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Echa 75 rocznicy Ak-
cji „Burza” i działań 
27 WDP AK
Ze znacznym opóźnieniem, powsta-
łym nie z naszej przyczyny, pragnie-
my poinformować o upamiętnieniu
75 rocznicy Akcji „Burza” w Lu-
blinie, która miała miejsce w dniu 8 
października 2019 r. na cmentarzu 
przy ul. Unickiej w Lublinie. Odby-
ła się tam uroczystość poświęcenia 
tablicy na nagrobku por. S... strona 2

Kresowe uroczy-
stości rocznicowe w 
Warszawie
26 stycznia 2020r. w 76. rocznicę 
powstania 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK i rozpoczęcia Akcji 
„Burza” na Wołyniu, odbyły się uro-
czystości upamiętniające te wydarze-
nia. Organizatorami tej uroczystości 
było, dramatycznie kurczące się śro-
dowisko byłych żołnierzy 27 WDP 
AK (OW ŚZŻ AK), rodziny żołnie-
rzy i Stowarzyszenie i.... strona 4

Czemu, a dokładniej 
komu ma to służyć?
Zbrodnie polskich partyzantów na 
ukraińskich cywilach. Jak Polacy je 
uzasadniali? Pod takim tytułem zna-
lazłem (na początku stycznia 2020r.)
na stronie.... strona 6

Powstanie przeciw 
obcym i nieprzyja-
ciołom
We Lwowie poczęło wychodzić od 
1 stycznia 1861 nowe polityczne pi-
smo „Głos” na podstawie koncesyi, 
udzielanej przez Dyrekcyę policyi 
Ludwikowi Skrzyńskiemu, który 
złożył żądaną kaucyę w obligach in-
demnizacyjnych na kwotę 16.200 zł. 
i zawarł umowę z... strona 8

Od Żydobolszewi-
zmu do Żydobande-
ryzmu. Antypolska 
- faszystowska-oli-
garchiczna-antyse-
micka Ukraina
Rozważając obecną sytuację środo-
wisk kresowych w Polsce, docho-
dzę do wniosku, że główny ciężar 
krwawej apokalipsy z epoki mordów 
ukraińskich nacjonalistów dokona-
nych na 200 tysiącach... strona 9

Jadwiga Skibińska-
-Podbielska. „Epo-
peja wołyńska 1913-
1945”
„Epopeja wołyńska 1913-1945” to 
obszernych rozmiarów saga rodzin-
na opowiadająca o losach Polaków 
mieszkających w okolicy Łucka na 
Wołyniu w czasie zakreślonym w ty-
tule. Opowieść zaczyna ......strona 11

„Nie bądźcie obojęt-
ni”
Słowa wypowiedziane przez Maria-
na Turskiego podczas jego wystąpie-
nia w Oświęcimiu obiegły cały Świat 
i były wielokrotnie powtarzane i to 
nie tylko w mainstreamowych me-
diach i nie tylko w Polsce. Wg. Pana 
Mariana, więźnia..... strona 12

Amerykańsko - ży-
dowski cios w Polskę.
W roli tytułowej 
Adam Michnik i jego 
żydowska gazeta.
Według „The Jewish Daily For-
ward” żydowskiego pisma w USA, 
wysuwanie roszczeń dotyczących 
restytucji mienia pożydowskiego w 
Polsce mają dziś jednoczyć Żydów 
i Niemców. Dotychczasowe powo-
dzenie żydowskiego... strona 14

Powrót na „Dzikie 
Pola”, czyli Kresy 
Rzeczpospolitej
Dzikie Pola od XV w. to odległe 
stepy zwane Niżem, lub częściej Za-
porożem, kresy rozległej i dostojnej 
Rzeczypospolitej, wówczas europej-
skiego mocarstwa. Były to również 
kresy cywilizacji chrześcijańskiej, 
najdalszy bastion owego Antemurale 
Christianitatis. Hen daleko za rozle-
głymi stepami, w dolnym... strona 16

Alfabetyczny spis 
miejscowości z Kre-
sów Południowo 
-Wschodnich z roku 
1939. Litera „A” 
oraz „B”
Aleksandrówka Stara, kolonia, gm. 
Rożyszcze, pow. Łuck, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s. 604/
Aleksandrówka – Julianówka, kolo-
nia, gm Rożyszcze, pow. Łuck, obok 
Kol. Magazyn, Kol. Iljanówka
Aleksandrówka - Holendry, kolonia, 
gm. Kupiczów, pow. Kowel, obok Je-
zierzany, woj. wołyńskie /Siemaszko, 
s. 340/ Aleksiejówka, wieś, gm. Buh-
ryń, pow. Równe, obok Posiahwa, 
Serhejówka, .. strona 18

Moje Kresy Michał 
Raczyński. cz.4 ostat-
nia
„Myślałem, że zamordowano tylko 
tych, którzy dali się zaskoczyć. By-
łem przekonany, że wielu z ich ucie-
kło przed mordercami. Jeden z nich 
– Józek razem z babcią leżeli na po-
dwórku z rozciętymi siekierą głowa-
mi. Mieczysław i Adam Buczyńscy
udusili się w piwnicy.......trona 26

KALENDARIUM 
LUDOBÓJSTWA.
Luty 1945 rok.

Kalendarium na stronie  28

Pamiętnik kpt.Ma-
riana Strzetelskiego
Oto szósta część opowieści – pamięt-
nika - napisanego przez brata mojego 
pradziadka Mariana Strzetelskiego z 
okresu I wojny światowej. Opowiada
ona o upadku Twierdzy Przemyśl i 
przejęciu miasta przez Rosjan. Na-
stępuje ewakuacja żołnierzy austriac-
kich najpierw do Żurawicy, potem do 
Jarosławia. Rosjanie wprowadzają 
terror w mieście. Z Jarosławia Rosja-
nie przewożą jeńców…. strona 35

KRESOWE DROGI
ZE LWOWA DO 
WROCŁAWIA
- EUGENIUSZ GEP-
PERT
Opowiadałam już o Kresowianach, 
którzy osiedli we Wrocławiu. Niektó-
rzy byli sławnymi ludźmi. Do takich 
należał też niewątpliwie Eugeniusz 
Geppert, urodzony we Lwowie.  Był 
to wyjątkowy człowiek, który z zaan-
gażowaniem realizował się w wielu 
dziedzinach. Był przede wszystkim 
artystą, pisał teksty krytyczne na te-
mat sztuki, publikowane ..... strona 43

WIO NA PIECHO-
TĘ DO LWOWA
26 kwietnia 2019 roku odbył się w 
oddziale krakowskiego Stowarzysze-
nia Polskich Artystów Teatru Filmu 
i Telewizji „Loża” kolejny koncert 
piosenki lwowskiej. Wystąpili - Ze-
spół „Chawira” w składzie Karol 
Wróblewski - akordeon, śpiew, pre-
zes Fundacji Ocalenia.... strona 46

/ Polscy jeńcy zamordowani przez bolszewików.

24 lutego 1921 roku Polska, sowiecka Rosja i Ukraińska Republika Ludowa podpisały układ o wy-
mianie jeńców i zakładników, który zobowiązywał rosyjską stronę do przekazania ponad 40 tysięcy 
polskich żołnierzy. Tak zakończyło się dla nich trwające długie miesiące piekło bolszewickich obozów 
jenieckich. CD na stronie 13

Indywidualny numer konta ban-
kowego tej zrzutki 16 1750 1312 
6886 7209 7483 4801 Celem 
zbiórki jest zebranie funduszy na 
koncert patriotyczno-kresowy po-
święcony głównie ukraińskiemu 
ludobójstwu na Polakach na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej 
w latach 1939-1947, tematowi bo-
haterskiej obrony Lwowa i utraco-
nemu polskiemu dziedzictwu na 
kresach. W obliczu ukraińskiego 
fałszu oraz nie nauczania w szko-
łach polskich dzieci o tej bolesnej 

dla nas historii fundacja WOŁYŃ 
PAMIĘTAMY poprzez muzykę 
chce przyciągnąć młodzież, która 
musi poznać PRAWDĘ o swoich 
zamordowanych bestialsko Ro-
dakach! Jesteśmy winni naszym 
męczennikom PAMIĘĆ i obronę 
przed KŁAMSTWEM, które chce 
na nowo napisać historię!!!! „nie 
o zemstę lecz o pamięć i prawdę 
wołają ofiary” Osoby zaintereso-
wanie współpracą proszone są o 
kontakt na email biuro@funda-
cjawolynpamietamy.pl

Koncert patriotyczno-kresowy 
w Przemyślu - zrzutka
Redakcja
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Związek Sybiraków Oddział w 
Przemyślu, Urząd Miejski w 
Przemyślu, Centrum Kulturalne 
w Przemyślu oraz Przemyskie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej X D.O.K. zapraszają 
do udziału w:
 
uroczystościach z okazji 80. 
rocznicy deportacji Polaków na 

Sybir. 

Przemyśl, 9 lutego 2020 r.
Program wydarzenia

godz. 10.00 – Msza św. w Koście-
le pw. Świętej Trójcy w Przemy-
ślu

godz. 11.00 – Zapalenie zniczy 
przy tablicy Sybiraków umiesz-
czonej w murze kościoła (orga-
nizatorzy proszą o nieskładanie 

kwiatów)
godz. 11.30 – Przejazd autobusem 
na rampę kolejową na Bakończy-
cach – okolicznościowe przemó-
wienia, symboliczne zapalenie 
zniczy

godz. 12.30 – Powrót autobusem 
na przystanek MZK przy ulicy Ja-
giellońskiej

Zapal znicz wywiezionym
Redakcja za przemysl.pl

Echa 75 rocznicy Akcji „Burza” 
i działań 27 WDP AK 
Redakcja
Ze znacznym opóźnieniem, po-
wstałym nie z naszej przyczyny, 
pragniemy poinformować o upa-
miętnieniu 75 rocznicy Akcji 
„Burza” w Lublinie, która mia-
ła miejsce  w  dniu 8 październi-
ka 2019 r. na cmentarzu przy ul. 
Unickiej w Lublinie.  Odbyła się 
tam uroczystość poświęcenia ta-
blicy na nagrobku por. Sylwestra 
Brokowskiego ps. „Bogoria”. 
„Biały”. pierwszego dowódcy 

włodzimierskiego  zgrupowania 
pułkowego „Osnowa”, później  
dowódcy I Batalionu 23 Pułku 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. Tablica upamięt-
nia 75 rocznicę Akcji „ Burza”. 
Poświęcenia dokonał  kapelan 
Środowiska Lubelskiego 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty AK ks. 
Marian Duma. W uroczystości 
uczestniczyli syn Jerzy Brokow-
ski z żoną i córką, przedstawiciele 

Środowiska Lubelskiego z Preze-
sem Zarządu Andrzejem Mazur-
kiem i Wiceprezesem Mariuszem 
Stefańskim oraz Prezes Zarządu 
Piłsudczyków RP Okręgu Lubel-
skiego generał brygady Piłsud-
czyków RP Stanisław Olszewski. 
Por. Sylwester Brokowski ps.” 
Bogoria” ,” Biały” jako przedwo-
jenny członek Związku Rezerwi-
stów Kostopolu,   Janowej Doli-
nie i Włodzimierzu  na Wołyniu 

- działał w okresie okupacji w ru-
chu oporu .  Był komendantem ob-
wodu „Osnowa” w Włodzimierzu 
Wołyńskim a następnie walczył w 
partyzantce  AK.  Za  waleczność,  
niezłomność i hart ducha wyka-
zane na zajmowanych stanowi-
skach, za postawę najwyższego 
poświęcenia w sprawie wolności 
Polski jak podano w uzasadnieniu 
- otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z 
Mieczami a pośmiertnie 31 stycz-
nia 2016 r. i  Krzyż Obrońców 
Wołynia 1939- 1944.Po rozbro-
jeniu 27 WDPAK przez sowietów 
w Skrobowiie , wrócił do Lublina 
i od razu zgłosił się na punkt kon-
taktowy aby dalej kontynuować 
walkę. Tam niestety był „kocioł” 

i został od razu zatrzymany przez 
NKWD i wraz z innymi zatrzy-
manymi wywieziony do spec-
-łagru NKWD nr 178 Diagilewo  
obł. Riazań gdzie był więziony 
prawie 3 lata. Po powrocie z ła-
gru wkrótce ciężko zachorował i 
po kilku wylewach już do śmier-
ci był częściowo sparaliżowany. 
Spoczywa na cmentarzu przy ul. 
Unickiej w Lublinie. Uczczono 
Jego pamięć w 75 rocznicę Ak-
cji» Burza» przez wmurowanie 
i poświęcenie okolicznościowej 
tablicy na Jego nagrobku.

Informacje i zdjęcia dostarczył 
Jerzy Brokowski
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Szanowni Państwo!

23 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 
w holu głównym Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Toruniu zostanie 
otwarta wystawa pt. «Wołanie z 
Wołynia – 25-lecie działalności 
wydawniczej».  Inicjatorką wysta-
wy, autorką jej koncepcji i opisów 
jest Maria Kalas, absolwentka 
filologii polskiej UMK, współ-
pracownik pisma i wydawnictwa 
„Wołanie z Wołynia”. Wspólnie 
z nią ekspozycję przygotowały 
emerytowana kustosz dypl. BU 
Kamila Maj oraz dr Marta Czyżak 
z Oddziału Zbiorów Specjalnych 
BU.
Tytułowe czasopismo było po-
czątkowo pismem parafialnym 
parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Ostrogu 
na Wołyniu, wydawanym w języ-
kach polskim i ukraińskim. Od lat 
jest to dwumiesięcznik religijno-
-społeczny Rzymskokatolickiej 
Diecezji Łuckiej, a dziś – jedyne 
czasopismo katolickie wydawane 

po polsku na Ukrainie, istnieją-
ce tak długo i podejmujące obok 
zagadnień życia dzisiejszego Ko-
ścioła, problematykę dziedzictwa 
religijno-kulturowego diecezji 
łuckiej i Wołynia. W Bibliotece 
„Wołania z Wołynia”, utworzonej 
w 1996 r., ukazało się 140 tytułów 
książek na temat życia współcze-
snego i dziejów rozległej niegdyś 
diecezji łuckiej.
Twórcą Stowarzyszenia „Wołanie 
z Wołynia”, założycielem i redak-
torem naczelnym pisma i wydaw-
nictwa jest ks. kan. Witold Józef 
Kowalów (Vitold-Yosif Kovaliv) 
od 1992 r. proboszcz, a obecnie 
rezydent parafii    w Ostrogu. Jest 
pierwszym kapłanem archidiece-
zji krakowskiej, który zaraz po 
święceniach wyjechał na apel ks. 
abpa Mariana Jaworskiego Me-
tropolity Lwowskiego do pracy 
duszpasterskiej na wschód. Re-
montował powierzone sobie ko-
ścioły w Ostrogu, Zdołbunowie, 
Klewaniu i Kuniowie, w czym 
dużą rolę odegrało wydawnictwo 

mające czytelników i w Polsce. 
Stał się aktywnym uczestnikiem 
i świadkiem odradzania struktur 
archidiecezji lwowskiej i diece-
zji łuckiej, a dzisiaj troszczy się o 
kształt katolickich mass-mediów i 
formowanie przez nie katolików 
i niekatolików. Marzy, by jego 
własna biblioteka i archiwum, 
wpisujące się w bogatą historię 
bibliotek kresowych mogły słu-
żyć obecnym i przyszłym katoli-
kom Wołynia. 
Na temat pisma i Biblioteki „Wo-
łania z Wołynia” mówi: „Celem 
tych tekstów jest ocalenie przed 
zapomnieniem chociaż części 
wołyńskiego dziedzictwa. Żyli i 
mieszkają tutaj wspaniali ludzie 
różnych nacji i wyznań. Wołyń 
posiada piękną historię i kulturę. 
Warto bliżej je poznawać i dzielić 
się tym dziedzictwem z innymi”. 

Serdecznie zapraszamy!

Wystawa potrwa do 1 marca

„WOŁANIE Z WOŁYNIA”
25-LECIE DZIAŁALNOŚCI 
WYDAWNICZEJ
ks. Witold Józef Kowalów

 Renowację cmentarza, kaplicy 
cmentarnej rodu Strzemboszów 
i budowę lapidarium w dawnych 
Prusach pod Lwowem pragnie-
my zakończyć w tym roku. Kre-
sowianie wspomóżcie. To będzie 
też Wasz wielki wkład restaurację 
pomników Orlęcia Lwowskiego 

i żołnierza Błękitnej Armii gen. 
Hallera na cmentarzu w Prusach 
pod Lwowem. Przy rozlicze-
niu podatku za 2019 rok  w PIT 
wpiszcie nasz KRS 0000327943. 
Towarzystwo Miłośników Kultu-
ry Kresowej we Wrocławiu.”

Ratowanie 
cmentarza
w Prusach 

pod Lwowem.
Eugeniusz Szewczuk

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Kresowe uroczystości rocznicowe w Warszawie
Redakcja

26 stycznia 2020r. w  76. rocznicę 
powstania 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK i rozpoczęcia Ak-
cji „Burza” na Wołyniu, odbyły 
się uroczystości upamiętniające 
te wydarzenia. Organizatorami tej 
uroczystości było, dramatycznie 
kurczące się środowisko byłych 
żołnierzy 27 WDP AK (OW ŚZŻ 
AK), rodziny żołnierzy i  Stowa-
rzyszenie Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej. Zainaugurowane 
zostały Mszą św. w Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego. Kolejnym 
punktem niedzielnych uroczystości 
było wystąpienie chóru „Nowo-
grodzkie Orły”, tradycyjne wręcze-
nie medali i  wspomnienie śp. prof. 
Władysława Filara, który w ubie-
głym roku odszedł na ostatnią kwa-
terę. Potem w sali konferencyjnej 
Ordynariatu Polowego zaprezento-
wano kilka plansz  z wystawy pt. 
„Kresy Nieutracone”      z „ Funda-
cji  Pamięci  Armii Krajowej Kresy 
RP Warszaw”, którą   od 3 do 13 
kwietnia 2018 r. zaprezentowano w 
Londynie.   W Warszawie zaprezen-
towano plansze : Kresowianie na 
frontach wielkiej wojny,  Kresowia-
nie wypędzeni,  patrzą na ciebie kre-
sowianie i kresowianki, w polskim 
mundurze,  Wymazane z mapy i 
pozostały w pamięci Kresowian. 
Mimo, że wystawa ta nie bardzo 

korespondowała z uroczystością , 
jednak wzbudziła zainteresowanie, 
chociażby z powodu tytułu: „Kresy 

Nieutracone” . 
Informacje i zdjęcia plansz  przeka-
zała pani Bożena Ratter

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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W parafii Świętego Jana Nepo-
mucena w Dubnie zakończyły 
się duszpasterskie odwiedziny w 
domach parafian z błogosławień-
stwem i wodą święconą.

Wśród osób odwiedzonych po 
kolędzie przez ks. proboszcza 
Grzegorza Oważanego byli m.in. 
najstarsza parafianka kościoła w 
Dubnie Leokadia Czuzdiuk oraz 
rodzina Didenków, w której wy-
chowuje się miesięczny, dwulet-
ni parafianin.

Leokadia Czuzdiuk z domu Za-
lewska ma 90 lat. Urodziła się w 
Sławucie (obwód chmielnicki). 
Z wykształcenia jest księgową, 
absolwentką Odeskiego Uniwer-
sytetu Gospodarki Narodowej. 
Do Dubna została skierowana 
po studiach. Pracowała jako 
starszy inżynier centrum obli-
czeniowego. Odkąd w Dubnie 
w 1992 r. został otwarty kościół, 
pani Leokadia była obecna chy-

ba na każdej mszy 
świętej. Ze swoim 
mężem Mykołą są 
razem od 1954 r., 
mają dwoje dzieci i 
dwoje wnuków. W 
ich domu zawsze 
panuje ciepła i ser-
deczna atmosfera.
Najmłodszy pa-
rafianin kościoła 
Świętego Jana Ne-
pomucena w Dub-
nie to syn Switłany 
i Pawła Didenków. 
Mają troje dzieci. Switłana Di-
denko z domu Sawicka pocho-
dzi z Żytomierszczyzny. Pracuje 
jako pielęgniarka w Dubieńskim 
Szpitalu Położniczym. Co nie-
dzielę zamawia mszę za obroń-
ców Ukrainy, wolontariuszy oraz 
wszystkich, którzy wspierają 
ukraińskie wojsko. Pawło Diden-
ko jest żołnierzem Sił Zbrojnych 
Ukrainy. Przeżył «kocioł iłowaj-
ski», brał udział w wyzwoleniu 

miejscowości Pawłopilsk i So-
rokine w obwodzie donieckim, 
zniszczył m.in. 18 czołgów prze-
ciwnika oraz magazyn amunicji 
należący do terrorystów. Został 
odznaczony orderami «Za mę-
stwo» i «Chwała i honor», me-
dalami «Za wojskową służbę na 
rzecz Ukrainy» i «Za udział w 
walce» oraz innymi wyróżnie-
niami. «Wierzę w to, że Matka 
Boska chroni mojego Pawła» – 
mówi pani Switłana.

Władze Łucka i 
Zamościa pod-
pisały wspól-
ny wniosek pt. 
«Łuck i Zamość: 
miasta prze-
szłości na rzecz 
p r z y s z ł o ś c i » , 
który powalczy 
o dofinansowa-
nie w Programie 
Polska–Bia ło -
r u ś – U k r a i n a 
2014–2020 – po-
daje Łucka Rada 
Miejska.
Pierwszy zastępca przewodni-
czącego Łuckiej Rady Miejskiej 
Hryhorij Nedopad oraz Prezy-
dent Zamościa Andrzej Wnuk 
podpisali wspólny wniosek, 
który zostanie złożony podczas 
trzeciego naboru wniosków w 
Programie Współpracy Transgra-
nicznej Polska–Białoruś–Ukra-
ina 2014–2020 «Łuck i Zamość: 
miasta przeszłości na rzecz przy-
szłości».
Projekt przewiduje utworzenie 

międzynarodowych historycz-
nych miasteczek-pracowni rze-
mieślniczych i kucharskich w 
Łucku i Zamościu.
Łuck i Zamość podpisały umo-
wę o współpracy partnerskiej 4 
czerwca 2005 r. Kilka lat temu 
miasta zrealizowały wspólny 
projekt «Modernizacja ogrodów 
zoologicznych w Zamościu i 
Łucku oraz opracowanie koncep-
cji utworzenia strefy rekreacji w 
Rzeszowie w celu rozwoju trans-
granicznej kwalifikowanej tury-
styki przyrodniczej».

W Muzeum Hi-
storii Łuckiego 
Bractwa, będą-
cego oddziałem 
Wołyńsk iego 
Muzeum Kra-
joznawczego, 
została otwarta 
wystawa «Wi-
doki wołyń-
skich miast na 
oryginalnych 
XIX-wiecznych 
akwarelach». 
Są na niej eksponowane rarytasy z 
dwóch prywatnych kolekcji. 

28 stycznia po raz pierwszy zostały 
pokazane publiczności oryginały 
akwareli namalowanych w XIX 
wieku, na których można zobaczyć 
widoki głównych wołyńskich miast 
– Łucka, Włodzimierza Wołyńskie-
go oraz Równego. Obok akwareli 
eksponowane są ich reprodukcje, a 
także dokumenty dotyczące tema-
tyki wystawy, dzięki którym zwie-
dzający mają możliwość porówna-

nia sposobów fiksacji tych samych 
widoków przez różnych twórców, 
m.in. tego, jakie szczegóły doda-
no, pominięto czy na co zwrócono 
szczególną uwagę.

Podczas otwarcia wystawy, w któ-
rym uczestniczyli krajoznawcy z 
Łucka i Równego, odbyła się pre-
zentacja eksponatów, a także dysku-
sja na temat okoliczności historycz-
nych, w których one powstawały, 
oraz zabytków przedstawionych na 
akwarelach.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

21 stycznia, w pierwszą rocznicę 
śmierci ks. prałata Ludwika Ka-
milewskiego, w katedrze Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła w 
Łucku odbyła się żałobna msza 
święta.

Mszy przewodniczył bp Wita-
lij Skomarowski, ordynariusz 
Diecezji Łuckiej. Uczestniczyli 
w niej również księża i wierni 
Łuckiego Dziekanatu Kościoła 
Rzymskokatolickiego. W kaza-
niu biskup przypomniał, że Ko-
ściół Katolicki na Ukrainie ogło-
sił rok 2020 Rokiem Modlitwy o 
Powołanie i Świętość Kapłanów 
oraz Osób Konsekrowanych, a 
prałat Ludwik Kamilewski jest 
dobrym przykładem świętego 
duchownego. Ks. Ludwik pełnił 
posługę kapłańską przez 45 lat, 
prawie 10 z nich – w Diecezji 
Łuckiej.
«Zgromadziliśmy się dziś, żeby 
pomodlić się w intencji ks. Lu-
dwika w pierwszą rocznicę jego 
śmierci. Przyszliśmy na mszę do 
naszej świątyni – tej, którą zwró-
cono katolikom właśnie dzięki 
staraniom ks. Ludwika i którą on 
odnowił, jak i inne kościoły na-
szej diecezji. Pamiętajmy więc i 
dziękujmy Bogu za jego posłu-
gę» – powiedział bp Witalij Sko-
marowski.

W marcu 1991 r. ks. Ludwik 
Kamilewski został mianowany 
– pierwszym po wielu latach so-
wieckiego reżimu – proboszczem 

katolickiej parafii pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w 
Łucku. To właśnie on kierował 
procesem rewindykacji łuckiego 
kościoła i jego odnowieniem, a 
następnie doprowadził do od-
zyskania przez katolików wie-
lu innych świątyń na Wołyniu, 
m.in. w Maniewiczach, Ołyce, 
Cumaniu, Beresteczku i Lubie-
szowie. W Łucku ks. Ludwik 
pełnił posługę w latach 1991–
1998, przez następne dwa lata 
był proboszczem w Kiwercach. 
W latach 2000–2018 ks. Ludwik 
Kamilewski pełnił służbę w win-
nicy Pańskiej w Żytomierzu. Po 
przejściu na emeryturę powrócił 

do łuckiej parafii, którą uważał 
za swój dom. To właśnie tu 21 
stycznia 2019 r. skończyło się 
jego ziemskie życie. Ks. Ludwik 
Kamilewski został pochowany w 
Polonnem (obwód chmielnicki) 
obok rodziców.

W mszy żałobnej uczestniczyli 
również członkowie Stowarzy-
szenia Kultury Polskiej na Wo-
łyniu im. Ewy Felińskiej, ks. 
Ludwik był przecież jednym z 
aktywnych twórców tej organi-
zacji, a kościół, dzięki jego zgo-
dzie, w 1992 r. stał się pierwszą 
siedzibą SKP.

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

Łuck i Zamość zamie-
rzają zrealizować kolej-
ny wspólny projekt 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Minęła rocznica śmierci ks. Ludwika 
Kamilewskiego   
MONITOR WOŁYŃSKI

Duszpasterska kolęda w Dubnie
MONITOR WOŁYŃSKI

Wołyńskie miasta na 
XIX-wiecznych
 akwarelach  
MONITOR WOŁYŃSKI
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Czemu, a dokładniej komu 
ma to służyć? 
Bogusław Szarwiło 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

 Zbrodnie polskich partyzan-
tów na ukraińskich cywilach. 
Jak Polacy je uzasadniali? 
Pod takim tytułem znalazłem 
(na początku stycznia  2020r.) 
na stronie https://wielkahisto-
ria.pl/jak-polscy-partyzanci-
tlumaczyli-sobie-mordowanie-
niewinnych-ukraincow/   szo-
kujący,  jak dla mnie artykuł, 
którego autorem jest Mariusz 
Mazur.  Okazuje się, że tekst 
stanowi fragment książki Ma-
riusza Mazura pod tytułem „An-
tykomunistycznego podziemia 
portret zbiorowy 1945-1956”, 
która ukazała się w 2018 roku 
nakładem wydawnictwa Bellona 
oraz Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej.   Już na samym 
wstępie przeczytałem: „ Polscy 
partyzanci mieli na rękach 
krew tysięcy Ukraińców. O 
tym dlaczego członkowie pol-
skiego podziemia mordowali 
nawet kobiety i dzieci pisze w 
swojej książce  profesor Ma-
riusz Mazur.”  Przecierałem 
oczy ze zdumienia, bo jak do 
tej pory taki zarzut stawia-
li polscy badacze i historycy 
zbrodniarzom z OUN i UPA, 
którzy mieli na rękach krew 
dziesiątków tysięcy ( jeśli nie 
setek ) pomordowanych Po-
laków, w tym dzieci, kobiet i 
starców w latach 1939-1947. 
Nie można ukrywać, że były 
niewinne ofiary po stronie 
ukraińskiej, bo takie są fak-
ty, ale sposób przekazu jest 
nie do przyjęcia, chociażby ze 
względu na diametralną różni-
cę w liczbach i sposobie mor-
dowania, o pastwieniu się nad 
ofiarami już nie wspomnę.  Z 
zaprezentowanej  treści do-
wiedziałem się, że chodzi tu o,  
cytuję : „ Zbrodnie w Pawłoko-
mie (3 marca 1945 r., por. Józef 
Biss „Wacław”, AK-DSZ), Pi-
skorowicach (18 kwietnia 1945 
r., kpt. Józef Zadzierski „Woły-
niak”, NOW), Wierzchowinach 
(6 czerwca 1945 r., kpt. Mieczy-
sław Pazderski „Szary”, NSZ-
-NZW) oraz dziesiątki innych, 
pojedynczych mordów, których 
podstawą była ksenofobia pro-
wadząca do czystek etnicznych, 
łatwo znajdowały uzasadnienie 
w świadomości mordujących.  
Autor wyjaśnia nam w bardzo 
specyficzny sposób, cytuję  :Jak 
usprawiedliwiano mordy?

 W celu pokonania ewentualne-
go dysonansu moralnego albo 
traumy bądź dla prostego opisu 
pobudek dokonuje się heroizacji 

własnych postaw i zachowań. 
Oficjalnymi motywacjami sta-
wały się m.in.:
1) zemsta, czy raczej sprawiedli-
wa kara za zbrodnie ukraińskie 
na Wołyniu,
2) wymierzenie sprawiedliwo-
ści/zemsta za faktyczną bądź do-
mniemaną współpracę z Niem-
cami albo z polską lub sowiecką 
komunistyczną władzą,
3) konieczność ukarania za ne-
gatywny stosunek do polskiego 
podziemia,
4) ideologia homogeniczności/
czystości etnicznej państwa, 
czyli usprawiedliwione działa-
nie dla dobra ojczyzny jako war-
tości wyższej,
5) chęć ostrzeżenia na przy-
szłość tych, którzy mieliby po-
tencjalnie złe zamiary. Wreszcie 
last, but not least, (ostatni, ale 
nie mniej ważny- S.B)
6) mordowanie, czasami brutal-
ne, dziesiątek osób, w tym dzie-
ci, oraz kradzież dobytku ofiar 
wykonywane były na rozkaz, co 
miało zwalniać z moralnej od-
powiedzialności za dokonane 
czyny. Już po samej zbrodni kon-
struowano dalszą argumentację, 
która miała uzasadnić okrutne 
działania oraz zmniejszyć po-
tencjalny dysonans moralny. „
Oczywiście zaprezentowałem 
tu tylko fragment w/w artykułu, 
który można znaleźć pod lin-
kiem zamieszczonym na począt-
ku.  Przeczytałem go z uwagą i 
zapewniam, ze nie mam zamiaru 
kupować i czytać książki pana 
Mazura. Jej treść obraża pamięć 
pomordowanych Polaków nie 
tylko na Wołyniu ale i wszędzie 
tam gdzie zginęli z rąk ukraiń-
skich zbrodniarzy w latach 1939- 
1047.  Nie mniej poszukałem  
informacji na temat tej pozycji.  
Znów zaskoczył mnie fakt, że na 
okładce jest powszechnie znane 
zdjęcie na którym są:  Hiero-
nim Dekutowski  ps. „Zapora” i 
Zdzisław Broński ps. „Uskok”.  
Wykorzystanie wizerunku ci-
chociemnego „Zapory” sugeruje 
już bez czytania, że jest to jeden 
ze złych bohaterów tej książki. 
W tym miejscu zacytuję własne 
słowa  M. Mazura (  wypowiedzi 
z wywiadu jaki przeprowadziła 
z  nim Aleksandra Dunajska - 
Minkiewicz z Nowej Trybuny 
Opolskiej, opublikowany pod 
tytułem: „ Niech politycy trzy-
mają się od historii z daleka 
„) „ Tzw. obiektywizm history-
ka powinien jednak wymuszać 

odłożenie własnych poglądów 
na bok i przyjrzenie się źródłom. 
Tymczasem niekiedy już na po-
czątku książki wiemy, jakie będą 
wnioski, bo teza została posta-
wiona na starcie i pod nią do-
bierane są jedne fakty, a pomija-
ne inne.” (https://www.swiatk-
siazki.pl/antykomunistycznego-
podziemia-portret-zbiorowy-
1945-1956-6578802-ksiazka.
html )    

Wydawca książki ( wydana 28. 
11. 2019 r.)  chcąc zachęcić do 
kupienia podaje:

 „Żołnierze Wyklęci”, czyli bo-

jownicy antykomunistycznego 
podziemia z lat 40. i 50. XX wie-
ku, w ostatnich latach stali się 
bohaterami zbiorowej wyobraź-
ni Polaków. Po dziesięciole-
ciach piętnowania lub przemil-
czania ich walka doczekała się 
uznania i upamiętnienia. Jest też 
wyraźnie mitologizowana. Dr 
hab. Mariusz Mazur, historyk z 
Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, proponuje 
nowe spojrzenie na powojenną 
partyzantkę - od strony men-
talności jej uczestników. Do-
cieka, jak i dlaczego tak, a nie 
inaczej, myśleli i działali ludzie 
konspirujący po wojnie. Tworzy 

ich portret zbiorowy i odpowia-
da na ważne pytania: skąd się 
wzięli w podziemiu, jakie mieli 
pochodzenie i wykształcenie, do 
jakich wartości się odwoływali, 
czy byli religijni, czy odczuwa-
li strach lub dumę, wreszcie o 
czym marzyli, jak wyobraża-
li sobie niepodległą Polskę i 
swoje w niej miejsce. Autor nie 
unika też problemów kontro-
wersyjnych, takich jak przeja-
wy demoralizacji partyzantów, 
bandytyzmu czy alkoholizmu, 
skłonności do agresji i przemo-
cy. Publikacja jest nowatorska, 
łącząc historię i psychologię 
społeczną, a zarazem jest napi-

https://wielkahistoria.pl/jak-polscy-partyzanci-tlumaczyli-sobie-mordowanie-niewinnych-ukraincow/
https://wielkahistoria.pl/jak-polscy-partyzanci-tlumaczyli-sobie-mordowanie-niewinnych-ukraincow/
https://wielkahistoria.pl/jak-polscy-partyzanci-tlumaczyli-sobie-mordowanie-niewinnych-ukraincow/
https://wielkahistoria.pl/jak-polscy-partyzanci-tlumaczyli-sobie-mordowanie-niewinnych-ukraincow/
https://www.swiatksiazki.pl/antykomunistycznego-podziemia-portret-zbiorowy-1945-1956-6578802-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/antykomunistycznego-podziemia-portret-zbiorowy-1945-1956-6578802-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/antykomunistycznego-podziemia-portret-zbiorowy-1945-1956-6578802-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/antykomunistycznego-podziemia-portret-zbiorowy-1945-1956-6578802-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/antykomunistycznego-podziemia-portret-zbiorowy-1945-1956-6578802-ksiazka.html
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sana w sposób przystępny dla 
czytelnika. Jak twierdzi w recen-
zji wydawniczej znany historyk 
Marcin Zaremba: „Mariusz Ma-
zur nie oskarża, raczej stara się 
zrozumieć, dostarczając mate-
riał w sprawie. Jest to „historia 
rozumiejąca”: motywy, postawy, 
zachowania, a nie oskarżająca 
czy – druga skrajność – apolo-
getyczna. Spodziewamy się, że 
książka wywoła zainteresowa-
nie i dyskusję w środowisku hi-
storycznym i mediach. Niestety 
nie można się zgodzić z Panem 
Marcinem Zarembą, Mariusz 
Mazur niestety oskarża i to wy-
raźnie widać. Kim jest pan M. 
Mazur? W wikipedi można zna-
leźć miedzy innymi że: dr hab. 
Mariusz Mazur- polski historyk, 
doktor habilitowany nauk hu-
manistycznych, profesor nad-
zwyczajny Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie.  Zajmuje się szeroko pojętą 
problematyką Polski Ludowej, 
totalitaryzmu, autorytaryzmu, 
mechanizmami manipulacji i 
indoktrynacji, w tym języka, 
próbą opisu mentalności władzy 
oraz społeczeństwa. (...) Zajmu-
je się także działaniem na rzecz 
podwyższania standardów w na-
uce.  Nie wiem kto jest autorem 
tego tekstu, ale mam zbyt wiele 
wątpliwości.  Wśród osiągnięć 
warto zauważyć fakt przyzna-
nia nagrody im. J. Giedroycia za 
książkę: O człowieku tendencyj-
nym... (2011) Z prasy dowiadu-
jemy się, że zrezygnował z za-
siadania w Komitecie Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Zrobił to w proteście przeciw-
ko wyrzuceniu z szeregów ko-
mitetu prezesa Towarzystwa 
Ukraińskiego oraz obecnej poli-

tyki IPN. Tego nie skomentuję, 
chociażby z powodu który pre-
zentuję poniżej. W wywiadzie 
dla NTO  M. Mazur powiedział 
między innymi : „ ...  słowa dra 
Jarosława Szarka (obecnie pre-
zes IPN - red.), który stwierdził, 
że „wykonawcami zbrodni w 
Jedwabnem byli Niemcy, którzy 
wykorzystali w tej machinie wła-
snego terroru, pod przymusem, 
grupę Polaków. Potem tłuma-
czył, że w prawie międzynaro-
dowym jest zapis, że za zbrod-
nie na terenie okupowanym 
odpowiada okupant. W ten sam 
sposób można by uznać, że wy-
konawcami zbrodni na Polakach 
na Wołyniu byli Niemcy, którzy 
wykorzystali grupę Ukraińców. 
To przecież absurd.” Reasumu-
jąc to co mówi pan M. Mazur 
jest absolutnym absurdem, wi-
dać, że zbyt mało wie w temacie 

Wołynia, a konkretnie o „Rzezi” 
jaką urządzili Polakom Ukraiń-
cy z OUN i UPA, bez przymusu 
ze strony Niemców.

„Krótka historia UPA dla Po-
laków. Czy historycy nas po-
godzą? „To następna książka 
pasująca pod postawione w ty-
tule artykułu pytanie :  Czemu, 
a dokładniej komu ma to słu-
żyć?  Jest to książka Kazimierz 
Wóycickiego, nawiasem mówią 
jak podaje wikipedia syna żoł-
nierzy polskiego podziemia i 
powstańców warszawskich.

Wydawca  (PRACOWNIA 
WYDAWNICZA ANDRZEJ 
ZABROWARNY ) zachęca-
jąc do kupienia książki pisze  ; 
Najnowsza książka wybitnego 
publicysty i historyka w zwięzłej 
i popularnej formie przedstawia 
skomplikowane relacje polsko-
-ukraińskie i ukraińsko-polskie. 
Jej wielką zaletą jest podjęte sta-
ranie zrozumienia ukraińskich 
racji (wcale niejednoznacznych 
wśród samych Ukraińców) oraz 
szacunek dla ukraińskiego spoj-
rzenia na własne dzieje. Autor, 
który zafascynowany jest Ukra-
iną, stara się wyważyć i pojąć 
racje obu stron. Książka Ka-
zimierz Wóycickiego ułatwia 
znalezienie drogi do wzajemnej 
akceptacji i szacunku.  

Nie wiem dlaczego wydawca 
nazywa autora wybitnym publi-
cystą, ale ma prawo do własne-
go zdania. Być może dlatego, 
że na  jego liście wydawniczej 
znajdują się między innymi  ta-
kie pozycje jak: „Ukraińcy i Po-
lacy na Naddnieprzu Wołyniu i 
w Galicji Wschodniej” (Boh-
dan Hud), czy  „Za to że jesteś 
Ukraińcem Wspomnienia z lat 
1944-1947 (Bogdan Huk) „.
Kazimierz Wóycicki  napisał 
: „Krótką historię UPA dla 
Polaków”, rodzi się pytanie 
dlaczego dla” Polaków” i kim 
w takim razie jest autor. Być 
może dlatego spotkanie autor-
skie z Kazimierzem Wóycickim 
16. 12. 2019 r. miało miejsce w 
„Ukraińskim Domu” w Warsza-
wie.

Organizatorzy zapraszając in-
formowali między innymi, że: 
Autor w serii zwięzłych esejów 
zgrupowanych w dwóch czę-
ściach: „Potrzeba pamięci i 
sianie nienawiści” i „Drogi i 
rozdroża pojednania”, wyjaśnia 
skomplikowane relacje między 
oboma narodami nie tylko w kon-
tekście historycznym, ale także 
politycznym i psychologicz-
nym. Nie znajdziemy tu ostrych 
stwierdzeń i kategorycznych 
sądów, opisywane wydarzenia 
uwzględniają racje zarówno 
polskie, jak i ukraińskie. Jak 
pisze profesor Leszek Zasztowt, 
„Książka ułatwia znalezienie 
drogi do wzajemnej akceptacji 
i szacunku. […] Nasze historie 
są niezwykle zbieżne. Tak jak 

nasze winy i grzechy. Strzeżmy 
się zwłaszcza grzechu zaniecha-
nia, który wielokrotnie pogrążył 
i Polskę, i Ukrainę, stając się 
przeszkodą w ich dążeniu do 
niepodległości. Tę książkę trze-
ba koniecznie przeczytać”. dr 
Kazimierz Wóycicki – historyk, 
politolog i publicysta, pracow-
nik Uniwersytetu Warszawskie-
go. Wykładał na uniwersytecie w 
Iwano-Frankiwsku, Użgorodzie, 
Ostrogu. Uczestnik Rewolucji 
Godności na Majdanie w 2014 
roku. Zajmuje się też stosunkami 
polsko-niemieckimi, był dyrek-
torem w Düsseldorfie i Lipsku. 
Jako dziennikarz pracował w 
BBC (1986-1987), publikuje się 
m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Po-
litico”. Spotkanie poprowadzi 
Oleksandra Iwaniuk – doktor 
nauk humanistycznych w zakre-
sie nauk o polityce, pisarka, za-
łożycielka Klubu literackiego Po 
Sąsiedzku. Spotkanie odbędzie 
się w języku polskim. Pytania do 
autora można będzie zadawać w 
językach polskim i ukraińskim.
 (https://pl.naszwybir.pl/spotka-
nie-autorskie-z-kazimierzem-
-woycickim/ )  
‚Nie byłem na tym spotkaniu a 
ni na żadnym z innych, bo nie 
zgadzam się z takimi opiniami 
jakie zaprezentuje  np. cytowa-
ny  profesor Leszek Zasztowt, 
„Książka ułatwia znalezienie 
drogi do wzajemnej akceptacji i 
szacunku. […] Nasze historie są 
niezwykle zbieżne. [...] „ Przy-
znaje, że nie słyszałem o tym 
profesorze ( naprodukowano ich 
tylu), ale skwituję to krótko: po-
wiedział co wiedział, a nie wie 
nic. Dziwię się, że Kazimierz 
Wóycicki, zajmujący się w 
większości stosunkami polsko-
-niemieckimi, nie zauważył, że 
Niemcy potrafili przeprosić Po-
laków ( nawet ostatnio w 2019 
r.) i nie pozwalają na propago-
wanie nazizmu w swoim kraju. 
A co robią Ukraińcy widać i sły-
chać od kilku lat. Zatem to nie 
historycy mogą nas pogodzić a 
właściwe podejście do proble-
mu rządzących, czego ostatnim 
przykładem jest wystąpienie np. 
prezydenta Niemiec. Pozwolę 
sobie zacytować: Chylę czoła 
przed cierpieniem ofiar, proszę 
o wybaczenie za historyczną 
winę Niemiec, przyznaję się do 
nieprzemijającej odpowiedzial-
ności - mówił w Warszawie 
prezydent Niemiec Frank-Wal-
ter Steinmeier w 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. 
Kanclerz Niemiec Angela Mer-
kel powiedziała, że nie jest jej 
łatwo przemawiać w  Auschwitz 
był niemieckim obozem zagłady 
w Polsce. Niemniej wyznała : 
Odczuwam głęboki wstyd, bio-
rąc pod uwagę barbarzyńskie 
zbrodnie, które zostały tu popeł-
nione przez Niemców - w Miej-
scu Pamięci Auschwitz-Bir-
kenau, podczas uroczystości 
10-lecia Fundacji Auschwitz-
-Birkenau.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Powstanie przeciw obcym i nieprzyjaciołom
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

We Lwowie poczęło wychodzić 
od 1 stycznia 1861 nowe poli-
tyczne pismo „Głos” na podsta-
wie koncesyi, udzielanej przez 
Dyrekcyę policyi Ludwikowi 
Skrzyńskiemu, który złożył żąda-
ną kaucyę w obligach indemniza-
cyjnych na kwotę 16.200 zł. i za-
warł umowę z drukarnią Edwarda 
Winiarza. Naczelną redakcyę no-
wej gazety objął powieściopisarz 
Zygmunt Kaczkowski. Obok 
niego zgrupowali się: Jan Zacha-
ryasiewicz, Karol Widman, Leon 
Bochenek i Henryk Rewakowicz 
.(Józef Białynia Chołodecki o 
dziejach powstania styczniowe-
go).
Gdy cenzura władz politycznych 
walczyła z zarzutami czyniony-
mi  w piśmie urzędnikom, iż są 
hamulcem zmian postępowych, 
nadpłynęło od mieszkańców 
Warszawy 
„Posłanie do wszystkich r o d a k 
ó w   n a   z i e m i p o l s k i e j!  
Zbrodnicza zmowa i przemoc 
Rosyi  pogwałciła najświętsze 
prawa Boskie i ludzkie i pozba-
wiła Polskę bytu politycznego. 
Nad cząstkami rozszarpanej oj-
czyzny panują obcy i nieprzyja-
ciele, a w różny sposób rządząc, 
dążą przecież do jednego celu: do 
zupełnego dokonania zbrodni na 
naszym narodzie! Rządy ich nad 
nami są fałszem, niesprawiedli-
wością, bezprawiem i niewolą! 
Wydzierają nam ojczystą mowę; 
sieją nieufność pomiędzy nami, 
kłócąc to włościan z dziedzica-
mi, to chrześcian z Żydami, to 
Rusinów  z Polakami, a wszyscy 
przecież jesteśmy dziećmi jednej 
matki, jesteśmy braćmi Polaka-
mi. Nie pozwalają rozszerzyć się 
oświacie. 
W szkołach używają moskiew-
skiego lub niemieckiego języka, 
albo też złego i mącącego umy-
sły wykładu nauk. Wyższe szko-
ły, uniwersytety poznosili, a niż-
szych dla ubogiego ludu zakładać 
nie pozwalają. 
Religię, kapłanów znieważają 
Moskale, a przytem ogranicza-
ją wolność obrządków i modli-
twy. Odsunąwszy nas od praw 
słusznych, od urządzeń wolnych, 
chcą nas jeszcze odsunąć i od 
Boga, nie dozwalają modlić się 
za szczęście Ojczyzny. 
Niszczą moralność, cnotę, od-
wagę, a szerzą rozpustę, znie-
wieściałość i zbytki, zcieśnili 
handel, rzemiosła, ruch swobod-
ny, obarczyli ogromnemi podat-
kami i prowadzą nas do nędzy 
i ciemności, bo nędzny, a głupi 
praw swoich nie zna. Narzuca-
ją nam obcych urzędników, 
tysiące młodzieży naszej upro-
wadzają na zatracenie w dale-
kie strony do swoich wojsk mo-
skiewskich lub niemieckich i tam 
każą im przelewać krew za obce, 
a nie polskie sprawy. Więzienia  
polityczne i wygnania zapełnia-
ją najszlachetniejszymi ludźmi. 
wydzierają majątki, targają węzły 
rodzinne i okłamują nas i świat 
cały. Nikt nie jest pewien swego 
życia, swobody i mienia! 
Prześladują ubiór, słowo, myśl, 
a nawet uczucia! Nigdzie nie 
było większej niewoli i nigdzie 
nie ma większego bezprawia! 
Rządy Rosyi i Prus w Polsce są 
nieustanną zbrodnią, która psuje 

postęp i wolność nawet innych 
narodów. Wspólność interesów 
duszenia nas zbliża ich w wielu 
razach i jest węzłem konieczne-
go między niemi związku, wobec 
którego wolność europejskich 
narodów rozwinąć się, a ich bez-
pieczeństwo utrwalić nie może. 
.. Pod ciężkiem jarzmem, pod 
czujnym i mściwym wrogiem 
pracować musimy na naszą wol-
ność. Dlatego to potrzebna nam 
jest roztropność i umiejętność 
korzystania z zaślepienia rządów, 
które coraz bardziej gwałcąc 
prawa, coraz bardziej obrażając 
potrzeby narodu, same sobie upa-
dek gotują. 
Przypomnijcie sobie ostatnie 
warszawskie wypadki i zasta-
nówcie się, jaka jedność i siła 
wstąpiła w nasz naród, w chwili 
najgwałtowniejszej niesprawie-
dliwości rządów. Mordowanie 
ludzi bezbronnych i niesłychany 
ucisk moskiewskiego rządu, a 
obok tego mordowanie prawa i 
słuszności względem nas w pra-
wodawczych Izbach berlińskich, 
różne gwałty, nadużycia, zakazy, 
więzienia, narzuconych nam, a 
obcych rządów, nie potrafiły nas 
osłabić i strwożyć. Mordy i bez-
prawia siły i siła obłąkanego ro-
zumu, zwyciężyć nie mogły du-
cha narodowego.(…) Niech żyje 
Polska! Niech nikt dla Polski pra-
cy, grosza i życia nie żałuje”

Powyższą odezwę umieściła jako 
korespondencyę z Warszawy, 
wychodząca w Wrocławiu „S c 
h l e s i s c h e Z e i t u n g” w nie-
mieckiem tłumaczeniu Nr. 322 z 
13. lipca 1861 i nie uległa nawet 
konfiskacie, skierowało się nato-
miast całe ostrze miecza przeciw 
redakcyi „Głosu” przeciw Kacz-
kowskiemu, który opublikował 
„Posłanie” w Nr. 161 z 16. lipca 
1861. 
Gdy w dniu tym o godzinie 7 rano 
posłano wedle przepisu szczot-
kowe odbicie do cenzury, spadła 
rewizya policyjna z taką szyb-
kością do drukarni, iż znalazła 
zaledwie 12 egzemplarzy „Gło-
su” gotowych, 405 zaś odbitych 
zaledwie na pierwszej i czwartej 
stronie, Nakład skonfiskowano i 
zwołano natychmiast posiedze-
nie sądu karnego, który orzekł, iż 
inkryminowany artykuł zawiera 
w swej treści zbrodnię stanu w 
myśl  58 lit. c, ustaw karnych, i 
uchwalił wytoczenie śledztwa są-
dowego, rewizyę w dotyczących 
lokalach i uwięzienie Kaczkow-
skiego. Nazajutrz rano ujrzał się 
Kaczkowski w celi więziennej 
Nr. 31, a lekarz sądowy zbadaw-
szy go, orzekł, iż może być pod-
dany chłoście rózgami.(…) Kon-
fiskata „Głosu”, zabiegi i wyroki 
władz rządowych, nie zdołały 
wyplenić z korzeniem inkrymi-
nowanej odezwy mieszkańców 
Warszawy.(…)
W dwa dni po wybuchu po-
wstania styczniowego otrzymała 
skonsygnowana poprzednio mło-
dzież lwowska polecenie przy-
gotowania się do wymarszu, a po 
upływie dni sześciu wyruszyła 
pierwsza partya uczniów z pro-
fesorem E.Slaskim na czele na 
plac boju.
 I rozpoczął się zaciąg dalszych 
ochotników w szeregi powstań-

cze, rozpoczę-
ło się zbiera-
nie zasobów 
p ien iężnych , 
p rzemycan ie 
broni, strzeli-
wa, mundurów, 
p r z y b o r ó w 
szpitalnych i 
f o r m o w a n i e 
o d d z i a ł ó w . 
Równocześnie 
podtrzymywa-
no, podnieca-
no ducha pa-
t ryotycznego 
przez zebrania, 
nabożeńs twa 
i śpiewy, a po 
ulicach roz-
b r z m i e w a ł o 
u s t a w i c z n i e 
echo marszu. 
„Co to za gwar 
wesoły car”,.. 
Akcyę prowa-
dzono otwar-
cie, a że nie 
brakło przytem zdrajców i de-
nuncyantów nawet wśród grona 
pozornych patryotów, miały 
organa rządowe najdokładniej-
szą o wszystkiem wiadomość. 
Już pismem z 3. lutego 1863 L. 
1961A. V. doniósł dyrektor po-
licyj, prezydentowi apelacyi, że 
na czele narodowego komitetu 
stoją Adam książe Sapieha, dr. 
Franciszek Smolka i dr Floryan 
Ziemiałkowski.

22 stycznia 2020 roku obcho-
dzimy 157 rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. Minę-
ło 157 lat a wciąż nad obecnym 
kształtem Polski chcą zapanować 
ci sami wrogowie, obcy i nieprzy-
jaciele, a w różny sposób rządząc, 
dążą przecież do jednego celu: do 
zupełnego dokonania zbrodni na 
naszym narodzie! Rządy ich nad 
nami są fałszem, niesprawiedli-
wością, bezprawiem i niewolą. 
Chcą odsunąć nas od praw słusz-
nych, chcą odsunąć nas od Boga.
Polecam doskonałą analizę nowo-
czesnej, uzasadnionej pseudonau-
kowo, niezwykle skutecznej so-
cjotechnicznie metody zniszcze-
nia naszej narodowej tożsamości, 
naszego człowieczeństwa, naszej 
wolności, naszej chrześcijańskiej 
prawości, miłości bliźniego i na-
tury w wykładzie w poniedział-
kowym Klubie Ronina. 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=nuAOgLKW880

I jak wtedy nie brakuje zdrajców 
i denuncyantów nawet wśród gro-
na pozornych patriotów.
Donoszą, skarżą, znieważają na-
szą demokratycznie wybraną 
potrzebę wolności i prawości i 
zapraszają naszych odwiecznych 
wrogów, urzędnicy zajmujący 
elitarne stanowiska jak marszałek 
sejmu czy prezes sądu. Już nie tyl-
ko we Wrocławiu gazeta niemiec-
ka ale w całej Polsce, już nie tylko 
gazeta ale inne media, produkcje 
teatralne i kinowe, wydawnictwa, 
fundacje, stowarzyszenia, instytu-
ty naukowe, reklama  działalność  
proniemiecką i prorosyjską a an-
typolską prowadzą. Oni nie są 
elitą, oni tylko zajmują elitarne 
stanowiska opłacane z moich, 
podatnika  pieniędzy. 

Uważają się za elitę lewicowo 
liberalną. To są niewątpliwe lu-
dzie, którzy są na elitarnych sta-
nowiskach ale nie są elitą. To są 
dwie różne rzeczy. Po rewolucji 
październikowej też bardzo róż-
ni ludzie zajmowali elitarne sta-
nowiska i nigdy tą elitą się nie 
stali. (wykład w Klubie Ronina) 
Żal, nie mamy elity lub mamy jej 
niewiele. Wymordowano ich bo 
byli hrabiami, ziemianami, na-
ukowcami, duchownymi, przed-
siębiorcami, żołnierzami, polity-
kami , prawnikami, leśnikami, le-
karzami, artystami, działaczami, 
urzędnikami, światłymi chłopami 
i robotnikami itp. działającymi 
pro publiko bono.
Kilka dni temu TV Trwam przy-
pomniała sprawę Morskiego Oka. 
To dzięki zaangażowaniu hrabie-
go Władysława Zamoyskiego, 
który nie szczędził rozumu, ser-
ca,  prywatnych pieniędzy by ten 
fragment Tatr nie został Polsce 
zabrany oraz profesora lwowskie-
go, Oswalda Balzera, który spra-
wę sporną skierowaną do Sądu 
na neutralny teren do Grazu  w 
Szwajcarii argumentami polskimi 
uzasadnił, tłumy Polaków wędru-
ją szlakami Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. 
Wydany w 1907 r we Lwowie 
Wywód praw polskich przed 
sądem polubownym w Grad-
cu z planem sytuacyjnym, 254 
stron doskonałej znajomości hi-
storii, geografii, etnografii, prawa, 
Oswald Balzer kończony słowa-
mi: 
Stosownie do tego mam zaszczyt 
przedstawić wniosek:
Wysoki Trybunał raczy uznać, 
że całe obecnie między  Galicyą 
a Węgrami  s p o r n e   t e r y t 
o r y u m, ograniczone Potokiem 
od Rybiego, szczytem Rysów i 
Grzbietem Żabiego, obejmujące 
parcele 2537,2538, 2539, 2540, 
2541 katastru stałego galicyjskie-
go z r. 1846, stanowi część skła-
dową królestwa Galicyi i do niego 
prawnie należy. 
Polegając w pełni na poczuciu 
prawa tego Wysokiego Trybuna-
łu, ufni w pomoc Boga - Sprawie-
dliwego, oczekujemy z otuchą i 
spokojem wyroku, na który teraz 
kolej.
Spór dotyczył niewielkiego tere-

nu Polski przedrozbiorowej, Pol-
ska była pod rozbiorami a jednak 
społeczeństwu polskiemu udało 
się występować solidarnie  tak 
jak podczas Powstania Stycznio-
wego, a polska elita skutecznie 
broniła interesu polskiego.

Nie wystąpiła przeciw Rosji ale 
przeciw Polsce w Powstaniu 
Styczniowym ludność rusińska, 
obecnie ukraińska. W jednym z 
Urywków z pamiętników o po-
wstaniu z r. 1863, zebranych i 
wydanych przez  dr Zofię Szy-
balską nakładem Towarzystwa 
Nauczycieli szkół wyższych w 
1913 r.  tragedię młodzieży pol-
skiej we wsi Sołowijówka opisał 
Struś.

Nareszcie w nocy 8 maja wy-
ruszyło około 300 młodzieży z 
Kijowa w stronę lasów powiatu 
radomyskiego, dla połączenia 
się z powstańcami tego powiatu.  
Jednocześnie 21 ludzi, z których 
najmłodszy miał 15 lat, a żaden 
nie liczył 25, wybrało się wzywać  
lud rusiński do walki ze wspól-
nym wrogiem. Przedsięwzięcie 
było istotnie szalone, poświęce-
nie bezprzykładne, bo na stepie 
gdzie ani las nie kryje , ani góra 
nie zasłoni a wojska moskiewskie 
wszędzie się znajdują… Fatalizm 
pchnął garstkę młodzieży w kie-
runku Sołowijówki, wsi słynącej 
z hajdamackiego usposobienia i 
tradycyjnej skłonności do rozbo-
jów i kradzieży. Zaledwie oddział 
wszedł do wsi, był natychmiast 
otoczony uzbrojonym tłumem 
ludu. Na wieść, że Moskale są 
w pobliżu, powstańcy zatrzyma-
li się i uszykowawszy pod pło-
tem, czekali ich nadejścia. ..Lud 
ośmielony coraz szczelniej ście-
śniał mały oddziałek. Niektórzy 
zaczęli sięgać po broń, złożoną 
na wozie….zrobił się alarm, ktoś 
krzyknął „bij na śmierć” i w jed-
nej chwili lud się rzucił na nie-
szczęśliwych z siekierami i koła-
mi, obalił , podeptał, stratował, a 
pomordowanych zaczął kaleczyć 
okropnie.(Struś, Szkice z powsta-
nia).

Bożena Ratter

https://www.youtube.com/watch?v=nuAOgLKW880
https://www.youtube.com/watch?v=nuAOgLKW880
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OD ŻYDOBOLSZEWIZMU DO ŻYDOBANDERYZMU 
ANTYPOLSKA - FASZYSTOWSKA-OLIGARCHICZNA 
-ANTYSEMICKA UKRAINA
Aleksander Szumański 
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Rozważając obecną sytuację 
środowisk kresowych w Polsce, 
dochodzę do wniosku, że głów-
ny ciężar krwawej apokalipsy 
z epoki mordów ukraińskich 
nacjonalistów dokonanych 
na 200 tysiącach obywatelach 
polskich w czasie II Wojny 
Światowej, Polaków, Czechów, 
Rosjan, Żydów, Ormian prze-
jęli nie tylko banderowcy z no-
wego rządu Ukrainy ze swoim 
prezydentem Żydem Petro Po-
roszenko – Walzmanem i Ży-
dami w rządzie, tworząc judeo 
Ukrainę nacjonalistyczno – fa-
szystowską, antysemicką i an-
typolską, ale również te same 
środowiska rozgnieżdżone w 
naszym nieszczęśliwym kraju, 
jak określa Polskę Stanisław 
Michalkiewicz.
„Cały ten kraj oparty jest na 
kłamstwie i oszustwie. Wybra-
li sobie bandytów na bohate-
rów narodowych i nie można 
im nic powiedzieć ani wytłu-
maczyć. Na Wołyniu stawiają 
pomniki mordercom kobiet 
i dzieci. Kłamią i wierzą w te 
kłamstwa”.
„Separatyści toczą walki z sa-
mymi sobą – kto z kogo robi 
idiotów?” Oczywiście środo-
wiska kresowe stanowiące we-
dług gazety ukraińskiej szabes 
gojów, zdrajców Polski i agen-
tów imperialnej Rosji, z par-
szywymI kłamstwami  Wal-
demara Łysiaka w tle. http://
mysl-polska.pl

 ŻYDZI W PARLAMENCIE 
UKRAINY - OD ŻYDOBOL-
SZEWIZMU DO ŻYDOBAN-
DERYZMU

Nie można wykluczyć, że będzie 
polskie zbliżenie Stronnictwa 
Amerykańsko - Żydowskiego w 
ramach podziału jakiego doko-
nał Stanisław Michalkiewicz
To może dokumentować zdol-
ność do przewrotności wpisaną 
w cywilizację podwójnej moral-
ności - to jest od żydobolszewi-
zmu do żydobanderyzmu. 
Można jeszcze dodać, że to w 
ramach handlowania wojną i po-
kojem.
Resortowe oligarchiczne ży-
dowskie dzieci to b.prezydent 
Petro Poroszenko (Walzman) i i 
b. premier Arsenij Jaceniuk.
Jak było do przewidzenia zgar-
nęli przeszło połowę głosów z 
nie wielką przewagą Jaceniuka . 
Następny Żyd w tym bandyckim 
towarzystwie to progejowski 
mer Kijowa Żyd Witlalij Klicz-
ko. Próg wyborczy przekroczyła 
banderowska „Batkiwszczyna” 
z Julią Tymoszenko stepową  
chazarską Żydówką  o nazwisku 
Kapitelman.
I ci banderowscy bandyci będą 

rozmawiali na temat sformowa-
nia nowego nacjonalistycznego, 
antypolskiego, faszystowskiego, 
oligarchicznego rządu.
Myślę, że czas już najwyższy 
nazywać rzeczy po imieniu. 
Zwłaszcza po tym, co obserwo-
waliśmy na Ukrainie. Po zaan-
gażowaniu po stronie żydow-
skiej rewolty na Majdanie ży-
dowskiego elementu z Polski, co 
dowiodło niezbicie, że podziały 
wśród Żydów z PO i z PiS nie 
zmieniają istoty ich wspólnej 
polityki w Polsce wobec Pola-
ków.
Pora już skończyć zabawę z eu-
femizmami typu: jacyś oni, fi-
nansowa mafia, dawna komuna 
(to wyjątkowo głupie) itp. „trzy-
mają w Polsce władzę”. Nikt 
nie powinien mieć wątpliwości, 
że Polska, zresztą podobnie jak 
cały Zachód, znajduje się pod 
żydowską okupacją syjonistycz-
nych USA i Izraela.
A więc, naszym rzeczywistym 
wrogiem jest Żyd trzymający 
bezpośrednio i jednocześnie 
zakulisowo ster władzy w Pol-
sce, syjonistyczne USA oraz 
stworzona przez żydowską fi-
nansjerę z USA UE.
Niezależnie od tego, ile razy ta-
kie myślenie zostanie nazwane 
antysemityzmem, nie zmieni to 
w najmniejszym stopniu me-
rytorycznej słuszności takiego 
właśnie myślenia.
Istnienie Ukrainy z żydo - rzą-
dem lub podział Ukrainy jest 
także niekorzystny dla Rosji, 
skurczy się bowiem obszar, któ-
ry stanowi jej strefę bezpieczeń-
stwa.
Rosja posiada ogromne moż-
liwości oddziaływania gospo-
darczego, a więc i polityczne-
go, na Ukrainę i syjonistyczny 
Żyd już płacze – co teraz bę-
dzie, jeśli Rosja odwróci się od 
Ukrainy?

 Czołowy syjonista USA, Zbi-
gniew Brzeziński, chc0iał za-
proponować Rosji status Ukra-
iny podobny do tego, jaki mia-
ła Finlandia w czasach ZSRS. 
Zapomniał jednak, że Rosjanie 
szybko uczą się na błędach i 
wiedzą, ile warte są żydowskie 
deklaracje. Państwa słowiańskie 
po rozpadzie ZSRS miały stano-
wić strefę bez bloków militar-
nych – słowa dotrzymał tylko 
ZSRS , żydostwo z USA już nie.
Ukraina pod żydo - rządami 
prowadzącymi ją do UE (zaraz 
potem do NATO) zdecydowa-
nie pogłębi swój już istniejący 
regres gospodarczy i pogorszy 
materialny poziom życia Ukra-
ińców (wzrostu cen nośników 
energii żądają BŚ i MFW).
Korupcja, która dręczy Ukrainę, 
uzyska status konstytucyjny, 

właściwy dla żydowskiego ka-
pitalizmu – jak w Polsce, a więc 
rozmiary korupcji staną się to-
talne i państwowe.
Nastąpi dalsza prywatyzacja 
zysków i jednoczesne uspo-
łecznienie strat. Wszystko to w 
perspektywie roku, dwóch, po-
winno dać o sobie znać w po-
staci wzrostu niezadowolenia 
społecznego.
Ale jeśli Ukraińcy wyjdą na uli-
ce, to już syjoniści z USA ich 
nie wesprą, a miejscowa żydo 
- władza może kazać do nich 
strzelać, jak w Danii w 1992r., 
czy w Polsce 
w 2012 r. – strzelano do świę-
tujących niepodległość Pola-
ków!!!

 Czy możliwy jest wariant gru-
ziński?

 Nie można wykluczyć, że Ro-
sja może stanąć w obronie Ro-
sjan zamieszkujących Ukrainę 
(głównie wschodnią jej część) 
– ma do tego pełne prawo.
Byłoby to logiczne działa-
nie na rzecz rosyjskojęzycz-
nej większości mieszkańców 
Ukrainy, którzy nie życzą so-
bie członkostwa w żydowskiej 
UE, opowiadają się natomiast 
za szeroką współpracą z Rosją.
Błędy, które źle rokują Rosji i 
Słowianom.
Jest coś, co Rosja może zrobić, 
a czego do tej pory nie zrobiła, 
co jest kardynalnym błędem w 
walce z bezwzględnym żydo- 
systemem Zachodu. Chodzi 
o stworzenie, przynajmniej w 
państwach słowiańskich, nieza-
leżnych narodowych mediów.
To kosztuje znacznie mniej niż 
wszelkie militaria i militarne ak-
cje, a efekty daje porównywalne 
do zbrojnych akcji. Konieczna 

jest budowa narodowej świado-
mości politycznej.
W Internecie codziennie poja-
wiają się miliony informacji, w 
tym takie, które dotyczą szuka-
nej przez Ciebie frazy: Tymo-
szenko żydowskie pochodzenie. 
By uszanować Twój czas i uła-
twić dostęp do interesujących 
informacji stworzyliśmy wiki.
fakt.pl. 
Jest to encyklopedyczny zbiór 
tekstów, które pojawiają się na 
stronie www.fakt.pl. Wśród 
nich są takie, których treść doty-
ka szukanej przez Ciebie: Tymo-
szenko zydowskie pochodzenie. 
Naszą selekcję znajdziesz po-
niżej. Fakt.pl porusza rozmaitą 
tematykę, dlatego znajdziesz tu 
informacje z obszaru wydarzeń, 
polityki, sportu, show biznesu, 
plotek, ekonomii, technologii i 
wielu innych. www.fakt.pl to 
nie tylko artykuły, ale również 
setki zdjęć i filmów. Te które 
mogą dotyczyć interesującej 
Cię frazy: Tymoszenko  zydow-
skie pochodzenie również tutaj 
znajdziesz. Jeśli mimo wszystko 
nasz wybór Cię nie zadowala i 
potrzebujesz więcej informacji, 
to proponujemy byś do tego wy-
korzystał wyszukiwarki na dole 
strony. Pozwoli ona jeszcze do-
kładniej przeszukać portal www.
fakt.pl pod kątem Tymoszenko 
zydowskie pochodzenie.
Żydowskie elity w Polsce 
wspierają banderowski faszyzm 
na Ukrainie
Od czasu rozpoczęcia neoban-
derowskiej rewolucji na Placu 
Niepodległości w Kijowie (Maj-
danie) polscy politycy i media 
prześcigały się w dezinformo-
waniu społeczeństwa, przede 
wszystkim przemilczano faszy-
stowską proweniencję organi-
zatorów rebelii i cel, do którego 

zmierzali.
Ounowska euforia ogarnę-
ła dziennikarzy (z wyjątkami) 
odnosiło się wrażenie, że ich 
aktywność umysłowa została 
poważnie naruszona. (OUN - 
Organizacja Ukraińskich Nacjo-
nalistów), Zapraszani komenta-
torzy w oderwaniu od kontek-
stu historycznego i wydarzeń 
poprzedzających wiecowanie w 
Kijowie skupili uwagę wyłącz-
nie na „agresji Rosji”, „winie 
Putina” i „wrogich działaniach 
separatystów”. 
Nieobiektywny przekaz infor-
macji powodował mętlik w gło-
wie przeciętnego Polaka, tym 
większy, że kłamstwa sączone 
wcześniej nie były dementowa-
ne.
Konflikt zbrojny nie wybucha 
bez przyczyny, w przypadku 
Ukrainy on narastał od uzyska-
nia niepodległości przez ten 
kraj. Przed eskalacją konfliktu 
ostrzegali rzetelni ukraińscy hi-
storycy, weterani II Wojny Świa-
towej i intelektualiści, ci którzy 
próbowali odważnie zmierzyć 
się z haniebnym dziedzictwem 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN) i jej struktur 
zbrojnych.
Polscy badacze problemu prze-
strzegali przed odradzaniem się 
na Ukrainie Zachodniej agre-
sywnego ukraińskiego nacjona-
lizmu, zagrażającemu pokojowi 
w tej części Europy. W III RP 
każdy kto odpowiedzialnie wy-
powiadał się na ten temat był 
„agentem KGB”, obecnie jest 
„agentem Putina”. Obrzucanie 
niewybrednymi epitetami nieza-
leżnych, kompetentnych dzien-
nikarzy i historyków to zasługa 
dobrze zorganizowanej siatki 
czcicieli OUN-UPA, od 1990 r. 
rezydujących w Polsce i decy-

/ Prof. Leszek Balcerowicz wszedł do ukraińskiego rządu jako przedstawiciel prezydenta Poroszenki. https://www.newsweek.pl/swiat/
balcerowicz-przedstawicielem-prezydenta-poroszenki-co-to-oznacza/qwvh2dv
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dujących o ważnych sprawach 
państwa.
Droga jaka doprowadziła do 
zwycięstwa politycznych spad-
kobierców Stepana Bandery 
była długa i pokrętna, starannie 
przygotowana, prowadziła przez 
Polskę, była drogą upokorzeń 
Polaków. We wrześniu 1989 r. 
delegacja „Solidarności” pod 
przewodnictwem Adama Mich-
nika brała udział w pierwszym 
zjeździe Narodowego Ruchu 
Ukrainy w Kijowie, na zjeździe 
pod szczytnymi hasłami wol-
ności i demokracji wybudzono 
głęboko uśpione upiory ukraiń-
skiego nacjonalizmu.
Do „rewolucji narodowej” i 
przejęcia władzy na Ukrainie 
ukraińscy pomocnicy Hitlera 
przebywający za granicą przy-
gotowywali się praktycznie od 
zakończenia II Wojny Świato-
wej. Po rozpadzie ZSRR wracali 
na Ukrainę z bagażem nacjona-
listycznej propagandy, zmitolo-
gizowaną historią OUN-UPA i 
przesłaniem do Polaków – ludo-
bójstwa nie było, o konfliktach 
zapomnieć. W stosunkowo krót-
kim czasie udało się im rozpro-
pagować banderowską patologię 
i zdobyć przyczółki w ważnych 
dla funkcjonowania państwa 
strukturach władzy. Początkowo 
zabarykadowali się we Lwowie 
skąd przebojem ruszyli na Ki-
jów.
Pierwsza, jako organizacja 
społeczna, zarejestrowała się 
OUN-Melnyka pod nazwą Or-
ganizacja Ukraińskich Nacjo-
nalistów. Znacznie większą siłą 
dysponowała frakcja OUN-Ban-
dery, zalegalizowała się jako 
partia polityczna pod nazwą 
„Kongres Ukraińskich Nacjo-
nalistów” (KUN). Partia ta w 
marcu 1992 r. zorganizowała w 
Kijowie konferencję, na której 
podtrzymała cel strategiczny 
wytyczony przez OUN w 1929 
r. – mianowicie budowę państwa 
na wszystkich „ukraińskich zie-
miach etnicznych”. W skład tego 
państwa maję wejść okupowane 
terytoria przez Białoruś, Rosję, 
Polskę, Słowację, Rumunię i 
Mołdawię. W ukraińskiej nacjo-
nalistycznej terminologii taka 
Ukraina nosi nazwę „Ukraiński-
ja Samostija Soborna Derżawa”, 
jej zbudowanie oznacza wojnę z 
sąsiadami.
Zapowiedziane wdrożenie w 
życie zasad „nacjonalnej idei” 
oznaczało wojnę domową. Ukra-
ina jest państwem wielonarodo-
wościowym, ponad 20% miesz-
kańców stanowią Rosjanie, a 
kolejne 30% Ukraińcy rosyjsko-
języczni. Na wspomnianej kon-
ferencji wystąpił gen. Rol, który 
powiedział: „I niechaj dziś i w 
przyszłości w siłach zbrojnych 

Ukrainy żyją tradycje UPA (…) 
wysoka świadomość narodowa, 
duchowość, dyscyplina, goto-
wość bić się do ostatniego tchu, 
do ostatecznego zwycięstwa nad 
wszystkimi wrogami Ukrainy”. 
(Wiktor Poliszczuk, „Dowody 
Zbrodni”, Toronto 2000, s. 683).
KUN liczył 15 tys. członków, 
w 1999 r. w Radzie Najwyż-
szej posiadał 4 deputowanych. 
OUN-Bandery otrzymała pomoc 
finansową z diaspory i wsparcie 
Ukraińskiego Komitetu Amery-
ki. KUN powołał do życia para-
militarną przybudówkę pod na-
zwą Sportowo-Szkoleniowe To-
warzystwo „Tryzub” i „Bractwo 
UPA”. W styczniu 2005 r. po-
wstała „Wszechukraińska Mło-
dzieżowa Organizacja Społecz-
na Sojusz Narodowy” nawią-
zująca do dorobku OUN-UPA i 
ideologii Dmytra Doncowa, ha-
słem naczelnym tego ugrupowa-
nia jest „Ukraina ponad wszyst-
ko”. Najbardziej wpływową 
partią nawiązującą do tradycji 
OUN-UPA jest „Swoboda”, par-
tia ta powstała 13 października 
1991 r. jako Socjal-Nacjonali-
styczna Partia Ukrainy. 
Jej członkowie w 2011 r. zapo-
wiadali utworzenie „banderow-
skiej armii”, która przejdzie 
Dniepr, Donbas i zbuduje tam 
państwo.
Na terenie Ukrainy działają le-
galnie inne niewielkie liczebnie 
partie i organizacje kontynuują-
ce idee Bandery i Szuchewycza. 
Na ten temat wiele można do-
wiedzieć się z ówczesnej prasy, 
przykładowo: „Młodzieżowy 
Kongres Nacjonalistów traktu-
je walkę UPA jako złotą kartę 
w historii Ukrainy”, lub o tym, 
że w 2004 r. młodzi nacjonaliści 
z Wołynia oświadczyli „Mło-
dzież gotowa jest do powtórze-
nia działań UPA”. W ukraińskiej 
nacjonalistycznej prasie ukazy-
wały się artykuły amerykańskie-
go doradcy Zbigniewa Brzeziń-
skiego, autorów z Polski Jacka 
Kuronia, Grzegorza Motyki, 
Tadeusza Olszańskiego i innych 
apologetów OUN-UPA.
Do terenowej władzy samorzą-
dowej na Ukrainie Zachodniej 
wchodzili czciciele ukraińskie-
go nacjonalizmu, z ich inicjaty-
wy rozpoczęto budowanie po-
mników patronom ukraińskiego 
szowinizmu Banderze, Klacz-
kiwśkiemu. Wzniesiony w 1992 
r. pomnik zbrodniarza wszech-
czasów Romana Szuchewycza 
po kilku dniach został wysa-
dzony w powietrze. Zaprojekto-
wana przez Stany Zjednoczone 
„pomarańczowa rewolucja” na 
Ukrainie utorowała drogę do 
prezydentury Wiktorowi Jusz-
czence, do objęcia tego stano-
wiska był on przygotowywany 

od 1990 r. Z ramienia politycz-
nej formacji Juszczenki „Nasza 
Ukraina” do Rady Najwyższej 
weszli skrajni nacjonaliści min. 
„wódz” OUN-Bandery Jani-
sław Stećko. Wielu z nich obję-
ło ważne stanowiska w rządzie. 
Jednym z oligarchów popierają-
cy Juszczenkę był Petro Poro-
szenko (Walzman).
„Pomarańczową Rewolucję” 
wsparły władze polskie, podpo-
rządkowane dyrektywom CiA. 
W jednym rzędzie z banderow-
cami na placu w Kijowie stanęli 
prezydenci Polski Lech Wałęsa i 
Aleksander Kwaśniewski, lide-
rzy partii PiS i PO. Był to szok 
dla Polaków czekających na po-
tępienie ludobójczej OUN-UPA 
odpowiedzialnej za okrutne wy-
mordowanie 200 tys. kresowych 
Polaków.
Ekipa Wiktora Janukowycza 
częściowo zahamowała ouniza-
cję ale nie zapobiegła przygo-
towaniom przez zagranicznych 
sponsorów operacji „Kijów”. W 
stosownym czasie setki autoka-
rów z mieszkańcami zachodnich 
obwodów wyruszyło na Majdan, 
wieziono faszystowskie emble-
maty, portrety twórców ukraiń-
skiego ruchu faszystowskiego, 
broń i inne akcesoria. Sekretarz 
generalny NATO upominał Ja-
nukowycza aby przeciwko „po-
kojowym” demonstrantom nie 
zarządzał stanu wojennego z 
użyciem wojska.
Rażącą hipokryzją państw UE i 
USA było popisywanie się wro-
gością do legalnie wybranego 
prezydenta Janukowycza i Ro-
sji. Faktem jest, że wielu miesz-
kańców wyszło na Majdan z 
pokojowymi hasłami aby zapro-
testować przeciwko korupcji, 
nieefektywnemu zarządzaniu 
państwem i biedzie, organizato-
rzy mieli inne cele, mianowicie 
dokonania kolejnego przewrotu 
państwowego i przejęcie wła-
dzy.
Organizatorami protestu były 
radykalne antyrosyjskie i anty-
polskie, o czym się nie mówi, 
partie nacjonalistyczne „Swobo-
da”, „Batkiwszczyna”, „Prawy 
Sektor”. Manifestanci uzbrojeni 
w broń palną, butelki z benzy-
ną i inne narzędzia rozpoczę-
li wielomiesięczną „pokojową 
rewolucję demokratyczną”. W 
tym czasie sterroryzowali wiele 
ośrodków władzy, palili biura 
Partii Regionów, budynki ad-
ministracji rządowej i posterun-
ki milicji przechwytując broń, 
niszczyli infrastrukturę własne-
go państwa.
Metodą wypróbowaną przez 
swoich przodków na Polakach 
i innych mieszkańcach Kre-
sów II RP w latach 1943-1947 
dokonali masakry kilkuset 

mieszkańców Odessy, którzy 
schronili się w Domu Związko-
wym, tragedia miała miejsce 2 
maja 2014 r. Inne makabrycz-
ne dokonania sił zdolnych wy-
łącznie do niszczenia, polska 
TVN, opanowana przez orę-
downików ukraińskiego nacjo-
nalizmu, nie pokazywała.
Banderowską rewoltę moral-
nie i politycznie wspierali go-
ście z Polski, politycy z partii 
PO, PiS, Twojego Ruchu i So-
lidarnej Polski. Najbardziej 
aktywnymi gośćmi byli Paweł 
Kowal, Kamińska, Saryusz-
-Wolski, Bronisław i Dawid 
Wildsteinowie, Buzek, Kurski. 
Skandalicznie zachował się 
Jarosław Kaczyński, człowiek 
deklarujący podtrzymywanie 
tradycji patriotycznych, sta-
nął pod czerwono-czarnym 
banderowskim sztandarem i 
wykrzykiwał słowa, którymi 
pozdrawiali się banderowcy. 
Był to widok żenujący.
W czasie neobanderowskiej 
rewolucji w Polsce zapanował 
amok, antyrosyjską histerię 
graniczącą z psychozą pod-
grzewali eksponenci pracują-
cy na rzecz realizowania glo-
balnej polityki USA. Sytuację 
komentowali przedstawiciele 
mniejszości narodowych o 
poglądach jawnie antypol-
skich. Sejm podjął uchwałę 
o „solidarności z narodem 
ukraińskim”, de facto z jego 
szowinistycznym marginesem. 
Straszono inwazją rosyjską, 
wzywano do przekazywania 
broni i sprzętu wojskowego 
zbanderyzowanej Ukrainie 
wrogiej naszemu państw.
Bojownicy Majdanu otwarcie 
głosili i nadal głoszą, że po roz-
prawie z Donbasem wystąpią 
o odzyskanie ziem okupowa-
nych. W amoku dziennikarka 
Maria Stepan ubrana w czer-
wono-czarny strój, nawiązu-
jący do banderowskich barw, 
obwieściła rozpoczęcie wojny 
polsko-rosyjskiej. Można było 
to określić jednym słowem – 
obłęd.
W skład wyłonionego w wyni-
ku zamachu stanu rządu we-
szli aktywni działacze partii 
nacjonalistycznych. Na starcie 
zajęli się zmianą ustawy ję-
zykowej. Na Ukrainie ponad 
15 milionów obywateli posłu-
guje się językiem rosyjskim 
a 80% rodzin ma bliskich i 
krewnych w Rosji. Kierunek, 
w jakim zmierzali zwycięscy 
wywołał szok na wschodniej i 
południowej Ukrainie. Przera-
żonych manifestantów wsparli 
robotnicy i górnicy Donbasu. 
Strajkujący domagali się zor-
ganizowania referendum w 
sprawie statusu regionów.

Samozwańczy rząd Jaceniu-
ka uznał protestujących za 
terrorystów, separatystów, 
agentów Putina i odmówił ja-
kichkolwiek rokowań z nimi, 
zarządził przeprowadzenie 
akcji wojskowej i milicyjnej 
z udziałem lotnictwa. Akcję 
wspierały oddziały Gwardii 
Narodowej pospiesznie formo-
wane z bojowników Majdanu. 
Rozpoczęła się wojna domowa.
Należy przypomnieć, że w 
okresie międzywojennym, po-
mimo usilnych starań nacjo-
nalistów mieszkających na 
terenie II RP, nie udało się im 
poszerzyć swoich wpływów na 
wschód od rzeki Zbrucz. Po 
wybuchu wojny niemiecko- 
radzieckiej w 1941 r. za woj-
skami niemieckimi na Ukrainę 
wyruszyły tzw. grupy pochod-
ne obu frakcji OUN-Melnyka i 
Bandery.
Ich celem było tworzenie 
struktur państwowych, byli 
oni tam postrzegani jako 
zbrojni kolaboranci Hitlera i 
wrogowie narodu ukraińskie-
go. Minęło 70 lat i nadal są 
nazywani „galicyjskimi faszy-
stami” a w Użhorodzie „gali-
cyjską zarazą”. Nie ma zgody 
na zerwanie historycznych 
więzi z Rosją, mieszkańcy nie 
chcą państwa budowanego na 
ideologii opartej na nienawiści 
i nie tolerują pouczeń w jakim 
języku mają mówić i jakich 
bohaterów czcić.
Ukraina jest sztucznym two-
rem i nie zasługuje na byt pań-
stwowy.

Dokumenty, źródła, cytaty:

- „Myśl Polska”- najstarszy 
polski tygodnik ukazujący się 
od 1941 roku.

 Monika Śladewska  
http://mysl-polska.pl

Mieczysław Sylwester Kazi-
mierzak https://www.facebo-
ok.com/mieczsilver?fref=ts

http://wolna-polska.pl/wiado-
mosci/zydowska-opozycja-na-
-ukrainie-2013-12%20chazar-
scy%20%C5%BCydzi

http: / /cykl is ta .wordpress .
com/2014/07/28/kraj-opar-
ty-na-bandyckich-tradycjach-
-banderyzmu-i-propagandow
ych-osiagnieciach-faszystowsk
ich-goebbelsikow/

https: / /www.youtube.com/
watch?v=jz09bL0C6K0

https://www.facebook.com/
mieczsilver?fref=ts

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.

http://mysl-polska.pl
https://www.facebook.com/mieczsilver?fref=ts
https://www.facebook.com/mieczsilver?fref=ts
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowska-opozycja-na-ukrainie-2013-12 chazarscy %C5%BCydzi
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowska-opozycja-na-ukrainie-2013-12 chazarscy %C5%BCydzi
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowska-opozycja-na-ukrainie-2013-12 chazarscy %C5%BCydzi
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowska-opozycja-na-ukrainie-2013-12 chazarscy %C5%BCydzi
http://cyklista.wordpress.com/2014/07/28/kraj-oparty-na-bandyckich-tradycjach-banderyzmu-i-propagandowych-osiagnieciach-faszystowskich-goebbelsikow/
http://cyklista.wordpress.com/2014/07/28/kraj-oparty-na-bandyckich-tradycjach-banderyzmu-i-propagandowych-osiagnieciach-faszystowskich-goebbelsikow/
http://cyklista.wordpress.com/2014/07/28/kraj-oparty-na-bandyckich-tradycjach-banderyzmu-i-propagandowych-osiagnieciach-faszystowskich-goebbelsikow/
http://cyklista.wordpress.com/2014/07/28/kraj-oparty-na-bandyckich-tradycjach-banderyzmu-i-propagandowych-osiagnieciach-faszystowskich-goebbelsikow/
http://cyklista.wordpress.com/2014/07/28/kraj-oparty-na-bandyckich-tradycjach-banderyzmu-i-propagandowych-osiagnieciach-faszystowskich-goebbelsikow/
http://cyklista.wordpress.com/2014/07/28/kraj-oparty-na-bandyckich-tradycjach-banderyzmu-i-propagandowych-osiagnieciach-faszystowskich-goebbelsikow/
https://www.youtube.com/watch?v=jz09bL0C6K0
https://www.youtube.com/watch?v=jz09bL0C6K0
https://www.facebook.com/mieczsilver?fref=ts
https://www.facebook.com/mieczsilver?fref=ts
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„Epopeja wołyńska 1913-1945” 
to obszernych rozmiarów saga 
rodzinna opowiadająca o losach 
Polaków mieszkających w oko-
licy Łucka na Wołyniu w czasie 
zakreślonym w tytule. Opowieść 
zaczyna się przed I wojną świa-
tową, w okolicy Bożego Na-
rodzenia 1913 r. W tym czasie 
rodzi się pierwszy syn Adama i 
Róży Korzeniowskich. Wokół 
mieszkają Ossolińscy, Kraszew-
scy, Bujalscy… Część z Polaków 
została przesiedlona na Wołyń 
na mocy ukazów carskich po po-
wstaniu styczniowym. Nie wol-
no im kupować ziemi. Jeśli chcą 
powiększyć swoje gospodarstwo, 
kupują ziemię na nazwisko za-
przyjaźnionych Ukraińców. Przed 
I wojną żyją sobie jednak dostat-
nio i zamożnie.  Dalej - mamy tu 
opisaną I wojnę światową, wojnę 
polsko-bolszewicką, okres mię-
dzywojenny z zarysowującymi 
się tarciami pomiędzy Polakami a 
Ukraińcami, pierwsze wejście So-
wietów i ich ucieczkę w 1941 r.. 
„Za pierwszych Sowietów” wie-
lu miejscowych Żydów zaczyna 
wysługiwać się nowej, radzieckiej 
władzy, zaś część Polaków zosta-
je wywieziona w głąb Związku 
Radzieckiego, m. in. na Ałtaj i na 
Kołymę. Potem jest ucieczka bol-
szewików i wejście Niemców. W 
czasie niemieckiej okupacji męż-
czyźni z rodziny Korzeniowskich 
zostają aresztowani za posiadanie 

broni i grozi im kara śmierci. Poza 
tym, do głosu dochodzą współ-
pracujący z Niemcami Ukraińcy, 
którzy zaczynają czystkę etniczną 
mającą na celu całkowitą elimina-
cję Polaków.

Autorka przedstawia dramatyczne 
wydarzenia, jakie miały miejsce w 
1943 r. na Wołyniu, czyli mordo-
wanie Polaków przez ich ukraiń-
skich sąsiadów, palenie domów i 
wypychanie Polaków z ziemi, na 
której mieszkali od pokoleń. Opi-
sała słynną krwawą niedzielę, jaka 
zdarzyła się 11 lipca 1943 r., kiedy 
to Ukraińcy dokonali masakry lu-
dzi w wielu wołyńskich wioskach. 
Przedstawiła m. in. zbrodnię w 
Kisielinie w powiecie horochow-
skim województwa wołyńskiego, 
gdzie rezuni z UPA zaatakowali 
ludzi wychodzących po mszy z ko-
ścioła. We wnętrzu świątyni zabi-
to wówczas około setki Polaków. 
Uratowała się część z nich, która 
uciekła na piętro dobudowanej do 
kościoła plebanii. Przez wiele go-
dzin plebania była oblegana przez 
upowców, zginęło kilku Polaków, 
ale reszta uszła z życiem. 
Główni bohaterowie książki, czyli 
Korzeniowscy, także cudem ura-
towali się od śmierci z rąk rezu-
nów, choć ich dom był oblegany 
przez Ukraińców. Udało im się 
uciec, a potem repatriowali się 
do Polski.  Dużym walorem tej 
powieści jest szczegółowe przed-

stawienie historii Wołynia w XX 
wieku. Zachwycają opisy życia 
codziennego, świąt kościelnych, 
prac polowych, jedzenia, ubiorów 
i zwyczajów na wołyńskiej wsi. 
Jest tutaj świetnie zarysowane tło 
społeczno-historyczne. A do tego 
wszystko zostało opowiedziane 
pięknym językiem. 
 Powieść ta została wydana dwa 
razy w wydawnictwie Norberti-
num (w 2008 i w 2013 roku), a 
trzeci raz w wydawnictwie Zysk 
i Ska (w 2017 roku, pod zmienio-
nym tytułem „W krainie dębów 
i krwi”).  Autorka jest z pocho-
dzenia Wołynianką.  - Urodziła 
się w Progonowie, położonym na 

przedmieściu Torczyna. Jej przod-
kowie ze strony ojca brali udział 
w powstaniu listopadowym, zaś 
ze strony matki uczestniczyli w 
powstaniu styczniowym. Na Wo-
łyniu życie obu rodzin było blisko 
związane z Łuckiem, gdzie jej 
członkowie kształcili się w tam-
tejszych, znakomitych szkołach 
średnich (…) Po drugiej wojnie 
światowej autorka znalazła się 
wraz ze swoją rodziną w Hrubie-
szowie, gdzie spędziła wczesną 
młodość, uczęszczała do Szkoły 
Podstawowej i do Liceum Ogól-
nokształcącego. Studia odbyła w 
Lublinie, w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, w zakresie 

filologii klasycznej – czytamy na 
jej temat na stronie wydawnictwa 
Norbertinum. Oprócz „Epopei 
wołyńskiej” Skibińska-Podbielska 
wydała m. in. zbiory aforyzmów, 
opowiadania oraz powieść „Epo-
peja prowincjonalna”. .............

Kształtując obecnie w trudnej sy-
tuacji politycznej dobrosąsiedz-
kie stosunki z Ukrainą, musimy 
jednak pamiętać o historycznych 
prawdach tamtych czasów i od-
dania im sprawiedliwości oraz 
całkowitego rozliczenia, by móc 
je w przyszłości wybaczać. W 
innym przypadku historia prze-
szłych krzywd przyćmi potrzebę 
przyszłości

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Jadwiga Skibińska-Podbielska. 
„Epopeja wołyńska 1913-1945”
Alicja  Łukawska
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„Nie bądźcie obojętni”
Andrzej Łukawski
Słowa wypowiedziane przez 
Mariana Turskiego podczas jego 
wystąpienia w Oświęcimiu obie-
gły cały Świat i były wielokrot-
nie powtarzane i to nie tylko w 
mainstreamowych mediach i nie 
tylko w Polsce. 
Wg. Pana Mariana, więźnia obo-
zów koncentracyjnych słowa nie 
bądźcie obojętni stanowią 11 
przykazanie.  
W tych słowach kryje się pewien 
bardzo ważny dla powojenne-
go pokolenia przekaz, przekaz 
z którego należy wyciągać jak 
najdalej idące wnioski a który 
w latach 30. ub. wieku Europa i 
Świat zlekceważyły mimo prze-
słanek zwiastujących nadcho-
dzącą burzę wojenną.   

Nie byłbym sobą gdym nie od-
niósł się do tego „przykazania” 
ale nie chodzi mi absolutnie o 
polemikę z Panem Marianem 
Turskim, a bardziej o rozszerze-
nie i dodanie swojej interpretacji 
do owego „przykazania” której 
zabrakło mi w przesłaniu do po-
wojennego pokolenia.

Gdy Pan Marian „przeniósł” 
słuchaczy w lata trzydzieste ub. 
wieku i rozpoczął przywoływa-
nie obrazów tamtych lat od ber-
lińskiej ławeczki z napisem że 
nie jest ona dla Żydów, zacząłem 
uważniej słuchać co do powie-
dzenia ma Pan Marian. Oczami 
wyobraźni patrzyłem na kolejne 
obrazy „rysowane” przez Pana 
Mariana i jako żywo przypomi-
nały mi te, oglądane w histo-
rycznych materiałach filmowych 
dostępnych na kanałach YT oraz 
w ofercie telewizyjnej dokumen-
talnych programów historycz-
nych. Jego przekaz był prosty, 
bez koloryzowania klarowny, 
zgodny z prawdą historyczną a 
przede wszystkim oparty na tym 
co widział w czasach w jakich 
przyszło mu żyć. 
Nie ukrywam że wzruszyłem się 
słuchając tego wystąpienia i dla-
tego z olbrzymią niecierpliwo-
ścią czekałem na „coś więcej” w 
wystąpieniu, coś co niemal rów-
nolegle podążało za nazizmem 
w Niemczech a chodzi mi o roz-
wijający się nacjonalizm ofero-
wany i kreowany przez  Dmytro 
Doncowa.

W tym miejscu niejeden czytają-
cy zada pewnie pytanie: a co  to 
ma wspólnego z holokaustem, 
obchodami rocznicy wyzwolenia 
nazistowskiego KL Auschwitz-
-Birkenau i wystąpieniem Pana 
Mariana? 
Ano ma i to bardzo dużo. Za 
raczkującymi wówczas w pań-
stwach graniczących z Polską 
niemieckimi i sowieckimi totali-
taryzmami, podążał bezpaństwo-

wy nacjonalizm który dopiero 
szukał dla siebie miejsca pod 
opartą na kłamstwach i terrorze 
strukturę państwowości. 
W latach 30 XXw. Roman 
Dmowski przestrzegał:

..Nie ma siły ludzkiej, zdolnej 
przeszkodzić temu, ażeby ode-
rwana od Rosji i przekształcona 
na niezawisłe państwo Ukraina 
stała się zbiegowiskiem aferzy-
stów całego świata, którym dziś 
bardzo ciasno jest we włas nych 
krajach, kapitalistów i poszuki-
waczy kapitału, organizatorów 
przemysłu, techników i kup-
ców, speku lantów i intrygantów, 
rzezimieszków i organizatorów 
wszelkiego gatunku prostytucji: 
Niemcom, Francuzom, Belgom, 
Włochom, Anglikom i Amery-
kanom pośpieszyliby z pomocą 
miejscowi lub pobliscy Rosjanie, 
Polacy, Ormianie, Grecy, wresz-
cie najliczniejsi i naj ważniejsi 
ze wszystkich Żydzi. Zebrałaby 
się tu cała swoista Liga Naro-
dów…

Te wszystkie żywioły przy udzia-
le sprytniejszych, bardziej bie-
głych w interesach Ukraiń-
ców, wytworzyłyby przewodnią 
warstwę, elitę kraju. Byłaby to 
wszakże szczególna elita, bo 
chyba żaden kraj nie mógłby po-
szczycić się tak bogatą kolekcją 
międzynarodowych kanalii....
Między wierszami słów wypo-
wiedzianych przez  Dmowskiego 
wyraźnie widzę 11 przykazanie 
P, Mariana - nie bądźcie obojętni 
ale  szkoda że wówczas nikt tego 
nie zauważył a konsekwencje tej 
„ślepoty” już niebawem okazały 
się dla Polaków II RP zgubne. 
 
Świat zbliżał się do wojny a  
wspomniany wyżej twórca ukra-
ińskiej koncepcji nacjonalizmu 
przyjętej w latach 30. ub. wieku 
przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów za podstawę ide-
ologiczną działalności politycz-
nej nie zwalniał a kolaboranci 
z OUN są odpowiedzialni za 
udział w holocauście rozpęta-
nym w czasie II WŚ. 
Są odpowiedzialni dlatego, że 
Niemcy wykorzystywali rów-
nież formacje kolaborantów 
-w tym  Ukraińską Policję Po-
mocniczą- do organizowania i 
bezpośredniego udziału w eg-
zekucjach ludności żydowskiej. 
Udział „Ukaraińców” w egzeku-
cjach odbywał się na ziemiach 
polskich, (dzisiejszych) białoru-
skich, litewskich i ukraińskich a 
także poza wymienionymi. Ukra-
ińscy policjanci byli strażnikami 
w obozach koncentracyjnych, a 
także czynnie uczestniczyli w li-
kwidacji gett żydowskich. 
W latach 1941-43 Niemcy z 

powszechnym udziałem policji 
ukraińskiej dokonywali likwi-
dacji ludności żydowskiej. Poli-
cja ukraińska uczestniczyła we 
wszystkich czynnościach proce-
su zagłady. 
Według szacunków profesora 
Stefana Possony’ego, bazujące-
go na dokumentach izraelskiego 
Instytutu Jad Waszem, w róż-
nych akcjach antyżydowskich 
(masowych egzekucjach, depor-
tacjach itp.) wzięło udział około 
jedenastu tysięcy Ukraińców, 
którzy w służbie niemieckiej i 
przy udziale jednostek niemiec-
kich wymordowali na samym 
tylko Wołyniu i Małopolsce 
Wschodniej 450.000 Żydów. 1)

Jednym z najkrwawszych 
oprawców i katów był  czynny 
wykonawca Holocaustu Iwan 
Demianiuk, ukraiński zbrodniarz 
wojenny oskarżony o udział w 
blisko 28 tys. morderstwach.

Zanim jednak do tego doszło 
przenieśmy się w lata 30 ubie-
głego stulecia do II RP, która 
stanowiła wielonarodowy, wie-
lokulturowy i wielowyznanio-
wy tygiel ówczesnej Europy. W 
takiej oto polaryzacji społecznej 
Polska podjęła trud organizacji 
państwa które przez 123 lata było 
wykreślone z map Europy a nie 
było to łatwe. Mniejszości na-
rodowe a zwłaszcza mniejszość 
deklarująca swoją przynależność 
do sztucznie wykreowanej przez 
Austrię Ukrainy nie ułatwiała 
procesu odbudowy Polski. Inspi-
rowana przez kandydata na króla 
Ukrainy  austriackiego arcyksię-
cia Wilhelma  zwanego „wy-
szywanym”, upatrywała szansę 
na powstanie nowego podmiotu 
państwowości siejąc od chwili 
uzyskania przez Polskę niepod-
ległości działania o  charakterze 
terrorystycznym. 
Z rąk terrorystów OUN, 29 
sierpnia 1931 ok. godz. 20:30 w 
pokoju pensjonatu sióstr bazylia-
nek zginął  Tadeusz Hołówko  

Zbrodni dokonało dwóch 
sprawców, którzy zbiegli z miej-
sca jej dokonania. Ciało Tade-
usza Hołówki zostało sześcio-
krotnie ugodzone pociskami z 
broni krótkiej. Śmierć Hołówki 
wywołała szok społeczny, zosta-
ła potępiona przez społeczności 
polską i ukraińską i odbiła się 
echem za granicą. Eksportacja 
zwłok Tadeusza Hołówki z Tru-
skawca odbyła się przy udziale 
licznej miejscowej ludności. Po 
przewiezieniu ciała ze Lwowa 
do Warszawy, 1 września 1931 
Tadeusz Hołówko został pocho-
wany na cmentarzu ewangelic-
ko-reformowanym w Warsza-
wie.
Sprawcami morderstwa okazali 

się nacjonaliści ukraińscy Dmy-
tro Danyłyszyn i Wasyl Biłas z 
OUN, straceni w grudniu 1932 
wyrokiem Sądu Doraźnego w 
związku z napadem na pocztę w 
Gródku Jagiellońskim (wobec 
nich sprawę umorzono w proce-
sie w 1933). Decyzję o zamachu 
podjęło trzech ludzi: Iwan Ga-
brusewycz, Roman Szuchewycz 
i Zenon Kossak. Proces w spra-
wie zabójstwa Tadeusza Hołów-
ki toczył się przed sądem w Sam-
borze. Na ławie oskarżonych 
w procesie o zabójstwo posła 
Hołówki w 1933, zasiedli także 
Aleksander Bunij (służący w 
pensjonacie, w którym zamiesz-
kał Hołówko), Mikoła Motyka 
(uczeń pośredniczący w prze-
kazywaniu informacji pomiędzy 
Bunijem a sprawcami), Roman 
Baranowski (mający dostarczyć 
pistolet; w 1932 Baranowskie-
go oskarżono o zabójstwo pod-
komisarza Policji Państwowej, 
Emiliana Czechowskiego), Mi-
chał Hnatow (komendant rejo-
nowy OUN, zbiegł za granicę). 2)

Zamach terrorystyczny na mini-
stra Pierackiego 

15 czerwca 1934 członek Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów Hryhorij Maciejko zjawił 
się przed warszawskim Klubem 
Towarzyskim przy ul. Foksal 3 w 
Warszawie, w którym często spo-
tykali się politycy obozu rządzą-
cego, wysokiej rangi wojskowi i 
przemysłowcy. Tam przez dłuż-
szy czas oczekiwał na przybycie 
Pierackiego. O 15.30 minister 

przyjechał służbową limuzyną, 
prowadzoną przez szofera. Gdy 
wysiadł z samochodu, ruszył za 
nim Maciejko. Zamachowiec 
podszedł do Pierackiego i usiło-
wał zdetonować przygotowaną 
wcześniej bombę. Jej zapalnik, 
którym była szklana rurka, za-
wiódł. Wobec takiego rozwoju 
sytuacji, Ukrainiec wyciągnął 
rewolwer i trzykrotnie strzelił do 
Pierackiego, trafiając go w tył 
głowy. Następnie zamachowiec 
wyszedł na ulicę i, pomimo po-
ścigu policjanta (wspomagane-
go przez szofera ministra), uda-
ło mu się zbiec. Wkrótce potem 
Maciejko opuścił Polskę – udał 
się najpierw do Czechosłowacji, 
a później do Argentyny.
Po ciężko rannego Pierackie-
go szybko przyjechała karetka. 
Minister został przewieziony do 
Szpitala Ujazdowskiego, gdzie 
poddano go operacji. Pomimo 
tego, zmarł jeszcze tego samego 
dnia. Rządowa Gazeta Polska 
relacjonowała:
Upływ krwi udało się zatamo-
wać. Następnie lekarze dokona-
li trepanacji czaszki i wydobyli 
kulę. Stan ministra pogarszał 
się z każdą chwilą. Tętno słabło. 
O godz. 5 minut 15 po południu 
nastąpiła agonja 3)

Nie sądzę by deklarowana przez 
ukraińskich nacjonalistów wro-
gość do Polski była całkowi-
cie obojętna dla polskich władz 
jednak wyraźnie widać, że poli-
tyka władz wobec mniejszości 
zwłaszcza ukraińskiej wymykała 
się spod kontroli a znalazła tra-
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giczne  konsekwencje w latach II 
WŚ które nieco wcześniej zaczą-
łem opisywać.  

Berlińska ławeczka nazistów z 
opisanych wspomnień Pana Ma-
riana i początek terroryzmu OUN 
w Polsce mają część wspólną 
które obie te „organizacje” na 
ziemiach II RP przeleją może 
polskiej i europejskiej krwi pod-
czas zbliżającej się II WŚ. 

W publikacjach okresu „przed-
wojnia” wyraźnie dostrzegam 
tytułowe 11 przykazanie „Nie 
bądźcie obojętni” ale jak poka-
zują fakty i krwawa historia II 
WŚ, obojętność niestety zwycię-
żyła. 
Mimo spisanych sojuszy, 1 wrze-
śnia 1939r.  Polska została osa-
motniona a 17 września dodat-
kowo sponiewierana i zdeptana  
bo nie była w stanie stawić opór 
dwóm agresorom. 
Po kampanii wrześniowej Zosta-
ła też podzielona między „hieny” 
które rozpoczęły konsumowanie 
zdobyczy. 
W części sowieckiej, okupant 
znalazł sobie w mniejszości ży-
dowskiej miejscowego sojusz-
nika który ochoczo wspierał 
najeźdźcę wskazując miejsca 
ukrywania się żołnierzy wrze-
śnia, ważnych urzędników,  po-
litycznych działaczy, pracowni-
ków policji, ...., inteligencji.
Wprawdzie nie trwało to dłu-
go ale cztery fale deportacji na 
wschód  pokazują skalę golgoty 
Kresowian tj. Polaków których 
małe ojczyzny do dzisiaj zostały 

po wschodniej stronie Linii Cur-
zona. 
Gdy w wyniku operacji Bar-
barossa Niemcy po raz drugi 
wkroczyły na okupowane przez 
Sowietów  tereny II RP atakując 
ZSRR, mniejszości: litewska, 
białoruska i ukraińska pokazały 
swoje prawdziwą oblicze natury 
i „lojalność” wobec Polski której 
byli obywatelami. Sowieckiego 
okupanta zastąpił hitlerowski 
z którym rzeczone mniejszości 
rozpoczęły  kolaborację. To oni 
wraz z Niemcami organizowali 
policję i pomocnicze oddziały w 
służbie Hitlera i to oni przystąpi-
li do eksterminacji i ludobójstwa 
obywateli II RP - Polaków.
Związek Strzelców Litewskich 
(Lietuvos Šaulių Sąjunga) szau-
lisi 
od 1941 do 1944 roku, razem z 
Niemcami uśmiercili ponad 100 
tys obywateli II RP. 
Zielonymi bramami Ukraińcy 
witali Wehrmacht za którym na 
teren Kresów wkroczyły dwa ba-
taliony Sondergruppe Nachtigall 
i jego „bliźniak” Nachtigall w 
których skład wchodzi Ukraińcy. 
Role się odwróciły. Będąca na 
usługach Sowietów mniejszość 
Żydowska stała się teraz celem 
pogromu w tym i tego dokonane-
go we Lwowie przez wspomnia-
ne bataliony wspierane przez 
lwowskich Ukraińców. 
Po przejęciu od „Bulby” -Taras 
Boroweć- nazwy UPA, pod ko-
niec 1942r. na Wołyniu i Ma-
łopolsce Wschodniej powstała 
kierowana przez szefów OUN 
banderowska frakcja tej organi-

zacji. 
Od początku 1943 roku ludobój-
cza działalność UPA eskalowała  
a 11 lipca (Krwawa Niedziela) 
osiągnęła swoją kulminację. 

W białoruskich Nalibokach i li-
tewskich Koniuchach działający 
w sowieckiej partyzantce Żydzi 
dokonali masakry na Polakach 
wg. banderowskiego „wzorca”.  
  
Proszę zwrócić uwagę, że nie 
mówię tu o działaniach większo-
ści w odniesieniu do mniejszości 
o której poszanowanie zabiega w 
swoim wystąpieniu Pan Marian 
bo rzecz się ma zgoła odwrotnie.
To przedstawiciele -nie wszyst-
kich- mniejszości narodowych 
II RP. Kolaborując z okupanta-
mi przyczynili się na olbrzymią 
skalę do ludobójstwa na obywa-
telach II RP a przy okazji, prze-
chodząc na służbę okupantów 
wypowiedzieli Polsce  lojalność 
i zdradzili.

W wyniku „pieriestrojki” Gor-
baczowa, ówczesne mniejszości 
mają własne państwa ale nie po-
czuwają się do przeproszenia za 
zbrodnie swoich przodków. Wię-
cej, na Litwie widzimy dzisiaj 
dyskryminację mieszkających 
tam Polaków i powolne nisz-
czenie polskości, polskich szkół 
jak też cenzurowanie języka pol-
skiego.  Stoją za tym jak niegdyś 
litewscy nacjonaliści. 
Podobnie lecz bardziej bezczel-
niej ma się rzecz się na Ukrainie 
gdzie tamtejszy nacjonalizm 
wypierany jest przez radykalny 

wariant faszyzmu zwany na-
zizmem. W miastach Ukrainy 
odbywają się cykliczne marsze 
oddające hołd banderze i ban-
deryzmowi które nie odbiega-
jące charakterem i oprawą od 
marszów nazistów z czasów  III 
rzeszy w Berlinie. Czczone są 
rocznice SSGalizien na których 
młodzi Ukraińcy występują w 
umundurowaniu jakie nosili -być 
może- nawet ich przodkowie. 
Hajlowanie i mowa nienawiści 
kierowana jawnym tekstem do 
Polaków to smutna codzienność 
i tu przywołuję 11 przykazanie 
Pana Mariana - nie bądźcie obo-
jętni!!!!

Politycy tego kraju szukają na 
cito tożsamości historycznej a że 
nie można znaleźć czegoś czego 
nigdy nie było tworzy się nową 
historię opartą na kłamstwach 
bo jak mawiał sam Goebbels, 
„Kłamstwo powtórzone tysiąc 
razy staje się prawdą.” 
Ze smutkiem muszę skonstato-
wać, że banderowska religia już 
dawno przekroczyła Bug a to co 
zrobiła mgr Przyłebska powala z 
nóg. Ponad rok temu na wniosek 
prezydenta Dudy zbadała zapisy 
w ustawie o IPN o „ukraińskim 
nacjonalizmie” oraz o „Małopol-
sce Wschodzniej” i wydała wy-
rok w imieniu TK uznający te za-
pisy za niezgodne z Konstytucją. 

Od tego czasu trwa zakrojona 
na szeroką skalę akcja ściga-
nia przez prokuraturę w Polsce 
Kresowian i Polskich Patriotów. 
Za głoszenie prawdy o ukraiń-

skim ludobójstwie dokonanym 
na Polakach IIRP oraz za zde-
cydowane przeciwstawienie się 
banderowskiej religii w Polsce 
jesteśmy przesłuchiwani, na na-
sze mieszkania odbywają się 
„wjazdy” spec służb,  zabierany 
jest sprzęt komputerowy a ser-
wisy i kanały społecznościowe 
są permanentnie inwigilowane 
przez ww.  
Dlatego po raz kolejny przytoczę 
11 przykazanie Pana  Mariana - 
nie bądźcie obojętni!!!!

Nie ma wątpliwości że za „ak-
cją” skierowaną przeciw Kreso-
wianom i Patriotom stoją Ukra-
ińcy ze ZUwP oraz przyjezdni 
których ilość w Polsce szacuje 
się już na co najmniej 3-4 milio-
ny. 
Zapadają już pierwsze i o ZGRO-
ZO skazujące wyroki w sądach 
dlatego powtarzam - nie bądźcie 
obojętni!!!!

Absurdem w akcji prześladowa-
nia Kresowian jest to, że robi 
to mniejszość która za pomocą 
prokuratury usiłuje narzucić 38 
mln populacji pseudo prawdę 
kreowaną przez kijowską juntę i 
ukraiński nacjonalizm.

Panie Marianie Turski, przywo-
ływany przez Pana początek hi-
storii z berlińską ławeczką trwa 
nadal i choć zmienione są portre-
ty, to jednak symbole i barwy na-
dal są te same dlatego na zakoń-
czenie wzywam jak Pan Marian 
- nie bądźcie obojętni!!!!

...dokończenie ze str. 1

Ostatecznie wróciło zaledwie 
nieco ponad 25 tysięcy. Żołnie-
rze polscy, jako jeńcy, byli nieste-
ty najczęściej mordowani, szcze-
gólnie oficerowie i podoficerowie. 
Najbardziej pod tym względem 
zasłynęła  Armia Konna Budion-
nego oraz II (od lipca 1920 r. III) 
Korpus Konny, dowodzonego 
przez Gaj-Chana. Jeńcy polscy 
trafiali do rozsianych na terenie 
bezkresnego imperium – obozów . 
Tam w pierwszej kolejności jeńcy 
poddawani byli szczegółowej re-
wizji. Podporucznik Antoni Głu-
giewicz, któremu udało się latem 
1920 r. zbiec z obozu w Omsku, 
tak to zapamiętał: Ogołocono 
nas kompletnie z posiadanych 
dotychczas rzeczy, zostawiając 
jedynie 1 ubranie, 1-2 par bieli-
zny, 1 koc lub 1 płaszcz. Odebra-
no wszelkie dokumenty osobiste, 
fotografie, pieniądze wszelkiego 
rodzaju, zostawiając tylko 250 
rb. sowieckich, [zabrano ] pier-
ścionki (nawet ślubne), zegarki, 
medalioniki, ubranie, bieliznę, 
brzytwy, scyzoryki, a nawet ka-
wałki mydła, zapałki i trochę 
kawy, które w czasie drogi otrzy-

maliśmy jako tak zw. „pajek” od 
internacjonalistów. Jeńcy byli 
kwaterowani, przeważnie w wa-
runkach urągających wszelkiej 
godności ludzkiej. Najczęściej 
trafiali do nieogrzewanych, sta-
rych i rozpadających się drewnia-
nych baraków lub zdewastowa-
nych zabudowań poklasztornych. 
Oprócz tego polscy jeńcy musieli 
zmierzyć się z obozowym wik-
tem, który pozostawiał wiele do 
życzenia. Podporucznik Czesław 
Przyborowski – następny ucieki-
nier z bolszewickiej niewoli – tak 
raportował na ten temat przesłu-
chującym go oficerom Oddziału 
II: Całodzienne zaprowiantowa-
nie wynosi: 3/4 f. chleba, w któ-
rym jest 50% plew z kaszy jagla-
nej, 3 zoł. cukru [jeden zołotnik to 
4,266 grama], 2 zoł. kawy i obiad 
składający się z rzadkiej zupy w 
skład której powinno wchodzić 
1/2 f. śledzia i 12 zoł. żyta nie-
mielonego, na głowę. Otrzymają 
obiad nieregularnie, raz o godz. 
11 rano, drugim razem o 4 po 
poł. A niekiedy zamiast obiadu 
suchy prowiant lub też zupełnie 
nic. Nie bacząc na to, wspomina 
Czesław Przyborowski:  wysyła-
no nas codziennie nie wyłączając 

niedziel i świąt do ciężkich robót 
przymusowych pod silną eskor-
tą żołnierzy. Kopaliśmy groby, 
pracowaliśmy na przystaniach, 
nosząc ciężary na statki, w warsz-
tatach i magazynach kolejowych, 
urządziliśmy w Depot kolejowym 
sąd nadzwyczajny dla byłego rzą-
du Kołczakowskiego, budując tam 
trybuny, ławki itp., następnie pra-
cowaliśmy czyszcząc ze śmieci i 
gnoju podwórze, nawet czyszcząc 
kanały i ustępy. W ostatnich cza-
sach przed moją ucieczką praco-
waliśmy przy moście kolejowym 
na Irtyszu. Ciężka praca i marne 
wyżywienie miały  fatalny wpływ 
na stan zdrowia jeńców. Prawdzi-
we żniwo zbierały choroby za-
kaźne, takie jak tyfus, czerwon-
ka, czy grasująca w tym czasie 
grypa hiszpanka. Poza tym jeń-
ców nękały szkorbut, anemia, a 
nawet gruźlica.  Nim dotarli do 
w/w obozów, jeńcy wcześniej byli  
osadzani  w różnych więzieniach 
przejściowych.  Polska delegacja 
którą wpuszczono do jednego z 
moskiewskich więzień «pokazo-
wych»  dla oficerów, odnotowała; 
Pościeli jeńcy nie mają, śpią na 
pryczach na własnem ubraniu. 
Wychodki brudne, prymitywne; 

podłogi tam zanieczyszczone. Plu-
skwy w znacznej ilości, zawszenie, 
dezynfektor nieczynny. Kąpiel 2 
razy na miesiąc, zamiast mydła 
dostają proszek do prania złego 
gatunku. Pranie bielizny w pralni 
we własnym zakresie lub za za-
płatą u praczek obozowych. Bie-
liznę wydają na zmianę tylko po 
kąpieli w gatunku bardzo lichym. 
Jak było w innych więzieniach  
trudno sobie nawet wyobrazić. 
Ogniomistrz Włodzimierz Gar-
bowiak przebywający w więzie-
niu w Żytomierzu po uwolnieniu 
relacjonował: Warunki […] były 
niemożliwe: bochenek chleba 
wagi mniej niż 4 funty wydawano 
na dwudziestu pięciu [funt rosyj-
ski to 409,511 gramów.], oprócz 
tego raz na dzień wydawano 
odrobinę obmierzłej polewki, 
głód zatem cierpieliśmy okrut-
ny. Pomimo tego nędznego wiktu 
pędzono do roboty przy wyłado-
wywaniu wagonów i wymagano 
pracy wiele bez względu na brak 
sił. Jedynym ratunkiem dla nas 
byli mieszkańcy okoliczni, któ-
rzy od czasu do czasu, litością 
powodowani przynosili nam po 
kawałku chleba i trochę gorącej 
strawy. O wiele jednak nędzniej 

przedstawiała się u nas sprawa 
pomieszczenia, cele brudne, wil-
gotne, przepełnione ludźmi, parne 
wyziewów smrodów, a ponadto 
brak bielizny, były najlepszymi 
rozsadnikami chorób zakaźnych, 
które przy wszelkim braku pomo-
cy lekarskiej grasowały straszli-
wie, zabierając dziennie z pośród 
jeńców po kilka ofiar.

Układ o wymianie jeńców i za-
kładników z dnia  24 lutego 1921 
roku zobowiązywał rosyjską stro-
nę do przekazania ponad 40 ty-
sięcy polskich żołnierzy. Niestety 
wróciło zaledwie nieco ponad 25 
tysięcy. Wobec braku dostępu do 
rosyjskich archiwów,  nie sposób 
ustalić dokładnej liczby Polaków, 
którzy zginęli w bolszewickich 
obozach. Chodzi tu jednako dzie-
siątki tysięcy polskich żołnierzy. 
W setną rocznicę zwycięskiej 
«Bitwy Warszawskiej» należy o 
tych ofiarach pamiętać. Zginęli za 
wolną Polskę.

Wykorzystano źródło: Jeńcy pol-
scy w niewoli sowieckiej 1919-
1921, „Biuletyn Wojskowej Służ-
by Archiwalnej”, 1995 r., nr 18

O nich również musimy pamiętać!
 Redakcja

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/02/08/polacy-w-niewoli-pieklo-bolszewickich-obozow-jenieckich/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/02/08/polacy-w-niewoli-pieklo-bolszewickich-obozow-jenieckich/
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AMERYKAŃSKO - ŻYDOWSKI CIOS W POLSKĘ.
W ROLI TYTUŁOWEJ ADAM MICHNIK 
I JEGO ŻYDOWSKA GAZETA.
Aleksander Szumański
Według „The Jewish Daily 
Forward” żydowskiego pisma 
w USA, wysuwanie roszczeń 
dotyczących restytucji mienia 
pożydowskiego w Polsce mają 
dziś jednoczyć Żydów i Niem-
ców.
Dotychczasowe powodzenie 
żydowskiego ruchu roszcze-
niowego skłania ludzi biorą-
cych w nim udział do dalszych 
działań wymierzonych w Pol-
skę.
„The Jewish Daily Forward”, 
powszechnie znana jako „For-
ward” (spotyka się także na-
zwy: „Forverts” oraz „The 
Yiddish Forward”) – to lewac-
ka gazeta żydowska wydawa-
na w Stanach Zjednoczonych.
Pierwotnie był to dziennik wy-
dawany w jidysz, a dziś jest to 
tygodnik wydawany w języku 
angielskim i w jidysz. Istnieje 
także portal internetowy, któ-
ry jest uaktualniany codzien-
nie na serwerze w Nowym 
Jorku.
W pewnym momencie gaze-
ta miała więcej czytelników 
niż „The New York Times”. 
Pisało do niej wielu znanych 
autorów, takich jak Moris 
Rosenfeld, laureat literackiej 
Nagrody Nobla Isaac Bashevis 
Singer, jego brat Israel Joszua 
Singer, czy też Elie Wiesel.
Dziennik założył Abraham 
Cahan 22 kwietnia 1897 
roku. Gazeta miała orientację 
umiarkowanie lewicową. Czy-
telnikami byli głównie żydow-
scy imigranci z Europy Środ-
kowo-Wschodniej. W czasie I 
wojny światowej codziennie 
wydawano 200 tys. egzempla-
rzy, a w 1930 roku - 275 tys. 
egzemplarzy dziennie.
Od 1983 roku „The Jewish 
Daily Forward” ukazuje się 
jako tygodnik.
Wydawca gazety jest właści-
cielem stacji radiowej, która 
nadaje programy radiowe w 
języku jidysz.
Artykuł Nathaniela Poppera w 
„Forward” z 6 sierpnia 2014 
roku nawołuje Żydów i Niem-
ców, by wspólnymi siłami za-
spokajali swoje roszczenia prze-
ciw Polsce. Tekst nosi znamien-
ny tytuł: „Bitwa roszczeniowa 
rozszerza się na polski front”.
Nathaniel Popper pisze, że 
„wspólna walka Żydów i et-
nicznych Niemców stwarza 
nową sytuację w historii rosz-
czeń tych, którzy przeżyli Ho-
locaust...”

Nowe światło pada na opór Pol-
ski w zaspakajaniu „żydowskich 
majątkowych roszczeń”. W tym 
artykule znalazł się uderzają-
cy zwrot o tych, „którzy prze-
żyli Holocaust” jako kategorii 
obejmującej wspólnie Żydów i 
Niemców.
Do niedawna, według żydow-
skich historyków, wyłącznie 
Żydzi mieli prawo być uzna-
ni jako „Holocaust survivors”, 
czyli ci, którzy przeżyli Holo-
kaust. Teraz w tej samej kate-
gorii Popper umieszcza Żydów 
i Niemców - dzięki temu, że łą-
czy ich w ruchu roszczeniowym 
przeciw Polsce. Popper cytuje 
Żyda, doradcę prezydenta Clin-
tona, Stuarta Eizenstata:
„Jest rzeczą wysoce niemoral-
ną, że rząd USA nie poparł ży-
dowskich roszczeń wtedy, kiedy 
Polska przystępowała do NATO 
i do Unii Europejskiej”.
Podobny antypolski artykuł 
opublikował Jabeen Bhatti w 
„The Wall Street Journal” z 11 
sierpnia 2014 roku z podróży 
do Legnicy, pod tytułem „Echa 
wojny”. Wypędzeni z Polski w 
1945 roku Niemcy chcą odzy-
skać majątki. Po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej 
zgłoszono ogrom roszczeń ma-
jątkowych; wielu Polaków jest 
przerażonych”.
Autor pisze, że polscy żołnierze 
„wypędzili” Niemców z ich do-
mów i nie wspomina faktu, że 
rząd niemiecki nie tylko rozpo-
czął wojnę, ale również podpi-
sał bezwarunkową kapitulację, 
przyjmując również decyzje 
zwycięskich aliantów z 2 sierp-
nia 1945 roku powzięte na kon-
ferencji w Poczdamie. Ustalo-
no wówczas prawnie usunięcie 
Niemców z terenów położonych 
na zachód od granicy na Odrze i 
Nysie oraz z Prus Wschodnich i 
włączenie do Polski Zachodnie-
go Pomorza i Dolnego Śląska.
Na terenach tych dziś mieszka 
ponad 10 milionów Polaków. 
W 1940 roku na ziemiach tych 
mieszkało 8 milionów 850 ty-
sięcy obywateli niemieckich. 
Około 5 milionów Niemców 
uciekło przed zbliżającym się 
frontem sowieckim, a 3,5 mi-
liona zostało ewakuowanych 
z Polski na podstawie decyzji 
aliantów.
Natomiast 20 lutego 1946 
roku został podpisany proto-
kół brytyjsko-polski o zakazie 
powrotu Niemców na wschód 
od granicy na Odrze i Nysie. 

Tak więc wszelkie roszczenia 
obywateli niemieckich ma 
obowiązek zaspokajać rząd 
niemiecki.
Wprawdzie kanclerz Schro-
eder powiedział w Warszawie 
podczas obchodów 60. roczni-
cy wybuchu Powstania War-
szawskiego, że żądania Niem-
ców zwrotu mienia z Polski to 
„stawianie historii na głowie”, 
ale jest to niestety osobista 
opinia kanclerza, a nie wiążą-
cy układ.
Faktem jest, że komunistycz-
ny rząd Niemiec Wschodnich 
(NRD) nie płacił odszkodo-
wań Niemcom przesiedlonym 
z Polski i Czech, jak to czynił 
rząd Niemiec Zachodnich, ale 
teraz za odszkodowania te jest 
odpowiedzialny rząd zjedno-
czonych Niemiec, a nie rząd 
Polski - kraju, który najbar-
dziej ucierpiał w czasie wojny, 
a następnie został zdradzony 
przez aliantów i oddany w nie-
wolę sowiecką.
Krzywdy, straty i cierpienia Po-
laków muszą być uznane, w ich 
świetle żydowski i niemiecki 
ruch roszczeniowy jest niele-
galny. Rację ma poseł Antoni 
Macierewicz, cytowany w arty-
kule Bhattiego, że ludzie miesz-
kający poza granicami Polski 
nie mają prawa do specjalnych 
przywilejów, których nie po-
siadają Polacy mieszkający we 
własnym kraju.
Bhatti pisze, że mogą być po-
trzebne nowe traktaty i prawa, 
żeby powstrzymać powódź 
roszczeń i zapobiec fatalnemu 
pogorszeniu się stosunków Nie-
miec z ich wschodnimi sąsiada-
mi.
Obecne żądania roszczeniowe - 
tak niemieckie, jak żydowskie - 
są tylko szczytem góry lodowej. 
Jest znamienne, że kierownicy 
żydowskiego ruchu roszczenio-
wego zawarli między sobą zgo-
dę, żeby nie kłócić się o już zdo-
byte fundusze, ale powiększać 
żydowskie roszczenia. Teraz z 
typową dla siebie hucpą dzien-
nikarze żydowscy nawołują do 
połączenia sił żydowskiego ru-
chu roszczeniowego z roszcze-
niami niemieckimi.
Bhatti cytuje bardziej ugodową 
wypowiedź niemieckiego ad-
wokata w Berlinie Stefana von 
Raumera, że „lepiej nie szukać 
prawnych wybiegów i zawrzeć 
układ polityczny” wykluczający 
roszczenia (zarówno Niemców, 
jak i Żydów) wobec Polski.

Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka nie ma podstawy prawnej 
do zasądzania roszczeń na szko-
dę Polaków, jak gdyby Naród 
Polski był mniej pokrzywdzony 
niż Niemcy i Żydzi, zwłaszcza 
żyjący poza granicami Polski.
Trzeba pamiętać, że w XX wie-
ku na terenach zamieszkałych 
przez Polaków toczyły się nisz-
czące bitwy I wojny światowej, 
inwazji bolszewickiej w latach 
1919-1920 oraz II wojny świa-
towej, wraz z ludobójstwem po-
pełnianym na Narodzie Polskim 
przez Niemców.
Od roku 1914 do 1945 zginęło 
więcej Polaków niż Żydów. Na-
tomiast w skali światowej tra-
gedia Żydów zamordowanych 
przez rząd niemiecki jest tylko 
małą częścią tragedii masowych 
mordów XX wieku, „wieku 
śmierci”, podczas którego zo-
stało zabitych ponad 200 milio-
nów ludzi. Żydzi stanowili 2,5 
procent tych ofiar.
Żydowski ruch roszczeniowy 
chce, aby chciwość zjednoczyła 
Żydów i Niemców przeciwko 
Polakom.
Rząd Niemiec nie dąży do po-
prawnych stosunków z Polską 
stwarzając wspólny antypolski 
żydowsko – niemiecki front 
wobec żydowskiego ruchu rosz-
czeniowego.
Na stronie internetowej Świa-
towego Kongresu Żydów został 
zamieszczony artykuł Menache-
ma Rosensafta, nowojorskiego 
prawnika, wzywający Ameryka-
nów pochodzenia żydowskiego 
do bojkotu Polski, polegającego 
na wstrzymaniu wydawania do-
larów w Polsce, ponieważ nie 
została dotąd rozwiązana kwe-
stia restytucji w Polsce mienia 
żydowskiego. Szef tej organi-
zacji Michael Schneider uwa-
ża jednak, że najpierw należy 
prowadzić w tej sprawie roko-
wania z polskim rządem, czyli 
domyślnie dopiero potem boj-
kotować Polskę .
Sekretarz generalny Świato-
wego Kongresu Żydów mówi, 
iż jego organizacja docenia 
fakt okazywania przyjaźni 
przez polski rząd Izraelowi, 
licząc, że rząd Polski usią-
dzie do stołu i rozpocznie ro-
kowania o sposobie restytucji 
przejętego mienia, lub wypła-
ty ofiarom Holocaustu i ich 
spadkobiercom odpowiednie-
go odszkodowania.
Mamy nadzieję na szybkie i 
pomyślne decyzje rządu pol-

skiego w sprawie uchwalenia 
odpowiedniej ustawy o re-
stytucji mienia żydowskie-
go w Polsce, tym bardziej, iż 
problem ten wisi nad Polską 
od czasu zakończenia II woj-
ny światowej - przekonuje 
Schneider. Takie argumenty 
przedstawił oficjalnie kilka 
tygodni temu Światowy Kon-
gres Żydów. Stanowisko tej 
wpływowej organizacji poparł 
również rząd Stanów Zjedno-
czonych wzywając oficjalnie 
polskie władze do restytucji 
mienia żydowskiego. Całko-
wicie zostały zignorowane 
ustalenia, iż restytucja mie-
nia pozostawionego w Polsce 
przez osoby, które później 
otrzymały obywatelstwo ame-
rykańskie została uregulowa-
na przez układ z 16 lipca 1960 
roku. Stroną zobowiązaną do 
zaspokojenia roszczeń oby-
wateli amerykańskich wobec 
rządu polskiego, pochodzą-
cych sprzed tej daty, jest rząd 
amerykański.
Obowiązki państwa polskiego 
do restytucji mienia utraco-
nego przez obywateli polskich 
na przejętych przez Litwę, 
Białoruś i Ukrainę terenach 
II Rzeczypospolitej zosta-
ły określone w Układach re-
publikańskich z 1944 roku. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Uk%C5%82ady_republika-
%C5%84skie_(1944)

Wiele tekstów z „The Jewish 
Daily Forward” wymierzonych 
w Polskę, jej patriotyzm naro-
dowy, fałszowanie historii Pol-
ski i jej martyrologii w czasie 
trwania II Wojny Światowej, 
negowanie ludobójstwa na Kre-
sach II RP, zaprzeczanie istnie-
nia polskiego Holokaustu, do-
konanego również na Polakach 
w okresie z przed wybuchu II 
Wojny Światowej, szkalowanie 
Polaków jako morderców trzech 
milionów Żydów polskich, 
przedstawianie Polaków jako 
antysemitów i szmalcowników, 
powiela od wielu lat również 
żydowska „Gazeta Wyborcza” 
ukazująca się w Polsce.
Redaktor naczelny tej gazety, 
Adam Michnik, polski Żyd, za-
ciekły wróg Kościoła, twierdzi, 
iż „Polacy są jak Kościół rzym-
sko-katolicki, uczący obłudy, 
fałszu, konformizmu i hipokry-
zji”.
http://www.youtube.com/wat-
ch?v=QlSsg7QkjrY
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Owa wypowiedź Michnika wy-
głoszona w czasie promocji gra-
fomańskiego tytułu „Strach”, 
kłamstwa historycznego, histe-
rycznej, antypolskiej „literatu-
ry” fałszu, pióra żydowskiego 
adwersarza wszystkiego co pol-
skie, michnikowego „drogiego 
Janka”, naczelnego fałszerza 
historii Polski okresu II wojny 
światowej, zamienia polskie 
przedmurze chrześcijaństwa na 
przedmurze mongolskie.
Tego typu gazety, jak żydow-
skie „Gazeta Wyborcza” i „For-
ward”, „The New York Times”, 
z sekundującym im polonijnym 
nowojorskim „Nowym Dzienni-
kiem” uknuły nową fałszywkę 
historyczną – unikającą określe-
nia „niemieckie ludobójstwo” 
– zastępując je zamiennie nazi-
stowskim, lub hitlerowskim.
Żydowska „Gazeta Wybor-
cza” triumfalnie obwiesz-
cza : „Patriotyzm jest jak 
rasizm”. http://www.archi-
wum.wyborcza.pl/Archiwu-
m/1,0,4927451,20070817RP-
-DGW,PATR...
Antypolską amerykańsko – 
żydowską nagonkę medialną 
wieńczą „polskie obozy kon-
centracyjne”.
Tym haniebnym poczynaniom 
skierowanym przeciwko Pol-
sce, Polakom i polskości bier-
nie przygląda się tuskowizna, 
komoroszczyzna, z niejedno-
krotnie skompromitowanym 
„ideologiem Radkiem” wraz 
z małżonką Anne Applebaum 
– amerykańską dziennikar-
ką żydowskiego pochodzenia, 
laureatką Nagrody Pulitzera 
(nagrody przyznanej rów-
nież dla Arta Spiegelmana za 
chamski „żartobliwy” komiks 
„Maus” o męczeństwie Żydów 
w czasie Holokaustu) , publi-
cystką polakożerczego „The 
New York Times’a” i antypol-
skiego rządowego „The Wa-
shington Post”.
Parlamentarna partia „niepod-
ległej” faszystowskiej Ukrainy 
„Swoboda”, pod wodzą neo-
banderowców, bandytów Oleha 
Tiahnyboka – lekarza chirurga 
(specjalność - chirurgia na na-
rodzie polskim) i syna Roma-
na Szuchewycza, osławione-
go mordercy Polaków „Tarasa 
Czyprynki”, Jurija Szuchewy-
cza, urządza liczne marsze i 
wiece m.in. we Lwowie pod 
starymi banderowskimi hasła-
mi „Smert Lachom” „Lachy za 
San”, Komorowskiego zaś „kle-
pie” się na Ukrainie jajkiem po 
„bratersku” z myślą przewodnią 
faszystowskiej partii Swoboda: 
„Myśmy za mało was, Polaków, 
wywieszali”.
Partia „Swoboda” ze swoją mi-
sją i myślą przewodnią „ My-
śmy za mało was, Polaków, 
wywieszali” zorganizowała w 
Stanisławowie konferencję pra-
sową, na którą został ze stro-
ny polskiej zaproszony Adam 

Michnik.
W czasie owej konferencji w 
Stanisławowie (Iwanofran-
kiwsk) redaktor naczelny 
„Gazety Wyborczej” Adam 
Michnik m.in. powiedział:

„…MOJE MARZENIE: 
stwórzmy coś na kształt Be-
neluxu np. POLUKR, lub 
„UKRPOL”
i dalej:
„…MARZĘ BYŚMY POTRA-
FILI RAZEM ZBUDOWAĆ 
COŚ WSPÓLNEGO. JEŻELI 
ZROBILIBYŚMY WSPÓLNY 
TWÓR PAŃSTWOWY COŚ 
NA KSZTAŁT BENELUXU 
np. POL-UKR, lub UKR-
-POL, TO BĘDZIEMY PAŃ-
STWEM, Z KTÓRYM BĘ-
DZIE MUSIAŁ SIĘ LICZYĆ 
KAŻDY I NA WSCHODZIE 
I NA ZACHODZIE. TO JEST 
OLBRZYMIA SZANSA… 
ONA JEST REALNA… Z 
MOJEGO PUNKTU WIDZE-
NIA ONA JEST ZASKAKU-
JĄCA, BOWIEM OBSER-
WUJĄC NASZ KRAJ, JEGO 
TRADYCJĘ, JEGO HISTO-
RIĘ, NIE OCZEKIWAŁEM, 
ŻE POLSKA POTRAFI 
PROWADZIĆ TAK MĄDRĄ, 
TAK KONSEKWENTNĄ 
POLITYKĘ W STOSUNKU 
DO NASZYCH WSCHOD-
NICH SĄSIADÓW… NI-
GDY RELACJE NASZE Z 
WSCHODNIMI SĄSIADAMI 
NIE BYŁY TAK DOBRE JAK 
DZIŚ…” (”KURIER GALI-
CYJSKI” LWÓW - STANI-
SŁAWÓW 18 – 28 września 
2009 nr 17/2009).

Zaprzaństwo narodowe , hań-
ba, to zdradziecka napaść 
Adama Michnika, publicznie 
nawołującego do rozbioru 
Rzeczpospolitej , do jej likwi-
dacji, na drodze połączenia z 
innym, wrogim Polsce, faszy-
stowskim krajem.
Owa konferencja odbyła się 
w dniu 17 września 2009 roku 
dla „upamiętnienia „ okrągłej 
70 rocznicy napadu bolszewi-
ków w porozumieniu z Hitle-
rem na Rzeczpospolitą Polską, 
otwierającą a priori michni-
kowe (szechterowskie) i partii 
Swoboda marzenia o ponow-
nym, piątym, rozbiorze Polski. 
Adam Michnik powinien mieć 
wdrożone postępowanie przy-
gotowawcze jako osoba nawo-
łująca do przyłączenia Polski 
z banderowską Ukrainą.

W tym miejscu należy przypo-
mnieć działalność ojca Mich-
nika, Ozjasza Szechtera człon-
ka Komunistycznej Partii Za-
chodniej Ukrainy dążącej do 
przyłączenia Rzeczpospolitej 
do ZSRS. Za tę działalność 
Ozjasz Szechter został w II RP 
skazany w tzw. procesie łuc-
kim na 8 lat więzienia za pró-
bę zmiany przemocą ustroju 

Państwa Polskiego i zastąpie-
nia go ustrojem komunistycz-
nym oraz oderwania od pań-
stwa polskiego południowo-
-wschodnich województw.
W dniach 2 - 4 lipca 2010 
roku., a więc w czasie trwania 
ciszy wyborczej przyjechała 
do Polski ponad setka poli-
tycznych VIP-ów, wśród nich 
sekretarz stanu USA Hillary 
Clinton, (której udowodniono. 
iż wraz z mężem popełniała 
zbrodnie)  aby spotkać się z 
p.o. prezydenta RP Bronisła-
wem Komorowskim. Rzecz-
nik MSZ Piotr Paszkowski 
wizytę potwierdził, nie podał 
jednak celu wizyty. Cel wizy-
ty był oczywisty. Pani Hillary 
Clinton wysłana została przez 
wpływowe samozwańcze gru-
py organizacji żydowskich w 
USA (lobby żydowskie), aby 
załatwiła z / nowym!/ prezy-
dentem RP wypłatę polskie-
go narodowego majątku na 
rzecz owych grup w kwocie 
przekraczającej 65 miliardów 
dolarów USA, a więc 4,2 razy 
więcej niż wynosił ówczesny 
deficyt budżetowy (52 miliar-
dy zł tj. 16 miliardów dolarów 
amerykańskich ), przy długu 
zagranicznym państwa pol-
skiego wynoszącym wówczas 
ponad 185 miliardów euro.
Bezprecedensowa wizyta 
przypadająca w czasie kam-
panii prezydenckiej i ciszy 
wyborczej dla pokazania się 
Komorowskiemu 100 poli-
tycznym VIP-om na czele z se-
kretarzem stanu USA Hillary 
Clinton stanowiła jawne po-
gwałcenie suwerenności Polski 
z obrazą przez USA polskiej 
racji stanu. Nie informowanie 
opinii publicznej o zaplanowa-
nej wizycie i jej nie przypad-
kowy przecież termin stanowił 
następny krok w serwilistycz-
nej, aroganckiej, antypolskiej, 
polityce rządu Donalda Tuska. 
Wizytę Hillary Clinton w tym 
wyborczym terminie należy 
uznać za niedopuszczalną i 
bezpardonową ingerencję w 
wewnętrzne sprawy Polski z 
arogancją prezydenta Stanów 
Zjednoczonych włącznie.

prof. Iwo Cyprian Pogonow-
ski, Blacksburg, USA „Nasz 
Dziennik” 19-08-2014
„Roszczenia przeciw Pol-
sce mają jednoczyć Żydów i 
Niemców”?

Dokumenty, źródła, cytaty:
http://pl.wikipedia.org/wiki/
The_Forward

http://pl.wikipedia.org/
wiki/Uk%C5%82ady_
republika%C5%84skie_
(1944)

http://www.rodaknet.com/
rp_szumanski_78.htm

wyrwanych żywcem nocą ze 
snu 
rodzinnego popędzanych 
krzykiem 
kolb karabinów skariej skariej 
z gorejącymi dziećmi  toboł-
kami 
wrzucanymi na sanie a luty 
ścinał płacz w srebro kropel 
które zasypywały bezpowrotną 
drogę do domu stłoczonych 
ciasno 
zamkniętych szczelnie w by-
dlęcych 
wagonach zgodnie z marksi-
stowską 
koncepcją człowieka wieziono 
ich 
całymi tygodniami bez wody 
bez wyjaśnienia w kącie wy-
cięta 
dziura służyła za latrynę 
publiczną na oczach wszyst-
kich 
i tylko stukot kół po szynach 
odliczał czas i przestrzeń prze-
rażenia 
na wschód odwiecznym szla-
kiem 
i coraz dalej świeciła ojczyzna 
pod tym samym niebem i 
gwiazdami 
na postojach wyrzucano w 
białe
prześcieradło śniegu trupy 
tych 
najsłabszych odpadających w 
drodze 
raz na dzień wiadro ciepłych 
pomyj 
„kipiatok” na cały wagon i 
pajda 
smolistego chleba ktoś płakał  
ktoś milczał ktoś zwariował 
ktoś odmawiał różaniec całą 
drogę 
aż docierali do „stacji roz-
dzielczej” 
gdzie rozdzierano rodziny roz-
rywano 
ramiona ręce serca żon i mę-
żów 
ojców i dzieci i co Bóg złączył 
a nocą bicie gwałty grabieże 
i zostawali w krwawych łach-
manach 
ciała i duszy pędzeni dalej 
„etapami” głodu i upodlenia 
tysiące wiorst mrozu brudu 
trwogi 
nim przekroczyli kolczastą 
bramę 

komunistycznego obozu pracy 
gdzie mieli zrozumieć istotę 
kary  
za winę wielką że byli Polaka-
mi 
dostając pryczę na resztę życia 
rano podzieleni na brygady 
szli do pracy która uszlachet-
nia 
człowieka przez pół doby 
krwi i potu by normę wyrobić 
na kromkę chleba bo w komu-
nizmie 
każdy miał według potrzeb 
partii kilof łopata siekiera 
i mięśnie zamiast maszyn 
szczyt postępowej technologii 
mijały dni i tygodnie 
mijały lata mróz obgryzał 
uszy nosy palce głód wyżerał 
godność za kromkę chleba 
zabijali się łagiernicy sprzeda-
wały 
kobiety codziennie układano 
stosy trupów w tym 
zakresie przekraczając wszel-
kie 
„stachanowskie” normy a 
braki 
uzupełniane były nowym 
transportem  bo cały świat 
miał 
być gułagiem lato syciło biał-
kiem 
robaków liśćmi i trawą lecz 
lata 
prawie nie było śmierć przy-
chodziła 
zimą gdy wyczerpane do 
ostatniej tkanki ciało nie mo-
gło 
wyrobić na chleb normy i w 
oczy 
jeszcze płonące śmierć
zaglądała  snuły się po obozie 
cienie ludzi chociaż nie było 
już 
w nich człowieka w śpiewnym 
rosyjskim języku mówiono o 
nich 
„dochadiagi” bo dochodzili 
do pełni 
do głębi istoty dna systemu  
pod ścianą baraku sztywne 
ciało wrzucano na platformę 
sań 
i chudy konik je wywoził 
w wiekuistą rozpadlinę lodu 
na złomowisko zużytych środ-
ków 

Zsyłka 
10 lutego 

1940
Stanisław Żurek
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Powrót na „Dzikie Pola”,
czyli Kresy Rzeczpospolitej 
Bogusław Szarwiło
Dzikie Pola od XV w. to odległe 
stepy zwane Niżem, lub częściej 
Zaporożem, kresy rozległej i do-
stojnej Rzeczypospolitej, wów-
czas  europejskiego mocarstwa. 
Były to również kresy cywili-
zacji chrześcijańskiej, najdalszy 
bastion owego Antemurale Chri-
stianitatis. Hen daleko za rozle-
głymi stepami, w dolnym biegu 
dzikiego Dniepru, za porohami, 
czyli skalnymi progami na rzece, 
leżało – nazwane tak od ich mia-
na – Zaporoże.  To był właśnie 
początek polskich Kresów, nie 
tyle w sensie geograficznym, ile 
kulturowym, społecznym i histo-
rycznym. To tu grasowali Tata-
rzy i koczownicze plemiona Pie-
czyngów. Dopiero po zawarciu 
unii lubelskiej w 1569 r.,  ziemie 
te wcielono do Korony.  Wtedy 
zaczęli docierać tam najodważ-
niejsi Polacy. Mieszali się oni z 
ludnością tubylczą, a także licz-
nymi osadnikami czy uciekinie-
rami z Mołdawii albo ziem ru-
skich. Powstawały tam ogromne 
latyfundia magnackie, majątki 
szlacheckie. Tworzyły i rozwija-
ły się miasta i osady. Od począt-
ku musiały one stawiać czoła 
wielu problemom. Spokojne ży-
cie mieszkańców i rozwój tych 
ziem zakłócały uciążliwe najaz-
dy tatarskie, kozackie rebelie. 
Określenie „Kresy” jest stosun-
kowo świeżej daty. W 1807 roku 
w „Słowniku Języka Polskiego” 
Samuela Lindego zapisano, że są 
to tereny wzdłuż Dniepru i Dnie-
stru, które oddzielały Rzeczpo-
spolitą od tatarskich hord.  W 
sercu prawdziwych Polaków, 
nie tylko potomków kresowian, 
Kresy to nasza ojcowizna. To 
tam narodził się nasz tradycyjny 
strój, tam urodzili się  nasi wiel-
cy romantycy a bez Dzikich Pól 
nie byłoby sienkiewiczowskiej 
Trylogii.  Przeglądając karty 
naszej historii dostrzeżemy , że 
również stamtąd wywodzili się 
nasi najwięksi wodzowie i boha-
terowie. Polska była na Kresach 
od zawsze, mimo że często mówi 
się o nas jako o zdobywcach i 
kolonizatorach. Faktem jest, że 
wschodnia granica Rzeczypo-
spolitej była płynna. Mieszko I 
wcielił do naszego państwa Gro-
dy Czerwieńskie, aż po Lwów. 
To była Ruś, której mieszkańcom 
próbowano później wmawiać, że 
są Ukraińcami. Naszą granicę 
dalej na wschód  przesunął Ka-
zimierz Wielki wykorzystując 
polityczną próżnię po tatarskich 

najazdach. W ten sposób zyskali-
śmy narodowy tygiel, który pul-
sował, działał odżywczo. Kresy 
mają ogromny wkład w kulturę 
polską. To tutaj, na styku wielu 
kultur, ukształtował się polski 
strój narodowy z żupanem i kon-
tuszem z szerokim pasem w roli 
głównej. Polską narodową bronią 
stała się szabla, broń cięższa niż 
na zachodzie, dostosowana do 
przeciwnika, z którym przyszło 
nam się mierzyć, narodziły się 
zasady sarmackiej szermierki. 
Niestety po II wojnie światowej  
Polska  nie tylko straciła prawie 
połowę swojego przedwojenne-
go terytorium, dzięki zdradzie 
Wielkiej Brytanii i USA, ale i 
Kresy. Choć nie należą już do 
terytorium Polski, a ich polskie, 
swojsko brzmiące nazwy po-
zmieniano,   to jednak nadal żyją 
w świadomości Polaków. Tą  pa-
mięć o Kresach podtrzymują 
częste w ostatnim czasie publi-
kacje. Jedną z nich pragnę dziś 
polecić naszym czytelnikom. 
„Wilczyce z dzikich pól . Kre-
sowe Polki z temperamentem „ 
autorstwa Joanny Puchalskiej. 
- To były często wiotkie, ślicz-
ne damy, panienki, mężatki czy 
wdowy, które były miłe dla oka, 
a jednocześnie potrafiące posta-
wić na swoim – powiedziała w 
Polskim Radiu 24 (16.11.2019)  
autorka książki. Zadałem autor-
ce pytanie, skąd u niej zaintere-
sowanie Kresami?  Usłyszałem: 
Sama też jestem kresowa, choć 
urodziłam się w Warszawie, tyle 
że nie z tych prawdziwych Kre-
sów-rubieży jak moje Wilczyce, 
ale z bliższej Nowogródczyzny. 
Moja pierwsza książka (Wilczyce 
są szóstą), „Dziedziczki Soplico-
wa”, wydana w 2014 roku, opo-
wiada o dworze w Czombrowie 
pod Nowogródkiem, uważanym 
za pierwowzór Soplicowa. Ostat-
nimi właścicielami byli Karpo-
wiczowie, rodzina mojej mamy. 
A Dzikie Pola to oczywiście mi-
łość jeszcze z czasów pierwszego 
czytania Sienkiewicza, kontynu-
owana między innymi dzięki J.A. 
Rollemu. (Józef Apolinary Rolle 
– polski lekarz psychiatra, histo-
ryk amator, mieszkał w Kamień-
cu Podolskim. Ur. 1830, zm. 
1894)  Prawie stamtąd, bo z Po-
dola, pochodzi rodzina mojego 
ojca, Puchalscy. Teraz wszystko 
rozumiem i sądzę, że nasi czy-
telnicy również. Pozwolę sobie 
w ty miejscu przypomnieć, że 
od 2 maja 1883 do 1 marca 1884 

roku, w warszawskim „Słowie” 
i krakowskim „Czasie, publi-
kowano w odcinkach powieść 
Henryka Sienkiewicza pod tytu-
łem  „Ogniem i mieczem” ( pier-
wotny tytuł: „ Wilcze gniazdo”). 
Powieść ta (podobnie zresztą jak 
kolejne części Trylogii) przynio-
sła pisarzowi wielką popularność 
i spotkała się z nadzwyczajnym 
odbiorem społecznym. Podob-
nie było w czasach II RP. Mimo, 
że w czasach PRL-u ta pozycja 
nie znalazła się na liście lektur 
obowiązkowych, to jednak nadal 
była bardzo popularna zarówno 
wśród starszych jak i młodzieży, 
nie koniecznie mających korze-
nie kresowe. Dziś mimo zaniku 

popularności tradycyjnego czy-
telnictwa, wypieranego przez 
nowe formy przekazu, gdy ob-
raz, animacja, wideo,  angażu-
ją zdecydowanie bardziej, niż 
słowo pisane, takie książki jak 
„Wilczyce z dzikich pól” mają 
jednak szansę na zainteresowa-
nie. Zwraca uwagę intrygujący 
tytuł i ciekawa okładka, wszyst-
ko to zaprasza do zapoznania się 
z treścią, a to już pierwszy krok 
do powrotu na Kresy Rzeczy-
pospolitej, do opisów wydarzeń 
pełnych przygód , przekazanych 
pięknym i barwnym językiem.  
„Większość opisywanych przeze 
mnie postaci była kiedyś znana, 
ale z upływem czasu zostały one 

zapomniane. Cieszę się, że uda-
ło mi się przywrócić opowieści 
o ich życiu, bo są one napraw-
dę niebanalne” – powiedziała 
w poranku „Siódma 9 „ (27. 
12. 2019 - http://siodma9.pl/
wiadomosci/item/3466-joanna-
puchalska-o-ksiazce-wilczyce-
z-dzikich-pol ) Joanna Puchal-
ska. W rozmowie z Marcinem 
Fijołkiem autorka książki 
„Wilczyce z dzikich pól - kre-
sowe Polki z temperamentem” 
(Wydawnictwo Fronda) opo-
wiadała o swoich inspiracjach.  
„Polscy mężczyźni byli bardzo 
rycerscy wobec kobiet. Trakto-
wali je z pewną rewerencją. (...) 
Kobiety musiały być wybitnymi 

http://siodma9.pl/wiadomosci/item/3466-joanna-puchalska-o-ksiazce-wilczyce-z-dzikich-pol
http://siodma9.pl/wiadomosci/item/3466-joanna-puchalska-o-ksiazce-wilczyce-z-dzikich-pol
http://siodma9.pl/wiadomosci/item/3466-joanna-puchalska-o-ksiazce-wilczyce-z-dzikich-pol
http://siodma9.pl/wiadomosci/item/3466-joanna-puchalska-o-ksiazce-wilczyce-z-dzikich-pol
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indywidualnościami, żeby prze-
bić się przez kulturowe wzorce” 
– stwierdziła Joanna Puchalska. 
„Tworząc książkę nastawiałam 
się na dziennikarstwo historycz-
ne. Szukałam ciekawych osób i 
historii. Przypuszczam, że dzi-
siaj te historie byłyby newsem na 
Facebooku. Większość moich bo-
haterek była kiedyś znana, ale z 
upływem czasu zostały one zapo-
mniane. Cieszę się, że udało mi 
się przywrócić opowieści o ich 
życiu, bo są one naprawdę nie-
banalne” – powiedziała autorka. 
„Rozbudowałam opowieści Józe-
fa Antoniego Rolle. Napisałam to 
w formie opowiadań, częściowo 
wymyślonych. Chwała mu za to, 
że każdą z tych kobiet ocalił od 
zapomnienia” – dodała rozmów-
czyni Marcina Fijołka, zdradza-
jąc nam, która z opisanych boha-
terek zrobiła na niej największe 
wrażenie. „Moją ulubioną boha-
terką była Zofia Rużyńska. Jako 
młoda wdowa wzięła pod swoje 
skrzydła dotychczasowych żoł-
nierzy swojego męża i  będąc na 
czele 6-tysięcznego wojska za-
prowadzała porządki na dzikich 
polach – to była pierwsza wilczy-
ca, którą odkryłam” – zdradziła 
nam Joanna Puchalska.

Bardzo ciekawą recenzję p/w 
książki znalazłem   z 04.11 
2019r. na https://niezalezna.pl/2-
95794-wilczyce-z-dzikich-pol-
opowiesc-o-kresowych-polkach-
z-temperamentem  : „Joanna 
Puchalska, prezentuje w niej nie-
zwykłe historie dziesięciu Polek, 
które musiały wziąć los w swoje 
ręce i same zadbać o dobro wła-
sne i rodziny. Wszystkie bohater-
ki publikacji Joanny Puchalskiej 
łączy jedno: ich życiorysy sta-
nowczo odbiegają od stereotypu 
„słabej płci”. Anna Błocka  za 
mężem wziętym w jasyr poszła 
na piechotę do Stambułu i wy-
ciągnęła chłopa z bisurmańskiej 
niewoli. Teofila Chmielecka – 
dzielna wdowa po słynnym regi-
mentarzu. Już w pierwszym roku 
żałoby po zmarłym małżonku 
zorganizowała siedem zbrojnych 
napadów, a w kilku brała nawet 
udział osobiście. Wojewodzina 
Anna Potocka – współsprawczy-
ni śmierci starościny Gertrudy 
Komorowskiej, nękana wyrzu-
tami sumienia, jako dusza po-
kutująca błagała o pomoc młodą 
mniszkę w Przemyślu. Hanna 
Krasieńska – po zgonie teścia, 
nie mogąc pozostać w rodzin-
nych dobrach, splądrowała je 
po tatarsku, w czym dzielnie jej 
dopomogli dorośli już synowie. 
Maryna Mniszchówna – pierw-
sza w historii Polka, koronowa-
na na carową Rusi. Żona Dymi-
tra z dynastii Rurykowiczów, a 
po jego zamordowaniu - ślubna 
małżonka Dymitra Samozwańca 
i matka jego syna. Po egzekucji 
małego Iwana przeklęła ród Ro-
manowów. Zofia z Korabczew-
skich Rożyńska - zbrojne zajaz-
dy weszły jej w krew. Panowie 

szlachta nie tylko obawiali się jej 
drapieżności, ale wręcz unikali z 
nią potyczek, bo wszak wojo-
wać z białogłową nie honor, a 
przegrać - despekt jeszcze więk-
szy. Zofia Opalińska – zwana 
przez kozaków Laszką-Diablicą. 
Współczesnych fascynowała jej 
niezwykła uroda, na którą nie 
miał wpływu mijający czas oraz 
seria zadziwiających zgonów 
małżonków, którzy w tajemni-
czych okolicznościach umiera-
li tuż po ślubie.” Tam również 
zapoznałem się z udostępnio-
nym fragmentem „Wilczyce 
z dzikich pól”, który poniżej 
prezentuję, a którego bohaterką 
jest Teofila Chmielecka ( 1590-
1650)- „Wilczyca Teofila „.  
Ranek był chłodny, choć trzeba 
przyznać, że wrześniowe słońce 
od kilku dni ostro przykładało 
się do pracy, jakby chciało za-
dośćuczynić za swoje lenistwo 
podczas zimnego, deszczowego 
lata. Wracająca samojedna z 
objazdu taboryskich pól woje-
wodzina kijowska z przyjemno-
ścią pomyślała o czekającej na 
nią w domu piwnej polewce z 
kawałkami tłustego twarogu z 
kminkiem, jaką miała zwyczaj 
spożywać na śniadanie. Głód 
ostro dawał o sobie znać, bo na 
nogach pani Teofila była już od 
świtania. Na dworze panowały 
wtedy jeszcze ponocne szarości, 
toteż zwykle towarzyszący jej 
wyprawom Jaśko ucieszył się, 
gdy kazała mu zostać w domu. 
Pewnie hultaj przysnął zaraz w 
kącie, zamiast brać się do ro-
boty. Mimo ciągłego zagrożenia 
ze strony nieproszonych gości 
różnego autoramentu – nie bała 
się jeździć samotnie. Wdowa po 
sławnym na całą Rzeczpospolitą 
zagończyku niczego się nie bała. 
Żyjąc u jego boku, oswoiła się z 
niebezpieczeństwem i całkowicie 
wyzbyła trwogi. Kobieta stra-
chliwa nie wytrzymałaby życia 
na rubieży. Już samo mieszkanie 
w skromnym dworku w wiosce 
blisko tatarskiego szlaku wyma-
gało sporej odwagi, a przede 
wszystkim czujności. Ba, zda-
rzało się i tak, że spać się szło z 
bronią pod ręką. Wiedząc o wiel-
kim przywiązaniu, jakim darzył 
ją mąż, pohańcy nieraz czaili 
się, by ją w łyka zagarnąć. A że 
strzegli jej jego podkomendni, i 
ona sama też potrafiła się bro-
nić, toteż napastnicy przeważnie 
gorzko potem tego żałowali. Puł-
kownik Stefan Chmielecki, ten 
groźny pogromca czambułów, 
wódz Lachów, którym Tatarki 
nieposłuszne dzieci straszyły, w 
domowych pieleszach był spo-
kojny i zgodny. Wszyscy dokoła 
kłócili się o ziemie, procesowali 
i zajeżdżali, tylko nie on. Jego 
prostej żołnierskiej duszy pie-
niactwo było najzupełniej obce. 
Raz się zdarzyło, że otrzymał po-
zew, ale nim doszło do sprawy, 
pojednał się z przeciwnikiem. 
Wśród szlachty mówiono, że jest 
skromny, uczt wystawnych nie 

wydaje, pieniędzmi nie szasta, 
a ludziom swoim, którzy gotowi 
byli iść za nim w ogień, surowo 
zakazuje rabunków i ciemiężenia 
ubogich. Wielki lęk za to wzbu-
dzał wśród Tatarów, a przy tym 
nie szczędził siebie i nie dbał o 
własne wygody, liczyła się dlań 
jeno służba dla Rzeczpospolitej. 
Bywało, że dnie i noce spędzał w 
stepie, karmiąc tym żywą legen-
dę o sobie. Śpiewano o nim: Nie 
przestaną twojej siły Opowiadać 
te mogiły, Których bardzo gęste 
kupy Bisurmańskie cisną trupy. 
Na co dzień zajęty obroną Kre-
sów, dzielny zagończyk rzadko 
bywał w domu, w którym nie-
podzielnie rządziła pani Teofila. 
Doglądała nie tylko babskiego, 
ale i rolnego gospodarstwa, a 
Pan Bóg jej błogosławił. Pola 
dawały obfity użątek, tłuste by-
dło porykiwało w oborach, rącze 
konie pasły się na rozległych łą-
kach, ptasznik1 pełen był koko-
szego, kaczego i indyczego roz-
gwaru. Dwaj synkowie rośli i oko 
cieszyli. Wciągnięta w męskie 
sprawy, miała też swój udział w 
przygotowaniach do zbrojnych 
wypadów. Na żołdzie swego pa-
trona, pana wojewody kijow-
skiego Tomasza Zamoyskiego, 
trzymał Stefan agentów, głównie 
Wołochów, Greków i poturma-
ków. Jedni, znający tatarskie 
szlaki, służyli za przewodników. 
Inni szpiegowali w Oczakowie, 
Białogrodzie, Bakczysaraju czy 
Karasubazarze. Często to ona 
– najpierw w Krasnem, potem 
w Nowym Międzybożu, a jesz-
cze później w Taborówce – pod 
nieobecność męża nimi komen-
derowała. Przyjmowała tych, 
którzy przybywali powiadomić 
o ruchach nieprzyjaciela, dawa-
ła im nowe instrukcje. Tatarzy o 
tym wiedzieli i za to też jej nie 
lubili, i to bardzo. Nade wszyst-
ko jednak ceniła te chwile, kie-
dy mogła zdać gospodarstwo na 
zaufanych ludzi i samej ruszyć w 
step ze Stefanem. Niczym druh 
najwierniejszy spędzała z nim 
długie tygodnie pod namiotami, 
na granicznych czatach, w za-
sadzkach gotowanych na czam-
buły. Konno jeździła jak kozak, 
strzelała z rusznicy jak rajtar 
niemiecki, przyzwoicie władała 
szablą. Lubiła życie w siodle: 
koczowanie, szybkie przenosiny 
z miejsca na miejsce, ukrywa-
nie się po komyszach, wysyła-
nie zwiadowców. Jej granicząca 
z szaleństwem odwaga i wierne 
stanie u boku słynnego pułkow-
nika były głośne na całej Ukra-
inie. Brakowało jej tego teraz, 
och, jak bardzo brakowało! Już 
pewnie do końca życia pozosta-
nie tylko doglądanie zasiewów, 
młynów, bydła i ptactwa. Dobrze 
chociaż, że są jeszcze poswarki 
z sąsiadami, które umilają życie 
biednej wdowy. Zbliżając się do 
taboryskiego dworu, pani Teofi-
la myślała o Łukaszu. On jeden 
jej został, gdy choroba zabrała 
Stefana, bo starszy syn, Adam, 

zmarł jeszcze w dzieciństwie. 
Młodszy zaś osiągnął już wiek 
męski i ostatnio coraz częściej 
wyjeżdżał cichcem, nie opowia-
dając się matce, a że zwierzyny 
z tych wypraw nie przywoził, 
ich cel mógł mieć jedno imię: 
Katarzyna Sokołowska. Przed 
gankiem pani Teofila zeskoczyła 
z konia i rzuciła wodze Jaśkowi, 
rozespanemu jeszcze, choć słoń-
ce stało już wysoko na niebie. 
Ileż ten chłopak może spać! Nic 
nie rzekła, choć miała wielką 
ochotę go wyszturchać. Weszła 
do izby, śniadanie już czekało. 
Tak jak lubiła. Polewka piwna 
z twarogiem i bliny hreczane ze 
skwarką. (…)

Na zakończenie pragnę jeszcze  
zwrócić uwagę na  interesujący 
wywiad jaki z autorką przepro-
wadził Tomasz Plaskota  09. 
11 2019 r. (https://wpolityce.
pl/historia/472249-puchalska-
wilczyce-z-dzikich-pol-czyli-
kresowe-polki )
 Joanna Puchalska: Wilczyce 
z dzikich pól, czyli kresowe 
Polki odegrały ogromną rolę 
w zagospodarowaniu rubieży 
Rzeczypospolitej. 
wPolityce.pl: „Gdzie diabeł nie 
może, tam babę pośle”, ale dla-
czego aż na dawne wojewódz-
twa wschodnie Rzeczypospoli-
tej?
Joanna Puchalska: Koniec XVI 
i XVII wiek, czasy po unii lubel-
skiej, to okres zagospodarowania 
i kolonizacji niezaludnionych ru-
bieży Rzeczypospolitej, a także 
konieczność ich obrony. „Baby” 
zjawiały się w ślad za mężami, 
którzy byli albo świeżo upieczo-
nymi właścicielami ziemskimi, 
albo żołnierzami broniącymi 
granic od napadów tatarskich, 
tureckich czy mołdawskich. 
Były też urodzone na tych zie-
miach rusińskie a potem też pol-
skie szlachcianki, wychowujące 
się od dziecka w atmosferze sta-
le zagrażających nieproszonych 
gości. Nic dziwnego, że umiały 
jeździć konno, strzelać i szablą 
wywijać. A do tego zarządzały 
majątkiem, finansami, kliente-
lą mężowską i służbą, a także 
zakładały nowe wioski i mia-
steczka – kiedy małżonek uga-
niał się za Tatarami czy wojował 
w pierwszej lub drugiej dymi-
triadzie.
Czytając pani książkę zasta-
nawiam się, czy Kresy to było 
w ogóle miejsce życia dla ko-
biet?
Na pewno nie było to życie ła-
twe, bo tu się nie dało długo 
nad krosienkami spokojnie po-
siedzieć. Ale z drugiej strony 
dzięki temu kobiety miały wię-
cej do powiedzenia, bo większa 
odpowiedzialność na nich spo-
czywała. I bywało, że całkowi-
cie przejmowały męskie role. 
Zmuszone do tego biegiem wy-
darzeń, bo ktoś musiał bronić 
dworu i pilnować gospodarstwa.
Czym wyróżniały się pani bo-

haterki, że wybijały się nad 
mężczyzn odważnych i zapra-
wionych w bojach?

Ich przewaga polegała mię-
dzy innymi na tym, że Pola-
cy, naród rycerski, uważając, 
iż to nie honor z babą wojo-
wać, często im ustępowali. 
Mam tu na myśli sąsiedzkie 
zatargi, częstokroć rozstrzy-
gane zbrojnie, w czym co bar-
dziej zadziorne panie wręcz 
się lubowały. Jak wdowa 
po słynnym zagończyku Teo-
fila Chmielecka, czy księżna 
Zofia Rużyńska występująca 
w asyście swego słynnego ku-
zyna Samuela Łaszcza, albo 
nieustępliwie broniąca rodzin-
nej schedy kniaziówna Hanna 
Sokolska, po mężu Borzobo-
hata-Krasieńska.

Wśród szeregu niezwykłych 
kobiet, które pani opisuje, 
na szczególną uwagę zasłu-
guje jedyna Polka koronowa-
na na carową Rusi, Maryna 
Mniszchówna. Jak udało się jej 
osiągnąć ten zaszczyt?
Córka wojewody Jerzego Mnisz-
cha to nie tylko jedyna Polka 
na moskiewskim tronie, ale też 
pierwsza koronowana carowa 
Rusi. Do tej pory nie koronowa-
no żon carów i to ona pierwsza 
została gosudarynią, a nie tyl-
ko małżonką gosudara. Maryna 
to postać tragiczna. Początkowo 
ofiara finansowych intryg swe-
go ojca, wykorzystana została 
w polityczno-wojennej grze to-
czącej się o moskiewski tron. 
Natomiast pod koniec wykazała 
się samodzielnością i przejęta 
swą rolą namaszczonej monar-
chini potrafiła prowadzić wła-
sną politykę, a nawet hardo się 
postawiła polskiemu królowi. 
Co ostatecznie przypłaciła ży-
ciem w moskiewskim więzieniu.
Co pani sądzi o klątwie rzuco-
nej przez Mniszchównę na Ro-
manowów, że żaden członków 
z tego rodu nie umrze natural-
ną śmiercią? Tragiczny koniec 
przedstawicieli i całej dynastii 
zdają się o tym świadczyć.
Wprawdzie nie wszyscy Roma-
nowowie zeszli z tego świata 
w sposób gwałtowny, ale kilku 
tak skończyło lub przynajmniej 
okoliczności ich zgonu pozosta-
ją niejasne. Między innymi zgi-
nął odsunięty wcześniej od tro-
nu Iwan VI, prawdopodobnie 
zamordowany został Piotr III. 
Krwawą legendą obrosła śmierć 
Katarzyny II , choć mógł to być 
równie dobrze zwykły wylew, 
natomiast na pewno uduszony 
został jej syn Paweł I. W zama-
chu bombowym poniósł śmierć 
Aleksander II, a szczególnie 
tragiczny los czekał Mikołaja 
II i jego rodzinę, którzy zostali 
rozstrzelani przez bolszewików. 
Jeśli gosudarynia Maryna rze-
czywiście – jak tego chce legen-
da – przeklęła dynastię Romano-
wów za śmierć swojego dziecka, 
w jakimś stopniu klątwa się zi-
ściła.
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https://wpolityce.pl/historia/472249-puchalska-wilczyce-z-dzikich-pol-czyli-kresowe-polki
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Alfabetyczny spis miejscowości 
z Kresów  Południowo -Wschodnich 
z roku 1939. Litera „A” oraz „B”
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Litera  A  

Abramowiec, gm. Turzysk, pow. Kowel  
(http://wolyn.freehost.pl/miejsca-a/abramo-
wiec-04.html)  
Adamczuki, wieś, gm. Pulemiec, pow. Lu-
boml, woj. wołyńskie (Siemaszko, s. 528, 
brak informacji)  
Adamków (Adamkowskie), futor, gm. Kle-
wań, pow. Równe, woj. wołyńskie /Siemasz-
ko, s. 692, brak informacji/  
Adamów, kolonia, gm. Czaruków, pow. 
Łuck, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 533/  
Adamów I i II, kolonie, gm. Poddębce, pow. 
Łuck /Siemaszko, s. 586/ 
Adamówka, kolonia, gm. Kniahinin, pow, 
Dubno; obok Czarna Łoza, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 70/  
Adamówka, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno; 
obok Kopanie 
Adamówka, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno, obok Ostryjów, Dobratyn, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 83/   
Adamówka, kolonia, gm. Werba, pow. Dub-
no, obok Sady Wielkie, woj. wołyńskie /Sie-
maszko, s. 114, brak inf./  
Adamówka, kolonia, gm. Werba, pow. Wło-
dzimierz Wołyński, woj. wołyńskie /Sie-
maszko, s. 907/ 
Adamówka, przysiółek, gm. Munina, pow. 
Jarosław, obok Tuczempy, Wysocko 
Adamówka, wieś i dwór, gm. Adamówka, 
pow. Jarosław, obok Majdan Sieniawski, Ka-
zimierka, woj. Lwów, s. 251   
Adamówka, gm. Nowica, pow. Kałusz, obok 
wsi Berłohy, Landestreu 
Adamówka, wieś, gm Ludwipol, pow. Ko-
stopol, obok Siedliszcze, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 241/  
Adamówka, kolonia, gm. Kupiczów, pow. 
Kowel, obok Sieniawka, Twerdyń, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 337/  
Adamówka, kolonia, gm. Maciejów, pow. 
Kowel, obok Paryduby, woj. wołyńskie /Sie-
maszko, s. 363, brak inf. /   
Adamówka (Adamów, Susznia), kolonia, 
gm. Poddębce, pow. Łuck, obok kolonia 
Nowa Ziemia, wieś Moszczenica 
Adamówka, kolonia, gm. Połonka, pow. 
Łuck, obok Ozdów, Góra Połonka, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s.594/  
Adamówka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck, obok Kopaczówka, Rożyszcze, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 630/  
Adamówka, folwark, gm. Siółko, pow. Pod-
hajce, obok Buda, Uhrynów i miasteczko 
Halicz  
Adamówka, gm. Bełz, pow. Sokal, obok Ku-
liczów, Kopacz 
Adamówka, przysiółek, gm. Jezupol, pow. 
Stanisławów 
Adamówka, kolonia, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 
856/ 
Adamy, wieś i dwór, gm. Grabowa, pow. Ka-
mionka Strumiłowa, woj. Tarnopol, s. 203   
Adolfów, osada wojskowa, gm. Dąbrowica, 
pow. Sarny, obok Orwanica, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 756, brak inf./  
Adrganów (Adryjanów), pow. Rudki, woj. 
Lwów 
Agatówka, folwark, gm. Hoszcze, pow. 
Równe, obok Tołmachów 
Akreszory, wieś, gm. Berezów Średni, pow. 
Kołomyja, obok Kosmacz, Tekucza ,woj. 
Stanisławów, s. 232, brak inf. 
Aksmanice, wieś i dwór, gm. Hermanowice, 

pow. Przemyśl, obok Koniusza, Fredropol, 
woj. Lwów  
Alba, osada, gm. Kosów Poleski, pow. Ko-
sów, obok Jodczyki, Kwasienice 
Albertówka, folwark, gm. Podkamień, pow. 
Brody 
Albigowa, wieś, gm. Łańcut, pow. Łańcut 
Albin (Albinpole), wieś i folwark, gm. Kle-
sów, pow. Sarny, obok Teodorówka, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 774/   
Albinówka, wieś, dwór i kolonia, gm. Zadu-
browce, pow. Śniatyn, obok Hańkowce , woj. 
Stanisławów, s. 636, brak inf. 
Albinówka, gm. Bogdanówka, pow. Zborów, 
obok Nosowce. Nesterowce 
Aleksandrja, folwark, gm. Brzozdowce, pow. 
Bóbrka, wsi Stańkowce, Przedniestrzany, 
Ruda   
Aleksandrja, kolonia, gm. Poddębce, pow. 
Łuck, obok kolonia Wiszniów, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s. 586/  
Aleksandrja, miasteczko, wieś i folwark, gm. 
Aleksandrja, pow. Równe, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 667/  
Aleksandrja, gm. Bielska Wola, pow. Sarny, 
obok Ur. Smolnia, Ur. Mocie, Błoto Terebuta, 
Bagno Koza 
Aleksandrja, wieś i folwark, gm. Sosyczno, 
pow. Kamień Koszyrski, obok Kaczyn 
Aleksandrowa (Cieciszówka), kolonia, gm. 
Rożyszcze, pow. Łuck, woj. wołyńskie /Sie-
maszko, s.616, brak inf. /  
Aleksandrów, kolonia, gm. Torczyn, pow. 
Łuck, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 646, 
brak inf./ 
Aleksandrówka, kolonia, gm. Dubno, pow. 
Dubno, obok Sady Wielkie, woj. wołyńskie 
/Siemaszko, s. 64, brak inf/  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Aleksandrja, 
pow. Równe, woj, wołyńskie /Siemaszko. s. 
667/ 
Aleksandrówka, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno, obok Kosarewo, Moszków, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 83/   
Aleksandrówka, kolonia, gm. Kisielin, pow. 
Horochów, obok Wojnica, Chłopecze, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 149/  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol, obok Biczal, futor Zabara, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 217/  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol, obok Marjanówka, woj. wołyńskie 
/Siemaszko, s. 229/  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Kupiczów,  
pow. Kowel, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 
338/ 
Aleksandrówka, kolonia, gm. Czaruków, 
pow. Łuck, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 
533/  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck, obok kol. Mikołajówka, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s. 553/  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Kniahininek, 
pow. Łuck, obok Boguszów, woj. wołyńskie 
/Siemaszko, s. 559/  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Torczyn, pow. 
Łuck, obok Janówka, woj. wołyńskie /Sie-
maszko, s. 646, brak inf./  
Aleksandrówka, folwark, gm. Nowosiółka, 
pow. Podhajce, obok Uwsie, Justynówka 
Aleksandrówka, kolonia, gm. Równe, pow. 
Równe, obok Pawłówka, Marjanówka, woj. 
wołyńskie  
Aleksandrówka, wieś, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny, obok Młynek, Kisorycze, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s. 756/  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Korytnica, 

pow. Włodzimierz, obok Radowicze, Anto-
nówka, Sewerynówka 
Aleksandrówka, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz /Siemaszko, s. 911..., brak inf./ 
Aleksandrówka, kolonia, gm. Zdołbica, pow. 
Zdołbunów, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 
995, brak inf. /  
Aleksandrówka, kolonia, gm. Chorów, pow. 
Horochów, obok Michałówka, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s. 137/   
Aleksandrówka, gm. Touste, pow. Skałat, 
obok Kluwińce, Nowosiółka Grzymanowska 
Aleksandrówka, folwark, gm. Sokolniki, 
pow. Łwów, obok Krotoszyn, Żyrawka, Woł-
ków, Czerepin, Dawidów 
Aleksandrówka Nowa, kolonia, gm. Rożysz-
cze, pow. Łuck, woj. wołyńskie /Siemaszko, 
s. 604/ 
Aleksandrówka Stara, kolonia, gm. Rożysz-
cze, pow. Łuck, woj. wołyńskie /Siemaszko, 
s. 604/ 
Aleksandrówka – Julianówka, kolonia, gm 
Rożyszcze, pow. Łuck, obok Kol. Magazyn, 
Kol. Iljanówka 
Aleksandrówka - Holendry, kolonia, gm. Ku-
piczów, pow. Kowel, obok Jezierzany, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 340/   
Aleksiejówka, wieś, gm. Buhryń, pow. Rów-
ne, obok Posiahwa, Serhejówka, Teodorów-
ka, Michałówka  
Aleksiejówka, wieś, gm. Klesów, pow. Sarny, 
woj. wołyńskie  /Siemaszko, s. 784, brak inf./ 
Alendorf, kolonia, gm. Kostopol, pow. Ko-
stopol 
Alfredówka, kolonia, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol, obok Rudnia Potasznia, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 242/  
Alfredówka, wieś, gm. Kurowice, pow. Prze-
myślany, obok Podhajczyk, woj. Tarnopol, s. 
280, brak inf.   
Alfredowka, wieś, gm. Chmielów, pow. Tar-
nobrzeg 
Ambuków, wieś, gm. Chotiaczów, pow. Wło-
dzimierz, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 817/  
Amelin, kolonia i wieś, gm. Tuczyn, pow. 
Równe, obok: Ryśmanka, Leonówka, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 713/   
Ameryka (Margielówka), gm. Bełz, pow. So-
kal, obok Strychanki, Gruszów, Waniów 
Amrozy, gm. Folwarki, pow. Złoczów; obok 
Bieniów, Monastyrek, Kozaki 
Anastazówka (Anastezówka), osada, gm. 
Hłuboczek Wielki, pow. Tarnopol, obok Do-
łżanka 
Anatolia, kolonia i stacja kolejowa, gm. Cza-
ruków, pow. Łuck, obok kol. Korszów, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 534/  
Ancereł, gm. Sławsko, pow. Stryj, obok Ró-
żanka Wyżna, Olszaniec 
Andresówka, kolonia, gm. Werba, pow. Wło-
dzimierz, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 907/   
Andronowo, wieś oraz folwarki I i II, gm. 
Kobryń, pow. Kobryń, obok osada wojskowa 
Legaty i Polotycze 
Androszówka (Andruszówka), wieś, gm. 
Szumsk,  pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie 
/Siemaszko, s. 444/ 
Andruga (Andruha), wieś i majątek, gm. 
Włodzimierzec, pow. Sarny, obok Lipno, 
woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 797/  
Andruha Mała, wieś, gm. Uhorsk, pow. Krze-
mieniec, obok Szepetyn, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 468, brak inf./  
Andruha Wielka (Andruga Wielka), wieś, 
gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s. 459/  
Andrusijów, wieś i folwark, gm. Między-

rzecz, pow. Równe, woj. wołyńskie /Sie-
maszko, s. 705, brak inf./  
Andrusijów, wieś lub majątek, gm. Klewań, 
pow. Równe, woj. wołyńskie 
Andruszówka. leśniczówka, gm. Szumsk, 
pow. Krzemieniec, obok Andruszówka, Pere-
morówka, Huta Ruska 
Andryjanów, wieś i dwór, gm. Komarno, 
pow. Rudki, obok Rumno. Łowczyce, woj. 
Lwów  
Andrzejówka, kolonia, gm. Czaruków, pow. 
Łuck, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 534/  
Andrzejówka, gm. Aleksandrja, pow. Rów-
ne, obok Trościaniec, Kotów, kol. Rzeczyca, 
woj. wołyńskie  
Andrzejówka, kolonia, gm. Tuczyn, pow. 
Równe, woj. wołyńskie  /Siemaszko, s. 712/ 
Andrzejówka, gm. Korczyn, pow. Sokal, 
obok Rożdżałów, Lachy, Tobiłów, woj. 
Lwów, s. 823   
Andrzejówka, folwark, gm. Bogdanówka, 
pow. Zborów, obok Nesterowce, Białkowce 
Andrzejówka (Biskupicze), kolonia, gm. 
Czaruków, pow. Łuck, obok Mychlin, Szklin 
Angełówka, przysiółek, gm. Ożydów, pow. 
Złoczów, obok Humniska 
Angelówka (Engelsberg), pow. Dolina, woj. 
Stanisławów  
Anielin, folwark, gm. Malin, pow. Dubno, 
obok Dołhoszyje, Pietuszków, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s. 83, brak inf./  
Anielówka, folwark, gm. Chodorów, pow. 
Bóbrka, obok Wierzbica, Suchrów, Wołcza-
tycze 
Anielówka (Rudyca), kolonia, gm. Deraźne, 
pow. Kostopol, obok Postójno, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s. 217/  
Anielówka, gm. Jaryczów Stary, pow. Lwów, 
obok Żółtańce, Remenów, Sulimów 
Anielówka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck, obok Chrochoryn, Olszanów, Zadą-
browa 
Anielówka, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzi-
mierz Wołyński, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 
950, brak inf./ 
Anielówka, folwark, gm. Borki Wielkie, 
pow. Tarnopol, obok Romanówka, Czernie-
lów Mazowiecki 
Anielówka, wieś, gm. Tłuste, pow. Zalesz-
czyki, obok Capowce, Tłuste Miasto, Róża-
nówka, woj. Tarnopol, s. 428   
Anielówka Kociór, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz Wołyński, woj. wołyńskie /-/ 
Aniełów, gm. Jasień Dolny, pow. Kałusz, 
obok Hryńków, Jasień  
Annaberg, wieś, gm. Tucholka, pow. Stryj, 
obok Fehzienthal, woj. Stanisławów, s. 566, 
brak inf. 
Annopol (początkowo Glinniki) koło Ostro-
ga, rezydencja  (Roman Aftanazy; w:  http://
www.wolhynia.pl/index.p?option=com_t&v
iew=article&id=395&catid=24&Itemid=101 
)
Annowal (Anowal, Annowola), kolonia, gm. 
Kostopol, pow. Kostopol, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 229/  
Annówka, wieś, gm. Korzec, pow. Równe, 
obok Hołownica, Kopytów 
Annówka, maj., gm. Szarpańce (?). pow. So-
kal, woj. lwowskie /Siemaszko, s. 895, brak 
inf./ 
Antolin, kolonia, gm. Ludwipol, pow. Kosto-
pol, obok Rudnia Potasznia, Peresieki, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 242/  
Antonijów, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Rów-
ne, obok Sienno, Pustomyty 
Antoniki, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów, 
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obok Załuże, Basznia Dolna 
Antonin, gajówka, gm. Radziechów, pow. 
Radziechów, obok kol. Niedźwiedzie, Ra-
dziechów 
Antonin, folwark i osada wojskowa, gm. Dą-
browica, pow. Sarny, obok Sochy, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 752/ 
Antonin Klimowski (patrz Klimowsk), mają-
tek, gm. Pulemiec, pow. Luboml 
Antoniny (początkowo Chołodki), rezyden-
cja  (Roman Aftanazy; w: http://www.wol-
hynia.pl/index.p?option=com_t&view=articl
e&id=394&catid=24&Itemid=101 )
Antoniowa, folwark, gm. Kamionka Stru-
miłowa, pow. Kamionka Strumiłowa, obok 
Zdeszów, Strzemień 
Antoniów, gm. Radomyśl, pow. Tarnobrzeg, 
obok Pniów 
Antoniówka, pow. Jarosław, wo. Lwów 
Antoniówka, majątek, gm. Młyniska, pow. 
Żydaczów, woj. Stanisławów 
Antoniówka, wieś, gm. Żurawno, pow. Żyda-
czów, obok Mazurówka, Krechów, Marynka, 
woj. Stanisławów, s. 753   
Antonowa, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Antonowce, wieś, gm. Uhorsk, pow. Krze-
mieniec, obok Rudnia, Iłowica Wielka, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 460/ 
Antonowiecka Huta, gm. Uhorsk, pow. Krze-
mieniec  
Antonów, wieś i folwark, gm. Świdowa, pow. 
Czortków, obok Anielówka, woj. tarnopol-
skie, s. 183, brak inf,   
Antonów, wieś, gm. Tuczyn, pow. Łuck, woj. 
wołyńskie 
Antonów Chatki, przysiółek, gm. Świdowa, 
pow, Czortków   
Antonówek, gm. Korolówka, pow. Borsz-
czów, obok Skowiatyn, Saphów, Szyszkowce 
Antonówka (Szuczków), wieś, gm. Bere-
steczko, pow. Horochów, obok Korolówka, 
woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 121/  
Antonówka, kolonia, gm. Bereźne, pow. Ko-
stopol, obok Hipolitówka, Mokwin, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 197/  
Antonówka, wieś, gm. Kupiczów, pow. Ko-
wel, obok Twerdyń, Mirosławówka, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 340/   
Antonówka, wieś, gm. Kniahininek, pow. 
Łuck, obok Zaborol, Wsiewołodówka 
Antonówka, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck, 
obok Hodomicze, woj. wołyńskie /Siemasz-
ko, s. 578, brak inf./  
Antonówka, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck, obok Wiszenki, Sławatycze, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 604/  
Antonówka, kolonia. gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Antonówka, gm. Siemikowce, pow. Podhaj-
ce, obok Rosochowaciec, Swoboda Złota 
Antonówka, wieś i kolonia, gm. Tuczyn, 
pow. Równe, obok Cecylówka, Dermanka, 
woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 712/   
Antonówka, gm. Bednarów, pow. Stanisła-
wów, obok Sapahów, Bryń 
Antonówka, wieś, pow. Niżniów, pow. Tłu-
macz, obok Bratyszów, Niżniów 
Antonówka, gm. Budzanów, pow. Trembow-
la 
Antonówka, kolonia, gm. Werba, pow. Wło-
dzimierz, obok Fedorpol, Mikołajówka, Tur-
ja, woj. wołyńskie  
Antonówka koło Bielina, kolonia I i II, gm. 
Werba, pow. Włodzimierz, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 909/ 
Antonówka nad Horyniem, wieś, kolonia i 
osada, gm. Antonówka, pow. Sarny, woj. wo-
łyńskie /Siemaszko, s. 731, 732/   
Antonówka (Antonówka Sileńska), kolonia, 
gm. Silno, pow. Łuck, woj. wołyńskie /Sie-
maszko,s, 616/ 
Antonówka, kolonia, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz, woj. wołyńskie /Siemaszko, 
s.871, brak inf./ 
Antonówka Borek, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz, woj. wołyńskie /Siemaszko, s. 
909/  
Antonówka Kociór, kolonia, gm. Werba, 
pow. Włodzimierz, obok Kohilno /Siemasz-
ko, s. 950. brak inf./  
Antonówka Mohyleńska, kolonia, gm. Wer-
ba, pow. Włodzimierz, woj. wołyńskie /Sie-
maszko, s. 950, brak inf./   
Antonówka Stara, kolonia, gm. Kniahininek, 

pow. Łuck, obok Aleksandrówka, Antonów-
ka, Kozin 
Antonówka Szepelska (Antonówka k. Łuc-
ka), kolonia, gm. Kiwerce, pow. Łuck, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 560/ 
Antony, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Ławryków, Torgany, Bahłaj 
Antopol, wieś i kolonia, gm. Równe, pow. 
Równe, obok Czarne Łozy, Dąbrowa, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 705/  
Antoszówka, gm. Nowosiółka, pow. Podhaj-
ce, obok Małowody, Sosnów 
Anusin Dubnicki, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz, obok Dubniki, woj. wołyńskie 
/Siemaszko, s. 910/ 
Anusin Rudeński (Rudzki), kolonia, gm. 
Werba, pow. Włodzimierz, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 950, brak inf./  
Apanowszczyzna (Panówka), wieś, gm. Ki-
sielin, pow. Horochów, obok Tumin, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s.149/   
Apolonia, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck, obok Babie, Trysteń, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 630/ 
Arena, gm. Chorobrów, pow. Sokal, obok 
Dołhobyczów, Uhrynów 
Arestów (Aresztów), wieś i folwark, gm. 
Dziatkiewicze, pow. Równe, woj. wołyńskie 
/Siemaszko, s. 712, brak inf./  
Arłamowska Wola, wieś i dwór, gm. Twier-
dza, pow. Mościska, woj. Lwów, s. 670   
Arłamów, wieś, gm. Dobromil, pow. Dobro-
mil, obok Michowa, Kwaszenica, woj. Lwów  
Armatniów, wieś (zaścianek), gm. Poddębce, 
pow. Łuck, woj. wołyńskie  /Siemaszko, s. 
586/ 
Aronówka, wieś, gm. Laszków, pow. Radzie-
chów 
Arsonowicze (Arsenowicze), wieś, gm. Wie-
lick, pow. Kowel, woj. wołyńskie /Siemasz-
ko, s. 396, brak inf./  
Arszyszyn, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno, 
obok Podhaice, Koblin, Ozlijów, woj. wołyń-
skie /Siemaszko, s 84/  
Artasów, wieś i dwór, gm. Dzibułki, pow. 
Żółkiew, obok Nahorce, Przedrzymichy 
Wielkie, woj. Lwów, s. 1130  
Arturówka, gm. Stare Sioło, pow. Bóbrka, 
obok Szołomyja 
Arturówka, gm. Zubrzec, pow. Buczacz, 
obok Porchowa 
Artyszczów, wieś, gm. Lubień Wielki, pow. 
Gródek Jagielloński, obok Kiernica, Małko-
wice, woj. Lwów  
Astrachanka (Osrachanka), uroczysko lub 
futor, gm. Ludwipol,  pow. Kostopol, woj. 
wołyńskie /Siemaszko, s. 243/ 
Ateczyzna, folwark, gm. Oziaty, pow. Ko-
bryń 
Augustów, kolonia, gm. Kisielin, pow. Ho-
rochów, obok Swojczów, woj. wołyńskie /
Siemaszko, s. 149/  
Augustówka, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka, 
obok Sarniki, Lubieszka 
Augustówka, wieś, gm. Płaucza Mała, pow. 
Brzeżany, obok Chorobrów, Józefówka, Ko-
niuchy, pow. Tarnopol, s. 101 

   

Litera  B 

Babcze, wieś, gm. Sołotwina, pow. Nadwór-
na, obok Markowa, Mołotków 
Babczyn, folwark, gm. Cieszanów, pow. Lu-
baczów, obok Chotylub, Nowe Sioło 
Babia Góra, gm. Racławówka, pow. Rze-
szów, obok Wola Zgłobieńska 
Babia Góra, przysiółek, gm. Tarnobrzeg, 
pow. Tarnobrzeg, obok wieś Stale 
Babia Łoza, osada, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Babiak, gm. Gnojnice, pow. Jaworów, obok 
Chotyniec, Korczowa 
Babianka, wieś i dwór, gm. Ottynia, pow. 
Tłumacz, obok Strupków, Uhornik 
Babica, wieś, gm. Czudec, pow. Rzeszów, 
obok Lutoryż, Lubenia 
Babice, miasteczko, gm. Krzywcza, pow. 
Przemyśl, obok Skopów, Zawada 
Babicze, gm. Chołojów, pow. Radziechów, 
obok Staryki, Szjnogi 
Babicze, wieś, gm. Mikulicze, pow. Włodzi-
mierz, obok Berezowicze, Jakowicze, Mi-
chałówka 

Babie, wieś, gm. Szczurzyn, pow. Łuck, obok 
Wołosówka, kol. Apolonja 
Babie Futory, futor, gm. Kołodno-Lisowsz-
czyzna, pow. Krzemieniec, obok Kołodno, 
Szymkowce 
Babin, gm. Stanisławczyk, pow. Brody, obok 
Ruda Brodzka, Srakuła, Welin 
Babin, wieś i dwór, gm. Wojniłów, pow. Ka-
łusz, obok Studzianka, Kudłatówka 
Babin, wieś, gm. Sokołówka, pow. Kosów, 
obok Jaworów 
Babin, gm. Janczyn, pow. Przemyślany, obok 
Dusanów, Baczów, Firlejów 
Babin, wieś, gm. Korzec, pow. Równe, obok 
Futory Zabarskie, Tatarszczyzna, Poddubce 
Babin, osada, wieś i folwark, gm. Buhryń, 
pow. Równe 
Babin Zarzeczny, wieś i dwór, gm. Wojniłów, 
pow. Kałusz, obok Babin, Bednarów, Stu-
dzianka 
Babina, gm. Lisznia, pow. Drohobycz, obok 
Uniatycze 
Babina, wieś, gm. Kalinów, pow. Sambor, 
obok Piniany 
Babinie, gm. Ohladów, pow. Radziechów, 
obok Monastyrek, Majdan Nowy, Dw. Ro-
zalin 
Babino-Tomachowska, osada fabr., gm. Buh-
ryń, pow. Równe 
Babińce (Babińce koło Krzywcza), wieś i 
dwór, gm. Szuparka, pow. Borszczów, obok 
Krzywcze Dolne, Chudyjowce 
Babińce Dolne, wieś, gm. Rohatyn, pow. Ro-
hatyn 
Babińce Dźwinieczkowskie (Babińce koło 
Dźwinogrodu), gm. Dźwiniaczka, pow. 
Borszczów, obok Łatkowce 
Babińce Górne, wieś, gm. Rohatyn, pow. Ro-
hatyn 
Babiwszczyzna, osada, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Babji, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Babka (Warasz), wieś, gm. Rafałówka, pow. 
Sarny, obok Podczerenice Nowe i Podczere-
nice Stare 
Babołoki, wieś i folwark, gm. Kniahinin, 
pow. Dubno, obok Rudiewo, Ostryjów 
Babrjelówka, leśniczówka i cegielnia, gm. 
Wielka Głusza, pow. Kamień Koszyrski, 
obok Fw. Krynica, Worokomle 
Babszycki, gm. Gołogóry, pow. Złoczów, 
obok Zaszków 
Babuchów, wieś, gm. Koniuszki, pow. Roha-
tyn, obok Łuczyńce 
Babuchy, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska, obok Biesiady, Petelki, Ciupki, 
Stańczuki 
Baby, gm. Ottynia, pow. Tłumacz, obok Sien-
kiewiczówka (Sitanerówka), Worona, Lackie 
Szlacheckie 
Babyczyno, futor, gm. Oleksiniec Stary, pow. 
Krzemieniec 
Bacaje, futor, gm. Szumsk, pow. Krzemie-
niec, obok Obycz, Załuże 
Bachlowa, wieś, gm. Hoczew, pow. Lesko 
Bachnowate, gm. Zawadka, pow. Turka 
Bachory, przysiółek, gm. Dzików Stary, pow. 
Lubaczów, obok Szczebiwołki, Wólka Zapa-
łowsska, Tomsy 
Bachórz, wieś i dwór, gm. Dynów, pow. 
Brzozów, obok Lipnik, Chodorówka 
Bachórzec, wieś i dwór, gm. Dubiecko, pow. 
Przemyśl 
Bachów, wieś i dwór, gm. Krzywcza, pow. 
Przemyśl 
Bachów, wieś, gm. Niesuchoiże, pow. Ko-
wel, obok Kołodnica, Bielin 
Baczacz, gm. Świrz, pow. Przemyślany, obok 
Chlebowice Świrskie, Kopań, Halina 
Baczka, gm. Sokołówka, pow. Złoczów, obok 
Turze, Lasowe, Przewłoczne, Kasztelany 
Baczów, wieś i dwór, gm. Janczyn, pow. 
Przemyślany, obok Błotnia, Dusanów, Podu-
silna 
Baczyłówka, wieś, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Baczyna, wieś, gm. Stary Sambor, pow. Sam-
bor, obok Torczynowice, Straszewice 
Baćkowce, osada, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Badeniówka, gm. Radziechów, pow. Radzie-
chów, obok Niemiłów, kol. Sobin 
Badków, gmina nieznana, pow. Brody 
Badówka, wieś i futor, gm. Sijańce, pow. 
Zdołbunów, obok Wołoskowce, Wielbowno 

Badzięgi, gm. Szkłó, pow. Jaworów, obok 
Mazury, Zazule, Jażów Nowy 
Bagna (Bagno), kolonia, gm. Kołki, pow. 
Łuck 
Bagna, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Baryczki, Nyżnyki, Czyri, Zabawa 
Bagniuki, gm. Toporów, pow. Radziechów, 
obok Hucisko Wyższe, Turze 
Bagno, gm. Ludwikówka, pow. Dolina, obok 
Wyżków, Płosin, Kalinowiec 
Bagno, gm. Podbuż, pow. Drohobycz, obok 
Uroż, Nahujowice, Podmonasterek   
Bagno, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska, obok 
Wólka Mazowiecka, Janki, Matwije 
Bahłaj, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Ławryków, Antony 
Bahna, gmina nieznana, pow. Kosów, obok 
Smetaneczyna, Krzyworównia 
Bahnowate, wieś i dwór, gm. Zawadka, pow. 
Turka , obok Zakopce, Ryków 
Bahori, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Sałabajów, Dobrosin 
Bahory, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Zamkowe Dumycze, Zubejki, Jasyha, 
Wołosy 
Bahrana, gm. Pomorzany, pow. Zborów, obok 
Machnowce, Torhów, Urłów, Chrabużna 
Bajdałówka, gm. Sądowa Wisznia, pow. Mo-
ścice, obok Dąbrowa, Plebanka 
Bajdy, wieś, gm. Odrzykoń, pow. Krosno 
Bajki, gmina nieznana, pow. Tłumacz 
Bajkowce, wieś i dwór, gm. Łozowa, pow. 
Tarnopol, obok Szlachcińce 
Bajków, futor, gm. Radziwiłłów, pow. Dubno 
Bajmaki, osada, gm. Dederkały Wielkie, 
pow. Krzemieniec, obok Sadki, Liski, Stepa-
nówka 
Bajmaki, przysiółek, gm. Sokołówka, pow. 
Złoczów, obok Bołożynów, Ryzany 
Bajonówka, osada wojskowa, gm. Aleksan-
dria, pow. Równe 
Bajora, gmina nieznana, pow. Skałat, obok 
Iławcze, Futor, Poznanka Hetmańska 
Bajów (Bajew), wieś, gm. Połonka, pow. 
Łuck, obok Horodyszcze, Ozdów, Ratniów 
Bajsówka, gm. Rozdziele, pow. Gorlice 
Bakaje, gm. Suchowola, pow. Brody, obok 
Nakwasza, Czernica 
Bakocyn, gm. Żurawno, pow. Żydaczów, 
obok Łukawiec, Mordy, Pobereże 
Bakoły, wieś, gm. Oleksiniec Stary, pow. 
Krzemieniec, obok Butyń, Korszyłówka, 
Uścieczko, Świniuchy 
Bakonówka, kolonia, gm. Chorów, pow. Ho-
rochów, obok Zajęczyce, Wojnin 
Bakończyce, dwór, gm. Popowice, pow. 
Przemyśl 
Bakorzyn, wieś i folwark, gm. Malin, pow. 
Dubno, obok Nowosiółki, Żorniszcze, Za-
błotce 
Bakoty, wieś, gm. Stary Oleksiniec, pow. 
Krzemieniec 
Bakowce, wieś i dwór, gm. Strzeliska Nowe, 
pow. Bóbrka, obok Trybuchowce, Repe-
chów, Żabokruki 
Bakowce, wieś i kolonia, gm. Połonka, pow. 
Łuck, obok Ławrów, Suchowola 
Bakszyszki (Bakszanka, Bakszynka), fol-
wark, gm. Siedliszcze, pow. Kowel, obok 
Bucyń 
Balarka, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck, obok 
Marykowo, Znamirówka, Majdanek 
Balarka, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Balarka, kolonia, gm. Poddębce, pow. Łuck 
Balarnia, osada i leśniczówka, gm. Buderaż, 
pow. Zdołbunów 
Balbuzy, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska , obok Podderewenka, Petelki, 
Piły 
Balice, wieś, gm. Husaków, pow. Mościska, 
obok Nowosiółki, Rustweczko 
Baligród, miasteczko, gm. Baligród, pow. 
Lesko 
Balińce, wieś i dwór, gm. Kułaczkowce, pow. 
Kołomyja, obok Trofanówka, Buczaczki, 
Fw. Hercegowina 
Balińszczyzna, gm. Horucko, pow. Droho-
bycz, obok Krynica, Szlawszczyzna, Bilcze 
Balnica, wieś, gm. Wola Michowa, pow. Le-
sko 
Balwirka, folwark, gm. Jasionów, pow. Bro-
dy, obok Gaje Starobrodzkie, Gaje Suchodol-
skie, Hłuszyn
Bałaharówka, wieś i dwór, gm. Obertyn, pow. 
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Horodenka, obok Hanczarów, Jakubówka 
Bałaje, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Bałandiuki, gm. Wiszenka, pow. Gródek Ja-
gielloński, obok Berezłaki, Czerwieniec 
Bałkan, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska, obok 
Wola Mazowiecka 
Bałkan, część kol. Peresieka, gm. Hołoby, 
pow. Kowel 
Bałki, osiedle, gm. Radziwiłłów, pow. Dubno 
Bałki, folwark, gm. Korolówka, pow. Borsz-
czów, obok Bilcze (Złote), Strzałkowce 
Bałucianka, wieś, gm. Rymanów, pow. Sanok 
Bałuczyn, wieś i dwór, gm. Krasne, pow. 
Złoczów, obok Żeniów, Gliniany 
Bały, gm. Radawa, pow. Jarosław, obok Sur-
maczówka 
Bałyta, gm. Tarnawa Niżna, pow. Turka, 
obok Stuposiany, Dydiowa, Łokcik 
Banachy,gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska, obok Pulce, Łewonki, Brzezina 
Banasówka, kolonia, gm. Kniahininek, pow. 
Łuck 
Bandaki, gm. Żurawica, pow. Przemyśl, obok 
Walawa, Wyszatyce 
Bandera, gajówka, gm. Pieniaki, pow. Brody, 
obok Szyszkowce 
Bandrów Kolonia, wieś, gm. Ustrzyki Dolne, 
pow. Lesko,obok Moczary 
Bandrów Narodowy, wieś, gm. Ustrzyki Dol-
ne, pow. Lesko 
Bania, gm. Kałusz, pow. Kałusz 
Bania, gm. Sołotwina, pow. Nadworna, obok 
Markowa 
Bania, gm. Morszyn, pow. Stryj, obok Liso-
wice 
Bania Berezowska, wieś, gm. Berezów Śred-
ni, pow. Kołomyja, obok Luczki, Berezów 
Bania Kotowska, wieś, gm. Dereżyce, pow. 
Drohobycz, obok Popiele, Borysław 
Bania Świrska, przysiółek, gm. Berezów 
Średni, pow. Kołomyja 
Banica, wieś, gm. Banica, pow. Gorlice, obok 
Izby 
Banity, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagiel-
loński, obok Mykiczaki, Kałyły, Basi 
Baniuka, gm. Dobrotwów, pow. Kamionka 
Strumiłowa, obok Terebinie, Bratasze 
Bar, wieś i dwór, gm. Radatycze, pow. Gró-
dek Jagielloński, obok Dołhomościska, Mila-
tyn 
Barabenda, futor, gm. Kupiczów, pow. Ko-
wel, obok Nowy Dwór, Ośmigowicze 
Baraki, przysiółek wsi Żurawica, gm. Żura-
wica, pow. Przemyśl 
Baraki, leśniczówka, gm. Kniahinin, pow. 
Dubno 
Baraki, kolonia, gm. Klesów, pow. Sarny 
Baraki Tłuste, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Barakietyna, gm. Horodyszcze, pow. Sam-
bor, obok Sielec 
Baramury, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska, 
obok Pyhory, Mielniki, Wola Mazowiecka, 
Sidelniki 
Baranie, wieś, gm. Polany, pow. Krosno 
Baranie Nowe, wieś, gm. Krupiec, pow. Dub-
no 
Baranie Peretoki, wieś i dwór, gm. Skomo-
rochy, pow. Sokal, obok Samowola, kol. Ro-
zalówka 
Baranie Stare, wieś, gm. Krupiec, pow. Dub-
no 
Baranowszczyzna, futor, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Baranów, wieś i dwór, gm. Uście Zielone, 
pow. Buczacz, obok Krasiejów, Jarhorów, 
Jeziorko 
Baranówka, wieś, gm. Brzeżany, pow. Brze-
żany, obok Szybalin 
Baranówka, kolonia, gm. Sijańce, pow. Zdoł-
bunów, obok Poczapki, Ułaszanówka, kol. 
Poręby 
Barany, folwark, gm. Siedliska, pow. Rawa 
Ruska, obok Hrebenne, Rzyczki 
Barańczyce, wieś i dwór, gm. Barańczyce, 
pow. Sambor, obok Wola Baraniecka, Chle-
wicka, Wola Więckowska 
Barbarów, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzi-
mierz, obok Boża Wola, Władysławówka 
Barbarówka, kolonia, gm. Werba, pow. Wło-
dzimierz  
Barbarówka, osada, gm. Poryck, pow. Wło-
dzimierz, obok Poniczów, Kohilno 
Barbary, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Brzezina, Gierusy 

Barce, gm. Nisko, pow. Nisko 
Barczyn, gm. Ponikowica, pow. Brody, obok 
Wołkowatycze 
Bargryjów, folwark, gm. Krymno, pow. Ko-
wel, obok Lubochiny, Nowosiółki, Browar 
Barjak, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Barmaki, wieś i folwark, gm. Równe, pow. 
Równe 
Baronówka, gm. Załoźce, pow. Zborów, 
obok Panasówka, Zagórze, Horyńka Wielka 
Barszczowice, wieś i dwór, gm. Prusy, pow. 
Lwów, obok Pikułowce, Biłka Królewska 
Barszczów, gm. Szczurowice, pow. Radzie-
chów, obok Smarzów, Romanówka 
Barszczówki, gm. Nozdrzec, pow. Brzozów 
Bartatów, wieś i dwór, gm. Stawczany, pow. 
Gródek Jagielloński, obok Zbój, Wygon, Za-
stawie, Obroszyn 
Bartia, gm. Starunia, pow. Nadworna, obok 
Hwoza, Fitków 
Bartkówka, wieś, gm. Dynów, pow. Brzozów 
Bartne, wieś, gm. Bartne, pow. Gorlice 
Bartne, gmina nieznana, pow. Jasiel 
Bartne, gm. Chorkówka, pow. Krosno 
Bartoszki, gm. Komarniki, pow. Turka, obok 
Drabanowiec 
Bartoszówka, wieś, gm. Dżuryn, pow. Czort-
ków, obok Krzywcze, Czerkawszczyzna 
Bartoszówka, gmina nieznana, pow. Podhaj-
ce 
Barwinek, wieś, gm. Tylawa, pow. Krosno 
Barwinek, gmina Wyszogródek, pow. Krze-
mieniec 
Barycz, wieś, gm. Domaradz, pow. Brzozów 
Barycz, wieś, gm. Stubno, pow. Przemyśl 
Barycz, gm. Felsztyn, pow. Sambor, obok 
Humieniec, Dąbrówka 
Baryczka, wieś, gm. Niebylec, pow. Rzeszów 
Baryczki, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska, obok Bagna, Nyżnyki 
Baryłów, wieś i dwór, gm. Sieńków, pow. Ra-
dziechów, obok Unin, Zielona, Pułhany 
Barysz, miasteczko i dwór, gm. Barysz, pow. 
Buczacz 
Baryszówka, kolonia, gm. Oleksiniec Stary-
,pow. Krzemieniec 
Basi, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagielloń-
ski 
Basi, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, obok 
Brzezina 
Basikówka, futor, gm. Buderaż, pow. Zdoł-
bunów 
Basiówka, wieś i dwór, gm. Nawarja, pow. 
Lwów, obok Obroczyn, Hodowica 
Basowy Kąt (Basów-Kąt, Basów Kut), wieś, 
kolonia i osada wojskowa, gm. Równe, pow. 
Równe 
Basówka, gm. Kurzany, pow. Brzeżany, obok 
Kurachowa 
Bastówka, gm. Skoryki, pow. Zbaraż, obok 
Chatki, Medyń 
Baszanówka, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno, obok Batków, Pereniatyn 
Baszkowce, wieś, gm. Uhorski, pow. Krze-
mieniec, obok Tylawka 
Baszłyki, wieś, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Basznia Dolna, wieś i dwór, gm. Lisie Jamy, 
pow. Lubaczów, obok Ruda, Sołotwina 
Basznia Górna, wieś, gm. Lisie Jamy, pow. 
Lubaczów 
Baszowa, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck, obok Kopaczówka, Użowa, Frydry-
chówka 
Baszuki, wieś, gm. Oleksiniec Stary, pow. 
Krzemieniec, obok Bukowina  
Baszyna, wieś i folwark, gm. Sijańce, pow. 
Zdołbunów, obok Zawizów, Uholce, Buhryń 
Batiatycze, wieś i dwór, gm. Kamionka Stru-
miłowa, pow. Kamionka Strumiłowa 
Batiuczka, gm. Kamionka Strumiłowa, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Batiuki, gm. Kamionka Strumiłowa, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Batkowce, wieś, gm. Nowomalin, pow. Zdoł-
bunów 
Batków, wieś, gm. Pieniaki, pow. Brody 
Batków (Bat’ków), wieś, gm. Radziwiłłów, 
pow. Dubno 
Batogi, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Batogi, gm. Rohatyn, pow. Rohatyn 
Batorówka, osada wojskowa, gm. Brany, 
pow. Horochów 
Batory, osada wojskowa, gm. Stepań, pow. 
Kostopol 

Batorszczyzna, gm. Sambor, pow. Sambor 
Batycze, gajówka, gm. Olszany, pow. Prze-
myśl 
Batycze, wieś, gm. Orzechowce, pow. Prze-
myśl 
Batyjów, wieś i dwór, gm. Laszków, pow. 
Radziechów 
Batyń, kolonia, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Baworów, gm. Baworów, pow, Tarnopol 
Baworówka, gm. Siemikowce, pow. Podhaj-
ce 
Baworówka, folwark, gm. Strusów, pow. 
Trembowla 
Baworszczyzna, gm. Kopyczyńce, pow. Ko-
pyczyńce 
Bazar, wieś i folwark, gm. Pauszówka, pow. 
Czortków 
Bazarzyńce, wieś, gm. Załuże, pow. Zbaraż 
Baziuki, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów 
Bazylja, przysiółek, gm. Czaruków, pow. 
Łuck 
Bazylszczyzna, osada, gm. Warkowicze, 
pow. Dubno 
Baźniakówka, przysiółek, gm. Potutory, pow. 
Brzeżany 
Bażanówka, wieś, gm. Zarszyn, pow. Sanok 
Bażantarnia, osada, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Bażantarnia, przysiółek wsi Żurawica, gm. 
Żurawica, pow. Przemyśl 
Bażany, gm. Toporów, pow. Radziechów 
Bażyna,gm. Stanisławczyk, pow. Brody 
Bąki, gm. Małnów, pow. Mościska 
Bąkowice, wieś i dwór, gm. Bąkowice, pow. 
Dobromil 
Bąkowszczyzna, gajówka, gm. Gnojnice, 
pow. Jaworów 
Bąkówka, gm. Bylice, pow. Sambor 
Beata, kolonia, gm. Mikulicze, pow. Włodzi-
mierz 
Bebechy, wieś, gm. Laszków, pow. Radzie-
chów, obok Łopatyń, Hrycowola, 
Beczkarnia, folwark, gm. Sianki, pow. Turka, 
obok Bukowiec, Beniowa 
Bednarka, wieś, gm. Bednarka, pow. Gorlice 
Bednarka, osada, gm. Buderaż, pow. Zdołbu-
nów 
Bednarów, wieś, gm. Bednarów, pow. Stani-
sławów, obok Wysoczanka, Bryń 
Bednarówka, wieś, gm. Husiatyn, pow. Ko-
pyczyńce, obok Suchodół, Kryków 
Bednarówka, wieś, gm. Majdan Średni, pow. 
Nadworna, obok Mołodyłów, Siedliska, 
Święty Józef 
Bedrykowce, wieś, gm. Zaleszczyki, pow. 
Zaleszczyki, obok Dźwiniacz, Żyrawka, Le-
sieczniki 
Bedrywa, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Begeń (Beheń), wieś i folwark, gm. Równe, 
pow. Równe, obok Marjanówka, Chocin 
Beheta (Beata), kolonia, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz, obok Chorostów, Chobułtów 
Bejnarówka, wieś, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck, obok Kopaczówka 
Bekersdorf, wieś, gm. Nowosiółka, pow. 
Podhajce, obok Tesarówka, Łęczówka, Kąt, 
Białokiernica  
Belweder, osada wojskowa, gm. Poddębce, 
pow. Łuck 
Bełchówka, wieś, gm. Bukowsko, pow. Sa-
nok, obok Ratawica, Zawadka Morochowska 
Bełejów, wieś i dwór, gm. Rachiń, pow. Doli-
na, obok Szerokie Pole, Turza Wielka 
Bełełuja, wieś i dwór, gm. Zdubrowce, pow, 
Śnatyń, obok Rusów, Tułowa, Uście 
Bełwin, wieś, gm. Kuńkowce, pow. Przemyśl 
Bełz, miasto, gm. Bełz, pow. Sokal 
Bełzec, wieś i dwór, gm. Biały Kamień, pow. 
Złczów, obok Bużek, Skwarzawa 
Bełżec, wieś i dwór, gm. Bełżec, pow. Rawa 
Ruska, obok Chyże, Szalenik, Zmuliska 
Bemówka, gm. Hukałowce, pow. Zborów, 
obok Manajów, Hnidawa, Harbuzów 
Bendeszówka, gajówka, gm. Sławsko, pow. 
Stryj, obok Różanka Niżna, Różanka Wyżna 
Bendiucha, wieś, gm. Krystynopol, pow. So-
kal 
Bendiuchy, dm. Mosty Wielkie, pow. Żół-
kiew, obok Rekliniec, Strzemień, Czereśnia 
Beniowa, wieś i dwór, gm. Sianki, pow. Tur-
ka 
Benkase (Kaziuły), gm. Dobrotwów, pow. 
Kamionka Strumiłowa, obok Rogale, Zabu-
że, Perekałki, Mielnicze 
Beńkowa Wisznia, wieś i dwór, gm. Hosza-

ny, pow. Rudki, obok Zagaje, Hołodówka, D. 
Fredrów 
Berbeki, wieś, gm. Nieznanów, pow. Ka-
mionka Strumiłowa, obok Pająki, Jazienica 
Ruska 
Berca, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Berceczyna, futor, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Berczówka, gm. Strzeliska Nowe, pow. Bó-
brka, obok Mełna, Lubsza 
Berda, gm. Żabie, pow. Kosów, obok Zełene, 
Jawornik 
Berdechów, przysiółek, gm. Zbydniów, pow. 
Tarnobrzeg 
Berdikau, przysiółek, gm. Bruchnal, pow. Ja-
worów, obok Berdyczów, Mużyłowice Naro-
dowe, Mołoszkowice 
Berducha, folwark, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny 
Berdychów, wieś i dwór, gm. Bruchnal, pow. 
Jaworów, obok Podduby Wielkie, Moosberg, 
Mołoszkowice (Kleindorf) 
Berec, gm. Dydiatycze, pow. Mościska, obok 
Orchowice, Makuniów 
Berecz, kolonia, gm. Maniewicze, po. Ko-
wel, obok Hulewicze 
Beregi (Berehy), wieś i folwark, gm. Mły-
nów, pow. Dubno, obok Dobratyn, Smordwa 
Beregowiec, gm. Komarniki, pow. Turka, 
obok Mołdawsko, Wołczaniki, Bukowinka, 
Dziwcze 
Bereh, gm. Cisna, pow. Lesko, obok Kalnica, 
Kobylskie 
Bereh, wieś i folwark, gm. Werba, pow. Dub-
no obok Kamionka, Studzianka, Mińkowce  
Berehy Dolne (Brzegi Dolne), wieś, gm. 
Ustrzyki Dolne, pow. Lesko  
Berehy Górne (Brzegi Górne), wieś, gm. Stu-
posiany, pow. Lesko 
Beremiany, wieś i dwór, gm. Jazłowiec II, 
pow. Buczacz, obok Żnibrody, Świerzkowce 
Beremiany, folwark, gm. Gwoździec Miasto, 
pow. Kołomyja, obok Ostapkowce, Czecho-
wa 
Beremowce, wieś, gm. Olejów, pow. Zbo-
rów, obok Kudynowce, Moniłówka 
Berenolowice, przysiółek, gm. Hermanowi-
ce, pow. przemyśl, obok Aksmanice 
Beresk (Beresko), wieś i majątek, gm. Kisie-
lin, pow. Horochów, obok Woronczyn, Stu-
dzinie, Wincentów 
Bereska, wieś, gm. Hoczew, pow. Lesko, 
obok Średnia Wieś, Wola Matiaszowa 
Bereskie, gm. Przysietnica, pow. Brzozów 
Berestany, gm. Bukaczowce, pow. Rohatyn , 
obok Czerniów, Żurów 
Beresteczko, miasto, gm. Beresteczko, pow. 
Horochów 
Beresteczko Piaski, przemieście, gm. Bere-
steczko, pow. Horochów 
Beresteczko Rusinowe, wieś i folwark, gm. 
Boremel, pow. Dubno, obok Malewo, Łysin 
Berestek, folwark, gm. Czarnokońce Wiel-
kie, pow. Kopyczyńce, obok Wola Czarnoko-
niecka, Kociubińczyk 
Besrestek, gm. Uhryńkowce, pow. Zalesz-
czyki, obok Hińkowce, Torskie 
Berestki, folwark, gm. Glinianyu, pow. Prze-
myślany, obok Przegnojów, Krzywice, Ma-
zów 
Berestowickie Karjery, futor, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol, obok Kotowszczyzna, Kur-
hany, Berestowiec 
Berestowiec, wieś i folwark, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Berestowiec Nowy, kolonia, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Berestowiec Stary, kolonia, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Berestowo (Berestowa), kolonia, gm. Kupi-
czów, pow. Kowel, obok Czernijów, Daźwa, 
Świnarzyn 
Bereszczyzna, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Bereściany, wieś i folwark, gm. Silno, pow. 
Łuck 
Bereście, wieś, gm. Dąbrowica, pow. Sarny, 
obok Bereżki 
Bereśnica, gm. Borowno, pow. Kamień Ko-
szyrski, obok Zabrodzie 
Bereśnicka Górka (Bereściana Górka), gm. 
Kisorycze, pow. Sarny, obok Kanienka, Rud-
nia, Byczniki, Białowież 
Bereza, futor, gm. Górniki, pow. Kowel, 
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obok Wyżyczno, Doroszewo 
Bereziaki, gm. Wiszenka, pow. gródek Ja-
gielloński, obok Koźlanka, Podstawczyna 
Berezicze, kolonia i folwark, gm. Pniewo, 
pow. Kamień Koszyrski, obok Kol. Wólka 
Lubieszowska 
Berezie, wieś i majątek, gm. Czaruków, pow. 
Łuck, obok Siemiarki, Oderady, Terczki 
Brzezina, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Berezinki, gm. Bratkowce, pow. Stryj, obok 
Bereźnica, Dołhe 
Berezki, folwark, gm. Chodorow, pow. Bóbr-
ka, obok Ottyniowice, Fw. Sadki Księże 
Berezne (Bereźne, Berezno), miasto i fol-
wark , gm. Berezne, pow. Kostopol   
Bereznik, gm. Łanczyn, pow. Nadworna , 
obok Krasna, Danczyn 
Berezołupy Małe, wieś i folwark, gm. Szczu-
rzyn, pow. Łuck, obok Hnilcze, Osieka, Po-
lanki, Kuty 
Berezołupy Wielkie (Berezołupy Duże), 
wieś, gm. Szczurzyn, pow. Łuck, obok Jesio-
nówka 
Berezowa, wieś, gm. Berezowa, pow. Jasło, 
obok Mrukowa, Skalnik 
Berezowca, gm. Uhorniki, pow. Stanisła-
wów, obok Kołodziejówka, Jamnica 
Berezowce, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska, obok Łahodycze, Łypaki, Soł-
tysy, Zabołotnie 
Berezowica Mała, wieś i dwór, gm. Dobro-
wody, pow. Zbaraż 
Berezowica Wielka, wieś i dwór, gm.. Bere-
zowica Wielka, pow. Tarnopol 
Berezowicze, wieś i kolonia, gm. Mikulicze, 
pow. Włodzimierz  
Berezów, wieś, gm. Berezów Średni, pow. 
Kołomyja 
Berezów, gm. Felszyn, pow. Sambor, obok 
Polana, Laszki Murowane 
Berezów, wieś i dwór, gm. Felszyn, pow. 
Sambor, obok Piszenka, Siedliszcze,,Owłazy, 
Podkornica 
Berezów Niżny, wieś, gm. Berezów Średni, 
pow. Kołomyja, obok Lucza 
Berezów Średni, wieś, gm. Berezów Średni, 
pow. Kołomyja, obok Tekucza 
Berezów Wyżny, wieś, gm. Berezów Średni, 
pow. Kołomyja 
Berezówka, gm. Monasterzyska, po. Buczacz 
Berezówka, futor, gm. Antonówka nad Hory-
niem, pow. Sarny 
Berezówka, kolonia, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Berezówka, folwark, gm. Tuczyn, pow. Rów-
ne 
Berezówka, wieś, gm. Kolbuszowa Górna, 
pow. Kolbuszowa 
Berezówka, wieś, gm. Hyżne, pow. Rzeszów 
Berezy, osada, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Berezyna, wieś, gm. Radziwiłłów, po. Dubno 
Berezyna (k. Druchowej), kolonia, gm. Lu-
dwipol, pow. Kostopol 
Berezyna (k. Hruszówki), kolonia, gm. Lu-
dwipol, pow. Kostopol 
Berezyna, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Berezyna, kolonia, gm. Bereżce, pow. Krze-
mieniec 
Berezyna, przysiółek, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Berezyna, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck 
Berezyna, gm. Jaremcze, pow. Nadworna 
Berezyna, kolonia, gm. Tesłuków, pow. Dub-
no 
Bereźce (Bereżce), wieś, gm. Bereżce, pow. 
Luboml 
Bereźce (Bereżce), miasto, gm. Bereżce, 
pow. Krzemieniec 
Bereźniak, wieś, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Bereźniak (Bereżniaki), kolonia, gm. Ludwi-
pol, pow. Kostopol 
Bereźnica, gm. Pistyń, pow. Kosów 
Bereźnica, wieś, gm. Powórsk (Powursk). 
Pow. Kowel 
Bereźnica, futor, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Bereźnica (Bereżnica), miasto, gm. Dąbrowi-
ca, pow. Sarny 
Bereźnica, wieś, gm. Horodło, pow. Hrubie-
szów  
Bereźnice, dwór, gm. Bratkowce, pow. Stryj 
Bereźnica Królewska, wieś  i dwór, gm. Mły-
niska, pow. Żydaczów 

Bereźnica Niżna, gm. Olchowiec, pow. Le-
sko 
Bereźnica Nowa, kolonia, gm. Dąbrowica, 
pow. Sarny 
Bereźnica Rustykalna, gm. Sambor,  pow. 
Sambor  
Bereźnica Szlachecka, gm. Sambor,  pow. 
Sambor 
Bereźnica Szlachecka, wieś, gm. Podmicha-
le, pow. Kałusz 
Bereźnica Wyżna, gm. Wołkowyja, pow. Le-
sko 
Bereźnik, wieś, gm. Rafałówka, pow. Sarny 
Bereżanka, wieś, gm. Turylcze, pow. Borsz-
czów 
Bereżanka, wieś, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec  
Bereżanka, wieś, gm. Strzyżów, pow. Rze-
szów 
Bereżany, gm. Mikulińce, pow. Śniatyń 
Bereżce Małe, wieś, gm. Bereżce, pow. Krze-
mieniec 
Bereżczyzna, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Bereżeckie Gaje, wieś, gm. Bereżce, pow. 
Krzemieniec 
Bereżek, wieś, gm. Łomna, pow. Turka 
Bereżki, gm. Stuposiany, pow. Lesko 
Bereżki, wieś i folwark, gm. Lubikowicze, 
pow. Sarny 
Bereżniak, gm. Pistyń, pow. Kosów 
Bereżnianiec, gm. Jasionka Masiowa, pow. 
Turka 
Bereżnica, wieś, gm. Dąbrowica, pow. Sarny  
Bereżnica Niżna, wieś, gm. Olszowa, pow. 
Lesko 
Bereżnica Rustykalna, wieś, gm. Sambor, 
pow. Sambor 
Bereżnica Szlachecka, wieś, gm. Sambor, 
pow. Sambor 
Bereżnica Wyżna, wieś, gm. Wołkowyja, 
pow. Lesko 
Bereżniki, gm. Czyszki, pow. Lwów 
Bereżniki, folwark, gm. Sokołówka, pow. 
Złoczów 
Bereżyna, gm. Suchowola, pow. Brody 
Berlin, wieś i dwór, gm. Koniuszków, pow. 
Brody 
Barłohy, wieś, gm. Nowica, pow. Kałusz 
Bermeszów (Bermieszów), wieś, gm. Cho-
rów, pow. Horochów 
Bernadówka, wieś, gm. Strusów, pow. Trem-
bowla 
Berteszów, wieś i dwór, gm. Strzeliska Nowe, 
pow. Bóbrka 
Bertniki, wieś, gm. Jezierzany, pow. Buczacz 
Berwinkowa, wieś, gm. Jasieniów Górny, 
pow. Kosów 
Beryh, g. Wysocko Wyżne, pow. Turka 
Besarabo, gm. Korzec, pow. Równe 
Beskid, gajówka, gm. Ludwikówka, pow. 
Dolina 
Beskidowiec, gm. Ludwikówka, pow. Dolina 
Besko, wieś, gm. Zarszyn, pow. Sanok 
Betlem, osada, gm. Buderaż, pow. Zdołbu-
nów 
Betoń, gm. Żydaczów, pow. Żydaczów 
Bezbrudy, wieś i dwór, gm. Krasne, pow. 
Złoczów 
Bezejów, wieś, gm. Bełz, pow. Sokal 
Bezmichowa Dolna, wieś i dwór,  gm. Lesko, 
pow. Lesko 
Bezmichowa Górna, wieś i dwór, gm. Lesko, 
pow. Lesko 
Bezodnia, przysiółek, gm. Krupiec, pow. 
Dubno 
Biała, gm. nieznana, pow. Dolina 
Biała, kolonia, gm. Magierów, pow. Rawa 
Ruska, obok Krzemionka. Spiżarka 
Biała, wieś, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów 
Biała, wieś i dwór, gm. Hłuboczek Wielki, 
pow. Tarnopol, obok Czystyłów, Proniatyn 
Biała, gm. Krasne, pow. Złoczów 
Biała, wieś, gm. Dunajów, pow. Przemyślany 
Biała, wieś, gm. Biała, pow. Czortków, obok 
Nagórzanka, Wawrynów 
Biała, wieś, gm. Wiśniowiec, pow. Krzemie-
niec 
Biała Gliniszcza, gm. Gwoździec Miasto, 
pow. Kołomyja, obok Zhajpol, Podhajczyki 
Biała Góra, gm. Sanok, pow. Sanok 
Biała Karczma, gm. Maksymówka, pow. 
Zbaraż, obok Romanowe Sioło, Bogdanów-
ka, Hałuszczyńce 

Biała Krynica, gm. Aleksandrja, pow. Rów-
ne, obok Kruhłe, Helesin, Netreba 
Biała Krynica, futor, gm. Krupiec, pow. Dub-
no 
Biała Miedza, gm. Bełz, pow. Sokal, obok 
Leszczków, Wierzbiąż, Rusiec 
Biała Murowana, gm. Magierów, pow. Rawa 
Ruska 
Biała Piaskowa, gm. Magierów, pow. pow. 
Rawa Ruska, obok Zjawienie, Borsuczyny, 
Kleparów 
Biała Woda, gm. Barycz, pow. Brzozów 
Biała Woda, futor i leśniczówka, gm. Chocia-
szów, pow. Kamień Koszyrski, obok Zapry-
pecie, Dubrowica, Hołyki 
Białasze, kolonia, gm. Dąbrowica, pow. Sar-
ny 
Białaszowskie, futor, gm. Chorów, pow. 
Zdołbunów 
Białaszów, wieś, gm. Chorów, pow. Zdołnu-
nów, obok Toczewiki, Hrozów, futor Dere-
wieńcze 
Białaszów, wieś, gm. Mizocz, pow. Zdołbu-
nów 
Białaszów, wieś, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Białaszówka, wieś, gm. Berezne, pow. Ko-
stopol, obok Jakubówka Mała, Antolin 
Białka, wieś, gm. Berezne, pow. Kostopol, 
obok futor Czerniło, Grobelki, Lipniki, Mo-
kwin 
Białka, wieś, gm. Błażowa, pow. Rzeszów 
Białka Mała, wieś, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec 
Białka Wielka (Duża), wieś, gm. Wyszogró-
dek, pow. Krzemieniec, obok Martyszkowce, 
Brzeżanka, Wierzbowiec 
Białkowce, wieś i dwór, gm. Bogdanówka, 
pow. Zborów, obok folwark Głęboka Dolina, 
Serwery 
Białkówka, gm. Jedlicze, pow. Krosno 
Białoberezka, wieś, gm. Kuty Stare, pow. 
Kosów, obok Prypory, Chorocowa 
Białobok, wieś, gm. Markowa, pow. Prze-
worsk 
Białoboźnica, miasteczko, gm. Białobożnica, 
pow. Czortków, obok Rydoduby, Kalinowsz-
czyzna 
Białobrzeże, gm. Warkowicze, gm. Dubno, 
obok Zarudzie, Kniahinin, Bocianówka 
Białogłowszczyzna, gm. Olejów, pow. Zbo-
rów, obok Załośce, Reniów, Białogłowy 
Białogłowy, wieś i dwór,gm. Olejów, pow. 
Zborów, obok Neterpińce, Białokiernica, Re-
niów 
Białogóra, wieś, gm. Białogóra, pow. Grudek 
Jagielloński, obok Dobrostany, kol. Łopatka, 
Podzamcze 
Białogródka, wieś, gm. Werba, pow. Dubno, 
obok kol. Zofjówka, Ptycza 
Białokiernica, wieś i dwór, gm. Białokierni-
ca, pow. Podhajce, obok Łęczówka, folwark 
Popławy  
Białokiernica, wieś, gm. Olejów, pow. Zbo-
rów, obok Łopuszany , Trościaniec Wielki 
Białokrynica, wieś i folwark, gm. Uhorsk, 
pow. Krzemieniec, obok Andruha Wielka, 
Kuczery 
Białokrynica, futor, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno, obok Krupiec, Staryki 
Białopol, wieś i folwark, gm. Świniuchy, 
pow. Horochów, obok Topieliszcze, Dere-
czyn, Kuty 
Białoskórka, gm. Baworów, pow. Tarnopol, 
obok Zaścianka, Grabowiec 
Białostok, wieś, gm. Torczyn, pow. Łuck, 
obok Jamki, Zamogile, Hać, Siedmiarki, 
Horzwin 
Białowież, wieś, gm. Kisorycze, pow. Sarny, 
obok Bereściana Górka, Rewiszcze 
Białozórka, miasto i wieś, gm. Białzórka, 
pow. Krzemieniec, obok Szuszkowce 
Białozórka, gm. Koszlaki, pow. Zbaraż, obok 
Szczasnówka, Palczyńce 
Biały Brzeg (Białobrzegi), futor, gm. Ludwi-
pol, pow. Kostopol  
Biały Domek, folwark, gm. Krechów, pow, 
Żółkiew, obok Pasieka, Prowała,, Fujna 
Biały Kamień, gm. Skałat Stary, pow. Skalat, 
obok Horodnica, Nowosiółka Skałacka 
Biały Kamień, miasteczko i dwór, gm. Biały 
Kamień, pow. Żłoczów, obok Bużek, Czere-
mosznia 
Biały Ług, futor, gm. Beresteczko, pow. Ho-
rochów, obok Nowostaw, Lipa, Smolawa 

Biały Ozór, futor, gm. Nowe Sioło, pow. Zba-
raż, obok Szyły, Dąbrowa, Lisieczyńce 
Biały Potok, gm. Białobożnica, pow. Czort-
ków, obok Rydoduby, Byczkowce 
Biczal, wieś i futor, gm. Deraźne, pow. Ko-
stopol, obok Czudwy  
Bidaczów, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów, 
obok Filipy, Baszudy, Basznia Dolna 
Bidowszczyzna, gm. Wierzbica, pow. Rawa 
Ruska, obok Michałówka, Józefówka, Pod-
dębce 
Bidra (uroczysko?), gm. Milatyn Nowy, pow. 
Kamionka Strumiłowa, obok Banunin, Dzie-
dziłów, Ubinie 
Biduń, kolonia i osada, gm. Wróblaczyn, 
pow. Rawa Ruska, obok Szczerzec, Jasio-
nówka 
Bidyńce, gm. Drohiczówka, pow. Zaleszczy-
ki, obok Szutromińce, Repużyńce, Latacz 
Biedrunie, gm. Lipsko, pow. Lubaczów, obok 
Łukowiec, Chlewiska 
Biegun, gm. Lubieszów, pow. Kamień Ko-
szyrski, obok Berezicze, Uhrynicze, Skoro-
dwa, Zakorodwa, Nawałek 
Bielatycze, wieś, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny, obok Sołomijówka 
Bielawce, wieś i dwór, gm. Koniuszków, 
pow. Brody, obok Bołdury, Romaniec 
Bielawińce, wieś i dwór, gm. Petlikowce 
Dstare, pow. Buczacz, obok Bobulińce 
Bielczaki, wieś, gm. Ludwipol, pow. Kosto-
pol, obok Marynia, Ujście, Dermanka 
Bielczakowska Kolonja, kolonia, gm. Lu-
dwipol, pow. Kostopol , obok Hużkowo 
Biele, przysiółek, gm. Adamówka, pow. Jaro-
sław, obok Kolonia Polska, Szegdy 
Biele, gm. Chmielów, pow. Tarnobrzeg 
Bielecka Dolina, osada, gm. Uhorsk, pow. 
Krzemieniec 
Bielecki Futor, futor, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Bieletczyn, futor, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec 
Bielewo, futor, gm. Hołowno, pow. Luboml, 
obok Czeremosza Wola, Mszaniec, Kukuryki 
Bielewszczyzna, osada, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Bielgów, ur., gm. Nowy Czartorysk, pow. 
Łuck 
Bielickie, futor, gm. Maciejów, pow. Kowel 
Bielicze, wieś, gm. Maciejów, pow. Kowel 
Bielicze-Dąbrowa, kolonia, gm. Grzybowica, 
pow. Włodzimierz, obok Bilcze, Myszków 
Bielin, wieś, gm. Lubitów, pow. Kowel, obok 
Kołodnica, Stebl 
Bielin, wieś i leśniczówka, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz, obok osada wojskowa Grabi-
na, Marjanówka 
Bieliniec, wieś i dwór, gm. Ułanów II, pow. 
Nisko 
Bielmaż, wieś, gm. Chorów, pow. Zdołbu-
nów  
Bielowce, wieś i dwór, gm. Okopy Św. Trój-
cy, pow. Borszczów, obok Wygoda Boryszło-
wiecka, Trubczyn, Arystówka 
Bielów, wieś i folwark, gm. Klewań, pow. 
Równe, obok Stary Żuków, Dzików, Pere-
sopnica 
Bielsk (Hurby), gm. Ludwipol, pow. Kosto-
pol, obok Huta Stara, Nowiny 
Bielsk, leśniczówka, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny, obok Ur. Naubol, Ur. Zacholki, Bagno 
Moroczno 
Bielska Wola, wieś, gm. Bielska Wola, pow. 
Sarny 
Bielski, gm. Dunajów, pow. Przemyślany, 
obok Biała, Narajówka, Nowosiółka, Tar-
tówka 
Bielskowolska Rudka (Rudka Bielsko-Wól-
ska), wieś, gm. Bielska Wola, pow. Sarny, 
obok jezioro Białe 
Biełasze, futor, gm. Dąbrowica, pow. Sarny 
Biełaszów, wieś, gm. Mizocz, pow. Zdołbu-
nów 
Bieniaszówka, gm. Lubycza Królewska, 
pow. Rawa Ruska, obok Łukawica Mała, 
Kołajce, Pawliszcze, Chlewiska 
Bieniawa, gm. Siemikowce, pow. Podhajce, 
obok Baworówka, Rakowiec 
Bieniów, wieś i dwór, gm. Folwarki, pow. 
Złoczów 
Bieńkowce, wieś,gm. Podkamień, pow. Bro-
dy 
Bieńków, tartak, gm. Nieznanów, pow. Ka-
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Biesiadka, gajówka, gm. Kołki, pow. Łuck, 
obok Zarzecze, Ur. Ryże 
Biesiadka, wieś i futor, gm. Klesów, pow. 
Sarny, obok Łomsk, Kruszyna, stacja Toma-
szgród, folwark Syczewo 
Biesiady, wieś i dwór, gm. Butyny, pow. Żół-
kiew, obok Łuczyki, Staszki, Borysy, Łozo-
we, Kudryki 
Bihale, wieś i dwór,gm. Lubaczów, pow. Lu-
baczów, obok Nowa Grobla, Sople, Soliły, 
Czerniawka 
Bila, gm. Kisorycze, pow. Sarny, obok Bia-
łowież 
Bilawszczyzna, osada, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Bilcze, wieś i dwór, gm. Horucko, pow. Dro-
hobycz, obok Krynica, Josefsberg 
Bilcze, wieś i kolonia, gm. Boremel, pow. 
Dubno, obok Radomyśl, Kalniatycze, Male-
wo 
Bilcze Dobrykut, wieś, gm. Bilcze Złote, 
pow. Borszczów 
Bilcze Złote, wieś i Dwór, gm. Bilcze Złote, 
pow. Borszczów 
Biletówka, folwark, gm. Touste, pow. Skałat, 
obok Satanowska Słobódka 
Biletówka, wieś i dwór, gm. Grzymałów, 
pow. Skałat, obok Leżanówka, Zielona, To-
uste 
Bilicz Dolny, wieś, gm. Stary Sambor, pow. 
Sambor 
Bilicz Górny, wieś, gm. Stary Sambor, pow. 
Sambor 
Bilicze, wieś, gm. Grzybowica, pow. Włodzi-
mierz Wołyński, obok kol. Nowiny, Zabłotce 
Bilicze, wieś, gm. Maciejów, pow. Kowel, 
obok Wyżówka, Wolańszczyzna 
Bilina Wielka, wieś, gm. Dorożów, pow. 
Sambor, obok Zarudzie, Tatary, Łąka 
Bilinka, folwark, gm. Kalinów, pow. Sambor, 
obok Hordynia, Dublany 
Bilinka Mała, wieś, gm. Kalinów, pow. Sam-
bor, obok Siekierczyn 
Biłaki, gm. Sambor, pow. Sambor, obok 
Mielniki, Bereźnica Rustykalna, Strzałkowi-
ce, Waniowce 
Biłaniec, gm. Żabie, pow. Kosów, obok Słu-
pejka, Żabie 
Biłany, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Wereszczaki, Kaczmary 
Biłecki, gm. Kamionka Wołosata, pow. Rawa 
Ruska, obok Czujuki, Kulawce 
Biłka, przysiółek, gm. Siemakowce, pow. 
Horodenka, obok Michalcze 
Biłka, gm. Zabłocie, pow. Kowel, obok Ja-
sińska, Huta Retneńska 
Biłka, wieś, dwór i tartak, gm. Janczyn, pow. 
Przemyślany, obok Kosteniów 
Biłka, przysiółek, gm. Krasne, pow. Skałat, 
obok Kozina, Satanówka 
Biłka Królewska, wieś i dwór, gm. Biłka 
Szlachecka, pow. Lwów 
Biłka Szlachecka, wieś i dwór, gm. Biłka 
Szlachecka, pow. Lwów 
Biłohorszcze, wieś i dwór, gm. Zimna Woda, 
pow. Lwów, obok Rudno, Lewandówka 
Biłuty I, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska, obok Olejarniki, Bułaje, Zakały, Pide-
reckie, Suchoruki 
Binduga, wieś i folwark, gm. Bereźce, pow. 
Luboml, obok Wysock, Bystraki, Uhańka 
Bircza, miasteczko, gm. Bircza, pow. Dobro-
mil 
Bircza Stara, wieś, gm. Bircza, pow. Dobro-
mil 
Birek, gm.Bielska Wola, pow. Sarny, obok 
Cytymne, Zamłynie, Jezierce 
Birkhof, gm. Ostrów, pow. Lwów 
Birki, kolonia, gm. Sudobiszcze, pow. Dub-
no, obok Hradki 
Birki, folwark, gm. Szutowa, pow. Jaworow, 
obok Wólka Rosnowska, Perudenko, Lubie-
nie 
Birek, futor, gm. Kniahinin, pow. Dubno 
Birek, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska, obok 
Wola Mazowiecka, Iwanin 
Biskowice, wieś i dwór, gm. Biskowice, pow. 
Sambor 
Biskupice, kolonia, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz Wołyński, obok Biskupicze 
Ruskie, Zamilcze 
Biskupicze, wieś, gm. Czaruków, pow. Łuck, 
obok Mychlin 

Biskupicze Górne, kolonia, gm. Chotiaczow, 
pow. Włodzimierz, obok Janów, Woszczatyn 
Biskupicze Małe, wieś i folwark, gm. Grzy-
bowica, pow. Włodzimierz, obok Werchnów, 
Niskienicze 
Biskupicze Ruskie, osada, wieś i folwark, 
gm. Mikulicze, pow. Włodzimierz, obok Jan-
kowicze 
Biskupicze Szlacheckie, wieś i folwark, gm. 
Grzybowica, pow. Włodzimierz, obok Bor-
sukówka, Męczyce 
Biskupie Góry, kolonia, gm. Chotiaczów, 
pow. Włodzimierz 
Biszków, wieś, gm. Kamionka Wołoska, 
pow, Rawa Ruska, obok Bruńce, Peretiaki 
Bitków, wieś, gm. Pniów, pow. Nadworna, 
obok Mołotków 
Biwaki, kolonia, gm. Poddębce, pow. Łuck, 
obok Rowańce, Podhajce Małe 
Blechawe, gm. Żabie, pow. Kosow, obok Ża-
biowskie, Żmijeńskie 
Blich, osada, gm. Sanok, pow. Sanok 
Blich, wieś, gm. Zaloźce, pow. Zborów, obok 
Gaje Roztockie 
Blizianka, wieś, gm. Niebylec, pow. Rzeszów 
Blizne, gm. Jasienica Rosielna, pow. Brzo-
zów 
Bliźniaki, gm. Adamówka , pow. Jarosław, 
obok Biele, Majdan Sieniawski 
Bliźniacze, gm. Kisorycze, pow. Sarny, obok 
Rokitno  
Blusy, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów, obok 
Krowica, Sama, Budomierz 
Bluwen, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Bluwen, gm. Szack, pow. Luboml, obok 
Choromy, Mielniki, Susznik 
Błażenik, wieś i gajówka, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz, obok Stanisławówka, kol. 
Wielkie 
Błażowa, miasteczko, gm. Błażowa, pow. 
Rzeszów
Błażów, gm. Błażów, pow. Sambor 
Błażów Dolny, wieś, gm. Błażów, pow. Sam-
bor 
Błażów Górny, wieś, gm. Błażów, pow. Sam-
bor 
Błędowa Tyczyńska, wieś, g. Hyżne, pow. 
Rzeszów 
Błędowa Zgłobieńska, wieś, gm. Racławów-
ka, pow. Rzeszów 
Błociug, osada, gm. Poryck, pow. Włodzi-
mierz, obok Szczeniatyn Mały, Iwanicze, kol. 
Zielona 
Błociug. gm. Grzybowica, pow. Włodzimierz   
Błonie, przysiółek lub folwark, gm. Lubienie, 
pow. Stryj, obok Chromohorb, Siemiginów 
Błotnia, wieś i dwór, gm. Janczyn, pow. Prze-
myślany, obok Baczów, Podusów 
Błoto, futor, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Błozew Dolna, wieś, gm. Kupnowice Nowe, 
pow. Rudki, obok Wańkowice, Ostrów, Za-
rajsko 
Błozew Górna, wieś,  gm. Nowe Miasto, 
pow. Dobromil, obok Towarnia 
Błudniki, wieś, gm. Błudniki, pow. Stanisła-
wów, obok Medynia, Sokół, Łukawica 
Błudów, kolonia i wieś, gm. Świniuchy, pow. 
Horochów, obok Skurcze, Biskupicze, Pusto-
myty 
Błudów, kolonia i wieś, gm. Hoszcza, pow. 
Równe, obok Horodyczcze, Bokszyn 
Błyszczanka, wieś  i dwór, gm. Uhryńkowce, 
pow. Zaleszczyki 
Błyszczoowody, wieś i dwór, gm. Dzibułki, 
pow. Żółkiew, obok Przedmirzychy Małe  
Baczówka, gm. Tartaków, pow. Sokal, obok 
Perespa, Spasów, folwark Różanka 
Bober (Rudnia Bobrowska), osada, gm. Be-
reźne, pow. Kostopol 
Bober Grudy, leśniczówka, gm. Bereźne, 
pow. Kostopol 
Boberka, wieś i dwór, gm. Łomna, pow. Tur-
ka, obok Pohary, Dniestrzyk Dębowy 
Bobiatyn, wieś i dwór, gm. Tartaków, pow. 
Sokal, obok Kopytów, kol. Rulikówka 
Boble, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów, obok 
Krowica Lasowa 
Bobły, wieś, kolonia i leśniczówka, gm. Tu-
rzysk, pow. Kowel, obok Obeniże, Turopin 
Bobroidy, przysiółek, gm. Kamionka Wo-
łoska, pow. Rawa Ruska, obok Demczyny, 
Łucany 
Bobrowce, osada, gm. Poczajów Nowy, pow. 

Krzemieniec, obok Krutniów, Łosiatyn 
Bobrowniki, wieś, gm. Uście Zielone, pow. 
Buczacz, obok Ladzkie, Nowosiółka 
Bobrówka, wieś, gm. Laszki, pow. Jarosław, 
obok Makowisko, Karzenica 
Bobryk, wieś, gm. Ludwipol, pow. Kostopol 
Bobulińce, wieś i dwór, gm. Petlikowce Sta-
re, pow. Buczacz, obok Kujdanów, Kurdwa-
nówka, Osowce 
Bobyki, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska, obok Bułaje, Pulce 
Bocianówka, kolonia, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Boczanica, wieś, gm. Sijańce, pow. Zdołbu-
nów  
Bodaki, wieś, gm. Wiśniowiec, pow. Krze-
mieniec, obok Łozy, Wiśniowiec Stary, Ko-
tiużyńce, Śnihorówka 
Bodany, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska, obok Harasymy, Łewoczki 
Bodiaki, wieś, gm. Warkowicze, pow. Dub-
no, obok Kniahinin, Ostrów, Zamłynie 
Bodnarówka, gm. Milatyn Nowy, pow. Ka-
mionka Strumiłowa, obok Rosolnica, Kę-
dzierzawce 
Bodnary, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow. 
Jaworów, obok Zapust, Borowe, Jupyny 
Bodnary, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska, obok Peretiatki, Ułanka, Łusz-
czyki 
Bodiaczów, wieś i folwark, gm. Podberezie, 
pow. Horochów, obok Matów, Laszki, Smy-
ków, Zagaje 
Bodiaczów, wieś i folwark, gm. Kiwerce, 
pow. Łuck, obok Stara Czołnica, kol. Czer-
niawa, Didowicze 
Bogdanowicze, folwark, gm. Serafińce, pow. 
Brzeżany, obok Liliatyn, Telacze 
Bogdanówka, wieś, gm. Bereżce, pow. Krze-
mieniec 
Bogdanówka, wieś, gm. Korzec, pow. Rów-
ne 
Bogdanówka, wieś, gm. Bogdanówka, pow. 
Skałat, obok Klebanówka, Kamionki 
Bogdanówka, wieś, gm. Bogdanówka, pow. 
Zborów, obok Białkowce, Daniłowce 
Bogdaszów, wieś, gm. Równe, pow. Równe 
Bogolubska Ferma, kolonia, gm. Kniahini-
nek, pow. Łuck, obok Krasne 
Bogoluby (Boholuby), wieś, futor i leśni-
czówka, gm. Kniahininek, pow. Łuck, obok 
Matioszówka, Miłusze, Zaborol 
Bogoniwszczyzna, kolonia, gm. Trościaniec, 
pow. Łuck 
Bogrówka, wieś, gm. Porohy, pow. Nadwor-
na, obok Przysłup 
Boguchwała, wieś, gm. Racławówka, pow. 
Rzeszów 
Bogudzięka, kolonia, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński, obok Zabłotce, ko. 
Gurów, kol. Wygranka 
Bogumiłów, kolonia, gm. Torczyn, pow. 
Łuck, obok Wólka Sadowska 
Bogusław, folwark, gm. Białobożnica, pow. 
Czortków 
Bogusławka, wieś i leśniczówka, gm. Silno, 
pow. Łuck 
Bogusławówka, kolonia, gm. Szczurzyn, 
pow. Łuck, obok kol. Barbarowa, kol. Życzy-
nek 
Bogusławówka, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Bogusze, kolonia, gm. Malin, pow. Dubno 
Bogusze, wieś, gm. Berezne, pow. Kostopol 
Boguszówka, wieś, gm. Bircza, pow. Dobro-
mil 
Boguszówka, wieś i futor, gm. Kniahininek, 
pow. Łuck, obok kol, Iwanówka, Zaborol 
Boguszówka, gm. Szczurzyn, pow. Kowel, 
obok Świdniki, Niewolno 
Boguty, gm. Chorostów, pow. Kopyczyńce, 
obok Wierzchowce, Kluwińce 
Bohatkowce, wieś i dwór, gm. Siemikowce, 
pow. Podhajce, obok Rosochowaciec, Iszcz-
ków 
Bohdan, futor, gm. Kisarycze, pow. Sarny 
Bohdanówka (Bogdanówka), wieś, gm. Be-
reźce, pow. Krzemieniec, obok Dunajów, 
Rudenka Mała 
Bohdanówka, gm. nieznana, pow. Przemy-
ślany 
Bohdanówka (Bogdanówka), wieś, gm. Ko-
rzec, pow. Równe, obok Poddubce, Bryków 
Bohdaszów, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow. 

Równe, obok Arestów, Zdołbunów 
Bohołytycze, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa 
Ruska, onbok Brzezina, Sośnica 
Bohoniki, wieś, gm. Sokółka, pow. Sokal, 
obok Malawicze Górne, Drahie, Bobrowniki 
Bohorodczany, miasto i dwór, gm. Bohorod-
czany, pow. Stanisławów 
Bohorodczany Stare, wieś, gm. Bohorodcza-
ny Stare, pow. Stanisławów 
Bohorodczyn, wieś i dwór, gm.Tarnowica 
Polna, pow. Tłumacz, obok Michałków, Tar-
gowica 
Bohusze, gm. Siedliska, pow. Rawa Ruska 
Bohusze, wieś, gm. Bereźne, pow. Kostopol 
Bohuszówka, wieś, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Bohutyn, wieś, gm. Pomorzany, pow. Zbo-
rów 
Bojana, gm. Mszana, pow. Gródek Jagielloń-
ski 
Bojanice, wieś i dwór, gm. Chorobrów, pow. 
Sokal 
Bojaniec, wieś i dwór, gm. Mosty Wielkie, 
pow. Żółkiew 
Bojanówka, gm. Strzeliska Nowe, pow. Bó-
brka 
Bojarka, kolonia i folwark, gm. Równe, pow. 
Równe 
Bojarka, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno 
Bojarowszczyzna, gm. Podhorce, pow. Rudki 
Bojary, gm. Dobrowlany, pow. Drohobycz 
Bojowice, wieś i dwór, gm. Husaków, pow. 
Mościska 
Bokszyn, wieś, gm. Międzyrzecz, pow. Rów-
ne 
Boków, wieś, gm. Litwinów, pow. Podhajce 
Bokujma, wieś i folwark, gm. Kniahinin, 
pow. Dubno 
Bolanowice, wieś i dwór, gm. Husaków, pow. 
Mościska, obok Tamanowice, Jordanówka, 
Lutków 
Bolanówka, gm. Husaków, pow. Mościska 
Bolarka, kolonia, gm. Poddębce, pow. Łuck, 
obok Wólka Kotowska 
Bolbówka, gm. Hołhocze, pow. Podhajce, 
obok Wolica 
Bolechowce, wieś, gm. Neudorf, pow. Dro-
hobycz 
Bolechów,, miasto, gm. Bolechów, pow. Do-
lina 
Bolechów Dołżka, przemieście miasta Bole-
chów, pow. Dolina 
Bolechów Wołoska Wieś, przedmieście mia-
sta Bolechów, pow. Dolina 
Bolenkowica, gm. Łomna, pow. Turka, obok 
Żukotyn, Wołcze 
Bolesławice, osada wojskowa, gm. Aleksan-
drja, pow. Równe 
Bolesławów, gm. nieznana, pow. Brody 
Bolesławówka, kolonia, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz Wołyński, obok Smołowa, Ho-
ryczów, Oktawin 
Bolestraszyce, wieś, gm. Żurawica, pow. 
Przemyśl, obok  Wyszatyce, Buszkowice 
Bolizuby, wieś i folwark, gm. Kołodno Li-
sowszczyzna, pow. Krzemieniec 
Bołdury, wieś i dwór, gm. Leszniów, pow. 
Brody, obok Bielawce, 
Bołdyń (Bołdynów), futor, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Bołocha, kolonia, gm. Kiwerce, pow. Łuck, 
obok kol. Lidawka, Teremno 
Bołochowicze, wieś, gm. Rafałówka, pow. 
Sarny, obok Ostrowice, Kozlinicze, Lisznia 
Bołochów, wieś i dwór, gm. Wierzchnia, 
pow. Kałusz, obok Zawadka 
Bołoszowce, miasteczko i dwór, gm. Boło-
szowce, pow. Rohatyn 
Bołota, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka, 
obok Raszków, folwark Sinożate Kolanko 
Bołotce, kolonia, gm. Lubieszów, pow. Ka-
mień Koszyrski, obok jezioro Lubieź, Podko-
moryle, Twarce, Kisiele  
Bołotiuchy, osada, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Bołotkowce, osada i wieś, gm. Nowomalin, 
pow. Zdołbunów, obok Kuniów, Lachów 
Bołoto, folwark, gm. Szumsk pow. Krzemie-
niec, obok Marynka, Kuty, Iserna 
Bołożówka, wieś, gm. Szumsk, pow. Krze-
mieniec, obok Borowica Wielka, Stepanów-
ka 
Bołożynów, wieś i dwór, gm. Sokołówka, 
pow. Złoczów, obok Adamy, Czuczmany, 
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Bajmaki 
Bołszów, folwark, gm. Jaryczów Stary, pow. 
Lwów, obok Żółtańce, dwór Anielówka, sta-
cja Rudańce 
Bołtuny, kolonia, gm. Bereźce, pow. Luboml, 
obok Rakowiec, Terechy 
Bonarówka, wieś, gm. Strzyżów, pow. Rze-
szów 
Bonasówka (Banasówka), kolonia, gm. 
Kniahininek, pow. Łuck, obok Kozin, Bajów, 
Horodyszcze 
Bondarowa Nywa, osada, gm. Warkowicze, 
pow. Dubno 
Bondary, wieś i leśniczówka, gm. Sudobicze, 
pow. Dubno, obok Nahorany, Obhów, Klipec 
Bonia, gm. Kropiwnik Nowy, pow. Droho-
bycz, obok Bruchowica, Pereprostyna, Ryb-
nik 
Boniowice, wieś i dwór, gm. Nowe Miasto, 
pow. Dobromil, obok Lacko, Grodzisko 
Boniszyn, wieś, gm. Złoczów, pow. Złoczów, 
obok Kniaże, Chilczyce, Jasionowce 
Bonów, wieś, gm. Szutowa, pow. Jaworów, 
obok Wola Lubieńska 
Bonówka, wieś, gm. Uhorsk, pow. Krzemie-
niec, obok Grabówka, Jaszuki 
Boratycze, wieś i dwór, gm. Miżyniec, pow. 
Przemyśl 
Boratyn, wieś i dwór, gm. Suchowola, pow. 
Brody, obok Szałaszka, Ponikwa 
Boratyn, wieś, gm. Tesłuhów, pow. Dubno, 
obok Żabokrzyki Wielkie 
Boratyn, wieś i dwór, gm. Chłopice, pow. Ja-
rosław, obok Termówka, Lubeja 
Boratyn, wieś, gm. Torczyn, pow. Łuck, obok 
Wierzchy Stare, Helenów, kol. Zapust 
Boratyn, wieś i dwór, gm. Krystynopol, pow. 
Sokal, obok Madziarki 
Boratyn Czeski, kolonia, gm. Połonka, pow. 
Łuck, obok Podhajce, kol. Hnidawa, Nawy 
Staw 
Boratyn Mały, wieś, gm. Połonka, pow. Łuck 
Boratyn Wielki (Boratyn Duży), wieś, gm. 
Połonka, pow. Łuck, obok Podhajce, Krupa 
Boraczyński Zapust (kol. Zapust), gm. Tor-
czyn, pow. Łuck, obok Kurhany, kol. Hele-
nów, Romanówka 
Borbin, wieś, folwark i leśniczówka, gm. 
Malin, pow. Dubno 
Borchów, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Bordulaki, wieś i dwór, gm. Stanisławczyk, 
pow. Brody, obok Podmanastyrek 
Borek, gajówka, gm. Dobrotwór, pow. Ka-
mionka Strumiłowa 
Borek, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Borek, futor, gm. Stydyń Wielki, pow. Ko-
stopol 
Borek, gm. Ratno, pow. Kowel 
Borek, wieś, gm. Jedlicze, pow. Krosno 
Borek, gm. Płazów, pow. Lubaczów 
Borek, gm. Popowice, pow. Przemyśl 
Borek, folwark, gm. Tartaków, pow. Sokal 
Borek, gm. Żółkiew, pow. Żółkiew 
Borek Makowiniec, gm. Jaryczów Stary, 
pow. Lwów 
Borek Nowy, wieś, gm. Błażowa, pow. Rze-
szów 
Borek Stary, wieś, gm. Tyczyn, pow. Rze-
szów 
Borek-Kuty, kolonia, gm. Bereźne, pow. Ko-
stopol 
Boremel, miasto i wieś, gm. Boremel, pow. 
Dubno 
Boremszczyzna, wieś, gm. Luboml, pow. Lu-
boml, obok Podhorodno, Ruda, Zastawie 
Borki, przysiółek, gm. Sieniawa, pow. Jaro-
sław 
Borki, wieś i folwark, gm. Dederkały Wiel-
kie, pow. Krzemieniec, obok Sosnówka, No-
wostaw 
Borki, gm. Lipsko, pow. Lubaczów, obok 
Łowcza, Złomy 
Borki, wieś, gm. Luboml, pow. Luboml 
Borki, wieś, gm. Jarocin, pow. Nisko 
Borki, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Folwarki, Szostaki 
Borki, gm. Wierzbica, pow. Rawa Ruska, 
obok Michałówka, Kornie 
Borki Dominikańskie, wieś i dwór, gm. Brzu-
chowice, pow. Lwów, obok Brodek, Dubina 
Borki Janowskie, wieś i dwór, gm. Brzucho-
wice, pow. Lwów, obok Dubina, Suchy Las 
Borki Małe, wieś i dwór, gm. Touste, pow. 
Skałat, obok Nowosiółka Grzymanowska 

Borki Wielkie, wieś i dwór, gm. Borki Wiel-
kie, pow. Tarnopol, obok Stupki, Romanów-
ka, Dyczków 
Boroczyce, wieś, gm. Brany, pow. Horo-
chów, obok Cedzów, Boryskowicze 
Boroczyk, kolonia, gm. Bereżce, pow. Krze-
mieniec, obok Chotówka, Sapanów 
Borodczyce, wieś, gm. Chodorów, pow. Bó-
brka, obok Zaleśce, Demidów, Rogóźno 
Borowa, futor, gm. Huszcza, pow. Luboml, 
obok Ostrówki, Zamostecze 
Borowa, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck, obok 
Maciejki, Harajmówka 
Borowa Góra, wieś, gm. Lisie Jamy, pow. 
Lubaczów, obok Basznia Górna 
Borowe, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów, 
obok Marki, Zapust 
Borowe, przysiółek, gm. Potylicz, pow. Rawa 
Ruska, obok Huta Zielona, Rata 
Borowe, wieś i futor, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny, obok Borowskie Budki, Ur. Kamienne 
Mohiłki 
Borowe, przysiółek, gm. Wola Wysocka, 
pow. Żółkiew, obok Zameczek, Wiązowa 
Borowe, wieś, gm. Mosty Wielkie, pow. Żół-
kiew, obok Łęgowe 
Borowe, gm. Kisorycze, pow. Sarny  
Borowi, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska, obok Piły, Podderewenka 
Borowicze, wieś i osada wojskowa, gm. Tro-
ścianiec, pow. Łuck 
Borowina, wieś, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Borowina, leśniczówka, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Borowina, przysiółek, gm. Rudnik, pow. Ni-
sko 
Borownica, wieś, gm. Żohatyn, pow. Dobro-
mil, obok Jawornik Ruski, Hroszówka 
Borowniki, kolonia, gm. Trościaniec, pow. 
Łuck    
Borowskie Budki, wieś i leśniczówka, gm. 
Kisorycze, pow. Sarny, obok Okop, Netreba 
Borowyki, gm. Butyny, pow. Żółkiew, obok 
Zabród, Biesiady, Wetrykucze 
Borówka, kolonia, gm. Deraźne, pow. Kosto-
pol, obok Hłuboczek, kol. Józefin, Mieżanka, 
folwark Diuksyn 
Borówki, przysiółek, gm. Tyczyn, pow. Rze-
szów 
Borsówka, gm. Obertyn, pow. Horodenka, 
obok Żuków 
Borsuczka, gm. Dawidów, pow. Lwów , obok 
Tołszczów, Budków 
Borsuczna, gm Zielona, pow. Nadworna, 
obok Maksymiec 
Borsuczyny, gm. Wiszenka, pow. Gródek Ja-
gielloński , obok Biała Piaskowa, Derewenka 
Borsuczyny, gm. Tarnawa Niżna, pow. Turka, 
obok Fedkowskie, Czeremszanik, Czerteż 
Borsuki, osada i kolonia, gm. Stydyń Wielki, 
pow. Kostopol, obok Romaszkowo, Wyszka, 
Podselecze, kol. Ożgów 
Borsuki, wieś i folwark, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec, obok Napadówka, Kuskowce 
Wielkie 
Borsukowa, gm. Barysz, pow. Buczacz, obok 
Lipniki, Guliszena 
Borsukówka, kolonia, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Borszczowa, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck 
Borszczów, wieś i dwór, gm. Zabłotów, pow. 
Śniatyń, obok Siemakowce, Chlebiczyn Po-
lny 
Borszczów, miasto i dwór, gmina i powiat 
Borszczów, woj. Tarnopol  
Borszczówka, kolonia i wieś, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Borszczówka, wieś i leśniczówka, gm. Ła-
nowce, pow. Krzemieniec, obok Okniny 
Małe, Peredmirka 
Borszczówka, wieś, gm.  Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec, obok Hniłałoza, Rostoki 
Borszczówka, kolonia, gm. Hoszcza, pow. 
Równe, obok Hłuboczek, Narajówka 
Borszczówka Czeska, wieś, gm. Buderaż, 
pow. Zdołbunów 
Borszczówka Włościańska (Borszczówka 
Ruska), gm. Buderaż, pow. Zdołbunów 
Borszczowice, wieś, gm. Miżyniec, pow. 
Przemyśl, obok Podmojsce, Niżankowce, 
Bybło  
Borszów, wieś, gm. Przemyślany, pow. Prze-
myślany 
Bortiatyn, wieś, gm. Sądowa Wisznia, pow. 

Mościska 
Bortków, wieś, gm. Krasne, pow. Złoczów, 
obok Skniłów, Bałuczyn 
Bortnica, kolonia i osada wojskowa, gm. 
Dubno, pow. Dubno 
Bortnica-Kraśnica, majątek, gm. Dubno, 
pow. Dubno 
Bortniki, wieś i dwór, gm. Bortniki, pow. Bó-
brka, obok Bukowina 
Bortniki, wieś i dwór, gm. Chocimierz, pow. 
Tłumacz, obok Przybyłów, Puźniki 
Bortniki, wieś, gm. Sokołówka, pow. Zło-
czów 
Bortnów, osada, wieś i folwark, gm. Chotia-
czów, pow. Włodzimierz, obok Rohożany, 
Żelinów 
Boruchów, wieś, folwark i gajówka, gm. 
Poddębce, pow. Łuck, obok Sapohów, Lip-
nik, kol. Różana 
Boruchy, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagiel-
loński, obnok Gerusy, Walddorf, Kulasy 
Borusów, wieś i dwór, gm. Ostrów, pow. Bó-
brka, obok Bryńce Zagórne 
Borusówka, folwark, gm. Mielnica, pow. 
Borszczów 
Boryczów, wieś i folwark, gm. Dederkały 
Wielkie, pow. Krzemieniec, obok Wałkowce, 
Szkróbotówka 
Boryczówka, wieś i dwór, gm. Łoszniów, 
pow. Trembowla , obok Sozanówka 
Borynia, wieś i kolonia, gm. Borynia, pow. 
Turka, obok Stokowiec 
Borynicze, wieś i dwór, gm. ostrów, pow. Bó-
brka, obok Borusów, Laszki Górne 
Boryniska, gm. Świrz, pow. Przemyślany, 
obok Buczeniska, Kimirz 
Boryskowicze, wieś, gm. Brany, pow. Horo-
chów 
Borysław, miasto i dwór, gm. Borysław, pow. 
Drohobycz 
Borysław Hubicze, przedmieście miasta Bo-
rysław, pow. Drohobycz 
Borysław Mraźnica, przemieście miasta Bo-
rysław, pow. Drohobycz 
Borysław Tustanowicze, przedmieście mia-
sta Borysław, pow. Drohobycz 
Borysławówka, wieś, gm. Robotycze, pow. 
Dobromil 
Borysówka, gm. Jabłonów, pow. Kołomyja 
Borysówka, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Borysy, gm. Kuźmina, pow. Dobromil 
Borysy, futor, gm. Sudobicze, pow. Dubno 
Borysy, przysiółek, gm. Lubycza Królewska, 
pow. Rawa Ruska 
Borysy, przysiółek, gm. Butyny, pow. Żół-
kiew 
Borysycha, gajówka, gm. Bełz, pow. Sokal 
Boryszkowce, wieś i dwór, gm. Okopy Św. 
Trójcy, pow. Borszczów 
Borzemiec, wieś i leśniczówka, gm. Jarosła-
wicze, pow. Dubno 
Borzowa, wieś, gm. Siedliszcze, pow. Kowel 
Boski, gm. Tłumacz, pow. Tłumacz 
Bosyry, wieś i dwór, gm. Czarnokońce Wiel-
kie, pow. Kopyczyńce 
Botyń, wieś i folwark, gm. Poddębce, pow. 
Łuck 
Bouszów, wieś i dwór, gm. Bołoszowce, 
pow. Rohatyn 
Boża Wola, wieś, gm. Wielkie Oczy, pow. 
Jaworów 
Boża Wola, wieś i folwark, gm. Niesuchoiże, 
pow. Kowel 
Boża Wola, kolonia, gm. Werba, pow. Wło-
dzimierz  
Bożedarówka (Bożydarówka), wieś, gm. Ho-
łoby, pow. Kowel  
Bożenki, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska 
Bożkiewicze, wieś, gm. Młynów, pow. Dub-
no 
Bożkiewicze-Kosarewo, majątek, gm. Mły-
nów, pow. Dubno 
Bożkiewicze-Kosarewo (Janówka), osada 
wojskowa, gm. Młynów, pow. Dubno 
Bożów, wieś i osada, gm. Skobełka, pow. Ho-
rochów  
Bożyki, gm. Siedliska, pow. Rawa Ruska 
Bożyków, wieś i dwór, gm. Litwinów, pow. 
Podhajce 
Bóbrka, miasto, gmina i  powiat Bóbrka, 
woj. Lwów  
Bóbrka, wieś, gm. Chorkówka, pow. Krosno 
Bóbrka, wieś i dwór, gm. Łobozew, pow. Le-
sko 

Bór, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Bór, wieś, gm. Nowomalin, pow. Zdołbunów 
Bór, gm. Podhorce, pow. Złoczów 
Bór Kuniński, przysiółek, gm. Krechów, 
pow. Żółkiew, obok Kunin, Chamy, Ruda 
Krechowska 
Brachówka, gm. Ożydów, pow. Złoczów 
Brandysówka, gm. Szczurowice, pow. Ra-
dziechów, obok Dębowice, Potoki, Batyjów 
Braniów, gm. Wojtkowa, pow. Dobromil 
Braniów, wieś i folwark, gm. Huszcza, pow. 
Równe, obok Bokszyn, Tudorów, Sapożyn 
Branówka, kolonia, gm. Jezupol, pow. Sta-
nisławów, obok Mariampol, Pobereże, Psiar-
nia, Hanuszowce 
Branów, wieś i folwark, gm. Brany, pow. Ho-
rochów, obok Czerewetycze, Boryskowicze, 
kol. Zastawie 
Brany, wieś i majątek, gm. Brany, pow. Ho-
rochów 
Bratasze, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Bratkowce, wieś i dwór, gm. Bratkowce, 
pow. Stryj, obok Duliby, Miertuki, Fabisz, 
Strzałków 
Bratkowice, wieś i dwór, gm. Rodatycze, 
pow. Gródek Jagielloński, obok Mielniki, 
Wołczuchy, Doliniany, Głębokie 
Bratkowice, gm. Świlcza, pow. Rzeszów 
Bratyszów, wieś i dwór, gm. Oleszów, pow. 
Tłumacz, obok Antonówka, Niżniów, fol-
wark Kamienna 
Brelików, wieś i dwór, gm. Ropienka, pow. 
Lesko 
Breniów, folwark, gm. Tartaków, pow. Sokal, 
obok Szpikołosy, Fusów, Spasów 
Brodek, gm. Barysz, pow. Buczacz, obok 
Czemerowa, Olejówka 
Brodek, gm. Brzuchowice, pow. Lwów, obok 
Jaśniska 
Brodki, wieś i dwór, gm. Krasów, pow. 
Lwów, obok Reichenbach, Warszawa, Susz-
czyn, Cymbałówka, Lubiana 
Brodowskie, futor, gm. Chorów, pow. Zdoł-
bunów 
Brodów, wieś i futor, gm. Chorów, pow. Zdoł-
bunów , obok Ożenin, Mochylany, Zozulińce 
Brody, miasto, gm. Brody, pow. Brody, 
woj. Tarnopol  
Brody, gm. Pruchnik, pow. Jarosław 
Brody, kolonia, gm. Kostopol, pow. Kostopol 
Brody, gm. Zabłocie, pow. Kowel, obok Tur 
Brody, gm. Kisorycze, pow. Sarny, obok Ko-
pina, Mogiła, Kalin 
Brody, leśniczówka, gm. Klesów, pow. Sar-
ny, obok Ur. Kowalowe-Struby 
Brody, futor, gm. Górniki, pow. Kowel, obok 
Zamosze 
Brody, futor, gm. Górniki, pow. Kowel, obok 
Peretyka 
Brodziatyn, futor, gm. Chocieszów, pow. Ka-
mień Koszyrski, obok Meżyst 
Brodziuki, gm. Bruckenthal, pow. Rawa Ru-
ska, obok Osiki, Natrunki, Kuczki 
Bronica, wieś i dwór, gm. Lisznia, pow. Dro-
hobycz, obok Nowoszyce, Przerwa, Łużek 
Dolny, Glinne 
Bronica Górna, przysiółek, gm. Lisznia, pow. 
Drohobycz 
Broniczany, gm. Lisznia, pow. Drohobycz, 
obok Kawne, Przerwa, Stupnica Polska 
Broniki, wieś i folwark, gm. Klewań, pow. 
Równe, obok Grabów, Karoiewicze, kol. Mi-
chałówka 
Bronisławka, wieś, gm. Ludwipol, pow. Ko-
stopol 
Bronisławówka, kolonia, gm. Szczurzyn, 
pow. Łuck 
Bronisławówka, wieś, gm. Płuhów, pow. Zło-
czów, obok Metaniów, Sławna, Pleśniany 
Bronki, gm. Niemirów, pow. Rawa Ruska 
Bronne, wieś, gm. Bereźne, pow. Kostopol 
Bronniki, wieś i majątek, gm. Klewań, pow. 
Równe 
Bronoglówka (Bronogelówka), gm. Biało-
kiernica, pow. Podhajce, obok kol. Dębiki, 
kol. Waga 
Broszki, gm. Krakowiec, pow. Jaworow, 
obok Przedborze, Morańce 
Broszniów, wieś i dwór, gm. Broszniów, 
pow. Dolina, obok Tużyłów, Sweryczów 
Browar, gm. Stare Sioło,pow. Bóbrka, obok 
Wodniki, Budków 
Browar, futor, gm. Krymno, pow. Kowel, 
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obok Ferma, Kozłów, Smolary, Nowosiółki 
Browar, gm. Krechów, pow. Żółkiew, obok 
Prowała, Kozulka 
Browarnia, gm. Luboml, pow. Luboml 
Browary, wieś, gm. Jazłowiec, pow. Buczacz 
Browinki, kolonia, gm. Trościaniec, pow. 
Łuck 
Bródek, gm. Załoźce, pow. Zborów 
Bródki, gm. Krasów,  pow. Lwów 
Bródki, wieś, gm. Siedliszcze, pow. Kowel, 
obok Wyżwa Stara, Wyżwa Nowa, Borzowa, 
Mielniki 
Bruch, gm. Remizowce, pow. Złoczów, obok 
Uherce, Prysakowa, Torhów, Bohutyn 
Bruchnal, wieś, gm. Bruchnal, pow. Jawo-
rów, obok Gnojno, Czołhynie, Podłuby Wiel-
kie 
Bruchowica, gm. Kropiwnik Nowy, pow. 
Drohobycz, obok Rybnik 
Bruckenthal, wieś, gm. Bruckenthal, pow. 
Rawa Ruska, obok Domaszów, Choronów 
Brundorf, wieś, gm. Lubień Wielki, pow. 
Gródek Jagielloński, obok Kiernica, Artysz-
czów 
Brunetówka, wieś, gm. Siedliszcze, pow. Ko-
wel, obok Piaseczno 
Bruńce, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska, obok Łahodycze, Ułanka 
Brusno Nowe, dwór, gm. Horyniec, pow. Lu-
baczów, obok Rudka 
Brusno Stare, wieś i dwór, gm. Lipsko, pow. 
Lubaczów, obok Klebańce 
Brustury, wieś, gm. Pistyń, pow, Kosów, 
obok Prokurawa 
Brygidyn, wieś, gm. Grabowiec Stryjski, 
pow. Stryj, obok Bujmicz, Zapłatyn 
Brykoń, wieś i dwór, gm. Przemyślany, pow. 
Przemyślany, obok Ładańce, Pletenice, Woł-
ków 
Bryków, wieś, gm. Szumsk, pow. Krzemie-
niec, obok Onyszkowce 
Bryków, wieś, gm. Korzec, pow. Równe, 
obok Korzyść, Bohdanówka, Czernica 
Brykuła Nowa, wieś i dwór, gm. Darachow, 
pow. Trembowla, obok Chmielówka 
Brykuła Stara, wieś, gm. Darachów, pow. 
Trembowla 
Brylińce, wieś i dwór, gm. Olszany, pow. 
Przemyśl 
Bryliński, gajówka, gm. Dzików Stary, pow. 
Lubaczów, obok Miłków, Wola Miłkowska 
Bryndziuki, osada, gm.Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Bryń, wieś, gm. Bednarów, pow. Stanisła-
wów, obok Sapahów 
Bryńce Cerkiewne, wieś i dwór, gm. Soko-
łówka, pow. Bóbrka 
Bryńce Zagórne, wieś i dwór, gm. Sokołów-
ka, pow. Bóbrka 
Bryszcze, gm. nieznana, pow. Brody 
Bryszcze, kolonia, gm. Młynów, pow. Dubno  
Bryszcze I, kolonia, gm. Kniahininek, pow. 
Łuck 
Bryszcze II, kolonia, gm. Kniahininek, pow. 
Łuck 
Bryszcze-Samojłówka, kolonia, gm. Kniahi-
ninek, pow. Łuck, obok Trościanka 
Brzaza, wieś, gm. Polanica, pow. Dolina 
Brzeg, gm. Stubno, pow. Przemyśl 
Brzegi, gm. Nawarja, pow. Lwów, obok Mi-
łoszowice 
Brzegi, wieś, gm. Kalinów, pow. Sambor, 
obok Łanowice, Piniany 
Brzegi, gm. Uhersko, pow. Stryj, obok Brze-
zina, Biały Młyn 
Brzegi, futor, gm. Werba, pow. Włodzimierz, 
obok Owadno 
Brzegi, gm. Młyniska, pow. Żydaczów, obok 
Jajkowce, Lubsza, Mazurówka 
Brzegi Dobrzańskie, gm. Uhersko, pow. 
Stryj, obok Kawsko, Brygidyn
Brześciany, wieś, gm. Rajtarowice, pow. 
Sambor, obok Wolica Polska, Rakowa 
Brzeziaki, gm. Wiszenka, pow. Gródek Ja-
gielloński, obok Zajazd 
Brzeziec, wieś i dwór, gm. Komarno, pow. 
Rudki, obok Tuligłowy, Łukacz 
Brzezina, gm. Sokołówka, pow. Bóbrka, 
obok Huta Suchodolska, Bryńce Zagórne 
Brzezina, gm. Suchowola, pow. Brody, obok 
Boratyn, Zalesie (Lasowiki), Nakwasza 
Brzezina, gm. Neudorf, pow. Drohobycz, 
obok Gaje Niżne, Bujnicz 
Brzezina, kolonia, gm. Kniahinin, pow. 

Dubno, obok kol. Klin Smordewski, Czarna 
Łoza, Adamówka 
Brzezina, gm. Żelechów Wielki, pow. Ka-
mionka Strumiłowa, obok Łodyna Nowa, 
Jadamiwki (Poliaki) 
Brzezina, futor, gm. Deraźne, pow. Kostopol, 
obok dw. Postójno, kol. Michałówka 
Brzezina, futor, gm. Dederkały Wielkie, pow. 
Krzemieniec 
Brzezina (Brzezina Policka), futor, gm. Rafa-
łówka, pow. Sarny 
Brzezina (Brzezinka), gajówka, gm. Silno, 
pow. Łuck 
Brzezina, kolonia, gm. Poddębce, pow. Łuck, 
obok Tomaszówka, Marjanówka 
Brzezina, gm. Przerośl, pow. Nadworna, 
obok Kamienne, Wołosów, Winograd 
Brzezina, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl, 
obok Śliwnica 
Brzezina, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ru-
ska, obok Sośnica, Podchwaszcze, Szczerzec 
Brzezina, przysiółek, gm. Kamionka Woło-
ska, pow. Rawa Ruska, obok Ohoriłki, Petry-
ki, Moszczana 
Brzezina, gm. Błażów, pow. Sambor, obok 
Czerchawa, Łukawica 
Brzezina, kolonia, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny, obok Tryputnia, Litwisk 
Brzezina, kolonia, gm. Bednarów, pow. Sta-
nisławów 
Brzezina, gm. Grabowiec Stryjski, pow. 
Stryj, obok Kłodnica, Zawada 
Brzezina, gm. Uhersko, pow. Stryj, obok 
Kawsko, Glinka, Brzegi Dobrzańskie 
Brzezina, kolonia, gm. Cebrów, pow. Tarno-
pol 
Brzezina, kolonia i folwark, gm. Olesza, pow. 
Tłumacz, obok Budzyń, Horyhlady 
Brzezina, osada, gm. Tłumacz, pow. Tłumacz 
Brzezina, folwark, gm. Trembowla, pow. 
Trembowla, obok Podhajczyki 
Brzezina, folwark, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz, obok Wygadanka, Łudzin 
Brzezina, gm. Remizowce, pow. Złoczow, 
obok Snowicz, Jakimówka, Skarbowa 
Brzezina, gm. Butyny, pow. Żółkiew, obok 
Poddołhe, Przystań 
Brzezina, wieś, gm. Rozdół, pow. Żydaczów, 
obok Demenka Poddniestrzańska 
Brzezinka, futor, gm. Wielick, pow. Kowel, 
obok Mielnica, Krzywin (Krywlin) 
Brzezinka, kolonia, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz   
Brzeziny, folwark, gm. Hołoby, pow. Kowel 
Brzeziny, gm. Bełżec, pow. Rawa Ruska 
Brzeziny, przysiółek, gm. Lipsko, pow. Luba-
czów, obok folwark Maurycówka, Chlewiska  
Brzeżany, miasto, gmina i powiat Brzeża-
ny, woj. Tarnopol 
Brzeżany Adamówka, przedmieście miasta 
Brzeżany 
Brzeżawa, wieś i dwór, gm. Bircza, pow. 
Dobromil, obok Lipa, Malawa, Bukowina, 
Dobrzanka 
Brzostowa Góra, gm. Majdan, pow. Kolbu-
szowa 
Brzoza, przysiółek, gm. Radomyśl, pow. Tar-
nobrzeg 
Brzoza, przysiółek, gm. Dzikowiec, pow. 
Kolbuszowa 
Brzozdowce, miasteczko i dwór, gm. Brzoz-
dowce, pow. Bóbrka, obok Hranki-Kuty, 
Podhorce, Stańkowce 
Brzozowa Karczma, futor, gm. Torczyn, pow. 
Łuck 
Brzozowiec, przysiółek, gm. Łukowe, pow. 
Lesko, obok Czaszyn, Kulaszne 
Brzozowy Gród, kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck, obok Wierzchlesie, Lipina, Łaźnisk 
Brzozów, miasto, gmina i powiat Brzozów, 
woj. Lwów  
Brzozy, gm. Chyrów, pow. Dobromil, obok 
Słochynie, Dawnica 
Brzóza Królewska, wieś, gm. Giedlarowa, 
pow. Łańcut 
Brzóza Stadnicka, wieś, gm. Żołynia, pow. 
Łańcut 
Brzuchowice, wieś i dwór, gm. Brzuchowice, 
pow. Lwów 
Brzuchowice, wieś i dwór, gm. Dobrzanica, 
pow. Przemyślany, obok Ostałowice, Koste-
niów, Janczyn 
Brzuchowicze, kolonia, wieś i folwark, gm. 
Hołoby, pow. Kowel, obok Nużel 

Brzuska, wieś, gm. Bircza, pow. Dobromil, 
obok Jasienica Sufczyńska, Łubianka 
Brzuszków (Rudnia), wieś, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol, obok Jabłonka, Marjanówka, 
Pępków 
Brzyska Wola, wieś, gm. Kuryłówka, pow. 
Łańcut 
Brzyski, gm. Brzyski, pow. Jasło 
Brzyszcze, wieś, gm. Krechów, pow. Żół-
kiew, obok Szabelnia, Prowała, Hremy, Do-
lina, Żuki 
Bubke, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów, obok 
Horajec 
Bubniszcze, wieś, gm. Polanica, pow. Dolina 
Bubnów, wieś, gm. Świniuchy, pow. Horo-
chów, obok Liniów, Watyn, Tuliczew 
Bubnów, wieś, folwark i stacja kolejowa, gm. 
Mikulicze, pow. Włodzimierz, obok Czer-
czyce 
Bubok, gm. Pistyń, pow. Kosów, obok Be-
reźnica 
Bubszczany, wieś, gm. Pomorzany, pow. 
Zborów, obok Zagrobelka 
Bucharów, wieś, gm. Sijańce, pow. Zdołbu-
nów, obok Zawizów, Michałkowa 
Buchowce, wieś i dwór, gm. Pnikut, pow. 
Mościska, obok Pakość, Radenice 
Bucniów, wieś i dwór, gm. Berezowica Wiel-
ka, pow. Tarnopol, obok Ostrów, Łuka Mała, 
Myszkowice 
Buców, wieś, gm. Stubno, pow. Przemyśl, 
obok Marynka Polska, Medyka 
Bucyki, wieś, gm. Grzymałów, pow. Skałat 
Bucyń, wieś, gm. Siedliszcze, pow. Kowel 
Bucyńskie Futory, furor, gm. Siedliszcze, 
pow. Kowel 
Buczacz, miasto, gmina i powiat Buczacz, 
woj. Tarnopol  
Buczaczki, wieś, gm. Kułaczkowce, pow. 
Kołomyja, obok Balińce, Trofanówka 
Buczały, wieś i dwór, gm. Komarno, pow. 
Rudki, obok Herman, Katary, Litewka 
Buczeniska, gm. Świrz, pow. Przemyślany 
Buczkowiczki, gm. Żurawica,   pow. Prze-
myśl  
Buczkowina, gm. Łomna, pow. Turka, obok 
Żukotyn 
Buczmy, gm. Kamionka Wołowska, pow. 
Rawa Ruska , obok Stanki, Marki, Łypaki 
Buczów, wieś i dwór, gm. Stary Sambor, 
pow. Sambor, obok Stararopa, Torczynowice 
Buczyce, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka, obok 
Stoki, Wilowcze 
Buczyn, wieś, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski, obok Zabłocie, Ur. Starkowce, Ur. 
Hłusza 
Buczyna, wieś, gm. Suchowola, pow. Brody, 
obok Drańcza Polska 
Buczyna, gm. Laszki, pow. Jarosław, obok 
Zapałów, Ryszkowa Wola, Horajskie 
Buczyna, przysiółek, gm. Radawa, pow. Ja-
rosław, obok Lichacze, Maczugi 
Buczyna, przysiółek, gm. Wiązownica, pow. 
Jarosław, obok Cetula, Piwoda 
Buczyna, gm. Ożomla Mała, pow. Jaworów, 
obok Siedliska, Rogóźno, Leszczesne 
Buczyna, osada, gm. Nowica, pow. Jarosław, 
obok Landestreu 
Buda, gm. Dzików Stary, pow. Lubaczów, 
obok Czrniakowa, Krzywcze 
Buda, gm. Siółko, pow. Podhajce, obok Ho-
lendry, Halicz, Uhrynów 
Buda (Buda Hruszewska, Buda Lisiecka), 
kolonia, gm. Międzyrzecz, pow. Równe 
Buda, wieś, gm. Kisorycze, pow. Sarny, obok 
Masiewicze, Borowina 
Buda, futor, gm. Lubikowicze, pow. Sarny, 
obok Masiewicze, Borowina 
Buda, futor, gm. Radziwiłłów, pow. Dubno, 
obok Buhajówka, Krupiec, Staryki 
Buda, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień Ko-
szyrski, obok Podpaczuszki, Udrynki, Kole-
dzie 
Buda Helecka, gm. Gołogóry, pow. Złoczów, 
obok Ścianka, Lackie Wielkie, Lisowie 
Buda Stalowska, przysiółek, gm. Tarnobrzeg, 
pow. Tarnobrzeg 
Budareszczyzna, futor, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Buderaż, wieś, gm. Werba, pow. Dubno, 
obok Pełcza, Wielka Milcza 
Buderaż, osada i wieś, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów, obok Łosze, Czerniawka, Zakąt 
Buderaż Czeski, wieś, gm. Buderaż, pow. 

Zdołbunów 
Buderaż Włościański, wieś, gm. Buderaż, 
pow. Zdołbunów 
Budiaczów, gm. Kiwerce, pow. Łuck 
Budiatycze, wieś, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz  
Budkary (Szklińskie Budki), gm. Czaruków, 
pow. Łuck, obok Mychlin, Horodyszcze 
Budki, futor, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec 
Budki, leśniczówka, gm. Beresteczko, pow. 
Horochów, obok Łobaczówka, Zielona, Dzi-
kowiny, Kołmaczówka 
Budki, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. Łuck, 
obok Witoniż, Babie  
Budki, wieś, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec, obok Waligóry, Poczajów Stary 
Budki, wieś, gm. Nowy Czartorysk, pow. 
Łuck, obok Kamieniucha, Nowosiółka 
Budki, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Budki (k. Łowiszcza), gm. Kupiczów, pow. 
Kowel 
Budki, gm. Ostapie, pow. Skałat, obok Okno, 
Pajówka 
Budki, leśniczówka, gm. Werba, pow. Wło-
dzimierz, obok Teresin, Władysławów 
Budki, wieś, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów, 
obok Czerniawa, Buszcze, Mosty 
Budki Borowskie, wieś, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny  
Budki Kołodeskie, kolonia, gm. Czaruków, 
pow. Łuck, obok kol. Jadwigin, Natolin 
Budki Kudrańskie, kolonia, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol, obok Kudranka, Berezyna 
Budki Nieznanowskie, wieś, gm. Nieznanów, 
pow. Kamionka Strumiłowa, obok Żubiki 
Budki Snowidowickie, wieś, gm. Kisorycze, 
pow. Sarny, obok Czerczycha, Dubno 
Budki Uścieńskie (Budki Ujściańskie), wieś, 
gm. Ludwipol, pow. Kostopol, obok Lubo-
mirka, Frankopol 
Budków, wieś, gm. Stare Sioło, pow. Bóbrka, 
obok Podmanasterzec, Łopuszna 
Budniki, wieś, gm. Huszcza, pow. Luboml, 
obok Grochowiska 
Budomierz, wieś i dwór, gm. Lisie Jamy, 
pow. Lubaczów, obok Hruszów 
Budomierz Mały, gm. Lisie Jamy, pow. Lu-
baczów 
Budy (Cerkwiska?), gm. Werba, pow. Dub-
no, obok Pełcza, Kochanka 
Budy, przysiółek, gm. Sokołów, pow. Kolbu-
szowa 
Budy (Budy Jeziorańskie), kolonia, gm. Ku-
piczów, pow. Kowel, obok Peresieka, kol. 
Majdan, Jezierzany 
Budy, gm. Rudnik, pow. Nisko 
Budy, przysiółek, gm. Kamionka Wołoska, 
pow. Rawa Ruska 
Budy, wieś, gm. Głogów, pow. Rzeszów 
Budy, przysiółek, gm. Słocin, pow. Rzeszów 
Budy, folwark i leśniczówka, gm. Buderaż, 
pow. Zdołbunów
Budy Łańcuckie, wieś, gm. Kosina, pow. 
Łańcut 
Budy Ossowskie, wieś, gm. Turzysk, pow. 
Kowel, obok Ossa, Rzewuszki, Wołczak, 
Dominopol 
Budy Przeworskie, przysiółek, gm. Prze-
worsk, pow. Przeworsk 
Budyholosz, gm. Grabowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Budyłów, wieś i dwór, gm. Budyłów, pow. 
Brzeżany, obok Taurów, Mędowa, Wymy-
słowka 
Budyłów, wieś, gm. Mikulińce, pow. Śnia-
tyń, obok Uście 
Budyłówka, przysiółek, gm Budyłów, pow. 
Brzeżany 
Bydymna, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Bydynin, wieś i dwór, gm. Bełz, pow. Sokal, 
obok Oserdów, Worochta 
Budyszcze, wieś, gm. Lubitów, pow. Kowel, 
obok Kołodeżno 
Budyszcze, futor, gm. Hołowno, pow. Lu-
boml, obok Nowosiółki, Kuczmany 
Budyszcze, futor, gm. Kołki, pow. Łuck 
Budzanów, miasto, gm. Budzanów, pow. 
Trembowla 
Budzany, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska, obok Łupije, Hubki, Żuczki 
Budziatycze (Budiatycze), wieś, gm. Grzy-
bowica, pow. Włodzimierz, obok Rusowicze, 
Kosmówka 
Budzisk, leśniczówka, gm. Janów, pow. So-
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kal 
Budziska, pow. Komarno, pow. Rudki, obok 
Porzecze Zadwórne, Zaszkowice 
Budzisz, gm. Jedlicze, pow. Krosno 
Budziwój, wieś, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów 
Budzowina, gm. Łomna, pow. Turka, obok 
Żukotyn 
Budzyń, wieś, gm. Olesza, pow. Tłumacz, 
obok Delawa, Kośmierzyn 
Budzyń, wieś, gm. Gnojnice, pow. Jaworów, 
obok Czaplaki, Kopań 
Buhaje, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck, obok 
Sytnica, kol. Marjanówka 
Buhajówka, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Buhłów, wieś, gm. Białozórka, pow. Krze-
mieniec, obok Ohryzkowce, Julińce 
Buhryń, wieś i folwark, gm. Buhryń, pow. 
Równe, obok Nowostawce, Zawizów 
Buhryński Majdan, kolonia, gm. Tuczyn, 
pow. Równe, obok Antonówka, Ryśnieżanka 
Bujanie, wieś, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Bujanów, wieś, gm. Żurawno, pow. Żyda-
czów, obok Lutynka, Tarnawka 
Bujany, wieś i folwark, gm. Torczyn, pow. 
Łuck 
Bujarski, gm. Jaremcze, pow. Nadworna, 
obok Makowce 
Bujawa, wieś, gm. Tartaków, pow. Sokal 
Bujnicz, gm. Neudorf, pow. Drohobycz, 
obok Gaje Niżne, Brzezina 
Buk, wieś, gm. Cisna, pow. Lesko 
Bukaczowce, miasteczko i dwór, gm. Buka-
czowce, pow. Rohatyń 
Bukały, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Sapihy, Sałabajów, Krysule, Dobrosin 
Bukawina, wieś, gm. Bortniki, pow. Bóbrka, 
obok Mołotów, Koszyrki, Bryk 
Bukłohowiec, gm. Sokołów, pow. Stryj, obok 
Balice, Zarzeczna 
Bukowa, gm. Bukowa, pow. Jasło 
Bukowa, wieś i dwór, gm. Rajtarowice, pow. 
Sambor, obok Lutowiska, Koniów, Rakowe 
Bukowica, gm. Bukowsko, pow. Sanok, 
obok Wola Piotrowa, Karlików 
Bukowice, gm. Kropiwnik Nowy, pow. Dro-
hobycz, obok Korytyszcze, Rybnik 
Bukowiec, gm. Adamówka, pow. Jarosław, 
obok Dobropol, Wola Różaniecka, Majdan 
Sieniawski 
Bukowiec, wieś, gm. Kolbuszowa Górna, 
pow. Kolbuszowa 
Bukowiec, przysiółek, gm. Korszów, pow. 
Kołomyja 
Bukowiec, wieś, gm. Wołkowyja, pow. Le-
sko 
Bukowiec, wieś i dwór, gm. Tarnawa Niżna, 
pow. Turka, obok Sokoliki Górskie, Beniowa 
Bukowien, gm. Żabie, pow. Kosów Hucul-
ski, obok Krzywopole, Chodak 
Bukowina, gm. Stawczany, pow. Gródek Ja-
gielloński, obok Obroszyn 
Bukowina, folwark, gm. Laszki, pow. Jaro-
sław, obok Karapyty, Miękisz Nowy, nadle-
śnictwo Korzenica 
Bukowina, gm. Jaworów, pow. Jaworów, 
obok Kurzawka, Olszanica 
Bukowina, gm. Czarna, pow. Lesko, obok 
Sokołowa Wola, Daszówka 
Bukowina, gm. Brzuchowice, pow. Lwów, 

obok Rokitno Małe, Błodek, Jaśniska 
Bukowina, wieś, gm. Ulanów, pow. Nisko 
Bukowina, gm. Mrzygłód, pow. Sanok, obok 
Brzeżawa, Ulucz 
Bukowianka, gm. Porohy, pow. Nadworna, 
obok Kryczka, Diły 
Bukowinka, przysiółek, gm. Komarniki, 
pow. Turka, obok Wołczaniki, Małuciała, 
Dziwcze, Mołdawsko 
Bukowinki, gm. Siedliska, pow. Rawa Ru-
ska, obok Hrebenne, folwark Jalinka 
Bukowinki, gm. Sławsko, pow. Stryj, obok 
Libohora 
Bukowskie Góry, gm. Haczów, pow. Brzo-
zów, obok Zmiennica, Trześniówka, Jasio-
nów 
Bukowsko, miasteczko, gm. Bukowsko, 
pow. Sanok 
Buków, wieś, gm. Haczów, pow. Brzozów, 
obok Trześniów, Wzdów 
Buków, wieś, gm. Kniahininek, pow. Łuck, 
obok Iwańczyce Nowe, Olszany 
Bukówna, wieś i dwór, gm. Oleszów, pow. 
Tłumacz, obok Petryłów, Miłowanie 
Bulbaki, gm. Remizowce, pow. Złoczów, 
obok Uhorce, Sukmanów, Koropiec 
Bulicze, gm. Nahaczów, pow. Jaworów, obok 
Majdan Lipowiecki, Lipowiec, Wólka Żmi-
jowska 
Bułaje, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska, obok Łysyny, Zakały, Ronachy 
Buława, folwark, gm. Wiszenka, pow. Gró-
dek Jagielloński, obok Tarabały, Stawki 
Bułki, gm. Biały Kamień, pow. Złoczów, 
obok Czeremosznia, Żulice 
Buniawa, folwark, gm. Chorów, pow. Horo-
chów, obok Wujkowicze, Adamówka, Łoka-
cze 
Buniowskie, gm. Adamówka, pow. Jarosław, 
obok Wylewa, Sieniawa, Dobra 
Buńkowski Gaj, gm. Podkamień, pow. Bro-
dy, obok Czernica 
Burakówka, wieś i dwór, gm. Koszyłowce, 
pow. Zaleszczyki, obok Słoboda Koszyło-
wiecka 
Buratyńce, gm. nieznana, pow. Zaleszczyki, 
obok Drohiczowka, Latacz, Szutromińce 
Burcze, wieś, gm. Komarno, pow. Rudki, 
obok Kosowiec, Porzecze Zadwórne 
Burczyce Nowe, wieś, gm. Baraczyńce, pow. 
Sambor, obok Kornice, Wańkowice, Zarajsko 
Burczyce Stare, wieś, gm. Baraczyńce, pow. 
Sambor 
Burdiakowce, wieś i dwór, gm. Gusztyn, 
pow. Borszczów 
Burdze, przysiółek, gm. Stany,  pow. Nisko 
Burgau, wieś, gm. Lisie Jamy, pow. Luba-
czów, obok Młodów 
Burghtal, wieś, gm. Białogóra, gm. Gródek 
Jagielloński, obok Haliczanów, Mielniki, 
Drozdowice 
Burkacze, wieś i kolonia, gm. Beresteczko, 
pow. Horochów, obok Strzelilcze, Sterkowce 
Burkanów, wieś i dwór, gm. Złotniki, pow. 
Podhajce 
Burki, futor, gm. Deraźne, pow. Kostopol 
Burki, kolonia, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny, obok Pieczonki, Nowaki 
Bursztyn, miasto i dwór, gm. Bursztyn, pow. 
Rohatyn 

Burzany, gm. Toporów, pow. Radziechów, 
obok Potopniki, Strykowskie 
Busk, miasto i dwór, gm. Busk, pow. Ka-
mionka Strumiłowa 
Busowisko, wieś, gm. Strzyłki, pow. Turka, 
obok Spas, Łużek Górny 
Buszcza, wieś i leśniczówka, gm. Sudobicze, 
pow. Dubno, obok Tartak, Sławka, Marcelin 
Buszcza, gm. Płazów, pow. Lubaczów, obok 
Gorajec 
Buszcza, wieś, gm. Buderaż, pow. Zdołbu-
nów, obok Mosty, Bratkowce 
Buszcze, wieś, gm. Buszcze, pow. Brzeżany, 
Poruczyn, Stryhańce, Wierzbów 
Buszkowice, wieś, gm. Żurawica, pow. Prze-
myśl 
Buszkowice, wieś, gm. Chorów, pow. Hor-
chów, obok Czesny Chrest, Biskupice 
Buszkowiczki, wieś i dw or, gm. Żurawica, 
pow. Przemyśl 
Buszków, gm. Witków Nowy, pow. Radzie-
chów, obok Stanin, Pawłów 
Buśków, kolonia, gm. Medyka, pow. Prze-
myśl 
Butejki, wieś, osada i futor, gm. Stepań, pow. 
Kostopol, obok Werbcze Wielkie 
Butelka Niżna, wieś, gm. Borynia, pow. Tur-
ka, obok Jaworów 
Butelka Wyżna, wieś i dwór, gm. Sianki, 
pow. Turka 
Butla, wieś, gm. Sianki, pow. Turka, obok 
Seredyna, Ihnatowskie, Syhtowate 
Butmer, wieś, gm. Szack, pow. Luboml, obok 
Kropiwniki, Wilica, Ciesza, Zalipkowo 
Butnia, gajówka, gm. Kołki, pow. Łuck, obok 
Nowosiółki, Kulikowicze, uroczysko Ryże 
Butycha, kolonia, gm. Ludwipol, pow. Ko-
stopol 
Butycha, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Butyny, wieś i dwór, gm. Butyny, pow. Żół-
kiew, obok Przystań, Sośnina Butyńska, Szy-
szaki 
Butyń, wieś i folwark, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec, obok Myszkowce 
Buwany, gm. Lubieszów, pow, Kamień Ko-
szyrski, obok Lubiąż, Szłapań, Ur. Pohoreło-
wo 
Buzaki, wieś i folwark, gm. Chocieszów, 
pow. Kamień Koszyrski, obok Mostycze, 
Wydrycze, Teklin 
Bużanka, wieś i folwark, gm. Chotiaczów, 
pow. Włodzimierz, obok Bortnów, Poroniów, 
Drohiniczki 
Bużany, wieś, folwark i leśniczówka, gm. 
Brany, pow. Horochów, obok Rzyszczow, 
Wolica Baryłowa 
Bużek, wieś, gm. Biały Kamień, pow, Zło-
czów, obok Rozważ, Bełżec 
Bużkowicze, wieś, gm. Chorów, pow. Horo-
chów 
Bybło, wieś i dwór, gm. Miżyniec, pow. 
Przemyśl, obok Borszowice, Hruszatyce, 
Komarowice 
Bybło, wieś i dwór, gm. Konkolniki, pow. 
Rohatyn, obok Boków, Dytiatyn, Chocho-
niów 
Bychów, futor, gm. Deraźne, pow. Kostopol 
Bychów, wieś, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski, obok Zamłynie, Sokołowe Gniaz-
do 

Byczal, wieś i leśniczówka, gm. Aleksandrja, 
pow. Równe, obok Stanisławówka, Zaborol, 
Kustyń 
Byczkowce, wieś i dwór, gm. Białobożnica, 
pow. Czortków, obok Biały Potok. Skorodyń-
ce 
Byk, wieś, gm. Hołowno, pow. Luboml, 
obok Mszaniec, Skrypica 
Byki, gm. Radawa, pow. Jarosław, obok 
Czerwona Wola, Zające, Króle, Kubachy 
Bykowce, wieś, gm. Dederkały Wielkie, 
pow. Krzemieniec, obok Potutorów 
Bykowce, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok 
Byków, wieś i dwór, gm. Popowice, pow, 
Przemyśl 
Byków, folwark, gm. Tarnoszyn, pow. Rawa 
Ruska 
Byków, wieś, gm. Dorożów, pow. Sambor, 
obok Prusy, folwark Moszyńska Dolina 
Bylice, wieś, gm. Rajtarowice, pow. Sambor, 
obok Rogóźno, Lutowiska 
Byliczki, folwark, gm. Bylice, pow. Sambor 
Byndasy, gm. Podkamień, pow. Brody, obok 
Nakwasza, Tetylkowce 
Byrek, folwark, gm. Leszków, pow. Radzie-
chów, obok Kustyn, Chmielno, Łopatyń 
Bystra, gm. Stebnik, pow. Drohobycz, obok 
Dobrohostów, Uliczno 
Bystradź, gm. Zabłocie, pow. Kowel, obok 
Hołubie 
Bystraki, wieś, gm. Korytnica, pow. Włodzi-
mierz, obok Dubienka, Binduga 
Bystre, wieś, gm. Baligród, pow. Lesko 
Bystre, gm. Czarna, pow. Lesko 
Bystre, wieś, gm. Łomna, pow. Turka, obok 
Michniowiec, Lipie 
Bystrowice, wieś i dwór, gm. Roźwienica, 
pow. Jarosław, obok Rudołowice, Hawłowi-
ce, Tyniowice, Więckowice 
Bystryca, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyr-
ski, obok Siedliszcze, Podnoszcze 
Bystrzec, przysiółek, gm. Żabie, pow. Kosów 
Huculski 
Bystrzyca, wieś, gm. Podbuż, pow. Droho-
bycz, obok Smolna, Kropiwnik 
Bystrzyca, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Bystrzyce, wieś i osada wojskowa, gm. Lu-
dwipol, pow. Kostopol, obok Niemylnia, kol. 
Janówka 
Byszki, wieś, gm. Koniuchy, pow. Brzeżany, 
obok Potok, Ceniów, Kuropatniki 
Byszów, wieś i kolonia, gm. Korczów, pow. 
Sokal 
Byszów, wieś i dwór, gm. Delejów, pow. Sta-
nisławów 
Byteń, wieś i kolonia, gm. Hołoby, pow. Ko-
wel 
Bzeniec, gm. Rozłucz, pow. Turka, obok 
Smereczka 
Bzianka, wieś, gm. Świlcza, pow. Rzeszów 
Bzianka, wieś, gm. Rymanów, pow. Sanok 
Bzinkowce Dumycze, gm. Magierów, pow. 
Rawa Ruska 
Bzowacz, gm. Łodziany, pow. Kałusz 
Bzowica, wieś, gm. Olejów, pow. Zborów 
Bzowszczyzna, folwark, gm. Husaków, pow. 
Mościska 
Bzowy, gm. Folwarki, pow. Złoczów 
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„Myślałem, że zamordowano 
tylko tych, którzy dali się za-
skoczyć. Byłem przekonany, że 
wielu z ich uciekło przed mor-

dercami. Jeden z nich – Józek ra-
zem z babcią leżeli na podwórku 
z rozciętymi siekierą głowami. 
Mieczysław i Adam Buczyńscy 

udusili się w piwnicy razem z ich 
tatą. Inną, młodą Warową, żonę 
Jana widziano jak tuliła dziecko 
do piersi. Była poparzona i bar-
dzo płakała. Jej mąż Jan przy-
krył żonę i dziecko na strychu 
balią, sam uzbrojony w siekierę 
postanowił się bronić. Bande-
rowiec wszedł na strych, wtedy 
Jan uciął mu nogę, dom podpa-
lono. Jan zdążył wykrzyknąć do 
Warowej, żeby nie wychodziła z 
ukrycia, sam wyskoczył na ogród 
i tam banderowcy go zastrzeli-
li. Schowana pod balią Warowa 
uległa ogromnemu oparzeniu, 
lecz uniknęła mordu. Wymor-
dowano cała rodzinę Buczyń-
skich. Kobiecie, która od 25 lat 
nie wstawała z łóżka rozpruto 
brzuch”. Nadjechała fura od stro-
ny Szlachty – wspomina kolej-
ny świadek tamtych wydarzeń. 
„Powoził nieznany mi Ukrainiec 
popijając wódkę z butelki. Na 
wozie leżały popalone ciała za-
mordowanych, niedbale przy-
kryte słomą. Wystawały spalone 
nogi i czaszki. Z drugiej strony 
nadszedł inny Ukrainiec. Szo 
wczesz? Woźnica wskazał głową 
– taj widysz, sterwo. Skyń ster-
wo, tam na kupu, hoło tij jamy, 
my zakopajem – odezwał się po 
chachłacku tamten Ukrainiec.” 
Jeden ze świadków zbrodni prze-
glądając cotygodniowe meldunki 
AK z 1944 roku z Okręgu Tar-
nopol wspomina, że znalazł taki 
zapis. „Późnym wieczorem dnia 
12 lutego 1944 roku silna ban-
da ukraińska wtargnęła do wsi 
Łanowce, otoczyła przeważnie 
polską dzielnicę „Szlachta”, a 
podpaliwszy kilka gospodarstw 
polskich, prowadzona przez 
miejscowych Ukraińców, którzy 
wskazywali domy polskie, w tym 
niesamowitym oświetleniu, do-
konywała spustoszenia według 
wzorów dziczy tatarskiej, strze-
lając do ratujących się uciecz-
ką, pastwiąc nad bezbronnymi, 
żywcem obcinając dzieciom ję-
zyki, uszy, nosy, dłonie, stopy, 
wydłubując oczy.”Powiadomieni 
o straszliwym mordzie Niemcy, 
dopiero po jak jakimś czasie zja-
wili się na Szlachcie dokonując 
spisu zabitych i spalonych gospo-
darstw. Wymordowano członków 
takich rodzin jak: Adamowski, 
Buczyński, Dobrudzki, Skór-
ski, Górecki, Olchowy, Warowy, 
Podgórski. Od niedawna można 
było wyczytać w internecie, że 
Niemiec o nazwisku Holz, który 
robił zdjęcia ofiar mordu i spo-
rządzając ich wykaz wskazał, że 
bestialsko zostało zamordowa-
nych 72 Polaków.

 W poniedziałek rano do majstra 
krawieckiego w Łanowcach już 

nie poszedłem. Bogusia z tatą 
przychodzili po mnie – nic się 
nie bój, nikt ci nic nie zrobi, włos 
ci z głowy nie spadnie. Uwziąłem 
się, wolałem przerwać edukację 
krawca, niż być odarty ze skóry, 
posolony i porzucony gdzieś w 
krzakach, albo znaleziony z po-
derżniętym gardłem gdzieś na 
polu. Szkoda mi tylko było Bo-
gusi, bo gdybym wżenił się w ich 
rodzinę zapewne do końca swego 
życia biedy bym nie klepał, ale to 
już przeszła historia. Cieszę się 
z tego co obecnie mam. Jeszcze 
przed wojną majętny stryj Karol 
ufundował do naszej kaplicy w 
Zielińcach dzwon, na cześć fun-
datora nosił nazwę Karol. Stryj 
został kościelnym i pomagał księ-
dzu Kuczerowi przy nabożeń-
stwach odprawianych od czasu 
do czasu w naszej kaplicy. W cza-
sie ukraińskich mordów brałem 
od stryja klucze i razem z Ada-
mem Wadowskim ( już nie żyje, 
po wojnie mieszkał z rodziną w 
Kietrzu), spaliśmy na chórach w 
kościele. Mama z tatą ukrywali 
się u „dobrych sąsiadów”- Ukra-
ińców. Prawie równocześnie ze 
zbrodnią w Łanowcach przyszedł 
czas na wyzwolenie spod pa-
nowania Niemców, zrobili to ci 
sami, którzy gnębili nas do 1941 
roku – Sowieci. 

Front do Zieliniec i Piłatkowic 
nadszedł z północno – wschod-
niej strony od wsi Łosiacz w kie-
runku na Zwiahel – Tarnawka. 
Niemcy już od dłuższego czasu 
przygotowywali różnorodne for-
my umocnień w postaci wałów i 
okopów. Wynikało z tego, że tu-
taj będą się zaciekle bronić przed 
czerwonoarmistami. Tymczasem 
stało się zgoła inaczej. Zwiad so-
wiecki dostrzegł umocnienia i 
następstwem tego lub innych 
zdarzeń główna linia frontu prze-
szła polami obok Łosiacza w kie-
runku Kociubińce – Czarnoko-
niecka Wola – Tarnawka. Po 
zaciekłych walkach w samej Tar-
nawce, opór niemiecki został 
przełamany, w konsekwencji cze-
go Sowieci przeszli do bezpo-

średniego natarcia w kierunku 
zachodnim. Front się oddalał, 
oswobodzono Borszczów i 
Czortków, życie w Zielińcach po-
woli wracało do normy, ale spo-
koju nie zastaliśmy. Wszystkich 
zdolnych do służby wojskowej 
mężczyzn w wieku 18 - 50 lat So-
wieci zabierali do wojska. Punk-
tem zbornym była Skała Podol-
ska. Zanim to nastąpiło ksiądz 
Stanisław Kuczer odprawił w 
niedzielę mszę świętą w kościele 
w Piłatkowcach, wygłaszając 
płomienne patriotyczne kazanie. 
Wtedy po raz ostatni służyłem do 
mszy świętej mając 21 lat. Naza-
jutrz doszliśmy do Skały Podol-
skiej do rejonu, miejsca zbiórki 
rekrutów wojskowych. Tam pie-
szo przeszliśmy przez Zbrucz, 
załadowano nas na „szerokie 
tory” i powieziono na szybkie 
wojskowe przeszkolenie. Po-
przez Bohunie trafiliśmy do Ber-
dyczowa pod Żytomierzem, 
gdzie była tworzona polska ar-
mia, było nas prawie 10 tysięcy 
chłopa. W Berdyczowie zawiązał 
się Pierwszy 1. Korpus Pancerny 
(nazwany po wojnie 1.Drezdeń-
ski KP, jednostka operacyjna for-
mowana od lipca 1944 roku, w 
jej skład weszły: trzy brygady 
pancerne, brygada piechoty zmo-
toryzowanej, trzy pułki artylerii, 
pułk artylerii przeciwlotniczej 
oraz mniejsze jednostki innych 
rodzajów wojsk. Dowódcą mia-
nowano sowieckiego generała 
Józefa Kimbara, który od maja 
1944 roku był skierowany do 
służby w Wojsku Polskim. Wcze-
śniej był dowódcą Wojsk Pancer-
nych i Zmotoryzowanych 1.Ar-
mii WP, a od 8 września 1944 
roku dowódcą 1.Korpusu Pancer-
nego. W Berdyczowie zostałem 
skierowany na przeszkolenie sa-
perskie, a potem przydzielili 
mnie do 15 Batalionu Saperów, 
stając się żołnierzem 1.Korpusu 
Pancernego. Moim bezpośred-
nim dowódcą był mjr Paweł Dą-
bek. Na mocy rozkazu Sztabu 
Głównego WP nr 0840 z 9 sierp-
nia 1944 roku korpus został prze-
wieziony koleją z rejonu Berdy-

Moje Kresy 
Michał Raczyński. cz.4 ostatnia
Eugeniusz Szewczuk

/ Michał i Michalina Raczyńscy

/ Michał z żoną Michaliną i jej siostrą Marią
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czowa w okolice Chełma do 
Zawadówki, gdzie otrzymaliśmy 
sprzęt i dalej trwało szkolenie bo-
jowe do połowy lutego 1945 
roku. W niedzielę 22 październi-
ka 1944 roku odbyła się nasza 
przysięga. 9 lutego 1945 roku 
korpus został podporządkowany 
1.Frontowi Białoruskiemu i ze-
środkował się w rejonie Krzyża 
na Pomorzu, 19 marca przeszedł 
do dyspozycji dowódcy 2.Armii 
WP gen. Karola Świerczewskie-
go. 16 kwietnia 1945 roku zosta-
liśmy po mostach przeprawieni 
przez Nysę w okolicach Zgorzel-
ca i wprowadzeni do walk w wy-
łom dokonany przez 8 i 9 Dywi-
zję Piechoty. Niestety nie 
wygląda to pięknie jak wydawać 
by się mogło. Nasi czołgiści mają 
problemy z forsowaniem Nysy. 
Celny strzał zniszczył pierwszy 
czołg który wjechał na przeprawę  
i zatarasował drogę pozostałym. 
Nadbrzeżna skarpa okazała się 
zbyt wysoka dla T-34. Luftwaffe 
zaczyna bombardowanie naszych 
pozycji i postawionych przez sa-
perów mostów, przez co nasze 
czołgi i artyleria nie mogą na 
czas wejść do walk. Nasza tratwa 
zostaje trafiona pociskiem, ogłu-
szony wybuchem płynę z nurtem 
rzeki, od śmierci ratuje mnie do-
wódca kompanii por. Bujanow, w 

ostatniej chwili wyciągając mnie 
z wody. Idziemy do przodu, cho-
ciaż znacznie wolniej niż by 
chciało dowództwo sztabu. Wal-
czymy o nadrzeczną wieś Gehe-
ge i miasteczko Rothenurg. Oko-
pani Niemcy bronią się zaciekle 
we wsi Horka, lecz atak naszych 
czołgów dziesiątkuje Niemców. 
Po opanowaniu Niesky dociera-
my na przedmieścia Budziszyna. 
Celem operacji było rozbicie sił 
niemieckich na południe od Ber-
lina i rezerw operacyjnych w re-
jonie Cottbus na Łużycach oraz 
odcięcie sił w Berlinie od zgru-
powania na południu od tego 
miasta, także izolowanie głów-
nych sił Grupy Armii „Centrum”. 
Naszym zadaniem była osłona 
lewego skrzydła 1.Frontu Ukra-
ińskiego, jednakże gen. Karol 
Świerczewski zadecydował, by 
szybko opanować Drezno. Są-
dził, że przetrącił już Niemcom 
kręgosłup i może iść kierunku 
Łaby, mylił się straszliwie. Może 
nie był to pomysł samego Świer-
czewskiego, bardziej dowódcy 
1.Frontu marszałka Koniewa, 
gdyż punktem honoru Sowietów 
stało się dojście jak najszybciej 
do Łaby i opanowanie miasta 
jeszcze przed Amerykanami. 
Kiedy część naszych oddziałów 
około 20 kwietnia podeszła pod 

Drezno, w skrzydło niesamowi-
cie rozciągniętych naszych od-
działów weszły silne niemieckie 
jednostki pancerne. Celem hitle-
rowców było przepołowienie nas 
na pół, co niestety im się udało i 
osłabiło nasze parcie na Drezno. 
Z drugiej zaś strony, co było po 
stokroć dla nich ważniejsze, 
przedarcie się na odsiecz poprzez 
zaatakowanie od tyłu nacierają-
cej na Berlin Armii Czerwonej. 
W najbardziej dramatycznym 
momencie powzięta była decyzja 
skupienia głównych sił armii nad 
sparaliżowaniem niemieckiego 
planu, którego powodzenie mo-
gło przynieść nieobliczalne kon-
sekwencje. Mówiąc o bitwie pod 
Budziszynem wydaje mi się, że 
gen. Świerczewski nie bardzo 
wiedział co robić w momencie 
niemieckiego kontruderzenia, 
świadczy to o trudnym położeniu 
mojej 3 Brygady czołgów. Prze-
ciwnik wymanewrował nas, 
zszedł z linii „ataku – marszu” i 
skoncentrował się w lasach w re-
jonie Reichwalde, praktycznie na 
naszych tyłach. Nastąpił zmaso-
wany atak niemieckiej artylerii i 
czołgów. Byłem dowódcą zwia-
du, gdyż mój poprzednik zginął 
podczas walk. W pewnym mo-
mencie spostrzegłem kolegów z 
rodzinnych stron Władka Woźne-
go i Adama Bezpalko ( był przy 
moździerzach) uciekających 
przed wrogiem, by wydostać się 
z okrążenia. Sytuacja wydawała 
się dramatyczna, sam miałem 
ogromnego pietra, co robić ? Jed-
nakże nie wiem co mi do głowy 
wstąpiło widząc uciekających 
żołnierzy, nacierających hitle-
rowców i stojące obok nasze 
czołgi 3 brygady. Podbiegłem do 
pierwszego dowódcy czołgu i 
wydałem mu rozkaz ataku na 
zbliżające się niemieckie Tygry-
sy. Do przodu natychmiast ruszy-
ły trzy, może więcej naszych 
T-34. Atak niemiecki został po-
wstrzymany, udało się nam wyjść 
z okrążenia. Niebawem zostałem 
wezwany do sztabu. Padło pyta-
nie – dlaczego i kto wydał czoł-
gom rozkaz ataku na Niemców. 
Pomyślałem, to już po mnie. Pod-
niosłem głowę i odparłem – to ja 
wydałem ten rozkaz, ale… i tu mi 
przerwano. Dowódca sprężystym 
krokiem podszedł do mnie, po-
klepał po ramieniu, podał i rękę i 
pogratulował. Odetchnąłem z 
ulgą. Nawet nie wiedziałem, że 
zostałem przedstawiony do od-
znaczenia. Za wykazane męstwo 
i odwagę na polu bitwy, nieba-
wem 4 maja 1045 roku zostałem 
odznaczony Krzyżem Walecz-
nych i awansowany do stopnia 
chorążego Wojska Polskiego. 
Dzięki ogromnemu wysiłkowi 8 i 
9 Dywizji Piechoty i moich kole-
gów z 1.Korpusu Pancernego i 
artylerii, niemiecka nawała zo-
stała powstrzymana i odparta. 
Niestety nawet w symbolu mę-
stwa 2.Korpusu Polskiego wal-
czącego w bitwie pod Monte 
Cassino nie przyniosło takich 
strat istot ludzkich jak w naszej 
bitwie pod Budziszynem. Odnie-
śliśmy pyrrusowe zwycięstwo, 

poległo niemal 5 tysięcy polskich 
żołnierzy, 3 tysiące uznano za za-
ginionych, ponad 10 tysięcy zo-
stało rannych.                                                                                                    
Od 22 do 29 kwietnia 1945 roku 
nasz 1. Korpus Pancerny we 
współdziałaniu z innymi jednost-
kami stoczył uciążliwe walki 
obronne w rejonie na północ od 
Budziszyna. Zamiar dowódcy 
Grupy Armii „Środek” feldmar-
szałka Schornera, aby pancernym 
zgrupowaniem iść na pomoc Ber-
linowi, został udaremniony. Na-
sza jednostka wraz w wojskami 
2. Armii WP przeszła do obrony 
frontem na południe. 4 maja 
zdziesiątkowana 2. Armia otrzy-
mała rozkaz przerzutu w rejon 
czeskiej Pragi. Jednostki korpu-
su, walcząc w trudnym górzy-
stym terenie Sudetów, zdobyły 
wiele miejscowości na terenie 
Czechosłowacji. Wówczas nastał 
piękny dzień, radość niesamowi-
ta, ogłoszono kapitulację hitle-
rowskich Niemiec. Dzień Zwy-
cięstwa nie oznaczał jednak 
końca walk prowadzonych przez 
nasze oddziały, 10 maja nasz 
1.Korpus Pancerny wyzwolił 
Melnik. W oswobodzonym Mel-
niku w niedzielę 13 maja odbyła 
się wielka manifestacja ludności i 
defilada naszego korpusu.

 Z Melnika nasza jednostka tra-
fiła do Gliwic, potem saperów 
rozesłali po całym Śląsku do li-
kwidacji niewypałów. Przenosi-
liśmy się z miejsca na miejsce, 
szczęście się do mnie uśmiech-
nęło, gdyż trafiłem na teren po-
wiatu brzeskiego do Roszkowic. 
Rozminowywaliśmy Roszkowi-
ce, Mąkoszyce, Rogalice, Błota, 
Dobrzyń, Szydłowice. W mię-
dzyczasie dowiedziałem się, że 
„nasi” z Zieliniec k. Borszczowa 
zostali przewiezieni do Łuko-
wic Brzeskich. Siadłem na ro-
wer i z Roszkowic dotarłem do 
rodziców, cóż to była za radość. 
Do cywila zwalniano systema-
tycznie, najpierw najstarszych 
wiekiem i rannych, dopiero w 
raz upływem czasu pozostałych. 
Mówię do swojego dowódcy jed-
nostki w Gliwicach por. Stanisła-
wa Oliszewskiego – mam chorą 
matkę, proszę dowódcę niech 
zrobi tak, by i mnie zwolnili do 
cywila. Pojechał do sztabu, mię-
dzy inne wnioski wsunął mój i 
udało się. Powróciłem z wojen-
nej tułaczki do rodziców w Łu-
kowicach. 14 czerwca 1946 roku 
zawarłem związek  małżeński z 

Michaliną Literowicz, mieszkan-
ką naszej wsi, kresowianką uro-
dzoną w Łosiaczu powiat Borsz-
czów. Nasz ślub błogosławił ks. 
Buraczek, ówczesny proboszcz 
parafii św. Marcina w Owczarach. 
Mieszkaliśmy razem z rodzica-
mi, szukałem pracy, zawiązywały 
się różne wiejskie spółki i spół-
dzielnie. W jednej z nich wysłano 
mnie na kurs do Głuchołaz i tak 
zostałem księgowym w Rolni-
czej Spółdzielni Produkcyjnej w 
Łukowicach Brzeskich. Potem 
wybrano mnie przewodniczącym 
Gromadzkiej Rady Narodowej w 
Łukowicach i gdy powstaje Gmi-
na Przylesie zostaję przewodni-
czącym tej GRN. Pracowałem 
z posłem Janem Hebdą ówcze-
snym prezesem RSP Przylesie. 
Wtedy poznałem wielu znanych 
w powiecie brzeskim ludzi: pana 
Płazę, Rakoczego. Za zasługi 
na wojnie zostałem odznaczo-
ny wieloma odznaczeniami i 
medalami: Srebrnym Medalem 
Zasłużony na Polu Chwały, Me-
dalem za Odrę i Nysę, Medalem 
Żukowa, Medalem Zwycięstwa i 
Wolności, Krzyżem LWP, odzna-
ką – Czyn Frontowy 1. i 2.Ar-
mii WP, oraz wieloma innymi. 
W maju 1971 roku Medalem za 
udział w walkach o Berlin. W 
kwietniu 1973 roku Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Razem z żoną wycho-
waliśmy dwóch synów – Fran-
ciszka i Czesława. Ukochana 
żona zmarła w listopadzie 2013 
roku. Mieszkam w Łukowicach 
Brzeskich na Opolszczyźnie.                                                                            
Michał Raczyński, rozkazem per-
sonalnym Ministra Obrony Naro-
dowej został mianowany ofice-
rem Wojska Polskiego w stopniu 
podporucznika w stanie spoczyn-
ku. Następnym rozkazem MON 
awansowany został na stopień 
porucznika Wojska Polskiego.                                                                                                                 
Od autora: Pan śp. Michał Ra-
czyński zmarł 14 marca 2019 
roku i został pochowany przy 
żonie na cmentarzu parafialnym 
w Owczarach pow. Oława, woj. 
dolnośląskie.

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

/ Raczyńscy z dziećmi oraz matką Michała - Marią
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/ Dekoracja Medalem Długoletniego Pożycia - 50 rocznica ślubu Michaliny i Michała 
Raczyńskich

/ Opole 8.05.2014 Vice Marszałek Tomasz Kostuś wręcza Michałowi odznakę Zasłużony 
dla województwa opolskiego
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA. 
Luty 1945 rok.  
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

   1 lutego 1945 roku: 
We wsi Dobrowody pow. Zbaraż: 
„01.02.1945 r. zostali zam. Polacy: 
6 osób NN”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do li-
sty strat ludności polskiej podanej 
przez Komańskiego i Siekierkę 
dla województwa tarnopolskiego 
[2004]; w: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich. Seria – tom 7, pod 
redakcją Witolda Listowskiego, 
Kędzierzyn-Koźle 2015; w: http://
www.kresykedzierzynkozle.home.
pl/attachments/File/2__Ksi____
ka_tom_7.pdf).  
We wsi Siedliska pow. Brzozów 
banderowcy zamordowali Piotra 
Cichockiego. 
We wsi Wyżłów pow. Sokal obra-
bowali i spalili gospodarstwa pol-
skie oraz zamordowali 21 Polaków. 
We wsi Żeżawa pow. Zaleszczy-
ki  z rąk banderowców zginęli: 
Linowska Klara siostra zakonna l. 
60, Łysek Antonina l. 60, Okońska 
Józefa l.70, Ramach Antoni l.40, 
Maria l. 38, ich córka Czesława l. 
14, i syn Albin l. 10, Ryczaj Józef 
l. 45, Stachurski Stanisław l. 50, 
Stecka Anna l. 50, Sutyk Maria 
(z Wysockich) l. 25, Szymańska 
N., Winiarska Maria l. 40, Franci-
szek l. 10, Wojnarowski Jan l. 10, 
Wiszniewska Leontyna, Wytrykusz 
Michał, Dorota l. 65, jej córka An-
tonina l. 35, syn Antoniny Stefan l. 
6, Joanna l. 22, Józef l. 4, Eudokia l. 
28, Zielińska Helena l. 77. (Kubów 
Władysław: Terroryzm na Podolu; 
Warszawa 2003).  
   2 lutego:  
We wsi Borownica pow. Dobro-
mil banderowcy uprowadzili i 
zamordowali 3 Polaków. Inni: „2 
lutego 1945 r. na drodze do Dyno-
wa zostali zamordowani przez ban-
derowców mieszkańcy Borownicy: 
Franciszek Budnik, Jan Metyk, Jan 
Pocałuń i Jan Wójcik.” (Artur Bro-
żyniak: „Zagłada Borownicy. 20 
kwietnia 1945 r.”; w: „Głos znad 
Sanu”, nr 21, 2012 r.).  
We wsi Czahary Zbaraskie pow. 
Zbaraż po torturach zamordowali 
17-letniego Polaka.  ukrywające-
go się u Ukraińca (był to Gustaw 
Drobnicki) oraz jego matkę. (Ku-
bów..., jw.).  
We wsi Dubka woj. stanisławow-
skie: „02.02.1945 r. zostali zamor-
dowani: 1-2. Dżawynowycz Jan s. 
Franciszka (urodzony w r.1902) 
oraz Szmegiel Józef s. Michała 
(brak r. ur.)”. (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).   
We wsi Jezierna pow. Zborów 
spalili żywcem 2 Polaków: Marka 
Kamińskiego i jego żonę. 
We wsi Młyniska pow. Trembow-
la 2 lutego 1945 r. zamordowano 
lub spalono 20 osób. Ustalono 14 
nazwisk, wśród nich 5 kobiet, 5 
dzieci, 4 mężczyzn, wśród nich 

nazwisko Woźniak Jan lat 42. Ran-
nych zostało 20 osób. (http://www.
wbc.poznan.pl/dlibra/plain-conten-
t?id=404924 ). 
We wsi Niemstów pow. Luba-
czów miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Rozalię Mazurek.  
We wsi Porchowa pow. Buczacz 
po mszy pożegnalnej odprawionej 
przez ks. proboszcza Franciszka 
Rozwoda  Polacy zaczęli  wyjeż-
dżać; w okolicach wsi Zubrzec na 
jadących na 3 furmankach 4 Pola-
ków napadli Ukraińcy i zamordo-
wali ich (w tym ojca z 12-letnim 
synem) zabierając wozy i konie. 
W miejscowości Uście Zielone 
pow. Buczacz  podczas nocnego 
napadu UPA i okolicznych chłopów 
ukraińskich zginęło 133 Polaków, 
byli oni paleni żywcem, wiązani 
drutem kolczastym całymi rodzina-
mi i topieni w rzece Dniestr, rąbani 
siekierami. Kilkunastu schwyta-
nych chłopców z  „Istriebitielnego 
Batalionu” banderowcy wypro-
wadzili do rzeki Dniestr, rozebrali 
do naga i kazali tańczyć po lodzie 
strzelając im w nogi, kto upadł, 
żywy czy martwy, był spychany do 
przerębli pod lód. Ukrainiec Sław-
ko Hołub za odmowę mordowania 
Polaków powieszony został za ręce 
na drzewie i skłuty bagnetami, na 
piersiach powieszono mu kartkę: 
„Chto ne znamy, toj proty nas.”  
   W nocy z 2 na 3 lutego:  
W miasteczku Czerwonogród 
pow. Zaleszczyki około godziny 
22.ataku dokonały sotnie UPA „Siri 
Wowky” i „Czernomorci” pod oso-
bistym dowództwem kurinnego 
Petra Chamczuka „Bystrego”. 
Upowcy w białych, maskujących 
ubraniach wdzierali się do domów i 
zabijali napotkane osoby bez 
względu na płeć i wiek. Podpalano 
drewniane zabudowania. Polska 
ludność ewakuowała się do ustalo-
nych miejsc schronienia (młyn, za-
mek, kościół i Dom Ludowy), 
gdzie była broniona przez żołnierzy 
IB. Czota „Burłaki” z sotni „Siri 
Wowky” zdołała zdobyć zamek, 
jednak zgromadzona tam ludność 
pod osłoną IB została ewakuowana 
do kościoła. Po zdobyciu zamku 
próbowała schronić się w nim 
4-osobowa rodzina Romachów, w 
wyniku czego została pojmana i 
przy użyciu tortur zamordowana. 
Obrońcy Domu Ludowego zabary-
kadowali drzwi i okna na parterze i 
z góry razili napastników strzałami 
z broni palnej i granatami. Podczas 
ataku UPA zajęła także klasztor 
szarytek w Nyrkowie. Zamordowa-
ne tam zostały siostry Henryka 
Bronikowska i Klara Linowska. W 
schowku pod ołtarzem uratowała 
się s. Władysława z dwoma kobie-
tami i dwojgiem dzieci. W Czerwo-
nogrodzie w wyniku ataku serca 
zmarł proboszcz miejscowej para-
fii, ks. kanonik Szczepan Jurasz, 
ukrywający się w skalnej grocie. 
Nad ranem sotnie UPA wycofały 
się.(Za:  Biuletyn IPN Nr 1–2 ( 
96–97) STYCZEŃ–LUTY 2009). 
Zginęło, bądź zostało zamordowa-
nych 65 Polaków, 20 zostało ran-

nych, z których część potem zmar-
ła. „Był to Pierwszy Piątek lutego 
1945 [roku] […] – dzień Święta 
Matki Bożej Gromnicznej. […] 
Udałam się z dziećmi […] do ko-
ścioła parafialnego [w Czerwono-
grodzie]. […] Po sumie Ks. K[ano-
nik Szczepan] Jurasz prosił mnie, 
żeby powiedzieć S[iostrze] Przeło-
żonej, aby Siostry z dziećmi zeszły 
na noc [z klasztoru w Nyrkowie] do 
Czerwonogrodu, bo są złe wiado-
mości. Myśmy pozostały w klaszto-
rze, zachęcając jednak dzieci, aby 
poszły na noc do szkoły […]. Dzieci 
nie chciały się zgodzić na opuszcze-
nie klasztoru. […] Około godz. 21 
słychać było ruch sań przejeżdżają-
cych drogą w pobliżu klasztoru. 
[…] Po pewnej chwili podeszłam 
do okna. […] Wystrzelone rakiety 
oświeciły Czerwonogród, wtedy zo-
baczyłam wielu mężczyzn uzbrojo-
nych z karabinami w pobliżu muru 
[idących] w kierunku wsi. […] Uj-
rzałam białe postacie z pochodnia-
mi, jak schodziły w dół, […] pierw-
sze pożary domów, które są na 
skraju wsi – miały strzechy słomia-
ne. […] Wkrótce strzały karabino-
we, ludzie w popłochu, widząc po-
żary, palące się stodoły, chlewy, ry-
czące bydło, ratowali się ucieczką, 
nagle napadnięci ginęli od noży lub 
kul. Krzyki, jęki ludzkie i wycia 
zwierząt palących się dolatywały 
do moich uszu […]. Wioska otoczo-
na przez banderowców miejsco-
wych ze wszystkich stron. Miejsco-
wi ludzie więc wpadali w ich ręce, 
gdyż zwoływali ich do siebie. W 
nocy ciemnej nie poznawali, więc 
padały ofiary okrutnie masakrowa-
ne. […] Nagle zauważyłam, że gro-
mada banderowców zbliża się pod 
klasztor […]. Zebrałam wszystkie 
dzieci, wraz z siostrą przełożoną 
udałyśmy się do kaplicy, aby przy-
gotować się do ostatniej chwili 
swego życia. Wejściowe drzwi były 
na noc zabarykadowane. Zaczęto 
walić w drzwi i rąbać siekierami, 
wołając ≫Lachy, otwórzcie≫. […] 
Nagle poczułam, że ja umieram, 
ciemno mi w oczach, zapadam się 
gdzieś w ciemnej przestrzeni, nagle 
jakby powstał wielki huk i wielka 
światłość rozświeciła, to trwało se-
kundę, w tym momencie z tej świa-
tłości usłyszałam polecenie ≫Cho-
wajcie się pod ołtarz≫. Ocknęłam 
się w tym momencie i powtórzyłam 
te słowa. […] Siostra przełożona 
szybko odsunęła mensę i natych-
miast dzieci tam weszły, ale mi też 
nakazała, abym była tam z dziećmi. 
Szybko zasunęła wejście ołtarza i 
obok weszła do zakrystii, za Nią 
przyszła jeszcze S[iostra] Broni-
kowska […]. Ołtarz niewielki, więc 
było ciasno. Dzieci nie były znów 
takie małe. […] W tym momencie, 
wierzę do dziś, że gdy ołtarz był tak 
wypełniony, zostałam natchniona 
myślą zesłaną od Boga i powiedzia-
łam [do] dzieci: ≫Odsuńcie się od 
desek, aby była głucha prze-
strzeń≫. […] Gdy wpadli do kapli-
cy, zapalili świece i zaczęło się po-
szukiwanie za nami […]. Jedna z 
dziewczynek poznała przez głos i 
małą szparę, że to był syn diaka ze 

wsi Nyrków. Nagle próbuje ruszyć 
ołtarz, ale ołtarz był przymocowa-
ny do ciężkiego stopnia. Puka więc 
w ścianę ołtarza tuż przy mnie. Po 
kilku razach uderzeń z trzech stron, 
ogłosił: ≫Pusto, głucho≫. […] Na-
gle widzę, że marmur w ołtarzu z 
relikwiami unosi jeden, podniósłszy 
obrus. Widzę jego palce nad głową 
jednej dziewczynki, przerażona, że 
może on teraz [nas] zauważyć. […] 
Byłam pewna, że mogą zaraz nas 
wyciągnąć. Odszedł […], ale strze-
lił po ścianach bocznych kaplicy 
[…]. Po chwili poszukiwania przy-
stąpili do rąbania drzwi do zakry-
stii. Tam była siostra przełożona i 
druga siostra. Gdy weszli, zaczęli 
się odgrażać, że jako Lachy będą 
zaraz spalone. […] Słyszałam, jak 
zmuszano s[iostrę] przełożoną, by 
powiedziała, gdzie ja jestem i dzie-
ci. Gdy odpowiedziała, że nie wie, 
bito Ją. […] Wyszli znów na poszu-
kiwania na strychu, gdzie zaczęto 
strzelać wokoło z automatu, myśląc 
zapewne, że tam jesteśmy. Gdy pa-
nowała cisza, zeszli z powrotem. I 
nanoszono słomy do kaplicy i pod-
palono, ale na szczęście słoma była 
wilgotna i tylko się tliła […]. Po tej 
czynności wyprowadzono s. przeło-
żoną Klarę Linowską i s. Bronisła-
wę Bronikowską na parter. Będąc 
schowana w ołtarzu, słyszałam 
cztery strzały, które zmasakrowały 
głowę i twarz s. Klary Linowskiej, a 
s. B. Bronikowskiej wbito w plecy 
nóż, zadając jej cios śmiertelny. Po 
tych czynach zbrodniczych zabrano 
się do grabieży naszych rzeczy”. 
(Siostra Władysława Sobierajska 
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo; frag-
menty relacji ze zbiorów Ewy Sie-
maszko). „Pierwsze strzały posta-
wiły na nogi całą wioskę. Czerwo-
nogród otoczony był płonącymi 
pochodniami. Ze wszystkich stron 
raziły kule karabinowe. W trzech 
krańcach wsi wybuchły pożary. Od 
strony Szutromieniec spalono zabu-
dowania, skąd uciekali ludzie. Jak 
się okazało spalono tam 8 domów i 
zginęło 10 osób. Kto żyw wycofy-
wał się do centrum. Paliło się na 
przeciwległym krańcu tzw. „kącie”. 
Tam spalono 14 domów, zginęło 20 
osób. Dom Winiarskich został spa-
lony. Tam zginęła Marta Winiarska. 
W okolicach Domu Ludowego zo-
stał ciężko ranny w biodro Broni-
sław Stachurski. Zniesiony z poste-
runku przez córkę Czesławę i jej 

koleżankę bardzo krwawił. Nie mo-
gły zatamować krwi. Tymczasem 
dwaj młodsi bracia bronili dostępu 
do wnętrza, gdzie leżał ojciec. Wo-
kół słyszano jęki i strzały. Wreszcie 
dziewczęta po zaopatrzeniu ojca 
ratowały innych rannych, których 
przybywało. Rany były okropne. 
Między innymi rannemu w brzuch 
Dmytruszyńskiemu Cesia Stachur-
ska wyciągała wełnę z kożucha, 
wplątaną w ranę. Relacjonuje Cze-
sław Świderski: Strzelanina i dzikie 
wrzaski podpalaczy mieszały się ze 
szczekaniem psów i ryczeniem by-
dła w płonących stajniach, a nadto 
unosiły się jęki mordowanych ludzi, 
którzy nie zdążyli uciec z bezpo-
średniego zagrożenia. Po pierw-
szych wystrzałach zacząłem ubie-
rać się. Matka obudziła siostrę, 
która nieprzytomnie wstała na łóż-
ku i zwaliła się z jękiem wołając: 
jestem raniona w samo serce. Zo-
baczyłem jak z jej piersi tryskała 
fontanna krwi. Oddał do niej strzał 
bandyta stojący już pod naszym 
oknem. Za chwilę banderowcy 
wpadli do mieszkania, gdzie na 
podłodze leżała w kałuży krwi moja 
siostra Janina. Wyciągnęli z sienni-
ka słomę i wokół niej rozpalili ogni-
sko. Matka w tym czasie skryła się 
w komórce pod sieczkarnią. Ja z 
bratem ukryłem się w drugim 
mieszkaniu pod piecem gdzie zosta-
liśmy zasłonięci przez bandytę szu-
kającego pozostałych mieszkańców 
domu. Byli to ludzie znajomi, bo od 
razu rozpoznali moją siostrę, o 
czym następnego dnia donieśli mo-
jej babce mieszkającej jeszcze w 
Nyrkowie. Po wyjściu bandytów 
ugasiliśmy płonąca słomę. Za 
chwilę wpadli drugi raz i wycią-
gnęli z drugiego łóżka słomę roz-
niecając na nowo. Ponownie ugasi-
liśmy ogień kładąc siostrę na łóżku. 
Wtedy bandyci zorientowali się że, 
jest ktoś w domu, kto ranną dziew-
czynę zabrał. Oblali, więc dom 
benzyną, podpalili i odeszli. Usły-
szeliśmy silne chrapanie siostry i 
ciszę. Wyskoczyliśmy z płonącego 
domu obaj z bratem, kryjąc się po-
między snopami kukurydzianki 
opartej o parkan, gdzie przesiedzie-
liśmy do rana... Na trzecim odcinku 
obrony od tzw. „lewady” bronili się 
Wysocki Marcin ze „znariadką”, 
Wierzbicki Marcin z„mauzerem”, 
Dąbrowski Ignacy i Okoński Mar-
cin z „pepeszami”. Ci czterej nie 
zeszli ze swoich stanowisk, mając 
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dobrą osłonę za plecami i kładli po-
kotem każdego, który wyskoczył z 
lasu i podążał z zapaloną wiązką 
słomy do zabudowań. Dopiero, kie-
dy Marcin Okoński został ranny w 
szczękę bandyci wdarli się między 
domostwa. Do tej pory większość 
mieszkańców zdołała uciec i skryć 
się w kościele. Nie zdążyła uciec je-
dynie stara Grzesińska i jej córka 
Maria Sutyk. Jej półtoraroczna có-
reczka Hania została znaleziona 
nazajutrz w kałuży krwi. Zabrała ją 
i zaopiekowała się do czasu powro-
tu z frontu ojca, pani Samogowa. 
Marcin Wysocki mimo odniesionej 
rany w nogę nie zszedł ze swego od-
cinka do końca. Po rozwidnieniu 
się naliczono na tym odcinku 12 
kałuż krwi bandyckiej. /.../  W zdo-
bytym zamku napastnicy zamordo-
wali rodzinę Romachów i wszyst-
kich mieszkańców oficyn. Broniąc 
dostępu do miasteczka od strony 
zdobytego zamku zginęli Eugeniusz 
Bobryk i Ignacy Karasowski, 16 
letni Alojzy Glezner został śmiertel-
nie ranny. Zmarł po napadzie po-
dobnie jak Bronisław Stachurski. 
Józef Ryczaj zginął koło swego 
domu, śpiesząc na ratunek żonie i 
dziecku. Maria Sutyk zginęła trzy-
mając na ręku półtoraroczną có-
reczkę Hanię. Po napadzie znale-
ziono dziecko przy zmarłej matce. 
Przeżyło... Napastnicy, pomimo 
znacznej przewagi, nie mogli zdo-
być wsi. Zaczęło świtać, gdy usły-
szano wołania: „bratia widstupa-
jem” (bracia odstępujemy). Rela-
cja młynarza Szuby: „Byliśmy 
przygotowani, gdyż młyn był pod 
lasem, toteż spodziewaliśmy się, że 
tu odbędzie się pierwsze natarcie 
bandy. Przed młynem stało 12 fur-
manek czekających w kolejce na 
przemiał. Była godzina 21:30, młyn 
pracował na pełnych obrotach, 
wszyscy pracownicy na swoich sta-
nowiskach, podwórko młyna oświe-
tlone. Noc była mroźna, dużo śnie-
gu, ale była też wyjątkowo jasna. 
Przyszedł Grzybiński i księgowy 
Żołyński ze słowami:, „ale piękny 
wieczór, jasno, dużo śniegu - może 
przeżyjemy tę noc spokojnie”. W 
powietrzu była niepokojąca cisza, 
którą zagłuszał szum wodospadu, 
cisza z tych, które zwiastują wielkie 
nieszczęście. Nagle padły strzały 
znad wodospadu na młyn. Powsta-
ło zamieszanie, ludzie zaniepokoje-
ni kręcili się przy swoich wozach, 
pracownicy wylegli z młyna. Mieli-
śmy przedostać się do Domu Ludo-
wego, gdzie był nasz punkt zborny 
na wypadek napadu. Niestety było 
za późno, ponieważ byliśmy pod 
obstrzałem bandy usytuowanej na 
górze, więc i tak czekałaby nas 
pewna śmierć. Ludzie w panice 
ukryli się każdy gdzie mógł, np. 
bracia Owadowie ukryli się między 
walcami i ocaleli, zginęła tylko Ka-
sia Rzepiej. Członkowie bandy, aby 
zamaskować się ubrani byli na bia-
ło, tylko czarne punkty na śniegu to 
ich głowy, kulali się po śniegu w dół 
z góry. Zaczęła się prawdziwa ma-
sakra, zewsząd dochodził zgiełk, 
hałas, krzyki ludzi, wołanie o po-
moc. Wszystko się pali; płoną do-
mostwa, plebania, jęki ludzi mie-
szają się z rykiem oszalałego bydła, 
wyciem psów, rżeniem koni, kwi-
kiem świń. W powietrzu dym, smród 
— śmiertelna zgroza. Dochodzą 
wieści; zamek, który był jednym z 
miejsc obronnych, jest mocno ata-
kowany, z zamku obrońcy i ludność, 
która się schroniła wycofują się do 
kościoła - to źle; jeżeli zaatakują 
kościół to koniec. Garnizon w 
Uścieczku przyrzekł pomoc, toteż 

wysyłał umówiony znak - wystrzeli-
wując pięć zielonych rakiet, odpo-
wiedź przyszła natychmiast; na nie-
bie zajaśniało światło zielone, pięć 
sygnałów. Kieruję obroną usytu-
owaną w Domu Ludowym, gdzie 
był wyznaczony punkt zborny dla 
ludności cywilnej (drugi w zamku i 
w kościele). Banda podchodzi co-
raz bliżej Domu Ludowego, ci co 
bronili go od zewnątrz, kryją się 
teraz w domu; banda naciera. 
Obrońcy szczelnie ryglują dolne 
wejścia i okiennice. Panika wśród 
chroniącej się tu ludności, krzyki, 
lament, płacz dzieci. Obrońcy bro-
nią domu z górnych okien budynku, 
w końcu brak amunicji, zostały tyl-
ko granaty. Granaty wyrzucane są 
przez okna w kierunku bandy, gra-
naty skończyły się - rozpacz. Każdy 
z obrońców wyjmuje swój osobisty 
pistolet, każdy nabój „na wagę zło-
ta”, zostawiają sobie po dwa nabo-
je w kieszeni - dla siebie, - bo nie 
oddadzą się żywcem w ręce wroga. 
W kościele, część zgromadzonych 
tam obrońców walczy dzielnie, nie 
dopuszczają wejść bandzie od stro-
ny zamku. W kościele jest ksiądz 
Jurasz i bardzo dużo ludzi. Detona-
cje są coraz silniejsze; banda zwo-
łuje się, ucicha - wycofują się; już 
dnieje, zbliża się 5 rano. Cisza po-
ranna, umilkły strzały, napastnicy 
wycofali się, cisza po tragedii, lu-
dzie oszaleli z bólu, strachu, rozpa-
czy wylegli ze „swoich kryjówek „. 
Nie ma sił, brak łez by opłakiwać 
pomordowanych i zgliszcza - cały 
dorobek życia, ludzie rozglądają 
się, nawołują swoich bliskich. W 
oficynach zamku znajdują bestial-
sko zamordowaną rodzinę Roma-
chów - rozebrano ich, wycięto im 
krzyże na brzuchach i wycięto napi-
sy „koniec lachom”, skórę na szyi 
podcięto i ściągnięto na oczy, nogi i 
ręce połamane. Miejsca skrwawio-
ne, widać, że umierali w męczar-
niach. Opowiada Władysława z 
Romachów, Kucy z Czerwonogro-
du: „Urodziłam się w Czerwono-
grodzie w 1932 roku w rodzinie 
Romachów. To właśnie moi rodzice 
i rodzeństwo zostali w okrutny spo-
sób zamordowani w zamku. Tato 
miał 39 lat, Mama 37, Siostra Ce-
sia 16, brat Binio 11. Ja uciekłam z 
Ciocią Anielą Szymańską do szkoły 
tam wraz z naszą nauczycielką p. 
Eulallą Wendlową przesiedziały-
śmy do rana. A moja Babcia Zofia 
Szymańska ukryła się z księdzem 
Kanonikiem w pieczarze i tam była 
świadkiem śmierci księdza, zmarł 
na atak serca (...). Moja Babcia Zo-
fia Szymańską, 67 lat, często opo-
wiadała jak to uciekając spotkała 
przy kościele księdza Jurasza, po-
stanowili ukryć się w grocie, znaj-
dującej się na zboczu wzgórza. 
Ktoś jeszcze z nimi był, jakiś chło-
piec czy dziewczyna, ale bojąc się, 
że tam mogą ich znaleźć, odszedł. 
Babcia została sama z księdzem. 
Ksiądz się bardzo bał, trząsł się i 
powtarzał: „Pani Szymańska, co 
będzie jak oni nas tu znajdą?” Bab-
cia pocieszała księdza, że są bez-
pieczni. Ksiądz po pewnym czasie 
zaczął ciężko oddychać, charczeć i 
przestał się odzywać. Babcia mówi-
ła, że trwało to dość długo. Ksiądz 
już nic nie mówił, tylko dyszał, po 
pewnym czasie umilkł. Babcia za-
częła go szarpać, ale już nie żył. I 
tak z martwym księdzem siedziała 
do rana. Rano zniesiono księdza do 
kościoła i włożono do trumny, nie 
mieścił się w niej, bo była przygoto-
wana dla chłopca, który miał być 
pochowany 3 lutego. Moi rodzice 
uciekli w stronę zamku i tam na 

dziedzińcu zostali w okrutny sposób 
zamordowani. Tato był w wojsku, 
jesienią 1944 roku został urlopo-
wany, miał poważną wadę serca, 
dlatego nie brał udziału w obronie. 
Tato zawsze mówił, jeżeli nas na-
padną uciekamy do parku a stam-
tąd do zamku, tam ukryjemy się w 
lochach. Niestety oni byli tam 
wcześniej i moja rodzina wpadła im 
w ręce. Rozebrali wszystkich do 
naga, w okrutny sposób męczyli, 
świadczą o tym kałuże krwi i krzyki 
i jęki, które słyszeli ukryci w są-
siedztwie. Tatę nie spalili a mamę i 
siostrę Cesię i brata Binia spalili 
(...) Ciocia chciała żebym się z nimi 
pożegnała i na drugi dzień zapro-
wadziła mnie pod kościół, tam wo-
kół kościoła leżeli rzędem wszyscy 
pomordowani. Ciała złożono do 
dołu po wapnie” Za grób dla 47 
ofiar posłużył dół po wapnie usytu-
owany na placu kościelnym. Nie 
było trumien. Jedną tylko zbito dla 
księdza Jurasza i wszystkich pocho-
wano we wspólnej mogile. Połą-
czono wszystkich męczenników tej 
tragicznej nocy razem. Nie było 
kapłana, który odprawiłby katolic-
kie egzekwie... Tak oto nastąpiła 
zagłada Czerwonogrodu, miejsco-
wości historycznej, pamiętającej i 
książąt ruskich i najazdy Tatarów, 
Turków czy innych, króla polskiego 
Kazimierza Wielkiego i Kazimierza 
Jagiellończyka, a także innych moż-
nych tego świata, miejscowości, 
której niektórzy historycy przypisu-
ją przewodnią rolę Grodów Czer-
wieńskich. Na 17 saniach wywie-
ziono rannych do szpitala w Horo-
dence. Pozostali schronili się w 
Tłustem lub w Zaleszczykach, by za 
kilka miesięcy wyjechać w niezna-
ne, jako tzw. „repatrianci”! Z Czer-
wonogrodu nie pozostało nic! Nie 
ostał się ani jeden dom, a władze 
sowieckie przemianowały ten ba-
jeczny zakątek na „Uroczysko 
Czerwone”! (Jerzy Stecki: Zagłada 
Czerwonogrodu; w: http://jaro-
slawskaksiegakresowian.pl/wsp-
o m n i e n i a / 4 6 - j e r z y - s t e c k i -
opracowanie-dot-zaglady-czerwo-
nogrodu-cz-2 ). „Czerwonogród – 
to od niego niektórzy historycy wy-
wodzą nazwę Grodów Czerwień-
skich, a nawet całej Rusi Czerwo-
nej. Dziś tego miejsca nie ma na 
mapie. W ciągu jednej tragicznej 
nocy skończyła się historia tysiąc-
letniego grodu. W ruinach kościoła 
i pałacu pasie się bydło z ukraiń-
skich gospodarstw. I tylko krzyż na 
grobie przypomina, że na zawsze 
zostali tu Polacy. Dżuryn (dopływ 
Dniestru) spada z wysokości 16 m., 
tworząc największy wodospad na 
Podolu. Kasper Kazimierz Kara-
sowski, którego spotkałem przy wo-
dospadzie, był świadkiem zagłady 
Czerwonogrodu; jako szesnastolet-
ni chłopiec należał do polskiej sa-
moobrony i w święto Matki Boskiej 
Gromnicznej 1945 r. brał udział w 
odparciu napadu sotni UPA. Wśród 
pięćdziesięciu pochowanych potem 
ofiar znalazł się jego ojciec. „Ra-
zem z moją matką owinęliśmy 
zmarłego ojca prześcieradłem i 
około 500 metrów ciągnęliśmy go 
po śniegu do kościoła” - napisał we 
wspomnieniach. „Na placu ko-
ścielnym znajdowała się jama, w 
której kiedyś gaszono wapno do re-
montu kościoła. Ofiary napadu 
włożono do tej jamy”. Nie było tru-
mien, nie było pogrzebu. Bojówki 
nacjonalistów ukraińskich otoczyły 
wieś w nocy z 2 na 3 lutego 1945 r., 
podpalając zabudowania. Część 
mieszkańców schroniła się w domu 
ludowym, w młynie i w kościele, ale 

i tam próbowali wedrzeć się na-
pastnicy. „Mam zastrzeżenia do 
swojego ojca i innych mężczyzn, 
którzy kierowali samoobroną za to, 
że umieścili ją w takim miejscu. 
Była to dolina o bardzo łatwym do-
stępie. Czerwonogród po prostu nie 
nadawał się do takich celów” – 
twierdzi po latach Karasowski. 
Wieś spalono. Nie ocalał żaden z 79 
domów. W latach 1944–1945 z rąk 
ukraińskich zginęło tu – zamordo-
wanych niekiedy w bestialski spo-
sób – 125 parafian; miejsca po-
chowku 75 osób są do dziś niezna-
ne. Pozostali przy życiu opuścili 
podolską ziemię, osiedlając się 
głownie na Opolszczyźnie. Wcze-
śniej dwunastu obrońców Czerwo-
nogrodu aresztowano na podstawie 
fałszywych oskarżeń rodzin ukraiń-
skich z Nyrkowa o napad i rabunek 
mienia, a następnie skazano na dłu-
goletnie więzienia i zsyłki w głąb 
ZSRS. Karasowski ponad osiem lat 
spędził w łagrach Gułagu, m.in. na 
Uralu i Kołymie, by po przeszło 
rocznym oczekiwaniu wyjechać do 
Polski  /.../ Władysława Kucy z 
domu Romach miała wtedy trzyna-
ście lat. Jej rodzice i rodzeństwo 
zostali w okrutny sposób zamordo-
wani w zamku; młynarz Stanisław 
Szuba, który kierował obroną w 
domu ludowym, widział ofiary w 
zamkowych oficynach: rozebrano 
ich, wycięto im krzyże na brzuchach 
i napisy „Koniec Lachom”, skórę 
na szyi podcięto i ściągnięto na 
oczy, a nogi i ręce połamano. Ona 
uratowała się, uciekając z ciocią do 
szkoły, gdzie wraz z nauczycielką 
przesiedziały do rana; jej babcia 
ukryła się z księdzem kanonikiem 
Szczepanem Juraszem w pieczarze 
i tam była świadkiem jego nagłej 
śmierci. Jeszcze w dzień ksiądz od-
prawiał w kościele uroczystą Mszę 
św., modląc się ze łzami o pomoc i 
łaski dla parafian na przyszłe dni, 
jakby przeczuwając niepewność ży-
cia. „Było to wspólne przeżywanie 
rozstania się z rodzinną parafią, w 
której znajdował się cudowny ob-
raz Matki Boskiej” - zanotowała po 
latach s. Władysława, szarytka z 
klasztoru w Nyrkowie, gdzie dzień 
później zamordowano dwie siostry. 
Józef Juzwa zapamiętał, że Maria 
Sutyk zginęła, trzymając na ręce 
półroczną córeczkę Hanię. Po na-
padzie znaleziono żywe dziecko 
przy zmarłej matce. Napastnicy, 
mimo znacznej przewagi, nie mogli 
zdobyć Czerwonogrodu. O świcie 
odstąpili. Dzięki determinacji 
obrońców uratowano około tysiąca 
Polaków z okolicy, którzy tam się 
schronili. Kilka miesięcy później 
władze sowieckie zmieniły nazwę 
opuszczonej wsi na „Uroczysko 
Czerwone”. W 1995 r. staraniem 
Stanisława Grabowieckiego, uro-
dzonego w Zaleszczykach, obecnie 
mieszkańca Tarnowa Opolskiego, 
ufundowano krzyż z tabliczką ku 
czci pomordowanych. Mszę św. w 
ruinach kościoła w Czerwonogro-
dzie odprawił ks. Kazimierz Grabo-
wiecki. Pięć lat później pan Kara-
sowski postanowił zrobić trwały 
nagrobek, by szczątków zabitych 
nie tratowało pasące się tu bydło; 
w tym celu siedmiokrotnie jeździł 
na Ukrainę. Zbudowany z czerwo-
nego kamienia pomnik pięćdziesię-
ciu pomordowanych został uroczy-
ście poświęcony 22 października 
2000 r. na miejscu zbrodni. „Pa-
mięci tych, co tu zginęli 2 lutego 
1945 r. Niech odpoczywają w poko-
ju” – i tutaj nie ma informacji, że 
zamordowani zostali przez bojów-
karzy UPA tylko dlatego, że byli Po-

lakami. Nad polską mogiłą w doli-
nie, gdzie kiedyś kwitła wioska, 
wspólnie modlili się ukraińscy 
wierni, zarówno grekokatolicy, jak i 
prawosławni. Niestety, z Polski od-
ważyło się na przyjazd do Czerwo-
nogrodu tylko kilkanaście osób. 
Autobusem dojechali parafianie z 
Zaleszczyk z ks. proboszczem Stani-
sławem Żelą, który odprawił Mszę 
św. Uczestniczyli w niej kapłani 
ukraińscy: prawosławny ks. Alek-
sander Proceszyn z Nyrkowa i 
greckokatolicki ks. Michał Witow-
ski z Uścieczka.”( Andrzej W. Ka-
czorowski: CZERWONOGRÓD – 
PERŁA PODOLA; w: Biuletyn 
IPN Nr 1–2 ( 96–97) STYCZEŃ–
LUTY 2009). „Po zagładzie Czer-
wonogrodu rodziny ukraińskie 
wniosły fałszywe oskarżenie na 12 
Polaków, którzy 2 lutego 1945 roku 
się bronili. Oskarżono ich o napad i 
rabunek w Nyrkowie. Aresztowano 
ich i osadzono w więzieniu w Tłu-
stym. /.../ Dopisano mi dodatkowe 
dwa lata i sadzono jak dorosłego. 
Podobnie postąpiono z innymi, któ-
rzy nie byli pełnoletni. Podczas po-
bytu w więzieniu w Tłustym, gdzie 
siedziało nas dwunastu, miało 
miejsce dziwne zdarzenie. Do na-
szej celi NKWD dołączyło Ukraiń-
ca, znanego nam banderowca, Da-
nyłę Pastuszuka. Ten oświadczył 
nam, że został aresztowany przez 
NKWD i nam wszystkim grozi 
śmierć. Jedynym ratunkiem jest 
ucieczka z więzienia. Jemu udało 
się przemycić młotek i stalowy wy-
bijak, przy pomocy którego będzie 
można zrobić dziurę w murze i 
zbiec. /../ Po dwóch godzinach 
otwór był gotowy. Zachęcał nas, 
abyśmy razem uciekli. Bronisław 
Dmytruszyński i Paweł Krzywy po-
dejrzewali, że jest to prowokacja 
zmontowana wspólnie przez UPA i 
enkawudzistów. Zabronili nam zbli-
żać się do tego otworu. Faktycznie 
okazało się, że czekali tam już ban-
derowcy z zamiarem zamordowa-
nia nas. Nie daliśmy się Danyle 
Pastuszukowi sprowokować. /.../ 
Tego, co przeszliśmy nie da się opi-
sać. Życie w gułagach było strasz-
ne. Ci, co wrócili, stracili zdrowie. 
Niektórzy przedwcześnie zmarli”. 
(Kasper Kazimierz Krasowski; w: 
Komański..., s. 900 – 901). 
    3 lutego:  
We wsi Jezierna pow. Zborów 
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków. 
(„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 Serednica pow. Lesko w 
potyczce z UPA został ciężko ranny 
komendant MO z Ropienki, który 
zmarł w szpitalu.
We wsi Semakówka woj. sta-
nisławowskie: „03.02.1945r. zo-
stały zam. Wolska Maria (1920) 
i Rutkowska Eudokia c. Mikołaja 
(1910).”  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
   4 lutego:  
W miejscowości Barysz pow. Bu-
czacz  napadnięci przez banderow-
ców o dużej sile Polacy w jednym 
domu podjęli obronę, która trwała 5 
godzin. We wsi ukraińscy partyzan-
ci używając głównie siekier, noży i 
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bagnetów wymordowali co naj-
mniej 135 Polaków i 30 poranili. 
Zginęło także 10 obrońców z „IB”, 
którzy nie zdążyli wyjechać do Bu-
czacza, co nakazał im dowódca, 
Ukrainiec współpracujący z UPA. 
Ukraińcy ograbili i spalili 400 go-
spodarstw polskich. Maria Banda 
i jej 10-letni syn Stanisław zostali 
zarąbani siekierami na podwórzu 
ich gospodarstw. 12-letnia Hele-
na Boczar została zakłuta nożami. 
80-letnia Anastazja Brylkowska 
została zarąbana siekierą podczas 
snu w łóżku. 12-letni Michał Her-
but został wrzucony do sadzaw-
ki, gdzie utonął. „W nocy z 4 na 5 
lutego 1945 r. doszło do napadu 
band UPA na osiedle Mazury za-
mieszkałe przez samych Polaków. 
W tym czasie batalion samoobrony 
został wezwany do Buczacza, gdzie 
miał bronić miasta przed napadem. 
Na posterunku pozostawało tyl-
ko trzech żołnierzy. Banda liczyła 
ponad 200 ludzi dobrze uzbrojo-
nych w broń palną i maszynową. 
Napastnicy byli ubrani w białe 
nakrycia i podchodzili do domów 
prawie niezauważalnie. Podpalali 
budynki, strzelali do uciekających, 
a pozostałych w mieszkaniach lub 
na podwórkach rąbali siekierami. 
Dzieci nabijali na widły i wrzu-
cali w ogień. Niemowlęta łapali 
za nóżki, rozbijali główki o ściany 
lub krawędzie ram drzwiowych i 
również wrzucali do ognia”. (Piotr 
Warchoł; w: Komański..., s. 687 – 
788). „Kilkunastoletni Stanisław 
Baraniecki zapamiętał:„Wieczo-
rem (…) w naszym domu odbyła się 
spokojna i długa rozmowa. Oprócz 
naszej rodziny uczestniczyli w niej 
brat mamy Stach Działoszyński 
i brat ojca Michał Baraniecki. 
Przeważała opinia, że banderow-
cy zaatakują Puźniki, a nasza sa-
moobrona jest zbyt słaba, aby nas 
obronić. W końcu zdecydowano, że 
dla ratowania życia musimy opu-
ścić naszą ojcowiznę (…) Droga do 
Buczacza biegła przez Barysz. (…) 
W Baryszu byliśmy 3 dni po spale-
niu i wymordowaniu jej mieszkań-
ców z dzielnicy Mazury. (…) Z po-
piołów i resztek ścian sterczały ko-
miny. Przed niektórymi zgliszczami 
domów leżały pokaleczone, jedynie 
w bieliźnie, ludzkie ciała, dzieci 
i dorosłych. Wzdłuż drogi, po jej 
prawej stronie, płynęła rzeczka lub 
kanał. (…) Gdzieś w połowie drogi 
na kanale była śluza pozwalająca 
spiętrzać wodę. Na wystającym 
ostrzu śluzy wbite było brzuszkiem 
nagie ciało niemowlęcia. (…) Wiele 
wydarzeń tamtych lat czas wymazał 
z pamięci, ale obrazu tego niemow-
lęcia na śluzie do końca moich 
dni nie zapomnę”. (Maciej Dan-
cewicz: Zagłada Puźnik; w: http://
archiwum.rp.pl/artykul/792151-
-Zaglada-Puznik.html; 10-07-2008 
). „NOTATKA. Sporządzona przez 
Kom[itet] Wyk[onawczy] Baryskiej 
Rady Wiejskiej rejonu buczackie-
go obwodu tarnopolskiego o tym, 
że nocą z 5 na 6 lutego 1945 roku 
we wsi Barysz rejonu buczackiego 
przy ulicy Mazury zostali rozstrze-
lani przez nieznaną bandę OUN 
w bestialski sposób następujący 
obywatele sowieccy narodowości 
polskiej:
1. KRET Maria
2. TORONCZAK Antoni s. Łukasza
3. RAJCZAKOWSKA Aniela, jej 
dwie nieletnie córki i dwójka wnu-
ków
4. RAJCZAKOWSKA Maria c. Szy-
mona i jej dwie dorosłe córki
5. BOCZAR Antoni s. Macieja i 

jego dwie nieletnie córki
6. WOLSKA Maria c. Józefa i jej 
mały synek w wieku trzech lat
7. WOLSKA Maria c. Michała i 
małe dziecko
8. WOLSKA Marcela c. Stanisława 
i małe dziecko
9. HERBUT Józef s. Marcelego
10. OŚMIŃSKI Ignacy, jego syn, 
żona syna i dwoje dzieci
11. BOCZAR Józef s. Piotra i jego 
syn
12. WISZNIOWSKA Marcela c. 
Ignacego
13. BOCZAR Anna i jej córka
14. KUPISZEWSKA Maria c. Sta-
nisława i jej dziecko
15. HERBUT Andrzej s. Marcelego
16. KOZDROWSKA Anna
17. BRYŁKOWSKI Józef
18. WOLSKA Maria c. Stefana i jej 
córka
19. WOLSKA Anna
20. JAMNIUK Anastazja c. Teodo-
ra oraz jej nieletni syn i córka 
21. KOWCZ Anna i jej syn
22. RYBKA Anna c. Michała oraz 
jej syn
23. JASIŃSKI Bazyli
24. LULKA Paweł s. Piotra
25. REWUCKA Rozalia
26. WOJTUN Piotr
27. BILECKI Jan s. Macieja
28. TERLECKI Jan
29. KORCZYŃSKA Helena
30. ALBERT Jan, jego żona, córka 
i syn
31. GRABSKA Rozalia c. Michała 
i jej syn
32. JAWNIUK Maria
33. DEMBICKA Adela c. Michała 
i jej syn
34. KOWIA Piotr
Łącznie bandyci rozstrzelali 110 
osób. Nazwiska wszystkich roz-
strzelanych nie są znane Baryskiej 
Radzie Wiejs[kiej]. Zostali oni 
pochowani we wspólnej mogile 
na cmentarzu baryskim. Poza tym 
w czasie rozstrzeliwania bandyci 
spalili prawie 180 domów miesz-
kalnych i innych budynków nale-
żących do rozstrzelanych obywateli 
sowieckich. 
Przewodniczący Rady Wiejs[kiej]
(—) KONDRATIUK
Sekretarz (—) HNAP” (Notatka 
Komitetu Wykonawczego Rady 
Wiejskiej w Baryszu z marca 1951 
r. dotycząca aktu terrorystycznego 
OUN i UPA; w: PA SBU, F. 2, op. 
2, spr. 2, k. 13–14. Oryginał notat-
ki znajduje się w aktach sprawy 
śledczej nr 9721, tom 2, str. 212, 
z oskarżenia PRYSZLAKA T. L., 
przechowywanych w UKGB ob-
wodu tarnopolskiego.)  
   5 lutego:  
We wsi Kobyłowłoki pow. Trem-
bowla  upowcy spalili 15 gospo-
darstw polskich oraz zamordowali 
19 Polaków. 
We wsi Połowce pow. Czortków: 
„05.02.1945 r. zamordowano w 
czasie napadu 22 Polaków NN, 
oraz pięciu Ukraińców NN spo-
krewnionych z Polakami. Morda-
mi kierował osobiście tamtejszy 
proboszcz (greckokatolicki), który 
mówił, że trzeba ostatecznie wyczy-
ścić wieś ze wszystkiego śmiecia”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie...,jw., tom 7).  
We wsi Ropienka pow. Lesko 
Ukraińcy zamordowali Antoniego 

Wolanina.   
We wsi Zalesie koło wsi Puźniki 
pow. Buczacz banderowcy zamor-
dowali 7 Polaków, zginęli: Jasińska 
Domicela l. 44, Jasińska Włady-
sława l. 32, Jarzycka Stanisława 
l.10, Kulikowska Genowefa l. 41, 
Łapiak Anastazja l. 38, Łapiak Ka-
zimierza l. 10, Tyc Józef l. 40. (Ku-
bów..., jw.).  
   6 lutego:  
We wsi Brzeżawa koło Birczy 
pow. Przemyśl upowcy zamordo-
wali 3 Polaków: jednego powie-
sili na drzewie koło jego zagrody, 
dwóch uprowadzili i zamordowali 
w lesie.  
We wsi Majdan pow. Drohobycz 
zastrzelili Leopolda Wójtowicza. 
We wsi Młyniska pow. Trembow-
la zamordowali lub spalili żywcem 
20 Polaków. 
   7 lutego:  
We wsi Bereska pow. Lesko  w 
walce z UPA poległ milicjant Alek-
sander Waga, ur. 1922 r.  
We wsi Kociubińce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 8 Polaków i 2 
Ukraińców. Ksiądz  Jan Walniczek 
był torturowany przez pięć godzin: 
zdzierali mu skórę, rany zalewa-
li atramentem, oblewali wrzącą 
wodą, wreszcie przywiązali go do 
ściany i rzucali w niego nożami. 
Małżeństwo Waleria i Władysław 
Monasterscy, oboje po 20 lat, było 
torturowane: wydłubali im oczy, 
ucięli języki i tak okaleczonych 
przywiązali do płotu, gdzie w mę-
czarniach konali. (Komański..., s. 
235).
We wsi Puźniki pow. Buczacz: „z 
rąk banderowców zginęli: Jasińska 
Domicela l. 44, Jasińska Władysła-
wa l. 32, Jarzycka Stanisława l.10, 
Kulikowska Genowefa l. 41, Łapiak 
Anastazja l. 38, Łapiak Kazimierza 
l. 10, Tyc Józef l. 40”.  (Kubów..., 
jw.). 
Koło wsi  Średnia Wieś pow. Le-
sko w zasadzce UPA zginęło 3 mi-
licjantów z MO w Hoczwi.  
We wsi Zalesie Koropieckie pow. 
Buczacz  upowcy wracając z po-
gromu Polaków w Baryczu  do 
swojej bazy w rejonie wsi Zubrzec 
przez cały dzień wyłapywali Pola-
ków i gromadzili w dużej, pustej 
suszarni tytoniu, spędzili tak oko-
ło 60 – 70 Polaków, powiązali im 
sznurkami i drutami ręce, suszarnię 
zamknęli, oblali benzyną lub naftą 
i podpalili. Wszyscy spłonęli żyw-
cem, w większości były to kobiety 
i dzieci. Grupę polskich kobiet z 
dziećmi zamknięto w jednym z 
domów i poddano przesłuchaniu 
połączonemu z biciem, w celu wy-
dobycia informacji o samoobronie 
w sąsiedniej wsi Puźniki. Po prze-
słuchaniu uwięzionych zastrze-
lono bądź zarąbano siekierami. 
Władysławie Jasińskiej założono 
na szyję pętlę i ciągnięto po podło-
dze aż skonała. Wieczorem spraw-
cy znieśli ciała zabitych w jedno 
miejsce, oblali naftą i spalili. Spa-
lono także 11 domów, a do ognia 
wrzucano żywych ludzi. Jeden z 
wydanych tutaj „wyroków” ukra-
ińskiego „Trybunału”, czyli sadu 
OUN brzmiał: „Józef Tyc, lat 40, 
żonaty, troje dzieci. Za chodzenie 
po ukraińskiej ziemi, jedna godzina 
chłosty przez dwóch „striłców”, po 
chłoście spalenie żywcem” (Fran-
ciszek Markowski; w: Komań-
ski..., s. 671). „Chciałam prosić o 
umieszczenie na liście ofiar mojej 
babci Klementyny Stefańskiej. Zo-
stała zamordowana 7.02.1945 w 

Zalesiu pow. Buczacz. Pochowana 
jest w Monasterzyskach 11.02.1945 
roku. Z opowiadań rodziny dziś już 
nielicznej wiem ze, była to spora 
grupa osób, którym ze względu na 
zagrożenie napaścią ze strony upo-
wców przydzielono konwój wojsko-
wy. Mimo tego zostali napadnięci, 
osobom, którym nie chciała zejść 
z palca obrączka czy pierścionek 
po prostu obcinali palce. Potem 
wszystkich spędzili do stodoły i 
żywcem spalili. Mój tata rozpoznał 
zwłoki matki jedynie po medaliku 
nadtopionym, ale był schowany 
pod swetrem i dlatego go nie zna-
leźli” (Izabela, w: www.stankie-
wicze.com/ludobojstwo.pl). Inni: 
„8 lutego w oddalonym o 4 km od 
Puźnik Zalesiu dokonano masakry 
mieszkających tam Polaków, a tak-
że stających w ich obronie ukraiń-
skich sąsiadów. Młynarza Jarosła-
wa Danyłewycza, syna Ukraińca i 
Polki, który próbował przeciwsta-
wiać się masakrze, przywiązano do 
sań i włóczono polnymi drogami. 
Po kilkudziesięciu kilometrach ska-
towanego przywalono kamienną 
płytą, aby skonał w męczarniach. 
Jego matkę Bronisławę spalono 
żywcem w suszarni tytoniu wraz z 
grupą innych Polaków. W Zalesiu 
znaleźli się też mieszkańcy Puźnik, 
a także sąsiedniej Nowosiółki za-
garnięci przez banderowców z ob-
stawionych dróg. Kilkunastoletnią 
Danutę Borkowską z babcią oraz 
Marię Jarzycką, Władysławę Ja-
sińską, Anastazję Łapiak, Domicelę 
Jasińską i Genowefę Kulikowską 
wraz z dziećmi zaprowadzono do 
jednego z domów, gdzie próbowa-
no torturami wymusić informacje 
na temat polskiej samoobrony w 
Puźnikach. Władysławie Jasińskiej 
założono na szyję pętlę i ciągnięto 
po podłodze aż skonała, inne ko-
biety zarąbano siekierami bądź 
zastrzelono. Z masakry ocalała 
Danuta Borkowska: „Przytomność 
odzyskałam o świcie i widziałam 
obok mnie leżącą martwą babcię 
Borkowską i małą Stasię Jarzycką. 
Wtedy do izby wszedł stary Ukra-
iniec, znajomy mojego ojca. Kiedy 
to zobaczył, zaczął płakać i kląć na 
banderowców. Zwrócił się do mnie, 
abym poszła razem z nim, to on 
mnie uratuje. Podniósł mnie, a kie-
dy stanęłam na własnych nogach, 
poczułam się pewniej, mogłam iść 
o własnych siłach. Skorzystałam z 
tego i zaczęłam uciekać w stronę 
Puźnik”.(Maciej Dancewicz: Za-
głada Puźnik; w: http://archiwum.
rp.pl/artykul/792151-Zaglada-Pu-
znik.html ; 10-07-2008). „7 lutego 
1945 roku banda UPA „Bystrego” 
wkroczyła na terytorium rejonu 
koropieckiego od strony rejonu bu-
czackiego obwodu tarnopolskiego. 
Okrążyła wieś Zalesie, nie wypusz-
czając nikogo ze wsi do późnego 
wieczora. Następnie w wymienio-
nej wsi banda dokonała pogromu 
cywilnej ludności polskiej i ukra-
ińskiej. Spaliła 11 domów miesz-
kających tam ludzi i w bestialski 
sposób zamordowała 37 cywilnych 
obywateli. W czasie pogromu ban-
dyci spędzili miejscową ludność do 
jednego z domów, okrutnie torturo-
wali, po czym mordowali zarówno 
dorosłych, jak i dzieci. Następnie 
złożyli zabitych w jednym miejscu, 
oblali naftą i podpalili. Niektórzy 
mieszkańcy byli wrzucani do ognia 
żywcem. Opuszczając wieś, banda 
zabrała ze sobą kierownika mły-
na Danilewicza, którego, podczas 
pościgu za bandą, znaleziono za-
mordowanego na drodze koło wsi 
Złota Lipa [?] rejonu tłumackiego 

obwodu stanisławowskiego. W wy-
niku dokonanej przez bandytów we 
wsi Zalesie masakry zamordowano 
37 osób cywilnych: Polaków – 22 
osoby, Ukraińców – 15. Wśród za-
bitych są:
1. SOBKIW Anna c. Stefana
2. SOBKIW Włodzimierz s. Franka
3. SOBKIW Stefan s. Franka
4. SOBKIW Jan s. Michała
5. SOBKIW Katarzyna c. Józefa
6. SOBKIW Włodzimierz s. Micha-
ła
7. IWAT’ Anna
8. IWAT’ Ewa
9. BASZCZIJ Katarzyna c. Michała
10. BASZCZIJ Maria c. Michała 
11. BASZCZIJ Anastazja c. Teodo-
ra 
12. BASZCZIJ Michalina c. Szymo-
na  
13. BASZCZIJ Anna c. Stacha
14. RACZKOWSKA Teodora
15. JANOCHA Jan s. Stefana
16. JANOCHA Katarzyna
17. JANOCHA Ksenia
18. JAROSZ Paweł s. Jana
19. JAROSZ Paulina c. Onufrego
20. KROCZEK Józef
21. BIŁYK Joanna c. Bazylego
22. SKIBA Michał s. Antoniego
23. SKIBA Anna c. Stacha
24. SKIBA Maria c. Michała
25. SKIBA Włodzimierz s. Michała
26. BARSZCZYCHOWSKI Antoni 
s. Józefa
27. ŁOPIAK Katarzyna c. Bazylego
28. ŁOPIAK Anna c. Michała
29. ŁOPIAK Stach s. Michała
30. KRAWIECKA Franka c. Fran-
ciszka
31. KRAWIECKA Kazimiera c. 
Franciszka
32. KRAWIECKI Adolf s. Francisz-
ka
33. HANUSZEWSKA Milina
34. DANILEWICZ Jarosław s. Pio-
tra
35. SOBKIW Katarzyna
36. KRAMARCZUK Elżbieta.
Nocą z 13 na 14 lutego o godzi-
nie 4 [nad ranem] od strony wsi 
Zalesie banda UPA „Bystrego” 
okrążyła wieś Puźniki rejonu koro-
pieckiego obwodu tarnopolskiego i 
zaczęła podpalać domy mieszkalne 
oraz zabudowania gospodarskie. 
Mieszkańcy wsi, ratując się przed 
ogniem, wybiegali z płonących do-
mów i natychmiast byli z bliskiej 
odległości rozstrzeliwani przez 
bandytów. Banda UPA spaliła we 
wsi Puźniki 172 domy mieszkalne 
i w bestialski sposób zamordowała 
82 osoby cywilne. Podczas pożaru 
spaliły się 63 sztuki bydła rogatego.
W pierwszej połowie lutego 1945 
roku banda „Bystrego” we wsi Ni-
skołazy rejonu koropieckiego spali-
ła około 80 domów i zamordowała 
23 mieszkańców narodowości pol-
skiej.
Naczelnik Koropieckiego RO MGB 
Kapitan KURIENNOJ
9 marca 1951 roku” (Notatka na-
czelnika RO MGB w Koropcu z 9 
marca 1951 r. w sprawie aktów ter-
roru UPA w 1945 r. W: PA SBU, F. 
26, op. 2, spr. 2, k. 11–12.)  
We wsi Żeżawa pow. Zaleszczyki  
z rąk banderowców zginął Mali-
nowski Eugeniusz l. 17, mieszka-
niec Iwania Złotego. (Kubów..., 
jw.) 
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    8 lutego:  
W nadleśnictwie Błażowa pow. 
Łańcut został zamordowany gajo-
wy Stefan Majda. (Edward Orłow-
ski..., jw.). 
We wsi Hleszczawa pow. Trem-
bowla upowcy uprowadzili i za-
mordowali 36 – 37 Polaków. 
We wsi Jawornik Ruski koło Żo-
hatyna upowcy podczas napadu o 
północy zamordowali 7 Polaków 
wrzucając ich żywcem do studni: 
5-osobową rodzinę z 3 dzieci oraz 
małżeństwo.  
We wsi Nowosiółka Kuropiecka 
pow. Buczacz zostali zamordowa-
ni przez UPA: Karpiński Marian, 
Borkowska N., Chaszczewski Jan, 
Guzowski Józef. (Kubów..., jw.). 
   9 lutego:  
We wsi Oleksińce Stare pow. 
Stryj upowcy zamordowali 4 Po-
laków: 35-letnią kobietę w zaawan-
sowanej ciąży i jej 14-letniego syna 
oraz uprowadzili 2 mężczyzn, któ-
rzy zaginęli.  
Na osiedlu Stadnica sołectwa 
Hleszczawa pow. Trembowla za-
mordowali 20 Polaków. Ten sam 
około 100-osobowy oddział UPA 
dzień  wcześniej dokonał zbrodni w 
Hleszczawie. Około 2 w nocy prze-
szedł do Stadnicy, gdzie przez 12 
godzin pobytu dokonał przeszuka-
nia domów, w wyniku czego ujęto 
20 Polaków. Większość z tych osób 
zostało zarąbanych siekierami a ich 
ciała wrzucono do studni, które za-
walono kamieniami. O godzinie 14. 
oddział odjechał w kierunku wsi 
Peremiłów porywając kilka osób, 
które później także zabito. Łącznie 
podczas tych dwóch dni UPA za-
biła 56 lub 57osób z Hleszczawy i 
Stadnicy. 12 lutego 1945 do Stad-
nicy przybyła grupa operacyjna 
NKWD,  która ze studni wydobyła 
15 ciał. W toku śledztwa NKWD 
ustaliło, że zbrodnią kierował re-
jonowy prowidnyk Stepan Sameć 
z Hleszczawy. Ofiary wydobyte ze 
studzien w Stadnicy zostały pocho-
wane w zbiorowej mogile na cmen-
tarzu w Hleszczawie. W Hleszcza-
wie i Stadnicy łącznie Ukraińcy 
zamordowali 123 Polaków, z czego 
122 znanych jest z nazwiska.
   10 lutego:  
We wsi Hleszczawa (Kleszczawa) 
pow. Trembowla: „10.02.1945 r. 
był wielki napad, zabitych zostało 
48 Polaków NN, napastników pa-
dło ok.20, poza tym 47 budynków 
zostało spalonych”. (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7). Patrz wyżej: 8 
lutego 1945 roku.  
We wsi Kurniki Szlachcinieckie 
pow. Tarnopol: „10.02.1945 r. po-
wieszono w biały dzień 6 Polaków 
NN” (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Romanów pow. Włoda-
wa: „10.02.1945 r. został zastrze-
lony przez UPA rolnik Demczuk Jan 
były żołnierz AK.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Szlachcińce pow. Tarno-
pol: „10.02.1945 r. zamordowano 
5 Polaków”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). 
We wsi Toki pow. Zbaraż: 
„10.02.1945 r. zostały zamordowa-
ne 3 osoby NN”.  (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7). 
We wsi  Wola Wielka pow. Luba-
czów 10 lutego 1945 r. zamordo-

wali Jana Mroczka ur. 1897 r. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.). 
   W nocy z 10 na 11 lutego:  
We wsi Sieniawa pow. Zbaraż 
banderowcy wymordowali 26 Po-
laków i spalili 40 zagród. 
   11 lutego:    
We wsi Iwanie Złote pow. Zalesz-
czyki: „11.02.1945 r. zostały zam. 
dwie Polki NN, które przyjechały 
po swoją żywność”. (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  
We wsi Karolówka pow. Zalesz-
czyki Ukraińcy zabili 2 Polaków, 
którzy przyjechali z Tłustego do 
swoich domów po żywność. 
We wsi Medyn pow. Zbaraż: 
„11.02.1945 r. zostały zam. 3 osoby 
NN, Polacy” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). 
We wsi Sieniawa pow. Zbaraż 
bojówka UPA w nocy zamordowa-
ła 26 Polaków i spaliła 40 polskich 
zagród.
We wsi Sieniachówka pow. Zba-
raż w czasie napadu na Sieniawę 
druga grupa  upowców zamordo-
wała 5 Polaków i spaliła kilka pol-
skich zagród.  
   12 lutego:  
We wsi Dorofijówka pow. Skałat 
upowcy zamordowali 47 Polaków. 
(Kubów..., jw.). 
We wsi Eleonorówka pow. Skałat  
zamordowali 80 Polaków, w więk-
szości kobiet i dzieci (mężczyźni 
byli w WP). „Małe dzieci oprawcy 
przybijali gwoździami do drzwi do-
mów i stodół, stodół następnie pod-
palali budynki. Niektóre ofiary po-
wieszono na przydrożnych słupach 
telefonicznych” . (Komański..., s. 
333)  
We wsi Kozłów pow. Tarnopol 
zamordowali 9 Polaków oraz Ukra-
ińca ożenionego z Polką.  
We wsi Krzywki pow. Tarnopol: 
„Chciałbym dopisać do listy osób 
zamordowanych przez Ukraińców 
w powiecie tarnopolskim moją 
babcię: Weronika Noga z domu 
Miczkowska, którą zamordowano 
topiąc z kamieniem u szyi w rze-
ce Seret 12 lutego 1945 we wsi 
Krzywki koło Mikuliniec” (Noga 
Stanisław, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl). Komański 
Henryk, Siekierka Szczepan: „Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie tarnopolskim 
1939 – 1946”; Wrocław 2004, nie 
uzyskali żadnej relacji z tej wsi, nie 
odnotowali więc tej zbrodni.  
W mieście powiatowym Luba-
czów 12 lutego 1945 r. uprowadzili 
Stefanię Kulczycką i Jurka Pieroż-
ka, którzy zaginęli bez wieści. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.).  
We wsi Sieniawa pow. Zbaraż 
„12.02.1945 r. zostali zamordo-
wani: 1-2. Barczuk Anna z córką; 
3. Góral Jan; 4-6. Ratuszniakowie 
Jan, Paulina i Katarzyna”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7).
We wsi (chutorze) Stadnica, gm. 
Iławcze, pow. Trembowla 12 lu-
tego 1945 r. banderowcy zamor-
dowali 25 Polaków. Inni: 8 lutego 
1945 roku około 100-osobowy 
oddział UPA, według danych z 
sowieckiego śledztwa, uprowadził 
z Hleszczawy i zabił 36-37 Pola-

ków. Następnie o godzinie drugiej 
9 lutego oddział ten przeniósł się 
do Stadnicy, gdzie przebywał 12 
godzin. W tym czasie w chutorze 
dokonano przeszukania domów, w 
wyniku czego ujęto 20 Polaków. 
Większość z tych osób zostało 
zarąbanych siekierami a ich ciała 
wrzucono do studni, które zawalo-
no kamieniami. Naocznym świad-
kiem zbrodni była Polka, która 
przebywała w ukryciu na strychu 
jednego z domów. O godzinie 14. 
oddział odjechał w kierunku wsi 
Peremiłów porywając kilka osób, 
które później także zabito. Łącz-
nie podczas tych dwóch dni UPA 
zabiła według różnych źródeł 56 
lub 57osób z Hleszczawy i Stadni-
cy. (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnie_w_Hleszczawie_i_Stad-
nicy ). 
We wsi Zazdrość pow. Trembow-
la upowcy obrabowali i spalili go-
spodarstwa polskie oraz zamordo-
wali 40 Polaków, większość spalili 
żywcem. Inni datują napad na noc z 
10 na 11 lutego.  
   W nocy z 12 na 13 lutego:   
We wsi Puźniki pow. Buczacz za-
mordowanych zostało przez bande-
rowców 96 Polaków. 11 lutego 
1945 roku do Puźnik przyjechali 
sowieccy urzędnicy z Koropca, 
którzy dokonali spisu ludności i na-
kazali zdać posiadaną broń, twier-
dząc, że Polakom nic nie grozi, po-
nieważ „władze zapewniają bez-
pieczeństwo”. W nocy z 12 na 13 
lutego 1945 roku w momencie 
zmiany wart Puźniki zostały oto-
czone i zaatakowane z kilku stron 
przez kureń UPA Petra Chamczuka 
„Bystrego”. Napastnicy przystąpili 
do zabijania napotkanych Polaków 
przy pomocy broni palnej, siekier, 
bagnetów i noży oraz palenia zabu-
dowań. Uzbrojeni członkowie sa-
moobrony, zaskoczonej skalą ata-
ku, oraz obecni we wsi żołnierze IB 
podjęli chaotyczną obronę. Zaalar-
mowana przez nich ludność cywil-
na chroniła się w bronionych bu-
dynkach, gdzie były przygotowane 
schrony. Najwięcej ofiar zginęło w 
„rowie Borkowskiego” biegnącym 
przez wieś, w którym znajdowały 
się jamy mogące służyć za kryjów-
ki. Upowcy zmasakrowali tam kil-
kadziesiąt kobiet i dzieci, przeważ-
nie przy pomocy siekier i bagne-
tów; strzelano tylko do próbujących 
uciekać. Nad ranem siły UPA wy-
cofały się z Puźnik. Według doku-
mentów UPA były to sotnie „Siri 
Wowki” i „Czernomorci”. Ks. Jó-
zef Anczarski podaje, że zginęło 
120 osób.  Według danych sowiec-
kich spalono 172 - 200 domów, w 
zagrodach spaliły się 63 sztuki by-
dła. Oddział IB z Koropca przybył 
do Puźnik dopiero 13 lutego około 
południa. Zdaniem polskich żołnie-
rzy batalionu i Puźniczan sowieccy 
dowódcy zwlekali z wyruszeniem 
wsi na odsiecz, a potem skierowali 
pościg w niewłaściwą stronę. Ofia-
ry zbrodni, w większości kobiety, 
dzieci i starcy, zostały pochowane 
na cmentarzu w dwóch zbiorowych 
grobach. Zginęli m. in.: Borkowski 
Józef l. 45, Dancewicz Bronisław l. 
65, Dancewicz Adolf l. 55, Działo-
szyński Michał l. 20, Dzikowski 
Hilary l. 40, Fugol N. l. 60, Fedoro-
wicz Henryk l. 30, Jasińska Maria l. 
5, Jasińska Anna l. 35, Jasińska Ste-
fania l. 46, Jasiński Piotr l. 50, Ja-
sińska Ludwika l. 40, Jasiński Ma-
rian l. 18, Jasiński Józef l. 45, Jasiń-
ska Joanna l.70, Jasińska N., Jawor-
ska N. l. 61, Jasiński Bronisław l. 3, 
Hałuszczyńska Józefa l. 60, Hani-

szewska Emilia l. 70, Haniszewski 
Jan l.16, Hnatów Adam l. 17, Kar-
pińska Bronisława l. 45, Karpińska 
Maria, Karpińska Ludwika l. 40, 
Karpiński Kajetan l. 13, Koliszczak 
Magda l. 46, Koliszczak Jan l. 9, 
Komidzierska Rozalia l. 70, Kosiń-
ski Józef l. 50, Kret Irena l. 65, Kret 
Maria l. 35, Krupa N. l. 17, Krzywo 
Kasper l. 65, Łapiak Maria l. 20, 
Łapiak Józefa l. 6, Łapiak Janina l. 
10, Łapiak Melania l. 80, Łucka 
Emilia l. 40, Łucka Bronisława 
l.15, Łucka Maria l. 13, Łucka Jó-
zefa l. 9, Malinowska Stanisława 
l.60, Malinowska Helena l. 45, No-
wicka Franciszka l. 65, Rajewska 
Józefa l. 60, Rola Helena l. 42, jej 
córka Teresa i syn Jan, Rola Roza-
lia l. 48, Rola Maria l. 21, Rozow-
ska Apolonia l. 60, Stanisławska 
Wiktoria l. 50, Suchecka Antonina 
l. 50, Sułkowski Stanisław l. 25, 
Szafrański Mikołaj l. 50, Szafrań-
ska Maria l. 22, Szfrańska Włady-
sława l. 18, Szafrański Jan l. 6, Sza-
frańska Józefa l. 1, Toroczak Józef 
l. 50, Toroczak Katarzyna l. 45, 
Wiśniewski Tomasz l. 60, Wi-
śniewska Rozalia l. 25, Wiśniewski 
Stanisław l. 2. Ksiądz J. Anczarski 
podaje, że w Późnikach zginąć mia-
ło 120 osób. (J. Anczarski, Kroni-
karskie zapisy z lat cierpień i grozy 
w Małopolsce Wschodniej 1939–
1946, Kraków 1996, s. 474, 478, 
479). „Tej tragicznej nocy z 12 na 
13 lutego 1945 r. w naszym domu 
mieszkało 9 osób: ojciec Mikołaj, 
lat 50, mama Eleonora i nas trzy 
siostry: Maria, lat 21, Władysława, 
lat 19 i ja najmłodsza lat 16 oraz 
ciocia, siostra ojca Anna Jasińska, 
lat 35 z córką Marią, lat 5 oraz sy-
nami: Dominikiem, lat 7 i Broniem, 
lat 3. Tego dnia we wsi była grupa 
żołnierzy sowieckich, która zapew-
niała, że możemy spokojnie spać, 
jak się później okazało byli to prze-
brani banderowcy. We wsi jednak 
czuwano, u nas w domu wszyscy 
spali w ubraniach. Mężczyźni peł-
nili wartę. W pewnej chwili do 
mieszkania wpadł nasz ojciec, któ-
ry był wtedy na warcie i krzyknął : 
„mordują”. We wsi paliło się już 
wiele domów. Nasz dom i gospo-
darstwo znajdowało się w centrum 
wsi tuż nad głęboki rowem ścieko-
wym szerokości około 4 metrów i 
głębokości od 2-3 metrów, nazy-
wam później „rowem śmierci”, po-
nieważ tu zginęło najwięcej ludzi. 
Wszyscy wybiegliśmy z domu i 
ukryliśmy się w tym rowie. W jego 
brzegach były wykopane liczne 
wnęki. Do jednej z nich schowali-
śmy się razem z mama Eleonorą. 
Mama zasłoniła nas biała płachtą. 
Z pod zasłony widziałam jak nade-
szli banderowcy. Jeden z nich 
krzyknął „strelaj” drugi odpowie-
dział po ukraińsku „koły ne maju 
pul”. Ten pierwszy wrzasnął to „ 
rubaj sekerą”. I zaczęło się. Wi-
działam jak postacie ubrane w bia-
łe okrycia, zeszły do rowu. Nastąpił 
straszliwy krzyk, prośby o darowa-
nie życia. Napastnicy nie znali lito-
ści, rąbali siekierami i kłuli bagne-
tami. Jeden z nich stał na brzegu 
rowu i gdy ktoś próbował uciekać 
to strzelał do niego. Wokół paliły 
się budynki, jedynie dom Józefa 
Borkowskiego stał nie naruszony, 
był murowany i kryty dachówką. Po 
pewnym czasie trudnym mi do 
określenia w godzinach, strzelani-
na ucichła, słyszałam tylko różne 
gwizdy i hasła „Kałyna wertoj”. 
Po czym nastąpiła cisza, słychać 
było tylko trzask palących się bu-
dynków, jęki rannych i umierają-
cych ludzi. Banderowcy odstąpili. 

Po nich zostały dopalające się bu-
dynki, ludzkie trupy i ranni. Nasz 
ojciec został zastrzelony, siostra 
Maria miała siekierą rozrąbaną 
głowę, siostrze Władysławie odrą-
bano jedną nogę, przebito nożem 
obie ręce i klatkę piersiową, jeszcze 
żyła, prosiła wody, nad ranem 
zmarła z upływu krwi. Pod jej ple-
cami leżał cioci syn Dominik, oca-
lał i żyje do dziś. Ciocia Anna Ja-
sińska z córeczką Marią, lat 5 i 
synkiem Bronisławem lat 3 zostali 
zakłuci bagnetami. Z dziewięciu 
osób z naszego domu pozostało nas 
tylko troje, sześć zostało zamordo-
wanych. Pamiętam ten straszliwy 
widok, palące się budynki, swąd i 
ryk palącego się bydła, krzyki, 
płacz, szukanie swoich rodzin i 
strach przed nowym napadem. 
Rano widziałem Magdalenę Kolisz-
czak, była ciężko ranna w głowę, 
konała, ale pytała z nadzieją czy 
moje dziecko żyje? Niestety! Jej syn 
Jaś już nie żył”. (Józefa Pacholik; 
„Na Rubieży” – nr 21/1997). 
„18-letni wówczas Wiktor Dance-
wicz wspomina: „Powróciłem wte-
dy z warty z posterunku Zagajówka 
odległego około 200 metrów od 
skraju wsi. Miałem zamiar odpo-
cząć, usiadłem na łóżku i wtedy we-
szła moja mama, krzycząc: »dzieci! 
pali się!«. Wyskoczyłem na podwó-
rze i w tej chwili posypały się wy-
strzały (…) od strony starych oko-
pów za naszymi ogrodami. Wystrze-
liłem kilka razy ze swojego karabi-
nu w tamtym kierunku i razem z 
rodziną schroniliśmy się w schronie 
w budynku sąsiada u wdowy Rolo-
wej. (…) W schronie było już pełno 
kobiet i dzieci oraz kilku starszych 
mężczyzn zdolnych do obrony (…). 
Na silny ogień banderowców odpo-
wiedzieliśmy ogniem z naszych kil-
ku karabinów. Nie chcąc zdradzać 
wejścia do schronu, przeszliśmy z 
ojcem na drogę wiodącą w kierun-
ku Barysza. Tam natknęliśmy się na 
banderowców. Po krótkiej wymia-
nie ognia ojciec kazał mi powrócić 
w rejon schronu, a sam próbował 
dostać się do lasu Gnilec”. W po-
bliżu tego miejsca ostrzeliwujące-
mu się Janowi Dancewiczowi skoń-
czyła się amunicja. Nie mając moż-
liwości ucieczki, podłożył karabin 
pod siebie i nakrył się białą płach-
tą. „Kiedy napastnicy podeszli, je-
den powiedział: »on jest zabity«, a 
drugi dodał : »dołóż mu na wszelki 
wypadek«. Padł strzał”. Pocisk 
przeszedł przez policzek i brodę. 
Banderowcy, będąc pewni, że nie 
żyje, poszli dalej. Jakimś cudem 
rana nie była jednak śmiertelna.14-
-letni Antoni Jarzycki, którego mat-
ka i rodzeństwo schowali się w 
schronie sąsiada Władysława Ja-
rzyckiego, odcięty przez zbliżają-
cych się banderowców nie zdołał 
dołączyć do reszty rodziny: „Pobie-
głem dalej do wsi, do schronu Ję-
drzeja Łaciny. (…) Sam Jędrzej 
Łacina, lat 55, z sąsiadem Henry-
kiem Fedorowiczem, uwijali się 
wokół budynków, strzelając do na-
pastników, powstrzymywali ich w 
ten sposób od podejścia do zagro-
dy. W czasie walki H. Fedorowicz 
otrzymał postrzał prosto w usta. 
Zginął na miejscu. Jędrzej Łacina, 
po wystrzeleniu całej amunicji, 
schronił się w domu mieszkalnym. 
Wtedy banderowcy podpalili jego 
zabudowania gospodarcze. (…). 
Podczas ucieczki zauważyliśmy, jak 
na jednym podwórzu banderowcy 
kogoś biją, okładając drągiem lub 
siekierą. (Jak się później okazało, 
ofiarą był Józef Kosiński »Jutaka«, 
którego zwłoki odnaleziono w tym 
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właśnie miejscu). W tej sytuacji za-
wróciliśmy (…). Na dworze od pło-
nących zabudowań było jasno jak 
w dzień. Kiedy zastukaliśmy do 
drzwi domu J. Łaciny, ten myślał, że 
to banderowcy dobijają się. Pozo-
stał mu tylko jeden pocisk w karabi-
nie, który trzymał »dla siebie«. Po 
chwili jednak, na szczęście, poznał 
nas i wpuścił do środka. W miesz-
kaniu było kilkanaście osób, w tym 
kilku mężczyzn bardzo odważnych, 
ale bezsilnych, bo pozbawionych 
amunicji do swoich karabinów. 
Wszystkich ogarniał strach, gniew i 
bezradność wobec uzbrojonych 
morderców”. Dla mieszkańców 
ostatnim punktem oporu był duży 
piętrowy gmach plebanii stojący 
przy kościele w centrum wsi. Maria 
Kret, która wraz z matką Anną z Ja-
sińskich 12-letnim bratem Stanisła-
wem, oraz osieroconymi – Maria-
nem i Stasiem, synami zamordowa-
nej w Zalesiu Władysławy Jasiń-
skiej, tę noc spędzić mieli w domu 
Kamińskich. Zmasowany atak ban-
derowców sprawił, że i oni posta-
nowili przedzierać się w kierunku 
kościoła. W panującym zamiesza-
niu, wśród strzałów, pogubili się. 
„Biegłam z małym Marianem Ja-
sińskim przez duży ogród. Nad gło-
wą świszczały mi kule, mały Ma-
rian zgubił w zaspie but. Dotarli-
śmy pod budynek plebanii. Chcia-
łam wejść do budynku, jednak 
drzwi były zabarykadowane. Prze-
rażona stanęłam na ganku, nie wie-
dząc, co robić. Usłyszałam dźwięk 
tłuczonego szkła. Byłam pewna, że 
to banderowcy. Jednak to obrońcy 
przez rozbite okno na wysokim par-
terze budynku wciągali szukają-
cych schronienia mieszkańców. W 
ten sposób trafiłam na plebanię. 
Było tam już bardzo dużo ludzi. 
Szczęśliwie też moja mama, brat i 
mały Stasio Jasiński. Chłopcy z 
Puźnik, wśród nich Franciszek Ła-
piak i Jan Wiśniewski, ostrzeliwali 
z okien pierwszego piętra podcho-
dzących banderowców. Jedna z za-
konnic, siostra Stefania, w fartusz-
ku roznosiła obrońcom granaty. 
Ludzie wraz z księdzem Antonim 
Wawrzyńskim modlili się. Śpiewa-
no pieśni”. Ukryta pod białą płach-
tą 16-letnia Józefa Szafrańska wi-
działa, jak do głębokiego rowu, w 
którym schroniło się kilkadziesiąt 
kobiet z dziećmi, wchodzą uzbroje-
ni bandyci: „Jeden z nich krzyknął: 
»strelaj«. Drugi odpowiedział po 
ukraińsku: »Koły ne maju pul«. Ten 
pierwszy wrzasnął : »to rubaj«. I 
zaczęło się. Widziałam, jak postacie 
ubrane w białe okrycia zeszły do 
rowu. Nastąpił straszliwy krzyk, 
prośby o darowanie życia. Napast-
nicy nie znali litości, rąbali siekie-
rami i kłuli bagnetami. Jeden z nich 
stał na brzegu rowu i gdy ktoś pró-
bował uciekać, to do niego strze-
lał”. W tym czasie przerażona Ho-
norata Dancewicz biegła przez 
wieś z zamiarem dotarcia do pleba-
nii. „Wokół było słychać krzyki i 
jęki rannych, mordowanych i kona-
jących, rżenie koni i ryk bydła, sko-
wyt psów oraz strzelaninę. Zamie-
rzałam ukryć się na plebanii ,ale 
nie zdążyłam. Na drodze stali już 
banderowcy. Obok była grota-ka-
plica, tam też pobiegłam, wcisnę-
łam się za figurę Matki Boskiej i 
przerażona cicho szeptałam: 
»Przenajświętsza Matko, ratuj 
mnie«”. Oblegana plebania odpie-
rała ataki. Napór napastników za-
czął słabnąć. Józefa Szafrańska, 
której w rowie Borkowskich udało 
się pozostać niezauważoną przez 
napastników, z przerażeniem nasłu-

chiwała odgłosów masakry. „Po 
pewnym czasie, trudnym do okre-
ślenia, strzelanina ucichła, słysza-
łam tylko różne gwizdy i hasła: 
»kołyna wertuj !«. Po czym nastą-
piła cisza. Słychać było tylko trzask 
palących się budynków, jęki ran-
nych i umierających ludzi. Bande-
rowcy odstąpili”. Nad ranem 
mieszkańcy ostrożnie zaczęli wy-
chodzić ze swych kryjówek, z na-
dzieją na odnalezienie swych krew-
nych. Rozalia Dancewicz, która 
razem z córką schroniła się w lesie, 
pobiegła do domu, starając się od-
naleźć swoją matkę Józefę Hałusz-
czyńską. „Widok tego, co zobaczy-
łam, był okropny. Zewsząd rozlegał 
się płacz (…). Zwłoki mojej matki 
znalazłam na drodze do domu, do 
którego nie zdążyła dojść. Została 
zastrzelona. Pod mostem widziała 
straszliwie skatowane ciało Kacpra 
Krzywonia. Nasz dom był całkowi-
cie spalony, nie ocalała żadna sztu-
ka bydła”. W „rowie Borkow-
skich”, miejscu największej rzezi, 
Józefa Szafrańska wraz matką 
wśród okaleczonych zwłok odnala-
zły swych bliskich: „Nasz ojciec 
został zastrzelony, siostra Maria 
miała siekierą rozrąbaną głowę, 
siostrze Władysławie odrąbano 
jedną nogę, przebito nożem obie 
ręce i klatkę piersiową, jeszcze 
żyła, prosiła o wodę. Nad ranem 
jednak zmarła z upływu krwi. Pod 
jej plecami leżał syn cioci Dominik, 
ocalał i żyje do dziś. Ciocia Anna 
Jasińska z pięcioletnią córeczką 
Marią i trzyletnim synkiem Broni-
sławem zostali zakłuci bagnetami. 
Z dziewięciu osób z naszego domu 
pozostało nas tylko troje. (…) Wi-
działam Magdalenę Koliszczak 
ciężko ranną w głowę, konała, ale 
pytała z nadzieją, czy jej dziecko 
żyje? Niestety, jej syn Jaś nie żył”. 
W godzinach południowych do wsi 
wkroczył dowodzony przez sowiec-
kiego oficera oddział Istriebitielne-
go Batalionu w przewadze złożony 
z Polaków. Wśród nich był Michał 
Sobków z Koropca: „We wsi maka-
bryczne widoki. (…) Na każdym 
kroku spotykamy ludzi z krwawią-
cymi ranami głowy zadanymi sie-
kierami. Prosi nas o pomoc kilku-
letni chłopiec Rudolf Łucki z wgnie-
cioną czaszką. Wyrwę w głowie ma 
zaklejoną chlebem. Jego matka i 
dwie siostry zostały zabite. Idąc da-
lej, natykamy się na zwłoki mężczy-
zny. Miejscowi ludzie rozpoznają w 
nim Józefa Jasińskiego. Zadano mu 
ciosy sztyletami – jeden przy dru-
gim. Trafiamy na zwłoki małego 
dziecka. Ludzie twierdzą, że to pół-
toraroczny Stasio Wiśniewski. Na 
widok noża wepchniętego w jego 
usta robi mi się słabo”. Sowiecki 
komendant mimo wskazań puźni-
czan skierował pościg w zupełnie 
innym kierunku. Coraz bardziej 
stawało się jasne, że wcześniejsza 
wizyta sowieckich urzędników była 
jedynie kamuflażem, próbą uśpie-
nia czujności Polaków i zoriento-
wania się w polskich siłach. Żołnie-
rze z Istriebitielnego Batalionu 
wspominali, jak ich dowódcy cy-
nicznie czekali z wyruszeniem z od-
sieczą zaatakowanym polskim osie-
dlom. „Ciała pomordowanych 
zbierał w różnych miejscach Alek-
sander Ługowski. Kładł na sanie i 
zwoził na cmentarz. Widziałam, jak 
wiózł zwłoki 65-letniej Franciszki 
Nowickiej. Obok niej leżało ciało 
70-letniego Bronisława Dancewi-
cza. To był starszy, wysoki, przy-
stojny pan. Teraz jego ciało odarte 
z butów leżało na saniach. Jedna ze 
stóp wystawała spoza sań i ciągnę-

ła się po śniegu. Większość pomor-
dowanych to byli ludzie starsi, ko-
biety i dzieci. Pochowano ich szyb-
ko w naprędce zbitych skrzyniach 
lub owiniętych w prześcieradła w 
dwóch dołach pozostałych po tym, 
jak we wsi stacjonowali Niemcy, 
którzy chyba przeznaczyli je dla 
swoich poległych, kiedy w okolicy 
na jakiś czas zatrzymał się front. 
Baliśmy się, że banderowcy doko-
nają kolejnego napadu”. (relacja 
Marii Kret) Tej nocy upowcy za-
mordowali ponad 100 osób. We-
dług danych sowieckich napastnicy 
pod dowództwem Petro Chamczu-
ka „Bystrego” spalili we wsi 172 
domy mieszkalne i w bestialski spo-
sób zamordowali 82 osoby cywilne. 
Liczba ta nie obejmuje osób, któ-
rych ciał nie odnaleziono”. (Maciej 
Dancewicz: Zagłada Puźnik; w: 
http://archiwum.rp.pl/artyku-
l/792151-Zaglada-Puznik.html; 10-
07-2008 ).  
Edmund Działoszyński, PUŹNIC-
KA BALLADA (fragmenty). 
 
Hen daleko tam na wschodzie 
biała brzoza się schyliła 
Wiatr żałośnie tam zawodzi,. 
gdzie zbiorowa jest mogiła. 
 
Nikt tam świeczki nie zaświeci, 
ani kwiatów nie przyniesie 
Tylko wiatr czasem przyleci 
i zaszumi w głuchym lesie. 
 
Czemuś Dniestrze taki srogi ? 
Czemu nurt twój taki dziki ? 
Czemu znikłą wśród pożogi 
ma rodzinna wieś Puźniki ? 
 
Rzeź tam była w czter-
dziestym piątym roku, 
nocą, trzynastego w lutym 
Trudno zapomnieć tego widoku 
i tych ran po drągu okutym. 
 
Wiatr tumany iskier wzniecał, 
rozdmuchiwał wciąż płomienie. 
Księżyc wyszedł i oświecał 
otoczona wieś bande-
rowskim pierścieniem. 
 
Chaty w ogniu jak pochodnie, 
były świadkiem okrucieństwa. 
Oświetlały ciemne zbrodnie 
straszne orgie i szaleństwa. 
 
Biegł Jasiński sadem, polem 
po puszystym śniegu ku Sianożętom, 
aż zobaczył, że półkolem 
dalszą drogę mu zamknięto. 
 
Zaraz mu obcięli uszy, 
żywcem oczy wydłubali. 
Widząc, że się już nie ruszy, 
życie mu „ podarowali”. 
 
Biegnie, biegnie kobiecina, 
ale widzi, że nie zdąży. 
lęk już nogi jej podcina 
a panika serce drąży. 
 
Była blisko już przy plebani 
gdy z trwogi ścierpła jej skóra. 
Drogę banderowcy już odcięli, 
więc pobiegła gdzie figura... 
 
Matki Boskiej w grocie stała, 
więc rękami ja objęła, 
i tak się uratowała 
cudem Bożym - Honorata. 
 
I mnie też tam, wtedy siedmiolatka, 
kiedy cała wieś już płonęła, 
na plebanię wtenczas, matka 
na ramionach z sobą wzięła. 
 
Jak ocalić garstkę życia, 
gdy ogień szaleje dookoła ? 
Dom wygania precz z ukrycia, 
dziecko z trwogą matkę woła. 

 
Matki krzyk ! ubolewanie ! 
banderowiec, w mgnie-
niu oka sprawnie zdławił, 
długi bagnet wbił do krtani, 
poprzez usta i tak pozostawił. 
 
Rankiem dziecko zakwiliło 
a martwych ramion matki trupa. 
Siedemdziesiąt ciał, to żniwo 
jednej nocy, bandy UPA. 
 
Dziś to są pourazowe - 
makabryczne przypomnienia, 
o których już nie ma mowy 
wśród młodego pokolenia. 
 
Nie za długo tylko w baśni 
mglisty obraz pozostanie, 
lecz nikt bliżej, tej historii nie wyjaśni 
gdy wygasną puźniczanie. 
 
Kto opisze los sierocy, 
jak  jechały dzieci, starcy 
stłoczeni, przez wiele dni i nocy  
po kilka rodzin na kolejowej wę-
glarce.

   13 lutego:  
We wsi Capowce pow. Zaleszczy-
ki banderowcy zamordowali pol-
ską nauczycielkę Janiewicz.
We wsi Krowica Sama pow. Lu-
baczów zamordowali Stefanię Że-
lichę. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.).
We wsi Zalesie pow. Buczacz za-
mordowali  7 Polaków. 
We wsi Załoźce pow. Zborów za-
mordowali 3 Polaków, w tym ko-
bietę. 
We wsi Zniesienie pow. Trem-
bowla uprowadzili i zamordowali 
w lesie Juliana Bojrakowskiego.   
   14 lutego:  
We wsi Boryczówka pow. Trem-
bowla: „14.02.1945 r. był wielki 
napad, przybyli Sowieci z pomocą, 
zginęło 27 osób, prawdopodobnie 
wszyscy narodowości polskiej.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
We wsi Byczkowce pow. Czort-
ków około 600 osobowa grupa 
banderowców wymordowała po-
nad  100 Polaków i spaliła więk-
szość ich zabudowań. Według spra-
wozdania Komitetu Ziem Wschod-
nich w napadzie brały udział ukra-
ińskie dziewczęta, „które sierpami 
męczyły mordowanych, wybierając 
im oczy, obcinając uszy i nosy”. H. 
Komański i Sz. Siekierka na s. 185 
– 186 podają z imienia i nazwiska 
111 polskich ofiar z lat 1942 – 1946 
oraz 1 ofiarę z 1941 roku. 
We wsi Kłodno Wielkie pow. 
Żółkiew Ukraińcy zamordowali 
21-letniego Józefa Łukawskiego. 
We wsi Ostapie pow. Skałat ban-
derowcy przebrani w mundury 
NKWD zatrzymali 26 Polaków, 
mężczyzn, wszystkich powiązali a 
następnie żywcem wrzucili do głę-
bokiej studni, nikt nie ocalał.  
   15 lutego:  
We wsi Jezierzany pow. Borsz-
czów upowcy zamordowali 21 Po-
laków, pracowników kolejowych. 
We wsi Karaczynów pow. Gró-
dek Jagielloński zamordowali 12 
Polaków.  
We wsi Korczunek koło Iwan-
czan pow. Zbaraż: „15.02.1945 r. 
zostały zam. 2 osoby NN”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7).  
   16 lutego:  

We wsi Jezierzany pow. Stanisła-
wów: „Siostry mojej mamy Julcia 
Łopuszańska i Janka Zdanowicz 
poszły w dniu 16.02.1945r. do są-
siedniej wsi „bić olej” z siemienia 
i ślad po nich zaginął” (www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl). 
We wsi Kobyłowłoki pow. Trem-
bowla upowcy zamordowali Mi-
chalinę Stojanowską. „Uroczystość 
na skwerze przed kościołem w Zie-
lonej Górze Łężycy, upamiętniają-
ca ofiary ludobójstwa dokonanego 
przez OUN-UPA na Kresach. Go-
ście odsłaniają kolejne tablice./.../  
Tablicę o treści: PAMIĘCI MI-
CHALINY STOJANOWSKIEJ z d. 
Podborączyńskiej (l. 45) zamordo-
wanej przez banderowców 16 lute-
go 1945 we wsi Kobylowłoki, pow. 
Trembowla, woj. tarnopolskie, oraz 
co najmniej 14 innych mieszkańców 
tej miejscowości, zamordowanych 
w latach 1943-1945. Ufundował 
i odsłonił Stanisław Stojanowski-
-Han”. (Szymon Kozica: Ocaleli, 
żeby przekazać nam tę historię; w: 
https://plus.gazetalubuska.pl/ocale-
li-zeby-przekazac-nam-te-historie/
ar/10739410 ). 
We wsi Krowica Sama pow. Lu-
baczów 16 lutego 1945 r. zamor-
dowali Ołeksa Chacharę i jego 
żonę Annę. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; 
Postanowienie o umorzeniu śledz-
twa.).  
W miasteczku Lubaczów woj. 
rzeszowskie Ukraińcy uprowadzi-
li sołtysa Onyszka Wąsika, który 
zaginął bez wieści. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 
We wsi Ropienka pow. Lesko 
upowcy zastrzelili Bronisława 
Charzępę. 
We wsi Weleśniów pow. Buczacz  
upowcy przebrani w mundury 
NKWD, pod pretekstem rejestracji 
do wojska zebrali 46 Polaków, za-
mknęli w drewnianej szopie, oblali 
naftą i podpalili, wszyscy spłonęli 
żywcem a zebrana obok kilkudzie-
sięcioosobowa grupa młodzieży 
ukraińskiej tańczyła z radości, gdy 
z szopy docierał rozpaczliwy krzyk 
i jęk, wołali po ukraińsku: „Mó-
dlcie się gorąco do swego Boga, 
to może stanie się cud i będziecie 
żywi”. 
   17 lutego:  
We wsi Grabowa pow. Kamion-
ka Strumiłowa zamordowali 3 
Polaków, w tym nauczycielkę z 
mężem. „W dniu 17 lutego 1945 
roku bojówka SB z Kupiakiem na 
czele dokonała mordu we wsi Gra-
bowa. Ofiarami ich byli: inspektor 
oświaty rejonu Busk – Konstanty 
Naczas i jego żona, nauczycielka 
– Maria. Oprócz tego zatrzymano 
Katarzynę Polityło, którą uduszono 
i wrzucono do studni, po czym ban-
dyci odjechali z ich zrabowanym 
mieniem. Zeznania świadka Faliń-
skiej Susabowskiej: „Na początku 
1945 roku bojówka Kupiaka za-
mordowała małżeństwo Naczasów, 
Konstantego i Marię, którzy miesz-
kali we wsi Grabowa. Przyczyną 
zabójstwa było to, że Konstanty 
Naczas, inspektor rejonowego od-
działu ludowej oświaty w Busku 
darzył sympatią władzę sowiecką i 
występował przeciwko ukraińskim 
nacjonalistom. Także jego żona 
Maria, nauczycielka ze wsi Gra-
bowa nie darzyła sympatią ukraiń-
skich nacjonalistów. O zabójstwie 
tym dowiedziałam się od Michała 
Pociłujki „Niesytoho”. Zeznania 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

http://archiwum.rp.pl/artykul/792151-Zaglada-Puznik.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/792151-Zaglada-Puznik.html
http://www.ludobojstwo.pl/
http://www.ludobojstwo.pl/
https://plus.gazetalubuska.pl/ocaleli-zeby-przekazac-nam-te-historie/ar/10739410
https://plus.gazetalubuska.pl/ocaleli-zeby-przekazac-nam-te-historie/ar/10739410
https://plus.gazetalubuska.pl/ocaleli-zeby-przekazac-nam-te-historie/ar/10739410


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                           1 lutego 2019  - strona 33

córki Naczasów – Lidii Poroniuk, 
tak charakteryzują to wydarzenie: 
„Na całe życie w mojej pamięci 
pozostało, jak tego wieczora ro-
dzice mnie kąpali. Nagle do poko-
ju weszło kilku bandytów. Jeden 
z nich wydał mi się bardzo wyso-
kiego wzrostu, zaczął rozmawiać 
z ojcem a potem strzelił do niego. 
Ojciec upadł, w pokoju zgasła lam-
pa. Bardzo się przestraszyłam i za-
częłam krzyczeć”. Zeznania ojca 
Marii Naczas, Tomasza Sosnow-
skiego: „Bandyci weszli do naszej 
chałupy i kazali podać wieczerzę. 
Po wieczerzy powiedzieli, że mają 
sprawę do nauczycieli i weszli do 
drugiego pokoju, gdzie mieszkała 
córka Maria, z mężem i dzieckiem. 
Mojej żony do tego pokoju nie 
wpuścili. Po kilku minutach oddali 
pięć strzałów i natychmiast wyszli. 
Jeden z nich kazał zabrać dziecko. 
Kiedy z żoną weszliśmy do pokoju, 
córka i jej mąż leżeli martwi. Córka 
miała kilka ran w głowie, jej mąż 
tylko jedną”. (Bronisław Szereme-
ta: „Watażka jego zbrodnie i za-
kłamane wspomnienia”. W: http://
www.republika.pl/szeremeta/wa-
tazka.htm ).  
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż: 
„17.02.1945 r. zostały zam. 3 osoby, 
Polacy NN”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).  
We wsi Młyniska pow. Trem-
bowla podczas drugiego napadu 
banderowców zamordowanych zo-
stało 20 Polaków i 30 rannych oraz 
spalona większość budynków. Inni: 
„17.02.1945 r. był wielki napad, 
spłonęło około 100 domów i budyn-
ków gospodarczych, zabitych zo-
stało około 70 osób a rannych było 
ponad 100 osób. Ludność broniła 
się, ale uległa przewadze. Upowcy 
też ponieśli duże straty – ok. 50-
60 zabitych” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). „Ponowny napad 17 lute-
go Spalono większość budynków 
mieszkalnych i gospodarczych. Za-
mordowano 20 osób a 30 zostało 
rannych lub poparzonych.” (http://
www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-
-content?id=404924 ).  
We wsi Olchowczyk pow. Ko-
pyczyńce Ukraińcy uprowadzili 
3 Polaków: 38-letnią Marię Pasz-
kowską, 42-letnią Rozalię Zdebiak 
i jej 14-letniego syna Kazimierza. 
„Dzięki informacji znajomego 
Ukraińca, dotarliśmy do leśni-
czówki, gdzie w pobliskiej, niezbyt 
głębokiej studni, znaleźliśmy zwłoki 
pomordowanych. Oględziny zwłok 
wykazały ślady tortur: np. Maria 
i Rozalia miały wydłubane oczy, 
zdartą skórę z piersi, a 14-letni Ka-
zio miał na piersi, w okolicy serca, 
aż siedem ran kłutych nożem lub 
bagnetem. Nie ulegało wątpliwo-
ści, że cała trójka zginęła męczeń-
ską śmiercią” (Wiktoria Zdebiak; 
w: Komański..., s. 757).
   18 lutego:  
We wsi Hermanowice pow. 
Przemyśl: „18 lutego 1945  w 
Hermanowicach o godz. 16.00 3 
banderowców o pseudonimach 
„Czmil”, „Jastrub” i „Burłaka” 
zlikwidowała 2 członków komisji 
przesiedleńczej oraz zabrali im do-
kumentację wraz z 2 pistoletami.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.158). 
We wsi Nowosiółki pow. Dobro-
mil: „W nocy na 18 lutego 1945 
roku napastnicy zamordowali 
18 mieszkańców wsi Nowosiół-
ki i Szczegły w rejonie Jaworów, 
obwód Lwów, w tym 9 kobiet i 6 

dzieci.” (Arch. spr. №372, 100, 
ark. 98-102. INFORMACJA SBU 
o działalności OUN-UPA №113 z 
dnia 30.07.1993 r.) 
We wsi Probużna pow. Kopy-
czyńce  zamordowali Tadeusza Za-
krzewskiego, lat 17.   
We wsi Sucha Wola pow. Luba-
czów uprowadzili i zamordowali w 
lesie 2 Polaków.  
   W nocy z 18 na 19 lutego:
We wsi Darachów pow. Tarnopol 
„partyzanci ukraińscy” uprowadzi-
li z domu Franciszkę Misę, której 
mąż przebywał w niewoli niemiec-
kiej, przywiązali ją do słupa drogo-
wego i po torturach zamordowali.
   19 lutego:  
W mieście powiatowym Luba-
czów 19 lutego 1945 r. zamordo-
wali 2 nieznanych milicjantów oraz 
kasjerkę Annę Gut. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.).  
We wsi Oryszowce pow. Kopy-
czyńce: „19.02.1945 r. zamordo-
wano 2 Polaków NN, którzy tam 
przyszli za handlem.” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7); pochodzili oni ze 
Lwowa.   
We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów zamordowali Tadeusza Ko-
huta lat 38. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.).  
   W nocy z 19 na 20 lutego:  
We wsi Werbka pow. Buczacz 
upowcy zaprowadzili ujętych Po-
laków do stodoły, powiązali ich i  
stodołę podpalili; żywcem spłonęło 
20 Polaków. 
   20 lutego:  
We wsi Charzeńce pow. Trem-
bowla: „20.02.1945 r. zastrzelono 
2 Polaków”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). 
We wsi Jabłonówka pow. Ka-
mionka Strumiłowa: „W dniu 20 
lutego 1945 roku na rozkaz Kupia-
ka jego podwładni zamordowali 
Hannę Bogomołową, kierowniczkę 
młyna w Jabłonówce za to, że nie 
zgodziła się dawać im mąki, oraz 
dwóch Polaków, którzy wtedy prze-
jeżdżali obok młyna z drewnem z 
lasu. Zaprowadzili ich do pobli-
skiego lasu i tam zamordowali.” 
(Bronisław Szeremeta: „Watażka 
jego zbrodnie i zakłamane wspo-
mnienia”. W: http://www.repu-
blika.pl/szeremeta/watazka.htm ). 
Inni: We wsi Jazienica Ruska pow. 
Kamionka Strumiłowa przez UPA 
zabita została Ukrainka Bogomo-
łowa Anna i 2 Polaków (Kubów..., 
jw.). 
We wsi Krowica Hołodowska 
pow. Lubaczów miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali Katarzynę Ku-
ryk ur. 1896 r. 
We wsi Obrzańce pow. Tarnopol: 
„20.02.1945 r. zastrzelono 2 Pola-
ków NN w czasie napadu, który zo-
stał odparty”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).  
Na terenie powiatu Przemyśl 
banderowcy zamordowali 11 Pola-
ków,  gajowych. 
We wsi Trusze pow. Leżajsk 20 
lutego 1945 r. zamordowali Józefa 
Rebusia ur. 1884 r. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 

   21 lutego:  
We wsi Brzeżawa pow. Dobromil 
upowcy zamordowali małżeństwo 
Marię i Franciszka Grodeckich.  
   W nocy z 21 na 22 lutego: 
We wsi Kobylnica pow. Luba-
czów 21-22 lutego 1945 r. bande-
rowcy podczas napadu na wieś za-
mordowali nieustaloną  ilości Pola-
ków. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.).  
   22 lutego:  
We wsi Lipnik koło Ottyni  pow. 
Tłumacz: „22.02.45 r. zostali za-
mordowani: Borowiec Michał; Bo-
rowiec Jan; Gołasz Jakub z żoną; 
Gołasz i.n. (brat Jakuba); Gołasz 
Stanisław syn jego (brata Jakuba 
i.n.); Gołasz Anna jego córka;; Go-
łasz Emilia druga córka; Kobiałka 
Julia; Kobiałka Krystyna; Kobial-
ka Edward; Kobiałka Emilia; Olej-
nik Stefania ; Siemiński Antoni; 
Siemińska Tekla; Wąs Zofia z domu 
Siemińska. Na Rubieży Nr 98 po-
dano jeszcze 3 osoby, które zginęły 
w czasie tego pogromu: Sip Mie-
czysław ; Borowiec Michał; Boro-
wiec Jan. [Ci dwaj ostatni wkrótce 
przedtem wrócili potajemnie pieszo 
z Sybiru!].” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Wola Miatiaszowa pow. 
Lesko upowcy powiesili Polaka, 
sołtysa Józefa Smolucha.  
   W nocy z 22 na 23 lutego: 
W miejscowości Chodaczków 
Mały pow. Tarnopol zamordowali 
3 Polaków: dwie kobiety i 18-let-
niego syna jednej z nich. 
   23 lutego:  
We wsi Białogłowy pow. Zło-
czów upowcy zamordowali 7 Po-
laków, mieszkańców Załoziec, w 
tym 18-letnią dziewczynę.  Inni: 
nie mniej niż 8 osób („Śledztwo w 
sprawie zbrodni ludobójstwa nacjo-
nalistów ukraińskich w celu całko-
witego wyniszczenia ludności pol-
skiej w latach 1939 - 1945 na tere-
nie powiatów Zborów i Brody, woj. 
tarnopolskie”; 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 Cygany pow. Borszczów 
nocą duży oddział upowców za-
mordował 28 Polaków, chociaż 
wcześniej dowództwo UPA dało 
Polakom termin do końca lutego 
na opuszczenie wsi. Tylko 3 osoby 
zastrzelone zostały podczas uciecz-
ki, reszta zginęła od siekier, noży, 
bagnetów lub została spalona żyw-
cem w budynkach; w większości 
były to kobiety i dzieci;  16-mie-
sięcznej Helenie Żołyńskiej roz-
trzaskali główkę o framugę drzwi. 
Ponadto w maju znaleziono mogiłę 
16 Polaków w piasku pod lasem - 
byli to ci, którym udało się uciec 
tej nocy, zostali wyłapani później i 
zamordowani. 
We wsi Jesionów (Jasieniów) 
Polny woj. stanisławowskie: „23 
02.1945 r. została zam. Woroch 
Anna c. Antoniego (1927).” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Kobylnica Ruska pow. 
Lubaczów upowcy obrabowali i 
spalili 3 gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 5 Polaków.  
We wsi Lubliniec pow. Lubaczów 
zamordowali rolnika Michała Py-
tla. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 

sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.).  
   24 lutego:  
We wsi Białokiernica pow. Pod-
hajce banderowcy dokonali po-
nownego napadu na plebanię i 
zamordowali kościelnego Jana Wi-
chernika. 
We wsi Jasieniów Polny pow. 
Horodenka obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 7 Polaków.
We wsi Nietrepieńce (Neterpińce) 
pow. Zborów Ukraińcy zamordo-
wali 2 Polaków („Śledztwo w spra-
wie zbrodni ludobójstwa nacjonali-
stów ukraińskich w celu całkowite-
go wyniszczenia ludności polskiej 
w latach 1939 - 1945 na terenie 
powiatów Zborów i Brody, woj. 
tarnopolskie”; 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 ). 
   25 lutego:   
We wsi Zaleszczyki Małe pow. 
Buczacz upowcy zamordowali 39 
Polaków, w tym rodziców z 7 dzie-
ci w wieku od 8 miesięcy do 17 lat; 
morderstw dokonywali przy uży-
ciu siekier, noży i bagnetów, tylko 
jedną 80-letnią kobietę zastrzelili. 
„Zostali zamordowani (rozstrzela-
ni) moi krewni dziadek Szewczuk 
Józef, babcia Antonina Szewczuk 
zd. Kłos oraz ich dzieci Michał 
Szewczuk i Janina Szewczuk. Prze-
żył mój tata Stefan i jego brat Jan 
ponieważ dzięki Bogu nie było ich 
w domu byli na wojnie. Ich siostra 
Katarzyna też przeżyła, ponieważ 
tę noc spędziła w Jazłowcu u mo-
jej mamy, która wraz ze swoimi 
rodzicami i rodzeństwem w dzień 
24 lutego po nie przespanej nocy 
z 23/24 lutego 1945r (już wtedy 
banderowcy byli w Zaleszczykach 
Małych ale tylko narobili dużo 
hałasu i straszyli Polaków) uciekli 
do miasta”  (Krystyna Szewczuk-
-Zyss,  <krystynazyss@wp.pl>; w: 
www.ludobojstwo.pl oraz e-mail 
do autora). Relacjonuje Apolinary 
Kuliczkowski z Jazłowca: „Pew-
nej nocy wczesnego przedwiośnia 
1945, stojąc na swojej zmianie, 
usłyszałem jak gdyby strzały ka-
rabinowe. Wydawało mi się, że 
pochodzą one z kierunku Małych 
Zaleszczyk, wioski położonej około 
1,5 km na zachód od Jazłowca, w 
której zamieszkiwało kilka rodzin 
polskich. Podskoczyłem na placów-
kę i zawiadomiłem o tym zebra-
nych tam wartowników. Wszyscy 
zaczęliśmy nasłuchiwać. Ponieważ 
noc była dżdżysta, to jedni mówili, 
że to strzały, inni, że to wiatr stu-
ka blachą na kaplicy cmentarnej, 
bo placówka nasza znajdowała się 
nad rzeczką między cmentarzem 
jazłowieckim a browarskim (Bro-
wary, część Jazłowca, były w tym 
czasie oddzielną wsią). Nad ranem 
goniec na koniu przyniósł hiobo-
wą wieść. Wszyscy Polacy w Ma-
łych Zaleszczykach pomordowani. 
Około południa przywieźli zmasa-
krowane zwłoki, leżące rzędem na 
kilku furmankach. Widok był prze-
rażający. To nie były trupy. To były 
szczątki rozszarpanych, niewia-
domo jakich istnień ludzkich. Od-
był się uroczysty, ale w grobowym 
nastroju pogrzeb na jazłowieckim 
cmentarzu. Wszystkich pochowali 
w zbiorowej mogile.” (Apolina-
ry Kuliczkowski z Jazłowca; w: 
https://plus.gazetalubuska.pl/obr-
oncy-jazlowca-wartownicy-byli-
uzbrojeni-w-karabiny-automaty-i-

granaty-reczne/ar/11782397 ).
   26 lutego:  
We wsi Borysławka nadleśnictwo 
Nowe Sady pow. Dobromil  został 
zamordowany we własnym domu 
przez UPA gajowy Teodor Fredko-
wicz, ur. 1892 r., jego brat Michał 
został zamordowany w kwietniu 
1945 roku, pochowany w Bory-
sławce. (Edward Orłowski..., jw.).   
Na terenie gminy Leszniów pow. 
Brody Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka  („Śledztwo w sprawie 
zbrodni ludobójstwa nacjonalistów 
ukraińskich w celu całkowitego 
wyniszczenia 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 ). 
   W nocy z 26 na 27 lutego: 
We wsi Cygany pow. Borszczów: 
„Nocą z 26 II 45 na 27 II 45 r. ban-
da powróciła z lasu do wsi Cygany 
i bestialsko rozprawiła się z ludno-
ścią polską, mieszkającą w tejże 
w[si]. Rozstrzelano i wyrżnięto 8 
polskich rodzin, w tym:
I rodzina Kołodiczuk Mikołaj (imię 
urodzony w 1875 r. ojca nie usta-
lone),
Szekulska Wiera c. Mikołaja, uro-
dzona w 1909 r.
Szekulska Anna, urodzona w 1940 
r.
II rodzina Puziński Michał s. Grze-
gorza, urodzony w 1880 r.
Puzińska Stefania c. Michała, [uro-
dzona w] 1930 r.
Puzińska Anna c. Michała, [uro-
dzona w] 1933 r.
Puziński Józek s. Michała, [urodzo-
ny w] 1937 r.
III rodzina Olechowski Józef (imię 
ojca [urodzony w] 1880 r. nie usta-
lone),
Olechowska Maryna c. Józefa, 
[urodzona w] 1890 r.
IV rodzina Martyniuk Stefan s. An-
toniego, [urodzony w] 1930 r.
Martyniuk Weronika c. Antoniego, 
[urodzona w] 1928 r. 
V rodzina Junik Aniśka (imię ojca 
[urodzona w] 1912 r. nie ustalone),
Junik Kazimierz s. Stefana, [uro-
dzony w] 1931 r.
VI rodzina Żolińska Anna (imię 
ojca [urodzona w] 1888 r. nie usta-
lone),
Żolińska Halina c. Włodzimierza, 
[urodzona w] 1913 r.
Żolińska Antonina c. Antoniego, 
[urodzona w] 1943 r.
VII rodzina Martyniuk Antoni (imię 
ojca lat 62 nie ustalone),
Martyniuk Michalina c. Antoniego, 
lat 45
VIII r[odzina] Nieszczuk Polina 
(imię ojca lat 28 nie ustalone),
Nieszczuk Janka c. Trochima, lat 11
Puzińska Maria c. Michała została 
ranna, obecnie jest na leczeniu.
Mimo że w[ieś] Cygany i las zostały 
27 II 45 r. przeczesane przez istrie-
bitielnyj batalion oraz funkcjona-
riuszy RO NKWD i RO NKGB, 
banda nie została ustalona. Pod-
czas spotkania z aparatem s/o usta-
lono, że banda wyszła w kierun-
ku r[ejo]nu czernihowieckiego.” 
(Meldunek specjalny naczelnika 
RO NKGB w Skale dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskiego z 
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28 lutego 1945 r. W: PA SBU, F. 73, 
op. 1, spr. 82, k. 57–57 a.). Patrz też 
wyżej: 23 lutego 1945 roku...  
   27 lutego:  
We wsi Kalnica koło Wetliny 
pow. Lesko (Bieszczady) upowcy 
zamordowali 2 Polaków: małżeń-
stwo oraz ukrywaną przez nich Ży-
dówkę Haję Dym. 
We wsi Muchawka pow. Czortów 
zamordowali 10 Polaków. 
We wsi Ropienka pow. Lesko 
upowcy zastrzelili Władysława 
Szymoniaka. 
We wsi Wańkowa pow. Lesko  
upowcy powiesili Władysława Szy-
mańskiego. 
   W nocy z 27 na 28 lutego:
We wsi Brusno Nowe pow. Luba-
czów w czasie napadu na posteru-
nek milicji  UPA  zamordowała 13 
nieznanych milicjantów i ich ku-
charkę Marię Byrę. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.).  
   28 lutego:  
Chlebowice Świrskie pow. Prze-
myślany został porwany przez bo-
jówkę UPA Komar Antoni, 28, lat 
32, (Józef Wyspiański: Skutki na-
padów ukraińskich nacjonalistów 
w powiecie Przemyślany. w: Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich, tom 10, 
Kędzierzyn-Koźle 2018). 
We wsi Hrebenne pow. Toma-
szów Lubelski upowcy zakłuli ba-
gnetami 4 Polaków. 
We wsi Huta Stara pow. Buczacz 
podczas drugiego napadu zamor-
dowali 6 Polaków (5 kobiet i 1 
mężczyznę). ”Drugi napad miał 
miejsce pod koniec lutego 1945 r. 
(najprawdopodobniej było to 28). 
Mieszkańcy wsi Huta Stara zamor-
dowani podczas drugiego napadu: 
1. Żuczkowska Zofia lat ok. 60 - 
sądząc, że podobnie jak podczas 
pierwszego napadu kobietom nic się 
nie stanie, wyszła prosić banderow-
ców aby oszczędzili jej dom, została 
zabita. 2. Charęza Jan lat ok. 20. 
3.Biernacka Maria (zastrzelona). 4. 
Biernacka Zofia. 5.Biernacka Anna. 
6.Biernacka Maria (zastrzelona w 
czasie próby ukrycia się - strzałem 
w głowę)” (Roman Romanów, w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl). H. Komański, Sz. Siekier-
ka na s. 152 podają tylko napad z 
4 marca 1944 roku oraz mord 12 
Polaków NN, natomiast prof. L. 
Jankiewicz podaje 13 nazwisk ofiar 
pierwszego napadu. „28.02.1945 
r. w czasie drugiego napadu zgi-
nęło około 12 osób, ustalono tylko 
część nazwisk:. Biernacka Anna; 
Biernacka Maria; Biernacka Ma-
ria; Biernacka Zofia; Charęza Jan 
lat około 20;  Żuczkowska Zofia l. 
60;  Sześć osób NN.” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7).
We wsi Lubycza Królewska pow. 
Lubaczów zamordowali 5 Pola-
ków.  
We wsi Michalcze woj. stanisła-
wowskie: „28.02.1945 r. po okrut-
nych torturach zostali zamordowa-
ni: 1-5. Rodzina Bilczyńskich; 6-11. 
Rodzina Hawryłowiczów;  12. Ma-
stalerz Józefa c. Mikołaja (1906)” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).  
We wsi Nowosiółki-Bekerów 
pow. Podhajce napadli na plebanię 
i zamordowali ks. proboszcza Ma-
riana Dziamarskiego, jego siostrę, 
gosposię i kobietę ze Lwowa, która 

korzystała z noclegu na plebanii. 
Ciało księdza wrzucono do pobli-
skiego stawu, w którym po pewnym 
czasie wypłynął na powierzchnię. 
Był związany drutem  kolczastym. 
Przed śmiercią na piersiach wypa-
lono mu krzyż, wyrwano paznokcie 
i język, wydłubano oczy. „Bardzo 
obrazowo okoliczności śmierci ks. 
Dziamarskiego relacjonuje siostra 
Aniela Koj der ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP w Starej 
Wsi. Relację spisała w 1947 r. prze-
łożona generalna zgromadzenia 
s. Eleonora Jankiewicz na prośbę 
brata księdza, inżyniera Władysła-
wa Dziamarskiego: Na pół godzi-
ny przed rozegraniem się strasznej 
tragedii przyszedł śp. ks. Marian 
do sióstr i prosił, aby przyszły na 
probostwo a potem pójdą razem do 
kościoła, by tę noc spędzić (w okoli-
cy bowiem ponawiały się raz po raz 
napady Ukraińców). Siostry zgodzi-
ły się bardzo chętnie na propozycję 
śp. księdza proboszcza, bo i im było 
podówczas straszno w domu. Za-
trzymały się jeszcze, by się napić i 
coś ciepłego ubrać. Przy wyjściu 
z domu słyszały straszny krzyk, 
probostwo było już otoczone przez 
ok. 50 drabów, a przed drzwiami 
frontowymi był ustawiony kara-
bin maszynowy. Sześciu wtargnęło 
do środka pochwycili ks. Maria-
na, rzucili Go na ziemię i związali 
drutem kolczastym. Biedak płakał 
z bólu i prosił by Mu przynajmniej 
jedną rękę uwolnili. Siostry podpeł-
zły ogrodem na rękach bliżej pro-
bostwa i widziały, jak wyniesiono 
śp. ks. Mariana i rzucono na sanie. 
Wzięto też razem z księdzem dziew-
czynę (niejaką Milę Stajnerówne). 
Po chwili dali Ukraińcy trzy strzały 
do śp. ks. Mariana, a Siostry usły-
szały jeszcze Jego jęki, które wnet 
ucichły. Tak samo zamordowano 
ową dziewczynę. Następnie
rzucono zwłoki do stawu czy rzeki, 
płynącej blisko plebani. Mieszkań-
cy Bekerowa stali z daleka, krzycze-
li i lamentowali, ażeby ich zabito, 
skoro zamordowano im ,, Ojca”. O 
świcie przybiegły do sióstr niejaka 
panna Nusia, która była świadkiem 
wszystkiego i matka zamordowa-
nej Stajnerówny, obydwie prawie 
w koszulach, bo obdarto je i ogra-
biono ze wszystkiego. Przybyło też 
wojsko z Podhajec zawiadomione 
o napadzie, wojsko to rozpoczęło 
poszukiwania za  zwłokami zamor-
dowanych, ale bezskutecznie. Tak 
więc śp. ks. Marian padł na poste-
runku kapłańskim, nakłaniano Go 
przedtem, by wyjechał i w ten spo-
sób ratował życie, ale On odpowia-
dał, ze dopóki choćby jeden Polak 
był w Bekerowie, jego obowiązkiem 
jest trwać.  /.../ We wsi Nowosiółka-
-Bekerów oprócz ks. M. Dziamar-
skiego zginęło 8 osób (nazwiska 
wszystkich są ustalone), wypędzono 
ze wsi 1020 osoby, spalono 302 za-
grody”. (Dorota Stefańska: Marian 
Dziamarski (1900-1945) - kapłan, 
męczennik; w: Biuletyn Szatkow-
ski, Tom 11, 2011 r.). 
We wsi Zaleszczyki Stare pow. 
Zaleszczyki obrabowali gospodar-
stwa polskie i zamordowali 39 Po-
laków .  
We wsi Zatwarnica pow. Lesko 
zamordowali 2 Polaków.   
     Od września 1943 do lutego 
1944 roku:   
We wsi Borynia pow. Turka bande-
rowcy zamordowali 15 Polaków. 
   Na przełomie stycznia i lutego 
1945 roku:   
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż 

banderowcy uprowadzili 2 Pola-
ków, braci lat 17 i 18, którzy zagi-
nęli bez wieści. 
   W lutym 1945 roku (świadkowie 
nie podali dnia ):   
We wsi Cebrów pow. Tarnopol za-
mordowali 18 Polaków. Patrz  „W 
lutym 1944 roku”; „duży napad był 
w lutym 1945 r. a nie w lutym 1944 
r.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Cieszanów pow. Luba-
czów Ukraińcy zamordowali Fran-
ciszka Rozmusa.  
We wsi Dźwiniaczka pow. Borsz-
czów  banderowiec zastrzelił sąsia-
da – Polaka, gdy ten jechał saniami 
na stacje kolejową, aby wyjechać 
do Polski. 
We wsi Jaśliska pow. Sanok upo-
wcy uprowadzili i zamordowali 
Władysława Koguta, lat 21.  
We wsi Jezierzany pow. Borsz-
czów zamordowali 4 Polaków i 2 
Ukraińców, oraz pod koniec lutego 
bojówka UPA dowodzona przez 
Olgę Wadowską zamordowała 10 
Polaków pracujących przy wyrębie 
lasu. 
We wsi Karolówka pow. Borsz-
czów upowcy po torturach powie-
sili na słupach telegraficznych dwie 
40-letnie kobiety (Kulczycką oraz 
Weronikę Mościcką) oraz  zastrze-
lili 19-letniego Dominika Kulczyc-
kiego, gdy podjął ucieczkę; a także 
został zamordowany Jan Mościcki 
lat 13. (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
We wsi Kobylnica Ruska pow. 
Jaworów zamordowali i spalili 
ciało razem z budynkami 21-let-
niego Michała Karemeczkę. Oraz: 
We wsi Kobylnica pow. Lubaczów 
w lutym 1945 r. zamordowali Mi-
chała Jaremeczkę ur. 1923 r. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.). 
We wsi Kokoszyńce pow. Skałat 
zamordowali Annę Wysokólską i 
jej 16-letnią córkę Stefanię. 
We wsi  Kośmierzyn pow. Bu-
czacz został zamordowany Szum-
ski Henryk l. 16.
We wsi Kurniki Szlachcinieckie 
pow. Tarnopol zamordowali 3 Po-
lki: 15-letnią Genowefę Łagisz, jej 
17-letnią siostrę Stefanię Łagisz 
oraz 60-letnią nauczycielkę Wandę 
Lwowską. A także 4-osobową ro-
dzinę ukraińską Chomickich z cór-
kami lat 4 i 6. 
We wsi Kutyska pow. Tłumacz 
banderowcy zamordowali 20 Pola-
ków, w tym Rozalię Fas z 5 dzieci: 
córkami lat 8, 16 i 18, synem lat 6 
i 3-miesięcznym niemowlęciem, 
troje najmłodszych dzieci wrzuci-
li do studni, dwie najstarsze córki 
wywieźli i wrzucili do rzeki Dniestr 
(Siekierka..., s. 698; stanisławow-
skie). 
We wsi Litowiska pow. Brody w 
lutym 1945 r. dowódca miejscowej 
bandy UPA Iwan Jarosz kazał po-
wiesić swoją bratową, Jadwigę Lu-
dwikę Jarosz z d. Cieśla, ur. w 1915 
r.,  ponieważ była Polką. (Komań-
ski..., s. 74 oraz: Jan Pinkiewicz; 
w: http://pinkiewicz.prv.pl/remini-
scencje-z-wsi-podolskiej-Hucisko-
-Brodzkie.html ).   
We wsi Lisko pow. Kamionka 
Strumiłowa: „W lutym 1945 roku, 
Kupiak ze swoją bojówką zatrzymał 
we wsi Lisko przewodniczącego 
wiejskiej Rady, Michała Hnaty-
szyna, zaprowadził go do opusz-
czonego gospodarstwa i osobiście 

zastrzelił. W tym czasie Bogdan 
Czuczman, Jarosław Iwanow i inni 
na rozkaz Kupiaka wymordowali 
całą rodzinę Hnatyszyna, żonę, cór-
kę Bognę i rodziców – Józefę Zarę-
bę, Włodzimierza Zarębę i Paraskę 
Hajłasz. Mienie ich podobnie jak 
innych pomordowanych wzboga-
ciło konto szefów bandy. Zeznania 
świadka Falińskiej Susabowskiej: 
„Grzegorz Pryszlak „Mikuszka 
posłał mnie z pocztą do Kupiaka 
i prosił, abym będąc we wsi Lisko 
dowiedziała się o jego matkę, która 
mieszkała w Nowosiółkach. We wsi 
Lisko zatrzymałam się u jakiegoś 
gospodarza, spotkałam się z Ku-
piakiem i oddałam mu pocztę. W 
tym czasie w bojówce Kupiaka wi-
działam Andrzeja Moroza, Włodzi-
mierza Olijnyka, Jana Szewczuka i 
jeszcze kilku innych. Dowiedziałam 
się tam też, że pytał o mnie prze-
wodniczący wiejskiej Rady, Michał 
Hnatyszyn, co mnie bardzo zacie-
kawiło i zaniepokoiło. Od gospoda-
rzy dowiedziałam się, że on często 
jeździ do rejonu, gdzie spotyka się 
z przedstawicielami sowieckiej wła-
dzy i wraca późno do domu. Pisem-
nie zawiadomiłam o tym Kupiaka. 
Po przyjeździe Kupiaka i Moroza, 
opowiedziałam im o Mikołaju Hna-
tyszynie i prosiłam, by wyjaśnili, 
dlaczego Hnatyszym interesuje się 
moją osobą. Kupiak obiecał mi 
to wyjaśnić. Razem z Morozem i 
Kupiakiem udałam się do chału-
py Hnatyszyna. Hnatyszyn zoba-
czył nas przed domem i bardzo się 
wystraszył. Po krótkiej rozmowie, 
Kupiak kazał Morozowi pilnować 
Hnatyszyna, a mnie odprowadził do 
gospodarza, u którego mieszkałam 
i powiedział, że rozmowa z Hnaty-
szynem nie ma żadnego sensu. Za-
pytał przy mnie Hojnicza, czy jest 
tu w pobliżu pusty dom, w którym 
można by swobodnie porozmawiać. 
Ten wskazał mu jakiś budynek. Na-
stępnego dnia dowiedziałam się od 
gospodarza, że Hnatyszyn został za-
mordowany, a oprócz niego zamor-
dowano jeszcze jego żonę, dorosłą 
córkę i innych dorosłych miesz-
kańców wsi. Przy pierwszym spo-
tkaniu po tych wydarzeniach Ku-
piak powiedział mi, że on zastrzelił 
Hnatyszyna i resztę członków jego 
rodziny, a następnie wszystkie tru-
py zakopali w kupie gnoju. Uczy-
niono to dlatego, aby wyglądało, że 
cała rodzina wyjechała do miasta. 
Ponieważ w chałupie były ślady 
krwi i wszystko mogło się wydać, 
bandyci zabili na podwórzu krowę 
i jej krwią oblali mieszkanie. Cały 
majątek Hnatyszyna rozgrabiono”. 
(Bronisław Szeremeta: „Watażka 
jego zbrodnie i zakłamane wspo-
mnienia”. W: http://www.republika.
pl/szeremeta/watazka.htm ).
We wsi Łanowce pow. Borszczów 
zamordowali ponad 20 Polaków 
(Kubów..., jw.).
We wsi Łapajowka pow. Jawo-
rów pobili gajowego w wyniku 
czego zmarł. 
We wsi Nakwasza pow. Brody 
„ukraińscy partyzanci” przecię-
li piłą stolarską 60-letnią Rozalię 
Wróblewską. Mordując ją śmieli 
się: „Pomału riż, bo hołośno kry-
czyt”  (Komański..., s. 77).  
We wsi Niskołazy pow. Buczacz: 
„W pierwszej połowie lutego 1945 
roku banda „Bystrego” we wsi Ni-
skołazy rejonu koropieckiego spali-
ła około 80 domów i zamordowała 
23 mieszkańców narodowości pol-
skiej.
Naczelnik Koropieckiego RO MGB 
Kapitan KURIENNOJ

9 marca 1951 roku”  (Notatka na-
czelnika RO MGB w Koropcu z 9 
marca 1951 r. w sprawie aktów ter-
roru UPA w 1945 r. W: PA SBU, F. 
26, op. 2, spr. 2, k. 11–12.)  
We wsi Paszowa pow. Lesko za-
mordowali 5-osobową rodzinę 
sołtysa Dymitra Mazura: ojca z 3 
dzieci powiesili, matkę zakłuli ba-
gnetami. 
We wsi Rozwiany pow. Trem-
bowla zamordowali 2 Polaków, 
inwalidów. 
We wsi Rzepińce pow. Buczacz 
zamordowali 25 Polaków, w tym 
6-osobową rodzinę Zagajczuków z 
4 dzieci, 4-osobową rodzinę Kryc-
kich z 2 dzieci, rodzinę nauczycieli 
Nabowczuków z 2 córkami. 
We wsi Siedliska pow. Przemyśl 
zamordowali 3 Polaków i 11 Rusi-
nów. 
We wsi Strzałkowce pow. Borsz-
czów zamordowali 5-osobową pol-
ską rodzinę Bąków, która schroniła 
się na noc u sąsiada Ukraińca są-
dząc, że tutaj będzie bezpieczna. 
We wsi Szczutków pow. Luba-
czów zamordowali  Bronisława 
Kopciucha ur. 1924 r. 
We wsi Turówka pow. Skałat: 
„Na początku lutego 1945 r., w cza-
sie drugiego napadu UPA (pierwszy 
miał miejsce ok. Bożego Narodze-
nia 1944 r.), zginęło 6 osób NN 
i ksiądz rzymsko-katolicki Wit”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).   
We wsi Ubinie pow. Kamionka 
Strumiłowa uprowadzili i zastrze-
lili 3 Polaków. 
We wsi Wolica Derewlańska pow. 
Kamionka Strumiłowa zamordo-
wali Mieczysława Trojanowskiego. 
(Kubów..., jw.). 
We wsi Załoźce pow. Zborów za-
mordowali 4-osobową polską ro-
dzinę: Annę i Jana Kwiatek i  2 ich 
córki. 
We wsi Żeżawa pow. Zaleszczyki 
zamordowali 3 Polki: lat 80, jej sio-
strę i wychowanicę. 
We wsi Żnibrody pow. Buczacz 
zamordowali 8 Polaków, w tym 
5-osobową rodzinę Nowackich z 3 
dzieci.

 Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania, 
które nie są wymieniane przy poda-
wanych przypadkach zbrodni:  
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo 
nacjonalistów ukraińskich na Po-
lakach na Lubelszczyźnie w latach 
1939 – 1947; Wrocław 2007.  
Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie tar-
nopolskim 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 stanisławowskim 
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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Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego
Wierzę, że naród polski będzie jeszcze kiedyś 
naprawdę mądrze i długo szczęśliwy…(6)
Opracowanie: Piotr Strzetelski
Oto szósta część opowieści – 
pamiętnika - napisanego przez 
brata mojego pradziadka Ma-
riana Strzetelskiego z okresu 
I wojny światowej. Opowiada 
ona o upadku Twierdzy Prze-
myśl i przejęciu miasta przez 
Rosjan. Następuje ewakuacja 
żołnierzy austriackich najpierw 
do Żurawicy, potem do Jaro-
sławia. Rosjanie wprowadzają 
terror w mieście. Z Jarosławia 
Rosjanie przewożą jeńców do 
Lwowa. Tam na stacji kolejowej 
Marian Strzetelski po raz ostat-
ni spotyka się ze swoją narze-
czoną Czesławą Gubrynowicz 
i bardzo czule żegna się z nią 
na następne siedem lat. Pociąg 
załadowany do pełna żołnie-
rzami austriackimi wyrusza w 
długą drogę aż na Syberię. Po 
paru tygodniach jazy dociera 
do Permu, do obozu jenieckiego 
w Wierchnija Mułła. Stamtąd 
Marian Strzetelski zgłasza się 
na ochotnika do budowy kolei 
transsyberyjskiej linii Kazań 
-Jekaterynburg.

Zapraszam do lektury…

Przemyśl 20.IX.1922

Wyspałem się znakomicie zarów-
no dzisiaj jak i wtedy przed laty w 
Przemyślu. Wówczas w nocy, z 21 
na 22 marca 1915 roku, wszystkie 
forty jak i wolno stojące baterie 
strzelały bez celu poza twierdzę. 
Opowiadano sobie później, że te 
na „chybił trafił pukanie” podob-
no wyrządziło moskalom więcej 
szkód niż poprzednie strzelanie 
z celowaniem. Podobno wina jak 
słyszałem, była po stronie starych 
i dość mocno zużytych armat. Tak 
byłem zmęczony i spragniony 
snu, że nawet ta silna kanonada 
nie była mnie w stanie wyrwać 
z objęć Morfeusza. O czwartej 
rano zebraliśmy wszystkie nasze 
manatki i odmaszerowaliśmy w 
stronę Prałkowiec[1]. Wtedy roz-
poczęło się niszczenie twierdzy. 
Co chwilę z różnych stron słychać 
było huk eksplozji wysadzanych 
w powietrze fortów, nad którymi 
unosiły się kłęby czarnego, gę-
stego dymu. To zapewne wysa-
dzano w powietrze prochownie, 
w których na tyle jeszcze było 
amunicji, że przez długi czas sły-
chać było odgłosy wybuchów i 
świsty przelatujących w oddali 
kul. Niszczono również pojedyn-
cze działa. Żal mi było 3 czy też 4 
sztuk ciężkich dział kalibru 35,5 
cm pozostawionych w Przemy-
ślu. Były to swoistego rodzaju 
olbrzymy, które nieraz widziałem 
jak były transportowane na lawe-
tach ciężarowych automobilów w 
miejsca, z których skuteczniej ra-
ziły nieprzyjaciela. Teraz niestety 
milczały zapewne zagwożdżone. 
Widziałem, jak niszczono rów-
nież stosy dokumentów wojsko-
wych, kolby karabinów rozbijano 
o pnie drzew i rzucano na płonące 
ognisko. Pojedynczą amunicję 

karabinową oraz całe magazynki 
rozrzucano po polu lub po prostu 
wrzucano do Sanu. Wozy kuchni 
polowej rąbano toporami, nisz-
czono również zapasy żywno-
ści. Nie oszczędzono również i 
koni. Widziałem jak przed jeden 
z baraków przyprowadzono dwa 
piękne wierzchowce. Jednym z 
nich to był koń pułkownika Gil-
li’ego. Staliśmy i patrzyli jak 
jeden z żołnierzy zarzucił tym 
biednym zwierzętom worki na 
oczy, a sierżant toporem grzmocił 
je po głowach tak długo aż padły 
bez życia. Zaraz więc rzucili się 
na nie wygłodniali żołnierze i z 
drgających jeszcze ud końskich 
bagnetami wycięli spore kawały 
mięsa i tę krwawą zdobycz poszli 
przypiekać nad ogniskiem. Łzy 
stanęły mi w oczach na ten okrut-
ny widok, a pułkownik bez słowa 
odszedł. Potem jeszcze przez dłu-
gi czas nie można było z nim nor-
malnie porozmawiać. Nieraz jesz-
cze przyszło mi oglądać podobne 
widoki, więc zahartowałem się na 
nie. Pozostał mi jednak na długo 
w pamięci wielki niesmak i wstręt 
do przemocy. 

 Nadszedł w końcu rozkaz by wró-
cić do Kulikowiec na dawne nasze 
stanowiska. Zarządzono zbiórkę i 
wyruszyliśmy. Brama wjazdowa 
do twierdzy od strony Krasiczyna 
była już otwarta, nie strzeżona. 
Widać było, że Moskale jeszcze 
do niej się nie przybliżyli. Zresztą 
po co mieli by się śpieszyć sko-
ro i tak już niedługo mieli urzą-
dzić paradny, zwycięski wjazd do 
twierdzy. Żołnierze sformowani 
w poszczególne kompanie, razem 
z feldfeblami na czele zebrali się 
na pobliskiej łące. My oficerowie, 
zniszczywszy uprzednio wszelkie 
dokumenty, ważne notatki i broń 
palną zebrani byliśmy tuż przy 
wejściu do twierdzy. Punktualnie 
o godzinie siódmej rozpoczęło 
się poddanie miasta i przekaza-
nie poszczególnych fortów Ro-
sjanom. Pułkownik rozkazał, by 
na ochotnika zgłosiło się dwóch 
żołnierzy, którzy w miarę dobrze 
mówią w języku rosyjskim i z 
białą flagą wyszło poddać twier-
dzę. Nikt jednak nie umiał po ro-
syjsku mówić dość dobrze, więc 
pułkownik wskazał na mnie jako 
na osobę znającą język ruski, lecz 
wytłumaczyłem mu że ruski i ro-
syjski to dwa różne języki. Padło 
więc na jednego Czecha i Niem-
ca, którzy dzięki studiowaniu w 
wolnych chwilach zdobytych ro-
syjskich  książek bez problemu 
potrafili porozumieć się w języ-
ku wroga. Oni to zatknąwszy na 
szabli znalezioną gdzieś niedużą, 
utytłaną w błocie białą szmatę 
wyszli na zewnątrz by oficjalnie 
poddać twierdzę. Mgła znad Sanu 
jeszcze nie opadła, więc rosyj-
scy żołnierze stojący na drodze 
prowadzącej do twierdzy nie za-
uważyli białej szmaty i parędzie-
siąt kroków przed nimi nakazali 
zawrócić naszym emisariuszom. 

Nie pomogły nawet ustne zapew-
nienia o chęci poddania się. Ze 
spuszczonymi głowami, wlokąc 
za sobą brudną ścierkę wrócili do 
twierdzy. Wówczas przypomnia-
łem sobie, że parę minut temu wi-
działem, iż nasz lekarz bataliono-
wy, z pochodzenia Żyd w dalszym 
ciągu śpi w najlepsze na pięknie 
rozłożonym białym prześciera-
dle. Jakaż by z tego mogła być 
wspaniała biała flaga. Zaraz więc 
przyniesiono od wielce awanturu-
jącego się lekarza prześcieradło, 
zatknięto na długiej żerdzi i po 
raz wtóry wyruszono naprzeciw 
rosyjskich żołnierzy błagać o 
przyjęcie Przemyśla w posiadanie 
„białego cara batiuszki”. Zaczęto 
się zastanawiać co teraz będzie? 
Część żołnierzy, w tym głównie 
Niemcy i Czesi zaczęło się oba-
wiać krwawej zemsty ze strony 
dzikich Kozaków. Mówiono, że 
na pewno zaraz po wkroczeniu do 
miasta urządzą rzeź, jakiś wielki 
pogrom w odwecie za tak długą i 
wytrwała obronę miasta.

 W tym czasie poznałem się z 
kadet aspirantem Darowskim z 
Przemyśla, który zachorował w 
czasie odwrotu naszej armii prze-
chodzącej przez miasto. Służył 
chyba w 30 Pułku Piechoty. Gdy 
wyzdrowiał przydzielono go do 
naszego pułku. Nie widywałem 
go wówczas dość często bo ich 
batalion był rozkwaterowany w 
sąsiedniej wsi, a ja w kancela-
rii pułkowej bywałem rzadko. 
Więc tych kilka razy kiedy on 
też przyjeżdżał do dowództwa 
nie mieliśmy okazji się spotkać. 
Jednak później nasze drogi się 
bardziej skrzyżowały. Śmialiśmy 
się wspólnie razem z tych obaw 
przed Kozakami. Mówiliśmy „…
Przecież ta twierdza, która teraz 
poddaje się znana jest na całym 
świecie. Nie ma więc powodu do 
obaw przed jakimikolwiek wy-
kroczeniami ze strony Rosjan. 
Przecież w armii rosyjskiej są też 
generałowie, wyżsi oficerowie i 
inne ważne osoby, które na takie 
rzeczy nie pozwolą…”.

 Około ósmej pokazały się pierw-
sze, nieliczne jeszcze patrole ko-
zackie. Przejechały obok nas i 
pognały w kierunku miasta. Sły-
szałem później, że deputacja od-
świętnie ubranych Żydów prze-
myskich uroczyście wiwatując 
na cześć cara chciała przywitać 
chlebem, solą i wodą wkraczają-
cych do miasta Kozaków. Jednak 
przeliczyli się w swoich wierno-
poddańczych oczekiwaniach gdy 
nahajki rosyjskie spadły na ich 
plecy siekąc boleśnie gdzie po-
padnie. Za Kozakami nadszedł 
oddział piechoty rosyjskiej cią-
gnącej na malutkich dwukółkach 
kilka karabinów maszynowych. 
Ustawił się naprzeciwko nas, na 
pobliskiej łące, po drugiej stronie 
drogi. Zaraz za piechotą nadcią-
gnęła kawaleria i artyleria. My 
byliśmy w dalszym ciągu „przy 

szablach”. Nagle podeszło do nas 
kilku elegancko ubranych ofice-
rów rosyjskich. Okazało się, że 
wśród nich było kilku Polaków 
oraz Rosjan mówiących zarówno 
po polsku, niemiecku jak i fran-
cusku. Rozpoczęła się wspólna, 
w miarę sympatyczna rozmo-
wa. Była to świetna okazja do 
wspólnego poznania się. Ze śmie-
chem zaczęto sobie przypominać 
wspólne walki w czasie naszych 
wypadów z okopów. Nagle pod-
szedł do nas jeden z adiutantów 
głównego dowodzącego i przy-
niósł rozkaz iż w dowód uznania 
dla dzielności załogi Przemyśla 
‘komandirujuszczij’ pozwala 
wszystkim oficerom zachować 
dystynkcje i szable.

 Zrobiło się już około dziesiątej. 
Śniadanie u nas w „menaży” już 
było przygotowane więc zapro-
siliśmy paru oficerów rosyjskich 
do nas na „zawtrak”. W trakcie 
rozmowy przekonaliśmy się, że 
Rosjanie byli znakomicie poin-
formowani, nawet co do drob-
nych szczegółów na temat tego 
co się działo w twierdzy w trakcie 
jej oblężenia. Znali nawet nazwi-
ska i imiona oficerów naszego 
wojska, ich charakter i rysopis, 
stanowisko służbowe, a nawet 
skład i usposobienie szeregow-
ców kompanii. Przypomniałem 
sobie wówczas, że w mieście wi-
dywałem wałęsających się rosyj-
skich chłopców lat około 10-14. 
Byli to znakomici wywiadowcy. 
Jeden z nich, mający nie więcej 
jak 13 lat, bywał codziennie w 
twierdzy. Mówił dobrze po pol-
sku, rusku i niemiecku. Przebrany 
był za wiejskiego chłopaka przy-
noszącego mleko z pobliskiej wsi. 
Miał twarz prawdziwego łobuza, 
no może trochę roztrzepanego. 
Całymi godzinami wystawał na 
schodach w dowództwie u Ku-
smanka wśród masy cywilnych 
petentów proszących o kartki na 
chleb, mąkę i inne artykuły żyw-
nościowe. Podsłuchiwał rozmo-
wy przychodzących tam oficerów, 
rozglądał się wszystko notując w 
głowie, by później po otrzymaniu 
dodatkowych poufnych informa-
cji od innych szpiegów rozmiesz-
czonych po całym mieście, pod 
koniec dnia wyjść z twierdzy i 

zameldować o wszystkim oblega-
jących miasto Rosjanom.

 Po śniadaniu i wesołej pogawęd-
ce z rosyjskimi oficerami wróci-
liśmy do reszty naszych żołnie-
rzy rozlokowanych przy drodze. 
Na rozkaz rosyjskich oficerów 
żołnierze pod komendą swoich 
„Feldfebli” odchodzili w stronę 
Żurawicy, konwojowani przez 
kilkudziesięciu Kozaków. Nagle 
od strony miasta nadjechał jakiś 
rosyjski oficer, okazało się że ad-
iutant jednego z generałów, i za-
żądał od nas wskazania miejsca 
zaminowania fortów. Doniesiono 
im podobno, że załoga twier-
dzy urządziła pułapkę w kaza-
matach fortów, tak by Rosjanie 
gdy wejdą do środka wylecieli 
w powietrze. Nic o tym nie wie-
dzieliśmy. Prawdopodobnie była 
to mocno strzeżona tajemnica 
oficerów ‘Geniedirection’ i tylko 
oni mogli wskazać jak zniszczyć 
miny, jeśli w ogóle jakiekolwiek 
były założone. Nasza odpowiedź 
i taki obrót sprawy nie zadowolił 
adiutanta, który stwierdził, że z 
rozkazu generała, za brak współ-
pracy z rosyjską armią musimy 
oddać szable, a noc przepędzimy 
w kazamatach fortów. Oddawszy 
nasze szable zastanawiałem się co 
się dalej wydarzy obserwując jak 
rosyjscy oficerowie i kawaleria 
paradują z ‘austryjskimi brzęka-
dłami’ przy boku. Minęło niespeł-
na pół godziny, gdy nagle zjawił 
się kolejny kurier od innego ge-
nerała i przyniósł zmieniony roz-
kaz – „…Szable wolno zostawić 
i natychmiast odmaszerować do 
koszar w Żurawicy na nocleg…”.

 Pułkownik Paweł Gilli rozkazał 
by wspomniany już wcześniej 
przeze mnie porucznik Birnbaum 
pozostał w forcie, odebrał zare-
kwirowane przez Rosjan nasze 
szable i dostarczył je do Żurawicy 
- niestety porucznika Birnbauma 
już więcej nie spotkałem. My zaś 
zgodnie z rozkazem, załadowaw-
szy co kto miał na sześć podsta-
wionych wozów, odmaszerowa-
liśmy w stronę Żurawicy. Nasz 
zarządca menaży porucznik dr 
Jedliczek wpakował na jeden z 
wozów pozostałe jeszcze zapasy 
konserw, wódkę, chleb, sery i cze-

/ Oddział Zaopatrzenia Technicznego Wojska Polskiego V Dywizji Syberyjskiej generała 
Czumy -Nowonikołajewsk rok 1919. Kapitan Marian Strzetelski siedzi w drugim rzędzie 
trzeci od prawej strony. W tym czasie był Naczelnikiem Oddziału Zaopatrzenia Technicz-

nego przy Dowództwie Wojska Polskiego. 
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koladę, i tak konwojowani przez 
sześciu kawalerzystów rosyjskich 
i jednego oficera wyruszyliśmy 
do miejsca naszego zakwatero-
wania. Ponieważ mosty na Sanie 
były zniszczone posuwaliśmy się 
lewym brzegiem rzeki. Deszcz 
zaczął znowu padać. Tonąc w bło-
cie, już późno w nocy dotarliśmy 
do mocno przepełnionych bara-
ków w Żurawicy. Okazało się, 
że niektóre okna i piece były po-
rozbijane i zniszczone, w izbach 
panował brud, wszędzie walały 
się jakieś śmieci i gruz, a do tego 
panował niemiłościwy ścisk i har-
mider żołnierzy, którzy próbowa-
li odpocząć w każdej niezajętej 
jeszcze przestrzeni baraków. Do-
datkowo smród przemoczonych 
ubrań i spoconych ciał potęgował 
nasze doznania. Zauważyłem, że 
tylko Węgrzy, którzy dotarli do 
Żurawicy jako pierwsi urządzili 
się tam znakomicie. Pozajmowali 
oni te izby, w których mogło po-
mieścić się nawet ze czterdzieści 
osób, poznosili gdzieś zdobyte 
łóżka wraz z siennikami, zapalili 
połamanymi meblami w piecach i 
po ośmiu, może dziesięciu zade-
kowali się w izbach, nie wpusz-
czając do nich nikogo. Długo 
chodziliśmy tak od baraku do ba-
raku, od izby do izby, jednak ni-
gdzie nie chciano nas przyjąć. W 
końcu na siłę wpakowaliśmy się 
do jednej niepełnej izby, w której 
stacjonowali artylerzyści. Mój 
Jan w jednym z pokojów znalazł 
pusty kąt przy rozwalonym pie-
cu. Nikt tam nie leżał gdyż sporo 
było tam gruzu. Jan rozścielił na 
ziemi szeroką płachtę – namiotkę, 
załadował ją gruzem i wyniósł 
na zewnątrz. Potem położył na 
pustej podłodze tę samą płachtę, 
a na niej koc. Położyliśmy się 
obok siebie, przykryli drugim 
kocem oraz płaszczami i zasnęli. 
Wcześnie rano zbudził nas gwar. 
Zerwaliśmy się na równe nogi, 
zabrali nasze manatki i wyszli-
śmy na zewnątrz szukać naszych. 
Deszcz dalej padał, zrobiło się 
jeszcze zimniej niż wczoraj. Bli-
sko baraku znaleźliśmy porucz-
nika dr Jeliczka, który rozdzielał 
między wszystkich oficerów za-
pasy z menaży. Jan zagrzał dla 
nas otrzymane konserwy. Podje-
dliśmy trochę, wypili po kieliszku 
wódki, zapalili papierosa i krążąc 
tak po placu czekali na dalszy tok 
wydarzeń. Około południa przy-
szedł rozkaz by na powrót zor-
ganizować i zebrać do kupy nasz 
pułk. Dobrze powiedzieć, zadanie 
wprost niemożliwe do wykona-
nia. Przecież trudno było zebrać 
wspólnie wszystkich naszych 
oficerów choć byli względnie ra-
zem rozlokowani, a cóż dopiero 
myśleć o przeszło 1000 żołnie-
rzy, którzy rozeszli się po całym 
placu ćwiczeń, pobliskich łąkach, 
zaglądali do chłopskich chat i wy-
mieszali się z kilku tysięcznym 
tłumem różnych żołnierzy. Mia-
łem szczęście gdyż jakoś wykrę-
ciłem się od tego zadania, a Jan 
dość szybko znalazł pozostałych 
moich ludzi, którzy w miarę trzy-
mali się razem. W końcu po paru 
godzinach udało się zebrać do 
kupy i sformować pułk. Wpraw-
dzie nie byli to jedynie żołnierze 
wchodzący w skład naszej forma-
cji, ale moskale nie wyznali się na 
tym. Najważniejsze, że zgadzała 
się ilość. W końcu żołnierze ra-
zem z feldfeblami pomaszerowali 
do Radymna, a my chwilę później 

wyruszyliśmy za nimi. Deszcz 
zaczął coraz bardziej padać. Miej-
scami lało naprawdę rzęsiście. Iść 
było bardzo trudno bo błoto na 
drodze rozdeptane tysiącami nóg 
maszerujących żołnierzy stało się 
wprost nie do przebycia. Małymi 
grupkami rozeszliśmy się więc 
na boczne, jeszcze nie rozdep-
tane ścieżki i zamarznięte pola. 
Słabsi żołnierze zaczęli zostawać 
w tyle, chronili się przed coraz 
bardziej padającym deszczem w 
stogach siana lub mijających po 
drodze opuszczonych wiejskich 
chałupach. Zmrok robił się coraz 
bardziej ponury. Rosjanie rów-
nież szczękali zębami i przemo-
czeni byli do suchej nitki , więc 
właściwie nie pilnowali tej całej 
wolno posuwającej się do przodu, 
wynędzniałej żołnierskiej biedo-
ty. Około północy grupka kilku 
naszych oficerów, w tym ja i mój 
Jan, dowlekliśmy się w końcu do 
jakiejś wsi. Wszędzie w chatach 
było pełno. Na dworze zaczął wiać 
mroźny wiatr, nogi nasze ustały 
ze zmęczenia. W pewnym mo-
mencie zobaczyłem jakąś stodołę, 
więc razem z Janem i kilkoma ofi-
cerami przez niewielką dziurę w 
ścianie wsunęliśmy się do środka. 
Było tam pełno słomy z młócki 
maszynowej, owinąłem się więc 
w przemoczony koc i sam mokry 
i zziębnięty wsunąłem pod głowę 
dość rzadką, nie stłoczoną słomę. 
Pól leżąc i pół siedząc, trzęsąc się 
z zimna, bo wiatr przez dziury w 
stodole porządnie dmuchał, prze-
męczyłem się tak do rana. Ledwo 
zaczęło świtać poszliśmy do wsi 
usytułowanej bliżej cerkwi, gdzie 
do dalszego pochodu zaczęli się 
gromadzić żołnierze. Wieś była 
polska, kościół murowany, na 
placu przed nim stało kilka baterii 
rosyjskich, a wszędzie widać było 
moskali. Jan poszedł szukać czy 
nie znajdzie gdzieś trochę mleka 
i chleba dla mnie. Niedługo wró-
cił bardzo uradowany. Okazało 
się, że Pan nauczyciel zna mnie 
osobiście i zaprasza nas do siebie 
do mieszkania. Idziemy więc, cali 
mokrzy, brudni i przemarznięci. 
Nauczyciel bardzo miły, przed-
stawiamy się i z rozmowy wyni-
ka, że pan nauczyciel (nazwiska 
niestety nie pamiętam), Polak, 
znał bardzo dobrze mojego brata 
Miecia [2], z którym spotykał się 
często w czasie jego lustracji kas 
Raiffeisena [3]. Ucieszył się bar-
dzo z tego spotkania. Pozwolił się 
nam umyć i ogrzać oraz wyczy-
ścić zabłocone buty i ubranie. Na-
karmił nas i poczęstował gorącą 
kawą. Próbowałem nawet się tro-
chę zdrzemnąć, lecz ze zmęczenia 
nie mogłem zasnąć. Przyszedł w 
końcu czas się pożegnać. Podzię-
kowaliśmy pięknie gospodarzowi 
i jego ślicznej żonie za okazaną 
nam gościnność i życzliwość. 
Wypoczęci i umyci poszliśmy na 
plac przed kościół, gdzie zbierali 
się żołnierze na zbiórkę. Po krót-
kiej chwili odmaszerowaliśmy do 
Radymna, a stamtąd do Jarosła-
wia. Tam zaprowadzono nas do 
jakiś murowanych koszar, gdzie 
na pierwszym piętrze mieliśmy 
zamieszkać i spędzić następne 
2-3 dni. Atmosfera była w miarę 
luźna, nawet pozwalano nam po 
kilku z konwoju wychodzić do 
miasta. Jednego dnia poszedłem 
i ja, kupiłem parę kartek i napi-
sałem do Ciebie Najukochańsza 
Żono parę słów. Potem zaszedłem 
z innymi do cukierni, gdzie z 

wielkim smakiem wypiłem dwie 
kawy i zjadłem chyba z dziesięć 
ciastek. Wychodząc nie zapo-
mniałem też i o Janie zabierając 
ze sobą parę słodkich wypieków. 
Od cukiernika dowiedzieliśmy 
się, że stacjonujący w Jarosławiu 
moskale strasznie się panoszą i 
wprowadzają terror w mieście. 
Przed kilku dniami, zanim do-
tarliśmy na kwaterę komendant 
Jarosławia rozkazał rozstrzelać 
kilkanaście młodych dziewcząt i 
to tylko dlatego, że miejski lekarz 
stwierdził, że są zarażone syfili-
sem i oficerów rosyjskich zara-
żają. W zaufaniu cukiernik nam 
zdradził, że to oficerowie rosyjscy 
je zgwałcili i zarazili, a potem to 
od tych dziewcząt inni się poza-
rażali. Jako, że choroby wene-
ryczne strasznie wśród żołnierzy 
rosyjskich rozpanoszyły się, więc 
komendant miasta musiał w taki 
drakoński sposób „źródło zarazy” 
zlikwidować. Był to pierwszy od 
wybuchu wojny wypadek tak bru-
talnego postępowania rosyjskiej 
komendy z jakim przyszło mi się 
zetknąć. Sytuacja ta podziałała 
na mnie bardzo przygnębiająco i 
przeszył mnie dreszcz gdy pomy-
ślałem sobie, że i ty Biedactwo 
Moje możesz być również na bru-
talność tych dzikusów narażona. 
A ja siedzę tu w Jarosławiu, bez-
bronny, pilnowany przez Rosjan 
i jestem z dala od Ciebie. Serce 
me nieodparcie ciągnie do Twego 
serca by w razie potrzeby życie 
oddać w Twej obronie. Smutne 
myśli krążyły mi po głowie gdy 
siedziałem i pisałem kartki do 
Ciebie – czy doszły, nie wiem.

 W Jarosławiu trzymano nas dość 
długo i to tylko dlatego, że za-
brakło wagonów do transportu 
jeńców. Przez ten czas żadnego 
wiktu nam nie dawano, płacono 
jedynie na dzień 1 rubel i 50 ko-
piejek. Były to pierwsze pienią-
dze rosyjskie wypłacone nam w 
niewoli. Wreszcie nadszedł dzień, 
gdzie zebrano nas do kupy i po-
pędzono na dworzec. Tam wpa-
kowano po 42 osoby do krytych 
wagonów, w których przedtem 
wożono węgiel. Podłogi były 
czarne od miału i wszędzie unosił 
się czarny pył. Ułożyliśmy się pół 
siedząco w gwiazdę i czekali na 
dalszy bieg wydarzeń. Wkrótce 
zamknięto drzwi i pociąg ruszył.

 Do Lwowa dotarliśmy w nie-
dzielne południe, jednak mimo 
naszych usilnych próśb nie po-
zwolono się nam umyć. Usta-
wiono gęsty szpaler żołnierzy i 
kazano nam zgromadzić się na 
dużym placu koło jakiegoś ma-
gazynu. Wszędzie widać było gę-
sto rozstawioną straż rosyjskich 
żołnierzy. Pierwszy raz od kilku 
miesięcy oglądałem dworzec i 
kawałek Lwowa. W oddali wi-
działem klomb z ustawionym na 
środku wodotryskiem oraz prze-
jeżdżające lwowskie tramwaje. 
Na  prowadzących w kierunku 
dworca ulicach obserwowałem 
tłumy przechodzących i bardzo 
śpieszących się gdzieś ludzi. Cały 
czas wypatrywałem Ciebie w tym 
tłumie i myślałem o tym jakby się 
z Tobą zobaczyć. Zastanawiałem 
się, że przecież jest niemożliwym 
byś i Ty tam była, bo przecież nic 
o moim przyjeździe nie wiesz. 
Daremnie wypatrywałem twej 
postaci. Staliśmy już tak dobrych 
parę godzin w tłumie zmęczonych 

żołnierzy. By zabić czas uciąłem 
sobie małą pogawędkę z panem 
porucznikiem Rzepeckim, artyle-
rzystą ze Lwowa. Okazało się, że 
i on miał nadzieję, że spotka się 
z rodziną, jednak podobnie jak i 
ja nadaremnie wypatrywał wśród 
przechodzących obok nas ludzi 
znajome twarze. Przyszedł rozkaz 
by pakować się do wagonów. Już 
prawie wszyscy żołnierze opu-
ścili plac przed dworcem, tylko 
my wciąż jeszcze czekaliśmy z 
nadzieją na cud. Nagle od strony 
dworca podszedł do nas młody 
oficer rosyjski, w białym szyne-
lu i białej papasze, i po niemiec-
ku zapytał czy aby nie mamy w 
mieście jakiś krewnych, bo już 
od dłuższego czasu nas obserwu-
je jak kogoś pilnie wypatrujemy 
w tłumie. Odpowiedzieliśmy, że 
owszem jednak nie mamy jak ich 
zawiadomić. Wówczas on zaofe-
rował pomoc i na kartce kazał na-
pisać adresy. W pierwszej chwili 
zawahaliśmy się czy aby zdąży-
my, jednak oficer uspokoił nas, że 
jest jeszcze trochę czasu do odjaz-
du pociągu. Miłe rysy jego twarzy 
i spojrzenie wzbudzające zaufanie 
wskazywały na to, że jest uczci-
wym człowiekiem. Napisaliśmy 
więc adresy, ja Twojego brata Ta-
dzia, a porucznik Rzepecki swo-
ich krewnych. Oficer zabrał kartki 
i obiecał, że zaraz pośle umyślne-
go pod wskazane adresy. Podzię-
kowaliśmy pięknie i czekali dalej. 
Tak minęło może jeszcze z pół 
godziny. Nagle widzę, od stro-
ny tramwaju zbliża się Twój brat 
Manio z panią Heleną. Zobaczyli 
mnie i pomachali. Podeszli do ko-
mendanta placu, jakiegoś grubego 
pułkownika, zamienili z nim parę 
słów i uzyskali zgodę na 10 mi-
nutową rozmowę ze mną. Ucie-
szyłem się bardzo, że choć kogoś 
z Twoich mam okazję zobaczyć. 
W rozmowie dowiedziałem się, 
że Twój bart Tadzio leży chory w 
domu. Mamcia też chora, posłano 
więc zawiadomienie do Ciebie, 

lecz niewiadomo czy zdążysz 
przyjechać. Ty dzięki Bogu jesteś 
zdrowa. Poprosiłem więc Mania o 
serdeczne i gorące pozdrowienie i 
pożegnanie Was ode mnie. Na od-
chodnym Manio zapytał mnie czy 
aby niczego mi nie brakuje. Po-
prosiłem więc o kupieni mi bieli-
zny. Zdążył jeszcze wymienić mi 
1000  koron na 400 rubli. Resztę 
koron oddałem mu prosząc by 
wręczył Tobie kochana byś wpła-
ciła na książeczkę oszczędności. 
Nagle podszedł do nas rosyjski 
żandarm i powiedział „…Bolsze 
nie lzia rozgawariwat…”, więc 
szybko pożegnaliśmy się rozeszli.

 Jednak ja w dalszym ciągu ocią-
gałem się z odejściem. Wzrok 
mój, jak krogulec wypatrujący 
swej ofiary, cały czas wpijał się 
w krążący z dala przed dworcem 
tłum ludzi w nadziei, że gdzieś 
tam zobaczy Twą postać. Tram-
waje wciąż przejeżdżały, wy-
sypując tłumy pasażerów, lecz 
Ciebie nie było. Słyszę, jak straż 
woła nas zza magazynów do zaj-
mowania już miejsc w pociągu, 
a ja wciąż się ociągam, udaję że 
idę i jak fryga kręcę się wciąż 
na tym samym miejscu. Wtem 
dostrzegam z dala Twoją postać. 
Nie wierzę swoim oczom. Czy to 
naprawdę Ty? Tak, mimo gęstego 
tłumu widzę Cię. Razem z Ma-
niem biegniesz nerwowo w stronę 
dworca. Spostrzegam jak podcho-
dzisz do jakiejś pani, zaczynacie 
z nią rozmawiać, ona wskazuje na 
dworzec, po czym idziecie w stro-
nę magazynów niepewnie zdąża-
jąc w moim kierunku. W tym mo-
mencie serce zaczęło mi być coraz 
szybciej. To Ty moja Najdroższa, 
wprawdzie jeszcze nie oficjalnie 
Moja Narzeczona, ale na pewno 
moja, przytłumiłaś w sobie głę-
boko zakorzenione uczucie wsty-
du, czy też silne pozory nadmiaru 
przyzwoitości i przyszłaś zoba-
czyć i pożegnać nie wiadomo na 
jak długo oddanego Ci ponad 
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wszystko Twojego wielbiciela. To 
bardzo dużo, to dla mnie niezbity 
dowód, że mnie kochasz, że je-
stem dla Ciebie ważny, że jestem 
dla Ciebie więcej jak tylko miły i 
sympatyczny. Twoja tu obecność 
to balsam na mą zbolałą duszę. 
Przecież za chwilę odjadę, nie 
wiadomo dokąd, w jakie warunki 
i jak długo nie będzie mi dane Cię 
widzieć. Dlatego dziękuję Bogu, 
że pozwolił mi nacieszyć me oczy 
Twoim widokiem. Nagle przy-
pomniałem sobie, że cały jestem 
brudny, że ręce mam czarne od 
rozsypanego w wagonach węgla. 
W chwili gdy podeszłaś do sto-
jącego niedaleko mnie rosyjskie-
go pułkownika by poprosić go 
o możliwość rozmowy ze mną, 
wdziałem na ręce grube włócz-
kowe rękawice. Nie chciałem Cię 
pobrudzić, gdy będę Cię w końcu 
mógł przytulić. Nareszcie widzę, 
że pułkownik dał się uprosić, że 
jeszcze jedna „krewna” przyszła 
mnie pożegnać i pozwolił na 10 
minut rozmowy. Gdy idziesz w 
mym kierunku widzę jakiś nie-
pokój, łezkę w Twym oku, ale i 
wielką radość. Podchodzę i ja… 
i nagle brak nam obojgu słów do 
rozmowy. Dłuższą chwilę patrzy-
my tak na siebie bez słów. Tyle 
pytań ciśnie się na usta, tyle prze-
żywamy niewypowiedzianych 
wrażeń, za dużo naraz chcemy 
sobie  powiedzieć. Tak napraw-
dę to nie pamiętam czyśmy roz-
mawiali słowami i w ogóle czy 
coś mówiliśmy do siebie. Wiem 
tylko to, że patrząc w me oczy 
szeptałaś do mnie „…Moje bie-
dactwo, oj biedny, biedny…”, ja 
zaś w mej wyobraźni dopowia-
dałem sobie „…mój kochany, 
kochany…”. Widziałem miłość 
w Twych oczach, a oczy nasze 
mówiły więcej niż niejedno wy-
powiedziane słowo. Czułem jak 
pierś moja z nadmiaru szczęścia 
faluje niczym miech kowalski. 
Pamiętam, że na koniec naszego 
spotkania prosiłem Cię o zacho-
wanie mej osoby w życzliwej pa-
mięci i ucałowałem Twą kochaną 
rączkę. Nagle słowa pułkownika 
„…odchaditie, dalsze nie lzia 
rozgawariwat…” przerwały na-
sze pożegnanie. Jeszcze ostatni 
serdeczny uścisk Twojej dłoni, 
w który chciałbym wlać całą mą 
gorejącą w mym sercu miłość i 
zmuszony jestem odejść w stronę 
stojących na peronie wagonów. 
Co chwilę jednak oglądam się za 
Tobą dopóki nie znikniesz mi z 
oczu. Nagle widzę, że zawracasz 
i razem z panią Heleną, która w 
ręku trzyma jakiś pakunek, prze-
biegasz tuż obok pułkownika. 
„Konwoje” jednak nie puszczają, 
ale wy sprytnie przeciskacie się 
pomiędzy nimi i już jesteście przy 
mnie. Wręczając mi pakunek pani 
Helenka mówi: „…sklepy dziś 
zamknięte, bo niedziela, porwa-
łam więc jakąś bieliznę Tadzia i 
przyniosłam…”. Ty stoisz znów 
obok mnie i widzę, że z miłością 
patrzysz na mnie. Konwoje krzy-
czą – „…nie lzia, daswidania…” 
i biegną w naszym kierunku. Sły-
szę głośnie „…do widzenia…” 
pani Heleny i Twoje ciche, bardzo 
szczere i głębokie „…szczęśliwej 
drogi kochany…”. Znów całe 
morze uczuć widać w naszych 
oczach. Wzywany krzykiem mej 
straży wagonowej odchodzę pe-
łen radosnych uczuć i wchodzę do 
tych samych wagonów którymi 
przyjechaliśmy do Lwowa. Co się 

działo w mym sercu i mej głowie 
gdy opuszczałem to miasto, tego 
nie jestem w stanie wyrazić.

 Zanadto mnie dziś wyczerpała 
ta spowiedź przed Tobą kochana 
Cesiu z doznanych w tym czasie 
wrażeń. Nie jestem pisarzem ani 
żadnym bajarzem, więc tego co 
się ze mną działo gdym Cię wi-
dział w tym czasie na dworcu we 
Lwowie i wzrokiem pochłaniał 
twą postać, wysłowić nie potrafię. 
Czuję, że to co do tej pory napisa-
łem to zaledwie bardzo słaby cień 
tego światła, tej jasności, która 
wówczas we mnie gorzała. Pa 
Cesiu Kochana, życzę Ci bardzo 
dobrej, spokojnej i zdrowej nocy. 
Jutro opowiem Ci moją podróż 
przez Rosję.

Przemyśl 21.IX.1922

 Dobry dziś dla mnie dzień nastał. 
Już wczoraj nieźle się zaczęło. 
Jako przedstawiciel tego Szefo-
stwa dostałem polecenie by doko-
nać kolaudacji [4] robót remon-
towo-budowlanych wieżyczki 
tutejszego kościoła garnizonowe-
go. Wylazłem więc po drabinkach 
ustawionego rusztowania aż na 
szczyt kopuły skąd roztaczał się 
przepiękny widok na całe miasto. 
Na wieżę prowadziło 278 stopni, 
a na szczycie wiał bardzo silny, 
zimny wiatr. Przewiało mnie do 
szpiku kości i jeszcze dzisiaj od-
czuwam duże znużenie. Ale dla 
tego widoku warto było. Ponie-
waż pracowałem już parę dni w 
Szefostwie Inżynierii i Saperów 
właśnie dzisiaj popołudniu otrzy-
małem 57500 Marek Polskich za-
miast obiecanych 30000 i to tylko 
za dziesięć dni pracy.

 Dzisiaj też otrzymałem dwa pi-
sma z Ministerstwa Spraw Woj-
skowych następujących treści:

Warszawa, dnia 31.VIII.1922
Ministerstwo Spraw Wojskowych
Sztab Generalny
Oddział V
L.34,371/VP.P.

W myśl rozporządzenia Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych 
Oddział V, Sztab Generalny, Nr. 
17300/V.O. z dnia 19.IV.1922 
roku pozostawiam w służbie 
czynnej kpt. Strzetelskiego Ma-
riana z baterii pułku saperów, 
nie zmieniając jego obecnego 
charakteru oficera rezerwy. Ilość 
wolnych miejsc etatu oficerskie-
go Armii i najlepsze kwalifikacje 
zadecydują kto zostanie powoła-
ny na zawodowego.

Minister Spraw Wojskowych
w/z Sikorski Generał Dywizji

Otrzymują:

Dep. V. Inż. I Sap. M. S. Wojsk. – 
do wiadomości
D.O.K. I.  Warszawa -do wiado-
mości
Dowództwo 6 p. sap. Dęblin – do 
wiadomości
D.O.K. X. Przemyśl – do wiado-
mości
Kpt. Strzetelski Marian, Przemyśl 
ul. Lipowa dolna nr 5 – do wia-
domości
Gabinet Ministra M. S. Wojsk. – 
do wiadomości

  Na odwrotnej stronie tego pisma 
widniało kolejne – odpowiedź na 

pisane kilka tygodni wcześniej 
zażalenie do Ministerstwa w spra-
wie powołania mnie do służby 
czynnej.

 
Warszawa, dnia 15.IX.1922

Ministerstwo Spraw Wojskowych
Sztab Generalny
Oddział V
L.34,371/V P.P.

Do
Kapitana Strzetelskiego Marjana
Przemyśl, ul Lipowa dolna 5

Zażalenie Pana w sprawie za-
legającej sprawy powołania Go 
do służby czynnej, Pan Minister 
Spraw Wojskowych przyjął do 
wiadomości i polecił przeprowa-
dzić dochodzenie. Badanie wy-
kazało, że rzeczywiście wynikła 
pomyłka w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych i rozkaz o powoła-
niu Pana do służby czynnej nie 
został przez ekspedycję wysłany.

Z rozkazu Ministra
Szef Oddziału V Szta-
bu Generalnego                                                              
Malinowski                                                         
Podk. p.d. Szt. Gen.

  Ciekawie załatwiono moją spra-
wę, o którą tyle czasu nie tylko 
sam się dobijałem w Minister-
stwie, ale i prosiłem różnych 
zacnych ludzi by pomogli mi i 
próbowali interweniować tam w 
mojej sprawie. Nie dość, że sam 
się tym wszystkim co niemiara 
zamartwiałem, to jeszcze i To-
bie Biedactwo Moje Przezacne 
przysporzyłem wielu trosk i to w 
trakcie tych czterech pierwszych 
miesięcy naszego pożycia mał-
żeńskiego. W końcu okazało się, 
że tam w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych jakiś smarkaty re-
ferent, być może z niedbalstwa, 
trzymał moją sprawę chyba w 
szufladzie przez prawie cztery 
miesiące, tj. od 19 kwietnia aż 
do 31 sierpnia, nim w końcu ge-
nerał Sikorski ją podpisał. Potem 
jeszcze przeszło miesiąc trwało 
zanim pismo to zostało wysłane 
do mnie. Dopiero moje zażalenie 
na tę opieszałość spowodowało 
ruszenie tej sprawy. Musisz przy-
znać Kochana Cesiu, że bardzo to 
dziwne, iż Ministerstwo potrze-
bowało aż prawie pięciu miesięcy 
na to by od zatwierdzenia rozpo-
rządzenia w sprawie pozostawie-
nia mnie w służbie czynnej aż do 
zawiadomienia mnie o tym po-
trzeba było prawie pięciu miesię-
cy. Poczta Polska zaś stanęła na 
wysokości zadania i odpowiedź 
na moje zażalenie zalegającej 
sprawy powołania mnie do służby 
czynnej w postaci przesyłki pisma 
z Warszawy do Przemyśla dostar-
czyła mi w przeciągu tylko 6 dni. 
Bardzo ciekawe!

 No ale dość na tym, przystępuję 
dalej do opowiadania o tym jak 
wyglądała moja podróż przez Ro-
sję.

 Gdy przekroczyliśmy granicę 
jazda nasza trochę się zmieni-
ła. Zestawiono dla nas pociąg 
złożony z kilku, chyba ośmiu 
wagonów osobowych, drugiej i 
trzeciej klasy. Reszta były to tak 
zwane ‘tiepłuszki’ [5], wagony 
zakryte, prawie jak towarowe, 
ale o podwójnych ścianach, że-

laznym piecyku ustawionym na 
środku i piętrowymi, zbitymi z 
desek pryczami. Nasz transport 
liczył tysiąc osób, w tym prawie 
połowa byli to oficerowie, w tym 
trzech generałów, zaś pozostali 
to zwykli żołnierze. Oczywiście 
generałowie i inni wyżsi stop-
niem oficerowie zebrali się w 
wagonach klasowych, a pozostałe 
wolne tam miejsca zajęli żołnie-
rze pochodzenia węgierskiego i 
niemieckiego. W dalszym ciągu 
wymagano bezwzględnego posłu-
szeństwa od swoich podwładnych 
i baczną uwagę zwracano na od-
dawanie honorów wojskowych. 
Było to trochę śmieszne w warun-
kach niewoli i po pewny czasie 
żołnierze zaczęli się burzyć. Nie 
wszystkie ‘tiepłuszki’ były jesz-
cze do końca zajęte, więc szybko 
zrobiłem rozeznanie i zajrzałem 
do jednej z nich stojącej prawie 
na końcu składu pociągu. Wpraw-
dzie nie były bardzo wykwintne, 
ale w miarę wygodne, obszerne 
i można w nich było znakomicie 
się wyspać. Namówiłem pięciu 
kolegów do zajęcia w niej miej-
sca. Trochę się krzywili, gdyż 
myśleli, że wcisną się gdzieś do 
wagonu klasowego, jednak w 
końcu się zgodzili, zwłaszcza że 
już nic innego do wyboru nie zo-
stało. Rozlokowaliśmy się bardzo 
swobodnie i wygodnie – sześciu 
oficerów na górze i sześciu na-
szych żołnierzy na dole. W dalszej 
podróży okazało się, żeśmy zna-
komicie na tym wyszli. Żołnierze, 
gdy pociąg się na chwilę zatrzy-
mał przynieśli nie wiadomo skąd 
trochę słomy, więc rozścieliliśmy 
na niej koce i przykryli płaszcza-
mi. Spało się nam znakomicie. 
By było nam ciepło nieustan-
nie paliliśmy w piecu i nawet w 
nocy pilnowaliśmy by ogień nie 
zgasł. Na rozgrzanej gorącej bla-
sze można było również gotować, 
więc zawsze mieliśmy ciepłą stra-
wę, a i w gorącej wodzie łatwiej 
było uprać brudną bieliznę. Po 
pewnym czasie okazało się, że w 
wagonach klasowych nie było tak 
dobrze jak u nas w ‘tiepłuszce’. 
Tam każdy miał swoje miejsce 
przeznaczone tylko dla siedzą-
cego pasażera. W przedziałach 
było bardzo duszno, trudno było 
się położyć czy nawet swobodnie 
rozprostować nogi, już nie mó-
wiąc o tym, że w takiej ciasnocie 
trudno było utrzymać czystość. 
Więc już po kilku dniach podróży 
masowo pojawiły się wśród żoł-
nierzy wszy. Pilnowaliśmy się jak 
mogli by przypadkiem nie prze-
lazły do naszej ‘tiepłuszki’, ale 
jeden z naszych żołnierzy, wyjąt-
kowo leniwy i brudny Rusin przy-
niósł w końcu je na sobie od jakiś 
Węgrów do których chodził. Bar-
dzo szybko się namnożyły i już 
po paru dniach przelazły i na nas i 
więcej nas podczas całej podróży 
aż za Ural nie opuściły. 

 Codziennie mieliśmy otrzymy-
wać półtora rubla gaży, lecz parę 
razy komendant transportu wraz 
z innymi rosyjskimi oficerami 
oszukali nas nie płacąc nam przez 
kilka dni. Twierdzili, że nie mają 
drobnych i później nam to wy-
równają. Po jakimś czasie okazało 
się, że przekazali transport innym 
żandarmom, a sami zniknęli z na-
szymi pieniędzmi. I żadne upo-
minanie się o swoje nie pomogło. 
Pieniędzy nie odzyskaliśmy.

 Wspólnie razem ze mną podró-
żowali: kadet aspirant Darowski, 
porucznik Talar - profesor gimna-
zjalny, kadet aspirant Czapelski 
(Rusin, kolega z gimnazjum) i 
jeszcze trzech oficerów, których 
nazwisk niestety dziś już nie pa-
miętam. Podróżowało się nam w 
miarę dobrze. Żandarmi rosyj-
scy, którzy nas pilnowali jechali 
w osobnym wagonie i wobec nas 
zachowywali się całkiem dobrze, 
nie byli brutalni. W końcu po kil-
kunastu dniach podróży pociąg 
dotarł do Kijowa. Tu zatrzyma-
no nas cały dzień – spisywano 
nazwiska, rysopisy, dopytywa-
no o rangę, oddział itp. Razem 
z naszym eszelonem dojechało 
jeszcze kilka pociągów z jeńcami 
z różnych linii frontu. I tu spo-
tkaliśmy się z pewnym oficerem 
oraz jego żołnierzami z oddziału 
zwiadowczego Nachrichten-De-
tachment, którzy pomimo dosko-
nałego wyszkolenia też dostali się 
do niewoli. Żołnierze śmiali się 
gdy opowiadali, że gdy oddział 
szedł na zwiad, oficer kazał swo-
jemu ordynansowi zabierać ze 
sobą nocnik lub jakąś pustą flasz-
kę by nie musiał sikać byle gdzie. 
Rządził nimi podpułkownik Kre-
liczek, człowiek, który podobno 
próbował organizować ucieczkę z 
niewoli, jednak bez powodzenia.

 Po dniu postoju w Kijowie wy-
ruszyliśmy w dalszą drogę. Od-
żywialiśmy się całkiem nieźle. 
Na każdej stacji na której się za-
trzymywaliśmy było wszystkiego 
pod dostatkiem. Stragany uginały 
się różnych niedrogich wiktuałów 
oraz świeżego pieczywa i nabia-
łu. O Tobie Cesiu wciąż pamię-
tałem i prawie z każdej stacji, na 
której trochę dłużej zatrzymywa-
liśmy się wysyłałem kartki. Czy 
dochodziły do Ciebie i ile z nich 
dotarło nie wiem. Profesor Talar, 
który podróżował razem z nami 
w wagonie, wysoki, tęgi i łysy 
gość jadł bardzo dużo i obficie. 
Lubił spać długo i dużo, a śpiąc 
zatruwał nieznośnie powietrze 
w ‘tiepłuszce’. Gdy czyniliśmy 
mu z tego powodu wymówki i 
zarzuty, tłumaczył spokojnie, że 
rodzice dali mu za mało skóry na 
ciele. Mówił: „…Gdy oczy mam 
otwarte, to inny otwór, ten na dole 
mam zamknięty, lecz gdy zasnę i 
powieki na oczy się nasuną wtedy 
tam właśnie skóry brakuje i wtedy 
otwór ten niewinnie całkiem staje 
się nieprzyzwoity…” .

 Do Moskwy przyjechaliśmy póź-
no w nocy w przeddzień Wiel-
kanocy obrządku greko-katolic-
kiego. Staliśmy tak parę godzin 
na dworcu, aż w końcu tak około 
północy usłyszałem dziwną mu-
zykę. Odchyliłem powoli okno 
w tiepłuszce i usłyszałem jak w 
oddali, w tej ciszy nocnej grały 
wszystkie dzwony cerkwi mo-
skiewskich. Dało się słyszeć róż-
ne tony i dźwięki, a gra dzwon-
ników rosyjskich była wspaniała, 
artystyczna. Gdy obudziliśmy się 
rano pierwszego dnia Wielkanocy 
w pobliżu stacji nie można było 
dostać niczego do jedzenia. Głod-
ni musieliśmy przeczekać. Spo-
tykana po drodze ludność rosyj-
ska odnosiła się do nas w miarę 
życzliwie i nawet jadący na front 
‘mołojcy rosyjscy’ byli w miarę 
przyjaźni. Żartowali, że jadą do 
nas by bliżej poznać nasze żony. 
Nasi wtedy odpowiadali „…a 
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my tymczasem wasze będziemy 
bawić…”. Żołnierze jechali bez 
jakichkolwiek karabinów i mó-
wili, że sobie je na ‘austryjcach’ 
zdobędą. Pewnie w Rosji był wte-
dy niedostatek broni. Bardzo nas 
dziwiło, że nawet w najbardziej 
pogodne dni Rosjanie, zwłasz-
cza klas niższych zjawiali się na 
dworcach w wysokich, głębokich 
kaloszach. Później przekonali-
śmy się, że to jest u nich oznaka 
elegancji i szyku. Zauważyłem 
też, że prawie wszyscy Rosjanie, 
zarówno ci biedni jak i bogaci 
ustawicznie coś w ustach gryźli, 
żuli, potem wypluwali i znów do 
ust wsadzali nowe. Śmieci wokół 
nich powstawało wtedy bardzo 
dużo. Okazało się, że to ich przy-
smak narodowy – ziarenka sło-
necznika tzw. ‘siemiczki’.  Noszą 
tego ustawicznie pełne kieszenie 
i żują bezustannie. Przypomnia-
łem sobie zabawną historię z lat 
późniejszych związaną właśnie 
z ‘siemieczkami’. Otóż w czasie 
gdy admirał Kołczak dokonał 
przewrotu [6],  a Czesi obsługi-
wali kolej syberyjską zdarzyło 
się, że inteligentne towarzystwo 
pań i panów rosyjskich stało na 
pomoście wagonu, gryzło te zia-
renka i łuski wypluwało na pod-
łogę. Nadszedł konduktor - Czech 
i pyta szorstko „…kto sem zdies 
żarł eto i naswinił?...”. Na to je-
den z panów zwrócił mu grzecz-
nie uwagę, że mógłby się przy-
zwoiciej wyrażać, że tu nikt nie 
żarł lecz grzecznie jadł. Czech na 
to „…to sem neprawda, ludi eto 
nie kuszają tolka swini żrom…”. 
Rzeczywiście bardzo to brzydki, 
a zwłaszcza śmiecący obyczaj ro-
syjski z tymi ‘siemiczkami’.

 Z Moskwy pojechaliśmy przez 
Riazań do Penzy, a potem do Sa-
mary. Gdzieś tam po drodze znikł 
nam z wagonu jeden kolega. Był 
to profesor Talar, który został po-
trącony przez jakiegoś ważnego 
‘konwoja’ rosyjskiego. Profesor 
mocno się zdenerwował, zwy-
myślał go bardzo i poturbował, 
za co komendant stacji skazał go 
na dwa tygodnie aresztu. Musiał 
więc wszystkie swoje rzeczy za-
brać ze sobą i pozostać w celi na 
jednej z mijanych stacji. Więcej 
już go w Rosji nie spotkaliśmy. 
Zobaczyłem się z nim dopiero w 
tym roku w Przemyślu. Okazało 
się, że on dalej „profesoruje” a ja 
w mundurze wojskowym. Rów-
nież inny z naszych oficerów, 
którzy jechali z nami w ‘tiepłusz-
ce’ – Rusin opuścił nas w trakcie 
jazdy przez Rosję. Zachorował na 
dezynterię i w Samarze pozostał 
w szpitalu. Odtąd już jechaliśmy 
jak królowie. Na górze czwór-
ka oficerów, a do tego jeszcze 

sześciu ordynansów. Kilka razy 
dziennie urządzaliśmy polowa-
nie na wszechobecne wszy, które 
gryzły niemiłosiernie i nie dawały 
nam odpocząć.

 Przejechaliśmy niezbyt wysokie 
góry Ilmeńskie na granicy mię-
dzy Tatarstanem a Baszkirią i 
przekroczyliśmy rzekę Ik. Zanim 
dotarliśmy do Ufy, na jednej ze 
stacji na której zatrzymaliśmy się 
już późnym wieczorem zauważy-
liśmy na wagonach dwa rodza-
je napisów – Ufa i Perm. Nasza 
tiepłuszka była przeznaczona do 
Ufy. Sprawdziliśmy, że ci ofice-
rowie z naszego pułku, którzy 
trzymali się razem, a byli to głów-
nie sami Niemcy i Czesi oraz w 
mniejszej ilości Żydzi, również 
mieli napisy na swoich wagonach 
- Ufa. Przekonałem moich współ-
pasażerów z naszego wagonu, 
że lepiej będzie gdy zostaniemy 
skierowani do Permu. Da nam to 
większą swobodę działania gdy 
nie będziemy mieli stróżów na-
szej lojalności austriackiej przy 
sobie. Znaleźliśmy więc gdzieś 
kawałek kredy i niepostrzeżenie 
przerobiliśmy na naszym wago-
nie napis Ufa na Perm. Jednak by 
ilość oznaczonych wagonów się 
zgadzała na sąsiednim wagonie 
napisaliśmy odwrotnie. W koń-
cu pociąg ruszył. Rano zbudziły 
nas krzyki żandarmów – „…Ufa 
wyłazić z wagonów…”.  Delikat-
nie uchyliliśmy drzwi tiepłuszki 
i czekamy na dalszą kolej wy-
darzeń. Widać było, że na placu 
przy dworcu stoi pełno jednokon-
nych wózków, a wokół nich zbie-
rają się nasi oficerowie i pozostali 
żołnierze, na których wagonach 
widniał napis tego miasta. Nagle 
do wagonu podchodzi pułkow-
nik Paweł Gilli i pyta czemu nie 
wysiadamy. Odpowiadamy zdzi-
wieni, że przecież na naszej tie-
płuszce wyraźnie jest napisane że 
mamy jechać do Permu. Pułkow-
nik bardzo się zdziwił, mówiąc, 
że to chyba jakaś pomyłka bo 
komendant transportu wyraźnie 
mówił, że cały nasz pułk ma po-
zostać właśnie w Ufie. Stwierdził, 
że musi to wyjaśnić, a my tym-
czasem mamy się zameldować na 
placu. I poszedł, a my dalej cze-
kamy w wagonie i zastanawiamy 
się co będzie dalej. Myślę sobie, 
że za żadne skarby nie zostanę z 
tą całą fałszywą bandą, która stoi 
już na placu. Wolę zobaczyć jesz-
cze kawał Rosji, bogaty i piękny 
Ural oraz przeżyć coś ciekawego. 
Nagle słyszymy krzyki rosyjskich 
żołnierzy – ‘ustawiajsia’. Wi-
dzimy jak żandarmi spędzają do 
kupy tych żołnierzy, którzy wcze-
śniej wysiedli i pakują ich do cze-
kających na placu jednokonnych 

wózków. Rozkaz – jazda i wózki 
odjechały w nieznanym kierunku, 
a razem z nimi wszyscy genera-
łowie i pułkownicy, w tym i nasz 
Paweł Gilli. Gdy plac opustoszał, 
wagony z oznaczeniem Perm zo-
stały przestawione na inny tor, a 
z oznaczeniem Ufa wypięto i po-
zostawiono na dworcu. Za chwilę 
cały eszelon wyruszył w dalszą 
drogę. Piękny był Ural gdy prze-
jeżdżaliśmy przez wysokie skały, 
cudowne kotliny, drogi wijące się 
kręto między szumiącymi potoka-
mi i rwącymi rzekami. Dojechali-
śmy w końcu do Czelabińska [7]. 
Miasto dość rozległe ale brudne, 
prawdziwie wschodnie. Domy 
przeważnie parterowe, drewniane 
bez specjalnej architektury, sta-
wiane bez przemyślenia. Próbo-
waliśmy wymienić nasze korony 
na ruble. Za sto koron srebrnych 
dawano nam 23 ruble, a za sto ko-
ron papierowych dostaliśmy je-
dynie osiemnaście. Jak to dobrze, 
że jeszcze we Lwowie u Mania 
korzystnie dokonałem wymiany 
moich koron. 

  Z Czelabińska wyruszyliśmy 
znów przez Ural, przejechaliśmy 
obok obelisku na z napisem ‘Azja 
– Jewropa’, dotarli do bogatego 
i pięknie położonego Jekateryn-
burga [8] by w końcu znaleźć się 
w Permie [9]. Miasto to wydało 
się nam dość bogatym ale nie-
zbyt ładnym. Położone wpraw-
dzie było wśród zielonych lasów, 
nad rzeką Kamą, ale nie zrobiło 
na mnie dobrego wrażenia. Na 
dworcu czekał na nas ‘woińskij 
naczalnik’  z bardzo liczną strażą. 
Gdy tylko wysiedliśmy z wago-
nów odebrał szable od tych którzy 
jeszcze je mieli przy sobie, spraw-
dził ilość jeńców, kazał ustawić 
się w dwuszereg i otoczył strażą. 
Tak wyruszyliśmy do miastecz-
ka Werchnija Mułła (Верхние 
Муллы) [10], oddalonego o oko-
ło siedem wiorst od Permu. Dro-
ga ładna, wiodła przez las. Szli-
śmy dość wolno rozciągnąwszy 
się w długiego węża. Wszystkie 
nasze zabrane z pociągu rzeczy, 
tłumoki i plecaki jechały na dwu-
kołowych wózkach ciągnionych 
przez konie. W końcu dotarliśmy 
na miejsce. Poprowadzono nas 
do wspaniałego parku, w którym 
znajdował się piękny, dość duży, 
piętrowy dwór pałacowy. Rozlo-
kowano nas w pokojach, w któ-
rych zimno było niemiłosiernie. 
Szybko zapadł zmrok, zrobiło 
się ciemno a my stłoczyliśmy się 
i ułożyli gdzie kto mógł, na par-
kietowej podłodze. Po 23 dniach 
jazdy w głośnym i trzęsącym się 
wagonie ‘tiepłuszki’ nareszcie 
mogliśmy w ciszy, wygodnie za-
snąć. Choć zimno mi było i wszy 
gryzły niemiłosiernie spałem wy-
śmienite. Dwór, a właściwie pa-
łac, w którym nas umieszczono 
był podobno własnością rosyj-
skiego miliardera z Piotrogrodu, 
niejakiego Piotra Bałaszowa [11], 
który przyjeżdżał tu z rodziną na 
lato.

 Co dalej się wydarzyło opowiem 
Ci Cesiu jutro, bo dzisiaj już oczy 
mi się kleją. Prawie jedenasta w 
nocy i pora iść spać. Cześć Ci ko-
chana, Cmok, cmok w łapki. Do-
branoc.

Przemyśl 22.IX.1922

 Od czasu dotarcia do Wierchni-

ja Mułły otoczeni byliśmy czułą 
opieką sotni kozaków dońskich. 
Okazało się, że najstarszym ran-
gą spośród nas jest pewien ma-
jor, którego spotykałem jeszcze 
przed wojną we Lwowie. On 
właśnie został naszym komen-
dantem. Początkowo stłoczeni 
byliśmy wszyscy razem – Pola-
cy, Rusini, Słoweńcy, Chorwaci, 
Czesi, Niemcy i Węgrzy. Wszy 
w dalszym ciągu nam niemiło-
siernie dokuczały i nie było spo-
soby by się ich pozbyć. Wkrótce 
podzieliliśmy się na pojedyncze 
pokoje. Było nam w nich trochę 
ciasnawo, ale w miarę szybko 
postawiliśmy wzdłuż ścian pię-
trowe prycze i ciut się poprawiło. 
Otrzymaliśmy gażę w wysokości 
50 rubli miesięcznie. Żołnierze 
gotowali sami dla wszystkich, 
lecz ciągle wybuchały spory po-
między poszczególnymi nacjami 
gdyż Czesi żądali knedli, Węgrzy 
chcieli dużo papryki, a Niemcy 
specjalnej leguminy. Niedaleko 
naszego miejsca zakwaterowania, 
w ogromnym, pięknym budynku 
umieszczono kilka tysięcy jeń-
ców. Pilnowało ich kilkudziesię-
ciu wartowników.

 Po kilku dniach naszego pobytu 
w Wierchnija Mułła wydzielono 
spośród naszych żołnierzy około 
sześćdziesięciu Czechów, stwo-
rzono dla nich osobny obóz i za-
kwaterowano ich w jakimś pry-
watnym domu. Pozostałych około 
35 oficerów - Polaków, Rusinów, 
jednego Słoweńca i Chorwata 
umieszczono w prywatnej willi, 
niedaleko młyna, tuż nad rzeką 
Mułłą. Straż nasza oraz młynarz 
mieszkali na dole, a my na pię-
trze. Dostaliśmy też dwóch ku-
charzy żołnierzy, którymi zarzą-
dzał kolega Darowski. Gotowali 
bardzo smacznie. Na trzech ofi-
cerów przydzielono nam też jed-
nego ordynansa. Niestety mojego 
Jana, jako że był cieślą, zabrano 
do robót w administracji obozu. 
Rosyjskim komendantem całego 
obozu był assauł [12] nazwiskiem 
Trojanowski, z polskiej dawno 
zruszczonej rodziny. Był wdow-
cem, miał około pięćdziesięciu 
kilku lat. Był trochę zdziwaczały 
ale sprawiał wrażenie uczciwego 
człowieka. Wkrótce jednak mia-
ło się okazać, że myliliśmy się w 
jego ocenie. Miał przyjaciółkę, 
ładną kobietę. Gdy od czasu do 
czasu przyjeżdżała by go odwie-
dzić, wszyscy żołnierze wodzili 
za nią wzrokiem.

 Parę tygodni przed naszym przy-
jazdem do Wierchnija Mułły był 
tam zorganizowany obóz kilku 
tysięcy tureckich jeńców, którzy 
mieszkali w drewnianych bara-
kach. Był to środek zimy, leżał 
śnieg i trzymał mróz. Słyszeli-
śmy, że obdarto ich z odzienia, 
ubrano w lekkie podarte szma-
ty, baraki były nie opalane, a na 
dworze trzymał mróz. Karmiono 
ich bardzo marnie, a oni nie przy-
zwyczajeni do takiego zimna i 
tak nędznych warunków jeden po 
drugim zapadali na tyfus i wszy-
scy prócz jednego tureckiego or-
mianina zmarli. Pochowano ich 
pod lasem, we wspólnych dołach 
lekko tylko przysypanych ziemią, 
a baraki spalono. Gdy przyszła 
wiosna zapach jaki się stamtąd 
wydobywał był nie do zniesienia. 
Na nasze szczęście mieszkaliśmy 
dość daleko od tego miejsca.

 Dwóch naszych kolegów z ra-
mienia urzędu ziemskiego, czyli 
tamtejszej rady powiatu, pra-
cowało za wynagrodzeniem 45 
rubli miesięcznie przy budowie 
studni w Wierchnija Mułła. Mieli 
prawo wolnego wyjścia poza te-
ren obozu, do miasta. Pozostali 
z nas również prawie codziennie 
wychodzili na dalsze przechadz-
ki za miasto jednak pod lekką 
strażą. Jednego dnia spotkaliśmy 
grupę oficerów składających się z 
samych Niemców, Węgrów i Ży-
dów prowadzonych osobno i trak-
towanych w sposób bardzo suro-
wy. Okazało się potem, że mieli 
do nas pretensje o to że my może-
my chodzić na zakupy do miasta 
nawet po kilka osób i to nawet 
nie specjalnie pilnowani, zaś im 
tego zabraniano i tylko dwaj stali 
„delegaci” mogli wychodzić do 
sklepów. Nie pomogły tłumacze-
nia, że przecież myśmy się o to 
specjalnie nie starali, że chyba z 
czystej sympatii Rosjanie nam 
być może na więcej pozwalają, a 
tak w ogóle to ze względu na so-
lidarność koleżeńską ze wszystki-
mi oficerami austriackimi stara-
my się z danych nam przywilejów 
raczej nie korzystać w nadmiarze. 
Tak przekonywaliśmy się wspól-
nie, aż pewnego dnia doszło już 
do absurdu. Zabroniono wetery-
narzowi Niemcowi badać bydło 
przeznaczone na ubój dla jeń-
ców – żołnierzy i sotni kozackiej 
twierdząc, że byłoby to zdradą 
wobec państwa austriackiego.

 Pewnego dnia przytrafiło mi się 
dziwne zdarzenie. Miałem ze 
sobą znakomity, choć niklowy ze-
garek szwajcarski „Eterna”. Kła-
dąc się spać zapomniałem wycią-
gnąć go z kieszeni. Rano adiutant 
chcąc wyczyścić bluzę zawiesił ją 
na barierce werandy. Zegarek wy-
padł i przestał chodzić, a szkiełko 
pękło. Bardzo się tym przejąłem, 
bo wiedziałem, że w miasteczku 
na pewno nie naprawią mi go 
dobrze. Próbowałem go nawet 
nakręcić i jakoś skleić pęknięte 
szkiełko, ale nic nie pomogło. Z 
przyzwyczajenia stale go nosi-
łem w kieszeni. I nagle po jakiś 
dwóch tygodniach gdy skończy-
łem grać w piłkę z kolegami, w 
trakcie rozmowy z jednym z nich, 
z przyzwyczajenia wyjąłem zega-
rek z kieszeni i zdziwiony widzę, 
że wskazówka porusza się – słu-
cham idzie… Wielce zdumiony 
schowałem go i odtąd znów cho-
dził regularnie aż do niewoli bol-
szewickiej.

 Do Ciebie Cesiu prawie codzien-
nie pisałem i dzięki Twojej dobro-
ci i ja dość często wiadomości z 
kraju otrzymywałem. Była to dla 
mnie naprawdę ogromna rozkosz 
czytać Twoje listy po parę razy i 
całować Twój podpis. Dodawało 
mi to mocy do przetrwania po-
zwalało hartować ducha. Dzięki 
Tobie otrzymałem parę przesyłek 
po kilkanaście numerów „Słowa 
Polskiego”. Co to za radość była 
dla mnie i moich kolegów móc 
czytać wiadomości z Polski. I na-
wet najmniejsze anonse i ogłosze-
nia czytaliśmy bardzo dokładnie. 
Nie zapominałem jednak i o tym, 
że jestem w niewoli rosyjskiej. 
By móc korzystać z gazet i ksią-
żek rosyjskich zakupiłem w księ-
garni gramatykę rosyjską oraz 
duży niemiecko rosyjski i rosyj-

/ Wieś Wierchnije Mułły – obecnie dzielnica Permu w Rosji. Marian Strzetelski po tym 
jak upadła Twierdza Przemyśl i trafił do niewoli rosyjskiej przebywał kilka miesięcy w 
obozie jenieckim we wsi Wierchnije Mułły. Fotografia przedstawia wieś z początków XX 

wieku. 
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sko niemiecki słownik. Uczyłem 
się pilnie języka i już po kilku ty-
godniach całkiem nieźle potrafi-
łem czytać rosyjskie gazety, które 
otrzymywaliśmy od komendanta. 
Trochę z  nudów rozpoczęły się 
dyskusje polityczne wśród żołnie-
rzy. Rozmawialiśmy też na temat 
przebiegu wojny, kiedy może się 
skończyć, jaki będzie jej wynik. 
Podzieliliśmy się na trzy obozy. 
Ja od początku stanąłem w obozie 
Ententy [13] i byłem przeciwny 
koalicji państw centralnych. Nie 
liczyłem w tym względzie na 
sympatię Rosji, ale przekonany 
byłem, że prędzej Polska będzie 
wolna gdy dwa zaborcze państwa 
zostaną pobite. Uważałem, że 
po zwycięstwie Ententy łatwiej 
nam będzie przy pomocy Francji 
i własnych żołnierzy policzyć się 
z osłabioną przez wojnę Rosją. 
Popierał mnie w tym względzie 
kolega Turek z Przemyśla oraz 
młodziutki Janek Marynowski, 
właściciel majątku ziemskiego 
koło Radymna. Sympatyzował z 
nami również inteligentny staro-
rusin, sędzia Chylak. Kilku z na-
szych kolegów nie interesowało 
się polityką w ogóle zaś reszta, 
szczególnie Rusini, byli naszymi 
zaciętymi wrogami i nawet pró-
bowali grozić nam donosem do 
władz austriackich po naszym po-
wrocie z niewoli. Zacietrzewienie 
polityczne coraz bardziej przybie-
rało na sile, więc gdy tylko ktoś 
zaczynał mówić o polityce wspól-
nie razem z Turkiem, Marynow-
skim i Chylakiem wychodziliśmy 
z mieszkania na zewnątrz by nie 
narażać się na niepotrzebne za-
czepki. Z czasem pozwolono nam 
wychodzić na małą, płaską, ob-
szerną łąkę należącą do willi, a 
znajdującą się nad przepływającą 
opodal rzeką. Zdobyliśmy nawet 
prawo używania łódek do wspól-
nego pływania po niej. W ten spo-
sób zawiązała się między nami 
piękna znajomość, która wkrótce 
przerodziła się w przyjaźń.

 Prawie codziennie, a szczególnie 
pod koniec tygodnia, w sobotę czy 
niedzielę, przyjeżdżało z Permu 
wiele kobiet, zarówno mężatek 
jak i samotnych, poszukujących 
miłosnych przygód. Szczególnym 
wzięciem cieszył się nasz młody 
ułan Janek Marynowski, ładny 
chłopak o rumianych policzkach, 
który zawsze występował w czer-
wonych bufiastych spodniach i 
granatowej bluzie. Kozacy mówi-
li, że rosyjskie kobiety strasznie 
lecą na takie ‘krasnyje sztany’. 
Janek był wprost oblegany przez 
prawie wszystkie kobiety. Ru-
mienił się strasznie gdyśmy go 
próbowali wypytywać o jakieś 
szczegóły. Wkrótce zaczęły się 

pokryjome schadzki z kobietami, 
za łapówki dawane pilnującym 
nas Kozakom, pisanie nieudolnie 
po rosyjsku listów i długie w nocy 
rozmowy. Podziwiałem ten szał 
zmysłowy przychodzących nie-
wiast. Nieraz widywałem wśród 
nich wiele uczennic gimnazjal-
nych, smarkatych jeszcze dzieci, 
jakiś 12-14 letnich dziewczątek. 
Żal mi ich było szalenie ale nic 
nie mogłem w tej sprawie zrobić.

 Mimo względnej swobody nu-
dziło się nam bardzo, więc gry-
waliśmy też w karty w tak zwane 
‘lorum’ (czyli bez dam, potem 
bez króli, bez waletów itd.), zało-
żyliśmy też nienajgorszy chór, w 
którym prawie wszyscy śpiewa-
liśmy. Dyrygentem naszym był 
dependent notarialny z Doliny, 
którego nazwiska niestety nie pa-
miętam. Dość często śpiewaliśmy 
posępnie i z rozpaczą następującą 
piosenkę:

Smutna, smutna, smutna jest dola 
ma
Bo matuś nie zrozumiała czego mi 
trzeba (bis)
Córuś, córuś, córuś, czego Ci 
jeszcze trza?
Sukienka nowa, wisi gotowa (bis)
Idź ją sobie weź.
Córuś, córuś, córuś, czego Ci 
jeszcze trza?
Kapelusz nowy, wisi gotowy (bis)
Idź go sobie weź.
Córuś, córuś, córuś, czego Ci 
jeszcze trza?
Buciki nowe, wiszą gotowe (bis)
Idź je sobie weź.

Matka śpiewa:
Córuś, córuś, córuś, czego Ci 
jeszcze trza?
Chłopaczek młody stoi u wody 
(bis)
Idź go sobie weź.
Córka odpowiada bardzo wesoło:
Rada, rada, rada jest dusza ma
Bo matuś moja już zrozumiała 
czego mi trzeba.

 Assauł Trojanowski bywał u 
nas prawie codziennie i grywał z 
nami oraz z naszym kapelanem, 
sędzią Czapelskim i inżynierem 
Cesarem Kazimierzem w prefe-
ransa [14]. Bardzo był też zado-
wolony z tego, że śpiewamy. Parę 
razy przyprowadził do nas kilku 
swoich Kozaków z mandolinami 
i kazał im grać i tańczyć. Dawa-
liśmy im za to parę kopiejek na 
tytoń. Później zaczął przychodzić 
bardzo często, zostawał na popo-
łudniowej kawie i opowiadał głu-
pie, ordynarne dowcipy. Zazwy-
czaj nie bardzo go słuchałem. Dla 
niepoznaki, by nie słyszeć jego 
plugawych opowiadań, brałem 
do ręki jakąś książkę, siadałem 

na uboczu i marzyłem o Tobie 
Cesiu. Bardzo Go to irytowało i 
nawet parę razy zwrócił mi nie-
zbyt grzecznie uwagę, że Go nie 
słucham i nie biorę udziału we 
wspólnych rozmowach. Kiedyś 
nie wytrzymałem, stanowczo mu 
się odciąłem i stwierdziłem, że ta-
kie rozmowy mnie nie interesują. 
Od tego momentu przestał mnie 
lubić. Nie mając żadnych wyraź-
nych powodów, gdyż zachowy-
wałem się przecież przyzwoicie, 
nie mógł mnie wprost zaczepiać.

 Żyło się nam wtedy całkiem do-
brze. Było dość gorąco więc pra-
wie codziennie pijaliśmy chłod-
ne lemoniadki, a i kuchnia była 
bardzo dobra, więc nie głodowa-
liśmy. Za 8 rubli kupiłem sobie 
miękkiego jaśka pod głowę, za 
6 rubli spodnie oraz czapkę dżo-
kejkę i wyglądałem jak cywil. 
Mieszkaliśmy w czterech poko-
jach. Pamiętam kolegę chor. Dün-
dorfa z Politechniki Lwowskiej, 
słuchacza trzeciego roku mecha-
niki, bardzo dzielnego oficera. 
W V Dywizji Syberyjskiej został 
majorem. Dowodząc swoimi żoł-
nierzami, którzy go uwielbiali 
dokazywał cudów waleczności. 
Przybrał wówczas przydomek 
Ankowicz, a później awansował 
na stopień podpułkownika. Pa-
miętam również innych kolegów, 
chociażby akademika ze Lwowa, 
niejakiego Leszczyńskiego i wie-
lu, wielu innych, których teraz nie 
wymienię.

 W maju 1915 roku podziwiali-
śmy tzw. ‘łunnyje noczi’ czyli 
polarne noce. Trojanowski kazał 
nam o dziewiątej wieczór gasić 
wszystkie światła i kłaść się spać. 
Ale gdzieś około 11-tej w nocy 
budziło nas jasno-seledynowe 
światło zalewające wprost nasz 
pokój, a księżyc znikał wówczas 
zupełnie. Owa poświata dziw-
ny powodowała w nas niepokój, 
drażniła zmysły. Gdzieś mniej 
więcej przez około trzy godziny 
tak było jasno, że nawet zgubio-
ną szpilkę łatwo było odszukać na 
podłodze. Zasiadaliśmy wówczas 
w bieliźnie do naszego ‘lorum’ i 
graliśmy aż się przyciemni, czyli 
mniej więcej do drugiej po pół-
nocy. Potem, by Trojanowski się 
o tym nie dowiedział, po cichu 
kładliśmy się znowu i spokojnie 
zasypiali.

 Na naszego tłumacza, na ochot-
nika zgłosił się sam Darowski, 
który wprawdzie znał trochę ję-
zyk ruski, jednak tak w ogóle do 
języków nie przejawiał szczegól-
nych zdolności. Przy tym jeszcze 
był niezbyt dobrym dyplomatą. 
Zdarzało się, że nie bardzo zrozu-
miawszy czego od niego Rosjanie 
chcą, dość często w swojej na-
iwności stawiał nas w dziwnych 
sytuacjach. Pewnego razu wpa-
kował nas nawet w dwutygodnio-
wy areszt domowy. A było to tak: 
umarł jeden jeniec – Czech, Obe-
rstleutnant obrządku rzymsko-ka-
tolickiego. Przyszli do nas Czesi 
i prosili by na pogrzebie, który 
miał prowadzić pop rosyjski, nasz 
chór coś zaśpiewał. Myśmy umie-
li tylko śpiewać pogrzebową ru-
ską pieśń – ‘Hospody pomyłuj’. 
Assauł Trojanowski po krótkiej 
naradzie z popem oświadczył, że 
tego śpiewać pop nie pozwala, 
bo to pieśń unicka. Kazano nam 
w ekspresowym tempie nauczyć 

się nowej pieśni cerkiewnej, 
jednak nie bardzo nam to wy-
chodziło. Mimo tego na pogrzeb 
poszliśmy wszyscy i stanęliśmy 
w oddzielnej grupie. Uroczysto-
ści pogrzebowe rozpoczęły się. 
Pop zaczął już wdziewać ornat, 
gdy nagle assauł Trojanowski, 
który stał kawałek od nas nagle 
przywołał do siebie Darowskie-
go. Ten podszedł do Niego, a po 
chwili wrócił i oznajmił, że assauł 
jednak pozwolił śpiewać. Tro-
chę zdziwieni, zaczęliśmy więc 
naszą pogrzebową pieśń. Nagle 
patrzymy  pop zdejmuje ornat i 
zabiera się do wyjścia. Trojanow-
ski wpada do nas i krzyczy, że to 
prowokacja, że za to, że mimo 
zakazu śpiewamy tę pieśń nakła-
da na nas dwutygodniowy areszt 
domowy. Okazało się później, że 
to Darowski nie do końca zrozu-
miał polecenie assauła. Owszem 
Trojanowski nakazał śpiewać ale 
cerkiewną pieśń rosyjską, w prze-
konaniu, że jednak żeśmy się jej 
mimo wszystko nauczyli. Od tego 
wydarzenia nie wolno nam było 
opuszczać mieszkania przez całe 
dwa tygodnie.

 Wkrótce po tym niefortunnym 
wydarzeniu zdarzyła się bardzo 
komiczna historia, która w sposób 
wyśmienity ukazała bezpardo-
nowy charakter Trojanowskiego. 
Pewnej soboty, przed wieczorem 
przyjechała z Permu do Werchnija 
Mułły rosyjska telefonistka, wiel-
bicielka naszego Janka. Assauł 
bardzo lubił naszego ułana szcze-
gólnie ze względu na jego weso-
łość i radość, którą wszystkich 
wokoło potrafił zarazić. Rosjanka 
koniecznie chciała się zobaczyć 
z Jankiem i z nim porozmawiać 
jednak Kozacy, którzy nas pil-
nowali nie pozwolili na to. Wte-
dy zapalczywa kobieta nie wiele 
myśląc kazała się zaprowadzić do 
Trojanowskiego. Po jakiejś go-
dzinie pobytu w jego mieszkaniu 
wróciła ze specjalnym listem i 
podpisaną zgodą na widzenie się 
z Jankiem. Tekst listu brzmiał: 
„…Janu Marynowskomu. Prika-
zuju Wam niemedlienno sabrałsia 
i pajdi guljat z etoj barisznoj do 
czietyrech czasow utra…”. Kwa-
śną miał minę nasz ułan gdy się o 
tym dowiedział, gdyż ta nachalna 
panna mocno mu się już dała we 
znaki, a i ta cała sytuacja znu-
dziła go bardzo i zdenerwowa-
ła. Jednak rozkaz, mimo tego że 
wyjątkowo głupi był rozkazem, 
więc Janek musiał go wykonać 
by niepotrzebnie nie rozgniewać 

zdziwaczałego Trojanowskiego. 
Po powrocie nie chciał jednak nic 
mówić ani na ten temat z nikim 
rozmawiać.

 Po zakończonym domowym 
areszcie, by zabić nudę, a i też z 
ciekawości,  chodziliśmy czasami 
z assaułem, bez straży do cerkwi. 
Pewnego razu, gdy wychodzi-
liśmy z nabożeństwa tuż obok 
nas przeszły całkiem ładne, trzy 
miejscowe nauczycielki. Jeden 
budowniczy studni naszych towa-
rzyszy, chciał pójść za kobietami 
by je poznać, lecz Trojanowski 
groźnie popatrzył na niego i ofuk-
nął go nieprzyjemnie. Jednak gdy 
panie oddaliły się od nas o jakieś 
100 kroków assauł rozkazał pod 
groźbą kary więzienia naszemu 
Jankowi pobiec za nimi i zaprosić 
je na długi czterogodzinny spacer. 
Nie było rady, biedny ułan musiał 
rozkaz wykonać. Tak to właśnie 
zabawiał się naszym kosztem 
nasz komendant assauł Trojanow-
ski.

 Wkrótce okazało się, że właści-
ciel willi, w której mieszkaliśmy 
uzyskał od władz prawo zajęcia 
swojej posiadłości, więc pod ko-
niec czerwca całe nasze towarzy-
stwo oraz mieszkających w willi 
Czechów przeniesiono z powro-
tem do pałacu usytułowanego w 
parku. Tam sytuacja stała się nie 
do zniesienia. Nieustające spory 
narodowościowe, wzajemne an-
typatie i donoszenie jedni na dru-
gich, a szczególnie zmuszanie nas 
przez Trojanowskiego do gry w 
krokieta, którego zresztą za nasze 
pieniądze zakupił, tak nam doku-
czyło i dało w kość, że w pewnym 
momencie stwierdziliśmy, że już 
niedługo staniemy się doskonały-
mi kandydatami do umieszczenia 
nas w zakładzie dla umysłowo 
chorych w Kulparkowie [15]. 
Sytuacja stawała się nie do znie-
sienia. By w tym nie uczestniczyć 
i choć na chwilę się od tego wa-
riactwa oderwać, zacząłem pisać 
do Ciebie kochana Cesiu rozpacz-
liwe kartki. To pozwoliło mi choć 
na krótką chwilę zapomnieć o 
trudach niewoli i myśl moją skie-
rować ku Tobie. Zarówno w pisa-
nych listach do Ciebie Kochana, 
jak i w trakcie rozmów z kolega-
mi wspominałem, że najchętniej 
bym się wyrwał z tego ‘wariatko-
wa’ i jako inżynier zatrudnił się 
gdzieś indziej. Gdy ta informacja 
dotarła do Trojanowskiego, ten 
zapowiedział tym którzy u nie-
go pracowali, że mnie nigdzie 

/ Droga we wsi Wierchnije Mułły – po prawej stronie widoczna cerkiew Mikołaja Cudo-
twórcy

/ Pałac Piotra Bałaszowa (Balashova) we wsi Wierchnije Mułły k/Permu. Tam, po do-
staniu się do niewoli rosyjskiej i kilkutygodniowej podróży koleją do Permu przebywał 
Marian Strzetelski. Stara szlachetna rodzina Balashovów, na początku XX wieku, była 
właścicielem jednej z największych latyfundii w kraju o powierzchni 573 tysięcy ha. 
Własność ziemska samych Balashovów warta była  ponad 15 milionów rubli. Posiadali 
oni dziesiątki przedsiębiorstw w różnych prowincjach kraju: kopalnie węgla na Uralu, 
fabryki, gorzelnie i browary, tartaki, kopalnie soli. Peter Balashov (1871–1927) zdołał 
zaangażować się zarówno w handel, jak i politykę. Był zastępcą Dumy Państwowej gdzie 

kierował frakcją nacjonalistów



1 lutego - strona 40                                                                                                                                                                                                                                     www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

nie puści. Wszystkie nasze listy, 
które pisaliśmy do rodzin, w tym 
również i do Ciebie Najdroższa 
były otwierane i cenzurowane w 
Permie. Robiła to żona głównego 
‘woijnskowo naczalnika’ stacjo-
nującego w mieście, z pochodze-
nia Polka, bardzo dobrze znająca 
nasz język. W skrytości ducha li-
czyłem na to, że gdy przeczyta, że 
chcę się stąd wyrwać, wspomoże 
rodaka i tknięta litością wymusi 
na mężu naczelniku zmianę mojej 
niedoli. Napisałem nawet specjal-
ną prośbę do naczelnika, w której 
deklarowałem, że na ochotnika 
chcę zgłosić się gdziekolwiek do 
pracy, byle tylko dłużej nie sie-
dzieć jako jeniec wojenny w Per-
mie. I w końcu się udało. W ostat-
nich dniach czerwca 1915 roku, 
gdzieś przed wieczorem wpada 
do naszego obozu assauł Troja-
nowski i rozkazuje bym zabrał 
wszystkie swoje manatki i był 
gotowy na jutro na 6 rano, gdyż 
przyszedł rozkaz z dowództwa z 
Permu, od wojskowego naczel-
nika, że wyjeżdżam na roboty. 
Oczywiście nie omieszkał dodać, 
że to właśnie on mi to załatwił. 
By nie wyprowadzać go z błędu 
podziękowałem mu skwapliwie i 
czym prędzej poszedłem się pa-
kować. Miałem przecież świado-
mość, że już niedługo na zawsze 
pozbędę się jego towarzystwa. 
Koledzy oczywiście zazdrościli 
mi wyjazdu i uwolnienia się od 
strasznego assauła, zazdrościli 
przyszłej swobody i wolności. 
Nawet żołnierze niemieccy uda-
jąc oburzenie, że to zdrada do-
konana przeciw matce Austrii 
patrzyli na mnie z wielką zazdro-
ścią. Janek Marynowski, Chylak 
i inni towarzysze niedoli prosili 
mnie bym o nich nie zapomniał 
i jeśli będzie można zapropono-
wał ich kandydaturę w miejscu 
gdzie będę przebywał chociażby 
na woźniców lub jakiś innych po-
magierów, bo im samym w tym 
„gnieździe os” przyjdzie chyba 
zginąć. Obiecałem im to. Położy-
łem się dość późno, jednak spa-
łem bardzo dobrze śniąc o Tobie i 
zmianie miejsca pobytu i rodzaju 
pracy. Myśl, że będę gdzieś tam 
znowu pracować, już nie jako nie-
wolnik ale zatrudniony, z jakimś 
wynagrodzeniem inżynier, uspo-
koiła mnie trochę. Żywiłem rów-
nież  nadzieję, że tam w nowym 
miejscu pożerającą mnie tęsknotę 
i niepokój o Ciebie, trochę przy-
tłumię.  

 Dzisiaj, po tylu już latach od 
tamtych czasów i przeżytych tam 
trudnych chwil jestem bardzo 
szczęśliwy, będąc z Tobą. Wczo-
raj otrzymałem pismo z Minister-
stwa Spraw Wojkowych w spra-
wie mojego powołania do służby 
czynnej, mogę więc powiedzieć, 
że moje starania w tym kierunku 
się ziściły. Już dość późno, po 

dziesiątej więc z wielką przyjem-
nością idę już spać, bo nie chcę 
by jutro na kolacji przy Tobie 
Kochana Cesiu ziewać, byś przy-
padkiem nie pomyślała sobie, że 
się nudzę w Twoim towarzystwie. 
Dobranoc więc, całuję Twe rączę-
ta, śpij dobrze.

Przemyśl 25.IX.1922

 Wcześnie rano zaopatrzony w 
otrzymane wczoraj wieczorem 
dokumenty zapakowałem się ze 
swoimi rzeczami – plecakiem i 
podróżnym koszem – na podwodę 
i pod eskortą jednego Kozaka po-
jechałem do Permu. Żal mi trochę 
było zostawić tych kilku miłych 
kolegów, ale musiałem się rato-
wać przed obłąkaniem i zabrać 
w końcu do intensywnej pracy. 
Konwojujący mnie Kozak okazał 
się całkiem wesołym nauczycie-
lem ludowym z Władywostoku. 
Cały czas tęgo popijał wciąż śpie-
wając na całe gardło, po czym na 
krótko zasypiał by znów wrócić 
do picia i pienia.

 Po dotarciu do Permu u ‘woin-
skowo naczalnika’  otrzymałem 
z góry gażę za lipiec, kolejne do-
kumenty oraz informacje, że ja i 
mój Kozak wyjeżdżamy do pracy 
przy budowie nowej linii kole-
jowej Kazań-Jekaterynburg i że 
najpierw mamy się zameldować 
w mieście Kungur (Кунгур) [16], 
gdzie otrzymamy dalsze instruk-
cje. Pociąg miał odejść dopiero 
w nocy więc mając sporo czasu 
wspólnie z moim aniołem stró-
żem poszliśmy zobaczyć miasto 
Perm. Zjedliśmy obiad i wcze-
snym popołudniem wróciliśmy na 
dworzec. Usiedliśmy na ławce i 
rozmawiając o różnych sprawach 
obserwowali przechodzącą mimo 
niezbyt interesującą publiczność. 
Późnym wieczorem wsiedliśmy 
do pociągu. Całą noc spaliśmy 
bardzo dobrze. Do Kunguru przy-
jechaliśmy wczesnym rankiem 
wśród ulewnego deszczu. Stacja 
kolejowa przedstawiała się bar-
dzo nędznie. W pierwszej chwili 
odniosłem wrażenie, że znalazłem 
się w centrum dzielnicy żydow-
skiej. Budynki stacyjne odrapane 
i brudne, a nad wszystkim unosił 
się niesamowity smród. Gdy wy-
szliśmy w końcu przed budynki 
stacyjne nagle pojawił się prze-
chodząc obok nas jakiś rosyjski 
oficer z kilkoma swoimi znajo-
mymi. Gdy mój Kozak go zoba-
czył natychmiast stanął przed nim 
na baczność i zasalutował. Oficer 
zniknął za rogiem by za chwilę 
znów się pojawić tuż przed nami. 
I znowu mój „anioł stróż” zerwał 
się na równe nogi i wyprostował 
jak struna. Sytuacja taka powtó-
rzyła się jeszcze z kilka razy. W 
końcu Kozak zdecydował się już 
nie siadać tylko stał tak długo aż 
rosyjski oficer razem ze swoimi 

znajomymi zniknął nam w koń-
cu z pola widzenia. Pomyślałem 
sobie wówczas, że taki dziki i 
nieludzki zwyczaj rosyjskiego 
wojska u nas na pewno by się nie 
przyjął.

 W końcu dostaliśmy konie pocz-
towe zaprzężone w ‘trojkę’ [17]. 
Wsiedliśmy do budy zawieszonej 
na niby resorach i obiecawszy 
50 kopiejek napiwku woźnicy 
bardzo szybko przejechaliśmy 
pierwsze 50 wiorst. Resory były 
tak twarde, a droga wyjątkowo 
kiepska, że zdawało się nam, że ta 
dziwna ‘Arka Noego” za chwilę 
się rozpadnie. Oczywiście o ja-
kimkolwiek odpoczynku czy cho-
ciażby małej drzemce nie mogło 
być mowy. W końcu zmieniliśmy 
podwody i dalej jechaliśmy już 
w otwartym koszu tzw. ‘korob-
kie’. Był to dość duży pleciony, 
owalny kosz bez siedzeń przy-
wiązany do drewnianych drąż-
ków ułożonych wzdłuż na wozie. 
Kosz był tak obszerny, że można 
było się w nim wygodnie ułożyć 
na rozścielonym sianie lub sie-
dzieć z wyciągniętymi nogami. 
Wóz nie miał żadnych resorów, 
więc w trakcie jazdy nie dało 
się odczuć sprężynowania i trze-
ba było umieć w nim leżeć. Pod 
plecy podłożyłem sobie poduszkę 
więc podskakiwania na wyboistej 
drodze za bardzo nie było czuć i 
jazda okazała się niczego sobie. 
Konie zachęcane do biegu krót-
kim knutem i kikaniem woźnicy 
przypominającym wycie wilków 
wyrywały do przodu jak oszalałe. 
Jeszcze ze dwa razy zmienialiśmy 
po drodze podwody zanim dotar-
liśmy na wyznaczone miejsce. 
Jechaliśmy teraz przez las, mu-
sieliśmy omijać głębokie wyboje, 
splątane korzenie i powalone na 
drogę pnie drzew. ‘Korobka’ co 
chwilę podskakiwała na głębo-
kich dziurach wypełnionych bło-
tem, które nieustannie bryzgało 
na nas, tak że w krótkim czasie 
byliśmy nim cali pokryci. Moje-
mu Kozakowi to jednak zupełnie 
nie przeszkadzało, gdyż wypiw-
szy przed podróżą butelkę wódki 
spał znakomicie na dnie kosza. Po 
drodze przejechaliśmy przez wieś 
Horda (Орда - село) [18], następ-
nie Medyanke (Медянка), mi-
nęliśmy miasteczko Bogorodsk 
(Богородск) i w końcu dotarli-
śmy do Czernuszki (Чернушка) 
[19], siedziby głównego biura 
przedsiębiorstwa budowy kolei. 
Przyjęto nas tam bardzo życzli-
wie. Mojego osobistego Kozaka 
ugoszczono, dano jeść i pić, po 
czym odprawiono z powrotem do 
Permu. Zostałem sam.

 Przedsiębiorcami budowy linii 
kolejowej Kazań-Jekaterynburg 
trakcji Moskiewsko-Kazańskiej 
byli dwaj Żydzi, którzy przeszli 
na protestantyzm  - kupiec pierw-
szej klasy (gildij) niejaki Abram 
Michajłowicz Gołowczynier oraz 
inżynier Aleksander Abramowicz 
Zmojro. Często rozmawiałem z 
nimi po niemiecku. Okazało się, 
że na budowie brakowało im 
dobrych inżynierów więc pytali 
mnie czy przypadkiem w obozie 
w Wierchnija Mułły nie znaleź-
li by się jeszcze jacyś. Wówczas 
wskazałem Kazimierza Cesara, 
który jako inżynier Wydziału 
Krajowego posiadał kilkuletnią 
praktykę w trasowaniu kolei. Za-
raz więc posłano do Permu tele-

gram z prośbą o natychmiastowe 
ściągnięcie go tu. Ze strony To-
warzystwa Akcyjnego naczelni-
kiem całej naszej części budowy 
kolei był inżynier Paweł Michaj-
łowicz Nagałkink, który wspólnie 
ze swoim licznym sztabem urzę-
dował w niewielkim siole-wsi 
Taush  (Тауш)[20].

 Z zapałem zabrałem się do pra-
cy, mając nadzieję, że moja do-
tychczasowa kilkunastoletnia 
praktyka i wrodzona ostrożność 
pomogą mi w podejmowaniu 
trudnych decyzji. Najpierw więc 
przestudiowałem udostępnione 
mi projekty budowy. Okazało 
się, że cała linia kolejowa z Ka-
zania do Jekaterynburga, około 
800 wiorst, podzielona była na 
osiem części (ucząstki), a te z 
kolei na dwa lub trzy dystansy. 
Nasza, którym się mieliśmy za-
jąć była piątą częścią budowy o 
długości około 100 wiorst, posia-
dającą spore, murowane obiekty 
inżynieryjne - mosty i wiadukty. 
Funkcjonariuszami przedsiębior-
stwa budowy kolei byli przeważ-
nie niezbyt znający się na robocie 
Żydzi. Naczelnym kierownikiem 
od spraw technicznych był Mark 
Pałamonowicz, też Żyd, bardzo 
porządny człowiek znający się na 
robocie gdyż pracował wcześniej 
wśród inżynierów i techników 
rosyjskich. Doradcą prawnym i 
pełnomocnikiem przedsiębior-
ców był Rubinstein, naczelnym 
buchalterem mówiący trochę po 
polsku Biercenskij, którego żoną 
była polska żydówka. W ogóle 
większa część pracowników za-
trudnionych na budowie kolei to 
byli przeważnie Żydzi – magazy-
nierzy, posłańcy, kupcy, komiwo-
jażerowie, ludzie różnych profesji 
i zajęć. Nawet wśród nich znalazł 
się też i jeden aktor teatru żydow-
skiego z Kijowa, który tu na bu-
dowie schronił się przed służbą 
wojskową, gdyż pracujący przy 
budowie kolei byli zwolnieni od 
mobilizacji wojskowej. Zawodo-
wymi nadzorcami budowy tzw. 
‘dziesiętnicy’ i ‘starszije służalsz-
czyje’ byli przeważnie Rosjanie 
z okolic Smoleńska. Zresztą po-
dobno z tych okolic to całe wsie 
zgłaszały się do roboty przy bu-
dowie kolei i potem już jako wy-
specjalizowani pracownicy byli 
chętnie pozyskiwani do pracy 
jako nadzorcy. 

 Mniej więcej po jakimś tygodniu 
przyjechał kolega Kazimierz Ce-
sar, którego wcześniej poleciłem 
kierownictwu budowy. Szybko 
wciągnął się do pracy i już po 
paru dniach wiedział co i jak. Po 
krótkich pertraktacjach z przed-
stawicielem Towarzystwa Akcyj-
nego budowy kolei zgodziliśmy 

się na wynagrodzenie w wyso-
kości 120 rubli miesięcznie z je-
dzeniem, mieszkaniem z opałem 
i światłem oraz służącym. Jak na 
owe czasy były to bardzo dobre 
warunki, zwłaszcza, że obaj jesz-
cze niezbyt dobrze mówiliśmy po 
rosyjsku. Wspólnie mieszkaliśmy 
u jakiegoś chłopa, a stołowaliśmy 
się w usytułowanej nieopodal sto-
łówce przedsiębiorstwa. Rosyjski 
chłop karmił nas też całkiem nie-
źle. U niego to po raz pierwszy 
od dłuższego czasu jadłem chleb 
razowy, który mi wybornie sma-
kował.

 Po pewnym czasie, a było to 
gdzieś chyba w połowie 1917 
roku, nakazano nam przenieść 
się do wsi Atero-Klucz (Атеро-
Ключ) [21] oddalonej o około 50 
wiorst od Czernuszki, gdzie mie-
liśmy już pozostać i pracować do 
końca naszej służby w przedsię-
biorstwie budowy kolei. Zapako-
waliśmy się więc na dwa podwo-
dy i wspólnie z synem inżyniera 
Zmojro, słuchaczem Politechniki 
w Piotrogradzie, całkiem sympa-
tycznym młodym człowiekiem, 
idealistą o ładnych aksamitnych 
oczach oraz jego kuzynem, abi-
turientem gimnazjum z Moskwy, 
nieprzyjemnym i bardzo rozwy-
drzonym młodym człowiekiem, 
wyruszyliśmy w drogę. Do wsi 
Atero-Klucz dotarliśmy dopiero 
późno w nocy. Przy świetle po-
chodni powitali nas pracownicy 
kolei, po czym rozlokowaliśmy 
się w jednym z baraków. Pozna-
łem wówczas absolwenta Po-
litechniki z Kijowa, niejakiego 
Łokszyna, który jak się później 
okazało, bardzo dobrze znał mego 
brata Jerzego [22], z którym przez 
pewien czas współpracował na 
Kaukazie. Przez niego, bardzo 
ostrożnie, wręcz dyplomatycznie 
nawiązałem korespondencję z 
Jurkiem, gdyż z początku bałem 
się sam do niego pisać, by jako 
jeniec wojenny nie narażać go na 
niepotrzebne podejrzenia i repre-
sje rządu rosyjskiego. Dopiero 
później zacząłem wysyłać regu-
larne listy, które jak wiem jakoś 
do niego trafiały.

 Pracowało się nam tu bardzo 
dobrze. Zaraz po przyjeździe, by 
się upodobnić do miejscowych 
‘elegantów’ zakupiłem sobie 
nowe ubranie - wygodne obuwie, 
bieliznę i kurtkę. Tamtejszym na-
czelnikiem budowanego odcinka 
kolei był inżynier Michał Pawło-
wicz Butowicz, Ukrainiec, wła-
ściciel drobnego majątku z okolic 
Połtawy, nazywany przez Rosjan 
‘chachołem’ [23], a pomagał mu 
Michał Michajłowicz Borodin 
spod Smoleńska. Przedsiębior-
stwo zatrudniało kilka tysięcy 
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jeńców wojennych, wszelkich na-
rodowości -  Austriaków, Niem-
ców, Żydów, Węgrów, Czechów, 
Rusinów i oczywiście Polaków. 
Na całym naszym odcinku tylko 
my dwaj oficerowie, to jest ja i 
Cesar byliśmy zatrudnieni jako 
‘wolnonajomnyje’ czyli tacy, 
którzy zgłosili się do pracy na 
ochotnika, pozostali żołnierze, 
jeńcy wojenni byli zatrudnieni 
na przymusowej ale też płatnej 
robocie. Mieszkaliśmy obydwaj 
dobrze. W małej stołówce jadało 
nas zawsze kilkunastu funkcjona-
riuszy, czasami ich liczba docho-
dziła nawet do 30 i więcej osób. 
Kucharzem był niewielki, bardzo 
sprytny i zawsze wesoły Polak, 
niejaki Wróbel. Dla mnie zawsze 
był bardzo życzliwy i na obiad 
starał się wybierać jak najlepsze 
kąski. Podobno kiedyś pracował 
u Edmunda Romera [24], a po-
tem, jako kamerdyner u jego syna 
Eugeniusza [25], który studiował 
na uniwersytecie geografię. Wró-
bel znał bardzo dobrze fizykę i 
chemię, znał się też na kartografii, 
gdyż młodemu hrabiemu pomagał 
w pracy. ‘Fifak’, bo tak go wszy-
scy nazywali, na każdym kroku 
oszukiwał moskali, nieustannie 
handlował z nimi i drwił okrutnie 
z tych ‘dzikusów’ jak tylko udało 
mu się ich oszukać.

Przemyśl 27.IX.1922

 Aby dokładniej zaznajomić się 
z tokiem robót na budowie oraz 
z rosyjskimi planami i nazwami 
kolejowymi rozpoczęliśmy pracę 
w biurze. Pracował tam młody 
Mojro, Cesar, ja, jakiś jeniec au-
striacki – rysownik, który nanosił 
poprawki na projekty budowy 
kolei, Niemiec z Czerniowiec o 
nazwisku Ludwar, a potem przy-
był jeszcze z Czernuszki młody 
Rosjanin - technik Czesnokow. 
Wszyscy nazywaliśmy się tak jak 
przyjęto w Rosji, czyli po imieniu 
i imieniu ojca. Więc ja byłem Ma-
rian Arturowicz, Cesar – Kazimir 
Kazłowicz, Zmojro – Aleksander 
Aleksandrowicz, Ludwar – Josif 
Josifowicz, Czesnokow – Jew-
łampij Michajłowicz. W tych 
imionach i ‘otczestwach’ bardzo 
długo nie mogłem się wyznać i 
dziś po tylu latach, wiele z nich 
z mej pamięci uleciało. Jednak u 
Rosjan to bardzo ważne. Oni prze-
ważnie nie mówią do siebie per 
pan, pani albo ty, no chyba że do 
niższej służby i do dzieci. Bywa-
ją bardzo szczęśliwi i zadowoleni 
gdy pamięta się ich imię i ‘otcze-
stwo’ i w ten sposób się do nich 
zwraca. Bardzo dziwnie brzmiało 
dla nas gdy mąż do żony czy żona 
do męża tak oficjalnie odzywali 
się do siebie – np. „Michale Mi-
chajłowiczu siadaj proszę do sto-
łu” lub „Jekaterino Pwłowno pro-

szę przyszyj mi guzik”. A do tego 
wszystkiego dochodziło jeszcze 
dziwne brzmienie zupełnie nie 
znanych dla nas imion rosyjskich. 
By przyzwyczaić się do tych 
dziwnych dla mnie zwyczajów z 
początku tylko słuchałem rosyj-
skich rozmów, sam niewiele włą-
czając się do nich. W ogóle pra-
widłowe wymawianie wyrazów 
po rosyjsku i odpowiednie ich ak-
centowanie to chyba najtrudniej-
sza rzecz, której musiałem się na-
uczyć. Starałem się więc słuchać 
poprawnego mówienia i chwytać 
tego charakterystycznego ducha 
dla prawidłowej wymowy i ak-
centu rosyjskiego. Jednak najwię-
cej w dalszym ciągu brakowało 
mi pojedynczych słów i różnych 
wyrażeń, które musiałem w koń-
cu sobie przyswoić. W ten sposób 
stosunkowo w krótkim czasie nie 
najgorzej zacząłem mówić w tym 
języku. Cały czas myślałem o 
Tobie kochana Cesiu, gdyż silny 
magnes pozostawiony tam w kra-
ju, który pomimo tak wielu gór, 
lasów czy rzek przyciągał mnie 
bardzo mocno.

 Zmojro to był dobry, młody chło-
pak, bardzo inteligentny, miał 
piękne oczy, które powodowały, 
że kobiety do niego lgnęły, lecz 
on ich unikał i zawsze się rumie-
nił gdy która chciała go poznać. 
Cesar był zawsze bardzo wesoły, 
lubił śpiewać i bardzo się podobał 
kobietom. Ludwar – wyjątkowo 
pracowity, grzeczny i uczynny 
człowiek, jednak do końca poby-
tu na budowie kolei miał kłopoty 
by porozumieć się po rosyjsku, 
zwłaszcza wymowa ‘ł’ sprawiała 
mu wielką trudność. Czesnokow 
to był prawdziwy typ rosyjskie-
go inteligenta. Niby znał się na 
wszystkim i można z nim było 
prowadzić dysputy na każdy te-
mat, jednak wszystko znał ‘po 
łebkach’, niczego gruntownie nie 
potrafił wytłumaczyć, do wszyst-
kiego podchodził w sposób bar-
dzo entuzjastyczny, ale w żadnej 
gałęzi wiedzy czy ducha nie wy-
kazywał swej wybitnej indywidu-
alności. Mógł dziś np. rozmawiać 
o jakiś wzniosłych  zagadnieniach 
czy ideach, zachwycać się nimi, 
ochać lub achać i wszystko to, 
jak się wyrażał to było ‘otczie-
stwo sierdca’ czyli wypływało 
z głębi jego duszy. Ale jutro ten 
sam człowiek z takim samym 
entuzjazmem potrafił prowadzić 
rozmowy na tematy pornogra-
ficzne, by potem gładko przejść 
do spraw religijnych i na koniec 
przedzierzgnąć się w spekulanta 
prowadzącego jakieś dziwne inte-
resy. Na pierwszy rzut oka mogło 
by się wydawać, że to człowiek 
odrodzenia, człowiek uniwersal-
ny, jednak przy bliższym jego 
poznaniu okazywało się, że w 

niczym nie wykazywał swej in-
dywidualności, jakiegoś specy-
ficznego rysu charakteru, który 
by wypływał z jego  upodobania. 
Taki typ zachowania nazwałem 
bezcharakternością. Wprawdzie 
Rosjanie starali się utrzymywać 
z nami stosunki serdeczne, wręcz 
przyjacielskie, to jednak pomimo 
całego ich wschodniego ugrzecz-
nienia zawsze dało się wyczuć w 
ich zachowaniu jakiś fałsz czy 
przewrotność. I to o był typowy, 
powszechny rys prawie wszyst-
kich Rosjan, których spotkałem. 

 Ten Czesnokow to był młody, 
bardzo silny chłop. Był tak wyso-
ki, iż żartowano z niego. Mówio-
no, że gdy jechał wierzchem na 
koniu i chciał zapalić papierosa 
wstrzymywał konia, opierał nogi 
o ziemię i nim w końcu zapalił pa-
pierosa za pomocą którejś z kolei 
zapałki, koń nie czując na grzbie-
cie żadnego ciężaru spokojnie 
jeźdźcowi odjeżdżał. Nie prze-
jawiał on żadnego patriotyzmu. 
Zatrudnił się jako technik przy 
budowie kolei tylko dlatego, by 
się uwolnić od powinności woj-
skowej. Mówił, że gdyby dobro-
wolnie poszedł służyć w armii, to 
zwłaszcza kobiety wyśmiałyby to 
jego bohaterstwo. Takie nastawie-
nie do wojny i służby wojskowej 
spotykałem tam bardzo często i 
dlatego twierdzę, że wojnę pro-
wadził rząd rosyjski, a naród z 
natury bardzo bierny i wierny, 
jako ‘rab’ (niewolnik) ślepo speł-
niał rozkazy swoich przełożo-
nych. Byli to ludzie wyjątkowo 
bezkrytyczni, w rzeczywistości 
dzicy, zwłaszcza gdy choć trochę 
wypili, słuchający rozkazów i po-
leceń tylko dlatego, że tak kazał 
car, a car od ‘Boha’ pochodził, na-
czalstwo zaś od cara, zaś niepo-
słuszeństwo karane było ‘tiurmą’ 
lub zsyłką na Sybir. Więc słucha-
no rozkazów i wykonywano śle-
po co im kazano. Taka osoba nie 
posiadała osobistych ambicji, gdy 
mu kazano robił z siebie błazna i 
trwał w tym tak długo jak długo 
umiano trzymać go w żelaznych 
ryzach. Jak długo ‘naczalstwo’ to 
była siła, jak długo ‘naczalstwo’ 
pozostawało dla niego wszystkim 
i mogło go zgnieść i stłamsić w 
każdej chwili, tak długo on sta-
wał się posłusznym narzędziem w 
ich rękach. W ogóle Rosjanie to 
byli przeważnie teoretycy. Prak-
tycznego działania w nich nie 
zaobserwowałem. Zagadnienia 
społeczne były im raczej mało 
znane i nie przywiązywali do nich 
szczególnej wagi. Wydawało mi 
się, że rosyjska inteligencja była 
w jakiś dziwny sposób uciska-
na, na każdym kroku odczuwała 
taki osobisty wewnętrzny ‘gniot’, 
więc jak słońca wyglądała i pożą-
dała osobistej swobody, i to takiej 
wolności, by nie miano prawa 
jakimś ukazem gubernatora wy-
słać ich na ‘posielenie’ [26], by 
nie otwierano i nie cenzurowano 
ich korespondencji czy nie prze-
prowadzano nagłych rewizji w 
ich domu. Jednak jakikolwiek 
solidarny ruch społeczny ich jak 
na razie nie interesował. Myślę, 
że spowodowały to po trochu wa-
runki życiowe w jakich przyszło 
im żyć i to, że rząd tak prowadził 
politykę państwa, że myślał za 
swoich obywateli i nie pytał ich o 
zdanie tylko kazał słuchać, speł-
niać polecenia i rozkazy władzy 
bez pytań czy odwołań. Narodowi 

więc nie pozostawało nic innego 
jak być posłusznym – i pewnie by 
i takim pozostał dalej gdyby mu 
tę najprymitywniejszą i najbar-
dziej osobistą swobodę i wolność 
pozostawiono. Jednak stało się 
inaczej.

 Wszechobecnym pijaństwem nie 
brzydzono się wcale. Być pija-
nym lub na lekkim rauszu ucho-
dziło tam za ‘małodcowatość’, 
mówiono – ‘wot maładiec’ [27]. 
Pił przecież cały naród, czy to 
otwarcie gdy można było czy też 
po kryjomu gdy tego zabraniano. 
Widziałem kiedyś wiejskich pa-
robków, którzy wypiwszy trochę 
wódki szli przez wieś i na całe 
gardło darli się próbując śpiewać 
jakieś rosyjskie ludowe pieśni czy 
tęskne dumki. I wcale nie wyglą-
dali na pijanych. Wszyscy wokół 
przystawali, śmiali się i mówili, 
że idą zuchy – ‘maładcy’. Zrozu-
miałem wtedy dlaczego mówiono 
że: ‘wypił za kopiejku, a udaje pi-
janego za rubla’. No cóż zupełnie 
inna kultura picia niż u nas. Tu, 
prawie trzeźwy lub niezbyt wypi-
ty Rosjanin publicznie udaje pija-
nego i nikt mu tego nie weźmie za 
złe, a nawet pochwali i poklepie 
po ramieniu i powie – ‘no, ma-
ładiec parień’, a u nas Polak gdy 
jest pijany przeważnie kryje się 
przed oczami innych bo mu wstyd 
przed ludźmi, stara się ukryć w 
cieniu i nie narażać się na niepo-
trzebne, niezbyt przyjemne uwa-
gi. Gdy staraliśmy się to uzmy-
słowić Rosjanom, ci mówili, że 
chcemy udawać lepszych od nich, 
lepszych niż w rzeczywistości je-
steśmy, zaś oni są narodem szcze-
rym, i gdy piją i nawet są pijani, 
to się wcale z tym nie kryją, tylko 
pokazują, że tak właśnie chcieli i 
pili bo ich stać na to było. Moim 
zdaniem ta rzekoma ich szczerość 
to nie było nic innego jak najbar-
dziej wstrętne samolubstwo, brak 
kultury czy prawdziwej trwałej 
szczerości w stosunkach z drugim 
człowiekiem. Zapewne gdyby im 
się zachciało to być może i w to-
warzystwie by na stół pluli i gor-
sze jeszcze rzeczy mogli robić, bo 
im się tak w danej chwili właśnie 
zachciało.

 Czy to była szczerość ich natu-
ry czy też tylko egoizm i zwykłe 
zdziczenie obyczajów oraz brak 
po prostu kultury osądź już sama 
kochana Cesiu i potem już mi 
to swoje zdanie wypowiedz. Ja 
na razie na tym dziś kończę, bo 
chce mi się już porządnie spać, a 
rano jak zwykle muszę wcześnie 
wstać.

Więc Pa! Dobrej Nocy Moje Ba-
chorzę Najukochańsze!   

Przemyśl 4.X.1922

 Biuro nasze usytułowane było na 
tak zwanym ‘pinkcie’ i znajdo-
wało się przy budującej się linii 
kolejowej oddalonej o wiorstę od 
wsi Atero-Klucz. Było tam kilka 
drewnianych domów, jeden pię-
trowy przeznaczony dla ‘naczal-
stwa’, w którym znajdowały się 
też pokoje gościnne, poza tym 
było tam też szereg baraków prze-
znaczone dla robotników. W tej 
części takich punktów roboczych 
było kilkanaście. Wszędzie tam 
znajdowały się sklepy przezna-
czone zarówno dla urzędników 
jak i robotników. Przedsiębiorcy 
dysponowali też własnymi koń-
mi, roboczymi wozami i różny-
mi narzędziami. Dla usprawnie-
nia kilku większych partii robót 
ziemnych sprowadzono też dwa 
małe parowozy oraz wiele wóz-
ków kolejowych. Administracja 
Towarzystwa Budowy Moskiew-
sko-Kazańskiej Kolei na każdym 
kroku okradała zatrudnianych 
tam głównie rosyjskich robotni-
ków, płacili im mniej, lecz oni wi-
docznie byli na to przygotowani 
gdyż też starali się oszukiwać ‘na-
czialstwo’. Robiono to w różny 
sposób, zwłaszcza opłacając stały 
haracz nadzorującym pracę in-
żynierom i dziesiętnikom Towa-
rzystwa, oraz dając jakiś procent 
od każdej większej ‘machinacji’. 
Prawie zawsze dawano materiał 
grubo gorszy jak to było umówio-
ne i starano się zawsze wszystko 
jakoś ułagodzić. Ci co trasowali 
[28] linię kolejową, kontrolowa-
li budowę i wykonywali prace 
budowlane w terenie otwarcie 
mówili, że nie warto dokładnie i 
dobrze budować. Przecież ludzie 
muszą z czegoś żyć. Trzeba tak 
budować by za jakiś czas budowle 
i cała trasa kolejowa nadawały się 
do poprawy i ponownej budowy, 
bo wtedy przecież można więcej i 
częściej zarobić. O haracz zawsze 
kłócono się bardzo zawzięcie ile 
i komu należy więcej zapłacić by 
zadowolić nadzorujących pracę. 
W rzeczywistości jednak dzielo-
no się właściwie majątkiem ak-
cjonariuszy Towarzystwa, więc 
ci z tego powodu mieli mniejszy 
zysk w udziałach przedsiębior-
stwa. O tym jednak opowiem 
jeszcze później. 

 Jeńcy żydowscy potrafili urzą-
dzić się bardzo dobrze. Pracowali 
na lepiej płatnych stanowiskach, 
gdzie roboty było mniej, prze-
ważnie jako sprzedawcy w skle-
pach lub jako pisarze czyli ‘kan-
torszczyki’. Od ciężkiej pracy 
fizycznej zawsze stronili i zazwy-
czaj się im to udawało. Pamiętam 
szczególnie niejakiego Bernste-
ina, rezerwowego feldfebla, Żyda 
z Krakowa, syna zdaje mi się 
właściciela jakiegoś młyna. Po-
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/ Perm – widok miasta

/ Perm – centrum miasta – początek XX wieku, w dali widoczna rzeka Kama 
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dobno w Przemyślu przesiedział 
w intendenturze i jak opowiadano 
uzbierał tam ładny majątek, któ-
ry zakopał w sobie tylko znanym 
miejscu. Wyglądał jak spasiony 
tur, był okrągły i rumiany, jednak 
fizycznej pracy bał się jak ognia. 
Wobec mnie udawał strasznie 
słodkiego lecz trzymałem go 
na dystans, często besztając za 
wyzyskiwanie pracujących tam 
jeńców. Wszyscy go nie nienawi-
dzili, bo jako sprzedawca okrut-
nie oszukiwał  żołnierzy-jeńców, 
którzy po cichu mu obiecali, że 
żywy do kraju nie wróci. Jednak 
jak to się zakończyło nie wiem, 
bo z końcem 1917 roku wszyscy 
opuścili budowę, a potem kolej 
znacjonalizowano.

 Dzisiaj już nie mogę więcej pi-
sać, bo umysł zmęczony cało-
dzienną pracą i myśli nie wiążą 
się tak dobrze w zdania jak bym 
tego chciał. Położę się więc, będę 
jeszcze trochę czytać i o Tobie 
marzyć. Do widzenia więc przy 
dalszym ciągu opowiadania. Do-
branoc.

CDN…

[1] Prałkowce – wieś położona w 
województwie podkarpackim, w 
powiecie przemyskim, w gminie 
Krasiczyn, Po raz pierwszy wieś 
wymieniana była w 1474 roku, 
Nazwa pochodzi od znajdujących 
się tu kiedyś blechów i pralni. 
Blech albo blich to miejsce, za-
kład rzemieślniczy, gdzie bieli się 
tkaninę. Ostatnimi właścicielami 
majątku byli od połowy XIX wie-
ku Drużbaccy, którzy ufundowali 
tutaj ochronkę, prowadzoną przez 
zakonnice, Na szczycie pobliskie-
go wzgórza, na pd-zach. od wsi 
znajduje się jednowałowy fort 
artyleryjski GW VII „Prałkow-
ce” należący do zewnętrznego 
pierścienia Twierdzy Przemyśl, 
o konstrukcji betonowo-muro-
wano-ziemnej, Zbudowany w 
latach 1881-1887, rozbudowa-
ny w 1914. Został wysadzony w 
powietrze w 1915, po II oblęże-
niu Twierdzy Przemyśl. Został 
częściowo rozebrany w latach 
1920-1930. w sklepieniach koszar 
widoczne są przestrzeliny wyko-
nane najcięższymi niemieckimi 
pociskami moździerzowymi 305 
mm. Do fortu prowadzi kręta dro-
ga forteczna, którą poprowadzono 
znakowany szlak turystyczny.

(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Prałkowce)

[2] Mieczysław Strzetelski – 
urodzony w 1878 roku w Uściu 
Zielonym nad Dniestrem, był 
pionierskim działaczem spółdziel-
czości rolniczej w województwie 
lwowskim i krakowskim; ściśle 
współpracował z Franciszkiem 
Stefczykiem, założycielem „Kas 
Stefczyka”                     .

[3] Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
– niemiecki reformator społecz-
ny, założyciel jednej z pierw-
szych spółdzielni pożyczkowo-
-oszczędnościowych w Europie. 
Propagowane przez Raiffeisena 
związki kas pożyczkowych róż-
niły się od wcześniejszych orga-
nizacji pomocowych tym, że ich 
działalność koncentrowała się 
jedynie na gwarantowaniu poży-
czek, a pożyczkobiorcy musieli 
być członkami związku (w Polsce 

na wzór kas Raiffeisena powsta-
ły w Galicji „Kasy Stefczyka”, 
nazwane tak od nazwiska Fran-
ciszka Stefczyka, nauczyciela i 
działacza społecznego. Odegra-
ły one ogromną rolę w budowie 
po I wojnie światowej polskiego 
sektora usług i drobnej przedsię-
biorczości). W tego typu organi-
zacjach kierowano się nie tylko 
przesłankami ekonomicznymi. 
Pozostała w nich mocno zakorze-
niona fundamentalna myśl: „Je-
den za wszystkich – wszyscy za 
jednego”, którą odzwierciedlała 
nieograniczona rękojmię wszyst-
kich członków. (https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_
Raiffeisen)                    .

[4]  Kolaudacja - komisyjne 
sprawdzenie zgodności wykona-
nych robót budowlanych z pla-
nem i kosztorysem

[5] Tiepłuszka - ogrzewany wa-
gon towarowy przystosowany do 
przewożenia ludzi w dość prymi-
tywnych warunkach. Typowe dla 
Rosji z okresu rewolucji bolsze-
wickiej. 

[6] Admirał Aleksander Kołczak 
- walczył w I wojnie światowej. 
W październiku 1918 przybył do 
Omska i 4 listopada został wy-
znaczony na ministra wojny i 
marynarki w antybolszewickim 
rządzie koalicyjnym (Ogólnoro-
syjski Rząd Tymczasowy, zwany 
też Rządem Syberyjskim lub Dy-
rektoriatem). Jednak 18 listopada 
1918 z udziałem kadetów, bia-
łych oficerów niezadowolonych 
z rządów Dyrektoriatu i czeskie-
go gen. Gajdy, Kołczak dokonał 
przewrotu. Ustanowiwszy dyk-
taturę, ogłosił się „wielkorządcą 
państwa rosyjskiego” w stopniu 
najwyższego dowódcy naczelne-
go. Podporządkowana mu Rada 
Ministrów nadała mu stopień 
admirała. Przejął armię, której 
wcześniej udało się zająć Syberię 
do Uralu. W marcu 1919 armia 
Kołczaka przeprowadziła ofensy-
wę, której celem było osiągnięcie 
linii Wołgi; zamiar ten nie został 
zrealizowany, siły białych dotar-
ły najdalej na odległość 80 km 
od Kazania. Również te sukcesy 
zostały zniweczone w wyniku 
kontrofensywy Armii Czerwonej 
prowadzonej od kwietnia 1919. 
W czerwcu 1919 rząd Kołczaka 
został uznany przez państwa za-
chodnie. W czerwcu i lipcu 1919 
r. poniósł jednak kolejne klęski: 1 
lipca upadł Perm, oddziały Armii 
Czerwonej przekroczyły Ural, 
zajmując 24 lipca 1919 Czela-
bińsk, po czym front ustabilizował 
się do października. 14 listopada 
1919 padł Omsk, a Kołczak prze-
niósł rząd do Irkucka. Tam został 
odsunięty od władzy. 4 stycznia 
1920 Kołczak abdykował, prze-
kazując swe pełnomocnictwa gen. 
Antonowi Denikinowi, a 7 lutego 
1920 w Irkucku, z rozkazu Mo-
skwy został rozstrzelany.

[7] Czelabińsk został założony w 
1736 roku jako twierdza. Leży w 
azjatyckiej części Rosji, na Uralu, 
nad rzeką Miass. Prawa miejskie 
otrzymał w 1787 roku. Od końca 
XIX wieku rozpoczął się rozwój 
przemysłu. Obecnie miasto jest 
ważnym ośrodkiem przemysło-
wym, kulturalnym i naukowym.

[8] Jekaterynburg - miasto w azja-

tyckiej części Rosji położone po 
wschodniej stronie środkowego 
Uralu, w obwodzie swierdłow-
skim, nad rzeką Iset, (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Jekateryn-
burg)

[9] miasto w europejskiej części 
Rosji nad rzeką Kamą, u stóp gór 
Ural stanowiących granicę mię-
dzy Europą a Azją;  stanowi duży 
ośrodek naukowy, kulturalny i ad-
ministracyjny

[10] obecnie dzielnica Permu

[11] Stara szlachetna rodzina Ba-
lashovów na początku XX wieku 
członek Rady Państwa Mikołaj 
Pietrowicz Bałaszow, wraz z sy-
nami Piotrem i Igorem, był wła-
ścicielem jednej z największych 
latyfundii w kraju o powierzchni 
573 tysięcy ha. Własność ziemska 
samych Balashovów kosztowała 
ponad 15 milionów rubli. Jednak 
ojciec i syn posiadali dziesiątki 
przedsiębiorstw w różnych pro-
wincjach kraju: kopalnie węgla 
na Uralu, fabryki, gorzelnie i bro-
wary, tartaki, kopalnie soli. Peter 
Balashov (1871–1927) zdołał za-
angażować się zarówno w handel, 
jak i politykę. Był zastępcą Dumy 
Państwowej, Mułły. Młodszy brat 
Igor poświęcił wiele czasu patro-
natowi jako wiceprezes Towarzy-
stwa Promocji Artystów.  

[12] stopień oficerski w wojskach 
kozackich carskiej Rosji 

[13]  Trójporozumienie, czy-
li inaczej Ententa był to sojusz 
trzech mocarstw powołany do 
życia jako militarna alternatywa 
dla Trójprzymierza. Skupiał w 
sobie Wielką Brytanię, Francję 
oraz Rosję. Nie został podpisany 
mocą jednego porozumienia, jak-
by sugerowała to nazwa, a trzema 
odrębnymi sojuszami. Pierwszy 
podpisała Francja z Rosją, w roku 
1892; Następny Wielka Brytania i 
Francja (rok 1904) - układ znany 
w historiografii jako entente cor-
diale (czyli: serdeczne porozu-
mienie). Ostatnie z porozumień 
zostało zawarte pomiędzy Wielką 
Brytanią a Rosją - w roku 1907. 
Stąd za początek istnienia przyj-
muje się ów rok. Trójporozumie-
nie powstawało w atmosferze 
wzajemnych pretensji i walk i nie 
wydawało się, aby mogło prze-
trwać. Państwa miały sprzeczne 
interesy - Francja nie chciała za-
wierać układów ani z Rosją, ani 
też Wielką Brytanią. Faktycznie 
jednak taki układ wymuszony zo-
stał przez Niemcy, które zadały 
Francji bardzo dotkliwą porażkę. 
Dodatkowo rezygnacja ze współ-
pracy Rzeszy z Rosją sprawiła, że 
Francja miała możliwość wyjścia 
ze stanu bycia izolowaną przez 
państwa europejskie. Z tej szansy 
skorzystała. W efekcie powstała 
silna koalicja, w pełni ukształ-
towana w przededniu pierwszej 
wojny światowej.  

[14] Popularna gra karciana w 
trzy osoby z XIX wieku i XX wie-
ku m.in. zarówno białej (carskiej) 
jak i czerwonej (komunistycznej) 
Rosji, a także w Grecji, w Austrii, 
Bałkanach. Wzmianka o tej grze 
pojawiła się w lekturze „Lalka” 
B. Prusa, a także w książkach 
awanturniczo-przygodowych 
Sergiusza Piaseckiego. Akcja 
tych książek toczy się przecież na 

ówczesnych lub byłych ziemiach 
zaboru rosyjskiego. W PRLu w 
preferansa często grywali też w 
latach 50/60-tych, pasjonaci bry-
dża gdy brakowało im czwartego 
gracza do gry.

[15] Zakład dla obłąkanych w 
Kulparkowie pod Lwowem po-
wstał około 1875 roku z inicja-
tywy Sejmu Galicyjskiego. Miał 
przyjmować pacjentów z terenów 
całej Galicji. Początkowo obli-
czony na ok. 350 pacjentów w 
początkach XX wieku przyjmo-
wał ich już ponad 1000

[16] Kungur to miasto leżące na 
południowym wschodzie Kra-
ju Permskiego, na środkowym 
Przeduralu, 90 km na południowy 
wschód od Permu.

[17] Trojka -  trójkonny zaprzęg 
popularny w Rosji; w skład za-
przęgu wchodzą trzy konie: kłu-
sak pośrodku, dwa konie zaprzę-
żone po bokach, ułożone tak, by 
koń zaprzęgany po lewej stronie 
galopował zawsze z lewej nogi i 
odwrotnie - mają więc łby zwró-
cone na zewnątrz zaprzęgu

[18] Wieś Horda znana była już 
od XVII wieku w całej Rosji z 
wyrobów ceramicznych, kamie-
niarskich i garncarskich. W 1894 
roku powstały tu pierwsze warsz-
taty obróbki kamienia selenitowe-
go. 

[19]  Czernuszka - nazwa tej osa-
dy pochodzi od małej rzeki płyną-
cej wśród podmokłych łąk, któ-
rej brzegi pokryte były gęstymi 
turzycami, dlatego też  jej wody 
były zawsze błotniste, ciemne, 
ponieważ światło słoneczne le-
dwo przenikało, trudno tamtędy 
było przejechać; Miasto położone 
jest we wschodniej części pofalo-
wanej równiny Bui, na pagórko-
watej równinie Uralu; Ogromną 
rolę w rozwoju tej osady odegrała 
budowa w latach 1913–1920 ko-
lei Kazań-Jekaterynburg (Kazan-
burg) w ramach budowanej kolei 
transsyberyjskiej. Trasa przyszłej 
kolei została podzielona na 7 od-
cinków, Czernushka była częścią 
4 planowanego odcinka; głów-
na siedziba gdzie organizowano 
budowę kolei znajdowała się w 
mieście  Sarapul, który w tym 
czasie był jednym z największych 
ośrodków przemysłu obuwnicze-
go i skórzanego w Rosji; siedzi-
bą zarządu bodowy kolei w tym 
rejonie była wieś Taush, zaś bu-
downiczowie mieszkali w kosza-
rach w Czernushce . W odległości 
3-4 km od wsi Czernushka zbudo-
wano stację kolejową oraz nową 
osadę. Podczas wojny domowej  
toczyły się szczególnie zacięte 
walki wzdłuż linii kolejowej, któ-
rej posiadanie pozwoliło nie tyl-
ko na przeprowadzenie operacji 
transportowych, ale także szybkie 
wykorzystanie dostępnych zaso-
bów. W latach 1918–1919 obszar 
kolejowy Kazań-Jekaterynburg 
był terenem działań wojennych 
28 dywizji karabinowej Azin

[20] Wieś Taush usytuowana była 
około 4 km na południe od Czer-
nushki, tam znajdował się zarząd 
i sztab budowy piątego odcinka 
kolei Kazań-Jekaterynburg

[21] Wieś Atero-Klucz (Атеро-
Ключ) znajdowała się około 

50 km od Czernushki, na trasie 
między miejscowościami Shchu-
ch’ye Ozero (Щучье Озеро) a 
Oktiabr´skij (Октябрьский), kra-
ju permskiego. Wieś usytułowana 
była około 4-5 km tuż za miejsco-
wością Shchuch’ye Ozero. Tam 
znajdował się kolejny odcinek 
budowy kolei transsyberyjskiej 
Kazań-Jekaterynburg.

[22] Inż. Jerzy Strzetelski – geo-
log, brat Mariana; W 1900 roku 
objął kierownictwo ruchu w ko-
palni ropy naftowej firmy «Finder 
i Ska» w Zmiennicy-Turzepolu 
(pow. brzozowski). Potem jako 
geolog naftowy został zatrud-
niony w firmie «Nobel Brothers 
Naphta Company» na Kaukazie; 
prowadził badania geologiczne w 
Zagłębiu Donieckim, w okolicach 
Baku oraz w rejonie Groznego, 
gdzie odkrył złoże ropy naftowej; 
odkrył złoże naftowe ‘Nowogro-
znienskoje’. Współpracował z 
rosyjskim geologiem I. M. Gub-
kinem, a także z działającymi w 
Rosji polskimi geologami Karo-
lem Bohdanowiczem i Stefanem 
Czarnockim. Był właścicielem 
lub udziałowcem szeregu kopalń 
ropy naftowej na Przedkaukaziu 
i zgromadził duży majątek wart 
kilka milionów rubli; posiadał 
bogate zbiory wschodnich staro-
żytności oraz kolekcje dywanów i 
artystycznej broni. Po ustanowie-
niu władzy sowieckiej cały mają-
tek S-ego został skonfiskowany, 
a jego samego aresztowano w r. 
1918 i więziono kolejno w Gro-
znym, Baku i Moskwie. Zwolnio-
ny został dopiero po podpisaniu 
18 III 1921 traktatu pokojowego 
w Rydze. https://www.ipsb.nina.
gov.pl/a/biografia/jerzy-strzetel-
ski

[23] Chachoł to lekceważące bądź 
pogardliwe określenie osób po-
sługujących się językiem ukraiń-
skim, używane przez Rosjan.

[24] Edmund Romer h. Jelita (2 
XI 1843, Bieździedza k. Koła-
czyc, pow. Jasło – 15 XI 1895, 
Lwów); pochodził z rodziny szla-
checkiej, która przez kilkaset lat 
była właścicielem wsi Bieździe-
dza w Jasielskim

[25] Eugeniusz Mikołaj Romer 
(3.II.1871, Lwów, - 28.I.1954, 
Kraków) – polski geograf, kar-
tograf i geopolityk, twórca no-
woczesnej kartografii polskiej, 
współzałożyciel wydawnictwa 
Książnica-Atlas, encyklopedysta

[26] posielenie (поселение) – 
katorga, ciężkie roboty w twier-
dzach; w latach 1721–1917 w 
ramach represji za działalność 
polityczną lub będąc jeńcami wo-
jennymi, setki tysięcy Polaków 
zostały zesłane przez władze ro-
syjskie na katorgę w Imperium 
Rosyjskim, skazywani oni byli na 
osiedlenie się np. na Syberii wraz 
z całymi rodzinami

[27] Osoba silna, odważna, śmia-
ła, czyli po prostu zuch, śmiałek

[28] Wyznaczanie przebiegu tra-
sy na mapie, polegające na po-
łączeniu wcześniej określonych 
punktów – początkowego i koń-
cowego, z uwzględnieniem rzeź-
by terenu i w miarę możliwości z 
wyrównaniem robót ziemnych
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Opowiadałam już o Kresowianach, którzy osiedli we Wro-
cławiu. Niektórzy byli sławnymi ludźmi. Do takich należał 
też niewątpliwie Eugeniusz Geppert, urodzony we Lwo-
wie. 

/ Genio Geppert i portrety rodziców jego autorstwa- w późniejszych cza-
sach

Był to wyjątkowy człowiek, który z zaangażowaniem reali-
zował się w wielu dziedzinach. Był przede wszystkim arty-
stą, pisał teksty krytyczne na temat sztuki, publikowane na 

łamach czasopism artystycznych, wydał także trzy książki. 
No i oczywiście Wrocław wiele mu zawdzięcza, bo zaraz 
po wojnie podjął trud zorganizowania w zniszczonym mie-
ście uczelni artystycznej, której był pierwszym rektorem. 

/ Eugeniusz Geppert w pracowni
Wyruszyłam na spacer po Wrocławiu śladami Eugeniusza 
Gepperta.
Dzisiaj Wrocław nie zapomina o nim. Ten wielki człowiek 
ma tu swoją ulicę, uczelnia nosi jego imię a w Ratuszu, 
w Sali Mieszczańskiej jego popiersie stoi w galerii, wśród 
rzędów innych zasłużonych dla miasta ludzi.  
Zaczęłam od Ratusza.
 

/ Galeria w Ratuszu- E.G pierwszy z prawej
Trochę historii. Eugeniusz Geppert urodził się we Lwowie 
w 1890 roku w rodzinie z bogatymi tradycjami patriotycz-
nymi.

/ z matką

Długo tam nie mieszkał, ale z Kresami się nie pożegnał, 
często tam bywał.
 I wojna światowa zaskoczyła go w majątku Ustronie na 
Mińszczyźnie, na Białorusi. Został tam aresztowany i ze-
słany do Orenburga. Mimo wygnańczych warunków ma-
lował. 

 / Orenburg

Pisał w swej książce: „Od razu zacząłem patrzeć oczami 
malarza i notować wszystko w szkicowniku, który miałem 
z sobą. Przede wszystkim konie, jeźdźców, zaprzęgi, a póź-
niej pejzaż i architekturę. To było inne, obce, ale jak gdyby 
gdzieś już widziane.”
Po zwolnieniu,  jako ochotnik wstąpił do nowo utworzo-
nych oddziałów Wojska Polskiego – I korpusu gen. Do-
wbor-Muśnickiego, gdzie został konnym wywiadowcą 10 
pułku strzelców. Odznaczony został Krzyżem Walecznych. 
Wcześniej studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, po-
czątkowo na prawie, potem na historii. Ostatecznie zwy-
ciężyła w nim dusza artysty i po drugiej próbie dostał się 
na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1912 roku. 
Studiował pod kierunkiem Jacka Malczewskiego. 
Przez całe życie lubił malować konie i jeźdźców. W mun-
durach, w strojach myśliwskich, z efektownie rozwianymi 
szalami. Tematyka sztuki Gepperta skupiona była na wątku 
narodowowyzwoleńczych walk i powstań. Artysta przed-
stawiał w rozmaitych wariantach oddziały polskich szwo-
leżerów i kawalerii oraz ułańskie szwadrony.

 

/ szwadron ułanów
Zmieniał konwencje, stylistyki, kolorystykę – lecz trzymał 
się tematu. Z powodów sentymentalnych i patriotycznych.

/ Pobudka 
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/ Zielony jeździec

Eugeniuszowi Geppertowi polskość kojarzyła się z uła-
nami, walkami powstańczymi i… polowaniem. Czuł się 
spadkobiercą pradziadka- kawalerzysty i jak on najlepiej 
czuł się w siodle.
Wychował się i wyrósł w atmosferze polskiego romanty-
zmu oraz rodzinnych tradycji popowstaniowych. Pisał:  „ 
Dom nasz żył wspomnieniami o pradziadku, oficerze armii 
Księstwa Warszawskiego, o dziadku, ojcu matki Edwar-
dzie Jędrzejewiczu, uczestniku walk w 1849 roku, świeża 
była pamięć tragedii roku 1863” 

 / Pradziadek Edward
 „Sztuka rodzi się z miłości, z tęsknoty, z wewnętrznego 
niepokoju” – To również słowa Eugeniusza Geperta z jego 
książki „Przeszłość daleka i bliska”
W 1925 roku otrzymał stypendium ZPAP na dwuletni po-
byt w Paryżu.
Pobyt w Paryżu w latach 1925-1927 był spontaniczną fa-
scynacją dziełami malarstwa renesansowego oraz odkry-
ciem impresjonistów. 
 

/ E.G. w Paryżu

Pisał : „Trudno teraz zrekonstruować tę całą przebytą dro-
gę olśnień, radości i nieraz zachwytów zapierających dech 
wobec malarstwa, którym żył i kipiał cały Paryż lat dwu-
dziestych. 

/ Nad Sekwaną

Czasy przed II wojną światową to ożywienie artystyczne w 
Polsce. Geppert czynnie w nim uczestniczył, nie tylko wy-
stawiając prace, ale też publikując na łamach branżowych 
periodyków.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej wybrał się do 
Włoch „studiować zagadnienia ściany”. Jeszcze w Polsce 
zrobił polichromię w dwóch kościołach i chciał poszerzyć 
wiedzę na ten temat. Na włoskie tournée zabrał świeżo po-
ślubioną żonę – Hannę Krzetuską, także malarkę. Znali się 
od dawna, w tamtejszym światku artystycznym trudno się 
było ominąć. Krzetuska też studiowała w Paryżu, widywali 
się na Montparnasse.
Mimo że z kraju wciąż dochodziły niepokojące wieści, 
wrócili do Krakowa zgodnie z planem.

14-E.Geppert z żoną–Hanną Krzetuską

Podczas okupacji prowadził artystyczną kawiarnię w Kra-
kowie. Służyła ona za punkt samopomocy malarzy. Gep-
pert był aresztowany i trafił do więzienia na Montelupich. 
Na szczęście zwolniono go szybko, a żołdaków niemiec-
kich najbardziej zainteresowały znalezione w notesie szki-
ce aktów.
Po zakończeniu wojny zaczęły się lata, które Eugeniusz 
Geppert spędzał we Wrocławiu, choć z początku nie z wła-
snej woli i bez entuzjazmu. Wrocław obcy, zrujnowany, 
niechciany. A pionierskie życie wcale nie było ciekawe.
Po maju 1945 roku życie w zrujnowanym Wrocławiu po-
woli i z trudem wracało do normy, a jednym z priorytetów 
stało się zorganizowanie wrocławskich uczelni. Planowa-
no również utworzenie szkół artystycznych. W styczniu 
1946 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki oraz Zarządu 
Głównego ZPAP, do Wrocławia skierowany został Euge-
niusz Geppert z zadaniem założenia Wyższej Szkoły Sztuk 
Pięknych.
Gdy przyjechał do Wrocławia był już artystą dojrzałym, w 
pełni ukształtowanym, a dzięki redagowaniu czasopisma 
”Głos Plastyków” i udziałowi w licznych wystawach także 
malarzem rozpoznawalnym i bardzo cenionym.

Kontynuując wędrówkę z Rynku moje kroki skierowałam 
na ulicę Ofiar Oświęcimskich, to blisko ratusza. Przez wie-
le lat Eugeniusz Geppert wraz z żoną Hanną Krzetuską 
mieszkał i pracował przy ul. Ofiar Oświęcimskich 1m2. 
Pracownia była miejscem spotkań i artystycznych konfron-
tacji. Obecnie w miejscu tym działa galeria sztuki współ-
czesnej „Mieszkanie Gepperta”, w której podobnie jak 
przed laty spotykają się wrocławscy artyści. Wejście jest 
od podwórka.

 

/ Kamienica, mieszkanie Gepperta

Władze Wrocławia postanowiły także uhonorować Euge-
niusza Gepperta nadając pobliskiej ulicy jego imię.
 

/ Ulica Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

W październiku 1946 roku w obecności swoich współpra-
cowników i studentów prof. Eugeniusz Geppert zainaugu-
rował pierwszy rok akademicki nowopowstałej Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu (od 
1949 Sztuk Plastycznych). Został jej rektorem, a wykła-
dowcami przybyli ze Lwowa i Krakowa znakomici artyści.

 17-Inauguracja roku akademickiego 1946r

Z całej Polski przyjeżdżały rzesze młodych ludzi gotowych 
podjąć naukę w stolicy Dolnego Śląska.
Na siedzibę PWSSP władze miasta wyznaczyły dwa bu-
dynki: przedwojennej Miejskiej Szkoły Rzemiosł i Prze-
mysłu Artystycznego (mieszczącej się przy obecnej ul. 
Traugutta) oraz dawnej Akademii Sztuki i Przemysłu Arty-
stycznego (pl. Polski).

 18-Pierwsza siedziba ul. Traugutta, E.G. z lewej 
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Dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu też ma 
dwie siedziby, ale budynek na rogu ulicy Krasińskiego i 
Traugutta powstał niedawno. Odwiedziłam oba budynki.

/ nowy budynek ASP

/ ASP ul. Traugutta-neon

W tym nowoczesnym budynku mieści się teraz Centrum 
Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności, a w jego 
holu upamiętniono neonem pierwszego rektora, którego 
imię nosi teraz Akademia.
Mój spacer śladami Gepperta zaprowadził mnie nad Odrę. 
Tam w pięknym otoczeniu stoi główny budynek Akademii.
 

/ ASP pl. Polski

Spacerowałam korytarzami uczelni i spotykałam ślady jej 
pierwszego rektora. Jest tam sala imienia Eugeniusza Gep-
perta.

/ Sala E.G.

Natomiast naprzeciw pokoju obecnego rektora –prof. Pio-
tra Kielana wisi okazały portret Gepperta.

 / Portret E. Gepperta w ASP

Pamiątki po artyście i jego obrazy znajdują się w senacie 
uczelni.
Po wojnie częstym motywem w malarstwie Gepperta były 
widoki Wrocławia

 / Święty Krzyż we Wrocławiu

W drugiej połowie lat 1950-ych skrystalizował się dojrza-
ły styl malarski Gepperta zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. 
Akty kobiece, ludowe rzeźby i sylwetki jeźdźców istnia-
ły teraz w odrealnionym świecie wizji artystycznej. Gamę 
barwną płócien wyznaczały tony zieleni, błękitów i brązów.

Jego niewątpliwą zasługą było stworzenie niemal od zera 
wrocławskiego środowiska artystycznego. Nie tylko wy-
kształcił rzesze artystów, ale także organizował liczne wy-
stawy i plenery. W końcu skupił artystów w założonej w 
1960 roku „Grupie Wrocławskiej”. 
Także po przejściu na emeryturę, Eugeniusz Geppert po-
został mentorem i nieustannie duchowym przewodnikiem 
lokalnego środowiska artystycznego. We wrocławskiej 
PWSSP nadal prowadził pracownie malarską. Charakte-
rystyczna wysoka sylwetka profesora, spiesznie przemie-
rzającego miasto, nadal pozostaje we wspomnieniach jego 
uczniów i przyjaciół.
Malował do ostatnich dni swego życia. Ostatnie obrazy 
były pogodne, jaśniejące kolorem i światłem, poetyckie i 
urzekające. 

 / Pegaz romantyczny

/ Książe Józef Poniatowski 1972r.

Profesor odszedł na „wieczne wrzosowiska” 13 stycznia 
1979 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Bujwida we Wrocławiu.

 
/ Portret Gepperta-Zbyszek Kresowaty

Artykuł opracowałam dzięki pomocy profesora Piotra Kie-
lana dzisiejszego rektora ASP we Wrocławiu. 
     
Dostałam od niego  materiały i wskazówki. Dziękuję Panie 
profesorze! 

 

28-Wydawnictwa ASP poświęcone Eugeniuszowi Geppertowi
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WIO NA PIECHOTĘ DO LWOWA
Aleksander Szumański
26 kwietnia 2019 roku odbył się 
w oddziale krakowskiego Sto-
warzyszenia Polskich Artystów 
Teatru Filmu i Telewizji „Loża” 
kolejny koncert piosenki lwow-
skiej. 
Wystąpili - Zespół „Chawira” 
w składzie Karol Wróblewski - 
akordeon, śpiew, prezes Funda-
cji Ocalenia Kultury Kresowej, 
Stefan Czyż - klarnet, Jerzy 
Skrejka - fortepian, Magdalena 
Sowa - sopran, Irena Paproc-
ka - pianino i sopran, Franci-
szek Makuch - artysta Opery i 
Operetki w Krakowie, Dorota 
Helbin - sopran artystka Opery 
i Operetki w Krakowie, Piotr 
Kaczorowski - pianino.
Scenariusz i reżyseria Karol 
Wróblewski, opracowanie i 
konferansjerka Wojciech Habe-
la i Aleksander Szumański.
Organizatorzy -  Fundacja Oca-
lenia Kultury Kresowej, SPA-
TiF O/ KRAKÓW, Aleksander 
Szumański.
Producent Aleksander Szumań-
ski.
Koncert został sfilmowany 
przez dr Józefa Wieczorka - do-
stępny w you tube pod adresem 
„Spacerkiem po Lwowie”
Już po raz następny w kolejnych 
latach  2007 - 2017 Wojtek Habe-
la zaprosił publiczność do Lwowa 
piosenką Wiktora Budzyńskiego 
„Wio na piechotę do Lwowa”, 
kiedy to 8 marca tego roku usły-
szeliśmy tę piosenkę na otwarcie 
„11 Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki Lwowskiej i bałaku 
lwowskiego”. „Większa połowa” 
licznie zebranej publiczności w 
krakowskim Klubie Garnizono-
wym Wojska Polskiego przy ul. 
Zyblikiewicza 1  była już gotowa 
do tego spaceru. Byłem zdecydo-
wany i ja, nie pomogło zniechęca-
jące westchnienie mojej małżonki 
„ta bój si Boga !” mróz na dwo-
rze. Co mi tam mróz, ja do Lwo-
wa pragnę już.

Ale teraz kilka słów o koncercie.
Magdalena Sowa, piękna krako-
wianka, z umiejętnością bałaka-
nia podbiła serca publiczności 

piosenkami - „Piosenka o naszym 
Lwowie”, Madonny lwowskie”, 
Moje serce zostało we Lwowie”, 
„Panie fiakrze joj”, „W Stryjskim 
Parku, „.
Nie pozostała jej dłużna Irena 
Paprocka akompaniując sobie na 
bałakowym pianinie zaśpiewała 
„Na Wysokim Zamku”, „Chodź-
my do Stryjskiego Parku”, Wio-
sna we Lwowie”, „Cmentarzyk 
lwowski”.
A Zespół Chwira nie tylko grał, 
ale i śpiewał „Krakowską gi-
tarę” - śpiew i akordeon Ka-
rol Wróblewski, „O dwunastej 
godzinie” (Ide se przez Lwów) 
z Wojtkiem Habelą - śpiew i 
naturalnie „Wio na piechotę 
do Lwowa” - Wojtek Habela - 
śpiew, „Walczyk lwowski” - Ka-
rol Wróblewski - śpiew z bała-
kowym akordeonem.. 
Myśmy już byli przygotowani do 
„Wio na piechotę do Lwowa”, a 
ponieważ moja żona się nie wy-
brała, to w jej zastępstwie poszła 
Elżunia i aby nie robić obciachu 
za towarzysza wzięła sobie Ada-
ma Macedońskiego, a nie mnie, a 
właściwie „mi”. I tak doszliśmy 
do „Ślepej Mińci”, która siedzia-
ła pomimo zimna i deszczu pod 
pomnikiem Jana III Sobieskiego 
na Wałach Hetmańskich, rżnęła 
na harmonii i śpiwała „Pienkny 
gwoźdzki”, „Śliczny tulipani”. 
Jak do niej podszedłem to zawo-
łała - „ty miglanc”. Potem całą 
widownią podeszliśmy pod moją 
kamienicę przy ul. Jagiellońskiej 
4 i ze smutkiem zobaczyliśmy, 
iż na trzecim piętrze w wykuszu 
okno było zamknięte i ja nie pa-
trzyłem się na vis - a vis położony 
Bank Gospodarstwa Krajowego, 
ani na afisze reklamująca audycję 
Polskiego Radia Lwów „Wesoła 
Lwowska Fala”. Poszliśmy więc 
dalej przez ul 3-maja i znowu 
zmartwienie - nie ma kina już 
kina „Muza|” z afiszami Tońcia 
i Szczepcia, na frontonie tej ka-
mienicy napis po ukraińsku - „haj 
żiwiot Stepan Bandera”. 
Ta to ja wtedy zażałowałem, iż 
wybraliśmy się do Lwowa. I w 
smutku poszliśmy dalej do Ogro-

du Jezuickiego. 
Na Głównej Alei Parku siedzie-
liśmy na ławkach odpoczywając 
i nie przypuszczaliśmy nawet w 
snach, że z Ogrodu Jezuickiego 
pojedziemy wszyscy do .....War-
szawy. A niespodziana podróż od-
była się tak:

Podszedł do nas siedzących na 
ławkach bardzo sympatyczny 
batiar w kaszkiecie i powiedział 
jestem Warszawa - Wawa i je-
dziemy do Warszawy. Proszę się 
za mną ustawić, pierwsza osoba 
trzyma mnie mocno pod boki, a 
następna, następną i tak do koń-
ca naszej kolei i podróży do War-
szawy. Gdy wszyscy byliśmy już 
ustawieni, jeden za drugim, wów-
czas pociąg ruszył, a lokomoty-
wa prowadzona przez Warszawę 
- Wawę rytmicznie poruszając 
rękoma jak parowóz wywoływa-
ła rytmicznie  stację docelową 
- Warszawa Wawa,  Warszawa - 
Wawa, Warszawa - Wawa... i tak 
dojechaliśmy na dworzec Warsza-
wa Główna.
Lekko odsapnęliśmy i wówczas 
Franek Makuch zaśpiewał pio-
senkę 

PLAC MUZYKA - autorów nie-
znanych

Oto trudny tekst „Placmuzy-

ki” w językach polskim (bałak 
) i jidysz (szmonces) wykonany 
brawurowo przez Franciszka 
Makucha 
 
   „Placmuzyka kiedy gra,
    wszysku śmieji się ha,ha,
    durny Jasiu naprzód tam
    z chłupakami pendzi sam.
   Za nim jakiś stary Żyd
    śpiwa sobi „aj sy git,
    aj sy git, aj sy git,
    aj sy, aj sy, aj sy git.
    
    Dżija, dżija, dżija, ra,
    jak ta banda pienkni gra,
    pikulinu, bumbardon
    i ten duży helikon,
    mały bembyn, duży bas
    i czyneli jeszcze raz,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra.

    W pensjonaci żeńskim tam,
    dzie panienki sam na sam,
    cichu w ławkach siedzu już,
    a wytrzymać ani rusz.
    
    A w tym jedna: „ha, ha, ha,
    proszy pani, banda gra”
    i du okna póki czas
    biegnu wszyski wraz.
    

    Dżija, dżija, dżija, ra,
    jak ta banda pienkni gra,
    pikulinu, bumbardon
    i ten duży helikon,
    mały bembyn, duży bas
    i czyneli jeszcze raz,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra.

    Naprzód jedna fik, fik, fik,
    za niu druga myk, myk , myk,
    za niu trzecia fajt, fajt, fajt,
    a ta stara, majt, majt, majt.
    Prufysorka szu, szu, szu,
    biegni takży co ma tchu,
    a profesur póki czas
    miendzy baby takży właz.
    
    Dżija, dżija, dżija, ra,
    jak ta banda pienkni gra,
    pikulinu, bumbardon

    i ten duży helikon,
    mały bembyn, duży bas
    i czyneli jeszcze raz,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra,
    ta banda, ta banda
    wy Lwowi pienkni gra.

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

    
W Warszawie byliśmy krótko, 
bo przypomnieliśmy sobie mój 
wiersz, który zmobilizował nas 
do powrotu do Lwowa:

    Kiedyś napisałem specjalnie dla 
Radia Lwów:

    Pożegnanie

    Lwów pożegnał nas siwą już 
mgłą,
    Za te lata spędzone wraz z nami
    I z oddali już tylko się skrzą
    Kamienice i Rynek nasz z lwa-
mi

    I te lata ziszczone wraz z tobą
    Na krakowskim już bruku 
przetarte,
    Byłaś Lwowa swojego ozdobą,
    Bo bez ciebie cóż wszystko jest 
warte.

    W załączeniu pozdrowienia dla 
p. prezes Radia Lwów Teresy Pa-
kosz:
    Ni ma jak Lwów. Ta joj!

Aleksander Szumański ze Lwowa 
- tymczasowo w Krakowie
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Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
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Partnerzy medialni 
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

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

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Zapraszamy na Marsz Pamięci w 77. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2020

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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