsce  kuriozalną akcję przesłu-
chań kresowcy działaczy przez 
prokuraturę. 
Konsekwencją tej „akcji” są  już 
nawet pierwsze wyroki w sądach 
które oskarżają z artykułów KK 
nawiązujących do tzw. „mowy 
nienawiści”.
Ten paragraf KK jest „uniwersal-
ny” dla absurdalnego działania 
prokuratur które odwołują się do  
ponurych praktyk z PRLowskim  
rodowodem - „Dajcie człowieka a 
jakiś paragraf się znajdzie”. 
Tymczasem rzeczywistym powo-
dem są działania kresowych dzia-
łaczy przywołujące w publicznej 
przestrzeni pamięć ofiar ukraiń-
skiego ludobójstwa, edukację  i 
zdecydowany sprzeciw wobec 
szalejącego po obu stronach gra-
nicy banderyzmu. 

Roberta z Olsztyna skazano niby 
za „mowę nienawiści” a tak na-
prawdę za rozlepianie antyban-
derowskich wlepek. Z portalu 
„tusochaczew.pl” dowiaduję się o 
ukaraniu (rok na 3 lata) 65 latka. 
W sieci można przeczytać o ojcu 
który odbierając syna ze szkoły 
w Łodzi zerwał banderowskie 
plakaty, zaniósł do biblioteki i za-
żądał wyjaśnienia kto za tym stoi. 

Będzie (lub już był) przesłuchi-
wany za „mowę nienawiści”. 
Nękanie Pani Kasi z Opola po-
przez „najazdy” służb na jej 
mieszkanie, wizyty „szemranych” 
osób i konfiskata komputera i te-
lefonu „przebija” wszelkie absur-
dy, bo tak naprawdę chodzi o por-
tal Fundacji „Wołyń Pamiętamy”, 

jej antybanderowskie kampanie 
wizualne oraz o przyszłoroczny 
wielki kresowy koncert. 

W mojej ocenie około 20-30 osób 
objęto „przesłuchaniami” a ile 
z nich zakończy się wyrokami  
trudno powiedzieć bowiem prze-
słuchania trwają.   

20 listopada 1943,  75 lat temu,  
dowódca Armii Krajowej gen. Ta-
deusz Komorowski „Bór” wydał 
podległym dowódcom okręgów 
rozkaz o rozpoczęciu skierowanej 
przeciwko Niemcom akcji „Bu-
rza”.
Burza” była próbą współpra-
cy polsko-sowieckiej w walce z 
Niemcami, natomiast w wymia-
rze politycznym jej celem było 
skłonienie Sowietów do uznania 
polskich praw do ziem II Rzeczy-

pospolitej, na które wkraczała Ar-
mia Czerwona.
Akcja „Burza” oficjalnie roz-
poczęła się dopiero 15 stycznia 
1944 roku na Wołyniu walkami 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK z Niemcami. 
Podczas tych działań widoczne 
było negatywne stanowisko So-
wietów, którzy w trakcie walk 
rozbrajali jednostki polskie, które 
musiały przejść przez linię frontu. 
jak wspomniana już 27 WDP AK. 

Drugi atak na Birczę UPA roz-
poczęła 29 listopada o godz. 
22, w jasną, księżycową noc, 
przy wsparciu ognia moździe-
rzowego. Wielkości sił ukra-
ińskich nie udało się ustalić. 
Garnizon birczański tworzył 
wówczas batalion zbiorczy 17 
DP, podporządkowany opera-
cyjnie dowódcy 9 DP. Ponad-
to w Birczy znajdowała się 
kompania MO oraz kompania 
KBW.
Birczę ostrzelano ogniem 
moździerzy i broni maszyno-
wej. Po pięciogodzinnej wal-
ce, około godziny 3, upowcy 
wycofali się. Atak był pozo-
rowany, UPA chodziło o spa-
lenie wsi w okolicach Birczy: 
Starej Birczy, Rudawki, Bo-
guszówki, Korzeńca, Łomnej 
i Huty Brzuski, które to zadanie 
zostało wykonane.
W czasie walki zaobserwowano 
po stronie polskiej zaniedbania 
w zakresie ubezpieczenia, dowo-
dzenia, wyszkolenia oraz takty-
ki. Batalion zbiorczy 17 DP nie 
przedstawiał wysokiej wartości 
bojowej, przede wszystkim z po-
wodu słabego wyszkolenia bojo-
wego.

Aby uniemożliwić odsiecz z 

Przemyśla, drogę zablokowano 
ściętymi słupami telefonicznymi 
i drzewami. Powiadomiony drogą 
radiową o ataku dowódca 9 DP 
wysłał natychmiast z Przemyśla 
na pomoc pododdział alarmowy 
w sile jednej kompanii piechoty 
(około 100 żołnierzy) na 4 sa-
mochodach ciężarowych, jednak 
wskutek zablokowania drogi od-
dział nie dojechał na miejsce.

Źródło Wikipedia. 

II Atak na Birczę
Redakcja
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Wspominając Go, nie możemy 
jednocześnie zapomnieć, jak był 
lekceważony przez władze pol-
skie, przez urzędników i funk-
cjonariuszy państwa polskiego, 
polskich dziennikarzy i tych 
polskich historyków, którzy usi-
łowali „podretuszować” wizeru-
nek OUN-UPA w polskim spo-
łeczeństwie, wyolbrzymiając ich 
dokonania anty-komunistyczne i 
anty-nazistowskie, jednocześnie, 
przez szczególny dobór słów 
(eufemizmy) pomniejszali grozę 
i bestialstwo banderowskiego lu-
dobójstwa oraz kompletnie „za-
pominali” o udziale członków 
OUN-UPA w Holokauście, o ich 
ukraińskich ofiarach.

Niedawno w mediach społeczno-
ściowych ukazały się informacje 
o tym, że policja polska i proku-
ratura polska podjęła zdecydowa-
ne działania przeciwko polskim 
obywatelom aktywnie sprzeci-
wiającym się gloryfikacji ban-
derowskich morderców dzieci i 
kobiet. Na polecenie prokuratury 
odbierane są im telefony i kompu-
tery (laptopy). Bywa, że wartość 
skonfiskowanego sprzętu prze-
kracza miesięczne dochody tak 
potraktowanych osób. Czas skon-
fiskowania wspomnianego wyżej 
sprzętu nie jest określony, więc 
może to trwać miesiące, może pół 
roku, a może rok? Nie wiadomo. 
Tak więc jeszcze przed rozpatrze-
niem sprawy przed sądem prze-
ciwników banderyzmu spotykają 
dotkliwe faktyczne sankcje. A 
przecież wiadomo, że są inne, 
mniej drastyczne metody zabez-
pieczenia potrzebnych prokuratu-
rze dowodów. Można skopiować 
zawartość twardych dysków kom-
puterów, a nie bezceremonialnie i 
brutalnie je odbierać ludziom nie 
potrafiącym zapomnieć o traumie 
ludobójstwa.

Docierające z mediów społeczno-
ściowych informacje sugerują, że 
powodem działań prokuratury jest 
tak zwana „mowa nienawiści”. 
Zadajmy sobie pytanie, kto do-
prowadził do zapomnienia w pol-
skim społeczeństwie hasła świętej 
pamięci Wiktora Poliszczuka

„Nie ma zbrodniczych narodów, 
są zbrodnicze organizacje i ide-
ologie”.

Jak to się stało, że w społeczeń-
stwie polskim ponownie zaczęto 
utożsamiać OUN, ten wrzód na 
ciele narodu ukraińskiego, z ca-
łym narodem ukraińskim?

Niedawno dokonał się powrót do 
nazywania „nazistowskich obo-
zów śmierci” - „niemieckimi obo-
zami śmierci”, oraz przypomi-
nanie, że za zbrodnie III Rzeszy 
odpowiadają nie jakiś nieznany 
naród „naziści”, lecz Niemcy, że 
Niemcy, którzy popełnili zbrod-
nie – to zbrodniarze. Nie słyszano 
wtedy o działaniach prokuratury 
przeciwko „mowie nienawiści”.
Czy ktoś słyszał o prześlado-

waniu kogoś za 
publikowanie w 
sieciach społecz-
nościowych fraz 
„niemieckie obozy 
koncentracyjne”? 
Albo „niemieckie 
ludobójstwo Ży-
dów”?
To mogła być 
pierwsza przy-
czyna, że także w 
przypadku ban-
derowskiego lu-
dobójstwa wielu 
członków rodzin 
ofiar OUN-UPA 
zaczęło mówić 
o „ludobójstwie 
ukraińskim”. Sto-
warzyszenie Upa-
miętniania Ofiar 
Zbrodni Ukraiń-
skich Nacjonali-
stów uważa takie 
nazewnictwo za błąd, ponieważ 
znieważa tych Ukraińców, którzy 
ponieśli śmierć męczeńską z rąk 
OUN-UPA za „zbrodnię” ratowa-
nia polskich sąsiadów.

Drugą przyczyną utożsamiania 
OUN-UPA są konkretne działa-
nia lub zaniechania działań władz 
polskich. Wymieńmy tylko kilka 
z nich:
zapraszanie do Polski ludzi po-
kroju Ihora Mazura i Wołodymyra 
Wiatrowycza (tymczasem Wiktor 
Poliszczuk na żądanie ukraiń-
skich nacjonalistów miał zakaz 
uczestnictwa w konferencjach 
historycznych współorganizowa-
nych przez IPN i Związek Ukra-
ińców w Polsce);
nadanie nazwy ulicy w Przemy-
ślu nazistowskiemu i niemieckie-
mu kolaborantowi, faktycznemu 
zdrajcy państwa polskiego, bisku-
powi Jozafatowi Kocyłowskiemu, 
odmawianie tego samego Błogo-
sławionemu biskupowi Grzego-
rzowi Chomyszynowi; zgoda pol-
skiego urzędnika państwowego 
na umieszczanie na pomnikach 
umieszczanych na rzekomych 
grobach członków OUN-UPA, 
uczestników Holokaustu i lu-
dobójstwa na ludności polskiej 
„zginęli w walce o niepodległość 
Ukrainy”, co więcej, polskiego 
podatnika obciążano kosztami 
zbudowania tych upamiętnień;
brak reakcji polskich służb zagra-
nicznych na stawianie pomników 
uczestników Holokaustu i ludo-
bójstwa na ludności polskiej na 
Ukrainie oraz na nazywanie ulic 
miast ukraińskich nazwiskami 
uczestników Holokaustu i ludo-
bójstwa na ludności polskiej;
rezerwa państwa polskiego wobec 
Sprawiedliwych Ukraińców, nie 
spłacenie przez 76 lat tego długu 
wobec nich poprzez uhonorowa-
nie ich indywidualnie najwyż-
szymi polskim odznaczeniami 
to jakieś historyczne kuriozum, 
podczas gdy jedno z najwyższych 
polskich odznaczeń państwo-
wych, Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski otrzymał 
Ukrainiec gloryfikujący OUN-

-UPA i negujący fakt banderow-
skiego ludobójstwa;
umieszczenie nazwisk banderow-
ców skazanych przez polskie sądy 
po 1945 roku na kary śmierci w 
tak zwanym Indeksie Represjono-
wanych w PRL z Powodów Poli-
tycznych (Kwestionariusze Osób 
Represjonowanych).

Postępując w ten sposób władze 
polskie wysyłały do społeczeń-
stwa bardzo wyraźne sygnały, któ-
re polskie społeczeństwo odbierać 
mogło i zapewne jakaś jego część 
odbierała jako zgodę na utoż-
samianie OUN-UPA z narodem 
ukraińskim, czemu Stowarzysze-
nie Upamiętniania Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów sta-
nowczo się sprzeciwia. Były to 
sygnały przyjazne pod adresem 
nacjonalistów ukraińskich i ich 
spadkobierców, a nieprzyjazne 
lub ignorujące pod adresem Ukra-
ińców będących przeciwnikami 
banderyzmu. Sygnały te były 
wzmacniane przez napływające 
od przedstawicieli państwa ukra-
ińskiego żądania odbudowywania 
na terytorium Polski pomników 
ludzi z krwią dzieci i kobiet na 
rękach, członków OUN-UPA. 
Obecnie zbieramy gorzkie owoce 
tej polityki.

Dokąd doszliśmy? Do prawnego 
prześladowania członków rodzin 
banderowskiego ludobójstwa, 
których uczucia są niemal co-
dziennie ranione informacjami 
o kolejnych aktach gloryfikacji 
bestialskich morderców już nie 
tylko na Ukrainie, ale nawet w 
Polsce? 

W dniu 11.11.2008 r. zmarł Wik-
tor Poliszczuk, wielki przyjaciel 
Polski i Polaków, zdecydowany 
przeciwnik ukraińskiego nacjona-
lizmu integralnego w jej ludobój-
czej faszystowskiej postaci – ban-
derowskiej OUN.

http://suozun.org/ten-dzien-w-
-his…/i_odszedl-apostol-prawdy/
Wiktor Poliszczuk nigdy nie zo-
stał odznaczony żadnym polskim 
odznaczeniem państwowym.
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Wiktor Poliszczuk
1 1 .  r o c z n i c a  ś m i e r c i 
s z l a c h e t n e g o  U k r a i ń c a , 
SUOZUN

30 listopada 2019r.  na cmentarzu w Leżajsku został pochowany 
nasz przyjaciel.

Mieczysław Samborski

Pochodził z Dolnego Śląska, od 40 lat mieszka na Podkarpaciu. Wy-
kształcenie wyższe. Były pracownik branży piwowarskiej. Przed śmier-
cią na emeryturze. 
Zainteresowania historia, w szczególności historia drugiej wojny świa-
towej i stosunków polsko-ukraińskich. 
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i tekstów publicystycznych 
w Polsce i w Ukrainie, w tym w czasopismach z listy MNiSzW. Pasjonat 
muzyki poważnej. 

Mieczysław Samborski, był absolwent Politechniki Łódzkiej. Badacz 
stosunków polsko-ukraińskich. Autor wydanej w 2018 roku dwutomo-
wej monografii: Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu w drugiej 
wojnie światowej. Historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i 
Ukraińskiej Powstańczej Armii i ponad dwudziestu artykułów nauko-
wych. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu, sekcja 
Humanistyczna.

Wykaz publikacji nauowych i innych
1. Struktury organizacyjne i działalność ukraińskich nacjonalistów, a ukraińska ludność 
cywilna na Wołyniu, 1942-1944, „Glaukopis”, nr 11-12 z 2008, s. 199-238.
2. Rozmowy OUN-SD i UPA z Niemcami od listopada 1943 r. do końca 1944 r. na Wołyniu i 
w Małopolsce Wschodniej, „Dzieje Najnowsze”, R. XL, nr 3z 2008, s. 59-77.
3. Oddziały UPA w Przemyskiem i Bieszczadach w roku 1944. Obwód (Okręg) OUN-SD w 
Przemyślu i 6 WO „San”, „Rocznik Przemyski”, t. XLIV z 2008, z. 4, „Historia”, s. 195-225.
4. Działalność OUN i jej formacji zbrojnych oraz oddziałów UNS/UPA na późniejszych te-
renach II i III okręgu tzw. Zakierzońskiego Kraju OUN-SD w czasie II wojny światowej, 
„Rocznik Chełmski”, t. 13 z 2009, s. 227-274.
5. Udział cywilnej ludności ukraińskiej w wydarzeniach wołyńskich w okresie drugiej poło-
wy 1942 r. i w 1943 r. Bojówki i oddziały terenowe OUN-SD, w: Działalność nacjonalistów 
ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, red. B. Grott, Warszawa 2010, s. 
173-206 (reedycja artykułu z poz. 1).
6. Działalność Narodowej Organizacji Wojskowej oraz oddziału „Ojca Jana” w strukturach 
Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Ziemi Leżajskiej, „Rocznik Przemyski”, t. XLVI z 
2010, z. 4 „Historia”, s. 129-164.
7. Pro „publicystyku” red. Bohdana Huka na szpaltach „Naszego Słowa”, „Наше Слово” 
nr 30 (2712) z 26 VII 2009, s. 6-7; też przedruk „Na Rubieży” nr 110/2010, s. 26-29.
8. Wiązownica (pow. Jarosław) 17 IV 1945 r. Największy jednorazowy mord Polaków na 
terenie dzisiejszej Polski dokonany przez nacjonalistów ukraińskich, „Na Rubieży”, nr 
115/2011, s. 17-23.
9. Kto wymordował Polaków na Wołyniu wg dr. W Wiatrowycza, „Kresowy Serwis Informa-
cyjny”, nr 6, 11/2011, s. 117-19 (www.ksi.kresy.info.pl/pdf/numer6.pdf).
10. M. Samborski, B. Tomaszewski, Wymiana terytoriów przygranicznych między Polską 
Ludową i ZSRR w 1951 r. Przesiedlenie Bojków z rejonu Ustrzyk Dolnych, „Almanach Kar-
packi. Płaj”, nr 42 z 2012, s. 163-183.
11. Strategia funkcjonowania jednostek organizacyjnych i wojskowych tzw. Zakierzońskiego 
kraju OUN-SD w świetle „otwierania” granicy polsko-czechosłowackiej po drugiej wojnie 
światowej. Zarys problematyki, „Na Rubieży”, nr 121/2012, s. 36-44.
12. Służba Bezpieczeństwa w tzw. Zakierzońskim Kraju OUN-SD. Sposób organizacji i obsa-
da kadrowa, „Dzieje Najnowsze”, R. XLV, nr 1 z 2013, s. 87-107.
13. O co walczyła UPA w okresie powojennym na terenach dzisiejszej Polski. Fakty, mity 
i oczekiwania, „Україна. Културна спадщина, націнальна свідомість, державність”, 
Львів, випуск 22 z 2012, s. 219-233.
14. Волинські міфи і манівці вчених, які пишут про події на Волині 1943 року, ч. I, 
„Наше Слово”, nr 23 z 9 VI 2013 r.
15. Волинські міфи і манівці вчених, які пишут про події на Волині 1943 року, ч. II, 
„Наше Слово”, nr 24 z 16 VI 2013 r.
16. Zabójstwo 28 III 1947 r. gen. broni K. Świerczewskiego przez połączone sotnie „Chrina” 
i „Stacha” w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień nacjonalistów ukraińskich, „Rocznik 
Przemyski”, t. 49 z 2013, z. 3, „Historia”, s. 217-235.
17. Początek i przebieg ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludno-
ści polskiej na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej, [w:] Wiązownica pamięta, Wiązownica 
2013, s. 20-21.
18. Liczba i lista imienna pomordowanych i poległych 17 IV 1945 r. we wsi Wiązownica 
(pow. Jarosław, woj. podkarpackie), [w:] Wiązownica pamięta, Wiązownica 2013, s. 22-27.
19. Wołyńskie tajemnice poliszynela. fakty, o których chcieliby zapomnieć nacjonaliści ukra-
ińscy z czasów drugiej wojny światowej, [w:] Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich, red. W. Listowski, Kędzierzyn-Koźle 2013, t. 5, s. 102-128.
20. Wołyń 1943. Przyczynki do historii wykonawców ludobójstwa na Polakach, „Niepodle-
głość i Pamięć. Czasopismo humanistyczne Muzeum Niepodległości w Warszawie”, R. XX, 
nr 3-4 (43-44) z 2013, s. 99-140.
21. Jeszcze raz o sotni Hryhorija Jankiwskiego „Łastiwki”, „Scripta Historica” nr 24 z 2018, 
s. 287-293 [rezenzja].
22. Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołynu, [w:] Kresy. Należna prawda i pamięć – nie 
zemsta. Materiały z konferencji zorganizowanej 7 lipca 2018 roku, red. K. Bąkała, W. Li-
stowski, T. Skoczek, Warszawa 2019, s. 161-175.
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Środowiska zachodniopomor-
skich Kresowian spotkały się, 20 
listopada 2019 r., w Nowogardzie, 
by upamiętnić Operację „Burza”. 
Było to powstanie zbrojne żoł-
nierzy Armii Krajowej na Kre-
sach, w przededniu wejścia Armii 

Czerwonej. Ostatnim akordem 
tej operacji było Powstanie War-
szawskie.
Tablicę, w 75. rocznicę tamtych 
walk, odsłonięto w kościele św. 
Rafała Kalinowskiego; jak przy-
pomniał gospodarz parafii, ks. 

dziekan Kazimierz Łukjaniuk – 
patrona Sybiraków, Kresowian, 
Kolejarzy, Żołnierzy i Wycho-
wawców. To już kolejny Znak 
Pamięci umiejscowiony w tym 
Sanktuarium Sybiraków i Kre-
sowian, do którego pielgrzymują 
mieszkańcy z całego wojewódz-
twa, i nie tylko. To tutaj mieszczą 
się tablice z nazwiskami księży 
pomordowanych przez nacjona-
listów ukraińskich na Kresach 
Południowo-Wschodnich oraz 
księży zamordowanych przez 
okupantów na Wileńszczyźnie. 
Sam ks. Kazimierz jest potom-
kiem rodziny, którą dotknęło 

ukraińskie ludobójstwo, dlate-
go z pieczą kultywuje pamięć o 
Kresach i tworzy swoiste miejsce 
spotkań potomków Kresowian.
W uroczystości udział wzięło kil-
kunastu księży, rzesza wiernych 
i gości, a wśród nich 11 pocztów 
sztandarowych, przybyłych z Go-
leniowa, Łobza, Szczecina i Wro-
cławia. Licznymi pocztami, także 
szkół, reprezentowały się organi-
zacje nowogardzkie. Tablicę od-
słonili pan Jerzy Mużyło, prezes 
Stowarzyszenia Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć w Szcze-
cinie i ks. dziekan Kazimierz 
Łukjaniuk, kapelan Sybiraków i 
Kresowian oraz kustosz Sanktu-

arium św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie.
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć w Szczeci-
nie od początku uczestniczy w 
tworzeniu tego swoistego Sank-
tuarium Sybiraków i Kresowian i 
bierze udział w tych spotkaniach, 
modlitwach i upamiętnieniach. 
Po uroczystościach religijnych 
związanych z każdym upamięt-
nieniem, odbywają się w świetli-
cy parafialnej spotkania, które są 
doskonałą okazją do wzajemnego 
poznania się, rozmów i wymiany 
doświadczeń. Tak też było i tym 
razem. Dziękujemy wszystkim za 
obecność.

Kolejny Znak Kresowej Pamięci odsłonięty
 – upamiętnienie „Operacji Burza”
Kazimierz Rynkiewicz
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Bilbordy z ukraińskimi zwrotami 
już wkrótce w Żorach ( Foto mate-
riały prasowe)
Z danych ZUS wynika, że liczba 
pracujących w Polsce obcokra-
jowców wzrosła o 1/5 w stosunku 
do ub. roku. Jeśli chodzi o Żory, 
obywatele Ukrainy stanowią już 
10% mieszkańców miasta, a więc 
są liczną społecznością, której nie 
da się nie zauważyć. Od kilkuna-
stu miesięcy Żory, podobnie jak 
wiele innych polskich miast, stały 
się drugim domem dla obywateli 
Ukrainy. Mieszkamy obok siebie, 
mijamy się na ulicy, spotykamy w 
sklepie. Czasem pytają nas o dro-
gę, łamaną polszczyzną proszą o 
pomoc. Uśmiechamy się lekko, 
bywamy zakłopotani, próbuje-
my coś powiedzieć, korzystając 
z tłumacza Google.  A wystarczy 
tak niewiele, by zbudować atmos-
ferę porozumienia i otwartości. 
Chcemy to zrobić w Żorach, ko-
rzystając z dobrych praktyk wdro-
żonych w Lublinie. https://www.
tuzory.pl/wiadomosci,wszyscy-
miejmy-dobryj-den-w-zorach-
juz-wkrotce,wia5-3267-18720.
html?fbclid=IwAR1LDZetxtg-
oTBJxz4y9reYi7RbmGzo6OgOp-
RId0LVbC6vIX_oEeRd8GI

Wszyscy miejmy dobryj deń - w Żorach już wkrótce
Redakcja za „ TU ŻORY. PL”
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Program wydarzenia: 

5 GRUDNIA 2019 ROKU 
(czwartek)
12.00–12.30
Uroczyste otwarcie Sympozjum 
– Katarzyna Mieczkowska, Dy-
rektor Muzeum Lubelskiego w 
Lublinie

KRESY JAKO TOPOS KULTU-
ROWY
12.30–13.00
„Gdzie leży Wschód? Gdzie za-
czynają się Kresy?” – Marcin 
Gapski (Muzeum Lubelskie w 
Lublinie / Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II)

13.00–13.20 PRZERWA NA 
KAWĘ
PRZESTRZEŃ KRESOWA
13.20–13.40
„Lwowska architektura moderni-
styczna na wystawach we Wro-
cławiu i Krakowie” – Andrzej 
Szczerski (Uniwersytet Jagielloń-
ski)
13.40–14.00
„Kresy jako przestrzeń literacka 
w dwudziestoleciu międzywojen-
nym” – Andrzej Niewiadomski 
(Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej / Instytut Teatralny)
14.00–14.20
„Kolonia artystyczna w Krze-

mieńcu” – Dorota Seweryn-Pu-
chalska (Muzeum Nadwiślańskie 
w Kazimierzu Dolnym)

14.20–15.20 PRZERWA NA 
OBIAD
15.20–16.00
„Przedwojenne kurorty kresowe” 
– Tomasz Kuba Kozłowski (Dom 
Spotkań z Historią)
16.00–16.20
„Huculszczyzna oczami Janusza 
Świeżego” – Małgorzata Surmacz 
(Muzeum Lubelskie w Lublinie)
„Reduta, czyli teatr na Kresach” 
– Jarosław Cymerman (Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej / 
Instytut Teatralny)
17.00–17.45
„Zanim Skrzetuski poznał Bohu-
na. Grody Czerwieńskie, pograni-
cze polsko-ruskie w wiekach śred-
nich. Stan i perspektywy badań” 
– Marcin Wołoszyn (Uniwersytet 
Rzeszowski / Leibniz-Instytut Hi-
storii i Kultury Europy Środkowej 
i Wschodniej [GWZO], Lipsk)
DYSKUSJA – podsumowanie 
pierwszego dnia sympozjum

6 GRUDNIA 2019 ROKU (pią-
tek)
UTRATA–TRWANIE–WRA-
STANIE
10.00–10.20
„Pojęcie Kresów w podręczni-

kach historii w latach 1945–1989” 
– Tomasz Siewierski (Instytut Hi-
storii Nauki PAN)
10.20–10.40
„Jak prowadzić edukację o dzie-
dzictwie Kresów?” – Tomasz 
Kuba Kozłowski (Dom Spotkań 
z Historią)
10.40–11.00
„Topos utraty na wystawach 
narracyjnych. Jak pokazywać 
coś, czego nie ma” – Marek Za-
mbrzycki (Muzeum II Wojny 
Światowej)

11.00–11.20 PRZERWA NA 
KAWĘ
MUZEUM – PRZESTRZEŃ I 
OTOCZENIE
11.20–11.40
„Architektoniczne wzorce pałacu 
wojewody Janusza Zasławskiego, 
obecny Pałac Lubomirskich” – 
Andrzej Frejlich (Muzeum Lubel-
skie w Lublinie)
11.40–12.00
„Najdawniejsze dzieje placu Li-
tewskiego” – Rafał Niedźwiadek 
(Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka)
12.00–12.20
„O najnowszych badaniach archi-
tektonicznych Pałacu Lubomir-
skich” – Krzysztof Janus (Poli-
technika Lubelska)
DYSKUSJA – podsumowanie 

drugiego dnia sympozjum
ZWIEDZANIE PAŁACU LU-
BOMIRSKICH Wydarzenie To-
warzyszące
wykład z serii „Tradycja i Kultura 
Ziem Wschodnich Dawnej Rze-
czypospolitej”:
18.00 – „Modernizacja Kresów 

w dwudziestoleciu międzywojen-
nym” – Tomasz Kuba Kozłowski 
(Dom Spotkań z Historią)

Rejestracja: konsultacje@mu-
zeumlubelskie.pl bądź za pośred-
nictwem wiadomości fb
Zapraszamy!
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Sympozjum naukowe: Dziedzictwo kulturowe 
wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. 
Korzenie i wspólnota
Pałac Lubomirskich w Lublinie, 5-6 grudnia 2019.

Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna im. E. Smołki w Opolu 
oraz Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich Oddział w Opolu 
zapraszają na prezentację Toma-
sza Kuby Kozłowskiego z Domu 
Spotkań z Historią w Warszawie. 
Autor przypomni historię i doro-
bek wybranych firm działających 
na Ziemiach Wschodnich II Rze-
czypospolitej, znane i zapomnia-
ne marki, produkty podbijające 
rynek krajowy i rynki zagranicz-
ne a także postaci producentów i 
przemysłowców. Spotkanie po-
święcone kresowym produktom 
i wyrobom, które mogły znaleźć 
się pod choinką ilustrowane bę-
dzie oryginalną, często unikatową 
ikonografią z epoki. Zapraszamy 
do udziału i zachęcamy do upo-
wszechnienia tej informacji!

12 grudnia 2019, czwartek, godz. 
17.00, 
Opole, ul. Piastowska 18, Czytel-
nia WBP

Z Kresów pod choinkę…
12 grudnia, czwartek, 17.00, 
Opole, Piastowska 18, WBP
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21 września 2019 sobota – o 
godz. 7:30 autokar z gru-
pą 37 osób z Polski wyruszył  
z Gdańska do Wilna. W trakcie 
jazdy uczestnicy wyjazdu mieli 
okazję do zapoznania się mówiąc 
o sobie kilka słów przez mikrofon, 
wspólnym śpiewaniu piosenek  
i modlitwie. Opiekunem 
duszpasterskim naszej gru-
py był pallotyn z Warszawy,  
ks. Jerzy Błaszczak. Specjalnie 
wydrukowany śpiewnik na 25 le-
cie działalności Stowarzyszenia 
Rodzina Ponarska przez Mieczy-
sławę Cierpioł, był dodatkową 
atrakcją całego naszego wyjazdu. 
Postój na obiad tradycyjnie miał 
miejsce w lokalu Kolorada w 
Rucianem-Nida. Wieczorem ok. 
godz. 19:00 przyjechaliśmy do 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

22 września 2019  niedziela – po 
śniadaniu udaliśmy Siudo Wil-
na na Stare Miasto, gdzie po go-
dzinnym spacerze dotarliśmy do 
Kościoła pw. Ducha Świętego.  
O godz. 12:00 w intencji ofiar 
Zbrodni Ponarskiej została odpra-
wiona Msza św., koncelebrowana 
przez ks. proboszcza Tadeusza Ja-
sińskiego, ks. Jerzego Błaszczaka 
SAC i jeszcze jednego polskiego 
księdza z Ukrainy. Śpiewał chór 
młodzieżowy, a kazanie wygło-
sił Ks. Jerzy Błaszczak. Po Mszy 
św. złożyliśmy kwiaty pod tabli-
cą (ufundowaną w 2016 r. przez 
Stowarzyszenie Rodzina Pona-
rska), upamiętniającą ks. Romu-
alda Świrkowskiego, probosz-
cza parafii w latach 1941-1942, 
zamordowanego w Ponarach. 
Obecna była Pani Konsul RP na 
Litwie Elwira Szmalec (towa-
rzysząca nam również w dal-
szych uroczystościach tego dnia)  
i mieszkający w Wilnie prof. Ja-
rosław Wołkonowski. Następnie 
udaliśmy się autokarem na ul. Po-
łocką na Zarzeczu, gdzie ok. godz. 
14:00 uczciliśmy ofiarę Zbrodni 
Ponarskiej przez złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy pod tablicą 
upamiętniającą prof. Kazimierza 
Pelczara. Pani dr Krystyna Rot-
kiewicz z Wilna opowiedziała 
nam kilka ciekawych faktów z 
życia Profesora. Następnie uda-
liśmy się na Cmentarz Bernar-
dyński i tam na symbolicznym 
grobie Henryka Pilścia, harcerza  
i żołnierza AK, złożyliśmy kwia-
ty, zapaliliśmy znicze i odśpie-
waliśmy kilka piosenek harcer-
skich. Przez kilkanaście minut 
zwiedzaliśmy cmentarz i foto-
grafowaliśmy ciekawe napisy na 
nagrobkach. Około godz. 15:00 
spotkaliśmy się z polską przewod-
niczką Aliną Balciuniene, która 
pokazała nam uroki Wilna. Z uwa-
gi na brzydką i mokrą pogodę czas 
zwiedzania został skrócony, ale 
był efektywny. Zwiedziliśmy nie 
tylko Ostrą Bramę i Kościół pw. 

Św. Teresy, ale też Prawosławny 
Monaster Świętego Ducha. Nasz 
Ks. Jerzy Błaszczak tak gorliwie 
się modlił, że duchowny Cerkwi 
podszedł do nas, pozwolił Ks. 
Jerzemu dotknąć świętych stóp 
trzech męczenników (Antoni, Jan 
i Eustachy) i zszedł z nami do 
podziemi, które zobaczyliśmy po 
raz pierwszy. Wzruszającym mo-
mentem była wspólna modlitwa  
w podziemiach oraz prze-
kazanie kadzidła, świec i 
materiałów drukowanych  
o Cerkwii. Po mokrym zwiedzaniu 
Wilna chętnie wróciliśmy do cie-
płego hotelu na smaczną kolację. 
Miłą niespodzianką było spotkanie 
kilku członków Zarządu Stowarzy-
szenia (rodziny ofiar) z Panią Anną 
Schmidt-Rodziewicz (nowym) 
Sekretarzem Stanu, Pełnomoc-
nikiem Prezesa Rady Ministrów 
do Spraw Dialogu Międzynaro-
dowego, która w czasie krótkie-
go pobytu w Wilnie zechciała się  
z nami spotkać. Pani Minister 
otrzymała od nas książki i broszu-
ry dotyczące Zbrodni Ponarskiej. 
Zatem pierwszy kontakt już mamy 
„za sobą” - liczymy na dalszą 
owocną współpracę. Spotkanie 
zorganizował Pan Marcin Zienie-
wicz, Konsul RP na Litwie.

23 wrzesień 2019  poniedziałek 
- dzień ten dla naszej grupy był 
bardzo intensywny. Po śniadaniu 
zabraliśmy suchy prowiant i uda-
liśmy się na Ponary, gdzie złożyli-
śmy kwiaty i zapaliliśmy znicze w 
miejscu upamiętnienia Romów – 
ofiar Zbrodni Ponarskiej, zwiedzi-
liśmy cały kompleks Memoriału 
Ponarskiego (każdy z uczestników 

otrzymał mapkę) oraz Muzeum 
w Ponarach. O godz. 13:20 wzię-
liśmy udział w Państwowych Li-
tewskich Obchodach Dnia Holo-
kaustu Żydów w Ponarach przy 
Pomniku Żydowskim. Prezes na-
szego Stowarzyszenia Maria Wie-
loch wzięła udział w całych Ob-
chodach Dnia Holokaustu Żydów, 
które rozpoczęły się w Wilnie na 
terenie dawnego Getta Wileńskie-
go – pierwsza część oficjalnych 
wystąpień oraz występy młodzie-
ży. Stąd wyruszył  Marsz Żywych 
do dworca kolejowego, skąd na-
stąpił przejazd pociągiem do Po-
nar. Na stacji kolejowej PONARY 
oczekiwali na nas  inni goście i 
uczestnicy Marszu. Tu prowadze-
nie objęli Wojskowi z wieńcami, 
przedstawiciele władzy i inni ofi-
cjalni goście (w tym Korpus Dy-
plomatyczny z Panią Ambasador 
Urszulą Doroszewską). Ten kilo-
metr  Marszu Żywych przeszliśmy 
razem do Memoriału Ponarskiego. 
Tu przywitał bardzo serdecznie 
naszą grupę Pan Emenuelis Zin-
geris, Przewodniczący Między-
narodowej Komisji ds. Oceny 
Zbrodni Nazistowskich i Sowiec-
kich Reżimów Okupacyjnych na 
Litwie, który spowodował, że mo-
gliśmy oficjalnie złożyć wieniec 
pod Pomnikiem Żydowskim  w 
czasie uroczystości państwowych. 
Po oficjalnych uroczystościach 
o 14:30 ruszyliśmy do Święcian 
na spotkanie z mieszkającymi 
tam Polakami. Tam wspólnie o 
godz. 16:00 upamiętniliśmy pol-
skie ofiary I i II Wojny Światowej 
przy pomnikach i grobach na 
cmentarzu w Święcianach. Histo-
ryk dr hab. Monika Tomkiewicz 

(IPN Gdańsk) opowiedziała nam 
o motywach zbrodni na kilkuset 
Polakach ze Święcian i okolic 
oraz o prowadzonym przez IPN 
w tej sprawie śledztwie. Miesz-
kańcy Święcian i władze lokal-
ne były tak serdeczne, iż chcieli 
nam pokazać w okolicy więcej 
ciekawych miejsc historycznych, 
ale czas nas gonił na Konferen-
cję Ponarską do Domu Polskiego  
w Nowych Święcianach. 
Po godz. 17:00 zastali-
śmy pełną salę gości wraz  
z Konsulem Marcinem Zieniewi-
czem oraz przedstawicielami wła-
dzy lokalnej. Powitał nas dyrek-
tor Domu Polskiego w Nowych 
Święcianch Edward Jedzinski. 
Wśród gości byli: poseł na Sejm 
RL Zbigniew Jedzinski, radni rejo-
nu Święciańskiego  Vaclav Vilkoit, 
Vladyslav Jedzinski, Valerij Jure-
gielanec, dyrektor Podbrodzkiego 
Gimnazjum Žejmiana Pani Edyta 
Meškovienė, Anna Lastowska pre-
zes ZPL Oddz. Święciańskiego, 
zastępca dyrektora rejonu 
Święciańskiego Andrius Sarejus. 
Po krótkich problemach tech-
niczno-informatycznych wykład 
pt „Zbrodnia w Ponarach 1941-
1944” wygłosiła dr hab. Monika 
Tomkiewicz, po czym nastąpił wy-
stęp żeńskiego zespołu instrumen-
talno-muzycznego ze Święcian. 
Następnie Prezes Maria Wieloch 
omówiła 25 lat działalności Sto-
warzyszenia. Powtórny występ 
zespołu, wykonującego wspaniałe 
pieśni patriotyczne, zakończony 
został wspólnym odśpiewaniem 
na stojąco hymnu Pierwszej Bry-
gady. Wszystkim uczestnikom 
wręczono skromne upominki i 

broszury. Osobno książki i broszu-
ry otrzymali dyrektor Domu Pol-
skiego i dyrektor Podbrodzkiego 
Gimnazjum Žejmiana.

Na koniec zasiedliśmy do wspólnej 
biesiady - wspaniałe sękacze go-
spodarzy zostały przez nas szybko 
spałaszowane. Z naszej strony na 
stole znalazły się polskie ciastecz-
ka, ptasie mleczko, kawa i herbata. 
Bardzo miłe rozmowy odbyły się  
w kuluarach Domu Polskiego w 
Nowych Święcianach.  Mieszkań-
cy już zapraszali nas na przyszły 
rok. Zmęczeni, ale zadowoleni 
wróciliśmy późno do Wilna na 
ciepłą kolację.

24 wrzesień 2019 wtorek – po 
wczesnym śniadaniu i wzięciu ze 
sobą suchego prowiantu o godz. 
8:00 ruszyliśmy autokarem w kie-
runku Szawli (Żmudź – ok. 250 km 
na północ od Wilna). W czasie kil-
kugodzinnej jazdy przydały nam 
się bardzo śpiewniki, a głównymi 
głosami naszego autokaru byli 
Miecia Cierpioł, Stanisław Bieg  
i Wiesław Wołodko. Około godz. 
12:00 spotkaliśmy się na Górze 
Krzyży z Panią Jolantą Baszkie-
niene, Starostą Szawli. Po miłych 
przywitaniach i wymianie pamią-
tek odbyła się  Uroczystość Odsło-
nięcia i Poświęcenia Krzyża Pona-
rskiego na Górze Krzyży. Każdy z 
uczestników otrzymał fragmencik 
szarfy biało-czerwonej okalającej 
Krzyż. Następnie przy ołtarzowym 
stole między Krzyżem Ponarskim, 
Smoleńskim      i Katyńskim Ks. 
Jerzy Błaszczak odprawił Mszę 
św. w intencji Ofiar oraz wszyst-
kich, którzy dbają o zachowanie 

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI PONARSKICH NA LITWIE
upamiętniających  ofiary Zbrodni Ponarskiej Wilnie, na Wileńszczyźnie 
i w Szawlach - wrzesień 2019 r.
Maria Wieloch
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pamięci o strasznej zbrodni w Po-
narach. Zwiedzenie Góry Krzyży 
dla każdego z nas było mocnym 
przeżyciem. Po zakupie pamiątek  
i godzinnym zwiedzaniu miasta 
Szawle, późnym wieczorem wró-
ciliśmy do Wilna na kolację.

25 wrzesień 2019 środa – po śnia-
daniu udaliśmy się autokarem do 
Wileńskiego Hospicjum imienia 
bł. Michała Sopoćki, gdzie siostra 
Michaela Rak hojnie nas ugościła, 
a my zostawiliśmy dary rzeczowe 
i pieniężne. W kaplicy Miłosier-
dzia Bożego siostra opowiedziała 
nam historię obrazu Jezusa Miło-
siernego, malowanego wg wizji 
św. Faustyny Kowalskiej przez 
malarza Eugeniusza Kazimirow-
skiego. Zaraz po obiedzie udali-
śmy się na Ponary, gdzie o godz. 
14:00 w Kwaterze Polskiej roz-
poczęły się główne Uroczystości 
Ponarskie odśpiewaniem Hymnu 
Państwowego. Wartę Honorową 
pełnili harcerze ze szczepu Trop 
(ZHPnL) z druhem Arturem Koło-
szewskim. Uroczystość prowadzi-
ła Mieczysława Cierpioł, która po 
powitaniu gości oddała głos Pani 
Urszuli Doroszewskiej,  Ambasa-
dor RP na Litwie. Następnie prze-
mówił do nas Minister Jan Józef 
Kasprzyk, Szef UdSKiOR, a po 
nim Pan Jan Ambroziak z MKiDN 
odczytał list od Ministra Jarosława 
Sellina.

Po wystąpieniach gości z Polski, 
do licznie zabranych przemówiła 
Prezes  Maria Wieloch, która na-
wiązała do 25-lecia działalności 
Stowarzyszenia i ogromu zadań, 
jakie stoją przed władzą zarówno 
samorządową jak i państwową, 
by w pełni ujawnić Zbrodnię Po-
narską. Na zakończenie podzieliła 
się przesłaniem o pokój mówiąc, 
że pokój Świata zależy od pokoju 
w każdym naszym sercu. Kolejno 
głos zabrał Pan Stanisław Pieszko, 
Prezes Fundacji Samostanowienie. 
Do zebranych przemówiła również 
dr Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk,  
nowa Dyrektor Państwowego Mu-
zeum Żydowskiego w Wilnie im. 
Gaona, zapewniając o właściwym 
upamiętnieniu Polaków zamordo-
wanych w Ponarach w planowa-
nych kolejnych wystawach. Mszę 
św. koncelebrowali księża: Ks. Je-
rzy Witkowski – proboszcz parafii 
Wojdaty, Ks. Józef Aszkiełowicz 
– proboszcz parafii Butrymańce 
oraz Ks. Jerzy Błaszczak SAC, 
który wygłosił homilię. Uroczy-
stości uświetnił Chór Ballada z 
Wojdat, kierowany przez Teresą 
Kołtan, a modlitwę wiernych od-
czytał Wiceprezes Stowarzysze-
nia Przemysław Namsołek. Po 
Mszy św. Apel Pamięci odczytał 
Wiesław Wołodko (w galowym 
mundurze), członek Związku Pił-
sudczyków. Po Apelu delegacje 
złożyły wieńce, wiązanki kwiatów 
i znicze. Wszystkim uczestnikom 
uroczystości przekazano Broszu-
ry Ponarskie, a delegacjom Szkół, 
ZHPnL, organizacjom komba-
tanckim, Macierzy Szkolnej, 
księżom, Chórowi, przedstawi-
cielom ZPL oraz  innym gościom  
i delegacjom wręczono do-
datkowo inne drobne pamiąt-
ki. O godz. 17:00 w DKP  

w Wilnie rozpoczęła się Konferen-
cja Ponarska. Po odczytaniu listu, 
skierowanego do Uczestników 
i Organizatorów Uroczystości 
Ponarskich od Sekretarza Stanu 
Adama Kwiatkowskiego z Kan-
celarii Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, jako pierwsza głos 
zabrała Prezes Maria Wieloch, 
przedstawiając referat pt. „25 lat 
działalności Stowarzyszenia Ro-
dzina Ponarska”, po którym na-
stąpiło rozdanie medali dla osób 
zasłużonych dla Stowarzyszenia 
przez 25 lat jego działalności. Me-
dale otrzymali: Ambasada RP na 
Litwie, Ks. Józef Aszkiełowicz, 
Ks. Tadeusz Jasiński, Ks. Henryk 
Naumowicz, Ks. Jerzy Witkow-
ski, Stanisław Pieszko – Funda-
cja Samostanowienie, Dyrekcja 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 
Edward Trusewicz – Prezes Fun-
dacji „Kultura Wilna”, Związek 
Polaków na Litwie i dr Markas 
Zingeris (były Dyrektor Państwo-
wego Muzeum Żydowskiego im. 
Gaona w Wilnie). Następnie Man-
tas Siksnianas przedstawił referat 
pt. „Ponary 2019: co nowego?” 
przygotowany wspólnie z dr Sta-
nislovasem Stasiliusem (PMŻi-
GwW), a zaraz po nim referat  
pt. „Zbrodnia w Ponarach 1941-
1944” wygłosiła dr hab. Monika 
Tomkiewicz. Po zakończeniu wy-
stąpień delegacja Stowarzyszenia 
złożyła kosz białych i czerwonych 
kwiatów pod Tablicą Ponarską w 
DKP.  Przy kateringu w kuluarach 
kontynuowaliśmy dyskusję na te-
mat Ponar, II Wojny Światowej 
i stosunków polsko-litewskich, 
wszystkim chętnym rozdaliśmy 
materiały i pamiątki historyczne 
IPN, pamiątki reklamowe Gdań-
ska, książki i broszury.

26 wrzesień 2019 czwar-
tek – po śniadaniu o godz. 
10:00 – złożyliśmy kwiaty  
i zapaliliśmy znicze przy bramie 
(niedawno zlikwidowanego, po 
115 latach) wileńskiego więzienia 
na Łukiszkach. Tu towarzyszył 
nam Przedstawiciel Ambasady 
RP na Litwie. Umożliwiono nam 
wejście na teren zlikwidowanego 
więzienia, gdzie mogliśmy po-
robić zdjęcia i porozmawiać ze 
strażnikami w jęz. polskim. Na-
stępnie odbyliśmy wizytę w Mu-
zeum Okupacji i Walk o Wolność 
(byłym areszcie śledczym) przy 
ul. Ofiarnej i złożyliśmy kwiaty 
pod obeliskiem przy Muzeum. 
Spotkaliśmy tam bardzo liczną 
grupę polskiej młodzieży. Zdziwi-
ło nas, że w Muzeum broszury są  
w różnych językach z wyjątkiem 
jęz. polskiego. Poza tym osoby, 
które znają bardzo dobrze język 
angielski zauważyły, że jest dużo 
przekłamań historycznych - mię-
dzy innymi Polska we wrześniu 
1939 r widziana jest oczami Li-
twinów jako najeźdźca zadają-
cy pierwszy cios Litwie.  Oko-
ło godz. 14:00 pojechaliśmy do 
Zułowa, gdzie złożyliśmy wie-
niec i znicze pod Stelą i Dębem 
Ponarskim oraz tablicą pamiąt-
kową Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Tu odśpiewaliśmy Hymn 
Pierwszej Brygady. Członkowie 
Stowarzyszenia zapalili białe i 

czerwone znicze przy wszystkich 
Stelach znajdujących się w Alei 
Pamięci Narodowej. Zdziwiła 
nas wisząca na polskim terenie 
tylko flaga litewska. Jednocześnie 
miłym zaskoczeniem była obec-
ność w Zułowie Pana Moiseja Sha-
piro ze Święcian (Przewodniczący 
Wspólnoty Żydowskiej w rejonie 
Święciańskim), który opowiadał 
o Polakach ratujących Żydów  w 
czasie II Wojny Światowej i obda-
rował nas książką monografią oraz 
kalendarzem żydowskim (obecnie 
początek nowego roku żydowskie-
go), dziękował nam za obecność  
w Ponarach i Święcianach. 
Ostatnim punktem progra-
mu było zwiedzenie kościoła  
w Powiewiórce i uczestnictwo we 
Mszy św., odprawianej przez Ks. 
Jerzego Błaszczaka. Dla wszyst-
kich uczestnictwo we Mszy św. w 
starym, zabytkowym kościele pw. 
Św. Kazimierza, gdzie ochrzczo-
ny był Marszałek Józef Piłsudski, 
było dużym przeżyciem. Pełni 
mocnych i ciekawych wrażeń  
wróciliśmy do Wilna. Tutaj złoży-
liśmy jeszcze hołd  Marszałkowi 
na Cmentarzu na Rossie – przy 
Mauzoleum Matki i Serca Syna 
oraz przy grobie Kazimierza Sa-
kowicza, gdzie został odczytany 
przez Wiceprezesa Stowarzysze-
nia Przemysława Namsołka list 
od Wojewody Pomorskiego, który 
dotarł do nas  późno. Po krótkim 
zwiedzeniu cmentarza (remont) 
pojechaliśmy na kolację do Domu 
Kultury Polskiej.

27 wrzesień  2019 piątek – po 
śniadaniu ok. godz. 8:00 nastąpił 
wyjazd z Wilna do Polski. Trady-
cyjnie odwiedziliśmy cmentarz 
w Berżnikach, gdzie zapaliliśmy 
znicze pod Pomnikiem Ponarskim 
i Pomnikiem jego fundatora - Jana 
Górala. Obiad zjedliśmy w Rucia-
nem–Nida w restauracji Kolorada, 
skąd już spokojnie wyruszyliśmy  
do Gdańska, gdzie dotarliśmy ok. 
godz. 19:00.

Nasz kierowca Pan Roman przez 
tydzień wspólnego podróżowania 
spisywał się świetnie, za co ser-
decznie mu dziękujemy.

Szczególne podziękowania kieruję 
do Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Gdańsku za przekazane 
broszury, książki i inne materiały 
edukacyjne oraz do Biura Prezy-
denta Miasta Gdańska – Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku, za 
przekazanie albumów, notesów, 
toreb i innych materiałów pro-
mocyjnych. Jak co roku broszury 
o Zbrodni Ponarskiej otrzymali-
śmy z Działu Wydawnictw IPN 
w Warszawie, za co bardzo dzię-
kujemy. Broszurami, książkami  
i materiałami promocyjnymi ob-
darowani zostali harcerze, liczna 
młodzież polskich szkół na Wi-
leńszczyźnie oraz wszyscy uczest-
nicy licznych uroczystości, które 
odbywały się w ciągu pięciu dni 
na Wileńszczyźnie i w Szawlach.

Maria Wieloch i Anna Bach, 

Gdańsk, październik 2019

W Brzegu na Opolszczyźnie, 
tu gdzie w 1945 roku z Kresów 
wysiedlono bardzo liczną rzeszę 
mieszkańców, otwarto nową sta-
łą wystawę pn.”Kresy. Ocalone 
wspomnienia”.

Oczekiwana z utęsknieniem, 
otwarta podczas brzeskich uro-

czystych obchodów Święta Nie-
podległości w Muzeum Piastów 
Śląskich. Podczas wernisażu sala 
wystawiennicza pękała w szwach, 
nie pomieściła wszystkich chęt-
nych, niektórzy kresowianie stali 

na dworze. Kilkanaście miesięcy 
przygotowań, zbierania ekspo-

Wystawa „Kresy. 
Ocalone wspomnienia” 
otwarta w Muzeum 
Piastów Śląskich w 
Brzegu.
Eugeniusz Szewczuk

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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natów, rozmów z kresowianami 
i dzisiaj można nareszcie powie-
dzieć, że kolejny etap dokumen-
towania tradycji i historii Kresów 
został zapoczątkowany. 
To tylko cząstka tego co miało już 
2 lata temu w Brzegu stać się fak-
tem, bowiem władze miasta liczy-
ły na to, że Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego zgodzi 
się na powstanie w mieście Mu-
zeum Dziedzictwa Kresów. Był i 
jest gotowy projekt znanego war-
szawskiego architekta i projektan-
ta wnętrz Mirosława Nizio (m.in. 

twórca koncepcji przestrzennej 
Muzeum Żydów, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego), który 
przygotował wstępne założenia 
koncepcji zagospodarowania bu-
dynku piastowskiego Gimnazjum 
Ilustre.

Budynek jest własnością miasta, 
a ideę utworzenia w nim Muzeum 
Kresów wysunął sam Burmistrz 
Brzegu Jerzy Wrębiak. Pomysł 
znalazł wielu zwolenników, w 
tym w środowiskach kresowych. 
Popierali go również parlamenta-

rzyści oraz członkowie Rady Mi-
nistrów. Stało się jednak inaczej.

Muzeum Kresów powstanie na 
Kresach Rzeczypospolitej, w Lu-
blinie.

Wystawa upamiętnia Kresy 
Wschodnie z perspektywy tych, 
którzy zostali z nich wygnani i 
osiedlili się na Ziemiach Odzyska-
nych. Składają się na nią: salonik 
szlachecki, salonik mieszczański, 
chłopska izba, monitory z prezen-
tacją slajdową dziedzictwa kultu-
rowego Kresów, budki telefonicz-
ne, w których można wysłuchać 
kresowych wspomnień, fototapety 
przedstawiające dworce kolejowe 
i utrudzonych ekspatriantów, sym-
boliczny tor kolejowy, walizki, 
wózek – atrybuty wygnańczego 
losu, pamiątki rodzinne, takie jak 
fotografie, dokumenty, pamiętni-
ki, książki, sprzęty domowe, rze-
miosło artystyczne.

Autorzy wystaw zgromadzili w 
Sali wystawienniczej ponad 2500 
eksponatów pozyskanych od dar-
czyńców (na samej wystawie 
można zobaczyć ich 1000).

Jest to jedyna w swoim rodzaju 
lekcja historii o Kresach Wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej.

„Nie mniej ważna jak zbiory ro-
dzinnych pamiątek i dokumentów, 

umieszczonych w gablotach, jest 
aranżacja tej wystawy, stanowiąca 
nie tylko oprawę, dekorację, tło 
dla zgromadzonych eksponatów, 
ale także będąca wartością samą w 
sobie, w aspekcie historycznym, 
artystycznym i symbolicznym. 
Zwiedzającemu, po wejściu, ona 
przede wszystkim i w pierwszej 
kolejności rzuca się w oczy. Wi-
dzimy na przykład  salonik szla-
checki, potem salonik mieszczań-
ski, chłopską izbę wraz z ich wy-
posażeniem. Wszystko dokładnie 
odtworzone z dbałością o prawdę 
historyczną”.

„Żadną miarą nie rościmy sobie 
pretensji do opowiedzenia całej 
historii Kresów Wschodnich daw-
nej Rzeczypospolitej” - napisano 
w folderze. 

„Niezwykle istotnym składni-
kiem aranżacyjnym ekspozycji 
jest tor. Kolejowy tor przecinający 
salę wystawową. Do ścian przy-
twierdzone są duże fototapety, na 
których widnieją dwa wspaniałe 
dworce kolejowe, szczególnie 
piękny jest ten po lewej – eklek-
tyczny dworzec we Lwowie, obok 
podobny do niego dworzec we 
Tarnopolu. Na trzeciej fotografii 
lokomotywa ze składem wago-
nów oczekuje na stacji w Łucku. 
Na te fotografie nałożone zostały 
dwa inne zdjęcia. Grupa utrudzo-
nych ludzi, kobiet, mężczyzn i 
dzieci, zwrócona jest ku dworco-
wi lwowskiemu. Nieopodal ro-
dzona – widzimy kobietę z małym 
dzieckiem na ręku – pcha, ciągnie, 
mocuje się z prostym wózkiem 
wypełnionym jakimś dobytkiem. 
Nagle wózek, w każdym razie bar-
dzo podobny do tego na zdjęciu, 

jakby materializuje się w naszych 
oczach, na środku wystawy, przy 
torze, a fotografia zyskuje dzięki 
temu historycznemu rekwizytowi 
niejako trzeci wymiar. 

Nad fototapetą biegnie litania 
miast: Lwów, Stanisławów, Tar-
nopol, Brześć, Sambor, Stryj, 
Równe, Borysław, Złoczów, Łuck, 
czyli miast, z których Polacy zo-
stali wypędzeni, a zarazem miast, 
z których pochodzą darczyńcy 
bądź ich nieżyjący już przodkowie 
i ich pamiątki”.

Dyrekcja Muzeum w Brzegu za-
chęca wszystkich, którzy posiada-
ją jakiekolwiek pamiątki  rzeczo-
we z Kresów i wyrażą chęć prze-
kazania ich dla celów wystawy, o 
kontakt z brzeskim muzeum – tel. 
77 41

Jednocześnie dyrekcja zaprasza na 
nową wystawę stałą w Muzeum 
Piastów Śląskich w Brzegu pn. 
„Kresy. Ocalone wspomnienia”. 
Muzeum czynne jest od wtorku 
do niedzieli w godzinach 10:00 
– 17:00 (ostatnie wejście o godz. 
16:00, bowiem przyjmuje się, że 
obejrzenie całości prezentowa-
nych w muzeum kolekcji zajmuje 
minimum godzinę). Oczywiście 
nie trzeba wcześniej rezerwować 
biletów. Więcej szczegółów do-
tyczących zwiedzania na stronie 
internetowej www.zamek.brzeg.pl  
do zakładki „dla zwiedzających”. 
Tam są aktualne ceny biletów i inne 
informacje ważne dla turystów. 
W środy wstęp jest bezpłatny.

tekst i zdjęcia: 

Eugeniusz Szewczuk

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

http://www.zamek.brzeg.pl/?fbclid=IwAR2O42Z_sewBpzHH9Bzhg_XDmA3D9xzRN_wd3HLyGb4ta-WdF9xwPV6yfeo
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Wszyscy się pocieszają, że listo-
pad to taki romantyczny czas. Po-
lacy stworzyli nawet sobie brend 
o nazwie «złota polska jesień» i 
sprzedają go chyba jako lekarstwo 
na sezonową depresję. 

Działa oczywiście jak placebo, 
bo wiadomo, że listopad to mie-
siąc śmierdzący zgniłymi liśćmi, a 
kolory ma nie złote, tylko szare z 
odcieniem sinego przejawiającego 
się na zmarzniętych dłoniach.

Mieszkańcy Równego natomiast 
raczej w ramach terapii depresji 
robią sobie zdjęcia z liśćmi w Par-
ku Szewczenki i zapychają nimi 
Facebook. Jasne jest przecież, że 
listopada nikt nie lubi. Po pierw-
sze jest depresyjny, a po drugie 
długi. Na Ukrainie nie ma w nim 
ani jednego dnia świątecznego, a 
w Polsce w jednym dniu idzie się 
na cmentarz rozmyślając o śmier-
ci, a w drugim na Marsz Niepodle-
głości myśląc ewentualnie o zady-

mie w centrum miasta. 
Taka jest prawda i nie 
pocieszajmy się, że jest 
weselej.
O tym właśnie du-
małam idąc w sobotę 
rano do osiedlowego 
sklepu. W sumie było 
nawet ciepło, ale to już 
tylko bonus od przyro-
dy, a przed nami kałuże 
i błoto, a w nich bez-
pańskie psy. Na drze-
wach zaś kruki i wrony 
jak w filmie Hitchcoc-
ka. Smutnie główkując 
doszłam do osiedlo-
wego sklepu. Nie, nie 
miałam zamiaru ku-
pować niczego oprócz 
tego, czego mi się chce 
do jedzenia. Szybko 
zrobiłam zakupy i wy-
szłam. A może mięso 
na pieczeń? Nie. Nie ma mowy. 
Nie chce mi się gotować. Dobra. 
Wracam po dwa uda kurczaka na 

rosół. W sumie w weekend nigdzie 
gotowego obiadu domowego nie 
kupię, to zrobię zupę z mrożonek 
w lodówce.. 

Towarzystwo Kultury 
Polskiej Ziemi Zdołbu-
nowskiej uczciło w nie-
dzielę 17 listopada 101. 
rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę.
Uroczystość miała miej-
sce w Rejonowym Domu 
Kultury i zaszczycili ją 
swoją obecnością liczni 
goście.
Konsulat Generalny RP 
w Łucku reprezentował 
konsul Piotr Matusiak, 
przybyli też przedstawi-
ciele władz miasta. Na 
widowni, oprócz licznie 
przybyłych mieszkańców 
Zdołbunowa, obecni byli 
reprezentanci zaprzyjaźnionych 
towarzystw kultury polskiej – z 
Ostroga, Równego, Szepetówki 
i Dubna.
Do występów młodzieży ze 
Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w 
Zdołbunowie, która rozpoczęła 
uroczystość polonezem i mon-
tażem poetycko-muzycznym, 
dołączyli artyści z zaproszonych 
towarzystw. Rozbrzmiewały 
więc pieśni żołnierskie, ludowe i 
poetyckie, oraz wiersze okolicz-
nościowe.
Widzowie mogli podziwiać też 
taniec i grę na dzwoneczkach w 
wykonaniu grupy dzieci niepeł-

nosprawnych «Asorti» ze Zdoł-
bunowa.
Było jednocześnie poważnie i 
wesoło, uroczyście i swobodnie 
– to chyba dobrze, ponieważ tego 
typu uroczystości łączą ze sobą 
cześć dla tych, którym zawdzię-
czamy niepodległość z radością 
życia w wolnym kraju.
Na koniec wszyscy mogli spróbo-
wać pysznego bigosu i słodkiego 
rogala świętomarcińskiego, co 
jest już tradycją dla gościnnych 
członków Towarzystwa w Zdoł-
bunowie. Była to okazja, aby 
spędzić wspólnie czas, poznać 
się wzajemnie, porozmawiać i 
pośpiewać po polsku i ukraińsku.

Parafianie kostopolskiego kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa oraz członkowie miejscowego 
Towarzystwa Kultury Polskiej wzię-
li udział w niezwykłej lekcji historii 
zorganizowanej z okazji Święta Nie-
podległości Polski.
24 listopada uczniowie sobotniej 
szkoły działającej przy TKP zorga-
nizowali lekcję na temat «Droga ku 
Niepodległości». Przeprowadziła ją 
uczennica szkoły Ania Palij. Zgro-
madzeni dowiedzieli się, jak Polska 
wywalczyła niepodległość oraz po-

znali najważniejsze daty z polskiej 
historii.

Święto Niepodległości Polski w Ko-
stopolu zostało uczczone również 
dwa tygodnie wcześniej. 10 listo-
pada w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa harcerze z ko-
stopolskiej drużyny «Arka» Hufca 
«Wołyń» przekazali proboszczowi 
parafii ks. Andrzejowi Parusińskie-
mu Ogień Niepodległości pobrany 
na cmentarzu legionowym w Ko-
stiuchnówce.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Pisząc kolejny szkic biograficz-
ny do rubryki «Ocaleni od za-
pomnienia» wspominałam wy-
darzenia sprzed dziesięciu lat, 
kiedy obwodowe archiwum w 
Równem nawiedził niezwykły 
gość.

Wtedy, w 2009 r., pełniłam 
funkcję kierowniczki czytelni 
w Państwowym Archiwum Ob-
wodu Rówieńskiego. W czytel-
ni pracowało wówczas wielu 
naukowców. Akta NKWD czę-
ściowo były jeszcze niedostęp-
ne dla szerszego grona badaczy, 
m.in. protokoły śledztwa były 
wówczas ciągle opatrzone klau-
zulą «Tajne». Opracowywali je 
wyłącznie członkowie zespołu 
redakcyjnego «Zrehabilitowa-
ni przez historię» tworząc bazę 
danych mieszkańców obwodu 
rówieńskiego, którzy doznali so-
wieckich represji. Pewnego dnia 
do czytelni przyszedł niezwykły 
badacz. Ale o wszystkim po ko-
lei…

Ten szkic kontynuuje cykl pu-
blikacji poświęconych nauczy-
cielom polskim, którzy w latach 
1939–1941 doznali represji ze 
strony władz radzieckich. Po-
święcony jest Eugeniuszowi 
Bylinie, nauczycielowi z Korca 
(w tomie 3 wydania «Zrehabi-
litowani przez historię. Obwód 

rówieński» został 
on wpisany jako 
Билина Євген 
Ка з и м и р о в и ч ; 
funkcjonariusze 
NKWD zapisy-
wali jego imię i 
nazwisko po ro-
syjsku – Евгений 
Былина; na jed-
nym ze zdjęć w 
aktach śledztwa 
widnieje napis 
«Белина», przy-
puszczamy, że 
jego ród należał 
do herbu Belina).
Eugeniusz Byli-
na urodził się w 
1908 r. w mia-
steczku Mości-
ska (przed wojną 
– województwo 
lwowskie). Jego 
ojciec Kazimierz 
Bylina praco-
wał jako strażnik 
w miejscowym 
urzędzie finan-
sowym. Oboje z matką zmarli 
w 1928 r. Oprócz Eugeniusza w 
rodzinie było jeszcze troje dzie-
ci: Henryk (ur. w 1913 r.), Zenon 
(ur. w 1906 r.) i Gabriela (ur. w 
1904 r.). Zenon w przededniu II 
wojny światowej mieszkał we 
Lwowie, był nauczycielem kur-
sów pedagogicznych. Obaj bracia 

Eugeniusza zostali zmobilizowa-
ni na wojnę niemiecko-polską i 
ich losy w czasie, kiedy NKWD 
przesłuchiwało Eugeniusza Byli-
nę, nie były mu znane (wzmiankę 
o Zenonie Bylinie znaleźliśmy w 
bazie Wojskowego Biura Hi-
storycznego). Siostra Gabriela 
mieszkała w Przemyślu..

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

Zdołbunów dla Niepod-
ległej 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Ocaleni od zapomnienia: Eugeniusz 
Bylina  
MONITOR WOŁYŃSKI

Stosunki rówieńsko-polskie: Jak 
przeżyłam listopad
MONITOR WOŁYŃSKI

Lekcja niepodległości 
w Kostopolu  
MONITOR WOŁYŃSKI
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Kaplica Polskiej Golgoty Wschodu: 
Katyń + Sybir + Kresy w bastionie św. Barbary na Jasnej Górze
Andrzej Leszewski

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

To obiekt o powierzchni użytko-
wej wynoszącej 1203 m2, kuba-
turze   8.321 m3, oraz wysokość 
na 3 kondygnacje.
Koncepcja architektoniczna za-
twierdzona i pobłogosławiona w 
roku 2004 przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II – nazywana odtąd 
„projektem papieskim”

Budowa trwa na podstawie ze-
zwolenia budowlanego nr.777 z 
dnia 16.09.2005.
Szczegóły dokumentacji i faktów 
związanych z powstaniem obiek-
tu zawarte są w rejestrze pod 
nazw KALENDARIUM.

PROJEKT ORGANIZACYJNY

*  Kaplica - światowe centrum 
modlitewne za ofiary, bohaterów 
i 
dziedzictwo polskie na Wscho-
dzie - obiekt łączący funkcje pre-
zentacji historycznych ze stałą                         
posługą modlitewną

* Organizacja pn. Związek 
Narodowy - Renesans Pol-
ski            związek osób prawnych 
powołany przez stowarzyszenia, 
towarzystwa, fundacje tworzone 
dla upamiętnienia zbrodni katyń-
skiej,   deportacji syberyjskich i 
pogromów ukraińskich i litew-
skich. 
Związek jest pierwszą formułą 
organizacyjną integracji licznych 
środowisk ze wschodnim rodo-
wodem w celu:
   - bezpośredniej obsługi piel-
grzymów przybywających do 
Kaplicy: 
materiały informacyjne, książki, 
prezentacje multimedialne itp., 
wyposażenie obiektu w doku-
mentacje, ilustracje związane z                    
poszczególnymi miejscami pa-
mięci „wschodniej” w obszarze 
Katyń, Sybir, Kresy.

  - realizacji programu eduka-
cyjnego i wychowawczego ko-
lejnych  pokoleń Polaków z per-
spektywy doświadczeń polskich 
na  Wschodzie

Skrót kalendarium projektu. 

W drugiej połowie roku 2001 – 
na spotkaniu na Jasnej Górze z 
udziałem ówczesnego Ojca Ge-
nerała Izydora Matuszewskie-
go, Ojca Przeora Jasnej Góry 
i administratora Jasnej Góry z 
jednej strony oraz księdza pra-
łata Zdzisława Peszkowskiego 
– ówczesnego Kapelana Rodzin 
Katyńskich i Pomordowanych na 
Wschodzie oraz jego współpra-
cowników – dr.inż.Tadeusza Pod-
kówki, inżyniera architekta Jacka 
Heydy i Ryszarda Dyji uzgod-
nione zostały miejsce i warunki 
przystąpienia do ewentualnego 
działania wokół upamiętnienia w 
obrębie rawelinu twierdzy Jasna 
Góra ofiar na Wschodzie.

2003 rok, Ksiądz prałat Zdzisław 
Peszkowski – podczas pobytu 
na Watykanie z okazji świąt Bo-
żego Narodzenia, przedstawił 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
II - koncepcje utworzenia obiek-
tu Pamięci Polskiej Golgoty 
Wschodu ze wskazaniem dwóch 
miejsc możliwej lokalizacji – Li-
cheń i Jasna Góra.

02-03.2004 na zlecenie Zakonu 
O. Paulinów – pracownia archi-
tektoniczna Atelier PS – Ma-
rek Skwara i Mirosław Polak w 
Katowicach wykonała projekt 
koncepcyjny obiektu pn.Kapli-
ca Polskiej Golgoty Wschodu w 
Bastionie św.Barbary na Jasnej 
Górze. 

04.2004 - audiencja u Ojca Świę-
tego Jana Pawła II z udziałem:

- ks.prałat Zdzisław Peszkowski
- Generał Zakonu O.Paulinów – 
o.Izydor Matuszewski
- O.Jarosław Łuniewski – Paulin 
+ 2 braci
- Barbara Piasecka- Johnson
Ojcu Generałowi Izydorowi Ma-
tuszewskiemu przekazana została 
decyzja Ojca Świętego, że Ka-
plica Polskiej Golgoty Wschodu: 
Katyń+Sybir+Kresy będzie bu-
dowana w bastionie św.Barbary 
na Jasnej Górze.
Ojciec Święty pobłogosławił 
projekt koncepcyjny, który odtąd 
nazywać się będzie Projekt pa-
pieski.
Barbara Piasecka-Johnson wyra-
ziła zgodę na finansowanie prac 
w bastionie św.Barbary na Jasnej 
Górze i stała się głównym funda-
torem pierwszego etapu prac
budowlanych.

11.2004
POCZATEK PRAC BUDOW-
LANYCH W BASTIONIE 
ŚW.BARBARY:
Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkow-
ski mianuje pana Ryszarda Dyję 
swym pełnomocnikiem ds. budo-
wy obiektu. Przebieg podstawo-
wych prac budowlanych w zakre-
sie wydobycia i usunięcia gruzu 
(foto obok) i zawalonych skał z 
bastionu św.Barbary.

2005
31.08.2005 - Klasztor O.Pauli-
nów występuje do Urzędu Mia-
sta Częstochowy z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę kaplicy 
w bastionie św.Barbary na Jasnej 
Górze.

16.09.2005 - Prezydent Miasta 
Częstochowa wydaje decyzję 
nr.777 dnia 16.09.2005

Zespół księdza Zdzisława Pesz-
kowskiego ds. Kaplicy Polskiej 

Golgoty Wschodu na Jasnej 
Górze
Prezydent Ryszard Kaczorowski 
- Londyn (+)
Ks.Prałat Józef Maj - Warszawa
Ks.Kazimierz Kurek - Łódź
Prof.Janusz Kawecki - Kraków
Prof.Wiktor Zin - Kraków (+)
Prof.Dominik Sankowski - Łódź
Prof.Wiesław Wysocki - Warsza-
wa
Prof.Wojciech Kubiczek - 
Czchów
Architekt Marek Skwara - Kato-
wice
Architekt Mirosław Polak - Ka-
towice
Architekt Jacek Heyda - Katowi-
ce
Barbara Piasecka-Johnson - USA 

(+)
Architekt Grażyna Luba Jonkaj-
tys- Warszawa
Redaktor Bożenna Armatowicz - 
Białystok (+)
Redaktor Anna Pietraszek - War-
szawa
Redaktor Anna Dąbrowska - Czę-
stochowa
Inż.Ryszard Dyja - Sosnowiec
Inż.Tadeusz Podkówka - Opole 
(+)
Adwokat Tadeusz Szymański - 
Lublin (+)
Adwokat Grzegorz Jędrejek - Lu-
blin
Anna Rastawicka - Warszawa
Teresa Walewska-Przyjałkowska 
- Warszawa (+)
Ewa Siemaszko - Warszawa

/ - stan budowy w roku 2007, widok z wieży …..

/ …zatwierdzenie i błogosławieństwo dla projektu …
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Wiktor Węgrzyn - Warsawa (+)
Zygmunt Zdrojewski - Łódź (+)
Władysław Kościołek - Warsza-
wa
Andrzej Leszewski - Łódź
- pełnomocnikiem ks.Prałata 
Zdzisława Peszkowskiego ds.bu-
dowy kaplicy w
bastionie św.Barbary na Jasnej 
Górze był inż. Ryszard Dyja

2006
Opracowanie propozycji organi-
zacyjnych instytutu, wyposażenia
oraz finansowania „kompleksu”
KAPLICA + STOWARZYSZE-
NIE + INSTYTUT
Polska Golgota Wschodu jest 
sprawą o znaczącym wymiarze 
narodowym, szczególnie w za-
kresie edukacji i wychowania 
kolejnych pokoleń Polaków w 
przestrzeni ich tożsamości.
Jest wskazanie, aby powstała sil-
na i międzynarodowa organizacja 
łącząca rozproszone dotąd po 
całym świecie różne aspekty Pol-
skiej Golgoty Wschodu.
Jednocześnie organizacja taka 
– we współdziałaniu z gospoda-
rzami miejsca – klasztorem Jasna 
Góra, będzie realizować formy 
świeckiej obsługi funkcjonowa-
nia Kaplicy Golgoty Wschodu.
Kompleks organizacyjny: Kapli-
ca + Stowarzyszenie + Instytut, 
zajmie się koordynacją spraw i 
przedsięwzięć dotyczących tema-
tów swojego działania.
Szczególny - nowy akcent będzie 
położony na te wszystkie zagad-
nienia, które uświadomią – obok 
cierpień, również osiągnięcia Po-
laków na Wschodzie – przeszłe 
i bieżące; osiągnięcia które są 
gruntem dumy polskiej – osią-
gnięcia w sferze kultury i nauki 
– co Ojciec Święty Jan Paweł II 
określił jako „depozyt polski –
jeszcze Polska …”

2007
Postęp prac budowlanych w ba-
stionie św.Barbary. Trwają prace 
budowlane, rekonstrukcja muru 
wewnętrznego (foto niżej i po 
prawej powyżej) oraz zadaszenia 
przestrzeni pomiędzy murem ze-
wnętrznym i wewnętrznym.

2008
23.01.l2008 pismo p.Ryszarda 
Dyji – pełnomocnika ks.Z.Pesz-
kowskiego ds. budowy Kaplicy 
Polskiej Golgoty Wschodu na Ja-
snej Górze
Ryszard Dyja 2008-01-23
Ojciec Generał
Izydor Matuszewski
----------------------------
Jasna Góra
Czcigodny Ojcze Generale, Oj-
ciec mój zginął w Katyniu. Jako 
dziecko z matką przeżyłem ge-
hennę sybiru, dokąd bolszewicy 
zesłali nas z naszych polskich 

Kresów, z Kowla. Ksiądz prałat 
Peszkowski uczynił mnie swoim 
pełnomocnikiem do spraw Kapli-
cy Golgoty Wschodu budowanej 
na Jasnej Górze. Tak byłem przez 
niego przedstawiony Ojcu Gene-
rałowi.
Ksiądz prałat utworzył zespół lu-
dzi kompetentnych i zaufanych 
różnych specjalności, którzy mie-
li zaproponować kształt funkcjo-
nalny i organizacyjny Kaplicy. W 
ciągu kilku lat wykonana została 
wielka praca – na bieżąco kon-
sultowana – przy udziale księdza 
Zdzisława – z projektantami z 
Katowic. Byliśmy i jesteśmy go-
towi ją przedstawić Ojcom Pauli-
nom, kiedy będzie takie życzenie.
Od ponad roku prace przy budo-
wie kaplicy zostały wstrzymane. 
Nikt z nas nie wie, dlaczego. Za-
milkł również ksiądz prałat – i 
to milczenie zabrał ze sobą – z 
wyjątkiem listu, który napisał do 
Ojca Generała w dniu 22 sierpnia 
2007 – widząc, że sprawy źle wy-
glądają.
Odpowiedzi Ojca Generała z 
dnia 4 października 2007 ksiądz 
Zdzisław już nie przeczytał. Pi-
smo nadeszło na Dziekanię w 
przeddzień jego pogrzebu. W ten 
sam przeddzień pogrzebu księdza 
Prałata pani Anna Rastawicka po-
informowała nas, że w jej rozmo-
wie telefonicznej Barbara Piasec-
ka wyraziła „gotowość dalszego 
wspierania dzieła księdza Pesz-
kowskiego na Jasnej Górze”.
Drogi Ojcze Generale, Projekt 
utworzenia Kaplicy Golgoty 
Wschodu: Katyń+Sybir+Kresy 
na Jasnej Górze jest znany po-
wszechnie tysiącom Polaków w 
Polsce i zagranicą.
Ksiądz Zdzisław mówił o tym w 
czerwcu 2004 w Klubie Dzien-
nikarza w Warszawie: „….z oj-
cem generałem Paulinów przy-
nieśliśmy coś, co Ojciec Święty 
bardzo czekał na to, - to jedno z 
największych marzeń naszych – 
a mianowicie – na Jasnej Górze 
, w Sanktuarium Matki Bożej, do 
której Oni wszyscy tak tęsknili, 
to tam będzie Golgota Wschodu, 

będzie specjalne miejsce, specjal-
na kaplica.
Oprócz tego będą nazwiska – 
ktokolwiek, kto przeszedł przez 
Wschód, kto został tam w jakiś 
dziwny sposób zraniony, stracił 
swoich najbliższych …. I nikt 
nam już tego nie odbierze…”
Tysiące Polaków w Polsce i za-
granicą dotąd czekają, pytają się 
- kiedy…?
Co mamy im dzisiaj powiedzieć?
Pytają się teraz nas, których zna-
ją i do których mają zaufanie, bo 
zaufanie mieli do księdza Prałata.
Nie wiemy dotąd, jaka jest przy-
czyna, że budowa stoi. Powstają 
różne lęki, że Golgota Wschodu 
może zostać położona kolejny raz 
na ołtarzu jakiejś poprawności.
Jako człowiek doświadczony w 
sposób szczególny na Wschodzie 
dobrze wiem, co czują i myślą ci 
, którzy utracili swoich bliskich 
w okrutny sposób w Katyniu, 
którzy przeżyli ową gehennę 
deportacji syberyjskich, którzy 
przeżyli bestialstwo pogromów 
ukraińskich i
litewskich na polskich Kresach.
Polaków z rodowodem Golgo-
ty Wschodu żyjących obecnie w 
Polsce i na świecie w pierwszym
i kolejnych pokoleniach jest po-
nad 10 milionów.
Oni wszyscy wiedzą, że jest to 
święta sprawa narodowa, która 
znalazła swoje miejsce na Jasnej 
Górze – tam, „gdzie zawsze byli-
śmy wolni”, u boku Matki Bożej 
Królowej Polski.
Miejsce to ma być światowym 
centrum modlitewnym, doku-
mentacyjnych i edukacyjnym dla 
kolejnych pokoleń Polaków.
I co mamy im dzisiaj powiedzieć?
W imieniu nas wszystkich, którzy 
- na życzenie śp.księdza Prałata 
Peszkowskiego, uczestniczyli w 
pracach nad kształtem organiza-
cyjnym i funkcjonalnym kapli-
cy, proszę, aby Ojciec Generał 
zechciał przyjąć nas i przekazał 
prawdę stanu bieżącego; abyśmy 
mogli wspólnie zastanowić się, 
co dalej czynić, aby dzieło, które 
pobłogosławił Ojciec Święty Jan
Paweł II, zostało zrealizowane.
Z oddaniem i miłością
/-/ Ryszard Dyja
2013
Postęp prac budowlanych stan 
surowy (foto „prawa góra”) ka-
plicy z zadaszeniem.

Komunikat Biura Prasowego 
Jasnej Góry
2017-10-04
Najważniejszy etap prac konser-
watorskich w Bastionie św.Bar-
bary zakończony Zakończył się 
jeden z najważniejszych etapów 
prac konserwatorskich w XVII 
wiecznym Bastionie św.Barbary.
Wydarzenie to uświetniło w pią-

tek, 29m września, spotkanie 
władz Zakonu oraz darczyńców, 
a także osób nadzorujących inwe-
stycję, podczas którego wykład 
na temat historii i pierwotnych 
funkcji założenia fortyfikacyjne-
go twierdzy jasnogórskiej wy-
głosił konserwator Aleksander 
Broda.
Podczas spotkania Dominika 
Kulczyk odsłoniła tablicę upa-
miętniającą wkład jej Ojca w od-
nowienie Bastionu św.Barbary.
Wcześniej celebrowana była 
Msza Św. W intencji konfratra 
Zakonu, jednego z głównych in-
westorów prac konserwatorskich 
śp.Jana Kulczyka, której prze-
wodniczył generał Zakonu Pauli-
nów o. Arnold  Chrapkowski.
Bastion jest wydobytą spod zwa-

łów gruzu i ziemi częścią murów 
obronnych Jasnej Góry, które w 
czasie potopu szwedzkiego wspo-
magały o.Augustyna Kordeckie-
go i bohaterską załogę obrońców 
w drodze do zwycięstwa.
Rewitalizacja Bastionu rozpoczę-
ła się w 2003 roku, odbywała się 
kilku etapach. Obecnie zakończo-
ny etap prac wyłonił przestrzeń 
centralną, wokół której znajdują 
się kazamaty. Pomieszczenie jest 
wielofunkcyjne. Pełnić będzie 
m.inn. rolę auli konferencyjnej z 
możliwością sprawowania litur-
gii.
Po zakończeniu prac Bastion 
Św.Barbary zostanie udostępnio-
ny jasnogórskim pielgrzymom.
…za: Radio Jasna Góra
C.d.n.
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Rok 2019 w przyjaźni polsko-
-ukraińskiej na Lubelszczyźnie 
zaczął się od rozpatrzenia wniosku 
złożonego w listopadzie 2018 roku 
przez lewicowo-liberalną, radykal-
nie antyrządową i proukraińską or-
ganizację Obywatele RP do Rady 
Miasta Hrubieszowa ws. likwida-
cji nazwy ulicy Stanisława Basaja 
ps. Ryś. W dokumencie Obywatele 
RP podkreślili, że w swoich działa-
niach kierują się „obroną godności 
człowieka jako wartości fundamen-
talnej”, a „ulica imienia osoby, któ-
ra jest odpowiedzialna za mordy na 
ukraińskiej ludności cywilnej, (…) 
uderza w godność ludzi pograni-
cza, przede wszystkim obywateli 
RP pochodzenia ukraińskiego, a 
także w rozwój dobrosąsiedzkich 
relacji Polski z Ukrainą”. Ich zda-
niem, „honorowanie w przestrzeni 
publicznej osób ponoszących bez-
pośrednią odpowiedzialność za 
zbrodnicze czyny podkomendnych 
(…) uważamy za rzecz szkodliwą 
i naruszającą normę współżycia 
społecznego, godzącą w godność 
i dobro wszystkich obywateli Rze-
czypospolitej”. W związku z tym 
Fundacja „Wolni Obywatele RP”, 
w imieniu Ruchu Obywatele RP 
zwraca się do Rady Miasta Hrubie-
szowa o przyjęcie uchwały i zmia-
nę nazwy ulicy Stanisława Basaja 
„Rysia”.

Podobna sytuacja miała miejsce 
w Tomaszowie Lubelskim, gdzie 
Obywatele RP domagali się usu-
nięcia ulicy dowódcy AK i komen-
danta rejonu w Obwodzie AK To-
maszów Lubelski, Zenona „Wikto-
ra” Jachymka. 

We wniosku Obywateli RP nie 
było żadnej wzmianki o ówcze-
snej sytuacji w rejonie Hrubieszo-
wa, ani o zbrodniczej działalności 
ukraińskich nacjonalistów, szcze-
gólnie band UPA, których celem 
było „oczyszczenie” części Za-
mojszczyzny z ludności polskiej 
poprzez ataki na polskie wsie i 
mordowanie Polaków. Były one 
przy tym wspierane przez niemiec-
ką policję oraz ukraińskie formacje 
kolaborujące z III Rzeszą, m.in. z 
oddziałami Waffen-SS Galizien 
oraz z Ukraińskim Legionem Sa-
moobrony. 

Pod wnioskiem podpisało się sze-
reg członków Obywateli RP, na 
czele z liderem tej organizacji, 
Pawłem Kasprzakiem oraz osób 
z nią związanych. Wśród sygna-
tariuszy są m.in. znani działacze 
Obywateli RP, tacy jak Przemy-
sław Duda, Mikołaj Przybyszew-
ski (znany m.in. z blokowania 
miesięcznic smoleńskich), Andrzej 
Wendrychowicz (zagorzały krytyk 
ruchów i środowisk narodowych i 
Żołnierzy Wyklętych), Iwona Wy-
szogrodzka, Arkadiusz Szczurek 
czy prof. Magdalena Pecul – Ku-
delska z UW (wcześniej podpisała 
się pod samodonosem ws. zbrodni 
w Jedwabnem). Dokument podpi-

sało też kilka osób, które wcześniej 
wraz z innymi członkami ruchu 
Obywatele RP publicznie oskar-
żyły żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego o dokonanie aktu 
ludobójstwa w Sahryniu i innych 
okolicznych wioskach, a następnie 
złożyły w prokuraturze doniesie-
nie na samych siebie. Wydarzenia 
lat 40. ubiegłego wieku nazwano 
„bratobójczym konfliktem”. W 
tym przypadku chodzi o Leokadię 
Jung, Michała Patryka Szymon-
dowskiego czy Wojciecha Kinasie-
wicza.  

Wśród osób, które podpisały się, 
był także ukraiński dziennikarz 
Igor Isajew, prowadzący portal 
dla Ukraińców w Polsce PROstir.
pl (na który dostał on od rządu 
PiS 40 tys.) i znany z zaangażo-
wania w inne akcje uliczne tzw. 
totalnej opozycji. Jest on widocz-
ny również na zdjęciach z pikiety 
pod Urzędem Wojewódzkim w 
Lublinie. Isajew „zasłynął” wcze-
śniej m.in. z nazywania Marszu 
Żołnierzy Wyklętych marszem 
„faszystów”, porównywania Po-
laków do zwierząt, nawoływania 
do usunięcia słowa „honor” z pol-
skich paszportów. (https://kresy.pl/
wydarzenia/hrubieszow-isajew-w-
raz-z-obywatelami-rp-domaga-sie-
zmiany-nazwy-ulicy-majora-rysia-
znanego-z-walk-z-upa/; 5 stycznia 
2019).  

Skomentował to internauta „Wo-
lyń1943”: „ulica imienia osoby, 
która jest odpowiedzialna za mor-
dy na ukraińskiej ludności cywil-
nej, (…) uderza w godność ludzi 
pogranicza, przede wszystkim 
obywateli RP pochodzenia ukraiń-
skiego, a także w rozwój dobrosą-
siedzkich relacji Polski z Ukrainą” 
– cóż za piękny tekst! A jaki hu-
manitaryzm z niego wyziera? Ale, 
ale! Może by tak p. Isajew i grono 
natchnionych wartościami obywa-
telskimi dokonało niewielkiej pa-
rafrazy i wygłosiło go we Lwowie, 
np. przed Szkołą Marii Magdaleny, 
w miejscu „uczczenia” Szuchewy-
cza? Czy Obywateli RP i p. Isajewa 
stać na taki gest? A może godność 
polskich dzieci we Lwowie, któ-
re codziennie muszą przechodzić 
koło upamiętnienia autora Rzezi 
Wołyńskiej i Wschodniomałopol-
skiej jest mniej ważna od godności 
osób pochodzenia ukraińskiego 
w Polsce, więc to nie uderza w 
„dobrosąsiedzkie relacje Polski i 
Ukrainy”? Najwyraźniej „Obywa-
tele RP” mają podwójny system 
wartości: jeden dla Ukrainy, dru-
gi dla reszty świata! Czy nie jest 
Wam z tym dualizmem moralnym 
ciężko? A jeśli Wam do Lwowa nie 
po drodze, to proponuję eskapadę 
na Wołyń, do Równego. Miło bę-
dzie usłyszeć Wasze święte obu-
rzenie na ul. Kłyma Sawura…”.  

W styczniu br. Trybunał Konsty-
tucyjny na wniosek prezydenta 
Andreja Dudy zajął się ustawą IPN 

w zakresie zbrodni ukraińskich 
nacjonalistów. „Trybunał stwier-
dza, że tworząc zakwestionowane 
przepisy ustawodawca posłużył 
się zwrotami o nieokreślonym 
desygnacie. Ich znaczenia ani nie 
zostały sformułowane w ustawie, 
ani nie można ich zrekonstruować 
w sposób niebudzący wątpliwości 
w oparciu o konotacje występujące 
w języku powszechnym” – cytuje 
RMF FM słowa sędziego TK An-
drzeja Zielonackiego ogłaszające-
go uzasadnienie wyroku. Zdaniem 
TK ustawa o IPN nie precyzuje, 
kim są „ukraińscy nacjonaliści” – 
ukraińskimi ugrupowaniami zbroj-
nymi i strukturami politycznymi 
czy każdym, kto utożsamiał się z 
ideami ukraińskiego ruchu naro-
dowego. Jak pisze RMF FM, za 
pojęcie niedookreślone, niezgodne 
z zasadą określoności przepisów 
prawa, uznano również „Mało-
polskę Wschodnią”. Jak podała 
Polska Agencja Prasowa, sprawę 
rozpatrywało pięciu sędziów – Ju-
lia Przyłębska, Andrzej Zielonacki, 
Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Ję-
drzejewski i Michał Warciński. 

Warto zauważyć, że zarówno pre-
zydent Duda zaskarżając nowe-
lizację, jak i TK przyznając mu 
rację, wskazywali tylko na pojęcie 
„Małopolski Wschodniej”, które 
było kwestionowane przez stronę 
ukraińską jako „rewizjonistycz-
ne”. Nie wskazywano natomiast 
na niedookreśloność pojęcia „Wo-
łyń”, które na Ukrainie nie budzi 
kontrowersji i przez stronę ukra-
ińską nie zostało oprotestowane. 
Świadczy to o tym, że zaskarżając 
i uchylając nowelizację kierowano 
się głównie argumentami płynący-
mi ze strony ukraińskiej. (https://
kresy.pl/wydarzenia/polska/piln-
e-tk-uchylil-przepisy-ustawy-o-
ipn-o-zbrodniach-ukrainskich-
nacjonalistow/; 17 stycznia 2019). 
Jestem przekonany, że większość 
uczniów klas maturalnych nie 
miałaby problemu z prawidłowym 
zdefiniowaniem pojęć „nacjonali-
ści ukraińscy” oraz „Małopolska 
Wschodnia”.  

„Przepisy nowelizacji ustawy o 
IPN w zakresie użytych pojęć 
„ukraińscy nacjonaliści” i „Mało-
polska Wschodnia” są niezgodne 
z zasadą określoności przepisów 
prawa i w związku z tym zosta-
ły uznane za niekonstytucyjne – 
orzekł  Trybunał Konstytucyjny. 
„Trybunał stwierdza, że tworząc 
zakwestionowane przepisy usta-
wodawca posłużył się zwrotami 
o nieokreślonym desygnacie. Ich 
znaczenia ani nie zostały sformu-
łowane w ustawie, ani nie można 
ich zrekonstruować w sposób nie-
budzący wątpliwości w oparciu o 
konotacje występujące w języku 
powszechnym” - powiedział w 
uzasadnieniu wyroku sędzia TK 
Andrzej Zielonacki. Jak dodał, 
pojęcie „ukraińscy nacjonaliści” 
funkcjonuje także w ustawie o 

kombatantach, ale - zarówno tam, 
jak i w ustawie o IPN - „ustawo-
dawca zaniechał jednak definicji 
tego pojęcia”. Ustawa o IPN w 
ogóle nie precyzuje, czy przez 
„ukraińskich nacjonalistów” nale-
ży rozumieć tylko zorganizowane 
struktury polityczne lub parami-
litarne, których członkowie brali 
udział w czynach wymierzonych 
przeciw władzy państwowej oraz 
ludności cywilnej, czy też każde-
go, kto utożsamiając się z ideami 
ukraińskiego ruchu narodowego 
działał przeciw państwu polskie-
mu i jego obywatelom w czasie II 
RP, II wojny światowej i w okresie 
powojennym - podkreślił sędzia 
Zielonacki. 

Zgodnie z zakwestionowanymi 
przepisami ustawy o IPN zbrod-
niami ukraińskich nacjonalistów 
(również tych ukraińskich forma-
cji, które kolaborowały z III Rzeszą 
Niemiecką) są „czyny popełnione 
przez ukraińskich nacjonalistów w 
latach 1925-1950, polegające na 
stosowaniu przemocy, terroru lub 
innych form naruszania praw czło-
wieka wobec jednostek lub grup 
ludności”. Przepisy także głoszą, 
że taką zbrodnią było m.in. ludo-
bójstwo na obywatelach II RP na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej. (https://wpolityce.pl/polit-
yka/429958-tk-czesc-przepisow-
ustawy-o-ipn-niezgodnych-z-
konstytucja ). 

Internauta Steve: Czyli nie można 
używać sformułowania „nacjonali-
ści ukraińscy”, bo to niezgodne z 
Konstytucją. Może: fajni ludzie z 
kosami i siekierami? 

Prezydent Ukrainy Petro Poro-
szenko podziękował polskiemu 
Trybunałowi Konstytucyjnemu 
za orzeczenie w sprawie ustawy o 
IPN w części dotyczącej zbrodni 
ukraińskich nacjonalistów. „Dzię-
kuję Panu Prezydentowi A. Dudzie 
za inicjatywę postępowania w TK 
i Trybunałowi za orzeczenie” - na-
pisał szef państwa w języku ukra-
ińskim i polskim w mediach spo-
łecznościowych. „Działamy dalej 
na rzecz wzmocnienia partnerstwa 
ukraińsko-polskiego” – podkreślił 
Poroszenko. Wicepremier Ukra-
iny Pawło Rozenko, który stoi na 
czele Międzyresortowej Komisji 
ds. Upamiętnień w swoim kra-
ju, oświadczył, że orzeczenie TK 
oznacza potwierdzenie prawne sta-
nowiska, które zajmowały w spra-
wie ustawy o IPN ukraińskie wła-
dze. „Ta decyzja zamyka jedną z 
zasadniczych dla nas kwestii, która 
w ostatnim czasie wywoływała 
poważne napięcia w dwustron-
nych relacjach ukraińsko-polskim. 
Oczekuję na kontynuację dialogu 
i rozwiązanie wszystkich proble-
matycznych spraw między naszy-
mi państwami, które narastały od 
dziesięcioleci” - napisał Rozenko 
na Facebooku. (Poroszenko zado-
wolony z decyzji polskiego TK: 

„Działamy dalej na rzecz wzmoc-
nienia partnerstwa ukraińsko-
-polskiego”; w: https://wpolityce.
pl/polityka/429991-poroszenko-
zadowolony-z-decyzji-polskiego-
tk ). 

Wyobrażacie sobie, aby prezy-
dent Izraela uznał „niemieckich 
nazistów” za wyraz niezgodny z 
konstytucją? A sytuację, w któ-
rej Merkel czciłaby Wehrmacht i 
była strategicznym partnerem Izra-
ela? To bardziej scenariusz filmu 
science-fiction, a u nas realia. /.../ 
Pomiędzy polityką naszych kra-
jów wciąż pozostaje diametralna 
różnica. Ukraina bez ceregieli pró-
buje ingerować w polskie prawo, 
protestując przeciw noweli ustawy 
o IPN i żądając jej uchylenia, co 
właśnie osiągnęła. Polska dyplo-
macja nie ma odwagi, aby zaprote-
stować przeciw czczeniu na Ukra-
inie przywódcy nacjonalistów oraz 
odpowiedzialnej za ludobójstwo 
UPA. (Paweł Sonisz: UKRAINA 
TRIUMFUJE! Wyobrażacie so-
bie, aby prezydent Izraela uznał 
„niemieckich nazistów” za wy-
raz niezgodny z konstytucją; w: 
https://polskaniepodlegla.pl/opi-
nie/item/19191-ukraina-triumfuje-
wyobrazacie-sobie-aby-prezydent-
i z rae la -uzna l -n iemieck ich-
nazistow-za-wyraz-niezgodny-z-
konstytucja ;10 marzec 2019).  

„Trzech mieszkańców miasta Ro-
hatyn na Ukrainie znalazło w le-
sie zakopaną bańkę z archiwum 
Ukraińskiej Powstańczej Armii” 
– podał portal rady miasta Roha-
tyn. Według nich bańka produkcji 
polskiej była zakopana na głębo-
kości 15-20 cm. Po jej otwarciu 
mężczyźni zorientowali się, że 
mają do czynienia z archiwum 
UPA i postanowili przekazać je do 
miejscowego muzeum historycz-
no-krajoznawczego. Jeszcze tego 
samego dnia dyrektor muzeum 
przekazała informację o znalezisku 
do Lwowa. Do Rohatyna przybył 
kierownik Narodowego Muzeum-
-Memoriału „Więzienie na Łąckie-
go” we Lwowie Rusłan Zabiły, by 
obejrzeć archiwum i zabrać je do 
Lwowa. „W bańce do mleka zna-
leziono powstańcze archiwum. Po 
pobieżnym obejrzeniu można teraz 
powiedzieć, że archiwum datuje się 
minimum na 1945 rok. Należało 
ono do ukraińskich powstańców.” 
– powiedział Zabiły miejscowym 
mediom. Według niego dokumen-
ty dotyczą szerszego obszaru niż 
rejon ziemi rohatyńskiej. „Szcze-
gólnie cieszy to, że archiwum jest 
bardzo dobrze zachowane” – doda-
wał. Zapowiedział, że dokumenty 
zostaną osuszone, odrestaurowane 
i zdigitalizowane a ich cyfrowe 
kopie opublikowane na stronie in-
ternetowej Centrum Badań Ruchu 
Wyzwoleńczego we Lwowie.

Jak podały władze Rohatyna, w 
bańce był podręcznik do historii 
i wiązki z dokumentami – wśród 
nich raporty i protokoły Służby 
Bezpeky, sprawozdania finansowe 
i dokumentacja kasowa. „Pobieżny 
ogląd znaleziska pozwala stwier-
dzić, że materiały mieszczą dane 
o działalności UPA na terenach 
obwodów lwowskiego i tarnopol-
skiego oraz Zakerzonia. Można 
przypuszczać, że były one przeka-
zane głównodowodzącemu UPA 
Romanowi Szuchewyczowi, który 
długi czas przebywał na ziemi ro-
hatyńskiej” – napisano na stronie 
rady miasta. O tym, że archiwum 
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mogło przejść przez ręce Szuche-
wycza może świadczyć także to, że 
wśród papierów znaleziono szkic 
jego z podobizną.”

(https://kresy.pl/wydarzenia/re-
giony/ukraina/na-ukrainie-zna-
leziono-zbior-dokumentow-upa-
ktore-mogly-przejsc-przez-rece-
szuchewycza-video/; 18 stycznia 
2019). Zapewne „archiwum bar-
dzo dobrze zachowane” będzie 
jeszcze  lepiej „schowane” - niż w 
bańce w lesie. 

„Ukraina gotowa jest rozmawiać z 
Polską o wznowieniu prac poszu-
kiwawczych i ekshumacyjnych, 
jednak powinny być one poprze-
dzone umową ze szczegółami ta-
kiej współpracy” – oświadczył w 
PAP wicepremier Ukrainy Pawło 
Rozenko. „Strona ukraińska nasta-
wiona jest bardzo konstruktywnie 
i gotowi jesteśmy, by wspólnym 
wysiłkiem podpisać dokumenty, 
które otworzą drogę do wznowie-
nia prac tak na terytorium Ukrainy, 
jak i na terytorium Polski. Bo jest 
to proces wzajemny - powiedział 
Rozenko, który stoi na czele Mię-
dzyresortowej Komisji ds. Upa-
miętnień w swoim kraju. Wicepre-
mier oświadczył, że napięcie w re-
lacjach polsko-ukraińskich w kwe-
stii ekshumacji zostało w pewnym 
stopniu rozładowane po wydanym 
w ubiegłym tygodniu orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego (TK) 
w sprawie ustawy o IPN w części 
dotyczącej zbrodni ukraińskich 
nacjonalistów. „Bez wątpienia 
ułatwia to dialog i zmniejsza spię-
trzenie problemów w stosunkach 
ukraińsko-polskich, które oczywi-
ście komplikowało poszukiwanie 
kompromisów w sferze pamięci 
historycznej. Chcę powiedzieć, 
że i prezydent (Petro Poroszen-
ko), Rada Najwyższa (parlament) 
i nasza część komisji ukraińsko-
-polskiej (ds. rozmów na tematy 
historyczne) zwracali uwagę władz 
polskich na wszystkich szczeblach 
na ryzyko, które niesie ta ustawa 
dla zwykłych Ukraińców, którzy 
mogą mieć inne stanowisko niż to, 
co zostało zapisane w ustawie” - 
podkreślił Rozenko. Wicepremier 
zaznaczył także, że Ukraina nie 
rości sobie praw do ingerencji 
w polską politykę wewnętrzną. 
„Nie mamy prawa do wtrącania 
się w politykę wewnętrzną pań-
stwa polskiego, tym niemniej wy-
rażaliśmy nasze zaniepokojenie. 
Decyzja TK jest sygnałem, że w 
relacjach ukraińsko-polskich jest 
coraz mniej tematów, które mo-
głyby wywoływać ich zaostrzenie 
i że mamy wszelkie możliwości, 
by w dalszym ciągu iść w kierun-
ku kompromisu” - powiedział. 
Rozenko oświadczył, że w usta-
leniach poprzedzających wzno-
wienie poszukiwań i ekshumacji 
szczątków Polaków na Ukrainie 
powinny być uwzględnione wnio-
ski z wydarzeń, do których docho-
dziło w poprzednich latach. „Musi-
my wyciągać wnioski z wydarzeń, 
które miały miejsce w ostatnich 
latach i w pierwszej kolejności 
nie dopuszczać, by w przyszło-
ści poprzez jakieś prowokacje, w 
tym niszczenie upamiętnień tak na 
terytorium Polski, jak i na teryto-
rium Ukrainy dochodziło do wzro-
stu napięcia w tych stosunkach. 
Dlatego dialog będzie kontynu-
owany” - zapewnił. Pytany przez 
PAP, kiedy może zostać odwołane 
ukraińskie moratorium dotyczące 
ekshumacji, wicepremier poin-

formował, że zostanie to ustalone 
podczas wizyty na Ukrainie wice-
premiera Polski Piotra Glińskiego. 
„Jesteśmy gotowi do wznowienia 
prac i oczekujemy na wizytę pana 
Glińskiego w Kijowie. Jeśli strona 
polska gotowa jest do sfinalizowa-
nia tych rozmów, zawsze jesteśmy 
radzi przyjąć naszych partnerów na 
Ukrainie” - zadeklarował Rozenko 
w rozmowie z PAP.  (Pojawia się 
szansa na porozumienie? Ukra-
ina: Jesteśmy gotowi rozmawiać 
z Polską o wznowieniu ekshuma-
cji; w: https://wpolityce.pl/pol-
ityka/430498-ukraina-jestesmy-
gotowi-rozmawiac-o-wznowieniu-
ekshumacji ). 

„Zadowolenie ze słów Rozenki 
wyraził w rozmowie z „Gazetą 
Polską Codziennie” wicepremier 
Piotr Gliński.

– Cieszę się, że strona ukraińska 
wykazała chęć powrotu do roz-
mów. Kanałami dyplomatyczny-
mi będziemy ustalali daty i formy 
spotkań i mam nadzieję, że uda się 
znaleźć porozumienie – oświad-
czył Gliński. – Ja od dawna po-
wtarzam, że podstawową kwestią, 
jeśli chodzi o utrzymanie bardzo 
dobrych relacji między naszymi 
państwami, jest możliwość prze-
prowadzenia ekshumacji – podkre-
ślił wicepremier i minister kultury. 
Dodał przy tym, że wszystkie inne 
kwestie dotyczące upamiętnień 
można rozpatrywać indywidual-
nie dopiero wtedy, kiedy „ta pod-
stawowa sprawa, odnosząca się 
do zasadniczych humanitarnych 
wartości cywilizacyjnych, zostanie 
rozwiązania”. (https://kresy.pl/wy-
darzenia/ukrainski-wicepremier-
po-decyzji-tk-dopuszcza-rozmowy
-o-wznowieniu-ekshumacji-glinsk
i-zadowolony/;  24 stycznia 2019). 

W ostrych słowach skomentował 
to internauta „Wolyn1943”: „I 
znów wicepremier Gliński poje-
dzie na wycieczkę krajoznawczą 
do Kijowa na koszt polskiego po-
datnika! Czy ten tłuk z tytułem pro-
fesorskim nie widzi, że „gotowość 
do rozmów” nie jest równoznacz-
na z odblokowaniem ekshumacji? 
Nie trzeba być wróżką/wróżem, by 
już teraz podać przebieg tych „roz-
mów”: za sukiennym stołem, przy 
małej kawce (albo czymś znacznie 
mocniejszym) usiądą dwie strony 
„dialogu”. Strona polska grzecznie 
się przywita i podziękuje stronie 
ukraińskiej, że ta zgodziła się ją 
przyjąć i znalazła czas w tak go-
rącym, przedwyborczym okresie. 
Strona ukraińska łaskawie skinie 
głową i powie: do rzeczy! Strona 
polska, dość nieśmiało wyjęzyczy 
z siebie prośbę (Boże broń żąda-
nie czy postulat!) o odblokowa-
nie prac poszukiwawczych, na co 
urzędnicy z Kijowa przerwą w pół 
zdania Polakom i przedstawią listę 
pomników upowskich do odbudo-
wania, po czym obiecają, że jak 
tylko monumenty te zostaną posta-
wione, oni znów będą gotowi do 
dalszych rozmów ze stroną polską. 
Na to profesor, tłukiem zwany, za-
sępi się niemożebnie i stwierdzi, że 
może nawet by na to poszedł, ale i 
w Polsce nadchodzi czas kampanii 
wyborczej i to będzie niezbyt do-
brze odebrane przez jego elektorat, 
w związku z czym złoży postulat, 
by rozmowy na temat pomników 
upowskich (o, przepraszam, oczy-
wiście oficjalnie chodzi przecież 
o ekshumacje!) przełożyć na ko-
niec roku. Co zostanie przyjęte z 

radością przez stronę ukraińską, 
w końcu kolejne miesiące rozkła-
du zwłok polskich ofiar idealnie 
sprzyjają systematycznemu po-
mniejszaniu ilości rzekomych pol-
skich strat w wojnie bratobójczej. 
Następnie uczestnicy „rozmów” 
wychylą do dna zawartość naczyń, 
przedstawiciele Ukrainy zakrzyk-
ną z radością Sława Ukrainie, co 
z kolei zobliguje stronę polską 
do odpowiedzi Herojam sława, 
no, może tutaj okrzyk będzie nie-
co cichszy (resztki sumienia się 
w nich odezwą, jak mniemam!). 
Braterska konferencja zakończy 
się komunikatem, w którym prze-
czytamy, że jest coraz mniej prze-
szkód we wzajemnych relacjach, 
że strona ukraińska jest nam jak 
zawsze życzliwa, oraz że oczekuje 
w dalszym ciągu wsparcia i zrozu-
mienia od Polaków, gdyż trzeba 
pragmatycznie budować przy-
szłość, a niejasne i nie do końca 
wyjaśnione wydarzenia z przeszło-
ści trzeba zostawić historykom, by 
nie ciążyły w relacjach codzien-
nych, zwłaszcza że trwa wojna…”.  

Wołodymyr Wjatrowycz chwaląc 
Organizację Ukraińskich Nacjona-
listów powiedział m.in, że jej wro-
giem była II RP „okupująca część 
Zachodniej Ukrainy”. Podkreślił, 
że hasło „Sława Ukrajini, Herojam 
Sława” to organizacyjne zawołanie 
OUN i wraz z jej hymnem i czer-
wono-czarnymi flagami stało się 
elementem symboliki ukraińskiej 
armii.

Z okazji 90. rocznicy powstania 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN), która przypadała 
3 lutego, państwowa ukraińska 
agencja informacyjna Ukrinform 
przeprowadziła wywiad z Woło-
dymyrem Wjatrowyczem, sze-
fem Ukraińskiego IPN, a zarazem 
„kłamcą wołyńskim” i apologetą 
banderyzmu. W wywiadzie Wja-
trowycz zaznacza, że „OUN była 
jedną z wiodących organizacji 
ukraińskiego ruchu wyzwoleńcze-
go w XX wieku i była na pierwszej 
linii walki Ukraińców o niepod-
ległość”. Jednocześnie wskazał, 
że dla OUN głównymi wrogami 
w walce i niepodległość poza so-
wietami były polskie władze: – W 
okresie międzywojennym Ukraiń-
cy musieli walczyć o wolność nie 
tylko przeciw władzy radzieckiej, 
która zagarnęła absolutną więk-
szość naszego terytorium, ale i 
przeciw polskiej władzy, która 
okupowała część Zachodniej Ukra-
iny.” (https://kresy.pl/wydarzenia/
wjatrowycz-oun-najbardziej-
udanym-projektem-ukraincow-w-
xx-wieku/; 5 lutego 2019).  

Internauta :Wolyn1943”: Czy w 
związku z wypowiedzią wyso-
kiej rangi urzędnika ukraińskiej 
administracji, w której zawarł 
pomówienia pod adresem Polski 
(brednie o „okupacji tzw. Zachod-
niej Ukrainy”) ambasador Ukra-
iny zostanie wezwany z żądaniem 
udzielenia stosownych wyjaśnień, 
czy też usłyszymy tradycyjne: Po-
lacy, nic się nie stało? A może w 
ogóle nic nie usłyszymy? Może 
choć nota protestacyjna? Bo, gdy-
by tak obecny prezes IPN wygłosił 
przemówienie, w którym obecną 
przynależność Lwowa do Ukrainy 
nazwał okupacją, to ambasador 
Piekło już siedziałby na dywaniku 
w ukraińskim MSZ, korząc się za 
„niestosowność” polskiego urzęd-

nika. 

Internauta „zefir”: Banderowskiej 
gnidzie Wjatrowyczowi, która ma 
niejasności w sprawie „zbrodni 
ukraińskich formacji kolaborują-
cych z III Rzeszą” niemiecką na-
leży przypomnieć, że w imieniu 
nazizmu Hitlera, w czasie IIW.Ś. 
ochotniczo służyły następują-
ce ukraińskie formacje: - Legion 
Ukraiński (w oparciu o porozu-
mienie OUN z Abwehrą); - UPA; 
14 Dywizja Grenadierów Waffen 
SS; - Dywizja Von Stumpfold; - 
Legion PuMa; - Ukraińscy Wolni 
Kozacy; - Ukraińska Armia Wy-
zwoleńcza; - Ukraiński Legion Sa-
moobrony (melnykowcy); Ukra-
ińska Milicja (formacja policyjna 
OUN); Ukraińska Armia Naro-
dowa (UAN, UNA); Ukraińska 
Policja Pomocnicza; - Bataliony: 
„Nachtigall” i „Roland”; - 4-ry 
Bataliony Schmutzmannschaft 
( nr.nr.103,109,201,101) - jako 
zmotoryzowana policja ukraiń-
ska;-Rosyjsko-Ukraiński Batalion 
Policyjny SD (tzw batalion Mura-
wiewa) -553 - i Wschodni Batalion 
Ludowy; - 5-ęć Ochotniczych Puł-
ków Policji SS (nr nr.4,5,6,7,8); - 
Brygada Przeciwpancerna „Wolna 
Ukraina”; - Brygada Spadochrono-
wa Gruppe B. Szkołę Ukrainische 
SS Wachmanschaft w Trawnikach 
pod Lublinem ukończyło 15000 
Ukraińców. W różnych formacjach 
niemieckich podczas II W.Ś. służy-
ło 310000 Ukraińców. O obsadzie 
niemieckich obozów zagłady tylko 
wspominam: Ukraińców było wię-
cej niż Niemców.

IPN w Lublinie, wbrew opinii hi-
storyków wojskowości, kwestionu-
je zwycięstwo polskich żołnierzy 
w bitwie z Ukraińcami pod Dołho-
byczowem w 1918 r. – pisze „Nasz 
Dziennik”. IPN powołuje się na 
pojedynczą, lakoniczną wzmian-
kę w jedynej ukraińskiej publika-
cji na ten temat, której autor był 
ukraińskim działaczem nacjonali-
stycznym z OUN(b). Mieszkańcy 
Dołhobyczowa, miejscowości w 
woj. lubelskim położonej przy gra-
nicy z Ukrainą, chcieli uczcić 100. 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę poprzez upamięt-
nienie zwycięskiej bitwy polskich 
ułanów z 1 Pułk Szwoleżerów z 
10 grudnia 1918 roku. Był to ich 
chrzest bojowy, w którym pod do-
wództwem mjr. Gustawa Orlicz-
-Dreszera odnieśli zwycięstwo nad 
znacznie silniejszymi oddziałami 
ukraińskimi, odpierając oddziały 
antypolskiej Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej (Ukraińską 
Armią Halicką). Wiktoria Polaków 
pod Dołhobyczowem jest dobrze 
udokumentowana, a jej rocznica 
była obchodzona w 1 Pułku Szwo-
leżerów jako święto pułkowe. Na 
tablicy pamiątkowej miał znaleźć 
się napis następującej treści: „W 
setną rocznicę zwycięskiego boju 
stoczonego 10 grudnia 1918 r. 
pod Dołhobyczowem przez 1 Pułk 
Szwoleżerów pod dowództwem 
majora Gustawa Orlicz-Dreszera 
z wojskami Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej. Polegli w 
boju o Polskę [nazwiska poległych 
polskich kawalerzystów]”. Zapro-
ponowało go Dołhobyczowskie 
Stowarzyszenie Regionalne. Na 
taką wersję napisu nie zgodziło 
się Biuro Upamiętniania Walk i 
Męczeństwa Oddziału IPN w Lu-
blinie, które dokonało daleko idą-
cych modyfikacji. Były one tak 
znaczące, że działacze społeczni z 

Dołhobyczowa uznali tę ingeren-
cję za sprzeczną z ich intencjami 
Z inskrypcji nakazano usunięcie 
określenia „zwycięski” bój oraz 
zmiany daty z 10 grudnia na 10-13 
grudnia 1918 r. Ponadto, sformu-
łowanie „Polegli w boju o Polskę” 
zmieniono na „Polegli”. Według 
gazety, głównym argumentem stał 
się jeden wers, niepoparty żadnym 
historycznym źródłem, zamiesz-
czony w wydanej w 1974 roku w 
Kanadzie publikacji ukraińskiego 
historyka Łwa Szankowśkiego o 
Ukraińskiej Halickiej Armii. Na-
pisał on, że bój wygrali Ukraińcy. 
IPN w piśmie w tej sprawie zazna-
cza, że jest to „jedyna znana na ten 
temat publikacja ukraińska”, do-
dając, że nikt nie podaje nazwisk 
poległych Ukraińców. Przyznaje 
jednocześnie, że polskie źródła 
mówią wyraźnie o polskim zwy-
cięstwie. Instytut załączył też skan 
strony z publikacji Szankowśkie-
go, gdzie bitwa ta sprowadza się 
do zapisu w jednym wersie (do 
tego z datą 11 grudnia) z adnota-
cją o rezultacie „pozytywnym” 
dla Ukraińców. Szankowśkyj był 
ukraińskim działaczem nacjona-
listycznym, odznaczonym Pa-
miątkowym Krzyżem UPA. Jego 
prace na temat UPA wzbudzały 
wątpliwości i kontrowersje, m.in. 
dlatego, że kwestionował w nich 
udział tej organizacji w mordach 
na Polakach. Ponadto, w 1943 roku 
był członkiem Krajowego Sztabu 
Wojskowego OUN(b), skąd zacią-
gnął się do kolaboracyjnej dywizji 
Waffen-SS „Galizien”, złożonej z 
ukraińskich ochotników. Ponadto, 
według historyka Wiktora Polisz-
czuka, Szankowśkyj był członkiem 
UPA, a w 1939 roku brał udział w 
napadach na polskich żołnierzy. 
(https://kresy.pl/wydarzenia/ipn-
kwestionuje-napis-na-tablicy-ku-
czci-ulanow-w-oparciu-o-ksiazke-
banderowca/; 7 lutego 2019).  

„W Wołyniu zginęło 60 tys. Pola-
ków. Udało się odnaleźć ciała 800 
z nich, czyli 1,3 procenta i godnie 
pochować na cmentarzach! Na te-
renach województwa lwowskiego, 
stanisławowskiego i tarnopolskie-
go w ogóle nie były prowadzone 
ekshumacje, a zginęło tam 70 tys. 
Polaków! Co gorsza na naszych 
oczach odchodzą ostatni świadko-
wie tamtej zbrodni i będzie nam 
jeszcze trudniej niż obecnie – a 
proszę mi wierzyć, już jest niemal 
tragicznie – zlokalizować miejsca, 
w których znajdują się polskie ofia-
ry ukraińskiego terroru – mówi w 
rozmowie z PCh24.pl dr Leon Po-
pek (IPN Lublin). Przypomnę, że 
od wiosny 1943 roku do jego koń-
ca ukraińscy nacjonaliści wypalili, 
dosłownie i w przenośni, żywym 
ogniem Wołyń z Polaków. Wymor-
dowano 60 tys. naszych rodaków, a 
ponad 2000 polskich wsi, kolonii, 
chutorów i miejsc, gdzie mieszkali 
Polacy zostało zrównanych z zie-
mią. Kiedy w styczniu 1944 roku 
zbliżał się front ze wschodu, sły-
chać było sowieckie armaty, Polacy 
wyczekiwali zmiany sytuacji. Wie-
lu z nich miało nadzieję, że wejście 
Sowietów ustabilizuje sytuację i 
pozwoli im przetrwać. Trzeba pod-
kreślić, że na terenie województwa 
lwowskiego, stanisławowskiego 
i tarnopolskiego Polacy stanowili 
mniejszość. Był to efekt polityki 
Stalina m.in. czterech wywózek 
sowieckich, przymusowych pobo-
rów do Armii Czerwonej, rozstrze-
liwania Polaków zamkniętych w 
więzieniach oraz polityki Niem-
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ców, którzy również dokonywali 
masowych wywózek Polaków na 
przymusowe roboty do III Rzeszy, 
a prowadzony przez nich terror nie 
ustępował a momentami nawet 
przewyższał terror sowiecki. W 
efekcie tych działań Polacy zostali 
pozbawieni inteligencji, działaczy 
społecznych i wojskowych. Prawie 
wszyscy zostali eksterminowani. 
Sowieci i Niemcy pozbawili Po-
laków na tamtych terenach przy-
wódców i autorytetów. Brakowało 
wojskowych, leśniczych, lekarzy, 
czyli ludzi, którzy mogli organizo-
wać polską samoobronę. BA! Bra-
kowało broni i amunicji! Czy w ta-
kich warunkach nasi rodacy mogli 
czuć się bezpiecznie? Nie! Jedyne, 
co im pozostało to albo ucieczka, 
albo wiara w pomoc, która nigdy 
nie nadeszła. /.../ Chciałbym zwró-
cić uwagę na jeszcze jeden aspekt, 
swego rodzaju „nowość” w po-
równaniu z ludobójstwem na Wo-
łyniu. Jeżeli chodzi o tereny takie 
jak Podkamień czy Huta Pieniacka 
- w mordowaniu ludności polskiej 
brali udział, oprócz banderowców, 
także żołnierze dywizji SS-Ga-
lizien. Podkreślam: banderowcy 
współpracowali z niemieckimi 
nazistami i ramię w ramię mor-
dowali Polaków!” (ROZMOWA 
Z DR. LEONEM POPKIEM ; w: 
http://www.pch24.pl/1944---ukra-
inskie-polowanie-na-polakow-
-2-0,66333,i.html ; 2019-02-23).  

Ambasada RP w Kijowie wy-
stosowała notę protestacyjną 
do MSZ Ukrainy w związku z 
próbami relatywizacji zbrodni 
w Hucie Pieniackiej - poinfor-
mowała PAP rzeczniczka pra-
sowa resortu dyplomacji Ewa 
Suwara. „Jak wyjaśniła Suwara, 
przykładem próby relatywizacji 
tragicznych wydarzeń w Hucie 
Pieniackiej jest m.in. „stojąca 
nieopodal pomnika ku czci ofiar, 
ustawiona w 2018 r. „tablica infor-
macyjna”, która zawiera fałszywy 
przekaz dot. przebiegu zbrodni z 
1944 r., jak również inskrypcja na 
upamiętnieniu Ukraińców, którzy 
zginęli w miejscowościach oddalo-
nych ok. 20 km od Huty, głosząca 
że cześć oddawana jest „ukraiń-
skim mieszkańcom okolicznych 
wsi zakatowanych przez polskich 
szowinistów i partyzantów sowiec-
kich”. Ambasada RP w Kijowie 
wystosowała w tej sprawie notę 
protestacyjną do MSZ Ukrainy, 
wskazując, że obecność upamięt-
nień o takiej treści poddaje w wąt-
pliwość deklarowaną przez władze 
Ukrainy politykę dobrosąsiedztwa 
i pojednania w relacjach z Polską 
oraz prosząc stronę ukraińską o 
wyjaśnienia dot. legalności i oko-
liczności powstania obu obiektów 
- przekazała rzeczniczka MSZ. Jak 
zaznaczyła, w nocie zapewniono 
jednocześnie, że Polska jest otwar-
ta na dialog służący wyjaśnieniu 
wątpliwości historycznych. Na ta-
blicę stojącą obok pomnika ofiar 
tragedii, na której – po ukraińsku, 
po polsku i angielsku - napisano, 
że za zbrodnię odpowiadają „nie-
mieccy naziści”, a we wsi działały 
„polskie bojówki” zwrócono uwa-
gę także podczas ubiegłorocznych 
obchodów 74. rocznicy zbrodni w 
Hucie Pieniackiej. Biorący udział 
w uroczystościach wiceprezes IPN 
Krzysztof Szwagrzyk stwierdził 
wówczas, iż treść napisu na tablicy 
to „prowokacja ze strony pewnych 
sił ukraińskich, które chcą na nowo 
pisać historię”. „Bez względu na 
to, ile by się takich tablic nie po-

jawiło, nic nie zmieni faktu, że 
28 lutego 1944 roku mieszkań-
cy Huty Pieniackiej zostali wy-
mordowani przez Ukraińców w 
służbie niemieckiej” - zaznaczył 
Szwagrzyk.  (https://wpolityce.
pl/historia/435527-relatywizacja-
zbrodni-w-hucie-pieniackiej-
ambasada-reaguje ). „Przypomnij-
my, że obok pomnika ofiar zbrodni 
znajduje się tablica z opisami w 
języku polskim, ukraińskim i an-
gielskim. Napisano na niej, już na 
samym  początku, że „w czasie 
drugiej wojny światowej w Hucie 
Pieniackiej funkcjonowała dobrze 
zorganizowana i uzbrojona polska 
bojówka, której członkowie do-
konywali ataków na Ukraińców 
z okolicznych wsi”. Dalej można 
tam przeczytać m.in., że na począt-
ku 1944 roku wieś stała się „miej-
scem dyslokacji czerwonych par-
tyzantów”, którzy wspólnie z „pol-
skimi bojownikami” prowadzili 
ataki dywersyjne. Napisano też, 
że za zbrodnię odpowiadają „nie-
mieccy naziści”, wyraźnie wska-
zując, że był to odwet za „brutalne 
zamordowanie” dwóch „niemiec-
kich żołnierzy” przez „członków 
polskiej bojówki”, a ofiarami byli 
cywile, którzy podczas palenia wsi 
„nie zdążyli lub nie chcieli opuścić 
swoich domów”. Można też prze-
czytać, że „członkowie polskiej 
bojówki i czerwoni partyzanci” 
opuścili wieś „natychmiast”, gdy 
dowiedzieli się o planowanym ata-
ku, „zostawiając mieszkańców cy-
wilnych na pastwę losu”. (https://
kresy.pl/wydarzenia/ambasada-rp-
w-kijowie-protestuje-przeciwko-
relatywizacji-zbrodni-w-hucie-
pieniackiej/  26 lutego 2019). W ra-
mach przyjaźni polsko-ukraińskiej 
i wzajemnych relacji bilateralnych 
tablice takie powinny stanąć cho-
ciażby przy pomnikach ukraiń-
skich w Sahryniu i Pawłokomie,  a 
zwłaszcza przy postawionych nie-
legalnie pomnikach zbrodniarzy 
OUN-UPA w Polsce. Informując  
także w trzech językach o rzeczy-
wistych ustaleniach historycznych.  

Sekretarz ukraińskiej komisji ds. 
upamiętnień Swiatosław Szereme-
ta poinformował PAP, że w Hucie 
Pieniackiej planowane są prace 
poszukiwawcze w miejscach po-
chowku Polaków, by ustalić do-
kładną liczbę ofiar wydarzeń z 
1944 roku. Biuro Rzecznika Praso-
wego MSZ w odpowiedzi na zapy-
tanie PAP w tej sprawie podkreśla, 
że stanowisko Polski zostało wy-
rażone przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę podczas spotkania z 
Prezydentem Ukrainy Petrem Po-
roszenką w Charkowie 13 grudnia 
2017 r.: „Musimy dbać o to, żeby 
za wszelką cenę dążono do praw-
dy i aby między naszymi krajami, 
narodami nieprawda i pomówienie 
nie kładły się cieniem”. 

Wszelkie badania, w tym ekshu-
macje, służące dążeniu do prawdy, 
a nie jej relatywizacji lub negacji, i 
prowadzone zgodnie z porozumie-
niami dwustronnymi, które w tym 
konkretnym przypadku przewidują 
udział ekspertów Instytutu Pamięci 
Narodowej, zyskają wsparcie pol-
skich władz - podkreślił resort pol-
skiej dyplomacji. 

W tej sytuacji oczekujemy, że za-
powiadane ekshumacje zakończy 
chrześcijański pochówek oraz 
korekta fałszywej tablicy infor-
macyjnej i upamiętnienia położo-
nego nieopodal polskiego miejsca 

pamięci. Przede wszystkim jednak 
oczekujemy, że strona ukraińska 
umożliwi udział polskich specja-
listów w ekshumacjach w Hucie 
Pieniackiej oraz we wszystkich 
miejscach, gdzie spoczywają 
szczątki Polaków - oświadczyło 
Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Szeremeta powiedział PAP, że 
„planowane jest sondowanie tery-
torium (pochówków) metodą roz-
kopów”.

Nie jest jednak faktem to, że bada-
nia zostaną przeprowadzone w tym 
roku. Jest to w planach, mieliśmy 
na to pozwolenie w ubiegłym roku, 
jednak nie prowadziliśmy wtedy 
tych prac. Możliwe, że odbędą się 
one w tym roku – zaznaczył. We-
dług sekretarza ukraińskiej komisji 
celem prac będzie „potwierdzenie 
bądź sprostowanie symboliczno-
ści tego pomnika oraz policzenie 
realnej liczby ofiar”. Szeremeta 
powiedział, że według ukraiń-
skich historyków ofiar wydarzeń 
w Hucie Pieniackiej jest mniej, niż 
utrzymuje strona polska. „Sądzę, 
że jest ich o wiele mniej, niż to, co 
napisano na pomniku, i mniej, niż 
twierdzi polski Instytut Pamięci 
Narodowej” - podkreślił. Szereme-
ta przekazał PAP, że kwestia prac 
poszukiwawczych w Hucie Pie-
niackiej była wcześniej omawiana 
ze stroną polską. „Rozmawialiśmy 
o tym ze stroną polską na początku 
2017 r., ale strona polska po wyda-
rzeniach w Hruszowicach (Podkar-
packie) w kwietniu (tegoż roku) nie 
zwracała się do nas z wnioskami o 
przeprowadzenie takich prac. Jed-
nak ukraińscy eksperci podnoszą 
sprawę omówienia liczby ofiar od 
dosyć dawna, w celu sprostowania 
mitów na temat liczby ofiar” - po-
wiedział. Szeremeta zadeklarował, 
że do ewentualnych prac poszu-
kiwawczych w Hucie Pieniackiej 
zostaną zaproszeni partnerzy z Pol-
ski. Oczywiście, w roli obserwato-
rów – oświadczył. (Ekshumacje w 
Hucie Pieniackiej. MSZ: Oczeku-
jemy, że polscy specjaliści będą 
mogli w nich uczestniczyć. Co 
zrobi Ukraina?; w: https://wpolity-
ce.pl/historia/435702-ekshumacje-
w-hucie-pieniackiej-dopuszcza-
polakow ). 

Ukraińskie władze planują prze-
prowadzenie prac poszukiwaw-
czych na terenie wymordowanej 
75 lat temu przez SS Galizien i 
UPA polskiej wsi Huta Pieniacka. 
Za inicjatywą stoi skompromito-
wany ukraiński urzędnik Swiato-
sław Szeremeta, który nie ukrywa, 
że chodzi mu o zakwestionowanie 
liczby ofiar podawanej przez stro-
nę polską. O planach ukraińskich 
władz poinformowało Radio Swo-
boda. Według niego odpowiednią 
zgodę na poszukiwania wydało 
już 4. lutego br. ukraińskie mini-
sterstwo kultury. Prace wykona 
przedsiębiorstwo „Dola” podle-
gające lwowskiej radzie obwodo-
wej kierowane przez Swiatosława 
Szeremetę, który jest również se-
kretarzem państwowej międzyre-
sortowej komisji ds. upamiętnień. 
Szeremeta w rozmowie z Radiem 
Swoboda nie ukrywał, że stronie 
ukraińskiej chodzi o zakwestio-
nowanie liczby ofiar podawanej 
przez Polaków, która wynosi około 
800 a nawet więcej ofiar. Według 
niego pomnik w Hucie Pieniac-
kiej stoi na symbolicznym miej-
scu a „zgodnie z informacją miej-
scowych mieszkańców i badań 

ukraińskich historyków” szczątki 
pomordowanych mogą być po-
chowane 100-200 metrów od po-
mnika. „Oczywiste jest, że będzie 
znacznie mniejsza liczba szcząt-
ków niż mówi wersja polska. Cho-
ciaż mówi się, że ludzie byli spale-
ni, ale powinny być spalone kości i 
pozostałości szkieletów.” – mówił 
ukraiński sekretarz oskarżając pol-
ską stronę o „polityczną arytmety-
kę”. Radio Swoboda napisało, że 
według ukraińskich historyków w 
Hucie Pieniackiej zginęło „ponad 
200 osób”. Według Szeremety „o 
konieczności przebadania miejsca 
mordu rozmawiano ze stroną pol-
ską jeszcze w 2017 roku”, ale od 
czasu demontażu pomnika UPA 
w Hruszowicach (i zablokowania 
polskich prac poszukiwawczo-
-ekshumacyjnych na Ukrainie) „ze 
strony Polski do międzyresortowej 
komisji nie było wniosków odno-
śnie robót poszukiwawczych”. Nie 
wiadomo, jeszcze, kiedy dokładnie 
strona ukraińska chce rozpocząć 
prace w dawnej Hucie Pieniackiej. 
Według Szeremety ma to się stać 
„w tym roku”. (https://kresy.pl/
wydarzenia/regiony/ukraina/ukrai-
na-planuje-ekshumacje-w-hucie-
pieniackiej-by-zakwestionowac-
liczbe-polskich-ofiar/ ; 26 lutego 
2019). W Sahryniu i Pawłokomie 
ekshumacje nie potwierdziłyby 
ilości nawet połowy ofiar zapisa-
nych na pomnikach.  

Ponad połowa ze 123 ukraińskich 
miejsc pamięci w Polsce powsta-
ła bez stosownych zezwoleń i 
uzgodnień lokalizacyjnych – po-
informował wiceminister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Jaro-
sław Sellin. Na terytorium Polski 
znajdują się 123 ukraińskie miej-
sca pamięci, co dotyczy zarów-
no mogił, w tym pojedynczych 
kwater i grobów zbiorowych, jak 
i upamiętnienia osób narodowości 
ukraińskiej. Wiceminister dodał, 
że ponad połowa z nich, około 70, 
„powstało bez stosownych zezwo-
leń i uzgodnień lokalizacyjnych”. 
„Spoczywają w tych miejscach po-
legli w wyniku działań wojennych 
członkowie organizacji OUN-
-UPA, Armii Ukraińskiej Republi-
ki Ludowej i Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej z okresu 1918-
1921, ale również ofiary cywilne, 
które poniosły śmierć w wyniku 
akcji Wisła” – powiedział Sellin. 
Jak wyjaśniał wiceminister, ukra-
ińskie miejsca pamięci znajdują się 
w 80 miejscowościach w Polsce, z 
czego najwięcej z nich (50) jest na 
Podkarpaciu, a w dalszej kolejno-
ści w Lubelskiem (21), w Małopol-
sce (4).

Zaznaczył, że państwo polskie nie 
ma możliwości sprawowania opie-
ki nad pomnikami wzniesionymi 
na terenie naszego kraju nielegal-
nie, ponieważ od czasu podpisania 
stosownej umowy w 1994 roku, 
żadna ze stron nie sporządziła od-
powiedniego wykazu miejsc pa-
mięci i spoczynku. Obecnie opieką 
państwową objęte są wyłącznie 
obiekty wpisane do ewidencji 
grobów i cmentarzy wojennych. 
Wśród „najbardziej dyskutowa-
nych miejsc” w ciągu ostatnich 
paru lat przedstawiciel resortu kul-
tury wymienił m.in. koresponden-
cję ws. grobów żołnierzy URL w 
Łańcucie (na wniosek ambasadora 
Ukrainy odnośnie liczby pochowa-
nych i inskrypcji dotyczącej atama-
na Symona Petlury), symboliczne-
go grobu Petlury w Warszawie, a 

także „sprawy problemowe”. 

„W związku z powtarzającymi się 
aktami wandalizmu ukraińskich 
miejsc pamięci, MKiDN skierował 
w 2017 roku okólnik do wojewo-
dów, prosząc o niezwłoczne infor-
mowanie o tego typu zdarzeniach 
(…) a także podjęcie działań mają-
cych na celu usunięcie skutków ak-
tów wandalizmu, ujecie i osądze-
nie sprawców i podjęcie czynności 
zmierzającym do uniknięcia tego 
rodzaju zdarzeń w przyszłości” – 
mówił wiceminister Sellin. Dodał, 
że dokument zawierał też prośbę 
do władz samorządowych „prze-
prowadzających bądź planujących 
demontaż upamiętnień ukraińskich 
wzniesionych nielegalnie, o reali-
zację takich przedsięwzięć w spo-
sób godny, bezpieczny, uporządko-
wany, przez wykwalifikowanych 
wykonawców, z poszanowaniem 
państwowych i religijnych symbo-
li i po uprzednim poinformowaniu 
ministra kultury i właściwego tery-
torialnie wojewody”. Wiceminister 
mówił, że najwięcej problemów 
dotyczyło m.in. wzniesionego nie-
legalnie na wzgórzu Monastyrz 
pomnika poległych członków UPA 
(później de facto zalegalizowa-
ny). Po interwencji ambasadora 
Ukrainy w MKiDN w 2018 roku 
polecono wojewodzie podkar-
packiemu wpisanie tego obiektu 
do ewidencji grobów i cmentarzy 
wojennych. „Wojewoda odmówił 
dokonania tego wpisu, argumentu-
jąc swoją decyzję negatywną opi-
nią rzeszowskiego oddziału IPN” 
- wyjaśnił Sellin. Mówił też m.in. 
o nielegalnie wzniesionych obiek-
tach w Radrużu, w Werchratej czy 
w Hruszowicach. Odnośnie tego 
ostatniego stwierdził, że został on 
zdemontowany zgodnie z prawem, 
choć „doprowadziło to do napięcia 
polsko-ukraińskiego” na szczeblu 
państwowym, w związku z czym 
ukraiński IPN oraz międzyresorto-
wa komisja ds. upamiętnień ogło-
siły moratorium na prowadzenie 
przez stronę polską poszukiwań i 
ekshumacji szczątków ofiar pol-
skich na Ukrainie. 

„Strona ukraińska po prostu uza-
leżniła rozwiązanie kwestii pol-
skich upamiętnień na terenie Ukra-
iny od uzyskania pozytywnych 
decyzji strony polskiej ws. wła-
snych postulatów, m.in. w sprawie 
tychże Hruszowic” - mówił Sellin. 
Dodał, że ukraiński IPN nie zgo-
dził się z wynikami badań strony 
polskiej na miejscu rozebranego 
upamiętnienia UPA w Hruszowi-
cach, które wykazały,że nie ma 
tam żadnych grobów upowców. 
Podczas rozmów związanych z 
wycofaniem zakazu polskich prac 
poszukiwawczo-ekshumacyjnych 
Ukrainie, postawiono warunek le-
galizacji wszystkich upamiętnień 
ukraińskich w Polsce, bez żadnej 
weryfikacji. IPN nie może się na 
to zgodzić. Rok temu w raporcie 
z działalności za 2017 rok, ukra-
iński IPN stwierdził, że na 323 
polskich miejsc pamięci na Ukra-
inie bez zezwoleń postawiono 166. 
(https://kresy.pl/wydarzenia/wic-
eminister-kultury-ponad-polowa-
ukrainskich-miejsc-pamieci-w-
polsce-powstala-nielegalnie  ; 27 
lutego 2019 ). 

Posąg lwa stojący przy Łuku 
Sławy na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, którego obudowę znisz-
czyła wcześniej wichura, został 
pospiesznie owinięty folią. W paź-
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dzierniku br. Lwowska Rada Ob-
wodowa w przyjętym dokumencie 
zażądała usunięcia posągów lwów 
z Cmentarza Orląt Lwowskich. 
Ukraińscy deputowani uznali je za 
„symbol polskiej okupacji Lwo-
wa” i twierdzą, że ustawiono je 
niezgodnie z prawem. Niedługo 
potem w sprawie wypowiedział 
się ukraiński wicepremier Pawło 
Rozenko, który uważa, że sytu-
acja wokół posągów lwów to wy-
nik naruszenia obowiązującego na 
Ukrainie prawa. Sugerował też, że 
nie będzie ingerował w przypadku 
ewentualnej decyzji lwowskiego 
samorządu o usunięciu posągów, 
podobnie jak Międzyresortowa 
Komisja ds. Upamiętnień. (https://
kresy.pl/wydarzenia/uwolniona-
-przez-wichure-rzezbe-lwa-na-
cmentarzu-orlat-owinieto-folia-
foto/ ; 12 marca 2019 ). Ponieważ 
pomniki zbrodniarzy z OUN-UPA 
postawione zostały w Polce nie-
zgodnie z obowiązującym prawem 
powinny zostać obudowane płyta-
mi lub owinięte folią – jako sym-
bol wzajemnych przyjacielskich 
relacji polsko-ukraińskich. 

W wyborach prezydenckich w 
drugiej turze, która odbyła się 21 
kwietnia 2019, zwyciężył Woło-
dymyr Zełenski, który  uzyskał po-
parcie 73,2% głosów zdecydowa-
nie pokonując starającego się o re-
elekcję Petera Poroszenkę.  Urząd 
prezydenta objął po zaprzysiężeniu 
20 maja 2019. Ogłosił następnie 
rozwiązanie parlamentu. W przed-
terminowych wyborach z 21 lipca 
2019 związana z nim partia Sługa 
Ludu uzyskała większość bez-
względną w parlamencie. Zapew-
ne jednak w relacjach polsko-ukra-
ińskich kontynuowany będzie ten 
sam styl „przyjaźni”, nawiązujący 
do wzorców polsko-sowieckich, 
gdzie „bohaterską Armię Czer-
woną”, zastępuje jeszcze bardziej 
„bohaterska” OUN-UPA.  Na 
Ukrainie role zostały „zapisane” 
po Majdanie: gospodarka , a więc i 
finanse, przypadły oligarchom po-
chodzenia żydowskiego, natomiast 
„polityka historyczna” postban-
derowcom, wspieranym głównie 
przez „dzieci i wnuczęta Bande-
ry” z Kanady i USA. Żydzi mają 
więc pieniądze, faszyści ukraińscy 
pomniki swojego wodza – i przy 
okazji wciąż nękają Polskę, co od-
powiada tym od pieniędzy. Dlate-
go nie ma tutaj żadnych szans na 
rządzenie jakiś Janukowycz. Hi-
storia potrafi czasem zakpić i hasła 
„dziadka banderowca”, że „pol-
skie mordy już dość się napasły na 
ukraińskiej ziemi” ich ich dzieci i 
wnuki parodiują w Polsce „pasąc 
się na polskiej ziemi” (ponad dwa 
miliony osób).    

Przewodniczący Ukraińskiego Ko-
mitetu Żydowskiego Eduard Do-
linsky odnotował na swoim profilu 
w mediach społecznościowych 
wysyp letnich imprez, które mają 
wychowywać ukraińskie dzieci i 
młodzież w duchu nacjonalistycz-
nym, w tym banderowskim. Zda-
niem Dolinskiego „obecne lato jest 
bogate w zajęcia dla młodzieży”. 
Żydowski działacz wymienił sze-
reg imprez, które odbywają się na 
Ukrainie: festiwal „Bandrsztat” 
koło Łucka, festiwal na cześć ide-
ologa radykalnego ukraińskiego 
nacjonalizmu Dmytra Doncowa w 
Melitopolu, obóz „Banderowiec” 
w rejonie drohobyckim, festiwal 
„Tropami Tarasa Borowcia” w 
Olewsku, obóz „Bohaterów UPA” 

imienia Omelana Hrabca w ob-
wodzie winnickim, duchowo-pa-
triotyczny obóz na cześć „Boha-
terów OUN «Hurkało»” w rejonie 
skoleckim, wojenno-patriotyczny 
obóz „Czarna sotnia” w Rakow-
czyku, obóz „Odważny” w rejo-
nie horochowskim organizowany 
przez organizację „Tryzub imienia 
Stepana Bandery”, wszechukra-
iński obóz „Chorąży” w Kowlu 
imienia jednego z dowódców UPA 
Wasyla Iwachiwa, obóz Narodo-
wego Aliansu „Legioner”, obóz 
„Tropami niepokonanych” po-
święcony bojowi UPA z NKWD i 
tym podobne. Jak stwierdził szef 
Ukraińskiego Komitetu Żydow-
skiego wszystkie te imprezy łączy 
fakt, iż są poświęcone osobom, 
które były nazistowskimi kolabo-
rantami bądź zbrodniarzami wo-
jennymi, „a w większości – jed-
nymi i drugimi”. Działacz zwrócił 
też uwagę na udział duchownych 
w nacjonalistycznych imprezach 
dla dzieci i młodzieży. „Zdecy-
dowana większość tych obozów 
jest finansowana przez państwo za 
pośrednictwem ministerstwa ds. 
młodzieży i sportu oraz lokalnych 
władz. Ministerstwo stworzyło na-
wet specjalny dział edukacji naro-
dowo-patriotycznej. Dziesiątki mi-
lionów hrywien są wyciągane na 
nacjonalistyczne obozy z kieszeni 
zwykłych Ukraińców. Dzieciom 
pierze się na nich mózgi i zmienia 
świadomość.” - stwierdził Dolin-
sky. (https://kresy.pl/wydarzenia/
regiony/ukraina/dolinsky-zwrocil-
uwage-na-wysyp-banderowskich-
obozow-d la -mlodz iezy-na -
ukrainie-foto/ ;14 sierpnia 2019). 

W Polsce niemal zupełnie niezau-
ważona przeszła niedawna wizyta 
Benjamina Netanjahu w Kijowie. 
Była ona wydarzeniem wyjąt-
kowym, ponieważ Ukraina jest - 
obok Izraela - jedynym państwem 
na świecie, w którym zarówno 
prezydent, jak i premier są Żyda-
mi. Benjamin Netanjahu odwiedził 
m.in. Babi Jar pod Kijowem, czyli 
największe miejsce kaźni Żydów 
na wschodzie naszego kontynen-
tu. Przy okazji warto zauważyć, że 
przywódcy Izraela rzadko podczas 
publicznych wystąpień wyciągają 
problem współpracy z Niemcami 
ukraińskich formacji kolaboranc-
kich w czasie II wojny światowej 
- przynajmniej, jeśli porównamy to 
z liczbą rozlicznych zarzutów pod 
adresem postawy Polaków wobec 
Holokaustu. Jedną z niewielu wy-
jątkowych tego typu sytuacji było 
wystąpienie w 2016 roku w par-
lamencie w Kijowie prezydenta 
Izraela Reuwena Riwlina. Skry-
tykował on wówczas ukraińską 
politykę historyczną gloryfikującą 
UPA. Przypomniał też o współ-
sprawcach zbrodni pochodzenia 
ukraińskiego. Poza tym zdarzały 
się też jednostkowe przypadki, gdy 
organizacje żydowskie (np. Świa-
towy Kongres Żydów) potępiały 
władze Ukrainy za nadawanie uli-
com imion tamtejszych nacjona-
listów, np. Stepana Bandery. Od 
czasu do czasu historycy izraelscy 
wspominali też o pogromie lwow-
skim, mordach w Drohobyczu czy 
strażnikach w obozach koncentra-
cyjnych. Historie te były jednak 
nagłaśniane jedynie sporadycznie. 
Przy okazji wizyty Netanjahu w 
Kijowie zapytałem więc moich 
znajomych ukraińskich dzienni-
karzy, dlaczego ich naród jest tak 
rzadko krytykowany za postawę 
podczas II wojny światowej w po-

równaniu np. z narodem polskim, 
który nieustannie oskarżany jest o 
zbiorowy antysemityzm, masowe 
szmalcownictwo, współsprawstwo 
w Holokauście czy rabunek po-
żydowskich majątków. Na doda-
tek - w odróżnieniu od Polski - w 
przestrzeni publicznej na Ukrainie 
nie istnieje niemal w ogóle temat 
odszkodowań za bezspadkowe 
mienie żydowskie. Jest to o tyle za-
stanawiające, że większość przed-
wojennych obywateli Rzeczypo-
spolitej narodowości żydowskiej 
zamieszkiwała wschodnie tereny 
II RP należące dziś do Ukrainy, 
Białorusi i Litwy. To właśnie te 
trzy kraje powinny być więc w 
pierwszym rzędzie adresatami ży-
dowskich roszczeń, ponieważ tam 
pozostały majątki większości ofiar 
Holokaustu. Tymczasem Kijów 
nie jest poddawany w tej sprawie 
takiej presji jak Warszawa. Dlacze-
go tak się dzieje? W odpowiedzi 
od moich ukraińskich znajomych 
usłyszałem, że być może tajemnica 
tkwi w tym, iż wielu przedstawi-
cieli tamtejszych elit politycznych 
i biznesowych jest z pochodzenia 
Żydami, którzy otwarcie to zresztą 
przyznają. I nie chodzi tu bynaj-
mniej tylko o obecnego prezyden-
ta Wołodymyra Zełenskiego czy 
premiera Wołodymyra Hrojsma-
na. Najpotężniejszy dziś człowiek 
na Ukrainie, miliarder i oligarcha 
Ihor Kołomojski jest obywatelem 
Izraela oraz przewodniczącym Eu-
ropejskiej Unii Żydowskiej i Zjed-
noczonej Wspólnoty Żydowskiej 
Ukrainy - najważniejszej organi-
zacji tej mniejszości narodowej w 
kraju. W 2012 roku wybudował w 
Dniepropietrowsku (dziś: Dnipro) 
największe na świecie centrum 
kultury żydowskiej Menorah (50 
tysięcy metrów kwadratowych, 
siedem wież, 20 pięter). Warto zo-
baczyć w internecie…

Kolejnym niezwykle wpływowym 
oligarchą jest Wadim Rabinowicz, 
od lat stojący na czele Ogólnoukra-
ińskiego Kongresu Żydowskiego. 
Niegdyś był współzałożycielem 
i pierwszym przewodniczącym 
Zjednoczonej Wspólnoty Żydow-
skiej Ukrainy. Podobnie jak Koło-
mojski posiada też obywatelstwo 
Izraela. Do żydowskich korzeni 
przyznaje się również jeden z 
najbogatszych ludzi w państwie 
(prywatnie zięć Leonida Kuczmy) 
Wiktor Pinczuk. Fundacja jego 
imienia jest jednym z najhojniej-
szych mecenasów kultury żydow-
skiej na Ukrainie, a także finansuje 
liczne projekty badawcze dotyczą-
ce historii Holokaustu. Znaczącym 
oligarchą wyznania mojżeszowego 
pozostaje też przewodniczący gmi-
ny żydowskiej w Dnipro - Gienna-
dij Bogoliubow, również jeden z 
dobrodziejów centrum Menorah. 

Obywatelstwo Izraela posiada tak-
że inny biznesmen z tego grona 
Juchym Zwiahilski (w 1994 roku 
był on oskarżony o nielegalne wy-
wiezienie 300 milionów dolarów 
w gotówce do Izraela przy pomocy 
tamtejszych służb specjalnych; w 
latach 1994-1997 znalazł schronie-
nie w Izraelu, uchodząc w ten spo-
sób wymiarowi sprawiedliwości, 
by potem bez problemów powró-
cić do kraju).

Podobnych przykładów można 
podać więcej. Co z tego jednak 
wynika, zdaniem moich ukraiń-
skich rozmówców? Otóż politycy i 
biznesmeni, którzy są zarazem ak-

tywnymi działaczami organizacji 
żydowskich i hojnymi mecenasa-
mi żydowskiego życia kulturalne-
go, a niekiedy nawet obywatelami 
Izraela, mają zupełnie inną pozycję 
wyjściową w rozmowach z repre-
zentantami międzynarodowych 
organizacji żydowskich czy władz 
izraelskich niż przedstawiciele 
polskich elit. My takich polityków 
i oligarchów nie mamy. W związ-
ku z tym oni są w stanie załatwić 
znacznie więcej dla Ukrainy w nie-
których sprawach niż Polacy dla 
swego kraju. Warto o tym pamię-
tać.  (Grzegorz Górny: Ukraina, 
czyli jedyny – obok Izraela – kraj 
na świecie, gdzie prezydent i pre-
mier są Żydami; w: 

h t t p s : / / w p o l i t y c e . p l /
polityka/460544-ukraina-kraj-
gdzie-prezydent-i-premier-sa-
zydami; 23 sierpnia 2019). Wi-
docznie za pomocą ich kont banko-
wych Ukraina w sposób zadowa-
lający spłaca „odszkodowania za 
bezspadkowe mienie żydowskie”.    

W marcu 2015 r. Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy przyznał Ukra-
inie 17,5 mld USD (czyli prawie 
80 mld zł – to tyle, ile przez cztery 
lata kosztował program 500 plus 
w Polsce). Zaangażowanie Polski 
szacowane jest na cztery miliardy 
złotych. Po zwycięstwie nowego 
prezydenta, którym został Wołody-
myr Zełenski, komik sponsorowa-
ny przez jednego z oligarchów, któ-
rzy dorobili się miliardów na okra-
daniu Ukrainy Ihora Kołomojskie-
go, zaczęto oficjalnie już mówić o 
oficjalnym ogłoszeniu bankructwa 
tego państwa. Na wzór Grecji czy 
Argentyny. Polskie zaangażowa-
nie finansowe na Ukrainie, jak też 
całe wspieranie polityczne kolej-
nych złodziejskich reżimów, to 
zwyczajne wyrzucanie pieniędzy 
w błoto. Dziś Ukraina jest o jedną 
trzecią biedniejsza niż po rozpa-
dzie Związku Sowieckiego. Dla 
porównania Polska wzbogaciła się 
w tym czasie trzykrotnie. Ukraina 
nie ma elit ani klasy średniej, któ-
ra może rządzić państwem. Stan 
permanentnego chaosu jest tam 
wpisany w strukturę rządzenia kra-
jem. Właściciele 90 proc. majątku 
na Ukrainie mieszczą się w jednej, 
niespecjalnie dużej, weselnej sali. 
Jedyny konsensus ukraińskie elity 
mają w antypolonizmie i prymi-
tywnym gloryfikowaniu zbrodnia-
rzy z Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii, odpowiadających za holokaust 
Polaków na Wołyniu. W latach 90., 
gdy Europa brała się za ściganie 
zbrodniarzy z byłej Jugosławii, 
zbrodniarze z UPA spokojnie do-
żywali sobie starości. Niektórzy z 
nich żyją nawet do dziś, nie nie-
pokojeni przez nikogo. W Polsce 
nikt nie wpadł na pomysł nie tylko 
osądzenia prawnego, ale także mo-
ralnego. Prawda o zbrodni wołyń-
skiej była przemilczana przez elity 
III RP w imię budowania relacji z 
Ukrainą. Jednak zakładając to ab-
surdalne stanowisko nikt w Polsce 
nie zadał sobie z trudu, kogo i w 
jakim celu wspieramy. Ten sen o 
nowej Rzeczpospolitej narodów 
nie miał racji bytu od samego po-
czątku. Nikt z nami poważnie roz-
mawiać nie chciał. Ukraińskie elity 
chętnie biorą od Polski pieniądze, 
ale w zamian nie dają nic. Blokuje 
się nawet takie czynności jak re-
monty zabytków polskiej kultury 
czy ekshumacje ofiar ukraińskie-
go ludobójstwa. W imię tego, aby 
zakpić z Polaków i pokazać nam, 

że nie rządzimy już na Ukrainie. 
W 2015 r. słynne było symbolicz-
ne „naplucie w twarz” odwiedza-
jącemu Ukrainę Bronisławowi 
Komorowskiemu i uchwaleniu w 
jego obecności ustawy gloryfikują-
cej UPA. Pomijając skalę zbrodni, 
można to porównać do sytuacji, w 
której w trakcie wizyty prezydenta 
Izraela w Niemczech Bundestag 
wpadł na pomysł gloryfikowania 
funkcjonariuszy zbrodniczych for-
macji typu SS.

Pytanie: po co Polska wrzuca pie-
niądze i inwestuje w bijatykę róż-
nych złodziejskich frakcji na Ukra-
inie? Lepiej byśmy zrobili wydając 
te pieniądze na wojsko, które po-
mogłoby poradzić sobie z czarnym 
scenariuszem. Główny polski błąd 
polega na tym, że próbując doga-
dywać się z ukraińskimi elitami 
przykładaliśmy do nich europej-
ski, zachodni sposób myślenia, 
a tam jest czysty, dziki Wschód i 
przez ładnych parę dekad tam się 
nie zmieni. Przynajmniej dopóki 
utrzymywanie eldorada dla zło-
dziei w centrum Europy będzie 
się miejscowym oligarchom opła-
cało. (Bogdan Konopka: Stracona 
Ukraina. Państwo nie ma elit ani 
klasy średniej, która może rządzić 
państwem ; w: https://warszaw-
skagazeta.pl/swiat/item/6560-st-
racona-ukraina-panstwo-nie-ma-
elit-ani-klasy-sredniej-ktora-moze-
rzadzic-panstwem ; 26 sierpnia 
2019 ). 

Od dobrych kilku lat, obserwując 
tzw. dialog między Episkopatem 
Polski a Ukraińskim Kościołem 
Greckokatolickim reprezentowa-
nym przez abp. Światosława Szew-
czuka, zastanawiam się, z jakim 
tak naprawdę pojednaniem mamy 
do czynienia. Z jednej strony bo-
wiem z ust ukraińskiego hierarchy 
padają górnolotne słowa podpiera-
ne Ewangelią, z drugiej jednak ofi-
cjalnie przyznaje się on do bande-
rowskich sentymentów, uważając 
ludobójców spod znaku tryzuba 
za patriotów, a samą, szatańską w 
swej istocie, nazistowską ideologię 
– za przejaw patriotyzmu.

To dwuznaczne stanowisko wy-
rażał wielokrotnie. Również w 
Polsce. W 2018 roku ukazała się 
jego książka „Dialog leczy rany”, 
w której jasno wyłuszczył swo-
je poglądy, skutecznie mieszając 
wiarę z ideologią. W prezentowa-
nej podczas uroczystej konferencji 
w KEP publikacji abp Światosław 
Szewczuk mordów dokonanych 
przez Ukraińców na Polakach nie 
nazywa ludobójstwem, natomiast 
akcję „Wisła” określa mianem 
„czystki etnicznej”, co jest zdu-
miewające, biorąc pod uwagę, iż 
była to akcja przesiedleńcza, w 
której ludzie bynajmniej nie ginęli, 
ale byli przesiedlani, aby ukrócić 
dokonywanie przez nich kolejnych 
mordów. W tym kontekście słowa, 
które padły z jego ust 27 sierpnia 
bieżącego roku na Jasnej Górze de-
likatnie mówiąc dają do myślenia. 
Kiedy polski Episkopat po II woj-
nie światowej wystosował słynny 
list do biskupów niemieckich miał 
jasną sytuację, ponieważ niemiec-
ki Episkopat jednoznacznie potępił 
nazizm, podczas gdy Światosław 
Szewczuk czyni dokładnie odwrot-
nie, nazizm ukraiński (banderyzm) 
traktując nie jako zbrodniczą wer-
sję nacjonalizmu, ale jako patrio-
tyzm stanowiący nieodłączny ele-
ment ukraińskiej tożsamości. Na 
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próżno też czekamy na postulowa-
ne przez Jana Pawła II „oczyszcze-
nie pamięci historycznej” polega-
jące na wyrzeczeniu się przez stro-
nę ukraińską zbrodniczej ideologii, 
szczerym potępieniu jej i zadość-
uczynieniu, jeżeli nie finansowym, 
to przynajmniej moralnym. Polacy 
czekają, aby Światosław Szew-
czuk upomniał się o groby niepo-
chowanych po rzezi wołyńskiej 
polskich ofiar, a nie wyświęcał 
kolejne krzyże ku czci OUN-UPA, 
jak ten w Samborze… (Anna Wie-
jak: Pojednanie, czy pozory pojed-
nania? Jaki rzeczywiście jest dia-
log między Episkopatem polskim i 
ukraińskim? ; https://wpolityce.pl/
kosciol/461438-pojednanie-czy-
-pozory-pojednania ).   

Rząd Ukrainy zwolnił ze stano-
wiska prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowego tego kraju Wołody-
myra Wiatrowycza, uważanego za 
jednego z architektów ukraińskiej 
polityki historycznej i uznawanego 
w Polsce za apologetę działalności 
OUN-UPA. Wiatrowycz poinfor-
mował o zwolnieniu w środę na 
swoim Facebooku. Jak oświad-
czył, w ciągu trwającej od 2014 
roku kadencji zdołał zrealizować 
większość postawionych sobie 
celów. „Uzyskałem od premiera 
Ołeksija Honczaruka zapewnie-
nie, że nie zważając na zmianę 
na stanowisku prezesa, Instytut 
zachowa status organu władzy 
oraz instrumentu polityki pamię-
ci narodowej, a format i kierunki 
jego pracy będą kontynuowane” 
– napisał.  (https://wpolityce.pl/
swiat/464383-kontrowersyjny-
szef-ukrainskiego-ipn-odwolany ; 
18 września 2019 ). 

Wołodymyr Wjatrowycz, do nie-
dawna szef Ukraińskiego IPN, 
ponownie pracuje dla tej insty-
tucji, prowadząc nowy program 
historyczny, o wyraźnie propagan-
dowych cechach. W pierwszym 
odcinku, poświęconym początkom 
wojny polsko-ukraińskiej próbu-
je przedstawić początek walki o 
Lwów jako ukraińskie zwycięstwo 
i mówi o „polskiej okupacji Galicji 
i Wołynia”. W czwartek 31 paź-
dziernika oficjalnie poinformowa-
no, że ten znany kłamca wołyński 
i apologeta Stepana Bandery oraz 
OUN-UPA, poprowadzi „IstFatk”. 
To nowy cykl krótkich nagrań za-
mieszczanych w sieci, w formule 
programu popularyzującego histo-
rię Ukrainy w formie pytań-odpo-
wiedzi, z infografikami i animacja-
mi komputerowymi. Wiatrowycz 
pełni tam rolę lektora-narratora. 

Tego samego dnia oficjalnie zapre-
zentowano pierwszy odcinek serii 
„IstFaktu”, zatytułowany „Listo-
padowy zryw”. Pod tą nazwą na 
Ukrainie określa się wydarzenia 
z początku listopada 1918 roku. 1 
listopada Ukraińcy, którzy stano-
wili tylko niecałe 10 proc. ludności 
Lwowa, ogłosili w tym mieście po-
wstanie tzw. Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej (ZURL). Pró-
bie oderwania Lwowa i okolicz-
nych ziem od odradzającej się Pol-
ski sprzeciwili się polscy miesz-
kańcy Lwowa, co dało początek 
wojnie polsko-ukraińskiej. Lwów 
został wyzwolony 22 listopada 
1918 r., natomiast w ciągu niespeł-
na roku siły ukraińskie zostały po-
konane i wyparte za rzekę Zbrucz. 
W ostatnich latach ukraińskie wła-
dze Lwowa świętują jednak na po-
czątku listopada rocznicę powsta-

nia antypolskiej ZURL. 

Już na wstępie programu Wjatro-
wycz podkreśla, że Ukraińcy w 
zasadzie gołymi rękami zrobili 
przewrót wojskowy we Lwowie 
i „wyrwali miasto z rąk Polski i 
Austrii”. Kontynuuje, że w wyni-
ku rozpadu Austro-Węgier i pro-
klamowania kolejnych państwa 
„powstało pytanie, co będzie z 
Galicją, do której wówczas pre-
tendowali i Ukraińcy, i Polacy”, 
przy czym mapa wskazuje, że pod 
tym pojęciem rozumie także m.in. 
ziemię przemyską. Jak powiedział, 
w związku z przyznaniem Lwowa 
Polsce i planowanym na 1 listopa-
da 1918 r. przyjazdem do miasta 
delegacji Polskiej Komisji Likwi-
dacyjnej, w celu objęcia władzy w 
imieniu Polski, Ukraińcy „o jeden 
dzień wyprzedzili Polaków” i zor-
ganizowali powstanie, uprzedzając 
polską akcję. Podaje przy, że Pola-
cy stanowili około połowy miesz-
kańców Lwowa, a Ukraińcy blisko 
20 procent, tym samym zawyżając 
odsetek Ukraińców. Zaznacza, że 
większą część miasta, w tym waż-
ne punktu jak ratusz czy dworzec 
kolejowy, udało się zająć dzięki 
zaskoczeniu i twierdzi, że „na bu-
dynkach wisiały [ukraińskie] flagi 
i Lwów stał się ukraiński”. Później 
mówi o tym, że Polacy walczyli 
starając się odzyskać miasto. Nie 
wspomina jednak, że nastąpiło to 
już stosunkowo szybko (mówi je-
dynie, że „przez trzy tygodnie na 
ulicach toczyły się walki”) ani o 
tym, że do walki ruszyli zasadni-
czo lwowscy Polacy. Z jego wypo-
wiedzi odnosi się raczej wrażenie, 
że o Lwów bili się raczej polscy 
żołnierze, którzy przybyli tam w 
ramach wojny polsko-ukraińskiej. 
„W tej wojnie zwyciężyła Polska i 
okupowała Galicję i Wołyń aż do 
drugiej wojny światowej” – mówi 
Wjatrowycz. Podkreśla przy tym, 
że Ukraińcy odnieśli jednak „zwy-
cięstwo tak potrzebne im w waż-
nym XX wieku”. Zapowiedziano 
już kolejne odcinki „IstFaktu”. 

(Wiatrowycz wraca do ukraiń-
skiego IPN; w:  https://kresy.pl/
wydarzenia/wjatrowycz-wrac-
a-do-ukrainskiego-ipn-prowadzi-
nowy-program-w-ktorym-mowi-
o-polskiej-okupacji-lwowa-video/; 
2 listopada 2019 ). 

13 listopada od CKW wpłynęła 
uchwała Rady Najwyższej Ukra-
iny w sprawie wcześniejszego wy-
gaśnięcia mandatu Łucenko, oraz 
dokumenty dotyczące rejestracji 
Wiatrowycza jako deputowanego 
ludowego. Po przeanalizowaniu 
odpowiednich dokumentów, Cen-
tralna Komisja Wyborcza postano-
wiła uznać wybór Wiatrowycza na 
deputowanego ludowego w ogól-
nokrajowym okręgu wieloosobo-
wym z listy „Europejskiej Solidar-
ności”, a następnie zarejestrowało 
go. Podczas spotkania szef CKW 
Oleg Didenko wręczył Wiatrowy-
czowi certyfikat deputowanego 
ludowego.

4 listopada Irina Łucenko złożyła 
wniosek o wcześniejsze wyga-
szenie swojego mandatu depu-
towanej. Jej mąż, Jurij Łucenko, 
oświadczył, że jej wniosek wynika 
z problemów z zdrowotnych. 12 
listopada Rada Najwyższa wyga-
siła jej mandat. Zgodnie z proce-
durą miejsce Łucenko w Radzie 
Najwyższej Ukrainy powinien na-
stępny kandydat na liście wybor-

czej, którym była Natalia Bojko. 
Odrzuciła ona jednak propozycję 
zajęcia miejsca parlament. Następ-
ny w kolejności był Wiatrowycz. 
(https://kresy24.pl/wiatrowycz-
zostal-deputowanym-do-rady-
najwyzszej-ukrainy/ ; 15 listopada 
2019). Aż dwie osoby „musiały 
zrezygnować”, aby Wiatrowycz 
mógł zostać deputowanym.   

Grupa polskich i ukraińskich 
działaczy odwiedziła w niedzielę 
Werchratę na Podkarpaciu, gdzie 
kilka lat temu doszło do zniszcze-
nia dwóch pomników UPA. Akty-
wiści przynieśli ze sobą materiały 
budowlane, przy pomocy których 
częściowo odnowili pomnik w 
Werchracie znajdujący się na miej-
scowym cmentarzu. Postawili też 
w jego miejscu dębowy „kozacki 
krzyż” z godłem Ukrainy – tryzu-
bem. Przy odnowionym pomniku 
odbyła się modlitwa poprowa-
dzona przez greckokatolickiego 
duchownego Iwana Tarapackiego 
i dominikanina o. Tomasza Dostat-
niego. 

Uczestnicy uroczystości oraz ukra-
ińskie media w relacjach z tego 
wydarzenia pomnik na cmentarzu 
w Werchracie określają konse-
kwentnie mianem „mogiły”. Tak-
że o. Dostatni błogosławił „krzyż, 
który stawiamy na chrześcijańskim 
grobie” oraz modlił się o „wskrze-
szenie do życia w chwale” osób 
rzekomo pochowanych w tym 
miejscu. Należy jednak zaznaczyć, 
że jak wynika z opracowania Ka-
zimierza Krajewskiego z IPN War-
szawa, które ukazało się w Biule-
tynie IPN, pomnik w Werchracie 
był nielegalnym upamiętnieniem 
symbolicznym. Przypomnijmy, 
że podobne zabiegi były stosowa-
ne wobec nielegalnego pomnika 
UPA w Hruszowicach – najpierw 
usiłowano zapobiec jego rozbiórce 
twierdząc, iż jest to pomnik na-
grobny, a później na tej samej pod-
stawie żądano jego odbudowy. Do-
piero ekshumacja przeprowadzona 
przez IPN dowiodła, że pomnik w 
Hruszowicach był upamiętnieniem 
symbolicznym.  

Aktywiści odwiedzili również po-
bliską górę Monastyr, gdzie znaj-
duje się zbiorowy grób kilkudzie-
sięciu członków OUN-UPA zabi-
tych w 1945 roku przez NKWD. W 
2015 roku nieznani sprawcy rozbi-
li płytę na pomniku nagrobnym; 
strona ukraińska do dzisiaj domaga 
się od polskich władz odnowienia 
tego pomnika. Tam również obyła 
się uroczystość religijna, a także 
odczytano apel pod nazwą „Nie za-
pominajmy o zburzonych ukraiń-
skich mogiłach w Polsce”. W apelu 
przypomniano m.in., że „pomimo 
upływu 4-5 lat od poszczególnych 
prowokacji i wandalizmu centralne 
władze Rzeczypospolitej Polskiej, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Instytut Pamięci 
Narodowej i inne organy odpowie-
dzialne za ochronę miejsc pamię-
ci nie podjęły żadnych działań, 
aby naprawić wyrządzone zło”. 
Wezwano do odbudowy zniszczo-
nych miejsc – co ważne, nie tyl-
ko „mogił i cmentarzy”, ale także 
„pomników”. W ukraińskich oraz 
proukraińskich mediach zniszczo-
ne miejsca konsekwentnie są nazy-
wane „ukraińskimi”, bez uszcze-
gółowienia, że wszystkie one są 
związane z historią ludobójczych 
organizacji OUN i UPA. Apel od-
czytali kolejno polscy działacze: 

Jarosław Chołodecki, Danuta Ku-
roń, Bartosz Piechowicz, Rafał Su-
szek, Danuta Przywara i Izabella 
Chruślińska. Podpisali się pod nim 
także tacy działacze jak Zbigniew 
Bujak, Władysław Frasyniuk, Ja-
nusz Onyszkiewicz, Henryk Wujec 
i inni. Jak wynika z facebookowe-
go komentarza Izabelli Chruśliń-
skiej, uroczystość była zainicjo-
wana przez grupę osób z „polskich 
środowisk aktywnych w dialog 
polsko-ukraiński”. Zaprosili oni do 
niej Ukraińców z Polski i Ukrainy. 
(Aktywiści odnowili pomnik UPA 
w Werchracie 

https://kresy.pl/wydarzenia/polska/
aktywisci-odnowili-pomnik-up-
a-w-werchracie-i-wezwali-do-
odnowienia-mogil-i-pomnikow-
upa-w-polsce-foto-video/ ; 04 li-
stopada 2019).    

Taras Kaczka, ukraiński wicemi-
nister rozwoju gospodarczego, 
handlu i gospodarki rolnej, uważa, 
że stanowisko Polski w kwestii 
limitów przewozowych dla Ukra-
iny jest „gospodarczym ludobój-
stwem” i szkodzeniem ukraińskiej 
gospodarce. „Uważam, że to [sta-
nowisko Polski – red.] jest w rze-
czywistości gospodarczym ludo-
bójstwem i jawnym znęcaniem się 
nad ukraińską gospodarką. To dusi 
nasz handel z Unią Europejską” 
– powiedział Kaczka. Ukraiński 
wiceminister dodawał, że Ukraina 
tak długo będzie zwracała uwagę 
na ten problem, „aż zostanie on 
rozwiązany”. Według niego ukra-
ińskie władze stoją na stanowisku, 
że sprawa limitów na przewozy 
nie jest kwestią dwustronną, lecz 
„sprawą świadomej szkody dla na-
szych gospodarczych stosunków 
z Unią Europejską”. Strona ukra-
ińska domaga się od Polski przy-
dzielenia ukraińskim przewoźni-
kom większej liczby licencji na 
przewozy towarowe do Polski i na 
tranzyt przez Polskę na zachód Eu-
ropy. Według agencji Ukrinform 
25 października br. podczas spo-
tkania polsko-ukraińskiej komisji 
ds. międzynarodowego transportu 
drogowego strony uzgodniły, że w 
2019 roku Polska przydzieli Ukra-
inie dodatkowych 5 tys. zezwoleń. 
W październiku br. wicepremier 
Ukrainy, Dmytro Kułeba stwier-
dził, że jego kraj oczekuje ustępstw 
polskiej strony, po tym gdy Ukraiń-
cy ustąpili w kwestiach stawianych 
przez Warszawę. Jak skonkrety-
zował, chodzi mu na odpowiedź 
Warszawy „na działania ukraiń-
skich władz w dziedzinie polityki 
historycznej”. (Za: https://kresy.
pl/wydarzenia/regiony/ukraina/
ukrainski-wiceminister-zarzucil-
polsce-gospodarcze-ludobojstwo/ 
). 

Wolyn1943: „Czy polski minister 
rolnictwa lub premier równie sta-
nowczo stawiali sprawę, gdy Ukra-
ina wprowadziła embargo na pol-
skie mięso? Czy Ukraina wówczas 
przejęła się potrzebami polskich 
rolników, hodowców i producen-
tów?”.  

Polska jest więc sprawcą „ludobój-
stwa gospodarczego” na Ukrainie, 
która szlachetnie „w dziedzinie 
polityki historycznej„ zgodziła się 
na poszukiwanie mogił żołnierzy 
polskich poległych pod Lwowem 
we wrześniu 1939 roku w walce 
z Niemcami. Bo o ekshumacjach 
polski ofiar ukraińskiego ludobój-
stwa tymczasem cicho i zapewne 

strona ukraińska nie zechce do nich 
dopuścić, szykując jakiś pretekst 
zwalający winę na stronę polską. 

Radni gm. Horyniec-Zdrój chcą 
zobowiązać wójta do „wykonania 
wszelkich czynności zmierzają-
cych do usunięcia naruszających 
polskie prawo pomników UPA”, 
które znajdują się na terenie gminy. 
Sprawa dotyczy takich obiektów 
ku czci UPA, jak w Werchracie czy 
w Radrużu. Złożono już projekt 
uchwały w tej sprawie, który w 
czwartek miał być procedowany 
przez dwie połączone komisje rady 
gminy. Tak się jednak nie stało. 
Według nieoficjalnych informacji, 
władzom gminy niezbyt podoba 
się taka uchwała, gdyż jest dla nich 
niewygodna. Mieli być też zasko-
czeni jej treścią i wyrażać nieza-
dowolenie, że sprawy wcześniej z 
nimi nie skonsultowano. Uznano 
też, że treść uchwały powinna zo-
stać lepiej dopracowana pod ką-
tem prawnym. W związku z tym, 
portal Kresy.pl skontaktował się z 
Wójtem Gminy Horyniec-Zdrój, 
Robertem Serkisem. Wójt na py-
tanie o to, czy jego zdaniem niele-
galne obiekty ku czci UPA powin-
ny zostać usunięte, odpowiedział: 
Stawianie takich pomników musi 
być zgodne z polskimi przepisami 
prawa. Po zasięgnięciu odpowied-
nich opinii, uzgodnień m.in. z IPN 
i Wojewodą Podkarpackim i w 
przypadku, gdy zostały [one-red.] 
wzniesione bez stosowanych ze-
zwoleń, są odpowiednie instytucje, 
które powinny się tym zajmować.

Dopytywany o to, powtórzył: – Je-
żeli coś jest postawione niezgodnie 
z przepisami, to są odpowiednie 
instytucje, które się tym zajmują.

Wójt Serkis został przez nas zapy-
tany o to, czy jakieś polskie służby 
zaczynają angażować się w spra-
wę. Nie odniósł się do pytania na 
ten temat, nawet dwukrotnie do-
pytywany. Potwierdził jedynie, że 
gmina w ostatnim czasie przekaza-
ła informację o nielegalnych upa-
miętnieniach do IPN. – Otrzymali-
śmy odpowiedź, że jest to procedo-
wane przez centralę w Warszawie 
– powiedział wójt.

– Rozumiem intencje radnych i są 
one jak najbardziej zasadne, ale 
nie jestem w stanie podać terminu, 
kiedy coś będzie wiadomo. Trze-
ba pytać radnych, ale myślę, że w 
najbliższym czasie – mówi Robert 
Serkis.

Impulsem do powstania uchwały 
były wydarzenia z początku li-
stopada br., gdy grupa polskich i 
ukraińskich działaczy odwiedziła 
Werchratę na Podkarpaciu, gdzie 
kilka lat temu doszło do zniszcze-
nia dwóch obiektów ku czci UPA. 
W miejscu jednego ze zniszczo-
nych pomników postawili „ko-
zacki krzyż” z tryzubem. Ponadto 
polska część tej grupy, w skład 
której wchodzili w rzeczywisto-
ści głównie działacze mniejszości 
ukraińskiej, wezwała do odnowie-
nia nie tylko zniszczonych mogił, 
ale także pomników UPA w Pol-
sce. (Wójt gminy Horyniec-Zdrój 
nie chce usuwania pomników 
UPA; w:  https://kresy.pl/wydarze-
nia/wojt-gm-horyniec-zdroj-nie-
chce-usuwania-pomnikow-upa-to-
sprawa-odpowiednich-instytucji/ ; 
22 listopada 2019).                                          
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Lwów dzieje miasta
Aleksander Szumański
 Wywiad Jana Bodakowskiego 
z Ryszardem Janem Czarnow-
skim i Eugeniuszem Wojdec-
kim, autorami książki „LWÓW. 
DZIEJE MIASTA”. Wydawca: 
Jedność, Kielce 2015 r.

Jan Bodakowski: W ostatnich 
kilku latach pamięć o polsko-
ści Kresów z dziedziny niezbyt 
popularnej przerodziła się w 
kwestię bardzo polityczną. Na-
gle stała się orężem walki z 
banderowcami, a nawet instru-
mentem chętnie wykorzysty-
wanym przez pudła rezonan-
sowe rosyjskiej propagandy 
w wojnie obronnej Ukrainy 
przeciw agresji rosyjskiej. Czy 
cieszy Panów, w tym kontekście 
wzrost zainteresowania tematy-
ką Kresową? Czy nie boją się 
Panowie, że Wasza praca zosta-
nie wykorzystana instrumental-
nie przez sympatyków Rosji w 
ich polskich działaniach opera-
cyjnych?

 Autorzy (Ryszard Jan Czar-
nowski Eugeniusz Wojdecki): 
To bardzo dobre pytanie, po-
zwalające nam na samym po-
czątku powiedzieć, jak ta książ-
ka (księga) powstawała. Chce-
my zdradzić mianowicie pewną 
tajemnicę… Otóż w samym 
założeniu nasza praca rozkłada 
się na co najmniej trylogię po-
święconą Lwiemu Grodowi. A 
teraz konkretniej – co do pyta-
nia. Redivivus Kresów w świa-
domości kolejnego (głównie) po-
kolenia nie jest nie tylko naszym 
zdaniem skierowany przeciw 
komukolwiek ani dla poparcia, 
kogokolwiek innego poza Pola-
kami. I zarzuty, że nasza praca 
może stać się propagandowym 
orężem w jakimkolwiek poli-
tycznym umocowaniu, formu-
łować mogą jedynie ci, którzy 
do książki nie zajrzeli i jej nie 
przeczytali. Utrata Kresów oraz 
miast granicznych ze Lwowem 
na czele (z utratą rubieży roz-

biorowych pogodziliśmy się już 
dawno) nie została dokonana 
przez…. kosmitów. To skutek 
agresji rosyjsko(sowiecko)– nie-
mieckiej(hitlerowskiej).

Tego, że ustalenia i skutki paktu 
Ribbentrop Mołotow unieważ-
nione zostały wyłącznie na pa-
pierze, nie sposób nie widzieć. I 
to na każdym kroku w tej książce 
podkreślamy. Zarazem -pisząc 
historię miasta od samego po-
czątku (a nawet od prapoczątków 
rusińskich)  o zagrożeniach mó-
wiliśmy i mówimy. Nie sposób 
równocześnie zapominać, że we 
władzach zaborczych, w woj-
sku, byli zarówno Rosjanie, jak 
i Ukraińcy. Nie sposób nie pisać 
o niebywałych zbrodniach przez 
nich dokonywanych. Cieszymy 
się z narastającego wzrostu zain-
teresowania Kresami, bo jest ono 
równoznaczne z powrotem do 
korzeni. Bo nikt nie może zaprze-
czyć, że wszystko co cenne, zda-
rzyło się w naszej kulturze, albo 
o Kresy się otarło, albo mówiąc 
wprost, stamtąd przyszło.
 Jako autorzy, należymy do po-
kolenia wychowanego na „Try-
logii” Henryka  Sienkiewicza i 
dziełach Wieszczów, co również 
podkreślamy. Jeśli zaś to ma stać 
się fragmentem pro moskiew-
skiej propagandy, to możemy 
jedynie współczuć architektom 
tejże - czyli obecnym inżynie-
rom dusz. Zarówno po tej jak i po 
tamtej stronie. W czasie II Wojny 
Światowej w Ameryce wychodził 
miesięcznik „Soviet Russia To-
day”. Ukazywał się w ogromnym 
nakładzie, ok. 200 tys. egzempla-
rzy. Tam często po wyjściu Armii 
Andersa pisano, że rząd londyński 
to agentura niemiecka, zorganizo-
wana po to, żeby zantagonizować 
wielki naród amerykański z wiel-
kim narodem sowieckim, który 
niesie ciężar wojny iczeka, aż 
alianci otworzą drugi front, ale na 
razie to sowieccy żołnierze giną w 
milionach.

 Chcemy też podkreślić (nie-
skromnie), że obaj mamy w 
swych życiorysach dość poważne 
zaangażowanie w tzw. podziem-
nym ruchu wydawniczym czasu 
PRL-u i może dlatego nie zrobi-
liśmy kariery w owych rejonach, 
że koncentrowaliśmy się na te-
matyce patriotycznej, moskiew-
skim trendom całkowicie obcej. 
Pamięć obecnych propagandzi-
stów jest wybiórczo dość krótka 
- bowiem jeszcze dwa lata wstecz 
Rosja była najlepszym przyjacie-
lem Polski w ich elukubracjach 
(SJP: elukubracja - małej wartości 
utwór literacki lub inny tekst pisa-
ny z wysiłkiem i bez talentu). Jak 
powinna dziś wyglądać narracja 
historyczna o polskości Kresów? 
Czy powinna brać pod uwagę 
wrażliwość Litwinów, Białoru-
sinów czy Ukraińców? Jesteśmy 
przekonani, że jakiekolwiek mó-
wienie o dziedzictwie musi znaj-
dować oparcie w

poszanowaniu wszystkich. Wiel-
kość Rzeczypospolitej zasadza-
ła się na stuleciach tolerancji i 
poszanowania kultury i wierzeń 
przybyłych. Jednak skoro poka-
zujemy nasze własne grzechy, 
nie możemy nie pokazywać złych 
uczynków naszych bliskich i da-
lekich sąsiadów. Nie należy pojęć 
tolerancji i akceptacji utożsamiać. 
Jednocześnie przeciwstawiać się 
musimy próbom dezinformacji i 
zawłaszczania naszych twórców, 
ba….Wieszczów.
Jakże często nie reagujemy prze-
cież na próby przeinaczania i 
przejmowania polskich twórców, 
naukowców etc. Oto choćby z 
brzegu - rzadko kto mówi Maria 
Skłodowska a częściej słyszymy 
Maria Curie. Nikt z rządzących 
nie protestował gdy w połowie 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia Niemcy stawiali na jed-
nym z centralnych placów Mo-
nachium pomnik „swego” czoło-
wego astronoma –Copernicusa. A 
teraz bliżej naszych tematów. Nie 

tak dawno jeden z nas spotkał się 
z zarzutem że w swej książce o 
Krzemieńcu w ogóle nie podkre-
ślił znaczenia „słynnego ukraiń-
skiego poety” o nazwisku Juliusz 
Słowackij…
No cóż, byłoby to śmieszne gdy-
by nie pisał tego jeden z pracow-
ników naukowych z Tarnopola. 
Prof. Łarysa Kruszelnicka - wie-
loletnia dyrektor lwowskiego 
Ossolineum (obecnie - Biblioteki 
Wasyla. Stefanyka), wiele godzin 
przekonywała nas obu, że Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich zało-
żył...Iwan Franko. Spolonizowa-
nie czołowych rodów kresowych 
nie jest naszą winą, tak jak nie 
jest naszą winą ucieczka od pol-
skości ludzi, którzy w Rzeczypo-
spolitej zdobyli tytuły, majątki i 
zaszczyty. Dlatego nie uciekamy 
od podkreślania w naszej książce, 
że ks. Jeremi Wiśniowiecki czuł 
się dopiero od dwóch pokoleń Po-
lakiem, nie ukrywamy zasług dla 
Polski hetmana Sahajdacznego i 
Mazepy.
Podobnie będzie w księdze, którą 
już wkrótce poświęcimy litew-
skiemu miastu o polskiej duszy, 
czyli Wilnu. Nie mamy zamiary 
zaprzeczać tamże, że Jagiellono-
wie byli Litwinami, lecz jedno-
cześnie zaprzeczać, że zarazem 
królami i książętami polskimi. 
A co do naszych sąsiadów Rusi-
nów, nazwanych przez Austria-
ków Ukraińcami, to doprawdy nie 
naszą winą, że za swego bohatera 
narodowego uznali Banderę - nie 
zaś Symona Petlurę który przele-
wał krew dla niepodległej Ukra-
iny wespół z Polakami. Reasumu-
jąc, owe poszanowanie wrażliwo-
ści musi być wzajemne i opierać 
się musi na faktach i prawdzie.

 CZYM JEST DLA POLA-
KÓW LWÓW?

 Czym jest dla Polaków Lwów? 
Dla tych Polaków zamieszka-
łych w powojennych granicach 
ziem polskich, i dla tych którzy 

do dziś są u siebie we Lwowie?

 Czym jest dla Polaków Lwów… 
musimy się „wymigać” od od-
powiedzi na to pytanie tutaj. Bo-
wiem nie starczyło 400 stron tej 
książki by to powiedzieć, a setki 
ukazujących się na półkach księ-
garskich tytułów (wznawianych i 
nowych) nie wyczerpują tematu 
oraz nie dają pełnej odpowiedzi 
Bo to jest naszym zdaniem pyta-
nie bliźniacze takiemu - czym jest 
dla Pani czy Pana poczucie związ-
ku z ojczystym dziedzictwem. 
enomen tego miejsca zauważony 
przez miejscowych i tu przyby-
wających jest niezaprzeczalny.
W komplementacji do poprzed-
niego pytania - nigdzie chyba 
w Europie tylu przybyszów nie 
utożsamiało się z tym miastem 
i całą Rzeczypospolitą. Albo w 
swoim jestestwie, albo najdalej 
następnego pokolenia. Przykłady 
– jest ich co najmniej kilkadzie-
siąt na kartach naszej książki. 
Wielu Czytelników nie znających 
bliżej tematu będzie na pewno za-
skoczonych. Tych którzy są dziś 
u siebie…. Mój Boże, każdy kto 
kiedykolwiek spędził nieco wię-
cej niż kilka godzin we Lwowie 
czuje się tam u siebie. Założenie 
w obecnym Lwowie Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno Kra-
joznawczego, zespoły teatralne i 
muzyczne działające tamże. Chó-
ry Katedry Łacińskiej i kościoła 
św. Antoniego prowadzone odpo-
wiednio przez panów Bogusława 
Pacana i Edwarda Kuca. To tyl-
ko znikome przykłady z brzegu. 
Będziemy tworzyć wielką księgę 
Panteonu Łyczakowskiego i Orląt 
Lwowskich I pozostałych lwow-
skich nekropolii. Tam znajdą Pań-
stwo odpowiedź na poprzednie 
pytanie również. I jak sądzimy, na 
te nie zadane. A teraz miast dowo-
dzić rzeczy oczywistych zacytu-
jemy finał przepięknego wiersza 
Feliksa Konarskiego „Rozmowa 
z Mickiewiczem”, autora słyn-
nych „Czerwonych Maków spod 
Monte Cassino”.

Słowa te są znakomitym pasti-
szem pióra Wieszcza, ale jeste-
śmy przekonani, że adekwatne dla 
tematu naszej rozmowy.

 Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś 
jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się 
dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą 
w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po to-
bie.

 Panno święta, co Jasnej bronisz 
Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, 
co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego 
wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia po-
wróciłaś cudem
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Gdy od płaczącej matki, pod 
Twoją opiekę
Ofiarowany martwą podniosłem 
powiekę;
I zaraz mogłem pieszo, do Twych 
świątyń progu
Iść za wrócone życie podzięko-
wać Bogu

Tak nas powrócisz cudem na Oj-
czyzny łono!...
Tymczasem, przenoś moją duszę 
utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do 
tych łąk zielonych,

Szeroko nad błękitnym Niemnem 
rozciągnionych;

 Do tych pól malowanych zbożem 
rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posre-
brzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gry-
ka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem 
dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby 
wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej zrzadka ciche 
grusze siedzą.

 LITWO - LWOWIE - CIEBIE 
MIAŁ W ROZMYŚLANIACH 
SWOICH ADAM MICKIE-
WICZ

 Prosimy o następne pytanie, po-
nieważ nie sposób zawrzeć na-
wet części odpowiedzi w kilku, 
kilkunastu czy kilkudziesięciu 
zdaniach. Jednak co drugiej czę-
ści powiemy nieco brutalnie - do 
kiedy można by było mówić o 
polskich miastach gdyby zapyta-
no o polskość Gdańska, Poznania, 
Wrocławia w końcu XIX lub po-
czątkach XX stulecia?
Część historyków twierdzi, że w 
II RP Lwów był polską wyspą w 
ukraińskim morzu. Czy to upraw-
nione zdanie? Przez lata komu-
ny, nie mogąc w żaden sposób 
uzasadnić sowieckiej etymologii 
Lwowa wmawiano wszystkim że 
mieliśmy takie wysepki (jak pie-
gi) na rusińskim ciele. Nie przy-
padkowo robiono wszystko by 
Rusinów w powszechnej świado-
mości utożsamiano w Rosjanami.
Z przykrością musimy powiedzieć 
że zabieg ten w przytłaczającej 
części wiedzy ogólnej się udał. 
Związek Sowiecki i jego rozsiani 
po całym globie agenci, kontynu-

owali linię polityczną ustanowio-
ną zresztą w swej treści na wieki 
wieków przez cara Piotra I. Słusz-
nie zresztą nazywanego wielkim. 
Konsekwencje tego - niezależnie 
od zaszłości martyrologicznych 
odczuwamy do dziś. To też wielki 
temat - ale postaramy się całą od-
powiedź zwekslować dwoma fak-
tami niezaprzeczalnymi. Zbrod-
nie sowieckie popełnione w Rosji 
na Polakach w latach 1037 -48, 
deportacje sowieckie lat 1940-41, 
oraz kolejne po wywózkach ludo-
bójstwo dokonywane przez ukra-
ińskich bojców UPA, Nachtigall, 
SS Galizien, Rolland to łącznie 
ok. 600 tysięcy ludzi!!! Polaków 
- mieszkańców tych ziem. To, 
że tylu jeszcze na wioskach i w 
miasteczkach zostało świadczy o 
wielkości polskiego zaludnienia.
Potwierdza to zresztą wielość 
dworów, pałaców, rezydencji oraz 
kościołów parafialnych.

Jak się układały relacje Polaków 
z Żydami we Lwowie w czasie 
I Wojny Światowej, sowieckiej 
agresji 1920 roku, dwudziesto-
lecia międzywojennego, po 17 
września 1939, w czasie niemiec-
kiej okupacji, i ponownej sowiec-
kiej okupacji?

I kolejny temat rzeka.

 Nie ulega wątpliwości, że wielu 
Żydów w czasie Obrony Lwowa 
1918 roku opowiedziało się po 
stronie ukraińskiej.
Doprowadziło to zresztą do smut-
nych wydarzeń w wyzwolonym 
już Lwowie 22-23 listopada 1918 
roku w których zginęło kilkudzie-
sięciu Żydów i kilku Polaków.
 Rosja Sowiecka jak wiadomo, 
robiła wszystko by - po wyzyska-
niu członków tej diaspory - się 
ich wyzbywać. Stąd jako szpica 
„awangardy postępu”, Żydzi szli 
na czele tzw. armii wyzwoleńczej. 
I nikt nie zaprzecza ich obecności 
w montowanym rządzie robotni-
czo chłopskim wkraczającym do 
Polski w 1920 roku. Potem mie-
liśmy czas Niepodległej, gdzie 
właśnie Żydzi stanowili trzon 
nielegalnej agenturalnej Komu-
nistycznej Partii Polski oraz Ko-
munistycznej Partii Zachodniej 
Ukrainy (podległych Kominter-
nowi).Przez lata wmawiano nam, 
że Żydzi mieszkali razem z Pola-
kami. Oprzemy się na niedawnej 

wypowiedzi prof. Szewacha We-
issa, Żyda, że była to propagando-
wa bzdura. Mieszkali bowiem jak 
powiedział na polskich ziemiach 
razem – lecz całkiem osobno. 
Była to w większości hermetycz-
na diaspora - w odróżnieniu od 
Ormian, Tatarów i innych.
Gigantyczne zaangażowanie Ży-
dów do władz oraz okupacyj-
nych - sił realizujących represje 
- w skali mikro i makro, nie ule-
ga wątpliwości. Powstało na ten 
temat mnóstwo dokumentalnych 
książek i filmów. I żadne propa-
gandowe działania temu nie za-
przeczą. Bo gospodarka bieżąca, 
geopolityka i prawda historycz-
na to ostrza rozwartych nożyc. I 
szczególnie mocno podkreślać to 
trzeba tu w dziejach miast gra-
nicznych i Kresów. Bo to Kre-
sowianie głównie byli katowani, 
mordowani, wyrzucani ze swojej 
ziemi, i w osobach swych dzieci 
(którymi jesteśmy) nie chcą utra-
cić godności, walczą o pamięć, 
nie poddają się, wbrew władzy, 
polityce, zwyrodniałym mediom. 
Wiemy że musimy podkreślać 
poczucie przynależności do na-
rodu, który zniewalany, zawsze 
się podnosił. Jednocześnie jednak 
wszelkie generalizacje co do dia-
spory żydowskiej - tu we Lwowie 
choćby nie mogą być podstawą 
tworzenia ogólnego obrazu.
Choćby Marian Hemar - Marian 
Hescheles - nikt nie stworzył 
tak pięknych, wierszy i opowie-
ści o Mieście Zawsze Wiernym. 
Wszystkich twórców przytulał 
w swej słynnej knajpie „U Atla-
sa”koszerny Edzio Tarlerski. W 
czasie sowieckiej okupacji pod 
skrzydłami i w cieniu Henryków 
– Warsa i Golda prowadzących 
słynne big bandy, chroniło się 
wielu artystów, niekoniecznie es-
tradowych. To wielka księga wza-
jemnych zasług. A potem przyszła 
okupacja niemiecka, czas zagłady 
tej diaspory. Miast mówić o po-
stawach Polaków powiemy, że ża-
den naród nie ma tylu drzewek w 
Instytucie Yad Vashem, ile Pola-
cy, przedstawiciele narodu, którzy 
jako jedyni na świecie karani byli 
śmiercią za podanie kromki chle-
ba umierającemu z głodu Żydowi. 
Wielki temat, bolesny szczególnie 
teraz gdy przedstawiciel Izraela 
na forum ONZ mówi, że Niemcy 
nie zbudowali by w Polsce obo-
zów zagłady, „gdyby rząd polski 

nie wyraził na to zgody”.

Jakie były relacje Polaków z 
Ukraińcami? Czy Polacy wbrew 
faktom ignorowali aspiracje na-
rodowe Ukraińców? Czy prawdą 
są opinie o dyskryminacji Ukraiń-
ców w II RP? Jaka była sytuacja 
Polaków we Lwowie podczas 
eksterminacji Polaków na Woły-
niu?

Z pokorą trzeba się przyznać, że 
Polacy szczególnie w połowie 
XIX stulecia lekceważyli naro-
dowe aspiracje Rusinów (Ukra-
ińców). Jakkolwiek działalność 
tzw. Ruskiej Trójcy nie była przez 
Polaków blokowana. Podobnie - 
Tarasa Szewczenki, który przez 
pewien czas studiował nawet 
w Warszawie. Pod koniec XIX 
stulecia na terenie zaboru au-
striackiego działało 1216 szkół 
ludowych stopnia podstawowe-
go utworzonych i finansowanych 
przez polskie dwory. To głównie z 
polskich fundacji powstała więk-
szość cerkwi unickich. Potoccy 
wznieśli ukraińską katedrę unicką 
we Lwowie, Ławrę w Poczajo-
wie, katedralną w Kijowie. Córka 
Aleksandra hr. Fredry wyszła za 
mąż za Rusina i z tego związku 
urodził się przyszły wynoszo-
ny na ołtarze metropolita Andrij 
Szeptyćkij - apologeta i patron 
duchowy UPA, poświęcający 
OUN - UPA narzędzia dokonywa-
nych zbrodni, pisząc chwalebne 
listy do Stalina  i Hitlera! Terror 
stosowany przez nacjonalistów 
ukraińskich doprowadził do wie-
lu mordów naszych polityków i 
osób szerzących oświatę i kultu-
rę. We wrześniu 1921 Pierwszy 
Marszałek Polski Józef Piłsudski 
tylko cudem uniknął śmierci w 
zamachu przeprowadzonym we 
Lwowie. A główny zamachowiec 
jest jednym z bohaterów narodo-
wych Ukrainy!!!
Podobnie jak banderowcy  zabój-
cy min.  Pierackiego, Stanisława 
Sobińskiego - kuratora lwowskie-
go i szeregu policjantów. Dzisiaj 
stawia się we Lwowie  pomniki 
chwały Stepanowi Banderze , a 
na elewacji bocznej polskiej szko-
ły powszechnej we Lwowie  vis 
a vis kościoła św. Marii Magdale-
ny (zamienionego przez Rusinów 
na salę koncertową) widnieje że-
liwna tablica - relief z wyrytymi 
słowami chwały dla mordercy 
Polaków Romana Szuchewycza 
(Tarasa Czuprynki) z UPA z jego 
podobizną.
W Obronie Lwowa 1918 roku 
zginęło 1587 Polaków, w tym 
wiele dzieci i młodzieży w wie-
ku od 11 do 18 lat. Pod ogniem 
nawały bolszewickiej 1920 roku 
część walczących do tej pory 
Ukraińców przeszła na stronę 
sowiecką. Przypominamy, że 
wbrew propagandowym eluku-
bracjom siły polskie nie wkracza-
ły w 1919 roku do Kijowa jako 
siły okupacyjne a wraz z Petlurą 
miano tam ustanowić stolicę nie-
podległego ukraińskiego państwa. 
I na zakończenie pierwszej części 
pytania powiemy, ze jedyną nacją 
jaka nie wystawiła swej delegacji 
na Konferencję Wersalską 1918 

roku byli Rusini (Ukraińcy) odda-
jąc swe sprawy w ręce Słowaków.
Chcielibyśmy sprostować - eks-
terminacja, ludobójstwo miało 
miejsce nie tylko na Wołyniu 
(1943 – 44) ale w równym stopniu 
również w Małopolsce Wschod-
niej, przez komunistów nazwa-
nej Ukrainą zachodnią (termin 
używany tamże do dziś). Ekster-
minacja Polaków w Małopolsce 
zaczęła się już we wrześniu 1939 
roku gdy z terenów zajętej przez 
Niemców Słowacji wkroczył tzw. 
Legion Ukraiński. Po zajęciu tych 
terenów przez Sowiety członkami 
tzw. „trójek robotniczo chłop-
skich” byli 2 Ukraińcy i 1 Żyd 
(reguła narzucona przez Sowie-
tów). Ci uzbrojeni bandyci doko-
nywali rabunków i mordów. We 
wsiach, miasteczkach i miastach. 
W czasie rozpoczętej i zaplano-
wanej przez dowództwo UPA i SS 
Galizien akcji ludobójczej gros 
napadów i mordów odbywało 
się w terenie. W samym Lwowie 
doszło w tym czasie do kilkudzie-
sięciu napadów i mordów co znaj-
dzie odbicie w jednej z kolejnych 
naszych prac…. Jeśli zdążymy.
Teren Małopolski Wschodniej 
czeka na dogłębne opracowanie, 
choć świadków już praktycznie 
nie ma a dostęp do dokumentów 
jest z oczywistych w obecnych 
uwarunkowaniach względów 
utrudniony. Masowa medialna 
dezinformacja również nie sprzy-
ja. Jak wygląda dziś polska spo-
łeczność we Lwowie?
Już wcześniej odpowiadaliśmy 
na to pytanie, mówiąc o polskich 
inicjatywach kulturalnych i około 
kulturalnych. Jednocześnie – mu-
simy to z mocą podkreślić, że bez 
finansowego głównie wsparcia ze 
strony władz polskich inicjatywy 
te nie mają szans na rozwinię-
cie. Ba, przetrwanie. Ukraina jak 
wiadomo znajduje się w kata-
strofalnej sytuacji gospodarczej i 
na tamtejsze wsparcie Polacy nie 
mogą liczyć zupełnie…. Zresztą 
czy kiedykolwiek mogli? Żadne 
okazjonalne akcje nie powinny 
być podstawą tej polityki. Po-
trzebny jest stały umocowany 
finansowo program. I na miłość 
Boską - ogromnie bolesne jest za-
równo dla tamtejszych Polaków, 
jak i dla nas- kresowych potom-
ków nazywanie ich „Polonią”.

Czemu Polacy w III RP powinni 
pamiętać spuściźnie kulturowej 
i historii Kresów?

Proszę nam wybaczyć, na pyta-
nie tak oczywiste nie będziemy 
odpowiadali. Wystarczy zajrzeć 
do lektur i biogramu, które-
gokolwiek z naszych wielkich 
twórców.

Dziękujemy za rozmowę. Czar-
nowski i E. Wojdecki

Publikacje

 „Kurier Codzienny” Chicago, 
„Radio Pomost” Arizona”, „Ra-
dio Wnet, „Kurier Galicyjski”, 
„Lwowskie Spotkania” Bożena 
Rafalska, Józef Komarewicz, 
Aleksander Szumański blog.
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/ Lwów w grafice XVII - XX wieku ze zbiorów Lwowskiego Muzeum ...
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Łuny na Wschodzie. 
Krwawa wojna z OUN-UPA o  Lubelszczyznę - Marek A. Koprowski 
Tomasz Specyał
Łuny na Wschodzie

Pamięci Stanisława Basaja „Ry-
sia”, dowódcy I Batalionu Od-
działów Hrubieszowskich BCh, 
który pierwszy stanął do obrony 
mieszkańców polskich wsi, mor-
dowanych przez nacjonalistów 
ukraińskich.

Ta książka to pozycja wyjątkowa. 
Ukazuje skomplikowaną histo-
rię Lubelszczyzny w kontekście 
różnic religijnych, etnicznych i 
społecznych, przenikając do ich 
korzeni.

Wkroczenie Sowietów po II woj-
nie światowej nie zakończyło 
trwającej tam cały czas wojny z 
OUN-UPA. Organizacje te ostro 
sprzeciwiły się przesiedleniu 
Ukraińców na Ukrainę, nato-
miast przesiedlanie Polaków do 
Polski traktowały jako przejaw 
sprawiedliwości dziejowej. Także 
Chruszczow chciał przyłączenia 
Chełmszczyzny do sowieckiej 
Ukrainy.

OUN-UPA prowadząc na Lu-
belszczyźnie bezwzględną walkę 
z państwem polskim, usiłowało 
nawiązać współpracę z polskim 
podziemiem niepodległościo-
wym. Z jego pomocą chciało 
zalegalizować swoje istnienie i 
uzyskać akceptację rządu lon-
dyńskiego. Miał się on stać ich 
adwokatem na arenie między-
narodowej, który zdjąłby z niej 
odium ludobójczej formacji, która 
dopuściła się zbrodni wołyńskiej i 
współpracowała z Niemcami.

Działalność UPA doprowadziła 
do tego, że na wschodniej Lu-
belszczyźnie udało się pozostać 
sporej ilości ukraińskiej ludności, 
stanowiącej wciąż zaplecze dla 
jej funkcjonowania. Oficjalnie 
przesiedlenie ludności ukraińskiej 
na Ukrainę już się zakończyło 
i Chruszczow nie był skory do 
przyjmowania kolejnego kontyn-
gentu. Najprawdopodobniej, co 
potwierdzają jego dalsze kroki, 
myślał o innym wariancie przyłą-
czenia Chełmszczyzny, opartej na 
tzw. wymianie terytoriów.

W takiej sytuacji, by zakończyć 
krwawe zmagania z OUN-UPA, 
władze polskie podjęły decyzję o 
przesiedleniu ludności ukraińskiej 
na Ziemie Odzyskane. Pozbawiły 
podziemie ukraińskie zaplecza i 
bardzo szybko jego resztki zosta-
ły wytropione i rozbite. Do histo-
rii działania te weszły pod nazwą 
Operacji „Wisła”. Autor opisuje 
szczegółowo jej przebieg na Lu-

belszczyźnie. OUN-UPA w czasie 
jej trwania stawiała tutaj szcze-
gólnie zażarty opór w walkach, w 
których zginęło wielu żołnierzy. 
Jej ostateczne rozgromienie na-
stąpiło już po formalnym zakoń-
czeniu Operacji „Wisła”, jesienią 
1947 r.

Książka, jak większość prac au-
tora, jest oparta na obficie cyto-
wanych dokumentach, relacjach 
i wspomnieniach. Nie tylko pol-
skich, ale również ukraińskich, 
niemieckich, a także na całej do-
stępnej literaturze.

Fragment

(…)

Część ukraińskich historyków 
wciąż idzie w zaparte i twierdzi, 
że masowe mordy rozpoczęły się 
nie na Wołyniu, a na Lubelsz-
czyźnie i rzeź wołyńska była tyl-
ko odwetem za mordy na ludności 
ukraińskiej, popełnione przez Po-
laków m.in. na Chełmszczyźnie. 
Jeden z nich – Orest Subtelny 
– w 1994 r. zasugerował, że już 
w 1942 r. Polacy zabili tysiące 
ukraińskich chłopów, głównie na 
obszarze Chełmszczyzny. Owe 
tysiące ukraińskich ofiar nie 
znajduje jednak potwierdzenia w 
źródłach. Dane na ten temat są 
różne, ale żadne nie potwierdza-
ją owych tysięcy ofiar! W latach 
1941-1942 zginęło 4 Ukraińców, 
w 1942 – 1943 – 34. Według in-
nych danych na Zamojszczyźnie 
w 1942 r. zginęło 123 Ukraińców. 
Były to ofiary niemieckich akcji 
pacyfikacyjnych, mających być 
inspirowanymi przez polską po-
licję granatową. Miała ona brać 
w nich aktywny udział. Była to 
jednak zemsta czy raczej odwet 
za udział ukraińskich policyjno-
-wojskowych formacji w służbie 
niemieckiej w pacyfikacji pol-
skich wsi. Miało w nich zginąć 
w 1942 r. 119 Polaków, a w 1943 
r. 325 osób. Kto więc jest tu po-
krzywdzony i gdzie są te tysiące 
zamordowanych Ukraińców? 
Krwawa wojna na Lubelszczyź-
nie zaczęła się w 1944 r. już po 
wyrżnięciu przez Ukraińców Wo-
łynia i przeniesieniu rzezi na ob-
szar Małopolski Wschodniej, a ra-
czej całego obszaru UPA-Zachód, 
w skład którego wchodził m.in. 
Wojskowy Okręg „Bug”, obejmu-
jący Lubelszczyznę. Wtedy to od-
działy ukraińskie nasiliły na tym 
terenie działalność terrorystyczną 
przeciwko ludności polskiej. W 
kwietniu 1944 r. Sztab Główny 
UPA skierował na Chełmszczy-
znę dwa kurenie z zagonu im. 

„Bohuna”, dowodzonego przez 
pułkownika Ostrożśkoho, który 
wchodził w skład OW „Turiw”. 
Jak wynika z zeznań Aleksandra 
Andrejewicza Łuckiego, członka 
Głównego Wojskowego Sztabu 
UPA Krajowego Prowodu OUN 
„Galiczyna”, a wcześniej komen-
danta „UPA-Zachód”, ówczesny 
główny komendant UPA Roman 
Szuchewycz przywiązywał do 
panowania przez OUN-UPA na 

tym terenie ogromną wagę. Na 
jego polecenie miał zostawić nie-
dokończone prace i udać się na 
Chełmszczyznę. (...)

***
Marek A. Koprowski

Pisarz, dziennikarz, historyk zaj-
mujący się losami Polaków. Plo-
nem jego wypraw i poszukiwań 
jest wiele książek, z czego kilka-

naście ukazało się nakładem Wy-
dawnictwa Replika. Za serię ksią-
żek pod wspólnym tytułem Wołyń 
otrzymał Nagrodę im. Oskara 
Haleckiego w kategorii „Najlep-
sza książka popularnonaukowa 
poświęcona historii Polski w XX 
wieku”. Jest też laureatem nagro-
dy „Polcul – Jerzy Boniecki Fo-
undation” za działalność na rzecz 
utrzymania kultury polskiej na 
Wschodzie.

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.
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Mój tata był żołnierzem 
27 WDP AK

Longin Glijer

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

    Tata mój Paweł Glijer 
urodził się w 1895 roku 
w  Świętokrzyskim w ówczesnej 
wsi Berezów, obecnie to ulica 
Suczedniowa.  Ojcem jego był 
Antoni Glijer matka Maria Glijer 
z domu Bujanowska. ,Glijerowie 
mieli dwie córki i siedmiu synów, 
Tata był najstarszy.  Ponieważ 
w domu było biednie, małe 
gospodarstwo rolne, Tata 
wcześnie był zmuszony do 
zarobkowania w Słowacji 
następnie w suchedniowskiej 
hucie żelaza. Za namową kuzyna 
służącego w Kowlu w wojsku, na 
Wołyniu, udał się tam na początku 
dwudziestych lat w poszukiwaniu 
pracy. 

Tam poznał przyszłą swoją żonę 
Anielę Finkowską, która miała 
w rodzinie policjanta.  Jej sio-
stra wyszła za mąż za  legioni-
stę, Piłsudczyka Władysława 
Jakuszewskiego  który otrzymał 
za służbę ziemię w okolicach 
Dubna. Sam jednak nie pracował 
na tej ziemi, zlecając to zarząd-
cy, bo wstąpił do policji. Jako 
były oficer został komendantem 
w miasteczku Zdołbunów. Zna-
jomość Taty z tą rodziną zaowo-
cowała tym, że również trafił do 
policji. Zwierzchnicy skierowali 
go  do szkoły policyjnej w Mo-
stach Wielkich koło Lwowa. Po 
jej ukończeniu został najpierw 
policjantem w cywilu. Prawdo-
podobnie wykorzystano fakt, że 
nie kojarzono go w środowisku 

z policją, co było bardzo istotne 
w tych czasach na Wołyniu. Bli-
skość granicy ze Związkiem Ra-
dzieckim  skutkowała penetracją 
agentów, terrorystów i zwartych 
uzbrojonych oddziałów dywer-
syjnych przerzucanych przez so-
wieckie służby specjalne z terenu 
ZSRR na terytorium II Rzeczypo-
spolitej. W tej sytuacji na barkach 
policjantów w cywilu spoczywał 
obowiązek rozpoznania obcego 
i niebezpiecznego elementu dla 
bezpiecznego funkcjonowania 
państwa. Tata w tym czasie oże-
nił się  ze swoją wybranką, Anie-
lą z Finkowskich. Urodziło im 
się trzech synów: : Ryszard ur. 
w 1924 r. Jan ur. w 1926r. Lon-

gin ur. 21 grudnia 1929 (w me-
tryce data urodzenia 1.1.1930!). 
W międzyczasie  państwo pol-
skie trochę okrzepło,  między 
innymi w 1924 roku powstał 
Korpus Ochrony Pogranicza, 
który powoli ale skutecznie za-
bezpieczył polsko-sowiecką gra-
nicę.  Na początku trzydziestych 
lat Tatę przeniesiono  do policji 
mundurowej z zatrudnieniem 
na stanowisku komendanta 
posterunku w miejscowości 
Niesochojerze. Tam też Tata 
przeniósł się z rodziną. W 1937 
roku Tata został przeniesiony 
na stanowisko też komendanta 
posterunku, do miejscowości 
Karasin,  odległej od Kowla 
60 km. Ze względu na szkoły 
z Mamą zostaliśmy w nowo 

wybudowanym domu w Kowlu, 
na działce dziadków Finkow-
skich,  a Tata do nas dojeżdżał. 
Wakacje spędzaliśmy z Tatą w 
Karasinie. Tam zastał nas wy-
buch wojny w 1939 r.  Po napa-
ści przez sowietów na Polskę , 
w nocy z 17na 18 września Tata 
dostał rozkaz wyruszenia z poli-
cjantami podwodą w  kierunku 
Zaleszczyk. Wyruszył  z poste-
runkowymi: Kucharskim, Ma-
łysą, Ziębaczewskim  i synem 
Ryszardem ubranym w mundur 
policyjny. Mamę, Jasia i mnie 
wyekspediował do leśniczówki, 
w głąb lasu, z nadzieją, że po 
wygranej wojnie odnajdzie nas. 
Kiedy sowieci zajęli Zaleszczyki 
padł rozkaz udania się do Kow-
la. Tam zebrali się nie tylko poli-
cjanci, ale i żołnierze z rozbitych 
oddziałów Dowództwo wojsko-
we Kowla otworzyło magazyny 
wojskowe z żywnością dla lud-
ności, aby nie zajęły ich oddziały 
sowieckie .  Na niebie zaś poja-
wiły się dziwne samoloty zrzu-
cające ulotki. Były to samoloty 
sowieckie nawołujące w ulotkach 
do niestawienia oporu i „skiero-
wania karabinów przeciwko ofi-
cerom i burżujskim władzom” .W 
tej sytuacji padł rozkaz rozejścia 
się do domów. 
Tata wiedział co go czeka ze stro-
ny NKWD. Zostawił Ryszarda 
u dziadków, a sam w cywilnym 
ubraniu , po wielu przejściach 
dotarł do rodzinnego Berezo-
wa w  Świętokrzyskim . Tu pod 
okupacją niemiecką pracował 
fizycznie  i działał w podziemiu. 
Po zajęciu przez Niemcy w 1941 
r. Wołynia, powrócił do Kowla  i 
swojego domu. Wtedy dowie-
dział się, że 13 kwietnia 1940 r. 
nas wywieziono na Sybir. Podjął 

pracę jako magazynier.  Kiedy 
w 1943 roku zaczęły się mordy 
Polaków przez bandy Ukraiń-
ców ,za pośrednictwem rodziny 
zamieszkałej na Zielonej, wstą-
pił do  «Samoobrony Polskiej»  
i konspiracji. W styczniu 1944 r. 
komendant  Okręgu AK na Wo-
łyniu wydał rozkaz koncentracji 
dla oddziałów partyzanckich i 
całej konspiracji, celem rozpo-
częcia akcji „Burza”. Powołano 
również do życia 27 Dywizję 
Piechoty AK, złożoną z dwóch 
zgrupowań, „Gromady” w pow. 
kowelskim i „Osnowy” w pow. 
włodzimierski. Tata znalazł się 
w „Gromadzie” dowodzonej 
przez mjr „Kowala”, a konkret-
nie w żandarmerii pod pseudo-
nimem „Pawłowski”.  Z Dywi-
zją przeszedł cały szlak bojowy.  
Podczas rozbrajania Dywizji na 
Lubelszczyźnie, wiedząc co go 
czeka ze strony rozbrajających, z 
kolega Mieczysławem furmanką 

przedostali się  pod  Nałęczów 
i zatrzymali  we wsi Łąki , 
w majątku Pulkowskich. Tu 
tata został aresztowany przez 
ówczesny „resort” i przekazany 
do NKWD. Dzięki zbieżności 
nazwiska z nazwiskiem znanego 
radzieckiego kompozytora 
Rajncholda Glijera , na którego 
Tata się powołał jako „kuzyna”, 
został zwolniony. Tata znalazł za-
trudnienie w Urzędzie Gminy w 
pobliskiej Wąwolnicy. Po jakimś 
czasie jednak został zwolniony, 
przyjęto go do pracy w banku ale 
i tu niebawem zwolniono. W koń-
cu p odjął pracę w księgowości 
PGR w Niezabitowie ale  stam-
tąd również go  zwolniono. Był 
inwigilowany i nękany .W 1946 
r. w ramach repatriacji powrócili-
śmy z mamą do kraju. To znaczy 
mama i ja z  bratem Jankiem, bo 
najstarszy Ryszard  z Syberii tra-
fił do armii Andersa. Dowieziono 
nas do Trzebiatowa, po drodze 
Janek bardzo chory trafił do szpi-
tala w Białogardzie. Propono-
wano nam nawet mieszkanie po 
Niemcach, ale mama postanowiła 
wrócić do centralnej Polski. Od-
naleźliśmy Tatę i zamieszkaliśmy 
w Wąwolnicy, potem Mama z 
Jasiem zamieszkali w Puławach. 
Po powrocie   brata Ryszarda z 
Anglii, byłego żołnierza Ander-
sa i przeszkolonego jako cicho-
ciemny, Tata również przeniósł 
się do Puław. Tu znów odmawia-
no mu pracy, aż w końcu został 
przyjęty do biura Spółdzielni 
Pracy „Kominiarz”. Styrany 
zmarł w Puławach w 1954 roku. 
Jego mogiła jest w Puławach na 
cmentarzu Włostowickim, w ro-
dzinnej kwaterze.  Był dzielnym, 
prawym i bardzo pracowitym 
człowiekiem.

P.S
W książce Józefa Turowskie-
go „Pożoga” jest zdjęcie nr 46  
przedstawiające „Patrol łączno-
ściowców w latach mosurskich, 
kwiecień 1944 r. Pierwszy od 
lewej dowódca kompanii łączno-
ści dywizji ppor. Józef Figórski 
„Szymon”. Za nim mój Tata Pa-
weł Glijer „Pawłowski”. 

/ Ojciec Paweł po przyjeździe do Kowla za pracą ok. 1922r.

/ Ojciec Paweł policjant. Kowel 1934r.

/ Ojciec Paweł, drugi od lewej podczas pobytu w 27 WDP AK. WIosna  1944r.
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 Na samym początku wypada 
odpowiedzieć na pytanie: skąd 
Czesi  wzięli się na Wołyniu? Jak 
wynika z dokumentów, pierwsi 
czescy osadnicy przybyli na Wo-
łyń  nie z Czech, ale z Królestwa 
Kongresowego jako poszukiwani 
fachowcy, dla rodzącego się prze-
mysłu, jeszcze w latach czterdzie-
stych i pięćdziesiątych XIX w. 
Tak zasiedlili wsie Michałowka, 
Podgaje, Zawidów, Pogorzelec, 
Mirotyń, Nowostawy, Czeski 
Gaj. Jednak największa liczba 
czeskich osadników przybyła 
w  latach 1878-1897. Wszystko 
to wydarzyło się z powodu splo-
tu kilku ważnych historycznie  
wydarzeń. Propozycję czeskie-
go osadnictwa  złożył  czeski 
działacz narodowy Frantiśek 
Palacki w Moskwie w 1867 r. 
na Wszechrosyjskiej Wystawie 
Etnograficznej, gdzie problem 
ten poruszył w rozmowach z 
samym Aleksandrem II. Pomysł 
ten od razu spodobał  władzom 
rosyjskim, które w tym czasie 
poszukiwały sposobu neutraliza-
cji żywiołu polskiego po powsta-
niach narodowych, listopadowym 
( 1830 r.) i styczniowym ( 1863 
r.). Dla Czechów osadnictwo na 
Wołyniu było bardziej interesu-
jącą alternatywą emigracji, niż  
Ameryka, gdzie wcześniej już 
wielu wyjechało w poszukiwaniu 
lepszego życia. Organizatorami 
tej akcji osadniczej byli Franti-
śek Pribyl i Jiri Olić, którzy już 
w 1868 r. zakupili wielką (1797 
hektarów) posiadłość Hlińsk, 
tworząc warunki do osiedlenia 
126 rodzinom. Car Aleksander II 
stworzył bardzo dogodne warunki 
do kupowania ziemi na terenach 
Wołynia dla emigrantów z Czech. 
Tak udało się ściągnąć ok. 16 
tysięcy osiedleńców ze wszyst-

kich chyba skrawków Czech, 
wtedy leżących w graniach mo-
narchii Austro - Węgierskiej. 
Wołyń jako dawne polskie tereny 
zamieszkane były przez Ukraiń-
ców, Polaków, Żydów, z polską 
szlachtą jako wielkimi właścicie-
lami ziemskimi, stwarzał wiele 
możliwości. Po klęsce powstania 
listopadowego rosyjskie władze 
odebrały polskiemu ziemiaństwu 
część majątków, które sprzeda-
wano po parcelacji. Natomiast  
właściciele ziemscy, którym nie 
zabrano ziemi, stracili tanią siłę 
roboczą, bo Car zniósł pańszczy-
znę.  W tej sytuacji polscy magna-
ci sami  chętnie sprzedawali Cze-
chom ziemię. Przykładem może 
być: wioska Czeskie Nowosiółki, 
14 kilometrów od Beresteczka. 
Osada założona przez czeskich 
emigrantów, którzy wspólnie 
kupili 400 hektarów ziemi od 
polskiego szlachcica Aleksandra 
Sławoszewskiego. Na Wołyniu 
hektar ziemi kosztował wtedy 12-
13 węgierskich złotych (16 rubli), 
a las był jeszcze tańszy. Można 
też było kupować grunt na kredyt 
i odraczać pierwszą ratę, aż zie-
mia zacznie rodzić. W 1880 na 
Wołyniu było już 41 czeskich 
miejscowości, założonych głów-
nie na surowym korzeniu, czyli 
w miejscu zupełnie dziewiczym.  
Często zaczynali od ziemianek, 
ręcznie karczowali lasy, budowa-
li domy, dorabiali się większych 
gospodarstw. Car swoimi ukaza-
mi przyznał Czechom spory za-
kres swobód: budowali katolickie 
kościoły, stawiali cmentarze dla 
swoich zmarłych, wybierali sobie 
sołtysów, budowali szkoły, gdzie 
uczyli po czesku swoje dzieci. Po 
I wojnie światowej na Wołyniu 
mieszkało już około     40 000 
Czechów. Wołyńscy Czesi pod-

czas I wojny światowej lojalnie 
walczyli w szeregach armii ro-
syjskiej. Carskie Ministerstwo 
Wojny już 12 sierpnia 1914 r. zgo-
dziło się na formowanie czeskich 
oddziałów ochotniczych, głównie 
z diaspory wołyńskiej, ponie-
waż największa  liczba Czechów 
mieszkała akurat na Wołyniu.

 Z ich środowiska wywodził się 
np. Vâclav Girsa, w okresie mię-
dzywojennym znany dyplomata, 
wiceminister spraw zagranicz-
nych (do 1926 r.), a nawet i amba-
sador Czechosłowacji w Polsce w 
latach 1927-1935. Tutaj też, choć-
by pod Zborowem w 1917 r., to-
czyły swoje boje legiony czeskie, 
do których wstąpiła niemała gru-
pa kolonistów. W okresie wojny 
bolszewickiej i podczas konflik-
tu polsko-ukraińskiego, tutejsi 
Czesi starali się zachować neu-
tralność, gotowi lojalnie podpo-
rządkować się tej władzy, która 
zapewniałby im spokojny ży-
wot. Taką zasadę Czesi starali się 
stosować i w późniejszych cza-
sach, mając na uwadze fakt, że 
stanowili w sumie niewielką gru-
pę wśród mieszkańców tych ziem.  
Po traktacie ryskim znaczna część 
Wołynia znalazła się w granicach 
odrodzonej Polski, ale część po-
została po sowieckiej stronie. 
Tam niestety znalazł się część 
czeskich Wołyników. Dla tych co 
znaleźli się w Polsce zaczął się 
okres prawdziwej  prosperity. Po-
datki były niskie, nikt się nie 
wtrącał do gospodarki, nie zabie-
rał niczego.  Według spisu po-
wszechnego z 9 grudnia 1931 r. 
liczba Czechów na Wołyniu wy-
nosiła około 31 tys., czyli stano-
wili 1,5% lokalnej społeczności. 
Większość Czechów skupiała się 
w następujących powiatach: du-

bieńskim (11 148), łuckim (6107), 
rówieńskim (5817), zdołbunow-
skim (4521), a najmniej ich 
mieszkało w krzemienieckim 
(301), kostopolskim (206), sa-
meńskim (206) i lubomlskim (8). 
Zdecydowana większość miesz-
kańców województwa wołyńskie-
go trudniła się rolnictwem. We-
dług spisu powszechnego z 1931 
r. miało to być 79% ogółu zatrud-
nionych. Czesi nie stanowili wy-
jątku - wśród nich ten odsetek 
wynosił nawet 86%. Przemysł, 
głównie spożywczy, skupiał tylko 
8,4% zatrudnionych. Reszta pra-
cowała w handlu i usługach - ra-
zem około 7%. Wołyń był głów-
nym producentem chmielu w ska-
li całego kraju, dostarczając w la-
tach trzydziestych około 60% 
tego surowca. Nie trzeba chyba 
specjalnie zaznaczać, że Czesi 
byli specjalistami w tej gałęzi 
produkcji rolniczej, nawiasem 
mówiąc intratnej, wywodząc tra-
dycje uprawy chmielu jeszcze z 
kraju przodków. Browary były i 
są czeską specjalnością, a docho-
dowość tej akurat dziedziny wy-
twórczości, napędzała koniunktu-
rę. Powiadano, że „chmiel był 
wołyńską walutą”. W Dubnie 
powstał nawet w 1926 r. Wołyń-
ski Bank Chmielarski, będący 
czeską spółką akcyjną. W rę-
kach czeskich znajdowały się cu-
krownie i mleczarnie (14 z 24), 
olejarnie (5) oraz młyny (35). Po-
siadali też odlewnie i warsztaty 
mechaniczne obsługujące oko-
licznych rolników(największe w 
Kwasiłowie, Dubnie, Zdołbuno-
wie, Łucku, Młynowie i Wołko-
wie), a także liczne cegielnie. 
Funkcjonowały młyny parowe i 
wodne, tartaki, olejarnie, cemen-
townia i zakład powroźniczy. 
Rozwijała się spółdzielczość, 
szczególnie mleczarska i spożyw-
cza (odpowiednio 11 i 22 oddzia-
ły). Dobre notowania posiadała 
ona w warszawskiej centrali, któ-
ra zaakceptowała nawet propozy-
cję posiadania własnego rewiden-
ta. Wśród czeskiej społeczności 
nie zabrakło rzemieślników 
(głownie szewców, kowali, kraw-
ców, ślusarzy, młynarzy) i sklepi-
karzy, często łączących swoje za-
jęcia z działalnością rolniczą. Z 
ich inicjatywy powstawały nawet 
przystanki kolejowe, np. w Hliń-
sku. Maszyny rolnicze sprowa-
dzali raczej z ojczystej Czecho-
słowacji, w czym specjalizowali 
się bracia Pospisilowie. W sumie 
lokalna czeska społeczność wy-
kazała się większą przedsiębior-
czością od Niemców wołyń-
skich.  Intensywna  również 
była aktywność społeczna i kul-
turalna tej niewielkiej grupy et-
nicznej na Wołyniu.  Czesi wo-
łyńscy posiadali 25 stowarzyszeń 
sokolskich (pierwsze powstało w 

Kwasiłowie w 1911 r.), angażują-
cych w swoją działalność mło-
dzież, 84 orkiestry, 82 ochotnicze 
straże pożarne, 47 kół i stowarzy-
szeń teatralnych oraz 27 bibliotek. 
Wyjątkową sprawnością w skali 
całego regionu wyróżniali się cze-
scy strażacy, a dowodem uznania 
ich aktywności i skuteczności był 
fakt, że na czele wojewódzkiego 
Związku Straży Pożarnych stał 
jednen z nich, Vladimir Mesner, 
zarządzający organizacją liczącą 
sobie 567 oddziałów z 26 tys. 
członków. Wśród czeskich orga-
nizacji specjalne miejsce zajmo-
wała Ceskâ Matice Skolskä 
(Czeska Macierz Szkolna), stano-
wiąca zagraniczną gałąź Czeskiej 
Gminy Szkolnej (Ćeska Obec 
Śkolna). Posiadała 69 oddziałów. 
Podobny charakter miała starsza, 
ale mniej liczna Ćeska Beseda, 
czy Stowarzyszenie Czeskich Na-
uczycieli (Sdrużeni Ćeskych Ući-
telń). Pomocy finansowej udzie-
lała im stara ojczyzna w ramach 
akcji „Naśim na Volyni”, czy 
inne wyspecjalizowane służby i 
agendy ministerstw. Reasumu-
jąc, ludność czeska mieszkająca 
na Wołyniu była dobrze sytuowa-
na, a w każdym razie „ich poziom 
życia wyraźnie różnił się na ko-
rzyść od poziomu miejscowej 
ludności ukraińskiej. Dochody 
wielu czeskich gospodarstw prze-
kraczały uposażenie urzędnika 
państwowego. Czesi byli uważa-
ni za lojalnych obywateli II RP. 
Do pewnych zadrażnień polsko-
-czeskich doszło jedynie w mo-
mencie zajmowania Zaolzia. Nie-
którzy z Czechów wzięli udział 
w kampanii polskiej 1939 r. w 
szeregach WP. W latach 1939–
1941 los wołyńskich Czechów 
był podobny do innych narodo-
wości na okupowanych przez 
ZSRR terytoriach, choć, być 
może, represje sowieckie dotknę-
ły ich tylko w niewielkim stopniu, 
ale to dzięki temu, że w 1941 r. 
Niemcy zaatakowali Sowietów, 
którzy nie zdążyli zrealizować 
wywózki  wszystkich bogatych  
Czechów na Sybir.  Podczas  nie-
mieckiej okupacji Wołynia w la-
tach 1941- 1944, czeskie rodziny 
przeżyły najgorszy okres w swo-
im osiemdziesięcioletnim poby-
cie na Wołyniu. Nocą przychodzi-
li do poszczególnych czeskich 
rodzin uzbrojeni mężczyźni, po-
dający się za ukraińskich nacjona-
listów lub rosyjskich partyzantów, 
domagając się świadczeń w natu-
rze w postaci żywności lub ubrań. 
Natomiast w ciągu dnia niemiec-
ka administracja okupacyjna do-
magała się płacenia podatków w 
naturze. Czeskie rodziny ukrywa-
ły swoje zapasy na polu, gdzie 
często same skrywały się przed 
napadami nocą. Pomimo tego nie-
które czeskie rodziny pomagały 

„ Blanik” i „Aktiv” 
-  Czeska konspiracja na Wołyniu
Bogusław Szarwiło

/ Czeska szkoła 1914 r.
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prześladowanym Żydom i Pola-
kom, udzielając im schronienia w 
stodołach czy innych kryjówkach. 
Ta  sytuacja  przyczyniła się do 
zawiązania się wśród Czechów  
organizacji konspiracyjnych. Jed-
ną z nich zainicjowali: były żoł-
nierz Legionu Czechów i Słowa-
ków Jiří Lízánek i nauczyciele z 
Wołynia: Vladimír Knop, Josef 
Liška, Josef Rejzek i Dimitrij 
Somol. Grupa opracowała pro-
gram nazwany Nasza dziesiątka, 
w którym przedstawiciele wołyń-
skich Czechów odwoływali się do 
tradycji czeskich legionów z I 
wojny światowej, uznali prezy-
denta Beneša za głowę państwa, 
wzywali Czechów do czujności i 
gotowości, walki z wrogiem. Za 
oficjalną datę powstania pod-
ziemnej organizacji Czechów 
na Wołyniu uznaje się 13 czerw-
ca 1943 r. Właśnie tego dnia we 
wsi Moskowszczyna w obwo-
dzie Równe zgromadziło się 13 
członków formującego się pod-
ziemia. Wybrano kierownictwo, 
na którego czele stanął Vladi-
mír Knop, a jego zastępcą został 
Josef Rejzek. Przyjęto także 
program organizacji, która no-
siła nazwę mitycznego wzgórza 
w centralnych Czechach –” Bla-
ník”. Z założenia nie była to jed-
nak organizacja wojskowa do 
walki z okupantem niemieckim a 
raczej chroniąca  środowisko cze-
skiej diaspory. Nie mniej  powsta-
ły wyspecjalizowane działy: pro-
pagandy i informacji, ds. wojsko-
wych, zdrowotny, techniczny, ds. 
finansowych i zaopatrzeniowych. 
Przewidziano stworzenie sieci 
wywiadowczej i za jej pośrednic-
twem informowanie czeskiej 
mniejszości o sytuacji. Zaplano-
wano zdobywanie informacji o 
ruchu wojsk niemieckich, ich 
liczbie, wyposażeniu itd. Dla re-
alizacji celów propagandowo in-
formacyjnych podjęto decyzję o 
wydawaniu podziemnej gazetki 
„Hlasatel”. Z upływem czasu,  ze 
względu na  zagrożenie ze strony 
niemieckiej i po części także ze 
strony ukraińskich nacjonalistów, 
organizowano również tzw. 
„domobrany” , czyli zbrojne 
oddziały lub grupy w poszcze-
gólnych wioskach. Dlatego przy-
stąpiono do gromadzenia broni i 
wyposażenia  wojskowego. Orga-
nizowano także ćwiczenia fizycz-
ne, pod pozorem działalności 
ochotniczych straży pożarnych. 
Dokładnie miesiąc po spotkaniu 
organizacyjnym w Moskowsz-
czynie niemieckie jednostki 
wczesnym rankiem otoczyły 
Czeski Malin i Ukraiński Ma-
lin. W płomieniach i salwach z 
broni maszynowej śmierć po-
niosło 372 Czechów, 132 Ukra-
ińców i 26 Polaków.  Zbrodni 
dokonała formacja SS z niedale-
kiej Ołyki. Zniszczenie wsi Ma-
lin nie było jedyną niemiecką 
zbrodnią na Czechach. 11 listo-
pada 1943 r. spalili oni część po-
łożonej k. Łucka wsi Michna–
Siergiejewka. Zabito 17 Cze-
chów i12 Ukraińców.   Nie do-
szło do jeszcze większej masakry 
tylko dzięki temu , że niemiecki 
oficer pochodzący z czeskich Su-

detów zorientował się, że wieś 
jest zamieszkana przez Czechów i 
wydał rozkaz zakończenia akcji. 
Czesi znaleźli się w ciężkiej sytu-
acji pomiędzy Niemcami, Ukraiń-
cami, Polakami,  a nadchodzący-
mi Sowietami. Każda ze stron 
oczekiwała od nich poparcia lub, 
co najmniej, lojalnej bezintere-
sowności. Opowiedzenie się jed-
nak po którejś stronie mogło spro-
wokować zemstę innych. Przy-
wódcy czeskiej społeczności robi-
li co mogli, byle tylko odsunąć 
niebezpieczeństwo. Jak się wyda-
je największy kłopot  jednak spra-
wiała jej UPA. Ofiarami OUN-
-UPA padły także osoby czeskie-
go pochodzenia. Za największy 
masowy mord można uważać 
likwidację rodziny Hradców we 
wsi Chołopecze w sierpniu 
1943 r., kiedy to z rąk ukraiń-
skich nacjonalistów zginęło 
dziesięć osób. Podobny los spo-
tkał rodzinę Domańskich we 
wsi Moszczenica (obwód Rów-
ne). Prawdopodobnie było wię-
cej ofiar, trudno jednak ustalić 
ich dokładną liczbę. Czeskim 
historykom udało się sporządzić 
listę Czechów zabitych przez 
OUN-UPA, na której znajduje 
się 376 nazwisk; podano też 
miejsce zamieszkania, datę, 
miejsce i okoliczności śmierci. 
Czeskie ofiary nie pochodziły za-
wsze z polskich czy polsko-cze-
skich wiosek, jak mogłoby się 
wydawać, ale raczej z czeskich 
lub czesko-ukraińskich. Biorąc 
jednocześnie pod uwagę los jaki 
Ukraińcy zgotowali Polakom 
było to dla czeskiej społeczności 
poważnym ostrzeżeniem. Poważ-
nym zagrożeniem dla przyjętej 
przez czeskich przywódców po-
stawy neutralności było powsta-
nie czeskiej gałęzi UPA, zwanej 
Czeską Armią Powstańczą 
(CzPA). Z tą inicjatywą  wystą-
pił Czech Antonín Nechutný, 
przybyły na Wołyń w 1939 r. 
z Protektoratu Czech i Moraw. 
Niestety wielu Czechów sympa-
tyzowało z ukraińskimi nacjonali-
stami, co oczywiście nastręczało 
kierownictwu Blaníka poważnych 
problemów. Za dowód może po-
służyć kilka wiosek z powiatu 
Dubno, w których mężczyźni 
dołączali do proklamowanej 
przez Nechutnego CzPA.  Inny 
przykład: Czesi, np. w Iwani-
czach, przychylnie odnosili się do 
UPA i dostarczali jej żywności. 
Zdarzały się też wypadki dezercji 
do UPA Czechów służących w 
policji. We wrześniu 1943 r. zro-
biło tak np. czterech czeskich po-
licjantów w rejonie Porycka. W 
Horochowie jesienią 1943 r. 
Niemcy za współpracę z UPA po-
wiesili Czecha Aleksandra Szte-
pana.  Jednak zdecydowana więk-
szość czeskiego społeczeństwa 
popierała stronę polską, co jedno-
cześnie groziło rozłamem w już i 
tak niedużej mniejszości.  Aktyw-
ność  struktur Blaníka spowodo-
wała, że zainteresowały się nią 
najwyższe szczeble OUN-UPA. 
Dowódca UPA na Wołyniu 
Dmytro Klaczkiwski „Kłym Sa-
wur” zlecił sztabowi UPA-Połu-
dnie nawiązanie kontaktów z 

Czechami. Pierwsze rozmowy 
odbyły się 24 października 
1943 r. w Dermani niedaleko 
wsi Hulcza. Ze strony czeskiej na 
miejsce spotkania przybyło pra-
wie całe kierownictwo Blaníka, z 
Emilem Lízánkiem na czele. Stro-
nę ukraińską reprezentował czło-
nek sztabu wywiadu „Nema” i 
„Palija” – Grigorij Fridrich „Ne-
widomyj”. Celem Czechów było 
skłonienie do zaprzestania poje-
dynczych napadów na czeskich 
mieszkańców i wstrzymanie od-
dawania kontyngentów UPA, 
szczególnie koni. Kierownictwo 
Blaníka domagało się również 
zaniechania werbunku Cze-
chów w szeregi CzPA. Czesi przy 
tym podkreślali, że rozumieją dą-
żenia ukraińskich nacjonalistów, 
ale za najwyższą władzę uznają 
swój londyński rząd, który w 
kwestii ukraińskiej niepodległo-
ści nie wydał żadnego oświadcze-
nia.  Ukraińcy obiecali zaprzesta-
nie napadów na Czechów, a także 
powoływania czeskich mężczyzn 
w szeregi CzPA czy UPA. UPA 
zajęli się również sprawą Nechut-
nego, który prawdopodobnie zo-
stał zlikwidowany, jako wtyczka 
gestapo. Czesi w zamian obiecali 
pomóc ukraińskim chłopom pod-
czas żniw. Jednym z efektów 
spotkania było również uznanie 
istnienia podziemnej organiza-
cji Blaník i zezwolenie na two-
rzenie oddziałów zbrojnych. 
Oczywiście ukraińscy dowódcy 
nadal liczyli na  włączenie się 
Czechów do walki przeciwko 
Niemcom. Po doświadczeniach z 
Czeskiego Malina i Michny-
-Siergiejewki Czesi jednak nie 
mieli zamiaru podejmować 
otwartych działań zbrojnych 
przeciwko okupantom, tym 
bardziej że planowano zorgani-
zować mobilizację do I Czecho-
słowackiej Samodzielnej Bryga-
dy w ZSRR, która zbliżała się 
na Wołyń ze wschodu wraz z 
Armią Czerwoną. Pod koniec 
roku doszło jeszcze do kilku 
rozmów także z lokalnymi 
przedstawicielami czeskiej 
mniejszości, lecz sytuacja uległa 
poważnej zmianie w wyniku 
czechosłowacko-sowieckiej 
umowy podpisanej 12 grudnia 
1943 r. Współpraca lub wspie-
ranie ukraińskiego ruchu na-
cjonalistycznego mogło być 
traktowane jako sprzeczne z 
umową, dlatego Czesi przerwali 
rozmowy z OUN-UPA, oświad-
czając, że podporządkowują się 
rządowi Czechosłowacji, ponie-
waż woleli wrócić do starej oj-
czyzny. Dowództwo Blaníka nie 
ograniczało się do oficjalnych 
rozmów ze stroną ukraińską, by 
zachować neutralność, ale rów-
nież aktywnie informowało wła-
sne środowisko. Przykładem są 
proklamacje: Zadanie czeskiej 
mniejszości na Wołyniu bądź De-
klaracja Czechów na Wołyniu. 
Głównym celem tego typu ma-
teriałów było informowanie cze-
skiego społeczeństwa o jego po-
łożeniu w ówczesnej sytuacji i 
apelowanie o zachowanie neu-
tralności. Istotne wytyczne za-
wierało Rozporządzenie dla Bla-

níka wydane w połowie listopada 
1943 r. Znajdujemy tam miedzy 
innymi, w punkcie trzecim : „Sto-
sunek do Ukraińców utrzymuj-
cie jak najlepszy, lecz niezależ-
ny. Pamiętajcie, iż nasze drogi 
nie są takie same, oni walczą o 
swoją wolność, my o naszą, nic 
nas nie zmusi, żebyśmy krwawi-
li za ich wolność i cierpieli za ich 
grzechy”. Przypadki aktywnego 
wsparcia ukraińskiego ruchu nie-
podległościowego ze strony Cze-
chów to  pojedyncze wydarzenia. 
Zostaje więc pytanie, w jakim 
stopniu Czesi kierowali się przy-
jaźnią do ukraińskich sąsiadów, a 
w jakim strachem przed konse-
kwencjami ewentualnego odmó-
wienia kontrybucji.  Ukraińskie 
dążenia niepodległościowe w 
oczach Czechów uchodziły za 
zrozumiałe, jednak metody, jaki-
mi  je realizowano, były nie do 
zaakceptowania, a często określa-
no je nawet mianem barbarzyń-
skich. Jednocześnie warto wspo-
mnieć, że dowództwo Blaníka 
nawiązało  kontakt z partyzant-
ką sowiecką już w lecie 1943 r., 
zaraz po przybyciu partyzan-
tów płk. Sidora Kowpaka. Czesi 
zaproponowali Sowietom 
wsparcie przy prowadzeniu sa-
botażu przeciwko Niemcom, 
udostępniając również mapę z 
zaznaczonymi komórkami Bla-
níka. Kontakt nawiązano także 
z drugą główną partyzancką 
jednostką płk. Dmitrija Mie-
dwiediewa. Niektórzy Czesi pod 
jego dowództwem prowadzili 
akcje sabotażowe w transporcie 
kolejowym.  Ta współpraca z So-
wietami nie była jedynym powo-
dem ataków OUN-UPA, na nie-
które czeskie wioski czy pojedyn-
cze rodziny. Obawy o swoje życie 
miały także rodziny mieszane, 
czesko-polskie. Dla wielu Pola-
ków ważne okazało się jednak 
stanowisko czeskich sąsiadów w 
krwawym roku 1943, kiedy to 
ukraińscy nacjonaliści rozpoczęli 
akcję mordowania polskich oby-
wateli. Nie da się jasno stwier-
dzić, ile osób polskiego pocho-
dzenia uratowali wołyńscy Czesi, 
ale biorąc pod uwagę, że wielu z 
nich taką pomoc wspomina, moż-
na wywnioskować, że nie były to 
sytuacje jednostkowe. Zdarzały 
się również przypadki otwartej 
walki  Czechów po stronie pol-
skiej przeciwko OUN-UPA. 
Najbardziej znana  jest historia 
czeskich mieszkańców z  mia-
steczka Kupiczów. Miasteczko 
leżące w rejonie turzyskim było 
częścią najważniejszego teryto-
rium zamieszkanego przez Cze-
chów. Tutejsi Czesi mieszkali da-
leko od wiosek należących do or-
ganizacji Blaník i z pełną świado-
mością potrzeby organizowania 
podziemnych struktur, już na po-
czątku lutego 1943 r. powołali 
do życia  organizację „ Aktyw” ( 
AKTIV) z Bohuslavem Ledviną 
na czele . Organizacja ta utrzy-
mywała kontakty zarówno z pol-
skim podziemiem jak i z party-
zantką radziecką. W kwietniu 
1943 r. Czesi otrzymali od Ukra-
ińców propozycję przyłączenia 
się do tworzącego się UPA, któ-

ra została odrzucona; ukraińscy 
nacjonaliści dali do zrozumienia, 
że w tej sytuacji Kupiczów będzie 
traktowany jako nieprzyjaciel.  
Sytuacja, w której znaleźli się ku-
piczowscy Czesi, nie pozwalały 
im  na zajmowanie neutralnego 
stanowiska. Od połowy lipca 
1943 r. płonęły polskie wsie poło-
żone na południe od Kupiczowa, 
od 11 do 14 lipca UPA jednocze-
śnie zaatakowała bezbronnych 
Polaków w 167 miejscowościach 
w powiatach horochowskim, ko-
welskim i włodzimierskim. Kupi-
czowscy   Czesi udzielali pomocy 
uciekinierom z Adamówki, Alek-
sandrówki, Michałówki i miej-
scowości położonych bliżej Kupi-
czowa, przechowywali Polaków 
w swoich zabudowaniach, następ-
nie organizowali większe grupy 
i nocą przeprowadzali do bazy 
samoobrony w Zasmykach. 
Do akcji przeprowadzania Po-
laków włączyli się Jarosław 
i Wacław Zapotoccy oraz Wa-
cław Kaczerowski, który urato-
wał ponad 350 osób narodowo-
ści polskiej. Wielu żyjących Pola-
ków dotąd we wdzięcznej pamię-
ci zachowało pastora Jelinka 
oraz mieszkańców Kupiczowa, 
którzy bezinteresownie pomagali 
przeżyć najtragiczniejszy okres 
i ratowali życie. Czesi pomagali 
również przeżyć Żydom mieszka-
jącym w ziemiankach w lesie li-
tyńskim a także ukrywali party-
zantów radzieckich. Przy tym 
wszystkim ,znane są również 
przypadki współpracy kupiczow-
skich Czechów z ukraińskim pod-
ziemiem, któremu dostarczano 
medykamentów.  Można postawić 
pytanie, czy istniał zatem podział 
wśród czeskiego społeczeństwa? 
Nie sądzę, Czesi znajdując się po-
między dwiema silnymi stronami 
konfliktu,  próbowali mimo 
wszystko utrzymać nić porozu-
mienia, pozwalającą na prowa-
dzenie rozmów. Odbyło się kilka 
rozmów, zarówno z ukraińskimi 
nacjonalistami, jak i z polskimi 
władzami podziemnymi. Z kie-
rownictwem OUN-UPA pertrak-
towano w lasach świnarzyńskich 
w pobliżu Kupiczowa. Przywód-
cy ukraińskiego podziemia nama-
wiali Czechów do przejścia na ich 
stronę, domagali się pomocy rze-
mieślników i wystąpienia kupi-
czowskich Czechów w imieniu 
całego czeskiego społeczeństwa 
na Wołyniu. Te rozmowy nie do-
prowadziły jednak do porozumie-
nia. Jesienią 1943 r. doszło w re-
jonie Kupiczowa do poważnego 
konfliktu, kiedy miasteczko zo-
stało opuszczone przez stacjonu-
jące tu latem, wojsko niemieckie. 
O rosnącym napięciu  między 
Czechami i Ukraińcami świadczy 
ewakuacja czeskich rodzin ze wsi 
Dażwa, którą na prośbę kupi-
czowskich Czechów przeprowa-
dził pod dowództwem „Jastrzę-
bia” oddział AK z  Zasmyk. Czesi 
z Dażwy znaleźli schronienie 
właśnie w Kupiczowie.. Pierwsze 
rozmowy polsko-czeskie odbyły 
się w Zasmykach  już 9 listopa-
da 1943 r. z już wspomnianym 
dowódcą tamtejszego oddziału 
AK „Jastrzębiem”. Uzgodniono 
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wówczas wspólną obronę w ra-
mach sojuszu. Co ciekawe, umo-
wa zawierała też obietnice, że w 
Kupiczowie znajdą schronienie 
uchodźcy zarówno ukraińscy, jak 
i żydowscy czy rosyjscy. Wyłącz-
nie obronny charakter sojuszu 
podkreślał warunek czeskich ne-
gocjatorów, że Czesi nie będą 
brać udziału w działaniach wo-
jennych poza Kupiczowem. 11 
listopada 1943 r. Ukraińcy 
wkroczyli do Kupiczowa z za-
miarem przejęcia tej ufortyfi-
kowanej przez Niemców 
bazy. Nocą 12 listopada bojówki 

UPA rozłożyły się obozem 
z dwóch stron Kupiczowa. 
Z prośbą o pomoc przybył do Za-
smyk łącznik Wacław Zapotocki. 
Po nocnym marszu o świcie 12 
listopada 1943 r. oddział „Ja-
strzębia” z częścią kompanii por. 
„Kani” i samoobrona czeska za-
atakowały UPA  i Kupiczów zna-
lazł się w rękach polskich i cze-
skich. Upowcy jednak nie zrezy-
gnowali, UPA usiłowało odbić tę 
osadę, z uwagi na przeważające 
siły napastników były momenty 
dramatyczne, walka trwała cały 
dzień, w końcu banderowcy wy-

cofali się. Oddział „Jastrzębia” 
wrócił do Zasmyk, w Kupiczo-
wie została 40-osobowa grupa 
partyzantów. Mjr Jan Szatyński-
-Szatowski „Kowal” zawarł  na 
piśmie umowę z Czechami z Ku-
piczowa, że oni wystawią pluton 
wojska, dadzą wyżywienie zało-
dze kupiczowskiej, a w zamian 
będą bronieni przed UPA na rów-
ni z ludnością polską. Umowy 
dotrzymały obie strony, co 
sprawdziło się niebawem.  22 li-
stopada 1943 r. banderowcy po-
nownie zaatakowali Kupiczów 
siłami ponad tysiąca ludzi, przy 

użyciu dwóch dział i „czołgu” 
(opancerzony traktor z dział-
kiem). Miasteczko było atakowa-
ne jednocześnie ze wszystkich 
stron. Ponownie z pomocą oblę-
żonym  przybył oddział „Jastrzę-
bia” i „Sokoła”, rozbijając ukra-
iński pierścień oblężenia.  W 
walkach brał udział nie tylko 
czeski pluton  z Bohuslavem 
Ledviną na czele, ale i cywile 
uzbrojeni w to ,co kto miał pod 
ręką. Według czeskich źródeł po 
udanej obronie nastąpiła „pacyfi-
kacja” ukraińskiej wsi, w ramach 
której polskie oddziały przepro-
wadzały ekspedycje karne. Cho-
ciaż Czesi mieli odmówić brania 
udziału w odwetach i dystanso-
wali się od takiego postępowania, 
nie można wykluczyć, a raczej 
trzeba przyjąć za fakt, że niektó-
rzy z nich uczestniczyli również 
w napadach na Ukraińców. Ko-
lejny atak, w święta Bożego Na-
rodzenia 1943 r., zakończył się 
niepowodzeniem, dzięki czemu z 
upływem czasu sytuacja Kupi-
czowa się stabilizowała. W okre-
sie od grudnia 1943 r. do lutego 
1944 r. w Kupiczowie znalazły 
się oddziały partyzanckie AK 
przybyła na koncentrację. Kupi-
czów był bowiem jedną z miej-
scowości, w których formowała 
się słynna 27. Wołyńska Dywizja 
AK.

Po nadejściu Armii Czerwonej 
wielu Czechów zmobilizowano 
w szeregi armii czechosłowac-

kiej generała Ludviga Svobo-
dy, walczącej u boku Sowietów. 
Ogółem w szeregach armii cze-
chosłowackiej znalazło się 7872 
wołyńskich Czechów. Aż 1950 z 
nich poległo, z czego 534 w bi-
twie na Przełęczy Dukielskiej. 
Materiały źródłowe:
1)  Michał Jarnecki   „Czesi 
na Polskim Wołyniu w latach 
w latach międzywojennych” 
http://mazowsze.hist.pl/6/Mazo-
wieckie_Studia_Humanistycz-
ne/1002/2012/1458/1_2/36559/

2) Jaroslav Vaculik   „  Rodzina 
Czechów na Wołyniu „  http://ba-
zhum.muzhp.pl/media//files/Wy-
chowanie_w_Rodzinie/Wycho-
wanie_w_Rodzinie-r2011-t1/Wy-
chowanie_w_Rodzinie-r2011-t1-
-s157-162/Wychowanie_w_Ro-
dzinie-r2011-t1-s157-162.pdf

3) Adam Zitek  „Czeska mniej-
szość na Wołyniu w latach oku-
pacji niemieckiej (1941–1944) „

4) Monika Śladewska  „ Wołyń-
skie losy Czechów „ - https://
www.tygodnikprzeglad.pl/wolyn-
skie-losy-czechow/

5) Józef Turowski „Pożoga”

6) Zdjęcia za: https://
p l . s p u t n i k n e w s . c o m / o p i -
nie/201811159198391-czesi-wo-
lyn-sputnik-ukraina/

7)Nowa Trybuna Opolska  „Cze-
si z Wołynia” https://nto.pl/czesi-
-z-wolynia/ar/4202893

/ Żołnierze z Wołynia w Czechach 

28.11.1898r. urodził się w 
Żmudcze(Wołyń), prawie niko-
mu dziś nie znany, wojownik 
o Niepodległą, Stefan Babula. 
Od roku 1918, uczestnik wielu 
wojen. Gdy wybuchł konflikt 
zbrojny, polsko-ukraiński w li-
stopadzie 1918r., brał udział 
jako ochotnik w obronie Lwo-
wa, walcząc w oddziale por. R. 
Abrahama. Z kolei, zimą 1919r. 
pojechał do Odessy i zaciągnął 
się do pułku ułanów 1 Dywizji 
Jazdy pod dowództwem mjr K. 
Plisowskiego. Bił się z pułkiem( 
póź. 14. PUJ) min. nad Złotą 
Lipą, Strypą i pod Jazłowcem. 
Z kolei po wybuchu wojny pol-
sko-bolszewickiej, w kwietniu 
1920r. uczestniczył w wypra-
wie kijowskiej, a sierpniu tegoż 
roku walczył w 3.Szwadronie 
Policyjnym ‹›Huzarów Śmier-
ci››, w Bitwie Warszawskiej. 
Po rozformowaniu Szwadronu, 
brał udział w dalszych walkach 
pościgowych za bolszewikami, 
ale i też w potyczkach z woj-
skami litewskimi, z ofensywą 
na Kowno włącznie. Służy min. 
w Lidzkim Pułku Strzelców i 
13.Pułku Ułanów. W czasie po-
koju, aby utrzymywać niepod-
ległość państwa, przenosi się do 
służby w kolejnych formacjach. 

I tak, po utworzeniu KOP-u, 
przechodzi do 6. Szwadronu Ka-
walerii w Łużkach. Służy tam do 
1928r., a 1929r., a po ukończe-
niu szkoły policyjnej w Mostach 
Wielkich, rozpoczyna służbę w 
Policji Państwowej, najpierw 
w Kozienicach, a potem w XIII 
Okręgu Wołyńskim. W 1934r. 
staje się osadnikiem wojskowym 
na 22 ha, w swoich rodzinnych 
stronach - osada Siółki, powiat 
Kowel. Tu, w wieku 36 lat za-
kłada rodzinę. W 1939r. nie był 
już w czynnej służbie. W lutym 
1940r., zostaje z żoną Genowefą 
i 4-giem dzieci wywieziony na 
Sybir(Свердло́вская о́бласть). 
W 1942r. nie zdążył dotrzeć do 
Armii Andersa i został zmuszony 
do walki w 2 Batalionie, pod do-
wództwem Sapożnikowa, 5-tego 
Pułku Piechoty WP. W styczniu 
1945r. zostaje ranny i zakończył 
swój szlak bojowy. Za pośred-
nictwem Czerwonego Krzyża 
odnalazł swoją rodzinę, którą po 
zakończeniu wojny przywiezio-
no z Sybiru do jednego z kołcho-
zów na Ukrainie. W maju 1946r., 
pociągiem repatrianckim przy-
jechał z rodziną na Dolny Śląsk 
i zamieszkał w jednej z wsi po-
wiatu kłodzkiego. Zmarł w dniu 
swoich urodzin, 28.11.1967r.

Od redakcji: pan Leszek Babu-
la, jak sam przyznaje, usiadł i na 
kolanie napisał dla FB. „kartkę 
z rodzinnego kalendarza”, pu-
blikując  ją w rocznicę urodzin/
śmierci swojego Dziadka. Co by 

nie mówić to wspaniała opowieść 
o kresowym patriocie. Wielkie 
dzięki za jej udostępnienie. Autor 
bardzo krótko opisał udział swo-
jego przodka w najważniejszych 
walkach o niepodległość naszej 

ojczyzny.  Obrona 
Lwowa, walki pułku 
Ułanów Jazłowiec-
kich w 1919 r. i walki 
z bolszewikami 1920 r. 
w szwadronie : «Huza-
rów Śmierci» to tylko 
część życiorysu, mimo, 
że to już bardzo wiele. 
Każdy znający historię, 
zauważy, że bohater 
brał udział w bitwach 
zapisanych «złotymi 
zgłoskami « w naszej 
narodowej historii. 
Cieszy nas fakt, że 
młode pokolenie, któ-
rego przedstawicielem 
jest pan Leszek, nie 
tylko zachowało w pa-
mięci przekazy rodzin-
ne dotyczące dziejów II 
RP i  naszych Kresów, 
ale jeszcze przekazuje 
to dalej. Autor przyzna-
je, że pracuje nad szer-
szym opracowaniem, o 
którym postaramy się 
w najbliższym czasie 

coś więcej napisać. Warto zaglą-
dać do szuflad z pamiątkami po 
naszych przodkach i udostępniać 
je szerszemu gronu, by pamięć o 
ich dokonaniach przetrwała jak 
najdłużej. (bs)

Wyciągnięte z szuflady: Stefan Babula  
nieznany wojownik o  „ Niepodległą”
Leszek Babula
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA. 
GRUDZIEŃ 1944 ROK  
Stanisław Żurek
   1 grudnia 1944 roku:
We wsi Hińkowce pow. Zalesz-
czyki banderowcy zamordowali 
30 Polaków. Czesława Kierzyk z 
domu Lewicka: „W moją pamięć, 
11-letniego wówczas dziecka, 
mocno wryły się wydarzenia 1 
grudnia 1944 roku. W tym dniu na 
każdym domu polskiej rodziny w 
Hińkowcach (powiat Zaleszczy-
ki) wywieszono ogłoszenia bandy 
UPA, w których nawoływano do 
natychmiastowego opuszczenia 
wsi. Jednocześnie grożono, że 
w przeciwnym razie stanie się z 
nami to, co z Żydami. Jeszcze tej 
samej nocy dokonano okrutnego 
mordu na Polakach. Noc była 
jasna. Śnieg, który przyprószył 
ziemię, odbijał blask księżyca. 
Bandyci zbliżali się do wsi od 
strony Zaleszczyk z Hartanowic 
w kierunku Tłustego. Szli pieszo, 
niektórzy jechali wozami. Ostatni 
podpalali polskie domy. Oszczę-
dzali tylko te, które sąsiadowały z 
domami ukraińskimi z obawy, że 
ogień się rozniesie. Widać, że mie-
li dobre rozeznanie w terenie. Był 
to najtragiczniejszy dzień w hi-
storii Hińkowiec. Spalono bardzo 
dużo domów. Cała wieś stała w 
ogniu. Widzieliśmy, jak strzelano 
do uciekających ludzi. Tak zginęła 
matka Franciszka Kolerżaka, któ-
ra uciekała, niosąc go na rękach. 
Kiedy upadła trafiona kulą, na 
jego oczach zabito podbiegającą 
do nich starszą siostrę. Zamor-
dowano Bronisława i Edwarda 
Kutkowskich, Linkiewiczów i wie-
lu innych. W stajni Jana Kowal-
skiego spłonęły 2 piękne konie i 
krowy. Wielu Polaków ukrywało 
się tej nocy, podobnie jak w noce 
poprzednie. Niektórych przecho-
wali Ukraińcy. Stanisława Har-
nasiuk przechowała aż 18 osób. 
Śmierci uniknęła też mieszkająca 
w pobliżu Ludmiła Baraniecka z 
dziećmi (Emilią i Janem), która 
również się ukrywała przed ban-
dą UPA. Bandyci próbowali pod-
palić ich dom, mieli jednak z tym 
problemy, gdyż był kryty blachą, a 
nie strzechą. Przez okno wrzucili 
ładunek wybuchowy, który znisz-
czył wnętrze. Następnego dnia 
rano właścicielka młyna, Maria 
Komunicka zabrała moją rodzinę 
oraz innych na wóz i zawiozła do 
Zaleszczyk. Wieś opuściło wiele 
polskich rodzin. Te wydarzenia 
wpłynęły ostatecznie na decy-
zję o wyjeździe z Zaleszczyk na 
Ziemie Odzyskane. Trzeba było 
jednak jeszcze czekać na odpo-
wiednie dokumenty i wagony do 
transportu. Trwało to dość długo. 
Mieszkaliśmy w domach po wy-
mordowanych wcześniej Żydach. 
Widzieliśmy, jak Dniestrem pły-
nęły drzwi z przybitymi do nich 
zwłokami ludzkimi. Zabraliśmy ze 
sobą niewiele dobytku. Kiedy w 
następnych dniach co odważniej-
si wrócili do domów, aby zabrać 
jeszcze potrzebne rzeczy, okazało 
się, że w mieszkaniach niczego 
już nie było. Zostały rozszabro-
wane. Nawet obrazy zdjęto ze 
ścian. Z Zaleszczyk wyjechaliśmy 
dopiero wiosną 1945 roku.” (Cze-
sława Kierzyk z domu Lewic-
ka; w: kotlactive.pl/.../relacje-i-
wspomnienia-osadnikow-rejonu-
gminy-kotla-2012-czesc-2-2...  
). Inni datują napad na noc z 28 
na 29 listopada 1944 (Karolina 
Szuszkiewicz; w: Komański..., s. 
907 – 908), lub na noc z 3 na 4 

grudnia 1944 r. - patrz niżej.  
We wsi Kobylnica Ruska pow. 
Lubaczów Ukraińcy zamordowa-
li 1 Polaka. 
We wsi Krystynopol pow. Sokal 
zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Leszczków pow. Sokal 
zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Lubycza Królewska 
pow. Rawa Ruska zamordowany 
został Józef Regan, lat 48, z przy-
siółka Kołajce. Patrz też poniżej: 
11 grudnia.   
We wsi Nowy Dwór pow. Sokal 
zamordowali 2 Polaków. 
   2 grudnia:  
We wsi Dorożów pow. Sambor 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków: Anielę Kotchów z synem. 
We wsi Gniłowody pow. Pod-
hajce  banderowcy zamordowali 
2 Polaków. „2 grudnia 1944 roku 
banderowcy po raz kolejny przy-
byli po upatrzone przez siebie 
ofiary. Późno w nocy pod domem 
Michała i Katarzyny Olszewskich 
zatrzymały się sanie. Sześciu 
przybyszy wtargnęło do domu. Po 
chwili mężczyznę wywlekli do sań, 
kobietę zaś, która nie chciała im 
podać jego płaszcza, uderzyli kol-
bą po plecach. Niewiasta zmarła 
po trzech tygodniach, w samą 
Wigilię. Jej osierocone dzieci, Ro-
mana i Tadeusz, nigdy też już nie 
zobaczyły ojca. Już po wojnie do-
wiedziano się, że został wywiezio-
ny za wieś. Tam zmuszony został 
do wykopania grobu. Z obciętym 
językiem oraz z połamanymi rę-
kami i nogami został wrzucony do 
jamy i zakopany żywcem. Jedni 
twierdzą, że został zamordowany 
za to, że był świadkiem zbrodni 
na rodzinie hłavy, Hryńki Patry¸ 
inni natomiast przypuszczają, 
że przyszło mu zapłacić cenę za 
to, iż przez przypadek zauważył 
ukrywającego się na podwórzu 
jednej z sąsiadek długobrodego 
banderowca. W dniu, w którym 
zbrodniarze uprowadzili Michała 
Olszewskiego, przyszli także po 
jego brata – Kazimierza. Dzięki 
przytomności umysłu kilkunasto-
letnich córek, które zdołały prze-
konać banderowców, że ojca nie 
ma w domu, Kazimierz uniknął 
tragicznego losu. Zbrodniarzom 
udało się natomiast schwytać 
34-letniego Antoniego Błahę. 
Wywieziony razem z Michałem 
Olszewskim zaginął bez wieści.” 
( Maria Jazownik, Leszek Ja-
zownik: Gniłowody mają  żal, 01 
listopada 2009 ; w: http://ljazow-
nik.cwahi.net/index.php?optio-
n=com_content&view=article&i
d=76:gniowody-maj-al&catid=4
8:pami-kresow-yca&Itemid=77 ). 
We wsi Jabłonów pow. Kopy-
czyńce uprowadzili Polaka, który 
zaginął. 
We wsi Jezierna pow. Zborów 
uprowadzili i zamordowali w 
lesie 22-letnią Polkę. Inni:  „2 
grudnia 1944 r. zamordowano, 
po przesłuchaniu na posterunku 
milicji ukraińskiej w pobliskim 
lesie Stefanię Kuźmę”. (Tadeusz 
Bednarczuk; w:  http://kresy.info.
pl/menu-serwisu/historia/1121-
-zbrodnia-w-biay-dzie ). 
We wsi Sople Górne przysiół-
ku wsi Bihale pow. Lubaczów 
2 grudnia 1944 r. zamordowali 
Łukasza Gonciarza lat 31. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 

S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).
   W nocy z 2 na 3 grudnia:
We wsi Chartanowce pow. 
Zaleszczyki: „Zimą, z 2 na 3 
grudnia 1944 roku, banda UPA 
dotarła do sąsiedniej wsi Char-
tanowce, mordując tam 2 osoby.” 
(Wanda Górska z domu Pieniaw-
ska; w: kotlactive.pl/.../relacje-i-
wspomnienia-osadnikow-rejonu-
gminy-kotla-2012-czesc-2-2...  ). 
   3 grudnia:  
We wsi Ciemierzyńce pow. 
Przemyślany upowcy zamordo-
wali 48 Polaków, w tym 46 żoł-
nierzy Istriebitelnego Batalionu. 
„03.12.1944 zostali zamordowa-
ni: Kowalska; Kowalski; Kra-
sowska; Krasowski; Opychalski 
Jan; Szuberla Jan, wójt;  Żebra-
nowicz.” (Józef Wyspiański: Bar-
barzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 176 – 177). „W Ciemie-
rzyńcach (03.12.1944 r.) sotnia 
„Rybołowcy” pod dowództwem 
„Bajdenka” rozbiła lokalny od-
dział „Istrebitielnego Batalionu”, 
składający się z Polaków i Rosjan. 
Zabito 45 osób i spalono kilkana-
ście budynków. (Sprawozdanie 
upowskie, nadesłał Czesław E. 
Blicharski; w: Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 170). „Grudzień 1944 r. 
Liczne bojówki eksterminacyjne 
OUN-UPA dokonały napaści na 
polskie zagrody. Napastnicy spali-
li większość polskich zabudowań. 
Napad był zaskoczeniem, ucieka-
jących chwytano i wrzucano żyw-
cem do ognia. Zginęło wiele osób 
od kul, siekier i ognia. Wiele osób 
było rannych i poparzonych. We-
dług niepełnych informacji liczba 
ofiar wyniosła ponad 100 osób. 
Wśród rzuconych do ognia, którzy 
spłonęli żywcem, było małżeństwo 
Krasowskich. Nazwiska  innych 
ofiar nie są znane.” (Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 171).  
We wsi Gontowa pow. Zborów 
zamordowali 15 Polaków; m.in.  
zarąbali koło kaplicy 70-letnią 
Miazgowską oraz po torturach 
40-letnią Annę Olszewską, któ-
rej wbili kołek w krocze. Inni: 
nie mniej niż 25 osób („Śledz-
two w sprawie zbrodni ludobój-
stwa nacjonalistów ukraińskich 
w celu całkowitego wyniszcze-
nia ludności polskiej w latach 
1939 - 1945 na terenie powiatów 
Zborów i Brody, woj. tarnopol-
skie”; sygn. akt S 83/09/Zi; w: 
https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-we-
-w/31480,Sledztwa-zakonczone-
wydaniem-postanowienia-o-
umorzeniu.htm ). Prawdopodob-
ne ofiary to także: Bieniaszewska 
Maria - zam. Gontowa 66, Dobro-
wolska Katarzyna - zam. Gonto-
wa 60, Letki Paweł - zam. Bu-
kowina 171, Olejnik Piotr - zam. 
Gontowa 60. 
We wsi Hinkowce pow. Zalesz-
czyki banderowcy zamordowali 
około 27 Polaków: „03.12 44 r. 
w czasie drugiego napadu zamor-
dowano 12 Polaków i kilkana-
ście osób (15?) spalono żywcem” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat lud-
ności polskiej podanej przez Ko-
mańskiego i Siekierkę dla woje-
wództwa tarnopolskiego (2004); 
w: Ludobójstwo OUN-UPA na 

Kresach Południowo-Wschod-
nich. Seria – tom 7, pod redakcją 
Witolda Listowskiego, Kędzie-
rzyn-Koźle 2015; za: http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/
attachments/File/2__Ksi____
ka_tom_7.pdf ). Patrz: 1 grudnia 
1944 r. oraz : w nocy z 3 na 4 
grudnia 1944 r.   
We wsi Horyniec pow. Luba-
czów 3 grudnia 1944 r. zamordo-
wali milicjanta Adama Hałucha 
lat 25. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa).  
We wsi Koszlaki pow. Zbaraż 
banderowcy po niedzielnej sumie 
uprowadzili ks. Włodzimierza 
Siekierskiego, wikariusza parafii, 
który zaginął bez wieści. „Po su-
mie w swojej parafii, gdy udawał 
się do swego organisty na obiad, 
porwany przez ludobójczą orga-
nizację ukraińską OUN/UPA i za-
mordowany. Ciała nie odnalezio-
no. O mordzie powiadomił Kurię 
Biskupią we Lwowie greckokato-
licki proboszcz parafii Koszlaki, 
ks. Teofil Łucyk.” (http://www.
swzygmunt.knc.pl/MARTYRO-
LOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/OLISHRELI-
GIOUSmartyr2460.htm).  
W nadleśnictwie Krasiczyn 
pow. Przemyśl został zamordo-
wany z rodziną przez UPA stróż 
Paweł Narożnowski, lat 40. 
We wsi Manajów pow. Zborów: 
„Dziadek Marii Dajczak ze strony 
ojca pochodził z wsi Trościaniec 
w Galicji. Jego przydomek – Mły-
narz – pochodził od zawodu. Na 
jego rodzinę mówiono ”Nogas”, 
ponieważ mieli wielkie stopy. 
Babcia Marii Dajczak, również 
Maria, została zabita 3 grudnia 
1944 przez ukraińskich nacjona-
listów w wieku dziewięćdziesięciu 
kilku lat.” (http://www.olejow.pl/
readarticle.php?article_id=614 ).    
We wsi Nowosiółka Skałacka  
pow. Skałat: został uprowadzony 
i zamordowany przez Ukraińców  
Polak Michał Popielarz. ( „Skałat 
– czasu pokoju i wojny”. Wspo-
mnień  księga druga. Warszawa 
2003) .  
We wsi Sapohów pow. Borsz-
czów banderowcy zamordowali 
45 Polaków. 
   W nocy z 3 na 4 grudnia: 
We wsi Hińkowce pow. Zalesz-
czyki: Wanda Górska z domu 
Pieniawska: „Następnej nocy, 
z 3 na 4 grudnia, o godz. 21.00. 
banderowcy weszli do Hińkowiec. 
Dla wielu Polaków była to ostat-

nia noc w ich życiu. Banderowcy 
szli i podpalali domy rodzin pol-
skich. Widać było, że mieli do-
bre rozeznanie. Podpalili wiele 
domów. Ratujących się ucieczką 
Polaków zabijano. Tej nocy zgi-
nęła Wilczyńska i jej córka Wan-
da, 19-letni Kutkowski, Janina 
Górska z babcią Jakimiszynową 
– Ukrainką oraz Adolfina Pal-
czyńska, z domu Górska. Strzela-
no też do Julii Kolerżak, ucieka-
jącej z dzieckiem (Franciszkiem) 
na ręku. Zabito ją oraz jej córki, 
Sabinę i Marię. Jedną z nich za-
strzelono na oczach brata, kiedy 
podbiegła do upadającej matki. 
Franciszek Kolerżak przeżył leżąc 
pod martwą matką, gdyż bandy-
ta sądził, że i on nie żyje. Banda 
podpaliła też dom rodzinny mo-
jego przyszłego męża, Tadeusza 
Górskiego, w którym oprócz nie-
go była jeszcze matka z siostrą 
Krystyną oraz dwaj bracia – Ed-
mund i Adolf. Udało im się prze-
żyć ratując się ucieczką. Jedna ze 
ścian domu była na zimę osłania-
na słomą razem z oknem, które z 
tego powodu nie było widoczne. 
Po podpaleniu domu banderowcy 
pilnowali frontowej części domu 
z oknami, aby w razie czego za-
strzelić uciekających. Tymczasem 
chłopcy zdjęli okno za palącą się 
słomą, wyskoczyli przez otwór 
okienny i uciekli. Matka z córką 
leżały na podłodze i uległy tylko 
poparzeniu. Wyszły, gdy bande-
rowcy odeszli od domu. Nato-
miast zwierzęta w stajni spaliły 
się żywcem. Była to para koni, 2 
krowy, byczek i świnie. Tylko pies 
się uratował. Rankiem wszyscy 
mieszkańcy domu odnaleźli się i 
uciekli do miasteczka Tłuste, gdzie 
mieszkali przez miesiąc w domach 
po Żydach. Wieczorem, pierwsze-
go dnia po ucieczce, pojawił się 
niespodziewanie pies. Jego widok 
bardzo ich uradował. W kolejny 
dzień znikł, a wieczorem znów 
się pojawił i tak przez wiele dni. 
Jak się okazało w dzień biegał na 
pogorzelisko. Na przełomie grud-
nia i stycznia Górscy z innymi, 
załadowali się do wagonów. Psa 
znowu nie było, ale przed wyjaz-
dem pojawił się. Kiedy dojechali 
do Czortkowa, pies na chwilę wy-
skoczył, ale gdy transport ruszył, 
nie wrócił. Bał się wskoczyć, bo 
w drzwiach stały 2 kobiety. Pies 
biegł jeszcze spory kawałek drogi, 
ale został, bo nie mógł nadążyć 
za transportem. Wszyscy w wa-
gonie płakali. Po latach spotkani 
znajomi ze wsi mówili, że długo 
widziano psa chodzącego po po-
gorzelisku. /.../ Tymczasem po tra-
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gicznej nocy, rankiem 4 grudnia, 
większość polskich rodzin uciekła 
z Hińkowiec do miasta. Jedni, 
zwłaszcza posiadający konie, do 
Zaleszczyk (12 km), inni do Tłu-
stego (7 km). Mama uciekła ze 
mną do Tłustego. Siostra mamy, 
Ludmiła Baraniecka, w tę tragicz-
ną noc, podobnie jak wiele po-
przednich, ukrywała się z 2 dzieci 
(5-letnią Emilią i 2-letnim Janem) 
poza domem. Bandyci, nie mo-
gąc podpalić jej domu, bo dach 
był kryty blachą, wrzucili przez 
okno ładunek wybuchowy, który 
zniszczył stół i łóżko. Gdyby w tę 
noc byli w domu, nie przeżyliby. 
Ludmiła razem z dziećmi rankiem 
była już w Zaleszczykach, a po 
kilku dniach – w Tłustym. Druga 
siostra mamy, Michalina Sadow-
ska, także uciekła do Zaleszczyk z 
trojgiem dzieci (Lidia, Zbigniew, 
Wiesław). Inna siostra, Bronisła-
wa Linkiewicz, uciekła do Tłu-
stego, dźwigając ze sobą przez 7 
km głowicę maszyny do szycia dla 
mamy. Babci, Emilii Linkiewicz, 
która mieszkała w środku wsi, 
po sąsiedzku z rodzinami ukraiń-
skimi, nie zagrażało podpalenie, 
gdyż ogień mógł się przenieść na 
domy Ukraińców. Dlatego jesz-
cze została. Odwiedzała nas w 
Tłustym, przynosząc żywność i 
potrzebne rzeczy. Którejś nocy do 
drzwi domu babci zapukał Ukra-
iniec. Zapytał, gdzie są jej córki. 
I dodał: „Jeżeli do nich idziesz 
– nie wracaj”. Na drugi dzień 
babcia też już była w Tłustym.”  
(Wanda Górska z domu Pieniaw-
ska; w: kotlactive.pl/.../relacje-i-
wspomnienia-osadnikow-rejonu-
gminy-kotla-2012-czesc-2-2...  ). 
„Józefa Klecman, wdowa po mężu 
Ukraińcu, której syn służył w ban-
dzie UPA, została zamordowana 
we własnym domu. Była tortu-
rowana, związana i przyciśnięta 
łóżkiem do ściany, podobno mę-
czyła się przez całą noc. Rano jej 
sąsiadka odnalazła jeszcze ciepłe 
ciało, obrzucone garnkami. Czy 
w tym mordzie brał udział jej syn 
trudno powiedzieć, ale na pewno 
wiedział o napadzie i nie ostrzegł 
swojej matki. Maria Markiewicz, 
około 22 lat, była chora i leżała 
w łóżku, gdy do jej domu weszli 
mordercy. Przebili jej brzuch du-
żym nożem i tak leżała w męczar-
niach przez trzy dni, aż skonała 
z bólu i upływu krwi”. (Karolina 
Szuszkiewicz; w: Komański..., s. 
907 – 908). 
We wsi Kopczyńce pow. Tarno-
pol banderowcy zamordowali 6 
Polaków i 1 Ukraińca. 
   4 grudnia:  
We wsi Charatanowce pow. Za-
leszczyki banderowcy zamordo-
wali 8 Polaków. 
We wsi Hińkowce pow. Zalesz-
czyki spalili 15 Polaków w 8 za-
grodach. 
We wsi Kniażyce pow. Przemyśl: 
„4 grudnia w Kniażycach wy-
mordowali polską rodzinę Pawła 
Narożnowskiego (rodziców i 2 
dzieci – Pawła, Katarzynę, Jana), 
a jedno lub dwoje dzieci zostało 
ranne (Feliks i Edward).  Paweł 
Narożnowski (błędnie Piotr), l. 
45, Polak, stróż – pracownik le-
śny (nadleśnictwo Krasiczyn), 
tymczasowo zamieszkały Knia-
życach. Zamordowany w nocy 3 
na 4 XII 1944 r. w Kniażycach 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
W czasie napadu zamordowano 
większość rodziny Narożnowskich 
(rodziców i 2 dzieci). Następnych 
2 rannych dzieci: Feliks (ur. 1934 
r.) i Edward (ur. 1936 r.) przeżyło 
atak. Pochowany w mogile zbio-
rowej na cmentarzu parafialnym 
w Kniażycach. Katarzyna Na-
rożnowska, (z d. Gierczak), l. 42. 
Polka, tymczasowo zamieszkała 
w Kniażycach. Zamordowana w 
nocy 3 na 4 XII 1944 r. w Kniaży-

cach przez nacjonalistów ukraiń-
skich. Pochowana w mogile zbio-
rowej na cmentarzu parafialnym 
w Kniażycach. Jan Narożnow-
ski, l. 14, ur. w Korytnikach (?), 
dziecko tymczasowo zamieszkałe 
w Kniażycach. Zamordowane w 
nocy 3 na 4 XII 1944 r. w Knia-
życach przez nacjonalistów ukra-
ińskich. Pochowany w mogile 
zbiorowej na cmentarzu parafial-
nym w Kniażycach. Irena Naroż-
nowska (błędnie Maria), lat 3–4, 
dziecko tymczasowo zamieszkałe 
w Kniażycach. Zamordowane w 
nocy 3 na 4 XII 1944 r. w Knia-
życach przez nacjonalistów ukra-
ińskich.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.157).
W leśniczówce Krzeczkowa 
nadleśnictwo Krasiczyn pow. 
Przemyśl został zamordowa-
ny przez UPA leśniczy Mikołaj 
Chwostyk. 
We wsi Muszkatówka pow. 
Borszczów banderowcy przebra-
ni w mundury żołnierzy sowiec-
kich aresztowali 6 Polaków, upro-
wadzili do mieszkania Ukraińca, 
tam rozebrali do naga, torturowa-
li, przypiekali ogniem, wyrywali 
paznokcie, cięli nożami; w końcu 
wywlekli do lasu i strzałami dobi-
li: 2 mężczyzn i 3 kobiety, jeden 
ciężko poraniony przeżył. „W 
grudniu 1944 r. około godz. 15 
do wsi wkroczył pododdział UPA 
przebrany w sowieckie mundury, 
podając się za polową żandar-
merię i uprowadził 6 mieszkań-
ców wsi, w tym: Gożdżałową, 
Krawczyńskiego, Sydomię Krusz-
wicką, Piotra Posyniaka, Jana 
Tesarowskiego i mnie, który jako 
jedyny z całej grupy ocalałem. 
Wszystkich nas zaprowadzono do 
mieszkania miejscowego Ukra-
ińca, gdzie urządzono nad nami 
sąd. Wprowadzono nas do dużej 
izby, w której za stołem siedział 
już sześcioosobowy sędziowski 
skład Ukraińców. Przewodniczył 
mu Paweł Matyjaszczuk, ps. „Do-
rosz”. Na jego rozkaz, rozebrano 
nas do naga, ręce i nogi skrę-
powano drutem kolczastym, na 
szyję założono przesuwane linki. 
Każdy najmniejszy ruch rękoma 
zaciskał pętlę na szyi. W takiej 
pozycji oprawcy nas przesłuchi-
wali. W tym czasie bito nas kijami 
po plecach, obcęgami wyrywa-
no paznokcie, nacinano nożem 
skórę na ciele. Przewodniczący 
Matyjaszczuk osobiście, ogniem 
świecy przypalał ciało ofiarom. 
Jeżeli torturowany tracił przytom-
ność, oprawcy oblewali go zimna 
wodą i ponownie poddawali tor-
turom. Byłem na pół żywy z bólu 
i wyczerpania. Prawie już nic 
nie czułem. Wtedy Matyjaszczuk 
powiedział, wskazując na moją 
osobę, tego ptaszka dajcie mnie. 
Płomieniem świecy zaczął przy-
palać moje ręce. Czułem piekący, 
straszliwy ból, który przenikał 
całe moje ciało. Przez zaciśnięte 
zęby powiedziałem: Pawle! Co 
ja ci złego zrobiłem w swoim ży-
ciu? Dlaczego mnie poddajesz 
takim męczarniom? Odpowiedzi 
nie otrzymałem. Matyjaszczuk na-
dal przesuwał płomień świecy po 
moich palcach i dłoni. Straciłem 
przytomność. Kiedy ją odzyska-
łem, leżałem na ziemi w kałuży 
krwi zmieszanej z wodą, wśród 
pozostałych ofiar. W przedsionku 
izby usłyszałem jak Matyjaszczuk 
wydawał rozkaz dowódcy grupy 
egzekucyjnej. Kazał nas wywieźć 
do lasu i tam rozstrzelać. Byłem 
wtedy świadom końca naszego ży-
cia. Zacząłem się gorąco modlić. 
Błagałem Pana Boga w duchu o 
ocalenie, mówiąc – Panie Boże 
Ty wszystko możesz... całą drogę 
odmawiałem modlitwy. Wreszcie 
sanie się zatrzymały. Wyładowano 
nas i zrzucono jak kłody w miejscu 
egzekucji. Ułożono twarzami do 

ziemi. Rozpoczęto egzekucję. Je-
den z oprawców podszedł do mnie 
i strzelił w plecy w okolice serca. 
Kula weszła w okolicy obojczyka, 
nie łamiąc kości. Pragnienie życia 
dyktowało mi moje zachowanie. 
Mocno drgnąłem po strzale i po-
tem znieruchomiałem, świadomie, 
wstrzymując oddech. Leżąc na 
ziemi słyszałem, jak dowódca gru-
py wydał rozkazy: „Was dwóch 
pozostanie tu przez godzinę. Gdy-
by któryś dawał oznaki życia, 
należy go dobić”. Po godzinie, 
która wydawała mi się wieczno-
ścią, wartownicy odeszli. Jakimś 
cudem udało mi się uwolnić ręce i 
nogi z więzów. Sprawdziłem tylko, 
czy któryś z rozstrzelanych żyje. 
Niestety, wszyscy byli martwi. Wy-
krwawiony i całkowicie wyczer-
pany dowlokłem się do zagrody 
mojej siostry. Ta opatrzyła moje 
rany, założyła prowizoryczne opa-
trunki i następnego dnia odwiozła 
mnie do szpitala w Borszczowie. 
Leczyłem się przez kilka miesięcy. 
Mimo usilnych starań polskich 
lekarzy, nigdy już nie odzyskałem 
pełnej sprawności rąk, po oparze-
niach zadanych przez „sędziego 
Pawła Matyjaszczuka”. (Józef 
Kaleka; w: Komański..., s. 530 – 
531). 
We wsi Sólca pow. Przemyśl 
wymordowali 6-osobową rodzi-
nę Piotra Ostała (wg innych źró-
deł bojówka UPA zamordowała 
rodzinę o innym brzmieniu na-
zwiska a mianowicie Ostapów, 
których posądzano o współpracę 
z NKWD. Przy życiu miał pozo-
stać chłopczyk o imieniu Iwan). 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 213).
   5 grudnia:   
We wsi Ostapie pow. Skałat ban-
derowcy zamordowali 3 Polaków. 
Inni: „zginęli: Gumienny Paweł 
i Rogalski Marcin”. (Kubów..., 
jw.). Mord dokonany na Marcinie 
Rogalskim datowany jest też na 3 
stycznia 1945 roku (Komański..., 
s. 345). Inni:  „W dniu 5.12.1944 
r. został zabity Paweł Gumiany i 
Marcin Rogalski.” (Ks. bp. Win-
centy Urban: „Droga Krzyżowa 
Archidiecezji Lwowskiej w latach 
II wojny światowej 1939-1945”, 
Wrocław 1983. Strony 123-126). 
   W nocy z 5 na 6 grudnia: 
We wsi Beremiany pow. Buczacz 
banderowcy zamordowali 3 Pola-
ków. 
We wsi Kluwińce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 15 Polaków.  
    6 grudnia:   
We wsi Ciemierzyńce pow. 
Przemyślany został zamordowa-
ny przez Ukraińców Rosa Piotr, 
lat 44. (Józef Wyspiański: Skutki 
napadów ukraińskich nacjonali-
stów w powiecie Przemyślany. w: 
Ludobójstwo OUN-UPA na Kre-
sach Południowo-Wschodnich, 
tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Filipkowce pow. Borsz-
czów upowcy zamordowali 5 Po-
laków, w tym Olgę Białkowską i 
jej 2 córki lat 18 i 20 oraz chłop-
ca lat 17. Inni: zamordowano 6 
Polaków. (Kubów Władysław: 
Terroryzm na Podolu; Warszawa 
2003). 
We wsi Lubycza Królewska 
pow. Rawa Ruska  zamordowali 
2 Polaków. 
W miasteczku Niżniów pow. 
Tłumacz tuż po opuszczeniu mia-
steczka na kilka dni przez oddział 
NKWD upowcy dokonali napadu 
i zamordowali 40 Polaków, w tym 
całe rodziny; ponadto w przysiół-
ku Kopyłów zamordowali 8 Pola-
ków, w tym w klasztorze 2 siostry 
zakonne (s. Teresę i s. Celinę); 
łącznie co najmniej 48 Polaków 
(inni podają, że w samym Kopy-
łowie zginęło 58 Polaków). 
We wsi Rekszyn pow. Brzeżany 

banderowcy zamordowali 4 Po-
laków, w tym miejscowy bande-
rowiec Iwan Dydyk zamordował 
Franciszkę Marię Sawicz. 
We wsi Zatyle pow. Tomaszów 
Lubelski obrabowali i spalili go-
spodarstwa polskie oraz zamordo-
wali co najmniej 20 Polaków. 
   7 grudnia:   
We wsi Bruchnal pow. Jaworów 
banderowcy obrabowali gospo-
darstwa polskie i kościół, spalili 
plebanie i zamordowali 16 Pola-
ków. 
We wsi Ciemierzyce pow. Prze-
myślany: „Wg oświadczenia 
Jana Kuźniara napadu na Ciemie-
rzyńce dokonano w nocy z 7 na 8 
grudnia 1944. Zabito wówczas 75 
osób, a 120 zostało rannych. Spa-
lono 75 zabudowań. Wśród zabi-
tych pamiętam jedynie sąsiadów: 
Margoś Franciszek z żoną oraz 
Kłosowski z żoną.” (Michał Kau-
za; w: Józef Wyspiański: Barba-
rzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, 
s. 175). 
We wsi Mateuszówka pow. Bu-
czacz zamordowany został Polak 
o imieniu Walerek. „Pani Józefa 
urodziła się w maleńkiej Mate-
uszówce, powiat Buczacz, woje-
wództwo tarnopolskie. Mieszkało 
tam około stu osób, w większości 
Polacy. Wychowała się w domu z 
rodzicami i dwoma braćmi. Mieli 
gospodarstwo, na którym wszyscy 
pracowali. - Byliśmy szczęśliwą, 
kochającą się rodziną - opowia-
da pani Józefa. - Choć wioska 
należała do Polski, żyli w niej też 
Ukraińcy. I nawet dobrze nam 
się żyło. Zapraszaliśmy siebie 
na wigilię, chodziliśmy razem 
do szkoły, na zabawy. Żeniliśmy 
się ze sobą... Tak było, dobrze to 
pamiętam. Opowieść o trudnym 
życiu rodziny pani Józefa zaczyna 
spokojnie, bez emocji: - Polacy 
mieli swój kościół, a Ukraińcy 
chcieli zrobić sobie cerkiew. Może 
ze sto metrów od kościoła nawieź-
li sobie kamieni i wybudowali. Do 
Mateuszówki przyjechał ukraiń-
ski ksiądz. Miałam 14 lat wtedy 
i jak to dzieciaki, pobiegliśmy 
zobaczyć, co się dzieje. Ksiądz 
odprawił mszę, a po niej wykrzy-
czał: „Niechaj żyje Ukraina! Sła-
wa Ukrainie!”. Powiedział też: 
„Wtenczas będzie nasza Ukraina, 
gdy kąkol z pszenicy zbierzemy i 
Lachy wywieziemy”. Rodzice za-
częli szeptać, że coś będzie niedo-
brze. I dobrze już nie było. Pani 
Józefa zaczyna się denerwować, 
przeciera rękoma twarz. Skupia 
się i opowiada dalej: - I tak to 
się zaczęło. Ukraińcy atakowali 
w nocy. To była grupa nie tylko z 
Mateuszówki, ale też z innych po-
bliskich wsi. Wśród nich byli są-
siedzi, którzy wcześniej z polskimi 
rodzinami jedli kolacje wigilijne. 
Byli dobrzy i źli. co niektórzy nam 
pomagali, a niektórzy mordowali 
jak zwierzęta. Ze strachu rodziny 
zaczęły sypiać poza domem.  Naj-
starszy brat wyjechał do powia-
tu, do Buczacza. A my braliśmy 
snopki kukurydzy, ciuchy jakie 
się dało i szliśmy spać w pole. To 
trwało od lata do grudnia, jak już 
była ostra zima. Mama okrywała 
nas jak kwoka kurczaki, żeby było 
nam cieplej. Jak się rozwidnia-
ło, wracaliśmy do domu, ale nie 
wchodziliśmy. Najpierw spraw-
dzaliśmy, czy wisi kłódka, bo ban-
derowcy często włamywali się do 
domów i mordowali rodziny, które 
wracały z „nocek” - wspomina 
pani Józefa. Chwilę się zastana-
wia. Próbuje poskładać myśli, 
żeby dokładnie przytoczyć wyda-
rzenia z 1944 roku. - Na wsi był 
wartownik, taki, co pilnował wsi, 
ktoś w rodzaju policjanta. Był 
bardzo wysoki, ze dwa metry miał. 
Przychodził prawie codziennie do 
taty i do mamy, przyjaźnili się. Ale 
pewnego dnia, jakiś czas po jego 

wyjściu od nas, przyszła jego żona 
i mówi: „Kaźmirz, ty nie widział 
mojego Walerka?”. Ojciec od-
powiedział, że był tu, ale już po-
szedł. Pod wieczór stryj przybiegł 
do nas z... ręką i powiedział, że 
to chyba jest ręka Walerki. Przy-
niósł ją pies. Potem żona Walerka 
szukała męża. Myśleliśmy, że bez 
skutku. Pomyliliśmy się... 8 grud-
nia 1944 roku ojciec pani Józefy 
zmarł na zapalenie płuc. Praw-
dopodobnie nabawił się go przez 
„nocki”. - To było chyba dzień 
albo dwa po czasie, kiedy pies 
przyniósł rękę Walerki. Nie było 
już księdza, zwołaliśmy rodzinę i 
sąsiadów i poszliśmy na cmentarz 
chować ojca. Kiedy tam doszli-
śmy, zobaczyliśmy żonę Walerki 
przy dole wykopanym dla ojca. 
Strasznie płakała. Mama pode-
szła do niej i zapytała, dlaczego 
tak płacze. Spojrzała w dół i znie-
ruchomiała. Podeszliśmy wszy-
scy. Tam leżało ciało, a właściwie 
ludzkie mięso, a na wierzchu wy-
rżnięte gardło. To było przeraża-
jące! - pani Józefa podnosi głos. 
- Ja tego nigdy nie zapomnę. Ten 
widok był makabryczny! Do dziś 
śni mi się nocami... Żona Waler-
ki poprosiła rodzinę o to, żeby ze 
względu na przyjaźń pochować 
zmarłych razem. Tak się stało. /.../ 
„Kuzyn mego ojca nie miał dzie-
ci. Żyli z żoną sami, byli bardzo 
bogaci. Kiedyś wziął konie i po-
szedł w pole orać, bo mimo tego, 
co się działo, pracować trzeba 
było, żeby za zboże, mleko dostać 
kartki, za które się kupiło jedzenie 
- mówi pani Józefa. - Nie było go 
bardzo długo. Wtedy przyszła są-
siadka do ciotki i powiedziała jej: 
„Karola, chodź na pole po konie, 
bo Mikołaja już nie ma”. Ciotka 
pytała: „Dlaczego nie ma? Co 
się stało?”. Sąsiadka nie odpo-
wiadała. Wróciły z końmi i wtedy 
zabrała ciotkę w jedno miejsce. 
Tam wujek był przywiązany do 
drzewa. Przywiązali mego wujka i 
jego ciało pocięli w paski. Pocięli 
jak świnię! Do mięsa! Do kości! 
Na żywca... - po policzkach pani 
Józefy płyną łzy.” (Renata Hry-
niewicz: Przyjaźń, mord, noce w 
śniegu... Są rany, które krwawią 
do dziś; w: https://plus.gazetalu-
buska.pl/przyjazn-mord-noce-w-
sniegu-sa-rany-ktore-krwawia-
do-dzis/ar/13369168 ).  PS Na 
prośbę bohaterki tekstu zmienili-
śmy jej imię.
   8 grudnia:  
We wsi Białogłowy pow. Zborów 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka  
(„Śledztwo w sprawie zbrodni 
ludobójstwa nacjonalistów ukra-
ińskich w celu całkowitego wy-
niszczenia ludności polskiej w 
latach 1939 - 1945 na terenie po-
wiatów Zborów i Brody, woj. tar-
nopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; 
w: https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-we-
-w/31480,Sledztwa-zakonczone-
wydaniem-postanowienia-o-
umorzeniu.htm ). 
We wsi Humniska pow. Trem-
bowla Ukraińcy zatrzymali na 
drodze do Semenowa  i  zamor-
dowali 14-letniego Jana Golań-
skiego, ministranta w kościele w 
Semenowie. 
W miasteczku Tyśmienica pow. 
Tłumacz upowcy zamordowali 
30 Polaków, w tym całe rodziny. 
We wsi Wiązownica pow. Jaro-
sław zamordowali w lesie Jana 
Katanę. 
   9 grudnia:  
We wsi Gontowa pow. Zborów 
upowcy zamordowali 2 Polaków. 
„Olszewska Anna - zam. Gontowa 
64 wbita na pal 9 grudnia 1944 
,Pączek Mikołaj - zam. Gonto-
wa 54 obłożony smołą i spalony 
żywcem 9 grudnia 1944” (Adolf 
Głowacki, w: http://www.milno.
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pl/readarticle.php?article_id=6 ). 
„Trzeciego napadu na wieś doko-
nali banderowcy 9 grudnia 1944 
r. o godzinie 15°°. /.../ Dwóch 
morderców nas zauważyło, i za-
częli do nas strzelać. Któryś z 
nich trafił mamę w nogę, tak, że 
upadła na ziemię. Uciekając od-
wróciłam się, nad mamą stał je-
den z bandytów. /.../ Ojciec zna-
lazł zwłoki mamy, leżała na ziemi 
martwa, bez butów, które zabrali 
jej mordercy. Ojciec wziął mamę 
na ręce i wtedy zauważył, że z 
brzucha wypadły jej wnętrzności. 
Mordercy wbili jej też w krocze 
duży kołek. Tej nocy w podobnie 
męczeński sposób, zginęły jeszcze 
dwie inne kobiety” (Józefa Ol-
szewska; w: Komański..., s. 951).
   W nocy z 9 na 10 grudnia: 
We wsi Karolówka pow. Borsz-
czów w schronie podpalonego 
przez banderowców domu udusiła 
się polska rodzina. „ W 1944 roku 
święto Niepokalanego Poczęcia 
NMP przypadające w piątek 8 
grudnia. Polacy powyciągali z 
kryjówek odświętną odzież, w któ-
rej udali się do kościoła. Bande-
rowcy napadli na Polaków w nocy 
z soboty na niedzielę. Obrabowa-
li 7 zabudowań, spalili siedzibę 
gminy oraz dawny posterunek 
policji. Na posterunku mieszkała 
polska rodzina, która miała zro-
biony schron. W schronie odna-
leziono ich ciała, udusili się dy-
mem”. (Eugeniusz Czermiaga, w: 
http://kaluski.pl/nasza-historia/ 
korolowka-losy ). 
   10 grudnia:  
We wsi Pobużany pow. Ka-
mionka Strumiłowa bojówkarze 
SB OUN Dymitra Kupiaka ob-
rabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 32 Po-
laków. Inni: „zamordowano 21 
osób, ustalono 16 nazwisk: Be-
drij Dymitr, jego żona Paraska i 
dzieci: Franciszka, Zenon, Mar-
ta, Hamulak Maria jej syn Eu-
geniusz, Kamińska Zofia, Kowal 
Filip, jego żona Anastazja i syno-
wie: Mikołaj i Michał, Romaniuk 
Jan, jego żona Zofia, córka Maria 
i wnuk Zenon (niemowlę)”. (Ku-
bów..., jw.). Inni: „W czasie tego 
napadu zostali zamordowani: 
Julia Kamińska, Iwan Romaniuk, 
jego żona Zofia, córka Maria i jej 
sześciomiesięczny syn Zenon, Fe-
liks Kowal, jego żona Anastazja i 
synowie – 15-letni Mikołaj 9-cio 
letni Michał, Maria Hamulak i jej 
11-letni syn Eugeniusz, Dymitr 
Bedrij, jego żona Praska i ich 
dzieci – 10-letni Zenon, 13-let-
nia Maria i 18-letnia Franciszka. 
W sumie zamordowano 16 osób. 
Kupiak osobiście zamordował 
rodzinę listonosza Feliksa Ko-
wala. Majątek pomordowanych 
zagrabiono. Dowiedziawszy się, 
że ciężarna siostra Dymitra Be-
drija, Maria, w czasie napadu 
na Pobużany przebywała u swe-
go brata Michała, we wsi Wirz-
blany, następnej nocy udał się ze 
swymi bandytami do Wierzblan, 
zabrał ją, zaprowadził do lasu i 
zamordował. Zeznania świadka 
Marii Rogowskiej, córki Jana 
Romaniuka: „W nocy z 9 na 10 
grudnia do naszej chałupy wtar-
gnęli bandyci OUN, którzy zabi-
li mego ojca Iwana, moją mamę 
Zofię, siostrę Marię i jej syna Ze-
nona – niemowlę. Cały pokój był 
zalany krwią. Na podłodze leżał 
trup ojca z raną w potylicy. Obok 
leżał trup mamy z rozbitą do nie-
poznania głową. Trochę dalej 
leżał trup siostry, Marii i jej sze-
ściomiesięcznego synka. Martwe 
niemowlę leżało na piersi Marii 
z rozbitą strzałem główką oraz 
przestrzeloną prawą rączką. Cały 
majątek bandyci zabrali”. (Bro-
nisław Szeremeta: „Watażka jego 
zbrodnie i zakłamane wspomnie-
nia”. W: http://www.republika.pl/

szeremeta/watazka.htm ).  
We wsi Żelechów Mały pow. 
Kamionka Strumiłowa: „Moja 
mama Katarzyna (1920 r.) opo-
wiedziała mi o mordach na po-
lakach w miejscowości Żelechów 
Mały i Żelechów Wielki w woj 
tarnopolskim w latach 1943/45 
, nie pamięta dokładnie nazwisk 
i imion wszystkich pomordowa-
nych, ale co pamięta - prosiła 
mnie, żebym gdzieś to napisał. 
ŻELECHÓW MAŁY pow. Ka-
mionka Str. Nazwisko: Barski X; 
Cymbalista Szymon; Regieńczuk 
Anna; Grodz XX 2 osoby; Grodz 
Jan; Hundzyk Władysław; Hun-
dzyk Anna ; Zasińczuk  X z miej-
scowości Horpin’ 
Informację przesłał Jan Cymba-
lista na prośbę mojej Mamy Ka-
tarzyny”. (Katarzyna Cymbalista, 
09.11.2015; w: http://www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo/czy-
telnicy_2.html ). Z tej miejscowo-
ści w książce H. Komańskiego i 
Sz. Siekierki nie ma żadnej infor-
macji o zbrodniach.   
We wsi Żelechów Wielki pow. 
Kamionka Strumiłowa bojów-
karze z SB-OUN uprowadzili 
4-osobową rodzinę polską leśni-
czego z 2 dzieci, która zaginęła 
bez wieści, leśniczówkę obrabo-
wali i spalili. Inni: zginął  mąż, 
żona, córka i matka żony. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie...,jw., tom 7). Inni: „ z kilku 
zamordowanych osób ustalono, 
że byli to leśniczy z żoną i dwój-
ką dzieci”. (Kubów..., jw.). „Moja 
mama Katarzyna (1920 r.) opo-
wiedziała mi o mordach na po-
lakach w miejscowości Żelechów 
Mały i Żelechów Wielki w woj tar-
nopolskim w latach 1943/45, nie 
pamięta dokładnie nazwisk i imion 
wszystkich pomordowanych, ale 
co pamięta - prosiła mnie, żebym 
gdzieś to napisał.  ŻELECHÓW 
WIELKI pow. Kamionka Str. Na-
zwisko: Kanas XXX -3 osoby;   
Regieńczuk XXX - 3 osoby; LE-
ŚNICZÓWKA pod lasem XXX - 3 
osoby; Hawrylak Paweł; Łubiń-
ska Józefa”. (Katarzyna Cymba-
lista, 09.11.2015; w: http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/
czytelnicy_2.html ). 
   11 grudnia:  
We wsi Kołaje gm. Lubycza 
Królewska pow. Rawa Ruska:  
„11.12.1944 r. został zamordo-
wany Ragan Józef syn Karola 
l. 43”. (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; 
Seria – tom 8). Inni: W grudniu  
w przysiółku Kołaje gmina Lu-
bycza Królewska pow. Rawa Ru-
ska upowcy uprowadzili do lasu i 
zamordowali 50-letniego Polaka 
Józefa Regana. Patrz wyżej: 1 
grudnia...  
   12 grudnia: 
We wsi Anielówka pow. Zalesz-
czyki banderowcy zmordowali 
19 Polaków (inni podają 42 Pola-
ków) i 1 Ukraińca. 
We wsi Borowiec pow. Biłgoraj 
uprowadzili i zamordowali Wła-
dysława Borowca. 
We wsi Pobużany pow. Ka-
mionka Strumiłowa zamordo-
wany został Piotr Grodziewicz. 
(Kubów..., jw.).  
We wsi Wolica pow. Kamion-
ka Strumiłowa bojówka OUN 
Kupiaka zamordowała 2 polskie 
małżeństwa. Zamordowani zosta-
li: Jan Szczur i jego żona Maria 
oraz Andrzej Sztybel i jego żona 
Anastazja. (Bronisław Szeremeta: 
„Watażka jego zbrodnie i zakła-
mane wspomnienia”. W: http://
www.republika.pl/szeremeta/wa-
tazka.htm ).  
We wsi Zamch pow. Biłgoraj: 
„12.12.1944 r. został uprowa-
dzony i zamordowany przez UPA 
Krzyszycha Marcin l.48.” (Prof. 

dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 
8). 
We wsi Zapałów pow. Jarosław 
zamordowany został Salwach Jó-
zef. 
   W nocy z 12 na 13 grudnia: 
We wsi Białogłowy pow. Zbo-
rów upowcy zamordowali 5 Po-
laków, w tym jednego powiesili. 
   13 grudnia:  
We wsi Lubycza Królewska 
pow. Rawa Ruska Ukraińcy za-
mordowali Wasyla Kozaka, lat 
26,  z rodziny polsko-ukraińskiej. 
We wsi Ruda pow. Żydaczów 
zamordowali 6 Polaków, w tym 
5-osobową rodzinę z 3 dzieci. 
„Przy wyszukiwaniu rodziny na-
trafiłam na spis ludności z Rudy 
k. Żydaczowa. Nie jestem pewna 
dokładnie kiedy spis został wyko-
nany ale był uaktualniany przez 
spisującego, którym podejrzewam 
że był ksiądz. Uaktualnienia były 
wykonywane aż do 1946 roku, do 
momentu wyjazdu większości lud-
ności polskiej. W spisie tym znala-
złam adnotacje na temat zabójstw 
wykonanych przez banderowców. 
/…/  Krynicki Mikołaj, gr-k, l.37, 
zamordowany 13 grudzień 1944; 
Krynicka Karolina zd. Blatkie-
wicz, rz-k, l.32, zamordowana 13 
grudnia 1944; Blatkiewicz Maria 
zd. Szybowicz, matka Karoliny, 
zamordowana 13 grudnia 1944; 
Krynicki Jan, gr-k, l.10, zamordo-
wany 13 grudzień 1944.  Żobków 
Paweł, rz-k, l.18, zamordowany 
13 grudnia 1944, adnotacja „za-
bity na Łanach Łowczańskich 
obok domu Krynickiego Mikoła-
ja, który w tym czasie był przez 
innych duszony wraz z rodziną”. 
(Justyna Cwynar, 20.10.2013; w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl ). 
We wsi Zatyle pow. Tomaszów 
Lubelski poległ milicjant Włady-
sław Miko. (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.; Seria – tom 8).  
   14 grudnia:  
We wsi Korościatyn pow. Bu-
czacz została zamordowana przez 
Ukraińców Suchecka Anna, gdy 
jechała do młyna w Zadarowie. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Poręby pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 18-letniego 
Felika Śliwiaka, miał połamane 
ręce i wykłute oczy. 
   15 grudnia:  
W miasteczku Bircza pow. Do-
bromil upowcy zastrzeli Andrze-
ja Baryłę. 
We wsi Czabarówka pow. Ko-
pyczyńce zamordowali Mikołaja 
Cirko, byłego kierownika szkoły. 
Patrz też rok wcześniej we wsi Ja-
nów pow. Trembowla.  
We wsi Dżuryn pow. Czortków 
„zginęli w zasadzce banderow-
skiej: Polak Kaczorowski Adam, 
Rosjanin – kmdt posterunku mi-
licji, młody Polak powożący fur-
manką oraz przypadkowo jadąca 
z nimi Ukrainka Hanowska Woło-
dymyra.”. (Kubów..., jw.). 
We wsi Karolówka pow. Zalesz-
czyki zamordowali 4 Polaków.
   W połowie grudnia: 
W kol. Bazar pow. Czortków: 
„W połowie grudnia 1944 r. za-
mordowano podczas nocnego na-
padu 30 polskich rodzin (łącznie 
ponad 100 osób), m. in. 7-oso-
bową rodzinę Jana Raka. Pozo-
stałych nazwisk nie ustalono.” 
(Kubów..., jw.). Inni: W grudniu 
w kol. Kolonia Bazarska pow. 
Czortków zamordowali ponad 
108 Polaków, całe rodziny, jak 
np. 7-osobową rodzinę Jana Raka. 
   16 grudnia:  
We wsi Jabłonica Ruska pow. 

Brzozów banderowcy zamordo-
wali Franciszka Brewczaka, któ-
rego zmasakrowane zwłoki znale-
ziono na brzegu Sanu.  
We wsi Łosiacz pow. Borszczów 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 15 Po-
laków. 
W mieście Rozdół pow. Żyda-
czów zamordowali 20-letniego 
Tadeusza Gorczyńskiego. 
   17 grudnia:  
We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
banderowcy zastrzelili 2 Polaków. 
We wsi Kasperowce pow. Za-
leszczyki zamordowali 2 Pola-
ków: małżeństwo Kostelskich. 
W mieście Rozdół pow. Żyda-
czów  zamordowali 4 Polaków, w 
tym 17-letniego chłopca powiesili 
na placu na terenie tartaku. 
We wsi Tarnowica Polna pow. 
Tłumacz uprowadzili 4 Polaków, 
którzy zaginęli bez wieści. 
   18 grudnia:  
We wsi Harbuzów pow. Zborów 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
(„Śledztwo w sprawie zbrodni 
ludobójstwa nacjonalistów ukra-
ińskich w celu całkowitego wy-
niszczenia ludności polskiej w 
latach 1939 - 1945 na terenie po-
wiatów Zborów i Brody, woj. tar-
nopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; 
w: https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-we-
-w/31480,Sledztwa-zakonczone-
wydaniem-postanowienia-o-
umorzeniu.htm ).  
We wsi Oryszkowce pow. Ko-
pyczyńce Ukraińcy uprowadzili 
24-letniego Polaka, który zaginął 
bez wieści. 
W nadleśnictwie Szówsko pow. 
Jarosław zostali zamordowani 
przez UPA gajowi: Józef Salwach 
oraz Józef Satrocha.
   W nocy z 18 na 19 grudnia: 
We wsi Hadyńkowce pow. Ko-
pyczyńce Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka. 
   19 grudnia:  
W miasteczku Busk pow. Ka-
mionka Strumiłowa bojówka 
OUN Kupiaka zamordowała 5 
Polaków. „W nocy 19 grudnia 
1944 roku Kupiak wysłał swego 
wspólnika, Bogdana Czuczmana 
ps. „Kruk” do Buska z zadaniem, 
aby wspólnie z bojówką SB Iwana 
Diżaka ps. „Czarnota” dokonali 
mordu na wyznaczonych do likwi-
dacji mieszkańcach. Zamordowa-
no wówczas: Zofię Chruniewicz, 
Jakuba Pankiewicza, jego żonę 
Rozalię i ich dzieci – Włodzimie-
rza i Ludwisię.” (Bronisław Sze-
remeta: „Watażka jego zbrodnie 
i zakłamane wspomnienia”. W: 
http://www.republika.pl/szereme-
ta/watazka.htm ). 
We wsi Dobrowody pow. Zba-
raż „partyzanci ukraińscy” zmor-
dowali 3-osobową rodzinę pol-
ską: Agatę Didycz z 2 córkami, 
Marią i Zofią. 
We wsi Krystynopol pow. Sokal 
zamordowali 2 Polaków, mili-
cjantów. 
We wsi Łosiacz pow. Borszczów 
zamordowali 2 Polaków: dróżni-
ka z żoną.  
   W listopadzie lub 20 grudnia: 
W mieście Tłumacz woj. sta-
nisławowskie upowcy rozbili 
więzienie NKWD, zwolnili Ukra-
ińców, natomiast zamordowali 
na miejscu więzionych około 15 
Polaków. 
    20 grudnia:  
W mieście Dolina woj. stani-
sławowskie Ukraińcy zastrzelili 
zakonnicę „józefitkę” Adelę Au-
gustynę Pawłowicz, gdy wracała 
z dyżuru od chorych. 
We wsi Hińkowce pow. Zalesz-
czyki upowcy uprowadzili i za-

mordowali 3 Polki. 
We wsi Oleszyce pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków. 
   W nocy z 20 na 21 grudnia: 
We wsi Milno pow. Zborów 
banderowcy zamordowali 2 Pola-
ków oraz 2 Ukraińców, którzy ich 
ukrywali. 
   21 grudnia:  
We wsi Szczutków pow. Luba-
czów upowcy zamordowali mili-
cjanta Jana Włocha, lat 24 i jego 
żonę Marię. 
We wsi Wólka Krowicka pow. 
Lubaczów zamordowali mili-
cjanta Jana Wocha lat 20 i Marię 
Woch. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa). Oraz: We wsi Tymka pow. 
Lubaczów 21 grudnia 1944 r. za-
mordowali milicjanta Jana Wło-
cha lat 24, Marię Włoch. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa). 
   W nocy z 21 na 22 grudnia: 
We wsi Gontowa pow. Zborów 
banderowcy spalili 60 gospo-
darstw polskich i zamordowali 9 
Polaków. „22 grudnia łuna ognia 
objęła Gontowę. Ponieważ poza 
budynkami nic nie zostało, banda 
postanowiła unicestwić wioskę. 
Zlikwidować to polskie gniazdo, 
do którego do końca nie wcisnęła 
się ani jedna rodzina ukraińska. W 
tym napadzie zginęło kilka osób, a 
wieś prawie doszczętnie spłonęła i 
zakończyła żywot. Byłam jeszcze z 
mamą w Gontowie, wspomina G. 
Szeląga, choć dużo przeniosło się 
już do Załoziec. Wieczorem gro-
madziliśmy się w środku wioski 
pod górą i na zmianę trzymaliśmy 
wartę. Każdy podejrzany ruch 
wyganiał nas z ciepłego domu na 
mróz. W ten pamiętny wieczór gdy 
padły pierwsze strzały, ruszyłyśmy 
przez górę pod las. Tam patrzymy, 
a z krzaków wychodzi mężczyzna. 
Bandyta, bo kto inny mógł być w 
lesie. Ale słyszymy woła po pol-
sku: „Chodźcie bliżej, nie bójcie 
się”. Okazało się, że to Szczepko 
Olejnik.  Jak raz był w Gontowie 
i uciekając dotarł tu chwilę przed 
nami. Patrzyłyśmy na płonącą 
wieś, jak ogień się rozprzestrzenia 
i pożera nasze domy - jak kona 
nasze sioło. Sioło które niedawno 
zaleczyło ostatnie wojenne rany. 
Stałyśmy jak porażone, nie zdol-
ne do płaczu, ale łzy same toczyły 
się po policzkach. Gdy płomienie 
objęły całą wioskę, nadleciał sa-
molot i dość długo krążył dooko-
ła tego strasznego ogniska. Stąd 
drogą przez pola, poszliśmy do 
Bukowiny. Na pogorzelisko wró-
ciłyśmy rano. Tej nocy Maciej 
Zawadzki został spalony w szopie, 
Stefcia Szeliga w domu, a Roza-
lii Miazgowskiej obcięli głowę 
i wbili na sztachety ogrodzenia. 
Ten samolot to nie przypadek. 
Taki sam krążył wokół Bukowiny 
i Kamionki w czasie napadu 11 
listopada. Nasuwa się więc pro-
sty wniosek: władze wiedziały o 
mających nastąpić napadach i 
banderowskich decyzjach spale-
nia wsi. Na pewno robił zdjęcia 
i gromadził dowody zbrodni. Po 
tym napadzie, Gontowa całko-
wicie opustoszała. Ostatni jej 
mieszkańcy również przenieśli się 
do Załoziec, podobnie jak polska 
ludność Milna.” (Adolf Głowac-
ki: W wigilię Bożego Narodzenia 
Gontowa złożyła ofiarę; w:  Kre-
sowy Serwis Informacyjny, nr 12 
z grudnia 2011).
   22 grudnia:  
W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl zabity został przez Ukraiń-
ców Baryła Andrzej ur. 1906.  
We wsi Bolanowice pow. Mości-
ska upowcy zamordowali 4-oso-
bową rodzinę gajowego Jana 
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Bartnickiego lat 40 z żoną Roza-
lią lat 38 i 2 ich synów, Włady-
sławem lat 17 lat oraz Tadeuszem 
lat 15. 
We wsi Czahary Zbaraskie pow. 
Zbaraż banderowcy udający żoł-
nierzy sowieckich zamordowali 4 
Polaków oraz 3-osobową rodzinę 
polsko-ukraińską: matkę z córką, 
brata tej matki, kobietę, Ukraiń-
ca, jego żonę Polkę i ich 10-letnią 
córkę. 
We wsi Korzowa pow. Podhaj-
ce banderowcy zamordowali 15 
Polaków, w tym matkę z 6-letnią 
córką. 
We wsi Olchowczyk pow. Kopy-
czyńce zamordowali 9 Polaków i 
1 Rosjankę. 
We wsi Pobużany pow. Kamion-
ka Strumiłowa zamordowali 1 
Polaka. „W nocy 22 grudnia 1944 
roku Bogdan Czuczman „Kruk” 
i Jarosław Iwanow „Pyłyp” na 
rozkaz Kupiaka zatrzymali człon-
ka Rady wiejskiej w Pobużanach 
Piotra Rodzewicza i powiesili go 
w pomieszczeniu tej Rady.” (Bro-
nisław Szeremeta: „Watażka jego 
zbrodnie i zakłamane wspomnie-
nia”; w: http://www.republika.pl/
szeremeta/watazka.htm ).  
We wsi Toustobaby pow. Pod-
hajce banderowcy w sile około 
500 napastników siekierami, wi-
dłami, nożami, bagnetami, paląc 
żywcem itp., wymordowali 82 
Polaków, a ich gospodarstwa ob-
rabowali i spalili. Wykorzystano 
moment, kiedy około 30 uzbro-
jonych mężczyzn wyjechało ze 
wsi do gajówki po drewno. Po 
otoczeniu Toustobab napastnicy 
rozpoczęli ostrzał zabudowań po-
ciskami zapalającymi, powodując 
pożary krytych strzechą chat. Na-
stępnie wtargnęli między domy i 
rozpoczęli mordowanie napotka-
nych Polaków bez względu na 
płeć i wiek. Zabijano rozstrzeli-
wując, paląc żywcem a także za 
pomocą siekier, wideł i innych  
narzędzi gospodarskich. Zdarzały 
się przypadki tortur (obdzieranie 
ze skóry, skalpowanie). Oprócz 
tego napastnicy przystąpili do 
rabunku mienia łącznie z inwen-
tarzem. Polska ludność cywil-
na rzuciła się do ucieczki; także 
członkowie IB zaczęli wycofywać 
w stronę kościoła, gdzie w efek-
cie schroniło się około 250 osób. 
UPA kilkakrotnie przypuszczała 
ataki na kościół, lecz zostały one 
odparte przez obrońców. Szturm 
trwał do godziny 1 w nocy, kie-
dy od strony Monasterzysk na 
odsiecz Polakom nadjechały woj-
ska sowieckie, co spowodowało 
wycofanie się upowców. Wyru-
szył za nimi pościg, zakończony 
schwytaniem 40 z nich, w tym 
2 dowódców kompanii, których 
powieszono. W Toustobabach 
zginęło co najmniej 82 Polaków, 
w tym 16 żołnierzy IB. Atak UPA 
na Toustobaby był częścią więk-
szej akcji – w tym samym czasie 
zaatakowano pobliskie wsie Za-
wadówka, Korzowa i Zawałów. 
„Szczególnie utkwiły mi w pa-
mięci obrazy męczeńskiej śmier-
ci Jana Zarzyckiego, 17-letniego 
chłopca, z rozciętą na pół głową, 
oraz Czerwińskiego i Jana Tra-
cza z wyciętymi językami, którzy 
później zostali dobici kolbami ka-
rabinów lub kołkami. Pamiętam 
także małego chłopczyka 2-3 let-
niego z rodziny Czerwińskich (był 
to 2-letni Stanisław Czerwiński 
– przypis S.Ż.) z którego opraw-
ca zdarł na żywca skórę. Dokonał 
tego Ukrainiec o nazwisku Stepan 
Choptij”. (Józef Zarzycki; w: Ko-
mański..., s. 772). „22 grudnia 
1944 r. w Toustobabach zamordo-
wane zostały 82–93 osoby, w tym 
kobiety i dzieci.” (Grzegorz Hry-
ciuk: Akcje UPA przeciwko Pola-
kom po ponownym zajęciu Wo-
łynia i Galicji Wschodniej przez 

Armię Czerwoną w 1944 roku). 
We wsi Zawadówka pow. Pod-
hajce banderowcy maszerując na 
rzeż wsi Tousobaby „po drodze” 
wymordowali tutaj 46 Polaków 
oraz w osiedlu Huta Zawadow-
ska 15 Polaków, łącznie 61 osób; 
wśród ofiar był 5-tygodniowy Sta-
nisław Skalski. „Grupa wolonta-
riuszy z Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego z Lu-
dowa Polskiego w ramach akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapo-
mnienia” na Ukrainie była po raz 
pierwszy. Zostały jej przydzielone 
dwa cmentarze w miejscowości 
Zawadówka i Markowa. Dużym 
wyzwaniem było również odkry-
cie i uporządkowanie zbiorowej 
mogiły w Zawadówce, w której 
w 1944 roku zostało pochowa-
nych ponad 40 osób. Mogiła nie 
tylko była porośnięta drzewami i 
krzewami, ale również znajdował 
się na niej śmietnik. Niektórzy 
mieszkańcy nie wiedzieli nawet, 
ze jest to miejsce pochówku za-
mordowanych Polaków. Miejsce 
to zostało wskazane przez miesz-
kańca Zawadówki z pochodze-
nia Polaka, który był obecny na 
pogrzebie.  Cmentarze znacznie 
różniły się od siebie wielkością. 
Polski cmentarz w Zawadówce 
jest niewielki, dlatego udało się 
go całkowicie oczyścić. Cmentarz 
w miejscowości Markowa jest 
dużych rozmiarów, rozciągnięty 
na obszarze kilku hektarów i nie 
sposób było w tak krótkim okresie 
czasu dotrzeć do jego wszystkich 
części. Dla mnie jako opiekuna 
grupy, cmentarz w Zawadówce 
jest szczególnie ważny, gdyż w 
zbiorowej mogile spoczywa ciotka 
mojego ojca wraz z całą rodziną.” 
(Wioleta Stupnicka: Praca na gro-
bach przodków w Zawadówce i 
Markowej ; 28.09.2016; w: http://
www.studiowschod.pl/praca-na-
-grobach-przodkow-w-zawadow-
ce-i-markowej/ ). 
We wsi Zawałów pow. Podhajce 
zamordowali 22 Polaków, w tym  
rodziców księdza Kazimierza 
Bartosiewicza. 84-letniego ojca, 
Wojciecha Bartosiewicza związa-
li drutem kolczastym i wydłubali 
mu oczy. Ksiądz wyskoczył przez 
okno i przeleżał kilka godzin w 
śniegu, odmroził palce u nóg i 
rąk i do końca życia nie odzyskał 
zdrowia.   
   Przed świętami Bożego Naro-
dzenia: 
We wsi Głęboczek pow. Borsz-
czów: „Przed świętami Bożego 
Narodzenia do Głęboczka po-
jechała do własnego domu po 
żywność młoda kobieta (bardzo 
ładna). W mieście zostawiła męża 
i małe dziecko. Pojechała i myśla-
ła, że ona będzie bezpieczniejsza 
niż mąż. Banderowcy ją złapa-
li, odarli z odzienia, zgwałcili i 
uwiązali nagą do konia. Wlekli ją 
po twardych zamarzniętych gru-
dach i po ściernisku po zbiorze 
kukurydzy. I tak zmasakrowane 
ciało porzucili pod miastem. Sta-
le zadaję sobie pytanie: Jak nisko 
mogą upaść ci, którzy mienią się 
ludźmi i wierzą w tego same-
go Boga?!” (Mieczysław Wal-
ków;16.01.2012. Moje przeżycia 
opisałem na „Blogu”-  kronika 
Mietka W. na „Naszej Stronie”; 
www.absolwenci56.szczecin.pl ). 
We wsi Koralówka pow. Ko-
łomyja: „Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia w 1944 r. 
ukraińscy nacjonaliści dokonali 
masowego mordu. Zostali zamor-
dowani: 1-4. Szydłowska Lusia l. 
około 10; Małżeństwo Zabawów; 
Langosz i.n. ojciec Hani”. (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 
   23 grudnia:  
We wsi Biały Potok pow. Czort-

ków banderowcy zamordowali 12 
Polaków z 4 rodzin, w tym dzieci 
lat 9 i 11 spalili żywcem w domu. 
Inni: „W grudniu 1944 r. w czasie 
napadu na Biały Potok zginęli: 
Dominik Michał l. 58, jego żona 
Agnieszka l. 49 oraz córka Zofia 
l. 11, Kilimik Bartłomiej l. 74, Ki-
limik Michał l. 50, jego synowie: 
Stanisław l. 11 i Kazimierz l. 9, 
Okurzała Katarzyna l. 47, Parob-
czak Agnieszka l. 48, jej córki: 
Anna i Maria, Bednarz Jan l. 20, 
Pilipiec Krzysztof l.17, Florków 
Michał l. 20, Kilimik Piotr l. 49, 
Zatylny Stanisław l.21, Andrej-
czuk Zofia l. 70, Parobczak An-
toni l. 55, Zatylny Dominik l.17, 
Andrejczuk Marian l. 18, Butra 
Franciszek l. 50, Szczęsny Kazi-
mierz l. 33, Szczęsny Władysław 
l. 29, Szczęsna Maria l. 70, Mi-
chalski Stanisław. Wszyscy zostali 
zabici a gospodarstwa spalone. 
Przeżyła tylko ranna w brzuch 
siostra Katarzyny Okurzała i 
3-letni synek Dominika – Broni-
sław, przerzucony do zagrody są-
siada Ukraińca. (Mieszka obecnie 
w Polsce)”. (Kubów..., jw.).   
We wsi Skomorosze pow. Trem-
bowla: „23.12.1944 r. został za-
mordowany Stefan Raba l. 26” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Zazulińce pow. Zalesz-
czyki zamordowali 2 Polaków: 
ojca z synem. 
We wsi Zwiniacz pow. Czort-
ków upowcy zamordowali 1 Po-
lkę: odcięli jej piersi, odrąbali  
głowę „a truchło za saniami wle-
kli przez wieś krzycząc, że „syna 
wołała i synok nie pomog – gdzie 
on, jeho chcemy?”; syn był po-
wołany do wojska (informację 
zamieścił wnuk zamordowanej na 
blogu „Salon 24” 14. 07. 2008). 
Oraz „Nie wiem tylko, co w tym 
kontekście powiedzieć mojemu 
Ojcu (rocznik 1926r.), którego 
Matkę 23.12.1944r. w Zwiniaczu 
(powiat Czortków województwo 
Tarnopol) zabili partyzanci UPA. 
Odrąbali głowę, obcięli piersi a 
truchło za sańmi wlekli przez wieś 
krzycząc, że „syna wołała, i synok 
nie pomog – gdzie on, jeho chce-
my?” (był w wojsku) – ot polskie 
losy jakich wiele. Kuzynka Babci 
wyszła za mąż za Ukraińca, który 
był zastępcą szefa UPA w tamtym 
regionie (szefowali St’ah i Hryn’) 
– bała się, nawet myśleć po pol-
sku… Ojciec, gdy przyjechał w 
swoje strony w 1956r. najwięcej 
życzliwości doznał od Ukrainki, 
prawnika z wykształcenia, sekre-
tarki Semena Petlury (w latach 
dwudziestych XX w.) patriotki 
Ukraińskiej, człowieka prawego 
i sprawiedliwego. Od Niej Tata 
dowiedział się całej prawdy o 
śmierci Matki. Pani … (lepiej nie 
podam jej danych) dystansowa-
ła się stanowczo od zdziczałego 
OUN i UPA. Nie wiem tylko jak 
rozmawiać z Ojcem o postawie 
Prezydenta i Premiera (ale i wielu 
biskupów w przeszłości i obecnie) 
w wołyńską rocznicę. Że też nie 
było doradców, którzy przypo-
mnieliby im, iż parafrazując Sło-
nimskiego - Jak nie wiesz jak się 
zachować to zachowaj się przy-
zwoicie. Naturalnie – na wszelki 
wypadek. Ale – kto by tam słuchał 
starego Żyda. Pozdrawiam. HO-
HENTVIEL 14.07.2008„ (Moje 
3 grosze; w:.http://freeyourmind.
salon24.pl/59254,kazdy-woly-
niak-jest-ruskim-agentem ).  
   W nocy z 23 na 24 grudnia: 
We wsi Jabłonica pow. Jasło 
policjanci ukraińscy z Niemcami 
rozstrzelali 13 Polaków. 
   24 grudnia (Wigilia Bożego 
Narodzenia):  
We wsi Berezowica Mała pow. 
Zbaraż banderowcy zamordowa-
li 5 Polaków: Franciszkę Kocaj 

podczas jej ucieczki do Tarno-
pola; obłożnie chorego sołtysa 
(był to Piotr Kubów); Francisz-
ka Kubów, który schronił się we 
wsi Płotycza u krewnych; inne-
go Franciszka Kubów powiesili 
na krzaku bzu; oraz uprowadzili 
70-letniego Pawła Wiśniowskie-
go, który zaginął.   
We wsi Białogłowy pow. Zborów 
zamordowali  4-osobową rodzinę 
polską Kwiatków. Rodzice Jan i 
Maria oraz ich dwie córki zostali 
dosłownie pocięci oraz skłuci no-
żami i bagnetami na kawałki.  
We wsi Bucniów pow. Tarnopol 
nie jest znana liczba ofiar napadu. 
(Kubów..., jw.). 
We wsi Czernichów pow. Tarno-
pol zamordowano „NN. mężczy-
znę i Polkę (żonę Ukraińca, który 
ją zamordował)”. (Kubów..., jw.). 
We wsi Ditkowce pow. Tarnopol 
banderowcy przy drodze na skra-
ju lasu zamordowali 8 Polaków, w 
tym 7 kobiet. Zasztyletowane zo-
stały: Bieniaszewska Anna ze wsi 
Gontowa,  Miazgowska Maria ze 
wsi  Gontowa, Olszewska Broni-
sława ze wsi Gontowa, Olszewska 
Rozalia Danuta ze wsi Dębina, 
Szeliga Genowefa ze wsi  Dębi-
na , Szeliga Tekla ze wsi  Dębina; 
oraz zastrzeleni: Szeliga Anna ze 
wsi Gontowa i Szeliga Maciej ze 
wsi Gontowa  (Adolf Głowacki:  
„Milno - Gontowa. Informacje ze-
brane od ludzi starszych - urodzo-
nych na Podolu, wybrane z opra-
cowań historycznych i odtworzo-
ne z pamięci”. Szczecin 2008; za:  
http://www.milno.pl/readarticle.
php?article_id=6).  
W mieście Dolina woj. stani-
sławowskie zamordowali 53 Po-
laków; spalili wszystkie domy 
polskie w dzielnicach Odenisa 
i Zniesienie. M.in. zamordowa-
ny został Franciszek Wajman z 
żoną Jadwigą i synem Józefem 
oraz jego brat Karol. W dzielnicy 
Nowiczka wiadomo o zamordo-
waniu 4-osobowej rodziny Ole-
chowskich. Wielu Polaków zo-
stało ciężko rannych. Na murach 
kościoła parafialnego pojawiły się 
plakaty i hasła: „Polacy do Polski, 
bo tu wasza mogiła”.  
We wsi Gniłowody pow. Pod-
hajce zmarła w wyniku ciężkiego 
pobicia przez banderowców Kata-
rzyna Olszewska, lat 42. 
We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
banderowcy oraz chłopi ukraiń-
scy z SKW z okolicznych wsi 
podczas wieczerzy wigilijnej do-
konali rzezi ludności polskiej, po-
dawane jest liczba od 79 do 92 
zamordowanych Polaków oraz 1 
Ukrainiec. Mordu dokonali za po-
mocą siekier, noży, bagnetów i 
różnych innych narzędzi; znaczna 
część ciał spaliła się razem z za-
budowaniami, stąd liczba ofiar 
jest niepełna. W kwietniu z Ihro-
wicy zabrano do 1 Armii WP 180 
Polaków, pozostały głównie ko-
biety, dzieci i starcy. Zamordowa-
li ks. proboszcza Stanisława 
Szczepankiewicza, upowcy wy-
rwali mu serce z piersi żywcem i 
zanieśli sotnikowi, którym był 
Wołodymyr Jakubowśkyj „Bon-
darenko”, gdyż zażyczył on sobie 
serca kapłana. Matkę, siostrę i 
brata księdza zarąbali siekierami; 
małżeństwo lat 60 i 62 powiesili 
na kolczastym drucie; 17-letnie-
mu Kazimierzowi Litwinowi piłą 
stolarską odcięli głowę i przynie-
śli sotnikowi. Do ostatniej minuty 
życia ksiądz zawiadamiał i ostrze-
gał swoich parafian o napadzie 
dzwoniąc sygnaturką. „Wieś zo-
stała napadnięta od północy i od 
zachodu. Na placu budowy nowe-
go kościoła Ukraińcy podzielili 
się na mniejsze grupy, które roz-
biegły się po wsi głównie w kie-
runku południowym. Po pierw-
szych seriach karabinowych roz-

dzwoniła się sygnaturka na pleba-
nii. Ukraińcy natychmiast rozpo-
częli tam wyłamywanie drzwi. 
Równocześnie wyrąbywali drzwi 
wejściowe do domu Białowąsów 
„Głąbów” mieszkających naprze-
ciw plebanii. Prawie w tym sa-
mym czasie zaatakowano inne 
pobliskie obejścia, w tym jako je-
den z pierwszych – mój rodzinny 
dom. Donośny dźwięk sygnaturki 
z plebanii uratował życie wielu 
Ihrowiczanom. Ci, którzy natych-
miast rzucili się od stołów wigilij-
nych do ucieczki – w większości 
przeżyli. Jednak księdzu i jego ro-
dzinie nie mógł już nikt pomóc. 
Ukraińcy przystąpili do rozbija-
nia drzwi wejściowych i okien. 
Zdobywanie zabezpieczonej w 
masywne drzwi i okiennice pleba-
nii trwało ok. 15 minut. Po wyrą-
baniu drzwi ks. Stanisław Szcze-
pankiewicz, jego matka Anna, 
siostra Maria i brat Bronisław 
zostali bestialsko zamordowani 
siekierami. Jedna z grup napast-
ników szybko dotarła do Fran-
ciszka Białowąsa, który oficjalnie 
posiadał karabin, gdyż pilnował 
magazynu zbożowego w domu lu-
dowym. Udając sowieckich ofice-
rów z Hłuboczka Ukraińcy kazali 
mu przynieść broń niby do kontro-
li. Z jego własnego karabinu za-
strzelili go przed domem. Gdy na 
odgłos strzału wyszła jego żona 
Aniela, ją też zastrzelono na pro-
gu domu. Teściową Julię zabito w 
sieni. W jednym momencie z całej 
rodziny Franciszka Białowąsa 
pozostał przy życiu jedynie syn 
Tadeusz, zmobilizowany wcze-
śniej do WP. Podobny los spotkał 
rodzinę Migałów. Ojciec Stani-
sław został zastrzelony przed 
pocztą 17 grudnia 1944 r., a pozo-
stali członkowie rodziny - żona 
Michalina, syn Władysław, córki 
Stanisława i Genowefa – zginęli 
tydzień później przy stole wigilij-
nym. Takie tragedie zdarzały owe-
go wieczora w Ihrowicy co krok. 
W bliskim sąsiedztwie domu 
Franciszka Białowąsa Ukraińcy 
zastrzelili pod szopą innego Fran-
ciszka Białowąsa s. Wincentego z 
żoną Karoliną. Po drugiej stronie 
drogi bandyci dopadli Antoniego 
Białowąsa „Wusaja”, który sły-
sząc strzały i widząc blask palą-
cych się budynków, zamiast ucie-
kać wyszedł do drogi. Bandyci 
zatrzymali go, a Wasyl Widłowski, 
Ukrainiec który doskonale znał 
Antoniego, własnoręcznie go za-
strzelił. Działo się to na oczach 
Anny, 12 letniej córki Antoniego, 
której udało się uciec. Po zastrze-
leniu Antoniego Białowąsa Wi-
dłowski napisał na ścianie pędz-
lem maczanym w smarze do wo-
zów konnych dużymi literami ha-
sło: „Smert’ seksotam i Stalinu”. 
Po zamordowaniu sześciu Pola-
ków, Wasyl Widłowski ze swoją 
grupą dotarł do gospodarstwa 
Sylwestra Białowąsa. Sylwester z 
synem Kazimierzem zdążyli uciec 
w zarośla na łąki. Nie udało się to 
jego żonie Annie, która chciała 
jeszcze wypędzić bydło z obory. Ją 
też zastrzelił osobiście Widłowski. 
W grupie operującej w rejonie 
młyna wodnego „działali” ihro-
wiccy nacjonaliści wspomagani 
przez Ukraińców z Iwaczowa. Od-
dział ten działał chaotycznie i 
nerwowo, jakby obawiając się od-
sieczy. Raczej nie włamywali się 
do domów mordując tylko napoty-
kanych Polaków, lub wywołując 
ich z domów. Jako jednego z 
pierwszych zabili Kazimierza 
Błaszczuka. Zawołał go jeden z 
jego kolegów Ukraińców, gdy 
akurat w domu dziadków łamał 
się opłatkiem. Gdy Kazimierz wy-
szedł przed dom, odprowadzili go 
pod studnię i tam na górce za-
strzelili. Wielu Polaków w tym 
krańcu wsi nie słyszało strzałów z 
karabinów i sygnaturki dzwonią-
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cej na plebanii. O tym, że UPA 
morduje we wsi zaalarmował ich 
dopiero Janek Białowąs „Kęs”, 
który przybiegł spod domu ludo-
wego. Dzięki niemu wiele rodzin 
pouciekało z domów. Janek z kil-
koma sąsiadami uciekł na górę 
Dyblankę, skąd obserwowali ban-
dytów. Widzieli, jak Ukraińcy w 
pośpiechy wynosili z ich domów 
cały dobytek - pościel, ubrania, 
żywność i co bardziej wartościo-
we przedmioty. Jedna grupa zaj-
mowała się rabunkiem, a inni, 
prawie w biegu podpalali budyn-
ki. Dwóch dowodzących na ko-
niach ponaglało poszczególne 
grupy napastników. Zrabowany 
dobytek był szybko ładowany na 
podjeżdżające co chwila wozy. W 
rejonie młyna bandyci dokonali 
stosunkowo niewielu zabójstw. 
Działali bardzo pospiesznie. Jest 
wielce prawdopodobne, że sotnia 
„Burłaka” nie była dostatecznie 
poinformowana, co do czasu wy-
znaczonego jej przez NKWD. 
Bandyci nie wiedzieli dokładnie, 
jak długo mogą mordować, rabo-
wać i palić polskie gospodarstwa. 
Szybkość działania bandy wska-
zuje na wcześniej opracowany 
plan zniszczenia polskich rodzin i 
ich gospodarstw. Nacjonaliści z 
Ihrowieckiego SKW byli bardzo 
pomocni bandzie „Czornego”, bo 
znali teren i liczebność poszcze-
gólnych rodzin polskich przezna-
czonych do zagłady. W nagrodę 
mogli rabować wartościowe 
przedmioty, potykając się o trupy 
swoich zamordowanych sąsia-
dów. Banderowcy, którzy zaatako-
wali Ihrowicę Górną, przymasze-
rowali z Kazimierzowa (Choinów) 
już po zmroku. W tej części wsi 
charakteryzującej się gęstą i są-
siadującą ze sobą zabudową go-
spodarstw polskich i ukraińskich 
napastnicy działali spokojnie i 
planowo. Ewentualna odsiecz 
mogła przybyć tylko od południa, 
z przeciwległej strony wsi, wiec 
grupa działająca w Ihrowicy Gór-
nej nie była narażona na jej bez-
pośrednie uderzenie. Dlatego też 
banderowcy metodycznie przecze-
sywali dom po domu w poszuki-
waniu Polaków. Spokojnie też ra-
bowali dobytek oraz inwentarz 
żywy. Nie udał się plan wymordo-
wania młodych Polaków, gdyż za-
alarmowani pouciekali na pola 
lub dobrze się ukryli. Rezuny 
znajdywali co najwyżej starsze 
osoby przeważnie pochowane u 
swoich ukraińskich sąsiadów. Tak 
było np. z Wiktorią Białowąs, Eu-
dokią Nakonieczną i Marią Nako-
nieczną. Kobiety schowały się u 
sąsiada Ukraińca o nazwisku Ko-
tuń. Jednak inni Ukraińcy z są-
siedztwa donieśli o tym bande-
rowcom. Wyciągnięte spod łóżek 
kobiety zostały wyprowadzone 
przed dom i zastrzelone. Napast-
nicy mieli doskonałe rozeznanie w 
lokalizacji polskich zabudowań. 
Wiedzieli też, kto gdzie mieszka. 
W pierwszej kolejności napadano 
na polskie rodziny znane z trady-
cji patriotycznych. Tak było w 
przypadku rodziny Franciszka Li-
twina. Jego syna Kazika Ukraińcy 
złapali kilka godzin wcześniej w 
czasie zasadzki na patrol IB. Na 
jego matkę, która wyszła szukać 
syna, oddział banderowców na-
tknął się na drodze. Podała się za 
Ukrainkę i nierozpoznana przez 
nikogo pobiegła z powrotem do 
domu, zabrała dzieci i skryła się 
w oborze sąsiada Ukraińca bez 
jego zgody. Ledwo zdążyła to zro-
bić, gdy przechodzący obok Ukra-
ińcy wrzucili do jej domu granat, 
który spowodował zniszczenie i 
pożar. Napadnięto też na znaną z 
patriotyzmu liczną i bogobojną 
rodzinę Ignacego Nakoniecznego. 
Pełnił on obowiązki kościelnego, 
a ze względu na religijność, życz-
liwość i kulturę osobistą nazywa-
no go „Świętym”. Kiedy zapadał 

wieczór i rodzina zaczynała dzie-
lić się opłatkiem, jeden z domow-
ników przez odsłonięte okno za-
uważył kilku ludzi zbliżających się 
do ich domu. Dzięki szybkiej de-
cyzji wszyscy uciekli przez okno 
do ogrodu. Nie udało się to jedy-
nie córce Ignacego, Marii. Wróci-
ła do domu po spakowane walizki, 
gdyż nie chciała stracić całego 
dobytku. Bandyci postrzelili ją w 
brzuch. Gdy po pewnym czasie 
oprzytomniała, leżąc na schodach 
przed splądrowanym i płonącym 
domem głośno wzywała Boga i lu-
dzi o pomoc. Skonała nad ranem 
w męczarniach. Jej mąż zmobili-
zowany walczył w tym czasie na 
froncie. Dziećmi Marysi zaopie-
kowała się jej matka Franciszka. 
Uciekając z chłopcami wpadła do 
sąsiadki Ukrainki i prosiła o ukry-
cie przynajmniej wnuków. Sąsiad-
ka przyjęła dzieci i położyła do 
łóżka. Gdy do izby wbiegli bande-
rowcy i podejrzliwie spytali, czyje 
to dzieci, Ukrainka, Zofia Wonyś-
ko, żona Piotra zwanego „Czor-
nyj”, zdecydowanie stanęła przy 
łóżku i odpowiedziała, że to jej 
dzieci. Tym zdecydowaniem ura-
towała im życie. /.../ Szykowali-
śmy się do wieczerzy wigilijnej, 
gdy prawie równocześnie z serią 
karabinową i dźwiękiem sygna-
turki usłyszeliśmy ujadanie psów i 
podejrzane hałasy w pobliżu na-
szego domu. Na te odgłosy matce 
wypadły z rąk talerze, na których 
niosła opłatki z miodem. Krzyknę-
ła:  - Dzieci uciekajmy bo mordu-
ją! Ten krzyk i brzęk rozbijanych 
talerzy słyszę do dziś. Siostra rzu-
ciła się do okna i uchylając okien-
nicę zawołała: - Idą do nas. Wszy-
scy wypadli do sieni, by uciekać 
na strych. Wiedziałem czym to 
grozi i siłą ściągnąłem matkę i 
brata Kazika z drabiny. - Chodź-
cie za mną! – rozkazałem. Chcia-
łem uciekać przez pokój na 
wschód, ale okazało się, że drzwi 
do pokoju były zamknięte. Matka 
wcześniej odruchowo zamknęła je 
na klucz, który schowała w kiesze-
ni, o czym w panice zapomniała. 
A na stole w zamkniętym pokoju 
leżała moja broń ... O naszym ży-
ciu decydowały sekundy. Morder-
cy szli od południa więc szybko 
otworzyłem okno w kuchni wy-
chodzące na północ. Wypychałem 
wszystkich kolejno. Zdążyliśmy. 
Wyskoczyłem jako ostatni i jeszcze 
przymknąłem za sobą okno. Z na-
szego podwórka uciekliśmy przez 
dziurę w płocie do obejścia sąsia-
da Ukraińca. Bez jego wiedzy 
skryliśmy się na strychu obory. 
Gdy wszyscy znaleźli się już na 
górze, wciągałem za sobą drabi-
nę. Wtedy usłyszeliśmy, jak jeden 
z napastników, którzy byli już pod 
drzwiami naszego domu, zawołał 
po polsku: - Janek ty jesteś? Ja-
nek, ty jesteś? Otwórz.
Jego głos wydał mi się dziwnie 
znajomy. Trwale go zapamięta-
łem. 
- Przyszli twoi koledzy z domu 
ludowego - powiedziała do mnie 
matka.
- Ciszej, bo nas usłyszą – uciszy-
łem mamę pewny, że się myli.
W tej samej chwili wszystko się 
wyjaśniło. Łomem i siekierami 
napastnicy zaczęli rozbijać drzwi 
domu. Wdarli się do środka i szu-
kali przede wszystkim domowni-
ków. Uratowało nas zamknięte 
okno, bo szukali tylko wewnątrz 
budynku. Słyszeliśmy ich głosy: - 
Zdieś ich niet i zdieś ich niet.
Słyszalność tego wieczoru była 
doskonała. Słowa, odgłosy, strza-
ły niosły się daleko z powodu 
zmrożonej pokrywy śnieżnej i kil-
kustopniowego mrozu. Słyszeli-
śmy jak bandyci szukając nas na 
strychu w sianie zaczepiali o bla-
chę dachu, jak do siebie mówili. 
W tym czasie z plebani dochodziły 

do nas wyraźne odgłosy rozbija-
nych drzwi i okien. Walenie sie-
kierami  przeplatało się z trza-
skiem wyłamywanego drewna. Po 
jakimś czasie usłyszeliśmy strasz-
liwy lament kobiet od Białową-
sów „Głąbów”. Była tam babcia, 
matka, trzy córki i mieszkająca z 
nimi zaprzyjaźniona nauczycielka 
z Cebrowa. W czasie napadu ucie-
kły na strych zamykając za sobą 
właz. Teraz paliły się żywcem, 
gdyż Ukraińcy podpalili ich dom. 
Tego wołania Boga i ludzi o po-
moc opisać nie potrafię. To był ja-
kiś koszmar. Chwilami dłońmi za-
tykałem uszy. Do końca życia nie 
zapomnę ich przerażonych, wręcz 
oszalałych z bólu krzyków. Kobie-
ty te doznały piekła na ziemi. Tym-
czasem ci, którzy włamali się do 
naszego domu, pobiegli dokony-
wać dalszych mordów, ale dwóch 
uzbrojonych ludzi pozostało u nas 
na czatach. Stali w ukryciu za-
chowując ciszę. Z pewnością byli 
to miejscowi nacjonaliści, którzy 
nas znali. Mieli nas zabić, gdy-
byśmy się tylko pojawili. Blask 
bijący od palących się polskich 
zagród sprawiał, że we wsi było 
widno jak w słoneczny dzień. Ze 
strychu widziałem wszystko jak 
na dłoni. Pamiętam nawet taki 
szczegół, że łąkami przy rzeczce 
na koniu jechał i szukał po zaro-
ślach ukrywających się Polaków 
mężczyzna w dużej kozackiej cza-
pie z automatem przewieszonym 
przez pierś. Nikogo nie znalazł. 
Kiedy zbliżył się do nas słychać 
było, że nucił sobie jakąś pieśń. 
Tak, Ukraińcy to muzykalny na-
ród…  Na strychu siedzieliśmy 
wszyscy do czasu, gdy nieludzkie 
wycie palących się kobiet stało 
się nie do wytrzymania. Nie spo-
sób było tego słuchać siedząc na 
strychu. Pierwsza nie wytrzymała 
nerwowo siostra Stasia. Siłą wy-
rwała łatę ze strzechami, spuściła 
czteroletnią siostrzenicę Kazię i 
sama zeskoczyła na ziemię za nią. 
Z dzieckiem pobiegła do piwnicy 
pod naszą stodołą. Za nią podąży-
ła matka z bratem Kazikiem. Do-
łączył do nich mężczyzna miesz-
kający u sąsiadów - pan Czumal-
ski, który cudem uniknął śmierci 
w czasie napadu na jego dom w 
Berezowicy Małej w lutym 1944 r. 
W tym czasie inni Ukraińcy zaje-
chali furmanką na nasze podwór-
ko i zaczęli rabunek. Następnie 
podpalili dom wraz ze stodołą. 
Ukrytym w piwnicy brakowało 
powietrza do oddychania, czekali 
jednak z wyjściem zanim rabusie 
i podpalacze oddalą się. Siostra z 
dzieckiem po wybiegnięciu z piw-
nicy uciekając wpadła do dołu po 
kartoflach i przesiedziała tam do 
rana. Matka z bratem ukryta się 
w oborze u sąsiada Ukraińca za 
jego zgodą. Do mieszkania bał się 
jednak ich wpuścić. Ja pozostałem 
na strychu do rana. Świtało, kiedy 
usłyszałem rozmowy po polsku. Z 
ukrycia zobaczyłem, że po pogo-
rzelisku z naszego domu chodzi 
kuzyn Kazimierz Białowąs, syn 
Sylwestra, z drugą jeszcze osobą. 
Szukali naszych zwęglonych ciał. 
Zszedłem ze strychu, a kuzyn za-
pytał: - Gdzie są pozostali z rodzi-
ny? Wskazałem miejsce ukrycia. 
Wtedy wróciła też matka z bratem 
i siostra z dzieckiem. Widząc po-
gorzelisko matka zaczęła płakać.  
– Jak będziemy teraz żyć? – py-
tała przez łzy. Wtedy kuzyn zwra-
cając się do mojej mamy powie-
dział: - Niech ciocia nie płacze. 
Dobrze, że wszyscy żyjecie. Ja już 
nie mam matki, zabili. Mówił to 
przyciszonym, żałosnym głosem 
powstrzymując łzy. Zapytałem, 
kogo jeszcze zabili. - Chodź to 
zobaczysz – odpowiedział. Poszli-
śmy w stronę kościoła. Za studnią, 
naprzeciwko plebanii, w przy-
drożnym rowie leżała najmłodsza 
córka Białowąsów „Głąbów” 
- Stefcia. Owinięta była w naszą 

pierzynę, którą musieli zgubić ra-
busie. Już nie żyła. Chociaż ciało 
jej było mocno popękane i czę-
ściowo spalone, ocalał od ognia 
długi warkocz splecionych wło-
sów. Oczy miała otwarte. Przez 
uchylone usta widać było śnieżno-
białe zęby. Wszyscy, którzy się jej 
wtedy przyglądali, płakali. Stefcia 
była piękną, 13 letnią dziewczy-
ną, wyrośniętą, zgrabną i zawsze 
uśmiechniętą. Tak ją zapamięta-
łem. Stała się dla nas symbolem 
cierpienia pomordowanych Ihro-
wiczań. Był to widok szczególnie 
tragiczny i przygnębiający. Kto 
ją wtedy widział martwą, leżącą 
w rowie na tle dymiących jesz-
cze zabudowań, z całą pewnością 
zapamiętał na całe życie. Posta-
liśmy chwilę nad jej zwłokami 
i poszliśmy na plebanię. Przed 
budynkiem leżał zastrzelony pies. 
Masywne drzwi ganku były po-
łamane. Wszędzie pełno śladów 
po uderzeniach siekier i łomów. 
Ze środka wychodzili zapłakani 
ludzie. Nie mogłem tego znieść 
i nie wszedłem do środka, gdzie 
leżały porąbane zwłoki ks. Szcze-
pankiewicza, jego matki, siostry i 
brata. Może podświadomie chcia-
łem zapamiętać księdza żywego, 
pełnego powagi i dostojeństwa, 
choć czasem również wesoło żar-
tującego z ludźmi? Nie wiem. By-
łem wtedy 17 letnim, wrażliwym 
chłopcem.  Jak twierdzą ludzie, 
którzy weszli wtedy na plebanię, 
był to krwią ociekający widok. 
W pomieszczeniu była dosłownie 
ogromna kałuża krwi… Spod ple-
banii poszliśmy przez wieś w kie-
runku południowym. Przy studni 
koło Bojka Jantocha leżał Antoni 
Białowąs zwany „Wusaj” z racji 
dorodnych wąsów. Dostał strzał w 
prawy policzek. Po drugiej stro-
nie drogi leżeli Aniela i Franci-
szek Białowąsowie wraz z babcią 
Julią. A z lewej strony, w bramie - 
Maria i Franciszek Białowąsowie 
„Wojtkoho Wicka”. /.../ Nadje-
chały sanie wypełnione zwłokami 
poukładanymi warstwami. Ciała 
były zamarznięte. Ludzie zasty-
gli w pozach, które przybrali w 
chwili śmierci. Porozkładane na 
boki ręce pomordowanych jakby 
prosiły o litość. Prawie wszyscy 
mieli pootwierane oczy. Jedni pa-
trzyli w niebo, drudzy spoglądali 
na stojących przy drodze ludzi. 
Na widok tych twarzy coś ściskało 
za gardło, do oczu napływały łzy. 
Żegnaliśmy ich na zawsze modląc 
się i płacząc. Za saniami pełnymi 
trupów szła mała grupka ludzi. 
To najbliżsi odprowadzali swo-
ich zmarłych. Szli zrezygnowani 
i milczący. Wiem, że tych obra-
zów i przeżyć nigdy się już nie 
zapomni. One wracają i wracać 
będą przez całe życie bez naszej 
woli, w snach i na jawie. Trudno 
to pojąć, ale zmarli żegnani byli 
zza zamkniętych okien obojęt-
nym, a nawet niekiedy nienawist-
nym wzrokiem części współbraci 
Ukraińców. Smutne to, ale praw-
dziwe.”  (Jan Białowąs: „Wspo-
mnienia wigilijne 1944 r.”; w: 
http://www.cracovia-leopolis.pl/
index.php?pokaz=art&id=2254 
; Jan Białowąs: Wspomnienie z 
Ihrowicy na Podolu, 1997; Ko-
mański:... , s. 827). Fragment z 
książki Jana Białowąsa „Krwawa 
Podolska Wigilia w Ihrowicy w 
1944 roku”: „W 1956r., kiedy by-
łem w Ihrowicy po wojnie po raz 
pierwszy, odwiedziłem dawnych 
sąsiadów, którzy chętnie mnie 
przyjmowali. Ciocia Karpow-
niczka powiedziała mi wówczas, 
że księdza zamordował Iwaś Za-
haluk. Na potwierdzenie tego da-
wała przykład, że żona mordercy 
po kilku miesiącach od pamiętnej 
wigilii., oddała do przeróbki buty 
księdza. Jeśli to jest prawdą, po-
twierdzają się moje przypuszcze-
nia, że księdza zamordowali ci 
których leczył.” 

We wsi Maksymówka pow. Zba-
raż banderowcy zamordowali 7 
Polaków: 4 zabili na terenie wsi, 
natomiast 3 zaginęło bez wieści. 
We wsi Milno-Gontowa pow.  
Zborów: „dwa dni po spaleniu 
Gontowy, kilka furmanek poje-
chało na pogorzelisko po zako-
pane zapasy. M. Miazgowska i 
B. Olszewska chciały ponadto 
przekazać ocalały sprzęt i trochę 
zboża krewniaczkom z Ditkowiec, 
które wyszły za Ukraińców. Po za-
ładowaniu dobytku, wyruszyły w 
drogę. Wyprawa wydawała im się 
bezpieczna. Był dzień a w grupie 
żony Ukraińców. Pod lasem na-
tknęły się na banderowców. Wy-
wiązała się ostra wymiana zdań. 
Szczególnie pewnie stawiała się 
Burdyniuk. Pierwszy strzał oddali 
właśnie do niej, a następnie pozo-
stałe zasztyletowali. Kobiety roz-
poznały ich. Hania Bieniaszewska 
prosiła Iwanie nie zabijaj, ale ci 
ludzie nie znali już uczucia litości. 
Dziewczyna pokaleczona długo 
jęczała, nim w bólach skonała. 
Burdyniuk była ranna, wszystko 
słyszała i później opowiedziała o 
tych potwornościach. Strzały do 
kobiet usłyszał Maciej Szeliga. 
Jak zobaczył zbliżających się ban-
derowców, zaczął uciekać przez 
sad. Zastrzelili go gdy przełaził 
przez płot. Wisiał tam do wio-
sny. Tuż po zastrzeleniu Macie-
ja, rabusie otoczyli na podwórzu 
rodzinę Szeligów (Tomasz, Anna, 
Eugeniusz) i trzy sąsiadki. Bandy-
ci doskoczyli do kobiet i zapytali: 
„Wy Polki?”. Tak, odpowiedziała 
Anna. Padł strzał i kobieta osunę-
ła się na ziemię. Gienkowi kazali 
zdjąć wojskowy pas. Gdy między 
nimi wywiązała się kłótnia kto 
ma go wziąć, chłopak wycofał 
się za budynek i opłotkami uciekł 
do Milna. Tomkowi kazali zdjąć 
filcowe buty, ale przy zdejmowa-
niu oderwała się podeszwa, więc 
zrezygnowali z nich. Przełożyli 
tylko na swój wóz przed chwilą 
wykopany kuferek oraz worki ze 
zbożem i odjechali. Tomek po-
chował żonę na pogorzelisku sto-
doły”. (Adolf Głowacki: „Milno 
- Gontowa. Informacje zebrane 
od ludzi starszych - urodzonych 
na Podolu, wybrane z opraco-
wań historycznych i odtworzone 
z pamięci”. Szczecin 2008; za:  
http://www.milno.pl/readarticle.
php?article_id=6). Zasztyletowa-
ne zostały: Bieniaszewska Anna,  
Miazgowska Maria, Olszewska 
Bronisława (wszystkie ze wsi 
Gontowa), Olszewska Rozalia 
Danuta, Szeliga Genowefa, Sze-
liga Tekla (wszystkie ze wsi  Dę-
bina); oraz zastrzeleni: Szeliga 
Anna i Szeliga Maciej (oboje ze 
wsi Gontowa). 
We wsi Milowce pow. Czort-
ków zamordowali 5 Polaków (4 
mężczyzn i 1 kobietę): „Kilka 
chwil później zobaczyliśmy pa-
lący się dom naszego sąsiada 
Pańkowskiego i następne palące 
się polskie domostwa widoczne z 
okien. Jak się później okazało był 
to początek akcji banderowskiej 
skierowanej przeciwko Polakom 
w mojej wsi Milowce. Z opowia-
dań dorosłych osób wynikało, że 
banderowcy przebrani w mundu-
ry rosyjskie, przed wejściem do 
gromadzkiego domu dokonywali 
swoistej selekcji, Ukraińców od-
syłali do domów a Polaków za-
trzymali w świetlicy. Mego Ojca i 
kilku innych Polaków (trzech lub 
czterech) wyprowadzono na most 
na rzece Seret przepływającej 
przez naszą wieś i tam bestial-
sko pomordowano przy pomocy 
siekier. W tym czasie jak wzma-
gały się pożary domów polskich 
rodzin, do drzwi sąsiada gdzie 
schroniliśmy się zapukali ban-
derowcy. Pamiętam ze mama 
powiedziała do sąsiada „jeste-
śmy na waszym sumieniu” a są-

http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=2254
http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=2254
http://www.milno.pl/readarticle.php?article_id=6
http://www.milno.pl/readarticle.php?article_id=6
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siad nakazał nam by natychmiast 
schować się na piec. Na tym piecu 
suszyła się kukurydza spleciona w 
warkocze tworząc rodzaj zasłony 
i tam się schowaliśmy. Do dziś 
tkwi we mnie tamto wrażenie, że 
chciałem jak najszybciej zasnąć i 
nie czuć bólu jak będą mnie zabi-
jali. Banderowcy robili wymówkę 
gospodarzowi, że tak długo nie 
otwierał im drzwi a ten usprawie-
dliwiał się, że kaganek nie chciał 
się zapalić, bo niedobra nafta. Na 
pytanie banderowców czy wie kto 
przechowuje Polaków, powiedział 
że nie wie i uczynił przysięgę na 
klęczkach. Na następny dzień nic 
nie wiedzieliśmy co się dzieje z 
ojcem, sąsiad wyszedł na ogród i 
stwierdził, że całe nasze gospodar-
stwo jest spalone oprócz stajni. W 
tym czasie drogą jeden z sąsiadów 
Polaków pospiesznie prowadził 
konia, mama zapytała go gdzie 
on zmierza a on odpowiedział, że 
ucieka z wioski i właśnie idzie po 
sanie. Mama poprosiła go żeby 
nas też zabrał a on wyraził zgodę 
i razem z jego rodziną pojechali-
śmy do Jagielnicy. Tam znaleźli-
śmy dach nad głową w żydowskim 
splądrowanym „pustostanie”. Po 
drodze napotkaliśmy wielu Pola-
ków uciekinierów z różnych wsi, 
którzy tak jak my widzieli jedyny 
ratunek w ucieczce do Jagielni-
cy. Po kilku dniach okazało się, 
że nie ma szans na przeżycie bo 
zapanował głód, kawałek chleba 
i ziemniak to była duża wartość. 
W takiej sytuacji kobiety ura-
dziły, że jedynym ratunkiem jest 
udanie się do wsi aby przywieźć 
ziemniaki, które uratowały się bę-
dąc pochowane w kopcach. Kilka 
kobiet (cztery lub pięć) pojechało 
dwoma wozami do wsi w nadziei, 
że samotnym kobietom nic nie 
grozi. Pozwolono im załadować 
do worków trochę ziemniaków i 
opuścić wieś. Lecz za wsią ocze-
kiwała na nich zasadzka. Jednej 
tylko kobiecie udało się zbiec, 
tej która prowadziła zaprzęgiem 
konnym, reszta kobiet idąca za 
wozami została pomordowana, w 
tym moja mama. Mama została 
pochowana razem z innymi kobie-
tami na cmentarzu w Jagielnicy, 
tego cmentarza już od dawna nie 
ma. Ciało ojca przez kilka tygodni 
widziane było na grobli położonej 
przed wodnym młynem na Serecie 
w Milowcach i dalszy jego losu 
jest nie znamy.” (Sławomir i Ja-
rosław Wernikowscy; w: www.
stankiewicze.com/ludobójstwo.pl 
). H. Komański, Sz. Siekierka..., 
na s. 191 wymieniają zamordo-
wanych 5 Polaków, natomiast nie 
odnotowują mordu dokonanego 
na 3 lub 4 kobietach, w tym na 
Katarzynie Wernikowskiej. 
We wsi Pistyń pow. Kosów Hu-
culski upowcy zamordowali 36 
Polaków, w tym całe rodziny; spa-
lili żywcem 3 osoby: 80-letniego 
starca oraz małżeństwo. „Nikt nie 
nocował w domu. Na noc kryli-
śmy się w pobliskim lesie. Najgo-
rzej było podczas zimy i wczesnej 
wiosny. Zimno, mróz i deszcze da-
wały się we znaki. Pamiętam, jak 
oboje z mężem i naszym trzylet-
nim dzieckiem, zawiniętym w pie-
rzynę, nocą ukryci poza domem, 
widzieliśmy łuny na niebie z pa-
lących się gdzieś polskich zagród. 
Na dzień wracaliśmy do naszego 
domu. I tak od sierpnia 1943 roku 
minął kwiecień 1944 roku, okres 
pełen niepokoju, strachu i ciągłe-
go ukrywania się przed śmiercią 
z rąk ludobójczych banderowców. 
/.../ Niektórzy jednak pozostali na 
miejscu. Ulegli oni zapewnieniom 
ukraińskiego księdza greckokato-
lickiego, który obiecywał, że kto 
przepisze się na greckokatolicyzm 
i narodowość ukraińską i opła-
ci po 2 kg pszenicy od osoby, to 
może pozostać we wsi i nic mu nie 
grozi. Kilka rodzin pozostało, ale 

już 24 grudnia 1944 roku bande-
rowcy ponownie dokonali napa-
du i zamordowali pozostałych”.  
(Komański..., s. 229 i 231).  
We wsi Poczapice pow. Tarno-
pol zamordowano kilka osób, 
których nazwisk nie ustalono. 
(Kubów..., jw.). 
We wsi  Putiatyńce pow. Ro-
hatyn banderowcy uprowadzili i 
zamordowali Maksymiliana Pań-
czuka. „W wieczór wigilijny 1944 
roku do domu moich dziadków w 
Putiatyńcach weszli dwaj bande-
rowcy. Jeden był bardzo wysoki a 
drugi zdecydowanie niższy. Byli 
to osobnicy nieznani moim dziad-
kom. Nakazali mojemu dziadko-
wi Maksymilianowi Pańczukowi 
wyjść z domu i pokazać im drogę 
do innej wsi. Dziadek chcąc chro-
nić swoją rodzinę/.../  wyszedł 
bez stawiania oporu na zewnątrz, 
gdzie czekała bardzo liczna grupa 
pozostałych oprawców. Ruszy-
li wraz z dziadkiem w stronę wsi 
Łuczyńce. /.../   Po niedługim cza-
sie od zaginięcia mojego dziadka 
jego brat Filip Pańczuk postano-
wił go odszukać. W polu pomię-
dzy Putiatyńcami a Łuczyńcami 
dokonał makabrycznego odkry-
cia. Leżały tam zmasakrowane, 
rozkawałkowane zwłoki mężczyzn 
( około 10 osób) i pomiędzy nimi 
rozpoznał szczątki swojego bra-
ta Maksymiliana. /.../  Po jakimś 
czasie moja babcia Maria - żona 
zamordowanego Maksymiliana 
Pańczuka otrzymała list z Putia-
tyńców od dawnej sąsiadki Polki. 
Napisane tam było „na Twoim 
mężu rośnie żyto”. Z treści tego 
zdania można sądzić, że ciało 
mojego dziadka jak i pozostałych 
pomordowanych spoczywa w polu 
pomiędzy Putiatyńcami a Łuczyń-
cami”. (Anna Pańczuk, w: www.
stankiewicze.com/ludobójstwo.
pl  -  oraz korespondencja e-ma-
ilowa z autorem). Anna Pańczuk 
powołuje się na relację nieżyjące-
go już jej ojca, Józefa Pańczuka, 
prostując informację podaną za 
książką S. Siekierki, H. Komań-
skiego i E. Różańskiego Ludobój-
stwo dokonane przez nacjonali-
stów ukraińskich na Polakach w 
województwie stanisławowskim 
1939 – 1946. Stwierdza ona, że 
jej dziadek Maksymilian Pańczuk 
uprowadzony został ze swojego 
domu w Putiatyńcach, a nie w Za-
lipiu. Na s. 407 – 408 ww. książki 
znajduje się informacja dotycząca 
uprowadzenia ze wsi Putiatyńce 
i zamordowania Maksymiliana 
Pańczuka, ale z pomyłkową datą 
„23 grudnia 1943 roku”. Na s. 440 
tejże książki Władysław Pańczuk, 
syn Maksymiliana, podaje datę 
„23 grudnia 1944 r.” oraz stwier-
dza: „Tego samego wieczoru ci 
sami banderowcy, lub też inni, 
zamordowali rodzinę o nazwi-
sku Zabłocki – rodziców i dwoje 
dzieci”. Anna Pańczuk twierdzi, 
że brat zamordowanego, Filip 
Pańczuk, znalazł zmasakrowane, 
rozkawałkowane zwłoki 10 męż-
czyzn. Datę taką jak Wigilia Bo-
żego Narodzenia świadkowie ra-
czej zapamiętywali, można więc 
stwierdzić, że to wielkie i radosne 
święto narodzin Zbawiciela, ban-
derowscy bandyci we wsi Putia-
tyńce zbrukali okrutnym mordem 
co najmniej 14 Polaków.  
We wsi Siniowce gmina Ła-
nowce pow. Krzemieniec w 
sierpniu 1943 roku został  za-
mordowany przez OUN-UPA „le-
śnik” Jan Galabarda. „Jego żonę 
Julię zamordowano w wigilię 
24 XII 1944 r.” (Edward Orłow-
ski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/s/149008/17558056/+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf ). Siemaszko..., na s. 441 po-
dają, że nie mają posiadają żadnej 
informacji o losach Polaków za-
mieszkałych w tej wsi. 

We wsi Skomorochy pow. Tar-
nopol banderowcy zarąbali sie-
kierą Władysławę Wiatr.
We wsi Torskie pow. Zaleszczy-
ki: „24.12.1944 r. korzystając z 
uczty wigilijnej banda urządziła 
napad. Zginęło 73 Polaków a 37 
osób zostało rannych” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). 
We wsi Winiatyńce pow. Zalesz-
czyki zamordowali 7 Polaków, w 
tym 15-letnią dziewczynkę. 
We wsi Wola Wysocka pow. 
Żółkiew banderowcy zabili 18 ro-
dzin pod zarzutem „zdrady ukra-
ińskiego narodu” i donosicielstwa 
do NKWD. 
      25 grudnia (Boże Narodze-
nie): 
Na terenie powiatu Brody, 
miejsce bliżej nieznane: „Małec-
ki Karol br. Józefy Szeremeta. 
Zamordowany w czasie Bożego 
Narodzenia 1944 r.” (http://pod-
kamien.pl/viewpage.php?page_
id=246&c_start=0 ).  
We wsi Czernica pow. Brody 
banderowcy zamordowali 29 Po-
laków, w tym całe rodziny; Piotr 
Kochanowski ukrzyżowany zo-
stał w stodole. 
We wsi Dźwiniacz pow. Zalesz-
czyki zamordowali 22 Polaków, 
pracowników bazy traktorowej. 
We wsi Gontowa  na osiedlu 
Bukowina pow. Zborów zastrze-
lony został przez banderowców 
Mikołaj Szeliga. 
We wsi Nazarenkowo woj. sta-
nisławowskie: „25.12.1944 r. zo-
stał zam. Żukowski Jan s. Michala 
( 1914)”  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Petryków pow. Tarno-
pol banderowcy zamordowali 
12 Polaków. Wiktoria Biała, na-
uczycielka należąca do AK o ps. 
„Wika”, która ukrywała Żydów, 
oraz jej dwie siostry: Bronisła-
wa i Karolina Maślanka,  także 
nauczycielki, zostały utopione w 
rzece Seret. Nauczyciela Józefa 
Turskiego z żoną spalili żywcem 
we własnym domu. Byłego wójta 
gminy Jana Dobrzańskiego utopili 
w rzece Seret. „W święto Bożego 
Narodzenia zostali zamordowani 
przez UPA w Petrykowie: Biała 
Wiktoria, Maślanka Karolina l. 
20, Bronisława l. 16, Lewicki Jan 
(garbaty), Dobrzański Jan i Ma-
ria l. 16, Turski Jan, Łoza Antoni-
na (z Kurpiów)”. (Kubów..., jw.).
   W nocy z 25 na 26 grudnia: 
We wsi Łozówka pow. Trem-
bowla banderowcy zamordowali 
16 Polaków, w tym 4-osobową 
rodzinę, małżeństwo lat 24 i 25, 
chłopców lat 18, 19, 19 i 22. 
   26 grudnia (św. Szczepana, 
drugi dzień świąt Bożego Naro-
dzenia):  
We wsi Hińkowce pow. Zalesz-
czyki banderowcy zamordowali 
11 Polaków. 
We wsi Popowce pow. Zalesz-
czyki zamordowali 1 Polaka.  
We wsi Woroniaki pow. Zło-
czów zmordowali Polaka Józefa 
Łebedyńskiego i jego żonę Ukra-
inkę. 
   27 grudnia:  
We wsi Hadle Szklarskie nadle-
śnictwo Kańczuga zabity został 
przez UPA gajowy Wawrzyniec 
Pelc. 
Koło miasteczka Halicz w re-
jonie tzw. Krzywej Góry pow. 
Stanisławów UPA zamordowała 
13 mieszkańców wsi Wołczków, 
w tym 10 Polaków i 3 Ukraiń-
ców, których władza sowiecka 
wysłała z Wołczkowa z kontyn-
gentem zboża; uszli z życiem 2 
Polacy i 1 Ukrainiec (IPN Wro-
cław: „Umorzenie śledztwa w 

sprawie ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na 209 obywatelach narodowo-
ści polskiej na terenie b. powiatu 
stanisławowskiego – Wrocław, 14 
maja 2012”). Siekierka, Komań-
ski i Różański w opracowaniu do-
tyczącym woj. stanisławowskiego 
na s. 508 podają 624 nazwiska za-
bitych Polaków w powiecie Stani-
sławów i szacunkową liczbę 1552 
zabitych Polaków. Materiałów 
ze śledztw zakończonych, czyli 
umorzonych, IPN nie publikuje, 
w tym tak istotnych dla Pamięci 
Narodowej zeznań świadków, co 
pozwala postawić pytanie o cel i 
sens tych śledztw.
We wsi Olchowczyk pow.Ko-
pyczyńce „zamordowani zostali: 
Sicinski Marcin l. 60, Sobków Mi-
chał l. 60 oraz 3 mężczyźni” (Ku-
bów..., jw. ).  
We wsi Zielona pow. Kopyczyń-
ce Ukraińcy zamordowali 3-oso-
bową rodzinę polską: „zginęli: 
Łuszczynska Antonina, jej dzieci: 
Fryderyk l. 14 i Józefa l. 6.” (Ku-
bów..., jw.). 
   28 grudnia: 
We wsi Korczowa pow. Jawo-
rów 28 grudnia 1944 r. nieznani 
osobnicy uprowadzili sekretarza 
gminy Iliasza Felszaka i radne-
go Gajów o nazwisku Błażek. 
Obaj nie powrócili już do domu. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 114).
   W nocy z 28 na 29 grudnia: 
We wsi Łozowa pow. Tarnopol 
banderowcy z sotni „Burłaki” pod 
dowództwem Iwana Semczyszy-
na „Czarnego” oraz chłopi ukra-
ińscy z SKW z sąsiednich wsi w 
liczbie około 500 napastników 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali głow-
nie za pomocą siekier, noży, ba-
gnetów i innych narzędzi 92 Pola-
ków, od niemowlęcia po 100-let-
nią staruszkę; oraz 13 Ukraińców 
i 1 Rosjanina; łącznie co najmniej 
106 osób; głównie kobiety i dzie-
ci, gdyż mężczyźni zostali powo-
łani do 1 Armii. „Całą noc i na-
stępny dzień ocalała ludność Ło-
zowej odnajdywała ciała pomor-
dowanych. Na ciele każdej ofiary 
znajdowały się głębokie i rozległe 
rany zadawane siekierą, widłami, 
bagnetami lub nożami. Małe dzie-
ci rozdzierano na pół. Kobietom 
wykłuwano oczy i obcinano piersi 
oraz ręce. /.../ Podczas napadu 
banderowców na Łozową, we wsi 
brak było zorganizowanej obrony. 
Większość mężczyzn służyła w tym 
czasie w Wojsku Polskim i walczy-
ła na froncie z Niemcami” (Maria 
Markiewicz; w: Komański..., s. 
843). Front w tym czasie stał nad 
Wisłą. „Tej krytycznej nocy liczne 
grupy banderowców, uzbrojonych 
w broń palna, siekiery, bagnety i 
noże – podjechały furmankami i 
otoczyły wieś. Grupy te składa-
ły się z mężczyzn i kobiet. /.../ W 
ciągu niemal godziny podpalono i 
ograbiono większość zabudowań 
i zamordowano około 130 osób, 
a raniono około 60. W działaniu 
napastników zauważono podział 
pracy. Jedne grupy, głównie męż-
czyźni wdzierali się siłą do miesz-
kań, wyłamywali drzwi i okna, 
mordowali, najczęściej przy uży-
ciu siekier i noży. Druga grupa ra-
bowała i ładowała na wozy zagra-
biony dobytek. Trzecia podpalała 
budynki, a do uciekających strze-
lała. Napastnicy byli bezwzględ-
ni, nikomu nie darowali życia. 
Plon napadu był przerażający. 
Większość kobiet, starców i dzieci 
była zarąbana siekierami lub za-
kłuta bagnetami czy nożami. Ścia-
ny i podłogi domów, łóżka, całe 
zbryzgane krwią. Spotykało się 
dzieci z rozciętymi do połowy lub 
całkowicie odciętymi głowami, 
niemowlęta zabijano uderzając 
główkami o narożniki łóżek. Kilka 

osób walczyło ze śmiercią i sko-
nało po kilku godzinach. /.../ Wte-
dy wszyscy zdali sobie sprawę z 
tego, że sowieckie władze tolerują 
szalejący terror rozpętany przez 
ukraińskich szowinistów. Było to 
im zresztą na rękę, bo rozwiązy-
wało problem etniczny tych ziem” 
(Paweł Stocki; w: Komański..., s. 
854 – 855). Wśród atakujących 
rozpoznano Ukraińców z sąsied-
nich wiosek: Kurnik Szlachci-
nieckich, Stechnikowiec, Czerni-
chowiec i Szlachciniec. W domu 
Pawła Kozioła upowcy zabili jego 
matkę oraz pobili jego żonę, z po-
chodzenia Ukrainkę. Koziołowa 
padając nakryła własnym ciałem 
dziecko, ratując mu życie i uda-
wała martwą. Leżąc zauważyła 
towarzyszące upowcom kobiety 
ukraińskie, plądrujące izbę; jed-
ną z nich była jej własna siostra. 
W domu Władysława Makucha 
zamordowano 5 osób, w tym 
6-miesięczne niemowlę, chwyta-
jąc je za nóżki i uderzając głową 
o framugę.  Po kilku godzinach 
do Łozowej przyjechał radziecki 
pociąg pancerny, który oświetlił 
wieś rakietami i otworzył ogień 
do upowców; jednocześnie ze 
Zborowa nadciągnął oddział ra-
dzieckich żołnierzy. W tej sytu-
acji oddział UPA przerwał napad 
i wycofał się do lasu, porzucając 
część łupu. Źródła podają liczbę 
ofiar tego napadu od 106 do 131. 
„W nocy z 28 na 29 grudnia 1944 
r. wymordowanych zostało 131 
osób w Łozowej w powiecie tar-
nopolskim.” (Grzegorz Hryciuk: 
Akcje UPA przeciwko Polakom 
po ponownym zajęciu Wołynia i 
Galicji Wschodniej przez Armię 
Czerwoną w 1944 roku). Zamor-
dowanych pochowano 31 grud-
nia 1944 w zbiorowej mogile na 
przykościelnym placu. Podczas 
pogrzebu na odgłos strzałów wy-
buchła panika; wystraszony tłum 
ruszył ku posterunkowi radziec-
kiemu na moście kolejowym. 
Zdezorientowani żołnierze oddali 
strzały do biegnących, przez co 
zginął Wojciech Grabas, którego 
także pochowano w przygotowa-
nym wspólnym grobie. W latach 
80. zbiorowy grób ofiar został 
przeniesiony na cmentarz w po-
bliskich Szlachcińcach. Na gro-
bie władze radzieckie postawiły 
tablicę z gwiazdą i napisem w 
języku ukraińskim: Współmiesz-
kańcom wsi, którzy zginęli z rąk 
ukraińskich burżuazyjnych nacjo-
nalistów. Około 1991 roku napis 
został usunięty z tablicy. W 2008 
roku na cmentarzu w Szlachciń-
cach wzniesiono nowy pomnik 
ofiar zbrodni w Łozowej. Karo-
lina Łagisz, która boso i w ko-
szuli, stała ukryta za stertą 4 – 5 
godzin i słyszała jak mordują jej 
rodzinę: babcię, matkę i siostrę z 
dziećmi – stwierdza: „Ja tam na 
polityce się nie znam, nie sięgam 
daleko, do Kijowa czy Lwowa. Ja 
wybaczam swoim bliskim sąsia-
dom, tym w promieniu 10 km za 
doznane krzywdy, za wymordowa-
nie moich bliskich i nienawiści do 
nich nie żywię. Chciałabym ich 
również przeprosić, ale dopraw-
dy nie wiem za co. Zwracam się 
zatem do dobrych sąsiadów, tych 
bliższych i ze Szlachciniec i Kur-
nik oraz dalszych z Bajkowiec, 
Rusinków, Białej, Czystyłowy, 
Stechnikowiec, Czernichowiec, 
Dubrowiec: powiedzcie, ile osób 
u Was Łozowianie zamordowa-
li, może kogoś obrabowano lub 
wyrządzono inną krzywdę, może 
podebrano jabłka w sadzie lub 
jaja w kurniku? Może to stało się 
za czasów zaboru austriackiego, 
może za Polski sanacyjnej, a może 
od Armii Krajowej doznaliście ja-
kich krzywd? Na razie przepra-
szam za to, że żyję, że Wasz jeden 
syn niecelnie strzelał, a drugi nie 
rozpoznał mnie i wziął za swoją. 
Wybaczcie mi również to, że nie 
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mogę zapomnieć tragicznego gło-
su mordowanej mamy oraz wido-
ku Sabinki z córeczkami siedzący-
mi tak, jakby ktoś usadził je do fo-
tografii. To przekracza moje siły” 
(Karolina Łagisz; w: Komański..., 
s. 840). Jan Kanas w książce „Po-
dolskie korzenie”, Lublin 2002, 
podaje wykaz mieszkańców wsi 
Łozowa zamordowanych i zmar-
łych w następstwie odniesionych 
ran otrzymanych w czasie napadu 
UPA w dniu 28/29 grudnia 1944 
r., który obejmuje 108 nazwisk. 
Przy wszystkich nazwiskach po-
dany jest wiek ofiar; Pawełek Ma-
kuch miał pół roku, a Maria Ga-
jowska lat sto. Autor ten wykaz 
ułożył w zestawienie podając: do 
lat 17 - 22 ofiary, w tym 10 męż-
czyzn i 12 kobiet, od lat 18 do 30 -  
zabitych 15, w tym 4 mężczyzn , a 
kobiet 11, w przedziale wieku od 
31 do 50 lat - 30 ofiar, w tym 11 
mężczyzn i 19 kobiet oraz powy-
żej 50 lat to 41 ofiar, 17 mężczyzn 
i 24 kobiety. Czyli na 108 ofiar, aż 
66 stanowiły kobiety. 
   29 grudnia:  
We wsi Jabłonówka Polska pow. 
Kamionka Strumiłowa ban-
derowcy zamordowali 17 Pola-
ków, w tym niemowlę i 12-letnią 
dziewczynkę; oraz 2 Ukraińców 
(inni podają datę: 29 listopada). 
We wsi Jazienica Polska pow. 
Kamionka Strumiłowa: „ban-
derowcy zamordowali kilkanaście 
osób, ale ustalono tylko 9 ofiar: 
Jaremkiewicz Filip, jego żona 
Anastazja, Kowalik Maksym Ko-
walik Jerzy, jego żona Julia, Wilk 
Maria, jej córka Helena l. 12, 
Wójcik Aleksandra, jej syn Zenon 
(niemowlę)”. (Kubów..., jw.). 
We wsi Łozowa pow. Tarnopol 
zamordowali Polaka i jego żonę 
Ukrainkę, uciekinierów ze wsi 
Szlachcice. 
We wsi Rudawka koło Birczy 
pow. Dobromil obrabowali pol-
skie gospodarstwa, część spalili 
oraz zamordowali 8 Polaków; 
matkę z córką spalili żywcem w 
ich domu, 50-letnią kobietę upro-
wadzili do lasu i tam zamordowa-
li.  
   W nocy z 29 na 30 grudnia: 
We wsi Harta pow. Brzozów ban-
derowcy uprowadzili 2 Polaków, 
którzy zaginęli bez wieści. 
   30 grudnia:  
We wsi Czaplaki pow. Jaworów 
został zastrzelony przez bojów-
karzy UPA gajowy Michał Biało-
wąs lat 37, ożeniony z Ukrainką, 
obdarty z odzieży i wrzucony do 
studni przy leśniczówce w Ka-
mieńsku, jego zwłoki znaleziono 
12 marca 1945 roku przy czysz-
czeniu studni, pochowany w 
Wielkich Oczach. 
We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
zamordowali 2 Polaków: zastrze-
lili 70-letnią Polkę oraz zamordo-
wali 17-letniego Polaka, żołnierza 
„IB”. 
We wsi Skolin pow. Jaworów 30 
grudnia 1944 r. zamordowali ga-
jowego z leśniczówki Kamieńsk 
- Michała Białowąsa lat 37. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa)
   31 grudnia: 
We wsi Chotyniec pow. Jawo-
rów 31 grudnia zamordowano 
rolnika Józefa Ząbka, s. Anny, ur. 
w 1895 r.. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 114). 
W Leśnictwie Cisowa nadle-
śnictwo  Krasiczyn zamordo-
wany został przez UPA  gajowy 
Tadeusz Huk.  
We wsi Czabarówka pow. Ko-
pyczyńce Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków: jednego na podwó-
rzu zamordował sąsiad Ukrainiec 

(członek UPA), drugiego, inwali-
dę bez ręki, po torturach. Wycięli 
mu język, wydłubali jedno oko a 
w drugie strzelili, miał liczne rany 
kłute. Ponadto ciężko pobili 7 Po-
laków, w tym ojca z córką oraz 
dwa małżeństwa.  
We wsi Milno pow. Zborów 
banderowcy zamordowali 11 Po-
laków (z osiedli Bukowina i Ka-
mionka):„Na Sylwestra osiem 
nierozważnych kobiet, które zo-
stały we wsi na noc, poszło spać 
do Ukraińców. Trzy do Syrotiuka, 
a pięć do Jacychy. Ktoś doniósł o 
tym banderowcom. Od Syrotiuka 
wyprowadzili Annę Czaplę i Annę 
Bułę z wnuczką Stefanią Zaleską 
do domu Czappów i tam je za-
mordowali. Od Jacychy zabrali 
kobiety do Gałuszy. Anię Krąpiec  
zastrzelili, Katarzynę Botiuk udu-
sili, a Katarzynę Krąpiec i Ka-
tarzynę Zaleską, zakłuli kosami. 
Rano wszedł tam Ukrainiec Piotr 
Futryk, wyciągnął jednej z ko-
biet kosę z brzucha i powiedział: 
„Tak ludzie nie postępują”. Był 
to uczciwy i szanowany człowiek. 
Jeden z nielicznych którzy nie dali 
się wciągnąć do rzezi. Z tej grupy 
uratowała się tylko Anna Mazur, 
która wsunęła się pod łóżko. Ban-
dytów chyba zaślepiło - wszędzie 
szukali a tam nie. Według jej rela-
cji, wszystkie się gorąco modliły, 
a Katarzyna Krąpiec, wychodząc 
na egzekucję powiedziała: „No 
to chodźmy na tą naszą Golgo-
tę”. Gdy rizuni wrócili, a usłuż-
na gospodyni podała im wodę 
do obmycia z rąk krwi, jeden po-
wiedział : „Ja nie muszę myć, ja 
swoją udusiłem”. Rano Hnatów 
osłupieli, widząc Annę wyłażącą 
spod łóżka. Jacycha powiedziała 
tylko: „Hanko, a Wy de buły?” 
Przerażona i rozdygotana kobieta 
wyrwała się ze strasznego domu i 
półżywa pobiegła drogą do Zało-
ziec. Tej nocy na Kamionce banda 
zamordowała cztery osoby: Annę 
Dec, małżeństwo Dziobów (Mi-
kołaj, Agnieszka) i nocującego u 
nich Jana Majkuta. Annę zamę-
czyli powolnymi torturami. Miała 
wyrwany język, wydłubane oczy 
i liczne rany. Dziobów i Majku-
ta zamordowano w łóżkach. Był 
to ostatni mord w Milnie. Tych 
9 bezbronnych kobiet, w tym 2 
młode dziewczyny, oraz 2 męż-
czyzn, złożyło ostatnia ofiarę krwi 
i życia ojczystej ziemi” (Adolf 
Głowacki: „Milno - Gontowa. 
Informacje zebrane od ludzi star-
szych - urodzonych na Podolu, 
wybrane z opracowań historycz-
nych i odtworzone z pamięci”; 
Szczecin 2008).  W Sylwestra 
1944 roku we wsi Milno zostali 
zamordowani przez bandę UPA:   
1. Botiuk Katarzyna - 
zam. Bukowina, uduszona  
2. Buła Maria - zam. Bu-
kowina, zastrzelona  
3. Czapla Anna - zam. Bu-
kowina, zastrzelona  
4. Dec Anna - zam. Kamion-
ka, zamęczona torturami  
5. Dzioba Agnieszka - zam. Ka-
mionka, zastrzelona w łóżku  
6. Dzioba Mikołaj - zam. Ka-
mionka, zastrzelony w łóżku 
7. Krąpiec Anna - zam. Bukowi-
na, zastrzelona  
8. Krąpiec Katarzyna - zam. 
Bukowina, zamordowana kosą  
9. Majkut Jan - zam. Ka-
mionka, zastrzelony w łóżku  
10.Zaleska Katarzyna - zam. Bu-
kowina, zamordowana kosą 
11. Zaleska Stefania - zam. Buko-
wina, zastrzelona. 
We wsi Semenów pow. Trem-
bowla banderowcy zmordowali 
6 Polaków, w tym we młynie kie-
rownika i księgowego. 
We wsi Uhryńkowce pow. Za-
leszczyki w noc sylwestrową  z 
31 grudnia 1944 na 1 stycznia 
1945 roku upowcy  oraz ukra-

ińscy chłopi z okolicznych wsi 
w sile ponad 200 osób podczas 
napady wymordowali około 150 
Polaków. Ukraińcy zatarasowali 
drzwi polskich domów i je podpa-
lili, stąd większość ofiar spłonęła 
żywcem; uciekających zabijali 
siekierami, widłami, bagnetami. 
Ofiarami były kobiety, dzieci i 
starcy, gdyż mężczyźni w wie-
ku 18 - 50 lat powołani zostali 
do Wojska Polskiego, które stało 
w tym czasie nad Wisłą. Śledz-
two IPN  (sygn. akt. S 74/02/
Zi) wymienia Uhryńkowce jako 
miejsce zbrodni ludobójstwa o 
szczególnym okrucieństwie. ”Na 
zbiorowej liście pomordowanych 
brak jest: Dziędziora Jan l.71, 
Dziędziora Tekla l.65, Dziędziora 
Albina l.20 ze wsi Uhryńkowce, 
zamordowani 31.12.44r.( od mo-
jej cioci Franciszki Kwiczak, żony 
Dominika, zamordowanego w 
październiku 1944r. w Głęboczku, 
dowiedziałem się, ze tam miesz-
kał brat mojej babci Agnieszki 
Czarneckiej z Dziędziorów z ro-
dziną. Babcia marła na Syberii 
w nieznanej rodzinie miejscowo-
ści, ponieważ listy od babci były 
niszczone przez Ukraińców w 
Łanowcach).” (Mieczysław Wal-
ków 16.01.2012; w:  http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/
czytelnicy.html  ; oraz: www.ab-
solwenci56.szczecin.pl ). 
We wsi Worochta pow. Nad-
wórna w noc sylwestrową z 31 
grudnia 1944 na 1 stycznia 1945 
roku upowcy zamordowali 72 
Polaków, w tym 8-osobową ro-
dzinę Wydrów. Oddział UPA pod 
dowództwem gajowego Hawryły 
Dederczuka otoczył wieś kordo-
nem. Następnie upowcy rozeszli 
się po wsi, wstępowali do polskich 
domów i mordowali Polaków bez 
względu na płeć i wiek przy po-
mocy siekier, noży i bagnetów. Po 
dokonaniu mordu do obejść wkra-
czały ukraińskie kobiety i zabie-
rały na podstawione sanie mienie 
zabitych. Rzeź przerwał oddział 
sowieckiego wojska stacjonujący 
w pensjonacie „Oaza”, zaalar-
mowany przez córkę legionisty 
Sołowija. Ciała zabitych zostały 
pochowane 2 stycznia 1945 przy 
pomocy żołnierzy sowieckich w 
zbiorowej mogile przy cerkwi 
greckokatolickiej w Worochcie. 
Ich mogiły odnalazł przy pomocy 
Józefa Smereczyńskiego w 1989 
roku Jan Wydra.  
We wsi Załazie pow. Jarosław: 
„31 grudnia 1944 w Załaziach 
uprowadzono Jana Pawliszkę i 
jego żonę.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 114). 
   W okresie od maja do koń-
ca grudnia  1944 roku we wsi 
Okniany pow. Tłumacz bande-
rowcy zmordowali 15 Polaków, 
w tym mężczyznę przed zamor-
dowaniem i wrzuceniem do rzeki 
Dniestr torturowali przez 2 tygo-
dnie. 
   W okresie od lipca do grud-
nia 1944 roku we wsi Nowy 
Rogowiec pow. Zbaraż Ukraińcy 
zamordowali 11 Polaków: 6-oso-
bową rodzinę Sieniakiewiczów 
z córkami lat 10, 12, 14 i 16; 
3-osobową rodzinę Michalskich 
z 19-letnią córką; 17-letniego Ka-
mińskiego oraz 32-letnią Zofię 
Boczar.  
   W okresie sierpień – grudzień 
1944 roku  we wsi Horożanka 
pow. Podhajce Ukraińcy zamor-
dowali 24 Polaków. Odrąbali 
palce 35-letniej Joannie Czeczel, 
ponieważ stawiała opór trzymając 
się jakiegoś sprzętu w mieszka-
niu, uprowadzili ją i zamordowali 
w nieustalonym miejscu. Matkę i 
synową o nazwisku Cal powiesili 
we własnej zagrodzie. 19-letnie-
mu Stefanowi Złotnickiemu przy-
bili kołkiem głowę przez uszy do 

ziemi – tak odnalazła go matka, 
natomiast 15-letniego syna w 
ogóle nie odnalazła.  
   W okresie od września do 
grudnia 1944 roku we wsi To-
urów pow. Brzeżany Ukraińcy 
zamordowali 11 Polaków. 
   W okresie listopada i grudnia 
1944 roku: 
We wsiach: Bachów, Horta, 
Jabłonica Ruska, Jawornik, 
Kotów, Obarzyn, Piątkowa, Po-
ręby, Siedliska, Sufczyn, Ulucz, 
Zahutyn w pow. Przemyśl miały 
miejsce mordy dokonane przez 
Ukraińców na ludności polskiej. 
We wsi Radowicze pow. Kowel: 
“Pewnego dnia, w drugiej poło-
wie listopada lub w grudniu 1944 
r. mój brat Witek i siostra Irena 
udali się po paszę i do Treflera 
z żywnością. Drzwi domu były 
otwarte, a on martwy siedział na 
krześle ze śladami postrzałowymi 
głowy, która zwisała do tyłu. Z 
nóg miał ściągnięte buty i zabra-
ne. Jak się potem okazało, tej sa-
mej nocy ów Kolka zawiózł te buty 
do Zasmyk do szewca o nazwisku 
chyba Żołnik i kazał je przerobić 
i dopasować do jego nóg. Ciało 
Treflera zostało pochowane na 
cmentarzu w Zasmykach przez 
moją rodzinę i podobnych jemu 
tułaczy. P.S. Po wojnie odnalazł 
nas syn Treflera, Bolesław, za-
mieszkały we Wrocławiu, który w 
czasie wojny był w Wojsku Pol-
skim i walczył na froncie. Dowie-
dział się od nas o tragicznym losie 
swojego ojca i zabrał jego skrom-
ne rzeczy, które przywieźliśmy zza 
Buga. Jego matka i siostra zosta-
ły wcześniej zamordowane przez 
Ukraińców. P.S. W uzupełnieniu 
do mordu Leśniewskich, chcę do-
dać, że na podstawie mojej roz-
mowy z przed kilku lat, z Ukraiń-
cem z Radowicz, Klimienką (który 
już nie żyje) dowiedziałem się, że 
w napadzie na Leśniewskich bra-
ło udział między innymi dwóch 
nacjonalistów z Radowicz, syn 
miejscowego popa i jeszcze jakiś 
jeden, którego nazwiska nie znam. 
Po wojnie obaj uciekli do Amery-
ki. Rola syna popa była wiodąca.” 
(Ryszard Romankiewicz: Moje 
Radowicze; w: http://wolyn.org/
index.php/wspomnienie-woy-
nia/164-moje-radowicze.html; 04 
maja 2011). 
We wsi Siedliska pow. Przemyśl 
zamordowali 5-osobową rodzinę 
polską z 3 dzieci; ofiary miały po-
łamane ręce i wydłubane oczy. 
We wsi Ubinie pow. Kamionka 
Strumiłowa zamordowali na dro-
gach 5 Polaków.  
   W grudniu 1944 roku: 
We wsi Babińce koło Dźwino-
grodu pow. Borszczów: „Byłam 
mieszkanką wsi Babińce k. Dźwi-
nogrodu. Na początku lata 1944 r. 
władze sowieckie zabrały do woj-
ska wielu mężczyzn, w tym moje-
go tatę Juliana Krzyżewskiego i 
męża Joanny Gonczowskiej. Ty-
dzień po Bożym Narodzeniu 1944 
r., kiedy spałam z mamą na piecu, 
banderowcy rozbili drzwi i weszli 
do naszej chaty. Było ich trzech. 
Ściągnęli moją mamę z pieca do 
sieni i tam ją kolejno gwałcili. Po-
tem pobili ją tak mocno, że była 
cała posiniaczona. Ja w tym cza-
sie schowałam się pod poduszkę, 
a kiedy zaczęłam krzyczeć, jeden z 
banderowców uderzył mnie moc-
no pałką. Kiedy oprawcy opuścili 
naszą chatę mama powiedziała: 
„Uchodźmy z chaty, bo jak jesz-
cze raz przyjdą to nas zabiją”. 
Wzięłyśmy pierzyny na siebie i 
poszłyśmy na strych do stajni. Do 
rana tam siedziałyśmy nie mogąc 
zasnąć. Słyszałyśmy, jak w nocy, 
drogą przez naszą wieś szli i je-
chali saniami i końmi bandyci – 
banderowcy. Rano poszłyśmy do 
mieszkania. Przyszła wtedy do 

nas nasza sąsiadka, koleżanka 
mamy, Joanna Gonczowska. Opo-
wiedziała nam, że u niej też byli 
banderowcy i też ją gwałcili przy 
dzieciach” (Maria Krzyżewska – 
Krupnik; w: Komański..., s. 537 
– 538).  
We wsi Berezowica Mała pow. 
Zbaraż Ukraińcy zamordowali 
3 Polaków: Józefa Szeligę, jego 
córkę Bronisławę oraz Mateusza 
Zakrzewskiego. (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7). 
We wsi Biała pow. Przemyśla-
ny zostały porwane, wywiezione 
do lasu i zamordowane: Bednarz 
Antonina, lat 70; Bednarz Anna, 
lat 30, żona Władysława; Bednarz 
Eugenia, lat 15, córka Władysła-
wa; Bednarz Zofia, lat 9, córka 
Władysława. (Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 170). „Jak już byliśmy w 
Dunajowie, to dowiedziałam się 
o losie kobiet z rodziny Bedna-
rzów, które - ufając zapewnieniom 
Ukraińców, że Polki mogą żyć 
spokojnie - nie opuściły Białego 
na wiosnę 1944 r. Kilka dni przed 
świętami Bożego Narodzenia 
banderowcy przyjechali wozami 
z obornikiem i zabrali ze sobą 
dwie kobiety - Antoninę Bednarz i 
Annę Bednarz (żonę Władysława) 
oraz dwie dziewczynki, Eugenię 
Bednarz (lat 15) i Zofię Bednarz 
(lat 9). Zawieźli je pod las, gdzie 
rzucili obornik pod cztery drzewa, 
a kobiety posadzili na oborniku i 
przydrutowali je do drzew. I tak 
je pozostawili. Kobiety krzyczały 
o pomoc, jednak nikt nie ośmielił 
się iść do nich, ani powiadomić 
milicję w mieście. Mróz i pada-
jący śnieg skrócił ich męki. Przez 
wiele dni zlatywały się tam wro-
ny na żer oraz bezpańskie psy, 
gryząc i szarpiąc zwłoki. W Bia-
łym Ukraińcy zamordowali 270 
osób.” (Genowefa Czajkowska; 
w: Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 
161). 
We miejscowości Bircza pow. 
Dobromil upowcy zamordowali 
2 Polaków. 
We wsi Błyszczanka pow. Za-
leszczyki zamordowali 6 Pola-
ków, w tym 5-osobową rodzinę 
Ziółkowskich. 
We wsi Bohorodczany Stare 
pow. Stanisławów zamordowali 
24 Polaków, w tym 4-osobową 
rodzinę Komosińskich z 17-let-
nim synem i 20-letnią córką, oraz 
Ukraińca, u którego ta rodzina 
mieszkała. 
Na drodze z miasta Brody do 
wsi Podkamień banderowcy za-
mordowali 3 NN mieszkańców 
Podkamienia.  (Kubów..., jw.). 
W mieście Brzeżany woj. tarno-
polskie „zginęli: Misiewicz Stani-
sław, Krukowski N., Radziwiłł N., 
Sakaluk N. (Ukrainiec z mieszanej 
rodziny) oraz dwie nierozpoznane 
osoby.” (Kubów..., jw.). 
We wsi Budzyń pow. Jarosław: 
„W 1944 r. w Budzyniu zamordo-
wali Stanisława Kasprzaka i Raj-
ze Fajge” . (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 114). Rajze Fajge była Żydów-
ką. 
We wsi Bukowina pow. Zborów 
zostali zamordowani Buła Maria i 
Letki Paweł. (Kubów..., jw.).  
We wsi Burakówka pow. Za-
leszczyki zamordowali 18 Pola-
ków z 5 rodzin. 
We wsi Ciemierzyńce pow. Prze-
myślany w 1944 roku zostało za-
mordowanych 7 osób N.N. „W 
1944 roku zamordowano 7 osób, 
w tym syna leśniczego; nazwisk 
nie udało się ustalić. Jednego z 
nich zamordowano w piwnicy. 
Rozdarli mu usta od ucha do ucha 
mówiąc, że będzie miał Polskę od 
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morza do morza. On przed tym 
modlił  się, więc wycięli mu język 
i wydłubali oczy. Męczyli go dwa 
dni, potem wywieźli go za wieś i 
porzucili w okopie, gdzie go zna-
leziono i zakopano.” (Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009,  s. 175 – 176). 
We wsi Cygany pow. Borszczów 
zamordowanych zostało 16 NN 
Polaków. (Kubów..., jw.). 
We wsi Czabarówka pow. Ko-
pyczyńce zamordowali pod lasem 
25-letnią Janinę Lewicką. 
We wsi Czanyż pow. Kamionka 
Strumiłowa „zostali rozstrzelani 
przez SB-UPA dwaj członkowie 
UPA – bracia Stupniccy za odmo-
wę wykonania rozkazu zabicia ich 
matki Polki.”. (Kubów..., jw.). 
We wsi Czarnołoźce pow. Tłu-
macz zamordowali 9 Polaków. 
We wsi Dobromirka pow. Zba-
raż zamordowali Bolesława Pod-
górskiego ze wsi Kretowce. 
W miasteczku Dunajów pow. 
Przemyślany: „Chałupiński An-
toni, uprowadzony przez UPA. 
Czech Michał, zastrzelony na 
drodze z młyna do domu.” (Jó-
zef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 157). 
Oraz został uprowadzony przez 
UPA Stanisławski Stanisław. (Jó-
zef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009,  s. 158).
We wsi Dupliska pow. Zalesz-
czyki zamordowali 8 Polaków. 
We wsi Dźwiniaczka pow. 
Borszczów Ukraińcy powiesili 
w lesie Zenona Bednarczyka, z 
którym pracowali razem przy wy-
rębie. 
We wsi Filipkowce pow. Borsz-
czów: ”zamordowani zostali: 
Biurkowska Olga l. 43, jej córki: 
Janina l. 20 i Stefania l. 18, Kranz 
Stanisław l. 17, Kwaśniewski 
Piotr l. 58, Śnieżyk Piotr l. 8„. 
(Kubów..., jw.).
We wsi Gaje Wielkie pow. Tar-
nopol zamordowali 10 Polaków: 
7-osobową rodzinę z 5 dzieci 
oraz małżeństwo z teściową. „W 
grudniu 1944 sprawcy określani 
przez świadków jako banderowcy 
zabili w Gajach Wielkich 10 osób 
z rodzin Czarnieckich i Kopców”. 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnia_w_Gajach_Wielkich ). 
We wsi Germakowka pow. 
Borszczów pod koniec 1944 roku  
małżeństwo polsko-ukraińskie 
zamierzało wyjechać do Polski. 
Safron Kifjak był Ukraińcem, 
jego żona Zofia z domu Konopska 
była Polką. Tuż przed wyjazdem 
jej mąż zaginał. „Zaniepokojona 
Zosia pobiegła do leśniczówki i 
zobaczyła męża z uciętą głową. 
Przebywała tam liczna grupa pi-
janych banderowców. Oni zatrzy-
mali Zosię, najpierw ją zbiorowo 
zgwałcili, następnie włożyli ja do 
dużego worka, położyli na ziemi, 
i zaczęli ćwiczyć rzucanie noży w 
worek. Podobno zabawa trwała 
dość długo. Ofiara strasznie krzy-
czała i cierpiała, aż wreszcie sko-
nała”  (Stanisław Leszczyński; 
w: Komański..., s. 545). 
We wsi Gontowa pow. Zborów 
banderowcy zamordowali 4 Po-
laków, byli to: Dobrowolska Ka-
tarzyna, Bieniaszewska Maria, 
Letki Paweł, Olejnik Piotr (Adolf 
Głowacki; w: http://www.milno.
pl/readarticle.php?article_id=6). 
Koło miasteczka Halicz w re-
jonie tzw. Krzywej Góry pow. 
Stanisławów banderowcy zamor-
dowali 15 Polaków i 2 Ukraińców 
wiozących zboże i zrabowali 17 
furmanek. Patrz: 27 grudnia 1944. 
We wsi Hałuszczyńce pow. Ska-
łat Ukraińcy podpalili dom, w 
którym schronił się ksiądz z grupą 
parafian, a następnie zamordowali 
uciekających 10 Polaków. Księ-
dza odnaleziono nieprzytomnego 

w śniegu na drugi dzień, przeżył i 
pozostał we wsi z grupą Polaków.  
Inni: „zamordowano 12 Polaków” 
(Kubów..., jw.). 
We wsi Hnidawa pow. Zbo-
rów zostały zamordowane: Gór-
ska Katarzyna i Półtorak Maria. 
(http://www.olejow.pl/readarticle.
php?article_id=250) 
We wsi Hnilcze pow. Podhajce 
utopili w studni 65-letniego Kor-
nela Butrymowskiego. 
We wsi Hostów pow. Tłumacz 
uprowadzili do lasu i zamordowa-
li 24-letniego Mikołaja Markie-
wicza (jego ojca zamordowali 1 
września 1944 roku). 
We wsi Howiłów Wielki pow. 
Trembowla banderowcy zamor-
dowali 5 Polaków. 
We wsi Hujsko pow. Przemyśl: 
„W grudniu 1944 w Hujsku (wów-
czas jeszcze wioska pod kontrolą 
radziecką) zamordowano jednego 
Polaka.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 213). 
We wsi Hurko pow. Przemyśl 
zostali zamordowani przez ban-
derowców: Władysław Kaduk, 
Katarzyna Kaduk, Michał Kaduk, 
Marian Petryczko i Franciszek 
Sawicki. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.144 -145). 
We wsi Jezierzany pow. Borsz-
czów zamordowali 20 Polaków i 
8 Ukraińców, pracowników sow-
chozu. 
We wsi Kniażyce pow. Prze-
myśl: „W końcu grudnia 1944 r. 
zamordowano w leśniczówce na-
stępujące osoby: 1-4. Narożnow-
ski Paweł i Katarzyna i ich dzieci 
Jan l. 12 i Maria l. 3.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.; Seria – tom 8). 
We wsi Kolędziany pow. Czort-
ków zamordowali 27 Polaków, w 
tym 7-osobową rodzinę z 5 dzieci 
oraz 1 Rosjanina. 
We wsi Korczowa pow. Jawo-
rów w 1944 r. zamordowali Mi-
chała Senię i Andrzeja Macha-
łowa. Wg Z. Moszumańskiego 
byli to Andrzej Senia i Andrzej 
Michałów. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 113). 
We wsi Kozówka pow. Tarnopol 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków. 
W mieście Lesko woj. rzeszow-
skie upowcy zamordowali 7-oso-
bową rodzinę polską Hażyńskich. 
We wsi Lubycza Krolewska 
pow. Rawa Ruska zamordowali 
7 Polaków, w tym 6 milicjantów. 
We wsi Łazy pow. Jarosław 
Ukraińcy zamordowali Annę Fe-
renc i Rotmana. (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s. 114). 
We wsi Magdalówka pow. Ska-
łat banderowcy zamordowali 
11 Polaków, w tym 14-letniego 
chłopca i 18-letnią dziewczynę.  
We wsi Manajów pow. Zborów 
zamordowali 5 Polaków, w tym 4 
kobiety. 
We wsi Milno pow. Zborów za-
mordowali 3 Polki: dwie zarąbali 
siekierami, trzecią, lat 35, żonę 
Ukraińca, powiesili. 
We wsi Monasterczany pow. 
Nadwórna pod koniec 1944 roku 
banderowcy wyprowadzili na po-
dwórze z mieszkania 84-letnią 
Polkę Eleonorę Szczepanik, i tam, 
po torturach, zamordowali ją. Jej 
zwłoki porąbali na kawałki, roz-
rzucili po podwórzu i wypuścili 
z chlewa świnie, które te kawałki 
zjadały. 
We wsi Mszana pow. Gródek 
Jagielloński zamordowali 4 ro-
dziny polskie; tj. 12 Polaków, 
oraz 3-osobową rodzinę polsko-

-ukraińską. 
We wsi Nakwasza pow. Brody 
„zginęła Hawryluk Olga (Ukrain-
ka) l.19 i Kowal Jan l. 55”  (Ku-
bów..., jw.). 
We wsi Nazawizów pow. Nad-
wórna na drodze zamordowali 4 
Polaków, w tym kobietę. 
We wsi Nowosiółki pow. Prze-
myśl: „W 1944 r., w rejonie No-
wosiółek banderowcy mieli za-
mordować 10 Polaków, mieszkań-
ców wsi. Jednym z nich mógł być 
uprowadzony z Nowych Sadów a 
następnie zamordowany skład-
nicowy Mieczysław Trombars (w 
literaturze podaje się także nazwi-
sko Trąbas).” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 213). 
We wsi Nowy Dwór pow. Sokal 
zamordowali Józefę Banach. 
We wsi Obarzańce pow. Tar-
nopol: „Pragnę uzupełnić in-
formację o zamordowanych na 
przełomie grudnia i stycznia we 
wsi Obarzańce i okolicach, moich 
krewnych. W grudniu Wasyl Ja-
siński brat mojego dziadka, został 
zamordowany jak wracał do swo-
jego domu. Zwłok nigdy nie odna-
leziono” (Krzysztof Jasiński; w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl  ; 12.07.2012). 
We wsi Oleszyce pow. Luba-
czów w grudniu 1944 r. zamor-
dowali Piotra Horeczego ur. 1900 
r. i Bolesława Niwelińskiego ur. 
1913 r. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa).
W mieście Ołyka pow. Łuck 
upowcy zamordowali 32-letnią 
Marię Wachnowską. 
We wsi Pajówka pow. Skałat  
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 21 Po-
laków. 
We wsi Podhorce pow. Złoczów 
w grudniu zginęło kilku Polaków. 
(Kubów..., jw.).  
We wsi Poznanka Gniła pow. 
Skałat: „W grudniu 1944 roku 
został zamordowany Król, lat 
około 23, inwalida bez jednej 
ręki. Miały te miejsce pojedyncze 
mordy. Liczba i nazwiska ofiar nie 
zostały ustalone”.(„Skałat – cza-
su pokoju i wojny”. Wspomnień  
księga druga. Warszawa 2003). 
We wsi Presowce pow. Zborów 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 103 Po-
laków. 
We wsi Rajskie pow. Lesko 
(Bieszczady) zamordowali 1 Po-
laka.  „We wsi Rajskie w grudniu 
1944 roku bojówkarze SB-OUN 
kazali Ukraince zamordować 
swojego męża Polaka, grożąc w 
przeciwnym wypadku zabiciem jej 
dwójki małych dzieci. Kobieta od-
mówiła wykonania tego. W szoku 
nerwowym rzuciła się na bande-
rowców, ci natomiast zamordo-
wali całą rodzinę – ją, jej męża 
Polaka, i dwójkę małych dzieci”. 
(Siekierka, s. 400, lwowskie).
We wsi Rosochowaciec pow. 
Skałat banderowcy zamordowa-
li 10 Polaków. „Jesienią 1944 
r. ks. Mirecki został skazany na 
śmierć przez UPA. Gdy w grudniu 
tego roku udał się z posługą do 
chorego we wsi Rosochowaciec, 
należącej do parafii w Podwo-
łoczyskach, banderowcy w nocy 
napadli na dom, w którym się 
zatrzymał. Upowcy podpalili bu-
dynek zmuszając przebywających 
w nim Polaków do ucieczki. Do 
uciekających otworzyli ogień z 
broni maszynowej zabijając ok. 
10 osób. Ks. Bronisław przeżył 
spalenie domu, gdyż schował się 
w zalanej wodą piwnicy. Tej nocy 
kompletnie osiwiał. Nazajutrz 
znaleziono go nieopodal nieprzy-
tomnego w śniegu.” (https://wpo-

lityce.pl/kosciol/305592-niezlo-
mny-kaplan-z-podola-opowiesc-
o-ksiedzu-bronislawie-mireckim-
1903-1986?strona=3 ). 
We wsi Rożanówka pow. Za-
leszczyki  zamordowali Włady-
sława Ostropolskiego jadącego do 
młyna oraz zrabowali mu konie, 
sanie i zboże. 
We wsi Ruzdwiany pow. Trem-
bowla „zginął NN. żołnierz WP, 
przebywający u rodziny na urlo-
pie” (Kubów..., jw.). 
We wsi Skorodyńce pow. Czort-
ków zamordowali Annę Chmie-
luk, lat 36. 
We wsi Stanimierz pow. Prze-
myślany zamordowany został 
Dobosz Stanisław. (Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 228).
We wsi Stechnikowce pow. Tar-
nopol Ukraińcy pobili Polaka 
o nazwisku Barabasz i utopili w 
studni  
We wsi Stryjówka pow. Zbaraż 
zamordowany został Podgórski 
Bolesław. (Kubów..., jw.). 
We wsi Szczawne pow. Sanok 
zamordowali Eliasza Turka, lat 
35.  
We wsi Szczutków pow. Luba-
czów bojówkarze SB-OUN za-
mordowali 2 Polki oraz Ukraińca 
(jego żonę i teściową). 
We wsi Szutromińce pow. Za-
leszczyki banderowcy zamordo-
wali 30 Polaków. 
We wsi Święty Józef pow. Koło-
myja zamordowali 10 Polaków: 
uprowadzili mężczyznę, który 
zaginął bez wieści oraz żywcem 
spalili wraz z domem jego żonę, 
córkę i syna; ponadto zamordo-
wali 3-osobową rodzinę i kobietę. 
We wsi Tarnowica Leśna pow. 
Nadwórna zamordowali 22 Po-
laków, w tym 5-osobową rodzinę 
Dziędziów spalili żywcem w bu-
dynku, 2 małżeństwa (jedna żona 
w ciąży), jedną kobietę uprowa-
dzili do lasu. 
We wsi Teofipólka pow. Brze-
żany przy stacji kolejowej zięć 
Ukrainiec zamordował swoją 
rodzinę polską: teścia, teściową 
oraz żonę i ich córkę, około 1,5 
roczną, którą przywiązał sznur-
kiem do sań i ciągnąc po śniegu 
spowodował jej śmierć, Druga 
córka boso i w bieliźnie uciekła 
po śniegu 7 km do swojej krewnej 
we wsi Kozowa i ocalała. (Ko-
mański..., s. 130). 
We wsi Torskie pow. Zalesz-
czyki zamordowani zostali: „Ba-
naś Szymon l. 80, dwie kobiety 
o nazwisku Bednarowska, Bed-
narowski Dionizy, Bednarowska 
Weronika, jej córka Stefania, Ka-
czaniuk N. (kobieta), Kościuk N. 
(Ukrainiec, diak), jego żona Ma-
ria (ze Stojanowiczów) - Polka, 
Łączyński Antoni l. 18, Mykietiuk 
Antoni, Płoszczeńska Antonina, 
Sędziszewski Józef, jego żona 
(Ukrainka)” (Kubów..., jw.).  
We wsi Tudorów pow. Kopy-
czyńce „powstańcy ukraińscy”  
wymordowali w kościele 40 Po-
laków, mieszkańców wsi którzy 
tutaj się schronili, a następnie spa-
lili ich ciała razem z kościołem. 
(Komański..., s. 247).  
We wsi Turówka pow. Skałat 
zamordowali 13 Polaków i 1 Ro-
sjanina. 
We wsi Uhnów pow. Rawa Ru-
ska zamordowany został Jan Pi-
roszy, wójt. 
We wsi Uhryńkowce pow. Za-
leszczyki zamordowali 11 Pola-
ków, w tym 4-osobową rodzinę 
(rodziców i 2 córki) uciekającą do 
Zaleszczyk, której zrabowali wóz, 
konie i dobytek oraz księgowego 
z majątku z 5-letnim synem. 
We wsi Urłów pow. Zborów za-

mordowali 5 Polaków, pracowni-
ków majątku. 
Koło wsi Wasylkowce pow. Ko-
pyczyńce pod lasem zamordowali 
25-letnią Janinę Lewicką. 
We wsi Weleśnica pow. Nad-
wórna „została żywcem spalo-
na w budynku starsza kobieta o 
nazwisku Pawłycha. W tejże wsi 
drugą kobietę o nazwisku Maria 
Ondrejczuk banderowcy przy-
wiązali nogami do dwóch koni i 
rozdarli ją na połowę, a na kobie-
cie o nazwisku Muszyńska, któ-
rą schwytano w pobliskim lesie 
dokonano tortur, wydłubując jej 
oczy i odcinając na żywo piersi, 
a potem zamordowano” (Franci-
szek Maziarz; w: Siekierka..., s. 
359; stanisławowskie). 
We wsi Wiązownica pow. Ja-
rosław: „W grudniu 1944 roku 
mieszkaniec sąsiedniej Wiązow-
nicy Jan Katana, nie powrócił z 
lasu, dokąd pojechał po drzewo. 
Znaleziono go porąbanego sie-
kierą.” (Stanisława Kaniewska, 
Zofia Kaniewska; w: Siekierka..., 
s. 301).  
We wsi Wicyń pow. Złoczów 
banderowcy zamordowali 60 Po-
laków (Kubów..., jw.). 
We wsi Wierzblany pow. Ka-
mionka Strumilowa zamordo-
wali 5 Polaków. 
We wsi Wołkowyja pow. Lesko 
w grudniu  na drodze w okolicy 
wsi Wołkowyja UPA zatrzymała 
Polkę z Zatwarnicy, matkę dwójki 
dzieci. Została ona przywiązana 
do konia, uprowadzona do lasu i 
zaginęła bez wieści. 
We wsi Wołoszcza pow. Droho-
bycz obrabowali gospodarstwa 
polskie i uprowadzili 6 Polaków, 
po których ślad zaginął. 
We wsi Worwolińce pow. Za-
leszczyki Ukraińcy zamordowali 
Adelę Tymuś. 
We wsi Zagórze pow. Zborów 
zamordowany został Władysław 
Gaździcki, mieszkaniec wsi Ka-
mionka. (Adolf Głowacki „Milno 
- Gontowa. Informacje zebrane 
od ludzi starszych - urodzonych 
na Podolu, wybrane z opracowań 
historycznych i odtworzone z pa-
mięci”. Szczecin 2008).
We wsi Zalesie pow. Czortków 
„zginęli: Kramczyńska N. l. 22, 
mężczyzna Stożek N., Szefer Alek-
sander l. 45, Wąsowicz Józef l.45, 
dziewczyna l. 23, NN. rodzice z 
20-letnim synem. (Lista niepeł-
na).” (Kubów..., jw.). 
We wsi Zarudce pow. Lwów 
zatrzymali na stacji kolejowej 
Zaszków 24-letniego Tadeusza 
Piblaka, przywiązali go do sań i 
ciągnęli w pełnym biegu pod jego 
dom w Zarudce i tam na oczach 
matki zastrzelili. Następnego dnia 
spalili żywcem wraz z domem 
jego matkę i siostrę. 
We wsi Zaszków pow. Lwów za-
mordowali 9 Polaków. 
   Zimą 1944 roku: 
We wsi Babcze pow. Nadwór-
na: Zimą 1944 r. został zam. Ke-
welerowski Jan (1888) palacz w 
kotłowni (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Markopol pow. Zborów: 
„Józef [Dajczak „Halaburda”] 
ożenił się z Hanką Budniczką z 
Manajowa, która była bogatą je-
dynaczką. Mieli oni jedną córkę 
Anielcię, bardzo ładną i zgrabną. 
Po froncie, zimą 1944 r., wujek 
Józef zawiózł zboże do młyna do 
Hnidawy. Właścicielem młyna 
był Polak o nazwisku Babirecki. 
W tym samym czasie we młynie 
znaleźli się też inni Polacy. Byli 
to: 20-letni Władzio Trymbulak 
z Manajowa oraz kuzyn mego 
ojca - Jasio Olender z Hnidawy. 
W pewnej chwili do młyna weszło 
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czterech uzbrojonych ukraińskich 
banderowców. Kazali usiąść Po-
lakom na saniach i powieźli ich 
do miejscowości Markopol, na 
północ od Hnidawy. Wszyscy zo-
stali wtłoczeni do wolno stojącej 
stodoły. Stodołę wraz z ludźmi 
w środku Ukraińcy podpalili. 
Do dziś nie wiadomo, czy przed 
podpaleniem Polacy zostali roz-
strzelani i czy byli związani. Po 
kilku dniach matki i żony pomor-
dowanych odnalazły ich zwęglone 
zwłoki. Trudno je było zidentyfi-
kować, gdyż pozostały właściwie 
tylko korpusy ciał. Wujna Bud-
niczka rozpoznała swego męża 
po guziku od kalesonów. Guzik 
zachował się, gdyż ciało leżało na 
brzuchu i ogień nie zdołał strawić 
skrawka materiału, do którego był 
przyszyty. Pozostałe dwie żony 
i matka zabrały po jednym zwę-
glonym korpusie, nie wiedząc do 
końca, czy wzięły właściwy.” (Ka-
zimierz Olender: „Zapamiętane 
z dzieciństwa”. Sanok 2000’ za:  
http://www.olejow.pl/readarticle.
php?article_id=250  ). 
We wsi Szybalin pow. Brzeża-
ny: „Pamiętam napad na naszą 
wieś zimą 1944. Mama przez 
okno zobaczyła, że płonie wioska 
po drugiej stronie rzeki. Ja już 
spałam, więc zawinęła mnie w 
koc, na nogi włożyła oficerki ojca 
i uciekłyśmy do zaprzyjaźnionej 
Ukrainki. Przyjęła nas i razem ze 
swoimi dziećmi ukryła w zejściu 
do piwnicy przy piecu kuchennym. 
Na tym zejściu stał kosz z drew-
nem, leżały stare szmaty i śmieci. 
Rano była groza, psy ujadały, pół 
wioski spalono. I nagle pukanie 
do okna. To był uciekinier, kolega 
ojca, przed banderowcami ukrył 
się w rzece, przeczekał tak kilka 
godzin, potem czołgał się po łące, 
aż dotarł do Ukrainki. Opowiadał, 
co tam się działo. Żonę, mamę i 
córkę ciężarną ukrył w stogu sia-
na, przeżyły. Po tym wieczorze 
zorganizowano warty, milicja i 
gospodarze pilnowali wsi. Nic to 
nie dało. Następnej nocy napadli 
na posterunek. Zginął mój kuzyn, 
rażony granatem. Koledze odcięli 
nogi i ręce, wykrwawił się. Ojciec 
starszą siostrę i mnie wywiózł do 
Brzeżan, do zaprzyjaźnionej pani. 
W miastach banderowcy nie gra-
sowali, ale było inne zagrożenie. 
Sowieci przeczesywali mieszka-
nia, gwałcili kobiety i dziewczyny. 
Siostra miała 22 lata, ja sześć. 
Naszą kryjówką było łóżko na 
wysokich nogach, okryte kocem i 
prześcieradłem do ziemi. Myśmy 
pod nim leżały.” (Cecylia Sik: 
A Szybalina żal; w: http://www.
gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20130614/REPOR-
TAZ/130539936 ; 14 czerwca 
2013). Komański..., s. 128, napad 
datuje na 11 listopada 1944 r.
Na stacji kolejowej Worwoliń-
ce pow. Zaleszczyki: „Szanow-
ny Panie, chciałabym prosić o 
umieszczenie na liście ofiar lu-
dobójstwa moja ciocię Helenę 
Zawiślak ur. w 1917 r. w Głębocz-
ku, córkę Wojciecha i Anny Zawi-
ślak. Została zamordowana zimą 
1944 na stacji Worwolińce, rejon 
Zaleszczyki województwo tarno-
polskie. Została zamordowana 
przez banderowców, których zna-
ła, dziadek opowiadał, że w dzień 
byli ich kolegami. Następny miał 
być mój dziadek Władysław Zawi-
ślak a brat Heleny, jemu udało się 
ukryć i przetrwał ten czas. Helena 
dostała 16 kul w brzuch i ręce. Zo-
stała pochowana na cmentarzu w 
Tłustym, nie ma jednak grobu ani 
żadnej tabliczki. Miejsce pochów-
ku jest przekazane orientacyjnie 
ze wspomnień starszych sióstr 
dziadka”. (Dobrosława Dubiec, 
25.01.2014: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl ). 
   W latach 1939 – 1944:  

We wsi Chmieliska pow. Skałat: 
„Straty ludności Polskiej w latach 
1939 – 1944 wyniosły 58 osób”  
(„Skałat – czasu pokoju i wojny”. 
Wspomnień  księga druga. War-
szawa 2003). Komański..., s. 332 
dokumentuje straty wynoszące 20 
Polaków.
   W latach 1941 – 1944: 
We wsi Dobrotwór pow. Ka-
mionka Strumiłowa OUN-owcy 
zamordowali co najmniej 50 Po-
laków. (Kubów..., jw.). 
We wsi  Załoźce  pow. Zborów 
zamordowali ponad 50 Polaków 
(Kubów..., jw.). 
W mieście powiatowym Zborów 
woj. tarnopolskie zamordowa-
li ponad 50 Polaków (Kubów..., 
jw.).
   W latach 1942 – 1944: 
W Lublinie banderowcy zabili 10 
osób. 
W powiecie lubelskim w pacy-
fikacjach niemiecko-ukraińskich 
zabitych zostało: 
we wsi Abramowice 10 osób, 
w miasteczku Bełżyce 33 osoby,  
we wsi Bogucin 18 osób,  
we wsi Bystrzejowice 54 osoby 
(w tym niewiadoma liczba osób 
zamordowanych tylko przez 
Niemców), 
we wsi Garbów (błędnie podana 
nazwa Grabów – przypis S. Ż.) 20 
osób, 
w kolonii Krasienin grupa żandar-
mów niemieckich i policjantów 
ukraińskich zamordowała dwóch 
Polaków w wieku 25-30 l., 
we wsi Majdan Krasieniński – 
oprócz wymienionego już przez 
S. Jastrzębskiego Edwarda Ma-
jewskiego banderowcy zabili 
dwóch mieszkańców NN,  
we wsi Markowice (zapewne cho-
dzi o Markuszów- przypis S. Ż. ) 
12 osób, 
we wsi Nasutów (błędnie podana 
nazwa Nasułów – przypis S. Ż.) 
12 osób, 
we wsi Palikije 6 osób,  
we wsi Szczuczki – nacjonaliści 
ukraińscy zamordowali 63 Pola-
ków, 
we wsi Wola Krasienińska (błęd-
nie podana nazwa Wola Kraśnień-
ska – przypis S. Ż.)  grupa żan-
darmów niemieckich wspólnie 
z grupą policjantów ukraińskich 
zamordowała 5 Polaków: 1-5. 
Blacha Jan, Bolesław Bogusław, 
Bolesław Staszek , Zając Sta-
nisław i Pietrzak i.n. (Siekierka 
S. Drop T. 20015. Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w woj. 
lubelskim w latach 1939-1947. 
Powiat Lublin. Na Rubieży 138: 
50-59. Za: Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie listy 
strat ludności polskiej /.../. W: Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Seria 
– tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016, 
Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom 
8 - Stowarzyszenie Kresowian  ). 

   W latach 1943 – 1944:   
We wsi Balice pow. Mościska 
banderowcy zamordowali 4 Pola-
ków, w tym kobietę. 
We wsi Czajkowice pow. Rudki 
zamordowali 25 Polaków.  
We wsi Gontowa na osiedlu 
Bukowina pow. Zborów zamor-
dowali kosą 2 Polki, były to: Krą-
piec Katarzyna i Zaleska Katarzy-
na. (Adolf Głowacki; w: (http://
www.milno.pl/readarticle.php?ar-
ticle_id=6).  
We wsi Koporuż pow. Rudki za-
mordowali 5 Polaków. 
We wsi Krasnosielce pow. Zło-
czów zamordowali kilku Pola-
ków. (Kubów…, jw.). 

We wsi Kutkorz pow. Złoczów 
zamordowanych zostało przez 
Ukraińców kilkunastu Polaków, 
w tym Biskup Emilia i Jankiewicz 
Jan. (Kubów,,,. jw.). 
We wsi Lisiatycze pow. Stryj 
banderowcy zamordowali 5 Pola-
ków w czasie prac polowych.  
We wsi Maksymowice pow. 
Sambor zamordowali 20 Pola-
ków. 
We wsi Nadyby pow. Sambor 
zamordowali 10 Polaków. 
We wsi Ostrobuż pow. Rawa 
Ruska zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Podbuż pow. Drohobycz 
uprowadzili i zamordowali 11 Po-
laków. 
We wsi Rachowice pow. Mości-
ska zamordowali 16 Polaków, w 
tym rodziny. 
We wsi Radłowice pow. Sambor 
zamordowali 10 Polaków. 
We wsi Rogóźno pow. Sambor 
zamordowali 6 Polaków. 
We wsi Rychcice pow. Droho-
bycz zamordowali co najmniej 21 
Polaków. 
We wsi Sieniawa pow. Jarosław 
policjanci ukraińscy aresztowali i 
zmordowali 10 Polaków. 
We wsi Truskawiec pow. Dro-
hobycz banderowcy zamordowali 
20 Polaków. 
We wsi Ugarsthal pow. Kałusz 
zamordowali 7 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę.  
We wsi Załucze nad Czeremo-
szem pow. Śniatyn policjanci 
ukraińscy oraz banderowcy za-
mordowali 20 Polaków.  
   W roku 1943 lub 1944:  
W miasteczku Klewań pow. 
Równe upowcy zamordowali 
42-letniego Polaka. 
Na terenie powiatu Krzemie-
niec woj. wołyńskie zamordowa-
li 2 Polki: matkę z córką, ciała ich 
wrzucili do studni sąsiadów. 
W mieście Sarny woj. wołyńskie 
zamordowali 12 młodych Pola-
ków, których mogiłę rozkopano 
po wejściu wojsk sowieckich w 
styczniu 1944 roku; część ofiar 
miała ręce powiązane drutem kol-
czastym. 
W mieście Włodzimierz Wołyń-
ski  zamordowali 2 Polaków, lat 
22 i 45. 
We wsi Zawady woj. kielec-
kie: „Przyszedł mi wtedy na myśl 
ukraiński oddział, przebrany w 
polskie mundury, który zatrzymał 
się w miejscowości Zawały i po 
paru dniach gościny, po rozpra-
cowaniu miejscowej ludności, 
doprowadził do spalenia i wy-
mordowania jej”. (Antoni Heda 
– Szary: Wspomnienia „Szarego” 
. Warszawa 2009, s. 164).   
    Na przełomie 1943/1944 roku; 
zimą 1943/1944 roku: 
We wsi Białogóra pow. Gródek 
Jagielloński upowcy zamordo-
wali 3 Polaków. 
We wsi Chiniówka pow. Zdoł-
bunów schwytali i powiesili 
13-letniego chłopca polskiego, 
Kazimierza Przewłockiego; jego 
matka i 2 siostry przetrwały zimę 
kryjąc się w wapiennych pie-
czarach i płytkich zagłębieniach 
gruntu. (Siemaszko..., s. 982). 
We wsi  Hryńkowce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 40 Polaków, 
w tym 12 dzieci i 7 starców, po-
zostałe to kobiety. (Kubów..., jw.).  
W mieście Kamionka Stru-
miłow woj. tarnopolskie: „W 
1943/44r zaginął Józef Broda z 
Kamionki Strumiłowej. Był zwią-
zany z AK i z tego powodu był po-
szukiwany przez nacjonalistów z 
UPA. Rodzina wujka musiała opu-
ścić rodzinny Żelechów Mały z 
uwagi na groźby banderowców.” 
(Krzysztof Handke w: www.stan-

kiewicze.com/udobojstwo.pl). 
Na trasie Kiwerce – Przebraże 
pow. Łuck upowcy zatrzymali 
pociąg i zamordowali Polaka, na-
uczyciela; przeżyła ciężko ranna 
jego córka, gdyż sądzili, że ją też 
zabili. 
We wsi Korytnica pow. Wło-
dzimierz Wołyński przywódca 
miejscowej bojówki UPA, były 
policjant ukraiński, Aleksy Kaliń-
czuk, zgwałcił i zastrzelił Polkę; 
po wojnie zamieszkał w Kaliszu 
pod fałszywym nazwiskiem Jan 
Wiśniewski; sądzony w 1969 
roku w Lublinie otrzymał wyrok 
15 lat więzienia (Siemaszko..., s. 
844). 
Na terenie powiatu Krzemie-
niec woj. wołyńskie upowcy 
przywiązali do sań Polaka Stani-
szewskiego i przepiłowali go na 
pół, każąc na to patrzeć jego mat-
ce. (Siemaszko..., s. 482). 
W osadzie Wola Wilsona (Knia-
żyna) pow. Krzemieniec Ukra-
ińcy zamordowali ponad 54 Po-
laków (inni: 27 rodzin polskich). 
We wsiach Wolica i Rokitno 
koło Mostów Wielkich pow. 
Żółkiew Ukraińcy zamordowali 
30 Polaków 
   W roku 1944:  
We wsi Andryjanów pow. Rud-
ki pod koniec 1944 roku Ukraiń-
cy zamordowali 2 Polaków.  
We wsi Bałaje pow. Lubaczów 
zamordowali Jana Broża z Zału-
ża.   
We wsi Bałohorowka pow. Ho-
rodecka pod koniec 1944 roku 
banderowiec zastrzelił przez okno 
żołnierza WP, który przyjechał na 
przepustkę do domu rodzinnego.  
W leśniczówce Bandrów nad-
leśnictwo Berehy Dolne pow. 
Lesko został zamordowany przez 
UPA leśniczy Antoni Polański. 
We wsi  Bazarzyńce pow. Zba-
raż  zamordowali 20 Polaków.  
We wsi Bełżec pow. Rawa Ru-
ska upowcy zamordowali 5 Pola-
ków, w tym kobietę. 
W osiedlu Berestany pow. Ro-
hatyn banderowcy zamordowali 
10 Polaków z ubogich  4 dom-
ków-lepianek położonych w lesie.  
We wsi Berestawy pow. Roha-
tyn zamordowani zostali przez 
banderowców: Kozdęba Jakub 
ok. 26 lat oraz  Ostrowska Kata-
rzyna ok. 50 lat i jej dzieci. (Kry-
styna Tokarska: „Lista zamordo-
wanych”, w: www.ludobojstwo.
pl). Początek zimy 1944 we wsi 
Berestany, ok. 2 km od Łukowca 
pow. Rohatyn: “Wybraliśmy się 
tam w osiem osób. Był początek 
zimy, śnieg prószył, ale mrozu 
jeszcze nie było. W Berestawach 
zastaliśmy w domach straszliwe 
widoki. Wszystko porozrzucane. 
Starzec ciemny z rozbitą głową 
obok chłopczyk z kozikiem w jed-
nej i ziemniakiem w drugiej ręce 
- widocznie obierał je gdy zasko-
czyli ich banderowcy. Na środku 
chaty leżała kobieta zabita ude-
rzeniem w głowę. Krzyże, obrazy, 
wszystko połamane, pełno fasoli 
rozsypanej na ziemi. Zagrzebali-
śmy ciała bardzo płytko, bo Pan 
Filip bał się by i nas Ukraińcy 
nie wypatrzyli. Wróciliśmy cało 
do domu.”  (Zeszyty łukowieckie, 
nr 2, czerwiec – sierpień 2003; w: 
http://www.waly.brzegdolny.pl/
nowe/dzienniki/2.pdf ). “Nasza 
partyzantka (we wsi Łukowiec – 
przypis S.Ż.) nie ujawniała się, 
działała w konspiracji, warty 
dalej pełniliśmy, ludzie wciąż gi-
nęli; na Borysowie pewnego dnia 
dokonano bestialskiego mordu 
na 5 rodzinach został tylko jeden 
człowiek, który przebywał w tym 
czasie na Łukowcu - Józef Ba-
naś.” (Zeszyty łukowieckie, nr 
1, marzec  - maj 2003; w: http://
www.waly.brzegdolny.pl/nowe/

dzienniki/1.pdf ).
W kolonii Berestawy (należącej 
do wsi Koralówka) pow. Ro-
hatyn banderowcy zamordowali 
2 Polki: „Jak wiadomo ludność 
okolicznych wsi, która chroni-
ła się na Łukowcu, pozostawiła 
cały swój dobytek zabierając ze 
sobą tylko to co unieśli, ewentu-
alnie przywieźli furmanką. Toteż 
zdarzały się przypadki wracania 
do swoich domów (lub na spa-
lone zgliszcza) po pozostawione 
tam rzeczy, narażając się w ten 
sposób na śmiertelne niebezpie-
czeństwo. Tak było z naszą bab-
cią Katarzyną Ostrowską. Po raz 
pierwszy poszła na pogorzelisko 
zabrać pozostawione w ziemiance 
(kopcu), upieczone ciasta kukury-
dziane. Pamiętam, jak strasznie 
były przesiąknięte spalenizną ale 
w obliczu głodu wszyscy jedliśmy 
je ze smakiem. Drugim razem po-
szła po jakieś nie spalone rzeczy i 
przy okazji odwiedziła w pobliżu 
na „Berestawach” swoją córkę 
Anielkę ( będącą w zaawansowa-
nej ciąży), zamężną za Ukraińca 
Aleksadra Zabłockiego (szewca). 
Tym razem już nie powróciła. Obie 
matka z córką zostały bestialsko 
zamordowane w pobliskim lasku. 
Anielka pozostawiła małoletniego 
synka Władysława, którego wy-
chował ojciec i jego ukraińska ro-
dzina. Władek (już młodzieniec) o 
tym, iż miał matkę Polkę i polską 
rodzinę dowiedział się od swojej 
macochy, ale dopiero wtedy, jak 
łukowianin Tadek Ostrowski kilka 
lat po wojnie odwiedził krewnych 
w Hodorowie i wujka w Żurowie, 
a przy okazji Aleksandra Zabłoc-
kiego z synem. Władek był zasko-
czony tą wiadomością a jednocze-
śnie oczarowany zachowaniem 
i wyglądem kuzyna z Polski (jak 
później mówił - elegancko ubra-
nego w garniturze i krawacie), 
oraz fotografią swojej matki Po-
lki (na zdjęciu ładnie ubrana w 
białych rękawiczkach i berecie), 
którą po raz pierwszy zobaczył. 
Postanowił więc odwiedzić swoją 
rodzinę (ciocię i wujków) w Pol-
sce. Co mu bardzo odradzano i w 
czym mu przeszkadzano. Uparcie 
jednak dążył do odwiedzin i doko-
nał swego, przyjechał na Dolny 
Śląsk. Był zauroczony poziomem 
życia w Polsce. Odjechał zado-
wolony, odpowiednio ubrany i z 
prezentami. Po powrocie musiał 
to odpokutować, był dyskrymino-
wany przez ukraińską rodzinę i 
władze. Otrzymał zakaz wyjazdu 
do Polski, a sowieccy agenci w 
Polsce, jeszcze w latach osiem-
dziesiątych (po przemianach 
solidarnościowych) dokonywa-
li wywiadów u rodzin polskich 
(krewnych) o ewentualnych kon-
taktach Władka. Na uwagę zasłu-
guje pewien dotychczas nieznany 
dla nas fakt. Otóż moi znajomi 
(Mieczysław i Leszek Kochman z 
Kamiennej Góry i Jan Ostrowski z 
Wołowa) odwiedzający jako tury-
ści rodzinne strony na rubieżach, 
poinformowali mnie, że widzieli 
pomnik zamordowanej Ostrow-
skiej Katarzyny z córką postawio-
ny w pobliżu miejsca zbrodni (na 
skraju Żurowa), ale z dziwnym 
napisem, że zginęli tragicznie; 
„z rąk faszystów”. Wracając do 
Łukowca; na śmiertelne niebez-
pieczeństwo naraziła się również 
moja stryjenka Julia Ozga, chro-
niąca się na Łukowcu u państwa 
Wosiów na ul. Dolnozielonej. W 
czasie „wyskoku” na wieś „Be-
restawy” na swoje pozostawione 
włości, została schwytana przez 
kilku banderowców i doprowa-
dzona do pobliskiego lasku koło 
Czerniowa w celu stracenia. Pro-
wadzono ją płaczącą przez całą 
wieś na oczach ukraińskich sąsia-
dów i wielu znajomych, z którymi 
się przyjaźniła. Jednak nikt się za 
nią nie ujął i nie odezwał słowem, 
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pomimo że wiedzieli, gdzie była 
prowadzona. W lesie o egzekucji 
decydował dowódca bandy. Kie-
dy wyszedł ze schronu (bunkru), 
rozpoznał swoją dobrą znajomą z 
młodzieńczych lat, która teraz na 
klęczkach błagała go o darowanie 
jej życia. I nagle stał się niemal 
cud. Dowódca wydał rozkaz, aby 
odprowadzili ją tą samą drogą w 
bezpieczne miejsce do drogi na 
Łukowiec. Relacje tą opowiedzia-
ła mi osobiście stryjenka (moja 
chrzestna), będąc już na Dolnym 
Śląsku we wsi Brunów, a później 
w Lubinie u zięcia Stanisława 
Urbaniaka (dawna stacja wyso-
kiego napięcia). Odwlekając swój 
wyjazd na Łukowiec, również ro-
dzina Huczków z Żurowa, cudem 
uratowała się z rąk ukraińskich 
oprawców. Rodzina składała się 
z czterech osób: Huczek Michał 
z żoną Teklą i dwaj synowie Wła-
dysław i Stanisław. Poczuli się 
zagrożeni, gdy zamordowano całą 
rodzinę Jabłkowskich z Żurowa, w 
sumie 12 osób i zakopano ich w 
pobliskim lesie nad rzeką Swirz. 
Długo i oni nie musieli czekać. 
Pewnej nocy banderowcy wtar-
gnęli do mieszkania Huczków w 
celu zabrania ich na egzekucję. 
Huczkowie będąc w łóżkach, 
rozebrani, stawiali opór. Jeden 
banderowiec wyciągnął już nóż 
i przyłożył do gardła pani Tekli. 
Wtedy zrobił się wrzask i zamie-
szanie oraz nieporozumienia po-
między banderowcami. Postano-
wili pójść na naradę do swojego 
dowódcy, który prawdopodobnie 
chciał ich zobaczyć żywych. Gdy 
po raz drugi bandyci wrócili, ro-
dzina już ukryta się w ogrodzie 
w jakimś stogu drzewa. A o świ-
cie, żeby nie wzbudzić podejrzeń 
Ukraińców, rozdzielili się i ucie-
kli do miasteczka Bukaczowce. 
Pan Michał okrył krowę kocem, 
że niby jest chora i prowadzi ją 
do weterynarza, przeszedł łąka-
mi i bocznymi drogami do Buka-
czowiec. Stąd już szczęśliwie z 
jakąś obstawą dotarli na Łuko-
wiec, gdzie przebywali do chwili 
wyjazdu na Ziemie Odzyskane. 
Tutaj trafili do wsi Jastrzębce 
koło Środy Śląskiej. Obecnie naj-
młodszy syn Stanisław będąc już 
na emeryturze, mieszka w Legnic-
kim Polu. Osobiście złożył mi tą 
relację” . Na zamieszczonym 
zdjęciu widnieje podpis: „Anie-
la Ostrowska - Zabłocka z Bere-
stawów zamordowana w 1944 r. 
przez banderowców wraz z matką 
Katarzyną w lasku pod Żurowem 
zdjęcie z lat 30-tych”. (http://
www.waly.brzegdolny.pl/nowe/
dzienniki/9_10.pdf )    
We wsi Bezejów pow. Sokal za-
mordowali 7 Polaków.   
Na terenie powiatu Biała Podla-
ska: „W 1944 r. Oddziały SS Ga-
lizien uczestniczyły w pacyfikacji 
polskich wsi: Pościsze, Tłuściec, 
Żabce, liczba ofiar nie znana.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie…, jw., Seria 
– tom 8).  
We wsi Białokiernica pow. Pod-
hajce zamordowali 11 Polaków.
We wsi Bihale pow. Lubaczów 
zamordowali 1 Polaka. 
W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl ukraińscy funkcjonariusze z 
posterunku w Birczy, którzy byli 
jednocześnie członkami OUN, 
brali udział w aresztowaniu w 
1944 roku Romana Segelina oraz 
małżeństwa Katarzyny i Michała 
Gerulów, którzy zostali później 
zamordowani za ukrywanie Ży-
dów. (Grzegorz Piwowarczyk: 
Prawdziwa tragedia Birczy. W: 
https://kresy.pl/kresopedia/histo-
ria/prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 
4 listopada 2018). 
We wsi Błażów pow. Sambor 
obrabowali leśniczówkę i zamor-
dowali 3 Polaków (leśniczego z 

rodziną).  
We wsi Boratycze pow. Prze-
myśl miejscowi Ukraińcy upro-
wadzili Polaka, który zaginął. 
„W Boratyczach, w leśniczówce 
mieszkał praktykant leśnictwa 
wraz z żoną i trójką dzieci. W 
1944 roku w ciągu dnia przyszło 
do jego domu kilku uzbrojonych 
(przebranych) banderowców, któ-
rzy zwrócili się do niego, aby wy-
dał im drewno. Początkowo nikt 
niczego złego nie podejrzewał, aż 
do chwili, kiedy to leśniczy chciał 
założyć kurtkę. Na to przebrani 
banderowcy odzywają się, żeby 
kurtkę zostawił żonie. Po tych sło-
wach żona i dzieci wpadły w furię 
i zaczęły płakać i prosić o litość. 
Niestety banderowcy byli nieobli-
czalni. Zabrali go ze sobą (żonę 
z dziećmi pozostawili przy życiu) 
i poszli z nim do lasu. Jego żona 
usłyszała tylko po chwili strzał. 
Godzinę potem rozpoczęto poszu-
kiwania jego zwłok, ale nie odna-
leziono ich. Pracownik leśnictwa 
zaginął bez wieści.” (Stefania 
Szal: Pamięć - drogą do wyzwo-
lenia; w: http://www.nawolyniu.
pl/wspomnienia/szal.htm ).
We wsi Borowa Góra pow. Lu-
baczów Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków.
We wsi Boryczówka pow. Trem-
bowla w II połowie 1944 roku za-
mordowali 2 chłopców polskich 
lat 16 i 17. 
Z miasteczka Borysław pow. 
Drohobycz w II połowie 1944 
roku poszły na wieś ukraińską ku-
pić żywność 3 Polki, w tym matka 
z córką, i zginęły bez wieści.  
W miasteczku Brody został za-
mordowany przez UPA gajowy 
Piotr Tworkowski, lat 43. 
W kol. Bronowice pow. Kałusz 
Ukraińcy zamordowali 33 Pola-
ków, w tym 13-osobową rodzinę 
Ortyki z Kopanki, 5-osobową ro-
dzinę Jakubowiczów oraz 5-oso-
bową rodzinę polsko-ukraińską.   
We wsi Bronowice pow. Kałusz 
Władysław Sikora został zamor-
dowany na drodze, gdy wracał 
wozem z sianem. „Przywiązano 
go do wozu i żywcem spalono 
razem z sianem” (Siekierka..., s. 
205; stanisławowskie). 
We wsi Brusno Nowe pow. Lu-
baczów zamordowali: Józefa So-
bań ur. 1906 r., Józefa Wojtucha 
ur. 1906 r., Jana Kołodzieja ur. 
1900 r., Andrzeja Groszeckiego 
ur. 1890 r., Józefa Pomagiela lat 
84, Jana Glińskiego lat 86, Mar-
cina Kopciucha lat 37, Rozalię 
Kolasę lat 40, Marię Gałka lat 
50, Antoniego Mazurkiewicza lat 
47, Jurko Hawryliszyna lat 42, 
Franka Tabakę lat 30, Bronisła-
wa Wojciaka lat 63, (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa). 
We wsi Brzezina pow. Bóbrka 
„nacjonaliści Ukraińcy wymor-
dowali ludność polską, którą za-
pędzili do miejscowego kościoła, 
a następnie żywcem spalili” (IPN 
Wrocław:  Śledztwo w sprawie 
zbrodni ludobójstwa nacjonali-
stów ukraińskich w celu całko-
witego wyniszczenia ludności 
polskiej w latach 1939 - 1945 na 
terenie powiatów Lwów i Bóbrka, 
woj. lwowskie; sygn. akt S 39/02/
Zi; lipiec 2012).    
We wsi  Brzezinki pow. Luba-
czów zamordowali żołnierza AK 
Macieja Mroczka lat 48. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).  
We wsi Bubniszcze pow. Dolina 
zaginęła bez wieści mieszkająca 
tutaj jedyna 5-osobowa rodzina 
polska (inni: została zamordowa-
na przez Ukraińców).  
We wsi Buczkowice pow. Lu-

baczów upowcy siekierami wy-
mordowali w stodole 8 rodzin 
polskich a zwłoki ich spalili (Do-
brzański..., s. 202). 
We wsi Budzanów pow. Trem-
bowla zamordowali 10 Polaków. 
We wsi Bukowsko pow. Sanok 
policjanci ukraińscy aresztowali 
i przekazali Niemcom 5 Polaków, 
którzy zostali zamordowani, w 
tym kobieta. 
W miasteczku Bursztyn pow. 
Rohatyn: „W 1944 r. został zam. 
Ulwański Michał s. Karola (1922) 
pracownik łączności.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Byszów pow. Stanisła-
wów banderowcy zamordowali 
5-osobową rodzinę polską dyrek-
tora szkoły z 3 dzieci. 
We wsi Capowce pow. Zalesz-
czyki „W 1944 roku, w nieusta-
lonych datach, zginęli ponadto: 
15 młodych chłopców w wieku 17 
do 22 lat oraz Bielecka N., Jasiń-
ska N., Tyszkowska Kunegunda” 
(Kubów..., jw.). Inni: banderow-
cy uprowadzili i zamordowali 15 
młodych Polaków w wieku 17 – 
21 lat, wezwanych do rejestracji.  
We wsi Cetynia pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków.  
We wsi Cewków – Buda Czer-
niakowa pow. Lubaczów zamor-
dowali Jana Ozimka s. Józefa ur. 
1908 r. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa). 
We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany zamordowali 
1 Polaka (był to 140 Polak zamor-
dowany w tej wsi w 1944 roku). 
We wsi Chlewiska – Majdan  
pow. Lubaczów zamordowali 
Andrzej Sycza lat 30 i Władysła-
wa Ważnego lat 17. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).
We wsi Chodnowice pow. Prze-
myśl miejscowi Ukraińcy za-
mordowali podczas snu 5-oso-
bową rodzinę polską z 3 dzieci o 
nazwisku Banaś. Inni:  „We wsi 
Chodnowice w 1944 roku, została 
wymordowana przez banderow-
ców cała polska rodzina o nazwi-
sku Banaś, rodzice i dwie córki. 
Wszystkich zastrzelono w biały 
dzień”. (Stefania Szal: Pamięć - 
drogą do wyzwolenia; w: http://
www.nawolyniu.pl/wspomnienia/
szal.htm ). 
We wsi Chomczyn pow. Kosów 
Huculski na początku 1944 roku 
banderowcy zamordowali jedyną 
mieszkającą tutaj 5-osobową ro-
dzinę polską.  
We wsi Chotylub pow. Luba-
czów zamordowali 3 Polaków.  
W miasteczku Chyrów pow. Do-
bromil uprowadzili 15 Polaków, 
którzy zaginęli bez wieści  
We wsi Cichobusz pow. Hru-
bieszów:  „W 1944 r. Ukraińscy 
nacjonaliści zamordowali 7 Po-
laków NN, którzy przebywali w 
dworskiej stajni.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Cieplice pow. Jarosław 
Ukraińcy z Piskorowic zamordo-
wali 2 Polaków.  
We wsi Cucułowce pow. Żyda-
czów banderowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 15 Polaków. 
We wsi Czahrów pow. Rohatyn 
w I połowie 1944 roku zamordo-
wali 4-osobową rodzinę polską z 
2 dzieci.
We wsi Czarnokońce Wielkie 
pow. Kopyczyńce w II połowie 
1944 roku po zabraniu mężczyzn 
do Wojska Polskiego banderowcy 

uprowadzili z tej wsi oraz ze wsi 
Czarnokoniecka Wola 40 Polek i 
zamordowali w pobliskim lesie.
We wsi Czerce pow. Przeworsk 
w 1944 r. zamordowali Marię 
Mróz i Bronisława Chodania. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa).
We wsi Czernica pow. Żyda-
czów: ”Chciałbym zgłosić fakt 
zamordowania mojego wujka 
przez banderowców w czasie dru-
giej wojny światowej: BAR Romu-
ald. Zamordowany w miejscowo-
ści Czernica powiat Żydaczów” 
(Marek Bar; w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl). 
We wsi Dachnów pow. Luba-
czów Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka.  
We wsi Dąbków (Flesendorf)  
pow. Lubaczów w 1944 r. zamor-
dowali Stanisława Kurka i Dunka 
Salwacha. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa). 
W kol. Dąbrowa pow. Dolina w 
II połowie 1944 roku zamordowa-
li 2 Polaków.  
We wsi Dąbrowa pow. Kałusz 
zamordowali 6 Polaków z 2 ro-
dzin. 
We wsi Dąbrówka pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków: 
ojca z córką.  
We wsi Debelówka pow. Doli-
na banderowcy zamordowali 3 
mieszkające tutaj rodziny polskie; 
tj. 15 Polaków. 
W miasteczku Delatyn pow. 
Nadwórna zamordowali 12 Po-
laków.  
We wsi Delejów pow. Stanisła-
wów spalili 290 gospodarstw pol-
skich i zamordowali 56 Polaków.  
W mieście powiatowym Do-
bromil: „Tragiczne były losy 
Romana Pietrusiewicza. Jako 
kilkuletnie dziecko był świadkiem 
mordu dokonanego na jego ro-
dzicach - Józefie i Franciszce (z 
Kowalskich) - przez ukraińskich 
nacjonalistów. Z pogromu oprócz 
niego ocalała także babcia - Ma-
ria Pietrusiewicz, która podjęła 
decyzję o opuszczeniu Dobromi-
la i ucieczce przed grasującymi 
w okolicy bandami UPA w bar-
dziej bezpieczne miejsce.” (http://
jaroslawskaksiegakresowian.pl/
rejestr-nazwisk/opis/82-pietrusie-
wicz ). Siekierka, s. 119 nie wy-
mienia tej zbrodni.  
We wsi Dobrostany pow. Gró-
dek Jagielloński obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali około 10 Polaków. 
We wsi Dobrowody pow. Pod-
hajce „Z rąk banderowców 
śmierć ponieśli:  rodzina Karola 
Dziedzica, który był na wojnie (w 
WP): żona Jadwiga zginęła przez 
uduszenie, córka - przez udusze-
nie, niemowlę - pierś przebita no-
żem. Jan Witomski, lat ok.60, za-
mieszkały na Górze Babija. Został 
on zastrzelony na progu swojego 
domu przez sąsiada - bandytę, 
Andreja Koszyka. Żona zamor-
dowanego, Ukrainka, oświad-
czyła, że bandyta zapukał w nocy 
do okna i poprosił po ukraiń-
sku – Dliad’ku wiczynit! (Wujku 
otwórz!). Zastrzelił Witomskiego, 
gdy ten otwierał drzwi. Stachów 
mieszkał w uliczce blisko kościo-
ła i Kooperatywy. Zwolniono go 
z wojska z powodu złego stanu 
zdrowia. Nocą, po kilku dniach 
od chwili jego powrotu, został 
napadnięty we własnym domu i 
zastrzelony w ogrodzie, gdy pró-
bował uciekać przez okno. Ciało 
zamordowanego było zmasakro-
wane. Paweł Sąsiadek, lat 70, 
mieszkał na ul. Kurnickiej. Był 
dziadkiem Kazimierza Iżyckiego, 
obecnie mieszkającego w Nysie 

oraz Władysława Taratuty z Kor-
fantowa. W nocy został porwany 
z domu i uduszony drutem kolcza-
stym. Ciało zamordowanego zna-
leziono po kilku dniach w rzece 
pod wsią Czumale. Pochował go 
mój dziadek – Franciszek Iżycki. 
Ponieważ nie było już polskiego 
księdza, zwrócono się do paro-
cha grekokatolickiego z prośbą o 
chrześcijański pochówek. Ksiądz 
grekokatolicki kategorycznie od-
mówił. W czasie transportu ciała 
na cmentarz zebrani obok cerkwi 
Ukraińcy - była niedziela - śmia-
li się z tej tragedii i z takiego 
pogrzebu. Minartowicz - lat 70. 
Mieszkała na ulicy Kurnickiej. 
Nocą została porwana z domu 
i ślad po niej zaginął. Wg miej-
scowych Ukraińców, ciało za-
mordowanej rozdziobały kruki i 
wrony w tzw. Kominyci na Doji-
hodach.  Olijowska, Polka, żona 
Ukraińca, lat 52, mieszkanka ul. 
Dubowieckiej. Wyszła z domu do 
rodziny w Opryłowcach i ślad 
po niej zaginął. Wg Ukraińców, 
prawdopodobnie zamordowana 
została w lesie” (Antoni Iżycki, 
w:  Jan Białowąs: „Krwawa Po-
dolska Wigilia w Ihrowicy 1944 
r.. Lublin 2003 oraz www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl). H. 
Komański, Sz. Siekierka..., na s. 
257 – 258 opisując Dobrowody 
nie wymieniają powyższych ofiar. 
W nadleśnictwie Dolina pow. 
Dolina został zamordowany 
przez bandę Ukraińców nadleśni-
czy, inż. leśnik Erazm Strzetelski 
ur. 1911 r (http://httpwwwzy-
cwciekawychczasach.blogspot.
com/2010/03/historie-zwyke-i-
-niezwyke-ale-zawsze.htm). „Mój 
pradziadek Kazimierz Strzetelski 
jeszcze od czasów przed I wojną 
światową był leśniczym. Najpierw 
w Kwaszeninie koło Dobromila, 
a potem został przeniesiony do 
Kadobnej, niedaleko Kałusza. /.../  
Czerech braci mojego dziadka zgi-
nęło z rąk ukraińskich nacjonali-
stów. Najstarszy syn  Juliusz, uro-
dzony w roku 1901 ukończył VIII 
Gimnazjum im. Króla Kazimierza 
we Lwowie. /.../  W czasie wojny 
z bolszewikami, służył w oddziale 
łączności, a po zakończeniu dzia-
łań wojennych, z ramienia władz 
polskich, został komisarzem spi-
sowym w okręgu kałuskim „Ogól-
nopolskiego spisu ludności i zwie-
rząt gospodarskich” rozpoczętym 
we wrześniu 1921 roku. /.../  Tak 
właśnie w październiku 1921 
we wsi Wierzchnia w powiecie 
Kałuskim, został zamordowany 
skrytobójczo przez ukraińskich 
nacjonalistów najstarszy syn Ka-
zimierza - Juliusz Strzetelski. /.../ 
„Erazm (Ercio) – to kolejny syn 
Kazimierza. To o nim właśnie 
wspomina w swoich opowiada-
niach pani Ewa Fulińska Nada-
chowska. Erazm urodzony w 1911 
roku ukończył XI Gimnazjum we 
Lwowie w roku 1931 i podjął stu-
dia na Wydziale Lasowym Poli-
techniki Lwowskiej. Podobnie jak 
jego ojciec Kazimierz chciał być 
leśniczym. Ukończywszy studia 
został inżynierem leśnikiem i tuż 
przed wybuchem II wojny objął 
nadleśnictwo w okolicach Doliny, 
gdzie zginął zamordowany przez 
banderowców w 1944 roku.” (Dr 
Piotr Strzetelski: Leśniczy z Ka-
dobnej koło Kałusza i jego sy-
nowie; w:  http://piotrstrzetelski.
blogspot.com/2011/02/henryk-
-strzetelski-1918-1944-najmod-
szy.html ). 
We wsi Domaszów pow. Rawa 
Ruska banderowcy zamordowali 
12 Polaków z 3 rodzin.  
We wsi Drohomyśl pow. Jawo-
rów zamordowali kilkanaście ro-
dzin polskich; tj. 43 Polaków. 
We wsi Dryszczów pow. Roha-
tyn banderowcy oraz miejscowi 
Ukraińcy zamordowali kilkana-
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ście rodzin polskich; tj. 64 Pola-
ków.  
W miasteczku Dunajów pow. 
Przemyślany: „Chałupiński An-
toni, uprowadzony przez UPA”; 
oraz: Czech Michał, zastrzelony 
na drodze z młyna do domu”. 
(Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 
157). Także: ”został uprowadzo-
ny przez UPA Stanisławski Stani-
sław”. (Józef Wyspiański: jw.,  s. 
158). Inni podają, że Antoni Cha-
łupiński zamordowany został w 
styczniu 1945 roku, natomiast w 
1944 roku uprowadzony został i 
zaginął bez wieści Stanisław Sta-
nisławski oraz Michał Czech lat 
23 (Albin Bojanowicz; w: „War-
szawska Gazeta” z 14 – 20 grud-
nia 2012 r.).  
We wsi Dziwięcierz pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 5 Po-
laków, w tym 3 kobiety, ciała ich 
spalili. 
We wsi Dźwinogród pow. Bu-
czacz Ukraińcy zamordowali 
Kazimierza Kulasa i Mikoła-
ja Sawickiego. Świadek Józef 
Świerszko z Dźwinogrodu opo-
wiada o zwłokach mężczyzny, 
które płynęły rzeką i zatrzymały 
się na grobli. O uciekającym do 
Buczacza małżeństwie nauczy-
cieli, zamordowanym na skraju 
lasu. Ale też o cudownym ocale-
niu 43 mężczyzn z Dźwinogrodu, 
których Ukraińcy przetrzymywali 
w piwnicy. Uratowali ich Niemcy, 
bo od księdza dowiedzieli się, co 
się święci. „Jak ja później zdobył 
automat, to ja stał na warcie, bo 
co dziesiąty dom to była warta, od 
tych Ukraińców tak się pilnowa-
ło. W naszej wiosce zamordowa-
li dwóch mężczyzn: Kazimierza 
Kulasa i Mikołaja Sawickiego - 
pamięta pan Józef. Tylko dwóch 
- można powiedzieć, bo we wspo-
mnianym Baryszu w 1944 roku 
Ukraińcy urządzili rzeź. - Wymor-
dowali i spalili całą ulicę, 200 
numerów, sami Polacy. Później 
kopało się grób, ciała zbierało 
i układało jedno obok drugiego 
- opisuje pan Józef. - Tam miesz-
kała moja siostra Maria. Ojciec 
mówi: „Idź, zobacz, czy żyją”. 
Poszedłem tam, gdzieśmy kiedyś 
kwaterowali. Rodzinie siostry nic 
się nie stało, ale kobieta zapro-
wadziła mnie trzy domy dalej. 
Na podwórku kupa gnoju, a w 
niej coś się rusza... Kobieta leży 
zamordowana, piersi obcięte. A 
za nią dziecko, całe we krwi, ale 
żyje, przeżyło. I wie pan co? Tutaj 
się z nim spotkałem, mieszkał w 
okolicach Babimostu. On wspo-
minał, co mu opowiadali, że leżał 
w kupie gnoju, cały we krwi. A ja 
wtedy na to: „Ja tam był, widział 
cię”. Ja to mam cały czas przed 
oczami... Pan Józef nie ukrywa, że 
przez rok przed wyjazdem na za-
chód Dźwinogród i cała okolica 
żyły w niewyobrażalnym strachu 
przed banderowcami. - Już nie 
było spania ani nic. A później to 
tylko na pociąg się czekało - w 
głosie mężczyzny słychać wyraźne 
napięcie, choć od tamtych dni mi-
nęło prawie 70 lat. - Myśmy wyje-
chali w listopadzie 1945. Wagony 
gołe. Trzeba było kołki, druty, łań-
cuchy, sznury, żeby to powiązać, 
zapakować. Maszynista stawał na 
polu: „Dawajcie wódki!”, napił 
się, jechaliśmy dalej”. (Szymnon 
Kozica: Przed wyjazdem na za-
chód Dźwinogród i cała okolica 
żyły w niewyobrażalnym strachu; 
w: https://plus.gazetalubuska.
pl/przed-wyjazdem-na-zachod-
dzwinogrod-i-cala-okolica-zyly-
w-niewyobrazalnym-strachu/
ar/11859872 ).  
We wsi Dżurków pow. Kołomy-
ja zamordowali 3 Polaków.  
We wsi Engelsberg (Angelów-
ka) pow. Dolina zamordowali 10 
Polaków.  

We wsi Fatowa pow. Kołomyja 
banderowcy zamordowali 14 Po-
laków. 
We wsi Faszczówka pow. Ska-
łat  zabito dwie NN. kobiety, 
Gabrilów Helenę oraz Kosmatkę 
Rózię i jej siostrę (Kubów..., jw.). 
Komański..., s. 334 podaje, że za 
uprowadzonymi 3 kobietami, w 
tym nauczycielką Heleną Gabri-
lów samoobrona podjęła pościg 
i uciekający bojówkarze UPA po-
zostawili kobiety żywe, jednakże 
za kilka dni zamordowali jedną 
z nich, gdy szła do Turówki na 
pogrzeb swoich rodziców. Podaje 
też, że w latach 1944 - 1945 za-
mordowali w Faszczówce 9 osób 
NN.  
We wsi Filipkowce pow. Borsz-
czów zostali zamordowani przez 
Ukraińców 2 Polacy: Berezowski 
Leon l. 60; Karpiński Stanisław l. 
55. (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).   
We wsi Folwarki pow. Luba-
czów w 1944 r. zamordowali 
Katarzynę Szynal lat 16. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).
We wsi Gliniany pow. Przemy-
ślany Ukraińcy zamordowali 4 
Polaków: furmana i 3 kobiety.  
We wsi Głuszków pow. Horo-
denka zamordowali 115 Polaków 
(inni: zostali uprowadzeni i ich 
los pozostaje nieznany).  
We wsi Gorajec pow. Lubaczów 
zamordowali 13 Polaków, w tym 
matkę z 3 dzieci. Oraz: We wsi 
Gorajec w 1944 r. zamordowa-
li pochodzących ze wsi Żuków: 
Józefa Kopciucha lat 13, Adama 
Gacha lat 30, Jana Lewickiego, 
Anastazję Lewicką wraz z 2 dzie-
ci, Aleksandra Sigłowy lat 18 oraz 
za odmowę współpracy z UPA 2 
nieznanych z imienia i nazwiska 
Ukraińców. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa).  
W okolicy wsi Gorajec pow. Lu-
baczów: „Osiemnastoletni Ma-
rian Nepelski zaginał bez śladu 
idąc do Narola. Po latach okaza-
ło się, że został zamordowany w 
okolicy Gorajca.”  (Bandy UPA 
na ziemi horynieckiej 3 – Mord 
w Nowinach Horynieckich; w:  
http://na.horyniec.info/bandy-
-upa-na-ziemi-horynieckiej-
-3-mord-w-nowinach ). 
We wsi Grabów pow. Dolina za-
mordowali Polaka, leśnika.  
We wsi Grąziowa koło Wojtko-
wej pow. Przemyśl zamordowali 
10 Polaków. „W 1944 roku, zo-
stało zamordowanych przez upo-
wców 10 Polaków, mieszkańców 
wsi: Stelmach Jan, oraz 9 osób 
NN.” (Siekierka..., s. 127, lwow-
skie).  Pan Tadeusz Markowicz w 
korespondencji listowej ze mną 
podaje, że w Grąziowej zamordo-
wani zostali Jan i Stanisław Kania 
(w zbiorach autora). 
We wsi Gwoździec Stary pow. 
Kołomyja zamordowali 44 Pola-
ków.  
We wsi Halicz pow Stanisła-
wów: „Wszyscy wymienieni po-
niżej zostali zamordowani w r. 
1944: Tokarski Karol s. Józefa 
(1901) rolnik; Tokarska Karoli-
na c. Mikołaja (1897); Petrowicz 
Karolina c. Konstantego (1884); 
Maślak Andrzej s. Jana (1900).” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 
We wsi Hałuszczyńce pow. Ska-
łat w 1944 roku zamordowani 
zostali Józef Rajfur i Jan Zarucki, 
natomiast w walce z UPA  zginęli 
młodzi chłopcy, żołnierze Istrie-
bitielnego batalionu: Tadeusz 
Rajfur, Tadeusz Sołda i Jan Za-
rucki s. Jana. 

We wsi Hanaczów pow. Prze-
myślany zamordowali 30 Pola-
ków (łącznie w 1944 roku zamor-
dowali w tej wsi 253 Polaków). 
We wsi Hawrylak pow. Horo-
denka zamordowali 4-osobową 
rodzinę polską przedwojennego 
sołtysa.  
We wsi Hnilice Wielkie pow. 
Zbaraż Ukraińcy zamordowali 
10 Polaków.  
We wsi Hołoszyńce pow. Zbaraż 
zamordowali 15 Polaków, kilka 
rodzin. 
W miasteczku Horodenka woj. 
stanisławowskie zamordowali 
polskiego leśnika. 
We wsi Horodnica pow. Skałat 
zamordowani zostali: Masny Jó-
zef, jego ciężarna żona Anasta-
zja i 5-ro ich dzieci (Kubów..., 
jw.). Komański: „w latach 1944 
– 1945 zostało zamordowanych 
przez banderowców 14 osób NN” 
(s. 336).
We wsi Horyniec – Truszcze 
pow. Lubaczów w 1944 r. zamor-
dowali Kazimierza Hałucha, (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).  
We wsi Hostów pow. Tłumacz 
zamordowali 3 Polaków: star-
sze małżeństwo oraz Polkę, żonę 
Ukraińca. 
We wsi Hruszów pow. Luba-
czów w 1944 r. za odmowę wy-
konywania poleceń OUN-UPA 
zabili przez zastrzelenie rodzinę 
ukraińskiego sołtysa o nazwisku 
Taraban, tj. jego, jego żonę, cór-
kę Katarzynę lat 18 i syna Piotra 
lat 6, - uprowadzili w ww okresie 
syna sołtysa Wasyla lat 20 i naj-
prawdopodobniej jego zamor-
dowali. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa).  
We wsi Hryniowce pow. Tłu-
macz zamordowali 19 Polaków, 
głównie kobiety i dzieci, w tym 
20-letnią dziewczynę powiesili.  
We wsi Hubice pow. Dobromil 
został zamordowany przez UPA 
gajowy o nazwisku Rowiński, lat 
35. 
We wsi Huta Lubycka pow. 
Lubaczów zamordowali Jana 
Mroczka lat 45 z Woli Wielkiej. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa).
W okolicach wsi Huta Stara 
pow. Kostopol oddział „Istrie-
bitielnego Batalionu” ze Starej 
Huty napotkał widok: „maleńkie 
dzieci były nasadzone pupciami 
na sztachety, dwie młode dziew-
czyny miały obcięte piersi, jedna 
ze studni była wypełniona zwłoka-
mi” (Siemaszko..., s. 324). 
We wsi Huta Stara pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 7 Po-
laków, w tym 4-osobową rodzinę; 
wśród ofiar były 3 kobiety.  
We wsi Huta – Złomy pow. Lu-
baczów zamordowali 5 Polaków, 
w tym 14-letniego chłopca. 
We wsiach Huziejów Nowy i 
Stary pow. Dolina  w II połowie 
1944 roku banderowcy zamordo-
wali 15 Polaków.  
We wsi Ilibna pow. Turka ban-
derowcy spalili ponad 100 rodzin 
polskich. Czesław Majewski opo-
wiada: „To była wieś Ilibna. To 
było więcej niż 100 rodzin. Oni 
przyszli, drewniane budynki ben-
zyną oblali. To wszystko Polacy, 
spalili się. Ocalał tylko Marian 
Becowski.” (Czesław Majewski: 
„Wszyscy w Turce wiedzą, że 
jestem Polakiem”; https://www.
youtube.com/watch?v=rbcdhvO-
C4vU ). 
We wsi Iłemnia pow. Dolina za-
mordowali 2 mieszkające tutaj ro-
dziny polskie; tj. 8 Polaków. 

We wsi Iwanie Złote pow. Za-
leszczyki zamordowali 5 Pola-
ków.  
We wsi Jabłonka pow. Nadwór-
na: „W 1944 r. zostali zamordo-
wani po nieludzkim torturowaniu: 
1-5. Rodzina Drekslerów, rodzi-
ce (pracownicy przemysłu naf-
towego) i ich troje dzieci; 6-12. 
Rodzina Malinowskich: rodzice, 
pracownicy przemysłu naftowe-
go i ich 4 dzieci.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Jabłonówka pow. Pod-
hajce zamordowali 8 Polaków. 
We wsi  Jacowce pow. Zbaraż 
zamordowali 8 Polaków. 
W kol. Jaminiec pow. Kostopol 
upowiec zabił 1 Polaka, żołnierza 
1 Armii WP, który szedł odwie-
dzić rodzinę w kol. Klewań nie 
wiedząc, że kolonia już nie ist-
nieje.  
W kolonii Jarczów pow. Toma-
szów Lubelski: „W roku 1944 
został zamordowany przez UPA 
Gnap Michał.” (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Jasieniów Górny pow. 
Kosów Huculski na początku 
1944 roku  upowcy zamordowali 
9 Polaków. 
We wsi Jasień pow. Kałusz ban-
derowcy uprowadzili i zamordo-
wali Polaka, leśniczego.  
W mieście Jaworów woj. lwow-
skie zamordowana została  Anie-
la Wierzbieniec, lat 55 (http://
bezprzesady.pl /aktualnosci /
apel-pamieci-lezyca-pazdziernik-
2013-roku-pamieci-kresowych-
ofiar).   
We wsi Jeziernia gm. Pasieki 
pow. Tomaszów Lubelski: „W 
1944 r. został zamordowany na 
terenie wsi Żurawce - Macio-
ła Jan.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8).
We wsi Jezupol pow. Stanisła-
wów banderowcy zamordowali 
2 Polaków: młodego mężczyznę 
uprowadzili i zamordowali, a na-
stępnie jego narzeczoną, która go 
poszukiwała.  
We wsi Jurkowce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 3 Polaków; 
matkę z 16-letnim synem oraz 
18-letnią dziewczynę. 
We wsi Kadłubiska pow. Brody 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
Wyspiańskich.  
W mieście Kałusz woj. stanisła-
wowskie pod koniec 1944 roku 
zamordowali co najmniej 14 Pola-
ków, w tym rodziny i małżeństwo 
mające po 80 lat. „Antoni Żak 
- ur. 1922 r. mieszkał w Kałuszu. 
Miał powiązania ze „strebkami” 
( rosyjskie Istrebitielnyje batalio-
ny). Został zastrzelony przez swo-
ich kolegów Ukraińców w czasie 
akcji na przedmieściach Kałusza” 
(Franciszek Burdzy: Zeszyty łu-
kowieckie, nr 11 – 12; Paździer-
nik 2005 – Grudzień 2006).  
Koło miasta Kałusz woj. stani-
sławowskie: „Siostra naszego 
Ojca Karolina, nazywana w rodzi-
nie Lolą, wyszła bardzo młodo za 
mąż za Kazimierza Strzetelskiego. 
/.../ Strzetelscy mieli następujące 
dzieci: Erazma, inżyniera leśnika, 
zamordowanego przez Ukraińców 
w 1944 roku w nadleśnictwie Do-
lina. /.../  Henryka, zamordowane-
go przez Ukraińców w 1944 roku 
pod Kałuszem.  „Ercia znałam 
bardzo dobrze, gdyż mieszkał z 
nami, gdy studiował na wydziale 
leśnictwa  Politechniki Lwow-
skiej. Ukończył studia i pracował 
w nadleśnictwie Dolina w Karpa-
tach Wschodnich. Tam spotkała 
go śmierć  z rąk  Ukraińców”. 
(Ewa Nadachowska-Fulińska: 
Historie zwykłe i niezwykłe ale 
zawsze prawdziwe”; w: 

http://httpwwwzycwciekawych-
czasach.blogspot.com/2010/03/
historie-zwyke-i-niezwyke-ale-
-zawsze.htm). 
W okolicy miasta Kałusz, świa-
dek Włodzimierz Bogucki: „W 
jednej z akcji trafiliśmy do osiedla 
w okolicy Kałusza. Ksiądz ukrzy-
żowany na drzwiach stodoły i haki 
z bron zamiast gwoździ. Gospo-
dyni księdza pocięta, organista 
przepiłowany na pół, w krzakach 
rozerwane niemowlę... /.../ Często 
zarzuca się, że oddziały BCh i AK 
podobnie się zachowywały wobec 
Ukraińców. Jednak jakoś nigdzie 
nie trafiłem na jednoznaczne do-
wody. Ale pamiętam, że wracając 
z tej miejscowości pełnej ofiar 
znaleźliśmy minę, którą chcie-
liśmy wysadzić gospodarstwo 
krewnych Stefana Bandery. Do-
wódca zakazał, chyba że ktoś bę-
dzie do nas strzelał. Powiedział, 
że jesteśmy wojskiem, a nie ban-
dą.” (Dariusz Chajewski: Wasze 
Kresy: Nie potrafimy zapomnieć 
rzezi wołyńskiej; w: http://www.
gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20130709/REPOR-
TAZ/130709576 ; 9 lipca 2013).  
We wsi Kańczuga pow. Prze-
worsk w II połowie 1944 roku 
został zamordowany na drodze 
w pobliżu miejscowości przez 
bojówkarzy z UPA leśnik Paweł 
Pelc. 
We wsi Karolówka pow. Roha-
tyn: „Krawiec Adam z żoną ok. 
60/65 lat – z Karolówki, zamor-
dowani przez banderowców przy 
swoim domu w 1944” (Krystyna 
Tokarska: „Lista zamordowa-
nych”, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl).  
We wsi Katarynice pow. Rudki 
Ukraińcy zamordowali 5 Pola-
ków.  
We wsi Kiwerce pow. Łuck na 
skutek fałszywego oskarżenia 
przez Ukraińców o współpracę z 
Niemcami Sowieci rozstrzelali 2 
Polaków, lat 24 i 50.  
We wsi Kniaziołuka pow. Do-
lina banderowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali co najmniej 20 Po-
laków. 
We wsi Kobylnica Wołowska 
pow. Lubaczów zamordowali 2 
Polaków.  
We wsi Kociubińce pow. Kopy-
czyńce w 1944 roku został aresz-
towany ks. Tadeusz Gajdek (ur. 
1909), który zaginął. 
We wsi Kokoszyńce pow. Skałat 
zamordowali 26 Polaków, głów-
nie kobiety, w tym lat: 20, 20, 24, 
25, 27. 
We wsi Kołodziejów pow. Sta-
nisławów zamordowali 10 Pola-
ków.  
W miasteczku Kołomyja woj. 
stanisławowskie: „Jedna z mo-
ich prababek, stara już wówczas 
kobieta, której nie udało się uciec 
do lasu, została przez UPA-wców 
najpierw nadziana na zaostrzo-
ne kije (wbito jej te kije w uszy 
i kazano „słuchać, jak do niej 
Polska idzie”), potem podpalona 
benzyną, a na końcu wrzucona do 
studni i zasypana stosem kamieni. 
Dokładnie taki sam spotkał ro-
dzinę mojej teściowej, Stanisławy 
Wiśniewskiej, która pochodziła 
z Równego (tam była urodzona). 
Ukraińcy z OUN-UPA palili tam 
żywcem nie tylko tych, którzy nie 
chcieli opuścić swoich domów, ale 
i tych, którzy uciekając z dziećmi, 
kryli się w napotkanych stodo-
łach czy łanach zbóż. Ucieczkę 
z takiego właśnie podpalonego 
łanu zboża jako małe dziecko 
przeżyła moja teściowa. Do teraz, 
kiedy wspomina te wydarzenia, 
z jej oczu płyną łzy a ręce drżą” 
(dr hab. Bogusław Paź: „List do 
biskupa greckokatolickiego Wło-
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dzimierza Juszczaka” z 2008-07-
27; w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl). 
W miasteczku Konkolniki (Ką-
kolniki) pow. Rohatyn Ukraińcy 
zamordowali 9-letniego chłopca 
polskiego Tadeusza Dulika. 
We wsi Koniuszki Siemianow-
skie pow. Rudki banderowcy za-
mordowali 17 Polaków.  
We wsi Korczmin pow. Rawa 
Ruska zamordowali 15 Polaków. 
We wsi Korczowa pow. Jawo-
rów zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Kormanice pow. Prze-
myśl: „Ponadto jest mi wiadome, 
że dwie osoby w wieku młodzień-
czym (córki) o nazwisku Słupecka 
pochodzące ze wsi Złotkowice w 
czasie II wojny światowej prze-
niosły się z obawy o życie do 
podprzemyskiej wsi (prawdopo-
dobnie Kormanice) do tzw. Lie-
genschacht - folwarku (dworku), 
gdzie pracowały. Prawdopodob-
nie chodziło również o małżeń-
stwo z Ukraińcem z Husakowa 
o nazwisko Jan Szpytko, którego 
jedna z nich nie chciała. W ze-
mście za to obie zostały żywcem 
obdarte ze skóry, wycinając przy 
tym krzyże na czole i plecach.” 
(Stefania Szal: Pamięć - drogą 
do wyzwolenia; w: http://www.
nawolyniu.pl/wspomnienia/szal.
htm ). 
We wsi Kosów Stary pow. Ko-
sów Huculski zamordowali 25 
Polaków.  
We wsi Koszlaki gmina Zbaraż 
pomiędzy Hołodkami a Woro-
blijówką: „Bardzo trudno było mi 
nakłonić moją 87 letnią babcię do 
opowiadania ale kilka dni temu 
w trakcie rozmowy udało mi się 
uzyskać następujące informacje w 
1944 roku (dokładnych dat bab-
cia nie potrafiła mi podać) zostali 
zamordowani przez banderowców 
jej bliscy: teściowa Katarzyna 
Ratuszny i jej piętnastoletni wnuk 
Jakub Ratuszny (syn Marii Ra-
tuszny) pochodzili ze wsi Prosow-
ce parafia Toki powiat Zbaraż. 
W tym samym roku zostali rów-
nież zamordowani rodzice bab-
ci bracia ze strony matki to jest: 
Na początku roku 1944 zginęli 
Feliks Józiuk urodzony w 1902 
roku (ojciec), zamieszkały we wsi 
Koszlaki pod numerem 161 gmina 
Zbaraż oraz Tomasz i Jan Józiuk 
(bracia matki) mieszkający rów-
nież w  Koszlakach. Okoliczno-
ści zabójstwa nie są mojej babci 
znane lub tylko z sobie wiado-
mych przyczyn nie chce ich po-
dać. Przekazała tylko, że zginęli 
jednego dnia. Kilka miesięcy po 
tym zdarzeniu została zamordo-
wana jej matka Barbara Józiuk 
urodzona w 1908 roku zamieszka-
ła w Koszlakach. Babcia mówiła 
że mama została zabrana z wio-
ski, poprowadzono ją w kierunku 
wsi Hołodki i w lasach pomiędzy 
Hołodkami a Woroblijówką (jeśli 
dobrze zapamiętałam) banderow-
cy wydłubali jej oczy i skatowaną 
pozostawili. Odnalazła ją Stefa-
nia Józiuk (siostra męża z jakimś 
chłopem - cytuję babcię) w wiel-
kiej tajemnicy zabrali do swojej 
wsi gdzie po paru dniach zmarła. 
Informacje te potwierdził młodszy 
o kilka lat brat mojej babci Zyg-
munt Józiuk.” (Agnieszka Migus; 
w: http://darnokx.no-ip.org/~kre-
sy/wspomnienia/11.html ). Inni: 
„W 1944 r. zostali zamordowani 
Juziuk Teofil z żoną Warwarą. 
Warwara za pierwszym napadem 
uciekła ale niepotrzebnie wróciła 
po rzeczy i wtedy ją zamordowa-
li”.(prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
We wsi Kowalówka pow. Lu-
baczów w 1944 r. zamordowa-
li: Michała Żukowicza lat 42 ur. 
1902 r., Karola Wilhelma, Piotra 
Wilhelma, Błażeja Majewskiego, 

Annę Meder z trojgiem dzieci, 
Franciszka Ważnego, Władysła-
wa Wilhelma, Rudolfa Webera, 
Jana Wilhelma, Józefa Gielaszkę, 
Michała Żukowicza , Tomasza 
Kudybę, oraz Błażeja Majew-
skiego z Żukowa-Kosobud. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).  
We wsi Kowalówka koło Mona-
sterzysk na początku 1944 roku  
upowcy zamordowali ponad 100 
Polaków. 
We wsi Kozara pow. Rohatyn na 
początku 1944 roku zamordowa-
li 5 Polaków, którzy nie opuścili 
swoich gospodarstw.  “Władysław 
Szulc - mówi: Mieszkaliśmy w Ko-
zarach. (Polacy mówili Kozary, 
Ukraińcy - Kozara). Obok miesz-
kał Polak i tam schodzili się do 
niego chłopi polscy i ukraińscy, 
bo on mocno politykował. Słysza-
łem, że mówił: „Ukraina to będzie 
pod tym łopianem” i pokazywał 
na liście łopianu. W końcu znik-
nął. Miał żonę i dzieci, one zaczę-
ły go szukać - chodziły po lasach 
i one też w końcu zniknęły. Wtedy 
Polacy zaczęli się bać.”  (Zeszyty 
łukowieckie, nr 16 – 17 , listopad 
2015   http://www.waly.brzegdol-
ny.pl/nowe/dzienniki/16_17.pdf ). 
We wsi Kozłów pow. Tarnopol 
banderowcy zamordowali 13 Po-
laków, w tym 5-osobową rodzinę 
Jurczyszynów z 3 dzieci. Oraz w 
sposób okrutny rolnika Jana Mro-
za. „Aktu tej zbrodni dokonali 
miejscowi nacjonaliści ukraińscy 
z bandy Stepana Bandery. Kaza-
no mu wykopać dół, a następnie 
zakopano go w nim po szyję i 
pługiem przeorano. Wszystko to 
działo się na oczach zrozpaczo-
nej żony i przestraszonej dwójki 
ich małych dzieci.” (Henryk Kle-
inrok: MOJE MIASTECZKO; 
w:  http://www.cracovia-leopolis.
pl/_pdf/94.pdf ). 
We wsi Kozowa pow. Brzeżany 
ostrzelali grupę 70 poborowych 
do WP zabijając 15 Polaków. 
We wsi Krasnosielce pow. Zło-
czów zamordowali 10 Polaków.  
W mieście Kraśnik Fabryczny 
gm. Kraśnik Miasto: „Szacuje 
się, że około 30 mieszkańców zgi-
nęło w r. 1944 z rąk bojowników 
OUN-UPA i żołnierzy SS-Gali-
zien.”  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Krowica Hołodowska 
pow. Lubaczów zamordowali 7 
Polaków, w tym kobietę. Oraz: 
We wsi Krowica Hołodowska za-
mordowali Rozalię Kubiszyn ur. 
1908 r., w czasie ucieczki Stefa-
nię Harysz ur. 1920 r., w lesie w 
drodze powrotnej z Lubaczowa 
Władysława Nowosiadło ur. 1927 
r. i Stefana Antoniszyna ur. 1926 
r., oraz Piotra Zurawela ur. 1908 
r.,(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa).
We wsi Krowica Lasowa pow. 
Lubaczów miejscowi Ukraińcy 
zamordowali Anastazję Ilnicką lat 
50. 
We wsi Królik Polski pow. Sa-
nok banderowcy zamordowali 4 
Polaków. 
W mieście Krzemieniec woj. 
wołyńskie zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Krzywe pow. Skałat zo-
stał zamordowany przez bande-
rowców ks. Florian Toporowski, 
ur. w 1910 r., wikariusz parafii 
Krzywe. Zginął także kolejarz 
Starodub Andrzej (Kubów..., 
jw.). Komański podaje (s. 340), 
że został on uprowadzony z dro-
gi razem z wozem i końmi oraz 
zamordowany w dniu wyjazdu ze 
stacji Skałat do Polski.     
We wsi Kurniki Inanczańskie 
pow. Zbaraż wobec narastającej 

w okolicy fali morderstw, miesz-
kający we wsi Polacy opuścili 
rodzinne domy, chroniąc się w 
Zbarażu. Miejscowi banderow-
cy z SKW, chcieli się wykazać 
„rzetelną” służbą dla Ukrainy, ale 
nie było Polaków do zabijania. 
Wszyscy wyjechali. Ukraińcy za-
stosowali więc podstęp. Udając 
oficerów NKWD ze Zbaraża za-
proponowali mieszkańcom Kur-
nik wyjazd do swoich zagród po 
żywność. Udało im się namówić 
8 osób. Jeden z oficerów, które-
go znali Polacy, był rzeczywiście 
enkawudzistą lecz działał praw-
dopodobnie w zmowie z bande-
rowcami. To osłabiło czujność 
niektórych Polaków. Wyjechali 
furmankami do Kurnik lecz do 
nich nie dotarli. Wywieziono ich 
do lasu, gdzie banderowcy zgoto-
wali im męczeńską śmierć. Stało 
się to wiosną 1945 r. Dopiero po 
kilku tygodniach odnaleziono ich 
zwłoki w lesie za Zbarażem. W 
ten sposób działacze SKW speł-
nili rozkazy dowódców UPA o 
eksterminacji Polaków w swojej 
miejscowości. Tego samego roku 
w tejże wsi banderowcy zamordo-
wali jeszcze dwie osoby, tuż przed 
ich wyjazdem do Polski. Tak więc 
nie wypędzenie Polaków było 
celem banderowskiego działa-
nia, ale całkowita eksterminacja 
- czyste ludobójstwo. Komański, 
s, 461 podaje, że latem 1944 roku 
banderowcy zamordowali 8 Pola-
ków podczas wyjazdów ze Zbara-
ża do swojej wsi po żywność oraz 
w kwietniu 1945 roku 10 Polaków 
(wymienionych imiennie). „Pro-
szę o podzielnie się na forach kre-
sowych o śmierci Pani Franciszki 
Zawadzkiej, mojej babci, która 
zmarła 26 sierpnia br, mając 99 
lat, urodzona w Kurnikach, pow. 
Zbaraż, była naocznym świad-
kiem ukraińskiego ludobójstwa; 
w 1944 była świadkiem pojmania 
jej ojca Marcina Dziedzica przez 
bandę ukraińskich nacjonalistów 
i zamęczenia go wraz z innymi 
mieszkańcami (głównie mężczyź-
ni, w tym nastoletni i dzieci) w po-
bliskim lesie (Kurniki, Iwanczany, 
pow. Zbaraż, woj. tarnopolskie). 
Do dziś brak upamiętnienia miej-
sca kaźni czy wskazania nawet 
szczątków). Na moją prośbę udało 
się w 2014 złożyć zeznania w Ny-
sie, gdzie Babcia pod koniec życia 
żyła, prokuratorowi IPN.”  (Ma-
rek Kawa, wiceprzewodniczący 
Rady miasta Opola; w: http://isa-
kowicz.pl/zmarla-franciszka-za-
wadzka-z-kurnikow-k-zbaraza/ ).
We wsi Lackie Szlacheckie pow. 
Tłumacz: „Rodzina moja pocho-
dzi z Pokucia a dokładnie ze wsi 
Lackie Szlacheckie, moja babcia 
urodziła się w 1917 roku w rodzi-
nie Anny i Tomasza Buniowskich. 
W 1939 roku wyszła za Antoniego 
Zająca, który po wybuchu woj-
ny wcielony został do wojska i 
przeszedł szlak przez Rumunię i 
Francję do Anglii, babcia nato-
miast pozostała w Lackiem razem 
z rodziną. W czasie pogromu w 
1944 roku zabici zostali jej dwaj 
bracia; Jan Buniowski, który w 
chwili śmierci miał zaledwie 16 
lat, schronił się u sąsiada Ukra-
ińca, który też zginął za pomaga-
nie Polakom. Po śmierci Janka 
został postrzelony Stanisław Bu-
niowski i wykrwawił się wskutek 
odniesionych ran. Po tych wyda-
rzeniach rodzina moja ukrywała 
się w Markowcach a następnie 
w Świętym Józefie, skąd zostali 
deportowani do Góralic na Zie-
miach Zachodnich. Chciałabym 
podziękować twórcom stron o 
kresach i ich historii pozwoli to 
przetrwać pamięci o wszystkich 
tych tragicznych wydarzeniach”. 
(Elwira Juwa,  04.02.2012; w: 
http://www.stankiewicze.com/lu-
dobojstwo/czytelnicy_2.html ).   
We wsi Lado pow. Sarny upo-

wcy zamordowali około 10 Pola-
ków.  
We wsi Liczkowce pow. Kopy-
czyńce banderowcy zamordowali 
3 Polaków: ciała dwóch znalezio-
no zmasakrowane w polu i w rze-
ce, trzeci; leśniczy Piotr Rzepa lat 
41 został wywołany podstępnie z 
wesela na podwórze i tam zamor-
dowany. 
We wsi Lipica Górna pow. Ro-
hatyn zamordowali 10 Polaków.  
W miasteczku Lipsko pow. 
Lubaczów zamordowali Broni-
sława Pisuna lat 21. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).   
We wsi Lisiatycze pow. Stryj w 
walce z UPA poległ 1 Polak. 
We wsi Lisieczyńce pow. Zbaraż 
zamordowali 5 Polaków. 
We wsi Lisie Jamy pow. Luba-
czów Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków, w tym kobietę.  
W mieście Lubaczów woj. rze-
szowskie zamordowali 2 Pola-
ków. 
We wsi Lubliniec pow. Luba-
czów w 1944 r. podczas akcji 
ukraińskiej w Lublińcu zamor-
dowano Michała Rytla, ur. 1889 
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa). 
We wsi Lubycza Królewska 
pow. Rawa Ruska zamordowali 
1 Polkę.  
W nadleśnictwie Lutowiska 
pow. Lesko został zamordowany 
przez UPA  leśniczy Stanisław 
Wieczorek, lat 52, żołnierz AK 
ps. Krakus”.   
We wsi Łany pow. Stanisławów: 
„W 1944 r. został zam. Paskiewicz 
Jan, rolnik i razem z nim jego oj-
ciec, matka i dwaj kuzyni.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 
We wsi Łazy pow. Jarosław upo-
wcy zamordowali 2 Polki. 
We wsi Łozówka pow. Zbaraż 
zamordowali 2 Polaków, męż-
czyzn. 
We wsi Łówcza pow. Lubaczów 
w 1944 r. zamordowali żołnierza 
AK Edwarda Wolanina lat 29 i 
Józefę Ważną lat 20.  (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).  
We wsi Łubne pow. Lesko za-
mordowali 5-osobową rodzinę 
polską.  
We wsi Łuka pow. Kałusz za-
mordowali 3 Polaków. 
We wsi Łukawica pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków: 
partyzanta AK oraz 20-letnią 
dziewczynę. Oraz: zamordowa-
li Rozalię Szałas „Rempoła” ur. 
1924 r. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa)
We wsi Łukowiec pow. Roha-
tyn: “Sporo informacji o Łukow-
cu i Oskrzesińcach uzyskałem od 
Pan Władysława Skowrona. Prze-
bywając na wsi dwa czy trzy lata 
zapamiętał dziesiątkami nazwisk 
i opowiada o zdarzeniach, o któ-
rych ja niewiele wiem. - Jak choć-
by napad w 1944 roku na młyn w 
Łukowcu. - Młyn był wysunięty 
nieco poza wieś. Ukraińcy na-
padli na niego w momencie, gdy 
pracowało tam kilku ludzi i po-
rwali wszystkich. Pomimo, iż Po-
lacy zorganizowali się dość szyb-
ko i przeczesali pobliskie lasy, 
ludzi nie uratowano. Z młyna 
uprowadzono wtedy - kierownika 
Pan Gałana i pracujących tam 
Piotra Siekierskiego i Bolesława 
Brysia z siostrą.” (Zeszyty łuko-
wieckie, nr 2, czerwiec – sierpień 

2003; w: http://www.waly.brzeg-
dolny.pl/nowe/dzienniki/2.pdf ). 
“Jedna z rodzin przyjezdnych na 
Łukowiec przywiozła zgwałconą 
przez banderowców dziewczynę. 
Co ta biedaczka przeżyła, nikt 
nie wie. Po urodzeniu dziecka 
wsadziła je główką do wiadra z 
wodą... Siekierskiego, niepełno-
sprawnego chłopca mieszkają-
cego po sąsiedzku z dziadkiem, 
przerżnęli Ukraińcy piłą. Gdy 
Armia Krajowa zatrzymała ukra-
ińskie wozy z solą, które następ-
nie po sprawdzeniu wypuszczono, 
a po wyjeździe z Łukowca ktoś 
ich obrabował (najprawdopodob-
niej Polacy), Ukraińcy poskarżyli 
się Rosjanom, a ci zaatakowali, 
Łukowiec. Idąc tyralierą przez 
wieś, zabili 14 ludzi.” (Zeszyty 
łukowieckie, nr 6-7-8, lipiec 2004 
– marzec 2005; w: http://www.
waly.brzegdolny.pl/nowe/dzien-
niki/6_8.pdf ). 
We wsi Machnówek pow. Sokal 
zamordowali 2 Polaków; „Mucha 
Błażej, 30 lat, uprowadzony do 
wsi Budynin, gdzie był torturo-
wany: wycięto mu pępek, wnętrz-
ności przywiązano sznurkiem do 
drzewa i bito go zmuszając do 
ucieczki, aż wyszły wnętrzności. 
Zginął w męczarniach” (Siekier-
ka..., s. 1010, lwowskie).  
We wsi Majdan Lipowiecki 
pow. Lubaczów Ukraińcy zamor-
dowali 2 Polaków.  
We wsi Maksymówka pow. 
Zbaraż zamordowali 30 Polaków 
(Kubów..., jw.). 
We wsi Małkowice pow. Jaro-
sław zamordowali 6 Polaków, w 
tym 2 kobiety i dziecko. 
We wsi Mariampol pow. Stani-
sławów Ukraińcy zamordowali 
Franciszka Krzyżanowskiego, 
który udał się do matki przebywa-
jącej w Pobereżu. 
We wsi Markowa pow. Stani-
sławów upowcy wymordowali 48 
rodzin polskich. 
W kol. Marmasze pow. Żółkiew 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską z 2 dzieci.  
We wsi Marynupol  woj. sta-
nisławowskie (Mariampol pow. 
Stanisławów?): „W 1944 r. został 
zam. Tarasiewicz Michał s. Win-
centego (1901), rolnik.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Meducha pow. Stanisła-
wów wśród pomordowanych 20 
Polaków był Marian Czechowski: 
„/.../ wywołany z domu, zwłoki 
znaleziono powieszone w zagaj-
niku na drzewie, ciało miał odar-
te ze skóry. /.../ Jak się później 
okazało podczas pogrzebu ofiar, 
cmentarz otoczyła uzbrojona ban-
da UPA i do pustych wykopanych 
dołów wrzucili biorących udział 
w pogrzebie Polaków i pogrzebali 
ich żywcem. Tak zginęło około 20 
osób” (Feliks Miller, w: Siekier-
ka..., s. 531; stanisławowskie).  
We wsi Medyna pow. Zbaraż 
zamordowali kilku Polaków (Ku-
bów..., jw.).  
W miasteczku Mielnica pow. 
Kowel na początku 1944 roku 
upowcy zamordowali 18-letniego 
Polaka. 
We wsi Miękisz Nowy pow. Ja-
rosław zamordowali 8 Polaków. 
We wsi Mikuliczyn pow. Nad-
wórna został zamordowany przez 
UPA sekretarz tartaku Franciszek 
Haleczek, ur. 1910 r.   
We wsi Milatycze pow. Lwów 
banderowcy zamordowali 11 Po-
laków.  
We wsi Młodów pow. Lubaczów 
zamordowali 10 Polaków, w tym 
5 w lesie „Kornagi”. 
We wsi Młyny pow. Jaworów za-
mordowali Mikołaja Świtalskiego 
ur. 1916 r. (IPN Opole, 21 grud-
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nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa).  
We wsi Mochnate pow. Turka  
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską.  
We wsi Mogielnica pow. Trem-
bowla „partyzanci ukraińscy” 
m.in. zamordowali 42-letnią Bro-
nisławę Janicką oraz jej 16-letnią 
córkę Nellę Janicką, którą zgwał-
cili i zakłuli nożami. Tadeusz Za-
karczemny opowiadał, jak zginął 
jego wujek Jan, weterynarz w 
Mogielnicy: „Przyszli i bestialsko 
go zamordowali. Wujence poob-
cinali piersi i ściągnęli skórę z 
głowy. To było bestialskie morder-
stwo, trudne do opisania” („Nasz 
Dziennik” z 30.06.2003). Inni: w 
mieście Trembowla: „Nella Ja-
nicka, 16 lat – zgwałcona i zamor-
dowana okrutnie wraz z matką i 
bratem przez ludobójców z OUN-
-UPA w 1944 r.” (http://www.
stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/
trembowla.htm). 
We wsi Monasterczany pow. 
Nadwórna pod koniec 1944 
roku  Ukraińcy wyprowadzili na 
podwórze z mieszkania 84-letnią 
Polkę Eleonorę Szczepanik, tor-
turowali ją i porąbali na kawał-
ki, rozrzucili po podwórzu i wy-
puścili z chlewa świnie, które te 
kawałki zjadały  (Siekierka..., s. 
341, stanisławowskie). 
We wsi Morszyn – Zdrój pow. 
Stryj tuż przed wkroczeniem 
wojsk sowieckich banderowcy 
zamordowali 11 Polaków. 
We wsi Nadorożna pow. Tłu-
macz zamordowali co najmniej 
37 Polaków.  
W mieście Nadwórna woj. sta-
nisławowskie uprowadzili i za-
mordowali 3 Polki.  
We wsi Narol pow. Lubaczów 
zamordowali 5 Polaków, w tym 
3 partyzantów AK i 17-letniego 
chłopca. 
We wsi Niagryń pow. Dolina za-
mordowali 5 Polaków.  
We wsi Niemstów pow. Luba-
czów zamordowali 4 Polaków, w 
tym kobietę.  
We wsi Nowa Grobla pow. Ja-
rosław zamordowali Jana Sopla 
ur. 1896 r.   
We wsi Nowe Sioło pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków 
oraz 2 Ukraińców. 
We wsi Nowe Sioło pow. Zbaraż 
zamordowali co najmniej 5 Pola-
ków. 
We wsi Nowiny Horynieckie 
pow. Lubaczów: „Zamęczono na 
śmierć używając bestialskich tor-
tur 23 letniego Michała Krzycha, 
natomiast Andrzej Mazurkiewicz 
został rozstrzelany.”  (Bandy UPA 
na ziemi horynieckiej 3 – Mord 
w Nowinach Horynieckich; w:  
http://na.horyniec.info/bandy-
-upa-na-ziemi-horynieckiej-
-3-mord-w-nowinach ).
We wsi Nowosielica pow. Doli-
na zamordowali 11 Polaków i 5 
Ukraińców.  
We wsi Nowosiółka pow. Bu-
czacz zamordowany został ks. 
Michał Działoszyński (http://
bezprzesady.pl/aktualnosci/apel-
pamieci-lezyca-pazdziernik-
2013-roku-pamieci-kresowych-
ofiar) . 
We wsi Nowosiółki pow. Prze-
myśl upowcy uprowadzili Polaka, 
który zaginął.   
We wsi Nowosiółki Dydyńce 
koło Kalwarii Pacławskiej pow. 
Przemyśl zamordowali 10 Pola-
ków. 
We wsi Oleszyce pow. Luba-
czów na cmentarzu komunalnym 
pochowany jest Jan Sroka za-
mordowany przez UPA w 1944 r. 
(http://www.historia.elubaczow.

pl/index.php?stage=podglad_ar-
tykulu&id_artykulu=54 ). 
We wsi Olchowiec pow. Bóbrka: 
„Tak się składa że emocjonalnie 
jestem związany z tą problematy-
ką, gdyż moi rodzice pochodzą z 
powiatu Bóbrka w dawnym woj. 
lwowskim. Z opowiadań mojej 
już nie żyjącej matki wiem że jej 
rodzina zamieszkująca wieś Ol-
chowiec doświadczyła krzywd 
ze strony Ukraińców. Z ostrzela-
nych zabudowań gospodarczych 
a następnie podpalonych ocalała 
zaledwie moja matka w wieku ok. 
siedmiu lat wraz z młodszą sio-
strą. Zamordowani zostali jej ro-
dzice Władysław i Maria Nowo-
rol, brat Edward oraz jej babcia. 
Zwłoki zostały złożone we wspól-
nej mogile na pobliskim cmenta-
rzu.” ( Mieczysław Ciechanow-
ski , mietekciech@wp.pl   http://
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo/zgloszenia.html ). Siekierka 
na s. 24 – 25, woj. lwowskie,  nie 
wymienia imiennie żadnej ofiary 
z tej wsi. 
We wsi Opaka pow. Lubaczów 
zamordowali 5 Polaków.  
We wsi Opaki pow. Złoczów: 
„Ze Lwowa pojechaliśmy do wio-
ski Opaki, bo nasz przyjaciel Józef 
Biernacki  chce odszukać miejsce, 
gdzie została zabita jego babcia. 
Obiecał to ojcu, który na łożu 
śmierci opowiedział mu o rodzin-
nej tragedii, dał też wskazówki, 
gdzie pochował matkę – w przy-
drożnym rowie. Miał wówczas 11 
lat” (Wojciech Orłowski: „Aby 
odszukać mogiły bliskich...”; w: 
„Gazeta Polska” z 30 września 
2009). H. Komański, Sz. Siekier-
ka..., na s. 505 opisując wieś Opa-
ki nie odnotowują tej zbrodni.  
We wsi Oskrzesińce pow. Roha-
tyn upowcy zamordowali 2 Pola-
ków.  
W miasteczku Ostróg nad Ho-
ryniem pow. Zdołbunów zamor-
dowali 18-letniego chłopca pol-
skiego wyciągając go do lasu pod 
pretekstem wstąpienia do polskiej 
partyzantki.  
We wsi Ostrów pow. Sokal upro-
wadzili 4 Polaków, w tym 20-let-
nią dziewczynę, którzy zaginęli 
bez wieści. 
We wsi Ozierany woj. stanisła-
wowskie (Jezierzany pow. Tłu-
macz?): „W 1944 r. został zam. 
Czekański Michał s. Józefa (1908) 
rolnik.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Ożomla pow. Jaworów 
banderowcy zamordowali pod 
koniec okupacji niemieckiej 16 
Polaków oraz po wkroczeniu 
wojsk sowieckich 14 Polaków, w 
tym 8-osobową rodzinę; łącznie 
30 Polaków.  
We wsi Paryszcze pow. Nad-
wórna: „Pamiętam, że podczas 
poszukiwań w lesie Bukowina 
w pobliżu wsi Paryszcze, jak z 
kilkoma kolegami z oddziału sa-
moobrony znaleźliśmy mogiłę z 
trupami Polaków zamordowa-
nych przez bandytów ukraińskich. 
Leżały tam zwłoki mężczyzny z 
uciętą głową, kobiety z obciętymi 
piersiami i zmasakrowane ciało 
małego dziecka. Były to zwłoki 
zawiadowcy stacji kolejowej z 
Chryplina w pow. Stanisławów, 
jego żony i ich dziecka. W dole 
tym znajdowały się jeszcze trzy 
trupy ludzkie, ale ich tożsamości 
nie ustalono”  (Eustachy Prono-
bis; w: Siekierka..., s. 362; stani-
sławowskie).
We wsi Pczany pow. Żydaczów 
banderowcy zamordowali 35-let-
niego Władysława Orzechow-
skiego.   
W miasteczku Peczeniżyn pow. 
Kołomyja uprowadzili i zamor-
dowali 7 Polaków.  

W kol. Perestaniec pow. Sarny 
kilkanaście furmanek z młodymi 
Polakami pod osłoną żołnierzy 
sowieckich przybyło na łąki po 
paszę i wpadło w zasadzkę UPA, 
większość zginęła, około 30 Pola-
ków i kilku żołnierzy sowieckich.  
We wsi Piadyki pow. Kołomyja 
banderowcy zamordowali 19 Po-
laków.  
We wsi Pistyń pow. Kosów Hu-
culski: „Eugeniusz Wołoszczuk i 
Szczepan Stefaniuk zostali zamor-
dowani na drodze koło wsi Pistyń, 
gdy jechali rowerami z Kosowa 
do Kołomyi. Wincentemu Wołosz-
czukowi ojcu Eugeniusza Rusini 
odcięli piłą głowę, po czym kopa-
li ją piłkę futbolową, a następnie 
rozbili ją na kawałki - podobne 
sadystyczne mordy na Polakach 
zdarzały się nagminnie na Poku-
ciu.” (www.szeszory.3-2-1.pl). 
We wsi Pniaki (Przedsiewne) 
pow. Kałusz spalili gospodarstwa 
polskie i zamordowali 4 Polaków. 
We wsi Pnikut pow. Mościska w 
walce z UPA zginęło 18 Polaków 
z samoobrony. 
We wsi Poczapy, powiat Zło-
czów: „Na jednym ze zdjęć Józef 
Kilkarski. Stoi dumnie ubrany w 
mundur, lekko uśmiecha się pod 
wąsem i patrzy prosto w obiektyw. 
Pod spodem napis - „Ożeniony 
z Ukrainką, zamordowany przez 
własnego syna z rozkazu OUN-
-UPA w 1944 roku” (http://www.
stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/
JOOMLA/wystawa/przejdz-do-
-wystawy.html ).  
We wsi Podhorki pow. Kałusz 
banderowcy spalili gospodarstwa 
polskie i zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Podłuże pow. Dubno za-
mordowali 29-letnią Polkę, Wierę 
Kisielewską.  
We wsi  Potoczyszcze (Poto-
czyska?) pow. Horodenka:  „W 
latach 1990-1991 gazeta „Pry-
karpatśka prawda” z Iwano-
-Frankowska publikowała wykazy 
ofiar OUN-UPA. Zacytujemy wy-
kaz ofiar z jednej tylko niedużej, 
wspomnianej wyżej, wsi Poto-
czyszcze (w nawiasach rok uro-
dzenia ofiar):  Żonemam Stefan 
(1870), Polak, zamordowany 2 
lipca 1944 r. za przynależność na-
rodowa; Zoneman Ołena (1875), 
Polka, zabita 2 lipca 1944 r. za 
przynależność narodowa; Kra-
sowska Maria (1889), Polka, za-
bita w listopadzie 1944 r. za przy-
należność narodową; Krasowski 
Zbyszek (1932), Polak, zabity w 
listopadzie 1944 r. za przynależ-
ność na rodową; Krasowski Wło-
dzimierz, (1906), Polak, zabity w 
listopadzie 1944 r. za przynależ-
ność narodową.; Olinowska Ma-
ria (1902), Polka, gospodyni do-
mowa, zabita w listopadzie 1944 
r. za przynależność narodową; 
Oleszewska Augustyna (1920), 
Polka, zabita w listopadzie 1944 
r. za przynależność narodową; 
Parczewśkyj Roman (1904), Ołe-
na (1912), Odarta (1936) - za-
mordowani w listopadzie 1944 r.; 
Prociuk Roman (1913), zabity w 
listopadzie 1944 r.; Romański Ru-
dolf (1895), Zofia (1898), Taras 
(1935), Mikołaj (1906) - wszyscy 
Polacy, zamordowani w listopa-
dzie 1944 r. za przynależność na-
rodową; Romach Stefania (1914), 
gosp. domowa, zabita w 1944 r..; 
Sokołowski Franciszek (1911), 
Polak, zabity w 1944 r. za przyna-
leżność  narodową; Sokołowska 
Stefania (1941), zabita w 1944 r. 
za przynależność narodową (trzy-
letnia dziewczynka - W.P.); Soko-
łowska Antonina (1910), Polka, 
zabita w 1944 r. za przynależność 
narodową; Semeniuk Anastazja 
(1906), gospodyni domowa, zabi-
ta u listopadzie 1944 r.; Semeniuk 
Hanna (1901), gospodyni domo-
wa, zabita w listopadzie 1944 r.; 

Toporowicz Stanisław (1880), 
Polak, zabity w listopadzie 1944 
r. za przynależność narodową; 
Tarasiuk Weronika (1921), go-
spodyni domowa, zabita w listo-
padzie 1944 r.; Kuczirka Maria 
(1916). zabita w listopadzie 1944 
r.; Wołoszczuk N’ykyfor (1908), 
chłop indywidualny, zabity w li-
stopadzie 1944 r.; Wołoszczuk 
Katarzyna (1915), gospodyni do-
mowa, zabita w listopadzie 1944 
r.; Czumak Omelian (1908), chłop 
indywidualna, zabity w listopa-
dzie 1944 r.; Chort Olga, matka 
(1916), gospodyni domowa, Po-
lka, zabita w listopadzie 1944 
r. za przynależność narodową; 
Chort Jarosław, syn (1943), za-
bity razem z matką (jednoroczne 
dziecko - W.P.); Chort Wasyl, syn 
(1941), zabity w 1944 r. - trzylet-
nie dziecko - W.P.” („Prykarpatś-
ka prawda”, 13.XI.1990. ss, 2,3; 
opracował Wiktor Poliszczuk).  
We wsi Poświerz pow. Rohatyn 
banderowcy powiesili 1 Polaka.  
We wsi Presowce pow. Zborów 
zamordowali 103 Polaków. 
We wsi Prosowce pow. Zbaraż: 
„W 1944 r. zamordowano Toma-
sza, teścia Heleny Hnat”  (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7). Patrz też 
wyżej: „We wsi  Koszlaki”. 
We wsi Prusie pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
W mieście Przemyśl został za-
mordowany przez UPA leśnik Ka-
zimierz Zaruba.   
We wsi Przewoziec pow. Kałusz 
banderowcy zamordowali Polaka, 
kierownika majątku.  
We wsi Przybyłów pow. Tłu-
macz zamordowali 4 Polaków.  
We wsi Radków pow. Tomaszów 
Lubelski: „W 1944 r. została be-
stialsko zamordowana przez ban-
derowców Zyza Feliksa – przecię-
to ją piłą stolarską na wysokości 
brzucha”  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
W nadleśnictwie Rafajłowa 
pow. Nadwórna zostali zamor-
dowani przez UPA: gajowy Anto-
ni Duda wraz z żoną, manipulant 
leśny Leopold Grygorski-Polo, 
manipulant leśny Stefan Bott ra-
zem z rodziną, gajowy Marian 
Ostrowski, leśniczy Józef Polak, 
ur. 1894 r. (Edward Orłowski..., 
jw.). Siekierka…, s. 346, odno-
śnie wsi Rafajłowa podaje, że w 
nocy z 1 na 2 kwietnia 1944 roku 
banda UPA napadła na gospodar-
stwa polskie, ograbiła je, spaliła 
oraz zamordowała 20 Polaków 
NN (mężczyźni, kobiety, dzieci).     
We wsi Rahiń pow. Dolina ban-
derowcy uprowadzili z drogi i za-
mordowali 11 Polaków.  
We wsi Rajskie pow. Lesko za-
mordowali 4-osobową rodzinę 
polską. 
We wsi Rata pow. Rawa Ruska 
zamordowali 6 Polaków.  
We wsi Rogóźno pow. Toma-
szów Lubelski zamordowali 3 
Polaków, w tym kobietę.  
We wsi Romanowe Sioło pow. 
Zbaraż pod koniec 1944 roku za-
mordowali Polaka, nauczyciela.  
We wsi Ropienka pow. Lesko 
upowcy zastrzelili Polaka, pra-
cownika pocztowego (był to Teo-
dor Latocz s. Michała). Być może 
jest to: „Jesień 1944 r.  Zastrze-
lony Sołacz Teodor pracownik 
pocztowy.” (http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm ).  
We wsi Rosochowaniec pow. 
Skałat  zamordowani zostali: 
Czerkas Antoni l. 35, Grandsort 
Walenty l. ok. 20, Kossowska 
Bronisława (z Wawrzynów) l. 45, 
Mików Kazimierz l. 18, Pastuch 
Wojciech l. 75, Pohodyniak Jó-
zef l. 25, Ratkowska Maria l.35, 

Szczerbaty Antoni l. ok. 35, Ter-
mena Józef l. 22, Wawrzynów 
Stanisław l. 40, Bronisław l. ok. 
40, Marcin l. ok. 75, Wróblewski 
Zygmunt l. 22 (Kubów...., jw.). 
We wsi Ruda pow. Żydaczów 
banderowcy na drogach zamor-
dowali 16 Polaków. „Kuchar Ste-
fan, rz-k, l.24, zamordowany w 
1944, adnotacja „porwany 1944 
przez nieznanych partyzantów 
banderowców i powieszony w 
Łowczycach” (Justyna Cwynar, 
20.10.2013; w : www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl ). 
We wsi Ruda Różaniecka pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 
Polaka, gajowego; w tej wsi zna-
leziono 20 grobów, w tym z 24 
poległymi lub zamordowanymi 
partyzantami AK.  
We wsi Rudka pow. Jarosław 
Ukraińcy ze wsi Piskorowice za-
mordowali 6 Polaków.  
We wsi Rzyczka (Riczka) pow. 
Kosów Huculski na początku 
1944 roku banderowcy  zamor-
dowali 2 rodziny polskie; tj. 10 
Polaków.  
We wsi Sarnki Dolne pow. Ro-
hatyn zamordowali 10 Polaków. 
W mieście Sarny woj. wołyńskie 
w szpitalu leczony był 8-9-letni 
chłopiec polski, któremu bande-
rowcy odrąbali nogę, a jego ro-
dzinę wymordowali.  
We wsi Sawczyn pow. Sokal 
Ukraińcy zamordowali 5 Pola-
ków.  
We wsi Sidorów pow. Kopy-
czyńce: „Pewnego razu we wsi 
odbywało się wesele. Po pewnym 
czasie nadjechali banderowcy i 
postraszyli wszystkich gości we-
selnych. Zabawa natychmiast 
ustała. Wówczas nikogo jeszcze 
nie zabili, ale na drodze napotka-
li rodzinę Pana Młodego, która 
niestety już nie dotarła na kolejną 
część uroczystości. Zostali zapro-
wadzeni do lasu i tam dokonano 
egzekucji.” (Stanisław Dębiec;  
w:  http://www.pch24.pl/to-bylo-
-ludobojstwo-,16358,i.html#ixzz-
2ZDnH1GzF). 
We wsi Siedliska (Bredtheim) 
pow. Kołomyja banderowcy za-
mordowali 8 Polaków. 
We wsi Siemińcze pow. Czort-
ków: „ojciec został powołany 
do wojska, przeszedł cały szlak 
bojowy z II Armią WP. Mama za-
chorowała na tyfus. Brakowało 
jedzenia, bieda aż piszczało. Je-
dliśmy wszystko to co było moż-
liwe do zjedzenia. Kiedy dobrzy 
ludzie zawieźli resztki naszego 
zboża do młyna, mąka już do nas 
nie dotarła, po drodze zabrali ją 
banderowcy. W takich okolicz-
nościach zginął Mikołaj Pundyk 
ze Słobódki, wracając z młyna w 
Jazłowcu, zamordowany po dro-
dze w małej wiosce Siemińcze”. 
(Eugeniusz Szewczuk; w: http://
panorama.info.pl/index.php?op-
tion=com_content&view=artic-
le&id=4880%3Aspenione-marze
nia-sobodka-cz2&catid=1%3Az-
ostatnich-dni&Itemid=50).  
We wsi Sieniawa pow. Jaworów 
policjanci ukraińscy zamordowali 
ponad 10 Polaków.  
We wsi Sieniawka pow. Jawo-
rów Ukraińcy zamordowali An-
drzeja Sikorskiego ur. 1896 r. i 
Michała Sikorskiego ur. 1928 r. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa).
We wsi Siółko pow. Kałusz ban-
derowcy zamordowali 4 Polaków 
z 2 rodzin.  
We wsi  Skoryki pow. Zbaraż 
zamordowali 13 Polaków.   
We wsi Słoboda pow. Stanisła-
wów: „W 1944 r. został zam. Ma-
zur Tomasz s. Stanisława (1912) 
rolnik.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
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Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Solotwyn (Sołotwina) 
pow. Nadwórna: „Zamordowa-
ni w r. 1944 „za przynależność 
narodową”: Bok Emilia c. Jó-
zefa (1905); Bok Eustachiusz s. 
Franciszka (brak daty ur.); Stocka 
i.n. gospodyni domowa; Andrej-
czuk Maria c. Stefana, krawcowa 
(1912), został zam. również jej 
mąż Ukrainiec za to, że ożenił się 
z Polką (!); Andrejczuk Stanisław 
s. Iwana (1914), za to, że chował 
się przed ounowcami; Rodzina 
Gardzijewskich matka i 3 dzieci 
zadusili się podczas napadu w dy-
mie w piwnicy swego domu; Skul-
ski, robotnik na kopalni; Kardela 
Jan s. Floriana (1988) stolarz; 
Skubicki Franciszek (1902); Sta-
derski – młynarz; Szwengler – te-
lefonistka na poczcie; Kuzyszyn 
Karolina c. Jana (1922).” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 
We wsi Sople pow. Lubaczów 
w 1944 r. na drodze Kobylnica-
-Łukawiec zamordowali Andrzeja 
Solilaka ur. 1896 r. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa). 
We wsi Spas pow. Dolina upro-
wadzili i zamordowali 3 Polaków.  
We wsi Stanimierz pow. Prze-
myślany: „W 1944 r. został zam. 
Dobosz Stanisław.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
W woj. stanisławowskim, za-
pewne w roku 1944: „Smarzows-
ki starał się docierać do ludzi, 
którzy ślady ukraińskich zbrodni 
albo same zbrodnie widzieli na 
własne oczy. Film powstawał 
długo, trudno było dokręcić niek-
tóre sceny ze względu na nie-
dofinansowanie. We Wrocławiu 
mieliśmy zamknięte spotkanie 
Polskiego Związku Kresowian z 
aktorami i reżyserem, jego asys-
tentami, na którym wspólnie 
obejrzeliśmy film. Na przykład 
scena, gdzie Ukraińcy zawiązują 
dzieci słomą i podpalają, tak 
zwana scena chochoła, wzięła się 
z doświadczeń moich krewnych 
– Gołaszy. Ukraińcy związali 
ich liną, obsypali słomą, pod-
lali naftą i podpalili. Do dziś 
żyją ludzie, którzy identyfikowali 
ciała. I to jest świadectwo – dwa 
małżeństwa zostały spalone 
żywcem wraz z dziećmi. To nie był 
wymysł reżysera. To się wydarzyło 
naprawdę.” („Gdy zakopywano 
ich żywcem, ziemia jeszcze się 
ruszała”. Świadectwo p. Ed-
warda Bienia, rodem z Otynii k. 
Stanisławowa, honorowego prze-
wod. Stowarzyszenia Kresow-
ian w Dzierżoniowie. Rozmawiał 
Kamil Rogólski ,; w: http://www.
bibula.com/?p=104950 ; 2018-
10-23)
We wsi Stańkowa pow. Kałusz 
zamordowali ponad 206 Po-
laków: w kościele ponad 200 
Polaków, uciekinierów ze wsi 
Strzałkowce i innych okolicznych 
wiosek, a ciała ich spalili razem z 
kościołem; oraz we wsi 6-osobo-
wą rodzinę.  
We wsi Stare Sioło – Zalesie 
pow. Lubaczów upowcy zamor-
dowali 2 Polaków, w tym kobietę. 
We wsi Stary Sambor pow. 
Sambor uprowadzili i zamordo-
wali 20 Polaków.  
We wsi Stężnica pow. Lesko w II 
połowie 1944 roku zamordowali 
6 Polaków z 2 rodzin.  
We wsi Strutyn Wyżny pow. Do-
lina uprowadzili i zamordowali 6 
Polaków. 
W mieście Stryj woj. stanisła-
wowskie zamordowali na drogach 
koło miasta około 30 Polaków.  

We wsi Strzelczyska pow. Mo-
ściska zamordowali 2 Polaków.  
We wsi Stuposiany pow. Lesko 
został zamordowany przez UPA 
leśniczy o nazwisku Zagórski.   
We wsi Sucha Wola pow. Lu-
baczów zamordowali 5 Polaków: 
syna zamordowanej 20 kwietnia 
1944 Polki, oraz znaleziono w 
studni w gajowce 4 ciała, których 
tożsamości nie zdołano ustalić, 
tak były zmasakrowane.  
We wsi Suchodół pow. Dolina 
uprowadzili 2 Polaków, którzy 
zaginęli.  
We wsi Suchostaw pow. Kopy-
czyńce zamordowali 16 Polaków, 
samych mężczyzn.  
We wsi Sygły pow. Kałusz za-
mordowali 6 Polaków.  
We wsi Szczutków pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków.  
W osiedlu Szerokie Pole pow. 
Stryj zamordowali 6 Polaków.  
We wsi Szpilczyna pow. Bóbrka 
zamordowali 4 Polaków. 
We wsi Ścianka pow. Droho-
bycz: Franciszka Guszpit: „W 
Delawie było pięć rodzin czysto 
polskich. /.../  W sąsiedniej wsi 
– Skinka po ukraińsku, a po pol-
sku Ścianka, znajdował się polski 
folwark - zachowała w pamięci 
pani Franciszka. - Któregoś dnia 
napadli na niego nacjonaliści 
ukraińscy, zapędzili wszystkich 
mieszkańców do piwnicy, wlali 
tam benzynę i spalili żywcem”. 
(Gazeta Brzeska, Nr 621; za: 
http://www.gazetabrzeska.eu/Ar-
chiwum/Numer/621 ). 
We wsi Śliwki pow. Kałusz za-
mordowali 8 Polaków z 2 rodzin.  
We wsi Tarnawa Niżna pow. 
Turka został zamordowany na 
podwórzu swej gajówki przez 
UPA gajowy Józef Jurczak, lat 55. 
We wsi Tarnowica Leśna pow. 
Nadworna banderowcy zamor-
dowali 19 Polaków, w tym 6-oso-
bową rodzinę z 4 dzieci.  
We wsi Terpiłówka pow. Zbaraż 
zamordowali co najmniej 12 Po-
laków. 
We wsi Tomaszgród pow. Sarny 
zamordowali 2 Polaków: jedne-
go, gdy jechał wozem; drugiego 
zastrzelili, gdy spożywał kolację 
z rodziną.  
W mieście Trembowla woj. tar-
nopolskie zamordowali 18 Pola-
ków; w tym uprowadzili 25-letnią 
Irenę Golańską  i na polu koło 
wsi Ostrowczyk po zbiorowym 
gwałcie i torturach zamordowali 
ją. Podczas jej pogrzebu w Trem-
bowli uprowadzili i zamordowali 
jej narzeczonego Wacława Junaka 
oraz jego kolegę Jana Ferenca. 
We wsi Trościaniec pow. Dolina 
banderowcy zamordowali 6 Pola-
ków. 
We wsi Tuchola pow. Stryj za-
mordowali 16 Polaków. 
We wsi Turlejów pow. Borsz-
czów zamordowali 4 Polaków. 
We wsi Turza Mała pow. Dolina 
banderowcy zamordowali 2 Pola-
ków.  
We wsi Tużyłów pow. Kałusz 
uprowadzili 3 rodziny polskie do 
zagajnika w pobliżu rzeki Łom-
nica i tam je zamordowali; tj. 12 
Polaków.  
We wsi Tworylczyk pow. Lesko 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
Kucharskich.  
We wsi Tyszkowce pow. Horo-
denka: „W 1944 r. został zam. 
Doliński Anatol (1902).” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Uzin pow. Stanisławów: 
„Moja babcia cudem ocalała z 
takiej rzezi w Uziniu k. Stanisła-
wowa - teraz Iwano-Frankowsk. 
Ukryła ich przed banderowcami 

ukraińska rodzina. Kiedy wróci-
li do swojego domu to zobaczyli 
co UPA zrobiła - zwierzęta z pod-
ciętymi gardłami leżały, szyby 
powybijane, pościel na zewnątrz 
podarta w błocie, obok podpalone 
gospodarstwa. Oni mieli szczę-
ście. Dużo Polaków z Uzina nie-
stety nie”. (Stealth 2013-12-29, w:  
http://historia.wp.pl/opage,12,ti-
tle,10-tysiecy-Polakow-uratowan
ych-przed-ludobojstwem-obrona
Przebraza,wid,16274264,wiadom
osc. html?ticaid=11 ). Siekierka, 
Komański i Różański opisując 
woj. stanisławowskie nie wymie-
niają tej miejscowości, jak też 
gminnej i parafialnej wsi Uhornik.
We wsi Wasylkowce pow. Kopy-
czyńce banderowcy zamordowali 
9 Polaków, w tym siostry lat 16 i 
18.  
We wsi Weleśnica pow. Na-
dworna w II połowie 1944 roku 
zamordowali na drodze 3 Pola-
ków, w tym kobietę. 
We wsi Wełdzirz pow. Dolina 
na początku 1944 roku policjanci 
ukraińscy aresztowali 20-letnie-
go Polaka, którego rozstrzelali 
gestapowcy w więzieniu w Doli-
nie. W tej wsi zginął także Rudolf 
Szefernaker, pracownik Fabryki 
Narzędzi Rolniczych. Współpra-
cownicy Ukraińcy podłożyli jego 
głowę pod młot pneumatyczny. 
Podano to jako wypadek przy 
pracy. 
W kol. Wełnianka pow. Łuck 
upowcy zamordowali 68-letniego 
Polaka.  
W kol. Wielkiepole pow. Ko-
stopol po wkroczeniu wojsk so-
wieckich Ukraińcy zamordowali 
3-osobową rodzinę polską z 6-let-
nim synem. 
W osadzie Wierzbica pow. Ka-
łusz banderowcy zamordowali 8 
Polaków.  
We wsi Wierzbiłowce pow. Ro-
hatyn zmordowali 5 Polaków.  
We wsi Wierzbowce pow. Horo-
denka zamordowali 8 Polaków.  
We wsi Wierzbowiec pow. Ko-
sów Huculski zamordowali 30 
Polaków.  
We wsi Wiszniów pow. Rohatyn 
na drogach zamordowali 12 Pola-
ków.  
We wsi Wiśniowiec Stary pow. 
Krzemieniec zamordowali 2 Po-
lki: matkę oraz jej dorosłą córkę, 
żonę Ukraińca. 
W mieście Włodzimierz Wołyń-
ski zamordowali 40-letnią Polkę.  
We wsi Wodniki pow. Stanisła-
wów: „Posiadam kilka informa-
cji, których nie mają jeszcze au-
torzy książki, a tym bardziej IPN. 
Oto te fakty, raczej mało znane. 
„W Wodnikach u państwa Klu-
czewskich przebywała matka ze 
swym 9-letnim synem, którzy po-
chodzili ze Stanisławowa. Zostali 
wyciągnięci z domu i bestialsko 
zamordowani w miejscowym le-
sie.” (wg relacji mojej mamy). 
„Eugeniusz Zawadzki z Wodnik 
został zastrzelony przez ukraiń-
skich oprawców z najbliższych 
okolic, być może z Wodnik. Za-
strzelono go w pobliskim lesie.” 
(wg relacji mojej mamy)” (Frag-
ment wspomnień pana Bronisła-
wa Jarosławskiego z Mariampola: 
„O mrocznej historii...”, 06 lipca 
2009; w:  http://wodniki.bloog.pl/
kat,0,page,5,index.html?smoyb-
btticaid=616410 ). 
W miasteczku Wojniłów pow. 
Kałusz zamordowali 22 Polaków.  
We wsi Wola Wielka pow. Lu-
baczów zamordowali 4 Polaków: 
kobiety lat 20 i 30, 8-letniego 
chłopca oraz 35-letniego Jana 
Mroczka, który został ukamieno-
wany przez wyrostków ukraiń-
skich w Hucie Lubyckiej. Oraz: 
zamordowali Marię Szwarę lat 

30, Eugeniusza Szwara lat 8, 
Stefanię Warwową lat 20. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).
We wsi Woroniaki pow. Zło-
czów uprowadzili 1 Polaka, który 
zaginął.    
We wsi Woronienka pow. Nad-
wórna, świadek Włodzimierz 
Bogucki: „Jak to wyglądało 
miałem po raz pierwszy oka-
zję ocenić, gdy pojechaliśmy do 
miejscowości Woronienka, w któ-
rej podczas napadu zginął m.in. 
mój wujek. Zwęglone zwłoki, 
potwornie zmasakrowane cia-
ła.” (Dariusz Chajewski: Wasze 
Kresy: Nie potrafimy zapomnieć 
rzezi wołyńskiej; w: http://www.
gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20130709/REPOR-
TAZ/130709576 ; 9 lipca 2013). 
We wsi Zabiała pow. Lubaczów 
zamordowali 3 małe dziewczynki 
i nieznaną służącą: córkę szewca 
Janinę Witkowską lat 12, córkę 
zarządcy lasów Danutę Teren-
kowską lat 13 i córkę gajowego 
Kazimierę Kozicką lat 11. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa). 
We wsi Zalesie pow. Czortków 
zmordowali 8 Polaków, w tym 
3-osobową rodzinę z synem oraz 
dziewczyny lat 22 i 23. 
We wsi Załuże pow. Krzemie-
niec zamordowali 48-letnią Po-
lkę, która powróciła do swojego 
domu. 
We wsi Załuże pow. Lubaczów 
zamordowali 1 Polaka.  
We wsi Zarwanica pow. Zło-
czów zamordowali Polaka, mły-
narza, w jego własnym młynie.  
We wsi Zawada pow. Mościska 
zamordowali 2 Polaków.  
We wsi Zawadów pow. Lwów 
zamordowali 7 Polaków.
Koło miasta Zbaraż: „W Char-
bowie swój zastępczy dom znalazł 
inny wygnaniec ze wschodnich 
kresów Rzeczypospolitej – Wła-
dysław Pachołek. On, a właściwie 
jego rodzina, również był ofiarą 
ukraińskiego ludobójstwa. Pan 
Władysław pochodził spod Zba-
raża. Mordercy z UPA zmusili go, 
by patrzył jak w okrutny sposób 
mordują jego żonę oraz dzieci 
(nadziali je na sztachety z płotu), 
a kiedy poprosił, by i jego zabili, 
roześmiali się szyderczo i puścili 
go wolno, by bardziej cierpiał”. 
(Zbyszek Beling: Rzeź wołyń-
ska. Zagaje – historia prawdzi-
wa;16 grudzień 2013; w:  http://
www.piastowskakorona.pl/news.
php?readmore=602 ). 
We wsi Zubków pow. Sokal: 
„Ojciec, gdy wybuchła wojna zo-
stał wcielony do Polskiej Armii, 
do pułku ułanów. Mama została 
na gospodarce sama. Stosunki 
początkowo między sąsiadami 
układały się prawidłowo. Bardzo 
dobrze żyliśmy po sąsiedzku z 
pewną Ukrainką, której nazwiska 
nie pamiętam. Z biegiem czasu 
robiło się coraz bardziej niebez-
piecznie. I tak pewnego dnia do 
mojej mamy przyszła ta Ukrainka 
i powiedziała żeby mama ucieka-
ła bo słyszała rozmowę, że dzisiaj 
w nocy przyjdą nas zamordować. 
Mama wiedziała, że ta Ukrainka 
była dobrą kobietą, więc popro-
siła, żeby pomogła się nam scho-
wać. Miejscem kryjówki okazała 
się spróchniała wierzba w po-
dwórku tej kobiety. Mama zawinę-
ła mnie w pierzynę - miałem wte-
dy ok. 2 lat - a był wówczas siar-
czysty mróz. Weszła do tej wierz-
by a Ukrainka obłożyła ją wokół 
drewnem na opał. Ponieważ jej 
dom był miejscem spotkań Ukra-
ińców w nocy przychodzili po tę 
wierzbę i oddawali mocz. Mama 

wspominała, ze byliśmy cali mo-
krzy od moczu. Najbardziej bała 
się o mnie, żebym nie zaczął pła-
kać. Gdy zrobiło się jasno uciekli-
śmy na posterunek niemiecki, a 
stamtąd Niemcy eskortowali nas 
do Bełżca. W trakcie drogi cały 
czas Ukraińcy nas ostrzeliwali. 
Po dotarciu do Bełżca wsiedli-
śmy do pociągu i tak dotarliśmy 
do Jarosławia. /.../ W latach 80-
tych rodzice pojechali odwiedzić 
swe rodzinne strony. Po gospo-
darstwie pozostała jedynie stara 
grusza. Pamiątek rodzinnych żad-
nych nie posiadamy, gdyż mama 
uciekała ze mną w tym co miała 
jedynie na sobie. Wraz z nami 
uciekali z tej wioski siostry Ania, 
Marysia, Michalina Domańskie 
oraz ich rodzice - Stefan i Pauli-
na, ale ich zabili w trakcie uciecz-
ki Ukraińcy” (Stefan Łaszkiewicz 
ur. 1940 r. w Zubkowie, pow. 
Sokal; w: http://jaroslawskaksie-
gakresowian.pl/wspomnienia/44-
stefan-laszkiewicz-ur-1940-r-w-
zubkowie-pow-sokalski ). Sie-
kierka, na s. 1026 wymienia tylko 
zamordowanych na przysiółku 
Wygoda 27 stycznia 1944 roku 
3 Polaków o nazwisku Kolano: 
dziadka, syna Piotra i wnuka Mi-
chała. 
We wsi Żabcze Murowane pow. 
Sokal zamordowali 32 Polaków, 
kilka rodzin.  
We wsi Żabie pow. Kosów Hu-
culski zamordowali 43 Polaków. 
We wsi Żuków pow. Horodenka 
zamordowali 10 Polaków, w tym 
co najmniej 3 kobiety lat 20, 31, 
48. 
We wsi Żuków – Kosobudy 
pow. Lubaczów zamordowali 
pochodzącą z Folwarków kobie-
tę o nazwisku Jaroszewicz lat 
18, Jadwigę Segieldziową lat 18, 
Michała Żukowicza. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa).   
We wsi Żurawce pow. Rawa 
Ruska miejscowi Ukraińcy oraz z 
Rudy Różanieckiej wymordowali 
wszystkich mieszkających tutaj 
Polaków oraz 8 z Rudy Różaniec-
kiej; łącznie około 38 Polaków, a 
ciała ich spalili z budynkami. 
We wsi Żurów pow. Rohatyn 
zamordowana została przez UPA 
„dwunastoosobowa rodzina 
Jabłkowskich” (Krystyna Tokar-
ska: „Lista zamordowanych”, w: 
www.ludobojstwo.pl). 
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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 Z woli Boga i moich rodziców 
urodziłem  się we wsi Zielińce 
powiat Borszczów, wojewódz-
two tarnopolskie w listopadzie 
1923 roku. Moja mama Maria Ra-
czyńska zd. Koźmenko (ur. 1900) 
pochodziła z miasteczka Peczy-
niżyn położonego w powiecie 
kołomyjskim, województwo 
stanisławowskie. Miasteczko 
przed 1. wojną światową i po niej 
słynęło przede wszystkim z dużej 
rafinerii nafty, liczyło prawie 8 
tysięcy mieszkańców. Połowę z 
nich stanowili Żydzi, 40 procent 
– to Ukraińcy, 10 procent – to 
Polacy. Prawdziwy rozkwit mia-
steczka nastąpił po 1872 roku, 
ponieważ w sąsiedniej Słobodzie 
Rungurskiej odkryto duże złoża 
ropy naftowej. W Peczyniżynie 
zbudowano rafinerię, która nale-
żała do rodziny Szczepanowskich. 
W miasteczku funkcjonowały 
następujące urzędy: urząd gmi-
ny, urząd skarbowy, posterunek 
policji państwowej, niewielkie 
więzienie – właściwie areszt śled-
czy. Młodzież szkolna uczyła się 
w trzech budynkach, gdyż szkoła 
powszechna była siedmioklasowa 
i co było ciekawe jak opowiadała 
mi mama – w każdym z budynków 
uczyły się dzieci innej narodowo-
ści. Rynek i jego okolice zamiesz-
kiwali wyłącznie Żydzi, Polacy i 
Ukraińcy, właściwie nazywano 
ich Rusinami, zamieszkiwali na 
obrzeżach miasteczka. Oprócz 
rafinerii nafty funkcjonowała 
jeszcze fabryka mebli „Pilak”. 
Ludzie w mieście zajmowali się 
głównie rzemiosłem: szewstwo, 

krawiectwo, tkactwo, stolarstwo, 
handlem głównie Żydzi. Co cie-
kawe miasteczko, można by rzec 
czysto żydowskie, ale w urzędach 
pracowali wyłącznie Polacy, z za-
sady Żydów i Rusinów nie przyj-
mowano. Aby wygodnie i szyb-
ko  transportować w głąb Polski 
gotowe produkty destylacji ropy 
naftowej, Peczyniżyn połączono 
z Kołomyją linią kolejki wąsko-
torowej. Niespodziewanie mia-
steczko znalazło się w trudnym 
położeniu gospodarczym, gdyż 
w 1928 roku rafinerię zamknięto 
z powodu wyczerpania się złoża 
ropy naftowej. W budynku daw-
nej rafinerii powstał tartak drzew-
ny.                                                                                            

Babci i dziadka ze strony mamy 
nie pamiętam, gdyż mieszkali 
daleko od nas i zapewne szybko 
zmarli. Mama, najmłodsza z ro-
dzeństwa, miała jeszcze dwie sio-
stry, Petrinkę – potem Lewicką i 
najstarszą Helenę Raczyńską. To 
dzięki cioci Helenie moja mama 
poznała swego męża, mego ojca 
– Stanisława. Tato Stanisław Ra-
czyński, rocznik 1897 był młod-
szym bratem Karola. Rodzicami 
obu braci byli Michał i Domi-
cela Raczyńscy. Babcia Domi-
cela pochodziła z pobliskiej wsi 
Piłatkowce. Ładne i nietypowe 
imię Domicela jest pochodzenia 
łacińskiego, utworzone od na-
zwy rodowej Domicjuszów. Pier-
wotnie oznaczało „pani domu”. 
Babcia nie umiała czytać ani pi-
sać, ale kiedy zacząłem chodzić 
do szkoły i pasłem z babcią gęsi, 

ona podpatrywała mnie przy pi-
saniu i czytaniu, słuchając robiła 
to samo. Przy mnie babcia na-
uczyła się czytać i pisać koślawe 
literki. Dziadka Michała, męża 
Domiceli oczy moje nie widzia-
ły, gdyż wcześnie zmarł w wieku 
zaledwie 67 lat, zapewne jeszcze 
przed moim narodzeniem. Babcia 
opowiadała, że dziadek pracował 
w majątku ziemskim Sapiehów 
w Piłatkowcach, gdzie był ku-
charzem. Śmiejąc się niekiedy do 
rozpuku opowiadała, że źle z nim 
nie miała, bo gdy przychodził do 
domu, kieszenie jego były zawsze 
zatłuszczone i powypalane od go-
rących kotletów, które po kryjo-
mu znosił do domu. Mieszkali w 
centrum wioski, niedaleko drew-
nianej kaplicy we wsi Zielińce 
gmina Jezierzany, powiat Borsz-
czów. Gminę Jezierzany utworzo-
no 1 sierpnia 1934 roku w ramach 
reformy scaleniowej z dotychcza-
sowych gmin wiejskich; Jezie-
rzany, Konstancja, Kozaczyzna, 
Łanowce, Piłatkowce, Zielińce i 
obejmowała następujące osady, 
wsie i majątki: osada Grabowiec 
i Jezierzanka, folwark Dobranów-
ka, dwór i miasto Jezierzany, wieś 
i folwark Konstancja, wieś Ko-
zaczyzna, dwór i wieś Łanowce, 
osada Merława, dwór i wieś Pi-
łatkowce, folwark Teresin, Tulin 
oraz dwór i wieś Zielińce. Naj-
bardziej znanym Polakiem okresu 
międzywojennego urodzonym w 
mojej rodzinnej wsi Zielińce był 
profesor chirurgii Uniwersytetu 
im. Jana Kazimierza we Lwowie, 
lekarz Władysław Dobrzaniecki. 
W 1918 roku, mając 21 lat wal-
czył w obronie Lwowa, oblężo-
nego przez wojska ukraińskie. 
Od 1936 roku był dyrektorem 
Szpitala Dziecięcego św. Zofii we 
Lwowie i ordynatorem Oddziału 
Chirurgii Państwowego Szpitala 
Powszechnego, był prekursorem 
chirurgii plastycznej w Polsce. 
Aresztowany przez Niemców, 
został rozstrzelany w nocy z 3 na 
4 lipca 1941 roku na Wzgórzach 
Wuleckich we Lwowie.                                                             
Zielińce nie były wsią rozległą, 
ale liczyły ponad 100 numerów 
domów. Mieszkańcy poszcze-
gólne zakątki wsi nazywali: koło 
młyna, koło kaplicy, szance. 
Chłopskie gospodarstwa skupio-
ne były przy niewielkich, wąskich 
uliczkach – drożynach, leżące po 
prawej stronie rzeki Niczława, w 
północnej części poprzez niewiel-
ki drewniany mostek przechodzi-
ły w kierunku wsi Piłatkowce. 
Można powiedzieć, że tylko kory-
to tej rzeki oddzielało jedną cześć 
wsi od drugiej, chociaż Niczława 
płynąc na południe w kierunku 
Dniestru przedzielała także wieś 
Piłatkowce na pół. Do kościoła 
w Piłatkowcach prowadziła wiej-

ska droga obok folwarku księcia 
Pawła Sapiehy. Droga szła da-
lej w kierunku wsi Tarnawka i 
Zwiahel. Z Zieliniec na południe 

przez Kozaczyznę i Łanowce szło 
się do powiatowego miasteczka 
Borszczów. W kierunku wschod-
nim prowadziły drogi, jedna obok 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Moje Kresy 
Michał Raczyński cz.2
Eugeniusz Szewczuk

/ Mama Michała - Maria Raczyńska zd.Koźmenko
/ (z prawej ) kuzyn ojca Michała - Szczepan Raczyński w wojsku

/ Zdjęcie rodzinne Raczyńskich z sąsiadami
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wzniesienia przez niewielką osa-
dę Grabowiec do dużej wsi jaką 
niewątpliwie był Łosiacz i dalej 
w kierunku na Czortków, druga 
poprzez piękny dębowy las księ-
cia Sapiehy do wsi Cygany. W 
niewielkiej odległości od naszej 
wsi po jej zachodniej stronie bie-
gła linia kolejowa z Iwanie Puste 
w kierunku Jezierzan i dalej do 
powiatowego Czortkowa. Linia 
kolejowa przecinała rzekę Niczła-
wę poprzez długi żelazny wiadukt 
zbudowany jeszcze za czasów au-
striackich.  W Zielińcach obok Ra-
czyńskich mieszkały jeszcze trzy 
rodziny Jabłońskich, Bezpalków, 

Ziółkowski, Stożek, Myckiewicz, 
Trzaskowski, Muszyński, Soś i 
inni. Na końcu wsi idąc w stro-
nę Piłatkowic mieszkały rodziny 
wyznania mojżeszowego Berkow 
i Syndor oraz kierownik szkoły 
powszechnej Ukrainiec Wasyl 
Babij. Wasyl był polskim urzęd-
nikiem, miał Polkę za żonę, która 
nie umiała mówić po ukraińsku. 
Wychowywali 2 synów i 2 córki.                                                                                                                      
W niewielkiej odległości od na-
szej drewnianej kaplicy był nie-
wielki folwark, a w nim bydło i 
konie, ludzie ze wsi w nim pra-
cowali. Stanowił majątek ziemski 
księcia Pawła Sapiehy (seniora). 

Książę Paweł Jan Sapieha uro-
dzony w 1860 roku, podróżnik, 
pierwszy prezes Polskiego Czer-
wonego Krzyża i jego syn Paweł 
Maria – zawodowy wojskowy. 
Pochodzili z młodszej linii rodu 
Sapiehów – Kodeńskich, od Iwa-
na Semenowicza Sapiehy. Za 
czasów I Rzeczypospolitej człon-
kowie rodu nie doszli aż do ta-
kiej potęgi , jak starsza linia rodu 
Sapiehowie – Różańscy, zwani 
także czeremską bądź siewierską 
pochodzącą od Bohdana Sapiehy. 
Do głównych siedzib linii Sapie-
howie – Kodeńscy należały m.in. 
Kodeń i Krasiczyn, zaś do siedzib 

linii różańskiej, Różana i Boćki. 
Na naszym terenie największą 
rezydencja Sapiehów był dwór 
Bilcze Złote należący do starsze-
go brata Pawła – Leona. Po jego 
śmierci i głębokiej żałobie mają-
tek dziedziczył Paweł Sapieha. 
Do niego należały też majątki: Je-
zierzany, Adamów, Cygany, Głę-
boczek, Kozaczyzna, Zielińce, 
Monastyrek, Tulin, Muszkarów, 
Sapohów i Łanowce. Państwo Pa-
weł i Matylda Sapieha wychowali 
pięcioro dzieci: Elżbietę, Alfre-
da, Marię, Pawła (juniora) i Ma-
tyldę. Maria ze Zdziechowskich 
Sapieżyna w wydanej książce – 
wspomnieniach „Moje życie, mój 
czas”, tak opisuje dziedzica dóbr 
ziemskich Pawła (juniora) Sapie-
hę. „Kiedyś odwiedził nas Paweł 
(Punio) Sapieha z Siedlisk ze 
swoją piękną żoną. Był to kuzyn 
Jaśka z linii kodeńskiej, mieszka-
jący w południowo – wschodniej 
Polsce, w Siedliskach koło Rawy 
Ruskiej. Był znakomitym myśli-
wym, brał udział w najlepszych 
polowaniach w Polsce i na Wę-
grzech. Chciał podchodzić i polo-
wać na głuszce, których nie było 
w jego stronach. Planowaliśmy 
tą wizytę u nas od dawna. Mia-
łam nadzieję, że przyjadą w cza-
sie pobytu Jaśka w domu (był na 
przepustce dwukrotnie). Niestety, 
wtedy nie przyjechał i nie po-
prowadził Pawła do najlepszych 
miejsc – tam, gdzie ptaki żyły na 
mokradłach i podejście do nich 
było niezwykle trudne”. W 1894 
roku rodzina Sapiehów pracowała 
przy Wystawie Krajowej we Lwo-

wie, której prezesem był ojciec 
Pawła – Adam Sapieha. Było to 
duże wydarzenie polityczne, gdyż 
wystawę odwiedził cesarz Franci-
szek Józef I. Pod koniec stycznia 
1934 roku książę Paweł zachoro-
wał i po czteromiesięcznej cho-
robie zmarł 31 maja 1934 roku w 
wieku 74 lat. Majątek oddziedzi-
czył syn Paweł Sapieha (junior). 
Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 13 lutego 1935 roku 
na podstawie art.19 cz.1 ustawy z 
1925 roku o wykonaniu reformy 
rolnej, 700 hektarów z majątków 
Łanowce, Bilcze, Głęboczek, Je-
zierzany, Cygany, Kozaczyzna, 
Muszkarów i Zielińce stanowiące 
własność Pawła Sapiehy, zostaje 
poddany przymusowemu wyku-
powi, a mianowicie obowiązkowi 
parcelacyjnemu ze skutkami prze-
widzianymi w powołanej ustawie. 
Ziemię otrzymali legioniści mar-
szałka Piłsudskiego, ale już po 
jego śmierci w maju 1935 roku.                                                       
Wydaje mi się, że obecnie naj-
młodszym z linii rodu Sapiehów 
– Różańskich, reprezentujący 17 
pokolenie rodziny jest syn Jerze-
go i Ede Sequine Brandao, Łukasz 
Sapieha urodzony w 1999 roku.   
C.d.n.
Wspomnień wysłuchał: Euge-
niusz Szewczuk                                                                 
Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kre-
sach, nabyć   moją książkę pt. 
„Moje Kresy” ze słowem wstęp-
nym prof. St. Niciei, proszone są 
o kontakt ze mną tel. 607 565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl                        

/ Zielińce i pobliskie wsie - mapa.

Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego
Wierzę, że naród polski będzie jeszcze kiedyś 
naprawdę mądrze i długo szczęśliwy…(4)
Opracowanie: Piotr Strzetelski
Oto czwarta część opowieści – 
pamiętnika - napisanego przez 
brata mojego pradziadka Ma-
riana Strzetelskiego z okresu I 
wojny światowej. Kolejna część 
opowiada o dalszych przygoto-
waniach do obrony Twierdzy 
Przemyśl, o pierwszym jej ob-
lężeniu przez wojska rosyjskie, 
ostrzale fortów i ucieczce z nich 
oraz oszukiwaniu żołnierzy i 
wymierzaniu kar za przewinie-
nia. Dowiemy się również o tym 
jaką nienawiścią pałali żołnie-
rze niemieccy do polskich oraz 
o tym jak żołnierze radzili sobie 
gdy zaczęło w Twierdzy brako-
wać żywności.                     

Zapraszam do lektury 
Przemyśl 11.IX.1922                   

Opiszę teraz inny epizod świad-
czący o zarozumiałości oficera 
austriackiego oraz nienawiści żoł-
nierza niemieckiego w stosunku 
do polskiego.                        

Dowódcą jednego z batalionów 
był Pan major W. były wykładow-
ca Kursów Wojskowych ZWC [1] 

we Lwowie, okrutnie zarozumiały 

i mściwy oficer austriacki „Ko-
misknopf”. Na samym począt-
ku naszego pobytu w Przemyślu 
chodził on dwa razy dziennie na 
plac ćwiczeń swojego batalionu 
przechodząc zawsze koło baraku-
-ziemianki, który oddział nasz na 
kwatery dla siebie budował. Każ-
dy szczegół tej budowy omawia-
łem z moimi podoficerami kieru-
jąc się we wszystkim rachunkiem 
ekonomicznym, czasem pracy, 
mając szczególnie na względzie 
wygodę i zdrowie moich żołnie-
rzy oraz trwałość i wygląd baraku. 
Dość często opuszczałem plac bu-
dowy by doglądnąć ścinki drzewa 
w lesie lub rzucić okiem na postę-
py prac przy budowie stajni dla 
koni. Również w sprawach służ-
bowych zaglądałem do kancelarii 
pułkowej. Pan major W. w czasie 
mojej nieobecności przechodząc 
obok, zawsze zatrzymywał się 
przy budowie naszego baraku-
-ziemianki, patrzył, podglądał, 
notorycznie krytykował i wytykał 
moim żołnierzom rzekome błędy 
budowlane rozkazując by zastoso-
wali się do Jego zaleceń. Podofi-
cerowie moi starali się bronić jak 

umieli i mówili, że prace budow-
lane wykonują na mój rozkaz, tak 
jak to zostało już raz ustalone, a 
życzenia i zalecenia Pana majora 
dotyczące zmian w budowie ba-
raku niezwłocznie mi zameldują. 
Lecz majora to nie zadowalało i 
przy moich żołnierzach podwa-
żał moje kompetencje mówiąc: 
„…Ten Wasz Leutnant nic nie ro-
zumie się na budowie…”. Tego 
było już za wiele. Natychmiast 
zameldowałem o tym pułkowni-
kowi Gilliemu, który zdziwiony 
odpowiedział: „…Panie Leutnan-
cie, jako oficer należący do szta-
bu pułku we wszelkich sprawach, 
w tym i związanych z budową nie 
tylko baraków dla wojska ale i 
innych rozwiązaniach inżynieryj-
nych podlega Pan moim i tylko 
moim osobistym rozkazom. Jako 
Pana przełożony z góry akceptuję 
wszystko to co wspólnie z podle-
głymi Panu żołnierzami wykonuje 
Pan na potrzeby naszego pułku. 
Gdyby w przyszłości zdarzyło się, 
że zostanie Pan przez starszego 
od Pana rangą oficera zapytany 
dlaczego tak Pan czyni, proszę 
odpowiedzieć, nie wdając się w 

szczególne dyskusje, że ma Pan 
odgórne polecenie słuchać i wy-
konywać rozkazy dowódcy pułku. 
Gdyby w przyszłości taki natrętny 
oficer mimo wszystko wymagał od 
pan posłuszeństwa to proszę skie-
rować Go wprost do mnie. Czy to 
jest jasne? …”. „…Tak jest Panie 
pułkowniku…”, odpowiedziałem 
stojąc wyprostowany jak struna.                    

Następnego dnia jestem z moimi 
żołnierzami przy kończącej się 
budowie baraku. Z daleka wi-
dzę, że zbliża się do nas major i 
jakoś dziwnie uśmiecha się pod 
wąsem. Przystanął i znów zaczął 
krytykować nasze poczynania i 
wskazywać gdzie jak i co należy 
poprawić. „…To wszystko nie ma 
sensu. Niech Pan popatrzy Panie 
Leutnancie jak ten dach jest nie 
fachowo pokryty, ściany są krzywe 
i zaraz się rozlecą. Nakazuję Panu 
prace te wykonać inaczej…”. „…
Panie majorze…” - odpowiedzia-
łem grzecznie acz stanowczo- „…
uważam, że prace swoją wykonuję 
solidnie i dobrze, niczego nie bę-
dziemy zmieniać i modyfikować, 
zaś w razie jakichkolwiek wątpli-

wości bardzo proszę zgłosić się do 
dowódcy pułku. Taki otrzymałem 
rozkaz od mojego bezpośredniego 
przełożonego i tylko takie rozkazy 
są dla mnie miarodajne. Nato-
miast jeśli Pan major jest innego 
zdania to bardzo proszę zwrócić 
się z tym już bezpośrednio do puł-
kownika Gilliego…”.                    

W tym momencie major zrobił się 
czerwony na twarzy, zagryzł w 
złości wargi, rzucił na mnie zło-
wrogie spojrzenie, mruknął pod 
nosem: „…Jeszcze zobaczymy…” 
- odwrócił się na pięcie i odszedł.                    

I tak rozpoczęła się między mną 
a nim prawdziwa wojna o wpły-
wy. Kiedy ja byłem obecny przy 
swoich ludziach, on przechodząc 
obok nie zatrzymywał się wcale 
i nie zaczepiał nikogo, zaś kiedy 
mnie nie było chętnie przystawał 
i drwiąco krytykował pracę mo-
ich żołnierzy. Pouczeni przeze 
mnie podoficerowie grzecznie 
odpowiadali na Jego zaczepki, zaś 
pozostali w milczeniu wykonywa-
li powierzoną im pracę. Nieraz, 
gdy udało mi się trochę wcześniej 

mailto:pilotgienek@wp.pl
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wrócić z lasu czy w miarę spraw-
nie załatwić sprawy służbowe w 
kancelarii pułkowej, stałem ukry-
ty za belkami przygotowanymi do 
budowy stajni i obserwowałem 
jak major próbował rozdmuchi-
wać i wyolbrzymiać najmniejsze 
wręcz drobnostki do rangi dużego 
problemu. Wściekłość i przejmo-
wanie się różnymi mało znaczą-
cymi duperelami były naprawdę 
godne Jego osoby.                    

Gdy zakończyliśmy budowę ba-
raków i stajni otrzymałem rozkaz 
naprawy drogi dojazdowej do jed-
nego z fortów twierdzy. Część tej 
drogi zupełnie zniszczonej prze-
budowałem na tak zwaną drogę 
„kręglakową”. Budowa nowej 
drogi była prowadzona następu-
jąco: z głębokich kolein drogo-
wych została najpierw wybrana 
błotnista maź, która zalegała na 
całym obszarze dojazdowym do 
fortu. Gdy w końcu udało się nam 
osuszyć teren, w tych głębokich 
rowach został ułożony chrust i 
trochę grubsze, pocięte na krót-
ko pnie drzew, kręglaki. Całość 
następnie została zasypana su-
chą ziemią i dokładnie ubita, tak 
że zarówno wojsko jak i wszelki 
sprzęt wojskowy mógł swobod-
nie, nie grzęznąć w błotnistej 

mazi, taką drogą przejechać. Pew-
nego dnia, gdy moi żołnierze uwi-
jali się przy robocie, napatoczył 
się znowu rzeczony Pan major 
W. i zaczął się wyśmiewać, drwić 
i robić niezbyt grzeczne uwagi 
na temat naszej pracy. „…Panie 
Leutnancie, przecież taka robota 
to strata czasu …” – wypalił. „…
Przecież każdy prosty chłop rozu-
mie, że tak się nie robi. Wystarczy 
na to całe błoto narzucić trochę 
chrustu, przysypać suchą ziemią i 
gotowe. Taka robota którą tu wy-
konujecie, tylko marnowanie sił i 
środków. Jestem pewien, że taka 
droga nie wytrzyma nawet tygo-
dnia gdy przejadą po niej, armaty, 
wozy czy inne pojazdy wojsko-
we…”. „…Gwarantuję…” – od-
parłem, „…że ta droga nawet przy 
znacznym ruchu wojska wytrzyma 
co najmniej ze trzy miesiące, albo 
i dłużej…”.  „…Jak Pan śmie 
kwestionować moją opinię i twier-
dzić coś podobnego...” wrzasnął. 
„...To ja przecież byłem  kierow-
nikiem i wykładowcą na kursach 
wojskowych we Lwowie, wiem co 
mówię i jeśli twierdzę, że ta droga 
nie wytrzyma więcej jak tydzień 
to tak też będzie…”. „…Panie 
majorze…” – odparłem spokoj-
nie, „…to ja jestem fachowcem, w 
dziedzinie budowy dróg, trzy lata 

pracowałem jako kierownik kon-
serwacji i budowy dróg w powie-
cie drohobyckim. Posiadam duże 
doświadczenie w tym względzie i 
jeśli twierdzę, że ta droga budo-
wana w pocie czoła przez moich 
żołnierzy, pod moim kierunkiem, 
wytrzyma co najmniej trzy mie-
siące to tak będzie. A teraz bardzo 
proszę by nie przeszkadzał Pan w 
wykonywaniu naszej pracy. Że-
gnam…”. Zasalutowałem i odsze-
dłem. Major stał jeszcze chwilę z 
szeroko otwartymi ze zdziwienia 
ustami, próbując coś jeszcze po-
wiedzieć. W końcu czerwony ze 
złości, odwrócił się na pięcie i 
odszedł wielce urażony. Natych-
miast też zameldowałem o całym 
zajściu pułkownikowi Gilliemu, 
który wezwał majora do siebie i 
po krótkiej wymianie zdań zabro-
nił Mu wtrącać się do wykonywa-
nych przeze mnie prac.                    

Nie była to jednak ostatnie starcie 
z upartym i mściwym majorem. 
Paręnaście dni później wezwał 
mnie do siebie pułkownik Gil-
li i poinformował mnie, że mam 
wybudować kaplicę pułkową, w 
której odbywać się będą msze i 
wszelkie uroczystości religijne. 
Najbliższa uroczysta msza pułko-
wa miała się odbyć już za tydzień 

w niedzielę. Czasu nie było więc 
za wiele. Deski na budowę kapli-
cy miałem otrzymać od majora 
W., który miał je zgromadzone 
na dwóch dużych stosach, przy 
barakach, w których kwaterował 
jego batalion. By nie drażnić ma-
jora swoją osobą, posłałem więc 
jednego ze swoich podoficerów 
z kilkoma żołnierzami po deski. 
Podoficer grzecznie zameldował, 
że z rozkazu pułkownika przycho-
dzi po deski na budowę kaplicy. 
Jednak Pan major rozpoznał go, 
skojarzył, że należy do mojego 
oddziału i odpowiedział, że desek 
nie ma. Wówczas sam pofatygo-
wałem się do majora i po raz kolej-
ny zażądałem z rozkazu pułkow-
nika wydania desek. Jednak major 
po raz kolejny odpowiedział: „…
Przecież powiedziałem Pana żoł-
nierzom, że desek nie mam…”. 
„…Ależ Panie majorze…” – od-
powiedziałem, „…przecież wi-
dzę, że na podwórzu leżą pięknie 
ułożone dwie sterty desek. A może 
mnie wzrok myli?...”.„…Dobrze 
pan widzi Panie Lejtnancie, ale 
tych desek nie dam, bo są prze-
znaczone na potrzeby mojego 
batalionu, a nie na jakąś kaplicę. 
Proszę się postarać o inne…”. 
„…Rozumiem…” – odparłem – 
„…ale wie Pan, że będę musiał 
zameldować o tym pułkowni-
kowi…”. „…Niech Pan robi co 
pan chce…” -  odparł wściekły 
major. Zasalutowałem i odsze-
dłem kierując swe kroki prosto 
do kancelarii pułkowej. Gdy puł-
kownik Gilli usłyszał, że kaplicy 
nie wybuduję na czas, gdyż major 
desek nie chce wydać, bardzo się 
zdenerwował i odparł, że jeszcze 

dziś porozmawia z upartym ma-
jorem. Wychodząc, natknąłem się 
na wściekłego majora, który nie 
omieszkał mruknąć do mnie: „…
Pewnie już Pan naskarżył na mnie 
do pułkownika…”. „…Nie Panie 
majorze, zameldowałem tylko, że 
Pan major desek wydać nie chce. 
Pan pułkownik Pana oczekuje…”. 
Major wszedł i głośno zamknął 
za sobą drzwi. Po dłuższej chwili 
wyszedł cały czerwony i kipiący 
ze złości wycedził przez zęby: „…
Bierz Pan te deski i wynoś się Pan 
czym prędzej. Niech więcej Pana 
moje oczy nie widzą. Jesteś pan 
upartym polaczkiem…”Tego było 
już za wiele. Zdecydowanie od-
parłem:„…Bardzo przepraszam 
Panie majorze, ale obrażać mnie 
Pan nie ma żadnego prawa. Przy-
szedłem do Pana w sprawie czysto 
urzędowej, w sprawie desek na 
budowę kaplicy, a Pan traktuje 
mnie jak wroga. Przecież zarówno 
ja jak i Pan jesteśmy przez władze 
wyższe powołani do pełnienia i 
wykonywania obowiązków służ-
bowych i wykonując rozkazy, nie 
możemy się kierować osobistymi 
antypatiami. Niestety będę zmu-
szony raz jeszcze zameldować o 
całym tym zajściu do dowódcy 
pułku i złożyć na pana zachowa-
nie pisemną skargę i raport…”.                   

Raport został złożony, deski za-
brane, a kaplica na czas zbudowa-
na. A major? Pułkownik rozkazał 
Mu ustosunkować się na piśmie 
do moich zarzutów. Po paru 
dniach przysłał odpowiedź napi-
saną na dwóch arkuszach papieru. 
Wyparł się wszystkiego i wyja-
śnił, że musiałem Go źle zrozu-
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/ Zdjęcie wykonane w czasie pomiarów geodezyjnych w rejonie Drohobycza przez Biuro Techniczne -Leon Krobicki & Bronisław Wir-
stlein około roku 1910. Z lewej strony stoi Marian Strzetelski, obok siedzi Rudolf Piasecki, Witold  Kotowicz i Czapla, najwyżej siedzi 

niezidentyfikowana osoba. 

/ Inżynier Marian Strzetelski – zdjęcie wykonane w Zakładzie Fotograficznym ‘Rem-
brandt” w Pasażu Hausmana we Lwowie około 1910-1912 roku.
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mieć i jeśli zrozumiałem Jego wy-
powiedź w sposób opaczny, tak że 
poczułem się urażony to on gotów 
jest mnie przeprosić, chociaż nie 
rozumie dlaczego się na Niego 
obraziłem. Nigdy nie miał prze-
cież złych zamiarów w stosunku 
do mnie. Konkluzja była taka, że 
ostatecznie mnie przeprasza, cho-
ciaż tak naprawdę przyszło Mu 
to z wielkim trudem. Pułkownik 
zapytał mnie czy chcę oddać spra-
wę do sądu czy też wystarczy mi 
taka forma przeprosin zaprezen-
towana na piśmie przez majora. 
Odparłem, że mimo tego, że w 
oświadczeniu majora jest sporo 
kłamstw i nieścisłości jednak ze 
względu na fakt, że to czas wo-
jenny i szkoda czasu by zajmować 
się takimi bzdurami przyjmuje te 
wymuszone przeprosiny majora i 
sprawę zamykam. Pułkownik po-
dziękował mi za takie podejście 
do sprawy, a major od tego czasu 
omijał mnie szerokim łukiem.                    

Tuż przed drugim oblężeniem 
miasta major otrzymał pod swo-
je dowództwo dwa bataliony. 
Przy ich użyciu miał eskortować 
tabor wojskowy jadący z amu-
nicją i żywnością  z Sanoka. W 
tam czasie linia kolejowa była 
już przecięta, a Moskale zamyka-
li już pierścień oblężenia wokół 
Przemyśla. Major z żołnierzami z 
dwóch batalionów urządził obron-
ny postój w jednej ze wsi odda-
lonej od Przemyśla o jakieś 15 
kilometrów. Tam dowiedział się 
od chłopów i Żydów, że Moskale 
pokazują się już na drodze sanoc-
kiej. Były to jednak tylko poje-
dyncze patrole rosyjskie wysłane 
w celu rozpoznania sytuacji. Ma-
jor przestraszył się jednak i posłał 
raport wprost do komendy twier-
dzy (zamiast do dowódcy pułku), 
że przeważające siły wroga wszel-
kich rodzajów broni otaczają Go, 
tak, że dalej iść nie może i czeka 
dalszych rozkazów lub przysłania 
posiłków. Otrzymał więc rozkaz 
cofnięcia się z powrotem do twier-
dzy, co z radością uczynił. Nie dał 
przy tym żadnej możliwości swej 
sile zbrojnej ujrzenia i zetknięcia 
się w bezpośrednim boju chociaż 
z jedną twarzą rosyjską. Pułkow-
nik chciał postawić majora za to 
pod sąd polowy, jednak major 
znalazł lekarza, który wystawił 
mu świadectwo lekarskie mówią-
ce o tym, że z powodu silnego 
rozstroju nerwowego Pan major 
nie może pełnić służby frontowej. 
Oddelegowano Go więc do pra-
cy w administracji w jednym ze 
szpitali wojskowych w Twierdzy 
Przemyśl. I tak skończyła się ka-
riera wyjątkowo nadętego, zaro-
zumiałego i tchórzliwego oficera 
austriackiego.                    

No, na dziś dość już pisaniny bo 
zmęczenie daje mi się we znaki i 
pewnie dość zawile ta moja pi-
sanina wychodzi. Dobranoc więc 
moje kochanie. Dobranoc.  

Przemyśl 12.IX.1922                   

Tuż przed pierwszym oblężeniem 
Twierdzy Przemyśl przez Mo-
skali, tak około połowy września 
1914 roku, na rozkaz komendy 

Twierdzy, odkomenderowany zo-
stałem wraz z moim oddziałem do 
dyspozycji Szefostwa Inżynierii 
do wsi Przekopana  pod Przemy-
ślem, gdzie usytuowany był Fort 
XX [2], stanowiący główny pier-
ścień wewnętrznej obrony Twier-
dzy. Tam zostaliśmy zakwatero-
wani w folwarku emerytowanego 
starosty pana Bartmańskiego. 
Przed folwarkiem, na dużym bło-
niu zostało rozbitych kilkadziesiąt 
dość dużych namiotów, w których 
zmieściła się nie tylko jedna kom-
pania robocza wojska ale i rów-
nież przeszło 1000 robotników 
cywilnych. Wszystkich tych ludzi 
oddano pod moją komendę obar-
czając mnie również prawem za-
równo karania za popełniane prze-
winienia jak i nagradzania za do-
brze wykonana pracę. Do pomocy 
przy wykonywaniu wszelkich 
prac inżynierskich, ciesielskich i 
drogowych oraz zarządzeniem i 
administrowaniem całą gospodar-
ką obozową został oddelegowany 
do mnie pewien majster ciesielski. 
Wszyscy czuli do niego respekt, 
gdyż był to chłop wielki i silny, 
znający się na swej robocie, ale o 
chytrym i złym spojrzeniu.                    

Pierwszą swoją pracę w drugim 
pierścieniu okalającym Twierdzę 
rozpocząłem w forcie nr 13 „Ła-
pajówka” usytuowanym przy dro-
dze prowadzącej do Lwowa. Fort 
ten, zwany po niemiecku Stras-
sensperre [3], był rodzajem szańca 
z kilkoma murowanymi barakami 
częściowo posadowionymi w zie-
mi do przechowywania amunicji. 
Murowane budynki przeznaczo-
ne dla załogi fortu były prawie 
zupełnie zniszczone. Dostałem 
więc rozkaz by fort ten w możli-
wie krótkim czasie doprowadzić 
do porządku. Równocześnie też, 
wspólnie z moimi żołnierzami i 
pracownikami cywilnymi miałem 
za zadanie oczyszczać i masko-
wać istniejące już rowy i wały 
strzeleckie, odbudowywać znisz-
czone stanowiska baterii ognio-
wej, doprowadzić do jako takiej 
używalności wojskowe kazamaty. 
Zupełnie zniszczone budynki mu-
siałem całkiem rozebrać i na ich 
miejsce wybudować nowe, muro-
wane, kryte na zmianę podwójną 
warstwą belek oraz warstwą ziemi 
i betonu. Budynki te były prze-
znaczone na mieszkanie załogi 
szańca. Wewnątrz fortu musia-
łem wykopać również betonową 
studnię, a cały obszar odwodnić 
przy pomocy ziemnych kanałów. 
Pracy więc było naprawdę sporo, 
a czasu niewiele. Szef Inżynierii, 
pułkownik Schwalbe nie chciał 
wierzyć bym tę całą robotę zdo-
łał przeprowadzić i zakończyć 
do zimy 1914 roku, dlatego też, 
mimo moich usilnych próśb, z 
początku nie chciał mi dać więcej 
ludzi do pomocy. Kiedy jednak 
po około dwóch tygodniach od 
rozpoczęcia robót w forcie przyje-
chał na inspekcję i na własne oczy 
zobaczył ile w tak krótkim czasie 
wykonano pracy, nie mógł uwie-
rzyć. Pogratulował mi serdecznie 
i by prace mogły postępować jesz-
cze szybciej rozkazał dodać mi do 
pomocy jedną kompanię roboczą 

wojska.                   

Od tego czasu praca nabrała na-
prawdę tempa. Ponieważ we wsi 
Przekopana część murowanych 
budynków usytuowanych blisko 
okopów wewnętrznego pierście-
nia obronnego rozbierano do 
fundamentów, więc sporo cegły i 
inny przydatny materiał budulco-
wy zabierałem i przewoziłem do 
Łapajówki. Codziennie do swojej 
dyspozycji miałem kilkanaście 
wozów, które zwoziły belki, ce-
ment, żwir kamień, cegły i inne 
materiały niezbędne do budowy 
w forcie nowych budynków. Do 
pracy wychodziliśmy około 5-tej 
6-tej rano, a wracali dopiero wie-
czorem, na późny obiad lub ko-
lację. W południe była godzinna 
przerwa i wtedy żołnierze piekli 
na ognisku ziemniaki, które wy-
kopywali na okolicznych opusz-
czonych przez właścicieli polach. 
Część zebranych i nie zjedzonych 
ziemniaków składano w workach 
w szopie w Przekopanej jako za-
pas na gorsze czasy, które już 
wkrótce miały nastąpić.                    

W pierwszych dniach naszej pra-
cy w Łapajówce dowiedziałem 
się od moich ludzi, że mój po-
mocnik, ten którego się wszyscy 
bali, wspomniany wcześniej maj-
ster ciesielski, który również był 
odpowiedzialny za aprowizację 
całego obozu, oszukuje moich 
żołnierzy i robotników cywil-
nych zaniżając racje żywnościo-
we i wypłacany należny im żołd. 
Przywołałem więc Go do siebie i 
mówię: „…Panie majstrze, ludzie 
się na Pana skarżą, że nie wydaje 
Pan im tytoniu w takiej ilości jak 
potrzeba, że zamiast mięsa same 
kości w zupie, jakieś ochłapy Pan 
im serwuje, chleba nie chce do-
dawać, a i podobno żołdu coś za 
mało Pan wypłaca…”. „...Ależ to 
nie prawda...” - odpowiedział na 
to - „...przecież wszyscy wiedzą, 
że jestem ostry i wymagający, lu-
dzi pędzę do roboty więc pewnie 
dlatego wymyślają na mnie te 
wszystkie kłamstwa by mi doku-
czyć...”. „...Przyjmuję Pana wy-
jaśnienia...” - odpowiedziałem 
spokojnie - „...jednak jeśli to 
wszystko prawda co ludzie mówią, 
wówczas ukażę Pana przykładnie. 

Radzę mieć się na baczności, gdyż 
przy najbliższej nadarzającej się 
okazji sprawdzę czy mówi Pan 
prawdę. Nie pozwolę by tak cięż-
ko pracujących ludzi okradać z 
ich i tak skromnych racji żywno-
ściowych. Czy to jest jasne?...”. 
„...Jak słońce...” – odpowiedział 
chytrze uśmiechając się pod no-
sem majster.                    

Jakiś czas później od mojego 
poczciwego ordynansa Jan Mak-
symowicza dowiedziałem się, że 
w rozmowach ze swoimi zausz-
nikami i sympatykami, majster 
nie mógł powstrzymać się, by nie 
skomentować moich wątpliwości 
i zastrzeżeń wysuwanych prze-
ciwko niemu. Jasno dawał do zro-
zumienia, że nie pozwoli nikomu 
wtrącać się w sprawy aprowizacji 
czy wypłacania żołdu żołnierzom. 
On o tym decyduje jakie posiłki 
serwuje i nie boi się jakiegoś tam 
Leutnanta, czyli mnie, gdyż do tej 
pory już trzech takich „mądrych” 
wygryzł, więc wcześniej czy póź-
niej i mnie da radę. Oczywiście 
nie zmienił swojego postępowania 
i za paręnaście dni skargi powtó-
rzyły się znowu. Wówczas ostrze-
głem go po raz ostatni. Jednak on 
dalej szedł w zaparte. Zwołałem 
więc moich żołnierzy, wybrałem 
spośród nich trzydziestu najbar-
dziej sprytnych, każdego z nich 
naznaczyłem komendantem jed-
nego namiotu i nakazałem śledzić 
nieuczciwego zarządcę obozu. 
Pewnego dnia niespodziewanie 
wcześniej powróciliśmy z roboty. 
Jednak by nas nie zauważono szli-
śmy nie gościńcem lecz bokiem, 
przez pole. Po dotarciu na miejsce 
kazałem poszczególnym komen-
dantom namiotów zorientować się 
czy w kuchni wszystko w porząd-
ku. Po pewnym czasie przyniesio-
no mi z kilku namiotów wiadra z 
otrzymanym z kuchni obozowej 
jedzeniem. Okazało się, że były 
to same kości i ochłapy, brakowa-
ło wkładki mięsnej. Rozkazałem 
więc przynieść wagę i zawołałem 
pana podmajstrzego. Po zważeniu 
okazało się, że braki wystąpiły 
nie tylko w mięsie, ale i również 
zaniżone były racje chleba i tyto-
niu przydzielone na poszczególne 
namioty. Po sprawdzeniu kwitów 
okazało się, że mięso dzień wcze-

śniej zostało zakupione i przywie-
zione do obozu. Więc co się z nim 
stało? Po krótkim śledztwie oka-
zało się, że Pan zarządca prawie 
cały przydział mięsa sprzedał „na 
lewo” i obdzielił nim swoich zna-
jomych. Tego było już za wiele. 
Powiedziałem, że jest oszustem, 
łajdakiem i złodziejem i za to co 
zrobił będzie przykładnie ukara-
ny. On na to butnie i z niezwykłą 
pewnością w głosie odparował: 
„...Nie boje się Pana gróźb. Znam 
kogo trzeba w dowództwie Twier-
dzy i poskarżę się na Pana szy-
kany w stosunku do mnie...”. „...
Ma Pan do tego prawo...” - od-
parłem - „...ale póki co zostanie 
Pan przykładnie ukarany. Warta, 
do mnie...” -  zawołałem i trzech 
ludzi z bronią stanęło naprzeciw 
nieuczciwego zarządcy.                    

Na środku polany, na której roz-
bite były namioty, rosła stara, 
rozłożysta lipa. Rozkazałem żoł-
nierzom by odprowadzili wino-
wajcę pod drzewo. Wszyscy żoł-
nierze wyszli przed namioty, a ja 
wiedziałem już, że domagają się 
zastosowania „mast anbinden” 
[4] czyli jednej z najcięższych kar 
stosowanych w armii tylko w cza-
sie wojny. Przyniesiono mocny 
sznur i wiadro wody. Wydałem 
rozkaz by podmajstrzego pod-
wiesić na sznurze przewieszo-
nym przez jedną z gałęzi. Dwaj 
uzbrojeni żołnierze stojący blisko 
niego, podciągnęli sznur w górę a 
On palcami stóp ledwo dosięgał 
ziemi. By za szybko nie zemdlał 
głowę polewano mu wodą. Wokół 
panowała kompletna cisza i tylko 
od czasu do czasu dało się słyszeć 
charczenie skazańca, który miał 
tak wisieć dwie godziny. Widać 
było, że zrobiło to naprawdę moc-
ne wrażenie na prawie tysiącu ob-
serwujących ten okrutny spektakl, 
oszukiwanych przez wiele tygo-
dni ludzi. Wszyscy patrzyli tak nie 
wierząc, że ten, który ich dotąd za 
najmniejszy sprzeciw czy próbę 
protestu przeciwko Jego szal-
bierstwu bił po mordach, kopał i 
głodził, teraz wisi tak bezbronnie, 
tylko od czasu do czasu rzucając 
wściekłe spojrzenie w moją stro-
nę.                    

Był to pierwszy i jedyny przypa-

/ Budowa ziemnego zbiornika na ropę w Modryczu koło Drohobycza. Marian Strzetelski stoi drugi od lewej strony.
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dek w mojej karierze wojskowej 
gdy musiałem zamienić się w kata 
i próbować stłumić w sobie ludz-
kie uczucia. Ta chwila sprawiła, 
że od tego momentu stałem się 
człowiekiem twardym i silnym. 
Powiedziałem sobie, że muszę 
ukrócić poczynania tego oszusta 
i nauczyć Go uczciwości wzglę-
dem swoich towarzyszy niedoli. 
Przecież to On właśnie okradał 
z zimną krwią, prawie tysięczną 
rzeszę głodnych, zapracowanych, 
wynędzniałych i zahukanych bie-
daków, niejednokrotnie żywiąc 
ich ochłapami, wyprzedając za 
ich plecami przynależne im racje 
żywnościowe i zaniżając im żołd. 
Albo zmuszę Go do odejścia albo 
to ja będę musiał ustąpić -  pomy-
ślałem w duchu. Zaraz też zamel-
dowałem mojemu bezpośrednie-
mu przełożonemu Oberleutnan-
towi Życzyńskiemu, o podjętych 
przeze mnie działaniach. Jednak 
On nie chciał się do tego wtrą-
cać i dał mi wolną rękę w moich 
poczynaniach, mówiąc, że mam 
dostateczną egzekutywę by uka-
rać nieuczciwego zarządcę obozu. 
Trochę mnie to uspokoiło jednak 
w dalszym ciągu biłem się z my-
ślami czy kara „mast anbinden” 
rzeczywiście była odpowiednia 
do poczynań naszego majstra. By-
łem przygnębiony moim nieludz-
kim postępowaniem. Jednak gdy 
okazało się, że wiszący na gałęzi 
starej lipy nasz zarządca ani razu 
nie zemdlał tylko nieustannie iro-
nicznie się uśmiechał i zebranych 
wokoło straszył konsekwencjami, 
przeklinał ich, nie wykazując żad-
nej skruchy, posiadłem przekona-
nie, że postępuje prawidłowo. Tak 
wytrzymałem Go przeszło dwie 
godziny wiszącym na gałęzi sta-
rej, być może dwustu letniej lipy, 

która na pewno pamiętała czasy 
narodowych zrywów Powstań 
1830 i 1863 roku. Po upływie na-
znaczonego czasu kary okazało 
się, że nasz skazaniec był na tyle 
silnym i zdrowym człowiekiem, 
że ani razu nie zdarzyło mu się na-
wet na chwilę zemdleć. Następne-
go dnia, zaraz wczas rano, poszedł 
ze skargą na mnie do Szefostwa 
Inżynierii Twierdzy. Jednak na 
skutek twardych dowodów, które 
opisałem w raporcie, skargę odda-
lono. Natychmiast zwolniono Go 
też z funkcji którą sprawował w 
naszym obozie. Podobno gdzieś 
z drugiej strony Twierdzy „gra-
sował” na tej samej posadzie co u 
nas, lecz już nigdy nie próbował 
oszukiwać swoich kolegów - żoł-
nierzy.                     

Gdy w baterii fortecznej fortu nr 
13 „Łapajówka” ukończyliśmy 
w końcu budowę rowów i wałów 
obronnych oraz budowę dwóch 
murowanych, krytych podwój-
nym pokładem belek budynków, 
zaczęła się prawdziwa wojna. Już 
z początkiem października 1914 
roku wojska rosyjskie zaczęły 
silnie atakować fort nr 14 „Hur-
ko”, który znajdował się około 
trzech kilometrów od nas, a był 
usytuowany w północno wschod-
nim odcinku obronnym Twierdzy 
Przemyśl. Parę dni już trwał nie-
ustanny ostrzał naszych pozycji 
przez Moskali. Ciągle byliśmy 
ogłuszani wybuchami granatów 
i szrapneli, które często eksplo-
dowały paręset metrów od nas, a 
ich odłamki próbowały nas dosię-
gnąć.  Ja i moi żołnierze już zdą-
żyliśmy przyzwyczaić się do tego 
stanu rzeczy kiedy pewnego dnia, 
gdy ostrzał trochę ustał, z polece-
nia Oberleutnanta Życzyńskiego 

zameldował się u mnie mój szkol-
ny kolega Wierzyński oraz drugi, 
ubrany po cywilnemu mężczyzna. 
Z początkiem wojny Wierzyński 
został zmobilizowany do pracy 
w wojsku jako cywilny inżynier 
celem sprawowania nadzoru nad 
prowadzonymi pracami inżynier-
skimi. Zarówno On jak i Jego ko-
lega byli zatrudnieni w Szefostwie 
Inżynierii Twierdzy. Przywitałem 
się z Nimi bardzo serdecznie. W 
trakcie rozmowy dowiedziałem 
się, że właśnie został utworzony 
polski zarówno zachodni jak i 
wschodni legion wojska [5]. Jed-
nak legion wschodni, po tym jak 
kazano żołnierzom przysięgać na 
wierność cesarzowi Austrii został 
rozwiązany. Żołnierze rozeszli 
się w różne strony i podobno mój 
szwagier Mikołaj Kiedacz [6]  wy-
datnie przyczynił się do tego. Jest 
teraz w jakiejś dużej opresji i nie 
wiadomo co z nim dalej będzie.                     

Następnego dnia Wierzyński i Jego 
kolega mieli za zadanie sprawdzić 
czy w naszym Forcie wszystkie 
prace przebiegają prawidłowo. 
Nie przypuszczali jednak, że tra-
fią w sam środek ostrzału nasze-
go szańca. Ponieważ byli ciekawi 
jak z bliska wygląda prawdziwa 
wojna, Wierzyński poprosił mnie 
o pokazanie wykopanych rowów 
oraz najbardziej wysuniętego w 
stronę wroga, usypanego przez 
moich żołnierzy przedniego wału. 
Gdy weszliśmy na samą górę wału 
Wierzyński chciał mnie o coś spy-
tać, lecz w tym samym momen-
cie jakieś dwieście kroków od 
nas eksplodowały dwa granaty, 
wznosząc w górę gęsty dym i ol-
brzymi pył wzruszonej ziemi. We 
trójkę padliśmy na ziemię. Gdy 
pył i dym opadł obaj pospiesznie, 
zakrywając uszy rękami odeszli, 
mówiąc, że w takich warunkach 
nie mogą pracować. Jak się póź-
niej dowiedziałem Wierzyński w 
swoim raporcie zameldował, że 
nasz fort do kontroli był perfek-
cyjnie przygotowany. W przed-
dzień drugiego oblężenia udało 
się Wierzyńskiemu wyjechać z 
Przemyśla i całkowicie uwolnić 
ze służby inspektora.                      

Po przekazanych informacjach 
od Wierzyńskiego na temat utwo-
rzenia polskich legionów wojska, 
moja uśpiona czasowo myśl po-
lityczna związana z pragnieniem 
poświęcenia się sprawie polskiej, 
odżyła na nowo. Zacząłem się za-
stanawiać co i jak zrobić  by coś 
dobrego dla Polski uczynić. W 
moim pułku byłem politycznie 
podejrzany, dzięki rewelacjom 
przekazywanym na mój temat do 
dowództwa przez wspomnianego 
już wcześniej adiutanta pułkowe-
go, który tak bardzo zalazł mi za 
skórę. Jako ochotnik polski wcale 
nie wierzyłem w dobre intencje 
ani życzliwość dla Polaków, za-
równo Austrii, Niemiec jak i Ro-
sji. Uważałem, że jedynie Francja 
może być dla naszego kraju naj-
bardziej życzliwą, gdyż jej inte-
resy nie kolidowały z naszymi. 
To od niej jednej, a być może i 
częściowo od Anglii moglibyśmy 
kupić, za dobrowolną pomoc w tej 
wojnie, jakieś poparcie dla spra-

wy niepodległości Polski. Zro-
zumiałym dla mnie było, że nasz 
naród płacący przymusową dani-
nę krwi poprzez służbę w trzech 
zaborczych armiach, wzajemnie 
się zwalczających i walczących 
przeciwko sobie, teraz właśnie 
musi wykazać się ogromnym 
sprytem i przezornością  politycz-
ną. Nie powinniśmy, bez potrzeby, 
zbytnio się w tę wojnę angażować 
jak również, o ile to możliwe, 
żadnemu zaborczemu rządowi 
zbyt mocno się nie narażać. Nale-
ży wyczekiwać na sposobniejszą 
chwilę, powoli i po cichu rozglą-
dać się na prawo i lewo, przy oka-
zji robiąc swoje, oszczędzając siły 
do przyszłej walki już naprawdę 
za sprawę niepodległości naszej 
Ojczyzny. Jako stary spiskowiec 
zawsze byłem wrogiem każdego 
zaborczego rządu. Jednak uważa-
łem, że Naród Polski, w każdym 
z tych trzech zaborów, by dopro-
wadzić do zrzucenia jarzma nie-
woli, powinien podzielić się na 
trzy obozy polityczne. Pierwszy 
powinien być lojalny wobec dane-
go rządu i starać się wykonywać 
jego polecenia, drugi powinien 
udawać, że sympatyzuje z innym 
rządem zaborczym, wrogim dla 
tego pierwszego, a trzeci obóz 
polityczny powinien być niby 
bezstronnym. W ten sposób, przy 
pomocy różnego rodzaju sztu-
czek i gier politycznych, uda się 
nam być może w krótkim czasie 
zrealizować, coraz mocniej roz-
wijającą się wśród moich roda-
ków, myśl polityczną odzyskania 
niepodległości naszej Ojczyzny. 
Dlatego też część naszych obywa-
teli powinna udawać, że sprzyja 
danemu zaborcy. Inaczej przecież 
większość naszego społeczeń-
stwa mogła by być narażona na 
różnego rodzaju prześladowania 
i represje. Ta niby lojalność może 
być środkiem obronnym przed 
zarzutami, że cały naród jest wro-
giem danego państwa zaborczego. 
Z kolei obóz drugi miałby za za-
danie uśpienie czujności danego 
zaborcy i podtrzymanie jego prze-
konania, że społeczeństwo polskie 
nieustannie pracuje nad rozwojem 
i pomyślnością ojczyzny. Pomimo 
tego, że nigdy nie czułem się do-
brym politykiem, to jednak póź-
niejsze wypadki historyczno-po-
lityczne utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że chyba miałem rację. 
Zresztą potwierdzili to później i 
moi koledzy z obozu jenieckiego 
w Wierchnija Mułła Permskiej 
Guberni [7], gdzie trafiliśmy razem 
do niewoli. Byli to między inny-
mi właściciel majątku ziemskiego 
koło Radymna, pan Marynowski 
Jan oraz Turek Józef, były urzęd-
nik austro-węgierskiej filii banku 
w Przemyślu. Będąc wspólnie 
razem w niewoli, zbliżyliśmy się 
do siebie i dość często dyskuto-
waliśmy na tematy polityczne 
nie ukrywając swoich preferencji 
i przekonań. W przetrwaniu tych 
trudnych czasów bardzo pomogła 
mi moja silna wiara, dzięki której 
nawet w najtrudniejszych warun-
kach mogłem zachować swe my-
śli od zwątpienia i rozpaczy.                    

Tymczasem robota w forcie „Ła-

pajówka” przebiegała nad wyraz 
sprawnie i szybko. Studnia zosta-
ła już wykopana. Pozostało jedy-
nie oczyścić ją z zalegającego na 
dnie iłu, sypiąc na spód drobny 
żwir. Warstwa betonu na dachu 
budowanych budynków została 
już porządnie ubita i zamaskowa-
na warstwą świeżej ziemi. Do za-
kończenia prac brakowało jedynie 
osadzenia okien i wewnętrznych 
drzwi. Gdy udało się nam uporać 
z resztą zaplanowanych prac, do-
tarła do nas informacja, że obrona 
linii frontu w okolicach Gródka 
Jagiellońskiego została przerwa-
na przez nacierające wojska ro-
syjskie. Było to gdzieś około 20 
września 1914 roku, po tym jak 
Rosjanie zajęli Jarosław [8]. Wów-
czas to rozpoczął się odwrót na-
szych wojsk za linię Sanu.                     

Zaraz też, w kolejnych dniach, 
usytuowanym opodal fortu „Ła-
pajówka” gościńcem lwowskim, 
zaczęły walić masy cofającej się 
w bezładzie armii austriackiej. 
Dało się zaobserwować, jak liczne 
tabory konne oraz znaczne ilości 
żołnierzy i cywilów cofają się w 
nieładzie na zachód, okrężnymi 
drogami usytuowanymi wokół 
Twierdzy. Przez samo miasto nie 
przepuszczano ich gdyż obawia-
no się paniki oraz zaczopowania 
głównych dróg komunikacyjnych. 
Wprawdzie wiedzieliśmy, że 
ariegarda [9] jeszcze stawiał słaby 
opór gdzieś w okolicy Gródka 
Jagiellońskiego, a strzałów rosyj-
skich jeszcze nie słychać, jednak 
wszyscy wiedzieli, że to chyba 
już początek końca. Wynędzniała, 
rozbita i głodna armia austro-wę-
gierska wciąż parła na zachód, w 
stronę Twierdzy by tam się choć 
trochę odżywić. Ta wynędzniała 
i zdemoralizowana rzesza ludzi, 
mająca w swoich głowach jedynie 
chęć zaspokojenia swojego głodu, 
jak szarańcza pochłaniała wszyst-
ko co napotkała na swej drodze 
ucieczki. Nie gardziła nawet zna-
lezionymi w polu resztkami karto-
fli, zasuszonymi surowymi bura-
kami czy przegniłymi główkami 
kapusty. Wkrótce jednak i wody 
zaczęło też brakować. W promie-
niu paru kilometrów od Łapa-
jówki nie dało się znaleźć żadnej 
czynnej studni. Ta nasza, wykopa-
na parę dni wcześniej przez moich 
żołnierzy, stała się błogosławień-
stwem dla uciekających. Woda w 
niej nie była jeszcze oczyszczona 
i wyglądała na mętną, żołnierze 
jednak napełniali nią menażki i 
pili łapczywie, nie zważając na 
jej zabrudzenie. Około trzech dni 
przeciągała ta nieprzebrana rzesza 
ludzi, zatrzymując się dość często 
przed naszym fortem, na parogo-
dzinny przymusowy postój spo-
wodowany zbytnim stłoczeniem 
się taborów, ludzi i koni. Żołnie-
rze moi widząc co się dzieje, nie-
ustannie próbowali pomóc, piekli 
nawet zebrane w polu ziemniaki i 
rozdzielali je między przejeżdża-
jących obok ludzi. Z przerażeniem 
obserwowałem jak na chłopskich 
podwodach, na zgromadzonych 
tam różnorakich tobołach i skrzy-
niach kompanijnych, leżeli lub też 
siedzieli ranni, chorzy i okrutnie 

/ Zdjęcie z tego samego okresu pomiarów geodezyjnych w rejonie Drohobycza przez Biu-
ro Techniczne – Krobicki & Wirstlein - rok około 1910, Marian Strzetelski leży pierwszy 

z lewej strony. 
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zmęczeni ludzie. Ta znużona, za-
kurzona, osowiała i obdarta rzesza 
zwykłych żołnierzy szeregowców 
jak również młodych podofice-
rów, oficerów i starszych rangą 
majorów, a nawet pułkowników, 
nie zważając na swoje rangi, chci-
wie, w błagalnym geście wycią-
gniętych rąk, przekrzykując się 
nawzajem i przeklinając w roż-
nych językach, biła się prawie o 
każdą sztukę gorącego jeszcze 
kartofla. Zastanawiałem się co jest 
przyczyną takiego nagłego braku 
żywności. Dość szybko okazało 
się, jak mi donieśli cofający się 
oficerowie, że prawie wszystkie 
tabory żywnościowe, obsługiwa-
ne i dowodzone przez intenden-
tów żydowskich zostały wycofa-
ne, bez żadnego rozkazu, co naj-
mniej tydzień przed planowanym 
odwrotem armii, zabrawszy ze 
sobą cały zapas żywności dla woj-
ska. Kilka dni trwał ten exodus. 
Zewnętrzny dostęp do Twierdzy 
został definitywnie zamknięty, 
jedynie jeszcze linia kolejowa łą-
cząca Przemyśl z Sanokiem nie 
została zablokowana.                                        

Komendant Twierdzy Przemyśl 
Hermann Kusmanek, który z po-
czątkiem listopada 1914 roku 
otrzymał nominację na genera-
ła piechoty, jeszcze w połowie 
października, wydał cofającej 
się armii około połowę zapasów 
żywnościowych zgromadzonych 
na terenie miasta. Dlatego też 
dowództwo Twierdzy zażądało 
uzupełnienia składów żywności i 
amunicji licząc na przesłanie ich 
z Sanoka. Gdy w końcu wagony 
zostały załadowane żywnością i 
amunicją, a pociąg miał wyruszyć 
do Przemyśla, gruchnęła wieść, że 
linia kolejowa została już w nie-
których miejscach za Sanokiem 
przerwana i zajęta przez posuwają-
ce się do przodu wojska rosyjskie. 
Natychmiast więc zorganizowano 
olbrzymi konwój samochodowy 
i jedyną wolną drogą z Sanoka, 
nie zajętą jeszcze przez Rosjan, 
wysłano cały skład do Przemyśla. 
Wcześniej jednak powiadomiono 
dowództwo Twierdzy by wysłano 
co najmniej dwa plutony wojska 
celem zabezpieczenia i ochrony 
transportu przed ewentualnym 
jego przejęciem przez wojsko nie-
przyjaciela. Konwój dojechał do 
jednej z wyznaczonych wsi, lecz 
nie doczekawszy się obiecanej 
odsieczy z Twierdzy sam odpierał 
atakujące pomniejsze rosyjskie 
patrole konne. Ostatecznie nie 
chcąc wpaść w ręce wroga wyco-
fał się w stronę Sanoka. Okazało 
się, że odsiecz miał prowadzić 
wspomniany wcześniej przeze 
mnie pan major W., ten sam, któ-
ry nie chciał mi wydać desek na 
budowę kaplicy. Wszystko to zda-
rzyło się tuż przed drugim oblęże-
niem Twierdzy Przemyśl, która to 
od tego momentu, odcięta od resz-
ty świata  została zdana jedynie na 
pomoc samej sobie.  

Przemyśl 13.IX.1922

 Rozpoczęło się drugie oblężenie 
miasta [10] i teraz dopiero nasta-
ły gorsze czasy. Jeszcze parę dni 
przed rozpoczęciem oblężenia 

otrzymałem kilka listów, które 
mnie bardzo ucieszyły. Jeden z 
nich był od mojego ostatniego 
szefa inż. Marcina Maślanki z 
Drohobycza, który w serdecz-
nych słowach opisywał co zaszło 
po moim wyjeździe. Państwo 
Sroczyńscy z Uroża oprócz listu 
przysłali mi również moje buty 
i parę rzeczy osobistych, które 
po wybuchu wojny zostawiłem 
u nich na przechowanie. Jednak 
najbardziej ucieszyło mnie te parę 
kartek Kochana Czesiu i długi list, 
który otrzymałem od Ciebie. W 
niewielkiej paczce, którą mi rów-
nież przesłałaś znalazłem wspa-
niałe buty górskie – „bergste-
igery”, parę nowych koszul oraz 
spinki do manszetów. Wszystko 
to, a szczególnie buty bardzo mi 
się później przydały w niewo-
li rosyjskiej. Teraz jednak listy 
przestały dochodzić. W ostatniej 
chwili,  jeszcze przed zamknię-
ciem Twierdzy, kiedy spora, ostat-
nia partia przesyłek znalazła się w 
Przemyślu, dotarła do mnie jesz-
cze jedna, ostatnia kartka pisana 
Twoją ręką. Dostarczył mi ją mój 
kolega Stanisław Rybotycki, któ-
ry pracował z ramienia Komendy 
Twierdzy przy rozsortowywaniu 
przesyłek i listów.

 Rozpoczęła się prawdziwa wojna 
i nadeszły gorsze czasy. Ustawicz-
na strzelanina karabinowa i głośne 
wystrzały armatnie rozlegały się 
na wszystkich krańcach Twierdzy. 
W końcu nad Przemyślem zaczęły 
krążyć rosyjskie aeroplany zruca-
jąc bomby na broniących miasta 
żołnierzy.

 Z fortu XX Przekopana [11] zosta-
łem odwołany do Lipowicy. Pod-
oficerowie Szefostwa Inżynierii 
Pułku, zajmujący się zaprowian-
towywaniem moich ludzi, nie 
kryli zadowolenia, że w końcu 
pozbędą się tego „bicza”, który, 
jak wyrazili się o mnie do jednego 
z moich podoficerów, „wiecznie 
wojował o prawidłowy przydział 
żywności dla swoich żołnierzy”. 
Przekazałem więc wszystkie moje 
zadania i funkcje Oberstleutnan-
towi Życzyńskiemu i z nieukry-
waną radością odjechałem do 
Lipowicy. Odjeżdżając już późno 
w nocy, postanowiliśmy zabrać ze 
sobą dwa wozy, załadowane wor-
kami napełnionymi ziemniakami i 
burakami zebranymi z pobliskich 
pól. Jednak ostatecznie, uwzględ-
niając prośbę Oberstleutnanta 
Życzyńskiego, jeden z wozów 
zostawiliśmy w forcie celem po-
prawy w nim zaopatrzenia, a drugi 
pojechał do naszego magazynu w 
Lipowicy. Następnego dnia, zaraz 
po przybyciu na miejsce przegru-
powania, ogłoszono w rozkazie 
pułkowym podziękowanie od 
Szefa Inżynierii dla naszego ba-
talionu, za wyjątkowe zaangażo-
wanie w pracy i niezmierną pra-
cowitość. Otrzymaliśmy również 
pochwałę od pułkownika Gillie-
go. Jeszcze tego samego dnia, 
późnym popołudniem, przyszedł 
rozkaz by na północ od Twier-
dzy, niedaleko wsi Maćkowice, 
oddalonej od Przemyśla o około 
10 km, wybudować schron dla 
Nachrichten-Detachment czyli dla 

oddziału zwiadowczego [12].

 Odtąd, na przemian pracowali-
śmy raz daleko przed okopami 
twierdzy budując schrony, okopy 
czy drogi komunikacyjne prowa-
dzące do fortu, drugi raz kończąc 
rozpoczętą budowę stajni dla koni 
pułkowych w Lipowicy. W lasach 
okalających Lipowicę budowali-
śmy też różnego rodzaju kryjówki 
i betonowe schrony odporne na 
sowieckie bombardowania. Pra-
wie każda robota, którą wykony-
waliśmy poza fortem była ostrze-
liwana przez nieprzyjaciela, dlate-
go też musieliśmy bardzo uważać 
by nic złego się nam nie stało. 
I dzięki Bogu, na razie żadnej 
szkody zarówno w ludziach jak 
i w sprzęcie nie ponieśliśmy. Po-
nieważ stale brakowało desek do 
prowadzonych przez nas budów, 
więc zwróciłem się do Szefostwa 
Inżynierii o wypożyczenie dwóch 
dużych pił trackich. Dzięki temu 
cztery załogi  traczów, na zmianę, 
dzień w dzień, bez przerwy, przez 
paręnaście dni, cięło i heblowa-
ło deski z przywiezionych z lasu 
kloców i bali drzewnych. Inni moi 
żołnierze ścinali w pobliskim le-
sie drzewa i ręcznie zwozili je do 
traczów, tak że praca przebiega-
ła bardzo sprawnie. Stacjonując 
jeszcze w  Forcie Łapajówka, uda-
ło mi się dość tanio zakupić od co-
fających się spod Lwowa cywil-
nych woźniców trzy kare hucul-
skie koniki, strasznie zbiedzone i 
poranione. Żołnierze moi polubili 
je bardzo, karmili i leczyli, tak że 
rany ich zaczęły się dość szybko 
goić, a one same, widać było, że 
zaczynają mocno brykać i szyb-
ko wracają do pełni sił.  Jednak 
za bardzo jeszcze nie nadawały 
się do pracy przy zwózce drzewa 
więc trzeba było korzystać z siły 
ludzkich rąk. Dopiero po pewnym 
czasie, gdy zupełnie wydobrzały, 
zaczęliśmy je wykorzystywać do 
różnego rodzaju prac. Przywozi-
ły więc nam prowiant dla całego 
naszego oddziału, a w końcu też 
zaczęły zwozić ścięte drzewo z 
lasu, odciążając w ten sposób mo-
ich ludzi. Przy ich pomocy zwo-
ziliśmy również z okolicznych, 
opuszczonych pól, kapustę, ziem-
niaki czy buraki. Pewnego razu 
udało się nam również przywieźć 
dwa wozy nadwęglonego zboża 
znalezionego gdzieś w podpalo-
nych i opuszczonych leśniczów-
kach niedaleko miejsca naszego  
stacjonowania. Z nich to przez 
pewien czas piekliśmy chleb dla 
naszych żołnierzy. Ciekawą zdo-
byczą był prawie cały warsztat 
stolarski i tokarski, które udało się 
nam znaleźć w prawie kompletnie 
zrujnowanych i spalonych przez 
Rosjan okolicznych domostwach. 
Moi chłopcy, niezwykle sprytni i 
zaradni, w krótkim czasie skom-
pletowali brakujące narzędzia i 
ponaprawiali te uszkodzone, tak 
że dość szybko można było za-
cząć wyrabiać nawet całkiem pre-
cyzyjne, potrzebne do prac cie-
sielskich czy frezerskich rzeczy. 
W ten sposób oddział nasz jako 
jeden z nielicznych, został znako-
micie wyposażony w najpotrzeb-
niejsze narzędzia. Od tego czasu 

pod dostatkiem miałem już rożne-
go rodzaju i grubości desek, które 
wykorzystywaliśmy do wykony-
wanych prac inżynieryjnych. Mu-
szę się pochwalić, że w Lipowicy, 
na potrzeby okolicznych fortów 
tylko mój oddział produkował 
zarówno foszty, więźby dachowe 
jak i różnej grubości i długości de-
ski przeznaczone na obicie ścian, 
sufitów i podług w budowanych 
przez nas różnorodnych obiek-
tach przeznaczonych na potrzeby 
wojska. W całej Twierdzy Prze-
myśl brakowało gwoździ, więc 
moi żołnierze wpadli na genialny 
pomysł. W zgliszczach spalonych 
domów czy stodół okolicznych 
wsi, wygrzebywali popalone de-
ski, wyciągali z nich gwoździe i 
prostowali je. Takie gwoździe z 
odzysku znakomicie nadawały 
się do użytku. Deski były świeże, 
miękkie, więc gwoździe mimo 
tego, że były słabe, nie gięły się i 
łatwo się je wbijało.

 W końcu rozpoczęły się wypa-
dy załogi fortu na coraz bardziej 
przybliżające się pod Twierdzę 
Przemyśl oddziały rosyjskie. Ta-
kie „wycieczki” były urządzane 
przeważnie co tydzień w soboty, 
bardzo często równocześnie w 
dwóch rożnych stronach twierdzy. 
Jeden wypad był „demonstracyj-
ny”, celem którego było odcią-
gnięcie uwagi oblegających dany 
Fort Moskali i nie dopuszczenie 
do przysłania pomocy w to miej-
sce, na który właściwy wypad był 
przygotowywany. Właściwy atak 
miał na celu odebranie i przejęcie 
pozycji, z której baterie nieprzy-
jaciela zaczynały razić nasze po-
zycje. Dość często następowało 
wówczas zagwożdżenie dział i 
wzięcie do niewoli rosyjskich żoł-
nierzy. W ten sposób „zdobywano 
języka” i w nieustannych zaczep-
nych walkach niepokojono Mo-
skali. W kilku takich wypadach, 
które urządzała też nasza grupa 
brałem również udział. Każda 
z takich „wycieczek” przeważ-
nie kończyła się szczęśliwie, bez 
jakichkolwiek strat. Szczęście, 
które zaczęło nam tak sprzyjać, 
spowodowało, że żołnierze moi, 
często dość lekkomyślnie żeby 
nie powiedzieć dziecinnie, zaczęli 
się narażać na niebezpieczeństwo. 
Dlatego też zmuszony byłem wy-
razić swoją opinię na ten temat i 
kategorycznie zabronić im takich 
eskapad, chociaż rozbrajała mnie 
ich naiwna wiara w ich dotych-
czasowe szczęście.

 W końcu spadł śnieg i nadeszła 
zima. Prace inżynierskie wykony-
wane na zewnątrz okopów stawały 
się coraz bardziej niebezpieczne. 
Na tle białego puchu okrywające-
go teren prac, wszystko z daleka 
dało się bardzo dobrze zauważyć, 
dlatego też miejsce naszej pracy 
wymagało maskowania. Pozycje 
nasze znakomicie były widoczne 
dla rosyjskich baterii, które nie-
ustannie nas ostrzeliwały. Dlatego 
też dość często zmuszony byłem 
czekać na ciemność nocy, by da-
lej, w miarę bezpiecznie konty-
nuować rozpoczęte prace. Mimo 
zimna, chodziłem ubrany raczej 
lekko, zakładając letnią bieliznę i 

dość cienkie buty na niezbyt gru-
be skarpety. Na mundur miałem 
zarzucony lekki, wiatrem podszy-
ty płaszcz żołnierski, jeszcze ze 
Stryja. Zawsze gdy zaczynałem 
marznąć potrafiłem się choć tro-
chę ogrzać biorąc do ręki oskard 
[13] lub łopatę. Najgorsze jednak 
było to, że z powodu bliskości 
nieprzyjaciela nie można było roz-
palić ogniska by się ogrzać gdyż 
baterie rosyjskie zaraz rozpoczy-
nały ostrzał i raziły nasze pozycje 
w sposób bardzo niebezpieczny. 
Przeważnie były bardzo głośne i 
mocno kąsały. Artylerzyści rosyj-
scy, którymi byli głównie Kozacy, 
byli na tyle skuteczni i precyzyjni, 
że zazwyczaj ich trzeci lub czwar-
ty strzał całkiem nieźle trafiał do 
celu.

 Pozostanie mi w pamięci jedna z 
takich „wycieczek”, dwudniowy 
Ausfall [14] grupy lipowieckiej, 
prowadzony na leżące na północ 
od Ujkowic [15] i Maćkowiec po-
zycje rosyjskie. Mimo tego, że 
zima była w pełni to na szczęście 
dla nas śniegu nie było zbyt wie-
le. Wyruszyliśmy więc z naszego 
fortu gdzieś około pierwszej lub 
drugiej w nocy, by wczas rano 
zaatakować nieprzyjaciela. Nasz 
oddział zwiadowczy – Nachrich-
ten Detachment - stacjonujący 
w Maćkowicach miał pozostać 
na miejscu i oczekiwać na na-
sze przybycie. W rzeczywistości 
jednak, bez rozkazu żołnierze 
opuścili swe okopy nie powiada-
miając nas o tym i szli w naszym 
kierunku. Dowódcą naszej całej 
grupy był pułkownik Paweł Gilli, 
który doskonale wiedział,  w któ-
rym miejscu znajdują się pozycje 
rosyjskie. Pewny więc, że nic się 
nie zmieniło względem ustaleń, 
jeszcze przed Maćkowicami wy-
słał straż przednią z dwoma ka-
rabinami maszynowymi. Wydano 
rozkaz by tyralierą rozwinąć się 
w kierunku wroga i by żołnierze 
przyjęli formację bojową. Ja wraz 
z moim oddziałem (z 54 ludź-
mi) stanowiliśmy rezerwę straży 
przedniej i byliśmy swoistego ro-
dzaju łącznikiem pomiędzy nimi 
a dowództwem pułku. Dostałem 
rozkaz by postępować za lewym 
skrzydłem straży w kierunku 
wschodniego krańca Maćkowic. 
Powoli zaczęło dnieć, jednak na 
skutek dość gęstej mgły panował 
ciągle zmrok. Do straży przedniej 
był przydzielony jeden Leutnant, 
ten o którym wspominałem po-
przednio, zniemczony Czech z 
Moraw. Krótko przed wybuchem 
wojny ożenił się. Dzień wcześniej 
przed naszą „wycieczką” otrzy-
mał pocztą lotniczą list od swojej 
żony. Był niezwykle szczęśliwy, 
gdyż dowiedział się że ma córkę. 
Przy każdej nadarzającej się oka-
zji mówił o tym, wyciągał zza pa-
zuchy zmięte kartki papieru i czy-
tał. Jednak mimo tych radosnych 
wieści chodził wciąż jakiś przybi-
ty i w kółko powtarzał, że on tej 
wojny nie przeżyje, że córki nigdy 
nie zobaczy i że to chyba jego 
ostatnie dni życia. Żołnierze po-
cieszali Go jak umieli, próbowali 
Go rozśmieszać, jednak On ciągle 
przesądnie trwał przy swoim.
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 Gdy straż przednia rozpoczęła 
natarcie w kierunku pozycji wro-
ga, rozwinęła się i przeszła paręset 
metrów prawą wschodnią krawę-
dzią wsi nagle rozpoczęła się ka-
nonada karabinowa. Z początku 
Rosjanie zaczęli strzelać krótkimi 
seriami, a w chwilę później gęsty 
grad kul spadł na nasze pozycje. 
Głośny świst przelatujących nad 
naszymi głowami kul i huk roz-
rywanych kartaczy był nie do wy-
trzymania. Wydałem krótki roz-
kaz i poprowadziłem biegiem cały 
mój rozwinięty oddział pod wyła-
niające się już z mroku domostwa 
Maćkowic. Tuż obok znajdował 
się mały wzgórek, za którym ka-
załem się moim ludziom okopać. 
Jednak wciąż strzały kierowane w 
naszym kierunku były tak inten-
sywne, że nawet głowy nie można 
było podnieść tak było niebez-
piecznie. Rosjanie strzelali poci-
skami dum-dum, które wnikając 
w ciało, deformują się, tworząc 
rozległe rany. Chcąc uniknąć tra-
fienia początkowo zaczęliśmy wy-
grzebywać ziemię palcami, potem 
nożami. W ten sposób, w krótkim 
czasie udało się nam zakryć gło-
wy, a po pół godzinie okopy dla 
klęczącej pozycji żołnierskiej 
były gotowe. Kanonada długo 
jeszcze nie ustawała. Wciąż sły-
chać było krótkie serie karabino-
we ostrzeliwanych pozycji naszej 
straży przedniej. I nagle wszystko 
ucichło. Po pewnym czasie wysła-
łem łącznika w stronę naszej stra-
ży przedniej i wtedy okazało się, 
że wszyscy dostali się do niewoli, 
zaś jednym z pierwszych, który 
zginął w trakcie prowadzonego 
ostrzału był przesądny Czech z 
Moraw, których przewidział swo-
ją śmierć.

Później jeszcze okazało się, że 
oddział zwiadowczy z Maćkowic 

- Nachrichten Detachment – już 
poprzedniego dnia, późnym wie-
czorem został zmuszony do wy-
cofania się ze swojego posterun-
ku. Moskale, już dzień wcześniej, 
dzięki swoim świetnie wyszko-
lonym szpiegom i donosicielom 
rekrutującej się niejednokrotnie 
z ludności cywilnej, dowiedzieli 
się o mającym nastąpić naszym 
nocnym wypadzie na ich pozycje 
w okolicach Maćkowic. Pierwsi 
więc zaatakowali schron naszych 
zwiadowców i spowodowali, że 
to oni właśnie bez rozkazu zmu-
szeni zostali do wycofania się 
i ucieczki z Maćkowic. Jednak 
Pułkownik Gilli o tym niestety 
nie wiedział.  Po przejęciu pozy-
cji Nachrichten Detachment w 
Maćkowicach, Moskale wykopali 
nowe, bardzo chytrze usytuowane 
okopy w kształcie litery U, zrobili 
zasadzkę, a nasza straż przednia, 
zupełnie tego się nie spodziewając 
właśnie w nią wpadła.

 Dowiedziawszy się o tym, że na-
sza straż przednia jest już na tyle 
blisko ich pozycji by zaatakować, 
rozpoczęli ostrzał naszych żoł-
nierzy. Strzelali jednak tylko w 
powietrze, ponad ich głowami  z 
okopów usytuowanych na wprost. 
Niestety w ciemności i mgle nasi 
żołnierze myśleli, że nieprzyjaciel 
jest na tyle daleko, że uda się im 
Go zaskoczyć. Padł rozkaz do roz-
winięcia szyku bojowego i zajęcia 
przedpola nieprzyjaciela. Rozpo-
czął się atak. Wówczas Rosjanie 
przerwali ostrzał i pozwolili wejść 
w przyszykowaną zasadzkę po-
między dwa okopy, usytuowane 
prostopadle do pierwszego. Cały 
nasz oddział wzięto w krzyżo-
wy ogień karabinowy. Zginęła 
co najmniej jedna trzecia żołnie-
rzy, a pozostali zostali wzięci do 
niewoli. Moskale wycofali się w 

tył i obsadzili stare okopy wyko-
pane swego czasu przez naszych 
żołnierzy. Gęsta mgła i ciemność 
nie pozwalały nam na strzelanie 
w kierunku pozycji Rosyjskich z 
obawy o trafienie własnych żoł-
nierzy. Mimo poniesionych strat 
byliśmy gotowi by kontynuować 
nasza walkę. Mój łącznik długo 
szukał sposobności nawiązania 
łączności z pułkownikiem Gillim 
bym mógł Mu o całym zdarzeniu 
zameldować. W końcu dostałem 
rozkaz by okopać się na niewiel-
kim wzniesieniu oddalonym o 
około 500 kroków od pozycji  
Rosyjskich. Tuż za wzgórkiem 
rozciągała się niewielka kotlina 
płynącego przez wieś jakiegoś 
potoku. Z daleka widać było, że 
nad jego brzegiem stał jakiś drew-
niany dom i stara szopa. Opodal 
widoczne były też zabudowania 
folwarczne i na wpół zrujnowa-
na drewniana stodoła. W  jednym 
z takich domów folwarcznych 
rozłożył się sztab całej akcji. Był 
tam pułkownik Gilli, jego adiu-
tant – wiedeński Żyd (to ten, który 
pierwszy i ostatni raz brał udział 
w walkach), kilku posłańców, te-
legrafista oraz pierwsza pomoc 
medyczna w osobie dr Gottlie-
ba, młodego eleganckiego Żyda, 
na pół Polaka, na pół Węgra. 
Sprawiał On wrażenie całkiem 
sympatycznej osoby. Ja razem z 
moim oddziałem dostałem rozkaz 
ochrony sztabu, więc część moich 
żołnierzy rozmieściłem w przed-
niej części domu, a pozostałej 
części rozkazałem na zmianę pil-
nować okopów na wzgórzu. Sam, 
wspólnie z pułkownikiem Gillim 
i lekarzem Gottlibem zajęliśmy 
środkową izbę domu. Przez całe 
dwa kolejne dni obie strony nie 
chciały odpuścić. Wymiana ognia 
była dość mocna. Jednak rozkaz 
pułkowy był wyraźny: „trzymać 
w szachu Rosjan, by atakująca da-
leko od nas na prawo główna gru-
pa wypadowa miała możliwość 
wyprzeć i zniszczyć, usytuowane 
na pobliskich wzniesieniach arty-
leryjskie pozycje wroga”.

 Pomimo tego, że cały dom, w 
którym mieściło się nasze do-
wództwo był ukryty za niewiel-
kim wzniesieniem, tuż przy poto-
ku, to główne drzwi wychodziły 
na ganek, który był dość dobrze 
widoczny z kierunku strzałów ro-
syjskich. Moskale znali dokładne 
położenie tego domu i stale pró-
bowali dość mocno go ostrzeli-
wać, tak, że trudno nawet było z 
niego wyjść by nie narazić się na 
niebezpieczeństwo. Dookoła całe-
go folwarku postawiłem posterun-
ki i stale utrzymywałem łączność 
z usytuowanymi na wzniesieniu 
okopami. Musiałem więc wszyst-
kiego doglądać i kontrolować czy 
nic złego się nie wydarzyło. Izba, 
w którą wspólnie zajmowaliśmy 
z pułkownikiem i lekarzem była 
niewielka i jedynie ona w całym 
domu posiadała na wpół roz-
walony piec kamyczkowy. Gdy 
kładliśmy do niego, na wciśnięte 
weń sztaby żelaza mokre drzewo, 
dymił jak kadzielnica, a dym, któ-
ry szedł na pokój gryzł w oczy i 
dławił oddech. Chełpiliśmy się 
tym, że mamy rodzaj staroświec-
kiego kominka, w którym jednak 
nie można było zbyt często palić. 
Gdy dym wydobywał się na ze-
wnątrz domu przez otwór w dachu 
i zniszczony komin, był doskona-
le widoczny dla Rosjan. Jednak 
Oni na szczęście nie mieli usytu-
owanych na tyle blisko armat by 
dosięgnąć dom, w którym sta-
cjonowaliśmy.  Przez to, że sku-
tecznie nie dało się ogrzać naszej 
izby było w niej okrutnie zimno. 
Gdy ja siedziałem na krześle, opa-
tulony we wszystko co miałem, 
pułkownik z lekarzem lub adiu-
tantem polegiwał na wyłamanych 
wejściowych drzwiach, które były 
dziwnie przytwierdzone do trzech 
ocalałych, ale kulawych drew-
nianych taboretów, postawionych 
tuż przy kopcącym kominku.  Żal 
mi było pułkownika, który mimo 
żarzącego się ognia, nieustannie 
trząsł się z zimna, co chwila kasz-
lał i odpędzał od swoich oczu gry-
zący dym z kopcącego się na ko-
minku drzewa. Miał jednak wciąż 

na tyle siły i hartu ducha by wciąż 
wydawać rozkazy, przyjmować 
meldunki i telefonicznie składać 
raporty (raportować) na temat ist-
niejącej sytuacji do dowództwa 
Twierdzy.

 Do lekarza Gottliba nieustannie 
zgłaszali się ranni żołnierze. On 
cierpliwie opatrywał ich i pocie-
szał. Lżej ranni wracali na swoje 
stanowiska do okopów, ci ciężko 
ranni, często nie mogący utrzymać 
się na własnych nogach, byli zbie-
rani w większe grupy i na dwóch 
wozach sanitarnych byli odwożeni 
do szpitala do Twierdzy. Byli jed-
nak i tacy, którzy mimo opatrzo-
nych ran umierali. Wszędzie sły-
chać było krzyk, płacz i błagania. 
Pamiętam, jak zaraz pierwszego 
dnia po południu wszedł do naszej 
izby wysoki, wychudzony żoł-
nierz o cerze ziemistej. Lat miał 
około 40-tu, twarz sympatyczną 
i jakieś takie dobre spojrzenie w 
dużych oczach. Poprosił o opa-
trzenie głębokiej rany w udzie, 
które było przestrzelone na wylot. 
Na szczęście kość okazała się być 
nie naruszona. Trzeba było jednak 
ranę opatrzyć i zeszyć. W trakcie 
zabiegu „na żywca”, gdyż nie 
dysponowaliśmy żadnymi środ-
kami znieczulającymi, biedaczy-
sko ani się nie skrzywił, ani nie 
syknął z bólu. Wytrzymał to bar-
dzo mężnie. Nagle tuż przy końcu 
zabiegu wpadło z wrzaskiem do 
sali gdzieś około dziesięciu mło-
dych Węgrów (w naszej grupie 
były dwie węgierskie kompanie) 
i krzycząc coś w niezrozumiałym 
dla mnie języku wszyscy wska-
zywali na zakrwawione prawe 
dłonie z połamanymi i roztrzaska-
nymi palcami. Po krótkiej chwili 
okazało się, że sami nawzajem 
przestrzelili je sobie, nie chcąc 
siedzieć na zimnie w niebezpiecz-
nych okopach. Gdy pułkownik 
się o tym dowiedział kazał spisać 
ich nazwiska, a dr Gottlieb, zanim 
opatrzył im dłonie porządnie ich 
zbeształ. Wszystko to trwało do-
bra godzinę. Tymczasem ja przy-
siadłem się do żołnierza z prze-

/ Ludwik i Sydonia z Latików Gubrynowiczowie – Rodzice Czesławy Strzetelskiej zd. 
Gubrynowicz

/ Karta legitymacyjna Czesławy Gubrynowicz z CK Uniwersytetu im. Franciszka I r roku 1915
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strzelonym udem, któremu lekarz 
kazał czekać aż zbierze się kilku 
rannych by móc ich razem odesłać 
do szpitala. Był to Polak, biedny 
wyrobnik gdzieś spod Sanoka. 
Gdy został wzięty do wojska zo-
stawił żonę i dwójkę małych dzie-
ci, które mieszkały kątem u swo-
ich sąsiadów, bez jakichkolwiek 
środków do życia. Gdy w końcu 
ostatni Węgier został zaopatrzony 
wszyscy dostali polecenie by cze-
kać na wozy sanitarne. Wówczas 
mój rozmówca nieśmiało zapytał 
lekarza czy mógłby Mu opatrzyć 
jeszcze jedną ranę.  Dr Gottlieb 
zdziwił się i odburknął:

„…A czemuż to człowiecze nie po-
kazaliście tej rany od razu tylko 
tak długo to siedzieli nic o tym nie 
mówiąc?...”

„…Przepraszam bardzo…” – od-
parł On – „…ale widziałem prze-
cież że tylu lamentujących i cier-
piących rannych wbiegło tu, że nie 
chciałem własną osobą zbyt długo 
Pana doktora zajmować…”. 

„…Dobrze już dobrze…” – do-
brodusznie odparł doktor – „…
pokażcie więc tę swoją ranę…”.

 Gdy żołnierz zdjął bluzę, na któ-
rej widoczna była plama zakrze-
płej już krwi, okazało się, że po 
prawej stronie, jakieś dwadzieścia 
centymetrów poniżej obojczyka, 
miał na wylot przestrzelony kor-
pus. Na szczęście dla Niego płuca 
były nie naruszone. Lekarz gdy 
zobaczył ranę, zdumiał się prze-
ogromnie cierpliwością i pokorą 
tego żołnierza. Zaopatrzył Go 
więc najlepiej jak potrafił i długo 
jeszcze nie mógł wyjść z podziwu, 
że ten biedny wyrobnik tak długo 
spokojnie ze mną rozmawiał i nic 
nie powiedział o swoim cierpie-
niu. Gdy pułkownik się o tym do-
wiedział rzekł:

„…To prawdziwy żołnierz – boha-
ter. Popatrzcie, tak ciężko był dwa 
razy ranny a on nie jęczy, nie na-
rzeka. Wie przecież, że na wojnie 
rany to codzienność, a nie jakaś 
niespodzianka. Och gdyby wszy-
scy żołnierze byli tacy jak On. 
Niestety są wśród Was i tchórz-
liwe draby, którzy patrzą tylko 
jak się wymigać od służby i są w 
stanie nawet odciąć sobie rękę by 
tego dokonać. Tak, tych dziesięciu 
niegodnych austriackiego mun-
duru Węgrów, gdy tylko wyjdą ze 
szpitala, spotka zasłużona kara. 
Natomiast nasz żołnierz – bohater 
niech będzie dla wszystkich wzo-
rem do naśladowania…”. 

 Pułkownik był tak wzruszony 
swoją przemową, że na koniec 
wyjął 20 koron i przy wszystkich 
wręczył je naszemu bohaterowi. 
Dowiedzieliśmy się później, że 
po wyjściu ze szpitala. żołnierz 
ów dostał pochwałę i został wy-
mieniony w rozkazie pułkowym, 
a na jego piersi zawisł medal za 
odwagę.

 Następnego dnia, gdzieś około 
trzeciej po południu otrzymaliśmy 
telefoniczny rozkaz wycofania 
się do Twierdzy. Pułkownik więc 

razem z adiutantem i lekarzem 
Gottliebem odjechali jednym z 
wozów sanitarnych, który był za-
bezpieczony po bokach jakimiś 
płachtami z wymalowanymi na 
nich czerwonymi krzyżami. Na-
tomiast ja i moi żołnierze, w tym 
również i telefoniści, mieliśmy za 
około 15-20 minut również wyco-
fać się z bronionych pozycji z fol-
warku. Obsada okopów natomiast 
otrzymała rozkaz by dopiero po 
zmroku je opuścić, by Moskale za 
szybko nie zauważyli naszego od-
wrotu. Zaraz od mostku na rzece, 
droga prowadząca w stronę Twier-
dzy Przemyśl wznosiła się w górę. 
Gdy zaczęliśmy się cofać powoli 
zapadał zmierzch, ale było jeszcze 
jasno. Obawialiśmy się ataku Ro-
sjan, gdyż droga ta znajdowała się 
w linii strzałów prowadzonych z 
okopów nieprzyjaciela. I zaczęło 
się. Gdy tylko oznakowana sani-
tarka odjechała drogą wspinającą 
się lekko pod górę, nagle zawiał 
silny wiatr i płachty zabezpiecza-
jące wnętrze samochodu podnio-
sły się w górę odsłaniając jego 
zawartość. Moskale obserwujący 
z oddali, przez lornetki cały ten te-
ren, od razu rozpoznali, że to cały 
nasz sztab odjeżdża, a wojsko go-
towe jest do odwrotu. Rozpoczął 
się więc gwałtowny ostrzał domu, 
mostu i całej drogi. Świszczące 
rosyjskie kule co chwilę wydzie-
rały drzazgi z zaryglowanych 
drzwi wejściowych do domu, w 
którym do niedawna jeszcze sta-
cjonowało nasze dowództwo. Nie 
było więc mowy by ewakuować 
się przez ganek. Zdecydowałem 
więc, że jedyną drogą odwrotu 
może być wysoko usytuowane 
nad ziemią okno wychodzące na 
ogród, skąd doskonale widoczny 
był potok. Z około trzydziestoma 
żołnierzami zeskoczyłem więc 
na ziemię.  Schyleni, pojedynczo 
przebiegliśmy za nieopodal usy-
tuowaną szopę, a stąd biegiem 
przez gęsto ostrzeliwany most na 
drugą stronę potoku. Niektórzy 
żołnierze próbowali przeskoczyć 
lub przejść po zmarzniętej rzece 
na drugą stronę. Nie uniknęli jed-
nak kąpieli w lodowatej wodzie. 
Zamoczeni po pas i zziębnięci, ale 
szczęśliwi, że udało się im ujść 
z życiem, przedarli się w końcu 
na drugi brzeg, pomimo silnego 
ostrzału nieprzyjaciela. Niektó-
rym jednak ta sztuka się nie udała 
i gdy tylko dosięgły ich rosyjskie 
kule na czerwono znaczyli miej-
sce zakończenia swojego żywota.

 Jak tylko znaleźliśmy się na dru-
gim brzegu, rosyjski ostrzał nasilił 
się do tego stopnia, że zdawało się 
nam, iż nie ma nawet centymetra 
sześciennego wolnej przestrzeni 
przez które nieprzyjacielskie kule 
by nie przelatywały. Wkrótce oka-
zało się, co było tego przyczyną. 
Otóż pozostali w okopach nasi 
żołnierze widząc z góry odjeż-
dżające sanitarki i ewakuujące się 
wojsko sądzili, że sytuacja na tyle 
wymknęła się spod kontroli i sta-
ła się niebezpieczną i groźną, że 
najwyższy czas by również ucie-
kać. Nie czekając więc na rozkaz 
odwrotu i na swojego sprzymie-
rzeńca – ciemność, oni również, 

w większości na własną rękę, 
zaczęli opuszczać okopy. Wów-
czas Rosjanie widząc co się dzieje 
wzmogli swój ostrzał. Teraz cały 
mój oddział był w odwrocie.

 Za rzeką poczekaliśmy na resztę 
naszych żołnierzy, którzy uciekli 
z okopów i wspólnie z tymi któ-
rym udało się przeżyć, rozbiegli-
śmy się na obie strony drogi. Raz 
biegnąc, to znów kryjąc się za 
przydrożne drzewa, chyłkiem co-
faliśmy się w kierunku Twierdzy. 
Zmęczenie dawało mi się bardzo 
we znaki, gdyż ostatnie dwie noce 
prawie w ogóle nie spałem. Jednak 
adrenalina tak mocno we mnie bu-
zowała, że szedłem wyprostowa-
ny, szybkim krokiem, nie zważa-
jąc na ustawiczny świst rosyjskich 
kul, które co chwila przelatywały 
koło moich uszu, głowy i rąk, tak 
blisko, że co chwila czułem mu-
śnięcia powietrza. Nie myślałem 
wcale o śmierci, byłem jakoś bez-
myślnie przekonany o tym, że to 
jeszcze nie mój czas, nie pora by 
zginąć. Byłem wściekły i oburzo-
ny tą lekkomyślnością i nieostroż-
nością  naszego sztabu, którego 
nieprzemyślany i pośpieszny od-
wrót wywołał panikę wśród mo-
ich okopowych żołnierzy i był 
przyczyną, że wielu spośród nich 
poległo.

 Przeróżne myśli i nieustające py-
tania kłębiły się w mojej głowie 
na które nie potrafiłem udzielić 
sobie odpowiedzi.

…„A jeśli jednak jakaś kula mnie 
dosięgnie, trafi mnie, ja upadnę 
na twarz, na tę zmarzniętą zie-
mię. Pewnie rozbije sobie nos, 
rozmarzę po całej twarzy ciekną-
cą z nosa krew, wstanę i dalej tak 
będę maszerował?. A co pomyślą 
o mnie moi żołnierze. Co powie-
dzą gdy zobaczą zakrwawionego 
dowódcę?…”.  

 Nagle potknąłem się o wystają-
cy z ziemi kamień, upadłem i to 
mnie w końcu otrzeźwiło. Wsta-
łem, spojrzałem na uciekających 
chyłkiem żołnierzy i w gnany ja-
kąś niezrozumiałą siłą doszedłem 
na grzbiet wzgórza. Nic nieocze-
kiwanego się nie wydarzyło. Ży-
łem. Odegnałem więc od siebie 
niepotrzebne myśli i natychmiast 
zebrałem w kupę resztę mojego 
oddziału. Rozkazałem obsadzić i 
zabezpieczyć skręcającą w prawo 
drogę, a cofających się żołnierzy 
zatrzymać i rozmieścić wzdłuż 
drogi by odeprzeć ewentualny 
pościg rosyjski. Wkrótce oka-
zało się, że Moskale wcale nie 
zamierzają nas ścigać. Wówczas 
ostrożnie zaczęliśmy wycofywać 
się w kierunku Twierdzy, scho-
dząc z drogi. W momencie gdy 
zaczęliśmy schodzić na pobliskie 
pole rozpoczął się nieprzyjaciel-
ski ostrzał artyleryjski. Rosjanie 
mając dokładnie rozpoznaną całą 
sytuację i sądząc, że będziemy 
cofać się drogą w kierunku Ujko-
wic, „prali” w nią pociskami. My 
na szczęście jednak przechodząc 
chyłkiem przez pole byliśmy w 
miarę bezpieczni.

 Według wstępnych ustaleń nasza 

artyleria z Fortu miała osłaniać 
nasz odwrót. Jednak artylerzy-
ści byli chyba ślepi, gdyż zanim 
udało im się skutecznie ostrzelać 
pozycje rosyjskie parę pocisków 
wpadło do naszych okopów na 
wzgórzu. Na szczęście nikogo już 
tam nie było. Gdy w końcu dotar-
liśmy w pobliże Twierdzy, rozpro-
szeni żołnierze sformowali swoje 
szyki i tak późnym już wieczo-
rem, syci sławy, znużenia i głodu 
wróciliśmy do naszego Fortu na 
nocleg.

 CDN…

1.  Związek Walki Czynnej 
(ZWC) – polska tajna organizacja 
wojskowa założona w czerwcu 
1908 we Lwowie przez działaczy 
Organizacji Bojowej PPS, lecz o 
charakterze ponadpartyjnym, ma-
jąca przygotować walkę zbrojną o 
wyzwolenie Polski. Początkowo 
Związek funkcjonował głównie 
jako szkoła wojskowa. W listopa-
dzie 1908 uruchomiono we Lwo-
wie niższy kurs wojskowy dla 54 
słuchaczy i 10 wykładowców.

2. Fort XX artyleryjski, usytuowa-
ny był we wsi Przekopana pod 
Przemyślem (obecnie to dzielnica 
miasta, okolice ul. Siennej), oto-
czony był fosą nie posiadał ko-
szar ani schronu głównego, które 
planowano wybudować w póź-
niejszym czasie. Na wale umiesz-
czono poprzecznice ze schronami, 
a pomiędzy nimi stanowiska arty-
leryjskie.

3.barykada

4. Przywiązywanie do masztu

5.  Legion Zachodni – formacja 
wojskowa utworzona w  Kra-
kowie  dnia 27 sierpnia 1914 ze 
Związku Strzeleckiego, Polskich 
Drużyn Strzeleckich okręgu kra-
kowskiego; Legion wschodni (II 
legion polski)- polska formacja 
wojskowa utworzona we Lwowie 
w początkach sierpnia 1914 pod 
auspicjami Naczelnego Komitetu 
Narodowego.

6. Mikołaj Kiedacz - doktor prawa, 
prezes Związku Filistrów Helonii, 
działacz społeczny, Prezydent Po-
znania, Urząd Prezydenta Pozna-
nia objął 14 września 1921 r. po 
śmierci Jarogniewa Drwęskiego i 
pełnił do czasu wyboru nowego 
prezydenta, Cyryla Ratajskie-
go, 26 kwietnia 1922 r. Drugi raz 
urząd Prezydenta Poznania pełnił 
w okresie 17 listopada 1924 r. - 14 
czerwca 1925 r. zastępując Cyryla 
Ratajskiego, który w tym czasie 
był Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych. Został zamordowany przez 
Niemców w Forcie VII dnia 25 
października 1939 roku.

7. Obecnie to dzielnica przemy-
słowa okręgu miasta Perm, w któ-
rym mieszczą się władze gminy 
Perm. Wcześniej była to wioska 
nad rzeką Mulyanka, lewym do-
pływem rzeki Kama;  

8. We wrześniu armia austriacka 
cofając się pod naporem Rosjan 
wycofała się z miasta. Rosjanie 
utrzymali się w Jarosławiu od 18 

września do 5 października. Na 
początku października ruszyła 
kontrofensywa austriacka. Rosja-
nie bronili się na linii Sanu. Trze-
ciego listopada miasto dostało się 
ponownie w ręce rosyjskie na 6 
miesięcy.

9. Ariegarda (z fr. arrière garde - 
straż tylna) – oddział, pododdział 
maszerujący z tyłu za głównymi 
siłami wojska (związku taktycz-
nego). Zadaniem ariergardy jest 
ubezpieczanie maszerującej ko-
lumny przed uderzeniem od tyłu 
i zapewnienie jej swobodnego 
wykonywania marszu. Zależnie 
od sytuacji i wielkości maszeru-
jącej kolumny ariergarda może 
stanowić od 1/4 do 1/3 sił głów-
nych. Ariergarda stanowi element 
ubezpieczenia ugrupowania mar-
szowego. https://pl.wikipedia.org/
wiki/Ariergarda

10. Drugie oblężenie Przemyśla 
rozpoczęło się 5 listopada 1914 
roku i trwało do 23 marca 1915 
roku. Tym razem nie dochodziło 
do bezpośrednich starć zbrojnych, 
lecz wojska rosyjskie otoczyły 
twierdzę, odcinając jednocześnie 
dostęp do dostaw zaopatrzenia.

11. Fort artyleryjski o obrysie 
standardowym pięciobocznym 
Otoczony był fosą, jednak nie 
posiadał kaponier do jej obrony. 
Szyi broniła basteja. Fort ten nie 
posiadał koszar ani schronu głów-
nego. Ukończono jedynie ubika-
cję i kuchnię. Na wale umieszczo-
no poprzecznice ze schronami, a 
pomiędzy nimi stanowiska arty-
leryjskie. Obecnie okolice ulicy 
Siennej.

12. Oddział ten w sile kompanii 
180-200 ludzi liczącej złożony był 
z najodważniejszych ochotników, 
częstokroć ludzi mniej sposob-
nych do parad i ćwiczeń w szyku 
zwartym, ale za to samodziel-
nych, nieustraszonych, zupełnie 
pewnych, można powiedzieć 
bezwzględnych awanturników, 
szukających przygód zabijaków, 
a biegłych przy tym we władaniu 
nie tylko karabinem, ale tez gra-
natem ręcznym i nożem; oddzia-
łów takich używano do szczegól-
niejszych zleceń, tj. wywiadów, 
zasadzek nocnych, zaskoczenia 
napadami, ubezpieczenia wojska, 
itd.; Formacja ta za dnia przeważ-
nie wypoczywała, biorąc się na-
tomiast nocami do pracy (Latinik 
Franciszek, Żołnierz polski pod 
Gorlicami, 1915, Przemyśl 1923).  
Oddział ten wchodził skład 
wszystkich pułków austriackiej 
dywizji 12-tej (http://www.pustki.
luzna.pl/bitwa.html)

13. narzędzie składające się 
z obucha w kształcie pojedyncze-
go ostrza (żeleźca), oraz styliska, 
na którego końcu ten obuch jest 
osadzony. Wykorzystywane naj-
częściej do robót ziemnych.

14. niepowodzenie

15. Wieś oddalona o parę kilo-
metrów od Przemyśla, na terenie 
której usytuowany był główny 
pancerny fort IX Brunner
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Kresowa tułaczka - i co dalej? 
Anna Małgorzata Budzińska

Pisałam już o Jeleniej Górze po wojnie, a teraz oddaję głos 
mieszkance tego miasta, której rodzina pochodząca z Kre-
sów osiadła po wojnie w Jeleniej Górze i mieszka tam do 
dziś, choć nie w tym samym miejscu. 

Oto wspomnienia pani Elżbiety, nauczycielki, teraz już 
babci i zdolnej artystki, której prace plastyczne uświetniły 
wiele wystaw.

   1,2-Elżbieta Żak

 Ona wprawdzie urodziła się już po wojnie i nie zaznała jej 
okropieństw, ale pamięta swoje miasto i rodzinę z tamtych, 
powojennych lat.  Oto garść wspomnień pani Elżbiety Żak:

„Dzidka- Zdzisława, moja mama, miała 11 lat jak wybu-
chła wojna. Mieszkała w Horodence- na Huculszczyźnie, 
na terenach wschodniej Polski kilka kilometrów od granicy 
Rumuńskiej.

Była najmłodszym dzieckiem, szesnaście lat młodszym od 
najstarszej siostry. W dniu wybuchu wojny miała trzech 
braci i trzy siostry. Zawierucha wojenna rzucała jej ro-
dzeństwo w różne strony świata. Ona trzymała się mamy 
– dzielnej, wspaniałej kobiety, która mimo wielu ciężkich 
prób, które podarowało jej życie, nigdy nie przestała być 
dobra, ciepła, zaradna i kochająca.

Dzidka zdała po wojnie maturę w liceum w Lublinie, gdzie 
mieszkała jej starsza siostra. W  pociągu, gdzieś między 
Lublinem i Olsztynem spotkała Jurka. Zauroczenie, miłość 
i decyzja o wspólnym życiu. Chcieli uciec ze swoim szczę-
ściem jak najdalej. Jurka goniły wspomnienia o lataPosta-
nowili osiąść w Jeleniej Górze, a za nimi podążyła kochają-
ca mama- moja babcia. Był 1948 rok. Tam dostali przydział 
na część bliźniaka opuszczonego przez rodzinę niemiecką 
przy ulicy Wyczółkowskiego. 

3-Dzidka i Jurek- rodzice  

4,5-ulica i dom przy Wyczółkowskiego

Tam przyszła na świat moja siostra i ja.

6-Ela i Terenia- powojenne dzieci Kresowian

Przy domu był ogródek, gdzie rosła wielka grusza. Mieli-
śmy kilka kur, króliki, grządki warzyw. Dzięki temu babcia 
wyczyniała cuda kulinarne. Ogród z tyłu domu wznosił się 
skarpą i po kilkunastu metrach kończył niewysokim ka-
miennym murkiem i ścianą kaplicy cmentarnej. 

7- przy cmentarzu i kaplicy

Kaplica była pusta, ogołocona ze wszystkiego. Nigdy tam 
nie odbywały się nowe pochówki, ale było dużo starych 
grobów, na których widniały niemieckie i polskie nazwi-
ska. Przed świętem Zmarłych chodziliśmy z klasą ze szko-
ły sprzątać groby, bo było to bardzo blisko naszej 10-tki. 
Za naszym murkiem miałyśmy kilka takich grobów, o które 
dbałyśmy zawsze. Później na tym terenie zaczęto budować 
kościół, do dziś nieskończony, straszący czerniejącą tarcicą 
i betonem. Po drugiej stronie ulicy też znajdował się cmen-
tarz, ale tam powstał park i częściowo domy mieszkalne.

Moja mama rozpoczęła pracę w banku. Zmieniały się przez 
lata nazwy banków. Mama dotrwała w nich do emerytury. 
Jako dzieci odwiedzałyśmy mamę w banku, w rynku  do-
jeżdżając do niego tramwajem. Nie było oczywiście kom-
puterów. a wszelkie błędne obliczenia sprawdzało się na 
kilometrowych paskach papieru zwijanego w rulony przez 
odhaczanie kwot „fajeczką” ołówkiem. Strasznie to długo 
trwało i w okolicach nowego roku, kiedy trzeba było zro-
bić bilans, nie mogłyśmy się doczekać powrotu mamy do 
domu. 

Teraz nie ma tam banku, a po naszym mieście nie jeżdżą 
tramwaje- pozostały tylko te pamiątkowe. 

8-zabytkowy tramwaj w Rynku

Mój ojciec-Jurek pracował w sklepie, ale zaledwie kilka 
lat. Jego zdrowie było w kiepskim stanie po trudach prze-
bytych w obozie. Lubił łowić ryby i fotografować. Dzię-
ki niemu jedzenie węgorzy prosto z wędzarni było ucztą 
do dziś wspominaną z nostalgią. W  rodzinnych albumach 
mamy dużo zdjęć z tamtych czasów. Tata robił też zdjęcia 
klasowe, a odbitki zrobione w domowej ciemni sprzeda-
wał, wspierając w ten sposób budżet domowy. Mieliśmy 
motor, którym ojciec jeździł z mamą na wycieczki i swoje 
wyprawy wędkarskie. Często chodziliśmy na wycieczki w 
góry, na grzyby do Borowic lub niedaleko domu. Mama 
była zapaloną narciarką, Ojciec, ze względu na stan  zdro-
wia, nie mógł uczestniczyć w tej rozrywce. 

Dzieciństwo miałyśmy spokojne, pod troskliwym okiem 
babci Marii, która nauczyła  nas miłości do przyrody, zbie-
rania grzybów, pilnowała nauki gry na pianinie. Babcia-
-Kresowianka gotowała, szyła sukienki i wspierała swoim 
spokojem i miłością. Dziadek nazywał ją Maniusia i tak 
mówiła o niej rodzina.

Pamiętam  też potajemne wizyty na strychu naszego domu, 
gdzie poprzedni mieszkańcy zostawili wspaniałe koloro-
we albumy ze zdjęciami. Wspominam starą Niemkę, która 
przychodziła nam robić pranie w balii wystawionej w ogro-
dzie. Dostawała oprócz zapłaty wielką jajecznicę. Wołała 
do nas „kleine”. Nie rozumiałyśmy, co to znaczy, ale w na-
szej pamięci była Klajną. Wspominam ją ciepło, była tęga, 
zarumieniona, zawsze uśmiechnięta. Nie chciała opuścić 
swego rodzinnego miasta.

Niedaleko naszego domu w akcji „1000 szkół na tysiącle-
cie” powstała szkoła nr. 10. Byłam pierwszym rocznikiem 
tej szkoły.
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9-SP nr10

Dziś w tej szkole uczą się moje wnuczki, a na parterze 
na ścianie wisi zdjęcie absolwentów pierwszego rocznika 
wraz ze mną. 

10- Elżbieta z wnuczkami przed ich szkołą

Obok domu była „glinianka”, mały staw, w którym z ojcem 
łapałyśmy raki. Przetrzymywaliśmy je w wielkiej wannie 
na nóżkach w ogrodzie i dopiero kiedy było ich dużo rodzi-
ce robili rakową ucztę. Do dziś uwielbiam jeść raki. 

Mieliśmy wielu przyjaciół. Odbywały się wieczorne śpie-
wania przy pianinie, gry w karty. Chodziłyśmy z siostrą na 
spotkania Mikołajkowe organizowane przez Związek Węd-
karski i mamy pracę, czyli bank. Mieliśmy „poniemiecki” 
gramofon i dużo winylowych płyt. Było przy czym tańczyć 
podczas spotkań towarzyskich. 

Nie wszystkich płyt mogliśmy słuchać. Było kilka pięk-
nych walców, przy których niemieccy naziści rozstrzeliwa-
li więźniów w Mauthausen. Gdy je usłyszał mój ojciec, o 
mało nie dostawał zawału serca, bo przecież był tam wię-
ziony...  Chorował na serce, umarł, jak miałam 19 lat. 

Mama była jedyną osobą zarabiającą pieniądze na naszą 
piątkę. Nie było to wiele, ale dzięki zapobiegliwości babci, 
nie chodziłyśmy głodne i zawsze byłyśmy pięknie ubrane.  
Babcia była dobrym duchem naszej rodziny. Ona jednoczy-
ła wszystkich członków rodziny rozrzuconych po Polsce i 
świecie. 

11-Babcia z rodziną

Jelenia Góra stała się naszym domem rodzinnym, nie tyl-
ko dla mnie, ale dla całej naszej rodziny, bo tam była Na-
sza Ukochana Babcia. Teraz spoczywa na jeleniogórskim 
cmentarzu razem ze swoimi trzema córkami – Irenką, Helą 
i Dzidzią. 
Teraz ta ziemia, nie może być bardziej Nasza.”
Tak wyglądało życie kresowej rodziny po wojnie w Jeleniej 
Górze. Opowiedziała nam to pani Ela- przemiła kobieta o 
serdecznej, kresowej duszy.
O życiu jej rodziny na Kresach dowiedzieliśmy się już w 
artykułach na podstawie wspomnień Ireny i Dzidki: 
https://www.kresowianie.info/artykuly,n349,horodenka_
huculszczyzna__ze_wspomnien_dzidki_i_irenki.html

https://www.kresowianie.info/artykuly,n385,dozynki_na_
kresach_w_oczach_ireny_pokucie_horodenka_w_majat-
ku_ksiecia_lubomirskiego.html

Prowadzący koncert: Aleksander Szumański i Wojciech 
Habela
Muzycznie opracowanie całości zespół ,,Chawira”. 

Organizatorzy koncertu:

Fundacja Ocalenia Kultury Kresowej ,,Chawira”
Klub Dziennikarzy ,,Pod Gruszką” i Aleksander Szu-
mański

Podczas dzisiejszego koncertu, powspominamy sobie, 
wspólnie z Państwem, o Świętach Bożego Narodzenia w 
polskim Lwowie i jego okolicach. Tym którzy we Lwo-
wie nie mieszkali opowiemy jak to tam było. Pomoże 
nam w tym, na początku, Tolu z Łyczakowa czyli Wi-
told Szolginia swoimi wierszami ,,bałakiem” pisanymi z 
książki ,,Krajobrazy Serdeczny.A teraz Wojciech Habe-
la i ,,Lwowska kulenda…” Witolda Szolgini:

„HEJ KULENDA-LWOSKA KULENDA”

Taj znów idu Świenta, znów kulinduwani.
Kulindników starych stamtund, het–zy Lwowa.
Zy wspumnienim dawnym, co tak serca rani.
Ali takży każy furt śpiwać ud nowa.

Ty kulendy, chtóry tam, u Byrnadynów,
Abu w Antuniegu śpiwali kusicieli.
Nic dla nich ni znaczy, ży lata furt płynu-
Śpiwać bedu wciongli, chodźby unimieli…

Bedu śpiwać z duszy, sercym swoim całym.
Tak samu jak wteda, gdy w swym Mieści żyli.
Gdy w świentyj Ylżbieci urgany zagrały.
Abu gdy z szupkami pu Lwowi chudzili…

Z szupkami, baniami a potym z gwiazdami.
Wyndrujunc pu domach i ulicach Lwowa,
Darzunc lwowskich ludzi swymi kulindami
Ud Pasik du Gródka i du Kliparowa.

A w tym wyndruwaniu pu lwoskich ulicach
Zy śpiewym i granim kolind najrzywniejszych
Gwiazda im świciła blaskim, co zachwyca.
Blaskim, co ni zgasnuł aż pu dzień dzisiejszy.

Naj ta Gwiazda wciongli nad nimi jaśnieji,
Gwiazda Bytlijemska, Gwiazda nasza Lwoska,
Ta Gwiazda Miłości, Wiary i Nadzieji –
Naj im furt tak świci- spraw to, Matku Boska…

Teraz posłuchamy piosenki ,,Śliczna Gwiazdo Miasta 
Lwowa” którą zaśpiewają:

Magdalena Sowa, Dominika Cieślik - Lauf, Dagmara 
Moskwa, Adrianna Ćwiertnia, Daria Michalska.

Mało kto umiał tak opowiadać o Lwowie jak Jerzy Micho-
tek, mało że opowiadać
ale także śpiewać, tak serdecznie po lwowsku, przygrywa-
jąc sobie na gitarze, pewnie przywiezionej jeszcze ze Lwo-
wa. Posłuchajmy ,,Kolendy lwowskiej” Jerzego Michotka 
w wykonaniu Wojciecha Habeli.

„KOLENDA LWOWSKA”
śpiewa: Wojciech Habela

Święta Bożego Narodzenia w tradycji polskiej mają wyjąt-
kowo rodzinny i ciepły charakter. Czas rodzinnych spotkań 
we wspólnym gronie, od wieków w Polsce spędzano w nie-
powtarzalny sposób. Lwów należał do tych przodujących w 
tradycji miejsc na polskiej mapie. Już od początku Adwen-
tu, kupowało się na targu we  Lwowie marszczoną bibułę, 
siadało się do stołu ze starszymi i robiło z prostej żytniej 

słomy długie kolorowe łańcuchy. Kończyły się wszelkie 
huczne zabawy, bale oraz przyjęcia. Masowo natomiast 
uczęszczano na roraty, które były odprawiane przed świtem. 
Roraty przynosiły wielką frajdę dzieciom oczekującym na 
zabłyśnięcie świec w świątyni, które nadawały magicznej 
atmosfery i były symbolem tego, że święta są tuż - tuż. 
Na choinkach nie było dużo baniek.. Do kobiet należało 
zrobienie ładnych aniołków z bibuły, gwiazdek i innych 
ozdób, wybranie ładnych czerwonych jabłek, przygotowa-
nie orzechów i owinięcie ich sreberkiem, Do ojca należało 
przyniesienie ładnej świerkowej choinki. Choinka musiała 
być żywa. Zazwyczaj była to sosna, świerk lub jodła. W du-
żych i małych salonach czy jadalniach ustawiano ogromne, 
pachnące drzewko. Przywożono je w przeddzień Wigilii lub 
często nawet w samą Wigilię. Przed samymi świętami w 
piecu chlebowym piekło się strucle (bułki pszenne), chleb 
żytni i inne smaczne drożdżowe ciasta, o niezapomnianym 
zapachu. Potem ubierało się choinkę, była wówczas wielka 
radość i ogólne podniecenie. Wieszało się na drzewku ozdo-
by – kolorowe ptaszki i grzybki, piernikowe figurki ludzi i 
zwierząt, postać św. Mikołaja, włosy anielskie, parę cukier-
ków, kolorowe łańcuchy, aniołki i oczywiście bombki. 
Na szczycie drzewa gwiazdę betlejemską i wokoło koloro-
we świeczki, bo prądu  jeszcze nie było.EJEMSKIE POLE 
ŚPI”  śpiewa  Irena Paprocka

Zbliżała się wigilia Bożego Narodzenia. Tego dnia, wcze-
śnie rano, chłopcy i tylko chłopcy biegali po okolicy i od-
wiedzali domy swoich krewnych, wujków, ciotek, stryjów 
i stryjenek, by jak nakazywała tradycja pierwszym który w 
tym dniu odwiedzi taki dom, był mężczyzna. Powszechnie 
uważało się, że jeśli w ten dzień pierwszy do domu wejdzie 
mężczyzna zwiastuje to szczęście, jeśli kobieta – nieko-
niecznie. Trzeba nadmienić, że istniało także inne znaczenie 
tego obyczaju: pierwszy chłop – krowa się ocieli i będzie 
byczek, pierwsza kobieta – będzie jałówka. Wchodząc do 
domu wypowiadało się te słowa; „hop, hop przyszedł do 
was na wigilię chłop”. Oczywiście szczodrzy gospodarze 
częstowali przybysza pieczywem i paroma groszami, które 
stanowiły dość pokaźną sumę po obejściu domów wszyst-
kich krewnych. W Wigilię nie wolno było nic pożyczać, 
gdyż przez cały rok pożyczonej rzeczy będzie w gospo-
darstwie brakowało. Wszystkie czynności związane z go-
spodarstwem i przygotowywaniem wieczerzy musiały być 
ukończone przed zmrokiem, ponieważ do wieczerzy zasia-
dano wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Całe obejście i 
izba musiały być gruntownie wysprzątane. 

,,Jezus Malusieńki”
śpiewa:
Dagmara Moskwa

W Wigilię obowiązywał post ilościowy trwający do wiecze-
rzy i jakościowy z zakazem spożywania mięsa do półno-
cy. Rano wszyscy domownicy otrzymywali jedynie jałowy 
chleb, a potem jedli tylko pieczone ziemniaki w południe. 
Czasami na śniadanie podawano postny żur z ziemniakami. 
Po śniadaniu do izby w której miało się spożywać wiecze-
rzę wigilijną, wnosiło się długą prostą żytnią słomę zwaną 
dziaduchem i wyścielało całe pomieszczenie na pamiątkę 
stajenki betlejemskiej. Po wieczerzy przed pójściem na pa-
sterkę kręciło się w domu powrósła z tej słomy - dziaduchy 
i szło do sadu. Podchodząc do każdego drzewa owocowego 
mówiono następującymi słowami: ”Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus” i dpowiadano: „Na wieki wieków 
amen”, po to by drzewa na następny rok dobrze obrodziły. 
Wieczerzę wigilijną rozpoczynano z zapadnięciem zmroku, 
gdy na niebie ukazywała się pierwsza gwiazda.

,,Gdy się Chrystus rodzi”
śpiewają:
Magdalena Sowa, Dagmara Moskwa,
Dominika Cieślik - Lauf,

Pierwszą gwiazdkę wypatrywały przede wszystkim dzieci, 

KONCERT BOŻE NARODZENIE 
WE LWOWIE ZESPÓŁ „CHAWIRA” 
i  FRANCISZEK MAKUCH 
KRAKÓW 2019
Aleksander Szumański

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
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które z niecierpliwością oczeki-
wały na wigilię. Czyniono tak na 
pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, 
którą według Ewangelii św. Mate-
usza ujrzeli Mędrcy ze Wschodu, 
nazywani Trzej Królami. Rodzina 
w wigilijny wieczór wchodząc do  
domu już od progu pozdrawiała 
gospodarzy, chwaląc Pana taki 
słowami: „ 
Na szczęście, na zdrowie z tymi 
świętami, abyśmy te szczęśliwie 
odprowadzili, drugich lepszych 
doczekali”. dpowiadano: „Niech 
się tak stanie, daj Boże i Wam, 
dziękujemy”. Gdy dzieci wypa-
trzyły na niebie pierwszą gwiazd-
kę, ojciec wnosił do domu snopek 
owsa zwanego dziadem, by przy-
niósł obfitość plonów, matka sian-
ko – by darzyło się w gospodar-
stwie domowym i kury wiedziały 
do czego są stworzone. Wszystko 
na wzór stajenki betlejemskiej. 
Dziada ustawiano zwykle w wi-
docznym kącie, obok niego sian-
ko, a jej niewielką część dawano 
na stół. Jak wszyscy domownicy 
zebrali się przy stole nakrytym 
białym obrusem, pod którym 
znajdowało się sianko poświęco-
ne wcześniej w kościele, zapalano 
świecę. Do tego momentu nikt nie 
miał prawa usiąść. W Wigilię, we 
Lwowie i okolicach Lwowa, za-
wsze leżał śnieg. W oknach świe-
ciły się choinki i cisza była, cisza, 
jak nigdzie. Jakby kto powiedział 
słowo, to by ono leciało głośno jak 
grom.

,,Cicha noc”
śpiewa:
Magdalena Sowa

Zwykle przy stole jak nakazywał 
zwyczaj musiała zasiadać pa-
rzysta liczba domowników, gdy 
kogoś z rodziny oczekiwano lub 
była liczba nieparzysta, oczekiwa-
no aż ktoś dojdzie lub dopraszano 
do stołu. Dawniej tak jak dzisiaj 
zresztą, unikano liczby 13. Feralna 
trzynastka wzięła swój początek 
od Ostatniej Wieczerzy, kiedy to 
jako 13 przybył Judasz Iskariota. 
W naszych domach kultywowany 
jest zwyczaj pozostawiania wol-
nego miejsca przy stole wigilij-
nym. Miejsce to przeznaczone jest 
dla przygodnego, niespodziewa-
nego gościa. Stawiając wolne na-
krycie na stole wyrażano pamięć o  
bliskich, którzy są poza domem i 
nie mogą z rodziną spędzić świąt. 
Wolne miejsce może również 
przypominać zmarłego członka 
rodziny. Gdy wszystko było goto-
we, wszyscy obecni klękali i od-
mawiano krótką modlitwę. Po tym 
czytano fragment Pisma Świętego 
o narodzinach Pana Jezusa. Po 
zakończonej modlitwie najważ-
niejszym momentem wigilijnej 
wieczerzy było łamanie się opłat-
kiem. Opłatki wypiekane były z 
przaśnego ciasta mąki pszennej i 
wody. Roznosił je  organista lub 
osoba wyznaczona przez księdza 
na krótko przed świętami. Opłatki  
były wcześniej poświęcone w  ko-
ściele co było znakiem zachowa-
nia wspólnoty parafialnej. Ojciec, 
lub dziadek, wstawał, brał opłatek 
do ręki i wygłaszał krótką mowę 
składając przy tym życzenia zdro-

wych i wesołych świąt wszystkim 
domownikom, podawał każdemu 
część opłatka, by mógł się po-
łamać z innymi. Obowiązywała 
hierarchia wieku, od najstarszego 
do najmłodszego, aby w „takiej 
kolejności schodzić z tego świa-
ta”. Każdy brał do ręki opłatek 
wcześniej czyniąc znak Krzyża 
Świętego. Łamiąc się nawzajem 
opłatkiem wszyscy składali sobie 
życzenia zdrowia i pomyślności 
oraz przepraszali za przykrości i 
urazy. Dopiero teraz domownicy 
siadali na wcześniej wyznaczo-
nych miejscach z obowiązującą 
hierarchią – kto starszy.

,,Dzisiaj w Betlejem”
śpiewają: 
Adrianna Ćwiertnia i Daria Mi-
chalska

Wieczerza wigilijna rozpoczynała 
się od spożywania barszczu czer-
wonego z uszkami, potem zupy 
grzybowej. Zwykle było przy-
gotowanych 12 potraw. Na stole 
pojawiały się pierogi z różnym 
nadzieniem – ruskie, z kapustą, 
kaszą gryczaną, gołąbki – ryżo-
we, gryczane i ziemniaczane, sos 
grzybowy, śledzie w śmietanie, 
kapusta zasmażana z grochem, 
kutia, ciasto, strucla białe jak 
śnieg, grzybki marynowane. Obo-
wiązkowo na wigilijnym stole 
musiała być makówka. Robiło się 
ją z placka pieczonego na blacie 
kuchni, który był darty na drob-
ne kawałki, dodawany do niego 
ugotowany mak utarty w donicy, 
posłodzony i zalany mlekiem. 
Wszystko popijało się kompotem 
z suszonych owoców. W trosce 
o zdrowie i dostatek jedzenia w 
Nowym Roku nie należało, aż 
do skończenia wieczerzy przez 
wszystkich, odchodzić od stołu. 
Po obfitej wieczerzy przystępo-
wało się do kolędowania, zwykle 
zaczynając kolędą „Wśród nocnej 
ciszy”

,,Wśród nocnej ciszy”
śpiewa
Dagmara Moskwa

Po zjedzeniu, panna na wydaniu 
( oczywiście jak była taka przy 
stole), zbierała wszystkie łyżki 
ze stołu, wiązała je i szła przed 
dom, by jak to się mówiło – ko-
łatać czyli potrząsać nimi. Z któ-
rej strony odezwał się pies, z tej 
strony nadejść miał jej przyszły 
mąż. Zwykle odzywał się pies u 
sąsiadów. Następnie szło się do 
obory do zwierząt bo ponoć w 
Wigilię mówiły ludzkim głosem. 
Ale jakoś nigdy nie udało mi się 
usłyszeć tych głosów, to i dobrze, 
bo jak starsi opowiadali , kto ten 
głos usłyszał do Nowego Roku 
już go nie było na tym padole. Po 
spożyciu dań wigilijnych wszyscy 
śpiewali kolędy, prawie te same, 
co na dzisiejszym koncercie. Ko-
lędowanie było wspólne.  Po roz-
daniu prezentów, przed północą, 
udawano się do kościoła na uro-
czystą Pasterkę tradycyjnie o pół-
nocy, na którą szło się pieszo lub 
jechało saniami.

,,Do szopy, hej pasterze”

śpiewają:
Daria Michalska i Adrianna 
Ćwiertnia

Dzień Bożego Narodzenia rozpo-
czynało się od udziału w poran-
nym nabożeństwie, przeżywanym 
w atmosferze powagi i spokoju. 
Należało powstrzymywać się od 
wszelkich prac; sprzątania, rąba-
nia drewna, przynoszenia wody 
ze studni, a nawet nie wolno było 
rozniecać ognia, czy też kłaść się 
w ciągu dnia na spoczynek. W 
pierwszy dzień świąt nie urządza-
no zabaw ani wesel, a poza naj-
bliższą rodziną nie przyjmowano 
i nie składano wizyt. 
W pierwszym dniu świąt nie go-
towało się obiadu. Zjadało się to 
co pozostawało z wigilijnej wie-
czerzy. Było już mięso i kotlety – 
wyroby zrobione przez masarza z 
chowanej na święta świni, gospo-
dyni odgrzewała przygotowany 
wcześniej bigos.
Boże Narodzenie spędzało się w 
spokojnym i uroczystym nastroju 
i zwykle w gronie najbliższych. 
Ta daj Boży zdrowi !

„W Dzień Bożego Narodzenia”
śpiewają: Magdalena Sowa, 
Dominika Cieślik - Lauf i Dag-
mara Moskwa

Dwie Wigilie, dwa Boże Naro-
dzenia. Świętowanie Narodzenia 
Pańskiego rozciągające się na po-
nad dwa tygodnie. Gdzie możliwa 
była taka sytuacja?
 Oczywiście tylko we Lwowie. 
Ale już Boże Narodzenie we 
Lwowie na pewno było dłuższe 
niż w innych regionach Polski, co 
więcej – w tym pięknym polskim 
mieście Pan Jezus rodził się dwa 
razy. Niezwykłość Lwowa pole-
gała na dwóch faktach. Jeden bar-
dziej anegdotyczny: podczas każ-
dej ulewy deszczówka spływająca 
jedną płaszczyzną dachu słynnego 
kościoła św. Elżbiety we Lwowie 
trafiała przez Bug i Wisłę do Bał-
tyku, natomiast woda z drugiej 
strony dachu płynęła do Morza 
Czarnego via Dniestr. 
Bo Lwów leży dokładnie na wo-
dodziale obu tych akwenów. 
Fakt drugi - Lwów jako jedyne 
miasto świata był siedzibą trzech 
biskupstw Kościoła katolickiego: 
obrządku rzymskiego, unickiego 
i ormiańskiego. Rzymscy katolicy 
Polacy obchodzili Wigilię „jak Pan 
Bóg przykazał”, czyli 24 grudnia. 
Natomiast grekokatolicy – Rusini 
(dzisiejsi Ukraińcy) oraz spoloni-
zowani Ormianie – ten sam dzień 
świętowali , również... „jak Pan 
Bóg przykazał”, tyle że 6 stycznia. 
Nie uwzględniali bowiem reformy 
kalendarza, jaką w 1582 r. prze-
prowadził papież Grzegorz XIII. 
Chodziło w niej o zlikwidowanie 
opóźniania się roku kalendarzo-
wego względem roku zwrotniko-
wego. Wprowadzono więc lata 
przestępne, aby zniwelować po-
wstałą już różnicę – „cofnięto” ka-
lendarz, opuszczając w roku refor-
my 10 dni. Papieskiej reformy nie 
przyjął Kościół wschodni. Kiedy 
za sprawą świętego Andrzeja Bo-
boli zawarto Unię Brzeską – łą-
czącą na terenach Rzeczypospoli-

tej Polskiej Kościół prawosławny 
z Kościołem rzymskim – unici, 
przyjmujący katolickie dogmaty 
i zwierzchnictwo papieża, zacho-
wali własną hierarchię, własną 
wschodnią liturgię i niezreformo-
wany kalendarz juliański. Tym 
samym, kiedy rzymscy katolicy 
obchodzili Święto Trzech Króli 
– grekokatolicy siadali do wie-
czerzy wigilijnej. Nie działo się 
to jednak w izolacji i we wzajem-
nym bojkocie; współżycie dwóch 
społeczności: Polaków i Rusinów 
we Lwowie przez dziesięciolecia 
przebiegało w sposób dobrosą-
siedzki i harmonijny, a rodziny 
mieszane nie należały wcale do 
rzadkości. 

,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”
śpiewają:
Magdalena Sowa, Dagmara 
Moskwa, Dominika Cieślik - La
uf,                                                   Daria 
Michalska, Adrianna Ćwiertnia

Gdy u katolików w domu nie po-
została już ze świątecznego stołu 
ani okruszyna, gdy kończyła się  
świąteczna biesiada – u Rusinów 
i Ormian ,,pachło” bakaliami i 
miodem.  Pierwszą ruską kolędą 
była ,,Boh predwycznyj nam na-
rodyłsja”. 

KUTIA

Dwa narody łączyła także wspól-
na potrawa, charakterystyczna 
dla polskich Kresów, czyli kutia. 
Już samo brzmienie tego słowa, 
śpiewne i delikatne, wydaje się 
niezwykłe, a cóż dopiero smak! 
„Kutia – nadpotrawa, postne, 
ubogie danie, którego głównymi 
składnikami są ziarna pszenicy 
i maku, w ciągu wieków bogaci-
ło się, tak jak rosły w bogactwo 
i piękno kresowe miasta Rzeczy-
pospolitej. Coraz więcej było w 
niej miodu, rodzynek, orzechów, 
migdałów. Nie ma kanonicznego 
przepisu na kutię, czy lepiej za-
prawiać ją miodem gryczanym, 
czy lipowym, jak grubo siekać 
orzechy i czy do orzechów wło-
skich godzi się domieszać także 
trochę laskowych, wreszcie czy 
lepiej serwować ją schłodzoną, 
czy też w temperaturze pokojo-
wej. Wielość kulinarnych możli-
wości komponowania kutii  jest 
dowodem różnorodności, niepo-
wtarzalności i wyjątkowości pol-
skiego Lwowa, polskich Kresów. 
A we współczesnej, pojałtańskiej, 
Polsce najlepszym sposobem na 
sprawdzenie, czy w jakiś zakątek 
kraju dotarli ekspatrianci, wypę-
dzeni, zza linii Buga – jest udanie 
się w przedświątecznym okresie 
na miejscowe targowisko. Jeśli 
znajdziemy tam ziarna pszenicy 
obtłuczone tak, aby nadawały się 
do przyrządzenia kutii – można 
być pewnym - Lwów na wygnaniu 
dotarł również w to miejsce. 
Na wigilijnym lwowskim stole 
były:  kutia, barszcz z uszkami i 
karp po żydowsku, faszerowany 
lub w szarym cebulowym sosie.
Panował zwyczaj, kutię łyżką rzu-
cano w czasie Wigilii na sufit i li-
czono pozostałe na suficie ziaren-

ka - ile ich było, tyle lat obfitych 
w plony należało się spodziewać.

,,Tryumfy Króla Niebieskiego”
śpiewają:
Magdalena Sowa i Dagmara 
Moskwa

Wojciech Habela  przeczyta 
wiersz Jana Lechonia ,,Kolęda”

Jan Lechoń

Kolęda

Myślał wczoraj coś Pan 
Bóg z zasępionym czołem, 
A potem się zamknę-
li z wielkim Archaniołem 
I w największym sekre-
cie coś radzili o świecie: 
Archanioł wracał z nieba z obli-
czem wesołym.
Pyta więc Archanio-
ła ten i ów z aniołów: 
„Zali może Bóg ru-
szy po gwiazdy na połów? 
Może nowe zakwit-
ną oceany błękitno 
Albo nowe Karpaty wydźwignie-
my z dołów?”.
Archanioł długo milczał, 
nic im nie chciał gadać, 
Jeno kazał forna-
lom sześć koni zakładać, 
I pomknęli po szosie, ran-
kiem szarym o rosie, 
Zadudniło, aż gwiazdy jęły z nieba 
spadać.
Wieźć się kazał Archa-
nioł o milkę do wioski, 
Przed dworem, przed bielo-
nym, stanął Matki Boskiej, 
Patrzy w okno komna-
ty: w oknie kwiaty i kwiaty! 
Matka Boska przy krosnach haftu-
je bez troski.
Stanął we drzwiach i rzek-
nie głośno: „Pochwalony! 
Witaj cudna Waćpan-
no! Z górnej idę strony! 
Wielka Tobie nowina! Będziesz 
Panno mieć syna! 
Bóg każe Ci Królową polskiej być 
Korony!”
Upuściła Panien-
ka haft, zmieszana srodze, 
Archanioł pomógł usiąść 
na krześle niebodze. 
Srebrnym skrzydłem Jej skro-
nie dla ochłody owionie, 
A Panna dała słodkim łzom rado-
ści wodze.
Święty Józef chciał go-
ścia prosić na kusztyczek, 
Na miód stary, z rodo-
wych wyjęty piwniczek, 
I mówi o splendorze: „Gość 
taki w biednym dworze!”. 
Panna szyje pieluszki z bielutkich 
spódniczek.
Rano Pan Bóg Jej po-
słał pereł pełną skrzynię, 
Na dwór dać Chrystuso-
wi kazał ochmistrzynię. 
Matka Boska giezłeczko szyje zło-
tą igłeczką
 I śpiewa Chrystusowi: „Płynie 
Wisła, płynie”.

,,Anioł pasterzom mówił”
śpiewają:
Adrianna Ćwiertnia i Daria Mi-
chalska
            
Święta w okupacyjnej rzeczy-
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wistości na zawsze pozostały w 
pamięci. Z pewnością  najgorsze 
były te, które przypadły w okre-
sie sowieckich rządów w mieście, 
chociaż radości z narodzenia Pana 
nie zmniejszyły. Już 2 listopada w 
1939 r., abp Twardowski, a potem 
9 grudnia Seminarium Duchowne, 
zostali wyrzuceni z zajmowanych 
od dziesięcioleci gmachów i mu-
sieli szukać mieszkań u innych, 
dobrych gospodarzy. Metropolita 
został przygarnięty przez księży 
misjonarzy przy ul. Dwernickiego 
48, w którym pozostał do sierpnia 
1941 r. Klerycy natomiast prze-
nieśli się w większości do klasz-
toru księży zmartwychwstańców. 
Trwająca nieustannie okupacja so-
wiecka, a wraz z nią postępujące 
ubożenie ludności, nie pozwoliło 
na większą zmianę w świętowaniu 
Bożego Narodzenia w następnym 
1940 r. ze szczątkowych źródeł 
wiadomo, że abp Twardowski od-
prawił 24 grudnia pasterkę o godz. 
17.00, gdyż ze względu na zarzą-
dzenia sowieckie, nie wolno było 
celebrować jej o północy. Nato-
miast klerycy połamali się opłat-
kiem z wychowawcami swojego 
Seminarium, złożyli sobie życze-
nia i zjedli razem skromną wie-
czerzę wigilijną. Wigilia i święta 
1944 r. wypadły nadzwyczajnie. 
Wieczorem, 24 grudnia, o godz. 
18.00, przybył do Seminarium 
nowy arcybiskup lwowski Euge-
niusz Baziak, który objął rządy po  
Bolesławie Twardowskim.

,,Nie było miejsca dla Ciebie”
śpiewa:
Dominika Cieślik - Lauf

Boże Narodzenie trwało w przed-
wojennym Lwowie dwa tygodnie. 
Lwowskie batiary zagospoda-
rowywały bardzo intensywnie 
– kolędowaniem, czyli chodze-
niem z „banią” lub „wertepą”. 
„Kolędniczych grup było mnó-
stwo. Często spotykały się one 
niespodziewanie, staczając wtedy 
ze sobą zaciekłe bitwy o rejony 
działania, których to epilog był 
dla co młodszych kolędników z 
reguły żałosny. Najczęściej bo-
wiem kończyły się porażką i utra-
tą rekwizytu – szopki, bani lub 
gwiazdy”. Atmosfera zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia od-
czuwalna była już od dnia Święte-
go Marcina. Te niecodzienne dni, 
tak jak i dzisiaj, były oczekiwane 
przede wszystkim przez dzieci. 
To właśnie wtedy pojawiał się 
we Lwowie pierwszy śnieg. To z 
tego powodu zrodziło się popular-
ne wówczas przysłowie: „Święty 
Marcin przyjechał na białym ko-
niu”. Niedługo potem nadchodził 
czas na pełne wróżb „Andrzejki”, 
a potem adwent. Był to okres pe-
łen radości oraz powagi w oczeki-
waniu na te jedyne w swoim ro-
dzaju święta. W pełni odczuwało 
się atmosferę zbliżającego się Bo-
żego Narodzenia 6 grudnia, kie-
dy pojawiał się Święty Mikołaj. 
Wkrótce nadchodziło Boże Naro-
dzenie – kulminacyjny punkt ad-
wentu. W tym okresie we Lwowie 
wszystko pokryte już było grubą 
warstwą śniegu a temperatura spa-
dała nierzadko do minus 20 stopni 

Celsjusza. A bywało i mroźniej. 
W wielu punktach śródmieścia 
stały kolorowe choinki, migocące 
wielobarwnymi żaróweczkami. 
We wszystkich delikatesowych 
sklepach: Skowrona, Lintnera, Te-
liczkowej, Nowaka i wielu, wielu 
innych, wisiały zające, bażanty, 
kuropatwy i dziczyzna. Z witryn 
sklepów cukierniczych nęciły 
przechodniów bloki chałwy grec-
kiej i przeróżne kolorowe smako-
łyki z marcepanem.

,,Gdy śliczna Panna”
śpiewa:
Dominika Cieślik - Lauf

Wreszcie nadszedł od dawna wy-
czekiwany dzień Wigilii. Od rana, 
tak jak i przez cały poprzedni 
dzień, pościło się. Jadło się śle-
dzie marynowane w oleju lub w 
śmietanie oraz piklingi, szpro-
ty, sardynki z bryndzą, grysik na 
wodzie, sery i postną zupę. Piło 
się również herbatę. Poza tym nie 
jadło się nic. Choć przypuszczam, 
że i te potrawy trzeba było spoży-
wać z umiarem, aby nie zapchać 
żołądka przed wigilijną kolacją. 
Wtedy straciłaby ona połowę swo-
jego uroku. Z samego rana w dzień 
Wigilii ubierało się też drzewko, 
bo tak we Lwowie nazywano cho-
inkę. Drzewko uosabiało rajskie 
drzewo życia, symbolizowało też 
dostatek i bogactwo. W ubieraniu 
drzewka brały udział dzieci pod 
nadzorem osoby starszej.
 
,,Ach ubogi żłobie” 
  śpiewa:
  Magdalena Sowa

Całość przygotowań wigilijnych 
koncentrowała się w kuchni, Pie-
kło się tam pierniki, cwibaki, ma-
kowce, serniki, ciasta drożdżowe, 
placki oraz strucle. Jako dodatek 
do potraw podawano sałatkę ja-
rzynową, ćwikłę, chrzan, ogórki 
kiszone, kompot ze śliwek suszo-
nych i jabłek. Pito również białe, 
mszalne wino i herbatę. Na dwo-
rach wędzono w wędzarni świą-
teczne smakołyki: polędwice, 
kiełbasy, boczki, szynki, karpie. 
W kuchni do wędzenia wykorzy-
stywano gałązki jałowca, który 
nadawał potrawom niesamowite-
go smaku i zapachu. Pod koniec 
wieczerzy przynoszono ulubiony 
deser wszystkich dzieciaków- ku-
tię oraz najprzeróżniejsze ciasta. 
W międzyczasie częstowano orze-
chami, pomarańczami i innymi 
owocami. Przez cały czas trwa-
nia wigilii z płyt gramofonowych 
rozbrzmiewały kolędy. Śpiewano 
kantyczki, rozmawiano, żartowa-
no oraz wróżono sobie „z przy-
mrużeniem oka”. Na przykład 
długość życia z szybkości i różni-
cy spalania świec na lichtarzach. 
Młodzi wróżyli sobie jak szybko 
przyjdzie im zmienić stan cywil-
ny – ciągnąc źdźbła siana podczas 
uroczystej wieczerzy. Zielone 
oznaczało szybkie zamążpójście 
lub ożenek, zwiędłe dłuższe ocze-
kiwanie a żółte – staropanieństwo. 
Kiedy uroczysty wieczór dobiegał 
końca wszyscy siedzieli w salonie 
przy ogromnym i bajecznie kolo-
rowym drzewku oraz przy wesoło 

trzeszczącym kominku popijając 
ciepłą czekoladę, słuchając cie-
kawych opowieści dziadków oraz 
gawędząc o tym i owym.
Właściwy okres Bożego Narodze-
nia zamyka Święto Trzech Króli. 
W ten dzień na pamiątkę darów, 
jakie ci królowie ofiarowali Dzie-
ciątku, święci się kredę, kadzidło 
oraz złote obrączki. Kredą pisze 
się na drzwiach domów datę rocz-
ną oraz K+M+B, poprzedzielane 
małymi krzyżykami monogramy 
Kacpra, Melchiora i Baltazara, 
jak mieli się ci królowie nazywać, 
choć naprawdę te trzy litery sta-
nowią skrót łacińskiego błogosła-
wieństwa -,,Christus mansionem 
benedicat” i znaczą ,,Niech Chry-
stus błogosławi ten dom”. Kreda 
służyła też jako środek przeciw 
czarom.

,,Mędrcy świata monarchowie”
śpiewa:
Dagmara Moskwa

Szopka, opisana została w r. 1860,  
w Kurierze Warszawskim. W ar-
tykule o Szopce polskiej zamiesz-
czono opis szopki widzianej przez 
ks. Jędrzeja Kitowicza, z czasów 
Augusta III Sasa.: ,,Była osoba 
Pana Jezusa, a na boku Marja i 
Józef, stojący przy kolebce, w po-
staci nachylonej, W górze szopki, 
pod dachem i nad dachem, anio-
łowie unoszący się na skrzydłach, 
jakoby śpiewający „Gloria in 
excelsis Deo”. Toż dopiero w nie-
jakiej odległości jednego od dru-
giego, pasterze padający na kolana 
przed narodzoną Dzieciną, ofiaru-
jący mu dary swoje, ten baranka, 
ów kózkę; dalej za szopą po obu 
stronach pastuszkowie, wieśniacy, 
jedni pasący trzody owiec i bydła, 
inni śpiący, inni do szopy śpieszą-
cy, dźwigając na ramionach bara-
ny, kozły, między którymi osóbki 
rozmaity stan ludzki i ich zaba-
wy wyrażają: panów w karetach 
jadących, szlachtę i mieszczan 
pieszo idących, chłopów na targ 
wiozących drwa, zboże, siano, 
prowadzących woły, orzących 
pługami, przedających chleby, 
niewiasty dojące krowy, Żydów 
różne towary do sprzedania na 
ręku trzymających, i tym podobne 
akcje ludzkie”. Z takimi szopkami 
chodzili lwowscy kolędnicy. Kra-
kowska szopka znacznie różni się 
od betlejemskich stajenek. Musi 
być budowlą wieżową i zawierać 
charakterystyczne dla architek-
tury Krakowa detale. Najczęściej 
szopki są budowane na wzór kra-
kowskich kościołów. Szopkarze 
chętnie odtwarzają fronton Bazy-
liki Mariackiej oraz wieże i ko-
puły katedry na Wawelu. Oprócz 
Świętej Rodziny tradycyjnymi 
bohaterami krakowskich szopek 
są: Lajkonik, Smok Wawelski, 
hejnalista, krakowiacy. Dzisiaj cy-
wilizacja zepsuła nam już szopkę. 
Z kościołów przeniosła się ona 
do cywila, który przystroiwszy 
się cudacko i zbudowawszy sobie 
piękne teatrum, przyozdobione 
jaskrawym papierem kolorowym, 
pokazywał ludziom różne dziwo-
wiska. Tradycja szopki  wywodzi 
się z jasełek, które organizowano 
w okresie Bożego Narodzenia w 

kościołach. Najstarsze figurki ja-
sełkowe przechowywane w Kra-
kowie pochodzą z XIV w. i znaj-
dują się w kościele św. Andrzeja. 
Do końca XIX wieku wyrobem 
szopek zajmowali się murarze z 
krakowskich przedmieść. W cza-
sie świąt chodzili oni z szopkami 
po domach.  Konkurs Najpiękniej-
szych Szopek organizowany jest 
od 1937 roku., wznowiono w 1945 
roku, kiedy na miejscu zburzone-
go pomnika Adama Mickiewicza 
znów pojawili się szopkarze. Od 
tej pory konkursy są organizowa-
ne nieprzerwanie co roku w każdy 
pierwszy czwartek grudnia. Orga-
nizatorem konkursu jest Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa. 
Część szopek muzeum zakupu-
je do swojej kolekcji. Najstarszą 
w zbiorach jest szopka Michała 
Ezenekiera z ok. 1900 r.  Szopki 
krakowskie były prezentowane 
m.in. na międzynarodowych wy-
stawach w Austrii, Francji, Niem-
czech, Szwajcarii i Włoszech, a 
także w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli. Jej konwencjonal-
ną formę ustaliła twórczość XIX 
wiecznego szopkarza krakow-
skiego Michała Ezenekiera, który 
wprowadził typowy dziś repertuar 
postaci, a także scenografię inspi-
rowaną architekturą kościoła Ma-
riackiego i zamku wawelskiego. 
Przez teksty szopki Ezenekiera 
silnie przezierały aktualności po-
lityczne o charakterze patriotycz-
nym, jak również czytelne para-
frazy ówczesnej literatury. Szopka 
ustanowiła zwyczajowy model, na 
którego płaszczyźnie można było 
przemycić wiele treści, zwłaszcza 
zaś dzięki elastyczności fabuły i 
postaci dawała dużo możliwości 
interpretacyjnych.
Odwiedziny kolędników były 
życzliwości dlatego wypadało się 
im odwdzięczyć. Dlatego kolęd-
nicy żartobliwie upominali się o 
dary: ,,Mości gospodarzu, domo-
wy szafarzu. Nie bądź tak ospały, 
każ nam dać gorzały.
Trochę alembika i do niej pierni-
ka. Mości gospodyni,
domowa mistrzyni, każ dać masła 
faskę i do niej kiełbaskę.
Hej kolęda, kolęda”
W 1843 roku ukazał się śpiewnik 
,,Pastorałki i kolędy”
Mioduszewskiego w którym znaj-
duje się kolęda:
,,Lulajże Jezuniu”. Tekst jej znany 
był już w 1738roku.
Ta pierwotna wersja przetrwała do 
dna dzisiajszego i minimalnie róż-
ni się od wersji współczesnej.

,,Lulaj, że Jezuniu”
śpiewa:
Magdalena Sowa

Jasełka stanowiły udramaty-
zowaną formę szopki bożona-
rodzeniowej, która odgrywana 
była podczas obrzędu w formie 
dramatu liturgicznego. Wywo-
dziły się z okazjonalnej dekoracji 
kościelnej, jaką była stajenka ze 
Świętą Rodziną. Z drugim dniem 
świąt Bożego Narodzenia (św. 
Szczepana) rozpoczyna się okres 
„jasełek”. Pierwotnie jasełka or-
ganizowane były tylko w kościo-
łach. Za pomysłodawcę i twórcę 

jasełek i szopki uznać należy św. 
Franciszka z Asyżu i Zakon Fran-
ciszkanów. Szopka przyjmując 
z czasem konwencję widowiska 
została opatrzona dialogami oraz 
śpiewem. Szopka ludowa, czy 
też kolędowa rozwijała się silnie 
we Lwowie podobnie jak w całej 
Polsce, natomiast w tradycji kra-
kowskiej zakorzeniła się w swojej 
lokalnej odmianie. Już w średnio-
wieczu popularną imprezą para-
teatralną w czasie świąt Bożego 
Narodzenia były jasełka, podczas 
których wierni pod przewodnic-
twem kleru adorowali Dzieciątko 
leżące w „jasłach” czyli żłobie – 
stąd nazwa „jasełka”, w asyście 
Rodziców, pasterzy, zwierząt, 
a w stosownej chwili również 
Trzech Królów. Wykonawcy śpie-
wali pieśni, później nazwane ko-
lędami. W latach niewoli narodo-
wej, a więc począwszy od XVIII 
w., w jasełkach polskich bardzo 
często pojawiają się elementy pa-
triotyczne, związane silnie z pięk-
nymi kartami naszej historii. Prze-
słanie tych utworów było czytelne 
i jasne: chodziło o podtrzymywa-
nie ducha narodowego, o budze-
nie uczuć patriotycznych, o prze-
trwanie narodu w trudnych latach 
zaborów. Z początkiem XX w. 
jasełka powróciły do kościołów. 
W tym okresie powstało wiele no-
wych scenariuszy - scen narodzin 
Jezusa  Chrystusa; najpopularniej-
sze to: „Betlejem polskie” Lucja-
na Rydla oraz „Pastorałka” Leona 
Schillera. W obecnych czasach w 
niektórych kościołach w okresie 
świąt Bożego Narodzenia prezen-
towane są jasełka - przedstawienia 
teatralne, które bądź nawiązują do 
wcześniejszych realizacji tego te-
matu, bądź też oparte są na scena-
riuszu pisanym na podstawie prze-
kazów ewangeliczny Tekst kolędy 
,,Mizerna Cicha” wzięty jest z 
pierwszej sceny utworu Teofila 
Lenartowicza ,,Szopka” z 1849r..

,,Mizerna Cicha”
śpiewają: Adrianna Ćwiertnia i 
Daria Michalska
„Pastorałki” zapisane przez Oska-
ra Kolberga w okolicach Lwowa, 
przywołują przy okazji postacie, 
które najbardziej przyczyniły się 
do zachowania i przekazania tra-
dycji. Zwyczaj śpiewania kolęd i 
kolędowania po domach, niknie  w 
przeszłości: można jednak śmiało 
powiedzieć iż ma swój początek w 
obrzędach i zwyczajach kościel-
nych. Przykładem plebanów na 
parafiach ,spisywaniu wiernych  i 
żaków szkolnych ubogich, obcho-
dziły domy z gwiazdką lub szop-
ką, śpiewając kolędy, co jeszcze 
i dotąd w wielu miejscach jest w 
zwyczaju. „Niezwykłe jest bogac-
two kolęd polskich i niepospolite 
są ich wartości artystyczne. Nie 
wiem, czy inny kraj może po-
chwalić się zbiorem podobnym do 
tego, który posiada Polska” – tak 
przed laty określił nasz dorobek 
dziejowy wieszcz Polski Adam 
Mickiewicz.
Już wtedy wiedział jak ogrom-
ną rolę mogą spełnić tradycje w 
życiu narodu polskiego. Wiele 
zwyczajów przetrwało do naszych 
czasów. Ubieranie, przystrajanie 

https://kresy24.pl/tag/mickiewicz/


1 grudnia - strona 50                                                                                                                                                                                                                                  www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

choinki, pasterka, chodzenie po 
kolędzie, noszenie szopki przez 
przebierańców i kolędników.  For-
ma znanych nam do dzisiaj melo-
dii kolęd jest różnorodna. Obok 
uroczystych hymnów, surowych 
chorałów, zamaszystych polone-
zów, rytmicznych marszów wy-
stępują rzewne kujawiaki, żywe 
mazury, skoczne krakowiaki. Po-
jawiły się także kolędy regionalne 
np. beskidzkie.

,,Oj, Maluśki, Maluśki”
śpiewają:
Magdalena Sowa, Dominika 
Cieślik - Lauf i Dagmara Mo-
skwa.

Pierwsze ślady kolęd na ziemiach 
polskich można spotkać już przed 
XV wiekiem głównie w miste-
riach i dialogach, jednak najstar-
sze pochodzą dopiero z I połowy 
XV w. ,,Zdrów bądź, Królu aniel-
ski” z 1424r., ,,Chrystus się nam 
narodził” sprzed 1435r. ,,Stała się 
rzecz wielce dziwna” 1440 r. Ogó-
łem znanych jest w XV wieku 9 
kolęd. Z XVI wieku pochodzi już 
około 100 kolęd, a wśród nich tak 
znana wszystkim kolęda „Anioł 

pasterzom mówił”. Autorami nie-
których słynnych tekstów byli 
wybitni polscy twórcy, a wśród 
nich- Franciszek Karpiński, poeta 
serca z Pokucia. Najbardziej kre-
sowa z polskich kolęd - ,,Bóg się 
rodzi” została napisana i wydana 
w zbiorze Karpińskiego ,,Pieśni 
nabożne” w 1790 roku. Nie za-
przepaśćmy tego, co dokonali nasi 
przodkowie, doceńmy ich nieła-
twą pracę w zbieraniu naszego 
dorobku artystycznego. Niech w 
każdym polskim domu w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia nie za-
braknie tak pięknej tradycji – tra-
dycji śpiewania kolęd i pastorałek.  
,,Podnieś rękę Boże Dziecię, Bło-
gosław Ojczyznę miłą.”                                                               

,,Bóg się rodzi”
śpiewają:
Magdalena Sowa, Dominika 
Cieślik - Lauf, Dagmara Mo-
skwa, Adrianna Ćwiertnia i Da-
ria Michalska.

Życzenia wierszem
ks. Jana ardowskiego
przeczyta Pani Elżbieta Wiesner

Pomódlmy się w noc betlejemską, 

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania 
By wszystko nam się rozplątało, 
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki 
Własne ambicje i urazy 
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
I oby w nas złośliwe jędze 
Pozamieniały jak owieczki 
A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki
By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego 
Kładąc na serce pogmatwane 
Jak na osiołka – kompres śniegu
Aby wątpiący się rozpłakał 
Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska cichych, ufnych, 
Jak ciepły pled wzięła na ręce.

W koncercie 
,,Boże Narodzenie we Lwowie”
  wystąpili:

  1.   Aleksander Szumański  
  2    Wojciech Habela
  3.    Irena Paprocka
  4.    Magdalena Sowa 
  5.    Dominika Cieślik - Lauf.
  6.    Dagmara Moskwa
  7.    Adrianna Ćwiertnia
  8.    Daria Michalska 

  9.    Jerzy Skrejko                              
 10.    Karol Wróblewski

 Scenariusz i reżyseria: Karol 
Wróblewski

CZĘŚĆ II

Wystąpi teraz, przed państwem:
Solista Opery Krakowskiej
Franciszek Makuch i Paweł 
Bieńkowski fortepian.

W programie: Kolędy i nie tylko 
kolędy…

Zakończenie koncertu: Aleksan-
der Szumański słowo końcowe. 
onferansjerka 
Aleksander Szumański i Woj-
ciech Habela

Repertuar koncertu „Boże Na-
rodzenie, we Lwowie”:
 
 1.   ,,Śliczna Gwiazdo miasta 
Lwowa” 
 2.   ,,Kolęda lwowska” 
  3.   ,,Betlejemskie pole śpi” 
  4.   ,,Jezus Maluśieńki”  
  5.   ,,Gdy się Chrystus rodzi” 
  6.   ,,Cicha noc”   

  7.   ,,Dzisiaj w Betlejem”    
  8.   ,,Wśród nocnej ciszy” 
  9.   ,,Do szopy hej pasterze” 
10.   ,,Hej w dzień narodzenia” 
11.   ,,Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”
12.   ,,Tryumfy Króla Niebie-
skiego” 
13.   ,,Anioł pasterzom mówił’ 
14.   ,,Nie było miejsca dla Cie-
bie”  
15.   ,,Gdy śliczna Panna” 
16.   ,,Ach ubogi żłobie”
17.   ,,Mędrcy świata” 
18.   ,,Lulajże Jezuniu” 
19.   ,,Mizerna Cicha”  
20.   ,,Oj, Maluśki, Maluśki” 
21.   ,,Bóg się rodzi” 

UDZIAŁ W KONCERCIE 
WZIĘLI:

Aleksander Szumański
Wojciech Habela
Karol Wróblewski
Jerzy Skrejko
Irena Paprocka
Magdalena Sowa
Dominika Cieślik- Lauf 
Dagmara Moskwa
Adrianna Ćwiertnia
Daria Michalska

FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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Grażyna…czyż jest taka święta?

-I tak i nie. Prawda jest taka, 
że tę formę imienia wymyślił 
Adam Mickiewicz dla bohaterki 
swojego poematu. Musiał chyba 
jednak znać powiązania. Otóż 
nasz wieszcz stworzył polskie 
imię Grażyna posługując się li-
tewskim słowem „grażi” – czyli 
piękna. Natomiast  imię Glafira 
wywodzi się z greki. Przymiot-
nik „glaphyros” znaczy „piękny, 
zgrabny, elegancki” – czyli taka 
jest Glafira. Grażyna też. Czyż 
to nie zbieżność? 

Podziwiamy Adama Mickiewi-
cza i jego dzieła, pomyślałam 
więc dlaczegóż by nie stworzyć 
ikony patronki Grażyny? Mam 
nadzieję, że Kresowianie i ich 
prawosławni sąsiedzi nie obrażą 
się na mnie, że powiększyłam 
grono świętych przedstawia-
nych na ikonach. 
Grażyna obchodzi imieniny 1 
kwietnia, w tym samym dniu 
kiedy kościół katolicki wspo-
mina świętą Glafirę. Możemy 
przyjąć, że pierwowzorem Gra-
żyny była święta Glafira i to 
właśnie ona jest patronką kobiet 
noszących to imię. 

Żywot Glafiry był krótki, ale 
ciekawy. 

Glafira z Amazji, która żyła na 
początku IV wieku i była służącą 
żony cesarza rzymskiego  Licy-
niusza. Cechowała ją niespoty-
kana uroda, więc cesarz nama-
wiał ją do czynów nierządnych. 
Dziewczyna powiedziała o tym 
swojej Pani, która kochała ją jak 
córkę i postanowiła pomóc jej w 
uciecze z dworu, aby nie została 
zhańbiona. Glafira przebrana za 
mężczyznę udała się w kierunku 
Armenii. Po drodze zatrzymała 
się w mieście Amasya, gdzie po-
znała biskupa Bazylego, który 
zaopiekował się nią. Nieste-
ty, dowiedział się o tym cesarz 
Licyniusz. Doprowadzony do 
furii, kazał Bazylego i Glafirę 
zakuć w kajdany i sprowadzić 
do siebie. Zanim cesarski rozkaz 
wykonano, Glafira umarła we 
śnie. W ten sposób 

Bóg postanowił oszczędzić jej 
cierpienia i bólu- zabrał ją do 
siebie. Mówi się, że śmierć była 
dla niej wybawieniem przed po-
hańbieniem.

Niestety nie udało mi się zna-
leźć istniejącej już ikony świę-
tej Głafiry- Glafyry z Amazji. 
Skomponowałam więc ikonę tej 
świętej w oparciu o wiadomości 

o niej. 

Samą jej postać starałam się 
zrobić ładną i powabną. W ręku 
trzyma krzyż- znak, że była bo-
gobojną dziewczyną, oraz lilię- 
znak niewinności. 

Ubrałam ją w szaty koloru bia-
łego i brązowego. W ikonach 
kolory mają swoją wymowę 
symboliczną: biel – znak czysto-
ści, świętości, prostoty i radości, 
brąz – odnoszony do wszystkie-
go co ziemskie i przemijające, 
symbolizuje pokorę i ubóstwo,

Natomiast tłem ikony jest widok 
na pontyjskie miasto Amasya, 
które obecnie leży w Turcji. To 
tam właśnie zatrzymała się i 
schroniła Glafira 

Przepiękna Amasya jest poło-
żona w wąskiej dolinie rzeki 
Yesilırmak, a z obu stron ogra-
niczają ją strzeliste szczyty Gór 
Pontyjskich. W latach 333 - 63 
p.n.e. stała się stolicą Królestwa 

Pontu. Pamiątką po tych cza-
sach są górujące nad miastem 
grobowce królów pontyjskich 
wykute w skałach. Teraz są one 
najsłynniejszą atrakcją mia-
sta. Nad grobowcami położona 

jest cytadela nazywana rów-
nież zamkiem Harsena. Zamek 

był niszczony i odbudowywany 
wielokrotnie.

Mam nadzieję, że moi kresowi 
miłośnicy ikon nie będą mi mieli 
za złe, że do ich panteonu świę-
tych dołączyłam Glafirę. 

Myślę też, że w wakacyjnych 
wędrówkach warto zahaczyć o 
Amasyę w Turcji. Zwłaszcza ko-
biety o imieniu Grażyna mogły-
by zobaczyć to ciekawe miejsce. 

A  jeśli chodzi o „ ojca chrzest-
nego” Grażyny, naszego wiesz-
cza, to polecam wspaniałą książ-
kę- album Agnieszki Zielińskiej 
pt. „Podróże literackie- Mic-
kiewicz”. Autorka zaprasza na 
wędrówkę śladami Adama Mic-
kiewicza w miejsca, w których 
żył i które odcisnęły swe piętno 
na jego twórczości. Zobaczymy 
unikatowe zdjęcia i intrygujące 
komentarze. 

IKONA ŚWIĘTEJ GLAFIRY
-PATRONKI GRAŻYNY
Anna Małgorzata Budzińska

/1-święta Głafira-ikona

/2 - Amasya w Turcji

/3- Amasya w Turcji

/ 4- książka o Mickiewiczu
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Marsz Pamięci w 76. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2019
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