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ne dzieła sztuki, ....strona 49

MEDUCHA Kościół 
Matki Bożej Różań-
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12 maja 1935 r. w Belwederze o godz. 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. Śmierć marszałka 
była dla polskiego społeczeństwa szokiem. Osiemdziesiąt pięć lat temu Józef Piłsudski był najbardziej 
znienawidzonym i jednocześnie najmocniej kochanym politykiem w Polsce. Jakby na to nie patrzeć należy 
on do panteonu polskich bohaterów narodowych. Jego zasługi dla odbudowy niepodległej Polski nie budzą 
wątpliwości. CD na stronie 7
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17 maja 1943 r.  Komendant  
płk Kazimierz Damian Bąbiń-
ski, ps. Luboń, Orlica, OW AK  
nakazał zorganizowanie samo-
obrony w rejonach o przewadze 
ludności polskiej; utworzenie w 
rejonach o mniejszym nasileniu 
ludności polskiej samoobrony 
w miasteczkach; utworzenie 
zbrojnych oddziałów dyspozy-
cyjnych i zorganizowanie syste-
mu alarmowego.   Niekoniecznie 
dla tego, ale faktem jest, że w 
maju 1943 r. powstało 56 samo-
obron ( najwięcej)  na Wołyniu.,  
co warto porównać z liczbą 128  
powstałych w ciągu całego roku 
.  Pierwszy większy ośrodek pol-
skiej samoobrony zorganizowano 
na początku maja 1943 r. w Pań-
skiej Dolinie w powiecie dubień-
skim. Ośrodek ten stoczył ciężkie 
walki – odparł trzy napady UPA: 
22 czerwca, 27 lipca i 15 sierpnia 
1943 r. To w maju można było już 
zaobserwować  pewne różnice w 
samoobronach wynikające czę-
sto z sytuacji terenowej lub or-
ganizacji ( współdziałania) kilku 

różnych miejscowości. Placówką 
samoobrony było pojedyncze pol-
skie osiedle (wieś bądź kolonia) 
strzeżone przez grupę samoobro-
ny. Placówki samoobrony po-
wstawały we wsiach z dużą prze-
wagą polskiej ludności. Rzadko-
ścią były placówki we wsiach, 
gdzie Polacy byli mniejszością. 
Ludność polska w takich wsiach 
była najczęściej bezbronna.  

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Polonijne dyktando z języ-
ka polskiego „Ja piszę, Ty 
piszesz, My piszemy… po 
polsku” 2020 
Redakcja za FWiN

Zmarł opiekun dziedzictwa 
kulturowego Kresów Wschodnich 
Janusz Wasylkowski
Redakcja za dziennik.pl

Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w Dyktandzie z Języka Pol-
skiego  „Ja piszę, Ty piszesz, My 
piszemy… po polsku. Polonijne 
dyktando z języka polskiego”.

Tegoroczna edycja jest wyjąt-
kowa, gdyż w Dyktandzie może 
uczestniczyć każdy Polak i Polka 
mieszkający poza granicami kraju 
i aby wziąć w nim udział, nie trze-
ba wychodzić z domu.

Dyktando odbędzie się w szcze-
gólnym terminie: w Dniu Polo-

nii i Polaków za Granicą, 2 maja 
2020 roku. Tego dnia o godzinie 
12.00 czasu polskiego na głów-
nej stronie internetowej Fundacji 
Wolność  i Demokracja www.wid.
org.pl zostanie zamieszczony link 
do pliku dźwiękowego zawierają-
cego tekst Dyktanda.

Wystarczy napisać odsłuchany 
tekst, a zdjęcie lub skan zapi-
su przesłać na adres e-mailowy: 
oswiata@wid.org.pl.

Szczegóły Dyktanda znajdują się 

w REGULAMINIE DYKTAN-
DA,  prosimy koniecznie przeczy-
tać  nowy regulamin

Ewentualne pytania prosimy 
kierować na adres e-mailowy: 
j.szwarc@wid.org.pl

Żródło:

https://wid.org.pl/polonijne-dy-
ktando-z-jezyka-polskiego-ja-
pisze-ty-piszesz-my-piszemy-po-
polsku-2020/

 Białorusini z Polski zebrali sprzęt 
medyczny do walki z wirusem w 
kraju

Przekazać sprzęt medyczny na 
Białoruś pomogła ambasada w 
Warszawie i konsulat w Białym-
stoku.

W ramach ruchu #ByCovid19 
przedstawiciele białoruskiej dia-
spory z Polski i innych państw 
UE kupili 93 termometry bezdo-
tykowe i 280 pulsoksymetrów. 
Wszystkie trafiły do mińskiego 
Centrum Organizacji Reagowania 
Medycznego przy białoruskim re-
sorcie zdrowia.

Dostarczeniem zakupionego 
sprzętu do kraju zajęła się amba-
sada Białorusi w Polsce przy po-
mocy konsulatu w Białymstoku.

Przedwczoraj 25 tysięcy masek i 
7,5 tony płynu dezynfekującego 
przywieźli do Grodna polscy stra-
żacy. Jeszcze większa partia po-
mocy humanitarnej dotarła tego 

samego dnia 
do Mińska i 
innych biało-
ruskich miast. 
T r a n s p o r t 
złożony z 
sześciu cięża-
rówek wyru-
szył poprzed-
niego dnia z 
Warszawy. To 
pomoc pol-
skiego rządu 
dla białoru-
skich szpi-
tali. Konwój 
zorganizowa-
ła Fundacja 
Solidarności 
Międzynaro-
dowej przy 
logistycznym 
w s p a r c i u 
Państwowej 
Straży Pożar-
nej.
Fot.: poland.
mfa.gov.by

Białorusini z Polski  zebrali 
sprzęt medyczny do walki 
z wirusem w kraju  
Redakcja za http://znadniemna.pl

Foto: PAP

Zmarł Janusz Wasylkowski - 
poeta, pisarz, publicysta, nie-
zwykle zasłużony w opiece nad 
polskim dziedzictwem kulturo-
wym na Kresach Wschodnich 
RP; badacz i znawca dziejów 
i kultury Lwowa - poinformo-
wało we wtorek na Twitterze 
MKiDN.

Na stronie Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
podano, że Janusz Wasylkowski 
zmarł we wtorek ( 14 kwietnia 
2020 r.) w Warszawie. Miał 86 
lat. Urodził się 2 sierpnia 1933 
r. we Lwowie. „Udział w życiu 
kulturalnym rozpoczął w latach 
pięćdziesiątych XX w. podczas 
studiów na Wydziale Polonisty-
ki Uniwersytetu Wrocławskiego 
jako współzałożyciel Teatrzyku 
Satyry +Ponuracy+. (...) MKiDN 
w swoim wpisie przypomniało, 
że „szczególnie ważną i owoc-
ną sferą działalności Janusza 
Wasylkowskiego była popula-
ryzacja historii oraz dziedzic-
twa Lwowa i Kresów Wschod-
nich”. „Od 1982 r. uczestniczył 
w pracach podziemnego zespołu 

+Historii Lwowa+ (działającego 
pod opieką ks. prof. Marka Ki-
liszka przy parafii Św. Trójcy na 
Solcu w Warszawie). W 1990 r. 
powołał do życia Instytut Lwow-
ski, a w 1991 r. wydał pod swoją 
redakcją pierwszy tom +Roczni-
ka Lwowskiego+” - czytamy na 
stronie MKiDN. Przypomniano, 
że za wieloletnią działalność w 
sferze ochrony i popularyzacji 
dziedzictwa Lwowa został od-
znaczony Srebrnym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. Jak podano, otrzymał 
również Złotą Odznaką Związ-
ku Ziem Wschodnich w Lon-
dynie, medal „Pro memoria”, 
wyróżnienie honorowe Nagro-
dy literackiej im. Władysława 
Reymonta („za wszelkie zasługi 
dla ocalenia pamięci Lwowa”) 
i odznaczenie „Polonia Mater 
nostra est”. W 2017 r. uhonoro-
wano go nagrodą „Kustosz Pa-
mięci Narodowej”.
 Za: https://kultura.dziennik.pl/
news/artykuly/6482881,zmarl-
p i sa rz -publ icys ta -op iekun-
d z i e d z i c t w a - k u l t u r o w e g o -
kresow-wschodnich-janusz-
wasylkowski.html 

77 lat temu w maju powstało najwięcej samoobron polskich na Wołyniu
Redakcja

https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/6482881,zmarl-pisarz-publicysta-opiekun-dziedzictwa-kulturowego-kresow-wschodnich-janusz-wasylkowski.html
https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/6482881,zmarl-pisarz-publicysta-opiekun-dziedzictwa-kulturowego-kresow-wschodnich-janusz-wasylkowski.html
https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/6482881,zmarl-pisarz-publicysta-opiekun-dziedzictwa-kulturowego-kresow-wschodnich-janusz-wasylkowski.html
https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/6482881,zmarl-pisarz-publicysta-opiekun-dziedzictwa-kulturowego-kresow-wschodnich-janusz-wasylkowski.html
https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/6482881,zmarl-pisarz-publicysta-opiekun-dziedzictwa-kulturowego-kresow-wschodnich-janusz-wasylkowski.html
https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/6482881,zmarl-pisarz-publicysta-opiekun-dziedzictwa-kulturowego-kresow-wschodnich-janusz-wasylkowski.html
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Witaj, majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie
uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj, Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął,
gnuśność w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała.

Wiwat, Maj, trzeci Maj,
wiwat wielki Kołłątaj!

Tam w łazienkach jest ruina,
w której Polak pamięć chował,
tam za czasów Konstantyna
szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy nadszedł Trzeci Maj,
kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona

Związek Ukraińców w 
Polsce wzywa Sejm do 
potępienia akcji „Wisła”
Redakcja za wyborcza.pl
Gazeta „Wyborcza” jak zwykle skwa-
pliwie służy w przekazie pretensji i 
postulatów ZUwP. Poniżej prezentuje-
my fragment tekstu nawiązującego do 
operacji „Wisła”.
Oświadczenie Związku Ukraiń-
ców w Polsce w 73. rocznicę akcji 
„Wisła”
W mijających dniach społecz-
ność ukraińska w Polsce obcho-
dzi 73. rocznicę przymusowego 
wysiedlenia ponad 140 tysięcy 
osób narodowości ukraińskiej w 
ramach tzw. Akcji Wisła – naj-
większej zbrodni komunistycznej 
w dziejach naszego państwa. (...) 
Większość postulatów zgłasza-
nych przez naszą społeczność nie 
została jednak zrealizowana. Stąd 
w 73. rocznicę deportacji wzywa-
my władze Rzeczypospolitej Pol-
skiej do jednoznacznego potępie-
nia akcji Wisła, co jest szczegól-
nie ważne wobec powszechnych 
obecnie głosów o „zasadności” 
przeprowadzenia przymusowego 
wysiedlenia Ukraińców z naszych 
ziem ojczystych przez władze ko-
munistyczne.

Do Prezydenta, Parlamentu i 
Rządu Rzeczypospolitej Pol-

skiej zwracamy się w następu-
jących sprawach:

- potępienia przez Sejm RP akcji 
Wisła jako niemającej żadnego 
uzasadnienia zbrodni komuni-
stycznej;

- zakończenia przez Instytut Pa-
mięci Narodowej śledztwa w 
sprawie tej zbrodni komunistycz-
nej, które z nieznanych przyczyn 
trawa od wielu lat;

- zwrot byłym właścicielom lub 
ich potomkom nieruchomości 
ziemskich, gdy zwrot okaże się 
niemożliwy, wówczas przyznanie 
właściwej rekompensaty;

- zaangażowania instytucji Pań-
stwa Polskiego, przede wszystkim 
IPN, do przeciwdziałania kampa-
nii mającej na celu historyczne, 
moralne i prawne uzasadnienie 
deportacji ludności ukraińskiej z 
1947 roku;

- zagwarantowania obywatelom 
Polski narodowości ukraińskiej 
rzeczywistego prawa do zacho-
wania tożsamości kulturowej i 
narodowej poprzez utworzenie 
instytucji kultury ukraińskiej w 

miejscach zamieszania naszej 
społeczności;

- podjęcia działań edukacyjnych 
na temat polityki władz komu-
nistycznych wobec ludności 
ukraińskiej, skali prześladowań i 
zniszczeń dokonanych przeciwko 
kulturze ukraińskiej;

- ochronę prawną miejsc pochów-
ku ukraińskich ofiar czystek et-
nicznych i żołnierzy ukraińskiego 
podziemia zbrojnego wykona-
nych zgodnie z procedurami ad-
ministracyjnymi oraz uregulowa-
nie tych spraw w miejscach, gdzie 
pochówków brak lub gdy zostały 
zniszczone w latach 2015-2016.

Zarząd Główny

Związku Ukraińców w Polsce

Warszawa, 28 kwietnia 2020 r

Za: https://wyborcza.
pl/7,95891,25903413,zwiazek-
-ukraincow-w-polsce-wzywa-
- se jm-do-po tep ien ia -akc j i -
- w i s l a . h t m l ? f = I w A R 1 U k J l
Q m p 4 n G A O Wy n g N w a M d d
Rjp6 -RvuumG7B3FTZ-b2 -
PmS2kwxL8WSwc

Polski naród chcąc oddać nale-
żyte honory fladze polskiej za jej 
wiekowe przewodnictwo, zaczął 
szukać sposobu na jej uhonoro-
wanie.
Oburzony brakiem szacunku do 
Flagi Polskiej były poseł Edward 
Płonka, chcąc oddać należyte ho-
nory fladze postanowił zawalczyć 
o to, aby dzień 2 maja był dniem 
czczącym zasługi flagi polskiej 
dla narodu.
Skąd się wziął ten pomysł? W 
jednym z wywiadów były poseł 
Edward Płonka odpowiada na to 
pytanie:
„Mieszkałem przez wiele lat w 
Szwecji, gdzie Dzień Flagi jest 
świętem państwowym. Tam bar-
dzo szanuje się barwy narodowe, 
przed domami znajdują się masz-
ty, na które Szwedzi wyciągają 
flagi. Nikogo to nie dziwi, a wręcz 
przeciwnie – flaga jest codzien-
nym elementem życia, zupełnie 
inaczej niż u nas. Bardzo mi się 
to podobało – wspomina Edward 
Płonka. - Dopiero po latach, gdy 
zostałem posłem, powróciła idea 
zrehabilitowania polskiej flagi, 
nadania jej szczególnej rangi. I 
tak narodził się pomysł ustano-
wienia Dnia Flagi” – mówi były 
poseł.
Dzień Flagi Polskiej jest jednym 
z najmłodszych świąt państwo-
wych.
To właśnie Edward Płonka wy-
kazał inicjatywę i przy aprobacie 
ówczesnego marszałka Donalda 
Tuska z redaktorem Andrzejem 

Zaporowskim przygotowali ogól-
ny kształt ustawy o fladze już w 
styczniu 2003 roku.
Droga do przyjęcia ustawy przez 
Sejm okazała się długa i żmud-
na. Jak sobie przypomina poseł 
Płonka, który należał do opozy-
cyjnego klubu rządzącej wówczas 
SLD ,trzeba było przekonywać do 
jego pomysłu dużą część posłów i 
przeprowadzić wiele konsultacji z 
heraldykami i weksylologami na 
temat flagi oraz pozostałych sym-
boli narodowych.
Po przegłosowaniu przez Sejm 
RP w styczniu 2004 roku, 397-
a głosami dnia 2-go maja, jako 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej, Senat wniósł popraw-
kę zmieniającą Dzień Flagi na 
Dzień Orła Białego. Poseł z Żyw-
ca musiał znów bardzo aktywnie 
pracować aby Sejm odrzucił se-
nacką poprawkę, uruchamiajac 
wszystkich zwolenników Dnia 
Flagi. Pomocne okazały się ulotki 
dostarczane przez pana Bogdana 
Rodziewicza, popierające ideę 
ustanowienia Dnia Flagi.Wielkim 
zwolennikiem tego pomysłu był 
także Senator Robert Smoktuno-
wicz, do którego poseł Płonka na-
pisał poniższy list:
„Patrząc na flagę państwową do-
ciekliwy umysł widzi nie tylko 
flagę,lecz samo państwo i nie-
zależnie od jego symboli i in-
sygniów widzi na fladzę przede 
wszystkim formę rządów, pryn-
cypia, prawdy i historię narodu, 
który ją używa”.

Jak powstał Dzień Flagi
Redakcja za http://dzienflagi.org/jakpowstal.html

Majowa jutrzenka
Redakcja - archiwum

w listopadzie wstrząsła serce,
wstaje Polska z grobu łona,
pierzchają dumni morderce.

Błysnął znowu Trzeci Maj
i już wolny błogi kraj. 

Konstytucja 3 maja (właściwie 
Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) 
– uchwalona 3 maja 1791 roku 
ustawa regulująca ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Powszechnie przyjmuje się, 
że Konstytucja 3 maja była pierw-
szą w Europie i drugą na świecie 
(po konstytucji amerykańskiej 
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną 
konstytucją.

Konstytucja 3 maja została usta-
nowiona ustawą rządową przyję-
tą tego dnia przez sejm. Została 
zaprojektowana w celu zlikwido-
wania obecnych od dawna wad 
systemu politycznego Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów i jej zło-
tej wolności. 

Konstytucja wprowadziła poli-
tyczne zrównanie mieszczan i 
szlachty oraz stawiała chłopów 
pod ochroną państwa, w ten spo-
sób łagodząc najgorsze nadużycia 
pańszczyzny. Konstytucja zniosła 
zgubne instytucje, takie jak libe-

rum veto, które przed przyjęciem 
Konstytucji pozostawiało sejm na 
łasce każdego posła, który, jeśli 
zechciał – z własnej inicjatywy, 
lub przekupiony przez zagranicz-
ne siły, albo magnatów – mógł 
unieważnić wszystkie podjęte 
przez sejm uchwały. 

Konstytucja 3 maja miała wy-
przeć istniejący chaos, popierany 
przez część krajowych magnatów, 
na rzecz monarchii konstytucyj-
nej. W tym samym czasie prze-
tłumaczono Konstytucję na język 
litewski.
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CENTRUM DIALOGU KOSTOUCHNÓWKA 
POTRZEBUJE NASZEGO WSPARCIA
Redakcja

Tajemnice Kanady 
z OUN w tle
Redakcja za: Warszawska Gazeta

21 kwietnia 1920 roku, czyli 100 
lat temu w Warszawie została 
podpisana tajna umowa między 
II Rzeczpospolitą a Ukraińską 
Republiką Ludową, zwana pak-
tem Piłsudski-Petlura. Celem 
była nie tylko wspólna walka 
z bolszewikami, ale i ustalenie 
przyszłej granicy  miedzy pań-
stwami  wzdłuż linii rzek Zbrucz 
– Prypeć. Marszałek Józef Piłsud-
ski zrezygnował z roszczeń do 
ziem sięgających granicy Rzecz-
pospolitej z 1772 roku, zaś pre-
zydent URL i naczelny dowódca 
wojsk ukraińskich Symon Petlura 
uznał że Wołyń i Galicja staną się 
integralną częścią Polski. W tych 
warunkach powstał plan wyprawy 
kijowskiej. 

W ofensywie na Kijów wzięły 
udział trzy polskie armie: 2. – gen. 
por. Antoniego Listowskiego, 3. – 
gen. Edwarda Rydza-Śmigłego 
(podlegała jej Grupa Operacyjna 
płk. Józefa Rybaka) oraz 6. – gen. 
por. Wacława Iwaszkiewicza-
-Rudoszańskiego, licząca łącznie 
około 60 tysięcy żołnierzy. Woj-
ska ukraińskie zostały sformowa-
ne w dwie dywizje liczące około 
4 tysięcy żołnierzy. Armie polskie 
biorące udział w wyprawie kijow-
skiej otrzymały zadanie dotarcia 
do przedrozbiorowych granic I 

Rzeczypospolitej, zdobycie Ki-
jowa i uchwycenie w rejonie te-
goż przyczółka na lewym brzegu 
Dniepru. Z kolei zadaniem strony 
ukraińskiej było odbudowanie 
na wyzwolonym obszarze armii 
ukraińskiej, zdolnej do podjęcia 
dalszych działań ofensywnych 
– na lewym brzegu Dniepru i w 
kierunku Morza Czarnego.

7 maja 1920 r. oddziały 3 Armii 
gen. Rydza Śmigłego zajęły Ki-
jów, nie napotykając większego 
oporu nieprzyjaciela. 9 maja 1920 
r. w centrum miasta odbyła się 
wspólna polsko-ukraińska defila-
da. W ten sposób wstępny cel wy-

prawy kijowskiej został osiągnię-
ty – oddziały polskie wyzwoliły 
pozostające jeszcze we władaniu 
wojsk bolszewickich części Wo-
łynia i Podola, a także północną i 
centralną część Ziemi Kijowskiej. 
Dzięki pomocy Wojska Polskie-
go, Ukraińcy odzyskali ziemie 
położone między Zbruczem a 
Dnieprem. Rzeczpospolita Pol-
ska była jedynym krajem, który 
udzielił Ukraińskiej Republice 
Ludowej militarnego wsparcia dla 
restytucji niepodległego państwa 
ukraińskiego, zaś spośród państw 
europejskich, oprócz Polski jedy-
nie Finlandia i Łotwa uznały dy-
plomatycznie nowy podmiot.

100. rocznica wyprawy 
kijowskiej
Redakcja

«Wrzuć złotówkę na Kostiuch-
nówkę» 

– Fundacja Centrum Dialogu 
Kostiuchnówka prosi o wsparcie 
finansowe. (https://pomagam.pl/
ka?fbclid=IwAR1co_82yfM-
Py_Yy-4QW4yPAkaqGUHLlI0I-
kVUSbonHCWbe6abUyfEpDG-
kI )

Centrum Dialogu Kostiuchnówka 
jest wyjątkowym miejscem. To 
Ośrodek, który powstał na Wo-
łyniu, w miejscu starej, polskiej 
szkoły we wsi Kostiuchnówka, 
na terenach walk o niepodległość 
Polski. Właśnie tu, w jednych z 
najbardziej krwawych walk w 
trakcie I wojny światowej, ginęli 
młodzi Legioniści walczący pod 
dowództwem Marszałka Piłsud-
skiego. To miejsce, którym zaj-
muje się Jarosław Górecki wraz 
ze swoimi przyjaciółmi, harcerza-
mi ZHP Chorągwi Łódzkiej i Fun-
dacją Centrum Dialogu Kostiuch-
nówka. Sytuacja Ośrodka jest w 
obecnej chwili bardzo trudna. To, 
co dzieje się w kraju i poza nim, 
obostrzenia dotyczące zamknię-
cia granic, powodują, że Centrum 
i jego kierownictwo stają przed 
nie lada wyzwaniem. Ośrodek 
funkcjonuje między innymi dzię-
ki wizytom grup, które obecnie 
są niemożliwe. Kolejne wyciecz-

ki odwołują 
swoje przy-
jazdy. Wy-
gląda na to, 
że Centrum, 
które co mie-
siąc generuje 
spore koszty 
u t r zyman ia 
( z a r z ą d z a -
nie, obsłu-
ga prawna, 
pracownicy, 
koszty dzier-
żawy, me-
diów itp.), 
może nie 
obudzić się z 
zimowego snu. Zamknięte grani-
ce sprawiły, że do Ośrodka nie do-
cierają nie tylko delegacje i grupy 
młodzieży, ale również jego zało-
życiele. Nie mogą być na Ukra-
inie i razem z mieszkańcami wsi 
opiekować się Ośrodkiem i cmen-
tarzami legionowymi na Wołyniu. 
Zmartwienie jest tym większe, że 
nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
jak długo granice będą zamknięte. 
Przyjaciele Ośrodka stoją przed 
dużym wyzwaniem. Fundacja 
Centrum Dialogu Kostiuchnów-
ka uruchomiła zbiórkę pieniędzy 
na wsparcie Centrum. «Wierzy-
my, że zebrane środki pozwolą 
na funkcjonowanie Ośrodka w 
przyszłości, rozwijanie przyjaźni 

i wsparcie działań patriotycznych. 
Ośrodek to miejsce, które łączy 
pokolenia, różne narody, dba o 
miejsca pochówku bohaterów hi-
storycznych i wspiera poczucie 
patriotyzmu. Dzięki działaniom 
harcerzy, Fundacji i jej przyjacio-
łom, a także mieszkańcom Ukra-
iny, udało się zrobić już bardzo 
wiele. Sprawmy, by mogli działać 
dalej dla pielęgnowania pamięci 
historycznej» – czytamy na stro-
nie Pomagam.pl, największym 
i najpopularniejszym w Polsce 
serwisie do przeprowadzania in-
ternetowych zbiórek pieniężnych.

Źródło: Fundacja Centrum Dialo-
gu Kostiuchnówka

Kilkuset kanadyjskich żołnierzy 
stacjonuje w miejscowości Sta-
riczy, 20 km od polskiej grani-
cy. Oficjalnie zajmują się szko-
leniem Ukraińców. Skąd się tam 
wzięli?  Wyjaśnił to 16 marca 
2020 r.  Stanislas Balcerac pu-
blikując swój artykuł” Tajem-
nica wnuczki kolaboranta. W 
Kanadzie wybuchł skandal po 
naszej publikacji „. Już na sa-
mym początku pisze: „ Na po-
czątku stycznia 2017 r. „War-
szawska Gazeta” opublikowała 
mój tekst zatytułowany „Nowa 
minister spraw zagranicznych 
Kanady Chrystia Freeland – 
dumna wnuczka kolaboranta”. 
Ujawniliśmy wtedy, że nowo 
powołana wtedy minister Chry-
stia Freeland (obecna wice-
premier Kanady), energicznie 
wspierająca Majdan oligarchów 
na Ukrainie, jest wnuczką na-
zistowskiego kolaboranta, Mi-
chailo Chomiaka. W latach 
1940−1944 prowadził on w 
Krakowie, w porozumieniu z 
administracją Hansa Franka, 
ukraiński dziennik „Krakivsky 
Vesti” (Krakowskie Wiadomo-
ści), drukowany na sprzęcie za-
rekwirowanym wydawanej do 
2 września 1939 r. żydowskiej 
gazecie „Nowy Dziennik”. (...)
Biorąc pod uwagę to, że pani 
Freeland wiedziała od ponad 
dwóch dekad, że jej dziadek 
był nazistowskim kolaboran-
tem w okupowanym Krakowie, 
a mimo tego jeszcze w 2016 r. 

wychwalała go publicznie jako 
„ukraińskiego patriotę” i biorąc 
także pod uwagę rolę, jaką Ka-
nada premiera Trudeau zaczęła 
odgrywać na Ukrainie po Maj-
danie w 2014 r., lokując swoich 
żołnierzy niedaleko polskiej 
granicy, polskie media main-
streamu też powinny były zain-
teresować się tą sprawą. Tak się 
jednak nie stało.”  Rodzi się py-
tanie dlaczego? Autor artykułu 
poszukuje odpowiedzi na to py-
tanie pisząc: „  Niestety, ukra-
ińska diaspora w Kanadzie jest 
liczniejsza i silniejsza niż pol-
ska. Intrygujące jest to że kana-
dyjskie służby, zamiast dobrze 
sprawdzać, kto obejmuje naj-
wyższe stanowiska w państwie, 
usiłują zamieść pod dywan nie-
wygodne fakty i serwują ogłu-
piającą narrację propagandową. 
Zarówno Kanada, jak i Polska 
są członkami NATO, które jest 
podobno „sojuszem wartości”. 
Nie po to mamy ten sojusz, by 
odżywała tuż przy jego (pol-
skiej) granicy banderowska 
ideologia, budowana przy po-
mocy kanadyjskich władz.

Informacja za: https://war-
szawskagaze t a .p l / sw ia t / i t -
em/6824-tajemnica-wnuczki-
k o l a b o r a n t a - w - k a n a d z i e -
wybuchl-skandal-po-naszej-pu
bl ikac j i? fbc l id=IwAR3jRrf
B p D W W S l y V G y z m O f n m -
ocPy5umMtm4S33ra4UhMYRc-
gk6YL3H7m0k
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Od 12 marca wszystkie szkoły 
na Ukrainie zostały zamknięte, 
zaczęła się kwarantanna. Szkoła 
Języka Polskiego w Tarnopolu 
wykonała zalecenie rządu i sale 
lekcyjne opustoszały.

Powrót do nauczania tradycyj-
nego nie jest jeszcze możliwy 
i dlatego, by chronić siebie i 
innych przed zakażeniem wiru-
sem, wspólnie z Piotrem Fryzem, 
prezesem Polskiego Centrum 
Kultury i Edukacji im. prof. Mie-
czysława Krąpca, nauczyciele 
zdecydowali, że będą uczyć zdal-
nie.

W Szkole Języka Polskiego w 

Tarnopolu uczą cztery nauczy-
cielki. W pierwszej fazie naucza-
nia online szukały najbardziej 
dogodnych metod i platform, 
testowały różne sposoby. 17 
kwietnia spotkały się na konfe-
rencji metodycznej, oczywiście 
zdalnej, która przybrała między-
narodowy charakter. Podzieliły 
się doświadczeniami, omówiły 
wykorzystywane e-zasoby dla 
nauczycieli oraz uczniów. Dwie 
nauczycielki uczestniczyły w 
kursie zorganizowanym zdalnie 
przez Ośrodek Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą: «Jak zdal-
nie uczyć w polonijnych placów-
kach oświatowych?» Podczas 
konferencji omówiły także udział 
uczniów w konkursach, które w 
tym trudnym czasie przekształ-
ciły się w e-konkursy. «Kon-
kurs na najpiękniejszą e-kartkę 
wielkanocną» cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Tarnopolscy 
uczniowie wysyłali sporo prac.

Na czas kwarantanny nauczy-
cielki z Tarnopola są w domach, 
w różnych krajach, w różnych 
miastach, więc uzgodniły, że co-
tygodniowo będą spotykać się na 
metodycznej wideokonferencji. 
Fantastyczne doświadczenie, 
które buduje uczucie solidarno-
ści.

PW bieżącym roku przypada 80. 
rocznica Zbrodni Katyńskiej. W 
wykazie 3435 ofiar z tak zwanej 
ukraińskiej listy katyńskiej wid-
nieją nazwiska elity wołyńskiego 
Związku Strzeleckiego.

Związek Strzelecki był organi-
zacją paramilitarną, prowadzącą 
wychowanie patriotyczno-oby-
watelskie oraz dbającą o wyszko-
lenie wojskowe i proobronne, a 
uznaną przez sowietów za kontr-
rewolucyjno-faszystowską. Wie-
lu wołyńskich strzelców po 17 
września 1939 r. zostało areszto-
wanych przez NKWD. Byli prze-
trzymywani i przesłuchiwani w 
więzieniach Zachodniej Ukrainy. 
Część z nich – po przewiezieniu 
do Kijowa – zamordowano strza-
łem w tył głowy wiosną 1940 r. i 

pogrzebano w bezimiennych do-
łach śmierci w podkijowskiej By-
kowni. Wśród zamordowanych 
strzelców, ofiar Zbrodni Katyń-

skiej, jest mój dziadek Jan Mar-
cinkowski, Komendant Oddziału 
Związku Strzeleckiego Łuck–Za-
mek.
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Tadeusz Kozioł, syn Jana – na-
uczyciel i kierownik szkoły w 
Kopaczówce w gminie Rożyszcze 
(obecnie rejon rożyszczeński w 
obwodzie wołyńskim), w latach 
1936–1939 przywódca miejsco-
wego ośrodka Obozu Zjednocze-
nia Narodowego, żołnierz Armii 
Andersa.
Urodził się 23 maja 1912 r. w mia-
steczku Piwniczna, powiat nowo-
sądecki w województwie krakow-
skim (obecnie Piwniczna-Zdrój, 
woj. małopolskie), w rodzinie Jana 
i Anieli z Dzińskich. Nie posiada-
my informacji o wczesnych latach 
życia Tadeusza. Wiemy, że w la-
tach 30. ХХ wieku jego rodzina 
mieszkała na Wołyniu. W 1931 r. 
Tadeusz rozpoczął naukę, aby zo-
stać pedagogiem, a już w 1935 r. 
pracował jako nauczyciel kontrak-
towy w Ołyce. Kiedy w lipcu 1936 
r. szkołę w Kopaczówce prze-
kształcono na trzyklasową, zaszła 
potrzeba zatrudnienia dodatkowe-
go nauczyciela. 1 września 1936 
r. Tadeusz Kozioł podjął pracę na-
uczyciela w Trzyklasowej Szkole 
Publicznej w Kopaczówce, nazwę 
której wkrótce zmieniono na Pu-
bliczną Szkołę Powszechną Stop-
nia II, pełnił również obowiązki 
kierownika tej placówki.
W roku szkolnym 1938–1939 
na proces edukacyjny wywarła 
wpływ sytuacja geopolityczna. 
Rządowe programy nauczania 
szkolnego kładły większy nacisk 
na patriotyzm oraz przysposo-
bienie wojskowe. W związku z 
tym przy szkole zaczęły działać 
ośrodki Ligi Morskiej i Kolonial-
nej oraz Ligi Obrony Powietrznej 

i Przeciwgazo-
wej. Ośrodek 
LMK liczył 
144 członków, 
którzy raz w 
miesiącu gro-
madzili się na 
z e b r a n i a c h . 
Ośrodek LOPP 
również orga-
nizował ze-
brania raz w 
miesiącu, w 
jego składzie 
znalazło się 
132 członków. 
Na czele szkolnych ośrodków 
obu tych organizacji stał dyrektor 
Tadeusz Kozioł. Poza tym zorga-
nizował przy szkole 27-osobową 
drużynę harcerską.
Należy zaznaczyć, że akurat wte-
dy, kiedy kierownikiem szkoły 
został Tadeusz Kozioł, rozpoczęła 
się budowa nowego budynku dla 
tej placówki edukacyjnej. Gmach 
wzniesiony w latach 1937–1939 
do dziś, choć po znacznej przebu-
dowie, służy uczniom Kopaczów-
ki.
Na początku II wojny światowej 
wraz z rozwojem polskiego ruchu 
wyzwoleńczego wielu mieszkań-
ców Kopaczówki dołączyło do 
działalności polskiego podziemia. 
Tadeusz Kozioł kierował miejsco-
wym ośrodkiem OZN, jego za-
stępcą była nauczycielka miejsco-
wej szkoły Józefa Kwaśniewska. 
Z akt sprawy kryminalnej Józefy 
Kwaśniewskiej, znajdujących się 
obecnie w Państwowym Archi-
wum Obwodu Wołyńskiego, do-
wiedzieliśmy się, że w przypadku 

aresztowania obojga przywódców 
kierownictwo nad ośrodkiem mia-
ła przejąć nauczycielka Jadwiga 
Michajłowska. Oboje nauczycieli 
zresztą aresztowano. Na stronie 
polskiego Instytutu Pamięci Naro-
dowej znaleźliśmy informację, że 
wkrótce po aresztowaniu Tadeusz 
Kozioł trafił do więzienia w Char-
kowie. W aktach sprawy Józefy 
Kwaśniewskiej zachował się wy-
ciąg z protokołu przesłuchania Ta-
deusza Kozioła, podczas którego 
powiedział, że prosił Józefę Kwa-
śniewską o bandaże. Nie udało się 
nam ustalić, czym została spowo-
dowana taka prośba.
14 grudnia 1940 r. Wołyński Sąd 
Obwodowy skazał Tadeusza 
Kozioła z art. 54–11 i 54–2 KK 
USRR (udział w organizacji kontr-
rewolucyjnej oraz przygotowanie 
powstania zbrojnego) na 10 lat 
obozów pracy i pozbawienie praw 
obywatelskich na 5 lat. 16 maja 
1941 r. przybył do obozu pracy 
w Workucie w Republice Komi, 
gdzie przebywał do 17 październi-
ka 1941 r.
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Uczymy zdalnie 
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Z prasy polonijnej 
Losy nauczycieli z Kopaczówki: 
Tadeusz Kozioł 
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O Związku Strzeleckim na Wołyniu 
w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.   
MONITOR WOŁYŃSKI

Smutnym znakiem tego-
rocznych Świąt Wielka-
nocnych – najbardziej uro-
czystych i radosnych świąt 
chrześcijańskich – stały 
się puste kościoły. Ludzie 
nie przychodzą do nich ze 
względu na pandemię ko-
ronawirusa oraz wprowa-
dzenie ograniczeń podczas 
kwarantanny.
Proboszcz kościoła Świę-
tego Jana Nepomucena w 
Dubnie ks. Grzegorz Oważany 
podzielił się z nami swoimi prze-
myśleniami na temat Świąt Wiel-
kanocnych: «W tym roku Święto 
Zmartwychwstania Pańskiego 
wyglądało nie tak, jak zwykle. W 
związku z epidemią koronawiru-
sa nabożeństwa w świątyniach na 
Ukrainie, a także na całym świe-
cie, odbywają się bez obecności 
wiernych, w pustych ścianach na-
szych kościołów».
W dubieńskim kościele podczas 
największych uroczystości za-
wsze jest pełno gości z innych 
wyznań i parafii. W tym roku we 
mszy wielkanocnej mogło uczest-
niczyć tylko dziesięć osób łącznie 

z księdzem. «Po raz ostatni coś 
podobnego odbywało się jesz-
cze za czasów sowieckich, kie-
dy świątynie były zamknięte, a 
wierni mogli się gromadzić tylko 
w tajemnicy» – porównał pro-
boszcz. Z tym, że obecna pustka 
w kościołach ma zupełnie inne 
przyczyny – chodzi o zakaz gro-
madzenia się w celu ochrony ży-
cia i zdrowia ludzi.
«Dziękujemy Bogu, że teraz jest 
Internet i media, za pośrednic-
twem których już drugi tydzień 
z rzędu transmitujemy nabożeń-
stwa. Ludzie w taki sposób mogą 
uczestniczyć w mszach łącząc się 
w modlitwie» – powiedział ks. 
Grzegorz Oważany.

W pustych ścianach 
naszych kościołów  
MONITOR WOŁYŃSKI
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Na tych to tedy czwartkach tań-
czyło się bostona, trochę flirto-
wało , zjadało znakomite sorbety 
i ciastka ormiańskie, chatłamaj-
ki, przy wybornej herbacie lub 
kawie, a przy tym poznawało 
prawie całe nasze ormiańskie to-
warzystwo ziemiańskie. Bywali 
tam Antoniewicze, Kajetano-
wicze, Krzysztofowicze, The-
odorowicze, Bohdanowicze 
i Bogdanowicze, Bohosiewi-
cze, Łukasiewicze, Issakowi-
cze, Abrahamowicze, Negru-
sze, Passakasy, Ohanowicze, 
Agopsowicze i Agopszowicze i 
Torosiewicze, wszystko Rosz-
ki, nie tylko z dawnego rycer-
stwa ormiańskiego, ale posesjo-
naci i herbowa szlachta polska. 
 
Byli oni istotnie całą duszą 
Polakami, najlepszymi syna-
mi przed paruset i więcej laty 
przybranej ojczyzny, doskona-
li gospodarze, zdolni, zamożni 
i ofiarni –zacne rody Ormian 
przybyłe na polskie ziemie w 
XIII/XIV wieku  wspomina 
przedstawiciel równie zacne-
go rodu Longchamp de Berier 
(Bogusław Longchamp de Be-
rier, Wspomnienia 1884-1918) 
 
W gospodarstwie polskim Or-
mianie nasi stanowili czynnik 
wysoce dodatni. W młodości 
swej, dając upust temperamen-
towi, niekiedy nawet rozrzutni, 
z ustatkowaniem się, sprytem, 
żartobliwością, zdolnościami 
administracyjnymi i zmysłem 
realnym sowicie nadrabiali 
nadszarpniętą fortunę, z któ-
rej jednak nie skąpili wcale 
na cele narodowe czy hu-
manitarne. Natomiast nigdy 
nie godzili się na naruszenie 
swych praw i zawsze bronili z 
niesłychanym wprost uporem 
każdej należnej im choćby naj-
drobniejszej, rzeczy, posuwa-
jąc się często aż do pieniactwa.  
Ci nawet, którzy dziesiątki 
tysięcy wydawali na cele na-
rodowe, charytatywne lub 
na protegowanie , nawet ci, 
którzy przegrywali poważne 
sumy (gdyż wielu z nich lu-
biło grę), ci sami latami ca-
łymi walczyli o każdy grosz 
niesłusznie wymierzonego im 
podatku, okazując przy tym 
gruntowną znajomość au-
striackich ustaw podatkowych.  
 
Jeden z najwybitniejszych Or-
mian galicyjskich sięgnął w 
latach siedemdziesiątych ubie-
głego stulecia aż do samych 

podstaw austriackiego systemu 
podatków realnych. Rząd au-
striacki przeprowadził wówczas 
kataster nieruchomości w pań-
stwie, a więc pomiar wszystkich 
gruntów, skreślił ich mapę w 
wielkiej skali, ponumerował na 
niej wszystkie parcele w każdej 
gminie, oznaczył i dokonał ich 
klasyfikacji, a wreszcie uzgod-
nił stan rzeczywisty z księgami 
gruntowymi. Była to praca iście 
egipska, jeśli zważyć, że mier-
nictwo nie rozporządzało wtedy 
takimi instrumentami jak obec-
nie. Dzieła jednak dokonano. 
Otóż tym właśnie zajął się spe-
cjalnie Kornel Krzeczunowicz. 
Do tej ochotniczej, własnym 
wyłącznie nakładem w intere-
sie publicznym przedsięwziętej 
pracy, zabrał się gruntownie.  
Stworzył w swym domu we 
Lwowie specjalne biuro, w 
którym zajmował dziesiątki 
ludzi. Często sam klęczał na 
mapach rozłożonych na podło-
dze i kontrolował i poprawiał 
urzędowe elaboraty, walcząc 
o jak najkorzystniejsze za-
łatwienie dla Małopolski. W 
końcu doprowadził do dymisji 
kierującego katastratem hofrata. 
Kontrolował i poprawiał bez-
litośnie nie tylko austriackich 
urzędników i autorów katastru. 
Z równą dokładnością i spo-
kojnym uporem, nigdy niczym 
nie wyprowadzony z równo-
wagi, kontrolował i swoich 
pracowników. Płacąc im zna-
komicie wymagał od nich 
zupełnej ścisłości w pracy. 
Angażował do niej młodzież 
ziemiańską przy każdej nada-
jącej się sposobności. I humor 
i dokładność w tej ormiańskiej 
rodzinie przeszły na następne 
pokolenia, na synów i wnuków. 
 
Dobrze zasłużyli się polscy Or-
mianie swej nowej ojczyźnie. 
Nie tylko w początkach, wyku-
pując z jasyru pogańskiego jej 
synów, nie tylko w dawnej Rze-
czypospolitej i w czasach niewo-
li wiekową, nigdy niezawodną 
lojalną służbą i niezachwianą 
wiernością, nie tylko dając nam 
najlepszych kapłanów, mężów 
stanu i obywateli. Nie szczę-
dzili też oni, słusznie uchodzący 
za wyjątkowo bystrych w han-
dlu i w sprawach finansowych 
a niesłusznie za materialistów, 
wielkich ofiar majątkowych na 
cele ogólnonarodowe. Funda-
cje i stypendia Abrahamowi-
czów, Torosiewiczów, Zacha-
riasiewiczów i wielu innych 

powstawały i służyły Polakom 
tak obrządku ormiańskokatolic-
kiego, jak i łacińskiego, także i 
w odrodzonej Polsce i wielkie 
społeczeństwu oddawały usługi. 
(Bogusław Longchamp de Be-
rier, Wspomnienia 1884-1918) 
 
Dlaczego telewizja nie kon-
troluje swoich pracowników 
i pozwala, by  Dobromir Ro-
dziewicz jak za PRL zachwalał 
komunistyczne rody Kiszcza-
ków, Jaruzelskich, Geremków 
itp. , które Polskę zrujnowały i 
wyprzedały, zmuszając miliony 
zacnych Polaków do emigracji 
lub skazując ich na dziedziczo-
ną biedę, a ich mentalni polsko-
języczni potomkowie dalej chcą 

to czynić nawołując do puczu? 
Czy to nie oni powinni finanse 
zdobyte na grabieży naszego 
wspólnego, narodowego mająt-
ku  przeznaczyć na walkę z obec-
ną epidemią zamiast domagać 
się budżetowych środków, któ-
re pochodzą z podatków ogra-
bionych przez nich Polaków?  
Czy nie czas pokazywać przy-
kłady uczciwych, społecznych 
działań na rzecz wspólnoty na-
rodowej, pokazywać wzajem-
ną życzliwość i szacunek na 
przykładzie odnoszenia się hu-
syckiego rodu Longchamp de 
Berier do rodu Ormian? Kiedy 
do rad programowych i zarzą-
dów zasiądą specjaliści a nie 
karierowicze odporni na wie-

dzę stanowiący V kolumnę? 
24 kwietnia 2020 roku to kolej-
na bardzo bolesna dla wszyst-
kich Ormian 105 rocznica 
LUDOBÓJSTWA dokona-
nego na narodzie ormiańskim 
w 1915 roku przez Turków. 
W czasie II wojny światowej 
polscy Ormianie doświadczyli 
razem z narodem polskim kolej-
nego okrucieństwa, strzał w tył 
głowy, zsyłki do niemieckich 
obozów koncentracyjnych, do 
sowieckich łagrów, ludobójstwo 
ukraińskich nacjonalistów i wy-
pędzenie z ojczyzny, w której 
prawa i przywileje  zagwaranto-
wał im król Kazimierz Wielki. 
 
Bożena Ratter

Rody Ormian w 
gospodarstwie polskim 

Bożena Ratter
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/ Karykatura z 1895 r., kiedy świat po raz pierwszy usłyszał o masakrach Ormian. Kobieta z napisem „Armienia” błaga mężczyznę 
ściskającego worek z napisem „angielskie interesy na wschodzie”. Do kobiety zbliża się Turek, który za chwilę ją zasztyletuje. Anglik 
widzi to, ale nie zamierza reagować. By cartoonist’s signature looks to be „Victor”Uploaded by User Ldingley on en.wikipedia - 1895 
cartoon. This photo is from my collection and transfering it to Wikipedia., Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=990136
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85 lat temu zmarł marszałek 
Józef Piłsudski
Redakacja

 ...dokończenie ze strony 1.
Urodził się 5 grudnia 1867 roku 
w Zułowie pod Wilnem. Działał 
w organizacjach konspiracyjnych. 
W 1887 roku został aresztowany 
i pod zarzutem przygotowań 
do zamachu na cara Aleksandra 
III, zesłany na 5 lat na Syberię. 
Po powrocie organizował 
konspiracyjne oddziały wojskowe, 
w tym Związek Walki Czynnej. Z  
jego inicjatywy  w październiku 
1914 roku utworzono Polską 
Organizację Wojskową. W wyniku 
późniejszej akcji dyplomatycznej 
polskich posłów władze 
austriackie wyraziły zgodę na 
organizację Legionów Polskich. 
Piłsudski objął dowództwo 1. 
Pułku Legionów, który walczył na 
froncie galicyjskim. 22 lipca 1917 
roku, po kryzysie przysięgowym 

w Legionach został aresztowany 
przez Niemców i osadzony w 
twierdzy w Magdeburgu, skąd 
uwolniono go w listopadzie 
1918 roku. Jego powrót do 
Warszawy 10 listopada 
1918 roku stał się sygnałem 
do rozbrajania Niemców i 
ogłoszenia niepodległości 
Polski. Piłsudski przejął władzę 
z rąk Rady Regencyjnej. W 
wolnym kraju Sejm powierzył 
Józefowi Piłsudskiemu 
stanowisko Naczelnika Państwa. 
Został również pierwszym 
Marszałkiem Polski, od 19 marca 
1920 roku, chociaż na buławę 
musiał czekać do listopada tego 
roku. Zorganizował w 1919 roku 
zbrojny opór przeciwko najazdowi 
bolszewickiemu. Dowodził w 
rozstrzygającej o losach wojny i o 

niepodległości Polski, zwycięskiej 
Bitwie Warszawskiej w sierpniu 
1920 roku, która przeszła do 
historii jako „Cud nad Wisłą”.  Po 
objęciu rządów przez premiera 
Wincentego Witosa, wycofał się 
z życia politycznego. Osiadł w 
Sulejówku pod Warszawą, zajął 
się pisarstwem i publicystyką. 
W związku z pogarszającą się 
sytuacją polityczną i gospodarczą, 
w 1926 roku dokonał zamachu 
stanu i wprowadził tak zwane 
rządy sanacyjne. Dwukrotnie, w 
latach 1926-28 oraz w 1930 pełnił 
urząd premiera. Był krytykowany 
za ograniczenie roli parlamentu, 
zwiększenie wpływu wojskowych 
na politykę, a także za stłumienie 
działań opozycji parlamentarnej. 
Do dziś historycy są podzieleni 
w kwestii oceny przewrotu 

majowego, jedni uważają, że 
Piłsudski uratował Polskę przed 
anarchią i rozpadem, drudzy, 
że pogrzebał demokrację w II 
Rzeczpospolitej.
 15 maja trumnę z ciałem Pił-
sudskiego przewieziono na la-
wecie zaprzężonej w sześć koni 
do katedry św. Jana. Ustawiono 
ją w nawie głównej świątyni. Tam 
marszałka żegnały tłumy. Wyda-
rzenia te tak wspominał Stanisław 
Cat-Mackiewicz: „Ciało Mar-
szałka Piłsudskiego wniesiono do 
katedry św. Jana, pozostawiono 
na noc pod sklepieniem. I tłum 
warszawski od rana zaczął płynąć 
jak rzeka. Było tysiące, dziesiątki, 
setki tysięcy ludu - ludzie stali je-
denaście godzin czekając swojej 
kolei, aby na chwilę przejść pręd-
ko koło trumny, aby rzucić choć 
okiem na jej zamknięte wieko” (S. 
Cat-Mackiewicz „Historia Pol-
ski od 11 listopada 1918 r. do 17 
września 1939 r.”).
17 maja wieczorem pociąg wio-
zący ciało Piłsudskiego ruszył do 
Krakowa, na jego trasie zgro-
madziły się tysiące ludzi, aby 
oddać zmarłemu hołd. „Pociąg 
z oświetloną reflektorami platfor-
mą, na której wysoko spoczywała 
trumna Marszałka, szedł wolno 
przez Radom, Kielce, Jędrzejów, 
Miechów do Krakowa przez całą 
noc. Przy trumnie trzymali wartę 
generałowie, oficerowie i sze-
regowi. W jednym z wagonów 
jechała rodzina Marszałka. Noc 
była ciemna, od czasu do czasu 
padał drobny deszcz. Wzdłuż toru 
kolejowego mieszkańcy rozpalili 
ogromne ogniska, żegnając od-
jeżdżającego na zawsze Józefa 
Piłsudskiego” - pisał Cat-Mackie-
wicz. Pociąg żałobny z trumną 
Piłsudskiego dotarł do Krako-
wa w sobotę rano 18 maja. Na 
dworcu na jego przyjazd oczeki-
wali prezydent RP, rząd, gene-
ralicja, korpus dyplomatyczny 
oraz różnego rodzaju delegacje. 
Ośmiu generałów, z Juliuszem 
Rómmlem na czele, przeniosło 
trumnę z platformy na lawetę ar-
matnią. Po odprawieniu modłów 
przez metropolitę krakowskiego 
arcybiskupa Adama Sapiehę, kon-
dukt ruszył na Wawel. Na czele 
pochodu szedł oddział doboszy z 
werblami, następnie postępowała 
orkiestra wojskowa, poczty sztan-
darowe przysłane przez wszyst-
kie pułki Wojska Polskiego oraz 
duchowieństwo. Po nich szedł 
okryty kirem koń Piłsudskiego. 
Za nim jechała laweta z trumną, 
ciągnięta przez sześć karych koni. 
Otaczało ją 12 adiutantów z ob-
nażonymi szablami. Po dotarciu 
na wzgórze wawelskie przemó-
wienie ze stopni katedry wygłosił 

prezydent Ignacy Mościcki, który 
żegnając marszałka mówił m.in.: 
„Cieniom królewskim przybył 
towarzysz wiecznego snu. Skroń 
jego nie okala korona, a dłoń nie 
dzierży berła. A królem był serc i 
władcą doli naszej. Półwiekowym 
trudem swego życia brał we wła-
danie serce po sercu, duszę po 
duszy, aż purpurą królestwa swe-
go ducha zagarnął niepodzielnie 
całą Polskę”. Następnie genera-
łowie, przy dźwiękach dzwonu 
Zygmunta, wnieśli trumnę do 
katedry. Po mszy pontyfikalnej, 
którą celebrował metropolita Sa-
pieha, generałowie znieśli ciało 
marszałka do krypty św. Leonar-
da. Na zakończenie uroczystości 
ustawione na wawelskim wzgó-
rzu działa oddały 101 strzałów ar-
matnich. W całym kraju zapano-
wała trzyminutowa cisza. Szacuje 
się, że w pogrzebie w Krakowie 
wzięło udział około 100 tys. 
osób, kondukt ciągnął się przez 
kilka kilometrów. Wspominając 
atmosferę panującą po śmierci 
marszałka Cat-Mackiewicz pi-
sał: „Piłsudski miał fanatycznych 
wielbicieli, którzy go kochali 
więcej niż własnych rodziców, 
niż własne dzieci, ale było wie-
lu ludzi, którzy go nienawidzili, 
miał całe warstwy ludności, całe 
dzielnice Polski przeciwko sobie, 
potężną nieufność do siebie. I oto 
nie znać było tego w dniu pogrze-
bu. Przeciwnie, można stwierdzić 
jako fakt i prawdę, że w dniach 
jego pogrzebu, że na wieść o jego 
śmierci, strach i zalęknienie, co 
stanie się teraz z Polską, kiedy 
Jego zabrakło, przeleciał od Bał-
tyku poprzez Poznańskie i Śląsk 
i od Karpat do Dźwiny. Po całej 
wielkiej ojczyźnie, którąśmy czte-
ry lata po jego śmierci stracili”. 
W 1937 r. na polecenie metro-
polity krakowskiego arcybisku-
pa Adama Sapiehy trumna ze 
szczątkami marszałka Józefa 
Piłsudskiego została przeniesio-
na do krypty pod wieżą Srebr-
nych Dzwonów.  Ciało spoczę-
ło na Wawelu, a serce zgodnie z 
wolą Marszałka, u stóp matki na 
Rossie, wśród żołnierskich gro-
bów z 1919 roku .  Pogrzeb serca 
Józefa Piłsudskiego w Wilnie, 
odbył się 12 maja 1936 roku w 
Mauzoleum Matki i Serca Syna 
na wileńskiej Rossie. 

Wykorzystano informacje miedzy 
innymi ze stron:

1) http://www.jpilsudski.org/arty-
kuly-historyczne-pilsudski/zycio-
rys-jozefa-pilsudskiego

2) https://dzieje.pl/aktualnosci/
rocznica-smierci-marszalka-joze-
fa-pilsudskiego

http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego
http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego
http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego
https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-smierci-marszalka-jozefa-pilsudskiego
https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-smierci-marszalka-jozefa-pilsudskiego
https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-smierci-marszalka-jozefa-pilsudskiego
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Genialny samouk twórcą „Lwowskiej Szkoły 
Matematycznej”
Bogusław Szarwiło  

Nigdy nie ukończył studiów, a w 
wieku 30 lat był już profesorem 
Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Niniejszy artykuł to 
hołd wybitnemu Polakowi, zna-
nemu wśród matematycznej braci 
całego świata, twórcy znanej w 
świecie Lwowskiej Szkoły Ma-
tematycznej. Stefan Banach, bo o 
nim tu mowa, urodził się 30 mar-
ca 1892 roku w Szpitalu Po-
wszechnym Krajowym im. św. 
Łazarza w Krakowie. Ochrzczony 
został 3 kwietnia w przyszpitalnej 
kaplicy, która należała do parafii 
rzymskokatolickiej św. Mikołaja. 
Nazwisko Banach zapisano po 
matce Katarzynie, która z malow-
niczej wsi Borówna, przybyła w 
poszukiwaniu pracy do Krakowa. 
W 1891 roku została zatrudniona 
do pracy w pralni, której właści-
cielką była Franciszka Płowa. 
Obok pralni w  sąsiednim budyn-
ku swoją siedzibę miało dowódz-
two wojsk austriackich, w których 
jak należy przypuszczać służbę 
wojskową odbywał ojciec Stefana 
Banacha, czyli Stefan Greczek. 
Był to góral z dużej wsi Ostrow-
sko, usytuowanej wzdłuż brze-
gów Dunajca niedaleko Nowego 
Targu. Związek tych dwojga za-
owocował jedynie narodzinami 
syna.  Matka małego Stefana  nie 
będąc kobietą zamężną i nie ma-
jąc środków do życia, nie mogła 
opiekować się nowo narodzonym 
synem. Początkowo opiekę za-
pewnił mu ojciec, oddając mie-
sięczne niemowlę na wieś, gdzie 
dzieckiem zajęła się opłacana 
przez niego kobieta. Malec nie 
przebywał jednak u niej zbyt dłu-
go, bo po paru miesiącach Kata-
rzyna Banach zabrała syna i po-
wierzyła opiekę nad nim Fran-

ciszce Płowej. To u tej kobiety, 
wówczas 47-letniej , mały Stefan 
znalazł wspaniały, ciepły dom. 
Swojej matki nigdy nie poznał, co 
w miarę dorastania zaowocowało 
przypuszczeniem, że była ona 
hrabiną, nawiasem mówiąc, ta 
fantazja dość szybko rozeszła się 
wśród znajomych. Ojca  również 
nie bardzo znał, mimo, że ten go 
odwiedzał, ale mając własną ro-
dzinę niewiele uwagi mógł mu 
poświęcić. Nie mniej to właśnie 
ojciec, w liście z 1943 roku, wyja-
śnił synowi kim naprawdę była 
jego matka, gdy ten miał już 51 
lat. Mimo iż żył w tak złożonych 
warunkach, Stefan Banach był 
chłopcem bardzo miłym, nie spra-
wiającym kłopotów wychowaw-
czych. Szczęśliwym trafem z  ro-
dziną Płowych bardzo zaprzyjaź-
niony był Juliusz Mien, mający 
lat 51 Francuz mieszkający w 
Polsce, wraz z żoną i córką , od 
1870 roku przy ul. Podwale 15 
(rodzina Płowych mieszkała przy 
ul. Podwale 14), literat, tłumacz 
polskiej literatury i jednocześnie 
fotografik. To właśnie on zauwa-
żył jako pierwszy zdolności u 
młodego Stefana i otoczył go 
swoją opieką, przerodzoną póź-
niej w przyjaźń. Stefan Banach 
rozpoczął swoją edukację szkol-
ną  w szkole powszechnej (ludo-
wej), którą ukończył  w 1902 
roku, mając 10 lat. Następnie zo-
stał przyjęty do cesarsko-królew-
skiego Gimnazjum IV im. Henry-
ka Sienkiewicza w Krakowie. 
Szkoła ta była początkowo filią 
Gimnazjum św. Anny (dziś Gim-
nazjum Bartłomieja Nowodwor-
skiego), potem w 1901 roku prze-
kształciła się w samodzielne Gim-
nazjum, działającym w latach 

1901-1947. Ponieważ było ono o 
profilu humanistycznym główny 
nacisk kładziono na naukę łaciny, 
greki i języków nowożytnych, na-
tomiast mniejszą wagę przykłada-
no do przedmiotów ścisłych. To 
dlatego Stefan zwykł mawiać, że 
to logika, precyzja i doskonałość 
gramatyki łacińskiej uczyniły z 
niego matematyka. Sam przyswo-
ił sobie elementy matematyki 
wyższej, której arkana odkrywał 
ponoć w języku francuskim, któ-
rego uczył go Juliusz Mien. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że tra-
dycją krakowskich gimnazjów 
było utrzymywanie ścisłych kon-
taktów z instytucjami naukowy-
mi, takimi jak Uniwersytet Jagiel-
loński i Polska Akademia Umie-
jętności. Nauczyciele akademiccy 
i członkowie Komisji Akademii 
Umiejętności często uczyli w 
gimnazjach, a tym samym wpro-
wadzali do nich standardy akade-
mickie. Potwierdzają to katalogi 
świadectw klas od I do VII oraz 
protokół główny egzaminu doj-
rzałości c.k. Gimnazjum IV w 
Krakowie.  Po latach Banach 
stwierdził, że jego zainteresowa-
nia matematyczne rozwinął na-
uczyciel matematyki i fizyki w IV 
Gimnazjum, dr Kamil Kraft 
(1873-1945), który jednocześnie 
był pracownikiem naukowym ka-
tedry fizyki doświadczalnej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W kla-
sie maturalnej matematyki i fizyki 
uczył Stanisław Ziobrowski, 
profesor szkół średnich, jeden z 
pierwszych członków Towarzy-
stwa Matematycznego w Kra-
kowie (1919). Od roku szkolnego 
1908/1909 dyrektorem IV Gim-
nazjum, po Antonim Pazdrow-
skim, był Roman Zawaliński 

(1855-1932), znany językoznaw-
ca, pedagog i etnograf.  Banach w 
klasach od I do IV był jednym z 
najlepszych uczniów. Jesienią 
roku 1905 umiera Juliusz Mien, 
Stefan jest w IV klasie gimnazjum 
i ma dopiero 13 lat. Po śmierci 
Miena na świadectwie ukończe-
nia klasy IV pojawiają się poje-
dyncze oceny dostateczne, które 
coraz częściej występują w kla-
sach VI-VII. Jednak matematyka i 
fizyka wiodą prym w jego zainte-
resowaniach i w klasie VII, a na-
stępnie maturalnej uzyskuje z 
tych przedmiotów oceny bardzo 
dobre z odznaczeniem.  Najbar-
dziej upodobał sobie matematykę, 
która stała się jego pasją życiową 
- pracą, zabawą, rozrywką inte-
lektualną. 9 czerwca 1910 roku 
przed południem Stefan Banach 
przystąpił do egzaminu dojrzało-
ści, który zakończył się 13 czerw-
ca 1910 roku i Komisja Egzami-
nacyjna orzekła, że Stefan Ba-
nach pomyślnie zdał egzaminy z 
wynikiem „dojrzały jednomyśl-
nie”. Kolegami gimnazjalnymi 
Banacha byli między innymi: Wi-
told Wilkosz (1891-1941), przy-
szły matematyk i Marian Albiński 
(1891-1978)późniejszy polonista, 
pedagog, literaturoznawca, kry-
tyk literacki, dziennikarz, ma-
jor Wojska Polskiego. Okres dzie-
sięciu lat życia Stefana Banacha 
po zdaniu matury jest właściwie 
nieznany. Wiadomo, że w latach 
1910-1914 studiował na Politech-
nice Lwowskiej, zaliczając ten 
etap studiów egzaminem częścio-
wym, uzyskując półdyplom, cho-
ciaż są i tacy co piszą, że przez 
krótki czas uczęszczać na Uni-
wersytet Jagielloński, a później 
wyjechał do Lwowa. Faktem jed-
nak jest, że  studia na Politechnice 
przerwał wybuch I wojny świato-
wej i Banach wrócił do Krakowa, 
zamieszkując ponownie u Fran-
ciszki Płowej. Nie został powoła-
ny do służby wojskowej z powo-
du leworęczności i wady wzroku 
w lewym oku. Nie przestał jednak 
interesować się matematyką, po-
znawał ją z książek i z rozmów z 
takimi matematykami jak:  Otton 
Nikodym (1887-1974), Witold 
Wilkosz czy Hugo Steinhaus 
(1887-1972)  (późniejszymi pro-
fesorami). Tak na prawdę to Ste-
inhaus „odkrył” Banacha dla 
matematyki. Spotkanie Stein-
hausa z Banachem miało niemal 
natychmiastowe konsekwencje 
naukowe: Steinhaus zakomuniko-
wał Banachowi pewne zagadnie-
nie, nad którym od dłuższego cza-
su pracował, a w parę dni później 
- ku zdziwieniu Steinhausa - Ba-
nach przyszedł z gotowym roz-
wiązaniem. Tak powstała pierw-
sza  wspólna publikacja Banacha 
ze Steinhausem, ogłoszona w 
„Biuletynie Akademii Krakow-
skiej” w 1919 roku, nosząca ty-
tuł: Sur la convergence en moy-

enne de séries de Fourier (O 
zbieżności w przeciętnej szeregu 
Fouriera). W tym samym roku, z 
inicjatywy między innymi Stefa-
na Banacha, rozpoczęło działal-
ność Towarzystwo Matematyczne 
w Krakowie, które w roku następ-
nym przekształciło się w Polskie 
Towarzystwo Matematycz-
ne.  Dla matematyków był to rów-
nież bardzo ważny okres. Młody 
wówczas Zygmunt Janiszewski 
(1888-1920) sformułował pro-
gram i cele działania dla polskie-
go grona matematyków. Zamie-
rzeniem jego było zdobycie przez 
nich liczącej się w świecie pozy-
cji. Uważał, że publikowanie w 
języku francuskim spełni podwój-
ną rolę: przybliży społeczności 
światowej osiągnięcia polskich 
matematyków, a z drugiej strony 
zachęci do publikowania ludzi z 
zagranicy, którzy zajmowali się 
podobnymi zagadnienia-
mi.  Pierwszy tom Fundamenta 
Mathematicae ukazał się w 1920 
roku. Jego wydawcami byli Ste-
fan Mazurkiewicz (1888-1945) i 
Wacław Sierpiński (1882-1969). 
Pracą pt. Sur l’équation fonction-
nelle Stefan Banach zapoczątko-
wał w nowym periodyku serię 
swoich artykułów. Dnia 19 wrze-
śnia 1920 roku, w krakowskim 
kościele Na Piasku, należącym 
do oo. Karmelitów, Stefan Ba-
nach poślubił Łucję Braus. 
Świadkami na ślubie byli Witold 
Wilkosz i Władysław Socha. W 
1920 roku profesor Antoni Łom-
nicki (1881-1941)przyjął Bana-
cha na swego asystenta na Poli-
technice Lwowskiej, mimo że 
Banach nie miał ukończonych 
studiów.  Stefan Banach razem z 
żoną zamieszkał w gmachu uni-
wersytetu przy ul. św. Mikołaja. 
Od tego momentu zaczęła się bły-
skotliwa i bardzo szybka kariera 
naukowa Banacha. Tego samego 
roku, na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza we Lwowie, Banach 
przedstawił tezy swojej pracy 
doktorskiej. Praca ta została opu-
blikowana w trzecim tomie Fun-
damenta Mathematicae pt. 
„ Sur les opérations dans les en-
sembles abstraits et leur applica-
tion aux équations intégrales „(O 
operacjach na zbiorach abstrak-
cyjnych i ich zastosowaniach do 
równań całkowych). W 1922 roku 
Banach się habilituje i w tymże 
roku zostaje profesorem Uniwer-
sytetu; w dwa lata później - człon-
kiem korespondentem Akademii 
Umiejętności. Również w 1922 
roku przyszedł na świat jedyny 
syn małżeństwa Banachów, które-
mu również nadano imię Stefan. 
Praca doktorska Banacha, była 
przełomową w historii matematy-
ki XX wieku. Ta kilkudziesięcio-
stronicowa rozprawa ugruntowała 
bowiem ostatecznie podstawy 
analizy funkcjonalnej, nowej dys-
cypliny matematycznej. W 

/ Prof. Stefan Banach w wieku 52 lat, Lwów 1944

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie
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http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/oeuvres.html
http://matwbn.icm.edu.pl/
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czerwcu 1922 roku Banach ha-
bilitował się, a już w lipcu otrzy-
mał nominację na profesora 
nadzwyczajnego Uniwersytetu 
Lwowskiego i następnie został 
powołany na kierownika II Ka-
tedry Matematyki Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego, 
funkcję tą pełnił do 1939 roku. 
Nadzwyczajnego matematyka do-
ceniono na szerokim froncie, w 
1924 roku Polska Akademia 
Umiejętności  powołała go na 
swojego członka korespondenta, 
a w roku akademickim 1924/25 
jako stypendysta Rządu RP wyje-
chał do Paryża. W tym okresie 
pełnym sukcesów 26 grudnia 
1926 zmarła Franciszka Płowa. 
Prof. Banach w tym czasie zgro-
madził wokół siebie grupę mło-
dych, utalentowanych matematy-
ków i w ten sposób  powstała 
Lwowska Szkoła Matematycz-
na, którą kierowali Stefan Banach 
i Hugo Steinhaus. Od 1929 roku 
rozpoczęła ona wydawanie  cza-
sopisma poświęconego analizie 
funkcjonalnej - „Studia Mathe-
matica”. Do międzynarodowego 
uznania jego rezultatów przyczy-
niła się wydana w 1931 książka 
pt.” Teorja operacyj”, t.I,  „Ope-
racje linjowe „, która została 
jeszcze w tym samym roku prze-
tłumaczona na język francuski i 
wydana rok później jako „ Théo-
rie des opérations linéaires” 
(Teoria operacji liniowych). Był 
to pierwszy tom z serii „Mono-
grafie Matematyczne”, serii, 
której jednym z założycieli był 
Banach, i jako pierwsza mono-
grafia w dziedzinie analizy 
funkcjonalnej umocniła ona 
sławę zarówno samego autora, 
jak i polskiej matematyki. W 
1932 roku Banach został wicepre-
zesem Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Szczególnie 
istotną rolę Towarzystwo odegra-
ło na rynku wydawniczym. Do-
pełnieniem działalności dydak-
tycznej Banacha było pisanie 
podręczników akademic-
kich:” Rachunek różniczkowy i 
całkowy”, tomy I i II, które zosta-
ły wydane odpowiednio w latach 
1929 i 1930, natomiast następne 
tomy I i II, pt. „Mechanika w za-
kresie szkół akademickich”, uka-
zały się w roku 1938. Podręczniki 
powyższe oraz podręczniki dla 
szkół średnich, napisał wspólnie z 
Włodzimierzem Stożkiem i Wa-
cławem Sierpińskim, mając na 
uwadze swoją trudną sytuacje 
materialną. Dochody z napisa-
nych podręczników pozwoliły 
Banachowi na częściową popra-
wę sytuacji. W zdecydowany spo-
sób pomogła jednak dopiero na-
groda Polskiej Akademii Umie-
jętności otrzymana w 1939 roku 
w wysokości 20 000 zł. O uznaniu 
zasług Banacha w kraju świadczy 
też i to, że Banach był kilkakrot-
nie laureatem nagród naukowych, 
a w 1939 roku został wybrany na 
prezesa Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Rezultaty ba-
dań matematycznych osiągnięte 
przez Banacha budziły wielkie 
zainteresowanie międzynarodo-
wego środowiska matematyczne-
go, co zaowocowało powierze-

niem mu w roku 1936  jednego z 
odczytów plenarnych na Między-
narodowym Kongresie Mate-
matycznym w Oslo. Wygłosił 
wówczas wykład pt. „ Die The-
orie der Operationen und ihre 
Bedeutung für die Analy-
sis „(„Teoria operacji i jej znacze-
nie w analizie”). Do Lwowa  licz-
nie przyjeżdżali naukowcy za-
równo z Polski, jak i z całego 
świata.  Między nimi był również 
John von Neumann, matematyk 
amerykański węgierskiego po-
chodzenia, przyjeżdżał trzykrot-
nie, na osobiste polecenie Nor-
berta Wienera, - ojca cybernety-
ki, usiłując namówić Stefana Ba-
nacha do emigracji do USA. 
Ostatni raz, był we Lwowie w 
roku 1937, próbując skusić Bana-
cha przyszłymi apanażami. Ile 
daje profesor Wiener? spytał Ba-
nach. Oto czek, na którym profe-
sor Wiener wpisał jedynkę i zło-
żył swój podpis, powiedział Ame-
rykanin. Proszę dopisać taką ilość 
zer, jaką pan uzna za stosowną! 
Banach pomyślał chwilę i powie-
dział: - To za mała suma, jak za 
opuszczenie Polski. I został, 
mimo że wojenne chmury nadcią-
gały nad Polskę i Europę. Nie 
można pominąć faktu, że Lwow-
ska Szkoła Matematyczna była 
także zwana „Szkocką” – nie z 
powodu jakichś  związków ze 
Szkocją, lecz od nazwy „Kawiar-
ni Szkockiej”, gdzie lwowscy 
matematycy zwykli spotykać się i 
rozwiązywać swe teorie na papie-
rowych serwetkach lub bezpo-
średnio na blatach stolików. 
Pierwszy język komputerowy 
(notacja „polska” lub „odwrócona 
polska” używana przez firmę 
Hewlett Packard) był także stwo-
rzony przez tę grupę. Indywidual-
ność Banacha wyrażała się w 
swoistych metodach poszukiwań 
twórczych i przyjacielskiej współ-
pracy. Lubił pracować w gronie 
przyjaciół-matematyków w ka-
wiarnianej atmosferze, przy czym 
gwar i muzyka nie przeszkadzały 
mu w koncentracji myśli. Przesia-
dywał godzinami w słynnej ka-
wiarni , zapisując blat stolika do-
wodami twierdzeń. Spotkania 
dyskusyjne matematyków odby-
wały się w tej kawiarni , w pobli-
żu Wydziału Matematyki, przy 
ulicy Fredry. Codzienne sesje w 
Szkockiej były często kontynu-
acją spotkań Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego i stały się 
niejako elementem pracy nauko-
wej lwowskich matematyków. 
Aby cenne rezultaty dyskusji nie 
przepadały, wpisywano je do spe-
cjalnie zakupionego, grubego, 
oprawionego w twardą okładkę 
zeszytu, który przechowywano w 
Kawiarni Szkockiej (u kasjera, 
barmana lub szatniarza) i wyda-
wano na życzenie każdemu mate-
matykowi, który o niego prosił. I 
w ten sposób w ciągu kilku lat 
powstała słynna Księga Szkocka, 
zbiór matematycznych proble-
mów, które lwowscy matematycy 
(a czasami i goście z innych stron 
świata) rozważali. W latach 1935-
1941 wpisano do Księgi Szkoc-
kiej 193 problemy, z których kilka 
rozwiązano dopiero po wojnie, a 

niektóre wciąż są nierozwiązane. 
Zapisy z lat 1939-1940, czyli oku-
pacji sowieckiej, wskazują, że 
Kawiarnię Szkocką odwiedzali 
również rosyjscy matematycy. 
Ostatni wpis do Księgi Szkoc-
kiej pochodzi z 31 maja 1941 
roku i dokonał go Steinhaus. Po 
zdobyciu Lwowa przez Niemców 
(czerwiec 1941) nie pojawił się 
już żaden nowy wpis do Księ-
gi. Po wojnie Księga Szkocka zo-
stała przewieziona przez Łucję 
Banachową do Wrocławia. Po jej 
śmierci w 1954 roku Księga prze-
szła w ręce Stefana Banacha syna, 
później własnością najbliższej ro-
dziny zmarłego syna (żony i ich 
dwóch córek). Obecnie ta legen-
darna „Księga Szkocka” o dużej 
wartości naukowej i historyczno-
-emocjonalnej stanowi własność 
Międzynarodowego Centrum 
Matematycznego im. S. Bana-
cha w Warszawie. Przedstawio-
na na Międzynarodowym Kon-
gresie Matematycznym w Edyn-
burgu w 1958 r. wywołała zrozu-
miałą sensację wśród Szkotów, 
nie orientujących się, że jej zwią-
zek ze Szkocją jest tak specyficz-
ny. Przy tym warto wiedzieć, że 
na zlecenie Steinhausa Księga 
Szkocka została przepisana na 
maszynie i przetłumaczona na ję-
zyk angielski.  Roman Kałuża 
autor książki:, „Stefan Banach” 
napisał: ,, Stała się ona Księga 
Szkocka relikwią i największą 
świętością dla polskich matema-
tyków. Jej kopie krążą po świecie, 
lecz oryginał pokazywany jest na-
der rzadko. We Wrocławiu, ktoś 
za sprawą Steinhausa kupił nowy 
brulion. Pod nazwą Nowej Księgi 
Szkockiej. Prowadzony w latach 
1946-1948 był zbiorem proble-
mów i rozwiązań. Spełniał tę 
samą rolę, co jego poprzednik ze 
Lwowa. Opieka nad Księgą Wro-
cławską była w gestii profesorów 
Marczewskiego i Steinhausa. Tra-
dycja Księgi Szkockiej trwała 
więc nadal. Jednak brulionowi 
założonemu we Wrocławiu brak 
było tego mitu i legendy, jaką cha-
rakteryzowała się Księga Szkoc-
ka: oryginalna, jedyna i niepo-
wtarzalna.”  W czasie pierwszej 
okupacji sowieckiej Lwowa, czyli 
od 22 września 1939 roku, Ba-
nach nadal pracował naukowo na 
Uniwersytecie Lwowskim oraz 
piastował jednocześnie urząd 
dziekana Wydziału Matematyki i 
Filozofii. Wkrótce też wybrano go 
na członka korespondenta Ukra-
ińskiej Akademii Nauk SSR. So-
wieci  co prawda zmienili nazwę 
Uniwersytetu, ale matematycy 
zachowali swoje stanowiska i mo-
gli prowadzić zajęcia po polsku.  
Tuż po wybuchu II wojny świato-
wej w 1939 roku Stefana Banacha 
nieoczekiwanie odwiedził ojciec, 
Stefan Greczek, wraz z przyrod-
nią siostrą Antoniną, po raz pierw-
szy przedstawił jej przyrodniego 
brata. Atak Niemiec na Związek 
Radziecki z 1941 roku zaskoczył 
niedawnych sprzymierzeńców. 
Niemcy wkroczyli do Lwowa 
nocą z 30 czerwca na 1 lipca 1941 
roku, w trzy dni po wycofaniu się 
Sowietów. Mieszkańcy Lwowa 
nie zdążyli się jeszcze otrząsnąć 

po zbrodniach NKWD dokona-
nych na kilku tysiącach więź-
niów w więzieniach lwowskich, 
jak 3/4 lipca SS i Gestapo aresz-
towało 22 profesorów uczelni 
lwowskich: Uniwersytetu, Poli-
techniki i Akademii Weteryna-
ryjnej. Wczesnym rankiem 4 
lipca 1941 roku zostali oni wszy-
scy rozstrzelani na Wzgórzach 
Wuleckich. Stefan Banach z 
żoną, miał szczęście, uniknął losu 
swoich kolegów naukowców. W 
okresie 1939-1945 polska szkoła 
matematyczna poniosła wielkie 
straty. Wielu matematyków zosta-
ło zamordowanych. Banach wraz 
z innymi pracownikami nauko-
wymi, przedstawicielami kultury 

i członkami ruchu oporu, ucznia-
mi szkół gimnazjalnych i studen-
tami znaleźli dość bezpieczne za-
jęcie jako karmiciele wszy w In-
stytucie Badań nad Tyfusem Pla-
mistym profesora Rudolfa We-
igla. Uczestniczyli oni w do-
świadczeniach, w których wyma-
gane było karmienie wszy ludzką 
krwią. Ponieważ Niemcy byli 
bardzo zaangażowani w ten pro-
jekt z powodów wojskowych, 
dlatego uczestniczący w ekspery-
mencie otoczeni byli specjalną 
ochroną, co pozwalało im unikać 
represji ze strony okupantów. Ba-
nach pracował w Instytucie do 
końca okupacji niemieckiej Lwo-
wa, czyli aż do lipca 1944 roku. 
Po tzw. „wyzwoleniu Lwowa” 
przez armię radziecką, Banach 
powraca do swych czynności na 
Uniwersytecie i utrzymuje żywe 
kontakty z matematykami ra-
dzieckimi, którzy mu okazują 
liczne dowody serdecznej przy-
jaźni. Jako profesor w 1945 roku 
razem z żoną przebywał w Mo-
skwie, gdzie mówiono, że jest 
murowanym kandydatem do na-
ukowej Nagrody Stalina. Bolsze-
wicy zabiegali na różne sposoby 
by tam pozostał. Jednak w tym 
czasie dzięki zabiegom syna, Ba-
nach został oficjalnie mianowany 
zaocznie profesorem zwyczajnym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Niestety w  styczniu 
1945 r. zapada na śmiertelną cho-
robę - raka płuc. W czerwcu już 
czuł się bardzo poważne chory, 
nie mógł już włączyć się czynnie 
do odbudowy życia naukowego, 
zmarł przedwcześnie w wieku 
53 lat,  na raka oskrzeli 31 
sierpnia 1945 roku. Jak stwier-
dził jego syn, „ był to ostatni ofi-

cjalny pogrzeb katolicki w mie-
ście z przejściem konduktu przez 
miasto (z księdzem!). Było to ży-
czenie mojej Matki, a władze so-
wieckie w tym wypadku były po-
tulne.” Jego pogrzeb, w którym 
wzięły udział tłumy mieszkańców 
Lwowa, był wielką manifestacją 
polskiego środowiska naukowe-
go, które jeszcze pozostało we 
Lwowie. Na cmentarzu Łycza-
kowskim żegnało go 16 mówców. 
Pochowano go w grobowcu 
lwowskich kupców Riedlów, u 
których w ostatnim okresie życia 
mieszkał (w kamienicy przy ul. 
Dwernickiego L. 17). Grobowiec 
ten znajduje się bezpośrednio 
obok grobu Marii Konopnickiej. 

Epilog

Stefan Banach w ciągu swej 
18-letniej kariery naukowej opu-
blikował 58 prac o podstawowym 
znaczeniu. Nazwisko Stefana Ba-
nacha było cytowane w światowej 
literaturze matematycznej około 
12 tys. razy. Wyszukiwarka Go-
ogle zaindeksowała (w grudniu 
2006 roku) ponad milion stron 
internetowych, gdzie użyto termi-
nu „przestrzeń Banacha” (Ba-
nach space, Banachraum). Ter-
min  „algebra Banacha”  pojawia 
się w internecie około 200 tys. 
razy, a twierdzenie „Hahna-Ba-
nacha” - około 100 tys. razy. Pol-
skie Towarzystwo Matematyczne 
ufundowało nagrodę im. Stefana 
Banacha (1946), a Polska Akade-
mia Nauk przyznaje medal jego 
imienia od 1992 roku.
              
W 1972 roku utworzono Między-
narodowe Centrum Matematycz-
ne im. Stefana Banacha.
Roman Kałuża autor książki:, 
„Stefan Banach” napisał mię-
dzy innymi: „ Stefan Banach, 
obok Mikołaja Kopernika i Ma-
rii Skłodowskiej-Curie należy do 
największych polskich uczonych. 
W opinii zachodnich historyków 
nauki – ale nie tylko, że powo-
łam się tu na opinię Jana Cze-
kanowskiego – wkład Banacha 
w rozwój nauki światowej jest 
znacznie większy (o ile te sprawy 
są wymierne i porównywalne) niż 
wkład Marii Skłodowskiej-Curie, 
dwukrotnej laureatki nagrody 
Nobla. Mimo to o życiu i osobie 
Stefana Banacha niewiele wie-
dzą nawet matematycy. Profesor 
Andrzej Alexiewicz, który dobrze 
znał Banacha, twierdzi, że za gra-
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Incydent z zablokowaniem 
upamiętnienia cichociemnych 
pokazał obecną dominację sil-
nie nacjonalistycznego ducha 
państwa ukraińskiego Zapo-
wiadało się godnie i zgodnie, 
a więc pięknie. 15 lutego br. 
w Starokonstantynowie na 
wschodnim Wołyniu, który od 
1921 r. znajdował się na tere-
nie Ukrainy sowieckiej, teraz 
już w niezależnej Ukrainie, 
miała być uroczyście odsło-
nięta tablica pamięci dwu pol-
skich cichociemnych, żołnierzy 
ZWZ-AK, którzy urodzili się 
pod Konstantynowem jeszcze 
jako obywatele Rosji carskiej, 
a w latach 1942-1943 w ramach 
organizacji „Wachlarz” Armii 
Krajowej zajmowali się anty-
niemiecką dywersją na Kre-
sach Wschodnich.
Organizatorami spotkania były 
dwie polskie organizacje - ze 
Starokonstantynowa i Winnicy 
oraz miejscowe władze ukra-
ińskie. W ostatniej chwili szef 
ukraińskiego IPN Wołodymyr 

Wiatrowycz zmusił ukraińskie 
władze do odwołania uroczy-
stości. To była wyjątkowa sy-
tuacja, jeśli chodzi o polskie 
znaki pamięci na Ukrainie, po-
nieważ lokalne władze nie sta-
wiały żadnych trudności, były 
pozytywnie zaangażowane w 
upamiętnienie - dotąd postawa 
niespotykana.
Wśród różnorodnych form 
walk toczonych przez Polskie 
Państwo Podziemne podczas 
II Wojny Światowej były sa-
botaż i dywersja, prowadzone 
nie tylko na terenach II Rze-
czypospolitej, ale po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej 
w 1941 r. nawet na ziemiach 
Związku Sowieckiego. W tym 
celu Związek Walki Zbrojnej 
powołał organizację dywersyj-
ną „Wachlarz”, w ramach któ-
rej zostało przerzuconych za 
przedwojenną granicę polsko-
-sowiecką ok. 200 wyspecjali-
zowanych żołnierzy ZWZ-AK, 
których zadaniem było nisz-
czenie szlaków komunikacyj-

nych i niemieckich transportów 
zaopatrzeniowych na wschód. 
Część żołnierzy, nazywanych 

cichociemnymi, najpierw zo-
stała zrzucona na spadochro-
nach z brytyjskich samolotów 

na okupowane przez Niemców 
ziemie polskie. Wśród nich byli 
urodzeni na wschodnim Woły-

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Wiatrowycz w pozie a’la Mussolini. Na szczęście dzisiaj już były szef ukraińskiego IPN. 

nicą nie tylko studenci matema-
tyki nie wiedzą, że Banach był 
Polakiem, ale co więcej – nie 
wiedzą tego również i poważni, 
znakomici specjaliści”. Pola-
cy nie są dumni z Lwowskiej 
Szkoły Matematycznej, ponie-
waż przeważnie nic o niej nie 
wiedzą - uważa Mariusz Urba-
nek, autor książki „Genialni”, 
w której opowiada o losach tych 
uczonych, m.in. Stefana Bana-
cha, Hugo Steinhausa i Stani-
sława Ulama. Ci matematycy 
pracowali zupełnie inaczej, niż 
zazwyczaj wyobrażamy sobie 
pracę na uczelni, gdzie samot-
nicy siedzą zamknięci w gabi-
netach. Matematycy ze Lwowa 
siedzieli najczęściej w kawiar-
ni lub w knajpie sącząc wino 
lub koniak. Po upływie nie-
mal stu lat o ich osiągnięciach 
można przeczytać we wszyst-
kich encyklopediach. Dorobek 
Lwowskiej Szkoły Matema-
tycznej uznawany jest dzisiaj 
za najważniejszy wkład nauki 
polskiej w gmach nauki świa-
towej, jest wykorzystywany w 
ekonomii, teorii gier, metodach 
strategii rozwojowych. W 1991 
podczas uroczystości 200-le-
cia Uniwersytetu Andyjskiego 
(Universidad de Los Andes) 
w Wenezueli obecnemu tam 
panu prof. A. Pełczyńskiemu 
(jako przedstawicielowi Polski) 
wręczono Doktorat Honorowy 
przyznany pośmiertnie Stefa-
nowi Banachowi wraz z pozła-
canym medalem

1) Niezwykłe życie Stefana Ba-
nacha   opracowanie: Emilia Ja-
kimowicz    http://kielich.amu.
edu.pl/Stefan_Banach/zycio-
rys.html?fbclid=IwAR2WqVF

WtA4zwhz5W_9SVdzbNOe9n
1ABBvGdPcgjkz35KNT63vY-
VUdqdp10
2) Stefan Banach-genialny 
lwowski matematyk  - http://
www.lwow.com.pl/m.htm
3) Stefan Banach –genialny ma-
tematyczny samouk
    https://www.polskie-
r a d i o . p l / 3 9 / 1 5 6 / A r t y k u -
l/1598453,Stefan-Banach-%e-
2%80%93-matematyczny-sa-
mouk
4) Genialni lwowscy mate-

matycy. Najbardziej wyrazi-
sty był „imprezowy” Stefan 
Banach - https://opinie.wp.pl/
genialni-lwowscy-matematycy-
na jba rdz ie j -wyraz i s ty -by l -
imprezowy-s t e f an -banach -
6126038866663041a
5) Piękne umysły. Lwowska 
szkoła matematyczna -
https://kodujzklasa.ceo.org.pl/
sites/kodujzklasa.ceo.org.pl/
files/lwowska_szkola_matema-
tyczna_12.12.2016_bez_fot-
ki_0.pdf/ Medal Polskiej Akademii Nauk wybity w setną rocznicę urodzin Prof. Banacha 

Ciemniejsze oblicze Ukrainy
Aleksander Szumański
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https://kodujzklasa.ceo.org.pl/sites/kodujzklasa.ceo.org.pl/files/lwowska_szkola_matematyczna_12.12.2016_bez_fotki_0.pdf
https://kodujzklasa.ceo.org.pl/sites/kodujzklasa.ceo.org.pl/files/lwowska_szkola_matematyczna_12.12.2016_bez_fotki_0.pdf
https://kodujzklasa.ceo.org.pl/sites/kodujzklasa.ceo.org.pl/files/lwowska_szkola_matematyczna_12.12.2016_bez_fotki_0.pdf
https://kodujzklasa.ceo.org.pl/sites/kodujzklasa.ceo.org.pl/files/lwowska_szkola_matematyczna_12.12.2016_bez_fotki_0.pdf
https://kodujzklasa.ceo.org.pl/sites/kodujzklasa.ceo.org.pl/files/lwowska_szkola_matematyczna_12.12.2016_bez_fotki_0.pdf
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niu pod Starokonstantynowem, 
znajdującym się po pokoju 
ryskim w 1921 r. na Ukrainie 
sowieckiej, Wacław Kopisto 
„Kra” i Leonard Zub-Zdano-
wicz „Ząb”. Obaj brali udział 
w kampanii wrześniowej, po 
której przedostali się do Fran-
cji i następnie do Anglii. Zub-
-Zdanowicz przed pobytem w 
Anglii walczył z Niemcami w 
Norwegii i we Francji.

DROGI CICHOCIEMNYCH    

Kopisto miał działać na linii 
Równe - Kijów, ale z jakichś po-

wodów do tego nie doszło. Brał 
udział pod dowództwem Jana 
Piwnika „Ponurego” w udanej 
akcji na Polesiu rozbicia niemiec-
kiego więzienia w Pińsku i uwol-
nienia więźniów, a od kwietnia 
1943 r. walczył jako szef dywer-
sji Inspektoratu Łuck Okręgu AK 
Wołyń. Wśród wielu zadań „Kry” 
była pomoc w organizacji samo-
obrony przed UPA w dwu placów-
kach - w Antonówce Szepelskiej 
pod Łuckiem i w Przebrażu. Oba 
te polskie osiedla, gdzie groma-
dzili się uchodźcy przed rzeziami 
dokonywanymi przez nacjona-
listów ukraińskich, były wielo-

krotnie atakowane przez UPA. 
Działalność Kopisty na Wołyniu 
zakończyła się aresztowaniem 
przez NKWD w kwietniu 1944 r. 
wraz z 32 innymi żołnierzami AK 
z łuckiej konspiracji. Został ska-
zany na karę śmierci, zamienioną 
na karę 10 lat łagrów, którą odbył 
na Kołymie, w Komi i Magada-
nie. Powrócił do Polski w 1955 r.
Inaczej przebiegała droga do nie-
podległości Zub-Zdanowicza, 
który po rozbiciu „Wachlarza” 
przez Gestapo, nie otrzymawszy 
przydziału do oddziału party-
zanckiego AK, na czym mu za-
leżało, przeszedł do Narodowych 
Sił Zbrojnych. Od wiosny 1943 r. 
do wiosny 1944 r. jako dowódca 
oddziału prowadził na Lubelsz-
czyźnie walki z Niemcami, ko-
munistycznymi polskimi oddzia-
łami Gwardii Ludowej i grupami 
sowieckiej partyzantki oraz ban-
dami rabunkowymi. Następnie 
przeszedł ze swym oddziałem 
na koncentrację oddziałów NSZ 
na Kielecczyznę, gdzie później 
został szefem sztabu utworzo-
nej Brygady Świętokrzyskiej 
NSZ walczącej tam z Niemcami 
i komunistycznymi oddziałami 
partyzanckimi. W marcu 1945 r. 
wraz z Brygadą przedarł się na 

teren Czechosłowacji, skąd po 
jej rozbrojeniu udał się do Włoch 
i walczył w 2. Korpusie Polskim 
gen. Władysława Andersa. Do 
Polski nie wrócił, osiadłszy w 
Stanach Zjednoczonych.

W KRĘGU REWIZJONIZMU

Incydent z zablokowaniem upa-
miętnienia cichociemnych poka-
zał obecną dominację silnie na-
cjonalistycznego ducha państwa 
ukraińskiego. Szef ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej (od 
2 lat, a wcześniej szef Archiwum 
Bezpieczeństwa Ukrainy) cały 
czas od ukończenia studiów pra-
cował nad wykreowaniem kultu 
OUN-UPA, z aprobatą dwu pre-
zydentów Juszczenki i Poroszen-
ki. Dzięki obecnemu prezydento-
wi kult ten stał się obowiązującym 
państwowym mitem szlachetnej 
walki o niepodległość, którego 
nie można mącić oskarżeniami 
o ludobójstwo czy jakiekolwiek 
zbrodnie, bo można zostać ukara-
nym. Powierzenie Wiatrowyczo-
wi kierownictwa IPN po „Majda-
nie”, negacjonistowi ludobójstwa 
Polaków przez nacjonalistów 
ukraińskich, świadczy o tym, że 
zadaniem ukraińskiego IPN ma 

być skuteczne pilnowanie chwały 
UPA.
Jednakże kult OUN-UPA i sze-
rzenie nacjonalistycznej ideologii 
to „zasługa” nie tylko Wiatro-
wycza, lecz wielu ukraińskich 
historyków i publicystów, także 
polityków, którzy drążą ukraiń-
skie umysły od uzyskania przez 
Ukrainę niepodległości. Efekty 
propagandy proupowskiej są wi-
doczne w rozmowach z Ukraiń-
cami pracującymi i studiującymi 
w Polsce - są przekonani o boha-
terstwie OUN-UPA, zaprzeczają 
popełnionym przez te organiza-
cje zbrodniom albo je usprawie-
dliwiają rzekomo takimi samymi 
zbrodniami Polaków. Incydental-
nie zdarzają się nawet pochwały 
rzezi wołyńskiej i zapowiedzi jej 
powtórzenia - nie mają wpraw-
dzie istotnego znaczenia, ale po-
kazują istnienie skrajnie antypol-
skich nastrojów niepasujących 
do wykazywanego w sondażach 
ukraińskiej opinii społecznej po-
zytywnego postrzegania Polski. 
W tej sytuacji wsparcie lokal-
nych władz Starokonstantynowa 
dla inicjatywy upamiętnienia pol-
skich cichociemnych budzi sza-
cunek i podziw, ponadto odsłania 
fakt, że nie całe społeczeństwo 
ukraińskie i nie wszyscy sprawu-
jący władzę poddali się nacjona-
listycznemu duchowi. Również 
szacunek i podziw należy się 
historykowi Wasylowi Rasewy-
czowi, który stwierdzając anty-
polskie działania Wiatrowycza, 
ma odwagę jawnie iść pod prąd, 
narażając się na nieprzyjemności. 
Sprawa polskiego znaku pamięci 
w Starokonstantynowie ukazuje 
różne poglądy na wspólną pol-
sko-ukraińską historię i różny 
stosunek państwa ukraińskiego i 
Ukraińców do Polski i Polaków, 
a przy tym negatywne państwo-
we oddziaływanie wzmacniające 
ukraiński nacjonalizm i tłumiące 
normalne zachowania sprzyja-
jące dobrym polsko-ukraińskim 
stosunkom. Niepokojące jest, 
że polityka historyczna Ukrainy 
nie sprzyja pozytywnemu nasta-
wieniu do Polaków, a przy tym 
polskie państwo nie potrafi prze-
ciwdziałać przejawom skrajnie 
nacjonalistycznych zdarzeń, być 
może w przekonaniu, że wystar-
czy nasza wszechstronna pomoc 
Ukrainie, by zniweczyć antagoni-
zmy i zjednać nieprzychylnych.
--
Ewa Siemaszko („Nasz Dzien-
nik”, 7.03.2016)
https://naszdziennik.pl/

/ Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej - Źródło Home | Facebook

/  Leonard Zub-Zdanowicz – Cichociemny ps.: „Ząb”, „Dor”, „Szprung” . Źródło http://
elitadywersji.org/leonard-zub-zdanowicz-cichociemny/
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/  Wacław Kopisto vel Wacław Jaworski, pseud. Kra. By nieznany - Narodowe Archiwum 
Cyfrowe
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„Bestie Bandery. Kaci 
Małopolski Wschodniej” 

Tomasz Specyał

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Szanowni Państwo,

Za kilka dni  będzie miała premie-
rę najnowsza książka Marka A. 
Koprowskiego „Bestie Bandery. 
Kaci Małopolski Wschodniej”.  
„Bestie Bandery. Kaci Małopol-
ski Wschodniej”

Małopolska Wschodnia i Lu-
belszczyzna były kolebką ukra-
ińskich nacjonalistów. Stąd po-
chodziło najwięcej morderców, 
którzy z ogromnym sadyzmem 
dawali upust swym zbrodniczym 
instynktom, uczestnicząc w rze-
ziach Polaków, Żydów i Ormian.

Oto członkowie OUN-UPA, któ-
rzy wydawali rozkazy mordo-
wania Polaków, jak i ci, którzy 
z azjatyckim okrucieństwem je 
wykonywali. Ich nazwiska nie po-
winny ulec zapomnieniu. W świe-
tle prawa międzynarodowego są 
zbrodniarzami winnymi ludobój-
stwa ludności cywilnej.

Niniejsze opracowanie bazuje na 
bogatym materiale źródłowym. 
Przytacza dokumenty OUN-UPA, 
zeznania ukraińskich morderców 
ujętych przez sowieckie orga-
ny bezpieczeństwa, a także ich 
wspomnienia i zapiski dostęp-
ne w innych źródłach. Przepla-
ta się z nimi treść dokumentów 
sporządzonych przez polskich 
świadków ich zbrodni, zwłaszcza 
sprawozdań lokalnych Polskich 
Komitetów Opieki, wysyłanych 
do Rady Głównej Opiekuńczej.

Bestie Bandery zadają kłam ofi-
cjalnej propagandzie ukraińskiej, 
kreującej ukazanych tu osobni-
ków na bohaterów narodowych. 

Lektura tej książki pozwoli czy-
telnikowi zrozumieć, kim byli na-
prawdę.  Zbrodniarze nie powinni 
zostać anonimowi.

Dzisiaj żyjemy w dobie pande-
mii koronawirusa Covid 19 i 
przeraża nas ta sytuacja. To nor-
malne- ludzie chorują, umierają, 
cierpią- jest się czego bać. 

Nie pierwszy to przypadek w 
dziejach ludzkości. Zarazy róż-
nego typu rozprzestrzeniają się 
szybko, a w miarę rozwoju ludz-
kości coraz szybciej. Przemiesz-
czamy się różnymi środkami 
lokomocji, podróżujemy, wyjeż-
dżamy służbowo i turystycznie, 
więc nie dziw, że wirusy też wę-
drują. 

Możemy się tylko cieszyć, że 
jednak lepiej sobie radzimy z 
taką sytuacją niż przed laty by-
wało. Ludzie nie umierają jak 
muchy, zwłoki nie leżą na uli-
cach, a lekarze robią co mogą, 
żeby zapobiegać i leczyć. Ła-
twiejszy dostęp do informacji 
daje możliwość dotarcia do lu-
dzi z ostrzeżeniami i zakazami. 

Nie jest lekko, ale bywało go-
rzej. 

Każda epoka ma swoją, tylko jej 
przynależną zarazę, obszar cho-
roby dominującej, odciskającej 
własne, niewygodne piętno. W 
starożytności i średniowieczu 
rolę tą odgrywała dżuma, w re-
nesansie syfilis i poty angiel-
skie, natomiast od wieku XVII 
zaczyna się okres naprzemien-
nych nawrotów epidemii ospy, 
duru, malarii. Oprócz leków, 
medykamentów, pseudo-me-
dykamentów, środków ochron-
nych, starano się walczyć z epi-
demiami za pomocą środków 
duchowych – ten właśnie rodzaj 
leczenia stanowił wyraz pojmo-
wania zarazy jako Boskiej Kary 
zesłanej na ludzi za grzechy.

Fundowano zatem msze wo-
tywne, kaplice, kościoły, tzw. 
kolumny dżumowe, składano w 
świątyniach wota, jednak przede 

wszystkim kierowano modlitwy 
do popularnych patronów anty-
-zarazowych. Tak było od wie-
ków.

Przyjrzyjmy się kilku świętym, 
którzy uznawani byli za patro-
nów chroniących przed epide-
miami.  

Najpierw wspomnijmy świę-
tego, który żył i pracował na 
Kresach Rzeczypospolitej- w 
Wilnie i w wioskach Polesia, 
bo postaci kresowe są u nas na 
pierwszym planie. 

To święty Andrzej Bobola, je-
den z patronów Polski.

W latach 1625-1629 Wilno na-
wiedziło kilka niezwykle groź-
nych epidemii, które dziesiątko-
wały jego mieszkańców. Ludzie 
masowo opuszczali miasto, 
pozostawiając niejednokrotnie 
swych bliskich bez opieki, ska-

zując ich na samotną śmierć. 
Chorzy często leżeli na ulicach 
lub w zamkniętych domach. 
Ojciec Andrzej Bobola wraz z 
innymi kapłanami nieśli tym 
opuszczonym i porzuconym swą 
ofiarną pomoc duchową i mate-
rialną. Nie bacząc na możliwość 
zarażenia się, Ojciec Andrzej 

opiekował się chorymi i głod-
nymi ludźmi. Spowiadał wier-
nych i udzielał im sakramentów 
świętych, a zmarłych grzebał. 
Wielu duchownych oddało swe 
życie w czasie tych straszliwych 
epidemii, służąc do końca swym 
braciom potrzebującym pomo-
cy.

ŚWIĘCI NA CZASY ZARAZY 
Anna Małgorzata Budzińska

 / Św.Andrzej Bobola niesie pomoc na ulicach Wilna
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Tradycja przypisuje wstawien-
nictwu św. Andrzeja Boboli 
uratowanie Pińska i jego okolic 
od zarazy w latach 1709 – 1710.

W dzisiejszej zarazie koronawi-
rusowej ludzie również modlą 
się do tego świętego. 

Od 16 do 24 marca trwała też w 
Polsce nowenna do św. Andrze-
ja Boboli w czasie epidemii.

Oto jeden z fragmentów tej no-
wenny: 

„Święty Andrzeju Bobolo, 
Patronie Jedności!

za Twoim pośrednictwem zwra-
camy się do Boga Wszechmo-
gącego o jedność w naszym 
narodzie, o szczerość i wielko-
duszność w zakończeniu waśni 
i kłótni w rodzinach, miejscach 
pracy i polityce. Bardzo pra-
gnąłeś, by Polski nie rozdziera-
ły podziały religijne, społeczne, 
polityczne i ekonomiczne.

Przez Twoje wstawiennictwo 
prosimy Boga, aby ten trudny 
czas prowadził do wielkiego 
oczyszczenia naszego narodu 
i odbudowywania wspólnoty 
opartej na przeszłości i otwar-
tej na przyszłość. Pomóż nam 
pojąć, że inność nie musi ozna-
czać wrogości, a rozmowa jest 
fundamentem porozumienia. 
Ty rozmawiałeś ze wszystkimi: 
prostymi chłopami, uczony-
mi, prawosławnymi kapłana-
mi, szlachcicami i dworzanami 
królewskimi. Niech będzie to 
czas trwania przy Bogu wraz ze 
Świętymi naszego kraju i otwar-
cia na ludzi w duchu ewange-
licznej miłości. Oręduj za nami 
u Pana, abyśmy nie zmarnowali 
tego czasu, który może nas po-
krzepić duchowo i doprowadzić 
do większej dojrzałości.
Z Twojej inspiracji w Katedrze 
Lwowskiej zostały złożone 
Śluby króla Jana Kazimierza i 
Stanów Rzeczypospolitej, do-
tyczące polepszenia doli ludu 
pracującego oraz oddawania 
czci Najświętszej Panny jako 

Królowej Korony Polskiej. Po-
trzeba nam dzisiaj Twojego doj-

rzałego spojrzenia na wszystkie 
sprawy naszej Ojczyzny.”
Kolejna święta, którą warto 
przypomnieć to święta Korona. 
Nie znaliśmy jej do tej pory, a 
teraz zdumienie:
-Jak to?! Na koronawirusa jest 
święta Korona? – ano tak.

W obecnych warunkach szerze-
nia się na całym świecie koro-
nawirusa warto przypomnieć 
postać tej męczennicy z pierw-
szych wieków chrześcijaństwa 
– św. Korony, czczonej od daw-
na jako patronka przed epide-
miami. Choć należała niegdyś 
do popularnych świętych, to o 
jej życiu i pochodzeniu wiemy 
bardzo niewiele. Miała się uro-
dzić na ziemiach dzisiejszego 
Egiptu lub Syrii ok. 160 roku. 
Jako młoda wdowa zginęła 
śmiercią męczeńską w okresie 
prześladowań za czasów 
cesarza Antoniusza Piusa albo 
Dioklecjana.

Świętą Koronę czczą Kościoły 
grecki, łaciński i etiopski.

Nasz kościół wspomina św. Ko-
ronę 14 maja i oby już do tego 
dnia zostało na świecie pokona-
ne największe zagrożenie zwią-
zane z koronawirusem.

Przyjrzyjmy się jeszcze jedne-
mu świętemu, do którego zwra-

cają się ludzie w czasie zagro-
żenia.

Św. Sebastian jest zaliczany 
do grona 14 Przyczyńców  w 
potrzebie, czyli jest patronem 
chroniącym przed epidemią.

Święty Sebastian za papieża 
Agatona swoim wstawiennic-
twem uchronił Rzym od mo-
rowego powietrza w 680 roku, 
za arcybiskupa Karola Borome-
usza - Mediolan w 1575 roku i 
Lizbonę w 1799 roku.

W czasie zarazy kładziono na 
ołtarzu poświęconym św. Seba-
stianowi grube woskowe świe-
ce, aby uprosić odwrócenie nie-
szczęścia.

Św. Sebastian został patro-
nem ludzi dotkniętych zarazą. 
Cieszył się tak wielką czcią w 
całym kościele, że należał do 
najbardziej znanych świętych. 
Rzym uczynił go jednym ze 
swoich głównych patronów.

Dla nas –Polaków ciekawostką 
jest też to, że w bazylice św. 
Piotra w Watykanie znajduje się 
kaplica św. Sebastiana, która 
obecnie jest miejscem spoczyn-
ku św. Jana Pawła II.

Jest jeszcze wielu innych świę-
tych, do których ludzie modlą 
się w czasach zarazy. A modlą 
się wtedy więcej, choć w gor-
szych warunkach, bez dostępu 
do świątyń. A może właśnie to 
są lepsze warunki- modlitwa 
w skupieniu, bez innych ludzi, 
prosto do nieba? – nieważne 
jak, ale wszyscy się modlą, każ-

dy na swój sposób. 

Nie na darmo powstało powie-
dzenie:  Jak trwoga to do Boga. 

Na koniec zacytuję jeszcze je-
den fragment nowenny do św. 
Andrzeja Boboli:

„Wstawiaj się za tymi, którzy 
codziennie stają do walki z 
chorobą innych, którzy są goto-
wi służyć bliźnim w potrzebie, 
Albowiem nie dał nam Bóg du-
cha bojaźni, lecz mocy i miło-
ści, i trzeźwego myślenia (2 Tm 
1,7). Oby dobry Bóg chronił ich 
przed wszelkim niebezpieczeń-
stwem i docenił ich ofiarność. 
Rozumiesz to, bo sam posługi-
wałeś chorym w czasie wielkiej 
zarazy w Wilnie, z poświęce-
niem towarzysząc chorym i 
umierającym.”

Dziękujemy wszystkim, którzy 
walczą z zarazą i niosą pomoc 
innym.

Opracowując temat korzysta-
łam ze stron:

https://bobola.jezuici.
pl/2020/03/16/nowenna-za-
przyczyna-swietego-andrzeja-
boboli-sj-w-czasie-epidemii/ 

https://kosciol.wiara.pl/
doc/6217320.Sw-Korona-pa-
tronka-przed-epidemiami

https://niezlasztuka.net/o-
-sztuce/swiety-sebastian/

Tym razem wizerunki świętych 
nie są mojego autorstwa, tylko 
z internetu. 

/ Wizerunek św. Andrzeja Boboli
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 / Św.Korona

/ św. Sebastian
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Stefan Badeni, o kilkanaście lat 
ode mnie starszy, pochodził , tak 
samo jak i ja, z południowych 
ziem Rzeczypospolitej, z zaboru 
austriackiego, z Królestwa Galicji 
- Karolina Lanckorońska wspo-
mina rody zasłużone dla interesu 
narodowego Polski. 
Na pierwsze miejsca wśród nich 
wysuwali się dwaj bracia Bade-
niowie: Kazimierz (1846-1909) i 
Stanisław (1850-1912) . Obce zo-
stało u nich z przeszłości jedynie 
nazwisko. Prawdopodobnie przy-
byli do Polski w czasach królowej 
Bony. 
Obaj Badeniowie zajmowali wy-
sokie stanowiska. Kazimierz był 
namiestnikiem Galicji [1888-
1893]. Gdy dzierżył tę godność, 
przeżył w roku 1890 swoisty kry-
zys: Franciszek Józef nie chciał 
się zgodzić na wyniesienie trumny 
Mickiewicza na Wawel. Jest to 
tym dziwniejsze, że cesarz się lite-
raturą nie interesował. Szowiniści 
niemieccy w Wiedniu widocznie 
też nie czytali Mickiewicza, byli 
chyba z góry pewni, że musi ko-
niecznie być antyniemiecki – pi-
sała Karolina Lanckorońska ob-
serwująca prowadzoną już wów-
czas propagandę antypolską.  

Marszałek Sejmu i  poseł lewicy 
Michał Konieczny w Warszawie 
też nie czytali projektu ustawy 
„Stop447” podpisanego przez 200 
000  Polaków. 
Byli  z góry pewni, że musi ko-
niecznie być antysemicki. A on 
tylko broni naszego dobrego imie-
nia i majątku przekazanego przez 

przodków narodowi polskiemu. 
Tak jak broniła twórczość Mickie-
wicza przed kolonistami w cza-
sie zaboru. 
Niestety, brakuje nam posłów i 
senatorów na miarę Kazimierza 
Badeniego. Polityków, którzy dba-
liby o nasz interes, interes narodu 
polskiego.

Jakkolwiek było, Badeni z mar-
szałkiem Galicji Janem Tarnow-
skim pojechali do Wiednia, popro-
sili o prywatną audiencję i złożyli 
dymisje. Cesarz ustąpił. Trumna 
Mickiewicza bardzo uroczyście 
została złożona na Wawelu, «by 
królom był równy», a namiestnik 
powrócił do Lwowa. W roku 1895 
stamtąd odwołany, otrzymał jako 
pierwszy Polak najwyższe stano-
wisko w administracji cesarstwa, 
został prezesem rady ministrów. 
Powołał do gabinetu dwóch Po-
laków: Edwarda Rittnera i Leona 
Bilińskiego, który zasłynął jako 
najlepszy w tej epoce minister fi-
nansów. Badeni walczył o prawa 
językowe dla Czechów. Dotąd 
jedna z dużych ulic Pragi czeskiej 
nosi jego nazwisko. 
Ugoda polsko-ukraińska, do której 
doprowadził Kazimierz Badeni 
w początku lat dziewięćdziesią-
tych, gwarantowała prawa języ-
ka ukraińskiego w szkolnictwie 
i administracji. Zobowiązywała 
Ukraińców do lojalności wobec 
państwa i przyniosła w efekcie 
kilkuletni okres spokoju. Niestety, 
wkrótce przejawem nielojalności 
mniejszości ukraińskiej wobec 
państwa  było zamordowanie w 

1908 roku namiestnika Galicji An-
drzeja Potockiego. 
(…) Bardzo często widywałam 
młodszego o cztery lata jego bra-
ta Stanisława, marszałka sejmu 
galicyjskiego, przyjaciela moje-
go ojca. Bywał u nas często, tak 
w Rozdole, jak i w Wiedniu. Pa-
miętam dobrze wielkie wrażenie, 
z którym mój ojciec wrócił do 
Rozdołu po  uroczystości 15 lip-
ca 1910 r. Pięćsetlecie bitwy pod 
Grunwaldem obchodzono wów-
czas uroczyście w Krakowie, w 
jednym miejscu, gdzie ten obchód 
był wówczas możliwy. Fundował 
tam pomnik Paderewski, a mar-
szałek Badeni wygłosił wspaniałe 
przemówienie, które mi ojciec dał 
do przeczytania. (Karolina Lanc-
korońska).

Pamiątka uroczystości grun-
waldzkich w Krakowie w dniach 
15-go, l6-go, 17-go lipca 1910 r. 
(Drukarnia w Krakowie 1910r).
Dziesiątki tysięcy ludzi zjecha-
ło ze wszystkich stron Polski do 
Krakowa, a jakiż podniosły i spo-
kojny panował nastrój wśród tych 
stutysięcznych tłumów, wszyst-
kich przenikała jedna myśl i jedno 
uczucie, jakgdyby się byli zmówi-
li, tak każdy starał się o to aby też 
nie narazić w czemkolwiek wiel-
kiej powagi tych dni uroczystych. 
Byliśmy my Polacy w tych dniach 
pamiętnych całkiem u siebie i tyl-
ko sami z sobą. 
(…) W czasach obecnych, gdy w 
Prusiech grozi nam wywłaszcze-
nie, gdy pod rządem rosyjskiem 
ciągle wzmaga się prześladowa-
nie, gdy w Galicyi napór kozaczy-
zny staje się coraz gwałtowniejszy 
a ruszczenie polskiego ludu ciągle 
robi postępy, potrzeba nam było 
takiego właśnie podniecenia uczuć 
narodowych i takiego świadomo-
ści narodowej rozbudzenia.
Znakomicie też odczuła to wznio-
sła artystyczna dusza Ignacego 
Paderewskiego, i dlatego właśnie 
złożył on narodowi swojemu dar 
tak wspaniały, jakim jest pomnik 
wzniesiony w Krakowie dla króla 
Władysława Jagiełły.
(…)Oklaskami i okrzykami z ty-
sięcy ludzkich piersi płynącemi, 
powitano idącego z odkrytą głową 
fundatora pomnika. Oklaskom i 
okrzykom nie było końca, aż do 
chwili, gdy zajął miejsce na try-
bunie honorowej. Paderewskiemu 
towarzyszyli prezydent miasta dr. 
Leo w stroju polskim i wicepre-
zydent dr. Szarski w czamarze. 
Przed odsłonięciem złączone chó-
ry z wszystkich dzielnic Polski od-
śpiewały staropolski hymn „Bogu 
Rodzica”. 
Fragment przemówienia mar-
szałka krajowego St. Hr. Bade-
niego z tego wydania.

W pięciowiekową rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem staje dziś w 
Krakowie myślą, sercem i sump-
tem wielkiego polskiego artysty i 

obywatela pomnik zwycięzcy pod 
Grunwaldem, króla Władysła-
wa Jagiełły. Tak jak dziś, tak też 
i przed pięciu wiekami był dzień 
dzisiejszy wielkiem świętem, świę-
tem radości i tryumfu, bo to zwy-
cięstwo uwolniło kraj od zuchwa-
łej napaści i niesłusznego zaboru, 
a Polskę od grożącej zagłady i 
niewoli. To był tryumf sprawie-
dliwości i dobrej sprawy. W tym 
dniu też chcemy nie tylko w wspo-
mnieniach przeszłości szukać siły i 
otuchy na przyszłość, ale chcemy 
oddać cześć pamięci wielkiego 
króla, któremu naród zawdzięcza 
swój byt, swój rozwój państwowy 
i swoje dzisiejsze istnienie. Gdyby-
śmy byli narodem szczęśliwym, w 
pełnym rozwoju niezawisłego bytu 
państwowego, moglibyśmy w dniu 
dzisiejszym, przenosząc się my-
ślą w pięciowiekową przeszłość, 
oddać się wyłącznie usprawiedli-
wionym uczuciom radości i chwa-
ły, lecz ciężkie i groźne położenie 
polityczne naszego narodu wkłada 
na nas równocześnie obowiązek 
poważnego skupienia ducha, su-
miennego rozpamiętywania nasze-
go obecnego położenia, szukania 
na podstawie wspomnień i przy-
kładów przeszłości dróg, któreby 
nas do lepszej przyszłości wiodły, 
a przedewszystkiem unikania błę-
dów, które nam najświetniejszych 
zwycięstw wykorzystać nie pozwo-
liły. (hr. St. Badeni 1910)

Kilka tygodni temu obejrzałam 
program, w którym Dobrosław 
Rodziewicz prowadzi widzów 
do przeszłości, w której tkwi 
mentalnie jako  sovieticus. W 
programie zrealizowanym z pro-
pagandowych filmowych  mate-
riałów PRL,  opinię krakowskiej 
kwiaciarki o Jaruzelskim  „to co 
on zrobił było bardzo sensownym 
posunięciem. Może ludzie tego nie 
rozumieją” komentuje:  „ta kwia-
ciarka krakowska zaimponowała 
mi tą integralną akceptacją gene-
rała, również ze stanem wojenny-
m”(pana generała- tym terminem 
obdarza Jaruzelskiego).
Dobrosław Rodziewicz nie popro-
sił ofiar i  rodzin zamordowanych 
w Kopalni Wujek, Stoczni Gdyń-
skiej, Gdańskiej itd. o ich ocenę 
zbrodniarza komunistycznego. 
Dobrosław Rodziewicz , autor 
scenariusza, tekstu, muzyki i wy-
konawca programu W pół do III 
RP wykonał program w 2019 r.  
na zlecenie polskiej TV za moje 
pieniądze, pieniądze podatnika. 

Dobrze znałam najstarszego z 
trzech synów marszałka Badenie-
go- kontynuuje Karolina Lanc-
korońska- również Stanisława 
(1877-1943). Często go widywa-
łam w Rozdole i później we Lwo-
wie, gdy w latach trzydziestych 
pracowałam na uniwersytecie. Był 
kulturą, wykształceniem i mate-
rialną hojnością godny swego po-
chodzenia. Bardzo bogato przez 

długie lata obdarzał obie biblio-
teki uniwersyteckie, krakowską 
i lwowską. Czynił to wszystko 
niezmiernie dyskretnie, prawie w 
tajemnicy.
Księdza Henryka (1884-1943), 
drugiego syna marszałka Stanisła-
wa, nie znałam. Miał opinię trochę 
salonowego abbe, dla którego ży-
cie towarzyskie grało dużą rolę. 
Dopiero jego pogrzeb pokazał inną 
stronę tej osobowości. Za trum-
ną szły tłumy biedoty lwowskiej, 
którą się pieczołowicie, hojnie i 
dyskretnie opiekował. Z wojny o 
Lwów miał Krzyż Walecznych.
Trzeciego brata, Stefana [1885-
1961], którego artykuły z «Wia-
domości» są tutaj zebrane, prawie 
nie znałam. Z emocją czytałam 
w jego książce Wczoraj i przed-
wczoraj rozdział o Mauthausen i 
podziwiałam absolutną czystość 
chrześcijaństwa autora, który nie 
zna goryczy.
( Karolina Lanckorońska).
Po sowieckiej napaści na Polskę 
17 września 1939 r. Stefan Ba-
deni wraz z rodziną przeszedł na 
teren Węgier razem z wojewodą 
lwowskim Biłykiem i pisarzem 
Stanisławem Vincenzem. W  Bu-
dapeszcie przebywał do 1944 roku 
uczestnicząc w charytatywnych 
działaniach polsko-węgierskich 
organizacji. Będąc w stałym kon-
takcie z tajnymi emisariuszami, 
wykorzystywał kontakty z czasu 
Austro-Węgier na doraźną pomoc 
uchodźcom polskim na Węgrzech, 
w tym Żydom polskim.  Rato-
wał nie tylko ich żołądki ale i 
głowy. Po wkroczeniu wojsk nie-
mieckich skazany został na pobyt 
w obozie koncentracyjnym w 
Mauthausen. Ocalał a po wojnie 
zamieszkał w Dublinie prowadząc 
literacką  działalność realizując hi-
storyczne zainteresowania. 
Jego syn Jan Badeni również po-
święcał się sprawom polskim. W 
latach 70. był powiernikiem Fun-
dacji z Brzezia Lanckorońskich a 
następnie prezesem. Był też człon-
kiem trustu Polskiej Fundacji Kul-
turalnej i pełnił funkcję prezyden-
ta Polskiego Związku Kawalerów 
św. Jana Jerozolimskiego.

Czy 2 miliardy (naszych podat-
ków) dla publicznej telewizji po-
zwolą na zaprezentowanie (przez 
naukowców, historyków z naro-
du polskiego a nie domorosłych 
sovieticus’ów)  Historii Polski 
zaklętej w postaciach  z rodu Ba-
denich i innych ? Czy nadal mają 
oni zakaz zaistnienia w naszej 
świadomości jako przedwojenni 
„panowie”?  
Zapoznanie się z ich skuteczną 
działalnością w trudnych czasach 
niewoli przydałoby się politykom, 
dziennikarzom, literatom, history-
kom, może pozbyliby się strachu 
i służalczości wobec współcze-
snych wrogów Polski.

Bożena Ratter

Historia Polski zaklęta 
w postaciach rodu Badenich 
i innych
Bożena Ratter
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Przyznaję, że nie dostrzegliśmy 
w porę książki „Echo” duetu 
dziennikarsko-fotograficznego 
RigamontiRazy2, którą wy-
dał  Press Club Polska w 2018 
roku, czyli w 75 rocznicę „Rze-
zi Wołyńskiej”. Jak udało mi się 
dowiedzieć, jest ona nietypowa, 
bo ma format 21 x 21 cm i zło-
żona jest z 12 kart, a każda z nich 
to cztery czarno-białe zdjęcia 
rozkładające się jak mapy do dwa 
razy większego formatu. Autorzy 
przyznają, że - mapa to pomysł 
ich kolegi Maćka Nabrdalika. 
Jedynym kolorem jest  złoty, taki 
jak litery na nagrobkach, co jest 
bardzo wymowne. Na każdej ze 
stron znajdują się opowieści o 
konkretnych miejscach i zbrod-
niach,  z nazwą wsi i jej współ-
rzędne GPS. Autorem fotografii 
jest Maksymilian Rigamonti, 
nagrodzony „Zdjęciem Roku” 
Grand Press Photo za fotografię 
z Bykowni, IV cmentarza katyń-
skiego, autor książki fotograficz-
nej „Afganistan jest w nas”. Au-
torem tekstów Magdalena Riga-
monti, dziennikarka Dziennika 
Gazety Prawnej, autorka książek 
m.in. „Straty. Żołnierze z Afga-
nistanu”, „Dorosnąć do śmierci”.
Niestety jeszcze nie miałem moż-
liwości zapoznania się z tą pozy-
cją, nie tylko dlatego, że jej nie 
zauważyłem, ale również nikt z 
naszych czytelników nie sygnali-
zował o jej pojawieniu się na pół-
kach księgarskich, być może dla-
tego, że została wydana w liczbie 
500 egzemplarzy. Wpadłem na jej 
trop przypadkiem w internecie.  
Zainteresowała mnie informacja: 
Prestiżowy „New York Times” 
zdecydował się zrecenzować 
książkę „Echo” Maksymilia-
na i Magdaleny Rigamontich, 
która opowiada o masakrach 
na Wołyniu. Z zainteresowaniem 

przeczytałem między innymi, 
że :”Maksymilian i Magdalena 
Rigamonti oddają zaległy hołd 
tym, którzy zginęli podczas masa-
kry na Wołyniu podczas II wojny 
światowej” . Gazeta opisuje, nie 
tylko jak powstawała książka, 
ale  zwraca uwagę na charakter 
zdjęć i relacje wielu bohaterów 
„Echa”. „New York Times” pisze 
również m.in., że według Magda-
leny Rigamonti:  „Echo” pocho-
dzi z dziennikarskiego obowiązku 
opowiedzenia historii masakry. 
Książka jest uniwersalnym prze-
słaniem i ostrzeżeniem tego, co 
może się stać między sąsiada-
mi.” Jestem pozytywnie zasko-
czony faktem zainteresowania 
się tą książką w Stanach Zjed-
noczonych. To chyba pierwszy 
taki przypadek, kiedy  jeden z 
najważniejszych amerykańskich 

dzienników, wychodzący w No-
wym Jorku zainteresował się hi-
storią Wołynia. Co prawda spra-
wę zbrodni jakie tam miały miej-
sce porusza bardzo delikatnie, 
ale dostrzega, a wszystko dzięki 
umiejętnej prezentacji tematu 
przez autorów. Książka “Echo” 
uznana została za najlepszą 
książkę fotograficzna na świe-
cie w prestiżowym konkursie „ 
Pictures of the Year Internatio-
nal.” Amerykański konkurs PO-
TYI (Pictures of the Year Inter-
national) od 1944 roku nagradza 
najlepsze zdjęcia prasowe i doku-
mentalne z całego świata. „Echo” 
otrzymało główną nagrodę w tym 
konkursie. Efektem pięcioletniej 
pracy Magdaleny i Maksymiliana 
Rigamontich są nie tylko uzna-
nie i nagrody, ale przede wszyst-
kim dokumentacja miejsc, które 

zniknęły ze współczesnych map 
Wołynia na Ukrainie i ślady  po 
tym, czego już nie ma. Rozma-
wiając z panią Magdaleną zada-
łem pytanie: „dlaczego Wołyń, 
czy może macie państwo korzenie 
kresowe?”, w odpowiedzi usły-
szałem: „mój dziadek pochodził z 
Włodzimierza Wołyńskiego, a mój 
mąż nie mając korzeni rodzin-
nych zaraził się historią tamtego 
regionu”. Wyczułem olbrzymią 
wrażliwość  pana Maksymiliana 
Rigamonti, czytając jego artykuł 
w którym napisał między inny-
mi: „”Pierwszy raz byłem tam 
w listopadzie 2013 roku, potem 
jeszcze jedenaście razy. Zawsze 
po kilka dni. W różnych porach 
roku, żeby zobaczyć, co zostało 
po ludziach w tych miejscach, 
których nie ma. Zawsze z kimś, bo 
sam się bałem. Nie że ktoś mnie 
napadnie, okradnie albo pobije. 
Bałem się być tam sam, bałem 
się tych ciarek na plecach, tego 
zapachu śmierci, który roznosi 
się po całym Wołyniu.(....)  Foto-
grafowałem te ślady i tę pustkę, 
próbując zrozumieć, co tu, na 
tych ziemiach, działo się w czasie 
II wojny światowej, co później, 
przez lata.(...) To była zbrodnia, 
czystka etniczna, rzeź. Mordo-
wano Polaków, Żydów, Czechów 
i wszystkich tych, którzy nie byli 
Ukraińcami. (...) Nie ma żadnych 
drogowskazów, co najwyżej sta-
re drzewka owocowe, rzeczka, 
cmentarz. (...)... po Polakach na 
Wołyniu nie został żaden ślad. 
Również w ewidencjach. Jest taka 
piękna ukraińska wioska Majdan, 

wokół zielone pagórki, pośrodku 
biała ubita droga, przy której sto-
ją pomalowane jasnoniebieską 
farbą drewniane zadbane chału-
py. Drogą jedzie wóz zaprzężony 
w konia. Naprawdę piękny widok. 
Tak to mogło wyglądać w 1943 
roku. Taki sam spokój i niepokój. 
Już nigdy więcej nie chcę tam je-
chać. „

Wykorzystałem informacje mię-
dzy innymi z:

1)”Echo” Maksymiliana i Mag-
daleny Rigamontich z recenzją w 
„New York Timesie”
https://wiadomosci.dziennik.pl/
historia/ksiazki/artykuly/5983-
38,echo-maksymilian-rigamonti-
magdalena-rigamonti-wolyn-
new-york-times.html

2) „Echo” Maksymiliana Riga-
monti najlepszą książką fotogra-
ficzną na świecie w konkursie 
Pictures of the Year International 
- https://kultura.gazetaprawna.
pl/artykuly/1400820,pictures-
o f - t h e - y e a r - i n t e r n a t i o n a l -
echo-maksymilian-rigamonti-
najlepsza-ksiazka-fotograficzna.
html
3) Zostało tylko „ECHO”. Wo-
łyń, którego nie ma, w książ-
ce Magdaleny i Maksymiliana 
Rigamontich -  Maksymiliana 
Rigamonti https://kultura.dzien-
nik.pl/ksiazki/artykuly/569-
683,echo-ksiazka-fotograficzna-
m a g d a l e n a - m a k s y m i l i a n -
rigamonti.html

”Echo” - książka o Wołyniu, 
którego nie ma,  dostrzeżona w USA
Bogusław Szarwiło 
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/ Miejsca, których nie ma / Maksymilian Rigamonti
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https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1400820,pictures-of-the-year-international-echo-maksymilian-rigamonti-najlepsza-ksiazka-fotograficzna.html
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Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości. 
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części 

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

czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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RZEŹNIK Z WOŁYNIA BOHATEREM 
KRAINY.
Aleksander Szumański

12 pażdziernika 2007 r Roman 
Szuchewycz. „Taras Czupryn-
ka” otrzymał pośmiertnie tytuł 
Bohatera Ukrainy, przyznany 
przez prezydenta Wiktora Jusz-
czenkę, sympatyka faszystow-
skiej UPA. W ubiegłym roku z 
kolei bank centralny wybił pa-
miątkową pięciohrywnową mo-
netę z Szuchewyczem.
A za co został bohaterem??? Za 
walkę z państwem polskim (II 
RP) oraz za ludobójstwo Pola-
ków i przeprowadzone z tym 
faktem czystki etniczne.!!!
A kim był naprawdę Roman 
Szuchewycz???
Faszysta nazista, ukraiński na-
cjonalista, esesman i dowódca 
zbrodniczego batalionu SS „Na-
chtigall” wsławionego mordem 
polskich profesorów lwowskich 
wyższych uczelni we Lwowie (4 
lipca 1941 roku) i pogromem 
Żydów oraz dowódcą UPA, od-
powiedzialnej za ludobójstwo 
Polaków oraz Żydów, Ukraiń-

ców, Rosjan, Czechów i innych 
na terenie Wołynia, Podola, Ma-
łopolski Wschodniej i Lwowa.
Agent III Rzeszy Niemieckiej w 
Polsce, w Niemczech przeszedł 
przeszkolenie dywersyjno-
-szpiegowskie pod kierunkiem 
Abwehry.
W 1926 roku brał udział w zama-
chu na kuratora szkolnego ziemi 
lwowskiej Stanisława Sobińskie-
go, strzelając mu w tył głowy w 
nocy przy ul.Zielonej we Lwowie.
Organizował napad rabunkowy 
na pocztę w Gródku Jagielloń-
skim oraz zamach terrorystyczny 
na sowiecki konsulat we Lwowie.
W 1930 roku był organizatorem 
zamachu na posła Tadeusza Ho-
łówkę (sympatyka Ukraińców) w 
Truskawcu.
W 1934 roku był organizatorem 
zamachu na ministra spraw we-
wnętrznych II RP - Bronisława 
Pierackiego.
30 czerwca 1941 roku wkroczył 
do Lwowa ukraińsko - niemiec-

ki batalion” Nachtigall” pod do-
wództwem niemieckim  i  ukra-
ińskim - Romana Szuchewycza. 
Oddział ten uczestniczył w tra-
gicznych pogromach lwowskiej 
ludności żydowskiej i mordzie 
profesorów lwowskich.
11 lipca 1943 r. jako dowódca 
UPA wydał rozkaz: „Śmierć jed-
nego Lacha to metr wolnej Ukra-
iny, Albo będzie Ukraina albo le-
chicka krew po kolana, Polaków 
w pień wyciąć.”
UPA rozpoczęła mordy ludno-
ści polskiej na Wołyniu, w nocy 
11 lipca 1943 roku zaatakowała 
jednocześnie 167 miejscowości 
polskich, mordując w bestialski 
sposób ich mieszkańców i grabiąc 
ich mienie.
25 lutego 1944 roku dowódca 
UPA Roman Szuchewycz roz-
kazał: „W związku z sukcesami 
wojsk sowieckich konieczne jest 
przyspieszenie likwidacji Pola-
ków, muszą zostać całkowicie 
zgładzeni, ich wioski spalone (...) 
ludność polską należy zniszczyć.”
Takich bohaterów ma współcze-
sna Ukraina dzięki prezydento-
wi Wiktorowi Juszczence ,który 
dużo mówił o pojednaniu polsko-
-ukraińskim a czynił dokładnie 
odwrotnie zakłamując historię 
oraz odwracając role kata i ofiary.
Na elewacji bocznej szkoły im. 
św. Marii Magdaleny we Lwo-
wie, naprzeciwko kościoła pod 
tym wezwaniem istnieje tablica 
żeliwna - reliew (foto po prawej) 
w hołdzie Romanowi Szuchewy-
czowi . 

/ Wiktor Juszczenko. Screen: PolsatNews.pl

/ Roman Szuchewycz ukraiński bohater
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Ród Longchamp de Berier wy-
wodzi się z osiadłej w Polsce 
hugenockiej rodziny francuskiej, 
która emigrowała po odwołaniu 
przez Ludwika XIV edyktu nan-
tejskiego. Już pierwszy Long-
champs przeszedł na katolicyzm, 
a jego syn Franciszek (zmarły w 
1784 roku) był kapitanem gwar-
dii królewskiej w czasach saskich 
i uzyskał zatwierdzenie szlachec-
twa. Zachowały się druki urzędo-
we, na których Franciszek pod-
pisał się jako prezydent Lwowa. 
Jego syn Jan (1762-1834) służył 
w Legionach Dąbrowskiego, a 
w 1807 roku został kapitanem w I 
Regimencie Huzarów Polskich. 
Synowie jego brata Aleksandra 
(1766-1810), bliźniacy Wincenty 
(1808-1881) i Bogusław (1808-
1888), przerwali studia w Wied-
niu na wieść o powstaniu listo-
padowym, w którym niezwłocz-
nie wzięli udział.

To polski ród inteligencki, do-
skonały materiał do filmu Histo-
ria w postaciach zaklęta.  Bogu-
sław Karol Longchamp de Berier 
(1884-1947) znany lwowski ad-
wokat jest też autorem wspo-
mnień Ochrzczony na szablach 
powstańczych-wspomnienia 
1884-1918.

Zamordowanie Andrzeja Potoc-
kiego (1908) wzburzyło do głę-
bi całe społeczeństwo polskie. 
Andrzej Potocki reprezentował 
tak wobec swoich, jak i obcych 
Polskę, a już co najmniej Po-
laków galicyjskich wobec mo-
narchii austro- węgierskiej i 
Niemiec . Był dodatnim typem 
magnata polskiego. Pochodzący 
nie z targowiczan, ale z twórców 
konstytucji Trzeciego Maja i z 
tych, którzy w roku 1830 wysta-
wiali własnym sumptem całe 
pułki artylerii, pan na Krzeszo-
wicach i „spod Baranów”, dorod-
ny, zdrów, pełen sił żywotnych, 
bardzo bogaty, dobry administra-
tor, oszczędny, dumny, zdolny i 
przygotowany wykształceniem 
uniwersyteckim do służby, pu-
blicznej zdobył sobie w Wiedniu 
stanowisko zupełnie wyjątkowe.

Po napaści ukraińskich studen-
tów na lwowski uniwersytet 
Andrzej Potocki aby zapobiec 
walce i sianiu nienawiści posta-
nowił zasiąść z Rusinami przy 
wspólnym stole dla znalezienia 
sprawiedliwego a spokojnego za-
łatwienia sprawy i doprowadze-
nia do zgody.

Został  zamordowany gdy wracał 
do Lwowa  ze spotkania w Stry-
ju z Rusinami i posłem Oleśnic-
kim. Zamordowany przez ukra-
ińskiego studenta Mirosława 
Siczyńskiego.

Śmierć Potockiego odczuto jako 
wyzwanie rzucone narodowi pol-
skiemu, jako niesprawiedliwość, 
krzywdę, jako prowokacyjną, 
niezasłużoną śmiertelną obrazę.

Po zamordowaniu Potockiego 
Rusini, z wyjątkiem nielicznych 
posłów staroruskich, rozpoczęli 
w sejmie obstrukcję . Starali się  
uniemożliwić wszelkimi sposo-
bami obrady plenum sejmowego. 
Na znak Petruszewicza, dawa-
ny manu negra, odrywali pulpi-
ty i walili nimi w ławy lub dęli 
z całych sił w trąby. Marszałek 
Badeni pewnie niejeden raz po-
żałował wtedy pomyłki, polega-
jącej na początkowym popiera-
niu ruchu ukraińskiego, jako 
rzekomym antydotum moska-
lofilizmu; nie wytrącony jednak 
z równowagi muzyką ukraińską, 
prowadził bez przerwy z podzi-
wu godną wytrzymałością obra-
dy po kilkanaście godzin tak, że 
ostatecznie sejm mimo obstruk-
cji ruskiej, bez uciekania się do 
siły brachialnej, ważnie uchwalał 
ustawy i budżet krajowy. Liczono 
się jednak z tym, że w czasie ob-
rad plenum nad opracowywanym 
właśnie w komisji projektem sej-
mowej reformy wyborczej, ob-
strukcja ruska mogłaby przybrać 
jeszcze gwałtowniejsze formy i 
w rezultacie sparaliżować zu-
pełnie działalność sejmu, co by-
łoby niewątpliwie wielkim osła-
bieniem polskich wpływów w 
parlamencie wiedeńskim i co by 
utrudniło w ogóle polską sytuację 
polityczną. (Bogusław Long-
champ de Berier, Wspomnienia 
1884-1918).

Minęło ponad 100 lat, czy ina-
czej zachowują się niektórzy pol-
skojęzyczni  posłowie w Sejmie 
i Senacie, w Euro parlamencie 
a ich elektorat na ulicach? Czy 
odebranie głosu pani Kai Godek 
referującej projekt Zatrzyma-
jAborcję poprzez wyłączenie 
mikrofonu przez Wicemarsza-
łek Małgorzatę Gosiewską  nie 
przypomina opisywanego  powy-
żej działania ukraińskich posłów 
z 1908 roku?  

Zachowanie diaspory ukraińskiej 
niszczącej z nienawiści oznaki 
polskości na przejętych  dobrach 
Rzeczypospolitej i wprowadzają-
cej ukraińską/antypolską  narra-
cję na terenie Polski jest zgodne 
z wytycznymi Uchwały Krajowe-
go Prowydu OUN z 22 czerwca 
1990 roku i  ma doprowadzić do 
„nawet zupełnej dekompozycji 
państwa polskiego - co leży w in-
teresie polityki Ukrainy, w której 
siłą awangardową jest i będzie re-
wolucyjna OUN”.

Wojciech Jankowski zadaje 
pytanie:  Czy ten niemalże już 

legendarny banderyzm, którym 
się często u nas straszy Polaków, 
może być efektem posunięć strony 
rosyjskiej Rafałowi Dzięciołow-
skiemu z Rady Fundacji Wolność 
i Demokracja ( Kurier Wnet 2017 
).

Uzyskuje odpowiedź twierdzą-
cą. Szkoda, że dla Wojciecha 
Jankowskiego ukraińska nacjo-
nalistyczna ideologia zadająca 
barbarzyńsko śmierć 200 000 
Polakom za to tylko, że byli 
Polakami, jest nazywana „legen-
darnym banderyzmem, którym 
straszy się Polaków”. Polacy bez 
straszenia przeżyli horror o ile 
uniknęli śmierci,  horror ten był 
owocem nienawiści do Polaków.

Bogusław Longchamp de Be-
rier obserwuje tworzenie faszy-
stowskiego nacjonalizmu ukraiń-
skiego:

Lud ruski w swej masie był aż do 
początku XX stulecia politycz-
nie indyferentny. .. inteligentni 
Rusini albo byli księżmi, albo 
członkami ich rodzin…ogromna 
natomiast większość kleru poli-
tykującego była nie tylko usposo-
biona, ale i pracowała prorosyj-
sko. Zorganizowana około swo-
ich dwóch instytucji: Stauropigii 
i Narodnego Domu i w oparciu o 
nie rozwijała wprawdzie nie or-
ganizacyjną, ale propagandową 
działalność wśród włościaństwa 
ruskiego.

(…) Małopolska, jako ważna 
politycznie i strategicznie część 
Polski, mającej być terenem 
przygotowującej się w ostat-
nim ćwierćwieczu XIX stulecia 
wielkiej wojny, była też terenem 
propagandy i intryg politycznych 

przyszłych stron walczących. In-
teresował się tym krajem w wy-
sokim stopniu Berlin, a przede 
wszystkim niemiecki sztab gene-
ralny.

Osłabić zaś Polaków, rozstroić 
od wnętrza ów polski Piemont 
można było przez wywołanie ta-
kiego separatystycznego ruchu 
ruskiego, który niszczyłby pol-
ską siłę poprzez realizację zadań 
jak: zagrożenie na wsi przodują-
cej w polskiej polityce warstwie 
ziemiańskiej, wytworzenie inteli-
gencji ruskiej, zdobycie jak naj-
większej ilości mandatów ruskich 
do ciał reprezentacyjnych pań-
stwowych i krajowych, dezor-
ganizację i kompromitację pol-
skich władz i autonomii Galicji.

Nowy ruch wymagał oczywi-
ście przywódców. Plan i ogólny 
kierunek oraz najniezbędniejsze 
środki finansowe (możliwe z po-
wodów konstytucyjnych tylko w 
ograniczonej mierze) mogły po-
chodzić z zewnątrz, ale wyko-
nanie planu w terenie wymagało 
inteligentnych sił miejscowych. 
Księża mogli zrobić wiele, lecz 
nie wszystko.

Bardziej eksponowane zadania 
wymagały żywiołów bardziej 
rzutkich, mniej krępowanych 
moralnie a najczęściej jawnie 
amoralnych, nie związanych wę-
złami tradycyjnymi, rodzinnymi 
ani materialnymi, a w każdym 
razie mającymi mniej do strace-
nia. Rozpoczęto tworzeni takiej 
ad hoc inteligencji metodycznie 
od kreowania burs, w których nie 
tylko synowie księży, ale i chłop-
scy znaleźli możność ukończeni 
szkół średnich, a potem pomoc 
na studia wyższe.

Musiało to wywołać walkę o po-
sady, dążenia do zdobywania ich 
w biurach i przedsiębiorstwach 
rządowych i krajowych, w szko-
łach. Walka o ruski uniwersytet 
była w swoich początkach rów-
nież objawem walki o posady.

Do zdobycia w większej niż do-
tychczas mierze mandatów w 
ciałach ustawodawczych dążono 
przede wszystkim przez pozy-
skanie pomocy rządowej przy 
wyborach. Rząd austriacki prze-
konywano tyle przez wpływy dy-
plomatyczne i biurokratyczne, ile 
przez niemieckie stronnictwa na-
cjonalistyczne, a więc szczegól-
nie przez Wszechniemców, dalej 
przez wmówienie mu, że za po-
mocą zastosowania i w tym przy-
padku na gruncie galicyjskim sta-
rej austriackiej zasady divide et 
impera będzie można wywierać 
nacisk na Koło Polskie, osłabiać 
go i tym samym łatwiej dawać 
sobie z nim rady  we wszystkich 
trudnościach polityki wewnętrz-
nej i zewnętrznej (…)

Administracja kraju, pozostająca 
wyłącznie w rękach polskich, nie 
umiała przewidzieć, że wpro-
wadzenie większej ilości posłów 
ruskich do parlamentu, a szcze-
gólnie do sejmu galicyjskiego, i 
popieranie stronnictwa ukraiń-
skiego wprowadzi dezorganiza-
cję, paraliżowanie, sabotaż i kom-
promitację urządzeń i instytucyj 
kierowanych przez Polaków lub 
autonomicznych. Ulegała, oczy-
wiście nie bez wpływu władz 
centralnych, sugestii niebezpie-
czeństwa moskalofilskiego.

Bożena Ratter
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Dekompozycja Polski
Bożena Ratter

/ Ród Longchamp de Berier  https://kuriergalicyjski.com/images/2011/HISTORIA/Biografie/Rodzina_Long_slub_A.jpg
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Dowody zbrodni UPA  
w Mogielnicy  województwo 
tarnopolskie 1944 r.
Bogusław Szarwiło
Mogielnica  – wieś w rejonie 
trembowelskim obwodu tarno-
polskiego, założona w 1564 r. W 
II Rzeczypospolitej miejscowość 
była siedzibą gminy wiejskiej 
Mogielnica w powiecie trembo-
welskim województwa tarnopol-
skiego. Na temat zbrodni OUN-
-UPA w tej miejscowości nie 
udało mi się znaleźć w internecie, 
podobnie jak i relacji świadków. 
Jedno co dość łatwo można zna-
leźć to książka którą napisał: 
Władysław Kubów pod wy-
mownym tytułem,  „Terroryzm 
na Podolu” ( Warszawa 2003 
r.). (https://www.wbc.poznan.pl/
Content/8341/PDF/Biuletyn%20
Spec%20nr3%20Terroryzm%20
na%20Podolu.pdf )  W przedmo-
wie  o. prof. dr hab. Mieczysław 
Albert Krpiec napisał: „W mojej 
rodzinnej wsi i w setkach jej po-
dobnych, działy się rzeczy nie do 
wyobrażenia. Głowy niemowląt i 
dzieci rozbijano o ściany, dzieci 
wieszano na jelitach matek, księży 
piłowano w beczkach i korytach, 
przybijano gwoździami do drzwi 
kościołów... Nieosądzone zbrod-
nie rodzą nowe. Ten straszny ter-
ror, który dotknął niewinną lud-
ność polską na dawnych Kresach 
Rzeczypospolitej nie został nigdy 
potępiony, a zatem w pewnym 
sensie uzyskał cichą akceptację. 
Zbrodniarze do dziś nie przyznają 
się do winy, a świat ich nie potę-
pia.”  Natomiast Władysław Ku-
bów  podkreśla: „ Eksterminacja  
Polaków na Podolu rozpoczęli 
banderowcy na wielkąskalę w 
latach 1943/1944. Były to mor-
dy zaplanowane, zorganizowane 
przez najwyższe czynniki OUN-
-UPA, Służby Bezpeky oraz lokal-
nych dowódców. To nie armia i jej 
żołnierze, ale zbrodnicze bandy i 
bandyci mogli dopuścić  się tak 
nieludzkich czynów, hańbiąc tym 
samym własny naród.(...)  Mor-
dowały, na rozkaz z góry zorgani-
zowane bojówki OUN-UPA . Żeby 
uwiarygodnić to o czym będę pi-
sał w dalszej części książki, przy-
toczę tajny rozkaz dotyczący pla-
nowego niszczenia ludności pol-
skiej, zamieszczony w publikacji 
Wiktora Poliszczuka pt. “Dowo-
dy zbrodni OUN-UPA”, Toronto 
2002 r. Istnieje dokument – pisze 
W. Poliszczuk – świadczący o kie-
rowniczej, wyłącznej dyspozycyj-
nej roli OUN Bandery w zakresie 
planowej eksterminacji ludności 
polskiej i przytacza jego tekst: 
Ściśle tajne. Rozporządzenie spe-
cjalne.
 Rozkazuję: Wam przeprowadze-
nie czystki swojego rejonu z ele-
mentu polskiego oraz agentów 

ukraińsko-bolszewickich. Czyst-
kęnależy przeprowadzić w stani-
cach słabo zaludnionych przez 
Polaków. W tym celu stworzyć 
przy rejonie bojówkizłożone z 
naszych członków, której zada-
niem była by likwidacja wyżej 
wymienionych. Większe stanice 
będą czyszczone z tego elementu 
przez oddziały wojskowe, nawet 
w biały dzień (....) Zmobilizować 
do tej pracy wszystkich członków, 
a także młodzież i kobiety. Wyko-
nać wszystkie polecenia dokład-
nie i natychmiast. Dlaczego to 
zaniedbujecie? Oczyszczenie te-
renu musi być zakończone jeszcze 
przed naszą Wielkanocą, żebyśmy 
świętowali ją  już bez Polaków. 
Pamiętajcie, że jak bolszewicy za-
staną nas z Polakami na naszych 
terenach, wtedy wszystkich nas 
wyrżną. Działać szybko i mądrze. 
Mamy w tych sprawach określone 
pełnomocnictwa od Niemców. Nie 
trzeba przestrzegać konspiracji 
aż do nieróbstwa (....) Nikogo nie 
oszczędzać, nawet w przypadkach 
małżeństw mieszanych wyciągać 
z domu Lachów, ale Ukraińców 
i dzieci w tych domach nie likwi-
dować. Przypominam jeszcze raz, 
że musi to być wykonane jeszcze 
przed naszymi świętami. Powy-
ciągać całą broń, a także amuni-
cję, bo jest teraz potrzebna. Niech 
broń  nie leży na strychach. Jest 
przecież rewolucja (...). WYDO-
BYĆ BROŃ! ŚMIERĆ POLA-
KOM! CHWAŁA BOHATEROM! 
Postój, 6 kwietnia 1944 r.                                                   
Orest KARAT
Władysław Kubów zwraca uwa-
gę, że dowody zbrodni OUN-
-UPA: „Zostały przedstawione w 
drukowanych pamiętnikach, re-
lacjach, artykułach, prokurator-
skich przesłuchaniach, a głównie 
w piśmie “Na Rubieży” – periody-
ku Stowarzyszenia Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Na-
cjonalistów, wydawanym od 1993 
roku we Wrocławiu.” W tym miej-
scu zamierzam właśnie zaprezen-
tować materiał jaki opublikował 
SUOZUN (https://www.facebo-
ok.com/StowarzyszenieUOZUN/
posts/2624788497844581?__
tn__=K-R )            O zbrodniach 
bandy ukraińskich nacjonali-
stów na mieszkańcach wsi Mo-
gielnica 
Zdjęcie (po prawej) przedstawia 
„weterana „, sotnika- UPA Myro-
sława Symczycza . Ten „bohater” 
UPA pochodzi z wioski odległej 
o 105 kilometrów od Mogielnicy 
w województwie tarnopolskim, 
gdzie w marcu 1944 roku „bo-
haterowie” UPA wymordowali 
około 100 osób, ale zaprzecza, ja-
koby UPA popełniała tą zbrodnie. 
Twierdzi, że jego wypowiedź: „ 

zabiłem tylu, ilu tylko zdołałem” 
odnosi się do „bolszewików”.Pu-
blikujemy tekst protokołu z oglę-
dzin zwłok w tłumaczeniu na ję-
zyk polski. Służba archiwalna Sił 
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, 
WS RF, f. 32, op. 11302, s. 196, 
k. 200-203.

AKT
O zbrodniach faszystowskich 
lokajów – bandy ukraińskich 
nacjonalistów – banderowców, 
popełnionych na cywilnych oby-
watelach radzieckich narodo-
wości polskiej i ukraińskiej, jeń-
cach czerwonoarmistach we wsi 
Mogielnica w rejonie Budanow-
skim w obwodzie Tarnopolskim. 
My, niżej podpisani, inspektorzy 
Oddziału Politycznego 74. Kor-
pusu Strzeleckiego major SZKL-
JAWER B. G., lekarz – kapitan 
służby medycznej WOJCMAN 
M. N., kapitan SOCHA, prze-
wodniczący rady wiejskiej wsi 
Mogielnica towarzysz PIERLIC-
KIJ Michaił Onufrijewicz, oby-
watele wsi Mogielnica KASZTA-
RYNA Magda Knatowna, KNA-
TYSZYN Teodor Pawłowicz 
Spisaliśmy niniejszy akt o tym, że 
w dniu 25 kwietnia 1944 roku w 
lesie koło wsi Mogielnica odnale-
ziono 4 doły z 34 trupami ludzki-
mi, 2 doły z 12 ludzkimi trupami 

zostały znalezione we wsi Mo-
gielnica, jeden dół z 11 ludzkimi 
trupami został odnaleziony na 
cmentarzu dla koni i jeden dół z 
38 ludzkimi trupami w lesie wsi 
Mogielnica. We wszystkich do-
łach znajduje się do 100 trupów 
mężczyzn, kobiet i dzieci zamę-
czonych obywateli wsi Mogiel-
nica i z jej okolic a także jeńcy 
czerwonoarmiści.
Ustalono, że w okresie okupacji 
niemieckiej wsi Mogielnica w 
nocy z 17 na 18 marca 1944 roku 
banda ukraińsko-niemieckich na-
cjonalistów dokonała masowego 
mordu i rabunku obywateli wsi 
Mogielnica, głównie ludności 
polskiej.
Banda morderców wyłamując 
drzwi i okna dokonywała wtar-
gnięcia do mieszkań, rozstrzeli-
wała, rżnęła i zabijała toporami 
i nożami ludzi, w tym także nie-
letnie dzieci, starców, starusz-
ki, po czym trupy załadowali na 
furmanki, wywozili i zakopywali 
w dołach. Z zamiarem ukrycia 
swoich zbrodni część rodzin palili 
w stodołach i zwęglone trupy za-
kopywali w dołach. Tym wszyst-
kim strasznym bestialstwom to-
warzyszył rabunek mienia nale-
żącego do zamęczonych rodzin. 
Według stanu na 25 kwietnia 
już wykryto i ustalono, że be-

stialskiego mordu i grabieży 
dokonano na następujących 
obywatelach wsi Mogielnica: 
nazwisko, imię, imię ojca, wiek, 
stopień pokrewieństwa, okolicz-
ności popełnienia mordu
1/ Nanoskij Eugeniusz, 48 l., 
głowa rodziny 
2/ Nanoska Heńka, 43 l., żona 
3/ Kasztaryna Bronka, 22 l., 
córka 
4/ Kasztaryn Anton, 33 l., zięć 
5/ Kasztaryn Zbyszko, 6 m-cy, 
syn 
6/ Nanoska Janina, 13 l., córka 
7/ Zielnicki, 33 l., z innej rodziny 
8/ Nanoskij Jan, 35 l. 
Wszyscy ośmioro znajdowali się 
w domu Nanoskiego Eugeniusza 
w nocy z 17 na 18.03.44, zostali 
zabici na podwórzu, w stodole 
Nanoskiego zostali spaleni, a 
trupy zostały zakopane w dole na 
podwórzu Nanoskiego.
9/ Janicki Paweł, 50 l., głowa 
rodziny 
10/ Kanicka Katarzyna, 44 l., 
żona 
11/ Janicka Bronia, 12 l., córka 
12/ Janicki Anton, 18. l., syn 
13/ Janicki Grzegorz, 16 l., syn 
14/ Janicki Michał, 75 l., brat 
Cała rodzina w nocy z 17 na 
18.03.44 została zamordowana w 
domu Pawła Janickiego i dom z 
trupami został spalony. Zwęglone 
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trupy zostały wydobyte z pogo-
rzeliska.
15/ Nanoski Władysław, 67 l., 
głowa rodziny 
16/ Nanoska Józefa, 56 l., żona 
17/ Nanoska Stefania, 13. l., 
córka 
Rodzina Władysława Nanoskie-
go. Na miejscu mordu widoczne 
ślady ogromnej kałuży krwi, 
Trupy zostały wywiezione i za-
kopane w dole w lesie.
18/ Michałecki Heńko, 30 l., 
zabity toporem w domu.
19/ Mazur Pola, 40 l., matka 
20/ Mazur Bronia, 15 l., córka. 
Zamordowane obie w domu, 
trupy wywiezione do dołu.
21/ Grobowski Stanisław, 42 l., 
głowa rodziny. Żona i dzieci nie 
tknięte, ponieważ to Ukraińcy.
22/ Gumiennyj Petro, 55 l., gło-
wa rodziny. Żona i dzieci nie 
tknięte. Zamordowany w domu.
23/ Janicka Bronia, 42 l., matka 
24/ Janicka Kornela, 18 l., córka 
25/ Janicki Osyp, 12 l., syn 
Rodzina została wyrżnięta no-
żem, trupy zostały wywiezione i 
zakopane w dole.
26/ Orkusz Osyp, 75 l., głowa 
rodziny 
27/ Orkusz Władysława, 67 l., 
żona. 
Zamordowani w domu. Trupy 
zostały wywiezione do lasu koło 
wsi Mogielnica. Na trupie Wła-
dysławy Orkusz ujawniono, że 
głowa została rozsiekana w kilku 
miejscach.
28/ Łysa, 50 l. Za władzy ra-
dzieckiej był radzieckim akty-
wistą.
29/ Grecyszyna Karolina, 70 l. 
Syn Grecyszyny od 1941 r. był 
w RKKA [Robotniczo-Chłopska 
Czerwona Armia]
30/ Kolińska Anna, 75 l., matka 
31/ Wojnar Emilia, córka 
32/ Wojnar Kazimiera, 5 l., cór-
ka. 
[Zarąbane] toporem i zarżnięte 
nożami.
33/ Sołoniecki Iwan, 55 l., głowa 

rodziny. Zamordowany w domu 
w obecności rodziny. W prze-
szłości najemny robotnik rolny, 
przy władzy radzieckiej aktywny 
członek kołchozu.
34/ Sokolski Iwan (Ukrainiec), 
43 l., głowa rodziny 
35/ Sokolska, 40 l., żona 
36/ Sokolska, 28 l., córka 
Cała rodzina zamordowana w 
domu. Za władzy radzieckiej był 
aktywistą, prowadził walkę z 
bandą banderowców.
37/ Gołowacka Anielka, l. 60, 
matka 
38/ Gołowacka Maria, 25 l., 
córka 
Ukrywały się z domu Iwana So-
kolskiego i zostały zamordowane 
razem z jego rodziną.
39/ Kit, 16 l. 
40/ Kit, 12 l. 
Zamordowani w domu. Trupy 
zostały wywiezione. Matka Ukra-
inka pozostawiona przy życiu.
42/ Zabocki Iwan, 55 l., głowa 
rodziny 
43/ Zabocka Anieka, 35 l. 
Zostali zamordowani w domu, 
trupy zostały wywiezione.
44/ Bezwerchył Anna, 35 l. Za-
mordowana w domu, trup został 
wywieziony do dołu w lesie.
45/ Górzański Iwan, 53 l., głowa 
rodziny 
46/ Górzański Kazimierz, 17 l., 
syn 
Zamordowani w domu, żona 
Ukrainka nie został tknięta.
47/ Świetliakowski Józef, 45 l., 
głowa rodziny 
48/ Jaceński Jan, 65 l. 
Zamordowani w lesie, trupy zo-
stały wywiezione.
49/ Gumennyj Anton, 35 l. 
Mieszkał z rodziną Kurczyńskie-
go – Ukraińców. Trup Gumenne-
go został znaleziony w lesie.
Wśród trupów znaleziono także 
dwóch jeńców czerwonoarmiej-
ców, ich nazwiska nie zostały 
ustalone. Na trupach ujawniono 
ślady ran od noża, wskazujące na 
śmierć przez zarżnięcie nożami. 
Wszystkie ekshumowane trupy 

świadczą o barbarzyńskich, czy-
sto bestialskich metodach uśmier-
cania, na przykład:
Kasztaryna Bronia – trup na wpół 
zwęglony, ale są widoczne ślady 
ciężkiego pobicia: czaszka w rejo-
nie ciemienia zmiażdżona tępym 
narzędziem, na szyi ślady ciosów 
nożem, prawe biodro złamane.
Kasztaryn Zbyszko – dziecko 
6-miesięczne, na kręgosłupie 
trupa w rejonie miednicy wyraź-
nie widoczny cios narzędziem 
służącym do rąbania (w rodza-
ju topora). Trup 6-miesięcznego 
chłopczyka z przerąbanym kręgo-
słupem został przełamany w po-
łowie, złożony w pół i wrzucony 
do dołu.
Zełenskyj Anton, lat 39 – palce 
prawej dłoni zostały odrąbane. 
Złamane piszczele prawej nogi i 
mnóstwo ran od noża, rżniętych i 
kłutych.
Orkusz Władysława, lat 67, i Or-
kusz Osyp, lat 75, czaszki obu 
trupów zostały rozrąbane narzę-
dziem służącym do rąbania (w 
rodzaju topora), w ranach ślady 
piór z poduszek. W dole obok tru-
pów znaleziono wiadro z krwią. 
To świadczy o tym, że bandyci 
w celu usunięcia śladów zbierali 
krew ludzką wyciekającą z tru-
pów.
O powyższym spisaliśmy niniej-
szy akt. 
Major SZKLJAWER 
Kapitan KARAMIN 
Podpisy: Kapitan służby medycz-
nej WOJCMAN 
Kapitan SOCHA 
Przewodniczący rady wiejskiej 
Obywatele wsi Mogielnica: [pod-
pisy nieczytelne.

Cmentarz polski w Mogielnicy, 
stan lato 2017. Nie ma żadnego 
pomnika ofiar banderowskiego 
ludobójstwa. Nie wiadomo, gdzie 
zostały pochowane szczątki Pola-
ków wymordowanych w marcu 
1944 po ekshumacji w kwietniu 
1944.

 Wyjście z okrążenia oddziałów 27 
WDP AK i ich przejście do lasów 
szackich nie było tajemnicą dla 
Niemców. Dywizja znalazła się 
na bezpośrednim zapleczu fron-
tu między pierwszą linią obrony 
niemieckiej przebiegającą od Wy-
żwy Nowej, wzdłuż rz. Wyżewka 
do Ratna i dalej wzdłuż Prypeci, 
a drugą linią biegnącą od Szacka 
przez miejscowości: Piszcza, Oł-
tusz do Małoryty. Obecność dużej 
jednostki partyzanckiej w tym re-
jonie, liczącej prawie 4000 ludzi, 
nie była wygodna dla Niemców. 
Od pierwszych dni maja aktywnie 
działało lotnictwo rozpoznawcze, 
które patrolowało lasy szackie. 
Zaobserwowano również ożywio-
ną działalność patroli niemieckich 
i węgierskich, które wychodząc z 
Szacka, Zabłocia i Huty Ratneń-
skiej, penetrowały teren w dzień, 
zbliżając się do lasów szackich. 
Polskie patrole wysyłane w te-
ren po żywność miały częste po-
tyczki z patrolami nieprzyjaciela. 
Wszystko wskazywało na to, iż 
Niemcy mogą w najbliższym cza-
sie podjąć szerszą akcję przeciw-
ko oddziałom dywizji w lasach 
szackich.

3 maja 1944 r. do rejonu roz-
mieszczenia dywizji przybyło 
zgrupowanie partyzantki sowiec-
kiej płk. Iwanowa liczące pięć 
szwadronów kawalerii. Z infor-
macji płk. Iwanowa wynikało, 
że na szlakach komunikacyjnych 
i wokół lasów szackich groma-
dzą się oddziały węgierskie, od-
działy pacyfikacyjne kałmuków 
w służbie niemieckiej, oddziały 
frontowe Wehrmachtu, przy czym 
wśród tych ostatnich znajdują się 
oddziały specjalne przygotowane 
do działań w terenie bagnistym. 
Potwierdzało to przypuszczenia 
dowództwa dywizji o możliwo-
ści podjęcia przez Niemców akcji 
przeciwko oddziałom partyzanc-
kim. 5 maja 1944 r. o świcie pla-
cówka wystawiona z 1 kompanii 
III/50 pp na skrzyżowaniu dróg 
Mielniki - Huta i futory Choro-
my - Mielniki została zaatako-
wana przez oddział węgierski z 
kierunku Mielnik. Pod naporem 
liczniejszego przeciwnika, pla-
cówka ostrzeliwując się wycofała 
się w głąb lasu. Na pomoc cofa-
jącej się placówce pośpieszyła 
reszta 1 kompanii, która śmiałym 
natarciem powstrzymała Węgrów 
i wyparła ich na rozległą polanę. 
Do walki włączyła się 2 kompania 
III/50 pp, zaskakując zmasowa-
nym ogniem oddział węgierski. 
Zdecydowany atak na pozycje 
Węgrów doprowadził do całko-
witego rozbicia i rozproszenia 
przeciwnika. Zdobyto 2 ckm, kil-
ka rkm, moździerz 50 mm, kbk, 
amunicję do broni węgierskiej. 
Na tym jednak walka nie zakoń-
czyła się. Po około 20 minuto-
wym spokoju nowy oddział wojsk 
węgierskich, wsparty 5 czołgami 
niemieckimi, wdarł się w ugrupo-
wanie III/50 pp. żołnierze, biorący 
udział w poprzednim boju, zasko-
czeni i rozproszeni po zaroślach, 
wycofali się na bagna w kierunku 
północno - wschodnim. Przeciw-

nik bez przeszkód posuwał się w 
głąb lasu i niespodziewanie wy-
szedł na obozowisko I/43 pp. Pod 
gęstym ogniem broni strzeleckiej i 
czołgów batalion zajął stanowiska 
obronne wzdłuż torowiska kolejki 
wąskotorowej. Na prawo od drogi 
wiodącej z Mielnik zajęła stano-
wiska kompania z dawnego II/50 
pp „Jastrzębia” (podporządkowa-
na czasowo „Kordowi”), na lewo 
od niej - 1  kompania I/43 pp. W 
zaciętej walce uszkodzono i unie-
ruchomiono jeden z atakujących 
czołgów. Pod naporem piechoty 
węgierskiej, wspieranej pozosta-
łymi czterema czołgami, batalion 
wycofał się w stronę ściany lasu, 
na wschód od kolejki wąskotoro-
wej. 

Przeciwnik zrezygnował z dalsze-
go natarcia, nie poszedł dalej za 
polskim batalionem. Pod wieczór 
oddziały węgierskie i niemieckie 
wycofały się do Mielnik i Szacka. 
Straty przeciwnika wyniosły: 72 
zabitych i 18 wziętych do niewo-
li. Straty własne - 10 zabitych i 8 
rannych.62 Następnego dnia, tj 6 
maja dokonano przegrupowania 
oddziałów dywizji w głąb lasów 
szackich. Dowództwo dywizji 
z I/45 pp, kompanią saperów i 
kompanią łączności przeszło na 
cypel lasu w północno - zachod-
niej części Uroczyska Zachatyn 
(na wysokości 3 km na wschód 
od miejscowości Szumy i Podszu-
my). I/23 pp i II/24 pp ze zgrupo-
wania „Osnowa” zajęły rejon na 
wschód od dowództwa dywizji na 
Uroczysku Mieszczaków - Bród 
(4 km na zachód od miejscowości 
Turkowo). Bataliony zgrupowa-
nia „Gromada”: I/50 pp, III/50 
pp, I/43 pp i II/43 pp rozmieściły 
się w obszarze leśnym na wschód 
od Uroczyska Zawaliny i na po-
łudnie od Uroczyska Tarabowisz-
cze. Zgrupowanie płk. Iwanowa 
zasadnicze swoje siły rozmie-
ściło na Uroczysku Zawaliny 
ubezpieczając się od południa, a 
jeden szwadron zajął stanowiska 
w pobliżu dowództwa dywizji. 
Zgrupowanie partyzantki sowiec-
kiej „Bujnowa” obsadziło rejon 
chutoru Otdalejki z kierunkiem 
obrony na Uroczysko Długi Las, 
leśniczówkę Hutę i Zaświaty. Re-
jon, do którego przegrupowały się 
oddziały dywizji, był dogodny do 
obrony. Na północy rozległe Bło-
to Horodziatyna zabezpieczało od 
niespodziewanego ataku przeciw-
nika z tego kierunku. Od strony 
Huty Ratneńskiej ubezpieczało 
zgrupowanie „Osnowa”. Między 
zgrupowaniem „Osnowa” a zgru-
powaniem Bujnowa” rozciągało 
się Błoto Zachwoinowo, trudne 
do przebycia w okresie roztopów 
wiosennych. Kierunek południo-
wy zamykało zgrupowanie płk. 
Iwanowa oraz II/43 pp. Na za-
chód od rejonu rozmieszczenia 
dywizji rozciągał się teren bagni-
sty oraz kanał biegnący od jeziora 
Lucemierz do Błot Horodziatyna. 
Jedyny możliwy  do przebycia 
kierunek wzdłuż drogi prowadzą-
cej z Mielnik przez Choromy do 
Huty Ratneńskiej, zamykał I/50 
pp 5.

Walki 27WDP AK w rejonie 
Szacka i Mielnik
Władysław Filar
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   1 maja 1945 roku: 

W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl na cmentarzu ma grób 
Kozimor Szczepan (Stefan) ur. 
1924, który zginął z rąk UPA 1 V 
1945.

We wsi Dobra Rustykalna pow. 
Sanok miejscowi banderowcy 
zamordowali 10 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę Karczyń-
skich, oraz 3 kobiety i mężczy-
znę powiesili. „1 V 1945  został 
powieszony wraz z żoną gajo-
wy Józef Niesiewicz w czasie 
zbiorowego mordu dokonane-
go przez UPA”  (Edward Orłow-
ski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/s/149008/17558056/+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf ).  

W miasteczku Lubaczów woj. 
rzeszowskie Ukraińcy zamordo-
wali Mikołaja Hasiuka.  

We wsi Lubliniec Nowy pow. Lu-
baczów Ukraińcy zamordowali 
18-letnią Katarzynę Szynal.  

We wsi Ujkowce pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali Marię Le-
wicką. 

   W nocy z 1 na 2 maja:   

We wsi Bucyki pow. Skałat praw-
dopodobnie w nocy z 1 na 2 maja 
1945 roku banderowcy zamor-
dowali polską rodzinę liczącą co 
najmniej 3 osoby:  „Wtedy co wie-
czór zostawialiśmy swój dobytek i 
uciekaliśmy do miasteczka [Grzy-
małów], i tam gdzie kto mógł, 
to nocował, bo tam było większe 
skupisko Polaków, a rano z powro-
tem do domu. Jednego ranka my 
wracali z nocki do domu, zauwa-
żyliśmy, że u nich otwarte drzwi. 
Ja poszłam zobaczyć, co one tak 
rano pootwierali, a ta rodzina 
cała leżała na podłodze pomor-
dowana. Ja zobaczyła, że tu ucho 
leży, tam kawałek ciała leży, oczy 
wykłute, a moja koleżanka 17-let-
nia Kasia miała obcięte piersi. Ja 
miałam wtedy 17 lat. Tak się zlę-
kłam, bo nigdy niczego takiego 
nie widziałam. Dostałam nerwicy, 
to jak się zbliżał wieczór, to mną 
trzęsło jak febra i tak to trwało, 
aż wyjechaliśmy na zachód. Ale to 
jeszcze było im mało. Jak zwykle 
poszliśmy na noc [do miasteczka]. 
W nocy [z 2 na 3 maja 1945 r.] 
zobaczyliśmy łuny, nasza wioska 
cała w płomieniach, nikt nie rato-
wał, rano zastaliśmy tylko zglisz-
cza” (Maria Konopka:  „Nigdy 
niczego takiego nie widziałam”, 
w: http://www.martyrologiawsi-
polskich.pl/mwp/wirtualne-mau-
zoleum/modul-iv-kresy-ii-rp/
kresy-wschodnie/relacje/2510,q-
uotNigdy-niczego-takiego-nie-
widzialamquot-Mord-i-pozoga-
we-wsi-Bucyki-gm-Grzym.html). 
Komański…, s. 332, nie wymienia 
tej zbrodni. 

   2 maja:  

We wsi Burakówka pow. Zalesz-
czyki „ukraińscy powstańcy” wy-
mordowali 8 Polek, żon Ukraiń-
ców. Jeden z mężów Polki, Ukra-
iniec, wystąpił w obronie żony, 
prosił aby zabito jego zamiast 
żony i też został zabity.  (Komań-
ski..., s. 1158).    

We wsi Kołajce gm. Lubycza Kró-
lewska pow. Rawa Ruska Ukra-
iniec Iwan Szwed zamordował 2 
Polaków: ojca z 13-letnim  synem. 

We wsi Kupna pow. Przemyśl 
Ukraińcy zamordowali Teodora 
Półkowskiego, lat 24. 

   W nocy z 2 na 3 maja:   

We wsi Bycyki pow. Skałat bo-
jówki OUN spaliły 100 budynków, 
samoobrona odparła atak, zginął 
Władysław Mróz a 6 osób zostało 
rannych i poparzonych. 

   3 maja:  

We wsi Monasterz pow. Jaro-
sław upowcy zamordowali Marię 
Lichołat. 

We wsi Prusie pow. Lubaczów za-
mordowali 2 Polaków. 

We wsi Radróż pow. Rawa Ruska 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków: małżeństwo. „Gdy w 
1945 roku przeszły przez nasze 
okolice wojska sowieckie, wypę-
dzając Niemców i pozbawiając 
banderowców swobodnych dzia-
łań, zaczęli wracać zza Sanu Po-
lacy do swoich gospodarstw. W 
wielu przypadkach nie było już do 
czego wracać, bo wszystko było 
spalone i zrabowane. Dlatego też 
szukano mieszkań na przykład 
w Horyńcu, skąd dojeżdżano do 
swoich pól w Radrużu, gdzie sia-
no zborze i sadzono ziemniaki, 
by potem nie głodować. Niestety 
upowcy poukrywali się w lasach 
i dalej kontynuowali swoją ter-
rorystyczną działalność, chcąc 
dalej zabijać Polaków. Franciszek 
Zelik z żoną Anną i trójką dzieci 
mieszkali wtedy tymczasowo w 
budynku starej leśniczówki za te-
atrem dworskim. W dzień jeździli 
na swoje pola w Radrużu, jak wie-
lu innych, co powrócili, a na noc 
wracali i spali w Horyńcu. 3 maja 
1945 roku upowcy zaczaili się w 
lesie Dębisko, między Horyńcem 
a Radrużem pod wieczór i czekali. 
Wracał akurat z pola Franciszek z 
żoną Anną, z zasadzki wyskoczyli 
napastnicy i zastrzelili ich. Od-
nalazł ich ciała dopiero na drugi 
dzień brat Franciszka. Położył ich 
w zrujnowanym budynku Teatru 
Dworskiego, gdzie schodzili się 
na modły żałobne horyńczanie. 
Pochowano ich na cmentarzu w 
Horyńcu. Oprócz wyżej wymie-
nionych zginęli też w Radrużu: 
Michał Majdan, Antoni Hejno-
wicz, Jan Buczko, Michał Bodnar, 
Jan Jakimiec, dwóch Ukraińców: 
Tadeusz Jacyna i Grzegorz Ta-
raban.” (http://zlubaczowa.pl/

index.php/news/wydarzenia/2-
084-w-radruzu-uczcza-pamiec-
mieszkancow-pomordowanych-
przez-upa ). 

   4 maja:  

We wsi Burdiakowce pow. Borsz-
czów został zamordowany przez 
UPA Polak NN z Istriebitielnego 
Batalionu (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej podanej 
przez Komańskiego i Siekierkę 
dla województwa tarnopolskiego, 
2004; w: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich. Seria – tom 7, Kędzierzyn-
-Koźle 2015; w: http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/
attachments/File/2__Ksi____ka_
tom_7.pdf ).     

   5 maja:   

We wsi i kolonii Horodno pow. 
Kamień Koszyrski: „Napad UPA 
nastąpił 5 maja 1945 r. Zostały 
zam. przez UPA następujące oso-
by: 1-2. córka WŁADYSŁAWY CZO-
PIK l. 5 oraz matka WŁADYSŁAWY 
i.n. l. 65 3. DIABEŁEK z d. Leśniak 
l. 59. 4. DIABEŁEK z d. Szlag i.n., 
l. 33 żona Władysława 5. GĄSIOR 
Tomasz l. 35 6-8. LEŚNIAK Fran-
ciszek l. 36, jego żona Karolina 
l. 35 i córka Liliana l.12.”  (prof. 
zw. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Straty ludności polskiej w byłym 
województwie poleskim na sku-
tek ludobójstwa popełnionego 
przez nacjonalistów ukraińskich 
w latach 1939-1947, dane wstęp-
ne. W: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich; Kędzierzyn-Koźle 2017, tom 
9). 

W miasteczku Lubaczów woj. 
rzeszowskie Ukraińcy zamordo-
wali Edwarda Ruba. 

   6 maja: 

We wsi Hurcze pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali Piotra 
Iwanickiego s. Włodzimierza lat 
17. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.).   

   9 maja:  

We wsi Basznia Dolna pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 3 
Polaków, w tym 2 siostry Kata-
rzynę Czerwonkę lat 17 i Marię 
Czerwonkę lat 25 zamordowała 
należąca do tej bandy „powstań-
ców” Ukrainka o nazwisku Wołk 
(Wilk), córka kierownika szkoły z 
Czerwinek.  

We wsi Czerwona Woda pow. 
Jarosław Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków, w tym kobietę. 

We wsi Manasterz pow. Jarosław 
zamordowany został przez UPA 
Józef Polak.   

We wsi Olszanica pow. Lesko 
upowcy zamordowali 9 Polaków. 

Na terenie powiatu Przemyślany: 
„Poszukuję informacji o zbrod-
niach UPA w powiecie Przemy-
ślany (wieś Chlebowce lub Chle-
bowice, Biskowice i Niedzieliska,  
z relacji świadka - mojej babci 
torturowano tamtejszego księdza 
ściągając z niego skórę pasami 
oraz wymordowano mieszkań-
ców wioski w bestialski sposób) 
w roku 1945, dokładnie 9 maja 
1945”. (http://www.genocide-pl.
prv.pl/). 

   W nocy z 9 na 10 maja:   

We wsi Stary Sambor pow. Sam-
bor upowcy obrabowali 2 domy 
polskie oraz zamordowali lub spa-
lili żywcem 14 Polaków.  

   10 maja:   

We wsi Brzeżawa koło Birczy 
pow. Przemyśl upowcy spalili 
większość gospodarstw polskich i 
zamordowali 18 Polaków. 

We wsi Dzików Stary podczas 
napadu miejscowej sotni na po-
sterunek milicji zagrabiła ona 
znacznej części bydła i zamordo-
wała 5 nieznanych cywilów oraz 
Piotra Kornagę lat 2. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.).   

We wsi Hoczew pow. Lesko za-
mordowali Antoniego Herbetko.   

We wsi Jędrzejówka pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Kłodno Wielkie pow. 
Żółkiew zabili 2 Polaków: jeden 
poległ w walce, drugi został upro-
wadzony i zamordowany. 

We wsi Kołajce pow. Rawa Ruska 
zamordowali 1 Polaka. 

We wsi Opole pow. Włodawa za-
mordowali Annę Kuszyk. 

We wsi Sosolówka pow. Czort-
ków zamordowali 2 Polaków 

   11 maja:   

We wsi Hurcze pow. Lubaczów 
11 maja 1945 r. zamordowali mili-
cjanta Jana Dubiela s. Tomasza lat 
23. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-

wienie o umorzeniu śledztwa.).   

We wsi Zarwanica pow. Złoczów 
zamordowali 2 Polaków, w tym 
kobietę.   

   12 maja:   

We wsi Wołkowyja pow. Lesko 
Ukraińcy zamordowali Józefa 
Krawczyka. 

   13 maja:   

We wsi Horyniec pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali Katarzynę 
Tymiec , lat 62. 

   15 maja:   

We wsi Barycz pow. Przemyśl 
banderowcy zamordowali Marci-
na Szpitala, lat 64. (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s. 121). 

We wsi Dłużniów pow. Sokal 
(pow. Hrubieszów) upowcy za-
mordowali 6-osobową rodzinę 
polską Daniela Kisiela z 4 mało-
letnich dzieci oraz Ukrainkę Julię 
Żuk, lat 30, gdyż była przeciwna 
mordowaniu sąsiadów. 

We wsi Kobylica Ruska k/Wiel-
kich Oczu pow. Lubaczów został 
uprowadzony w IV 1945 r. i za-
mordowany przez UPA gajowy 
Filip Bronhardt (Brunhardt), po-
chowany na cmentarzu w Wiel-
kich Oczach 15 V 1945 roku. 
(Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Liwcze pow. Hrubieszów 
upowcy zamordowali 8 Polaków 
z 2 rodzin: ojca z 2 małych dzie-
ci oraz małżeństwo z 2 dzieci i 
dziadkiem. 

We wsi Młyniska pow. Żydaczów 
zamordowali Franciszka Winow-
skiego.   

We wsi Sahryń pow. Hrubieszów: 
„15.05.1945 r. został zamordo-
wany Szumerek Józef l. około 50. 
[Brak wiadomości o ludności kolo-
nii Sachryń II i Sachryń III ]”.  (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Stanimierz pow. Prze-
myślany zamordowane zostały: 
Magryl Maria, lat 19, jej ciało ro-
zerwano końmi; Nieckarz Anna, 

KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA. 
Maj 1945 rok.  
Stanisław Żurek
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lat 22. (Józef Wyspiański: Barba-
rzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, 
s. 228). 

We wsi Świrz pow. Przemyślany 
zamordowany został Mudrak Mi-
chał, lat 48. ( Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009  s. 257 – 258).

   16 maja:   

We wsi Dziurdziów pow. Lesko 
zamordowali Józefa Świątka. 

We wsi Jawornik pow. Sanok 
Ukraińcy z SKW zamordowali Ste-
fana Pińczaka, sołtysa. 

We wsi Manasterz pow. Jarosław 
upowcy zamordowali milicjanta 
Józefa Kruka. 

W kol. Sahryń pow. Hrubieszów 
zamordowali 5 Polaków pracu-
jących na polu, wysiedleńców z 
Wołynia; nieznane są losy Pola-
ków mieszkających na koloniach II 
i III w Sahryniu: „Niektórzy miesz-
kańcy wsi sąsiadujących twier-
dzą, że wszyscy Polacy zostali tam 
zamordowani przez bandy UPA i 
nikt nie ocalał” (Jastrzębski..., s. 
115; lubelskie).     

   17 maja:   

We wsi Lewków pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 2 polskich 
chłopców, lat 11 i 12. 

We wsi Leszczowate pow. Lesko 
uprowadzili z drogi Leszczowate – 
Ropienka ojca z córką.   

We wsi Oborowiec pow. Hrubie-
szów: „17.05.1945 r. Nacjonaliści 
ukraińscy napadli na wieś i zabi-
li ok. 10 osób NN.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Ropienka pow. Lesko 
upowcy zamordowali 2 Polaków, 
w tym został zastrzelony Brelik 
Władysław. (http://www.rodak-
net.com/rp_wycislak_28.htm ).  

   W nocy z 17 na 18 maja:   

We wsi Horodyszcze pow. Chełm 
upowcy obrabowali i spalili go-
spodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 3 Polaków. Inni: We wsi 
Horodyszcze pow. Hrubieszów: 
„17/18. 05.1945 r. w czasie na-
padu UPA zostali zam.: Adamus 
Maria i Mikołaj oraz Wojtiuk Ma-
ria i Anna.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

    18 maja:  

 We wsi Brodzica pow. Hrubie-
szów upowcy z sotni „Jahody” 
obrabowali i spalili gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 
co najmniej 45 Polaków. „Kolejnej 
zbrodni ludobójstwa sprawcy do-
puścili się w dniu 18 maja 1945 
r. w miejscowości Brodzica. Tego 
dnia rozstrzelano lub zabito przy 
użyciu bagnetów bądź innych 
ostrych narzędzi co najmniej 45 
osób spośród ludności cywilnej 
tej miejscowości. Wtedy śmierć 
poniósł polski sołtys wsi Maksym 
W. oraz dziewczynka o nazwisku 
S. Następnie napastnicy podpalili 
zabudowania mieszkalne i gospo-
darcze we wsi w której ukrywała 
się polska ludność cywilna”. (IPN 
Lublin, S. 61/08/Zi ).

We wsi Koziejówka pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 6 Po-
laków. 

W miasteczku Lubaczów woj. 
rzeszowskie zamordowali Stani-
sława Józefczyka, lat 25.  

We wsiach Radków, Lachowice, 
Rzepin i Posadów pow. Toma-
szów Lubelski: „1-34. 18.05.1945 
r. Ludzie z tych wsi w liczbie 34 
osoby obsiewali pola i zostali za-
atakowani i wymordowani przez 
oddział 50 nacjonalistów ukraiń-
skich. Stosowano bestialskie tor-
tury. Według innych danych ludzi 
obsiewających było 60 osób.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – 
tom 8). Inni: We wsiach: Łachow-
ce, Radków, Rzeplin i Posadów na 
Rzeszowszczyźnie wymordowali 
ponad 60 Polaków. 

We wsi Serednica pow. Lesko 
UPA powiesiła gospodarza Wła-
dysława Brelika.  

   19 maja:  

We wsi Polańczyk pow. Lesko 
upowcy zamordowali Teodora 
Makara. 

We wsi Studenne pow. Lesko za-
mordowali 3 Polaków. 

We wsi Zahutyń pow. Sanok 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
Józefę Szczudlik.  

   20 maja (Zielone Święta):  

W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl został zabity przez UPA 
żołnierz WP Szpak Tadeusz ur. 
1923, jego grób znajduje się na 
cmentarzu wojskowym w Prze-
myślu. 

W mieście Rozdół pow. Żyda-
czów banderowcy zamordowali 
13 Polaków, w tym 4-letniego 
chłopca i  19-letnią dziewczynę a 
19 i 23-letnich chłopców powie-
sili na balkonie pożydowskiego 
domu.   

We wsi Szówsko pow. Jarosław 
zamordowali 20-letniego Józefa 
Zagrobelnego. 

We wsi Wielkie Oczy pow. Ja-
worów upowcy koło Radymna 
zamordowali milicjanta Józefa 
Słysza lat 25. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 

   21 maja:   

We wsi Radawa pow. Jarosław 
został zamordowany przez upo-
wców 20-letni milicjant, Tadeusz 
Semak.    

   22 maja: 

W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl został zabity przez UPA 
żołnierz WP Szpak Piotr ur. 1926, 
który ma grób na  cmentarzu woj-
skowym w Przemyślu.  

We wsi Posadów pow. Toma-
szów Lubelski upowcy zamor-
dowali Wasyla Badyła i Stefana 
Świdra (Mieczysław Samborski; 
w: http://zapalowski.eu/index.
php?option=com_content&vie-
w=article&id=1785:list-pana-mi
eczysawa-samborskiego-z-leask
a&catid=29:historia-kres&Item

id=131 ). 

We wsi Radków  pow. Tomaszów 
Lubelski:  „22.05.1945 w czasie 
napadu na wieś sotni „Żeleźnia-
ka” została zamordowana, m.in.: 
Kontkiewicz (Kątkiewicz) Ksenia l. 
43.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – 
tom 8). Inni: zamordowali 7 osób: 
Anielę Buczek, rodzinę Kontkie-
wiczów i Nowaków. (Mieczysław 
Samborski; w: http://zapalowski.
eu/index.php?option=com_cont-
ent&view=article&id=1785:list-
-pana-mieczysawa-samborskiego
-z-leaska&catid=29:historia-kres
&Itemid=131 ). 

We wsi Rzeplin pow. Tomaszów 
Lubelski 19 i 22 maja upowcy 
zamordowali co najmniej 16 Po-
laków. 

We wsi Stara Wieś pow. Toma-
szów Lubelski: „Rwanc Adam l. 
39, zam. 22.05.1945 r.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

   W nocy z 23 na 24 maja:   

We wsi Leszczawa Górna pow. 
Przemyśl upowcy obrabowali i 
spalili 17 gospodarstw polskich 
oraz zamordowali 7 Polaków. 

    24 maja:   

We wsi Manasterz pow. Jarosław 
upowcy zamordowali Michała Li-
chołata.  

   25 maja:  

We wsi Młyny pow. Jaworów 
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, 
w tym dziewczynę. 

We wsi Rudawka pow. Przemyśl 
zamordowali 9 Polaków oraz zra-
bowali ich mienie. 

We wsi Wielkie Oczy pow. Lu-
baczów zamordowali 2 Polaków. 
Oraz: 25 maja 1945 r. zamordo-
wali Stanisława Pelca lat 24. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Wola Krzywiecka pow. 
Przemyśl zamordowali Stanisła-
wa Kwaśnego, lat 29. 

   W nocy z 25 na 26 maja:   

We wsi Łopatyn pow. Radzie-
chów banderowcy zamordowali 
11 Polaków, w tym 3 rodziny, cięż-
ko ranili 6 Polaków. (Komański..., 
s. 315; mord jednakże miał miej-
sce rok wcześniej). 

   26 maja:  

We wsi Bóbrka pow. Lesko (Biesz-
czady) Ukraińcy powiesili Stefana 
Derenia. 

We wsi Leszczawka koło Kuźminy 
pow. Dobromil uprowadzili To-
masza Strawńskiego, który zagi-
nął bez wieści.  

   27 maja:  

 W miasteczku i wsi Waręż pow. 
Hrubieszów:  „27.05.1945 r. Sot-
nia „Berkuta” zdobyła posteru-
nek MO. Zginęło 6 milicjantów i 
7 osób cywilnych NN (osoby po-
dane poniżej nie były dotychczas 
wymienione): 1-3. Dankiewicz 
Danko, Tomasz i Zenon, 4-5. Lach 
Jan i Władysław, 6. Nowinka Ro-

zalia, 7. Ogrodnik Paweł, 8. Rudko 
Józef, 9. Sawka Danuta, 10. Wi-
śnicki Władysław l. 43.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8).  

   W nocy z 27 na 28 maja:   

We wsi Tyrawa Wołoska pow. 
Sanok upowcy obrabowali gospo-
darstwa polskie i zamordowali 5 
Polaków. 

   28 maja:  

We wsi Młyny pow. Jaworów: 
„28 maja w Młynach zginął mili-
cjant Bolesław Bauman”. (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 121). 

We wsi Siedliska pow. Rawa Ru-
ska upowcy zamordowali 4 Pola-
ków, w tym sołtysa i 2 milicjan-
tów. 

We wsi Wielkie Oczy pow. Jawo-
rów 28 maja 1945 r. zamordowa-
li milicjanta Jana Sawickiego lat 
31. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.).   

   29 maja:  

 We wsi Trzciniec pow. Dobromil 
„Lubieński Antoni - torturowany i 
uprowadzony do lasu zaginął. W 
czasie ujęcia przewoził korespon-
dencję z Wojtkowej” (http://www.
rodaknet.com/rp_wycislak_28.
htm). 

   31 maja:  

We wsi  Nyrków pow. Zaleszczyki 
zmarł Stachurski Bronisław l. 48 
od ran odniesionych w Czerwo-
nogrodzie 2.02.45 r.  

   Od lutego 1944 do maja 1945 
roku:   

We wsi Żurawniki pow. Lwów 
Ukraińcy zamordowali 13 Pola-
ków. 

     Od marca 1944 do maja 1945 
roku:  

We wsi Borszczowice pow. Lwów 
banderowcy zamordowali 15 Po-
laków. 

     Od sierpnia 1944 do maja 1945 
roku:   

We wsi Buczały pow. Rudki ban-
derowcy zamordowali 4 Polaków. 

     Od listopada 1944 roku do 
maja 1945 roku:  

We wsi Zalesie gm. Nowosiółka 
Biskupia pow. Borszczów: „W 
czasie od listopada 1944 do maja 
1945 r., w różnym czasie zamor-
dowano 42 Polaków.”  (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7).  

   W kwietniu lub maju 1945 roku:   

We wsi Czarny Las  pow. Brody 
zamordowany został Włodzimierz 
Czuczman.  (http://podkamien.pl/
viewpage.php?page_id=246&c_
start=0 ). 

   W kwietniu i maju 1945 roku: 

We wsi Pielaki pow. Hrubieszów: 
„W kwietniu i maju 1945 r. napa-
dła na wieś grupa UPA „Berezy” 
zza Buga. Zginęło 60 mieszkań-
ców.”  (Prof. dr hab. Leszek S. 

Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

We wsi Perehoryłe pow. Hrubie-
szów: „W kwietniu i maju 1945 r. 
napadła na wieś grupa UPA „Be-
rezy” zza Buga. Zginęło 60 miesz-
kańców.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

W miasteczku i wsi Waręż pow. 
Hrubieszów:  „W kwietniu-maju 
1945 r. sotnia Jagody wymordo-
wała Polaków w Warężu – nie 
wiadomo ile było ofiar.”  (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

   W maju 1945 roku (świadkowie 
nie podali dnia): 

We wsi Bachów pow. Przemyśl 
banderowcy zamordowali 5 Pola-
ków, w tym kobietę. 

We wsi Basznia Dolna pow. Lu-
baczów spalili ponad połowę wsi, 
zniszczyli wnętrze kościoła i za-
mordowali 11 Polaków. 

We wsi Bóbrka pow. Lesko za-
mordowali Władysława Tokar-
skiego. 

We wsi Czarny Las  pow. Bro-
dy uduszona została przez Ukra-
ińców Józefa Małecka.   (http://
podkamien.pl/viewpage.php?pa-
ge_id=246&c_start=0 ). 

We wsi Hermanów pow. Lwów 
banderowcy zamordowali 21-let-
niego Kazimierza Sanockiego. 

We wsi Kobylnica pow. Luba-
czów w maju 1944 r. zamordowali 
Julię Wronę z przysiółka Lipowiec 
– Lipowczyk. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.).  

W mieście powiatowym Kopy-
czyńce zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Kopysno pow. Przemyśl: 
„W maju 1945 r. Mikołaj Gierczak 
z Kopysna został zamordowany 
przez bojówkę SB OUN Rejonu „B 
II”, Nadrejonu „Chołodny Jar” za 
podejrzenia o współpracę z WP 
i NKWD. Za zabójstwo był odpo-
wiedzialny referent SB o pseudo-
nimie „Roman”. (http://kopysno.
pl/historia.html ). 

W Nadleśnictwie Krasiczyn pow. 
Przemyśl został zamordowa-
ny gajowy Stanisław Polański. 
(Edward Orłowski, w: jw.).  

We wsi Kubajowka pow. Na-
dworna banderowcy zamor-
dowali 55-letnią Polkę oraz jej 
22-letnią służącą Ukrainkę (inni: 
2 Polki, lat 5o i 20). M.in. została 
zamordowana Michalina Hojwa-
niuk (lat 55).  

We wsi Liwcze pow. Sokal obra-
bowali gospodarstwa polskie i za-
mordowali 4 Polaków. 

We wsi Maćkowice pow. Prze-
myśl miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Marię Sochę. 

We wsi Malawa koło Birczy pow. 
Przemyśl upowcy spalili część go-
spodarstw polskich i zamordowali 
8 Polaków. 

We wsi Małkowice pow. Prze-
myśl zamordowali 1 Polkę NN. 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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We wsi Miętkie pow. Hrubie-
szów: „W maju 1945 r. został zam. 
Szumarek Józef l. ok. 50.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8).

Koło wsi Modryniec pow. Hru-
bieszów na drodze upowcy za-
mordowali 2 Polaków. 

We wsi Olszanica pow. Sanok za-
mordowali 2 Polaków. 

We wsi Piłatkowce pow. Borsz-
czów: „W maju 1945 r. wyłowio-
no ze Zbrucza zwłoki 4 osób nie-
wiadomej narodowości.”  (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie...,jw., tom 7). 

We wsi Radków pow. Tomaszów 
Lubelski upowcy zamordowali 7 
Polaków. 

We wsi Serednie pow. Kałusz 
uprowadzili i zamordowali 3 Po-
laków. 

We wsi Skała n. Zbruczem pow. 
Borszczów w rzece Zbrucz znale-
ziono zwłoki 4 osób. (Komański..., 
s. 1143).   

We wsi Słobódka Janowska pow. 
Trembowla zamordowali Józefę 
Zając, lat 38, żonę żołnierza WP, 
który zginął pod Kołobrzegiem w 
marcu tego roku -  osieroconych 
zostało 4 dzieci, z których najstar-
sze miało 10 lat. 

We wsi Stanimierz pow. Prze-
myślany zamordowana została 
Świerk Aniela, lat 29. (Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 228). 

We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów w maju 1945 r. w rejonie 
przysiółka Tomsy zamordowali 
20 nieznanych żołnierzy WP. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). Oraz: 
We wsi Stare Sioło w maju 1945 
r. zamordowali milicjanta Józefa 
Wójtowicza. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 

W Nadleśnictwie Szówsko pow. 
Jarosław został zamordowany 
przez UPA  Pamer Józef maszyni-
sta tartaku (Edward Orłowski, w: 
jw.). 

We wsi Ulucz pow.Brzozów:  W 
maju została w nocy uprowa-
dzona Emilia Wiśniowska (Polka) 
wraz z córką i synem, której mąż 
(Ukrainiec) przebywał w tym cza-
sie na przymusowych robotach 
w Niemczech. Czym naraziła się 
Ukraińcom, tego nikt nie wie. 
Tych troje skazańców prowadzo-
no ścieżką przez Krajniki do lasu. 
Mieszkańcy Krajników słyszeli 
głośny lament Emilii Wiśniow-
skiej. Płacz ten musiał również 
słyszeć Wasyl Czarniecki. Jego 
dom był na trasie ścieżki, którą 
prowadzono na śmierć tych troje 
nieszczęśników. Jednak w obszer-
nych relacjach na stronach inter-
netowych o Uluczu nic o tym nie 
wspomina. Nie wspomina też nic 
o dziesięcioletniej dziewczynce, 
córce Polki Wiktorii Urban, którą 
kobiety uluckie zasiekały moty-
kami na polach Ulucza. (Broni-
sław Zielecki: Moje życie czyli 
Historia Polaka z Ulucza. Warsza-
wa 2014 r.; w:  http://docplayer.
pl/24841458-Bronislaw-zielecki-

moje-zycie-czyli-historia-polaka-
z-ulucza-warszawa-2014-r.htm-
l#show_full_text ). 

We wsi Uwsie pow. Brzeżany 
Ukraińcy zamordowali bestialsko 
3-osobową rodzinę Kozłowskich: 
rodziców i małoletnie dziecko. 
Rodzina ta przed wyjazdem do 
Polski przyjechała do wsi zabrać 
trochę rzeczy i żywności ze swoje-
go gospodarstwa, wcześniej ucie-
kła stąd do wsi Kozowa, gdzie się 
ukrywała.  

We wsi Wicyń pow. Złoczów 
Ukraińcy zamordowali Stefana 
Żukowskiego. 

We wsi Zadwórze pow. Prze-
myślany: „W maju 1945 roku, 
Olijnyk i Moroz razem z innymi 
bandytami bojówki przebywali w 
okolicach wsi Zadwórze, na linii 
kolejowej Krasne-Lwów. W tym 
czasie przyjechał ze Lwowa kapi-
tan sowieckiej armii Borys Wier-
chopietrowski z elektromechani-
kiem Eugeniuszem Machowskim 
i jego córką, Marią. Wszyscy 
zakwaterowali się u gospodarza 
Kaliny. O fakcie tym dowiedział 
się Kupiak i razem z Olijnykiem, 
Morozem i innymi bandytami 
wszedł do chałupy Kaliny, żeby 
aresztować przyjezdnych ze Lwo-
wa. W chałupie rozbroili Wier-
chopietrowskiego, a Pociłujko 
z innymi bandytami zatrzymał 
Machowskiego. Obu zaprowa-
dzili do jednego z opuszczonych 
w tej wsi gospodarstw. W pustej 
chałupie Kupiak i Olijnyk pobi-
li bestialsko kapitana, rozebrali 
do bielizny i powiesili. Machow-
skiego zaprowadzili do stodoły, 
gdzie Pociłujko go zastrzelił. W 
tym czasie córka Machowskiego 
była w ogrodzie i zbierała kwiaty. 
Z bukietem kwiatów wróciła do 
chałupy Kaliny. Tu bandyci chwy-
cili ja i zaprowadzili do chaty, 
gdzie wisiał kapitan. Ściągnęli z 
niej odzież i powiesili obok pierw-
szej ofiary.” /.../ „W maju 1945 
roku banda Kupiaka zatrzymała 
również we wsi Zadwórze Marię 
Kaszczak. Po przeprowadzonym 
przesłuchaniu, Kupiak dał znak 
Olijnykowi, by ją zamordował. 
Olijnyk zarzucił ofierze skórza-
ną pętlę, której koniec przerzucił 
sobie przez plecy i podciągnął 
do góry tak, że ofiara zawisła na 
pętli. Potrzymał tak przez pewien 
czas i rzucił na ziemię. Ponieważ 
dawała oznaki życia to inni ban-
dyci dobili ją i wrzucili do rzeczki. 
Zeznania świadka Tomczyszyna: 
„Pewnego dnia we wsi Zadwórze 
zobaczyłem Kupiaka, którego do-
brze znałem. W jego towarzystwie 
było trzech innych bandytów, któ-
rzy prowadzili Marię Kaszczak, 
mieszkankę naszej wsi. Bandyci 
dokądś ją zaprowadzili i po kil-
ku dniach jej ciało znaleziono w 
rzeczce. Były na niej ślady po-
bicia i znaki od pętli na szyi. W 
naszej wsi wszyscy bardzo bali 
się Kupiaka, ponieważ wiedzieli, 
że po nim pozostawały tylko tru-
py i spalone budynki”. Zeznania 
oskarżonego Olijnyka: „Dymitr 
Kupiak dał mi znak, żeby ją zadu-
sić, w tym momencie stałem z tyłu 
za nią. Czuczman, „Kruk” podał 
mi skórzaną pętlę, którą nosił za-
wsze ze sobą dlatego, żeby nią du-
sić ludzi. Z tyłu rzuciłem pętlę na 
szyję Marii Kaszczak, koniec pętli 
przerzuciłem sobie przez plecy i 
pociągnąłem do góry, aby ode-
rwać ofiarę od ziemi. W takiej po-

zycji ciało Marii trzymałem kilka 
chwil i gdy poczułem, że nie daje 
znaku życia rzuciłem na ziemię.” 
(Bronisław Szeremeta: „Watażka 
jego zbrodnie i zakłamane wspo-
mnienia”. W: http://www.republi-
ka.pl/szeremeta/watazka.htm ). 

We wsi Zazdrość pow. Trem-
bowla banderowcy uprowadzili 2 
Polki i powiesili w lesie: Olgę Jo-
dłowską i Marię Rekietę. 

   Wiosną 1945 roku: 

We wsi Bohutyn pow. Zborów 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
(„Śledztwo w sprawie zbrodni 
ludobójstwa nacjonalistów ukra-
ińskich w celu całkowitego wy-
niszczenia ludności polskiej w 
latach 1939 - 1945 na terenie po-
wiatów Zborów i Brody, woj. tar-
nopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; 
w: https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-we-
-w/31480,Sledztwa-zakonczone-
wydaniem-postanowienia-o-
umorzeniu.htm ). 

Koło wsi Borszów pow. Prze-
myślany: „Babicz Leon (lat 50) 
porwany koło Borszowa wiosną 
1945 r.” (Józef Wyspiański: Bar-
barzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009).

Na terenie powiatu Brody wio-
sną 1945 roku Ukraińcy zamor-
dowali 1 Polaka. („Śledztwo w 
sprawie zbrodni ludobójstwa na-
cjonalistów ukraińskich w celu 
całkowitego wyniszczenia ludno-
ści polskiej w latach 1939 - 1945 
na terenie powiatów Zborów i 
Brody, woj. tarnopolskie”; sygn. 
akt S 83/09/Zi).  

We wsi Harbuzów pow. Zborów 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
(„Śledztwo w sprawie zbrodni lu-
dobójstwa nacjonalistów ukraiń-
skich w celu całkowitego wynisz-
czenia ludności polskiej w latach 
1939 - 1945 na terenie powiatów 
Zborów i Brody, woj. tarnopol-
skie”; sygn. akt S 83/09/Zi).  

We wsi Kurniki Inanczańskie 
pow. Zbaraż wobec narastającej 
w okolicy fali morderstw, miesz-
kający we wsi Polacy opuścili 
rodzinne domy, chroniąc się w 
Zbarażu. Miejscowi banderow-
cy z SKW, chcieli się wykazać 
„rzetelną” służbą dla Ukrainy, ale 
nie było Polaków do zabijania. 
Wszyscy wyjechali. Ukraińcy za-
stosowali więc podstęp. Udając 
oficerów NKWD ze Zbaraża za-
proponowali mieszkańcom Kur-
nik wyjazd do swoich zagród po 
żywność. Udało im się namówić 
8 osób. Jeden z oficerów, które-
go znali Polacy, był rzeczywiście 
enkawudzistą lecz działał praw-
dopodobnie w zmowie z bande-
rowcami. To osłabiło czujność 
niektórych Polaków. Wyjechali 
furmankami do Kurnik lecz do 
nich nie dotarli. Wywieziono ich 
do lasu, gdzie banderowcy zgoto-
wali im męczeńską śmierć. Stało 
się to wiosną 1945 r. Dopiero po 
kilku tygodniach odnaleziono ich 
zwłoki w lesie za Zbarażem. W 
ten sposób działacze SKW speł-
nili rozkazy dowódców UPA o 
eksterminacji Polaków w swojej 
miejscowości. Tego samego roku 
w tejże wsi banderowcy zamordo-
wali jeszcze dwie osoby, tuż przed 
ich wyjazdem do Polski. Tak więc 
nie wypędzenie Polaków było 
celem banderowskiego działa-

nia, ale całkowita eksterminacja 
- czyste ludobójstwo. Komański, 
s, 461 podaje, że latem 1944 roku 
banderowcy zamordowali 8 Pola-
ków podczas wyjazdów ze Zbara-
ża do swojej wsi po żywność oraz 
w kwietniu 1945 roku 10 Polaków 
(wymienionych imiennie). „Pro-
szę o podzielnie się na forach kre-
sowych o śmierci Pani Franciszki 
Zawadzkiej, mojej babci, która 
zmarła 26 sierpnia br, mając 99 
lat, urodzona w Kurnikach, pow. 
Zbaraż, była naocznym świad-
kiem ukraińskiego ludobójstwa; 
w 1944 była świadkiem pojmania 
jej ojca Marcina Dziedzica przez 
bandę ukraińskich nacjonalistów 
i zamęczenia go wraz z innymi 
mieszkańcami (głównie mężczyź-
ni, w tym nastoletni i dzieci) w po-
bliskim lesie (Kurniki, Iwanczany, 
pow. Zbaraż, woj. tarnopolskie). 
Do dziś brak upamiętnienia miej-
sca kaźni czy wskazania nawet 
szczątków). Na moją prośbę udało 
się w 2014 złożyć zeznania w Ny-
sie, gdzie Babcia pod koniec życia 
żyła, prokuratorowi IPN.”  (Ma-
rek Kawa, wiceprzewodniczący 
Rady miasta Opola; w: http://isa-
kowicz.pl/zmarla-franciszka-za-
wadzka-z-kurnikow-k-zbaraza/ ). 

W kolonii Małków pow. Hrubie-
szów wiosną 1945 r. został zabity 
przez UPA członek BCh Bolesław 
Dobrowolski.„Wiosną 1945 r. 
upowcy zabili Dobwielskiego Bo-
lesława członka  BCh”.(Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8).  

We wsi Mytnica pow. Skałat wio-
sną 1945 zginęła Krzyżanowska 
Adela (z Harmatijów), zamordo-
wana przez swego brata Michała 
Harmatija Ukraińca z SS Galizien 
(Kubów..., jw.). 

We wsi Niemiacz pow. Brody 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka  
(„Śledztwo w sprawie zbrodni lu-
dobójstwa nacjonalistów ukraiń-
skich w celu całkowitego wynisz-
czenia ludności polskiej w latach 
1939 - 1945 na terenie powiatów 
Zborów i Brody, woj. tarnopol-
skie”; sygn. akt S 83/09/Zi).  

We wsi Nowosiółka Jazłowiec-
ka pow. Buczacz, mówi Danuta 
Ducka z Nowosiółki Jazłowiec-
kiej: „Wiosna 1945 była tragicz-
na. Któregoś dnia do Nowosiółki 
Jazłowieckiej przyszła pewna ko-
bieta. Powiedziała, że jest Polką z 
pobliskiej wsi Trybuchowce, żoną 
młynarza. Że już nie może wytrzy-
mać wśród samych Ukraińców i 
odda mnóstwo zboża, jeśli tylko 
będzie mogła przenieść się wła-
śnie tu. Ufni ludzie z Nowosiółki 
Jazłowieckiej posłali trzy furman-
ki. I ruszyli w drogę. Bratowe Ma-
rii Barylak - Petronela i Karolina, 
kuzynka Maria Radomska, 12-let-
ni siostrzeniec Kajetan, kuzyn An-
drzej Łyczakowski i siostra Karoli-
na, która wyszła za Ukraińca. Jak 
pojechali, to już nie wrócili – kiwa 
głową pani Danuta. - Okazało się, 
że ta kobieta, co przyszła do wsi, 
to nie była Polka, tylko Ukrain-
ka, nasłali ją banderowcy. I oni 
wszystkich złapali. Puścili tylko 
ciocię Karolinę, która miała męża 
Ukraińca. Później dowiedzieliśmy 
się, że resztę powiązali drutem 
kolczastym i potopili w Dniestrze. 
Kajetan bardzo płakał, więc za-
brali go ze sobą i pewnie później 
też zabili, bo ślad po nim zaginął. 
A Petronela zostawiła w domu 

syna i córkę, mąż na wojnie; Karo-
lina - też syna i córkę, mąż na woj-
nie; Maria Radomska - dwie cór-
ki, mąż już nie żył, zamordowany 
przez banderowców; Andrzej 
Łyczakowski - syna... Dobrze, że 
były babcie, to tymi dziećmi się 
zajęły.” (Szymon Kozica: Na górce 
Nowosiółka, na dole Strypa. We 
wrześniu 1939 cały ten świat legł 
w gruzach; w:  

https://plus.gazetalubuska.pl/
na-gorce-nowosiolka-na-dole-
s t r y p a - w e - w r z e s n i u - 1 9 3 9 -
caly-ten-swiat-legl-w-gruzach/
ar/11768080 ). 

We wsi Ponikwa pow. Brody 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka  
(„Śledztwo w sprawie zbrodni lu-
dobójstwa nacjonalistów ukraiń-
skich w celu całkowitego wynisz-
czenia ludności polskiej w latach 
1939 - 1945 na terenie powiatów 
Zborów i Brody, woj. tarnopol-
skie”; sygn. akt S 83/09/Zi).  

Pomiędzy wsią Ponikwa a wsią 
Wołochy pow. Brody Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka  („Śledz-
two w sprawie zbrodni ludobój-
stwa nacjonalistów ukraińskich 
w celu całkowitego wyniszczenia 
ludności polskiej w latach 1939 
- 1945 na terenie powiatów Zbo-
rów i Brody, woj. tarnopolskie”; 
sygn. akt S 83/09/Zi).  

We wsi Sławna pow. Zborów 
upowcy zamordowali 6 Polaków  
(„Śledztwo w sprawie zbrodni lu-
dobójstwa nacjonalistów ukraiń-
skich w celu całkowitego wynisz-
czenia ludności polskiej w latach 
1939 - 1945 na terenie powiatów 
Zborów i Brody, woj. tarnopol-
skie”; sygn. akt S 83/09/Zi).

We wsi Święty Stanisław pow. 
Kołomyja w bunkrze w lesie zna-
leziono zwłoki 8 Polaków, w tym 
dziewczyn lat; 17, 20 i 21.  

 Stanisław Żurek

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

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

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

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludo-
bójstwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na Polakach w 
województwie lwowskim 1939 – 
1947; Wrocław 2006. 

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

Siemaszko Władysław, Siemasz-
ko Ewa: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 1939 
– 1945; Warszawa 2000. 
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Eksterminacja ludności polskiej na 
Wołyniu w świetle dokumentów
Wadysaw Filar
W okresie drugiej wojny świa-
towej Wołyń stał się terenem, 
na którym ścierały się cele poli-
tyczne dwóch mocarstw: III Rze-
szy Niemieckiej i Związku So-
wieckiego. Tu też, w warunkach 
okupacji niemieckiej, rozgorzał 
do niebywałych granic konflikt 
polsko-ukraiński, który przyniósł 
ogrom cierpień oraz straty ludzkie 
i materialne po obu stronach. Lud-
ność polska poniosła największe 
straty nie tylko w wyniku represji 
władz sowieckich i okupanta nie-
mieckiego, a przede wszystkim 
z rąk nacjonalistów ukraińskich. 
Szczególnie te ostatnia są tragicz-
ne i bolesne dla obu narodów.

 Mimo że od zbrodni wołyńskiej 
dokonanej przez bojówki OUN 
i oddziały UPA  upłynęło już 70 
lat, nie wyjaśniono w sposób 
dostateczny przyczyn tych wy-
darzeń, nie dokonano rzeczowej 
oceny faktów. Wprawdzie obie 
strony wiedzą dobrze co napraw-
dę wydarzyło się na Wołyniu ale 
interpretacja i ocena faktów oraz 
formułowane wnioski są różne. 
Głoszone są najrozmaitsze teorie, 
które mają usprawiedliwić pro-
wadzoną w latach drugiej wojny 
światowej przez OUN-UPA akcję 
wyniszczenia ludności polskiej na 
Wołyniu. Niektórzy uważają, że 
wydarzenia wołyńskie były pro-
wokacją niemieckiego okupanta 
albo, że organizatorami maso-
wych mordów ludności polskiej 
na Wołyniu była agentura sowiec-
ka. Z pewnością jest w tym część 
prawdy. Podsycając bowiem kon-
flikt polsko-ukraiński okupant 
niemiecki miał ułatwioną walkę 
z polskim i ukraińskim ruchem 
niepodległościowym. Związkowi 
Sowieckiemu z kolei zależało na 
dezorganizacji zaplecza przeciw-
nika, a wyeliminowanie ludności 
polskiej z tych terenów miało uła-
twić powrót na ziemie wschodnie 
II RP, zajęte w 1939 r. na mocy 
układu Ribbentrop -– Mołotow. 
Przyczyny antypolskich akcji 
OUN-UPA nie da się także wytłu-
maczyć polityką władz polskich 
wobec Ukraińców w okresie 
międzywojennym, w której było 
wiele sprzeczności, niesprawie-
dliwych posunięć politycznych i 
administracyjnych. Dochodziło 
niekiedy do naruszenia praw i 
swobód obywatelskich, a nawet 
stosowania represji. Jest fak-
tem, że każde nawet najmniejsze 
krzywdy, jakie spotkały Ukraiń-
ców, były wykorzystywane pro-
pagandowo w organizowanych 
akcjach OUN-UPA przeciwko 
ludności polskiej. Lecz były to 
raczej motywy podrzędne, a nie 
główna przyczyna konfliktu pol-
sko-ukraińskiego na Wołyniu.
 Wnikliwa i rzeczowa analiza 
zachowanych dokumentów wy-
kazuje, że źródło zbrodni wołyń-
skiej tkwi w przyjętej ideologii 
integralnego nacjonalizmu D. 
Doncowa, z którego wynikała 
polityczno-wojskowa strategia 

OUN-UPA. Po rozwianiu nadziei 
na pomoc Niemców w utworze-
niu niepodległego państwa ukra-
ińskiego strategia ta uwzględniała 
realizację następujących głów-
nych założeń:

 Zorganizowanie wojskowych od-
działów OUN na terenach Woły-
nia i Polesia;
 Opanowanie możliwie jak naj-
większych terenów na Wołyniu, 
usuwając z nich administrację 
niemiecką;
 Utworzenie zalążków admi-
nistracji ukraińskiej podległej 
OUN-UPA;
  Podporządkowanie kierownic-
twu OUN Bandery (nawet przy 
użyciu siły) wszystkich oddzia-
łów partyzanckich, w tym także 
oddziałów T. Bulby i oddziałów 
wojskowych OUN Melnyka;
 Usunięcie lub zniszczenie pol-
skiego elementu, jako głównego 
wroga ukraińskich dążeń do nie-
podległości.

 Analiza przebiegu wydarzeń na 
Wołyniu, oparta na licznych do-
kumentach polskich, ukraińskich, 
rosyjskich i niemieckich świad-
czy o konsekwentnej realizacji 
przyjętej przez kierownictwo 
OUN-UPA powyższej strategii. 
W 1943 roku masowe rzezie lud-
ności polskiej, dokonywane przez 
banderowską UPA, objęły cały 
Wołyń i stopniowo przeniosły się 
na teren Małopolski Wschodniej, 
znacząc swoją drogę tysiącami 
niewinnych ofiar oraz popiołami 
spalonych wsi i osad polskich. 
Obarcza to stronę ukraińską za 
rozpoczęcie i dokonywanie ma-
sowych rzezi Polaków w celu po-
zbycia się ich z terenów Wołynia i 
Małopolski Wschodniej.

Antypolskie akcje nacjonalistów 
ukraińskich na Wołyniu rozpo-
częły się już w 1942 r. Skierowa-
ne były początkowo przeciw Po-
lakom zatrudnionym w admini-
stracji rolnej i leśnej, a następnie 
rozszerzyły się na ludność wiej-
ską, głównie we wschodnich po-
wiatach Wołynia. [1] Wystąpienia 
antypolskie zaczęły przybierać na 
sile od stycznia 1943 r. Mnożyły 
się zabójstwa pojedynczych osób 
i rodzin, coraz częściej docho-
dziło do mordów masowych. Od 
kwietnia 1943 r. nastąpiły maso-
we ataki oddziałów UPA na wsie 
i kolonie polskie na terenie całego 
Wołynia. Eksterminacja ludno-
ści polskiej rozpoczęta w powia-
tach: sarneńskim, kostopolskim, 
rówieńskim i zdołbunowskim, w 
czerwcu 1943 r. rozszerzyła się 
na powiaty: dubieński i łucki, w 
lipcu 1943 r. objęła powiaty: ho-
rochowski, włodzimierski i ko-
welski, a w sierpniu 1943 r. także 
powiat lubomelski. Szczególnie 
krwawy był lipiec 1943 r. Od-
działy UPA wchodzące w skład 
Północno-Zachodniego OW „Tu-
riw”, przy aktywnym wsparciu 
miejscowej ludności ukraińskiej, 

o świcie 11 lipca 1943 r. otoczyły 
i zaatakowały wsie i osady pol-
skie jednocześnie w trzech po-
wiatach: horochowskim, włodzi-
mierskim i kowelskim. Doszło do 
krwawej rzezi i zniszczenia, lud-
ność polska ginęła od kul, siekier, 
wideł, kos, noży, płonęły polskie 
wsie. Był to pogrom, który przy-
niósł ogromne cierpienia i straty 
materialne.

III Nadzwyczajny Zjazd OUN, 
który odbywał się w dniach 21-25 
sierpnia 1943 r. podjął próbę po-
wstrzymania krwawej rozprawy 
z Polakami. Ale praktyka dzia-
łania nie uległa zmianie. Surowa 
dyscyplina, jaką narzucono oraz 
bezwzględne działanie „Służby 
Bezpeky” i Żandarmerii Wojsko-
wej UPA nie pozwoliły na jakie-
kolwiek odstępstwa od przyjętej 
strategii.

 O masowych rzeziach ludności 
polskiej na Wołyniu, ich charak-
terze i zakresie, a także o spraw-
cach tych mordów, mówią nie 
tylko relacje świadków tamtych 
wydarzeń, nie tylko dokumenty 
Komendy Głównej Armii Kra-
jowej i Delegatury Rządu, ale 
również liczne dokumenty nie-
mieckie, sowieckie i ukraińskie. 
Stosunkowo liczne zachowały 
się archiwalne dokumenty ukra-
ińskie. Ze względu na źródło ich 
pochodzenia można wyróżnić w 
nich kilka grup tematycznych, a 
mianowicie: I grupa – to dyrek-
tywy, rozkazy i meldunki kierow-
nictwa i dowódców OUN-UPA; 
II grupę stanowią zeznania dzia-
łaczy OUN-UPA w procesach 

sądowych przeprowadzonych w 
okresie drugiej okupacji sowiec-
kiej Wołynia; III grupę obejmują 
publikacje w biuletynach i in-
nych pismach wydawanych przez 
Wydział Polityczny UPA („Do 
zbroji”, „Notatnik Powstańca”, 
„Czarnomoreć” i inne); IV gru-
pa – to wspomnienia i relacje 
działaczy oraz członków OUN-
-UPA opublikowane po wojnie. 
Większość dokumentów (a szcze-
gólnie dokumentów I i II grupy) 
przechowywana jest w Archiwum 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 
w Kijowie, w Archiwum Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy obwo-
du wołyńskiego, w Państwowym 
Archiwum obwodu wołyńskiego 
(„Derżawnyj Archiw Wołynśkoji 
Obłasti - DAWO) oraz w Pań-
stwowym Archiwum obwodu ró-
wieńskiego („Derżawnyj Archiw 
Rowenśkoji Obłasti” – DARO). 
Inne dokumenty pochodzą z Cen-
tralnego Państwowego Archiwum 
Społecznych Organizacji Ukrainy 
(„Centralnyj Derżawnyj Archiw 
Hromadśkych Objednań Ukraji-
ny” – CDAHOU) oraz Central-
nego Państwowego Archiwum 
Wyższych Organów Władzy i 
Kierownictwa („Centralnyj Der-
żawnyj Archiw Wyszczych Orha-
niw Włady i Uprawlinija” – CDA-
WOWU).   Na szczególną uwagę 
zasługują dokumenty i materiały 
opublikowane w Litopisie UPA 
(nowa seria) t. 2 „Wołyń i Polis-
sia: UPA ta zapilla 1943-1944”, 
Kijów-Toronto 1999 r., zawiera-
jące 655 dokumentów, dotyczą-
cych tematyki I grupy. Wspo-
mnienia działaczy OUN-UPA 
ukazały się w następujących wy-

dawnictwach: „Witer z Wołyni” – 
Mychajła Podworniaka; „Czorni 
dni Wołyni” – Hryhora Steciuka; 
„W imia prawdy” – O. Szuliaka; 
„Armija bez derżawy” – „Tarasa 
Bulby” Borowcia i innych.

Analiza powyższych dokumen-
tów i materiałów w sposób jedno-
znaczny potwierdza zaplanowaną 
i przeprowadzoną przez OUN-
-UPA na Wołyniu eksterminację 
ludności polskiej. Szczególnie 
wyraźnie wynika to z dyrektyw, 
rozkazów, sprawozdań i meldun-
ków, jakie zachowały się w archi-
wach. Dyrektywa kierownictwa 
politycznego OUN w sprawie 
rozpoczęcia eksterminacji ludno-
ści polskiej dotychczas nie jest 
znana. Ale dyrektywy i rozkazy 
wydawane w 1943 r. przez niż-
sze organy kierownicze wyraź-
nie wskazują, że taka decyzja 
została podjęta. Potwierdzeniem 
tego może być tajna dyrektywa 
Centralnego Prowidu OUN o po-
wszechnej fizycznej likwidacji 
całej ludności polskiej na zachod-
nich obwodach Ukrainy, którą w 
czerwcu 1943 r. przekazał ustnie 
Jurijowi Stelmaszczukowi (ps. 
„Rudyj”) Dmytro Kłaczkiwskij 
(ps. „Kłym Sawur”) przedstawi-
ciel Centralnego Prowidu OUN.
[2]  Jurij Stelmaszczuk, który w 
tym czasie był dowódcą OW „Tu-
riw” UPA-Północ, zeznał rów-
nież, że były także inne dyrekty-
wy przekazywane po linii SB, a 
mianowicie: o fizycznej likwida-
cji jeńców sowieckich i wszyst-
kich członków UPA narodowo-
ści rosyjskiej, a także członków 
rodzin ukraińskich podejrzanych 
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o nastroje antyounowskie, nie 
wyłączając niemowląt, kobiet i 
starców.[3] O wykonaniu dyrek-
tywy dowódcy UPA – „Piwnicz” 
świadczy sprawozdanie dowód-
cy kurenia „Łysoho”, który do-
nosił kierownictwu OUN, że 29 
sierpnia 1943 r. przeprowadził 
akcję we wsi Wola Ostrowiecka i 
Ostrówki pow. Luboml. W wyni-
ku tej akcji w Woli Ostrowieckiej 
zamordowano 529 osób, w tym 
220 dzieci, a w Ostrówkach 438 
osób, w tym 246 dzieci. W swo-
ich zeznaniach tak o tym mówi: 
„Robiliśmy to w następujący 
sposób: po spędzeniu całej lud-
ności polskiej w jedno miejsce, 
okrążaliśmy ją i rozpoczynaliśmy 
rzeź. Kiedy już nie pozostał ani 
jeden żywy człowiek, kopaliśmy 
wielkie doły, zrzucaliśmy tam 
wszystkie trupy, zasypywaliśmy 
ziemią oraz, żeby ukryć ślady 
tego strasznego grobu, paliliśmy 
na nim wielkie  ogniska i szliśmy 
dalej. Tak przechodziliśmy od wsi 
do wsi, dopóki nie zgładziliśmy 
całej ludności. (…) Bydło, warto-
ściowe rzeczy, mienie i żywność 
zabieraliśmy, a budynki i inne 
mienie paliliśmy”.[4] W sierp-
niu 1992 r. dokonano komisyjnej 
ekshumacji szczątków ofiar, któ-
ra potwierdziła masowe mordy 
dokonane przez UPA w sierpniu 
1943 r. w tych miejscowościach. 
O decyzji OUN w sprawie li-
kwidacji Polaków spotykamy 
także wzmianki w powojennych 
wspomnieniach „Tarasa Bulby” 
Borowcia. W książce „Armia 
bez derżawy” pisze: „Sztab no-
wej UPA (utworzonej przez OUN 
Bandery - przyp. W. F.) otrzymał 
od partii Łebedia w czerwcu 1943 
r. następujące bojowe zadania: 
niezwłocznie i jak najszybciej za-
kończyć akcję totalnego oczysz-
czenia terytorium ukraińskiego z 
ludności polskiej”.[5]

 Dokumentami, które obciążają 
OUN-UPA zbrodniczą działal-
nością przeciwko ludności pol-
skiej, ukazując metody i sposób 
przeprowadzenia zaplanowanej 
eksterminacji ludności polskiej są 
akta karne z rozpraw sądowych, 
które odbyły się po powtórnym 
zajęciu Wołynia przez Związek 
Sowiecki. Są to zeznania człon-
ków OUN, UPA i SB oskarżo-
nych o popełnienie zbrodni na 
Polakach.

Członek SB Bożewśkyj Arsenij, 
który w czerwcu 1943 r. wraz z 
bojówkami SB i UPA brał udział 
w mordowaniu ludności polskiej, 
w swoim zeznaniu na procesie 
sądowym mówi o barbarzyńskich 
i okrutnych metodach stosowa-
nych wobec ofiar. Oto jego słowa: 
„(...) Za czas służby w SB UPA 
osobiście zabiłem 15 ludzi. Pa-
miętam, w czerwcu 1943 r. nasz 
oddział przybył do byłego mająt-
ku hrabiego Koszewskiego, gdzie 
mieszkało około 100 obywateli 
narodowości polskiej, których my 
nie oszczędzając zniszczyliśmy 
przy pomocy broni białej i pal-
nej. Zniszczyliśmy zupełnie całe 
rodziny nie oszczędzając starców, 
kobiet i dzieci. Dzieci płakały, 
kobiety-matki prosiły, aby po-
zostawić ich dzieci żywymi. Ale 
my nie zwracaliśmy na te prośby 
uwagi, i zabijali je przy pomo-
cy broni i noży. W tej rozprawie 
osobiście zabiłem z karabinu 7 

ludzi”.[6]

 Stepan Janiszewśkyj (ps. „Da-
łekyj”, „Bohosłow”) członek 
krajowego Prowidu OUN, na 
rozprawie sądowej oświadczył, 
że „Służba Bezpeky”, którą kie-
rował (…) „brała aktywny udział 
w masowej likwidacji  ludności 
polskiej oraz niszczeniu i paleniu 
polskich osiedli. Podczas tych 
akcji zostało spalonych wiele pol-
skich wsi i w bestialski sposób 
zamordowano dużą ilość ludno-
ści polskiej. Wytyczne wycho-
dziły z głównego Prowidu OUN 
i Prowidu na PZUZ. Jednym z 
inicjatorów i najaktywniejszym 
organizatorem rozprawy z lud-
nością polską był „Dubowyj” 
(Iwan Łytwynczuk – dowódca 
Północnego Okręgu Wojskowego 
„Zahrawa” – przyp. W. F.), który 
niejednokrotnie chełpił się swo-
imi „zasługami” w likwidowaniu 
Polaków”.[7]

Przerażające wprost w swej tre-
ści jest zeznanie członka bojów-
ki SB Fedota Desiatnyczuka (ps. 
„Ostap”) o mordowaniu Polaków. 
„(...) Bojówka SB Łokaczowskie-
go rejonowego prowodu OUN, 
dowodzona przez komendanta 
Melnyka Wasyla ps. „Czumak”, 
do której należałem i ja, w 1943 
r. zlikwidowała w lesie koło wsi 
Kołona Iwanickiego rejonu oby-
wateli – aktywistów z pobliskich 
wsi. Niedaleko od monastyru we 
wsi Nowy Zahorów nasza bojów-
ka zarąbała siekierami 7 człon-
ków rodziny Żyłkowskiego Mi-
kołaja. Okaleczone trupy rzucili 
do piwnicy, tam również wrzu-
cono 16 zamęczonych mieszkań-
ców chutoru Horochówka, wśród 
których było troje dzieci. (...) Na 
posiadłość Mikołaja Żyłkowskie-
go przyprowadziliśmy Stanisława 
Ślusarskiego z dwojgiem jego 
dzieci – chłopcem i dziewczyn-
ką. Ojciec z córką zostali zabici 
serią z automatu. Przestraszony 
chłopiec na kolanach prosił, aby 
go nie zabijać, ale „Czumak” 
rozkazał zakopać chłopca żywe-
go w ziemi razem z trupami ojca 
i siostry, co też uczyniliśmy”.[8]  
W zeznaniach Ohorodniszczuka 
Wasyla (ps. „Akuła”), Kowa-
la Stepana (ps. „Rubaszenko”, 
„”Burłaka”), Hawryluka Mykoły 
(ps. „Fedoś”, „arkadij”), Jefym-
czuka Filimona Jutijewycza i in-
nych oskarżonych przewijają się 
nazwy licznych miejscowości, w 
których popełniono zbrodnie na 
ludności polskiej.

Wśród zachowanych dokumen-
tów UPA znajdują się sprawoz-
dania z zaplanowanych i przepro-
wadzonych akcji na większe bazy 
polskiej samoobrony. Oto niektó-
re z nich:

W przeprowadzonym ataku UPA 
na Janową Dolinę (kamieniołom 
w kostopolskim) w kwietniu 1943 
r. zamordowano ponad 500 Po-
laków, a osada polska przestała 
istnie. Spalono dwie trzecie za-
budowań, wysadzono dwa kole-
jowe mostki, zniszczono maga-
zyny. Straty UPA według Petra 
Mirczuka wyniosły 4 zabitych i 
3 rannych.[9] Z tego wynika, że 
nie był to bój, ani też nie była 
to równa walka lecz rzeź bez-
bronnych mieszkańców Janowej 
Doliny. Zwykła logika bowiem 

podpowiada, że w ataku ponosi 
się zazwyczaj większe straty niż 
w obronie.

 Szczegółowe sprawozdanie z 
akcji 1 Grupy UPA na bazę sa-
moobrony polskiej w Hucie Ste-
pańskiej 17-18 lipca 1943 r. w 
pełni potwierdza, że oddziały 
UPA inicjowały i przeprowadzały 
akcje antypolskie mające na celu 
zniszczenie ludności polskiej.[10] 
Wiarygodność tego dokumentu 
nie nasuwa żadnej wątpliwości. 
Jego wymowa jest jednoznaczna. 
Była to rzeź ludności polskiej, 
słabo uzbrojonej. Bo i jak inaczej 
można odczytać straty podane w 
dokumencie: „18 zabitych i 17 
rannych po stronie oddziałów 
UPA i ponad 500 zabitych oraz 
nieokreślona liczba rannych po 
stronie polskiej”.

W połowie 1943 r. propaganda 
kierownictwa OUN-UPA wyraź-
nie podsycała antypolskie nastro-
je wśród ludności ukraińskiej. 
Świadczą o tym artykuły opubli-
kowane w  piśmie „Do zbroji”, 
wydawanym przez Wydział Po-
lityczny UPA. I tak, w numerze 
2 „Do zbroji” z sierpnia 1943 
r. opublikowany został artykuł 
Bohdana Wusenki p.t. „Ukra-
jinśka Powstanśka Armija dije”, 
w którym pisze się, że „Naród 
ukraiński wstąpił na drogę zdecy-
dowanej rozprawy zbrojnej z cu-
dzoziemcami i nie zejdzie z niej 
dopóki ostatniego cudzoziemca 
nie przepędzi do jego kraju albo 
do mogiły”. W kolejnym 3 nume-
rze „Do zbroji” z września 1943 
r. Mykoła Michnowśkyj wtóruje 
mu pisząc, że: „dopóki na ukraiń-
skim terytorium będzie panować 
cudzoziemiec, dotąd Ukraińcy 
nie złożą broni, dotąd wszystkie 
pokolenia Ukraińców pójdą na 
wojnę. Wojna będzie prowadzona 
wszystkimi zasobami”.[11]

W październiku 1943 r. kierow-
nictwo OUN wydało komunikat 
w sprawie walk bratobójczych na 
Wołyniu, wskazując na zadaw-
nione antagonizmy, inspirację 
okupanta, antyukraińską pro-
pagandę, jako przyczyny zmu-
szające Ukraińców do reakcji. 
Zarzucono Polakom współpracę 
z partyzantką sowiecką i uczest-
niczenie w policji pomocniczej. 
Potępiono także walki bratobój-
cze, odcinając się od nich. W ko-
munikacie stwierdzono, że OUN 
nie miała nic wspólnego z maso-
wymi mordami.[12] Komunikat 
nie przyniósł radykalnej zmiany 
stosunku OUN-UPA do ludności 
polskiej na terenie Wołynia i Ma-
łopolski Wschodniej. Wprawdzie 
w dokumencie OUN „Nakaz nr 
I/43” z dnia 27 października 1943 
r., podpisanym przez organiza-
cyjnego referenta inicjałami „K. 
H.” nakazuje się „kategorycznie 
wstrzymać wszelkie antypolskie 
wystąpienia i akcje, które stano-
wią odchylenie od politycznej li-
nii organizacji, i nie wyeliminują 
a pobudzą przeciwko nam drugo-
rzędny front walki”[13], to jednak 
w dalszym ciągu trwały masowe 
mordy Polaków. W terenie nie 
podporządkowano się zaleceniom 
i rozkazom kierownictwa OUN, 
a często tłumaczono je dość do-
wolnie. Oto  dokumenty charak-
teryzujące tę sytuację, pochodzą-
ce z początku 1944 r. Rozkaz dla 

„kuszczewych prowidnykiw” i 
referentów OUN z dnia 9 lutego 
1944 r. nakazywał likwidację śla-
dów polskości. Zniszczeniu miały 
ulec wszystkie ściany kościołów 
i innych polskich budynków kul-
towych, wszystkie polskie domy 
i drzewa owocowe przy zabudo-
waniach tak, „aby nie pozostały 
nawet ślady, że tam kiedykolwiek 
ktoś żył”.[14] Instrukcja nadre-
jonowego centrum propagando-
wego i nadrejonowego prowidu 
OUN z 24 marca 1944 r. tak uj-
mowała stosunek do Polaków: 
„(...) Stosunek nasz do Polaków 
jest taki, jak to powiedziano na 
konferencji: bojówka bije, a my 
krzyczymy, że spokojnej ludności 
nikt nie rusza”.[15] I drugi doku-
ment z 6 kwietnia 1944 r.: w któ-
rym czytamy m.in.: „Rozkazuję 
Wam niezwłoczne przeprowadze-
nie czystki swojego rejonu z ele-
mentu polskiego oraz z agentów 
ukraińsko-bolszewickich. Czyst-
kę należy przeprowadzić w sta-
nicach słabo zaludnionych przez 
Polaków. W tym celu stworzyć 
przy rejonie bojówkę złożoną z 
naszych członków, której zada-
niem byłaby likwidacja wyżej 
wymienionych. Większe wasze 
stanice będą oczyszczone z tego 
elementu przez nasze oddziały 
wojskowe nawet w biały dzień.  
Informujcie szczegółowo o ru-
chach Polaków i ich ewakuacji 
z naszych terenów. Prowadzić z 
nimi twardą, bezpardonową wal-
kę. Nikogo nie oszczędzać, nawet 
w przypadku małżeństw miesza-
nych wyciągać z domów Lachów, 
ale Ukraińców i dzieci w tych do-
mach nie likwidować. Przypomi-
nam jeszcze raz, że musi to być 
wykonane jeszcze przed naszymi 
świętami. Powyciągać całą broń, 
a także amunicję, bo jest teraz 
potrzebna. Niech broń nie leży na 
strychach. Jest przecież   rewolu-
cja   i w całym kraju osiąga ona 
wysoki stopień. Wydobyć broń. 
Śmierć Polakom. Chwała boha-
terom! Postój, 6 kwietnia 1944  
Orest Karat”.[16]

Wydany miesiąc później rozkaz 
Głównego Prowidu OUN dla po-
wiatowych prowidnyków z 5 maja 
1944 r. nakazuje, aby „z uwagi na 
oficjalne stanowisko polskiego 
Rządu w sprawie współpracy z 
Sowietami, Polaków z naszych 
ziem usuwać”. Zwraca się przy 
tym uwagę, że należy wydać lud-
ności polskiej polecenie wypro-
wadzenia się w ciągu kilku dni 
na „rdzennie polskie ziemie”, a 
jeśli to nie zostanie wykonane, 
to „wysyłać bojówki, które będą 
likwidowały mężczyzn, a chaty i 
majątek palić (rozbierać).” Wy-
dane rozkazy i komunikaty, aby 
wstrzymać antypolskie wystą-
pienia mogą  świadczyć albo o 
obłudzie, albo o tym, że rozwój 
wydarzeń wymknął się z rąk kie-
rownictwa OUN, które już prze-
stało panować nad rozwijającą się 
sytuacją.

Wśród dokumentów znajdują się 
też fragmenty wspomnień niektó-
rych działaczy ukraińskich, oce-
niających negatywnie wydarzenia 
na Wołyniu. Ukrainiec Mychajło 
Podworniak w swojej książce 
„Witer z Wołyni” opisuje obiek-
tywnie krwawe wydarzenia na 
Wołyniu. Jest to spojrzenie pełne 
troski o losy narodu ukraińskiego.

[17] Były członek obwodowego 
prowidu OUN Hryhorij Steciuk 
we wspomnieniach swoich potę-
pia zbrodnie banderowców, które 
przyniosły narodowi ukraińskie-
mu ogrom wstydu i doprowadziły 
do zniszczenia wołyńskiej inteli-
gencji. Cały ten okres ocenia jako 
„czarne dni Wołynia”, i taki też 
tytuł nosi jego książka.[18] Rów-
nież O. Szuliak w książce p.t. „W 
imia prawdy” potępia antypolskie 
akcje banderowców pisząc, że to 
co działo się w tej sprawie w 1943 
r. „nie da się zmieścić w żadnych 
ramach... To spowodowało strasz-
ne straty [dla sprawy ukraińskiej] 
na forum międzynarodowym”.
[19]

Dokumenty niemieckie, to przede 
wszystkim akta Abwehry różnych 
szczebli oraz policji i organów 
bezpieczeństwa. Szczególnie 
dużą wartość posiadają meldunki 
i sprawozdania Abwehry przezna-
czone dla przełożonych, które od-
twarzają rzeczywisty obraz wyda-
rzeń na obszarze działań niemiec-
kiej armii. Do tej grupy doku-
mentów należą raporty jednostek 
„Wally III” – wywiadu do zwal-
czania ruchu zbrojnego i dywer-
sji. Cenne okazały się także doku-
menty wywiadu „Oberkommando 
des Heeresgruppe Nordukraine”, 
„Oberkommando der 4 Panzerar-
mee” oraz „XIII A. K.”. Ważne 
informacje do tematu wnoszą ma-
teriały zawarte w miesięcznych 
sprawozdaniach „Monateberich-
te der Oberfeldkommandatur” 
„365” (Galicja) i „372” (Lublin). 
Dokumenty oznaczone sygnaturą 
NS, R, R 70 Polen znajdują się w 
Bundesarchiv lub Militärarchiv w 
Koblencji, a dokumenty oznaczo-
ne sygnaturą H3, RH, RW i XIII 
A. K. pochodzą z wojskowego 
archiwum (Militärarchiv) we Fre-
iburgu. Niektóre dokumenty nie-
mieckie z mikrofilmowego zbioru 
wojskowych akt są przechowy-
wane w Państwowym Archiwum 
w Waszyngtonie (USA). Są to do-
kumenty z sygnaturą T, po której 
następująca liczba: 454 oznacza, 
iż dokumenty znajdują się w ar-
chiwum Ministerstwa do spraw 
okupowanych ziem wschodnich 
(„Amt für die besetzten Ostge-
biete”), liczba: 175 – dotyczy do-
kumentów policyjnych i SS, zaś 
liczba 130 – to dokumenty pocho-
dzące z archiwum Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych („Amt Au-
sland”).

Dokumenty niemieckiego kontr-
wywiadu jednoznacznie stwier-
dzają, że nacjonaliści ukraińscy 
realizują eksterminację ludności 
polskiej na Wołyniu. Po maso-
wych mordach w zachodnich 
powiatach Wołynia w dniach 
11-12 lipca 1943 r. już 13 lipca 
niemiecki kontrwywiad „Wally 
III” donosił, że ruch banderow-
ski unicestwia (Ausrottung) pol-
skich osadników na Wołyniu.[20] 
W sprawozdaniu Abwehry za 
okres od 17 do 30 czerwca 1943 
r. mówi się o nasileniu napadów 
na ludność polską w porównaniu 
z początkiem 1943 r. Podane są 
liczby: 8 napadów w marcu, 57 
w kwietniu i 70 w maju.[21] Tak 
duży skok ilościowy napadów w 
kwietniu w porównaniu z marcem 
nastąpił w związku z zasileniem 
oddziałów UPA przez policję 
ukraińską w służbie niemieckiej, 
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która zbiegła do lasu. Utworzone 
nowe oddziały UPA z dużym im-
petem kontynuowały rozpoczętą 
wcześniej eksterminację ludności 
polskiej. Charakterystyczny jest 
także meldunek Naczelnika Poli-
cji i Bezpieczeństwa SD Wołynia 
i Podola skierowany do rąk wła-
snych Gruppenführera gen. lejtn. 
Policji Müllera, że według infor-
macji otrzymanych od jednego z 
liderów banderowskiego odłamu 
OUN, zagony ukraińskich nacjo-
nalistów (UPA – przyp. W. F.) 
przeprowadziły w dniach 29-30 
sierpnia 1943 r. masowe akcje li-
kwidacji Polaków na Wołyniu, w 
czasie których zniszczono ponad 
15 tyś. Polaków.[22] Warto w tym 
miejscu zauważyć, że 29 sierpnia 
1943 r. kuriń „Łysoho” przepro-
wadził akcję likwidacji Pola-
ków we wsi Wola Ostrowiecka i 
Ostrówki (pow. Luboml).

W wyniku ofensywy zimowej 
wojsk sowieckich, w styczniu 
1944 r. Wołyń stał się bezpośred-
nim zapleczem frontu niemiec-
kiego. Przybywało tu coraz wię-
cej wojsk i jednostek logistycz-
nych, rozpoczęła się ewakuacja 
administracji niemieckiej. W tym 
okresie, w meldunkach i sprawoz-
daniach dowództwa Grupy Armii 
„Północna Ukraina”, 4 armii pan-
cernej, XIII korpusu armijnego, 
a także w raportach Abwehry i 
organów SS i Policji, odnotowu-
jemy liczne dane o mordach do-
konywanych na ludności polskiej 
przez oddziały UPA. W meldunku 
dowództwa XIII A. K. z dnia 21 
stycznia 1944 r. mówi się o du-
żych zgrupowaniach UPA w rejo-
nie Kamienia Koszyrskiego, Ra-
dziwiłowa i Postojno-Michałów-
ki.[23] Stwierdza się, że ze strony 
tych zgrupowań nie było żadnych 
akcji przeciwko Wehrmachtowi 
ani cywilnym Niemcom, nato-
miast zauważa się, że UPA pro-
wadzi nadal walkę przeciwko 
oddziałom polskim oraz ludności 
polskiej. Meldunek zawiera także 
informacje o oddziałach polskich, 
które ocenia się jako liczebnie 
słabe i nie zorganizowane (27 
WDP AK była w tym okresie w 
początkowym stadium organiza-
cji – przyp. W. F.). Wskazuje się, 
że duże zgrupowanie oddziałów 
polskich jest rozmieszczone w 
rejonie na południowy zachód 
od Kowla (oddziały zgrupowania 
pułkowego „Gromada” – przyp. 
W. F.) oraz w leśnym kompleksie 
w rejonie Rożyszcze, liczące oko-
ło 5 tyś. ludzi. W tym ostatnim 
przypadku prawdopodobnie cho-
dzi o bazę samoobrony w Prze-
brażu.

W miesięcznym raporcie do-
wództwa Grupy Armii „Północna 
Ukraina” za kwiecień 1944 r. z 
dnia 18 maja 1944 r. podano, że 
dowództwo jest w posiadaniu roz-
kazu rozstrzeliwania wszystkich 
Polaków, wydanym przez Głów-
ne Dowództwo UPA. Potwierdze-
niem tej informacji jest sprawoz-
danie pełnomocnika Grupy Armii 
„Północna Ukraina” z 23 maja 
1944 r., w którym jest cytowany 
ten rozkaz.[24]

Dokumenty niemieckie pocho-
dzące z początku 1944 r. zawiera-
ją informacje o stopniowym roz-
przestrzenianiu się działalności 
UPA na tereny Galicji. W meldun-

ku Abwehry z dnia 9 lutego 1944 
r. wymienia się Polaków, jako 
głównego wroga OUN-UPA, któ-
ra przygotowuje się do zupełnego 
usunięcia Polaków i wzięcia wła-
dzy w swoje ręce.[25] W raporcie 
wyższego dowódcy SS i Policji w 
Generalnym Gubernatorstwie z 
dnia 17.5.1944 r.  omawiającym 
sytuację partyzancką w kwietniu 
1944 r., mówi się wyraźnie o roz-
pętaniu walki narodowościowej 
przez „ukraińską partyzantkę” 
(UPA – przyp. W. F.). Charakte-
ryzując rozwój sytuacji stwier-
dza się, że walka ta wzrastała w 
przerażającym tempie (podkre-
ślenie W. F.), przy czym palono 
zabudowania i rozstrzeliwano 
Polaków.[26] Wywiad dowódz-
twa 4 armii pancernej w raporcie 
z dnia 31 maja 1944 r. donosił, że 
UPA zażądała kategorycznie, aby 
Polacy opuścili teren Ukrainy aż 
po San. W dalszej części raportu 
stwierdza się, że trwa podpalanie 
i mordowanie ludności polskiej o 
„zasięgu i zakresie nic nie zmniej-
szającym się”.[27] Również w 
sprawozdaniu Głównej Polowej 
Komendantury „365” z dnia 19 
czerwca 1944 r. wyraźnie i jed-
noznacznie stwierdza się, że ce-
lem działania oddziałów UPA jest 
wyzwolenie Ukrainy do Sanu i 
zniszczenie (po raz kolejny użyto 
„Ausrottung”- przyp. W. F.) lud-
ności polskiej na tym obszarze; 
oddziały UPA palą polskie osady i 
mordują cywilną ludność polską.
[28]   Szczególną uwagę warto 
zwrócić na dokumenty wywiadu 
niemieckiego. Wywiad niemiecki 
obserwował niejako „z zewnątrz” 
przebieg konfliktu polsko-ukraiń-
skiego i jego ewolucję. Stąd też 
podane w meldunkach i sprawoz-
daniach fakty i oceny dotyczące 
antypolskich wystąpień nacjona-
listów ukraińskich są w znacznym 
stopniu obiektywne.

Dokumenty sowieckie to głów-
nie meldunki i sprawozdania do-
wódców sowieckich oddziałów 
partyzanckich działających na 
obszarze Wołynia. Szczególnie 
cenne są sprawozdania i mel-
dunki dowódcy zgrupowania so-
wieckich oddziałów Szytowa, po-
dające fakty wydarzeń, a często 
także ich ocenę. Na przykład, w 
sprawozdaniu Szytowa oceniają-
cym wydarzenia na Wołyniu w I 
kwartale 1943 r. stwierdza się, że 
masowe antypolskie wystąpienia 
ukraińskich nacjonalistów rozpo-
częły się na początku lutego 1943 
r. Podane fakty mówią o zarąba-
niu tysięcy spokojnych Polaków 
przez banderowców, o niespoty-
kanym okrucieństwie w stosunku 
do ofiar, o męczeniu, wykręcaniu 
rąk, wykłuwaniu oczu. Oceniając 
zaistniałą sytuację Szytow mel-
duje, że „w chwili obecnej Polacy 
na Zachodniej Ukrainie postawie-
ni są pod groźbą uderzenia ukra-
ińskich nacjonalistów”.[29] W 
kolejnych meldunkach Szytowa 
z 19 kwietnia 1943 r. i 27 maja 
1943 r. mówi się o niszczeniu 
Polaków przez ukraińskich nacjo-
nalistów oraz o tym, że ukraińscy 
nacjonaliści „ w dalszym ciągu 
grabią i mordują ludność polską”.
[30] Oceniając rozwój sytuacji, 
Szytow donosi, że ukraiński ruch 
nacjonalistyczny rozszerzył się 
prawie do zbrojnego powstania. 
Polaków gromią i palą, a zada-
niem ich jest „oczyścić Ukrainę z 

Lachów i Moskali”.[31]

 Informacje o masowych mor-
dach Polaków znajdują się także 
w meldunkach i sprawozdaniach 
innych dowódców sowieckich 
oddziałów partyzanckich. Mel-
dunek Saburowa zawiera dane o 
spaleniu w marcu 1943 r. kilku 
miejscowości polskich i rozstrze-
laniu 150 Polaków oraz o dokona-
niu mordu w pobliżu Niemowin 
(zamordowano 117 Polaków) i w 
Janowej Dolinie (570 Polaków).
[32] Dowódca sowieckiego od-
działu partyzanckiego Iwanow w 
meldunku z 25 maja 1943 r. poda-
je, że bulbowcy po zwierzęcemu 
niszczą ludność polską.[33]  

 Strokacz, szef Ukraińskiego 
Sztabu Ruchu Partyzanckiego, 
w specjalnym sprawozdaniu o 
sytuacji na Wołyniu informuje o 
rozkazie sztabu ukraińskich na-
cjonalistów z dnia 20 marca 1943 
r. dotyczącym formowania ukra-
ińskiej nacjonalnej armii z poli-
cjantów, kozaków, banderowców 
i bulbowców oraz stwierdza, że 
„ukraińscy nacjonaliści prowadzą 
zwierzęcą rozprawę nad ludno-
ścią polską, stawiając sobie za-
danie pełnego unicestwienia Po-
laków na Ukrainie”. Na potwier-
dzenie powyższego podaje, że w 
rejonie cumańskim sotnia (UPA 
– przyp. W. F.) otrzymała rozkaz 
zniszczenia wszystkich Polaków 
do 15 kwietnia 1943 r. a miejsco-
wości i osady polskie spalić.[34]

 Sprawozdanie Begmy z dnia 28 
maja 1943 r. zawiera konkretne 
fakty świadczące o masowym ter-
rorze nacjonalistów ukraińskich 
w stosunku do ludności polskiej, 
przy czym zwraca się uwagę na 
wielkie okrucieństwo wobec ofiar 
tego terroru, niezależnie od wie-
ku i płci. Na tle podanych faktów 
Begma ocenia, że działalność na-
cjonalistów ukraińskich w ostat-
nim czasie skierowana jest na 
zniszczenie ludności polskiej.[35] 

 Meldunki dowódców sowieckich 
oddziałów partyzanckich z dru-
giej połowy 1943 r. w dalszym 
ciągu zawierają niepokojące in-
formacje o masowych mordach 
ludności polskiej na Wołyniu. W 
meldunku rozpoznawczym sztabu 
sowieckiego oddziału partyzanc-
kiego Saburowa z 1 czerwca 1943 
r. mówi się, że na zachód od rz. 
Horyń i na południe od linii ko-
lejowej Sarny – Olewsk nacjona-
liści – bulbowcy niszczą ludność 
polską. W meldunku wymienia 
się spalone przez nich miejscowo-
ści (w sumie około 430 domostw), 
w których ludność wyrżnięto.[36] 
Dowódca sowieckiego zgrupowa-
nia oddziałów partyzanckich płk 
Jewhen Melnyk w swoim spra-
wozdaniu za okres od 19 czerwca 
do 18 sierpnia 1943 r. meldował, 
że „głównym hasłem nacjona-
listów ukraińskich w obecnym 
czasie jest zebranie sił i walka w 
celu oczyszczenia zajmowanego 
terytorium z Polaków. Ludzi palą, 
rżną, rozstrzeliwują, ich dobytek 
konfiskują, budynki palą”.[37] W 
meldunku rozpoznawczym szta-
bu Ukraińskiego Ruchu Party-
zanckiego z dnia 12 lipca 1943 r. 
podaje się, że na terenie obwodu 
rówieńskiego nacjonaliści ukraiń-
scy kontynuują zwierzęca rozpra-
wę z ludnością polską. Meldunek 

zawiera fakty dotyczące konkret-
nych miejscowości, w których 
dokonano mordów.[38]

 W notatce dowódcy sowieckiego 
oddziału partyzanckiego Naumo-
wa z 7 stycznia 1944 r., dotyczą-
cej sytuacji politycznej na terenie 
Zachodniej Ukrainy stwierdza 
się, że podstawowym zadaniem 
banderowców i bulbowców w 
walce o „soborną Ukrainę” jest 
„prowadzenie w szerokim zakre-
sie terroru przeciwko ludności 
polskiej, niszczyć Polaków bez 
względu na wiek i płeć”, i że w 
wyniku takiego działania nie ma 
już Polaków między Słuczą i Ho-
ryniem.[39]

 Dowódca zgrupowania sowiec-
kich oddziałów partyzanckich 
Fiodorow, w swoim sprawozda-
niu dla sekretarza CK KP(b)U 
Chruszczowa odsłania prawdę o 
prowadzeniu przez OUN-UPA 
walki z Niemcami, nazywając 
głoszone informacje o takiej wal-
ce kłamliwą propagandą ukraiń-
skich nacjonalistów. Donosi 21 
stycznia 1944 r., że przebywając 
na terenie obwodu wołyńskiego i 
rówieńskiego od czerwca 1943 r. 
do stycznia 1944 r . nie stwierdził 
żadnych faktów, świadczących o 
prowadzeniu walki przez OUN-
-UPA przeciwko Niemcom. Na-
tomiast faktem jest, że ukraińscy 
nacjonaliści „prowadzą dziką, 
krwawą rozprawą, niszcząc cał-
kowicie ludność polską i żydow-
ską. Palą, zabijają, rąbią topora-
mi...”[40]

 Omówione wyżej dokumenty 
dowódców sowieckich oddziałów 
partyzanckich, były sporządzane 
niejako „na gorąco” i przedsta-
wiały to co działo się wówczas 
na Wołyniu. Warto zauważyć, że 
działające na Wołyniu liczne so-
wieckie oddziały partyzanckie 
miały za zadanie „przygotowa-
nie” terenu do powrotu władzy 
sowieckiej. Skrupulatnie zbierano 
wszelkie informacje o aktualnej 
sytuacji na obszarze swego dzia-
łania, które następnie przekazy-
wano do sztabu Ukraińskiego 
Ruchu Partyzanckiego, a stamtąd 
do centrali w Moskwie. Stąd też 
można przyjąć z dużym prawdo-
podobieństwem, że meldunki i 
sprawozdania powyższe zawie-
rają obiektywne fakty obrazujące 
rzeczywiste wydarzenia na tym 
terenie.

 Porównując i analizując fakty 
zarejestrowane w dokumentach 
niemieckich, sowieckich, ukra-
ińskich i polskich spotykamy się 
ze zbieżnością opisywanych wy-
darzeń co do czasu i miejsca ich 
przebiegu. Stanowi to zatem dla 
historyka świadectwo, że takie 
wydarzenia miały rzeczywiście 
miejsce, a także świadczy o wia-
rygodności dokumentów.

 Dokumenty niemieckie, pocho-
dzące z różnych źródeł, jedno-
znacznie obciążają stronę ukra-
ińską za rozpoczęcie i dokonanie 
masowych mordów Polaków w 
celu pozbycia się ich z terenów 
Wołynia i Małopolski Wschod-
niej. Z treści wydanych dyrektyw 
i rozkazów dowódców UPA róż-
nych szczebli, a także ze spra-
wozdań i meldunków z wykona-
nych zadań wynika, że nie tylko 

została podjęta decyzja i wydana 
dyrektywa kierownictwa OUN 
nakazująca zniszczenie ludności 
polskiej na Wołyniu, ale była ona 
z całą konsekwencją realizowa-
na przez oddziały UPA, bojówki 
„Służby Bezpeky”, przy aktyw-
nym wsparciu części miejsco-
wej ludności ukraińskiej. Fakty 
przedstawione w dokumentach 
sowieckich, a zwłaszcza w spra-
wozdaniach Szytowa, Saburowa, 
Strokacza, Begmy, potwierdzają 
wysuwaną przez niektórych ba-
daczy-historyków hipotezę, że 
decyzja o eksterminacji Polaków 
na Wołyniu zapadła podczas III 
Konferencji OUN, która odbyła 
się w dniach 17-23 lutego 1943 r., 
a od marca 1943 r. jej założenia 
były konsekwentnie realizowane 
przez organizujące się oddziały 
UPA, przy wsparciu miejscowej 
ludności.

 W referacie przedstawiłem nie-
liczne tylko dokumenty wybrane 
z kilku ważnych źródeł. Ale i te, 
które już poznaliśmy wskazują na 
to, że rzeź Polaków na Wołyniu 
była zbrodnią przeciwko ludz-
kości, mająca znamiona ludobój-
stwa. Była to zbrodnia wyjątko-
wa, wprost niewiarygodna, pro-
wadząca do pełnej likwidacji Po-
laków na tzw. Zachodniej Ukra-
inie. I nie chodzi tu tylko o liczbę 
ofiar i zasięg zbrodni. Wymagają-
ca głębokiego zastanowienia  jest 
formuła, według której dokonano 
tej zbrodni. Była to bowiem celo-
wa, przemyślana i świadoma de-
cyzja kierownictwa OUN-UPA, 
wynikająca z przyjętej ideologii 
radykalnego nacjonalizmu ukra-
ińskiego Dmytra Doncowa – ide-
ologii mającej znamiona faszy-
zmu. Antypolskie akcje były ak-
cjami „oczyszczania” z elementu 
polskiego ziem, uznanych przez 
OUN za etnicznie ukraińskie. Nie 
ważne było, czy ofiarami rzezi 
byli szlachetni ludzie, dobrzy są-
siedzi, mądrzy czy źli. Nie waż-
ny był wyznawany światopogląd, 
sposób życia, postawa, wiek czy 
płeć. Nie uwzględniano cechy i 
wartości człowieka. Wystarczy-
ło być Polakiem. W takich wa-
runkach nie mogła istnieć żadna 
szansa uniknięcia zagłady, żadna 
szansa obrony. Chodziło bowiem 
tylko o fizyczną likwidację Po-
laków. Trzeba zastanowić się 
dlaczego, i w imię czego ludzie 
w zasadzie uprzednio uczciwi i 
spokojni dopuszczali się czynów 
zbrodniczych, nieludzkich. Taka 
analiza potrzebna jest po to, aby 
w przyszłości nie doszło do po-
dobnej tragedii.

Prowadzone dotychczasowe ba-
dania tak przez polskich, jak i 
ukraińskich historyków nie do-
prowadziły do ustalenia przy-
czyn rzezi wołyńskiej oraz takiej 
interpretacji zdarzeń, aby można 
było przyjąć w historii stosunków 
polsko-ukraińskich obraz konflik-
tu odpowiadający prawdzie histo-
rycznej i zaakceptowany przez 
obie strony. Dokonywane oceny 
są często jednostronne, zawiera-
jące interpretację pojedynczych 
zdarzeń wyrwanych z kontekstu 
konkretnej sytuacji historycz-
nej, bez zachowania chronologii 
następujących po sobie faktów. 
Zdarzają się też przypadki po-
mijania niewygodnych faktów 
oraz przerzucania winy za popeł-
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nione zbrodnie na innych. W ten 
sposób kształtują się odmienne, 
wyidealizowane obrazy zbrodni 
wołyńskiej. Nie ulegnie to zmia-
nie jeżeli historycy nie zbadają 
dokumenty z tego okresu, zale-
gające archiwa (a jest ich jeszcze 
wiele nieopublikowanych), i na 
tej podstawie dokonają rzetelnej 
oceny wydarzeń. Nad prawdą o 
zbrodni wołyńskiej ciąży bowiem 
niepełna znajomość ówczesnych 
uwarunkowań i mitologizacja 
wydarzeń. Występujące na tym 
tle emocje z obu stron powodu-
ją, że próby rzeczowego dialogu, 
opartego na faktach, kończą się 
zazwyczaj fiaskiem lub nie są 
podejmowane. Przedłużanie tego 
stanu rzeczy może spowodować 
tylko wzrost agresywnych i pro-
wokacyjnych zachowań tak z jed-
nej, jak i drugiej strony. W prze-
zwyciężeniu uprzedzeń i utartych 
stereotypów oraz budowaniu 
dobrosąsiedzkich stosunków pol-
sko-ukraińskich, konieczna jest 
nie tylko skoordynowana praca 
polskich i ukraińskich historyków 
ale także pomoc i włączenie do 
tej działalności odpowiednich or-
ganów państwowych.
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Zadzwonił do mnie pan Jan Bia-
łoskórski z Krakowa z uwagami 
i prośbą o pomoc. Po tym co mi 
opowiedział poprosiłem o spisa-
nie tego i przesłanie na podany 
adres mailowy. Prezentuję nade-
słany materiał: „Według relacji 
mojej cioci Sylwii Oleńskiej, w 
nocy 17/18 października 1944 
r, w Zarzeczu k/Delatyna (pow. 
Nadwórna, woj. stanisławow-
skie) grupa zamaskowanych 
banderowców ubranych w nie-
mieckie i ukraińskie mundury, 
zamordowała mojego dziadka 
Mieczysława Oleńskiego, jego 
żonę a moją babcię Marię Oleń-
ską (z d. Barylak), oraz jej matkę 
a moją prababcię Marię Bary-
lak - Przygrodzką (z d. Bojan). 
Dom wraz z ciałami spalili.  W 
notatkach rodzinnych znalazłem 
informację że tej samej nocy 
(17/18.10.1944) gdy zamordo-
wano trzy osoby z mojej rodziny, 
ci sami banderowcy zastrzelili w 
jej domu sąsiadkę p. Swaczyńską 
(miała 60 lat) i p. Witkowskiego, 
który wynajmował się do młóce-
nia. Również tej nocy banderowcy 
spalili jeszcze pięć polskich do-
mów. Informatorem który wskazał 
banderowcom (nie pochodzili z 
okolicznych miejscowości) dom 
Oleńskich był prawdopodobnie 
Ukrainiec z Zarzecza p. Josyp-
czuk (w r 1999 rozmawiała z nim 
moja krewna - do niczego się nie 
przyznawał). W tym czasie ban-
derowcy zamordowali dwanaście 
osób z rodziny Zawiślaków (ura-
tował się tylko ojciec rodziny) i 
rodzinę Aleksiewiczów, których 
związali drutami i wywieźli do 
lasu.  Szefem miejscowego szta-
bu banderowców był wtedy ma-
jor „Prut” (Petro Wacyk) zabity 

przez NKWD 1.03.1946 k/wsi 
Pacykiw (woj. Stanisławowskie). 
Obecnie jest to lokalny bohater, 
jest ulica jego imienia w Zarze-
czu oraz obelisk z tablicą.  Zdaję 
sobie sprawę z tego że pomocy 
prawnej z Ukrainy nie będzie, bo 
tam te sprawy są przedawnione, 
ale piszę do Pana Prokuratora ( 
IPN Wrocław-red) bo nie wiem 
kto może się tymi sprawami jesz-
cze interesować -ja mam 80 lat 
i mało sił. Może ktoś sporządzi 
listę ofiar, bo grobów polskich w 
Zarzeczu już nie ma. Proszę o in-
formację i ewentualne wskazówki 
co można jeszcze zrobić.

   Jerzy Białoskórski, 30-424 Kra-
ków, ul. Kościuszkowców 7A, tel. 
792 444 705. PS. Ten tekst wysła-
łem też do IPN we Wrocławiu stąd 
odniesienia do Prokuratora (Kon-
rada Bieronia).”

Rozmawiałem na temat tej zbrod-
ni z panem Stanisławem Żurkiem, 
który od lat zbiera dane o zbrod-
niach OUN-UPA, publikując mię-
dzy innymi w KSI  „Kalendarium 
„ tych zbrodni. Stwierdza on, że 
nigdzie nie ma danych na temat 
zbrodni w tej miejscowości. Przy 
okazji wyjaśnia, że  „w książ-
ce: Szczepan Siekierka, Henryk 
Komański, Eugeniusz Różański: 
„Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
Polakach w województwie sta-
nisławowskim 1939 – 1946” , 
Wrocław, bez daty wydania, ale 
w roku 2007. znajdują się krótkie 
informacje dotyczące wsi sołec-
kiej Zarzecze, która należała do 

parafii i gminy Delatyn (na stro-
nie 352). W 1921 roku na 3064 
mieszkańców było w niej 2917 
Rusinów, 80 Polaków i 67 Żydów. 
Zapewne więc w czasie wojny Po-
laków było niewiele ponad 100 
osób, o ile nie było wywózek na 
Sybir. Znajduje się tam informa-
cja, że w marcu i kwietniu 1944 
r. podczas napadów bandytów z 
UPA zostało zamordowanych 20 
Polaków – mieszkańców wsi ( 
s. 352). W zestawieniu na s. 354 
wykazane jest 30 osób zamordo-
wanych, 100 osób wypędzonych/
wysiedlonych oraz 25 opuszczo-
nych/spalonych zagród. Nie ma 
z tej wsi żadnej relacji świadka, 
wykazani są jako świadkowie: 
Walenty Garczyński z Delatyna 
oraz ks. Jan Krukowski z Delaty-
na. W wykazie parafii występuje 
w Delatyniu ksiądz Walenty Gar-
czyński oraz Jan Krukowski jako 
katecheta (s. 330). Nie wiem, czy 
ktoś z Polaków został pochowany 
na cmentarzu i ich dane znajdują 
się w parafialnej księdze zgonów 
– o ile ona ocalała i jest do niej 
dostęp.”

Reasumując muszę powiedzieć, 
że nie jest to odosobniony przypa-
dek, kiedy nasi czytelnicy zwra-
cają uwagę na zbrodnie OUN-
-UPA nigdzie nie odnotowane. 
Dlatego zwracamy się w imieniu 
pana Jana Białoskórskiego z go-
rąca prośbą o pomoc tych którzy 
czytając nasz serwis mogą coś w 
sprawie dodać, by zachować  w 
pamięci tych o których jeszcze 
nikt się nie upomniał.

Ktokolwiek coś wie
o mordzie UPA 
w Zarzeczu k/Delaty-
na, pow. Nadwórna, 
woj. stanisławowskie?
Bogusław Szarwiło 
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Alfabetyczny spis miejscowości 
z Kresów  Południowo -Wschodnich 
z roku 1939. Literki „K” oraz „L”  
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Litera K 
Kabaki, gm. Ponikowica, pow. Brody 
Kabardyn kolonia, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol, obok Ur. Bobrykowa Dolina, 
Woronówka 
Kabarowce, wieś, gm. Złoczów, pow. 
Złoczów, obok Meteniów, Moniłówka, 
Beremowce 
Kacapy, futor, gm. Rafałówka, pow. Sarny 
Kaców, folwark, gm. Kisorycze, pow. Sarny, 
obok Snowidowicze 
Kacza Wola, gm. Munina, pow. Jarosław, 
obok Sobiecin, Surochów 
Kaczany, futor, gm. Ludwipol, pow. Kostopol, 
obok Marynin, Hubków, Bielczaki 
Kaczanówka, wieś i leśniczówka, 
gm. Kaczanówka, pow. Skałat, obok 
Czerniszówka 
Kacze Budy, gm. Laszki, pow. Jarosław, obok 
Tuchla, Hory, Chałupki 
Kaczebłoto, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Kaczki, przysiółek, gm. Baranów, pow. 
Tarnobrzeg 
Kaczmarówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów
Kaczmary, przysiółek, gm. Popowice, pow. 
Przemyśl 
Kaczmary, gm. Maciejów, pow. Rawa Ruska 
Kaczmary, przysiółek, gm. Krechów, pow. 
Żółkiew, obok Dobrosin, Piły, Bór Kuniński 
Kaczorówka, gm. Radziechów, pow. 
Radziechów 
Kaczory, gm. Płazów, pow. Lubaczów, obok 
Żuków, Gorajec 
Kaczy Dąb, futor, gm. Kamień Koszyrski, 
pow. Kamień Koszyrski 
Kaczy Dół, gm. Nisko, pow. Nisko 
Kaczyłów, gm. Nisko, pow. Nisko 
Kaczyn, wieś i folwark, gm. Soszyczno, pow. 
Kamień Koszyrski, obok Wólka Kaczyńska, 
Jezioro Kaczyn 
Kaczyńska Wólka, wieś, gm. Soszyczno, pow. 
Kamień Koszyrski 
Kadłubek, leśniczówka, gm. Dąbrowica, pow. 
Sarny, obok Las Szelminowo, Smolarnia, 
Litwisk 
Kadłubiska, wieś, gm. Jasionów, pow. Brody 
Kadłubiska, folwark, gm. Jazłowiec, 
pow. Buczacz, obok Pożeże, Nowosiółka 
Jazłowiecka, Żnibrody 
Kadłubiska, wieś i dwór, gm. Lipsko, pow. 
Lubaczów 
Kadłuby, kolonia, sołectwo Małowody, gm. 
Siemikowce, pow. Podhajce 
Kadobiński Młyn, gm. Hołyń, pow. Kałusz 
Kadobna, wieś i dwór, gm. Hołyń, pow. 
Kałusz, obok Kropiwnik, Krechowice 
Kadobyszcze (Nowa Natalia), kolonia, gm. 
Bereźne, pow. Kostopol, obok Hruszówka, 
Borek Kuty 
Kadowby, przysiółek, gm. Jazłowiec, pow. 
Buczacz 
Kady, futor, gm. Niemowicze, pow. Sarny, 
obok Olszanica, Józefpol, Lado 
Kadyszcze, kolonia, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Kaganowy, gm. Datyń, pow. Kowel
Kahujów, wieś, gm. Czerkasy, pow. Lwów 
Kajetanówka, wieś, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Kajmów, wieś i dwór, gm. Tarnobrzeg, pow. 
Tarnobrzeg 
Kalasantówka, kolonia, gm. Chodaczków 
Wielki, pow. Tarnopol, obok Horodyszcze 
Kaleczówka, gm. Czortków, pow. Czortków 
Kalembina, wieś, gm. Wiśniowa, pow. Krosno 
Kalewica, wieś, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Kalin, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Kaliniki, futor, gm. Bereźne, pow. Kostopol, 
obok Mokwin 
Kalinka, przysiółek, gm. Lubień Wielki, 
pow. Gródek Jagielloński, obok Kiernica, 

Bednarówka 
Kalinka, kolonia, gm. Ihrowica, pow. 
Tarnopol 
Kalinowiec, gm. Ludwikówka, pow. Dolina, 
obok Wyszków, Sida 
Kalinowiec, futor, gm. Kniahinin, pow. 
Dubno 
Kalinowiec, kolonia, gm. Czaruków, pow. 
Łuck 
Kalinowiec, gm. Stojanów, pow. Radziechów, 
obok Pożarna, Brany, folwark Szanowo 
Kalinownik, kolonia, gm. Hołoby, pow. 
Kowel 
Kalinowszczyzna, wieś i dwór, gm. 
Białobożnica, pow. Czortków 
Kalinów (Kaisersdorf), wieś, gm. Kalinów, 
pow. Sambor, obok Babina, Kornalowice, 
Krużyki 
Kalinówka, kolonia, gm. Buszcze, pow. 
Brzeżany  
Kalinówka, wieś, gm. Strzelisko Nowe, pow. 
Bóbrka, obok Oryszkowce, Hołdowice
Kalinówka, gm. Hołowno, pow. Luboml  
Kalinówka, kolonia, gm. Kniahinin, pow. 
Dubno, obok Rudka, Adamówka, kol. 
Paszczycha 
Kalinówka, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Kalinówka, kolonia, gm.  Ołyka, pow. Łuck   

Kalinówka, gm. Stare Koszary, pow. Kowel  
Kalinówka, osada wojskowa, gm. Werba, 
pow. Włodzimierz  
Kaliszcza, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Kalki Gaj, kolonia, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Kalna, wieś, gm. Witwica, pow. Dolina, obok 
Roztoczki, Kropiwnik 
Kalne, wieś i dwór, gm. Kozowa, pow. 
Brzeżany, obok Szczepanów, Telacze 
Kalne, wieś, gm. Ławoczne, pow. Stryj, obok 
Pławie, Huta 
Kalne, wieś, gm. Pomorzany, pow. Zborów 
Kalniatycze, wieś, gm. Jarosławicze, pow. 
Dubno 
Kalnica ad Cisna, wieś, gm. Cisna, pow. 
Lesko, obok Strubowiska, Bereh 
Kalnica ad Lesko, wieś, gm. Łukowe, pow. 
Lesko 
Kalnik, folwark, gm. Folwarki, pow. Złoczów 
Kalników, wieś i dwór, gm. Małnów, pow. 
Mościska, obok Hruszowice, Zagrobla 
Kalników, gm. Stubno, pow. Przemyśl 
Kalwaria, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Kalwaria Pacławska, wieś, gm. Nowosiółki 
Dydyńskie, pow. Dobromil, obok Pacław, 
Leszczyny, Sopotnik 
Kaltwasser (Wola Konopnicka), wieś i dwór, 
gm. Zimna Woda, pow. Lwów 
Kałaharówka, wieś, gm. Krasne, pow. Kałusz, 
obok Satanów 
Kałenje, gm. Siedliszcze, pow. Kowel  
Kałuka, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck, 
obok Sadów 
Kałusów, wieś, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz, obok Tyszkiewicze, 
Kropiwszczyzna 
Kałusz, miasto i dwór, gm. Kałusz, pow. 
Kałusz 
Kałusz Nowy, przedmieście miasta Kałusz 
Kałusza, gm. Grabowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa, obok Maziarnia Gogolowa, 
Sokole 
Kałuże, gm. Jaworów, pow. Jaworów 
Kałużyny, gm. Sądowa Wisznia, pow. 
Mościska 
Kałyczewo, kolonia, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol, obok Huta Nowa, Klonowa 
Kałyły, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kałynnyk, gm. Lubitów, pow. Kowel

Kałyszówka, gm. Wierchomla Mała, pow. 
Nowy Sącz 
Kałytiaki, gm. Wierzbiny, pow. Jaworów 
Kaływica, gm. Datyń, pow. Kowel 
Kaływyć, gm. Datyń, pow. Kowel 
Kamelówka, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Kamelówka, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz  
Kamenka, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kameńskie, gm. Krymno, pow. Kowel  
Kameralne, gm. Jeżowe, pow. Nisko 
Kamianna, wieś, gm. Kamianna, pow. Nowy 
Sącz 
Kamieniarnia, futor, gm. Werba, pow. Dubno 
Kamienica, wieś, gm. Werba, pow. Dubno 
Kamienica, gm. Luboml, pow. Luboml 
Kamienica, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kamienica Górna, gm. Wola Brzostecka, pow. 
Jasło 
Kamienica Wołyńska, stacja kolejowa, gm. 
Werba, pow. Dubno 
Kamienie, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Kamieniec, gm. Turka, pow. Turka 
Kamieniobród, wieś i dwór gm. Białogóra, 
pow. Gródek Jagielloński 
Kamienisko, gm. Wielkie Oczy, pow. 
Jaworów 
Kamieniste, leśniczówka, gm. Poryck, pow. 
Włodzimierz  
Kamieniucha, wieś, gm. Nowy Czartorysk, 
pow. Łuck 
Kamieniucha, osada, gm. Zdołbica, pow. 
Zdołbunów 
Kamienka, gm. Turka, pow. Turka 
Kamienka, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kamienna, wieś i dwór, gm. Przerośl, po. 
Nadwórna 
Kamienna, folwark, gm. Tłumacz, pow. 
Tłumacz 
Kamienna, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Kamienna Góra, leśniczówka, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Kamienna Góra, wieś, gm. Zawałów, pow. 
Podhajce 
Kamienna Góra, wieś i dwór, gm. Magierów, 
pow. Rawa Ruska 
Kamienna Góra, wieś, gm. Aleksandrja, pow. 
Równe 
Kamienna Góra, osada, gm. Międzyrzecz, 
pow. Równe 
Kamienna Góra, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów  
Kamienna Werba, kolonia, gm. Werba, pow. 
Dubno 
Kamienne, przysiółek, gm. Tomaszowce, 
pow. Kałusz 
Kamienne, wieś, gm. Szczawne, pow. Sanok, 
obok Bukowskie, Płonne 
Kamienne, wieś, gm. Klesów, pow. Sarny, 
obok Czudel, Znosicze 
Kamienne Górki, gm. Bircza, pow. Dobromil, 
obok Wola Korzeniecka 
Kamienne Pole, futor, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Kamienny Bród, futor, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny, obok Rokitno 
Kamienopol, wieś i dwór, gm. Prusy, pow. 
Lwów 
Kamienucha, gm. Stepań, pow. Kostopol  
Kamień, wieś, gm. Łdziany, pow. Kałusz, 
obok Równia, Topolsko 
Kamień, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Kamień, gm. Pulmo, pow. Luboml, obok 
Piszcze, Jezioro Łukie 
Kamień, wieś i dwór, gm. Kamień, pow. 
Nisko 
Kamień, futor, gm. Klesów, pow. Sarny, obok 
Perestaniec, Jelno 
Kamień, gm. Kisorycze, pow. Sarny  

Kamień Dobosza, gm. Jaremcze, pow. 
Nadwórna, obok Jamna, Mikuliczyn 
Kamień Koszyrski, miasteczko, gm. 
Kamień Koszyrski, pow. Kamień Koszyrski 
Kamieńczyk, osada, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec, obok Berezyna, 
Szwłówka, Łosiatyn 
Kamieńska Huta, wieś i osada wojskowa, gm. 
Kamień Koszyrski, pow. Kamień Koszyrski 
Kamilówka, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Kamilówka (Kamelówka), kolonia, gm. 
Werba, pow. Włodzimierz 
Kaminica, gm. Luboml, pow. Luboml  
Kaminka, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Kaminna, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Kamińskie, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów, 
obok Poruby, Horajec 
Kamińskie, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec  
Kamionka, gm. Borysław, pow. Drohobycz 
Kamionka, wieś, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol, obok Jabłonna 
Kamionka, gm. Kisorycze, pow. Sarny  
Kamionka, kolonia, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol, obok Hruszówka, Kudranka, 
Horodyszcze 
Kamionka, wieś, gm. Pulmo, pow. Luboml, 
obok Wólka Chrypska, Pulemiec, Jezioro 
Ostrowskie 
Kamionka, przysiółek wsi Milno, gm. 
Załoźce, pow. Zborów 
Kamionka, wieś, gm. Jaśliska, pow. Sanok 
Kamionka, wieś i leśniczówka, gm. 
Synowódzko Wyżne, pow. Stryj, obok Skole, 
Sukiel 
Kamionka Lasowa, wieś, gm. Kamionka 
Wołoska, pow. Rawa Ruska 
Kamionka Mała, wieś, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja, obok Młyniec, Różanówka, Gody 
Kamionka Nowa, kolonia, gm. Stydyń Wielki, 
pow. Kostopol, obok Huta Stepańska, Rudnia 
Kamionka Nowa, wieś, gm. Kamionka 
Wołoska, pow. Rawa Ruska 
Kamionka Stara, kolonia, gm. Stydyń Wielki, 
pow. Kostopol 
Kamionka Stara Wieś, gm. Kamionka 
Wołoska, pow. Rawa Ruska 
Kamionka Strumiłowa, miasto, gm. 
Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Kamionka Wielka, miasteczko, gm. 
Kamionka Wielka, pow. Kołomyja, obok 
Liski, Fatowce 
Kamionka Wołoska, wieś i dwór, gm. 
Kamionka Wołoska, pow. Rawa Ruska 
Kamionka-Lipnik, gm. Kamionka Wołoska, 
pow. Rawa Ruska 
Kamionki, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka, obok 
Stoki, Sarniki 
Kamionki, wieś, gm. Łukowe, pow. Lesko 
Kamionki, wieś i dwór, gm. Bogdanówka, 
pow. Skałat, obok Mołczanówka, 
Rosochowaciec 
Kamyki, kolonia, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów, obok Hurby, Kudryń, Zielony 
Dąb 
Kanada, gm. Hyżne, pow. Rzeszów 
Kanafosty, wieś, gm. Kupnowice Nowe, pow. 
Rudki, obok Woszczańce, Rozdziałowice 
Kandiaki, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Kandyba, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kaniówka, folwark, gm. Turówka, pow. 
Skałat, obok Orzechowiec, Iwanówka, 
Rożyska 
Kanonicze, wieś, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny 
Kantor Leśny, osada, gm. nieznana, pow. 
Krzemieniec 
Kantor Stary, leśniczówka, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz  
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Kańczuga, miasteczko, wieś i dwór, gm. 
Kańczuga, pow. Przeworsk 
Kapecie, gm. Lubycza Królewska, pow. Rawa 
Ruska 
Kapeluch, gm. Potylicz, gm. Rawa Ruska 
Kapitaniuki, gm. Luboml, pow. Luboml  
Kapitulszczyzna, wieś, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Kapituły, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów  
Kaplica I i II, futory, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Kaplińce, wieś, gm. Budyłów, pow. Brzeżany, 
obok Złoczówka 
Kaplińskie, gm. Sieniawa, pow. Jaworów 
Kapłysze, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Kaptarka, przysiółek, gm. Hryniawa, pow. 
Kosów, obok Hołoszyna 
Kaptury, gm. Trembowla, pow. Trembowla, 
obok Zubów, Ostrowczyk 
Kapuścińce, wieś, gm. Ułaszkowce, pow. 
Czortków, obok Zabłotówka, Miłowce, 
Lisowce 
Kapuścińce, wieś, gm. Kapuścińce, pow. 
Zbaraż, obok Krasnosielce 
Karabella, gm. Stepań, pow. Kostopol   
Karaczun, kolonia, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Karaczynów, wieś, gm. Domaryż, pow. 
Gródek Jagielloński 
Karahutki, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień 
Koszyrski 
Karajewicze, wieś i folwark, gm. Równe, 
pow. Równe 
Karamanda Pasieka, gm. Kołodziejówka, 
pow. Skałat, obok Hałuszczyńce, 
Chodaczków Mały 
Karanie, dwór, gm. Nieznanów, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Karapyty, osada, gm. Laszki, pow. Jaworów 
Karasice, leśniczówka, gm. Maciejów, pow. 
Kowel 
Karasin, wieś, folwark, futor i tartak, gm. 
Maniewicze, pow. Kowel 
Karasin, wieś, folwark, tartak i gajówka, gm. 
Lubikowicze, pow. Sarny 
Karasin, wieś, gm. Soszyczno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Karasiówka, gm. Komarno, pow. Rudki 
Karasiówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Karaszczuków, gm. Maniewicze, pow. Kowel  
Karaszyńce, wieś, gm. Chorostków, pow. 
Kopyczyńce 
Karawice, leśniczówka, gm. Dąbrowica, pow. 
Sarny 
Karby, przysiółek, gm. Dzikowiec, pow. 
Kolbuszowa 
Karczemka, kolonia, gm. Tuczyn, pow. 
Równe 
Karczemka, wieś, gm. Antonówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 
Karczemka, kolonia, gm. Włodzimierzec, 
pow. Sarny 
Karczmachy, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Karczmarka, gm. Niemowicze, pow. Sarny  
Karczmary, gm. Stawczany, pow. Gródek 
Jagielloński 
Karczmarze, osada, gm. Radawa, pow. 
Jarosław 
Karczmiska, osada, gm. Zbydniów, pow. 
Tarnobrzeg 
Karczowanka, gm. Tłumacz, pow. Tłumacz 
Karczówka, gm. Rożyszcze, pow. Łuck 
Karczunek, wieś, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Karczunek, futor, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec, obok Horynka, Kuszlin 
Karczunek, folwark, gm. Jarczów, pow. 
Tomaszów Lubelski, obok Chudywańce, 
Dyniska, folwark Jędrzejówka 
Karczunek, folwark, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Karczunek, osada, gm. Korytnica, pow. 
Włodzimierz  
Karczunek, gm. Hukałowce, pow. Zborów 
Karczunek Hrozowski, kolonia, gm. Chorów, 
pow. Zdołbunów, obok Hremiacze, Biełaszów 
Karczunek Uściługski, kolonia, gm. 
Korytnica, pow. Włodzimierz  
Karczyszczyzna, gm. Wasylkowce, pow. 
Kopyczyńce, obok Kordolówka, Bezodnia 
Kardasz, kolonia, gm. Dziatkiewicze, pow. 
Równe 
Kardaszowa Wisznia, gm. Łubienki Wyższe, 
pow. Zbaraż 
Kardaszówka, gm. Komarno, pow. Rudki 
Karjer, kolonia, gm. Zdołbica, pow. 

Zdołbunów 
Karlików, gm. Bukowsko, pow. Sanok 
Karlików, wieś, gm. Szczawne, pow. Sanok 
Karlsdorf (Karolin), gm. Tucholka, pow. 
Stryj, obok Klimiec, Nowa Roztoka 
Karłowice, gm. Stanisławczyk, pow. Brody, 
obok Manastyrek, Młotki 
Karłowszczyzna, osada, gm. Aleksandrja, 
pow. Równe, obok Kożlin, Szubków 
Karłów, osada, gm. Aleksandrja, pow. Równe 
Karłów, gm. Mikulińce, pow. Śniatyn 
Karnaczówka, wieś, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec, obok Reszniówka, Szyły 
Karnaty, przysiółek, gm. Charzewice, pow. 
Tarnobrzeg 
Karolin, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Karolinka, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno 
Karolinka, folwark, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Karolinka, kolonia, gm. Kupiczów, pow. 
Kowel 
Karolinków, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck, obok Rudka Kozińska 
Karolinków, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck, obok Maków, kol. Barbarowa 
Karolinówka, gm. Rożyszcze, pow. Łuck   
Karolinówka, gm. Szczurzyn, pow. Łuck  
Karolinówka, kolonia, gm. Torczyn, pow. 
Łuck 
Karolów, folwark, gm. Równe, pow. Równe 
Karolówka, przysiółek, gm Dynów, pow. 
Brzozów 
Karolówka, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów    
Karolówka, folwark, gm. Ułaszkowce, pow. 
Czortków 
Karolówka, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Karolówka, wieś, gm. Bukaczowce, pow. 
Rohatyń 
Karolówka, osada, gm. Komarno, pow. Rudki 
Karolówka, gm. Ostapie, pow. Skałat 
Karolówka, przysiółek, gm. Baranów, pow. 
Tarnobrzeg 
Karolówka, gm. Strzyłki, pow. Turka 
Karolówka, kolonia, gm. Korytnica, pow. 
Włodzimierz  
Karolówka, wieś i dwór, gm. Tłuste, pow. 
Zaleszczyki 
Karotki, futor, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Karów, wieś i dwór, gm. Bruckenthal, pow. 
Rawa Ruska 
Karpaty-Biegczady, wieś, gm. Sianki, pow. 
Turka 
Karpiłowska Rudnia, wieś, gm. Niemowicze, 
pow. Sarny 
Karpiłówka, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Karpiłówka, osada, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Karpiłówka, wieś, gm. Silno, pow. Łuck 
Karpiłówka, gm. Równe, pow. Równe  
Karpiłówka, wieś, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Karpiłówka, wieś, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Karpiłówka, wieś, gm. Soszyczno, pow. 
Kamień Koszyrski 
Karpiszyna, folwark, gm. Uhorsk, pow. 
Krzemieniec 
Karpiuki, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów 
Karpy, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Karwicze-Jeziorany, cukrownia, gm. Mizocz, 
pow. Zdołbunów 
Kaseń, kolonia, gm. Werba, pow. Dubno 
Kasiniewicze, gm. Szkło pow. Jaworów 
Kasperowce, wieś i dwór, gm. Kasperowce, 
pow. Zaleszczyki 
Kaspry, gm. Tryńcza, pow. Przeworsk 
Kaszczówka Podhalańska, gm. Litwinów, 
pow. Podhajce 
Kaszewo, futor, gm. Niemowicze, pow. Sarny 
Kaszówka, wieś i leśniczówka, gm. Wielick, 
pow. Kowel 
Kasztelańczycha, osada, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Kaszyce, wieś i dwór, gm. Chłopice, pow. 
Jarosław 
Katarawy (Katarała), uroczysko, gm. 
Ludwipol, pow. Kostopol 
Katarynice, gm. Komarno, pow. Rudki 
Katarzynówka, wieś i osada, gm. 
Niemowicze, pow. Sarny 
Katerynówka (Katarzynówka), kolonia, gm. 
Rożyszcze, pow. Łuck 
Kawatura, gm. Jasieniów Górny, pow. Kosów 
Katerburg, miasteczko i wieś, gm. Katerburg, 

pow. Krzemieniec 
Katyna Rustykalna, wieś, gm. Starzawa, pow. 
Dobromil 
Katyna Szlachecka, wieś, gm. Starzawa, pow. 
Dobromil 
Kawczy Kąt, wieś, gm. Uhersko, pow. Stryj 
Kawęczyn, osada, gm. Zbydniów, pow. 
Tarnobrzeg 
Kawne, gm. Lisznia, pow. Drohobycz 
Kawsko, wieś i dwór, gm. Uhersko, pow. 
Stryj 
Kazanów, gm. Borynia, pow. Turka 
Kazarma, gm. Silno, pow. Łuck  
Kazibrody, gm. Dzibułki, pow. Żółkiew 
Kazimierka, gm. Adamówka, pow. Jarosław 
Kazimierka (Kazimirka), wieś, gm. Stepań, 
pow. Kostopol  
Kazimierówka, gm. Dynów, pow. Brzozów 
Kazimierówka (Kaźmirówka), kolonia, gm. 
Tesłuhów, pow. Dubno 
Kazimierówka, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Kazimierówka, wieś, gm. Płuhów,  pow. 
Złoczów 
Kazimierówka, osada, gm. Złoczów, pow. 
Złoczów 
Kazimierze (Kaźmiry), kolonia, sołectwo 
Gaje Smoleńskie, gm. Ponikowica, pow. 
Brody  
Kazimierzów, kolonia, gm. Ihrowica, pow. 
Tarnopol 
Kazimierzówka, wieś, gm. Siółko, pow. 
Podhajce 
Kazimierzówka, gm. Hukałowce, pow. 
Zborów 
Kazimierzówka, folwark, gm. Rozdół, pow. 
Żydaczów 
Kazimirówka, gm. Aleksandrja, pow. Równe  
Kazimirka, kolonia, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Kaziurów, gm. Stary Oleksiniec, pow. 
Krzemieniec  
Kaziuty, osiedle, sołectwo Sielec Bieńków, 
gm. Dobrotwór, pow. Kamionka Strumiłowa 
Kazmiry, gm. Ponikowica, pow. Brody 
Kazno, gm. Wiśniowiec, pow. Krzemieniec  
Kaznopol, folwark i leśniczówka, gm. 
Huszcza, pow. Luboml 
Kazumin, gm. Butyny, pow. Żółkiew 
Kazyńce, gm. Stecowa, pow. Śniatyń 
Kaźmierówka, kolonia, gm. Touste, pow. 
Skałat 
Kaźmierówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Kaźmiry, futor, gm. Radziwiłłów, pow. Dubno 
Kąclowa, gm. Kąclowa, pow. Nowy Sącz 
Kąkolówka, wieś, gm. Błażowa, pow. 
Rzeszów 
Kąt, folwark, gm. Białobożnica, pow. 
Czortków 
Kąt, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow. 
Jaworów 
Kąt, kolonia, gm. Czaruków, pow. Łuck 
Kąt, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Kąt, osada, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów 
Kąt, osada, gm. Jezierna, pow. Zborów 
Kąt, część wsi Nowosiółka, gm. Nowosiółka, 
pow. Podhajce 
Kąt Toustecki, wieś, gm. Touste, pow. Skałat 
Kątek, gm. Silno, pow. Łuck  
Kąty, gm. Kurzany, pow. Brzeżany 
Kąty, gm. Pruchnik, pow. Jarosław 
Kąty, gm. Laszki, pow. Jarosław 
Kąty, wieś, gm. Kąty, pow. Jasło 
Kąty, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Kąty, wieś, gm. Bereźce, pow. Luboml 
Kąty, wieś, gm. Jarocin, pow. Nisko 
Kąty, gm. Krzywcza, pow. Przemyśl 
Kąty, gm. Radziechów, pow. Radziechów 
Kąty (Konty), wieś, gm. Ożydów, pow. 
Złoczów 
Kąty (Kuty), wieś, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Kąty, gm. Szczurzyn, pow. Łuck   
Kąty, gm. Turzysk, pow. Kowel  
Kąty Dmytrowskie, gm. Sądowa Wisznia, 
pow. Mościska 
Kąty Luteckie, gm. Niebylec, pow. Rzeszów 
Kąty Pod Lasem, gm. Czarna, pow. Łańcut 
Kąty Rakczawskie, gm. Żołynia, pow. Łańcut 
Kąty Trzebuskie, osada, gm. Sokołów, pow. 
Kolbuszowa 
Kąty Wiszeńskie, gm. Sądowa Wisznia, pow. 
Mościska 
Keaśnica, gm. Kołodno, pow. Krzemieniec 
Keciuskie, gm. Pniewo, pow. Kamień 

Koszyrski 
Kempa, przysiółek wsi Suszno, gm. Witków 
Nowy, pow. Radziechów 
Kertyna, gm. Białogóra, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kędzie, przysiółek, gm. Grębów, pow. 
Tarnobrzeg 
Kędzierzawce, wieś, gm. Milatyn Nowy, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Kępa, przysiółek, gm. Witków Nowy, pow. 
Radziechów 
Kępa Rudnicka, osada, gm. Rudnik, pow. 
Nisko 
Kępa Rzeczycka, wieś, gm. Charzewice, pow. 
Tarnobrzeg 
Kępniki, gm. Ohladów, pow. Radziechów, 
obok Mielniki, Pustelniki 
Kibanów, gm. Dunajów, pow. Przemyślany, 
obok Wiśniowczyk, Żuków 
Kichy, gm. Maciejów, pow. Rawa Ruska 
Kicyn, futor, gm. Dąbrowica, pow. Sarny 
Kiczerka, gm. Sławsko, pow. Stryj, obok 
Różanka Wyżna, Trebietosik 
Kidałowice, wieś, gm. Munina, pow. Jarosław 
Kidry, wieś, gm. Antonówka nad Horyniem, 
pow. Sarny 
Kiejków, gm. Folwarki, pow. Złoczów, obok 
Strutyn, Zarwanica 
Kielanówka, wieś, gm. Racławówka, pow. 
Rzeszów 
Kielecka, osada, gm. Kisielin, pow. 
Horochów 
Kielichów, wieś, gm. Wołczkowce, pow. 
Śniatyń, obok Zabłotów, Lubkowce 
Kielnarowa, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów 
Kiełbasówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Kiełczawa, wieś, gm. Baligród, pow. Lesko, 
obok Kalnica, Mchawa 
Kiernica, wieś i dwór, gm. Lubień Wielki, 
pow. Gródek Jagielloński 
Kiernica, osada, gm.  Potylicz, pow. Rawa 
Ruska 
Kierniczki, folwark, gm. Husiatyn, pow. 
Kopyczyńce, obok Olchowczyk 
Kierniczki, gm. Jasieniów Górny, pow. 
Kosów, obok Wipczynka, Riwnia, Uścieryki 
Kierniczki, przysiółek, gm. Kamionka 
Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa 
Kierniczki, gm. Siółko, pow. Podhajce 
Kierniczki, folwark, gm. Stare Miasto, pow. 
Podhajce, obok Mużyłów, Bekersdorf 
Kiertyna, gm. Uhersko, pow. Stryj, obok 
Pietniczany, Tejsarów 
Kiesiełowo, gm. Poczajów, pow. Krzemieniec  
Kijanki, przysiółek, gm. Dzikowiec, pow. 
Kolbuszowa 
Kijasówka, gm. Lipsko, pow. Lubaczów 
Kijaż, wieś, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Kijowiec, gm. Antonówka, pow. Sarny  
Kijowiec, wieś i dwór, gm. Rozdół, pow. 
Żydaczów, obok Czernica, Brzezina, Derżów 
Kijów, gm. Krzywcza, pow. Przemyśl 
Kikacz, przysiółek, gm. Hryniawa, pow. 
Kosów 
Kilawiec, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów 
Kilerówka, folwark, gm. Nahaczów, pow. 
Jaworów 
Kiliczawa, osada, gm. Sanok, pow. Sanok 
Kimałki, gm. Poczajów, pow. Krzemieniec  
Kimirz, wieś i dwór, gm. Świrz, pow. 
Przemyślany 
Kimlina, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Kinachowce, wieś, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Kińczyny, gm. Mszana, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kińskie, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Kipcza, futor, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Kipiaczka, wieś i dwór, gm. Baworów, pow. 
Tarnopol, obok Toustoług, Zaścianka 
Kipiszcze, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Kipki, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska 
Kiryłówka, wieś, kolonia i folwark, gm. 
Sudobicze, pow. Dubno, obok Załuski, Tartak 
Kiryłucha, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck
Kiryte, gm. Sławsko, pow. Stryj, obok 
Libohora 
Kisiele, rezydencja (http://www.wolhynia.pl/
index.p?option=com_t&view=article&id=353
&catid=24&Itemid=101 ) 
Kisielewo, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 

http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353&catid=24&Itemid=101
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353&catid=24&Itemid=101
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Kisielewszczyzna, kolonia i gajówka, gm. 
Równe, pow. Równe 
Kisielin, miasteczko i folwark, gm. Kisielin 
pow. Horochow 
Kisielów, folwark i przysiółek, gm. Jarosław, 
pow. Jarosław 
Kisielówka, gm. Pieniaki, pow. Brody, obok 
Szyszkowce, Wierzbowczyk 
Kisielówka, kolonia, gm. Kisielin, pow. 
Horochów, obok Swojczówka, Tumin 
Kisielówka, gm. Pomorzany, pow. Zborów 
Kisilin, futor, gm. Kniahinin, pow. Dubno 
Kisorycze, wieś i folwark, gm. Sarny, pow. 
Sarny, obok Aleksandrówka, Karpiłówka 
Kiszeczki, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny, 
obok Koładki, Pipicko, las maj. Andruha 
Kitłycha, osada, gm. Poczjów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Kiwerce, miasteczko, kolonia, wieś, folwark i 
tartak, gm. Kiwerce, pow. Łuck 
Kiwerecki, folwark, gm. Kiwerce, pow. Łuck 
Kizia, gm. Leszniów, pow. Brody, obok 
Korsów, Wielki Gaj, Moczaryska 
Kizie, wieś i leśniczówka, gm. Hołowno, 
pow. Luboml, obok Czarnoplesy, Wygnanka  
Kizie, gm. Zabłocie, pow. Kowel   
Kizlata, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Kiźlanka, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński, obok Bereziaki, Hremy 
Klapin, futor, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów 
Klasztor, gm. Buszcze, pow. Brzeżany, obok 
Krasnopuszcza, Plichów 
Klasztorny Kąt, futor, gm. Kisielin, pow. 
Horochów 
Klauza, gm. nieznana, pow. Kosów, obok 
Perkałab 
Klebance, gm. Horyniec, pow. Lubaczów, 
obok Brusno Stare 
Klebanówka, wieś i dwór, gm. Maksymowka, 
pow. Zbaraż, obok Jacowce, Korszyłówka 
Klebany, osada, gm. Potylicz, pow. Rawa 
ruska, obok Jonicze, Górki 
Klebańszczyzna, wieś, gm. Zabłocie, pow. 
Kowel, obok Zapołonka, Jarewiszcze 
Klecie, gm. Klecie, pow. Jasło 
Klecka Mała, wieś, gm. Międzyrzecz, pow. 
Równe 
Klecka Wielka, wieś, gm. Międzyrzecz, pow. 
Równe 
Kleczany, wieś, gm. Poddębce, pow. Łuck 
Kleczkowicze (Kleczkowice, Kliczkowicze), 
majątek, gm. Stare Koszary, pow. Kowel 
Kleindorf, gm. Buchnal, pow. Jaworów 
Klekotów, wieś, gm. Koniuszków, pow. 
Brody 
Klekotów, futor, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno, obok Sznyrów, Buhajówka 
Klekotów, kolonia, gm. Chorostków, pow. 
Kopyczyńce 
Klementówka, gm. Bircza, pow. Dobromil, 
obok Brzeżawa 
Klementówka, kolonia, gm. Trościaniec, pow. 
Łuck, obok Susk, kol. Wincentówka 
Klementyn. gm. Litwinów, pow. Podhajce, 
obok Monaster, Rudniki, Uhrynów 
Klementynów, kolonia, gm. Kisielin, pow. 
Horochów, obok Twerdyń, Ozdziutycze 
Klenik, gm. Lubikowicze, pow. Sarny  
Klepaczów, wieś, kolonia i leśniczówka, gm. 
Kiwerce, pow. Łuck 
Klepiec, futor, gm. Sudobicze, pow. Dubno 
Klepki, osada, gm. Bednarów, pow. 
Stanisławów 
Klesowska Wólka, gm. Klesów, pow. Sarny 
Klesów, wieś i kolonia,gm. Klesów, pow. 
Sarny 
Kleszczówna, wieś, gm. Rohatyń, pow. 
Rohatyń, obok Firlejów 
Kleszczycha, kolonia, gm. Dubno, pow. 
Dubno 
Klewa, gm. Spas, pow. Dolina 
Klewań, miasteczko, wieś, gajówka i 
smolarnia, gm. Klewań, pow. Równe 
Klewań-Osada, osada, gm. Klewań, pow. 
Równe 
Klewań-Perekale, futor, gm. Klewań, pow, 
Równe 
Klewieck, wieś, gm. Stare Koszary, pow. 
Kowel 
Klicko, wieś i kolonia, gm. Komarno, pow. 
Rudki 
Kliczkowicze, wieś, gm. Stare Koszary, pow. 
Kowel, obok Rużyn 
Klimaszczyzna, gm. Kupnowice Nowe, pow. 
Rudki 
Klimiec, wieś. gm. Tucholka, pow. Stryj, 
obok Karlsdorf 

Klimkowce, wieś i dwór, gm. Skoryki, pow. 
Zbaraż, obok Terpiłówka, Chatki 
Klimkówka, wieś i dwór, gm. Klimkówka, 
pow. Gorlice 
Klimkówka, wieś, gm. Rymanów, pow. Sanok 
Klimowica, futor, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Klimowsk (Antonin Klimowski), kolonia, gm. 
Pulemiec, pow. Luboml   
Klimówka, folwark, gm. Pulmo, pow. Luboml 
Klin, futor, gm. Kleparów, osada, gm. 
Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Klin, futor, gm. Kniahinin, pow. Dubno, obok 
Adamówka 
Klin, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Klin, futor, gm. Korzec, pow. Równe  
Klin, gm. Dąbrowica, pow. Sarny  
Klin, gm. Siedliszcze, pow. Kowel    
Klin, gm. Zdołbica, pow. Zdołbunów  
Klin, futor, gm. Połonka, pow, Łuck 
Klin, futor, gm. Międzyrzecz, pow. Równe, 
obok Wielka Klecka 
Klin, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzimierz  
Klin Smordewski, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Klin Stawiecki (Klin Stawecki, Klin), 
kolonia, gm. Derażne, pow. Kostopol  
Klinów, futor, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Klinówka, gm. Sambor, pow. Sambor 
Kliny, gm. Sieniawa, pow. Jarosław 
Kliny, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Klipiec, kolonia, gm. Sudobicze, pow. Dubno 
Klonowe, osada, gm. Grębów, pow. 
Tarnobrzeg 
Klonowy Lasek, gm. Klesów, pow. Sarny, 
obok Wiry 
Klubowce, gm. Tłumacz, pow. Tłumacz  
Kluczanka, gm. Bednarów, pow. Stanisławów 
Kluczów Mały, wieś, gm. Peczeniżyn, pow. 
Kołomyja 
Kluczów Wielki, wieś, gm. Wierbiąż Wyżny, 
pow. Kołomyja 
Kluki, wieś, gm. Werba, pow. Dubno, obok 
Kamienica 
Klusk, wieś i leśniczówka, gm. Turzysk, pow. 
Kowel 
Klusów (Kłusów), wieś, gm. Krystynopol, 
pow. Sokal 
Kluwińce, wieś i dwór, gm. Chorostków, pow. 
Kopyczyńce 
Kładniów, wieś, gm. Korytnica, pow. 
Włodzimierz, obok Sołtysy 
Kłapkówka, wieś, gm. Korczyna, pow. 
Krosno 
Kłempusze, gm. Zielona, pow. Nadwórna, 
obok Doużyniec, Pryczół 
Kłesza, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow. 
Jaworów 
Kłobuczyn, wieś, gm. Silno, pow. Łuck 
Kłobyczyna, futor, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Kłoda, gm. Huszcza, pow. Luboml   
Kłoda, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz 
Kłodnica, wieś i dwór, gm. Grabowiec 
Stryjski, pow. Stryj 
Kłodno Wielkie, wieś i dwór, gm. Kłodno 
Wielkie, pow. Żółkiew 
Kłódzienko, wieś i dwór, gm. Kłodno 
Wielkie, pow. Żółkiew 
Kłokowice, wieś, gm. Hermanowice, pow. 
Przemyśl 
Kłonice, wieś i dwór, gm. Nahaczów, pow. 
Jarosław 
Kłopoczyn, wieś, gm. Poryck, pow. 
Włodzimierz  
Kłopot, osada, gm. Mizocz, pow. Zdołbunów 
Kłosowskie, gm. Cieszanów, pow, Lubaczów, 
obok Paluchy, Hrymaki 
Kłótka, wieś, gm. Skole, pow, Stryj 
Kłubowce, wieś i dwór, gm. Tłumacz, pow. 
Tłumacz, obok Tyśmienica, Taborzyska 
Kłusów, gm. Krystynopol, pow. Sokal 
Kłuzów, gm. Pasieczna, pow. Stanisławów 
Kłymki, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Kłyn, futor, gm. Warkowicze, pow. Dubno 
Kłyn, gm. Luboml, pow. Luboml  
Kłyniki, gm. Horucko, pow. Drohobycz 
Kłyszcze, gm. Kisorycze, pow. Sarny   
Kłytyszcze, gm. Datyń, pow. Kowel  
Kłyżów, wieś, gm. Nisko, pow. Nisko 
Kłyżówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Kmiecie, gm. Czarna, pow. Łańcut 
Kneruty (Knerut), wieś i kolonia, gm. Malin, 
pow. Dubno 
Kniahinin, wieś i folwark, gm. Kniahinin, 
pow. Dubno 

Kniahinin, wieś, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Kniahininek, kolonia, gm. Jaroslawicze, pow. 
Dubno, obok Świcznów 
Kniahininek, wieś i kolonia, gm. Kniahininek, 
pow. Łuck, obok Niemieck, Falków 
Kniaziowo, gm. Górniki, pow. Kowel 
Kniaź-Sioło, wieś i folwark, gm. Bereźne, 
pow. Kostopol 
Kniażdwor, wieś, gm. Tłumaczyk, pow. 
Kołomyja, obok Szeparowce 
Kniażdwór Dolny, gm. Tłumaczyk, pow. 
Kołomyja 
Kniaże, gm. Kropiwnik Nowy, pow. 
Drohobycz 
Kniaże, wieś, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Kniaże, wieś i dwór, gm. Załucze, pow. 
Śniatyń 
Kniaże, wieś i dwór, gm. Złoczów, pow. 
Złoczów 
Kniażna, leśniczówka, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Kniażna Góra, leśniczówka, gm. Górniki, 
pow. Kowel 
Kniażołuka, wieś, gm. Wygoda, pow. Dolina 
Kniażowskie, wieś, gm. Rypne, pow. Dolina 
Kniażpol, wieś, gm. Dobromil, pow. 
Dobromil 
Kniażyce, wieś, kolonia i dwór, gm. 
Hermanowice, pow. Przemyśl 
Kniażyn (Prinzenthal), gm. Starzawa, pow. 
Dobromil 
Kniażyna, folwark i futor, gm. Wiśniowiec, 
pow. Krzemieniec 
Knierut, wieś, gm. Malin, pow. Dubno 
Knierut Nowy, kolonia, gm. Malin, pow. 
Dubno 
Kniesioło, wieś i dwór, gm. Strzeliska Nowe, 
pow. Bóbrka 
Knihynice, wieś, gm. Kupnowice Nowe, pow. 
Rudki 
Knihynicze, miasteczko, gm. Knihynicze, 
pow. Rohatyń 
Kobaki, osada, gm. Zadubrowce, pow. 
Śniatyń 
Kobaki, wieś, gm. Rożniów, pow. Kosów 
Kobarynki, gm. Laszki, pow. Jarosław 
Kobelin, gajówka, gm. Werba, pow. Dubno 
Koblin, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno  
Kobło, przysiółek, sołectwo Zubowmosty, 
gm. Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Kobło Stare, wieś i dwór, gm. Stary Sambor, 
pow. Sambor 
Kobyla, rezydencja; „położona na granicy 
Podola i Wołynia wieś Kobyla” ( http://www.
wolhynia.pl/index.p?option=com_t&view=art
icle&id=350&catid=24&Itemid=101 )  
Kobylany, gm. Chorkówka, pow. Krosno  
Kobylańskie, gm. Korzec, pow. Równe 
Kobylańszczyzna, gm. Płuhów, pow. Złoczów 
Kobyle, wieś, gm. Frysztak, pow. Krosno 
Kobylec, wieś i dwór, gm. Gwoździec Miasto, 
pow. Kołomyja 
Kobylia (Kobylnia, Kobyła), wieś, gm. 
Korzec, pow. Równe   
Kobyliny, gajówka, gm. Żabie, pow. Kosów, 
obok Wałyło, Hnyła, Zełene 
Kobylnica Ruska, wieś i dwór, gm. Wielkie 
Oczy, pow. Jaworów 
Kobylnica Wołoska, wieś i dwór, gm. Wielkie 
Oczy, pow. Jaworów 
Kobylskie, gm. Cisna, pow. Lesko, obok 
Jaworzec 
Kobyluchy, gm. Laszki, pow. Jarosław, obok 
Horajskie, Korzenica 
Kobyła, wieś, gm. Korzec, pow. Równe, obok 
Zawodnia, kol. Mikołajówka 
Kobyła, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kobyła, wieś i dwór, gm. Dobrowody, pow. 
Zbaraż, obok Iwanczany, Bolizuby 
Kobyłeć, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Kobyłowłoki, wieś i dwór, gm. Mszaniec, 
pow. Trembowla, obok Młyniska 
Kocaby, przysiółek, gm. Sanok, pow. Sanok 
Kochan, gm. Jasieniów Górny, pow. Kosów, 
obok Stebne, Polanki 
Kochanówka (Kochanka), kolonia, 
gm. Werba, pow. Dubno, obok Pełcza, 
Edwardówka 
Kochanówka, wieś i dwór, gm. Nahaczów, 
pow. Jaworów 
Kochanówka, wieś, gm. Kłodno 
Lisowszczyzna, pow. Krzemieniec, obok 
Hnidawa 
Kochany, osada, gm. Charzewice, pow. 
Tarnobrzeg 

Kochawina, wieś, gm. Żydaczów, pow. 
Żydaczów, obok Ruda, Łowczyce 
Kocierzyn, osada, gm. Dydiatycze, pow. 
Mościska, obok Hołodówka, Orchowice  
Kocior Strzelnica, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Kociór, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz  
Kociówskie, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Kociubińce, wieś i dwór, gm. Kopyczyńce, 
pow. Kopyczyńce 
Kociubińczyki, wieś i dwór, gm. Sidorów, 
pow. Kopyczyńce 
Kociubki, osiedle, sołectwo Tadanie, gm. 
Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Kociubnik, futor, gm. Kniahinin, pow. Dubno 
Kociuby, futor, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Koców, gm. Rodatycze, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kocurów, gm. Podhorodyszcze, pow. Bóbrka 
Kocury, wieś, gm. Luboml, pow. Luboml, 
obok Babacie, Terebejki 
Kocyłówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Koczany, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska 
Koczarzyn, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Koczery, gm. Nieznanów, pow. Kamionka 
Strumiłowa, obok Połoniczna 
Koćmierzów, wieś, gm. Trześń, pow. 
Tarnobrzeg 
Kogutówka, folwark, gm. Gusztyn, pow. 
Borszczów, obok Burdiakowce, Cygany 
Kogutówka, folwark, gm. Kupnowice Nowe, 
pow. Rudki 
Koguty, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Kohilno, wieś i tartak, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz  
Kojłowo, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kokały, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska 
Kokarawiec, gm. Luboml, pow. Luboml  
Kokorów Nowy, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Kokorów Stary, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Kokoszyńce, wieś i dwór, gm. Turówka, pow. 
Skałat 
Kokutkowce, wieś i dwór, gm. Cebrów, pow. 
Tarnopol, obok Nesterowce, Isypowce 
Koladki, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny 
Koladynowe, gm. Datyń, pow. Kowel 
Kolanki, wieś i dwór, gm. Siemakowce, pow. 
Horodenka, obok Repużyńce, Daleszowa 
Kolankowy Kąt, gm. Kamionka Strumiłowa, 
pow. Kamionka Strumiłowa, obok Łapajówka 
Kolbuszowa, miasto, gmina i powiat 
Kolbuszowa, woj. Lwów 
Koleba, gm. Narajów Miasto, pow. Brzeżany 
Kolebówka, osada, gm. Brzeżany, pow. 
Brzeżany 
Kolec, kolonia, gm. Niemowicze, pow. Sarny 
Koledzie, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień 
Koszyrski 
Koleniska, osada, gm. Dzikowiec, pow. 
Kolbuszowa 
Kolesowa, folwark, gm. Chodorów, pow. 
Bóbrka 
Koleszów, futor, gm. Powursk, pow. Kowel 
Koleśnia, gm. Aleksandrja, pow. Równe  
Koleśniki, przysiółek, gm. Ohladów, pow. 
Radziechów 
Koleśniki, wieś, gm. Buhryń, pow. Równe 
Kolędziany, wieś i dwór, gm. Kolędziany, 
pow. Czotrków 
Kolin, gm. Mosty Wielkie, pow. Żółkiew 
Kolińce, wieś, gm. Tłumacz, pow. Tłumacz 
Kolno, futor, gm. Powórsk, pow. Kowel 
Kolonia, gm. Horyniec, pow. Lubaczów  
Kolonia, sołectwo Pobużany, gm. Busk, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Kolonia, osiedle, sołectwo Wierzblany, gm. 
Busk, pow. Kamionka Strumiłowa 
Kolonia (Wólka), przysiółek wsi Wolica 
Derewlańska, gm. Grabowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Kolonia Polska, osada, gm. Adamówka, pow. 
Jarosław, obok Nagórne, Cieplice, Biele, 
Dąbrowica 
Kolonia Przędzielska, osada, gm. Rudnik, 
pow. Nisko 
Kolonia Wysocko, gm. Ponikowica, pow. 
Brody 
Kolonja, wieś, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Kolonja, osada, gm. Prałkowce, pow. 
Przemyśl 
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Kolonja, osada, gm. Hermanowice, pow. 
Przemyśl 
Kolonja, osada, gm. Niemowicze, pow. Sarny 
Kolonja, gm. Tartaków, pow. Sokal 
Kolonja, folwark, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Kolorowa, gm. Narajów Miasto, pow. 
Brzeżany 
Kołaczki, osada, gm. Laszki, pow. Jarosław 
Koładki, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny 
Kołajce, osada, gm. Lubycza Królewska, pow. 
Rawa Ruska 
Koławiszcze, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Kołbajowice, wieś, gm. Pohorce, pow. Rudki 
Kołbania, kolonia, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Kołbanie, kolonia, gm. Antonówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 
Kołesycha, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Kołki, miasteczko i folwark, gm. Kołki, pow. 
Łuck 
Kołki, wieś i folwark, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny, obok Dąbrowica 
Kołmaczówka, wieś, gm. Beresteczko, pow. 
Hrochów 
Kołmów, wieś, gm. Beresteczko, pow. 
Horochow 
Koło Mohyłok, osada, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Koło Przewozu, gm. Tomaszowce, pow. 
Kałusz, obok Cwitowa, Łuka 
Kołoczercia, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Kołodczyna, gm. Siedliszcze, pow. Kowel  
Kołodenka, wieś, folwark i leśniczówka, gm. 
Równe, pow. Równe 
Kołodeskie Budki (Budki Kołodeskie), 
kolonia, gm. Czaruków, pow. Łuck 
Kołodeże, wieś, gm. Czaruków, pow. Łuck 
Kołodeźno, wieś i kolonia, gm. Lubitów, pow. 
Kowel 
Kołodja, wieś, gm. Nowy Czartorysk, pow. 
Łuck 
Kołodne, kolonia, gm. Monasterzyska, pow. 
Buczacz 
Kołodnica, wieś, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Kołodniewo, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Kołodno, futor, gm. Bereźne, pow. Kostopol 
Kołodno, folwark, gm. Kołodno 
Lisowszczyzna, pow. Krzemieniec 
Kołodno Lisowszczyzna, folwark, gm. 
Kołodno Lisowszczyzna, pow. Krzemieniec 
Kołodno Siedlisko, folwark, gm. Kołodno 
Lisowszczyzna, pow. Krzemieniec 
Kołodróbka, wieś i dwór, gm. Sinków, pow. 
Zaleszczyki 
Kołodruby, wieś, gm. Podzwierzyniec, pow. 
Rudki 
Kołody, gm. Huszcza, pow. Luboml  
Kołodyjówka, folwark, gm. Międzyrzecz, 
pow. Równe 
Kołodyna, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Kołodziejów, wieś, gm. Błudniki, pow. 
Stanisławów 
Kołodziejówka, gm. Dzików Stary, pow. 
Lubaczów 
Kołodziejówka, wieś i dwór, gm. 
Kołodziejówka, pow. Skałat 
Kołodziejówka, wieś, gm. Uhorniki, pow. 
Stanisławów 
Kołodziejówka, gm. Międzyrzec, pow. Równe 
Kołogóry, wieś, gm. Sokołówka, pow. Bóbrka 
Kołajce, gm. Lubycza Królewska, pow. Rawa 
Ruska 
Kołokolin, wieś i dwór, gm. Żurów, pow. 
Rohatyń 
Kołomłyna, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Kołomyja, miasto, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja 
Kołomyja-Marjówka, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja 
Kołonice, wieś, gm. Baligród, pow. Lesko 
Kołonna, wieś, gm. Poryck, pow. 
Włodzimierz  
Kołosanka (Kołysanka), kolonia, gm. 
Kiwerce, pow. Łuck  
Kołosowa, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Kołosów, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Kołotowiszcze, futor, gm. Chocieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Kołowerta, wieś i kolonie: I, II, i III, gm. 
Międzyrzecz, pow. Równe 
Kołpiec, gm. Stebnik, pow. Drohobycz 
Kołpin, wieś, gm. Ponikowica, pow. Brody 
Kołpytów, wieś i folwark, gm. Świniuchy, 
pow. Horochów 

Kołtów, wieś i dwór, gm. Kołtów, pow. 
Złoczów 
Kołtun, gm. Grabowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Kołtuny, gm. Załoźce, pow. Zborów 
Kołyczew (Kołyczów, Kołyczewo), 
uroczysko, gm. Ludwipol, pow. Kostopol 
Kołymagi, osada, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Kołysycha, gm. Zabłocie, pow. Kowel   
Komańcza, wieś, gm. Komańcza, pow. Sanok 
Komara, przysiółek, gm. Prałkowce, pow. 
Przemyśl  
Komarnia, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec  
Komarniki, wieś i folwark, gm. Komarniki, 
pow. Turka 
Komarno, miasto, gm. Komarno, pow. Rudki 
Komarowice, wieś i dwór, gm. Nowe Miasto, 
pow. Dobromil 
Komarowo, wieś, gm. Górniki, pow. Kowel 
Komarowo, gm. Datyń, pow. Kowel   
Komarowo, gm. Luboml, pow. Luboml  
Komarów, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck 
Komarów, wieś, gm. Tartaków, pow. Sokal 
Komarów, wieś, gm. Olesk, pow. 
Włodzimierz  
Komarów, wieś, gm. Bednarów, pow. 
Stanisławów 
Komarów, gm. Daszawa, pow. Stryj 
Komarów Ruski, wieś, gm. Daszowa, pow. 
Stryj 
Komarówka, wieś, gm. Brzeżany, pow. 
Brzeżany 
Komarówka, wieś i dwór, gm. Monasterzyska, 
pow. Buczacz 
Komarówka, wieś, gm. Werba, pow. Dubno 
Komarówka, wieś, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Komarówka, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Komarówka, wieś, gm. Poczajów, pow. 
Krzemieniec 
Komarówka, kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck 
Komarówka, gm. Sądowa Wisznia, pow. 
Mościska 
Komarówka, gm. Bednarów, pow. 
Stanisławów 
Komarówka, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz  
Komarówka Zielona, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Komaryn, wieś, gm. Poczajów, pow. 
Krzemieniec  
Komaszówka, kolonia, gm. Sudobicze, pow. 
Dubno 
Kombornia, wieś, gm. Korczyna, pow. 
Krosno 
Komnatecka Zielona, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Komnatka, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Komorki, gm. Luboml, pow. Luboml  
Komorowo, wieś, gm. Datyń, pow. Kowel 
Komorówka, wieś, gm. Leszniów, pow. Brody 
Komowiszcze, wieś, gm. Skobełka, pow. 
Horochów 
Komyszyn, przysiółek, gm. Świlcza, pow. 
Rzeszów 
Konczylis, kolonia, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Kondiaki, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Kondratów, wieś, gm. Jasionka Masiowa, 
pow. Turka 
Kondratów, wieś i dwór, gm. Gołogóry, pow. 
Złoczów 
Koniaczków, wieś i dwór, gm. Munina, pow. 
Jarosław 
Koniaków, kolonia i folwark, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck 
Koniatyna, gm. Podberezie, pow. Horochów   
Koniczewszczyna, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Konie, przysiółek, gm. Ulanów, pow. Nisko 
Koniec, gm. Lipsko, pow. Lubaczów 
Konieczkowa, wieś, gm. Niebylec, pow. 
Rzeszów 
Konieczna, wieś i dwór, gm. Konieczna, pow. 
Gorlice 
Koniezdry, futor, gm. Sudobicze, pow. Dubno 
Konińsk, kolonia, gm. Bielska Wola, pow. 
Sarny 
Koniów, wieś, gm. Nowe Miasto, pow. 
Dobromil 
Koniówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Koniszcze, wieś, gm. Górniki, pow. Kowel 
Koniuchów, wieś, gm. Grabowiec Stryjski, 
pow. Stryj 

Koniuchy, wieś, gm. Koniuchy, pow. 
Brzeżany 
Koniuchy, wieś, gm. Świniuchy, pow. 
Horochów 
Koniuchy, gm. Orzechowce, pow. Przemyśl 
Koniuchy, kolonia, gm. Nastasów, pow. 
Tarnopol 
Koniusza, wieś, gm. Hermanowice, pow. 
Przemyśl 
Koniuszki, wieś, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Koniuszki, wieś, gm. Hermanowice, pow. 
Przemyśl 
Koniuszki, wieś i dwór, gm. Koniuszki, pow. 
Rohatyń 
Koniuszki Królewskie, wieś i dwór, gm. 
Pohorce, pow. Rudki 
Koniuszki Nanowskie, wieś i dwór, gm. 
Mościska, pow. Mościska 
Koniuszki Siemianowskie, wieś i dwór, gm. 
Koniuszki Siemianowskie, pow. Rudki 
Koniuszki Tuligłowskie, wieś i dwór, gm. 
Pohorce, pow. Rudki 
Koniuszków, wieś i dwór, gm. Koniuszków, 
pow. Brody 
Koniuszków, wieś, gm. Leszniów, pow. Brody  
Konkolniki, miasteczko i dwór, gm. 
Konkolniki, pow. Rohatyń  
Konobel, wieś, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Konopicka, kolonia, gm. Siemakowce, pow. 
Horodenka 
Konopkówka, wieś, gm. Mikulińce, pow. 
Tarnopol 
Konopłyszcza, gm. Datyń, pow. Kowel  
Konopnica, osada, gm. Zimna Woda, pow. 
Lwów, obok Suchowola, folwark Ferejówka 
Konopnica, wieś, gm. Bogdanówka, pow. 
Zborów 
Konopne, wieś,  gm,. Werbkowice pow. 
Hrubieszów  
Konotopy, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Konotopy, wieś, gm. Chorobrów, pow. Sokal 
Konotopy, osada, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski, obok Jezioro Lubieź, 
Twarce, Bołotce 
Konowica, folwark, futor i gajówka, gm. 
Szumsk, pow. Krzemieniec, obok Bryków, 
Potutorów 
Konstancja, wieś i folwark, gm. Jezierzany, 
pow. Borszczów, obok Kozaczyzna, folwark 
Dobranówka 
Konstantynów, kolonia, gm. Torczyn, 
pow, Łuck, obok Nowa Rakowszczyzna, 
Florjanów, Aleksandrówka 
Konstantynów, gm. Rudnik, pow. Nisko 
Konstantynów, osada, gm. Klewań, pow. 
Równe 
Konstantynówka, wieś, gm. Kamionka 
Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa, 
obok Zdeszów 
Konstantynówka, kolonia, gm. Malin, pow. 
Dubno, obok Ujeżdzce, Tereszow 
Konstantynówka, folwark, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Konstantynówka, wieś, gm. Niemowicze, 
pow. Sarny 
Konstantynówka, kolonia, gm. Torczyn, pow. 
Łuck  
Konstantynówka, wieś i dwór, gm. Borki 
Wielkie, pow. Tarnopol, obok Chodaczków 
Mały, Białoskórka 
Konstantynówka, wieś, gm. Tarnowica Polna, 
gm. Tłumacz, obok Hostów, Przybyłów 
Kontrowers, wieś, gm. Ruda, pow. Żydaczów, 
obok Krechówka, Izydorówka 
Konty, wieś i dwór, gm. Ożydow, pow. 
Złoczów, obok Czyszki, Korolówka, Olesko 
Konweszczyzna, chutor, gm. Brany, pow. 
Horochów 
Kończaki Nowe, wieś, gm. Delejów, pow. 
Stanisławów, obok Krymidów 
Kończaki Stare, wieś, gm. Delejów, pow. 
Stanisławów, obok Sadki 
Kończyce, wieś i dwór, gm. Rudnik, pow. 
Nisko 
Końskie, wieś i dwór, gm. Dydnia, pow. 
Brzozów 
Końskie, gm. Maniewicze, pow. Kowel  
Kopaczowski Posiołek, kolonia, gm. 
Rożyszcze, pow. Łuck 
Kopaczówka, wieś, gm. Rożyszcze, pow. 
Luck 
Kopaczówka, kolonia, gm. Antonówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 
Kopaczówka Nowa, kolonia, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck 
Kopaczówka Stara, kolonia, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck  
Kopaczyńce, wieś i dwór, gm. Czernelica, 

pow. Horodenka, obok Kusinowce 
Kopacz, gm. Górniki, pow. Kowel 
Kopania, gm. Chlebowice Wielkie, pow. 
Bóbrka, obok Huta Suchodolska, Huta 
Szczerzecka 
Kopanie, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno, obok Melana, Kruki 
Kopanie, gm. Żołynia, pow. Łańcut 
Kopanie, osada, gm. Dobrzanica, pow. 
Przemyślany, obok Korzelice 
Kopanie, gm. Daszawa, pow. Stryj, obok 
Juseptycze, Kornelówka 
Kopanie, gm. Folwarki, pow. Złoczów, obok 
Zazule, folwark Józefina 
Kopanki, gm. Gwoździec Miasto, pow. 
Kołomyja, obok Podhajczyki, Turka 
Kopanki, gm. Hukałowce, pow. Zborów, obok 
Podłukawiec, Manajów 
Kopanki (Kopanka), wieś i kolonia, gm. 
Tomaszowce, pow. Kałusz, obok Dołpotów, 
Mościska 
Kopań, gm. Broszniów, pow. Dolina, obok 
Krechowice, Raków 
Kopań, wieś, gm. Tesłuhów, pow. Dubno, 
obok kol. Berezyna, kol. Werbeń 
Kopań, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Kopań, gm. Górniki, pow. Kowel  
Kopań, przysiółek, gm. Radawa, pow. 
Jarosław 
Kopań, gm. Nowicz, pow. Kałusz, obok 
Uhrynów Stary 
Kopań, folwark i dwór, gm. Świrz, pow. 
Przemyślany 
Kopań, gm. Świrz, pow. Przemyślany, obok 
Chlebowice Świrskie 
Kopań, folwark, gm. Podkamień, pow. 
Rahotyń, obok Dziczki 
Kopań, osada, gm. Barańczyce, pow. Sambor, 
obok Wolica Polska, Orawa 
Kopań Rudnicza, gm. Kamionka Strumiłowa, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Kopatka, kolonia, gm. Białogóra, pow. 
Gródek Jagielloński, obok Leśniowice 
Kopcie, wieś i dwór, gm. Dzikowiec, pow. 
Kolbuszowa 
Kopcowa Góra, gm. Folwarki, pow. Złoczów 
Kopcze, wieś, gm. Rożyszcze, pow. Łuck 
Kopcze Czeskie, wieś, gm. Poddębce, pow. 
Łuck 
Kopcze Ruskie, wieś, gm. Poddębce, pow. 
Łuck 
Kopczyn, gm. Komarniki, pow. Turka 
Kopiatyn, gm. Czyszki, pow. Lwów 
Kopijowski, gm. Turka, pow. Turka, obok 
Jabłonka Niżna 
Kopina, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kopki, wieś i dwór, gm. Rudnik, pow. Nisko 
Kopryny, gm. Lubień Wielki, pow. Gródek 
Jagielloński 
Koptowicze, wieś, gm. Aleksandrja, pow. 
Równe 
Koptycha, osada i leśniczówka, gm. Łanowce, 
pow. Krzemieniec 
Kopyczyńce, miasto i dwór, gm. 
Kopyczyńce, pow. Kopyczyńce, woj. 
Tarnopol  
Kopyle, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck 
Kopysno, wieś i dwór, gm. Rybotycze, pow. 
Dobromil 
Kopyszcze, futor, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny 
Kopyść, futor, gm. Szack, pow. Luboml, obok 
Płoskie, Wielkie Błoto 
Kopytków, wieś, gm. Zdołbica, pow. 
Zdołbunów 
Kopytowa, wieś, gm. Chorkówka, pow. 
Krosno 
Kopytów, kolonia, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Kopytów, wieś i kolonia, gm. Międzyrzecz, 
pow. Równe 
Kopytów, wieś, gm. Tartaków, pow. Sokal 
Korabliszcze, wieś i kolonia, gm. Młynów, 
pow. Dubno 
Koralicha, folwark, gm. Budyłów, pow. 
Brzeżany, obok Płotycza 
Korczak, gm. Delejów, pow. Stanisławów 
Korczakowa, wieś, gm. Kopyczyńce, pow. 
Kopyczyńce 
Korczewie, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Korczewie, wieś, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Korczmin, wieś i dwór, gm. Tarnoszyn, pow. 
Rawa Ruska, obok Szczepiatyn, Machnówek 
Korczmisko, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Korczowa, gm. Radymno, pow. Jarosław 
Korczowe, gm. Gnojnice, pow. Jaworów 
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Korczowiska, gm. Raniżów, pow. 
Kolbuszowa 
Korczów, wieś i dwór, gm. Tarnoszyn, pow. 
Rawa Ruska, obok Staje, Bożenka 
Korczówka, futor, gm. Dederkały Wielkie, 
pow. Krzemieniec 
Korczówka, przysiółek, gm. Sieńków, pow. 
Radziechów, obok Wolica Bryłowa, Kulików 
Korczówka, wieś i dwór, gm. Żurawno, pow. 
Żydaczów, obok Łysków, Demnia Sulatycka 
Korczunek, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Korczunek, przysiółek wsi Rohatyn Miasto, 
gm. Kurzany, pow. Brzeżany  
Korczunek, przysiółek sołectwa Piłatkowce, 
gm. Jezierzany, pow. Borszczów  
Korczunek, osiedle, sołectwo Tadanie, gm. 
Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Korczunek, sołectwo Łany Polskie, gm. 
Kamionka Strumiłowa,  pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Korczunek, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Korczunek, gm. Bruckenthal, pow. Rawa 
Ruska 
Korczunek, przysiółek, gm. Daszawa, pow. 
Stryj 
Korczunek Stary, gm. Korytnica, pow. 
Włodzimierz  
Korczunek (Korczunek-Brzezina), kolonia, 
gm. Grzybowica, pow. Włodzimierz 
Korczunek Grozowski (Karczunek 
Hrozowski), kolonia, gm. Chorów, pow. 
Zdołbunów, obok Hremiacze, Biełaszów
Korczunek, gm. Puków, pow. Rohatyn 
Korczunek, gm. Płuhów, pow. Złoczów 
Korczunek, gm. Katerburg, pow. Krzemieniec 
Korczunki Pjańskie, futor, gm. Malin, pow. 
Dubno 
Korczy, gm. Lubycza Królewska, pow. Rawa 
Ruska 
Korczyn, wieś i futor, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol 
Korczyn, wieś i dwór, gm. Korczyn, pow. 
Sokal 
Korczyn Rustykalny, wieś i dwór, gm. 
Synowódzko Wyżne, pow. Stryj 
Korczyn Szlachecki, wieś i dwór, gm. 
Synowódzko Wyżne, pow. Stryj 
Korczyna, wieś, gm. Korczyna, pow. Krosno 
Kordołówka, przysiółek, gm. Kopyczyńce, 
pow. Kopyczyńce 
Kordyszów, wieś, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Koreni, gm. Krymno, pow. Kowel   
Korenia Werch, gm. Antonówka, pow. Sarny   
Korenie, gm. Kisorycze, pow. Sarny  
Koreckie (Koreśkie), futor, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol 
Korelówka, folwark, gm. Jezierzany, pow. 
Buczacz, obok Hrehorów 
Korhynie, gm. Lubycza Królewska, pow. 
Rawa Ruska 
Koriń, folwark, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Korków, osada, gm. Waręż, pow. Sokal 
Korksowiec, gm. Borynia, pow. Turka 
Korma, kolonia, gm. Kiwerce, pow. Łuck 
Korma, futor, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Kormaczówka, wieś, gm. Białozórka, pow. 
Krzemieniec 
Kormanice, wieś i dwór, gm. Hermanowice, 
pow. Przemyśl 
Kornaczówka, wieś, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec 
Kornagi, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Kornalowice, wieś i folwark, gm. Kalinów, 
pow. Luboml 
Kornatycia, gm. Zgorany, pow. Luboml  
Korne, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Korne, gm. Husaków, pow. Mościska 
Kornelin, gm. Bursztyn ,pow. Rohatyn 
Kornelówka, przysiółek, gm. Ruda, pow. 
Żydaczów 
Korniaktów, wieś, gm. Kosina, pow. Łańcut 
Kornice, wieś, gm. Barańczyce, pow. Sambor 
Kornicki, gm. Hoszany, pow. Rudki 
Kornicz, wieś i dwór, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja 
Kornie, wieś i dwór, gm. Wierzbica, pow. 
Rawa Ruska 
Korniejówka, kolonia, gm. Połonka, pow. 
Łuck 
Kornielin (Kornelin), futor, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol 
Kornik, futor, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Kornin, wieś, gm. Równe, pow. Równe 

Korniów, wieś i dwór, gm. Czenelica, pow. 
Horodenka 
Korniówka, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka 
Korolenka, gm. Jabłonów, pow. Kołomyja 
Korolowa, gm. Huszcza, pow. Luboml   
Korolówka, miasteczko i dwór, gm. 
Korolówka, pow. Borszczów 
Korolówka, kolonia, gm. Leszniów, pow. 
Brody 
Korolówka, folwark, gm. Nieźwiska, pow. 
Horodenka 
Korolówka, wieś i dwór, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja 
Korolówka, wieś i dwór, gm. Tarnowica 
Polna, pow. Tłumacz 
Korolówka, gm. Maksymówka, pow. Zbaraż 
Korolówka, gm. Ożydów, pow. Złoczów 
Korolówka Dolna, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja 
Koroluki, gm. Lubianki Wyższe, pow. Zbaraż 
Koropczyk, gm. Remizowce, pow. Złoczów 
Koropiec, wieś i dwór, gm. Koropiec, pow. 
Buczacz 
Koropiec, wieś i dwór, gm. Remizowce, pow. 
Złoczów 
Koropuż, wieś, gm. Hoszany, pow. Rudki 
Korost, gm. Neudorf, pow. Drohobycz 
Korost, wieś, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Korostki, rezydencja; „pięknie nad rzeką 
Słucz położone Korostki”  (http://www.
wolhynia.pl/index.p?option=com_t&view=art
icle&id=284&catid=24&Itemid=101 )
Korost Stary, futor, gm. Stepań, pow. 
Kostopol 
Korostowa, wieś, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec 
Korostowa, wieś i folwark, gm. Chorów, pow. 
Zdołbunów 
Korostowice, wieś, gm. Bursztyn, pow. 
Rohatyń 
Korostów, wieś i dwór, gm. Koziowa, pow. 
Stryj 
Koroszcza, gm. Silno, pow. Łuck  
Korościatyn, wieś i dwór, gm. Monasterzyska, 
pow. Buczacz 
Korościatyn, wieś i folwark, gm. Tuczyn, 
pow. Równe 
Korośnica (Josefsberg), gm. Medenice, pow. 
Drohobycz 
Korotkie, gm. Lubitów, pow. Kowel     
Korown, gm. Krymno, pw. Kowel  
Korowie, futor, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Korpaczyzna, gm. Dolina, pow. Dolina 
Korpiłówka, wieś, gm. Równe, pow. Równe 
Korsów, wieś, gm. Leszniów, pow. Brody 
Korsynie, wieś, gm. Wielick, pow. Kowel 
Korszowiec, wieś i folwark, gm. Połonka, 
pow. Łuck 
Korszów, wieś i dwór, gm. Korszów, pow. 
Kołomyja 
Korszów, wieś, kolonia i folwark, gm. 
Czaruków, pow. Łuck 
Korszów, wieś, gm. Mizocz, pow. Zdołbunów 
Korszyłów, wieś, gm. Zborów, pow. Zborów 
Korszyłówka, wieś, gm. Oleksiniec Stary, 
pow. Krzemieniec 
Korszyłówka, wieś i dwór, gm. 
Podwołoczyska, pow. Skałat 
Kortelisy, wieś, gm. Górniki, pow. Kowel 
Kortit, gm. Antonówka, pow. Sarny  
Korycze, futor, gm. Kostopol, pow. Kostopol 
Korynie, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Koryńcewa, gm. Pomorzany, pow. Zborów 
Koryta, wieś, gm. Malin, pow. Dubno 
Korytnica, wieś, gm. Świniuchy, pow. 
Horochów 
Korytnica, miasteczko, gm. Korytnica, pow. 
Włodzimierz 
Korytniki, wieś i dwór, gm. Kuńkowce, pow. 
Przemyśl 
Korytno, wieś, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Korytyszcze, przysiółek, gm. Kropiwnik 
Nowy, pow. Drohobycz 
Korytyszcze, gm. Chorów, pow. Zdołbunów  
Korzec, miasto, gm. Korzec, pow. Równe 
Korzec Fajans, przedmieście miasta Korzec, 
pow. Równe  
Korzec Nowy Korzec, przedmieście miasta 
Korzec, pow. Równe  
Korzec Rzadkówka, przedmieście miasta 
Korzec, pow. Równe 
Korzelice, wieś i dwór, gm. Dobrzanica, pow. 
Przemyślany 
Korzenica, wieś i dwór, gm. Laszki, pow. 
Jarosław 

Korzeniec, wieś i dwór, gm. Bircza, pow. 
Dobromil 
Korzmanka, leśniczówka, gm. Mikulicze, 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Korzyść, wieś, gm. Międzyrzecz, pow. Równe 
Korzyść Niemiecka, kolonia, gm. 
Międzyrzecz, pow. Równe 
Korzyść Ruska, kolonia, gm. Międzyrzecz, 
pow. Równe 
Korżkowce, wieś, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec 
Korżowa, wieś, gm. Zawałów, pow. Podhajce 
Kosaczówka, gm. Pnikut, pow. Mościska 
Kosań, gm. Hołowno, pow. Luboml    
Kosarewo, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno 
Kosarów, gm. Korszów, pow. Kołomyja 
Kosarzowka, wieś i folwark, gm. Młynów, 
pow. Dubno 
Kosice, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Kosienice, wieś, gm. Orzechowce, pow. 
Przemyśl 
Kosiki, gm. Miżyniec, pow. Przemyśl 
Kosina, wieś, gm. Kosina, pow. Łańcut 
Kosina, przysiółek, gm. Czudec, pow. 
Rzeszów 
Kosmacz, wieś, gm. Kosmacz, pow. 
Kołomyja 
Kosmacz, wieś, gm. Rosulna, pow. Nadwórna 
Kosmaczów, wieś, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Kosmaczów, kolonia i osada, gm. Stepań, 
pow. Kostopol, obok Złotolin, Ur. Krasna 
Horka 
Kosmaczów, futor, gm. Stydyń Wielki, pow. 
Kostopol, obok Ur. Pieszczanka, Ur. Starówki 
Kosmaczówka, gm. Rosulno, pow. Nadwórna, 
obok Kosmacz 
Kosmówka, kolonia, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz 
Kosobudy, gm. Cieszanów, pow. Lubaczów 
Kosobudy, gm. Płazów, pow. Lubaczów  
Kosowata, gm. Hołowno, pow. Luboml    
Kosowiec, gm. Hołowno, pow. Luboml  
Kosowiec, wieś, gm. Lubień Wielki, pow. 
Gródek Jagielloński 
Kosowo, wieś, gm. Lubikowicze, pow. Sarny 
Kosowy, gm. Niwiska, pow. Kolbuszowa 
Kosów, gm. Polana, pow. Lesko 
Kosów (Kosów Huculski), miasto, gm. 
Kosów, pow. Kosów, woj. Stanisławów  
Kosów, wieś i dwór, gm. Kosów, pow. 
Czortków, obok Romaszówka, Chomiakowka, 
Biały Potok 
Kosów Stary, wieś, gm. Kosów Stary, pow. 
Kosów 
Kossowiec, osada, gm. Komarno, pow. Rudki 
Kostarowce, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok 
Kosteniów, gm. Janczyn, pow. Przemyślany  
Kostianów, gm. Krymno, pow. Kowel  
Kostopol, miasteczko, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol, woj. Wołyń  
Kostyw Gaj, gm. Podkamień, pow. Brody, 
obok Rewegów Gaj, folwark Swyrydówka, 
Pieniaki 
Kostywienta, osada, gm. Medyka, pow. 
Przemyśl 
Kosyczki, gm. Nowosiółka, pow. Podhajce 
Kosyna, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Kosyń, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny  
Koszałów, gm. Równe, pow. Równe  
Koszara, kolonia, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Koszarki, gm. Huszcza, gm. Luboml, obok 
Wólka Uhruska 
Koszary, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Koszary, osada, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Koszary, stacja kolejowa, gm. Stare Koszary, 
pow. Kowel 
Koszary, wieś, gm. Pulemiec, pow. Luboml 
Koszary, osada, gm. Silno, pow. Łuck 
Koszary, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Koszatów, wieś i folwark, gm. Dziatkowicze, 
pow. Równe 
Kosze, gm. Kołtów, pow. Złoczów, gm. Ruda 
Kołtowska 
Koszelów, wieś, gm. Nadycze, pow. Żółkiew, 
obok Doroszów, Stroniatyn 
Koszelówka, kolonia, gm. Trościaniec, pow. 
Łuck 
Koszlaki, wieś i dwór, gm. Koszlaki, pow. 
Zbaraż 
Koszlaków, gm. Turzysk, pow. Kowel  
Koszmaki, wieś, gm. Rafałówka, pow. Sarny 
Koszmanka, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz  

Koszów, wieś i folwark, gm. Torczyn, pow. 
Łuck 
Koszów, gajówka, gm. Podzwierzyniec, pow. 
Rudki, obok Kołodruby 
Koszówki, przysiółek wsi Jazienica Polska, 
gm. Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Kosztowa, wieś, gm. Dubiecko, pow. 
Przemyśl 
Koszyckie (Koszycko), futor, gm. Krupiec, 
pow. Dubno 
Koszykowskie, sołectwo Dobrotwór, gm. 
Dobrotwór, pow. Kamionka Strumiłowa 
Koszyłowce, wieś i dwór, gm. Koszyłowce, 
pow. Zaleszczyki, obok Popowce, Ceprowce 
Koszyłów, wieś, gm. Zborów, pow. Zborów 
Koszyszcze Duże, kolonia, gm. Kołki, pow. 
Łuck 
Koszyszcze Małe, kolonia. gm. Kołki, pow. 
Łuck 
Koszutów, wieś, gm. Równe, pow. Równe 
Kościaniec, wieś, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Kościanka, gm. Zgorany, pow. Luboml 
Kościejów, wieś, gm. Brzuchowice, pow. 
Lwów 
Kościeszyn, wieś i dwór, gm. Waręż, pow. 
Sokal 
Kościelniki, wieś, gm. Potok Złoty, pow. 
Buczacz 
Kościelniki, wieś, gm. Kupnowice Nowe, 
pow. Rudki 
Kościelniki, wieś i dwór, gm. Sinków, pow. 
Zaleszczyki 
Kościelnówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Kościelny Ostrów (Kościelny Futor), futor, 
gm. Bereźne, pow. Kostopol 
Kościuchnówka, folwark i osada fabryczna, 
gm. Nowy Czrtorysk, pow. Łuck 
Kościuki, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kościukowa Rudka, gm. Silno, pow. Łuck  
Kościuszki, osada, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno  
Kościuszków (Kościuszkowo), osada 
wojskowa, gm. Połonka, pow. Łuck 
Kościuszków, gm. Leszniów, pow. Brody 
Kościuszkówka, osada, gm. Jagielnica, pow. 
Czortków 
Kościuszkówka, gm. Koszyłowce, pow. 
Zaleszczyki 
Kościuszyn, gm. Pulemiec, pow. Luboml  
Kośków, rezydencja (http://www.wolhynia.pl/
index.p?option=com_t&view=article&id=347
&catid=24&Itemid=101 ) 
Kośmierzyn, wieś i dwór, gm. Potok Złoty, 
pow. Buczacz 
Kotały, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Kotań, wieś, gm. Kotań, pow. Jasło 
Kotiaczyn, futor, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Kotiatycze, przysiółek, gm. Hołyń, pow. 
Kałusz 
Kotiecza, gm. Datyń, pow Kowel  
Kotiużyńce, wieś, folwark i futor, gm. 
Wiśniowiec, pow. Krzemieniec, obok Maniów 
Kotły, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzimierz 
Kotomelki, gm. Stydyń, pow. Kostopol   
Kotoryny, wieś, gm. Żurawno, pow. 
Żydaczów 
Kotowa Wola, wieś i dwór, gm. Zbydniów, 
pow. Tarnobrzeg 
Kotowicze, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Kotownia, wieś, gm. Horodyszcze, pow. 
Sambor 
Kotowska Wólka, kolonia, gm. Poddębce, 
pow. Łuck 
Kotowszczyzna, kolonia, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Kotów, wieś, gm. Potutory, pow. Brzeżany 
Kotów, wieś i dwór, gm. Żohatyn, pow. 
Dobromil 
Kotów, wieś, gm. Poddębce, pow. Łuck 
Kotów, gm. Łabowa, pow. Nowy Sącz 
Kotów, wieś, gm. Tuczyn, pow. Równe 
Kotówka, wieś i dwór, gm. Kopyczyńce, pow. 
Kopyczyńce  
Kotulskie, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec  
Kotusz, futor, gm. Chocieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Kotuszówka, gm. Potok Złoty, pow. Buczacz 
Kotuzów, wieś i dwór, gm. Wiśniowczyk, 
pow. Podhajce 
Koty, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno, obok 
Tabaczuki 

http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=284&catid=24&Itemid=101
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Koty, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów 
Koty Łachiny, futor, gm. Krupiec, pow. 
Dubno 
Kotyczki, przysiółek, gm. Lisznia, pow. 
Drohobycz 
Kotyczki, gm. Dobrowlany, pow. Drohobycz 
Kotyli, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Kotylne, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Kotylnica, folwark, gm. Podhorodce, pow. 
Stryj 
Kowal, kolonia, gm. Huszcza, pow. Luboml  
Kowalcowa, gm. Kisorycze, pow. Sarny  
Kowalczuki, osada, gm. Toporów, pow. 
Radziechów, obok Olinki, Horbacze 
Kowale, osada, gm. Adamówka, pow. 
Jarosław 
Kowale, przysiółek, gm. Jeżowe, pow. Nisko 
Kowale, przysiółek, gm. Potylicz, pow. Rawa 
Ruska 
Kowale, gm. Krechów, pow. Żółkiew, obok 
Harachi 
Kowale (Kowaliki), futor, gm. Krupiec, pow. 
Dubno, obok Chotówka, Hrada 
Kowaliki, futor, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Kowaliki, gm. Stubno, pow. Przemyśl  
Kowaliki, gm. Małnów, pow. Mościska 
Kowalkówka, gm. Osławy Białe, pow. 
Nadwórna 
Kowalowa Posieka, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Kowalów Róg, gm. Lubikowicze, pow. Sarny  
Kowalówka, wieś i dwór, gm. Monasterzyska, 
pow. Buczacz 
Kowalówka, kolonia, gm. Turzysk, pow. 
Kowel 
Kowalówka, gm. Cieszanów, pow. Lubaczów 
Kowalówka, folwark, gm. Janówka, pow. 
Tarnopol 
Kowalówka Jabłoniowska, gm. Jabłonów, 
pow. Kołomyja 
Kowalów Kąt, gm. Wierzchnia, pow. Kałusz, 
obok Zbora. Zawadka 
Kowalówki, gm. Borynia, pow. Turka 
Kowalskie, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kowałyki, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec  
Kowbań, wieś, gm. Skobełka, pow. Horochów 
Kowel, miasto, gm. Kowel, pow. Kowel, 
woj. Wołyń   
Kowenice, wieś i dwór, gm. Barańczyce, pow. 
Sambor 
Kowerdiuków, gm. Maniewicze, pow. Kowel  
Kowli, gm. Nowy Czartorysk, pow. Łuck    
Kowyrek, gm. Nawarja, pow. Lwów 
Kozacka Chata, osada, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Kozackie Mogiły, kolonia, gm. Tesłuhów, 
pow. Dubno, obok Plaszowa, Ostrów 
Kozaczka, gajówka, gm. Stawczany, pow. 
Gródek Jagielloński 
Kozaczki Małe, wieś, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec 
Kozaczki Wielkie, wieś, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec 
Kozaczok, gm. Luboml, pow. Luboml  
Kozaczów, osada, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja 
Kozaczówka, wieś, gm. Okopy Św. Trójcy, 
pow. Borszczów, obok Laszkowica, Isakowa 
Kozaczyna, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec  
Kozaczyzna, wieś, gm. Jezierzany, pow. 
Borszczów 
Kozak, wieś, gm. Korzec, pow. Równe 
Kozak, gm. Antonówka, pow. Sarny 
Kozaki, gm. Poczajów, pow. Krzemieniec  
Kozaki, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Kozaki, przysiółek, gm. Lubaczów, pow. 
Lubaczów 
Kozaki, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Kozaki, gm. Wołczkowce, pow. Śnatyń 
Kozaki, wieś, gm. Folwarki, pow. Złoczów 
Kozaki Koszekowskie, osada, gm. Dobrotwór, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Kozakiewicz, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck 
Kozakowa Dolina, kolonia, gm. Czaruków, 
pow. Łuck, obok Kołodeż, Żabcze, 
Kundziwola 
Kozakowa Niwa, gm. Turzysk, pow. Kowel 
Kozara, wieś, gm. Bukaczowce, pow. 
Rohatyń 
Kozia Góra, folwark, gm. Tłuste, pow. 
Zaleszczyki, obok Hołowczyńce 
Kozelce, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Koziarnia, wieś i dwór, gm. Rudnik, pow. 
Nisko 

Koziarnik Chłopski, wieś, gm. Ludwipol, 
pow, Kostopol 
Koziarnik Chotyński, wieś, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol 
Koziary, gm. Nowe Sioło, pow. Zbaraż 
Koziatnik, gm. Szack, pow. Luboml    
Koziatyn, wieś i folwark, gm. Podberezie, 
pow. Horochów 
Kozice, gm. Domaryż, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kozice, wieś i dwór, gm. Brzuchowice, pow, 
Lwów 
Kozickie Mogiły, kolonia, gm. Tesłuhów, 
pow. Dubno 
Koziejówka, gm. Lipsko, pow. Lubaczów 
Koziejówka, przysiółek, gm. Dzików Stary, 
pow. Lubaczów 
Kozielec, przysiółek, gm. Tarnobrzeg, pow. 
Tarnobrzeg 
Kozielniki, wieś i dwór, gm. Dawidów, pow. 
Lwów 
Kozin, miasteczko, wieś i folwark, gm. 
Krupiec, pow. Dubno 
Kozin, kolonia, gm. Kniahininek, pow. Łuck 
Kozin, wieś i folwark, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Kozina, wieś i dwór, gm. Krasne, pow. Skałat 
Kozina, wieś, gm. Jezupol, pow. Stanisławów 
Kozioł, kolonia i gajówka, gm. Silno, pow. 
Łuck 
Kozioł, wieś, gm. Chocieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Koziołek, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów   
Koziołok, gm. Chorów, pow. Zdołbunów 
Kozionka, gm. Hołowno, pow. Luboml  
Koziowa, wieś i dwór, gm. Koziowa, pow. 
Stryj 
Koziulszczyzna, gm. Poczajów, pow. 
Krzemieniec  
Koziury, gajówka, gm. Kamionka Strmiłowa, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Kozłowo, gm. Poczajów, pow. Krzemieniec 
Kozłowszczyzna, gm. Poczajów, pow. 
Krzemieniec  
Kozłów, wieś i folwark, gm. Chorów, pow. 
Horochów 
Kozłów, wieś i dwór, gm. Milatyn Nowy, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Kozłów, osada, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Kozłów, miasteczko i dwór, gm. Kozłów, 
pow. Tarnopol 
Kozłów, gm. Laszki, pow. Jarosław 
Kozłówek, wieś, gm. Wiśniowa, pow. Krosno 
Kozły, przysiółek, gm. Stany, pow. Nisko 
Kozowa, miasteczko i dwór, gm. Kozowa, 
pow. Brzeżany 
Kozówka, wieś i dwór, gm. Kozowa, pow. 
Brzeżany 
Kozówka, wieś i dwór, gm. Baworów, pow. 
Tarnopol 
Kozubale, gm. Siedliska, pow. Rawa Ruska 
Kozubejka, gm. Hryniawa, pow. Kosów 
Kozulka, gm. Kresów, pow. Żółkiew 
Kozy, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kozyniec, gm. Korszów, pow. Kołomyja 
Kozyrszczyzna, futor,  gm. Kniahinin, pow. 
Dubno  
Koźlakowskie, folwark, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Koźle, kolonia. gm. Silno, pow. Łuck 
Koźle, gm. Kołki, pow. Łuck    
Koźlenicze, wieś, gm. Powursk, pow. Kowel
Koźlin, wieś, gm. Aleksandrja, pow. Równe 
Koźlinicze, wieś, gm. Nowy Czartorysk, pow, 
Łuck   
Koźliny, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl 
Koźliński Majdan, kolonia, gm. Aleksandrja, 
pow. Równe 
Kożeniaki, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Kożliniec, gm. Haczów, pow. Brzozów 
Kożuchów, wieś, gm. Wiśniowa, pow. Krosno 
Kożuszne, przysiółek, gm. Szczawne, pow. 
Sanok 
Kózki, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Kradłówka, gm. Kniahininek, pow. Łuck 
Kraczek, kolonia, gm. Czruków, pow. Łuck 
Kraczkowa, wieś, gm. Łańcut, pow, Łańcut 
Krać, wieś i folwark, gm. Olesk, pow. 
Włodzimierz  
Kraje, gm. Niesuchoiże, pow. Kowel  
Krajna, wieś, gm. Bircza,pow. Dobromil 
Krajowice, wieś i dwór, gm. Krajowice, pow. 
Jasło 
Krajów Nowy, kolonia, gm. Buhryń, pow. 
Równe 

Krajów Stary, wieś, gm. Buhryń, pow. Równe 
Krakowiec, miasto i dwór, gm. Krakowiec, 
pow. Jarosław 
Krakowszczyzna, gm. Trościaniec, pow. Łuck 
Kraków, gm. Płazów, pow. Lubaczów, obok 
Żuków. Gorajec 
Kramarzówka, wieś i dwór, gm. Pruchnik, 
pow. Jarosław 
Kranzberg (Wieńczyce), wieś, gm. Dublany, 
pow. Sambor 
Krasice, wieś i dwór, gm. Olszany, pow. 
Przemyśl 
Krasiczyn, miasteczko, dwór i zamek, gm. 
Prałkowce, pow. Przemyśl 
Krasiczyn, przysiółek, gm. Baranów, pow. 
Tarnobrzeg 
Krasiczyn, wieś, gm. Dzibułki, pow. Żółkiew, 
obok Babiatycze, Żełdec 
Krasiejów, wieś i dwór, gm. Uście Zielone, 
pow. Buczacz 
Krasilno, kolonia, gm. Malin, pow. Dubno  
Krasiłów, rezydencja, (http://www.wolhynia.
pl/index.p?option=com_t&view=article&id=3
46&catid=24&Itemid=101 )
Krasiłówka, wieś, gm. Ottynia, pow. Tłumacz 
Kraska, wieś, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Kraski, futor, gm. Powórsk, pow. Kowel 
Kraskowce, wieś, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec 
Krasna, wieś i dwór, gm. Łdziany, pow. 
Kałusz 
Krasna, wieś, gm. Korczyna, pow. Krosno 
Krasna, wieś i dwór, gm. Łanczyn, pow. 
Nadwórna 
Krasna, wieś i dwór, gm. Zborów, pow, 
Zborów 
Krasna Góra, wieś, gm. Brzozdowce, pow. 
Bóbrka 
Krasna Góra, kolonia, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Krasna Góra, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz  
Krasna Górka (Krasnopiórka), kolonia, gm. 
Antonówka, pow. Sarny 
Krasna Hola, gm. Kisorycze, pow. Sarny  
Krasna Oś, futor, gm. Bielska Wola, pow. 
Sarny 
Krasne, wieś i folwark, gm. Kniahinin, pow. 
Dubno 
Krasne, wieś, gm. Adamówka, pow. Jarosław 
Krasne, futor, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Krasne, futor, pow. Hołowno, pow. Luboml 
Krasne, przysiółek wsi Wiśniowczyk, gm. 
Dunajów, pow. Przemyślany  
Krasne, wieś, gm. Słocina, pow. Rzeszów 
Krasne, wieś i dwór, gm. Krasne, pow. Skalat 
Krasne, wieś i dwór, gm. Matków, pow. Turka 
Krasne, wieś i dwór, gm. Krasne, pow. 
Złoczów 
Kraśnica, gm. Barańczyce, pow. Sambor, 
obok Chlewiska 
Kraśniłówka, futor, gm. Chocieszów, pow. 
Kamień Koszyrski, obok Jezioro Sircze, 
Nadleśnictwo Prypeć 
Krasnoduby, wieś, gm. Stare Koszary, pow. 
Kowel 
Krasnohola, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Krasnoila, wieś, gm. Jasieniów Górny, pow. 
Kosów 
Krasnolesie, folwark, gm. Litwinów, pow. 
Podhajce, obok Sławentyn 
Krasnołuka, wieś, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec 
Krasnopol, kolonia, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Krasnopuszcza, wieś i dwór, gm. Buszcze, 
pow. Brzeżany 
Krasnosielce, wieś, gm. Kapuścińce, pow. 
Zbaraż 
Krasnosielce, wieś, gm. Płuhów, pow. 
Złoczów 
Krasnosielce, wieś i folwark, gm. Huszcza, 
pow. Równe 
Krasnostawce, wieś i dwór, gm. Zadubrowce, 
pow. Śniatyń 
Krasnowieczyzna, przysiółek wsi Milno, gm. 
Załoźce, pow. Zborów 
Krasnowola, wieś, gm. Stare Koszary, pow. 
Kowel 
Krasnowola, kolonia, gm. Bereźce, pow. 
Luboml, obok Kąty, Zawale 
Krasnowola, wieś, osada i folwark, gm. Silno, 
pow, Łuck 
Krasny Bór, wieś i osada leśna, gm. Pulemiec, 
pow. Luboml 
Krasny Bór, leśniczówka, gm. Lubieszów, 
pow. Kamień Koszyrski 

Krasny Krem, gajówka, gm. Kołki, pow. Łuck 
Krasny Sad, kolonia, gm. Czaruków, pow. 
Łuck 
Krasny Wierch, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Krasów, wieś i dwór, gm. Krasów, pow. 
Lwów 
Krasów Czeski, wieś, gm. Skobełka, pow. 
Hrochów 
Krasów Ruski, wieś, gm. Skobełka, pow. 
Horochów 
Krasówka, wieś i dwór, gm. Borki Wielkie, 
pow. Tarnopol 
Krasutczyn, gm. Korszów, pow. Kołomyja 
Kraśnica, osada, gm. Dubno, pow. Dubno, 
obok Pohorelce 
Kraśnica, gm. Powursk, pow. Kowel, obok 
kol. Cegielnia, Miryn 
Kraśnica, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe  
Kraśnica, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów    
Kraśnica Ułańska, osada, gm. Dubno, pow. 
Dubno
Kraśnik, gm. Żabie, pow. Kosów 
Kraśnik Pod Kretą, gm. Żabie, pow. Kosów 
Krateń, gm. Datyń, pow. Kowel  
Krause, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Krawce, gm. Radawa, pow. Jarosław 
Krawce, wieś i dwór, gm. Grębów, pow. 
Tarnobrzeg 
Krawcowa Darownizna, gm. Klesów, pow. 
Sarny 
Krąg Horodyszcze, gm. Turka, pow. Turka 
Krąglak, gm. Leszniów, pow. Brody 
Krąglik, futor, gm. Korzec, pow. Równe 
Krąglik, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe  
Krąglik Bobicze, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz  
Krągła, folwark, gm. Gusztyn, pow. 
Borszczów, obok Zbrzyź, Żabińce 
Krągła, gm. Narajów Miasto, pow. Brzeżany 
Krągłe Błoto (Dermanka), kolonia, gm. 
Derażne, pow. Kostopol  
Krążki, kolonia, gm. Młynów, pow. Dubno
Krechowice, wieś, gm. Łysiec, pow. 
Stanisławów 
Krechowice, wieś i dwór, gm. Broszniów, 
pow. Dolina 
Krechowiecka, osada wojskowa, gm. 
Aleksandria, pow. Równe 
Krechów, wieś i dwór, gm. Krechów, pow. 
Żółkiew 
Krechów, wieś, gm. Ruda, pow. Żydaczów 
Krechówka, wieś, gm. Sokołów, pow. Stryj 
Kreców, wieś i dwór, gm. Kuźmina, pow. 
Dobromil 
Kreców, gm. Tyrawa Wołoska, pow. Sanok 
Kreływo, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Kremasz, wieś, gm. Chorów, pow. Horochów 
Kremerówka, wieś, gm. Chodorów, pow. 
Bóbrka 
Kremienne, gm. Klesów, pow. Sarny  
Kreniczne, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec
Kresówka, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck 
Kretowce, wieś i dwór, gm. Lubianki Wyższe, 
pow. Zbaraż 
Kręciata, przysiółek, gm. Jasionka Masiowa, 
pow. Turka 
Kręciłów, przysiółek, gm. Krasna, pow. 
Skałat 
Kręglak, kolonia, gm. Kisielin, pow. 
Horochów 
Krępak, gm. Bircza, pow. Dobromil 
Krępna, wieś, gm. Krępna, pow. Jasło 
Kręta Słoboda, wieś, gm. Klesów, pow. Sarny 
Kręty Brzeg, gm. Zdołbica, pow. Zdołbunów  
Krogulec, wieś i dwór, gm. Wasylkowce, pow. 
Kopyczyńce 
Kropewnyna, gm. Siedliszcze, pow. Kowel   
Kropielniki, wieś, gm. Kupnowice Nowe, 
pow. Rudki 
Kropiwiszcze, wieś, gm. Matyjowce, pow. 
Kołomyja 
Kropiwna, wieś i dwór, gm. Remizowce, pow. 
Złoczów 
Kropiwnicki, wieś, gm. Szack, pow. Luboml 
Kropiwnik, wieś i dwór, gm. Dobromil, pow. 
Dobromil 
Kropiwnik, wieś. gm. Wygoda, gm. Dolina 
Kropiwnik, wieś, gm. Hołyń, pow. Kałusz 
Kropiwnik Nowy, wieś i dwór, gm. 
Kropiwnik Nowy, pow. Drohobycz 
Kropiwnik Stary, gm. Kropiwnik Nowy, pow. 
Drohobycz 
Kropiwniki, wieś, gm. Szack, pow. Luboml, 
obok Ur. Brody, Wilica, Butmer 
Kropiwszczyzna, kolonia i wieś, gm. 
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Grzybowica, pow. Włodzimierz 
Kropliszcze, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Kropówki, folwark, gm. Hołhocze, pow. 
Podhajce 
Kropy, osada, gm. Wola Wysocka, pow. 
Żółkiew 
Krosienko, wieś, gm. Przemyślany, pow. 
Przemyślany 
Krosno, miasto, gmina i powiat Krosno, 
woj. Lwów 
Krosnówka, futor, gm. Hoszna, pow. Równe 
Krościenko, wieś, gm. Krościenko, pow. 
Dobromil 
Krościenko Wyżne, wieś, gm. Korczyna, pow. 
Krosno 
Krotoszyn, wieś i dwór, gm. Dawidów, pow, 
Lwów 
Krowatka, wieś, gm. Szczuczyn, pow. Łuck 
Krowica, wieś i dwór, gm. Lisie Jamy, pow. 
Lubaczów 
Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów, pow. 
Lubaczów 
Krowica Lasowa, wieś, gm. Lisie Jamy, pow. 
Lubaczów 
Krowica Sama, wieś i dwór, gm. Lisie Jamy, 
pow. Lubaczów 
Krowinka, wieś i dwór, gm. Łoszniów, pow. 
Trembowla 
Król Podolce, wieś, gm. Świniuchy, pow. 
Horochów, obok Pustomyty 
Króla, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Królewska Kolonia, gm. Bereżce, pow. 
Luboml 
Królewski Most (Tarnobór), futor, gm. 
Bereżce, pow. Krzemieniec 
Królewszczyzna, kolonia, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Królewszczyzna, kolonia, gm. Łozowa, pow. 
Tarnopol 
Królewszczyzna, osiedle wsi Justynówka, gm. 
Nowosiółka, pow. Podhajce 
Królewszczyzna, gm. Grębów, pow. 
Tarnobrzeg 
Królewszczyzna, gm. Komorniki, pow. Turka 
Królik Polski, wieś, gm. Rymanów, pow. 
Sanok 
Królik Wołoski, wieś, gm. Rymanów, pow. 
Sanok 
Królików, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Królin, wieś, gm. Twierdza, pow. Mościska 
Królowa Ruska, wieś, gm. Królowa Ruska, 
pow. Nowy Sącz 
Królówka, gm. Łysiec, pow. Stanisławów 
Królówka, folwark, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Krótka Lenia, gm. Załoźce, pow. Zborów 
Krówki, gm. Radawa, pow. Jarosław 
Krówniki, wieś, gm. Popowice, pow. 
Przemyśl 
Krucha, gm. Siedliszcze, pow. Kowel  
Kruchenicze, wieś, gm. Chorów, pow. 
Horochów  
Kruchy, gm. Kostopol, pow. Kostopol  
Krucza, kolonia, gm. Dubno, pow. Dubno 
Krug, gm. Lubikowicze, pow. Sarny  
Kruga, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Krugi Stebelskie, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Krugi, gm. Deraźne, pow. Kostopol  
Krugiel, gm. Stare Koszary, pow. Kowel  
Krugle, gm. Równe, pow. Równe 
Kruglec, gm. Kołki, pow. Łuck 
Krugłe, gm. Maniewicze, pow. Kowel 
Krugłe, gm. Siedliszcze, pow. Kowel 
Krugłoć, gm. Kołki, pow. Łuck 
Krugłoje, gm. Aleksandrja, pow. Równe 
Krugłyć, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck 
Krugolec (Kruholec), wieś, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Kruh, gm. Lubikowicze, pow. Sarny 
Kruh, przysiółek, gm. Rozłucz, pow. Turka 
Kruhel, wieś i folwark, gm. Stare Koszary, 
pow. Kowel 
Kruhel Mały, wieś i dwór, gm. Prałkowce, 
pow. Przemyśl 
Kruhel Pawłosiowski, wieś i dwór, gm. 
Jarosław, pow. Jarosław 
Kruhel Pełkiński, gm. Jarosław, pow. 
Jarosław 
Kruhel Wielki, wieś i dwór, gm. Prałkowce, 
pow. Przemyśl 
Kruhla, gm. Pistyń, pow. Kosów 
Kruhlica, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Kruhła, futor, gm. Bereźne, pow. Kostopol 
Kruhłe, futor, gm. Kostopol, pow. Kostopol 
Kruhłe, futor, gm. Aleksandrja, pow. Równe 
Kruhłe, gm. Mikołajów, pow. Żydaczów, 

obok Trościaniec, Wola Wielka 
Kruhłe Błoto, futor, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol 
Kruhów, wieś i dwór, gm. Kołtów, pow. 
Złoczów 
Kruhów Garb, gm. Ostapie, pow. Skałat 
Kruhy, wieś, gm. Deraźne, pow. Kostopol 
Kruhy, kolonia, gm. Kostopol, pow. Kostopol 
Kruki, wieś i futor, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Kruki, futor, gm. Sudobicze, pow. Dubno 
Kruki, sołectwo Jazienica Ruska, gm. 
Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Krukienice, miasteczko i dwór, gm. Pnikut, 
pow. Mościska 
Krukowiec, osada, gm. Hoszany, pow. Rudki 
Kruli, futor, gm. Korzec, pow. Równe 
Krupa, wieś, gm. Poddębce, pow. Łuck 
Krupa Graniczna, wieś, pow. Poddębce, pow. 
Łuck 
Krupiec, gm. Lipsko, pow. Lubaczów 
Krupiec, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Krupka, gm. Komarno, pow. Rudki 
Krupowie, gm. Dąbrowica, pow. Sarny 
Krupsko, wieś, gm. Rozdół, pow. Żydaczów 
Kruszenica Rustykalna, wieś i dwór, gm. 
Podhorce, pow. Stryj 
Kruszelnica Szlachecka, wieś i dwór, gm. 
Podhorce, pow. Stryj 
Kruszewo, kolonia, gm. Antonówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 
Kruszki, osada, gm. Żydaczów, pow. 
Żydaczów 
Kruszniki, gm. Nowy Czartorysk, pow. Łuck 
Kruszyna, gm. Kamionka Strumiłowa, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Kruszyna, gm. Datyń, pow. Kowel 
Kruszyna, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Kruszyna, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Kruszyna, gm. Stepań, pow. Kostopol  
Kruszyniec, wieś, gm. Zgorany, pow. Luboml 
Kruszyny, kolonia i folwark, gm. 
Włodzimierzec, pow. Sarny 
Krutków Gaj, gm. Olejów, pow. Zborów 
Krutniki, gm. Folwarki, pow. Złoczów 
Krutniów, wieś, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Kruty Bereh, osada, gm. Zdołbica, pow. 
Zdołbunów 
Krutyhorb, gm. Stary Oleksiniec, pow. 
Krzemieniec  
Krutyłowski, futor, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny 
Krużki, leśniczówka, gm. Klesów, pow. Sarny 
Krużki, gm. Borynia, pow. Turka 
Krużki, futor, gm. Młynów, pow. Dubno 
Krużyki, wieś i dwór, gm. Kalinów, pow. 
Sambor 
Kryczka, wieś, gm. Porohy, pow. Nadwórna 
Kryczylsk, wieś, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Kryhłe, gm. Luboml, pow. Luboml   
Kryki, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów 
Kryków, gm. Sidorów, pow. Kopyczyńce 
Kryle, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Kryłos, wieś, gm. Błudniki, pow. Stanisławów 
Kryłowszczyzna, kolonia, gm. Grzybowica, 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Kryłów, wieś, gm. Warkowicze, pow. Dubno 
Kryłów, wieś i kolonia, gm. Korzec, pow. 
Równe 
Krymidów, wieś, gm. Delejów, pow. 
Stanisławów 
Krymienicia, gm. Datyń, pow. Kowel  
Kryminina, gm. Poczajów, pow. Krzemieniec 
Krymnica, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Krymno, wieś i futor, gm. Krymno, pow. 
Kowel 
Krymno, osada młyńska, gm. Bielska Wola, 
pow. Sarny 
Krymno, wieś, kolonia i folwark, gm. Kamień 
Koszyrski, pow. Kamień Koszyrski 
Krynica, wieś i dwór, gm. Horusko, pow. 
Drohobycz 
Krynica, folwark, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Krynica, osada, gm. Soszyczno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Krynica, gm. Luboml, pow. Luboml 
Krynica Wieś, wieś, gm. Krynica Wieś, pow. 
Nowy Sącz 
Krynica Zdrój, miasteczko, gm. Krynica 
Zdrój, pow. Nowy Sącz 
Krynicki, gm. Mizocz, pow. Zdołbunów  
Kryniczka, gm. Tuczyn, pow. Równe 

Kryniczka, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe 
Kryniczki, gm. Poczajów, pow. Krzemieniec
Kryniczki, gm. Wysocko Wyżne, pow. Turka 
Kryniczne, leśniczówka, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Krynycia, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Krysin Gaj, osada, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Krysowice, wieś i dwór, gm. Mościska, pow. 
Mościska 
Kryspiczyzna, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz  
Krystynopol, miasteczko i dwór, gm. 
Krystynopol, pow. Sokal 
Krysule, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Krywe, wieś, gm. Krywe, pow. Gorlice 
Krywa Kobyłka, gm. Zabłocie, pow. Kowel, 
obok Ur. Woronowo, Kraska 
Krywackie, futor, gm. Zgorany, pow. Luboml 
Krywany, gm. Wierzbiany, pow. Jarosław, 
obok Zawadów, Poruby 
Krywczana, gm. Wysocko Wyżne, gm. Turka, 
obok Mielniczne, Świniec 
Krywcze, gm. Dżuryn, pow. Czortków, obok 
Białobożnica, Bartoszówka 
Krywe, wieś, gm. Zawadka, pow. Turka, obok 
Dołżki, Pohar 
Krywe ad Cisna, gm. Cisna, pow. Lesko 
Krywe ad Tworylne, gm. Zatwarnica, pow. 
Lesko, obok Tworylczyk, Hulskie 
Krywec, gm. Żabie, pow. Kosów 
Kryweć, gm. Datyń, pow. Kowel   
Krywiaki, gm. Małnów, pow. Mościska 
Krywiec, gm. Podbuż, pow. Drohobycz 
Krywka, wieś, gm. Lutowiska, pow. Lesko 
Krywka, gm. Matków, pow. Turka, obok 
Husne Wyżne 
Krywopole, gajówka, gm. Worochta, pow. 
Nadwórna, obok Krywopole, Ilcia Dolna 
Krywucha, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Krywula, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Krywuszka, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Kryż, futor, gm. Podberezie, pow. Horochów 
Kryże, futor, gm. Radziwiłłów, pow. Dubno 
Kryżowa, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka, 
obok Czortowiec 
Krzaki, przysiółek, gm. Nisko, pow. Nisko 
Krzaki Wołkowyskie, futor, gm. Tesłuhów, 
pow. Dubno, obok Rohóźne, Wołkowyje 
Krzątka, gm. Majdan Królewski, pow. 
Kolbuszowa 
Krzeczewice, wieś i folwark, gm. Powursk , 
pow. Kowel 
Krzeczkowa, wieś i dwór, gm. Olszany, pow. 
Przemyśl 
Krzeczowice, wieś i dwór, gm. Kańczuga, 
pow. Przeworsk 
Krzeczów, wieś i folwark, gm. Grzybowica, 
pow. Włodzimierz  
Krzeczunowice, gm. Siemikowce, pow. 
Podhajce 
Krzemiec, gm. Prałkowce, pow. Przemyśl 
Krzemienica, wieś i folwark, gm. Łańcut, 
pow. Łańcut 
Krzemieniec, kolonia, gm. Chorów, pow. 
Horochów 
Krzemieniec, miasto, gm. Krzemieniec, 
pow. Krzemieniec 
Krzemieniec Berezyna, przedmieście miasta 
Krzemieniec 
Krzemieniec Dubieńska Rogatka, 
przedmieście miasta Krzemieniec 
Krzemieniec Dziewicza, przedmieście miasta 
Krzemieniec 
Krzemieniec Glinianka, przedmieście miasta 
Krzemieniec 
Krzemieniec Kuliczówka, przedmieście 
miasta Krzemieniec 
Krzemieniec Syczowka, przedmieście miasta 
Krzemieniec 
Krzemieniec Nowy, kolonia, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck 
Krzemieniec Stary, kolonia, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck 
Krzemienica, gm. Czarna, pow. Łańcut 
Krzemienna, wieś i dwór, gm. Dydnia, pow. 
Brzozów 
Krzemienne, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Krzeszów, kolonia, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Krzewica, wieś i dwór, gm. Tarnoszyn, pow. 
Rawa Ruska, obok Wasylów, Szczepiatyn 
Krzewin, zwany także Krzywinem, leży w 
pobliżu lewego brzegu Horynia i miasta 
Ostroga (http://www.wolhynia.pl/index.p?opt
ion=com_t&view=article&id=344&catid=24
&Itemid=101 ) 

Krzywa, część ws Domaradz, gm. Domaradz,  
pow. Brzozów 
Krzywa Niwa, futor, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny 
Krzywa Pałka, leśniczówka, gm. Dzików 
Stary, pow. Lubaczów 
Krzywa Wieś, przysiółek, gm. Kamień, pow. 
Nisko 
Krzywcza, miasteczko, gm. Krzywcza, pow. 
Przemyśl 
Krzywcze Dolne, wieś, gm. Krzywcze Górne, 
pow. Borszczów 
Krzywcze Górne, miasteczko i wieś, gm. 
Krzywcze Górne, pow. Borszczów  
Krzywczyce, wieś i dwór, gm. Krzywczyce, 
pow. Lwów 
Krzywczyki, wieś, folwark i osada wojskowa, 
gm. Wiśniowiec, pow. Krzemieniec, obok 
Łozy, Muchawiec 
Krzywda, leśniczówka, gm. Potutory, pow. 
Brzeżany, obok Liliatyn  
Krzywe, wieś i dwór, gm. Kozowa, pow. 
Brzeżany 
Krzywe, wieś, gm. Dydnia, pow. Brzozów 
Krzywe, gm. Wojtkowa, pow. Dobromil, obok 
Leszczawa Górna, Roztoka 
Krzywe, wieś i dwór, gm. Horyniec, pow. 
Lubaczów, obok Podemszczyzna, Tarasówka 
Krzywe, wieś i dwór, gm. Radziechów, pow. 
Radziechów, obok Orłówka, Dmytrów 
Krzywe, przysiółek, gm. Kamionka Wołoska, 
pow. Rawa Ruska 
Krzywe, wieś, gm. Ostapie, pow. Skałat 
Krzywe, gm. Bratkowce, pow. Stryj, obok 
Bereźnica 
Krzywe Brody, wieś, gm. Zabłotów, pow. 
Śniatyń 
Krzywe Brody Siemiankowskie, gm. Pistyń, 
pow. Kosów 
Krzywe Brody Śniatyńskie, gm. Pistyń, pow. 
Kosow, obok Mykietyńce 
Krzyweńkie, wieś i dwór, gm. Sidorów, pow. 
Kopyczyńce 
Krzywica, wieś, osada młyńska, leśniczówka, 
cegielnia, gm. Dąbrowica, pow. Sarny 
Krzywice, wieś, gm. Gliniany, pow. 
Przemyślany, obok Przegnojów, Mitulin 
Krzywicze, wieś i folwark, gm. 
Dziatkiewicze, pow. Równe 
Krzywiec, wieś, gm. Rosulna, pow. 
Nadwórna, obok Rakowiec 
Krzywiec (Pochersdorf), gm. Bratkowce, 
pow. Stryj 
Krzywin, wieś, gm. Wielick, pow. Kowel, 
obok Mielnica 
Krzywki, wieś i dwór, gm. Mikulińce, pow. 
Tarnopol 
Krzywobrody, gm. Matyjowce, pow. 
Kołomyja
Krzywołapy, futor, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Krzywołuka, wieś i dwór, gm. Pauszówka, 
pow. Czortków  
Krzyworączka, gm. nieznana, pow. Skałat 
Krzyworównia, wieś i dwór, gm. Jasieniów 
Górny, pow. Kosów 
Krzywotuły Nowe, wieś i dwór, gm. 
Tarnowica Polna, pow. Tłumacz 
Krzywotuły Stare, wieś i dwór, gm. Ottynia, 
pow. Tłumacz 
Krzywucha, wieś i futor, gm. Dubno, pow. 
Dubno 
Krzywucha, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Krzywula, osada, gm. Rozdół, pow. 
Żydaczów 
Krzywulanka, wieś, gm. Kamionka 
Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa 
Krzywule, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Krzywuszka, futor, gm. Kisorycz, pow. Sarny 
Krzywy, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska 
Krzywy, gm. Sławsko, pow. Stryj, obok 
Różanka Niżna 
Krzywy Garb, osada, gm. Poczjów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Krzyże, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec  
Krzyże, gm. Dąbrowica, pow. Sarny 
Krzyże, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Krzyżowce, kolonia, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Krzyżowce, kolonia, gm. Stubno, pow. 
Przemyśl 
Krzyżówka, gm. Roztoka Wielka, pow. Nowy 
Sącz 
Krzyżyk, gm. Silno, pow. Łuck  
Krzyżyk, gajówka, gm. Korzec, pow. Równe, 
obok Budki Uścieńskie 
Ksawerów, osada, gm. Grabownica 
Starzeńska, pow. Brzozów 
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Ksawerówka, wieś, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Ksawerówka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Ksawerowka, przysiółek, gm. Łopatyn, pow. 
Radziechów 
Ksawerówka, osada, gm. Tartaków, pow. 
Sokal 
Ksawerówka, gm. Uhorniki, pow. 
Stanisławów 
Kseniówka, gm. Kniahininek, pow. Łuck  
Księża Góra, gm. Górniki, pow. Kowel 
Księże Kolano, przysiółek, gm. Charzewice, 
pow. Tarnobrzeg 
Księżówka,gm. Skałat Stary, pow. Skałat 
Księży, futor, gm. Białozórka, pow. 
Krzemieniec, obok futor Dubina, Szybenno 
Księży Lasek, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów  
Księży Most, wieś, gm. Sądowa Wisznia, 
pow. Mościska 
Kubachy, osada, gm. Radawa, pow. Jarosław 
Kubajówka, osada, gm. Majdan Średni, pow. 
Nadwórna, obok Święty Józef 
Kubański, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Kubliszcze, folwark, gm. Stydyń Wielki, pow. 
Kostopol 
Kuca, kolonia, gm. Młynów, pow. Dubno 
Kucharewicze, osada, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Kuchary, wieś i folwark, gm. Wielick, pow. 
Kowel 
Kuchtiukowe, gm. Niemowicze, pow. Sarny  
Kuciery, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Kuczaków, gm. Ponikowica, pow. Brody 
Kuczany, wieś, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Kuczany, gm. Czyszki, pow. Lwów 
Kuczerówka, przysiółek, gm. Dunajów, pow. 
Przemyślany 
Kuczery, osada, gm. Uhorsk, pow. 
Krzemieniec 
Kuczewary, gm. Zielona, pow. Nadwórna 
Kuczkadyna, gm. Pomorzany, pow. Zborów 
Kuczkarówka, wieś i kolonia, gm. 
Kniahininek, pow. Łuck 
Kuczki, gm. Bruckenthal, pow. Rawa Ruska 
Kuczki, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski 
Kuczków, wieś, gm. Poryck, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Kudewszczyzna, osada, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Kudłajówka, wieś, gm. Katerburg, pow. 
Krzemieniec 
Kudłatówka, wieś, gm. Podmichale, pow. 
Kałusz 
Kudobińce, wieś, gm. Zborów, pow. Zborów 
Kudranka, wieś i folwark, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol 
Kudrawa, gm. Ludwikówka, pow. Dolina 
Kudryczka, gm. Pomorzany, pow. Zborów 
Kudryk, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska 
Kudryń, futor, gm. Rożyszcze, pow. Łuck 
Kudryń, wieś, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów 
Kudryńce, miasteczko i dwór, gm. Kudryńce, 
pow. Borszczów 
Kudynowce, wieś i dwór, gm. Zborów, pow. 
Zborów 
Kuflowszczyzna, gm. nieznana, pow. Rohatyń 
Kuhajów, wieś, gm. Sokolniki, pow. Lwów 
Kujawce, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Kujdanów, wieś i dwór, gm. Petlikowce Stare, 
pow. Buczacz 
Kujdańce, wieś, gm. Wierbiąż Wyżny, pow. 
Kołomyja 
Kujdańce, wieś i dwór, gm. Maksymówka, 
pow. Zbaraż 
Kukierów, gm. Ostrów, pow. Bóbrka 
Kukierywa, gm. Ruda, pow. Żydaczów 
Kukizów, miasteczko, gm. Jaryczów Stary, 
pow. Lwów 
Kukle (Kukły), wieś i folwark, gm. 
Maniewicze, pow. Kowel 
Kukuryki, wieś, gm. Hołowno, pow. Luboml, 
obok Rudnia 
Kukuryki, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska, 
obok Smaluchy, Niewiniaki 
Kulasy, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kulaszne, wieś, gm. Szczawne, pow. Sanok 
Kulawa, wieś i dwór, gm. Turynka, pow. 
Żółkiew, obok Derewnia 
Kulawce, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska, obok Mrozy, Demczyny 
Kulczyce, wieś, gm. Mogielnica, pow. 
Trembowla 
Kulczyce Rustykalne, wieś, gm. Horodyszcze, 

pow. Sambor 
Kulczyce Szlacheckie, wieś, gm. 
Horodyszcze, pow. Sambor 
Kulczyn, wieś, gm. Turzysk, pow. Kowel 
Kulczyn, wieś, gm. Kiwerce, pow. Łuck 
Kulczyńska, kolonia, gm. Kiwerce, pow. Łuck  
Kuliczków, wieś i dwór, gm. Bełz, pow. Sokal 
Kuliki, osada, gm. Sokołówka, pow. Złoczów 
Kulikowicze, wieś i futor, gm. Kołki, pow. 
Łuck 
Kulików, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Kulików, wieś i dwór, gm. Sieńków, pow. 
Radziechów 
Kulików, miasto, gm. Kulików, pow. Żółkiew 
Kulinka, przysiółek, gm. Wierzchnia, pow. 
Kałusz 
Kulino, futor, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Kulmatycze, wieś i dwór, gm. Sądowa 
Wisznia, pow. Mościska 
Kulmo, futor, gm. Powursk, pow. Kowel 
Kułaczkowce, miasteczko i dwór, gm. 
Kułaczkowce, pow. Kołomyja 
Kułaczyn, wieś, gm. Mikulińce, pow. Śniatyń 
Kułakowce, wieś i dwór, gm. Sińków, pow, 
Zaleszczyki 
Kułyki, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów 
Kumanów, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Kumowiszcze, wieś, gm. Skobełka, pow. 
Horochów 
Kunaszów, wieś, gm. Bołszowce, pow. 
Rohatyń 
Kundy, gm. Żurawno, pow, Żydaczów 
Kundziwola, wieś, gm. Boremel, pow. Dubno 
Kunicze, wieś, gm. Koniuszki, pow. Rohatyń 
Kunierów, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kunin, wieś, gm. Mizocz, pow. Zdołbunów 
Kunin, wieś i dwór, gm. Krechów, pow. 
Żółkiew 
Kuniniec, folwark, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Kuniniec Mały, wieś, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Kuniniec Wielki, wieś, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Kunińska Biłka, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Kunisowce, wieś i dwór, gm. Czenelica, pow. 
Horodenka 
Kunkowe, wieś, gm. Kunkowe, pow. Gorlice 
Kunne, gm. Borowo, pow. Kamień Koszyrski 
Kunnie, gm. Maniewicze, pow. Kowel 
Kuńkowce, wieś, gm. Kuńkowce, pow. 
Przemyśl 
Kupcowa, wieś, gm. Folwarki, pow. Złoczów 
Kupcze, wieś, gm. Busk, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Kupczyńce, wieś i dwór, gm. Jastrzębowo, 
pow. Tarnopol 
Kupiatucha, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Kupiatycze, wieś i dwór, gm. Hermanowice, 
pow. Przemyśl 
Kupiczów, wieś, kolonia i cegielnia, gm. 
Kupiczów, pow. Kowel 
Kupiczów Czeski, wieś, gm. Kupiczów, pow. 
Kowel 
Kupiczwola, wieś i dwór, gm. Mosty Wielkie, 
pow. Żółkiew 
Kupiecki Gaj, gm. Turynka, pow. Żółkiew 
Kupiel, położona w błotnistej okolicy u 
źródeł rzeki Boh (http://www.wolhynia.pl/ind
ex.p?option=com_t&view=article&id=342&c
atid=24&Itemid=101 )
Kupienie, gm. Zielona, pow. Nadwórna 
Kupiłów, gm. Niżniów, pow. Tłumacz  
Kupla Mała, kolonia, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Kupla Wielka, kolonia, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Kupna, wieś i dwór, gm. Krzywcza, pow. 
Przemyśl 
Kupno, gm. Kolbuszowa, pow. Kolbuszowa 
Kupnowice Nowe, wieś, gm. Kupnowice 
Nowe, pow. Rudki 
Kupnowice Stare, wieś, gm. Kupnowice 
Nowe, pow. Rudki 
Kupowalce, wieś, gm. Brany, pow. Horochów 
Kupowaniec (upowiatec), kolonia, gm. 
Chotiaczów, pow. Włodzimierz 
Kupowatyca, wieś, gm. Skobełka, pow. 
Horochów 
Kupracze, wieś, gm. Bereźce, pow. Luboml 
Kurachowa, gm. Kurzany, pow. Brzeżany 
Kurant, kolonia, gm. Kisielin, pow. Horochów 
Kurasz, wieś, gm. Dąbrowica, pow. Sarny 

Kurasz, folwark, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Kuraż, osada i kolonia, gm. Sijańce, pow. 
Zdołbunów 
Kurdwanówka, wieś, gm. Petlikowce Stare, 
pow. Buczacz 
Kurdybań Warkowicki, kolonia, gm. 
Warkowicze, pow. Dubno 
Kurdybań Żarnowski, kolonia i osada, gm. 
Warkowicze, pow, Dubno 
Kureń, futor i gajówka, gm. Lubikowicze, 
pow. Sarny 
Kureń, kolonia, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Kurhan, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Kurhan, futor, gm. Majków, pow. Równe 
Kurhany, kolonia, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Kurhany, kolonia, gm. Kostopol, pow, 
Kostopol 
Kurhany, futor, gm. Warkowicze, pow. Dubno 
Kurhany, gm. Luboml, pow. Luboml  
Kurhany, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Kurhany, wieś i folwark, gm. Sijańce, pow. 
Zdołbunów 
Kurhany, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Kurhany, osada wojskowa, gm. Łanowce, 
pow. Krzemieniec 
Kurmań, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Kurnickie, gm. Wiszenka, pow. gródek 
Jagielloński 
Kurnik, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Kurniki, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Kurniki, gm. Łdziany, pow. Kałusz 
Kurniki Iwańczańskie, wieś, gm. Dobrowody, 
pow. Zbaraż 
Kurniki Szlachcinieckie, wieś, gm. Łozowa, 
pow. Tarnopol 
Kuropatniki, wieś i dwór, gm. Brzeżany, pow. 
Brzeżany 
Kuropatniki, wieś i dwór, gm. Bursztyn, pow. 
Rohatyń 
Kuroszczat, gm. Jasionka Masiowa, pow. 
Turka 
Kurowce, wieś i dwór, gm. Cebrów, pow. 
Tarnopol 
Kurowice, wieś i dwór, gm. Kurowice, pow. 
Przemyślany 
Kurozwany, wieś, gm. Hoszcza, pow. Równe 
Kurów, osada i folwark, gm. Bołoszowce, 
pow. Rohatyń 
Kurów, folwark, gm. Bursztyn, pow. Rohatyń 
Kurpity, gm. Remizowce, pow. Złoczów 
Kursyki, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Kursyki, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Kuryłka, gm. Bruchnal, pow. Jaworów 
Kuryłowszczyzna, futor, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol 
Kuryłówka, wieś, gm. Kuryłówka, pow. 
Łańcut 
Kuryń, lesniczówka, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Kurypów, wieś, gm. Błudniki, pow. 
Stanisławów 
Kuryski, gm. Siedliska, pow. Rawa Ruska 
Kurzany, wieś i dwór, gm. Kurzany, pow. 
Brzeżany 
Kurzawka, gm. Jaworów, pow. Jaworów 
Kuski, gm. Nawarja, pow. Lwów 
Kustrówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Kustycze, wieś, gm. Turzysk, pow. Kowel 
Kustyn, wieś, gm. Laszków, pow. Radziechów 
Kustyń, wieś, kolonia i majątek, gm. 
Aleksandria, pow. Równe 
Kuszarki, gm. Huszcza, gm. Luboml 
Kuszelówka, kolonia, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Kuszerówka, gm. Chocimierz, pow. Tłumacz 
Kuszlin, wieś i folwark, gm. Katerburg, pow. 
Krzemieniec 
Kuszniry, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kuszty, gm. Wysocko Wyżne, pow. Turka 
Kuśkowce Małe, wieś, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec 
Kuśkowce Wielkie, wieś, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec 
Kuśnierze, gm. Stawczany, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kuśniszcze, wieś i folwark, gm. Zgorany, 
pow. Luboml 
Kut, gm. Bortniki, pow. Bóbrka 
Kut, futor, gm. Podberezie, pow. Horochów 
Kut, gm. Zgorany, pow. Luboml 
Kut, futor, gm. Zdołbica, pow. Zdołbunów 

Kut Melnycki, gm. Neudorf, pow. Drohobycz 
Kuta, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Kutce, gm. Rohatyń, pow. Rohatyń 
Kuteć, futor, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec  
Kutełeć, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Kuternogi, gm. Dunajów, pow. Przemyślany 
Kutki, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck 
Kutkorz, wieś i dwór, gm. Krasne, pow. 
Złoczów 
Kutkowce, wieś i dwór, gm. Janówka, pow. 
Tarnopol 
Kutnice, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Kutok, gm. Podberezie, pow. Horochów 
Kutowo, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski 
Kutrów, wieś, gm. Beresteczko, pow. 
Horochów 
Kuttenberg, gm. Rodatycze, pow. Gródek 
Jagielloński 
Kuty, kolonia i wieś, gm. Świniuchy, pow. 
Horochów 
Kuty, gm. Bereżce, pow. Luboml 
Kuty, osada, gm. Podberezie, pow. Horochów  
Kuty, miasto, gm. Kuty, pow. Kosów 
Kuty, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Kuty, wieś, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec 
Kuty, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Kuty, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Kuty Stare, wieś, gm. Kuty Stare, pow. 
Kosów 
Kuty Zalesie, kolonia, gm. Tuczyn, pow. 
Równe 
Kuty Zakłunia, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Kuty Zarudki, gm. Kostopol, pow. Kostopol 
Kutycha, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kutycha Dalsza, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Kutycz, futor, gm. Kołodno Lisowszczyzna, 
pow. Krzemieniec 
Kutycze Nowe, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Kutynicze, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Kutyska, wieś i dwór, gm. Niżniów, pow. 
Tłumacz 
Kutyski, wieś, gm. Białozórka, pow. 
Krzemieniec 
Kutyszcze, gm. Podkamień, pow. Brody 
Kutyszcze, gm. Kołodno Lisowszczyzna, 
pow. Krzemieniec 
Kuziory, osada, gm. Charzewice, pow. 
Tarnobrzeg 
Kuzyk, gm. Stary Oleksiniec, pow. 
Krzemieniec 
Kuzyki, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Kuzyniec, gm. Podberezie, pow. Horochów
Kuźki, osada, gm. Adamówka. Pow. Jarosław 
Kuźmieniec, gm. Jasieniów Dolny, pow. Ka-
łusz 
Kuźmina, wieś i dwór, gm. Kuźmina, pow. Do-
bromil 
Kuźnia (Kuźnia Polska), osada, gm. Dobro-
twór, pow. Kamionka Strumiłowa 
Kuźnia Ruska, osiedle, sołectwo Sielec Bień-
ków, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka Strumi-
łowa  
Kużołka, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Kużyliwska, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Kużyny, gm. Pistyń, pow. Kosów 
Kwartał, leśniczówka, gm. Korytnica, pow. 
Włodzimierz 
I Kwartał, kolonia, gm. Sudobicze, pow. Dub-
no 
5 Kwartał, kolonia, gm. Sudobicze, pow. Dub-
no  
Kwasiłów Czeski, wieś, gm. Równe, pow. 
Równe  
Kwasiłów Włościanicki, wieś, gm. Równe, 
pow. Równe 
Kwasowica, wieś, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Kwasów, wieś i folwark, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Kwaszenina, wieś, gm. Dobromil, pow. Do-
bromil 
Kwaśnica, osada, gm. nieznana, pow. Krze-
mieniec 
Kwatery, gm. Kłodno Wielkie, pow, Żółkiew 
Kwiatoń, wieś i dwór, gm. Kwiatoń, pow. Gor-
lice 

Litera L  

Lachowa,wieś, gm. Kuźmina, pow. Dobromil 
Lachowce, rezydencja nad Horyniem. (http://
www.wolhynia.pl/index.p?option=com_t&vi
ew=article&id=340&catid=24&Itemid=101 ). 
Lachowce, wieś, gm. Lachowce, pow. Stani-

http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=342&catid=24&Itemid=101
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=342&catid=24&Itemid=101
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=342&catid=24&Itemid=101
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=340&catid=24&Itemid=101
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=340&catid=24&Itemid=101
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=340&catid=24&Itemid=101
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sławów 
Lachowica, futor, gm. Podberezie, pow. Horo-
chów 
Lachowice, osada, gm. Chlebowce Wielkie, 
pow. Bóbrka 
Lachowice Podróżne, wieś, gm. Żurawno, 
pow. Żydaczów 
Lachowice Zarzeczne, wieś, gm. Żurawno, 
pow. Żydaczów 
Lachowicze, wieś i futor, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Lachów, wieś, folwark i leśniczówka, gm. Po-
ryck, pow. Włodzimierz Wołyński 
Lachów, wieś i folwark, gm. Nowomalin, pow. 
Zdołbunów 
Lachy, gm. Korczyn, pow. Sokal 
Lacka Wola, wieś i dwór, gm. Mościska, pow. 
Mościska 
Lacki, gm. Turka, pow. Turka, obok Ilnik, Sta-
wiszcze, Kamieniec, Froticz 
Lackie (Ladzkie), wieś, gm. Uście Zielone, 
pow. Buczacz, obok Niskołyzy, Bobrowniki 
Lackie Małe, wieś i dwór, gm. Złoczów, pow. 
Złoczów 
Lackie Szlacheckie, wieś i dwór, gm. Markow-
ce, pow. Tłumacz 
Lackie Wielkie, wieś i dwór, gm. Złoczów, 
pow. Złoczów 
Lacko, wieś, gm. Dobromil, pow. Dobromil 
Lada, osada, gm. Rafałówka, pow. Sarny 
Ladeć, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Ladkowe Lado, gm. Klesów, pow. Sarny 
Lado, kolonia, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Lado, futor i smolarnia, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny 
Lado, futor, gm. Niemowicze, pow. Sarny 
Lady, kolonia, gm. Stydyń Wielki, pow. Ko-
stopol, obok kol. Łomy, futor Gołyń 
Lady (Lado), kolonia i smolarnia, gm. Klesów, 
pow. Sarny, obok Omelno, Ur. Szysocha 
Ladzin, gm. Rymanów, pow. Sanok 
Lalin, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok 
Landestreu (Mazurów), wieś i dwór, gm. No-
wica, pow. Kałusz 
Lanerowka, wieś, gm. Busk, pow. Kamionka 
Strumiłowa, obok Rakobuty, Ostapkowce 
Langówka, futor, gm. Turynka, pow. Żółkiew, 
obok Wiązowa 
Las, futor, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec 
Las Gajowy (Haj Lasowy), gm. Wróblaczyn, 
pow. Rawa Ruska 
Las Kapuścieński, gm. Kapuścińce, pow. Zba-
raż 
Las Rudnik, gm. Jeżowe, pow. Nisko 
Lasek, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Laski, gm. Berezów Średni, pow. Kołomyja 
Laski, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Laski, futor, gm. Oleksiniec Stary, pow. Krze-
mieniec 
Laski, kolonia, gm. Maniewicze, pow. Kowel 
Laski, wieś, gm. Stany, pow. Nisko 
Laskowce, wieś i dwór, gm. Mogielnica, pow. 
Trembowla, obok Wierzbowiec 
Laskówka, wieś i dwór, gm. Dynów, pow. 
Brzozów 
Lasopilnia, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Lasopol, kolonia, gm. Kostopol, pow. Kosto-
pol, obok Maszcza, Dermanka 
Lasowa, gm. Żelechów Wielki, pow. Kamion-
ka Strumiłowa 
Lasowa, gm. Lipsko, pow. Lubaczów 
Lasowa, gm. Korczyn, pow. Sokal 
Lasowa, osada, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów 
Lasowa, futor, gm. Sudobicze, pow. Dubno 
Lasowce (Walddorf), gm. Wiszenka, pow. 
Gródek Jagielloński  
Lasowe, osada, gm. Koniuszków, pow. Brody, 
obok Nowostawce 
Lasowe, gm. Stawczany, pow. Gródek Jagiel-
loński 
Lasowe, osada, gm. Toporów, pow. Radzie-
chów 
Lasowe, gm. Mosty Wielkie, pow. Żółkiew 
Lasowe, gm. Turynka, pow. Żółkiew 
Lasowe, gm. Sokołówka, pow. Złoczów, obok 
Przewłoczna 
Lasowe, gm. Sokołówka, pow. Złoczów, obok 
Bołożynów 
Lasowe, osada, gm. Gołogóry, pow. Złoczów 
Lasowe Głyje, gm. Rohatyn, pow. Rohatyn 
Lasowniki, osada, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Lasowy, gm. Remizowce, pow. Złoczów, obok 
Wicyń, Koropiec 
Lasowy, gm. Remizowce, pow. Złoczów, obok 
Remizowce, Kurpity, Uhorce 

Lasy, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Laszczyny, wieś, gm. Grodzisko Dolne, pow. 
Łańcut 
Laszka, gajówka, gm. Dzików Stary, pow. Lu-
baczów 
Laszki, gm. Datyń, pow. Kowel  
Laszki, folwark, gm. Ułaszkowce, pow. Czort-
ków 
Laszki, wieś i dwór, gm. Laszki, pow. Jarosław 
Laszki, wieś i folwark, gm. Podberezie, pow. 
Horochów, obok Leszczatów, Smyków 
Laszki, gm. Ożomla Mała, pow. Jaworów 
Laszki Dolne, wieś i dwór, gm. Brzozdowce, 
pow. Bóbrka  
Laszki Gościńcowe, wieś, gm. Mościska, pow. 
Mościska 
Laszki Górne, wieś, gm. Brzozdowce, pow. 
Bóbrka 
Laszki Królewskie, wieś i dwór, gm. Zadwó-
rze, pow. Przemyślany 
Laszki Murowane, wieś i dwór, gm. Male-
chów, pow. Lwów 
Laszki Murowane, miasteczko i wieś, gm. 
Felsztyn, pow. Sambor 
Laszki Związane, wieś i dwór, gm. Kupnowice 
Nowe, pow. Rudki 
Laszków, wieś i dwór, gm. Laszków, pow. Ra-
dziechów 
Laszowa Pasyka, gm. Datyń, pow. Kowel  
Laszówka, osada, gm. Szumsk, pow. Krzemie-
niec 
Laszówka, futor, gm. Uhorsk, pow. Krzemie-
niec 
Latacz, wieś i dwór, gm. Drohiczówka, pow. 
Zaleszczyki, obok Szutromińce, Wierzbowiec 
Lazaret, gm. Korzec, pow. Równe  
Lażowate, gm. Siedliszcze, pow. Kowel 
Lebiedszczyzna, osada, gm. Mizocz, pow. 
Zdołbunów 
Lebiedzie, gm. Dzików Stary, pow. Lubaczów 
Lebiedzie, wieś, gm. Chorów, pow. Zdołbu-
nów 
Lechmany, osada, gm. Adamówka, pow. Jaro-
sław 
Lechów, folwark, gm. Młynów, pow. Dubno 
Lecka, wieś, gm. Błażowa, pow. Rzeszów 
Lecówka, gm. Rypne, pow. Dolina 
Ledna, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Ledne, kolonia, gm. Stydyń Wielki, pow. Ko-
stopol, obok Mydzk Mały, kol. Ilnik 
Leduchów, kolonia, gm. Kisielin, pow. Horo-
chów 
Leduchów, wieś, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Leduchówka, kolonia, gm. Jarosławicze, pow. 
Dubno 
Legionowo, gm. Międzyrzec, pow. Równe 
Legionowo, gm. Wyszogródek, pow. Krzemie-
niec  
Leguń, gm. Hołowno, pow. Luboml  
Lehruda, folwark, gm. Klesów, pow. Żółkiew 
Lelechówka, wieś i dwór, gm. Wiszenka, pow. 
Grodek Jagielloński 
Leliszka, gm. Lubycza Królewska, pow. Rawa 
Ruska 
Lelków, gm. Jasieniów Górny, pow. Kosów 
Leluchów, gm. Leluchów, pow. Nowy Sącz 
Lemieszów, wieś, gm. Podberezie, pow. Horo-
chów 
Lenia, (leśniczówka?), gm. Sokołówka, pow. 
Złoczów, obok Kuliki, Ryzany, Bajmaki 
Lenica, gm. Kamionka Wielka, pow. Kołomy-
ja 
Lenina Mała, wieś, gm. Ławrów, pow. Turka, 
obok Potok Wielki 
Lenina Wielka, wieś, gm. Ławrów, pow. Tur-
ka, obok Spas 
Leobrat, gm. Polana, pow. Lesko, obok 
Chrewt, Wydrne, Olchowiec 
Leoncin, gm. Prałkowce, pow. Przemyśl, obok 
Tarnowce 
Leonia, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz 
Wołyński 
Leonówka, kolonia i folwark, gm. Kisielin, 
pow. Horochów, obok Twerdyń 
Leonówka, kolonia, gm. Czaruków, pow. Łuck 
Leonówka, osada, gm. Wiśniowczyk, pow. 
Podhajce 
Leonówka, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe 
Leonówka, futor, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Leonówka, gm. Zaleszczyki, pow. Zaleszczy-
ki, obok Dźwiniacz, Żyrawka 
Leontówka, kolonia, gm. Dziatkiewicze, pow. 
Równe, obok Hruszwica 
Leopoldów, gm. Ludwikówka, pow. Dolina 
Leopoldówka, kolonia, gm. Krasne, pow. Ska-
łat, obok Sadzawki 

Leopoldynów, folwark, gm. Bruckenthal, pow. 
Rawa Ruska 
Lepiszówka, wieś, gm. Szumsk, pow. Krze-
mieniec 
Lepka Woda, leśniczówka, gm. Złoczów, pow. 
Złoczów, obok Lackie Wielkie, Zalesie 
Lesice, przysiółek, gm. Strzyłków, pow. Turka 
Lesieczniki, wieś i dwór, gm. Kasperowce, 
pow. Zaleszczyki, obok Holibrody 
Lesienice, wieś i dwór, gm. Krzywczyce, pow. 
Lwów 
Lesiówka, gm. Korczów, pow. Kołomyja, 
obok Czeremchów, Święty Stanisław 
Lesiówka, wieś, gm. Bohorodczany Stare, 
pow. Stanisławów 
Lesiczcze, osada, gm. Stydyń Wielki, pow. 
Kostopol 
Leskawki, gm. Złotniki, pow. Podhajce, obok 
Burkanów 
Leski, gm. Stydyń, pow. Kostopol  
Lesko, miasto i dwór, gm. Lesko, pow. Lesko 
Lesocha, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Lesowiki, osada, gm. Uhorsk, pow. Krzemie-
niec 
Leszczańce, wieś i majątek, gm. Zubrzec, pow. 
Buczacz 
Leszczatów, wieś i dwór, gm. Tartaków, pow. 
Sokal 
Leszczawa Dolna, wieś i dwór, gm. Bircza, 
pow. Dobromil 
Leszczawa Górna, wieś i dwór, gm. Kuźmina, 
pow. Dobromil 
Leszczawka, wieś i dwór, gm. Kuźmina, pow. 
Dobromil 
Leszcze, wieś, gm. Niwiska, pow. Kolbuszowa 
Leszczeniec, futor i leśniczówka, gm. Klesów, 
pow. Sarny 
Leszczków, wieś i dwór, gm. Waręż, pow. So-
kal 
Leszczowate, wieś i dwór, gm. Ropienka, pow. 
Lesko 
Leszczów, gm. Jaryczów Stary, pow. Lwów 
Leszczuny, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów 
Leszczyn, wieś i dwór, gm. Strzeliska Nowe, 
pow. Bóbrka, obok Hrusiatycze, Łuczany 
Leszczyna, gm. Załoźce, pow. Zborów, obok 
Zagórze, Horbacziwka 
Leszczyna, futor, gm. Warkowicze, pow. Dub-
no 
Leszczyniec, kolonia, gm. Klesów, pow. Sarny 
Leszczyniec, kolonia, gm. Luboml, pow. Lu-
boml 
Leszczyny, wieś, gm. Nowosiółki Dydyńskie, 
pow. Dobromil 
Leszczyny, wieś, gm. Leszczyny, pow. Gorlice 
Leszniów, miasteczko, gm. Leszniów, pow. 
Brody 
Leszno, gm. Medyka, pow. Przemyśl 
Leszy Potok (Laszy Potok), gm. Łozina, pow. 
Gródek Jagielloński, obok Jaśniska, Brodek 
Leśna Wola, gm. Głogów, pow. Rzeszów 
Leśniaki, wieś, gm. Maciejów, pow. Kowel 
Leśniaki, wieś, gm. Luboml, pow. Luboml 
Leśniczówka, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Leśniczówka, gm. Hermanowice, pow. Prze-
myśl 
Leśniczówka, gajówka, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz 
Leśniczówka, osada, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Leśniczówka, gm. Berezne, pow. Kostopol   
Leśniczówka, gm. Bereżce, pow. Luboml   
Leśniczówka, gm. Chorów, pow. Zdołbunów  
Leśniczówka, gm. Żurawno, pow. Żydaczów 
Leśniki, wieś, gm. Brzeżany, pow. Brzeżany 
Leśniowce, wieś i dwór, gm. Białogóra, pow. 
Gródek Jagielloński 
Leśniowce, wieś i dwór, gm. Nawarja, pow. 
Lwów 
Leśniówka, wieś, gm. Chorkówka, pow. Kro-
sno 
Leśniówka, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień 
Koszyrski 
Leśny Dwór, kolonia, gm. Derażne, pow. Ko-
stopol  
Leśny Dwór, osada, gm. Mizocz, pow. Zdoł-
bunów 
Letczany, wieś, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Letnia, wieś, gm. Medenice, pow. Drohobycz 
Letowiszcze, gm. Kosów Stary, pow. Kosów 
Lewacze, wieś, gm. Ludwipol, pow. Kostopol 
Lewada, gm. Gwoździec Miasto, pow. Koło-
myja 
Lewada, folwark, gm. Korzec, pow. Równe 
Lewada, gm. Ottynia, pow. Tłumacz, obok 
Krzywotuły Stare 
Lewiatyn, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. Dubno 

Lewieniec, kolonia, gm. Kiwerce, pow. Łuck 
Lewkowce, wieś, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Leza, gm. Górniki, pow. Kowel  
Leżachowiec, gm. Sieniawa, pow. Jarosław 
Leżachów, wieś, gm. Sieniawa, pow. Jarosław 
Leżachów, kolonia, gm. Kupiczów, pow. Ko-
wel 
Leżajsk, miasto, gm. Leżajsk, pow. Łańcut 
Leżanówka, wieś, gm. Grzymałów, pow. Ska-
łat 
Leżnica, wieś i folwark, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Libanówka, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno, 
obok kol. Dorohostaje, Bryszcze 
Libensztadt, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Libochora, wieś i dwór, gm. Sławsko, pow. 
Stryj, obok Tuchla 
Libuchora, wieś i dwór, gm. Wysocko Wyżne, 
pow. Turka 
Libuchowa, wieś, gm. Bąkowice, pow. Sambor 
Libuchowa, gm. Starzawa, pow. Dobromil 
Libuchów, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Libusza, gm. Libusza, pow. Gorlice 
Lichacze, przysiółek, gm. Dzików Stary, pow. 
Lubaczów 
Lichaczówka, wieś, gm. Jarosławicze, pow. 
Dubno 
Lichaczówka, futor, gm. Kisielin, pow. Horo-
chów  
Liczkowce, wieś i dwór, gm. Husiatyn, pow. 
Kopyczyńce, obok Maturjówka, Trybuchowce 
Liczyny, wieś, gm. Soszyczno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Lidawa, wieś i kolonia, gm. Zdołbunów, pow. 
Zdołbunów, obok Ujeźdźce, Mirotyn 
Lidawa Czeska, wieś, gm. Zdołbica, pow. 
Zdołbunów 
Lidawa Włościańska, wieś, gm. Zdołbica, 
pow. Zdołbunów 
Lidawka, kolonia, gm. Hoszcza, pow. Równe
Lidawka, kolonia, gm. Poddębce, pow. Łuck 
Liktorów, gm. Turka, pow. Turka 
Liktów, gm. Turka, pow. Turka, obok Ilnik, 
Stawiszcze 
Liliatyn, wieś i dwór, gm. Potutory, pow. Brze-
żany 
Lilówka, wieś, kolonia i folwark, gm. Brany, 
pow. Horochów 
Lilówka-Węgierszczyzna, kolonia, wieś i fol-
wark, gm. Brany, pow. Horochów 
Limierzyska, przysiółek, gm. Tyczyn, pow. 
Rzeszów 
Lina, gm. Kisorycze, pow. Sarny  
Linczałowe, przysiółek, gm. Lubień Wielki, 
pow. Gródek Jagielloński 
Lindenau, przysiółek, gm. Nahaczów, pow. 
Jaworów 
Lindenfeld (Lubianka), wieś, gm. Krasów, 
pow. Lwów 
Linderówka, folwark, gm. Wiśniowczyk, pow. 
Podhajce, obok Popławy, Mądzelówka 
Liniów, wieś i folwark, gm. Świniuchy, pow. 
Horochów 
Liniówka, wieś, gm. Rożyszcze, pow. Łuck 
Lińskie, gm. Hrożanka, pow. Podhajce 
Lipa, wieś i dwór, gm. Bircza, pow. Dobromil 
Lipa, wieś, gm. Witwica, pow. Dolina, obok 
Łużki 
Lipa, wieś, gm. Dubno, pow. Dubno 
Lipa, wieś i folwark, gm. Beresteczko, pow. 
Horochów, obok Nowostaw, Tołpyżyn 
Lipa, gajówka, gm. Koziowa, pow. Stryj, obok 
Huta Korostowska 
Lipa Stanisławowska, kolonia, gm. Kupiczów, 
pow. Kowel 
Lipiany, wieś i kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck 
Lipiboki, wieś, gm. Kniahinin, pow. Dubno 
Lipica Dolna, wieś i dwór, gm. Lipicz Dolna, 
pow. Rohatyn 
Lipica Górna, wieś i dwór, gm. Lipica Dolna, 
pow. Rohatyn  
Lipice, wieś, gm. Horucko, pow. Drohobycz 
Lipicze, futor, gm. Wielka Głusza, pow. Ka-
mień Koszyrski 
Lipie, osada, gm. Lipsko, pow. Lubaczów 
Lipie, wieś, gm. Głogów, pow. Rzeszów 
Lipie, wieś, gm. Łomna, pow. Turka 
Lipie, gm. Czarna, pow. Lesko 
Lipieboki, gm. Busk, pow. Kamionka Strumi-
łowa 
Lipin, gm. Sokołówka, pow. Kosów 
Lipina, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Lipina, osada, gm. Dzików Stary, pow. Luba-
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czów 
Lipina, gm. Hołowno, pow. Luboml  
Lipina, wieś i dwór, gm. Wola Wysocka, pow. 
Żółkiew 
Lipino, leśniczówka, gm. Zabłocie, pow. Ko-
wel  
Lipiny (d. Nowe Teremno), gm. Poddębce, 
pow. Łuck  
Lipki, kolonia, gm. Trościaniec, pow. Łuck 
Lipki, gm. Pnikut, pow. Mościska 
Lipki, gm. Łopatyn, pow. Radziechów 
Lipki, wieś, kolonia i folwark, gm. Między-
rzecz, pow. Równe 
Lipkowiec, kolonia, gm. Werba, pow. Dubno 
Liplany, wieś i kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck 
Lipna, folwark, gm. nieznana, pow. Gorlice 
Lipniak, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Lipnica, wieś i dwór, gm. Dzikowiec, pow. 
Kolbuszowa 
Lipnica Dolna, wieś i dwór, gm. Lipnica Dolna, 
pow. Jasło 
Lipnik, przysiółek, gm. Dynów, pow. Brzozów 
Lipnik, kolonia, gm. Werba, pow. Dubno 
Lipnik, kolonia, gm. Kisielin, pow. Horochów 
Lipnik, osada, gm. Kamionka Strumiłowa, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Lipnik, kolonia, gm. Poddębce, pow. Łuck 
Lipnik, gm. Wiśniowiec, pow. Krzemieniec  
Lipnik, gm. Markowa, pow. Przeworsk 
Lipnik, gm. Siedliska, pow. Rawa Ruska 
Lipnik, przysiółek, gm. Kamionka Wołoska, 
pow. Rawa Ruska 
Lipnik (Lipiny Boruchowskie), kolonia, gm. 
Poddębce, pow. Łuck 
Lipniki, kolonia, gm. Sudobicze, pow. Dubno 
Lipniki, gm. Lipniki, pow. Gorlice 
Lipniki (Lipniki Berezneńskie, Lipniki Bere-
zińskie), kolonia, gm. Berezne, pow. Kostopol 
Lipniki, kolonia i leśniczówka, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Lipniki, gm. Nawarja, pow. Lwów 
Lipniki, wieś, gm. Twierdza, pow. Mościska 
Lipniki, gm. Jarocin, pow. Nisko 
Lipniki, wieś, gm. Antonówka nad Horyniem, 
pow. Sarny 
Lipniki, kolonia, gm. Klesów, pow. Sarny 
Lipniki, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Lipniki, gm. Dąbrowica, pow. Sarny     
Lipniki, gm. Górniki, pow. Kowel  
Lipniki, gm. Maniewicze, pow. Kowel  
Lipniki, gm. Stydyń, pow. Kostopol  
Lipniki, osada, gm. Mokrotyn, pow. Żółkiew 
Lipniki, sołectwo Batiatycze, gm. Kamionka 
Strumiłowa,  pow. Kamionka Strumiłowa 
Lipno, wieś, folwark i leśniczówka, gm. Silno, 
pow. Łuck 
Lipno, wieś, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny 
Lipowce, wieś i dwór, gm. Przemyślany, pow. 
Przemyślany 
Lipowcy, osada, gm. Uhorsk, pow. Krzemie-
niec 
Lipowica, wieś, gm. Spas, pow. Dolina 
Lipowica, wieś, gm. Nadole, pow. Krosno 
Lipowiec, wieś, gm. Rychcice, pow. Drohobycz 
Lipowiec, wieś i folwark, gm. Nahaczów, pow. 
Jaworów 
Lipowiec, wieś, gm. Jaśliska, pow. Sanok 
Lipowiec, przysiółek, gm. Charzewice, pow. 
Tarnobrzeg 
Lipowiec, kolonia, gm Kniahininek, pow, Łuck 
Lipowiec Nowy, kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck 
Lipowiec Stary, kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck 
Lipowo, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Lipów, futor, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Lipówka, gm. Markowce, pow. Tłumacz, obok 
Lackie Szlacheckie 
Lipska, kolonia, gm. Beresteczko, pow. Horo-
chów 
Lipsko, miasteczko i dwór, gm. Lipsko, pow. 
Lubaczów 
Lipsko, gm. Narol, pow. Lubaczów  
Lipy, gm. Turka, pow. Turka, obok Czyszczo-
wate, Mielniczne 
Lisce, kolonia, gm. Trościeniec, pow. Łuck, 
obok Susk, Kiryłowe Doły, Ślepe Błoto 
Lisia Góra, gm. Żurawica, pow. Przemyśl 
Lisiatycze, wieś i folwark, gm. Uhersko, pow. 
Stryj 
Lisiatyczkie Łęgi, osada, gm. Uhersko, pow. 
Stryj, obok Pukienicze, Łęgi Chodowickie 
Lisica, futor, gm. Werba, pow. Dubno 
Lisica, leśniczówka, gm. Szumsk, pow. Krze-

mieniec 
Lisiczyn, folwark i leśniczówka, gm. Ołyka, 
pow. Łuck, obok Kadyszcze 
Lisie Jamy, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Lisieczyńce, wieś i dwór, gm. Nowe Sioło, 
pow. Zbaraż 
Lisiszcze, kolonia i gajówka, gm. Kołki, pow. 
Łuck, obok Komarów 
Lisitynka, gm. Janczyn, pow. Przemyślany, 
obok Baczów, Podusilna 
Liska, gm. Matyjowce, pow. Kołomyja, obok 
Nazurna 
Liski, przysiółek, gm. Korszów, pow. Kołomy-
ja 
Liski, futor, gm. Pulemiec, pow. Luboml. obok 
Kamionka, Jezioro Ostrowskie 
Liski, wieś i dwór, gm. Waręż, pow. Sokal 
Liski, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzimierz 
Liski, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Liski, futor, gm. Zdołbica, pow. Zdołbunów 
Liski, futor, gm. Kamień Koszyrski, pow. 
Kamień Koszyrski 
Liski, osada, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Liski, folwark, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Lisko, wieś i folwark, gm. Milatyn Nowy, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Liskowate, wieś, gm. Krościenko, pow. 
Dobromil 
Lisok, gm. Hołowno, pow. Luboml  
Lisowa, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów  
Lisowce, wieś i dwór, gm. Tłuste, pow. 
Zaleszczyki 
Lisowice, wieś i dwór, gm. Morsztyn, pow. 
Stryj 
Lisowie, gm. Gołogóry, pow. Złoczów 
Lisowiki, gm. Jasionów, pow. Brody 
Lisowiki I i II, futory, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Lisowiki, gm. Poczajów, pow. Krzemieniec 
Lisowy, futor, gm. Datyń, pow. Kowel 
Lisowy, futor, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec 
Lisów, wieś i folwark, gm. Nowy Czartorysk, 
pow. Łuck 
Listopadówka, kolonia, gm. Świniuchy, pow. 
Horochów 
Listwin, wieś i folwark, gm. Warkowicze, 
pow. Dubno 
Lisy, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Lisy, przysiółek, gm. Lubycza Królewska, 
pow. Rawa Ruska 
Liszczówka, gm. Hołowno, pow. Luboml   
Liszewa, gm. Kosmacz, pow. Kołomyja 
Liszna, wieś, gm. Cisna, pow. Lesko 
Liszna, wieś i dwór, gm. Mrzygłód, pow. 
Sanok 
Lisznia, wieś, gm. Lisznia, pow. Drohobycz 
Lisznia, wieś, gm. Kniahinin, pow. Dubno 
Lisznia, wieś, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec 
Lisznia, kolonia, gm. Rafałówka, pow. Sarny 
Lisznia Nowa, wieś, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Lisznia Stara, wieś, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Liszniówka, miasteczko i futor, gm. 
Maniewicze, pow. Kowel 
Liszniówka, gm. Borowno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Listwin, wieś i folwark, gm. Warkowicze, 
pow. Dubno 
Liścia, futor, gm. Datyń, pow. Kowel 
Litepły, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska 
Litewka, osada, gm. Komarno, pow. Rudki 
Litogoszcz, wieś i futor, gm. Wielick, pow. 
Kowel, obok Korsynie, Janówka 
Litowisko, wieś, gm. Pieniaki, pow. Brody 
Litowiszcze, wieś, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Litowiszcze, gm. Matków, pow. Turka, obok 
Męczył, Iwaszkowce 
Litowiż, wieś, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Litowiż-Antypowicze, wieś,  gm. Grzybowica, 
pow. Włodzimierz Wołyński
Litowiż-Liweń, osada, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński
Litowiż-Łozowa, wieś, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński
Litowiż-Musznia, wieś, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński
Litowiz-Strafowicze, wieś, gm. Grzybowica, 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Litwa, wieś, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Litwa, wieś, gm. Torczyn, pow. Łuck 

Litwinowa Niwka, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny
Litwinów, wieś i dwór, gm. Litwinów, pow. 
Podhajce, obok Bożyków, Zastawczyk 
Litwisk, wieś, gm. Dąbrowica, pow. Sarny, 
obok Krzywica, Jacule, Tryputnia 
Litynia, wieś, gm. Dobrowody, pow, 
Drohobycz 
Litynszczyna, gm. Lubitów, pow. Kowel    
Lityń, wieś, kolonia i folwark, gm. Turzysk, 
pow. Kowel 
Liucke, gm. Datyń, pow. Kowel    
Liwcze, wieś i dwór, gm. Waręż, pow. Sokal 
Liziana, wieś, gm. Bereźne, gm. Kostopol, 
obok Horodyszcze 
Lolin, wieś, gm. Wełdzirz, pow. Dolina, obok 
Maksymówka, Angelówka 
Lowa, gm. Kisorycze, pow. Sarny  
Lubachy, wieś, gm. Rafałówka, pow. Sarny 
Lubaczów, miasto i dwór, gm. Lubaczów, 
pow. Lubaczów 
Lubar, rezydencja nad Słuczą. (http://www.
wolhynia.pl/index.p?option=com_&view=artic
le&id=338&catid=24&Itemid=101 ) 
Lubarka, wieś, gm. Powursk, pow, Kowel 
Lubasy, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Lubasza Wielka, wieś, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Lubaszka Mała, wieś, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Lubatowa, wieś, gm. Iwonicz, pow. Krosno 
Lubatówka, wieś, gm. Iwonicz, pow. Krosno 
Lubcze, folwark, gm. Niesuchojeże, pow. 
Kowel, obok Tojkut, Łapnie 
Lubcze, wieś i folwark, gm. Szczurzyn, pow, 
Łuck 
Lubella, wieś i dwór, gm. Butyny, pow, 
Żółkiew, obok Kazumin, Zabród 
Lubenia, wieś, gm. Czudec, pow. Rzeszów 
Lubeń, folwark, gm. Kamień  Koszyrski, pow. 
Kamień Koszyrski 
Lubeszka, wieś, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka 
Lubiana, wieś, gm. Krasów, pow. Lwów 
Lubianka (Lindenfeld) , gm. Krasów,  pow. 
Lwów 
Lubianki Niższe, wieś i dwór, gm. Lubianki 
Wyższe, pow. Zbaraż 
Lubianki Wyższe, wieś i dwór, gm. Lubianki 
Wyższe, pow. Zbaraż 
Lubiatyn, kolonia, gm. Turzysk, pow. Kowel 
Lubiaź, wieś i futor, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski, obok Bystraż, Jeziowo 
Lubiaź 
Lubienie, wieś, kolonia i dwór, gm. Szutowa, 
pow. Jaworów 
Lubień Mały, wieś i dwór, gm. Lubień Wielki, 
pow. Gródek Jagielloński 
Lubień Wielki, wieś i dwór, gm. Lubień 
Wielki, pow. Gródek Jagielloński 
Lubień Wielki Zdrój, zdrojowisko, gm. Lubień 
Wielki, pow. Gródek Jagielloński 
Lubieńce, wieś i dwór, gm. Lubieńce, pow. 
Stryj 
Lubieszowska Wólka, wieś, kolonia i osada 
wojskowa, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Lubieszów, miasteczko i folwark, gm. 
Lubieszów, pow. Kamień  Koszyrski 
Lubikowicze, wieś i folwark, gm. 
Lubikowicze, pow. Sarny 
Lubitowo, tartak, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Lubitowska Wólka, wieś, gm. Lubitów, pow. 
Kowel 
Lubitów, wieś, tartak, stacja kolejowa, gm. 
Lubitów, pow. Kowel 
Lubitówki, futor, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Lubiżnia, przystanek kolejowy, gm. Delatyn, 
pow. Nadwórna 
Lubkowce, wieś i dwór, gm. Wołczkowce, 
pow. Śniatyń, obok Zabłotów, Oleszków 
Lubla, wieś, gm. Frysztak, pow. Krosno 
Lublatyn, kolonia, gm. Turzysk, pow. Kowel 
Lublica, gm. Lublica, pow. Jasło 
Lubliniec, wieś, kolonia, osada, folwark i 
futor, gm. Stare Koszary, pow. Kowel 
Lubliniec Nowy, wieś i dwór, gm. Cieszanów, 
pow. Lubaczów 
Lubliniec Stary, wieś i leśniczówka, gm. 
Cieszanów, pow. Lubaczów 
Lubochiny, wieś i leśniczówka, gm. Krymno, 
pow. Kowel 
Lubomierz, gm. Oleszyce, pow. Lubaczów 
Lubomirka, kolonia i leśniczówka, gm. 
Sudobicze, pow. Dubno 
Lubomirka, kolonia, gm. Korzec, pow. Równe 
Lubomirka Nowa, kolonia, gm. Aleksandrja, 

pow. Równe 
Lubomirka Stara, kolonia, gm. Aleksandrja, 
pow. Równe 
Lubomirsk, gm. Aleksandrja, pow. Równe 
Luboml, miasto, wieś i stacja kolejowa, gm. 
Luboml, pow. Luboml 
Lubowice, przysiółek, gm. Lubień Wielki, 
pow. Gródek Jagielloński 
Lubowierz, futor, gm. Oleszyce, pow. 
Lubaczów 
Lubsza, wieś i dwór, gm. Podkamień, pow. 
Rohatyn 
Lubsza, wieś, gm. Młyniska, pow. Żydaczów 
Lubycza, gm. Lubycza Królewska, pow. Rawa 
Ruska 
Lubycza Kameralna, wieś i dwór, gm. Lubycza 
Królewska, pow. Rawa Ruska 
Lubycza Kniazie, wieś, gm, Lubycza 
królewska, pow. Rawa Ruska 
Lubycza Królewska, miasteczko i dwór, gm. 
Lubycza Królewska, pow. Rawa Ruska 
Luchcza, wieś i gajówka, gm. Niemowicze, 
pow. Sarny 
Luchczańskie, gm. Niemowicze, pow. Sarny  
Lucynów, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe 
Lucza, wieś, gm. Jabłonów, pow. Kołomyja 
Luczki, gm. Berezów Średni, pow. Kołomyja 
Luczyn, wieś, gm. Nowomalin, pow. 
Zdołbunów 
Luczyńskie, futor, gm. Nowomalin, pow. 
Zdołbunów 
Luć, gm. Górniki, pow. Kowel 
Ludhardówka, wieś, gm. Dolina, pow. Dolina 
Ludhardówka, kolonia, gm. Dubno, pow. 
Dubno 
Ludmiłpol, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Ludmiłówka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Ludmirpol, gm. Werba, pow. Włodzimierz  
Ludnież, gm. Bielska Wola, pow. Sarny  
Ludowiec (Lidowiec), gm. Żabie, pow. Kosów, 
obok Zełene, Berda, Stoupnie 
Ludwików, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Ludwików, kolonia, gm. Czaruków, pow. Łuck 
Ludwikówka, wieś, gm. Ludwikówka, pow. 
Dolina 
Ludwikówka, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Ludwikowka, wieś i dwór, gm. Bursztyn, pow. 
Rohatyn 
Ludwikówka, osada, gm. Podkamień, pow. 
Rohatyn 
Ludwikówka, wieś, gm. Mikulińce, pow. 
Tarnopol 
Ludwin, gm. Czyszki, pow. Lwów 
Ludwinów, gm. Ożomla Mała, pow. Jaworów 
Ludwinów, gm. Radomyśl, pow. Tarnobrzeg 
Ludwipol, miasteczko, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Ludwipole, folwark, gm. Horodnica, pow. 
Kopyczyńce 
Ludwiszcze, wieś i folwark, gm. Uhorsk, pow. 
Krzemieniec 
Ludwiszyn, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Lukawina, leśniczówka, gm. Gołogóry, pow. 
Złoczów 
Lulińce, wieś, gm. Białozórka, pow. 
Krzemieniec 
Lulówka, folwark, gm. Brany, pow. Horochów 
Lulówka Węgierszczyzna, kolonia, gm. Brany, 
pow. Horochów 
Lunitowicze, gm. Lubikowicze, pow. Sarny  
Lutcza, wieś, gm. Niebylec, pow. Rzeszów 
Luteń, kolonia, gm. Kamień Koszyrski, pow. 
Kamień Koszyrski 
Lutje, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Lutka, wieś, gm. Krymno, pow. Kowel 
Lutkowce, wieś, gm. Husaków, pow. Mościska 
Lutków, wieś i dwór, gm. Radymno, pow. 
Jarosław 
Lutków, wieś i dwór, gm. Husaków, pow. 
Mościska 
Lutoryż, wieś, gm. Racławówka, pow. 
Rzeszów 
Lutoszary, gm. Jasień Dolny, pow. Kałusz, 
obok Osmołoda, Równia 
Lutowiska, miasteczko i dwór, gm. Lutowiska, 
pow. Lesko 
Lutowiska, wieś i dwór, gm. Bylice, pow. 
Sambor, obok Bukowa, Rakowa 
Luty, futor, gm. Borowno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Lutynka, wieś i dwór, gm. Żurawno, pow. 
Żydaczów 
Lwów, miasto powiatowe i wojewódzkie 
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Oto dziewiąta, ostatnia część opo-
wieści – pamiętnika - napisanego 
przez brata mojego pradziadka 
Mariana Strzetelskiego z okresu I 
wojny światowej. Marian opisuje 
warunki panujące w obozie w Kra-
snojarsku, w którym polscy oficero-
wie znaleźli się po kapitulacji pod 
Klukwienną. Pokazuje jaskrawe 
przykłady zezwierzęcenia i moral-
nego przytępienia ludzkiej wraż-
liwości i ludzkich uczuć żołnierzy 
tam przebywających. Wiosną 1920 
roku wszystkich więźniów przeby-
wających w obozie w Krasnojarsku 
bolszewicy przewożą do mocno 
przepełnionego obozu w Omsku. 
Tam Marian trafia do więzienia 
CZEKI, gdzie po ponad miesięcz-
nym pobycie zostaje przewieziony 
do Tuły, miasta oddalonego o około 
100 km od Moskwy. Tam Marian 
przebywa prawie rok aż do jesieni 
1921, kiedy w końcu powraca do 
upragnionej Ojczyzny. Zanim jed-
nak to nastąpi wspólnie ze swoimi 
kolegami oficerami, zwykłymi żoł-
nierzami i wielu polskimi rodzina-
mi - cywilami przeżywa moc nie-
oczekiwanych zdarzeń. Prowadzi 
też pertraktacje z bolszewickimi 
władzami obozu i miasta celem re-
spektowania postanowień Traktatu 
Ryskiego oraz kontaktuje się w tej 
sprawie z Czerwonym Krzyżem i 
Polską Komisją Repatriacyjną. Bar-
dzo osobiste i wyjątkowo indywidu-
alne opisy rzeczywistości obozowej 
sprawiają, że wspomnienia te stają 
się wyjątkowym świadectwem mi-
nionych czasów. 
…Zapraszam do lektury.    
 
Książka ze wspomnieniami Maria-
na Strzetelskiego ukarze się dru-
kiem pod koniec roku. 
 
Kielce 13.II.1924 (środa)

 Otrzymałem dzisiaj tu od pułkow-
nika Wołkowickiego [1] oraz szefa 
sztabu pułkownika Latinika, lekką 
pucówkę, choć nie ja przecież zawi-
niłem. Przyjąłem to w pokorze, gdyż 
nie miałem czasu na dłuższą dys-
putę, a poza tym unikam już dzisiaj 
jakichkolwiek zdenerwowań i pod-
nieceń. Wróciwszy do mieszkania 
uspokoiłem się trochę i napisałem 
list do mego dawnego ordynansa z 
Przemyśla (z czasów oblężenia mia-
sta z 1914-1915 roku), Jana Mak-
symowicza, majstra stolarskiego 
w Dolinie w Małopolsce. Prosiłem 
go o informacje co stało się z moimi 
rzeczami zostawionymi w Przemy-
ślu. Podałem mu Twój adres Cesiu, 
we Lwowie. Gdyby przypadkiem się 
zjawił przyjmij go grzecznie, bo to 
zamożny dziś gospodarz. Choć Ru-
sin był zawsze bardzo porządny i w 
stosunku do mnie zawsze uczciwy. 
Dzisiaj korzystam z tego, że przed-
siębiorcy nie przedłożyli mi jeszcze 
rachunków, więc nie muszę ich w 
domu sprawdzać. Czasu mam dużo, 
więc mogę kontynuować me opo-
wiadanie dalej. Jednak wcześniej je 
chyba dzisiaj zakończę, bo dość źle 
w nocy znów spałem, a nerwy me 
muszę szanować. 
                   
 Gdy byliśmy jeszcze uwięzieni w 
areszcie w Irkucku i siedzieliśmy 
tam stłoczeni jak śledzie w beczce, 
zaszedł pewien incydent pomiędzy 
pułkownikiem Konradem Piekar-
skim, a kapitanem Rogoszem, któ-
ry był tłumaczem francuskim przy 

naczelnym dowództwie. W jednej z 
cel, w której znajdowały się piętro-
we prycze, znajdowało się już kilku 
oficerów z pułku ułanów, wycią-
gniętych z ośmiu pociągów, które 
stały zablokowane przez Czechów 
na jednym z torów. Do nich zo-
stał też przydzielony ich dowódca, 
pułkownik Piekarski, który mimo 
sprzeciwu pozostałych dosłownie 
wlazł do nich na siłę. Kapitan Ro-
gosz również próbował się tam 
zainstalować, lecz stanowczo nie 
przyjęto go. Wówczas kapitan we-
zwał bolszewickiego komendanta 
warty i zażądał by „zrobił on po-
rządek z tymi pułkownikami, bo 
żołnierze mają już dość ich panowa-
nia”. Później sprawa ta, kilka razy 
oparła się o sąd honorowy. Ostatnio 
nawet, już po naszym powrocie do 
kraju z niewoli bolszewickiej, zna-
lazła swój finał w sądzie w Dęblinie. 
Szczegółowo opowiem o tym dalej.
 W kolejnym dniu od tego zajścia, 
wieczorem przybyła do nas kolejna 
partia aresztantów, a w następnych 
dwu trzech dniach reszta oficerów, 
z wyjątkiem naszego głównego 
dowódcy – pułkownika Czumy. 
Wszystkich nas rozmieszczono w 
kilku, różnych, dość obszernych, 
dużych salach, w których było zim-
no i wilgotno. Ściany od wewnątrz 
były mocno oszronione, a wentyla-
cja marna. Po tym jak udało się nam 
„zdobyć” piecyki do ogrzewania 
(typ kozy) i zaczęliśmy w nich palić, 
szron tajał i ze ścian spływały struż-
ki wody wprost na podłogę tworząc 
kałuże. Na skutek naszego inten-
sywnego oddychania wilgotność 
zaczęła wzrastać, tak że po pewnym 
czasie poczuliśmy się jak w saunie. 
Ponieważ byliśmy organizacją woj-
skową postanowiliśmy wprowadzić 
jakiś porządek w organizacji dnia 
codziennego, jednak sami pułkow-
nicy sprawę popsuli. Jednego dnia 
w każdej z sal naszego aresztu, aż 
kilku z nich ogłaszało, że jako naj-
starszy rangą obejmuje komendę. O 
to starszeństwo zaczęli się spierać 
pomiędzy sobą. Trwało to kilka dni, 
aż pewnego popołudnia bolszewicki 
komendant obozu wywołał spośród 
nas wszystkich wyższych rangą ofi-
cerów -  pułkowników, podpułkow-
ników, majorów – niby dla przesłu-
chania, a później okazało się, że już 
więcej do nas nie wrócili. Podobno 
zostali uwięzieni przez ‘czerezwy-
czajkę” [2] i umieszczeni w pod-
ziemiach jednego z budynku. Mię-
dzy nimi był również i pułkownik 
Kadlec [3], jeden z komendantów 
Korpusu Czechosłowackiego na 
Syberii. Wielu z tych oficerów prze-
bywając w strasznych warunkach 
pochorowało się na tyfus i kilkoro z 
nich zmarło. Wśród nas pozostał je-
dynie jeden pułkownik z Warszawy, 
zdaje się nazwiskiem Prokopowicz, 
który krótko przed naszą kapitula-
cją wstąpił do armii polskiej. Był to 
dobry człowiek ale straszny gaduła, 
idący za wszelką cenę na kompro-
misy z bolszewikami. Wszystkich 
irytowało bardzo, że wobec naszych 
prześladowców nie potrafił zacho-
wać godności polskiego oficera. 
Przed bolszewickim komendantem 
naszego obozu, zarozumiałym, bez-
czelnym i smarkatym, jeszcze bar-
dzo młodym chłopakiem, płaszczył 
się zawsze, czapkował mu nisko, a 
nawet mu siodło przytrzymywał, 
gdy ten dosiadał konia. Robił to, 
jak nam próbował tłumaczyć, by 

tę dziką bestię ułagodzić i jak naj-
bardziej ugłaskać, by ten nie lżył 
nas i nie wyżywał się na nas. Nic 
to jednak nie pomagało, a jeszcze 
bardziej nas irytowało i urażało bar-
dzo naszą polską ambicję, zresztą 
słusznie. By pohamować pokorne 
i nieraz bardzo szkodliwe zapędy 
Prokopowicza zorganizowaliśmy 
ogólną naradę i postanowiliśmy, że 
pułkownik otrzyma radę przybocz-
ną, by więcej sam nie podejmował 
głupich decyzji. W skład tej rady 
weszło kilku porządnych oficerów, 
mających posłuch wśród żołnierzy, 
w tym między innymi porucznik 
Dybowski, major Friedrich ze Lwo-
wa i ja.  Dość często organizowa-
liśmy narady, by nasze życie tu w 
niewoli jakoś możliwie uregulować 
i stworzyć wśród żołnierzy znośne 
warunki do egzystencji. Codzien-
nie wyznaczaliśmy nowych dyżur-
nych do podtrzymywania ognia 
w piecu, by nie zgasł i by w nocy 
było ciepło, osoby do porządkowa-
nia pomieszczeń w których spali-
śmy, itp. Ze względu na codzienny 
przydział chleba i zupy wszystkich 
nas podzielono na dziesięciooso-
bowe zespoły, z najstarszym rangą 
na czele. Urządzenia pierwszej po-
trzeby były bardzo nędzne. Były to 
latryny – ziemne jamy wykopane 
przez naszych poprzedników, pra-
wie zupełnie zapełnione i śmierdzą-
ce. Z rozkazu władz bolszewickich 
dla „prowieżki” – sprawdzenia, we 
wszystkich salach był umieszczo-
ny rosyjski spis mieszkańców. Co-
dziennie też strażnicy sprawdzali 
nasz stan, próbowali nas przeliczać, 
a my w bardzo prosty sposób oszu-
kiwaliśmy głupich komendantów 
wart. Otóż przejścia między po-
szczególnymi grupami drewnia-
nych prycz, na których spaliśmy 
były dość wąskie, górne piętra 
umieszczone wysoko, więc dora-
dziliśmy strażnikom, by sprawdza-
nie górnych pięter przeprowadzić 
licząc parę opuszczonych nóg osób 
siedzących na nich. W pomieszcze-
niach przeważnie panował półmrok, 
sprawdzający obchodzili wkoło 
każdą grupę prycz i przeliczali nas. 
Siedzący na górze żołnierze opusz-
czali nogi z jednej strony pryczy, 
a gdy sprawdzający przechodzili 
na drugą stronę, już część tych sa-
mych nóg zapełniała puste miejsca 
naprzeciwko. W ten sposób udawa-
ło się nam ukryć nieobecność tych, 
którzy uciekli. Chleb, który na ser-
wowano z początku był nawet nie 
najgorszy, ale za to zupa, co drugi 
dzień rybna lub z koniny wstrętna, 
cuchnąca zepsutym mięsem, za to 
bardzo mocno przyprawiona, by 
zabić smak i zapach. Codziennie, 
na parędziesiąt minut mogliśmy 
wychodzić na spacer, na podwórze 
ogrodzone drutem kolczastym i pil-
nie strzeżone przez bolszewików. Z 
początku dwa razy, a później już raz 
na tydzień pozwolono nam przez 
druty przyjmować pomoc w naturze 
od rodzin i znajomych odwiedzają-
cych nasze więzienie. Były to prze-
ważnie jakieś paczki żywnościowe.
 Dowiedziałem się, że moi żołnie-
rze których część wstąpiła do partii 
bolszewickiej i nawet tam jakieś 
wyższe stanowiska otrzymali, wnie-
śli zbiorową prośbę z podpisami 
do komendanta naszego obozu, by 
władza sowiecka mnie, jako zawsze 
życzliwie traktującego swoich pod-
władnych, za ich poręką, uwolniła i 

wypuściła na swobodę z więzienia. 
Do tego jednak oczywiście nie do-
szło, zresztą nawet jeśliby sowieci 
na to się zgodzili, to ja nie mógł 
bym na to przystać, chociażby ze 
względu na solidarność z moimi 
współtowarzyszami niedoli. W każ-
dym bądź radzie jest to dla mnie 
miłe wspomnienie z tamtych cza-
sów świadczące o tym, że żołnie-
rze potrafili właściwie ocenić moje 
ich traktowanie, choć nieraz ostre i 
wymagające wysiłku oraz dyscypli-
ny. Pilnujący nas żołnierze, którzy 
przed naszym aresztowaniem służy-
li w naszej armii, a potem przeszli 
na stronę bolszewików, z początku 
zaopatrywali nas w jedzenie i przy-
nosili nam chleb własnego wypie-
ku, słoninę, pieczone lub gotowane 
mięso, cukier, kakao, kawę, tytoń, a 
nawet niezbędne ubrania i bieliznę. 
Przez jakiś czas uwięzieni mężowie, 
ojcowie i synowie mieli możliwość 
widywania przez druty swoich naj-
bliższych – żony, córki czy matki i 
otrzymywali od nich różnego ro-
dzaju dary w postaci paczek. Jednak 
nie zawsze trafiały one we właściwe 
ręce. Bardzo często zdarzało się, że 
stosując szykany czy represje w sto-
sunku do nas, paczki te rozkradali 
rosyjscy bolszewicy.
 W tym czasie strasznie wycierpiały 
się nasze kobiety. Gdy udało się im 
znaleźć jakieś schronienie, miesz-
kano po kilka rodzin w jednej wy-
najętej izbie, przeważnie same ko-
biety, starcy i dzieci. Pomimo tego, 
że czasy były ciężkie i straszne, że 
prawie codziennie sowieci przepro-
wadzali rewizje i konfiskatę mienia, 
a w majestacie bolszewickiego pra-
wa kradli to, co można było jeszcze 
ukraść, one, dzielne polskie kobiety 
zawsze znajdowały czas i ochotę 
na to by uwięzionym swoim naj-
bliższym dostarczyć choć maleńki 
dowód przywiązania i miłości. By 
móc choć przez chwilę ich zoba-
czyć, potrafiły całymi godzinami 
stać przed gabinetem komendanta 
obozu czy sekretarza partii i narażać 
się na nieraz ich chamskie odzyw-
ki, szarpania czy urągania. Zdarzało 
się często, że taka żona, matka czy 
córka, w nędznych, powykręcanych 
nieocieplonych buciczkach, szła 
tych parę wiorst z miasta, w mróz 
i śnieg do naszego obozu, by choć 
przez chwilę swego bliskiego po-
krzepić, dłoń uścisnąć, ucałować. 
A tu rosyjskie, plugawe chamisko, 
zwymyślało ją od najgorszych, ob-
śmiało, a często i kolbą karabinu 

zdzieliło. Okrutnie burzyła się w 
nas krew na takie traktowanie na-
szych kobiet, ale czynnie nie mogli-
śmy nic zrobić, a i ustny nasz protest 
ograniczał się jedynie do perswazji 
i próśb w stosunku do rosyjskich 
żandarmów. Musieliśmy przy tym 
bardzo uważać, by przypadkiem nie 
stracić tak bardzo wyczekiwanych, 
tych krótkich chwil wspólnego ob-
cowania ze sobą. Czasem też w trak-
cie tych wspólnych spotkań bywały 
też bardzo zmysłowe chwile, w któ-
rych niejeden oficer na oczach po-
zostałych ściskał mocno swą żonę, 
całował ją, a przy tym i namiętnie 
okrągłości jej piersi badał. W ta-
kich to przypadkach w cztery oczy 
robiliśmy wymówki naszemu ko-
ledze, gdyż to nas wszystkich oraz 
nasze rodziny poniżało w oczach 
czerwonogwardzistów, prostaków. 
To nasze bezczynne tam życie, nasz 
pobyt w wilgotnych i zatęchłych 
salach - celach, złe odżywianie, po 
pewnym czasie zaczęło bardzo źle 
wpływać nie tylko na stan naszego 
ciała ale i ducha.
 Komendant obozu, zajadły bolsze-
wik, bardzo chciał byśmy dla dobra 
państwa sowieckiego wszyscy fi-
zycznie pracowali. Darł się do nas, 
że czas naszego „państwowania się” 
już zakończył, że teraz ceni się tyl-
ko pracę rąk od której my, „polskie 
paniczyki”, „szlacheckie dzieci” 
do tej pory stroniliśmy. Nauczony 
doświadczeniem z czasów oblęże-
nia Przemyśla, gdzie nasza praca 
fizyczna przy budowie umocnień 
pozwalała nam choć na chwilę za-
pomnieć o trudach wojny, zacząłem 
się zastanawiać czy aby przypad-
kiem nasz komendant nie ma trochę 
racji. Zacząłem więc agitować do 
pracy naszych oficerów i pozosta-
łych żołnierzy, lecz ogół zakrzyczał 
mnie od razu, mówiąc, że jesteśmy 
przed tym chronieni postanowienia-
mi obowiązującej Konwencji Ge-
newskiej.
 W budynkach usytuowanych nie-
daleko naszego, więzieni byli ofi-
cerowie carscy, biali kontrrewolu-
cjoniści. Dość często spotykaliśmy 
się z nimi na podwórzu, przy studni, 
w kuchni, na jadalni. Istniała duża 
obawa, wybuchu epidemii tyfusu, 
który zaczął się gwałtownie rozsze-
rzać właśnie od nich. Szpital, w któ-
rym dzielnie pracował nasz kolega 
ze Lwowa, lekarz (nazwiska jego 
niestety nie pamiętam), był prze-
pełniony tak, że chorzy, umierają-
cy leżeli z braku miejsca pokotem 
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Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego
Wierzę, że naród polski będzie jeszcze kiedyś 
naprawdę mądrze i długo szczęśliwy…(9)
Opracowanie: Piotr Strzetelski

Rok 1925 - dom w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 2, w którym mieszkał Marian Strzetelski 
z rodziną. Na zdjęciu Marian Strzetelski z małym Szczęsnusiem i ze stojącą w środku 

żoną Czesławą zd. Gubrynowicz. 
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na ziemi, w błocie. Bolszewicy nie 
przejmowali się tym zbytnio, mó-
wili o chorych – „…sobaka i tak 
zdachniet…”, a lekarz nie mając 
odpowiedniej pomocy sanitarnej nie 
mógł złemu zaradzić. W końcu sam 
się zaraził i wkrótce zmarł. Ku wiel-
kiemu zmartwieniu chorujących 
Rosjan, opłakiwany przez wszyst-
kich którym pomagał i dla których 
się tak poświęcał został pochowany 
w zbiorowej mogile w Krasnojar-
sku. Wprawdzie zbiliśmy dla niego 
drewnianą trumnę, by po ludzku 
został pochowany, jednak zaraz po 
opuszczeniu więzienia i wywie-
zienia trumny poza obręb drutów, 
nagie i skostniałe ciało, tego mło-
dego, zdolnego i ogólnie lubianego 
lekarza wyjęto z trumny, bolszewi-
cy trumnę sprzedali, a trup spoczął 
z kilkudziesięciu innymi martwymi 
oficerami we wspólnym dole. Jedy-
ne co na koniec mogliśmy dla niego 
uczynić, to pożegnać go odśpiewa-
niem chóralnych, żałobnych pieśni 
dochodzących z naszego zamknię-
tego, więziennego podwórza.
 Postanowiliśmy urządzić nasz wła-
sny szpital. Po długich pertrakta-
cjach i rozmowach, w końcu udało 
się nam przekonać komendanta 
obozu by udostępnił dla polskich, 
lżej chorych oficerów, jedną, nie-
zbyt dużą, ale dość mocno znisz-
czoną salę, w drugim budynku, usy-
tuowanym parędziesiąt kroków od 
tego, w którym byliśmy rozmiesz-
czeni. Komendant przystał na to, 
pod warunkiem, że wszystko urzą-
dzimy własnym kosztem i wysił-
kiem. Wzięliśmy się więc ochoczo 
do pracy i w ciągu paru dni zamiast 
jednej sali przystosowaliśmy dla po-
trzeb chorych dwa pomieszczenia. 
Wykonaliśmy prymitywne łóżka, 
ławki, krzesła, a rodziny kontaktują-
ce się z więźniami dostarczyły nie-
zbędne materiały, poduszki, koce, 
prześcieradła, lampy, a nawet le-
karstwa. Nasz artylerzysta, kapitan 
Oktawian Metelski [4], który wy-
słuchał sześć semestrów medycyny 
w Uniwersytecie w Kijowie, sam 
już tyfus przeszedł i wyzdrowiał, 
objął komendę i ordynowanie w 
tym naszym, naprędce urządzonym 
szpitaliku. Urzędował w maleń-
kim pokoiku przylegającym do sal, 
przystosowanych do przyjmowania 
chorych. Prędko znaleźli się też ko-
ledzy, którzy na ochotnika zgłosili 
się by zostać sanitariuszami. Wszy-
scy obłożyliśmy się dobrowolnym 
podatkiem w naturze i w pienią-
dzach, z czego kupowaliśmy dla 
chorych jakieś lepsze mięso, czasa-
mi nawet cielęcinę, bułki, mleko. Ze 
zdobytych produktów spożywczych 
sanitariusze przyrządzali posiłki, 
często gotowali. Odwiedzające nas 
rodziny przynosiły też gotowane 
przez siebie pożywne zupki, bulio-
ny. Tak więc, dzięki naszej trosce 
i zaangażowaniu, mimo tego, że 
prawie wszyscy egzystowaliśmy w 
opłakanych warunkach, gdzie wszy 

łaziły po nas i ciężko się było ich po-
zbyć, nasz szpital był oazą czysto-
ści, ciszy i spokoju. To tu w miarę 
dobrej i pieczołowitej opiece nad 
chorymi, za cały czas naszego po-
bytu w obozie, prócz dwóch śmier-
telnych przypadków ofiar więcej 
nie zdarzyło się. Tę żmudną i trudną 
pracę naszych kolegów oraz troskli-
wą opiekę sanitarną nad chorymi 
więźniami, zachowam na zawsze w 
mej pamięci. Komendant naszego 
obozu irytował się na nas i żądał od 
nas byśmy chorych na tyfus, zwa-
nych przez wszystkich „tyfusowy-
mi”, nie trzymali u nas lecz posyłali 
do wspólnego, głównego, obozo-
wego szpitala. Myśmy jednak starli 
się ich jak mogli ukrywać. Oszu-
kiwaliśmy jak mogli komendanta, 
a on sam bał się zaglądać do nas 
przed obawą zarażenia się. Wszy-
scy zazdrościli nam naszego szpita-
lika. Gdy komendant w końcu sam 
się rozchorował i trafił do szpitala 
głównego, usilnie prosił polską sio-
strę miłosierdzia tam pracującą, by 
pomogła mu przenieść się do „pol-
skiego szpitaliku” i tam chorować. 
Jednak kategorycznie odmówiliśmy 
jego przyjęcia. Staraliśmy się jak 
umieliśmy podtrzymywać na duchu 
naszych żołnierzy, pocieszali ich, 
dodawali otuchy i nadziei na prze-
trwanie. Jednak bolszewicy nie uła-
twiali nam tego, uprzykrzając nam 
życie na każdym kroku. Dlatego 
staraliśmy się być silni i trzymać się 
razem. Dzięki wszechobecnemu ła-
pówkarstwu i przekupstwu panują-
cemu wśród rosyjskich strażników, 
a przede wszystkim dzięki nasze-
mu sprytowi i przebiegłości, część 
naszych oficerów i niższych rangą 
żołnierzy uciekła do miasta i tam 
ukrywała się w wynajmowanych 
przez rodziny domach czy mieszka-
niach. Tak więc po pewnym czasie 
z paruset kilkudziesięciu więźniów 
pozostało nas jedynie około pięciu-
set. Bolszewicy mimo tego, że co 
chwilę na różne sposoby próbowali 
sprawdzać czy ilość więźniów się 
zgadza do końca nie zorientowa-
li się tka naprawdę że tylu z nas 
uciekło. Władze radzieckie próbo-
wały agitować naszych żołnierzy, 
zachęcając ich do zapisania się do 
tzw. „jaczejek” [5], kusili różnymi 
nagrodami i przywilejami, jednak 
na szczęście, większość z nas była 
oporna na takie sugestie. Dość czę-
sto zdarzały się rewizje w naszych 
celach. Pilnujący nas, uzbrojeni 
strażnicy wchodzili po kilkunastu 
do naszych sal i przemocą, czasami 
na rozkaz swoich przełożonych, ale 
często też i bez wyraźnego powodu, 
konfiskowali nam co lepsze ubrania, 
kurtki, czapki - tak zwane papachy 
[6], płaszcze, trencze, a nawet oso-
bistą bieliznę. Czasami też strażni-
cy podmieniali np. znoszone swoje 
dziurawe buty na nasze, jeszcze cał-
kiem dobre. Protestowaliśmy prze-
ciwko takiemu traktowaniu, jednak 
na niewiele to się zdało. Czasami 

wywoływano poszkodowanego do 
komendanta, a po drodze zanim de-
likwent dotarł na miejsce okradzio-
no go prawie ze wszystkiego. Ja w 
ten sposób straciłem jeden koc i jak 
dobrze pamiętam jakąś kapotę. Na 
szczęście nie zabrano mi wszystkie-
go. Pozostały drugi koc pozwolił mi 
później przetrwać mroźne dni. Po-
woli zaczęła nas wszystkich ogar-
niać apatia i zwątpienie. Ponieważ 
higiena w obozie pozostawała wiele 
do życzenia, a miejsca, gdzie mo-
gliśmy załatwiać potrzeby fizjolo-
giczne były praktycznie zapełnione, 
więc postanowiliśmy urządzić nowe 
latryny. Zresztą sama komenda obo-
zu wydała taki rozkaz. Zebraliśmy 
więc kilkunastu chętnych kolegów i 
zaczęliśmy kopać. Praca okazała się 
bardzo żmudna, gdyż przy dużym 
śniegu i mocnych syberyjskich mro-
zach ziemia zamarzła bardzo głębo-
ko i ciężko było nawet przy pomocy 
oskardu czy siekiery wyłupywać za-
marznięte grudki ziemi by wykopać 
w niej jakąś słuszną dziurę, która 
mogłaby być potem wykorzystana 
w wiadomych celach. Dlatego też 
w pierwszych dniach postęp naszej 
pracy był prawie niewidoczny. Na-
tomiast nam po parogodzinnej cięż-
kiej, fizycznej pracy było gorąco, 
policzki nasze stawały się rumiane, 
zdrowe. Zgłodnieliśmy na tyle, że 
nawet śmierdząca rybna zupa nam 
smakowała, a żołądek strawiłby na-
wet konia z kopytami. Nawet spać 
potrafiliśmy na zawołanie. Kilkoro 
naszych kolegów – żołnierzy było 
przeciwnych tej pracy, nawet drwi-
li z nas i mówili, że „po co się tak 
przemęczać skoro srać można byle 
gdzie”. Na szczęście większość z 
nas zaangażowała się w tę pracę by 
choć na chwilę zapomnieć o trudach 
niewoli. Część ochotników, zbyt 
mało wytrwałych, gdy ich muskuły 
zbytnio twardniały i ból odzywał się 
w kościach, rezygnowali z pracy, a 
na ich miejsce zawsze przychodzili 
coraz to nowi. Kilku z nas wytrwało 
do końca. Dla mnie osobiście cała ta 
praca była wyjątkowo trudna i pełna 
wysiłku ze względu na fakt, że cier-
piałem bardzo na obustronną prze-
puklinę. Niedbale obandażowany 
brzuch niezbyt dobrze wstrzymywał 
wypadanie moich kiszek. Radziłem 
sobie jak mogłem, klęczałem i zgi-
nałem się, a kolano przyciskałem 
do brzucha i w ten sposób swoim 
kiszkom nie pozwalałam wypadać 
na zewnątrz.
 W ciągu paru dni wykopaliśmy 
pierwszy dół, głęboki na dwa i pół 
metra, długi na dziesięć, a szeroki 
na metr dwadzieścia. W poprzek 
dołu ułożyliśmy deski, a od frontu i 
z boków usypali wał ze zmarzniętej, 
wydobytej ze środka dołu ziemi. Na 
koniec zabraliśmy się też do wyko-
pania śmietnika. Bolszewicy coraz 
bardziej zaczęli doceniać fizycz-
ny wysiłek polskich inteligentów, 
widać było, że chyba nawet tymi 
pracami zaimponowaliśmy im.  W 
ogóle w całym obozie pracy było 
bardzo dużo. Komenda  obozu zle-
cała nam różne zadania, za wykona-
nie których przeważnie otrzymywa-
liśmy jakieś pieniądze. Wyposażano 
nas również w niezbędne do roboty 
narzędzia. Poszczególni żołnierze 
powoli zaczęli się organizować w 
różne rzemieślnicze zespoły stola-
rzy, ślusarzy, cieśli, kowali czy za-
miataczy. W ostateczności do pracy 
w obozie zaangażowało się prawie 
¾ więźniów. Wszystkich chorych, 
rannych, zniedołężniałych czy ka-
lekich żołnierzy utrzymywali i ra-
towali zdrowi i zdolni do pracy ko-
ledzy. W ten sposób udało się nam 
utworzyć wspólnotę, w której wszy-
scy byli odpowiedzialni za każdego, 
nawet tego najsłabszego.
 Część żołnierzy, pilnowanych pod 
silną strażą, codziennie wychodziło 
partiami poza obręb obozu by zbie-
rać i zakopywać liczne trupy ludzi i 
koni zabitych w wielu potyczkach i 

bojach, a pozostawionych wokół ca-
łego miasta. Zmuszano nas również 
do chowania we wspólnych, głębo-
kich, obszernych mogiłach zmar-
łych głównie na tyfus w naszych 
szpitalach. Obawiano się zarazy i 
tego, że gdy puszczą mrozy i zrobi 
się cieplej ciała zaczną się rozkła-
dać. W ciągu całej zimy zebraliśmy 
jakieś parę tysięcy trupów, które na-
gie, umieszczone zostały w różnych 
drewnianych szopach. Było ich tyle, 
że musieliśmy układać je jak śledzie 
w beczce, w stertach aż po dach wy-
sokiej szopy. Te trupy musieliśmy 
potem, wywozić na saniach i bez 
jakiejkolwiek ochrony, bez ręka-
wic, bez fartuchów, bez dezynfek-
cji wrzucać do wspólnych dołów i 
zagrzebywać. Zdarzało się nieraz, 
że taki wykopany dół nie mógł po-
mieścić zbyt dużej ilości trupów i 
przy zasypywaniu pokazywała się 
czasami z ziemi jakaś ręka czy noga 
nieboszczyka. Wówczas rosyjscy 
żandarmi łopatą odrąbywali taką 
nogę czy rękę i na powrót wrzuca-
li do dołu, a myśmy je zasypywali. 
W tych strasznych czasach był to 
przykład zezwierzęcenia i moral-
nego przytępienia ludzkiej wraż-
liwości i uczuć. Zdarzyło się, że 
pewnego dnia załadowano na sanie 
kilkanaście nagich, ludzkich zwłok 
by przewieźć je za miasto i zako-
pać we wspólnym grobie. Woźnica 
właśnie przejeżdżał przez jedną z 
ulic w mieście, gdy nagle na wozie 
trupy zaczęły się ruszać. Przerażo-
ny woźnica porzucił swoją kapotę, 
zeskoczył z sań i uciekł. A tu spod 
sterty nieboszczyków wylazł pół-
nagi mężczyzna, zsunął się z sań, 
stanął zdziwiony na środku ulicy, 
rozglądnął się dokoła, złapał porzu-
coną obok sań kapotę, otulił się nią 
szczelnie i schował się w najbliż-
szej bramie. Okazało się później, że 
przez sanitariuszy został uznany za 
zmarłego, podczas gdy tak napraw-
dę tak twardo usnął, że zdawało się, 
że nie żyje. Co się z nim później sta-
ło, niestety nie wiem.
 Pewnego dnia z batalionu sztur-
mowego kapitana Dojana-Surówki, 
przemocą, pod pozorem jakiegoś 
przesłuchania wybrano kilkunastu 
oficerów, tak zwanych „ dojanow-
ców”. Potem dowiedzieliśmy się, że 
prawie wszyscy z nich, po przetrans-
portowaniu do budynku, w którym 
urzędowała „czeka” [7] byli torturo-
wani, a potem rozstrzelani. Jedyne-
mu, któremu udało się uratować był 
podporucznik Jan Mikołajski [8] ze 
Lwowa, o pseudonimie „Gończa”, 
obecnie kapitan 6. Pułku Saperów 
w Przemyślu. Podobno ocalał, gdyż 
ofiarował swe usługi sowietom. 
Jednak nie jest to do końca potwier-
dzone. Gdy rozmawiałem z nim 
później, opowiadał mi, że był chory 
na tyfus. Gdy stracił przytomność 
umieszczono go w szpitalu, a gdy 
się ocknął w nocy, zorientował się, 
że leży obok nieżywego czerwono-
gwardzisty. Wówczas przeniósł go 
na swoje miejsce, gdzie znajdowała 
się kartka z jego imieniem i nazwi-
skiem, a sam położył się na łóżku 
zmarłego. Rano zabrano zmarłego 
Rosjanina by go pochować, a Miko-
łajski uniknął w ten sposób rozstrze-
lania i po pewnym czasie wyzdro-
wiał. Jednak sam nie bardzo wierzę 
w tę całą opowieść Mikołajskiego.
                    Na dzisiaj już dość mo-
jego opowiadania. Dobranoc Wam 
Cesiu i Synuśku. Do następnego 
razu…
 
Kielce 14.II.1924 (czwartek)

 Dzisiaj znów spałem niezbyt do-
brze, zresztą od kilku dni wciąż 
jestem niewyspany. Możliwe, że 
odtwarzanie w mych myślach tych 
tułaczych przeżyć działa niezbyt do-
brze na mój system nerwowy i po-
tem długo sen z oczu mych spędza. 
Dlatego też dzisiaj spróbuję trochę 
krócej opisać me wspomnienia. 

Prawie cały czas pracowałem dzi-
siaj w domu, sprawdzałem odpisy i 
chyba ze sto kilkadziesiąt razy mu-
siałem złożyć swój podpis na róż-
nych dokumentach. Od rana aż do 
popołudnia czuć było odwilż, dopie-
ro wieczorem posypał znów mokry 
śnieg i dość gruba jego warstwa po-
kryła ziemię. Martwię się o to, byle 
tylko nie było nagłej powodzi jak to 
wszystko zacznie się topić. Przecież 
teraz naszemu państwu potrzebny 
jest rozwój, jakiś spokój, a nie klęski 
i katastrofy. Zobaczymy co będzie, 
modlę się by Bóg nie dopuścił do 
tego. 
A teraz wracam znów do moich 
wspomnień.   
 Wspólnie z moją brygadą, jako 
starszy grupy, pracowałem też przy 
robotach ciesielskich. Stawialiśmy 
ustępy, przeprowadzali ścieki, a 
nawet budowaliśmy mosty. Ciężka 
praca, świeże, rześkie powietrze ra-
towało nas od wielu chorób zakaź-
nych i nie dawało możliwości dostę-
pu zwątpienia i apatii. Część z nas, z 
nudów uczyła się różnych języków 
obcych – francuskiego, angielskie-
go, a nawet włoskiego.
 Wiosną 1920 roku z Krasnojarska 
przewieziono nas pociągiem do 
Omska. Straż bolszewicka jechała z 
nami. Raz jeszcze, tylko tym razem 
z powrotem jechaliśmy tą samą tra-
są, mijaliśmy te same stacje kolejo-
we, przez które nie tak dawno było 
nam dane przejeżdżać jako wolni 
żołnierze 5. Dywizji Syberyjskiej. 
Gdy dotarliśmy znowu do stacji 
Tajga, a potem Nowo-Nikołajewska 
zakazano nam nie tylko wysiadać 
z pociągu, ale nawet wychylać się 
z niego, rzekomo z obawy przed 
miejscową ludnością. Jednak kilku 
z nas udało się nawet porozmawiać 
z tamtejszymi kolejarzami i inny-
mi mieszkańcami, którzy, jak się 
okazało próbowali wspierać nas, 
pocieszać, a nawet zaopatrywać w 
jakieś jedzenie. Wszyscy miesz-
kańcy odnosili się do nas bardzo 
życzliwie. Po drodze jedliśmy prze-
ważnie zimną strawę. Z rzadka, gdy 
zdobyliśmy trochę drzewa na opał, 
udawało się nam ugotować coś 
ciepłego w naszych żołnierskich 
kociołkach – herbatę, czasem ziem-
niaki czy kaszę.
 Po parunastu dniach dotarliśmy do 
Omska. Tam na stacji, gdy jeszcze 
siedzieliśmy w wagonach najpierw 
spośród nas wszystkich wywołano 
na peron „ruskich”, to jest obywateli 
Rosji i tych odprowadzono do miej-
sca odosobnienia. Resztę, czyli by-
łych żołnierzy zaboru austriackiego, 
w tym również i mnie, przetrzyma-
no w wagonach do następnego dnia. 
Dopiero koło południa rozkazano 
nam wysiąść z pociągu, ustawić się 
w dwuszeregu przed wagonami  i 
po sprawdzeniu naszych tożsamo-
ści odprowadzono nas partiami do 
zorganizowanego już wcześniej i 
czekającego na nas „wojennowo 
gorodka” – rodzaju obozu koncen-
tracyjnego.  Tam umieszczono nas 
w kilku pomieszczeniach, na górze 
piętrowego budynku, gdzie spędzi-
liśmy noc. W kolejnym dniu, od 
rana, pojedynczo, sprowadzano nas 
na dół do sali przesłuchań i rewi-
dowano. Była to właściwie zwykła 
grabież, gdyż bolszewiccy żandar-
mi dokładnie przeszukiwali nasze 
kieszenie, wszystkie torby czy małe 
walizki, w których znajdował się 
cały nasz skromny dobytek, zabrany 
z obozu w Krasnojarsku. Przy stoli-
ku siedział komendant żandarmów, 
były czeski jeniec z Pragi, który 
przeszedł na stronę sowietów. Miał 
dość inteligentną, młodą twarz, jed-
nak był wyjątkowo podłą kreaturą. 
Zapisywał tylko po części to co miał 
przy sobie rewidowany, natomiast 
wszystko to co spodobało się bol-
szewickim żandarmom lądowało 
w ich kieszeniach lub przygotowa-
nych do tego celu torbach. Zabiera-
no więc przeważnie wszystkie pie-

/ Rok 1927, 26 luty - major Marian Strzetelski jako kierownik rejonu Inżynierii i Saperów 
oddział Kielce. Nazwiska współpracowników: E. Pszonczak – urzędnik, T. Ostrowski – 
urzędnik, A. Pszonczak – sierżant, S. Berner – sierżant, P. Sarna – sierżant, S. Matłowski 
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niądze, zegarki, scyzoryki, lusterka, 
brzytwy, ołówki czy notatniki, a 
zostawiano po dwie pary bielizny, 
jeden koc, parę chusteczek, buty, itp. 
Dzięki naszemu sprytowi udało się 
nam część naszych, najbardziej nie-
zbędnych w niewoli rzeczy ocalić i 
przeszmuglować do obozu. Próbo-
waliśmy protestować przeciw takie-
mu traktowaniu, interweniowaliśmy 
nawet w dowództwie obozu, jednak 
nasze zażalenia nie odnosiły żadne-
go skutku.
 Cały obóz w Omsku był mocno 
przepełniony. Po przeprowadzo-
nej rewizji wysyłano nas do ogól-
nych, dość dużych i zatłoczonych 
pomieszczeń. Przez parę dni, nie 
mogąc znaleźć dla siebie miejsca 
spaliśmy przeważnie na podłodze w 
przejściach pomiędzy piętrowymi 
pryczami. W salach panował nie-
opisany brud i smród, do którego 
w dość krótkim czasie zdołaliśmy 
się wszyscy jakoś przyzwyczaić. Po 
paru dniach takich męczarni, wypro-
siliśmy na komendanturze obozu by 
jako wyższych oficerów przenieśli 
nas do, trochę mniej zatłoczonych 
sal. Tam udało się nam znowu zor-
ganizować w małe podgrupy, li-
czące po 10 osób, spośród których 
wybraliśmy 26 dziesiętników [9]. 
Podobnie jak w obozie w Krasno-
jarsku codziennie wyznaczaliśmy 
spośród siebie dyżurnych, którzy 
mieli za zadanie pilnować porząd-
ku. Komendę nad nami wszyst-
kimi znowu objął podpułkownik 
Prokopowicz. Z początku pod silną 
eskortą, wychodziliśmy  do pracy 
do nowo wybudowanych, jeszcze 
nie ukończonych warsztatów ko-
lejowych, które były usytuowane 
dość daleko od naszego obozu. W 
tych właśnie warsztatach, na rozkaz 
władzy sowieckiej urzędującej w 
Omsku budowaliśmy trybuny dla 
narodowego ludowego sądu, który 
miał osądzić aresztowanych i uwię-
zionych ministrów Kołczaka. Jesz-
cze w rejonie Irkucka ewakuujący 
się Korpus Czeski, za możliwość 
wolnego przejazdu w stronę Wła-
dywostoku, w porozumieniu z ge-
nerałem Maurice Janinem, wydało 
bolszewikom admirała Aleksandra 
Kołczaka oraz wiezione przez niego 
carskie rezerwy złota. Wkrótce po 
przejęciu w Irkucku rządów przez 
bolszewików, z początkiem lutego 
1920 roku, Kołczak został tam roz-
strzelany. Zresztą Czesi, blokując 
przejazd naszych pociągów również 
i w jakimś stopniu nas sprzedali 
bolszewikom i spowodowali, że 
wszyscy dostaliśmy się do niewoli 
sowieckiej. Gdy po paru miesiącach 
do Władywostoku dotarła grupa 
parunastu tysięcy Czechów, wśród 
których byli nie tylko żołnierze ale i 
ich rodziny oraz mnóstwo rannych, 
inwalidów i chorych, Japończycy 
za możliwość przewiezienia ich na 
statkach do Europy zażądali od nich 
zapłaty w postaci wiezionego i na-
grabionego wcześniej złota i platy-
ny.
 Głównym komendantem naszego 
obozu był rosyjski Żyd, wyjątkowo 
złośliwa kreatura. Gdy dowiedział 
się, że zorganizowaliśmy się w 
mniejsze grupy, zażądał byśmy zło-
żyli pisemne oświadczenie, że nikt 
spośród naszych dziesiętników wy-
chodzących do pracy na zewnątrz 
obozu nie będzie nawet próbował z 
niego uciec, a tym samym, że zga-
dzamy się na ustanowioną nową 
władzę bolszewicką i popieramy jej 
działania. Zorganizowaliśmy wów-
czas wewnętrzną naradę i przegło-
sowaliśmy, że nie damy mu takiej 
gwarancji i niczego nie podpisze-
my. Tłumaczyliśmy komendantowi, 
że przecież przy pracy pilnują nas 
uzbrojeni bolszewiccy strażnicy, 
których zazwyczaj jest więcej niż 
nas samych, więc jak moglibyśmy 
uciec. Jednak on nie ufając swoim 
żołnierzom i wiedząc, że bardzo 
łatwo jest ich przekupić, przez parę 

dni próbował przeforsować swoje 
żądanie. Również pułkownik Pro-
kopowicz usilnie agitował za tym 
rozwiązaniem i prosił nas byśmy 
ustąpili. Myśmy jednak w dalszym 
ciągu trwali przy swoim. Ucieczki 
naszych nasilały się, a my, dzięki 
naszemu uporowi i sprytowi przez 
długi czas udowadnialiśmy komen-
danturze obozu, że nikt z niego nie 
uciekł, i że wszyscy czują się tu w 
miarę dobrze. Sprawa trochę przyci-
chła, a nam zdawało się, że w końcu 
komendant obozu odpuścił.
 W obozie przebywaliśmy już parę 
miesięcy. Przyszło w końcu gorące 
lato. Codziennym myciem całego 
ciała i częstym praniem bielizny 
próbowaliśmy zachować jako taką 
higienę. Ratowaliśmy się w ten 
sposób od wszechobecnych wszy i 
różnych chorób. Na szczęście mieli-
śmy jeszcze dawne zapasy swojego 
mydła, które niestety powoli już za-
częły się kurczyć. Inni jeńcy, głów-
nie oficerowie rosyjscy patrzyli się 
na nas ze zdziwieniem i podziwiali 
tę naszą chęć ratowania zdrowia. 
Oni to prawie zupełnie nie myli się, 
nie opierali, a wszy łaziły po nich i 
dosłownie zżerały ich żywcem. No 
cóż, nie było już cara batiuszki, któ-
ry wydał kiedyś „nakaz” w sprawie 
sławnych już ruskich bani (parni), a 
teraz nie miał kto im tego nakazać, 
więc wszyscy chodzili śmierdzący 
i brudni. Jednak powoli nasz przy-
kład zaczął działać i na nich. Co ja-
kiś czas na podwórzu naszego obo-
zu widywało się setki nagich ciał 
męskich z zapałem zmywających 
swe brudy i piorących zniszczone 
ubrania.
 Pewnego dnia wściekły komen-
dant obozu, wspólnie z kilkunastu 
żandarmami wpadł do naszych sal, 
rozkazał zabrać nasze rzeczy, wyjść 
na korytarz i wszystkim naszym 26-
ciu dziesiętnikom oraz podpułkow-
nikowi Prokopowiczowi oznajmił, 
że w związku z naszą odmową zło-
żenia podpisu pod oświadczeniem 
o zakazie ucieczek z obozu i tym 
samym poparcia dla władzy so-
wieckiej, zostaniemy ukarani wię-
zieniem. W pośpiechu, zabraliśmy 
więc wszystkie nasze ‘bogactwa’, 
uścisnęli dłonie najbliższych sąsia-
dów i poganiani przez żandarmów, 
którzy jeszcze zdążyli naprędce 
spisać nasze nazwiska, zostaliśmy 
odprowadzeni ulicami miasta do 
siedziby „czerezwyczajki” czyli taj-
nej policji państwowej mieszczącej 
się w podziemiach jednego z głów-
nych budynków w Omsku. Dowód-
cą staży, która nas eskortowała był 
wyjątkowy ‘untier’ [10], jeden pod-
oficer, jakiś zruszczony Chińczyk, 
który bardzo źle mówił po rosyjsku, 
ale za to był bardzo złośliwy. Pro-
wadząc nas przez miasto po drodze 
urządzał bardzo dziwne historie, np. 
wszystkich cywilów spotykanych 
na ulicy zapędzał do bram domów, 
zawracał jadące dorożki, co chwila 
krzyczał na nas i mierzył do nas z 
karabinu. Zachowywał się tak jakby 
prowadził co najmniej jakąś bandę 
wielokrotnych morderców i zwy-
rodnialców, a nie polskich oficerów, 
jeńców wojennych. Część z nas, a 
zwłaszcza podpułkownik Prokopo-
wicz czy kapitan Grzybczyk, byli 
tym wszystkim bardzo przerażeni i 
byli przekonani, że na pewno zosta-
niemy rozstrzelani. Ja natomiast by-
łem pełen wiary i nadziei, że nic złe-
go się nam zdarzyć nie może. Ale o 
tym opowiem już następnym razem.
 Kochana Cesiu, czemu nie piszesz 
do mnie? Niepokoi mnie trochę to 
Twoje milczenie, choć staram się 
je usprawiedliwiać brakiem czasu. 
Kochane nasze Bobo zapewne Ma-
musi nie pozwala napisać listu do 
Taty. Maleństwo nie rozumie pew-
nie jeszcze, że tatuś ucieszył by się 
bardzo gdyby tak otrzymał dobry, 
serdeczny list od Mamusi, a w nim 
wiadomość o tym co robi i jak żyje, 
jak swawoli Smoczysko Małe i czy 

bardzo Babcię zamęcza. Uzbroję się 
więc w cierpliwość i będę czekał da-
lej. Spokojnej nocy Wam życzę. Pa 
i cmok, cmok, gorąco Was oboje ca-
łuję. Do zobaczenia, tylko nie wiem 
czy jutro. Dobranoc. 
 
Kielce 28.II.1924 (czwartek)

 Już dwa tygodnie nie pisałem swo-
ich wspomnień bo nawał pracy i 
codzienne sprawdzanie rachunków, 
nieraz do 11-tej czy 12-tej w nocy 
nie pozwalało mi na to. W tym cza-
sie udało mi się jednak przyjechać 
do Was na dwa dni do Lwowa, gdyż 
trzy dni urzędowałem w Przemyślu, 
w Szefostwie Inżynierii i Saperów. 
Pojechałem tam by przyspieszyć za-
łatwianie spraw mego rejonu. Wczo-
raj w południe miałem wyjechać z 
Przemyśla, by jeszcze przed północą 
dojechać do domu w Kielcach. Jed-
nak okazało się, że żołnierz wysłany 
z moimi dokumentami niezbędnymi 
do mojego wymeldowania się z Sze-
fostwa Inżynierii spóźnił się i wrócił 
zbyt późno bym zdążył na zaplano-
wany wcześniej pociąg. Siedziałem 
więc w Przemyślu i nudziłem się 
tam strasznie. W końcu wyjechałem 
stamtąd dopiero o 8:22 wieczorem 
pociągiem osobowym, by nie czekać 
potem zbyt długo w Krakowie na 
przesiadkę do Kielc. Do Rzeszowa 
dowlokłem się po dziesiątej w nocy 
i tam czekałem całe wstrętnie nudne 
cztery godziny, na kolejne połącze-
nie właśnie do Krakowa. Oczy same 
kleiły mi się do snu, nic nie miałem 
przy sobie do czytania by odegnać 
od siebie sen, więc trochę drzema-
łem. Po dotarciu do Krakowa prze-
siadłem się od razu do kolejnego po-
ciągu i po prawie 18 godzinach od 
wyjazdu z Przemyśla, a więc około 
trzeciej po południu znalazłem się w 
swoim mieszkaniu. W końcu po cięż-
kiej podróży umyłem się, u państwa 
Szartowskich zjadłem dobry obiad i 
dowiedziałem się co nowego wyda-
rzyło się w rejonie w trakcie mojej 
nieobecności. Teraz korzystając z 
wolnej chwili, gdy nie mam już służ-
bowych materiałów do przeglądnię-
cia postanowiłem znowu rozpocząć 
spisywanie mych wspomnień. Tak 
mi błogo było z Wami we Lwowie. 
Te dwa dni dodały mi znowu sił na 
jakiś czas, gdyż od jutra będę znów 
służbowo jak wół harował zapewne 
do 7-mej czy 8-mej wieczorem przy 
przeglądaniu różnych rachunków. 
Następnym razem przywiozę Ci Ce-
siulko dobrego, białego płótna na 
damską bieliznę, jakieś 7 metrów. 
To druga część pomocy naszego 
Rządu dla nas wojskowych, za którą 
jednak musiałem zapłacić, jednak 
niezbyt dużo.  A teraz wracam do 
moich wspomnień. 
 
 Tak jak pisałem poprzednio całą 
grupą 26-ciu dziesiętników zostali-
śmy odprowadzeni ulicami miasta 
do siedziby „Czeki” czyli „Czere-
zwyczajnej Komisji do spraw walki 
z Kontrrewolucją”, specjalnej tajnej 
policji, gdzie wpakowano nas do 
suteren budynku, w których znaj-
dowało się dość obszerne pomiesz-
czenie o trzech oknach usytułowa-
nych tuż przy ziemi. Sala ta mogła 
pomieścić co najwyżej pięćdziesiąt 
osób, a siedziało nas tam w sumie 
chyba ponad sto. Towarzystwo było 
bardzo mieszane, sporo złodziei, 
drobnych rzezimieszków, pijaków, 
a nawet prostytutek. Ale największą 
liczbę stanowili więźniowie poli-
tyczni. Pierwsze trzy dni naszego 
tam pobytu były okropne. Ledwie 
zdołaliśmy znaleźć jakieś wolne 
miejsce między tłumem leżących, 
kucających czy stojących więźniów. 
Smród był okropny, a my leżąc pra-
wie jedni na drugich próbowaliśmy 
choć na chwilę usnąć i odpocząć. 
Zajęliśmy miejsce tuż przy mało in-
teligentnym rosyjskim wojskowym, 
urzędniku Laudańskim, po którym 
wszy łaziły gromadnie, a on od 

dłuższego czasu nie myty cuchnął 
niemożliwie. Z drugiej strony leżał 
również jakiś inny urzędnik, jednak 
bardziej przyzwoity i trochę czyst-
szy, który tego pierwszego za jego 
niechlujstwo nieustannie beształ. 
Ten Laudański to była wyjątkowa 
kreatura, silny, bezwzględny męż-
czyzna, z wyglądu przypominający 
podobiznę z przedostatniej strony 
jednego z numerów wiedeńskiej 
gazety „Interessantes Blatt” [11]. 
Przyznawał się bardzo mocno do 
swojej polskości i szlachectwa 
związanego ze świętą ikoną ladań-
ską z Litwy [12], jednak po polsku 
mówił bardzo kiepsko. Niedawno 
wyczytałem w gazetach, że jakiegoś 
właśnie Laudańskiego wraz z dwo-
ma innymi jego towarzyszami roz-
strzelano już tu w Polsce, zdaje mi 
się, że w Warszawie, za jakieś okrut-
ne morderstwo, którego się dopuści-
li. I żaden z nich przed wykonaniem 
wyroku nie okazał skruchy. Coś mi 
zdaje, że to mógł być ten sam Lau-
dański, z którym wspólnie przeby-
waliśmy od kwietna 1921 roku w 
obozie w Tule.
 W końcu, po trzech dniach, dzięki 
naszemu sprytowi, udało się nam 
zająć miejsca w dwóch kątach i 
przy jednej węższej ścianie naszej 
sali i tak już w swoim, wspólnym 
już gronie, przeżyliśmy tam niecałe 
dwa tygodnie. Ciężko było bardzo. 
Tak było ciasno, że w nocy, jeden 
więzień kładł swoje nogi na bar-
ki, plecy czy głowę drugiego, a w 
dzień trudno nawet było się ruszyć, 
nie mówiąc już nawet o możliwości 
załatwiania swoich potrzeb fizjolo-
gicznych. Karmiono nas wstrętną 
zupą rybną, gdzie tylko czasami 
można było znaleźć nieoczyszczoną 
i brudną kaszę, a do tego z rzadka 
dodawano też kromkę czarnego 
chleba. Raz dziennie, dyżurni, brud-
nymi rękami rozlewali jakimś kub-
kiem tę zupę do naszych menażek. 
Wstręt odpychał nas od jedzenia 
tego świństwa, jednak głód, który 
odczuwaliśmy wszyscy był najlep-
szym lekarzem, więc zmuszaliśmy 
się by zapełnić puste żołądki. Muszę 
przyznać, że właściwie nikt z nas 
nawet nie uległ zbyt poważnemu 
zatruciu. Gdy ktoś musiał koniecz-
nie iść na stronę, to pod silną stra-
żą wypuszczano nas po trzech lub 
czterech na zewnątrz. Zresztą przy 
tak wielkim tłumie zgromadzonych 
w ciasnej i ciemnej sali więźniów, 
braku jakiegokolwiek ruchu, braku 
wentylacji i świeżego powietrza, 
a przede wszystkim zalewaniu na-
szych żołądków śmierdzącą, wod-
no-rybną zupą, dość często musieli-
śmy używać naszego samozaparcia 
by tej „strawionej” wody, z musu 
nie zostawić gdzieś na podłodze. 
Przecież na swą kolej do latryny 
nieustannie czekała długa kolejka 
kilkudziesięciu chętnych, którzy 
bardzo chcieli wyjść na zewnątrz, 
gdyż była to jedyna możliwość 
łyknięcia w ciągu tych kilku minut 
pobytu w latrynie świeżego powie-
trza. Oczywiście przetrzymywani w 
takich nieludzkich warunkach naba-
wiliśmy się wszyscy mocnej anemii 
i niejeden z więźniów nie przeżył tej 
niewoli.
 W trzecim dniu pobytu w podzie-
miach budynku „Czeki”, podpuł-
kownik Prokopowicz  zaczął nas 
namawiać, byśmy może jednak 
odpuścili i podpisali zobowiązanie, 
że nie będziemy próbować uciekać i 
popieramy nowo utworzoną władzę 
bolszewicką. Część z nas, słabsza 
duchowo, w tym kapitan Grzybczyk 
i oraz kapitan Gajewski, obaj z Ma-
łopolski, skłaniali się ku takiej decy-
zji, jednak po długich dyskusjach i 
moich przekonywaniach, że tą de-
cyzją zbezcześciliby mundur pol-
skiego oficera na zawsze odpuścili. 
Pomagał mi w tym bardzo dzielnie 
nieugięty chorąży Rusacz i kapi-
tan Popiel, moi najbliżsi sąsiedzi. 
Jeśli chodzi o chorążego Rusacza 

to był to młody, bardzo przystojny, 
słusznej postury oficer. Polskę znał 
tylko z opowiadań rodziców, gdyż 
urodził się na Syberii, gdzie wycho-
wywał się w patriotycznej domowej 
atmosferze rodzinnej. Ojcem jego 
był polski prawnik, który za sprawy 
polityczne z roku 1863 został ska-
zany na zsyłkę. On to nauczył syna 
mówić po polsku i wpoił w niego 
głęboką miłość do Ojczyzny, któ-
rej syn nigdy nie widział. Kapitan 
Popiel miał problemy z płucami, a 
do tego był mocno anemiczny, zaś 
organizm młodego chorążego Rusa-
cza potrzebował sporo pokarmu do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju. 
Żaden jednak z nich nie dyspono-
wał odpowiednią gotówką by choć-
by dokupić trochę jedzenia, chleba 
mleka czy nawet odrobinę machor-
ki. Często więc cierpieli straszny 
głód, a że nie pożyczali nigdy nic 
u swoich kolegów ani nie wpra-
szali się do nikogo, gdy głód kiszki 
im zaczynał skręcać, udawali, że 
odpoczywają lub drzemią z dobro-
dusznym uśmiechem na twarzy. W 
dodatku chorąży Rusacz  w takich 
wypadkach podśpiewywał sobie 
pod nosem nucąc skoczne piosen-
ki wojskowe lub też jakieś kuplety. 
Obaj mi tym bardzo imponowali 
gdyż byli nieugięci i nie uznawali 
żadnych ustępstw. Jednak najmniej 
sympatycznym spośród całej naszej 
grupy był chyba podporucznik Gór-
ski ze Lwowa, były student wetery-
narii. Wszyscy wiedzieliśmy, że w 
swoim obtarganym, starym kożusz-
ku, którego nie zdejmował nawet 
do snu, miał zaszytych kilkadziesiąt 
srebrnych monet rosyjskich jeszcze 
z czasów carskich. Prawie codzien-
nie kupował sobie za nie dodatkowe 
porcje chleba, mleka czy masła i sam 
wszystko to zjadał, nie zważając na 
nędzę i potrzebę wsparcia drugich. 
Później, gdy trafiliśmy do obozu w 
Tule, jego paskudny charakter jesz-
cze dobitniej wylazł na wierzch i 
dał się innym we znaki. Natomiast 
ja sam, przez cały ten czas niewoli, 
starałem się utrzymywać w pełni sił 
i to nie tylko fizycznych, ale przede 
wszystkim duchowych. Starałem 
się wzmacniać swoją wiarę w lep-
szą przyszłość, myśląc nieustannie 
o Tobie kochana Cesiu oraz pod-
trzymywaniu na duchu słabszych 
kolegów. Patrząc teraz spokojnie na 
to wszystko z perspektywy czasu 
myślę sobie, że to podtrzymywanie 
moich towarzyszy niedoli na duchu, 
oraz wyszukiwanie w tym celu sil-
nych i mających uzasadnienie argu-
mentów, po pewnym czasie zaczęło 
i u mnie samego działać ożywczo na 
moją zbolałą duszę. Myślę, że był to 
rodzaj autosugestii wynikłej z prze-
kazywania innym tych ożywczych 
myśli i idei.
 Wśród naszych współtowarzyszy 
więzionych w podziemiach budyn-
ku „Czeki” byli też paskarze [13], 
którzy w różnych miejscach mieli 
zaszyte rosyjskie pieniądze i za nie, 
za bezcen kupowali od potrzebują-
cych więźniów różne rzeczy. Ja też 
zmuszony byłem sprzedać swój koc 
wojskowy, który miałem jeszcze z 
Przemyśla, dzięki czemu dwa razy 
mogłem dokupić sobie mleka, chle-
ba czy machorki i podzielić się tymi 
dobrami z porucznikiem Florkiem, 
kapitanem Popielem i chorążym 
Rusaczem. Rosyjscy więźniowie 
mający w mieście jakiś znajomych 
czy krewnych, co parę dni otrzy-
mywali od nich bogate wsparcie w 
postaci przeróżnych spożywczych 
paczek, z którymi jednak z nikim 
się nie dzielili. Pewnego dnia, już 
pod koniec naszego tam pobytu do-
łączono do nas kolejną partię więź-
niów, wśród których znajdował się 
mój ordynans z Syberii – stary Jan. 
Bardzo się ucieszył gdy mnie zoba-
czył. Dość często przychodziła do 
niego żona, która zawsze przynosiła 
mu jakąś żywność, a Jan przeważnie 
dzielił się nią z nami. Cały czas miał 
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nadzieję, że lada chwilę wyjdzie na 
wolność. Jednak siedział z nami do 
samego końca. Wśród nas znajdo-
wało się też kilku oficerów – Ko-
zaków dońskich z armii Kołczaka. 
Razem z nimi zamknięto też dwie 
kobiety – szpiegów, jedną młodą, a 
drugą starszą. Twierdziły one, że są 
prześladowane przez bolszewików, 
że ich szczerze nienawidzą, podczas 
gdy tak naprawdę miały za zadanie 
nieustanne obserwowanie i wycią-

ganie od Kozaków ważnych wiado-
mości na temat Białych. W szybkim 
czasie zyskały zaufanie oficerów i 
gdy przekazały już wszystkie waż-
ne informacje na ich temat bolsze-
wikom, ci rozkazali rozstrzelać je 
razem z Kozakami. Próbowały rów-
nież dostać się do naszego polskie-
go grona oficerów, jednak byliśmy 
czujni i w porę ostrzeżeni przez in-
nych, więc nie daliśmy się wciągnąć 
w ich gierki.

 Naszym towarzyszem niedoli był 
również jeden podpułkownik rosyj-
ski, „fligeladiutant” [14] cara. Był 
on właścicielem jakiegoś dużego 
majątku ziemskiego, który za na-
mową agitatorów bolszewickich, 
w trakcie rewolucji 1917 roku, 
chłopi splądrowali, majątek rozkra-
dli, a jego żonę i trzy piękne córki 
okrutnie zamordowali. Jego samego 
aresztowano i wsadzono do więzie-
nia razem z nami, gdzie czekał na 

wyrok. Był to całkiem przystojny, 
dość szpakowaty już mężczyzna, 
bardzo elegancki i inteligentny. 
Mówił trochę po polsku. Jednak na 
skutek tych strasznych przeżyć za-
łamał się zupełnie, nie chciał jeść i 
podupadł bardzo na zdrowiu. Nie 
mył się właściwie w ogóle, a wszy, 
od których czarno było na całym 
jego ciele, od czasu do czasu zgar-
niał jedynie kułakiem na podłogę, 
a one z powrotem właziły na niego. 
W ogóle wielu moskali podobnie 
postępowało, zrezygnowani i po-
godzeni z losem zrzucało łażące po 
nich wszy nie mordując ich. Pytani 
przez nas dlaczego ich nie zabija-
ją naiwnie odpowiadali, że to też 
„twor”, stworzenie boskie, też ma 
prawo do życia, a oni tylko chcą by 
ich nie gryzły.
 W więzieniu, za pieniądze, jeśli 
ktoś je miał, można było dostać 
dosłownie wszystko. Strażników 
można było opłacić i wówczas oni 
kupowali nam co było potrzeba, a 
czasami nawet zezwalano dwu czy 
trzem więźniom, pod silną straż 
oczywiście, wychodzić na targ 
do miasta i tam robić zakupy. Po 
dwóch tygodniach pobytu w tych 
więziennych suterenach, na mocy 
zaocznego wyroku bolszewickiego 
sądu zabrano nas i zaprowadzo-
no pod silną strażą do większego 
więzienia, znajdującego się poza 
miastem. Znamienną jest rzeczą, 
że w tym czasie, każde miasto w 
bolszewickiej Rosji posiadało za-
zwyczaj olbrzymie jedno lub nawet 
kilka więzień, natomiast brakowało 
w nich budynków szkolnych. Wi-
docznie uważano, że więzienia le-
piej kształtują i uczą naród, aniżeli 
szkoły. I coś w tym chyba musiało 
być. Cały obszar więzienia składał 
się z kilku piętrowych, ogromnych, 
murowanych budynków, o małych, 
okratowanych oknach. Całość tere-
nu była otoczona grubym, wysokim 
murem z dwoma, pilnie strzeżony-
mi bramami. Po sprawdzeniu na-
szej tożsamości, całą naszą grupę 
wprowadzono do środka. Kilku z 
nas dostało się do większego po-
mieszczenia, w którym już siedzia-
ło kilkunastu innych więźniów, też 
Polaków. Byli to przedstawiciele 
różnych polskich organizacji kultu-
ralnych i towarzyskich w Omsku, 
jacyś inżynierowie, jeden profesor, 
kupcy, właściciele nieruchomości 
czy rzemieślnicy. Był również i 
pewien porucznik z naszej 5. Sybe-
ryjskiej Dywizji, poeta Królikow-
ski, który w armii dał się poznać 
jako awanturnik i nie stroniący od 
alkoholu człowiek. Za to też został 
wyrzucony z wojska. Razem z nim 
w jednej celi zamieszkało nas oko-
ło 10 osób, zaś reszta została prze-
niesiona do pomieszczenia obok. 
W zależności od miejsca, spaliśmy 
na pryczach lub na podłodze. W 
ciasnej celi powietrza było dość 
mało, a dwa małe, na stałe uchylo-
ne okienka niewiele go wpuszczały 
do środka. Było nam tam względnie 
dobrze, gdyż siedzący razem z nami 
omscy Polacy, dwa razy w tygodniu 
otrzymywali od odwiedzających ich 
rodzin, paczki żywnościowe i życz-
liwie, dzielili się ich zawartością z 
nami wszystkimi. W tych paczkach 
znajdował się też czasami książki, 
które czytaliśmy namiętnie. Grywa-
liśmy też w karty. Drzwi do naszej 
celi były cały czas zamknięte, jed-
nak w dzień wypuszczano nas po 
kilka osób do latryny, zaś w nocy 
wnoszono do cel drewnianą kadź 
z wiekiem, tak zwaną „paraszkę’ 
do której mogliśmy się załatwiać. 
Ponieważ świeżego powietrza bra-
kowało, więc smród był straszny. 
Jeden z nas, porucznik Jakubowski, 
zaraz na wstępie zachorował, więc 
zabrano go do szpitala więziennego, 
gdzie za kilka dni zmarł na tyfus. 
Widzieliśmy jego nagiego trupa 
wrzuconego do kostnicy w piwni-
cy, jednak przyzwoicie pochować 

go nie pozwolono nam. Prawie 
codziennie wypuszczano nas na 
jakieś 20-30 minut na przechadzkę 
po podwórzu, oczywiście pod silną 
strażą. Z naszymi współwięźniami 
dość polubiliśmy się, często dysku-
towaliśmy z nimi, lecz zawsze bar-
dzo oględnie, gdyż nie wszystkim 
współtowarzyszom niedoli można 
było dowierzać.
 Po około dwóch tygodniach na-
szego tam przebywania przyszedł 
rozkaz, że mamy się zabierać z 
naszych cel. Wyprowadzono nas 
na zewnątrz i z powrotem zapro-
wadzono do pierwszego miejsca 
naszego odosobnienia, obozu kon-
centracyjnego, gdzie zastaliśmy 
resztę naszych żołnierzy zebranych 
i ustawionych w szeregi i gotowych 
do wymarszu. Po miesięcznym po-
bycie w dwóch więzieniach byliśmy 
tak wynędzniali, wychudzeni i bla-
dzi, że nie poznano nas. Wszystkim 
się serce krajało na nasz widok. 
Przez ten miesiąc gdy nas nie było, 
oni to pracowali przy naprawie 
zniszczonego mostu na rzece Irtysz 
i mieli tam sporo swobody. Poza 
tym niezłe wyżywienie i możliwość 
dokupienia tanio mleka, chleba czy 
innych wiktuałów. Poza tym mogli 
się kąpać w rzece, mieli dużo świe-
żego powietrza i słońca. Pracowali 
przeważnie bez koszul, więc w po-
równaniu  z nami wyglądali zdrowo 
i rześko, byli opaleni i zadowoleni. 
Po dotarciu naszej grupy na miej-
sce odprowadzono nas wszystkich 
razem na dworzec kolejowy i zapa-
kowano do wagonów towarowych, 
w których w dużym tłoku, spędzi-
liśmy czas aż do następnego dnia 
rano. W końcu pociąg ruszył, a my 
odjechaliśmy w nieznanym dla nas 
kierunku. Po pewnym czasie okaza-
ło się, ze wiozą nas do Tuły, miasta 
oddalonego od Moskwy o jakieś 
100 km. Podróż nasza trwała jakieś 
10 dni. Na szczęście nasi koledzy, ci 
którzy pracowali przy odbudowie 
mostu, wywąchali wcześniej, że 
prawdopodobnie bolszewicy będą 
chcieli nas wszystkich przewieźć do 
Europy, więc zawczasu „zabezpie-
czyli”  - część zakupili, a większość 
rozkradli z magazynów - zapasy 
soli, tytoniu, cukru i w trakcie na-
szej podróży dokonywali zamiany 
tych wiktuałów na mleko, chleb czy 
masło. W ten sposób nie umarliśmy 
z głodu. Straż bolszewicka, która 
jechała z nami, robiła to samo tylko 
na o wiele większą skalę handlując i 
sprzedając za duże pieniądze sól czy 
tytoń. Dzięki temu, że w jednym 
wagonie jechałem z porucznikiem 
Mermerem, który potrafił zabezpie-
czyć i zorganizować dla nas żyw-
ność udało się nam w miarę spo-
kojnie i bez specjalnych trudności 
przeżyć. Od jednego przystanku do 
kolejnego pociąg wlókł się okrut-
nie, gdy przejeżdżaliśmy  przez 
mosty na rzekach, strażnicy zamy-
kali drzwi wagonu od zewnątrz by 
przypadkiem nikomu nie przyszło 
do głowy by wyskoczyć do rzeki. 
Pewnego dnia, gdy przejeżdżali-
śmy przez jeden z takich mostów, 
zdarzył się komiczny wypadek. 
Chorąży Mostowski, dość tęgi, 
młody człowiek, (którego pozna-
łaś Kochana Cesiu we Lwowie na 
Wałach Hetmańskich, przed byłym 
Namiestnictwem), najadłszy się 
zbyt dużo poprzedniego dnia, dostał 
rozstroju żołądka. W trakcie jazdy, 
cierpiąc z powodu bólu,  nieustannie 
siedział przy otwartych drzwiach w 
wagonie i co chwilę wystawiał swo-
je cztery litery na zewnątrz. Jednak 
gdy dojechaliśmy w końcu do kolej-
nego mostu, drzwi zostały zamknię-
te, a on nie mogąc inaczej załatwić 
potrzeby fizjologicznej wystawił 
swój goły tyłek przez niewielkie 
okienko w wagonie i tak raptownie 
się wypróżnił, właśnie w momencie 
przejazdu przez most, że niespo-
dziewanie pokrył fekaliami stoją-
cego poniżej sowieckiego strażnika 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Rok 1921 - zbiorowe zdjęcie żołnierzy którzy powrócili z niewoli sowieckiej jesienią 1921 roku, wykonane już po przekroczeniu gra-
nicy polskiej. W środku (foto poniżej) z zabandażowanym okiem widoczny Marian Strzetelski
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mostowego. O tym wszystkim do-
wiedzieliśmy się trochę później od 
naszych strażników, którzy całe to 
zdarzenie widzieli i sami śmiali się 
z tego. Pociągu ani winowajcy nie 
zatrzymano.
 Do Tuły przybyliśmy 28 czerw-
ca 1920 roku.  Było ciepłe lato. Z 
dworca poprowadzono nas do zor-
ganizowanego za miastem łagru, 
rodzaju wojskowego obozu jeniec-
kiego, gdzie stały drewniane baraki. 
Znajdowały się tam cztery różne 
obozy – „lagiery” – oddzielone od 
siebie gęstym płotem i zasiekami z 
drutu kolczastego. W jednym z ta-
kich obozów zostali umieszczeni 
prawie wszyscy polscy jeńcy wo-
jenni, w drugim rosyjscy kontrre-
wolucjoniści, a w trzecim tak zwani 
„mienoczniki” czyli paskarze, kup-
cy, złodzieje i przestępcy. Czwarty 
obóz był przeznaczony dla kobiet. 
Wprowadziwszy nas między ba-
raki kazano najpierw ustawić się 
w szereg, ułożyć przed sobą nasze 
tobołki, potem wszystkich nas, ja-
kieś 360 oficerów, wprowadzono 
do jednego z drewnianych baraków. 
Stamtąd, partiami po parę osób, ka-
zano nam przejść do drugiego bara-
ku. Tam następowała szczegółowa 
rewizja, obszukiwano nas dokład-
nie i odbierano wszystko co tylko 
mogło się przydać rewidującym nas 
szpiclom. Część rzeczy zapisywano 
w jakimś notatniku, część od razu 
pomiędzy siebie dzielono. Następ-
nie przechodziliśmy do trzeciego 
baraku gdzie kazano nam ściągnąć 
obuwie i mundur, obszukiwano nas 
znowu dokładnie, po czym dawano 
nam do ubrania drelichowe, brudne, 
dość mocno przepalone spodenki i 
bluzy, a na koniec odsyłano nas do 
kolejnych baraków gdzie docelowo 
mieliśmy już przebywać. Tymcza-
sem zaczął padać deszcz więc kilku 
naszym kolegom rozkazano by ze-
brali wszystkie nasze pozostawione 
między barakami tobołki i wrzucili 
je na kupę do pierwszego baraku. 
Powstał tam swoistego rodzaju 
skład, w którym po paru miesiącach 
pobytu w tulskiej niewoli żaden z 
nas nie mógł odnaleźć zdepono-
wanych swoich rzeczy, zwłaszcza 
że większość z nich popleśniało i 
pogniło. Część naszych kolegów 
jeszcze przed osobistym przeszu-
kaniem, po cichu, próbowała co 
cenniejsze swoje rzeczy jak zegarki, 
pierścionki, obrączki czy pieniądze 
zakopywać w pośpiechu przy bara-
kach do ziemi, myśląc że uda im się 
choć te cenne pamiątki zachować. 
O jakżeż się mylili, gdyż tak zwani 
„ratniki” [15], coś w rodzaju nasze-
go Landsturmu, po naszym odejściu 
i rozlokowaniu nas w jednym z ba-
raków, ziemię przy barakach prze-
ryli i wszystkie ukryte w niej rzeczy 
zabrali dla siebie.
 Naczelnym komendantem obozu 
w Tule był pewien Węgier B., któ-
ry przeszedł do służby sowieckiej i 
ożenił się z córką jednego sowiec-
kiego dygnitarza.  Nam dawał się 
długo i to całkiem nieźle we znaki. 
Był to człowiek bardzo energiczny, 
od wszystkich wymagał nadzwy-
czajnego porządku i posłuszeństwa. 
Nie pozwolił nam we wzajemnej 
rozmowie tytułować się naszymi 
szarżami lecz kazał nazywać się 
jedynie po nazwisku. Zazwyczaj 
jednak do tego zalecenia myśmy się 
nie stosowali. Gdy tylko dotarliśmy 
do obozu, komendant przemówił do 
nas w języku rosyjskim, mówił, że 
gdy będziemy się tylko sprawować 
jak należy będzie nam tu bardzo 
dobrze, obiecywał też odpowiednią 
opiekę nad mi. W krótkim czasie 
okazało się jednak, że był wyjątko-
wym bydlakiem. Od rosyjskich jeń-
ców nagrabił mnóstwo pieniędzy i 
drogocennych precjozów. Grywał 
też namiętnie w różne hazardowe 
gry, zwłaszcza z „grubymi rybami” 
spoza obozu. Później okazało się, 
że ci sami, którzy grywali z nim w 

karty, oskarżyli go o malwersacje i 
oszustwa, zamknęli w więzieniu, a 
on próbował szukać protekcji za po-
średnictwem swojego teścia. Nic to 
jednak nie dało i po szczegółowym 
przesłuchaniu przesłano długi ra-
port do władz w Moskwie. Wkrótce 
przyszedł telegram od komisarza 
ludowego Kalenina, który nakazał 
zwolnić z więzienia Węgra. Jednak 
gubernialni matadorzy, z którymi 
uprawiał hazard, a którzy o wiele 
więcej nakradli od niego, przestra-
szyli się, że on ich zadenuncjuje 
i ich malwersacje wyjdą na jaw. I 
choć telegram z Moskwy do nich 
dotarł zlecili jego zabójstwo. Został 
zastrzelony w momencie gdy wy-
chodził z więzienia, a jego towarzy-
sze zameldowali, że został zabity w 
trakcie próby ucieczki, i to jeszcze 
zanim telegram do nich dotarł. Tak 
zakończyły się kilkumiesięczne 
„węgierskie” rządy w naszym obo-
zie. Kolejnym komendantem został 
Rosjanin Kisielow, rudy balwierz 
[16], „istynnyj ruskij czieławiek” 
[17]. Był bezwzględnym, wyrafino-
wanym tyranem, który najbardziej 
na świecie nienawidził chyba Pola-
ków właśnie. Był przy tym okrop-
nym pijakiem i morfinistą.
 Jeszcze w trakcie jazy pociągiem 
do Tuły moi koledzy wybrali mnie 
starostą. Potem po dotarciu do obo-
zu w dalszym ciągu kierowałem 
życiem moich żołnierzy mając do 
pomocy kilku „komitetowych” ko-
legów. Jednak jak to było dalej opo-
wiem następnym razem. Muszę się 
teraz wyspać za dwie noce zarwane 
parę dni temu.
 Ty Moja Kochana teraz pewnie 
spełniasz obowiązek Dobrej Mamu-
si i naszego Maluszka kąpiesz lub 
napychasz grysikiem. Kochacie się 
oboje bardzo i to mnie cieszy nie-
zmiernie, bo i ja Was Oboje, praw-
dziwie i mocno, a szczerze kocham. 
Dobrego i posilnego życzę Wam 
snu, a na dobranoc gorąco całuję i 
ściskam. Pa!
 
Kielce 12.III.1924 (środa)

 Ostatni raz pisałem moje wspo-
mnienia jako kapitan rezerwy, dzi-
siaj piszę ciąg dalszy jako major, 
choć wciąż jeszcze rezerwy. Dzięki 
swojej cierpliwości i nieustępliwości 
oraz twardości charakteru doczeka-
łem się w końcu awansu i wierzę, 
że wkrótce też zostanę zawodowym 
oficerem. Widziałem Was ostatnio 
bardzo krótko Moi Najdrożsi, lecz 
w mej pamięci utkwiliście mi bardzo 
silnie, zwłaszcza wczas rano, tuż 
przed moim odjazdem, gdy Ty Cesiu 
i Nasz Synuś Kochany, tak niechęt-
nie godziliście się na mój przymu-
sowy odjazd. Przecież wszyscy troje 
spleceni mocnym uściskiem wyczu-
waliśmy blisko siebie bicie trzech 
serc oddanych sobie na zawsze, nie-
podzielnie. To bardzo cieszy i wiarę 
w lepszą przyszłość oraz zapał do 
dalszego życia podnosi. Za to wła-
śnie składam Bogu szczere dziękczy-
nienie.    
 Pierwsze osiem dni pobytu w obo-
zie w Tule spędziliśmy w sposób 
bardzo pierwotny i niewygodny. 
Zaraz po naszym przybyciu do obo-
zu wszystkie nasze ciepłe płaszcze, 
mundury, ręczniki grzebienie, podu-
szeczki, bieliznę osobistą oraz noże, 
łyżki, widelce czy nawet menażki, 
zabrano nam. W barakach nie było 
miejsc do spania, więc musieli-
śmy spać na ziemi, na twardych 
deskach, w cieniutkich drelicho-
wych ubraniach, w które zostaliśmy 
przymusowo ubrani. Za poduszkę 
służył nam własny kułak lub zwi-
nięta czapka, którą na szczęście 
nam zostawiono. Choć na zewnątrz 
było lato, to po opadach deszczu w 
barakach zrobiło się dość zimno. 
Chociaż długo walczyliśmy z ko-
mendą obozu o to by zwrócono nam 
przynajmniej część naszych rzeczy 
zabranych podczas rewizji, to uda-

ło się nam odzyskać tylko niewiele 
spośród nich. Komendant obozu 
stawiał nam coraz to nowe zada-
nia i brał się za nas coraz bardziej 
energicznie, stawiając nam coraz 
cięższe warunki życia. W swoich 
aspiracjach komunistycznych do-
szedł do takiego stanu, że zagroził 
nam nawet represjami za tytuło-
wanie się wzajemne przez Pan z 
dodaniem rangi żołnierskiej i żądał 
używania określenia „tawariszcz”. 
Myśmy jednak w tym nie ustąpili 
nigdy i przez to wielu spośród nas 
było szykanowani. Z początkiem 
wykorzystywano nas do wszelakich 
prac pomocniczych wewnątrz obo-
zu, a po pewnym czasie, pod silną 
strażą, zaczęto wyprowadzać nas 
do miasta do pracy przy większych 
robotach. Pracowaliśmy tam w mły-
nach, różnego rodzaju magazynach 
prowiantowych czy składach opału. 
Nosiliśmy też różne ciężkie, 60-80 
kg worki mąki, zboża czy innych 
produktów żywnościowych. Z po-
czątku, parę razy i ja wychodziłem 
do miasta, lecz moja przepuklina 
zawsze mnie napawała niepokojem. 
Pewnego dnia przenosząc ciężki 
worek zboża przewróciłem się na 
wznak na bruku i mocno potłukłem. 
Od tego wypadku zostawałem już 
w obozie i w całości oddawałem 
się pracom administracyjnym na-
szego polskiego obozu. Po paru 
dniach pobytu w obozie dołączono 
do nas z frontu kijowskiego partię 
około 260 młodziutkich żołnierzy 
polskich wraz z oficerami. Od nich 
to dowiedzieliśmy się dopiero na-
prawdę co się działo w Polsce od 
chwili naszego wyjazdu w 1915 
roku do Rosji. Chłopaki były bar-
dzo wesołe, jurne i pełne otuchy. 
Bardzo prędko zżyliśmy się z ofi-
cerami, którzy zajmowali jeden z 
drewnianych baraków usytułowany 
tuż obok naszego. Ratując się przed 
głodem, gdyż bolszewicy żywili nas 
bardzo marnie, żołnierze pracujący 
w mieście w różnych instytucjach 
sowieckich, kradli każdy rodzaj 
żywności, przy każdej nadarzającej 
się okazji. Zresztą i ja sam ze dwa 
razy to zrobiłem. A kradzież taka 
wyglądała następująco: gdy nikt 
nie widział, garściami chowaliśmy 
zboże, mąkę czy np. kukurydzę do 
spodni, bielizny, nawet między nie-
wymowne, również do kieszeni. Po 
powrocie do obozu rozbieraliśmy 
się do naga i przesypywaliśmy do 
woreczków wszystko to co udało 
się nam przynieść. Nie było to spe-
cjalnie apetyczne, ale pozwalało 
na jakiś czas zaspokoić nasz głód. 
Ziarna przemyconego w ten sposób 
zboża przepalaliśmy i robiliśmy z 
niego kawę. Część ziarna pszenicy 
lub kukurydzy przecieraliśmy mię-
dzy dwoma kamieniami, tłukliśmy 
żelaznymi sztabami lub toporami na 
białą miazgę. W ten sposób uzyska-
ną brudną mąkę przesiewaliśmy od-
dzielając plewa, potem mieszaliśmy 
wszystko z wodą i z tak przygoto-
wanego ciasta gotowaliśmy różne 
kleiki, zupy, a nawet piekliśmy cał-
kiem smaczne mączne placuszki. 
Później paru sprytnych współtowa-
rzyszy naszej niedoli skonstruowało 
dwa czy też trzy prymitywne młyn-
ki do mielenia przynoszonego ziar-
na, udoskonalili też sitka do prze-
siewania mąki od plew, a wszyscy 
wzajemnie zaczęli się dzielić swo-
imi kulinarnymi doświadczeniami. 
Dość często takie kradzione zboże, 
a czasem też i drzewo zamieniało 
się po wyjściu do miasta na owoce, 
tłuszcze, mleko czy machorkę. Cza-
sami też jakiś własny łach, luster-
ko, nożyk lub coś co się udało nam 
schować przed okiem „rewizorów” 
przemycaliśmy do miasta na wy-
mianę na żywność. Ja miałem przy 
sobie tylko małe, podróżne lusterko 
stołowe i za nie dostałem parę fun-
tów kaszy i trochę oleju. Wracając 
z pracy w mieście nasi żołnierze 
przynosili też sporo makuchów 

słonecznikowych przeznaczonych 
dla bydła. Okazało się, że mimo iż 
wyciskano je wcześniej przez prasę 
zostało w nich jeszcze trochę tłusz-
czu. Te makuchy rozbijano potem 
toporem, tłuczono podobnie jak 
ziarna zboża na żelaznych płytach 
lub mielono. Potem to wszystko 
przesiewano przez sita i mieszano 
np. z tartymi jabłkami lub zdobytym 
mlekiem otrzymując papkę - rodzaj 
kakao lub imitację nędznej czeko-
lady. Był to rodzaj naszego deseru. 
Zanim coś takiego udało się nam 
wyprodukować i każdy mógł skosz-
tować choć małą łyżeczkę tych „de-
licji” wymagało to bardzo żmudnej 
i długiej pracy każdego z nas oraz 
wyjątkowego kamuflażu. Po pew-
nym czasie takich przygotowań, 
nasi żołnierze wpadli na pomysł by 
produkować czekoladę na sprzedaż. 
Z paru desek zrobili prasę. Od we-
wnątrz tej prasy, na deskach wycięli 
napis po rosyjsku „шоколад”. Przy-
gotowaną wcześniej z makuchów 
słonecznikowych papkę wymiesza-
ną z mlekiem i dodatkiem sachary-
ny, w tej prasie wyciskali, suszyli i 
potem sprzedawali jako czekoladę 
na bazarze w mieście.
 Bolszewicy nie zapominali też o 
„strawie duchowej” dla naszych 
jeńców. Co pewien czas w teatrze 
obozowym, przymusowy zespół 
rosyjskich jeńców dawał przedsta-
wienie propagandowe. Scena była 
częściowo zadaszona, a widownia 
znajdowała się pod gołym niebem. 
Każdy początek przedstawienia roz-
poczynał się odśpiewaniem hymnu 
międzynarodówki czyli „internacjo-
nału”, a na konie po gromkich bra-
wach wszyscy raz jeszcze musieli 
odśpiewać to samo. Zdarzało się 
czasami, że w tym teatrze grywa-
li też zawodowi artyści z miasta. 
Za udział w tej pracy „kulturowo-
-oświatowej” przeważnie dawano 
trochę lepsze jedzenie, więc część 
naszych kolegów złakomiła się na 
to i na ochotnika nawet śpiewała 
w chórze. Jednak większość z nas 
była temu stanowczo przeciwna, 
zwłaszcza, że te produkcje teatral-
ne i chóralne dość często obraża-
ły nasze uczucia narodowe. Do 
uczestnictwa w tych pożal się boże 
„spektaklach artystycznych” z po-
czątku zmuszano nas wszystkich, 
jednak gdy podczas jednego takiego 
występu, artyści sowieccy obrazili 
cały naród polski wyśmiewając go, 
wszyscy jak jeden mąż wyszliśmy i 
więcej tam nie wrócili. Wprawdzie 
najpierw grożono nam więzieniem, 
potem proszono, lecz my uparliśmy 
się. Powiedzieliśmy, że do tej pory 
patrzyliśmy z uwagą na tę ich pro-
pagandę społeczną, nawet próbo-
waliśmy wyciągać jakieś tam z tego 
wnioski, lecz nasz honor narodowy 
Polaka nie pozwala nam na to, by 
przysłuchiwać się bezkarnemu wy-
śmiewaniu naszego narodu. Żadna 
siła nie zmusi nas do tego, by na 
to patrzeć. Wówczas Rosjanie od-
powiedzialni za te przedstawienia, 
obiecali nam, że tego więcej nie 
zrobią. Jednak myśmy wszyscy - z 
wyjątkiem tylko kilku kolegów, 
którzy występowali w przedstawie-
niach, gdzie nie było mowy o poli-
tyce – zawsze ten teatr bojkotowali. 
Parę razy odbywały się też z tej sce-
ny agitacje zawodowych komuni-
stów lecz były prowadzone bardzo 
nieudolnie. Na szczęście nie zdołał 
nas nikt przekonać o słuszności czy 
racjonalności zamierzeń komuni-
stycznych.
 Odżywianie obozowe była bardzo 
słabe. Gotowali nasi koledzy, którzy 
dobrowolnie zgodzili się kucharzyć 
dla wszystkich jeńców w obozie. 
Dostawaliśmy prawie codziennie 
soczewicę, prażone ziemniaki, a 
czasem trochę marnych śledzi na 
zupę lub psujące się baranie głowy 
czy nogi. W zimie przeniesiono nas 
wszystkich oficerów polskich do 
innej części obozu, gdzie znajdo-

wał się niski, długi, bardzo ponury, 
murowany budynek byłej stajni. 
Bolszewikom chodziło o to, by-
śmy nie mogli wpływać na morale 
naszych żołnierzy. Dlatego też od 
momentu naszego tam przeniesie-
nia, wspólny kontakt z pozostały-
mi żołnierzami, zwłaszcza jedno-
rocznymi ochotnikami, był bardzo 
utrudniony. Komuniści za udział w 
takich bolszewickich pogadankach 
i agitacjach częstowali ochotników 
kromką chleba z marmoladą oraz 
herbatą z cukrem, a na zachętę by 
przyjść następnym razem dawano 
też parę papierosów. Niektórzy nasi 
żołnierze chodzili na takie zebrania, 
brali za to wynagrodzenie, lecz po 
powrocie do swoich baraków wy-
śmiewali się z tej bolszewickiej pro-
pagandy. Sowieci mieli wszędzie 
swoich płatnych szpiegów. Okazało 
się, że i u nas tacy też byli, dokwa-
terowani do naszej grupy „niby to 
Polacy”. Dwóch czy trzech Żydów 
mówiących łamaną polszczyzną, 
donosiło bolszewikom o wszyst-
kim, co się wydarzyło lub też miało 
wydarzyć wewnątrz naszego obozu. 
Musieliśmy bardzo na nich uważać 
i pilnować by w ich towarzystwie 
nie powiedzieć czegoś co by mogło 
być potem wykorzystane przeciw-
ko nam. Gdy w końcu okazało się, 
że mamy wracać do Polski nagle 
wszyscy szpiedzy zniknęli i więcej 
się już nie ujawnili.
 Często urządzano u nas niespodzie-
wane, bardzo gruntowne  rewizje. 
Zabierano wówczas nasze zapasy 
żywności, nawet brzytwy, noże czy 
inne niezbędne przedmioty. Dzię-
ki naszemu sprytowi i zapobiegli-
wości, część z tych rzeczy zawsze 
zdołaliśmy ukryć lub wynieść. W 
krótkim czasie udało się nam też 
zapoznać z miejscową „Polonią”, 
zesłańcami z okresu 1863 roku i 
ich potomkami którzy wspierali na-
szych polskich jeńców. Zaciągnęli-
śmy u niej dość duże pożyczki dla 
całego naszego obozu. Głównymi, 
którzy wspierali nas i nasze dzia-
łania był pan Antoni Wilczyński 
oraz Antoni Bałamut, Białorusin 
ożeniony z Polką. A odbywało się 
to w następujący sposób: nasz Ko-
mitet Obozowy przy udziale dwóch 
poręczycieli pożyczał pieniądze 
od poszczególnych przedstawicie-
li Polonii na skrypt dłużny. Potem 
pieniądze te były rozdzielane po-
między poszczególnych kolegów 
według rzeczywistej potrzeby i 
technicznych możliwości rozdzia-
łu Komitetu. Taki skrypt dłużny z 
podpisami i adresami tych, którzy 
skorzystali z takiej pomocy, był 
przekazywane do pożyczkodaw-
ców. Cała tego typu operacja była 
przeprowadzana z nadzwyczajnymi 
środkami ostrożności, by przypad-
kiem jacyś szpiedzy władzy obo-
zowej o tym wszystkim nie donieśli 
swoim zwierzchnikom. W przeno-
szeniu pieniędzy do obozu oraz 
skryptów dłużnych z obozu do tych, 
którzy pożyczali nam pieniądze, jak 
również i w wielu istotnych spra-
wach tajnej komunikacji obozowej 
z Polonią w mieście bardzo cenne 
usługi oddawał kolega Kazimierz 
Baszniak [18], obecnie kapitan WP. 
Parę razy niespodziewanie wpadła 
do nas rewizja węsząc za pieniędz-
mi i dowodami naszych kontaktów 
z Polonią w mieście. Baliśmy się 
bardzo by to wszystko nie wydało 
się, bo przecież zarówno nam jak i 
Polakom z miasta grozić by mogło 
za to nie tylko ciężkie więzienie ale 
i kara śmierci przez rozstrzelanie. 
Całą korespondencję oraz wszyst-
kie akta pożyczkowe, jak również 
i pożyczone pieniądze przechowy-
wałem ja sam. Gdy tylko udało się 
nam dowiedzieć, że zbliża się jakieś 
niebezpieczeństwo nagłej rewizji, 
wówczas część podań o pożyczki 
od naszych kolegów, jeszcze nawet 
nie rozpatrzone ani nie podpisane 
przez Komitet Obozowy, wrzuca-
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liśmy do pieca i paliliśmy. Część 
papierów oraz pieniędzy chowałem 
do polowej flaszki wiszącej nad łóż-
kiem, zaś pakiety z pieniędzmi dość 
sprytnie wędrowały z rąk do rąk sto-
jących żołnierzy, aż znalazły się na 
zewnątrz baraku i tam do jakiegoś 
zakamarka, pod jakiś kamień czy 
deski w ścianie były ukrywane. Po-
mimo nieraz bardzo skomplikowa-
nych i niebezpiecznych sytuacji nie 
zdołano prawie nigdy nas na niczym 
przyłapać. Kilku naszych kolegów 
pracowało w kancelarii obozowej 
u bolszewików, za co dostawali też 
jakieś wynagrodzenie. Dzięki temu 
dość często dowiadywaliśmy się na 
czas o różnych zarządzeniach władz 
obozowych wymierzonych prze-
ciwko nam. Zdarzało się też cza-
sami, że treść różnych telegramów 
nadawanych z Moskwy do komen-
danta obozu Kisielowa, a dotyczą-
cych ważnych spraw związanych 
bezpośrednio z jeńcami, docierały 
do nas o wiele prędzej niż do niego 
samego. Kisielow wściekał się o to 
nieraz gdyż miał przecież  wystar-
czająco dużo czasu, środków i in-
nych możliwości by temu zapobiec 
i wzmóc ochronę przepływu infor-
macji, jednak nie bardzo potrafił 
tego dopilnować. Narzekał często 
i wrzeszczał do swoich rosyjskich 
żołnierzy: „…Swołocz! Ci przeklę-
ci polscy oficerowie są doskonale 
zorganizowani, na niczym niepra-
womyślnym nie można ich nigdy 
przyłapać. Wytłumaczcie mi, jak to 
jest, że o wszystkich nowych zarzą-
dzeniach dowiadują się o wiele prę-
dzej niż sama komenda obozu?…”.
 Zresztą nie tylko od osób pracują-
cych w komendzie obozu dowia-
dywaliśmy o grożącym niebez-
pieczeństwie rewizji czy innych 
bezpośrednio nas dotyczących spra-
wach. Również i kolega Mirski, nasz 
„lekarz” obozowy, obecnie porucz-
nik WP w Tarnopolu, przekazywał 
nam ważne informacje. Mirski był 
młodym, wesołym człowiekiem. 
Był obozowym humorystą i kaba-
reciarzem, lubił też śpiewać. Jako 
słuchacz drugiego roku medycyny 
na Uniwersytecie we Lwowie oraz 
oficer austriacki będący w rosyjskiej 
niewoli jenieckiej pracując przez 
dłuższy już czas przy doświadczo-
nych lekarzach wiedeńskich, na-
brał wprawy w leczeniu chorych i 
pomagał im jak mógł. Członkowie 
komendy obozowej mieli do nie-
go wielkie zaufanie, zwłaszcza że 
potrafił nie tylko ich leczyć, ale i 
swoją wymową i humorem rozba-
wić. Czasami też, gdy wymagała 
tego sytuacja bywał bezczelny, ale 
w sposób raczej delikatny i taki, że 
tą bezczelnością potrafił ich olśnić. 
Często więc, w razie choroby, wzy-
wali go bolszewicy do siebie, a 
nawet do swoich rodzin. W domu 
częstowali go różnymi frykasami, 
a on fabrykował im na bazie wódki 
przeróżne mikstury czy krople na 
poprawę zdrowia. Swoim sprytem i 
chytrością wyciągał od nich ważne 
informacje, a później przekazywał 
je nam. Wśród cywilnych jeńców 
w naszym obozie pracował właści-
wy lekarz dr Tucewicz z Husiatyna.  
Był to starszy już człowiek mocno 
schorowany ale bardzo porządny i 
uczynny. Jego żona oraz dorosła już 
córka i syn przebywali również ra-
zem z nim w cywilnej części obozu.
 Późną jesienią 1921 roku wszyst-
kich jeńców, w tym i nas oficerów, 
wykorzystano do pracy w obozo-
wym ogrodzie. Ścinaliśmy upra-
wiane tam główki kapusty, po czym 
przenosiliśmy je do obozowego 
magazynu. Pomimo bardzo ścisłej 
kontroli i pilnowania przez kilku-
dziesięciu żandarmów, zawsze uda-
wało się nam część kapusty ukraść 
i przemycić do baraku. Potem je-
dliśmy ją wszyscy na surowo i w 
tej naszej nędzy obozowej smako-
wała nam tak jak jakie melony czy 
nie przymierzając kawony. Żołądki 
nasze, tą przymusową dietą były 

już tak zahartowane, a raczej „od-
restaurowane”, że nic już nam nie 
mogło zaszkodzić o ile nie było w 
stanie rozkładu czy zgnilizny. Od 
czasu do czasu zmuszaliśmy się 
też do jedzenia dostarczanych nam 
marnych, cuchnących ochłapów 
końskiego mięsa. Niektórzy spo-
śród nas wygotowane końskie kości 
tłukli kamieniami na drobno, goto-
wali je raz jeszcze, „wywar” z nich 
wypijali, po czym powtórnie tłukli 
je na drobno i znów taki rodzaj bu-
lion z tych kości próbowali wygo-
towywać. Podporucznik Górski ze 
Lwowa, o którym wspominałem 
już jakiś czas temu, w tych szcze-
gólnych warunkach okazał się nie-
prawdopodobnym aferzystą, że się 
tak delikatnie wyrażę. Otóż Górski 
prawie codziennie pracował w Tule 
jako pomocnik sowieckiego wete-
rynarza i sam  chodził po mieście 
bez żadnej straży. Poznał tam pewną 
polską rodzinę, trochę lepiej uposa-
żoną, która gdy dowiedziała się od 
niego właśnie o naszej nędzy i pa-
nującym głodzie w obozie, prawie 
codziennie dawała mu dla naszego 
oddziału trochę jabłek, gruszek czy 
innych owoców ze swojego sadu by 
po powrocie do baraku porozdzielał 
pomiędzy swoich współtowarzyszy 
niedoli. On to oczywiście przyno-
sił do nas i zamiast częstować tym 
swoich kolegów handlował owo-
cami lub zamieniał się za inne po-
trzebne przedmioty. Zawsze twier-
dził, że jabłka czy gruszki kupił dla 
siebie, że poniósł całkiem niemałe 
koszty i za ich zwrotem może część 
owoców odstąpić kolegom. O tym, 
że wykorzystywał swoich kolegów 
dowiedzieliśmy się później i to cał-
kiem przypadkiem, dopiero po fak-
cie gdy on z obozu w Tule uciekł 
już do Polski. Był to bardzo młody 
człowiek, wzrostu dość niskiego, 
wyjątkowy kombinator, próbujący 
zrobić interes dosłownie na wszyst-
kim i w dodatku kosztem każdego. 
Nie liczył się z potrzebami innych i 
był wyjątkowo samolubny. Zastana-
wiałem się nad tym czy jeszcze go 
kiedy w życiu spotkam i będę miał 
okazję zdemaskować jego niecne 
poczynania.
 Co pewien czas, któryś z naszych 
kolegów, otrzymawszy fałszywe 
dokumenty, uciekał do Polski i tam 
dostarczał gorące pozdrowienia do 
naszych rodzin oraz prośby kiero-
wane też do naszego rządu o wy-
dobycie nas z tej piekielnej niewoli. 
Jednym z pierwszych, któremu uda-
ło się uciec z naszego obozu i wy-
jechać do Polski już z końcem lata 
1920 roku był kapitan, a obecnie już 
major WP, Franciszek Pokorny [19] 
z Przemyśla. Był to obowiązkowy i 
bardzo inteligentny, poważny oficer, 
wyjątkowo lubiany przez żołnie-
rzy. On to zanim wyjechał, spisał w 
formie stenogramu na jednej małej 
kartce papieru, nazwiska i adresy 
wszystkich jeńców - oficerów i żoł-
nierzy polskich przebywających w 
obozie w Tule, by po przybyciu do 
Polski upublicznić je i opublikować 
w gazetach. W ten sposób udało mu 
się zainteresować naszym losem 
rząd polski i przyczynić się dzięki 
temu do szybkiego naszego powro-
tu do domu.
 By naszych kolegów trochę roz-
ruszać i nie pozwolić na apatię 
oraz załamanie czy melancholię 
zorganizowaliśmy wspólnie chór 
obozowy. Naszym dyrygentem był 
kapitan Alfred Schmidt [20] z Kra-
kowa, bardzo sympatyczny, miły 
i przystojny kolega. Ja również 
śpiewałem w tym chórze. Wszyscy 
przygotowywaliśmy się jak tylko 
umieli do Świąt Bożego Narodze-
nia. Opłatki jak i różne dary żywno-
ściowe otrzymaliśmy od mieszka-
jących w Tule Polaków, a resztę w 
miarę swoich skromnych możliwo-
ści przygotowaliśmy sami, tak jak 
umieliśmy. Na wigilię zaprosiliśmy 
dr Tucewicza oraz jedną młodziut-
ką, bardzo inteligentną Polkę, która 

siedziała w obozie kobiecym. Była 
to sierota, której matkę i siostrę roz-
strzelali bolszewicy w Charkowie. 
Ona uniknęła śmierci, tylko dzięki 
temu, że rozchorowała się na tyfus 
i bolszewicy nie chcieli się do niej 
zbliżać. Gdy w końcu wyzdrowiała 
trafiła do naszego obozu za to, że 
jej dwaj młodsi bracia przekrada-
jąc się kilka razy jako polscy ważni 
oficerowie, emisariusze z Ukrainy 
do Polski, zostali w końcu wyśle-
dzeni i przy próbie ich aresztowa-
nia przez bolszewików uciekli na 
stałe do Polski. W końcu nadszedł 
dzień Wigilii. Opłatkiem dzieliłem 
się ze wszystkimi kolegami, potem 
przemówiłem do zebranych, chór 
odśpiewał polskie kolędy i polskie 
pieśni patriotyczne, a na koniec 
wznieśliśmy okrzyki na cześć Pol-
ski i polskich władz i armii. Kapita-
nowie Wilhelm Popelka [21] i Tytus 
Obłaza [22], obecnie już majorowie 
WP, opowiedzieli też parę aneg-
dot, odśpiewali też kuplety, a kole-
ga Mirski rozśmieszał zebranych 
swym występem kabaretowym. Na-
wet też trochę tańczono do wypoży-
czonego nam i grającego gdzieś w 
dali gramofonu. Późno wieczorem 
zagościł u nas nawet komendant 
obozu Kisielow i był wprost za-
skoczony i wielce zdziwiony na-
szą niespożytą energią i siłą ducha. 
Przecież cały nasz barak już ze dwie 
godziny wesoło i potężnie śpiewał 
same polskie piosenki i weselił się 
radosną chwilą Bożego Narodzenia. 
Słyszałem jak rozbawiony Kisielow, 
ściszonym głosem mówił do swoich 
strażników: „…tych przeklętych 
Polaków to chyba nic złamać nie 
zdoła…”. Miał to być z jego strony 
jakiś rubaszny żart, lecz dla nas był 
to rodzaj pewnej cennej pochwały. 
Mimo tego, że gardła nasze powoli 
zaczęły odmawiać posłuszeństwa, 
nasza śpiewacza energia jednak nie 
słabła, aż do momentu gdy w końcu 
Kisielowi znudziło się i wyszedł z 
naszego przyjęcia. Byliśmy wszy-
scy przekonani, że tą naszą radością 
i śpiewem nie tylko dokuczyliśmy 
mu dość mocno, ale i również zadzi-
wili. Przecież dopiero teraz tak na-
prawdę zobaczył, że pomimo prób 
uprzykrzania nam życia w obozie i 
gnębienia nas na różne sposoby, to 
jednak my w dalszym ciągu żyjemy, 
nie dajemy się złamać. Rozstaliśmy 
się wtedy z nim w zgodzie, lecz bły-
ski w jego chytrych oczach wyraź-
nie mówiły nam co się w jego duszy 
działo.
 Kilkudziesięciu kolegów, a z nimi 
też i dr kapitan Ludwik Waniek, 
pracowało parę miesięcy poza mia-
stem w tak zwanej „suszyłce”, czyli 
suszarni owoców. Przygotowywano 
tam suszone owoce, ziemniaki czy 
kapustę, które potem przewożono i 
składowano w sowieckich magazy-
nach. Koledzy ci, wspólnie z kapita-
nem mieszkali w baraku usytuowa-
nym przy samej suszarni i nie byli 
szczególnie pilnowani przez żan-
darmów, mając dość dużą swobodę 
działania. Dlatego też dość często 
wypiekali placki ziemniaczane, któ-
rymi w miarę możliwości dzielili się 
z pozostałymi w obozie więźniami. 
Łupy ziemniaczane, pozostałe z 
umyślnie dość grubo obieranych na 
suszenie ziemniaków, były potem 
sprzedawane Rosjanom lub zamie-
niane na mleko, tłuszcze czy inne 
produkty żywnościowe. Dlatego 
też wszystkim im żyło się całkiem 
nieźle, do czasu aż suszarnia się 
spaliła. Było to gdzieś na przełomie 
stycznia i lutego 1921 roku. Wtedy 
dopiero wszyscy wrócili do obozu, 
ale do innego baraku, bo w naszym 
przebywało już wówczas ponad 250 
oficerów.
 Zawsze będę mile wspominał in-
żyniera Czerwińskiego oraz po-
rucznika Kulikowskiego, z którymi 
wspólnie dość blisko razem trzyma-
liśmy się w obozie. Mieli oni dosko-
nały zmysł majsterkowania i potra-
fili przy pomocy siekiery i meissla 

[23], dosłownie wyczarować różne 
rzeźby z drewna, które potem sprze-
dawali w mieście i tam za uzyskane 
za nie pieniądze żywność kupowali.
 Warunki w jakich żyliśmy w obo-
zie, zwłaszcza w zimie na przeło-
mie 1920/1921 roku były napraw-
dę straszne. Na cały duży barak, 
w którym przebywaliśmy,  grzały 
jedynie trzy żelazne prowizoryczne 
piecyki, było więc okrutnie zimno. 
Jeśli komuś udało się coś zorga-
nizować to gotował na tych piecy-
kach jakąś ekstra strawę. Kuchnia 
obozowa znajdowała się w drugiej 
części obozu, kawałek za naszym 
barakiem. Z początku chleba otrzy-
mywaliśmy jakieś ¾ funta, a póź-
niej racja została zmniejszona do ½ 
funta rosyjskiego na dzień. Do tego 
bardzo często dawano nam zgniłe, 
przemarznięte kartofle, zepsutą ka-
pustę, czasami też śledzie czy koń-
skie, gotowane śmierdzące ochłapy, 
z których każdy z nas mógł od cza-
su do czasu wygrzebać zaledwie po 
malutkim kawałeczku mięsa wiel-
kości kciuka. Roboty w mieście, 
na które wychodziliśmy pod strażą 
ustały, podobno dlatego, że byliśmy 
nieprawomyślni w stosunku do so-
wietów i nie popieraliśmy ich. Poza 
tym wzmogły się też represje z ich 
strony w stosunku do nas jako, że 
byliśmy przecież synami burżuazyj-
nego Państwa Polskiego. Wszyscy 
spaliśmy w baraku ściśnięci jak 
śledzie w beczce, a parę malutkich 
lampek naftowych oświetlało pa-
nujący tam mrok. Powietrze któ-
rym oddychaliśmy było stęchłe i 
tak śmierdzące i ciężkie, że można 
było powiesić w nim siekierę. Bie-
liznę kazano oddawać do pralni 
obozowej i nie pozwalano nam sa-
mym jej prać. Nie zdarzało się by 
ta sama wracała do nas, zamieniano 
więc koszule, kalesony czy majtki 
na jeszcze bardziej dziurawe i po-
targane niż te, które przekazywa-
liśmy do prania, a z powodu braku 
dobrej dezynfekcji groziło nam 
rozszerzenie zarazy tyfusu. Całymi 
dniami pracowaliśmy na terenie 
obozu np. przy przerzucaniu gni-
jących kartofli, a wieczorami przy 
odśnieżaniu. Ponieważ nie było się 
jak i gdzie dobrze umyć, a mydła i 
tak już dawno zabrakło, więc wszy 
nas niemiłosiernie gryzły. Przy ską-
pym oświetleniu i w nocy, iskanie 
ich było najtrudniejsze, a głód do-
słownie skręcał nam kiszki. Ta co-
dziennie podawana nam wodnista, 
gotowana z na wpół zgniłych kar-
tofli lub kapusty zupa, wywoływa-
ła u nas straszne osłabienie naczyń 
moczowych i nieustanne nasilanie 
moczopędności. Byliśmy tak słabi, 
że ledwo mogliśmy się utrzymać na 
nogach, a w nocy w trakcie snu, gdy 
pęcherz napełniał się moczem, po 
kilkanaście razy wywlekaliśmy się 
na dwór, opierając się o prycze lub 
ściany. Często nie zdążaliśmy z na-
głymi potrzebami fizjologicznymi i 
jeszcze w baraku załatwialiśmy je, 
bo „klapy” nie trzymały. Łatwo się 
było wtedy przeziębić i pozarażać 
innych.
 Jeszcze przed nastaniem zimy uda-
ło się nam odzyskać z komendy 
obozu część naszych mundurów. 
Jako Komitet Obozowy staraliśmy 
się za wszelką cenę pomagać w 
potrzebie naszym żołnierzom. Ra-
towaliśmy więc poszczególnych 
kolegów pożyczkami z miasta, a 
słabszych staraliśmy się wspierać 
przekazując im od czasu do czasu 
część przysługujących nam racji 
żywnościowych. W ten sposób so-
lidarnie przetrzymaliśmy jakoś tę 
naszą biedę. Jeśli chodzi o mnie, 
to niestety nie miałem już swojego 
koca, gdyż jeszcze w Omsku sprze-
dałem go, więc w nocy przykrywa-
łem się jedynie pozostawioną mi 
kurtką i krótkim trenczem [24]. Mu-
siałem spać dość ostrożnie i czujnie, 
gdyż najmniejsze poruszenie powo-
dowało, że kurtka zsuwała się ze 
mnie, a zbyt krótki trencz odsłaniał 

mi plecy i marzłem wtedy okrutnie. 
Dużo wtedy kaszlałem i przepukli-
na dokuczała mi mocno. Poza tym 
pęcherz nie trzymał moczu. Cierpia-
łem z tego powodu bardzo, zwłasz-
cza w trakcie napadu kaszlu gdy 
przepuklina wypadała na zewnątrz i 
mimo usilnych prób nie byłem jej w 
stanie wsadzić z powrotem na swo-
je miejsce. Dodatkowo nie bardzo 
mogłem spać na boku, gdyż wtedy 
ból nasilał się. Zdawało mi się wte-
dy, że powrotu do kraju i do Ciebie 
Kochana Cesiu już nie doczekam. 
Pomocy na moje dolegliwości ni-
gdzie znaleźć nie mogłem, a na 
operację do szpitala sowieckiego 
pójść nie chciałem, zwłaszcza, że 
nasz polski lekarz powiedział mi, że 
tam, gdy będą mnie kroić brudnymi 
i nie dezynfekowanymi nożami, to 
takiej operacji po prostu nie przeży-
ję. Pamiętam dwa takie, szczególnie 
tragiczne dla mnie dni, gdy uwięzła 
mi przepuklina. Myślałem wtedy, 
że na pewno ducha wyzionę, gdyż 
całe ciało bolało jak diabli. Dusi-
łem ten ból w sobie jak mogłem, 
by koledzy, którzy uważali mnie 
za silnego i którzy ślepo wierzyli w 
siłę mego charakteru, przypadkiem 
nie zobaczyli, że cierpię. W tych 
moich cierpieniach i bólach oraz 
nieprzespanych nocach, stawała 
mi przed oczami moja przeszłość i 
teraźniejszość życia, moje uczucia 
do Ciebie oraz świetlane plany na 
przyszłość zawsze z Twoją Osobą 
Kochana Cesiu związane. Straszne 
to były katusze, które później jesz-
cze dość często się powtarzały. Lecz 
dzięki opiece Bożej i wychowaniu 
otrzymanym od moich Rodziców, 
wszystkie je udało mi się przezwy-
ciężyć. W tym czasie prawie wszy-
scy chorowaliśmy na tyfus, ale dzię-
ki wspólnej solidarności i pomocy 
jedni drugim, zmarło tylko dwóch 
czy też trzech naszych kolegów ofi-
cerów i zdaje się, że paru polskich 
żołnierzy.
 Pod koniec zimy 1920 roku, odwie-
dził nas pewien rosyjski adwokat z 
Moskwy, przedstawiciel rosyjskie-
go Czerwonego Krzyża i przywiózł 
trochę żywności, tj. słoniny amery-
kańskiej, soczewicy suszonej, tro-
chę bielizny i parę ubrań. Obiecał, 
że wkrótce będzie następna pomoc. 
Wszystkie te dary, pod moją ko-
mendą, rozdzieliliśmy pomiędzy 
najbardziej potrzebujących. Dla 
siebie wziąłem tylko trochę słoniny, 
zaś z ubrań niczego. Koledzy komi-
tetowi uważali, że bielizna też mi 
się należy, jednak ja powiedziałem 
sobie, że jeśli chcę kierować dużą 
grupą ludzi wysoko w hierarchii 
społecznej postawionych, o różnej 
inteligencji i charakterze, podejrz-
liwych i przeczulonych nawet na 
swoim punkcie, to muszę zrezygno-
wać z różnych swoich przywilejów, 
gdyż nawet nieznaczny z mojej stro-
ny przejaw egoizmu materialnego 
może do tej pory tak mozolnie bu-
dowane właściwe warunki współ-
życia obozowego zniszczyć. Moja 
dotychczasowa obserwacja wspól-
nego życia w obozie oraz wiara w 
moje tamtejsze posłannictwo, naka-
zały mi takie zachowanie. Wkrótce 
bliska przyszłość ukazała, że dobrze 
postąpiłem. 
 Od tego wysłannika z Moskwy, 
potajemnie otrzymaliśmy też dwa 
egzemplarze umowy Traktatu Ry-
skiego [25], pisanej po polsku i 
rosyjsku. Zaczęliśmy więc ją stu-
diować i opierając się na spisanych 
tam ustaleniach zaczęliśmy walczyć 
z władzami bolszewickimi o ograni-
czenie represji panujących w obozie 
i lepsze nas traktowanie. Pisaliśmy 
sążniste memoriały do władz obozu, 
chodzili w deputacjach, nieustannie 
walczyli , narażali się na coraz gor-
sze represje, a na koniec gdy nic nie 
pomagało zagroziliśmy głodówką. 
W końcu z początkiem wiosny 1921 
roku ucisk trochę zelżał. My jednak 
dalej nie daliśmy za wygraną i nie-
ustannie szturmowali dowództwo 



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                             1 maja 2020  - strona 43HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
obozu naszymi petycjami. Przez 
uciekających do Polski pojedyn-
czych jeńców – kolegów, wysyłali-
śmy do Polskiego Rządu informację 
z prośbą o pomoc, przedstawiając 
beznadziejność naszego położenia 
i grozę stosunków panujących w 
obozie.
 Przypominam sobie, że jeszcze 
latem 1920 roku, gdy hordy rosyj-
skich, bolszewickich obdartusów, z 
karabinami zawieszonymi na sznur-
kach, ciągnęły przez Tułę na Polskę 
rozpacz ogarnęła nas wszystkich. 
Mówiono nam i rozpisywano się 
w rosyjskich gazetach o zupełnej 
demoralizacji polskiej armii i o 
cofaniu się polskiego frontu oraz 
ucieczce polskich żołnierzy przed 
nacierającą konnicą Budionnego. 
Słyszeliśmy, że bolszewicy niszczy-
li wszystko po drodze i mordowali 
Polaków. Nawet silni dotąd ducho-
wo żołnierze załamali się i zaczęli 
głośno oskarżać o zdradę polskiego 
naczelnego wodza, polski rząd i po-
wtarzać z rozpaczą w głosie „finis 
Poloniae”. Ja jednak wiary swej w 
wolną Polskę nigdy nie straciłem i 
nieraz głośno upominałem narzeka-
jących kolegów, grożąc im, że jeśli 
dalej będą się tak zachowywać, to 
po powrocie do kraju potraktuję ich 
jako zdrajców i napiętnuję. O swo-
ich bólach fizycznych właściwie 
zapomniałem, zaś z tym strasznym 
pesymizmem i zatratą ducha wśród 
moich kolegów starałem się wal-
czyć jak mogłem. Wciąż łaziłem 
po całym obozie i gdzie tylko usły-
szałem jakąś dyskusję polityczną 
wśród żołnierzy, ich utyskiwanie 
i płacz, przystawałem przy nich i 
starałem się wśród kolegów wzbu-
dzać nadzieję i wlewać w ich zbola-
łe dusze wiarę w lepszą przyszłość. 
Ani na chwilę nie ustawałem w tej 
pracy, wręcz zatraciłem się w mym 
optymizmie. Dotychczas byłem 
prawie żadnym mówcą, a teraz sta-
łem się wybitnym oratorem, którego 
druzgocące argumenty dotyczące 
naszego przetrwania i wiary w lep-
szą przyszłość, argumenty przeciw-
ko pesymizmowi kolegów, stawały 
się tak skuteczne, że zrozpaczonym 
krzykaczom zamykały się w końcu 
gęby i w ciszy i spokoju oczekiwali 
dalszych wypadków. Widziałem, 
że koledzy podziwiają mój spokój i 
siłę, lecz ja nie miałem czasu na ta-
kie samouwielbienie czy analizowa-
nie rozdarcia własnej duszy. Zresztą 
nawet ci, którzy z moich występów 
czerpali siłę i wiarę w polepszenie 
naszego losu, próbowali umyślnie 
wciągać mnie w beznadziejne dys-
kusje, by moimi odpowiedziami 
skutecznie usunąć resztkę pesymi-
zmu tlącego się w ich duszy i umoc-
nić swą wiarę w lepszą przyszłość. 
Nawet od najpoważniejszych moich 
kolegów często wtedy słyszałem, że 
podziwiają moją postawę nadziei, 
że ja jeden w całym obozie posia-
dam niczym nie dającą się złamać 
wiarę w nasze przetrwanie. I cho-
ciaż, na podstawie dochodzących 
do nas wiadomości, ich rozum pod-
powiadał im, że już nic dobrego nas 
spotkać nie może, to moje głębokie 
przekonanie w odmianę naszego 
losu, na przekór ich rozsądkowi, 
wlewa w ich serca otuchę i prawdzi-
wą nadzieję.
 Przyznaję się przed Tobą Kochana 
Cesiu, że takie opinie ze strony mo-
ich kolegów były dla mnie wtedy 
swoistego rodzaju krzyżami zasługi, 
jakimś balsamem na moją zbolałą 
duszę. Jednak takiego prawdziwego 
i pełnego uznania oczekiwałem do-
piero gdy powrócę już szczęśliwie 
do kraju, do Ciebie moja Najdroż-
sza. Gdy usłyszę z Twoich ust, że z 
pełnym przekonaniem powierzasz 
swój los i całą swoją przyszłość mej 
opiece, ufając mi bezgranicznie. 
I muszę się Ci przyznać, że tam w 
obozie zwyciężyłem wobec mo-
ich kolegów, a tu w kraju, Bóg nie 
odmówił mi pełnego zwycięstwa, 
dzięki czemu jesteśmy teraz razem 

i wiara moja umocniła się jeszcze 
bardziej. Przypominam sobie jesz-
cze, że jednym z najważniejszych 
moich argumentów za trwaniem w 
nadziei na lepszą przyszłość było 
przekonanie oparte o polską histo-
rię oraz o moje własne długoletnie 
obserwacje, że naród polski posiada 
niespożyte siły i w najtrudniejszych 
momentach swoich dziejów, mimo 
tego, że chwilowo, do pewnego 
stopnia może być też lekkomyślny, 
to potrafi jednak odrodzić się jak 
feniks z popiołów. Przekonywałem 
swoich kolegów, że wprawdzie ar-
mia nasza cofa się przed naporem 
bolszewickim gdyż front jest zbyt 
mocno rozciągnięty, a siły nieprzy-
jaciela zbyt liczne, że wprawdzie 
opuszczone połacie polskiej ziemi 
są narażane na grabieże i gwałty ze 
strony hord bolszewickich, to jed-
nak pokładam swą ufność w Bogu i 
wierzę, że stolica nasza – Warszawa 
- ocaleje i tam właśnie armia pol-
ska zgotuje naszemu odwiecznemu 
wrogowi cios druzgocący. I tak też 
się stało, i za to Bogu dziękuję.
 Napisałem dzisiaj dość dużo, bo 
zmęczony podróżą nie zabrałem ze 
sobą z pracy służbowych papierów 
do poprawy. Miałem więc wieczór 
sporo czasu. Wprawdzie myślałem 
o tym, że spać pójdę może trochę 
wcześniej, jednak wspomnienia 
wróciły z taką zdwojoną siłą, że na-
wet pióro za myślą moją nie mogąc 
nadążyć, zamiast wyraźnych liter 
tylko jakieś gryzmoły na papier 
przelewało. A tak się chciałem dzi-
siaj przed Tobą z moich myśli do-
kładnie wyspowiadać! Ty mi to racz 
wybaczyć, gdyż kaligrafując nie-
zrozumiale pewnie bym zbyt sucho 
opowiadał, a toby prawdy Ci pełnej 
o mojej niedoli nie przedstawiło. 
 Dobranoc Kochana, wyśpij się 
więc i Ty Cesiulko i Nasz Szkrabku 
Mały, a wyspawszy się niezmrużo-
nymi oczkami, a raczej wypoczęci 
duchem łatwiej z tych niewyraź-
nych hieroglifów me myśli odczy-
tacie. Pa! Do widzenia w kolejnych 
wspomnieniach, lecz nie wiem jesz-
cze kiedy. Dobrej Nocy… 
 
 Kielce 16.III.1924 (niedziela)

 Komitet nasz obozowy pracował 
ustawicznie zmieniając się co pe-
wien czas. Ja jako przewodniczący 
wytrwałem w nim do końca, nato-
miast na wiosnę 1921 roku, do ko-
mitetu należał też porucznik Nar-
towski, porucznik Zemła, kapitan 
Woźnicki i porucznik Maziarski. 
Gdy odjechał delegat Czerwonego 
Krzyża przybyły z Moskwy, przez 
pewien czas wszyscy byliśmy pod-
budowani duchowo. Lecz później 
gdy z zewnątrz nie dochodziły już 
żadne  zaczęły nas gnieść coraz 
bardziej, jakby drwiąc z Traktatu 
Ryskiego, a głód zaczął nam coraz 
bardziej zaglądać w oczy, wszyst-
kich żołnierzy ogarnęła ogólna 
apatia. W końcu dowiedzieliśmy 
się pocztą pantoflową, że w marcu 
1921 roku część z nas ma wyjechać 
lecz ilu i którzy z kolegów nie było 
wiadomym. Komendanci obozu da-
wali nam do zrozumienia, że będą to 
tylko zwykli żołnierze, jeńcy z woj-
ny polsko-bolszewickiej. My zaś, 
oficerowie traktowani byliśmy jako 
kontrrewolucjoniści z bandy sybe-
ryjskiej. Subdelegatem z ramienia 
Czerwonego Krzyża, naznaczonym 
przez wspomnianego wcześniej de-
legata z Moskwy, został mianowany 
niejaki Edward Święcki, który jako 
zbieg z Wielkiej Wojny pracował 
już parę lat w fabryce produkującej 
części do uzbrojenia dla armii czer-
wonej w Tule. Pochodził z Kongre-
sówki i był urzędnikiem mieszkają-
cym w mieście razem z niebrzydką 
żoną i dwójką dzieci, córką i synem, 
bardzo rozpuszczonymi bachorami. 
Żona jego była wielką kokietką, 
zwracającą głównie uwagę na dobra 
materialne i na każdym kroku stara-
ła się wykorzystywać swego męża. 

Niektórzy nasi koledzy, w tym 
również i ja dość dobrze znaliśmy 
rodzinę Święckich, którzy wpraw-
dzie wśród Polonii Tulskiej nie po-
siadali zbyt dobrej opinii i mówiło 
się o nich, że są zbyt interesowni i 
tuczą się dobrem składkowym, to 
jednak nieraz czynili nam jeńcom 
różne przysługi. Pan Święcki jeździł 
do Moskwy i stamtąd przywoził 
nam jeńcom trochę mąki, ryżu sło-
niny czy po prostu bielizny, której 
nam zawsze brakowało. Wszyst-
kie te dary rozdzielałem pomiędzy 
wszystkich jeńców, oczywiście za-
wsze przy pomocy kolegów z Ko-
mitetu.
 Pewnego dnia rano, przyszła do 
naszego baraku straż bolszewicka 
i zawezwała wszystkich nas komi-
tetowych na przesłuchanie do cze-
rezwyczajki. Pozostali koledzy nie 
chcieli nas z początku wydać, bo 
obawiali się, że stamtąd po prostu 
nie wrócimy, lecz uspokoiliśmy ich 
i spokojnie dali się tam zaprowa-
dzić. Przesłuchiwano nas każdego z 
osobna i próbowano różnymi sposo-
bami, czy to prośbą, groźbą, namo-
wą czy schlebianiem wydobyć z nas 
jakie stosunki łączą nas z miejscową 
Polonią. Nie udało się to im jednak 
gdyż skutecznie wyparliśmy się 
wszystkiego. Sędziowie, którzy nas 
przesłuchiwali byli to młodzi, wy-
rafinowani ludzie, którzy sztuki de-
tektywistycznej zapewne uczyli się 
jeszcze w służbie carskiej być może 
na cłach granicznych. By wydobyć 
z nas jakiekolwiek informacje czę-
stowali nas papierosami, zachęcali 
do zwierzeń, mówili dużo o obo-
wiązku humanitaryzmu i potrzebie 
wspierania cierpiących. Mówili, że 
pochwalają taką pomoc i że gdyby 
znajdowali się w Polsce to sami by 
jeńców wspierali, tak jak tutejsza 
Polonia Tulska. Chwalili też Lwów 
i inne polskie miasta, zachwycali 
się Polakami i wszelkimi sposoba-
mi próbowali nas złamać. Myśmy 
jednak milczeli i ani słowem tajem-
nicy naszej nie zdradziliśmy. Gdy 
to wszystko nie pomogło wówczas 
zaczęli nam grozić, krzyczeć na nas 
a nawet bić. Obiecali też, że jeśli nie 
wyjawimy prawdy to zgnijemy w 
więzieniu i nigdy już nie będziemy 
oglądać ani naszych najbliższych 
ani Polski. Lecz my byliśmy nie-
ugięci. Widząc, że nic nie wskóra-
ją wówczas kazali nam przestać w 
niepewności, pod silną strażą, parę 
godzin na korytarzu więziennym, 
po czym wypuścili nas z powrotem 
do obozu.
 W drugiej połowie marca 1921 
roku zwykli żołnierze oraz sześć-
dziesięciu oficerów inwalidów do-
wiedziało się, że będą mogli wy-
jechać do Polski. Okazało się, że 
było to zarządzenie moskiewskiej 
władzy centralnej, które dotarło 
do władz naszego obozu. Rozkaz 
ten faworyzował zwykłych żołnie-
rzy, szeregowców i niższych rangą 
podoficerów, których władze so-
wieckie w Moskwie chciały w ten 
sposób przeciągnąć na swoją stronę. 
Po wstępnym badaniu lekarskim, 
spośród wszystkich naszych ofice-
rów, Komitet Obozowy postanowił 
wskazać tych mających największe 
problemy zdrowotne i taką właśnie 
listę przedstawić komendantowi 
obozu. Okazało się, że mimo mo-
jego sprzeciwu, również cały nasz 
Komitet znalazł się na tej liście, na 
której docelowo wyszczególnio-
nych zostało ponad stu oficerów 
inwalidów.  W końcu komendant 
Kisielow wyznaczył dzień, w któ-
rym osobiście miał wybrać tych 
sześćdziesięciu spośród nas, którzy 
mieli wrócić do Polski. Wówczas 
rozpacz ogarnęła ogół kolegów. 
Powszechnie zaczęto narzekać, że 
reszta oficerów, która nie zostanie 
wybrana na pewno przepadnie, 
zginie marnie w tym obozie, że bol-
szewicy ich do końca zagłodzą, a 
Polska o nich na zawsze zapomni. 
Próbowałem osobiście podnosić ich 

na duchu, lecz mimo usilnych sta-
rań i przekonywań, że wszystko się 
dobrze skończy, widziałem, że nie 
bardzo to na nich działało. Wszyscy 
sądzili widocznie, że jestem ego-
istą i spokojnie próbuję tak mówić, 
gdyż mam zagwarantowane to, że i 
tak już niedługo do Polski wyjadę. 
Przykro mi się zrobiło, że moi kole-
dzy posądzali mnie o to i nie wzięli 
pod uwagę faktu, iż do tej pory pró-
bowałem przecież umacniać ich na-
dzieję i wiarę w lepszą przyszłość. 
Jak bardzo  ciągnęło mnie do Polski, 
to Ty chyba tylko Cesiu zrozumiesz 
najlepiej, wiedząc jak głębokie i 
szczere jest me uczucie ku Tobie. 
Mimo tego, że w tym czasie byłem 
bardzo schorowanym człowiekiem 
to w mój powrót do kraju i do Cie-
bie Kochana, święcie wierzyłem. 
Żal mi było bardzo tylko tych, któ-
rzy pozostali po naszym wyjeździe 
i z rozpaczy gotowi byli nawet za-
łamać się zupełnie. Długo o tym 
wszystkim nikomu nie mówiłem, 
toczyłem ze sobą wewnętrzną wal-
kę i gdy w końcu przyszedł dzień 
kiedy komendant Kisielow do licz-
by sześćdziesięciu oficerów inwa-
lidów wyznaczył i mnie, wówczas 
wobec wszystkich moich kolegów 
poprosiłem go, by mnie właśnie od 
wyjazdu do Polski na razie uwolnił. 
Powiedziałem przy wszystkich, że 
jestem wprawdzie inwalidą, lecz 
uważam, że wielu innych kolegów 
oficerów, w o wiele gorszym stanie 
zdrowia niż ja musiało by zostać w 
obozie i to mogło by fatalnie odbić 
się nie tylko na ich zdrowi ale i na 
ich morale. Natomiast ja, uważam 
że przetrzymam jeszcze te parę ty-
godni czy nawet miesięcy zanim 
w końcu wrócę do Polski. Widzia-
łem, że moje żądanie na tyle zdzi-
wiło, a jeszcze bardziej zaskoczyło 
komendanta Kisielowa, że nie od 
razu mi odpowiedział. Podobnie jak 
pozostali oficerowie, tak i on stał 
wybałuszając na mnie swoje ślepia. 
Wiedziałem, że nienawidził mnie 
za moją bezinteresowną walkę w 
obronie moich kolegów i naszego 
obozu i dlatego też chciał się mnie 
jak najszybciej stąd pozbyć. Myślę, 
że ta moja nieoczekiwana propozy-
cja bym jednak pozostał w obozie, 
a na moje miejsce został wybrany 
ktoś inny spośród naszych oficerów 
inwalidów, tak go zamurowała, że 
w końcu zgodził się. Koledzy moi, 
z początku nie chcieli wierzyć w 
to co usłyszeli, jednak po pewnym 
czasie, ku zaskoczeniu Kisielowa, 

zgotowali mi wielką owację na sto-
jąco bijąc mi brawo. Tej wewnętrz-
nej walki, którą wówczas stoczyłem 
sam ze sobą, już dzisiaj nie potrafię 
dokładnie opisać. Wiem tylko tyle, 
że walka ta była naprawdę ciężka i 
długa, a zakończyła się moim we-
wnętrznym zwycięstwem. Kiedyś, 
w wolnej chwili, przy nadarzają-
cej się sposobności spróbuję Ci to 
wszystko dokładnie opowiedzieć.
 Parę dni po tym, jak Kisielow wy-
znaczył tych sześćdziesięciu inwa-
lidów spośród naszych oficerów, 
pierwsza partia kilkuset polskich 
żołnierzy, żegnana z wielką zazdro-
ścią przez pozostających w obozie 
resztę kolegów, odjechała w kie-
runku Polski. Prowadził ją pewien 
młody Polak z Moskwy, zażarty 
komunista ale dość sympatyczny 
student. Najstarszym rangą spo-
śród członków naszego Komitetu, 
wyjeżdżającym do kraju był kapi-
tan Woźnicki, który równocześnie 
został mianowany starszym całego 
transportu. Po wyjeździe wszyst-
kich w naszym baraku zrobiło się o 
wiele swobodniej, lecz nie na długo, 
gdyż komenda obozowa przeniosła 
i rozlokowała wszystkich nas do 
innych drewnianych baraków. Nasz 
Komitet, pomimo tego, że znacznie 
uszczuplony o tych którzy wyjecha-
li już do Polski działał dalej, Pisali-
śmy więc w dalszym ciągu przeróż-
ne memoriały i petycje nie tylko do 
kierownictwa obozu ale głównie za 
pośrednictwem pana Święckiego do 
Moskwy, a stamtąd pisma te trafiały 
aż do Warszawy. Pewnego dnia spi-
saliśmy dokładnie wszystkie ode-
brane nam nieprawnie przez bolsze-
wików nasze rzeczy, wyceniliśmy 
ich wartość i taki spis wraz z żąda-
niem odszkodowania wnieśliśmy na 
ręce komendanta obozu Kisielowa. 
Po paru dniach poinformowano nas, 
ze nasze żądania przesłano do cen-
trali partii w Moskwie, jednak odpo-
wiedzi nie otrzymaliśmy nigdy.
 Szpital obozowy oraz izba chorych 
znajdowały się pod naszą opieką. 
Ordynującym lekarzem był dr Tuce-
wicz, jego pomocnikiem porucznik 
Mirski, zaś naczelnym aptekarzem 
został Zawałkiewicz, bardzo sym-
patyczny młody człowiek, student 
filozofii ze Lwowa, który całej far-
maceutyki nauczył się właśnie w 
niewoli bolszewickiej. Oficerem 
gospodarczym był porucznik Mer-
mer z Krakowa, którego powszech-
nie zwano dziadkiem, bo nosił su-
miaste, długie wąsy i miał bardzo 
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dobrotliwą twarz. „Dobrowolnym 
powarem” czyli naczelnym kucha-
rzem, został nauczyciel ludowy, 
chorąży Ryniakiewicz z Galicji. 
Część naszych kolegów pracowała 
w obozowej komisji kulturalno-
-oświatowej i właśnie dzięki nim 
dostawaliśmy czasami do czytania 
najpierw książki rosyjskie, a później 
znalazła się też całkiem spora i do-
brze zaopatrzona biblioteka polska, 
jakiegoś inżyniera, miłośnika litera-
tury, któremu Rosjanie po rewolucji 
bolszewickiej wszystko skonfisko-
wali. Tę właśnie bibliotekę upo-
rządkował porucznik Smardzewski 
i znalazł w niej mnóstwo ciekawych 
pozycji. Szczególnie książka Roma-
na Dmowskiego pt. „Rosja, Niemcy 
i kwestia polska” [26] była studio-
wana i czytana przez nas wszyst-
kich jak jakie proroctwo. Nawet 
przeciwnicy Dmowskiego czytali ją 
z zapartym tchem. Autor tej książki 
bardzo trafnie i logicznie, o wiele 
lat naprzód przewidział rozwój sze-
regu wypadków politycznych. Te 
rozwiązania wszyscy widzieliśmy 
w praktyce właśnie w latach Wiel-
kiej Wojny czy Rewolucji w Rosji. 
Katalog tej biblioteki mam u siebie 
do dzisiaj. Będę musiał go przeka-
zać do Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych z prośbą by biblioteka ta, 
składająca się z ważnych pozycji 
literaturowych z punktu widzenia 
kultury polskiej, dzięki działalności 
Delegacji Rewindykacyjnej powró-
ciła kiedyś do Polski.
 Po wyjeździe pierwszej grupy 
naszych żołnierzy do kraju ucisk, 
szykany czy rewizje ze strony ko-
mendy obozu nie ustawały, choć 
muszę przyznać, że ich formy po-
woli zmieniały się. Jednak o wpro-
wadzenie w czyn i zastosowanie w 
praktyce w stosunku do nas, pol-
skich jeńców pozostałych jeszcze w 
obozie w Tule, postanowień Pokoju 
Ryskiego upominaliśmy się usta-
wicznie, aczkolwiek bezskutecznie, 
u władz sowieckich. W końcu od 
Pana Święckiego dowiedzieliśmy 
się, że Delegacja Polska ds. Repa-
triacji z Rosji już urzęduje w Mo-
skwie i przekazuje nam pozdrowie-
nia i obietnicę iż nie pozostawi nas 
samych bez jakiejkolwiek opieki 
i wsparcia. Lecz myśmy bezczyn-
nie nie czekali na dalszy rozwój 
wydarzeń i naszym nieustannym 
działaniem i uporem zdobyliśmy 
w końcu możliwość uczestnictwa 
we wspólnym posiedzeniu przed-
stawicieli władz sowieckich oraz 
jeńców wojennych z naszego obozu 
w jednej z miejscowych instytucji 
w mieście. Na to właśnie posiedze-
nie wybrałem się ja oraz porucznik 
Smardzewski, który znał perfekt 
język rosyjski, choć i ja całkiem do-
brze się nim też posługiwałem. To 
urzędowe zebranie, na które przy-
byliśmy z egzemplarzem Traktatu 
Ryskiego w ręce, wyglądało dość 
dziwnie. Uczestniczyło w nim coś 
sześciu czy siedmiu przedstawicie-
li władz miejskich i gubernialnych, 
był też komendant obozu Kisielow, 
wszyscy elegancko ubrani, i nas 
dwóch jeńców polskich, zarośnię-
tych obdartusów, w obozowych 
łachmanach i łapciach na nogach. 
Udzielono nam głosu, a myśmy 

przedstawili nasze żądania zgodne 
z postanowieniami Traktatu, a to: 
1).prawo swobodnego wychodze-
nia z obozu do miasta bez nadzoru 
strażników; 2).prawo swobodne-
go wynajmowania swej pracy we 
wszelkich biurach czy przedsiębior-
stwach w mieście, za odpowiednim 
wynagrodzeniem, podobnie jak 
swobodni Rosjanie mieszkający w 
mieście; 3). prawo autonomicznego 
administrowania naszym życiem w 
obozie; 4). Obowiązek kulturalnego 
traktowania nas jako jeńców wojen-
nych, obywateli Państwa Polskiego, 
z którym Sowiety podpisały umo-
wę, a nie bandytów; 5).odesłanie 
nas jak najprędzej do Polski, zgod-
nie z podpisanym porozumieniem, 
oraz inne jeszcze żądanie, których 
teraz już nie pamiętam. Komendant 
Kisielow obiecał nam, że postara 
się dostosować do poszczególnych 
punktów, lecz co do punktu piąte-
go miał spore zastrzeżenia i stwier-
dził, że musi to jeszcze przemyśleć. 
Uparł się by wynagrodzenie za na-
szą pracę otrzymywała kancelaria 
obozowa, a nie my. Dopiera po prze-
analizowaniu, kancelaria ta będzie 
nam wypłacała pieniądze w miarę 
naszych potrzeb. Sowieccy przed-
stawiciele władzy byli bardzo zdzi-
wieni naszymi śmiałymi żądaniami, 
zwłaszcza, że myśmy wyglądali jak 
dwaj nędzarze, a oni byli wyelegen-
towanymi urzędnikami państwo-
wymi. Rozpoczęła się dyskusja, w 
czasie której przedstawiciele wła-
dzy sowieckiej wypowiadając się 
na temat naszych żądań stwierdzili, 
że oni na własną rękę nie mogą ich 
zaakceptować i muszą o zgodę za-
pytać władze centralne w Moskwie. 
Wówczas zaczęliśmy im tłuma-
czyć, wjeżdżając trochę na ambicję, 
że przecież oni są też urzędnikami 
państwowymi, ludźmi rozumnymi 
i piśmiennymi, że warunki Poko-
ju Ryskiego, których autentyczny 
wydruk mają właśnie przed sobą, 
a podpisane przez przedstawicieli 
centralnych państwowych władz 
sowieckich w Moskwie, jasno okre-
ślają położenie jeńców wojennych i 
nie powinno być tu żadnych wątpli-
wości co do żądań, które zgodnie z 
tymi warunkami przedstawiliśmy. 
Po za tym mamy przecież pewność, 
że nikt spośród zebranych na tej sali 
osób nie podważa autentyczności 
przedstawionego przez nas egzem-
plarza porozumienia podpisanego w 
Rydze. Mówiliśmy dalej tak:
„…Obowiązki przyjęte przez so-
wiety w stosunku do jeńców wojen-
nych dokładnie są przecież określo-
ne w tym porozumieniu i urzędnicy 
sowieccy obowiązani są je dokład-
nie wykonywać. Uważamy, że wła-
dze centralne w Moskwie mogły-
by być nawet zdziwione, gdyby 
urzędnicy tulscy prosili je o dalsze  
dyrektywy w tym względzie. Być 
może mogłyby nawet posądzić was 
towarzysze o brak inicjatywy, być 
może i o jakieś niezrozumienie tego 
co zostało już napisane i podpisane. 
A tego przecież na pewno nie chcie-
li byście. Poza tym takie pytanie o 
aprobatę waszych działań do władz 
centralnych w Moskwie mogłoby 
poniżyć ich godność urzędniczą…”.
 Zamilkliśmy i usiedli. Wkoło pa-

nowała zupełna cisza, a my obser-
wując zdziwione miny zebranych 
na sali urzędników zauważyliśmy, 
że naszą zarzuconą przynętę powoli 
zaczynają chwytać i kiwając z uzna-
niem głowami zgadzają się z nami. 
Po chwili zastanowienia „umowa 
tulska’ została zawarta i prawie 
wszystkie nasze żądania przyjęte do 
realizacji. Piszę, że prawie wszyst-
kie, gdyż umyślnie przedstawiliśmy 
takie, których urzędnicy przyjąć 
nie mogli. Zrobiliśmy to po to, by 
połechtać ich sowiecką ambicję i 
trochę osłabić wielkość naszego 
zwycięstwa. W ten oto właśnie spo-
sób dnia 21 maja 1921 roku spisano 
protokół, który w końcu wszyscy 
podpisaliśmy.
 Od tego dnia nasze życie w obozie 
na pewien czas zmieniło się na lep-
sze. Zrobiło się o wiele swobodniej 
niż poprzednio, nie było też prze-
różnych szykan i rewizji, a i radość 
oraz nadzieja na lepszą przyszłość 
rozkwitła w naszym obozie na do-
bre. Wprawdzie Kisielow próbował 
nie dotrzymywać warunków naszej 
umowy, ale myśmy za bardzo się 
tym nie przejmowali. Nasz komitet 
obozowy zaczął działać już zupełnie 
oficjalnie. Przeniesiono nas do izo-
lowanych od reszty obozu osobnych 
baraków z możliwością wyjścia na 
zewnątrz obozu oraz otrzymaliśmy 
również osobiste legitymacje służ-
bowe.
 Jeszcze w kwietniu 1921 roku do 
naszego obozu została przeniesiona 
z więzienia z Moskwy grupa kilku-
dziesięciu oficerów polskich wraz 
z grupą internowanych cywilów. 
Wśród nich znalazło się kilkunastu 
oficerów z Dywizji Syberyjskiej 
oraz Dywizji Kijowskiej[27], jak 
również grupa cywilnych Polaków 
z Kijowa, a wśród nich ksiądz pra-
łat, rektor seminarium rzymsko ka-
tolickiego w Żytomierzu. Spośród 
oficerów przyjezdnych znaleźli się 
między innymi pułkownik Piekar-
ski i Nowakowski. Chociaż co do 
charakterów oficerowie ci nie nada-
wali się na kierowników naszego 
życia obozowego, jednak my, jako 
żołnierze wojska polskiego, chcąc 
dać dowód naszej dyscypliny woj-
skowej, przy udziale naszej dyplo-
macji i uporu doprowadziliśmy do 
tego, że trzej inni pułkownicy, starsi 
rangą zrzekli się niby dobrowolnie 
swoich praw, na rzecz najmłodsze-
go z nich, właśnie pułkownika Pie-
karskiego. Chociaż był to człowiek 
słabego charakteru, dość tchórzliwy 
i ustępliwy wobec Rosjan, to jednak 
był Europejczykiem, a nie jakimś 
tam zacofanym oficerem z głębi Ro-
sji. Dzięki naszej chytrej dyploma-
cji dogadaliśmy się z nim i on nas 
zaprosił do udziału w administracji 
obozowej tworząc tak zwaną radę 
przyboczną. W skład tej rady wcho-
dził właśnie pułkownik Piekarski, 
kapitan dr Waniek i ja. Wszyscy 
razem mieszkaliśmy w osobnym 
pokoju i tam stale dyskutowaliśmy 
i omawiali wszelkie ważne dla 
reszty żołnierzy sprawy. Zostałem 
mianowany delegatem Czerwonego 
Krzyża na nasz obóz, jak również 
wyznaczony zostałem do prowa-
dzenia rozmów z Polską Delegacją 
ds. Repatriacji w Moskwie.
 Pod koniec zimy 1921 roku otrzy-
małem z Moskwy kartkę pisaną na 
kawałku kartonu, od mojego brata 
Jerzego, który ostrożnie, szyfrem 
pisał, że od mego pracodawcy, czyli 
pułkownika Czumy, dowiedział się 
gdzie obecnie przebywam, więc 
pisze i prosi o wiadomość zwrot-
ną. W tym czasie Jerzy wspólnie z 
innymi oficerami oraz z pułkowni-
kiem Czumą właśnie, był przetrzy-
mywany jako internowany jeniec 
cywilny w więzieniu na Butrykach 
w Moskwie. (Proszę Cię Cesiu, 
abyś kartę tę dołączyła do tych mo-
ich wspomnień). Korespondowa-
łem z nim za pośrednictwem pana 
Święckiego, który gdy wyjeżdżał 

do Moskwy zabierał ode mnie listy 
i przekazywał do więzienia. Korzy-
stając z uprzejmości telefonistek, 
naturalnie za odpowiednią opłatą 
taksy telefonicznej, dość często 
udawało mi się również rozmawiać 
z Polską Delegacją Repatriacyjną 
w Moskwie, z jej przedstawicielem 
panem Kazimierzem Gintowtem 
[28] oraz innymi jej członkami. W 
trakcie tych rozmów starałem się 
przedstawiać stan moralny i zdro-
wotny osadzonych w nim jeńców 
wojennych i stale naciskałem o 
przyspieszenie naszego wyjazdu 
do Polski. Prosiłem też o pomoc 
żywnościową i zaopatrzenie nas w 
brakującą nam bieliznę czy buty. 
Wielu było pomiędzy nami, którzy 
chorowali, byli mocno wycieńczeni 
i nie mogli pracować oraz zarabiać 
jakichkolwiek pieniędzy by móc 
zakupić dodatkową żywność, a wikt 
obozowy był bardzo marny i nie 
wystarczający by zaspokoić nasz 
głód. Tak jak pisałem wcześniej w 
maju uzyskaliśmy w końcu zgodę 
bolszewików na naszą osobistą pół-
swobodę przebywania w obozie jak 
i poruszania się poza nim. Zagrozili-
śmy jednak, że jeśli się nic więcej na 
lepsze nie poprawi, to spodziewany 
wciąż przez nas przedstawiciel Pol-
skiej Delegacji Komisji Repatria-
cyjnej w Moskwie jeśli przyjedzie 
i zobaczy w jakich warunkach my 
żyjemy i jak sowiety wypełniają po-
stanowienia przejęte przez siebie w 
Rydze, to urządzi im straszną awan-
turę i na pewno złoży protest u cen-
tralnych władz w Moskwie. To tro-
chę pomogło i od tego czasu zaczęło 
się nam coraz lepiej układać. Wielu 
z nas z tego „dobrobytu” zaczęło też 
powoli przybierać na wadze i tyć. 
Choć marnie ubrani, wychodzili-
śmy do parku miejskiego, a tam, 
niektórzy z bardziej inteligentnych 
kolegów robili furorę pośród spa-
cerujących tam rosyjskich kobiet. 
Niektóre z nich o wiele bardziej 
przychylnym okiem zaczęło nawet 
spoglądać na naszych chłopców niż 
na sowieckich urzędników, którym 
dość często, z pogardą i wyniosło-
ścią, odmawiały wspólnych spa-
cerów i spotkań. Stało się to nawet 
powodem małego nieporozumienia 
i zatargu. Pewnego razu, zastępca 
naczalstwa Czeki wezwał mnie do 
siebie i oświadczył mi, iż jego pod-
władni żalą się iż oficerowie pol-
scy, jeńcy z naszego obozu robą im 
straszną konkurencję u rosyjskich 
kobiet. Że one wolą umawiać się z 
Polakami, mimo tego, że oni gorzej 
ubrani od Rosjan, że to jeńcy wo-
jenni, którzy pewnie wyjadą już nie-
długo z Tuły do Polski, że są obcy 
tu w mieście, a tak w ogóle „nielzja 
i nie nada”.  Na koniec stanowczo 
poprosił mnie bym nakłonił swoich 
kolegów, by o ile to możliwe nie 
dawali powodów do takich skarg 
na nich. Zgodziłem się z nim, a na 
odchodnym jeszcze odwróciłem się 
i wskazując na moje łachmany, w 
które byłem ubrany oraz na jego ele-
gancki, paradny strój powiedziałem: 
„…czy naprawdę uważa Pan że ja 
czy też moi koledzy byli byśmy w 
stanie wytrzymać z Panem lub z 
Pańskimi żołnierzami konkuren-
cję?...”. Zauważyłem tylko, że ofi-
cer uśmiechnął się z zadowoleniem. 
Posłuchanie było skończone. Od 
tego czasu starałem się co bardziej 
rozgorączkowanych w namiętności 
kolegów wstrzymywać od tych zbyt 
jawnych randek by nie dawać po-
wodu do ponownego spotkania się z 
naczalstwem Czeki, lecz młodych i 
coraz lepiej odżywiających się ludzi 
trudno było odciągnąć i zniechęcić 
do tych nieraz całonocnych wycie-
czek, tym bardziej, że same Rosjan-
ki zachęcały ich do tego.
 Sam od czasu do czasu bywałem 
w kilku polskich domach w Tule. 
Starałem się jednak ograniczać te 
wizyty na tyle by nie być posądzo-
nym przez swoich kolegów o to, 

że wykorzystuję swoją pozycję do 
jakiś osobistych korzyści. W dal-
szym ciągu chodziłem w łapciach 
obwiązanych sznurkiem, gdyż żad-
nych porządnych butów niestety nie 
udało mi się zdobyć. Coraz częściej 
dawała mi się we znaki moja prze-
puklina, tym bardziej, że stopy nie 
były przyzwyczajone do zwykłych 
łapci. W trakcie chodzenia dokład-
nie odczuwałem każdy najmniejszy 
kamień, przez co nogi naprężały się 
coraz bardziej, a to wszystko po-
wodowało nasilanie bólu i w kon-
sekwencji wypadanie przepukliny 
na zewnątrz. Dość często zdarzało 
się, że odległość około trzech ki-
lometrów od obozu do miasta i z 
powrotem przebywałem w ciągu 
więcej niż dwóch czy trzech godzi. 
Tak w trakcie drogi ból się nasilał i 
przepuklina dawała się we znaki, że 
musiałem co jakiś czas na parę mi-
nut na jakimś słupku przydrożnym 
czy też ławce usiąść, pooddychać i 
kilkanaście minut odpocząć. Cięż-
kie to były dla mnie chwile.
 Przedstawiciele Delegacji Komisji 
Repatriacyjnej urzędującej w Mo-
skwie, pan Zaleski oraz Gintowt 
prosili nas o cierpliwość i uspokoje-
nie kolegów, mówili, że Rząd Polski 
w naszej sprawie wciąż śle petycje 
do Moskwy. Jednak nie jest to takie 
proste by nas wszystkich przebywa-
jących jeszcze w rosyjskich więzie-
niach ściągnąć do ojczyzny, gdyż 
głównie polscy komuniści są na nas 
okropnie wściekli za kampanię sy-
beryjską i jak tylko mogą przeszka-
dzają nam i ciągle rzucają kłody 
pod nogi. Wreszcie, zdaje się, że w 
lipcu 1921 roku, przyjechał do nas 
przedstawiciel i attaché wojskowy 
Delegacji Polskiej w Moskwie, nasz 
kolega z Armii Syberyjskiej, kapi-
tan Mieczysław Kotwicz-Dobrzań-
ski [29]. Z nim razem przyjechał też 
jakiś wybitny ukraiński komunista, 
bardzo dobrze znający język polski, 
by towarzyszyć jako gościowi, a tak 
naprawdę kontrolować jego poczy-
nania. Przyjęcie urządziliśmy mu 
wspaniałe. Przed barakiem przepi-
sowo został ustawiony cały nasz 
obóz, osobno wojskowi, osobno 
cywile, wszyscy pod komendą puł-
kownika Piekarskiego. By przywi-
tać delegację  wyszedłem aż do bra-
my, prosząc Ukraińca o pozwolenie 
powitania naszego przedstawiciela 
rządu przemową w języku polskim. 
Otrzymałem na to zgodę, więc krót-
ko oświadczyłem, że my jeńcy, kar-
ni oficerowie i wszyscy żołnierze 
polscy jesteśmy pełni podziwu dla 
naszych współbraci w kraju i wita-
my delegata jako przedstawiciela 
Polski, do której przecież wszy-
scy wzdychamy i tęsknimy, gdyż 
ją przecież wszyscy kochamy. Na 
znak podziwu i miłości wzniosłem 
głośny okrzyk „niech żyje” na cześć 
Polskiego Narodu, naszego Rządu, 
Armii i Najwyższego Wodza. Za-
raz też wszyscy koledzy zdjąwszy 
z głów czapki głośno to samo od-
krzyknęli. Muszę przyznać, że dość 
oryginalnie to wszystko wygląda-
ło. Obdarci, polscy jeńcy wojenni, 
stojący tu na ziemi rosyjskiej, w 
obecności całego szeregu władz so-
wieckich, głośno i wyraźnie sławili 
tych, których bolszewicy nienawi-
dzili jako wrogów i polskich burżu-
jów. Wyraźnie widziałem, jak tych 
wszystkich sowieckich satrapów to 
nasze wystąpienie niemile dotknęło, 
lecz cały czas udawali, że robią „do-
bre miny do kiepskiej gry”, te udają-
ce dyplomatów rosyjskie hieny.
 Z kapitanem Kotwicz-Dobrzań-
skim zobaczyliśmy się prywatnie 
tego samego dnia wieczorem u pań-
stwa Bałamutów i tam opowiedzia-
łem mu dokładnie o tym, co udało 
się nam wywalczyć dla naszych 
żołnierzy przebywających w obozie 
w Tule. Był bardzo zdziwiony naszą 
taktyką i sukcesem jaki udało się 
nam osiągnąć w pertraktacjach z so-
wietami. Okazało się, że polscy jeń-
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cy przetrzymywani w więzieniu w 
Moskwie nie mieli nawet dziesiątej 
części naszych swobód, mimo tego, 
że znajdowali się tuż pod bokiem i 
opieką Polskiej Delegacji Repatria-
cyjnej. Następnego dnia, sowieckie 
władze miejskie zawiozły kapitana 
do Jasnej Polany [30], dawnej re-
zydencji Lwa Tołstoja, a następnie 
wieczorem urządziły mu wspaniały 
bankiet, na którym on sobie trochę 
podpił, a że był bardzo młodym ofi-
cerem i w dodatku mało doświad-
czonym, więc w przypływie szcze-
rości, wygadał się miejscowym 
władzom miejskim, że jest bardzo 
zaskoczony i mile zdziwiony ich 
nadzwyczaj kulturalnym postępo-
waniem i obchodzeniem się z nami, 
jeńcami polskimi. Mówił, że tak w 
ogóle to tego od nich nie oczeki-
wał, że chyba potraktowali nas zbyt 
ulgowo i wygadywał wiele innych 
niezręcznych bzdur. Tuż przed jego 
wyjazdem spotkaliśmy się z nim raz 
jeszcze potajemnie i otrzymaliśmy 
od niego trochę polskich pieniędzy, 
które potem w drodze powrotnej 
do Polski bardzo się nam przydały. 
Na pożegnanie kapitan prosił nas 
byśmy cierpliwie czekali na nasz 
powrót do ojczyzny, bo zarówno 
nasz Rząd jak i Polska Delegacja 
Repatriacyjna dokładają wszelkich 
starań by stało się to jak najszybciej. 
Jednak bolszewicy wciąż kręcą i 
wynajdują przeróżne przeszkody 
by chwilę tę jak najdłużej odwlec. I 
odjechał.
 Kolejny raz rozmawiając telefo-
nicznie z panem Gintowtem na te-
mat naszych żołnierzy i warunków 
panujących w naszym obozie, po-
prosiłem go też by był łaskaw zająć 
się sprawą mojego brata Jerzego, 
który był przetrzymywany w wię-
zieniu na Butrykach w Moskwie. 
Obiecał mi, że postara się sprawę 
tę rozeznać. Parę dni później, zdaje 
mi się że było to gdzieś w połowie 
czerwca, gdy udało mi się z nim 
znowu nawiązać kontakt, w słu-
chawce odezwał się Jerzy. Dowie-
działem się od niego, że jest bardzo 
schorowany i zmęczony, że właśnie 
dzięki staraniom Polskiej Delegacji 
Repatriacyjnej, za parę dni ma wy-
jechać do Polski. Usilnie namawiał i 
mnie bym z nim też pojechał. Odpo-
wiedziałem mu jednak, że muszę tu 
razem z moimi kolegami oficerami 
i pozostałymi żołnierzami wytrwać 
do końca. Prosiłem go też, by gdy 
już dotrze do Ojczyzny pozdrowił 
wszystkich krewnych i znajomych, 
a Tobie Kochana Cesiu wiadomość 
o mnie i serdeczne pozdrowienie 
przesłał. Przez pana Święckiego, 
otrzymałem od brata mego matera-
cyk na łóżko, całkiem dobre buciki, 
trochę tytoniu i pięćdziesiąt tysięcy 
rubli sowieckich. Natomiast od ko-
legów moich, którzy już w pierw-
szym transportem, jeszcze na prze-
łomie marca i kwietnia 1921 roku 
wyjechali do Polski, a to od kolegi 
porucznika Zemły, chorążego Ło-
bosa i porucznika Nartowskiego, 
otrzymałem już z Polski adresy mo-
jego rodzeństwa i Twój Cesiu oraz 
smutną wiadomość o śmierci mojej 
matki Marii, która zmarła jeszcze w 
1916 roku.
 Z całą Polonią w Tule żyliśmy 
bardzo dobrze. Wszyscy Polacy 
mieszkający w mieście starali się 
nas zawsze wspierać. W Święta 
Wielkanocne, których termin przy-
padał na koniec marca 1921 roku, 
chór nasz śpiewał uroczyste psal-
my w polskim kościółku w Tule. 
Zatrzymaliśmy się nawet na noc w 
polskiej plebanii i rano na mszy re-
zurekcyjnej odśpiewaliśmy radosne 
Alleluja. Ksiądz rektor żytomierski 
namawiał nas byśmy wszyscy przy-
stąpili do spowiedzi wielkanocnej i 
wielu z nas z tego skorzystało. Jed-
nak kolega chorąży Lipski mówił, 
że nie wyobraża sobie byśmy mogli 
uczciwie wyspowiadać się. Mówił, 
że wypowiadając na końcu spowie-

dzi słowa poprawy, nie będziemy 
mogli tego dotrzymać, gdyż wszy-
scy nie możemy przecież powstrzy-
mać się od oszukiwania sowieckich 
instytucji państwowych by zdobyć 
jakiekolwiek środki do przeżycia tu 
w niewoli. Roześmiał się wówczas 
ksiądz rektor i stwierdził, że on nas 
usprawiedliwia i rozgrzesza, gdyż 
specjalne warunki naszego życia i 
nasz instynkt samo zachowawczy te 
oszukiwania i kradzieże usprawie-
dliwiają.
 Udało mi się wymóc na Polskiej 
Delegacji Repatriacyjnej, że z Sy-
berii zaczęły ściągać do Tuły rodzi-
ny kolegów jeńców, by wspólnie z 
nimi mogli też do Polski powrócić. 
I tak przyjechała prawosławna puł-
kownikowa Piekarska z maleńką 
córką. Dr Waniak i ja byliśmy na-
wet świadkami ślubu katolickiego i 
trzymaliśmy też ich córkę do chrztu. 
Przyjechała też żona, mało sympa-
tycznego i mocno nadętego kapita-
na Stronczaka, bardzo miła i dziel-
na, młodziutka warszawianka oraz 
cały szereg innych pań. Wszyscy 
ci cywile porozmieszczani zostali u 
naszych znajomych rodzin polskich 
w Tule. By poczynić jakieś oszczęd-
ności na drogę powrotną do Polski, 
zarówno ja, jak i moi pozostali ko-
ledzy zaczęliśmy zakupywać w 
mieście różnego rodzaju wyroby ze 
srebra i złota. Próbowałem zarabiać 
rysowaniem, i dzięki temu po pew-
ny czasie, za około 200 tysięcy rubli 
sowieckich kupiłem srebrny łańcu-
szek z krzyżykiem dla Ciebie Cesiu, 
oraz małą i dużą srebrną łyżkę, lecz 
wszystko to później ofiarowałem na 
Skarb Narodowy [31] .  W tym cza-
sie paliliśmy na przemian machor-
kę i tytoń i zawijaliśmy ją albo w 
cienką gazetę albo w zużyte bibułki 
kopiałów, które za drogie pieniądze 
sprzedawaliśmy. Zaczęły się też 
mnożyć ucieczki do kraju, lecz my 
je, jak mogliśmy długo ukrywali-
śmy. Pomagał nam w tym też nasz 
podkomendant obozowy, któremu 
płaciliśmy za milczenie.
 To nasze długie i niepewne ocze-
kiwanie na powrót do Polski, za-
częło zwłaszcza młodszych i mniej 
cierpliwych żołnierzy irytować. 
Rozpoczęły się więc utyskiwania 
na Polską Delegację Repatriacyj-
ną, a nawet na polski Rząd i tych 
kolegów, którzy już w pierwszym 
transporcie wyjechali do kraju. 
Zaczęto coraz głośniej mówić, że 
pewnie wszyscy już zapomnieli o 
pozostawionych tu w obozie reszcie 
polskich żołnierzy i pewnie już ni-
gdy nie wrócimy do swoich rodzin, 
do domu, przyjdzie nam tu pewnie 
umrzeć. Wkrótce też i mnie zaczęto 
posądzać o to, że moje sprawozda-
nia z prowadzonych rozmów tele-
fonicznych z Polską Delegacją w 
Moskwie nie dość dokładnie prze-
kazuje, pozwalając pewnie za nos 
się im wodzić. Naciskano na mnie, 
że powinienem bardziej stanowczo 
żądać, a nie prosić, grozić, a nie się 
z nimi układać i na każdym kroku 
na nich pomstować. Powoli ta nie-
cierpliwość zaczęła ogarniać pozo-
stałych, nawet bardziej poważnych 
i zrównoważonych kolegów, więc 
w końcu pewnego dnia zmuszony 
zostałem by zebrać do kupy wszyst-
kich żołnierzy pod gołym niebem, 
urządzić im ważne zebranie, i tam 
porządnie i ostro z największymi 
krzykaczami, publicznie rozprawić 
się. Najgorszym spośród nich, który 
szczególnie ostro i głośno pysko-
wał był chorąży Apan-Apanowicz, 
który mocno przeklinał Polską De-
legację za to, że mu nie pomogła w 
ściągnięciu z Moskwy do Tuły jego 
żony. Mówił, że to z winy Delegacji 
i Rządu polskiego, w trakcie prze-
jazdu z Syberii do Moskwy, żona 
jego straciła dziecko, a teraz przeby-
wa w Moskwie w jakimś przytułku. 
Okazało się wkrótce, że chorąży 
Apanowicz całkiem nieźle urządził 
się w Tule, dobrze zarabiał, a na-

wet mocno spekulował by przeżyć. 
Delegacja Polska robiła co mogła, 
lecz władze sowieckie nieustannie 
kręciły i biorąc od takich jak Apa-
nowicz łapówki, rozbudzała w nich 
tylko nadzieję, nie załatwiając przy 
tym niczego. Pamiętam, że pewne-
go razu Apanowicz wpadł nawet do 
mojego pokoju i urządził mi kar-
czemną awanturę, mieszając przy 
tym z błotem Rząd Polski, Polską 
Delegację w Moskwie i cały Naród 
Polski. W swoim gniewie nie pa-
nował nad sobą i swoim językiem. 
Rozkazałem mu wyjść, ochłonąć 
trochę i po uspokojeniu się wrócić 
i wszystko co zostało powiedziane 
odwołać i przeprosić. Po około pół 
godzinie wrócił, lecz jeszcze go-
rzej nabuzowany. Zaczął krzyczeć 
i wygadywać jeszcze gorsze rzeczy. 
Wówczas zapowiedziałem mu, że 
za to wszystko na pewno odpowie 
po powrocie do Polski i że ja tego 
na pewno dopilnuję. Lecz nawet to 
go nie uspokoiło. Rzeczywiście po 
powrocie do kraju, w Dęblinie gdzie 
wszyscy znaleźliśmy się, on jeden 
spośród wszystkich naszych ofice-
rów i podoficerów nie został pozy-
tywnie zweryfikowany. Później do-
wiedziałem się, że jego brat służył 
jako oficer w Sztabie Generalnym, 
był później u niego w Dęblinie i ra-
zem odgrażali mi się, że to co zrobi-
łem nie będzie mi zapomniane. Być 
może właśnie ten jego brat spowo-
dował, że papiery moje wojskowe 
zaginęły gdzieś w Warszawie i do-
piero teraz w roku 1924 zostałem 
pozytywnie zweryfikowany i awan-
sowany. Jednak mimo wszystko 
nie żałuję tego com uczynił, gdyż 
takich podłych i podstępnych jedno-
stek jak chorąży Apanowicz armia 
polska nie powinna mieć w swoich 
szeregach. 
 Niestety to ogólne niezadowolenie 
i utyskiwanie na całą sytuację zwią-
zaną z naszym powrotem do kraju, 
co pewien czas narastało i powta-
rzało się. Zmuszony byłem nawet w 
pewnej chwili zameldować naszej 
Delegacji Repatriacyjnej w Mo-
skwie o możliwości rozpoczęcia 
przez naszych żołnierzy głodówki 
w obozie. Otrzymałem jednak roz-
kaz w imieniu Rządu Polskiego, by 
kolegów od tego szalonego pomy-
słu odwieźć i powstrzymać, gdyż 
mogło by to utrudnić Polsce pozy-
tywne rozwiązanie ogólnych spraw 
natury państwowej bezpośrednio 
związanych z naszym szybkim wy-
jazdem z Rosji. Muszę przyznać, że 
były to ciężkie czasy, ustawicznej 
walki z mojej strony i przekony-
waniem do powściągliwości moich 
kolegów. Dużo w tym czasie mu-
siałem się nagadać by przekonać 
moich towarzyszy niedoli, byśmy 
wszyscy jakoś dotrwali do dnia kie-
dy będziemy mogli powrócić do na-
szych rodzin i przyjaciół w Polsce.  
I tak w końcu, z niemałym trudem 
udało się nam doczekać pierwszych 
dni września 1921 roku.
 Pan Święcki był naszym pośredni-
kiem z Czerwonym Krzyżem, lecz 
później okazało się, że nie był zbyt-
nio uczciwy, gdyż nas jeńców po 
prostu okradał. Z transportów prze-
znaczonych dla nas, a które były mu 
powierzone pod opiekę, zbyt wiele 
dla siebie zabierał i później tymi 
rzeczami handlował z sowietami. W 
ten sposób wyjeżdżając do Polski 
ukradł, a potem odsprzedał z zy-
skiem Rosjanom dużo fasoli, ryżu, 
kawy i wiele innych rzeczy prze-
znaczonych dla naszych żołnierzy 
wyjeżdżających do kraju. Potem się 
jeszcze okazało, że dzięki tym ma-
chlojkom, żona jego wywiozła do 
Polski sporo srebra i złotej biżute-
rii. Badałem później tę całą sprawę 
w Czerwonym Krzyżu w Moskwie 
i okazało się, że rzeczywiście tak 
było. Napiętnowałem więc jego po-
stępowanie i napisałem nawet odpo-
wiedni raport. Jednak po pewnym 
czasie okazało się, że pan Święcki 

jako członek PPS-u został później 
kurierem dyplomatycznym delego-
wanym z Polski do Moskwy. I tak 
mi się zdaje, że był on drugą osobą, 
która mi później szkodziła i zasto-
powała mój awans w Polsce. Jed-
nak mimo wszystko jestem dumny 
z tego, że broniłem interesów moich 
kolegów tam w Tule i że walczyłem 
tam o prawdę. Niech to będzie Bogu 
na chwałę.
 W końcu w pierwszych dniach 
września 1921 roku przyjechał do 
nas jakiś polski komunista o pseu-
donimie „Gliński” i przywiózł roz-
kaz od rządu polskiego, że mamy z 
nim razem wrócić do Polski. Zaczę-
liśmy więc na gwałt likwidować na-
sze interesy w Tule oraz rozrachunki 
z komendą obozu, której podarowa-
liśmy wszelkie ulokowane i powie-
rzone ich pieczy nasze zarobki, po 
to by naszego biskiego już wyjazdu 
nie wstrzymywali. Ja sam natomiast 
otrzymałem od pewnej znajomej z 
miasta, pani Grabowskiej, zupełnie 
nowiutki, bardzo elegancki, woj-
skowy płaszcz rosyjski jej męża, z 
prośbą o przewiezienie go do Pol-
ski. Okazało się, że jej mąż, wów-
czas pułkownik, a obecnie generał 
w stanie spoczynku służył w tym 
czasie właśnie w Polsce.
 W ostatnich kilku miesiącach tuż 
przed naszym wyjazdem do Pol-
ski wspierał mnie i zaopatrywał w 
jedzenie, dogadzając mi jak umiał, 
kolega Mermer, który okazał się być 
bardzo dla mnie życzliwym. Ra-
zem staraliśmy się przygotowywać 
smaczne, jak na panujące w obozie 
warunki potrawy, smażyliśmy nale-
śniki na zdobytym oleju, zaś Mer-
mer ciągle coś pichcił, gotował i 
przygotowywał przeróżne specjały, 
zawsze się ze mną dzieląc wszyst-
kim. Za to jestem mu niezmiernie 
wdzięczny i gdy będę miał tylko 
sposobność, to postaram się mu 
moją wdzięczność jak najdokładniej 
okazać.
 W ciągu kilkunastu dni od otrzyma-
nia informacji o naszym wyjeździe 
do Polski, wszystko wreszcie udało 
się zlikwidować i pozamykać nasze 
ważne sprawy. W końcu, pewnego 
wrześniowego dnia, pod silną bol-
szewicką strażą, razem z naszymi 
popakowanymi naprędce manat-
kami, zostaliśmy odprowadzeni na 
tulski dworzec kolejowy. Wszelką 
naszą korespondencję i przeróżne 
tajne notatki pisane po polsku za-
braliśmy oczywiście też ze sobą. 
Lecz na dworcu czekający na nas 
żandarmi z tajnej policji państwo-
wej – Czeka – urządzili każdemu z 
nas osobistą rewizję, przeglądając 
dokładnie wszystkie nasze rzeczy. 
Kapitan Waniak, jako członek na-
szego Komitetu Obozowego chciał 
przy tej rewizji uczestniczyć, by w 
razie jakiś nieprawidłowości in-
terweniować, gdy zajdzie taka po-
trzeba. Obawiając się, że znajdą u 
niego nasze tajne papiery, przekazał 
je swojemu koledze, przyjacielowi 
gimnazjalnemu. Ten, przechodząc 
przez rewizję, zapytany czy ma przy 
sobie jakieś ważne dokumenty czy 
korespondencję, przestraszył się i 
oddał wszystkie papiery przekazane 
mu przez Waniaka rewidującej go 
urzędniczce Czeki. To zdarzenie za-
równo mnie jak i kapitana Waniaka 
dość mocno zdenerwowało, gdyż 
obawialiśmy się by przypadkiem 
papiery te nie zostały dokładnie 
przeglądnięte czy też przeczytane. 
Wówczas mogło by dojść do od-
krycia naszych tajnych kontaktów 
i ustaleń z polonią tulską, co mogło 
by mieć fatalne następstwa nie tyl-
ko dla nich ale i dla całego naszego 
obozu, włącznie z nie wypuszcze-
niem nas z Rosji do Polski. Kapi-
tan Waniak odchodził wprost od 
zmysłów i denerwował się bardzo, 
zaś ja starałem się go pocieszać jak 
mogłem i z optymizmem patrzyłem 
w przyszłość. Okazało się, że mia-
łem rację, gdyż prawie wszystkie 

odebrane nam papiery i cała nasza 
korespondencja zostały ostatecznie 
spalone.
 W końcu, gdy zakończyła się rewi-
zja, żołnierzy zapakowano do kilku 
wagonów kolejowych, zaś cywilne 
rodziny oficerskie ulokowano w 
dwóch osobnych. Pociąg ruszył i 
wszyscy pasażerowie ciesząc się 
odetchnęli z ulgą. Lecz radość na-
sza okazała się przedwczesna. Po 
przejechaniu zaledwie 30 wiosrt 
w kierunku Moskwy, pociąg na-
gle zatrzymał się. Okazało się, że 
z Moskwy nadszedł pilny telegram 
do naszego komendanta transpor-
tu, w którym nakazano mu by za-
wrócił nas z powrotem do naszego 
obozu w Tule. Nie wiedzieliśmy 
co się stało, powstał wielki szum i 
rozgardiasz, każdy dopytywał się 
co się stało, przekrzykiwano się 
nawzajem, jednak nikt nie potrafił 
udzielić nam odpowiedzi – dlacze-
go. W końcu kazano wysiąść nam z 
wagonów i ustawić się w dwuszere-
gu przed nimi. Pusty pociąg ruszył 
w kierunku Moskwy, po czym po 
kilkunastu minutach zawrócił ja-
dąc z powrotem w kierunku Tuły. 
Zatrzymał się znowu przed nami i 
wówczas nakazano nam wsiąść do 
niego ponownie. Jednak wówczas 
jak jeden mąż zaprotestowaliśmy 
i stwierdziliśmy, że nie wejdziemy 
z powrotem do naszych wagonów. 
Komendant wezwał uzbrojoną straż 
i innych sowieckich żołnierzy, któ-
rzy nas otoczyli ścisłym kordonem, 
i zagroził, że jeśli natychmiast nie 
wsiądziemy na powrót do wagonów 
rozkaże otworzyć do nas ogień. 
Pomimo napiętej sytuacji odmó-
wiliśmy i dalej tak stali gotowi na 
wszystko. Wówczas, widząc, ze 
nic nie wskóra takimi zagraniem, 
trochę odpuścił i rozpoczął z nami 
rozmawiać, próbując pertraktować. 
Prosił byśmy mimo wszystko po-
słuchali jego rozkazu, że widocznie 
zaszła jakaś pomyłka lub niepo-
rozumienie, które on po powrocie 
do Tuły postara się wyjaśnić i na-
prawić, ale że ostateczny rozkaz z 
centrali w Moskwie jaki właśnie 
otrzymał, mówiący o naszym po-
wrocie do obozu, musi być wyko-
nany. Po dłuższej naradzie w gronie 
wyższych rangą naszych oficerów 
stwierdziliśmy, że wyrażamy na to 
chwilową zgodę i wróciwszy do wa-
gonów oświadczyli dowódcy, że po 
przyjeździe do Tuły pozostaniemy 
w nich i do obozu za żadne skarby 
świata nie damy się ponownie za-
prowadzić. Wszystko to wyglądało 
dość groźnie i w dalszym ciągu nie 
wiedzieliśmy, co tak naprawdę się 
wydarzyło. Wsłuchując się w stukot 
kół wagonów jadących w kierunku 
Tuły, zastanawialiśmy się czy przy-
padkiem Polska nie zerwała stosun-
ków dyplomatycznych z sowietami, 
gdyż wówczas pozostalibyśmy w 
ich niewoli chyba do końca naszych 
dni. Gdy wjechaliśmy ponownie na 
dworzec kolejowy w Tule i zatrzy-
maliśmy się na jednym z peronów, 
padł rozkaz by opuścić wagony. 
Mimo tego, że grożono nam znów 
strzelaniem, tym razem wprost do 
nich, postanowiliśmy jednak po-
zostać wewnątrz i nie wysiadać. 
Dopiero po dłuższych próbach 
przekonania nas do zmiany decyzji, 
dowódca transportu widząc, że sam 
nic nie wskóra, poprosił sowietów 
o pilne ściągnięcie na dworzec sze-
regu przedstawicieli różnych władz 
miejskich, urzędników oraz ofice-
rów i żołnierzy armii sowieckiej, 
jak również całej komendy naszego 
obozu. Wszyscy dość długo prowa-
dzili z nami pertraktacje, przekonu-
jąc nas i zapewniając, że widocznie 
cała ta sytuacja i przełożenie nasze-
go wyjazdu do Polski na pewno jest 
spowodowane jakimiś wyższymi 
względami i racjami państwowy-
mi, że to nie oni przecież o tym 
decydują, że na pewno to wszystko 
zostanie dość szybko wyjaśnione 
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i  potrwa najwyżej parę dni. Prosi-
li byśmy jednak wrócili do obozu, 
gdzie na pewno będziemy trakto-
wani w sposób bardzo kulturalny i 
grzeczny, i w nim właśnie przecze-
kali ten trudny dla wszystkich czas. 
Ostatecznie po paru godzinach prze-
konywań, głównie ze względu na 
cywilów, rodziny oficerów, kobiety 
i dzieci, nie chcąc narażać ich na do-
datkowe niewygody i jeszcze więk-
sze awantury, wróciliśmy w końcu 
z powrotem do obozu, który opuści-
liśmy paręnaście godzin wcześniej. 
Przyznaję, że trochę się obawiałem, 
iż ten nasz nagły powrót do obozu 
mógł być nie daj Boże spowodo-
wany treścią odebranych i odczy-
tanych przy naszej rewizji tajnych 
papierów i korespondencji, zwłasz-
cza, że wśród Polonii w mieście, 
widać było poruszenie, zdziwienie 
i lekkie zdenerwowanie naszym 
tak szybkim powrotem. Jednak z 
drugiej strony co zawierały te tajne 
papiery wiedziałem tylko ja i kapi-
tan Waniek, a poza tym widzieliśmy 
przecież, że prawie wszystkie one 
zostały zniszczone po odebraniu 
ich nam na dworcu. Jednak mimo 
wszystko obaj baliśmy się, że coś 
mogło umknąć naszej uwadze i Ro-
sjanie mogli część nie zniszczonych 
dokumentów odczytać i wykorzy-
stać nie tylko przeciwko tulskiej 
polonii ale i naszym żołnierzom tu 
w obozie. Jednak w miarę upływu 
czasu ta obawa coraz bardziej nas 
opuszczała i ogarniała nas pewność, 
że przyczyną naszego powrotu do 
obozu musiało być coś bardziej po-
ważnego. Komendant Kisielow pra-
wie w ogóle nie zaglądał do nas, tyl-
ko komunista „Gliński” próbował 
wciąż nas nagabywać i agitować. W 
częstych z nami rozmowach twier-
dził, że to Rząd Polski jest winien 
temu co się wydarzyło. Nikt jednak 
go nie słuchał i jego gadanie nie 
brał na poważnie. Minął pierwszy 
dzień naszego ponownego pobytu 
w obozie. Następnego dnia rano, po 
ogólnej naradzie wszystkich człon-
ków naszego Komitetu Obozowego 
postanowiliśmy, że ogłosimy gło-
dówkę. Zapakowaliśmy wszystkie 
jeszcze posiadane zapasy żywno-
ściowe do kilku worków, zawiąza-
liśmy je dokładnie i zaplombowali, 
po czym napisaliśmy oświadczenie 
skierowane do Komendy naszego 
obozu oraz do Czeki – państwowej 
policji urzędującej w mieście, że 
tego dnia właśnie, o dwunastej w 
nocy rozpoczynamy bezwzględną 
głodówkę, którą przerwiemy do-
piero wtedy, gdy władze sowieckie 
pozwolą nam wyjechać. Od tej gło-
dówki powstrzymało się tylko kilku 
ludzi, w tym trzech pułkowników, 
zaś bardzo wycieńczonych żołnie-
rzy, słabych i rannych sami zwolni-
liśmy od tego. Oświadczenie zosta-
ło przesłane. Zaraz też przybiegł do 
nas „Gliński”, znów zaczął przeko-
nywać, nagabywać, potem prosić, a 
przy tym cały czas oczerniał Rząd 
Polski, wyśmiewał się z naszego 
postanowienia i z naszej głodówki, 
mówił, że długo nie wytrzymamy i 
na pewno szybko odpuścimy, lecz 
myśmy udawali, że w ogóle go nie 
słuchamy. W końcu zrezygnowany 
odpuścił, a my dopięliśmy swego. 
W drugim dniu naszej zrobiło się o 
tym głośno zarówno w całym mie-
ście jak i w okolicy. Przyjechały do 
nas jakieś szychy sowieckie by pro-
wadzić z nami pertraktacje w spra-
wie przerwania głodówki. Wezwały 
nas komitetowych na wspólną na-
radę i stwierdzili, że całą winę za 
zaistniałą sytuację ponosi wyłącznie 
Rząd Polski, który na lojalne i ho-
norowe postępowanie z polskimi 
jeńcami w Rosji sowieckiej odpo-
wiada w Polsce represjami wobec 
jeńców rosyjskich przebywających 
w obozie w Strzałkowie [32]. Stara-
li się nam wmówić, że Rząd Polski 
umyślnie to robi, gdyż nie chce nas 
obywateli polskich, jeńców wojen-

nych przyjąć z powrotem do kraju. 
W odpowiedzi stwierdziliśmy, że 
to wszystko nie prawda, wierutne 
kłamstwa, że żądamy by w ten spo-
sób, w obecności oficerów polskich, 
nie wyrażać się o naszym nowym 
rządzie. Żądamy większego sza-
cunku, a postanowień naszych od-
nośnie kontynuowania rozpoczętej 
głodówki nie zamierzamy zmie-
nić, dopóki nie otrzymamy zgody 
na opuszczenie Rosji. Wówczas 
przedstawiciele władz sowieckich 
wywołali nas wszystkich na plac 
przed baraki i raz jeszcze, próbowa-
li nas przekonać by przerwać naszą 
głodówkę. Prosili, grozili, nama-
wiali, przekonywali, jednak nic im 
to nie dało, gdyż wcześniej wydany 
wszystkim rozkaz –„milczeć, nie 
odzywać się i nie odpowiadać na 
żadne zaczepki” wszyscy wypełnili 
bardzo dokładnie. W końcu prawie 
wszyscy przedstawiciele władz 
miejskich, urzędnicy oraz ofice-
rowie i żołnierze armii sowieckiej 
opuścili nas obóz, nie osiągnąwszy 
niczego.
 W trzecim dniu głodówki, gdy już 
wolno było nam tylko czystą wodę 
pić i to co parę godzin, wieczorem 
przyszedł do nas zadyszany komu-
nista „Gliński” i przyniósł telegram 
z Moskwy informujący, że jest zgo-
da na nasz natychmiastowy wyjazd. 
Jednak my podeszliśmy do tych 
informacji z rezerwą i oświadczyli, 
że mu nie wierzymy. Zażądaliśmy 
by nasi delegaci osobiście na po-
czcie potwierdzili autentyczność 
tej informacji, inaczej głodówki 
naszej nie przerwiemy. „Gliński” z 
wściekłości zagryzł aż wargi, lecz 
na nasze żądanie przystał. Już póź-
no wieczorem delegowani koledzy 
wrócili z wiadomością, że telegram 
jest prawdziwy. Wówczas po krót-
kiej naradzie cały nasz Komitet 
Obozowy zdecydował, by kucharze 
zaczęli przygotowywać niewielkie 
ilości jedzenia, dla tych którzy mieli 
przerwać głodówkę. Strawa miała 
być gotowa na dwunastą w nocy. 
Zaraz też wiadomość o naszym ry-
chłym wyjeździe rozeszła się po ca-
łym obozie. Radości nie było końca 
i prawie nikt nie mógł usnąć aż do 
rana. Nazajutrz zjawił się „Gliński” 
i zapowiedział, iż na koszt sowie-
tów zostanie wykonana wspólna 
pamiątkowa fotografia. Wiedzie-
liśmy, że jest to im potrzebne dla 
celów propagandowych, być może 
też szpiegowskich, lecz nie chcą 
już stwarzać nowych komplikacji i 
problemów zgodziliśmy się. Jednak 
mimo kilku prób, zdjęcia nie udało 
zrobić, gdyż w chwili jego zdej-
mowania wszyscy żołnierze swoje 
głowy nisko pospuszczali, a w tyle 
stojący poukrywali sią za tych co 
stali z przodu.
 W końcu opuściliśmy obóz i uda-
liśmy się z powrotem na dworzec 
kolejowy, gdzie jak parę dni wcze-
śniej, wszyscy polscy żołnierze i ofi-
cerowie wraz z rodzinami,  wsiedli 
do tego samego pociągu. Pozostało 
jedynie szesnastu Polaków służą-
cych w ochotniczych oddziałach ro-
syjskich. Nie poczuwaliśmy się do 
tego, by ich zachęcać do wspólnego 
wyjazdu, gdyż oni woleli zostać w 
Tule i służyć Rosji aniżeli Polsce, 
Może dlatego, że całkiem nieźle im 
za to płacili. Cała podróż do Polski 
trwała przeszło dwa tygodnie, mimo 
tego, że odległość jaką przejechali-
śmy wynosiła jedynie około 700 
wiorst. Przed samą Moskwą prze-
trzymano nas dwa dni. Być może 
ze względu na fakt, że wszyscy 
byliśmy w łachmanach i wyglądali 
dość nędznie, a Rosjanie nie chcieli 
byśmy bezpośrednio komunikowali 
się z Polską Delegacją ds. Repatria-
cji w mieście. Jednak mimo silnej 
straży udało się dwóm naszym ko-
legom wymknąć z pociągu i przedo-
stać do miasta, a tam skontaktować 
się z całą Delegacją i przedstawicie-
lami Czerwonego Krzyża, którzy 

wkrótce odwiedzili nasz transport. 
Udało się nam wówczas porozma-
wiać na osobności z panem Roma-
nem Knollem [33], sekretarzem 
generalnym delegacji polskiej w 
Moskwie oraz Edwardem Zaleskim 
[34], przedstawicielem Komitetu 
Głównego Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Po przedstawieniu naszej 
sytuacji oni sami poprosili nas by-
śmy zachowali spokój i zimną krew, 
gdyż bolszewicy za wszelką cenę 
chcą nas wyprowadzić z równowa-
gi, a potem w odpowiedzi na nasze 
nieprzemyślane posunięcie odpo-
wiedzieć represjami i być może 
nawet cofnięciem zgody na wyjazd 
do Polski, by w ostateczności za-
wrócić nasz transport  z powrotem 
do Tuły do obozu. Gdyby nie usta-
lenia pokoju ryskiego pewnie tak 
właśnie by postąpili, gdyż tak nas 
nienawidzili za naszą kampanię sy-
beryjską. Odpuściliśmy więc i cze-
kali cierpliwie na dalszy przebieg 
wypadków. Przedstawiciele Czer-
wonego Krzyża przywieźli nam 
bardzo dużo ubrań, butów, nowej 
bielizny, płaszczy oraz żywności na 
drogę, tak, że już nie musieliśmy się 
martwić o dodatkowe zaopatrzenie. 
Ponieważ wydarzyło się to jakąś 
godzinę przed naszym wyjazdem 
z Moskwy, więc wszystkie te rze-
czy po prostu wrzucono bezładnie 
do jednego z wagonów, w którym 
jechali koledzy: Czerwiński, Kuli-
kowski, Mermer, Kózner, dowódca 
warty, komunista „Gliński” i ja. Do 
późnej nocy, jedynie przy słabym 
świetle palących się świec pracowa-
liśmy by uporządkować, odpowied-
nio poukładać  i spisać wszystkie 
przekazane nam dary i rano móc 
je rozdzielić pomiędzy wszystkich 
żołnierzy. Gdy skończyliśmy, kole-
dzy komitetowi oświadczyli mi, że 
rozdziału darów nie rozpoczną do-
póki sam sobie nie wybiorę tego, co 
jest mi najbardziej potrzebne bym 
wyglądał jak należy. Stwierdzili, że 
ja przecież najwięcej zasług wobec 
naszych kolegów, będących w nie-
woli sowieckiej położyłem, o sobie 
zawsze zapominając i stawiając się 
na końcu każdej pomocy, więc teraz 
muszę się porządnie ubrać, tak od 
stóp do głów. Musiałem więc ustą-
pić, zrzucić swoje zawszone ubra-
nie, trochę się odświeżyć i ubrać 
się jak na franta-eleganta przystało. 
Okazało się, że w wybranych dla 
siebie tam butach, już po powrocie 
do kraju chodziłem do Ciebie w 
konkury kochana Cesiu i widocznie 
musiały te buty być bardzo wygod-
ne i wyjątkowe, skoro wymarzone 
me Szczęście w końcu sobie w nich 
wychodziłem.
 Następnego dnia rano, dla najbar-
dziej potrzebujących żołnierzy, roz-
daliśmy wszystkie pozostałe, pose-
gregowane i spisane rzeczy. Mimo 
tego, że nie dla wszystkich niestety 
starczyło, to do mnie nikt z kolegów 
nie miał żadnych pretensji o to, że 
tak kompletnie i elegancko byłem 
ubrany. Odebrałem to jako milczą-
ce uznanie dla moich dotychczaso-
wych poczynań i podziękowanie 
za ciężką pracę. Pociąg wlókł się 
bardzo wolno. Na każdych więk-
szych stacjach przetrzymywano 
nasz transport czasami dzień, lub 
dwa i przeważnie robiono trudności 
z możliwością dalszego przejazdu. 
Gdzieś pod Mińskiem zatrzymano 
nas najdłużej. Staliśmy tam chy-
ba ze cztery dni. Strasznie się nam 
dłużył ten czas. Już po kilkunastu 
godzinach żołnierze zaczęli śpiewać 
różne patriotyczne polskie pieśni, 
w tym i Rotę Marii Konopnickiej. 
Pobliskiej ludności sprzedawali-
śmy swoje stare zniszczone ubra-
nia, a że zapasy żywności szybko 
się nam kończyły, więc zmuszeni 
byliśmy wymieniać się naszymi 
bardziej wartościowymi rzeczami 
jak noże czy zegarki na chleb czy 
mleko. Nieustannie spieraliśmy się 
z panem Glińskim w dyskusjach 

politycznych, w których okazywało 
się, że on tak naprawdę nie potrafi 
wyjaśnić dlaczego został komuni-
stą. Przyparty do muru wyjawił, że 
boi się wrócić do Polski by przypad-
kiem nie odpowiadać tam za swoje 
nieprzemyślane sprawy polityczne. 
Wówczas na tym długim, przymu-
sowym postoju wymyślaliśmy mu 
okropnie, tak że w końcu żal mi się 
go zrobiło, gdyż chyba się w tych 
swoich przekonaniach politycznych 
trochę pogubił, a myśmy byli dla 
niego zbyt okrutni i bezwzględni. 
Czwartego dnia postoju, gdy wszy-
scy już przebierali z niecierpliwości 
nogami, pytając co chwilę kiedy w 
końcu znowu ruszymy, Gliński wy-
ciągnął z kieszeni swój zepsuty ze-
garek. Nie chodził już od dłuższego 
czasu gdyż podobno miał urwaną 
jakąś sprężynkę i przy próbie na-
kręcenia go coś w środku chrobo-
tało i przeskakiwało. Oświadczył 
nam dając słowo, że jeśli komuś 
uda się naprawić jego zegarek to 
on spowoduje, że zaraz odjedzie-
my. Wyśmialiśmy go i stwierdzili, 
że i tak mu nie wierzymy, że dane 
słowo takiego polskiego komuni-
sty, „psiego syna”, nic dla nas nie 
znaczy. Zaproponowaliśmy, że jeśli 
przysięgnie i da słowo jako dawny 
uczciwy Polak, wówczas zegarek 
naprawimy. Gliński poczerwieniał 
dusząc w sobie złość, uśmiechnął 
się dziwnie i wyraził na to zgodę. 
Zabraliśmy od niego zegarek i za-
nieśli do kolegi porucznika Kuli-
kowskiego, o którym wiedzieliśmy, 
że w swojej kolekcji ma kilka, bar-
dzo podobnych i nieraz w niewoli 
pomagał kolegom gdy ich zegarki 
stanęły. W przeciągu godziny zega-
rek Glińskiego został naprawiony, 
a wielce zdziwiony jego właściciel 
nie miał innego wyjścia jak załatwić 
nam rychły odjazd. Rzeczywiście 
za następne pięć godzin pociąg 
szczęśliwie znowu ruszył w kierun-
ku Polski. Tuż przed samą granicą 
urządzono nam ostatnią osobistą 
rewizję, każdemu kazano rozebrać 
się prawie do naga i przeszukiwano 
nas szukając złota lub jakiś innych 
cennych przedmiotów. W moich 
nowych butach nawet podeszwy 
oderwano by zobaczyć, czy tam 
przypadkiem czegoś cennego nie 
ukrywam. Wreszcie puszczono nas 
wszystkich, a po przejechaniu ma-
lutkiego mostku w miejscowości 
Niegoriełoje (Негорелое), znaleź-
liśmy się w końcu na upragnionej 
polskiej ziemi. Był wczesny ranek 
3 października 1921 roku. Nieopi-
sana radość wszystkich nas ogar-
nęła gdy ujrzeliśmy na własne oczy 
polskie mundury. Wysiedliśmy z 
pociągu, a przedstawiciele YMCA 
[35] poczęstowali nas kakao. Od-
poczęliśmy trochę, pogadali, lecz 
pociągu, który by nas dalej powiózł 
niestety nie było. Przesiedzieliśmy 
więc tak od południa aż do późnej 
nocy na zimnym, siąpiącym desz-
czyku, gdyż schronić nie było się 
gdzie. Zmarznięci, grzaliśmy się 
trochę przy ogniu, który podsyca-
liśmy kłodami z powalonych wo-
koło drzew. Na małej, granicznej 
stacyjce Kołosowo[36], tuż przed 
Stołpcami, w kilkunastu namiotach 
i paru zniszczonych wagonach, my 
reemigranci, przetrwaliśmy kilka 
dni. W końcu trzeciego dnia na-
szego czekania, późno już w nocy 
przyjechał po nas pociąg sanitarny, 
w którym rozłożyliśmy się na wy-
godnych łożach i pryczach. W ten 
sposób szczęśliwie dojechaliśmy do 
Baranowicz. Ja sam, w trakcie tego 
przymusowego czekania na dalszy 
transport nabawiłem się ropnego za-
palenia woreczka łzowego lewego 
oka, więc  zostałem odpowiednio 
zaopatrzony i pół twarzy maiłem 
zasłonięte, a oko zaklejone. Po przy-
jeździe do Baranowicz uroczyście 
powitała nas orkiestra oraz korpus 
oficerski, z pułkownikiem Aleksan-
drowiczem na czele. Potem, zarów-

na YMCA, Koło Polskich Kobiet 
w Baranowiczach orz przedstawi-
ciele Czerwonego Krzyża z panią 
Bielecką na czele, bardzo gorliwą, 
choć histeryczną kobietą, która była 
naszą opiekunką w Tule, ugościli 
nas zaopatrzyli w czystą bieliznę 
i ubrania. Po paru godzinach odje-
chaliśmy dalej do Dęblina. Mimo 
tego, że Ty Cesiu pisałaś do mnie 
w niewoli, to żadnych wiadomości 
niestety nie otrzymałem znikąd. Po 
prostu żadne listy do mnie nie do-
chodziły. W Dęblinie przeszedłem 
piętnastodniową kwarantannę, na-
stępnie zostałem zweryfikowany 
jako kapitan Wojska Polskiego. 
Wkrótce odwiedził mnie brat Mie-
cio i Władek i w końcu otrzymałem 
też wiadomość od Ciebie i pozosta-
łego rodzeństwa. Po przyjeździe do 
Warszawy zgłosiłem się w Depar-
tamencie V Inżynierii i Saperów. 
Potem pojechałem do Poznania do 
siostry Zosi, gdzie przesiedziałem 
ponad dwa tygodnie. Tam przesze-
dłem operację oka i wyleczyłem 
się z owrzodzeń, które powstały z 
niedożywienia. Następnie otrzyma-
łem przydział do 6. Pułku Saperów 
i zgłosiłem swą gotowość do służ-
by. Niespodziewanie spotkałem się 
z Tobą u Manków, potem przesze-
dłem jeszcze cały szereg różnych 
nieprzewidzianych, ciężkich pery-
petii, o których nie będę się już roz-
pisywał. Na koniec wreszcie moc-
nym swym postanowieniem, Ciebie 
Cesiulko zdobyłem na całe swoje 
życie. A dzisiaj Nasza Kochana Ma-
łolata Szczęsnuś, Nasza Pociecha i 
nasz łącznik nierozerwalny, nauczy-
ły mnie, że mój życiowy optymizm 
miał sens. Bo w życiu prawdziwe 
szczęście istnieje i jest osiągalne. 
Dlatego, jeśli się je zdobędzie tym 
bardziej należy je cenić.
 Ot i wszystko Cesiulko co Ci obie-
całem opowiedzieć, gdyż nagadać 
się do syta nie mieliśmy jeszcze 
czasu i okazji, gdyż zbyt rzadko i 
na krótko widujemy się. Opowie-
działem jak umiałem, a opowiada-
łem Tobie i Szczęsnusiowi, słowami 
moimi prostymi, płynącymi prosto z 
mego serca i duszy. A że smarowa-
łem i bazgrałem nieraz, to wybacz, 
lecz mając w ogóle mało czasu, a 
chcąc opowiedzieć wszystko, mu-
siałem się spieszyć. I tak dość sporo 
informacji opuściłem, lecz to kiedyś 
może później uzupełnię, gdy całość 
przeczytam i poprawię. Opowie-
działem to wszystko szczerze, bez 
jakiś upiększeń, be jakiś tam myśli 
o osobistej chwale. A jeśli czasami, 
mimowolnie i o sobie trochę po-
chlebniej wyrażałem się, to przyjmij 
to Kochana nie na karb mej zbytniej 
ambicji, lecz na dowód, że to Two-
ja w tym zasługa. Dlatego więc tak 
właśnie, a nie inaczej opowiadałem. 
Moimi czynami kierowała myśl o 
Tobie, bym nie musiał kiedyś ze 
wstydu oczu mych spuszczać przed 
Tobą. A czy pamięć o Tobie była 
dość silna, to sama już osądź z tych 
moich czynów. 
                    Bardzo się cieszę, że 
w mych wspomnieniach dobiłem do 
końca i Tobie tym radość sprawiłem. 
                    Już dość późno się 
zrobiło, jest 12:30 w nocy. Wczoraj 
sprawdzanie mych rachunków zaję-
ło mi czas aż do 1-szej w nocy. Teraz 
też zaczyna mi się tworzyć na lewym 
oku jęczmień, więc zakańczam mą 
pracę i życzę Tobie i Szczęsnusiowi 
spokojnej i zdrowej nocy. Delikat-
nie, bo oboje przecież już śpicie, 
choć gorąco i szczerze Was ściskam 
i całuję. Szczerze Wam oddany na 
zawsze…
Marian

-- 
[1] Jerzy Wołkowicki (1883-1983) 
– komandor porucznik Marynarki 
Wojennej Imperium Rosyjskiego, 
generał brygady Wojska Polskiego, 
uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej 
i I wojny światowej oraz walk o nie-
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podległość Polski w wojnie polsko-
-bolszewickiej i II wojnie światowej. 
W latach 1914–1917 pełnił służbę 
we flotylli na Dunaju, a następ-
nie we Flocie Czarnomorskiej. Po 
wybuchu rewolucji bolszewickiej 
opuścił flotę i po pięciomiesięcznej 
wędrówce przez Syberię i Daleki 
Wschód dotarł do Francji. W kwiet-
niu 1918 wstąpił do Armii Polskiej 
we Francji i został dowódcą batalio-
nu w 3 pułku strzelców polskich 1 
Dywizji Strzelców Polskich. W dru-
giej dekadzie kwietnia 1919 wraz ze 
swoim pułkiem przybył do Polski, 
gdzie nastąpiło połączenie Armii 
Polskiej we Francji z armią krajową. 
W latach 1921-1922 był słuchaczem 
Kursu Doszkolenia Wyższej Szkoły 
Wojennej w Warszawie. Po ukoń-
czeniu kursu i uzyskaniu „pełnych 
kwalifikacji do pełnienia służby na 
stanowiskach Sztabu Generalnego”, 
został przydzielony do Dowództwa 
Okręgu Korpusu Nr X w Przemy-
ślu na stanowisko szefa sztabu. 22 
sierpnia 1924 roku został przenie-
siony na stanowisko szefa sztabu 
Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI 
we Lwowie.
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_
Wo%C5%82kowicki)
[2] czerezwyczajka - to potoczna na-
zwa sowieckiej tajnej policji wpro-
wadzającej rewolucyjny terror w 
Rosji i na innych terytoriach opano-
wanych przez bolszewików
[3] Eduard Kadlec (1880-1961) 
– czeski generał; służył w austro-
-węgierskiej artylerii fortecznej, po 
wybuchu I wojny światowej, służbę 
pełnił w przemyskim forcie nr XI 
„Duńkowiczki” w Twierdzy Prze-
myśl, którego był komendantem. 
Po kapitulacji Twierdzy, znalazł się 
w niewoli rosyjskiej. W 1916 r. brał 
udział w formowaniu Korpusu Cze-
chosłowackiego w Rosji. Dowodził 
Siódmym Pułkiem Strzeleckim i stał 
się jednym z komendantów Korpu-
su Czechosłowackiego w walkach 
na Syberii (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Eduard_Kadlec)
[4] Oktawiusz Metelski – (1880-
….) - absolwent gimnazjum w 
Białej Cerkwi, student prawa na 
Uniwersytecie Kijowskim, jednak 
studiów nie ukończył. Absolwent 
Aleksiejewskiej Szkoły Wojennej 
w Moskwie. Oficer artylerii. Od 
grudnia 1918 r. w polskiej 5 Dywi-
zji Syberyjskiej. Od stycznia 1920 
r. do marca 1921 r. w niewoli bol-
szewickiej w Krasnojarsku, Omsku 
i Tule. Od kwietnia 1921 r. w WP. 
Od 1924 r. referent artylerii i adiu-
tant Komendy Obszaru Warownego 
w  Toruniu. W 1927 r. przeniesiony 
w stan spoczynku.https://kpbc.umk.
pl/Content/203006/Metelska_Hele-
na_3062_WSK.pdf
[5]  jaczejka - podstawowa komórka 
partii komunistycznej w ZSRR
[6] papacha - męskie nakrycie głowy 
popularne wśród narodów Kaukazu 
i Azji Środkowej oraz Kozaków, tra-
dycyjnie wykonana z owczej wełny 
lub niedźwiedziego futra. W armii 
carskiej noszona od 1817 roku, po-
czątkowo jedynie przez oddziały ko-
zackie, z czasem stała się popularna 
w całym rosyjskim wojsku i przed I 
wojną światową została ujednolico-
na jako wysoka czapka z baraniej 
wełny 
[7]  Czeka - (ros.: Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и 
саботажем при СНК РСФСР, ЧК, 
ВЧК) – akronim nazwy tajnej po-
licji w Rosji Sowieckiej w latach 
1917–1922. Początkowo nosiła 
pełną nazwę Wsierossijskaja czrie-
zwyczajnaja komissija po bor’bie 
s kontrriewolucyjej i sabotażom 
(Wszechrosyjska Komisja Nadzwy-
czajna do Walki z Kontrrewolucją i 
Sabotażem), od sierpnia 1918 roku 
Wsierossijskaja czriezwyczajnaja 
komissija po bor’bie s kontrriewo-
lucyjej, spiekulacyjej i priestuple-
niami po dołżnosti (Всероссийская 

чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениям по должности; 
Wszechrosyjska Komisja Nadzwy-
czajna do Walki z Kontrrewolucją, 
Spekulacją i Nadużyciami Władzy), 
zwana potocznie Czeka, lub Cze-
riezwyczajka. Z owej nazwy wy-
szło potoczne określenie funkcjo-
nariuszy, pracowników – czekiści 
(czekista); także obecnie często tak 
są nazywani funkcjonariusze orga-
nów bezpieczeństwa państwowego 
KGB, FSB, SWR. (https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Czeka)
[8]  mjr dypl. inż. arch. Jan Chrzci-
ciel „Jan Gończa” Mikołajski, 1893 
– 1954 -
[9]  Dziesiętnik - dowódca dziesię-
ciu żołnierzy
[10]  Untier – bestia, potwór, brutal, 
oszołom
[11]  Das Interessante Blatt - to au-
striacki tygodnik, który ukazywał się 
co tydzień od 1882 do 1939 roku.
[12]  Ikona Ladańska będąca ko-
pią żyrowickiej ikony Matki Bożej, 
znajdowała się w unickim mona-
sterze męskim Zwiastowania Matki 
Bożej w miejscowości Lady koło 
Mińska. Miejscowość ta należała 
początkowo do rodu Zawiszów, 
później do rodu Ogińskich, a w koń-
cu XVIII wieku dostała się w ręce 
rodu Moniuszków. (J. M. Giżycki 
(Wołyniak), Monaster bazyliański 
w Ladach na Białej Rusi, Kraków 
1891, s. 7.)
[13]  Paskarz - szachraj, wyłudzacz, 
lichwiarz, kanciarz, naciągacz, kom-
binator
[14]  Fligeladiutant - osobisty adiu-
tant panującego lub wyższego woj-
skowego
[15]  Ratnik – wojownik, żołnierz 
milicji państwowej, rezerwista sił 
zbrojnych
[16] Balwierz - osoba, która dawniej 
zajmowała się zawodowo goleniem, 
kąpaniem, rwaniem zębów, nasta-
wianiem złamań oraz prostymi ope-
racjami i leczeniem lekkich chorób, 
wykorzystywali też wiedzę ludową i 
doświadczenie.
[17] prawdziwy rosyjski człowiek 
[18] Kazimierz Kamil Baszniak 
(1895-1940) – podpułkownik pie-
choty WP, kawaler Orderu Virtuti 
Militari, ofiara zbrodni katyńskiej; 
po wybuchu I wojny światowej 
wstąpił do Legionów Polskich, do-
stał przydział do 3 kompanii I ba-
talionu 3 pułku piechoty. W 1916r. 
służył jako dowódca 2 plutonu 5 
kompanii. Za bohaterskie czyny w 
czasie walk w czerwcu 1916 roku 
pod Gruziatynem został odznaczony 
Virtuti Militari. W tym samym roku 
dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd 
po wybuchu rewolucji w 1918 roku 
przedostał się do polskich oddzia-
łów wojskowych na wschodzie i od 
1918 roku służył w 5 Dywizji Strzel-
ców Polskich.(https://pl.wikipedia.
org/wiki/Kazimierz_Baszniak) 
[19] Franciszek Pokorny (1891-
1966) – podpułkownik dyplomo-
wany piechoty Wojska Polskiego 
i Polskich Sił Zbrojnych. W latach 
1913/1914 był wykładowcą topo-
grafii i terenoznawstwa, historii 
wojskowości, języka niemieckiego, 
administracji i gimnastyki w Szko-
le Oficerów Rezerwy w Przemyślu. 
Po wybuchu I wojny 2.09.1914r. 
w bitwie pod Fajsławicami został 
ranny i trafił do niewoli rosyjskiej. 
Po wyleczeniu do końca 1917 roku 
przebywał w obozach jenieckich we 
wschodniej Rosji. 1.01.1919r. jako 
szeregowy ochotniczo wstąpił do 2 
pułku strzelców polskich na Sybe-
rii. 10.01.1919r. został przydzielony 
do pułkowej szkoły podoficerskiej, 
gdzie   wykładał topografię i tere-
noznawstwo. Był też adiutantem 
w Wydziale Operacyjnym Szta-
bu 5 Dywizji Strzelców Polskich. 
10.01.1920r., po kapitulacji oddzia-
łów Wojska Polskiego na Syberii, 
trafił obozu pracy przymusowej w 
Krasnojarsku, później do Omska, 

a następnie do Tuły. 5.08.1920 r. 
zbiegł z niewoli i wrócił do kraju. 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Fran-
ciszek_Pokorny)
[20] Alfred Jan Schmidt (1888-
1968) – pułkownik piechoty Wojska 
Polskiego. W 1914r. został zmobili-
zowany do c.k. armii, i skierowany 
na front gdzie dostał się do rosyj-
skiej niewoli. W niewoli spędził 
cztery lata. W 1918 roku znalazł się 
w Semipałatyńsku. W czasie wojny 
z bolszewikami walczył w 84 pułku 
piechoty. 30 kwietnia 1921 roku zo-
stał zatwierdzony z dniem 1.04.1920 
roku w stopniu kapitana, w piecho-
cie, w grupie oficerów byłej 5 Dy-
wizji Strzelców Polskich. (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jan_
Schmidt)
[21] Wilhelm Popelka (1891 -?) 
– podpułkownik piechoty Wojska 
Polskiego, 3 maja 1922 roku został 
zweryfikowany w stopniu majora ze 
starszeństwem z dniem 1 czerwca 
1919 roku i 426. lokatą w korpusie 
oficerów piechoty. https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Wilhelm_Popelka
[22] Tytus Obłaza – dowódca III 
batalionu 3 Pułk Strzelców Polskich 
im. Henryka Dąbrowskiego, któ-
ry został sformowany w XI.1918 
roku w Nowonikołajewsku na Sy-
berii. Początkowo pułk był pod-
porządkowany dowódcy Wojska 
Polskiego we Wschodniej Rosji, a 
od 25.01.1919 dowódcy 5 Dywizji 
Strzelców Polskich pułkowniko-
wi Kazimierzowi Rumszy. https://
www.wikiwand.com/pl/3_Pułk_
Strzelców_Polskich_im._Henry-
ka_Dąbrowskiego#/CITEREFBa-
giński1921
[23] Meissel – dłuto, przecinak
[24] Trencz - rodzaj klasycznego 
płaszcza z zapięciem dwurzędo-
wym i szerokim paskiem z klamrą. 
Najczęściej występuje w odcieniach 
beżu, z patkami na ramionach i pię-
cioma parami guzików. Niegdyś 
sięgał kostek, obecnie nie wykracza 
poniżej kolana
[25] Traktat Ryski - traktat pokojo-
wy zawarty w Rydze 18 marca 1921 
roku, który kończył wojnę polsko-
-bolszewicką i wyznaczał granice 
państwa polskiego na wschodzie. 
Stanowił o odszkodowaniach dla 
Polski i miał regulować sprawy re-
patriacji oraz polityki wobec ludno-
ści polskiej na terenie Rosji Sowiec-
kiej.
[26] praca autorstwa Romana 
Dmowskiego, w której autor, za-
kładając nieuniknioność konfliktu 
niemiecko-polskiego, postulował 
oparcie się na sojuszu rosyjsko-fran-
cuskim, gdzie sukces Rosji miał 
urzeczywistnić zjednoczenie wszyst-
kich ziem polskich. Dmowski skupił 
się na trzech zasadniczych zagad-
nieniach: przedstawieniu sprawy 
polskiej, ukazaniu sytuacji między-
narodowej i na problematyce rosyj-
skiej. Jako najważniejszy ośrodek 
polskości uznał Królestwo Polskie. 
Jednocześnie wprost sformułował 
myśl, ze głównym wrogiem polsko-
ści są Niemcy i w ten sposób zerwał 
z tradycją polskiej myśli politycznej, 
upatrującej nieprzyjaciela w Rosji.
[27] 4 Kijowska Dywizja Strzelców 
– dywizja wchodząca w skład Armii 
Ukraińskiej, biorąca udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej jako sojusznik 
Wojska Polskiego w roku 1920. Do-
wódcą 4.Dywizjii Kijowskiej był 
generał Jurij Tiutiunnyk.
[28]  Kazimierz Gintowt-Dziewiał-
towski – (1892-1936) – urzędnik 
samorządowy II Rzeczypospolitej; 
ze strony matki był wnukiem po-
wstańca styczniowego z 1863. Po 
kapitulacji 5 Dywizji Strzelców 
Polskich w styczniu 1920 działał 
na rzecz pomocy wziętym do nie-
woli żołnierzom polskim. Zagro-
żony aresztowaniem przedostał się 
przez Mongolię do Władywostoku, 
a stamtąd drogą morską do niepod-
ległej Polski. Pracował w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych, a w 

1921 został skierowany do Polskiej 
Komisji Repatriacyjnej i wyjechał 
do Moskwy, a później na Sybe-
rię, gdzie jako pełnomocnik PKR 
ofiarnie działał na rzecz wydosta-
nia polskich żołnierzy 5 Dywizji z 
bolszewickich więzień. Był jednym 
z założycieli i członkiem zarządu 
głównego Związku Sybiraków. Po-
litycznie działał w Bezpartyjnym 
Bloku Współpracy z Rządem.
[29]  Kapitan Mieczysław Kotwicz-
-Dobrzański był zastępcą dowódcy 
Szkoły Oficerskiej 5. Dywizji Sy-
beryjskiej. W maju 1920 roku uciekł 
do Polski z niewoli sowieckiej. W 
pierwszej połowie 1921 roku po-
wstały pierwsze polskie oficjalne 
placówki w Moskwie, co stworzy-
ło podstawy działalności wywia-
dowczej. W kwietniu 1921 roku 
przyjechał do Moskwy wraz z De-
legacją Repatriacyjną kpt. Kotwicz-
-Dobrzański i ppor. Niedziałkowski, 
którzy zorganizowali placówkę pra-
cującą przy Delegacji Repatriacyj-
nej, która po paru tygodniach dała 
bogaty materiał wojskowy, eko-
nomiczny i polityczny. [Jerzy Ko-
chanowski, Między dyplomacją a 
wywiadem, Działalność Romualda 
Wolikowskiego i Ignacego Boer-
nera jako attachés wojskowych w 
Moskwie (1921—1924), Przegląd 
Historyczny, 1990, 81/1-2, 267-278]
[30]  Jasna Polana (ros. Ясная 
Поляна - Jasnaja Polana) – rodzinny 
majątek rodu Tołstojów, w tym pisa-
rza Lwa Tołstoja, który w tym miej-
scu urodził się, mieszkał i tworzył 
przez dużą część swojego życia, tu 
też został pochowany. Jasna Polana 
położona jest 12 km na południowy 
wschód od miasta Tuła, w obwodzie 
tulskim i szczokinskim rajonie, w 
zachodniej Rosji. (https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Jasna_Polana)
[31]  Ustawa z dnia 15 listopada 
1921 roku o Skarbie Narodowym, 
stanowiła, iż Skarb Narodowy jest 
funduszem nietykalnym, składający 
się ze złota i srebra i przeznaczony 
jest na zabezpieczenie przyszłej wa-
luty polskiej. Na utworzenie i zasi-
lenie Skarbu Narodowego przezna-
cza się całkowity majątek, zebrany 
na mocy dekretu z dnia 29 stycznia 
1919 r. o Skarbie Narodowym, po-
wstałym z ofiar prywatnych, składa-
ne na Skarb Narodowy ofiary osób 
prywatnych, całkowity zapas złota 
i srebra oraz przedmiotów, z tych 
kruszców wyrobionych, pozostają-
cych jako własność państwowa w 
posiadaniu poszczególnych władz, 
urzędów i instytucji państwowych, 
cywilnych i wojskowych oraz złoto 
i srebro, gromadzone dla Skarbu Na-
rodowego przez instytucje państwo-
we w drodze skupu.
[32] W pierwszej fazie wojny z bol-
szewikami (rok 1919), kiedy walki 
nie były intensywne, w Polsce znaj-
dowało się ok. 7 tys. jeńców sowiec-
kich. Przebywali oni w obozach w 
Strzałkowie, Dąbiu, Pikulicach i 
Wadowicach. Polska nie zbudowała 
jednak wówczas żadnych nowych 
obozów. Obozy te zostały przejęte 
po zaborcach, którzy zbudowali je 
podczas I wojny światowej w celu 
przetrzymywania jeńców rosyj-
skich. Ocenia się, że jesienią 1920 
r. w Polsce znajdowało się 80–85 
tys. jeńców, ulokowanych w wyżej 
wymienionych miejscach. Wraz z 
ustaniem walk obie strony podjęły 
pertraktacje w sprawie jeńców wo-
jennych. Umowę w tej kwestii Pol-
ska i bolszewicka Rosja zawarły w 
Berlinie 6 września 1920 r., podpi-
saną przez przedstawicieli polskiego 
i rosyjskiego Czerwonego Krzyża. 
Kwestię wymiany jeńców poruszał 
także Artykuł IX porozumienia za-
wieszającego działania wojenne 
tzw. traktatu ryskiego, podpisanego 
12 października 1920 r. w Rydze. 
Powstały wówczas Komisje ds. 
Wymiany Jeńców, Uchodźców, Za-
kładników i Wygnańców, zajmują-
ce się sprawami zarówno ludności 

cywilnej, która zbiegła bądź została 
przesiedlona w wyniku działań wo-
jennych, jak i jeńców wojennych, 
którzy znaleźli się w wyniku walk w 
niewoli. Do maja 1921 r. wysłano z 
Polski ponad 24 tys. jeńców sowiec-
kich, jednak sabotująca postanowie-
nia traktatu strona rosyjska wydała 
jedynie 12,5 tys. jeńców polskich. 
Dopiero całkowite zawieszenie 
przez Polskę zwalniania rosyjskich 
jeńców spowodowało, że Rosja 
przestała utrudniać ewakuację pol-
skich żołnierzy.(https://pl.wikipedia.
org/wiki/Jeńcy_sowieccy_w_nie-
woli_polskiej_(1919–1921))
[33] Roman Knoll (1888-1946) 
– polski polityk i dyplomata, wol-
nomularz, założyciel Unii Narodo-
wo-Państwowej w 1922 roku. Był 
urzędnikiem w przedstawicielstwie 
Rady Regencyjnej w Piotrogrodzie, 
a od 1919 roku referentem Wy-
działu Wschodniego w MSZ. W 
wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
roku walczył jako ochotnik. Pod-
czas rokowań pokojowych z Rosją 
Sowiecką w Rydze pełnił funkcję 
sekretarza generalnego delegacji 
polskiej. Był ostatnim przedstawi-
cielem dyplomatycznym Polski przy 
rządzie Rosji Sowieckiej. R. Knoll, 
przygotował memorandum dotyczą-
ce wysłania do władz sowieckich 
ultimatum, zawierającego groźbę 
zerwania stosunków dyplomatycz-
nych w przypadku dalszego uchy-
lania się od wykonania warunków 
pokojowych zawartych w traktacie 
ryskim. Koncepcja nacisku dyplo-
matycznego wysunięta przez rad-
cę Poselstwa RP w Moskwie była 
przedmiotem dyskusji rządu pol-
skiego. 14 i 18 września 1921 roku 
zgodnie z propozycją Knolla, zażą-
dano w formie ultymatywnej wyko-
nania przez władze sowieckie trzech 
klauzul traktatu ryskiego w terminie 
do 1 października 1921 roku. Zapro-
ponowana przez Knolla metoda na-
cisku dyplomatycznego okazała się 
bardzo skuteczna w odniesieniu do 
sowietów.https://pl.wikipedia.org/
wiki/Roman_Knoll;http://rcin.org.
pl/Content/44300/WA303_58991_
A453-SzDR-R-39_Bartoszewicz.
pdf
[34] Henryk Zaleski brał udział w 
pracach w trakcie negocjacji nad 
ustaleniem ostatecznego kształtu 
traktatu ryskiego i porozumienia 
między rządem polskim a Rosją 
sowiecką. i pracował potem w ko-
misji do spraw wymiany jeńców 
wojennych i zakładników (osób 
cywilnych), które trafiły do Rosji w 
wyniku wydarzeń wojennych. http://
zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/
Content/1922/J_768_JED_IN-
W_768_H.pdf 
[35] Amerykańska YMCA zamknę-
ła działalność w Polsce w roku 1921. 
Podjęto wówczas decyzję o powo-
łaniu społeczno-wychowawczego 
Związku Młodzieży Chrześcijań-
skiej - Polska YMCA, młodzieżo-
wej organizacji społecznej, której 
celem było prowadzenie działalno-
ści opiekuńczej, charytatywnej, jak 
również edukacyjnej i wychowaw-
czej w duchu chrześcijańskim. Pol-
ska YMCA powstała w roku 1923, 
gdy niepodległą już Polskę opuścili 
członkowie amerykańskiej YMCA, 
którzy przybyli wraz z armią gen. 
Józefa Hallera, niosąc materialną i 
moralną pomoc osobom pokrzyw-
dzonym w czasie wojny (opieka nad 
jeńcami wojennymi, repatriantami, 
zdemobilizowanymi żołnierzami, 
ubogimi studentami). https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/YMCA_(Polska)
[36] Kołosowo było pierwszą polska 
stacją dla repatriantów z ZSRR, któ-
rzy mieli szczęście opuścić Sowiecję 
i wyjechać do II Rzeczypospolitej. 
Znajdowała się tu strażnica Koło-
sowo Korpusu Ochrony Pogranicza 
oraz przystanek kolejowy, na któ-
rym odbywały się wymiany więź-
niów pomiędzy Polską a Związkiem 
Radzieckim
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Przez Turków i Tatarów zwany 
„Lwowskim Hetmanem” 
Bogusław Szarwiło

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

3 kwietnia 1634r., w Łuczy koło 
Jabłonowa (obwód Stanisła-
wowski) na Pokuciu urodził się 
Stanisław Jan Jabłonowski her-
bu Prus III, hetman wielki ko-
ronny (zm. 3 kwietnia 1702 we 
Lwowie). Dziadek króla Polski 
Stanisława Leszczyńskiego. Ro-
dzicami byli: Jan Stanisław Jabło-
nowski (marszałek sejmu) Anna z 
Ostroga. Jabłonowscy herbu Prus 
III, to dawna szlachta mazowiec-
ka. Swoje nazwisko wzięli od wsi 
Jabłonowa koło Mławy. Byli jed-
nego pochodzenia z Jabłonowski-
mi herbu Prus I. Najdawniejsi zna-
ni z dokumentów przedstawiciele 
rodu pojawiają się już w połowie  
XV w. Niejaki Prokop w 1451r. 
był dziedzicem wsi Jabłonowo. 
Wśród potomków było ośmiu se-
natorów. Dwaj ostatni dzierżyli 
swe urzędy już za czasów Księ-
stwa Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego w XIX w. Do rangi ma-
gnatów wyniósł ród Jan Stanisław 
( ojciec), który zaczął karierę jako 
podczaszy królowej Cecylii Rena-
ty (żony Władysława IV Wazy). 
Doszedł do godności miecznika 
koronnego. Stał się osobą bardzo 
wpływową.  Dzięki ożenkowi z 
Anną, córką Jana Ostroroga wo-
jewody poznańskiego wszedł w 
koligacje z pierwszymi rodami 
Rzeczypospolitej. Mieli trzy córki 
i tylko jednego syna. Aktywność 
polityczna ojca ułatwiła karierę 
wojskową; Stanisława Jana Ja-
błonowskiego, którą rozpoczął  w 
1655 tocząc walki Rosją i Koza-
kami. W latach „potopu” szwedz-
kiego (1656) dochował wierności 
królowi Janowi Kazimierzowi, 
zdobywał doświadczenie wojsko-
we pod komendą Stefana Czar-
nieckiego, w r. 1658 podczas 

wyprawy do Jutlandii został cięż-
ko ranny. W 1657 brał udział w 
wojnie z Jerzym II Rakoczym. 
W 1659 walczył na Ukrainie pod 
rozkazami Stanisława „Rewery” 
Potockiego oraz Jerzego Sebastia-
na Lubomirskiego. W 1660 został 
strażnikiem wielkim koronnym, a 
w 1661 oboźnym wielkim koron-
nym.  Od 1664 jako wojewoda 
ruski, walczył z Turkami i Tatara-
mi pod wodzą Jana Sobieskiego. 
Wziął udział w wojnie polsko-ko-
zacko-tatarskiej 1666-1671, gdzie 
już wtedy Sobieski powierzał mu 
dowództwo nad częścią swych 
sił, jak w bitwach pod Podhajca-
mi czy pod Kalnikiem. W roku 
1673 poprowadził szarżę polskiej 
husarii pod Chocimiem, w 1674 
blokował garnizon turecki w Ka-
mieńcu Podolskim, w 1675 bronił 
przed Turkami Złoczowa, w 1676 
dowodził częścią armii polskiej 
pod Żurawnem. W bitwie pod 
Wiedniem w 1683 dowodził pra-
wym skrzydłem. Dowodził także 
częścią armii pod Parkanami. Wal-
czył na Bukowinie i Multanach.  
W roku 1676 został hetmanem 
polnym koronnym i odtąd trwał 
na straży południowo-wschod-
nich kresów Rzeczypospolitej. 
W 1683 sejm przyznał mu buławę 
hetmana wielkiego koronnego. 
W latach następnych brał udział 
we wszystkich walkach na rubie-
żach południowo-wschodnich. W 
1684 wyprawiał się na Kamie-
niec Podolski, w 1685 dowodził 
nieudaną wyprawą na Bukowinę, 
w 1686 brał udział w wyprawie 
na Wołoszczyznę. W 1692 został 
kasztelanem krakowskim. W tym 
samym roku bez powodzenia ob-
legał Kamieniec Podolski. W tym 
też roku, z polecenia króla Jana III 

Sobieskiego założony został przez 
hetmana wielkiego koronnego 
obóz warowny Okopy Św. Trójcy. 
W 1694 wziął udział w bitwie pod 
Uścieczkiem z Tatarami oraz roz-
bił na drodze do Kamieńca Podol-
skiego konwój turecki.  W 1695 
wziął udział w rozgromieniu 
ostatniego najazdu Tatarów w 
bitwie pod Lwowem, za co Lwo-
wianie uczcili hetmana pięknym 
pomnikiem. Na jego cześć jedną 
z głównych ulic Lwowa nazwa-
no Wałami Hetmańskimi.  Przez 
Turków i Tatarów zwany „Lwow-
skim Hetmanem”, ponieważ to 
miasto było jego ulubioną kwate-
rą, z której kierował obroną kraju.

W latach 1752-1754 mieszkańcy 
Lwowa ufundowali pomnik Sta-

nisławowi Jabłonowskiemu. Był 
to pierwszy świecki pomnik po-
stawiony we Lwowie . Pierwotnie 
stał w kolegium jezuitów. Niestety 
po zajęciu miasta przez Austria-
ków, podobiznę Jabłonowskie-
go zniszczono. Jednak  pomnik 
hetmana pojawił się, ponownie 
w 1859 roku na Wałach Hetmań-
skich, a 1932 roku został ponownie 
przeniesiony przez polskie władze 

na plac Trybunalski. W 1944 roku 
ostatni okupant, sowieci zniszczyli 
go w sposób definitywny, nie po-
dobał się władzy radzieckiej.

Ostatni tatarski najazd na 
Lwów

9 lutego 1695 roku, tatarska hor-
da zaatakowała Lwów, w mo-
mencie gdy do miasta zjechały 
najpotężniejsze rody szlacheckie. 
Przed wielkim postem Anna Sie-
niawska, córka hetmana polnego 
koronnego, wychodziła za mąż 
za Stefana Potockiego, łowczego 
królewskiego.. Z całym dworem i 
dziećmi do Lwowa przybył także 
hetman wielki koronny i kasztelan 
krakowski Stanisław Jabłonow-
ski. Kiedy na weselu hetman Ja-

błonowski powiedział, że Tatarzy 
szykują się na Lwów, to zostało to 
przyjęte z e śmiechem, bo wszy-
scy pamiętali, ze rok wcześniej 
horda została rozbita pod Hodo-
wem. Nikt nie spodziewał się, że 
wrócą tak szybko. Hetman dostał  
już 2 lutego wiadomość z Kamień-
ca, że Tatarzy zostawili tu kilka 
hufców i ruszyli na Zachód w 
nieznanym kierunku. Jabłonowski 

zebrał wszystkich pułkowników i 
wydał rozkaz wracać do swoich 
chorągwi. Mieli oni wycofać ich 
z postojów zimowych i połączyć 
w jeden korpus pod dowództwem 
Atanazja Miączyńskiego, pod-
skarbiego nadwornego. Miączyń-
ski pojechał do Złoczowa, Brzu-
chowski pod Rohatyn, Kalinowski 
pod Buczacz, Przerębski na Wo-
łyń. Tymczasem we Lwowie trwa-
ła zabawa,

6 lutego miało odbyć się kolejne 
huczne wesele. Franciszek Den-
hoff, łowczy litewski żenił się z 
Ludwiką Damską, kasztelanką 
biecką.  Zabawę zakłócił jednak 
Kozak z wieścią, że Tatarzy no-
cują w odległości jednej mili od 
Złoczowa… Pod Lwowem hordy 

pojawiły się w środę 9 lutego, idąc 
szlakiem między Złoczowem a 
Pomorzanami. We wsi Wyżniane 
Tatarzy rozbili obóz, przy okazji 
paląc wszystkie domy. Był to od-
dział awangardowy. Natomiast 
oddział pod dowództwem Szen-
baz Gireja oraz dwudziestu 
murzów poruszał się do Lwowa 
spod Glinian. Jak podają różne 
źródła, liczbę ordyńców mogło 
być nawet 60 tys., natomiast hi-
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Na przestrzeni ponad tysiąca 
lat Polska była najbardziej bar-
barzyńsko okradanym krajem. 
Kradziono uznane dzieła sztuki, 
księgozbiory, jak współcześnie 
ograbiane jest Muzeum Osso-
lińskich we Lwowie, mieszczące 
się w kościele Jezuitów, zamie-
nionym przez bolszewików na 
muzeum. Cenne archiwa, doku-
menty i uniwersalne księgozbio-
ry wywożone są obecnie przez 
Ukraińców brudnymi odkryty-
mi ciężarówkami w niewiado-
mym kierunku. Niejednokrot-
nie cenne książki upadają na 
brudne chodniki, gubiąc kartki i 
brudnymi łapskami upychane są 
do aut. Rabunek!
Lwowska Galeria Sztuki, do 
1998 Lwowska Galeria Obrazów 
– jedno z największych muzeów 
we Lwowie, posiadające ok. 50 
tys. eksponatów. Powstało na ba-
zie przedwojennej miejskiej ga-
lerii obrazów oraz włączonych 
w okresie okupacji sowieckiej 
Lwowa innych galerii i zbiorów 
kościelnych i prywatnych, które 
do wybuchu II wojny światowej 
znajdowały się w jurysdykcji 
państwa polskiego.
W Lwowskiej Galerii Dzieł Sztuki 

znajdują się m.in. obrazy artystów 
mistrzów polskich.  W 1897 roku 
zapadła  decyzja magistratu lwow-
skiego o utworzeniu galerii obra-
zów, w  1902 roku – zakup pierw-
szych obrazów polskich artystów : 
Wilhelma Leopolskiego - Śmierć 
Acerny i Lichwiarz, Jana Styki, 
Feliksa Wygrzywalskiego, oraz 
kilku płócien Matejki (m.in. Ślu-
by Lwowskie Jana Kazimierza), 
Jacka Malczewskiego i Edwarda 
Okunia.  W 1907 roku nastąpił  za-
kup dużej kolekcji Jana Jakowicza 
(ok. 400 obrazów, w tym obrazy 
Rafaela, Rembrandta, Rubensa, 
Van Dyke, Velasqueza, Ribeiry, 
Watteau i innych). W 1914 roku  
– umieszczenie galerii przy ul. 
Ossolińskich 3, w pałacu zakupio-
nym od znanego historyka, pisarza 

i kolekcjonera Władysława Łoziń-
skiego, zbudowanym w 1873 roku 
dla hrabiny I. Dzieduszyckiej.  W  
1919 roku – powiększenie zbiorów 
galerii o zbiór Bolesława Orzecho-
wicza, podarowany miastu Lwów 
(dzieła Matejki, Juliusza Kossaka, 
Artura Grottgera). 14 lutego 1907 
roku – dzień otwarcia galerii ob-
razów sztuki polskiej i sztuki za-
chodnioeuropejskiej, Panoramy 
Racławickiej.  W  1938 roku – ko-
lejne dary dla galerii: Leona Piniń-
skiego i Konstantego Brunickiego. 
W obawie przed wojną w galerii 
zdeponowano szereg prywatnych 
kolekcji z okolic Lwowa, złożo-
nych tam głównie przez arystokra-
cję i ziemiaństwo polskie.
W  1940 roku - po rozkazie oku-
pacyjnych  władz sowieckich na-
stąpiła reorganizacja muzeów, w 
wyniku której m.in. Ossolineum 
straciło swój status prawny Zakła-
du Narodowego i zostało znacjo-
nalizowane ze wszystkimi zbiora-
mi, stając się filią Akademii Nauk 
Ukraińskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej. Do miejskiej 
galerii obrazów włączono zbiory 
sztuki z Muzeum Lubomirskich, z 
Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, Biblioteki Baworowskich, 

Bractwa Stauropigijskiego, Mu-
zeum Historycznego oraz prywat-
nych kolekcji Dzieduszyckich, 
Gołuchowskich, Sapiehów, tym 
samym likwidując te muzea, a ich 
zbiory rozpraszając w wyniku bra-
ku organizacji.
W okresie okupacji niemieckiej 
ukryto część kolekcji w piwnicy 
domu i pomieszczeniach katedry 
ormiańskiej, lecz 225 obrazów, 
pośród których znajdowały się: 
Autoportret Rembrandta i Portret 
damy Gossarta, zostały wywiezio-
ne przez Niemców na Zachód.
W czasie drugiej okupacji so-
wieckiej (od lipca 1944) zaczęto 
prowadzić barbarzyńską akcję 
„oczyszczania zbiorów muzeal-
nych i bibliotecznych z dzieł szko-
dliwych”, prowadzoną przez L. O. 
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/ Lwowska Galeria Sztuki - europejska sztuka XIV - XVIII w.

G R A B I E Ż 
SZTUKI

NARODOWEJ
Dla barw Kresów Aleksander Szu-
mański

storycy dzisiaj szacują hordę na 
około 12 tys.

Ponieważ po oblężeniu tureckim 
w 1672 roku fortyfikacje i mury 
lwowskie zostały nieco odbudo-
wane. Hetman Jabłonowski uwa-
żał, że Tatarzy nie będą oblegali 
Lwów, ale spalą przedmieścia 
Halickie i Krakowskie i okoliczne 
wsie. Dla tego w tych dnia odby-
wał się tu powszechna ewakuacja, 
dokąd tylko się dało. W czwartek 
10 lutego każdy z obrońców Lwo-
wa stał na swojej pozycji. Atanazy 
Miączyński stanął na czele połą-
czonych chorągwi Kalinowskiego, 
Zahorowskiego, Brzuchowskiego 
i Przerębskiego. Liczyli razem 
około dwa tysiąca prawdziwych 
obrońców Kresów, zahartowanych 
w walkach. Oczywiście wsparcia 
udzieliła również  szlachta prze-
bywająca we Lwowie oraz oko-
licach. W ostatecznym wyniku 
ilość obrońców Lwowa wyniosła 
trzy tysięcy dwieście osób. Tata-
rzy planowali uderzyć przez ha-
lickie przedmieście. Jednak plan 
uległ zmianie. bo złapali w Her-
manowie  jakiegoś podstarostę, 
który powiedział, że siły obroń-
ców są pięciokrotnie większe, niż 
w rzeczywistości było.

Szenbaz Girej rozkazał przemie-
ścić się w inne miejsce na pola 
wiosek Malechowa, Grzybowic, 
Laszki i Sroki. Namioty chańskie 
były postawione na terenie zamku 
Petroneli Morawcowej w Lasz-
kach. Przeprowadzka, oczywi-
ście, łączyła się ze spaleniem wsi. 
Oprócz już wspomnianych miej-
scowości, w ogniu spłonęły Zbo-
iska, Krywczyce, Podborce, Prusy, 
Żydatycze, Kamienpol, Zamarsty-
nów oraz Podhołosko. Przed świ-
tem w piątek do Lwowa udało się 
przebić około stu dwudziestu żoł-
nierzom z chorągwi Ruszczyca z 
Okopów św. Trójcy. Szli oni z tyłu 
hordy od momentu, jak ta opuściła 
Kamieniec. Główna bitwa roze-

grała się w dzisiejszych granicach 
ulic Bohdana Chmielnickiego, 
Zamarstynowskiej, Czarnowoła, 
Lipińskiego. Z przodu występo-
wali Tatarzy-Lipkowie, służące 
niegdyś Koronie oraz ci, co prze-
bywali we lwowskich więzieniach 
i znali miasto.. Przewaga Tatarów 
była znaczna, ale  męstwo i zapał 
obrońców były nie bez znaczenia. 
Po kilku godzinach rzezi hetman 
Jabłonowski z oddziałami odszedł 
do dawnego ormiańskiego kościo-
ła św. Krzyża, gdzie był klasztor 
oo. Teatynów. Tatarski atak nieco 
zahamował tłum mieszczan i chło-
pów z cepami i kosami, którzy wy-
skoczyli ze wszystkich zakątków. 
Nie trudno sobie wyobrazić, jaką 
rzeź urządzili wśród nich wypraw-
ni w walkach Tatarzy. Inne cho-
rągwie również poukrywały się 
za murami pobliskich klasztorów 
i cerkwi: monastyru św. Bazyla, 
cerkwi św. Onufrego, św. Mikoła-
ja, klasztoru OO. Benedyktynów. 
W okolicach Starego Rynku na-
pastnicy trafili w wąskie uliczki. 
Wówczas w mieście każdy już brał 
co dało się do rąk i przez krakow-
ską bramę wyskakiwał włączając 
się do bitwy, która trwała tuż pod 
murami i kościołem Marii Śnież-
nej. Całe krakowskie przedmieście 
płonęło w ogniu. O czwartej po 
południu, Tatarzy zorientowali się, 
że ponoszą poważne straty i dlate-
go padł rozkaz odwrotu. 

Przed wieczorem horda znala-
zła  się okolicy wsi  Sokolniki. 
Po drodze spaliła Brzuchowice, 
Zimna Wodę, Rzęsną polską i ru-
ską, Kulparków, Skniłów, Zubrę. 
Następnego dnia ruszyła w kierun-
ku Drohowyżu, miedzy innymi z 
powodu pogarszającej się pogody. 
Nadchodził Orkan.

W pogoń za barbarzyńcami wysła-
no dwadzieścia chorągwi wojsko-
wych. Tatarzy udali  się w stronę 
Żydaczowa, Halicza oraz Tyśmie-
nicy. Po drodze palili i niszczyli 

wszystko na swoim szlaku, bez 
śladu zniknęło co najmniej dwa-
dzieścia wiosek. Ścigające wojska 
koronne znajdywały na tatarskim 
szlaku mnóstwo ofiar, bo oni z bra-
ku żywności nie brali jeńców. 

Hordę nie wojsko ale mróz i śnieg 
dopadły i zemściły się za najazd na 
te ziemie. Zaczęły im

padać konie, a ranni umierali dzie-
siątkami. 20 lutego za Śniatynem 
resztki tatarskiego wojska prze-
prawiły się przez Prut prawie bez 
koni. Więcej Tatarzy do Lwowa 
jako najeźdźcy nigdy nie wróci-
li.  Według zapisek hetmana Ja-
błonowskiego, zginęło ich ponad 
tysiąc. Z naszej strony, jak poda-
je hetman, było stu zabitych i sto 
pięćdziesiąt rannych. Do tej licz-
by należy doliczyć wziętych do 
niewoli oraz dwieście chłopów i 
mieszczan. Lwowski kronikarz ks. 
Józefowicz pisał, że najbardziej 
przerażająco miasto wyglądało w 
pobliżu klasztoru oo. Teatynów. 
Właśnie tu zginęli w bitwie prawie 
wszyscy mieszczanie, którzy tutaj 
się schronili.

Zabitych lwowiaków chowano na 
cmentarzach. Wielu spoczęło koło 
kościoła Marii Śnieżnej, gdzie 
trwała krwawa walka za Bramę 
Krakowską. Tatarów pochowano 
w kilku grobach na przedmieściu.

Źródła:

1) Stanisław Jan Jabłonowski  
Herb Prus III: http://prusowie.pl/
wybitni_prusowie/Jan_Jablonow-
ski.php
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temu Lwów został obroniony 
przed ostatnim najazdem ta-
tarskim”- http://slowopolskie.
org/320-lat-temu-lwow-zosta-
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najazdem-tatarskim/
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Lubczyka z Muzeum Sztuki Ukra-
ińskiej. 
Akcja ta polegała na utworzeniu 
zbiorów specjalnych w których 
gromadzono polskie malarstwo, 
książki, zabytkową broń, niepo-
prawną ideologicznie grafikę etc. 
a potem je bezpowrotnie niszczo-
no. Celem tego „przedsięwzięcia” 
było zatarcie śladów wielowieko-
wej kulturowej obecności Polski 
na tych terenach.
Po zakończeniu II Wojny Świato-
wej sowieckie władze zorganizo-
wały nowe oddziały w galerii ro-
syjskiej sztuki przedrewolucyjnej i 
sztuki narodów ZSRS.
Po odzyskaniu przez Ukrainę nie-
podległości, polskie dziedzictwo 
narodowe nie zostało zwrócone 
prawowitym właścicielom i po-
zostaje w gestii obecnych władz 
ukraińskich.

 Istniejące placówki Lwowskiej 
Galerii Obrazów:

galeria obrazów – ul. Stefanyka 
(d. Ossolińskich) 3,
galeria obrazów – pałac Potoc-
kich – ul. Kopernika 15,
muzeum książki – pałac sztuki – 
ul. Kopernika 15a,
muzeum Rusałki Dniestrowej 
– wieża cerkwi św. Ducha – ul. 
Kopernika 40,
muzeum zabytków starożytne-
go Lwowa – kościół św. Jana 
Chrzciciela – Stary Rynek

Kaplica Boimów – plac Kate-
dralny (d. Kapitulny) 1,
muzeum rzeźby barokowej Jana 
Jerzego Pinzla – kościół Klary-
sek – pl. Celny 1,
ekspozycja malarstwa batali-
stycznego (w tym ogromne ma-
lowidła z żółkiewskiej fary na 
zamku  w Olesku.

Wymienione zbiory stanowiące 
skarb dziedzictwa narodowego 
nie tylko, iż nie zostały Polsce 
zwrócone, ale są jeszcze wywo-
żone w niewiadomym kierun-
ku i systematycznie niszczone. 
Polskie władze zapewne w imię 
„poprawności politycznej” nie 
upomniały się o zwrot własności 
Narodu Polskiego.
W roku 1998 Lwowska Galeria 
Sztuki wystawiła „swoje” ekspo-
naty w Muzeum Przyrodniczym 
Miasta Krakowa. Zwróciłem się 
w tej sprawie /A.S./ do prezyden-
ta Krakowa Andrzeja Gołasia, 
lecz nie otrzymałem odpowiedzi. 
Wystawione zostało w Muzeum 
Przyrodniczym  w Krakowie 
m.in. oryginalne popiersie Ma-
rii Konopnickiej / replika na 
Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie/.
Grabież polskich dzieł sztuki 
rozpoczęła się już w XI wieku, 
kiedy książę czeski Brzetysław 
podczas najazdu na Polskę ob-
rabował Wielkopolskę – Poznań 
– Gniezno. Następnie obrabował 

zabytki w Krakowie. Rabunki 
kontynuowali Niemcy napada-
jąc na pierwszych Piastów na 
polskich ziemiach zachodnich, a 
potem Tatarzy i Turcy przez wie-
le wieków grabili polskie ziemie 
wschodnie. W 1655 roku w cza-
sie najazdu Szwedów zrabowali 
oni liczne dzieła sztuki, niszcząc 
kilkadziesiąt zamków obron-
nych. O rozmiarze tych rabun-
ków dokonanych przez Szwe-
dów świadczy wywiezionych z 
Krakowa 550 wozów z cennymi 
zabytkami dzieł sztuki, a zabyt-
kowe wyposażenie zamku Lubo-
mirskich z Wiśnicza  wywieźli do 
Gdańska na 150 wozach, w po-
dobny sposób wywożąc zabytki 
z innych polskich miast. Obecnie 
szwedzkie muzea przepełnione 
są polskimi dziełami sztuki i nikt 
się nie upomina o nie. Rozpo-
czynając walkę z Konfederację 
Barską w 1768 roku, wojska ro-
syjskie rabowały polskie miasta, 
najbardziej rabując w Krakowie 
zabytki wawelskie wywożąc ze 
skarbca koronnego historyczne 
pamiątki i wawelskie arrasy; 
arrasy z Zamku Królewskiego 
w Warszawie zabrali po II roz-
biorze 350 sztuk. Po Rosjanach 
Prusacy w  1795 roku napadli na 
Kraków i zrabowali skarbiec ko-
ronny, a cenne jego zabytki prze-
topili u siebie. 
Austriacy zniszczyli na Wawelu 
dwa kościoły i niektóre zabyt-

kowe domy, a Zamek Królewski 
zbezcześcili zamieniając go na 
koszary wojskowe.  Niszczenie 
Wawelu kontynuowali Niem-
cy w czasie II wojny światowej. 
Południowi sojusznicy Hitlera 
Słowacy wkraczając do Polski 1 
września 1939 roku rabowali na 
Podhalu zabytki polskiej kultu-
ry. 
Z pałacu Uznańskich w Szafla-
rach Słowacy zrabowali przeszło 
sto dzieł sztuki, obrazy, rzeźby 
zabytkowe, meble i inne przed-
mioty artystyczne, a w Nowym 
Targu bibliotekę, archiwum 
spisko-orawskie, obrabowali 
również ci hitlerowscy sojuszni-
cy kilka cennych rzeźb religij-
nych z przydrożnych kapliczek 
na Podhalu. Słowacy zagrabili 
również dużą bibliotekę księży 
pijarów z Podolińca leżącego 
kiedyś na polskim Spiszu. Była 
to do rozbiorów Polski trzecia 
co wielkości biblioteka w kraju 
– po Bibliotece Jagiellońskiej  i 
Załuskich. Składała się w du-
żej mierze z księgozbiorów pol-
skich magnatów, którzy przed 
najazdem szwedzkim w 1655 
roku uciekli do starosty  Lubo-
mirskiego w Lubowli na Spiszu 
i zabrali ze sobą ważne książki, 
które następnie tam pozostały. 
Pod koniec XIX wieku władze 
austriackie zlikwidowały polskie 
seminarium księży Pijarów w Po-
dolińcu i bibliotekę, a jej księgo-
zbiór rozdzielono tak, iż polskie 
rękopisy literackie i staropolskie 
pierwodruki przekazano do na-
rodowej słowackiej biblioteki w 
Martinie, Maticy Słoweńskiej, 
księgozbiór w językach obcych 
dano bibliotece w Budapeszcie, 
a sporo innych książek złożono 
w bibliotece w Kieżmarku. Rów-
nież Ukraina przywłaszczyła so-
bie tysiące polskich dzieł sztuki. 
Gdy w latach 60 ubiegłego wieku 
wybierałem się na wycieczkę do 
Kijowa (J.M.) wybitny badacz 
twórczości Józefa Ignacego Kra-
szewskiego, ówczesny rektor 
krakowskiej WSP Wincenty 
Danek prosił mnie abym się do-
wiedział ci się stało z Muzeum 
Kraszewskiego w Żytomierzu. 
W Kijowie rektor ukraińskiego 
Muzeum Narodowego zawiózł 
mnie do dużego budynku, gdzie 

znajdował się magazyn dzieł 
sztuki, by zorientować się, czy są 
tam pamiątki po Kraszewskim 
z muzeum z Żytomierza. Kie-
rownik magazynu powiadomił 
mnie, że tylko mała część maga-
zynu została zinwentaryzowana, 
a 90 procent zabytków oczekuje 
rejestru. Wówczas przeszliśmy 
chodnikiem długiego budynku, 
aby dostrzec jakieś pamiątki 
po Kraszewskim. I oto po obu 
stronach magazynu leżały dwu-
metrowej wysokości stosy zabyt-
ków, ciągnące się na długości ok. 
150 metrów; stosy te zawierały 
obrazy, rzeźby, zabytkowe me-
ble itd. Zebrane tu ze wszyst-
kich polskich muzeów, pałaców 
i dworków naszego międzywo-
jennego Podola. Tych zabytków 
było tysiące.
Bardzo przeżyłem /J.M./ gdy w 
Martinie na Słowacji zobaczy-
łem stos  staropolskich niezna-
nych rękopisów literackich i 
pierwodruków. Pomyślałem, iż 
gdyby te dzieła zostały zbada-
ne mogłoby się okazać, że na-
sza literatura staropolska była 
o wiele bogatsza, niż się o niej 
pisze w opracowaniach nauko-
wych i podręcznikach.. Zaape-
lowałem do władz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i pracowników 
naukowych tej uczelni, aby po-
jechali do Martina i zbadali te 
zabytki. Niestety niczego w tym 
celu nie uczyniono. Namawiałem 
też /J.M./  dyrekcję Biblioteki 
Jagiellońskiej, aby domagali się 
zwrotu naszego księgozbioru 
zrabowanego z Podolińca, któ-
ry znajduje się obecnie w Mati-
cy Slowenskiej w Martinie, lub, 
aby dokonano wymiany wielu 
książek, bo i w naszej Jagiellon-
ce znajduje się nieco słowackich 
druków. Niestety dyrekcja Bi-
blioteki Jagiellońskiej niczego 
w tej sprawie nie uczyniła. W 
opisanych sprawach rabunku 
dziedzictwa narodowego zwróci-
łem się/J.M./ do ówczesnego pre-
zydenta RP Lecha Wałęsy, który 
również niczego nie uczynił.

Opracowanie” Lwowskie Spotka-
nia”
prof. Jan Majda - UJ, Aleksander 
Szumański                          

/ Gmach Ossolineum we Lwowie, początek XX w. - Ossolineum
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gmina: Delejów 
powiat: stanisławowski 
województwo: stanisławowskie

Na historycznej ziemi halickiej 
sięgającej początków Rzeczypo-
spolitej, 30 km od Stanisławowa 
wśród pagórków, łąk, pól i sta-
wów, rzadziej lasów schowana 
jest Meducha, wieś pachnąca 
bzami i tytoniem uprawianym 
tu od wieków. Położona u stóp 
Łysej Góry, 348,7  m.n.p.m. 
rzeczka Bebełka wpadająca 
pod Haliczem do Dniestra. 

W okolicy Meduchy odkryto 

znaczne pokłady gipsu i kamie-
nia ozdobnego alabastru białe-
go, przeźroczystego a czasami 
nawet z różowo-czerwonymi 
żyłkami. 

MEDUCHA

Pierwsze wzmianki o wiosce 
sięgają XV w. Dokumenty wspo-
minają o konflikcie majątkowym 
arcybiskupa Jana Odrowąża z 
braćmi Stefanem i Zygmuntem z 
Meduchy, oraz ich macochą He-
leną. Wówczas wieś podzielona 
była na kilku właścicieli. Michał 
ze Strzelisk sprzedał swoją część 

za 200 grzywien arcybiskupo-
wi lwowskiemu Grzegorzowi 
z Sanoka. Jeszcze inną częścią 
wsi władał Mikołaj Karnkowski 
(Czarnkowski) miecznik halicki. 

Z czasem całą wieś wykupili ar-
cybiskupi lwowscy i władali nią 
do XX wieku. Historia 

okrutnie doświadczała Medu-
chę, leżąca na szlaku twierdz 
broniących Rzeczypospolitej. W 
dokumentach odnotowano spale-
nie wsi w 1620 r. przez Turków i 
Tatarów. Od 1885 r. wieś należała 
do rzymskokatolickiej parafii w 
Kąkolnikach. Utworzenie samo-
dzielnej parafii planowano w la-
tach dziewięćdziesiątych XVIII 
wieku. Plany te udało zrealizować 
dopiero w 1918 roku, kiedy utwo-
rzono samodzielna ekspozyturę, a 
w 1925 roku w ramach dekanatu 
kąkolnickiego samodzielną para-
fię z wsiami Międzyhorce, Siemi-
kowce, i Koroniec. Wcześniej w 
roku 1870 poświęcono murowaną 
kaplicę, której darczyńcami była 
miejscowa szlachta zagrodowa. 
W latach 1912-1913 wybudo-
wano obecny kościół. Świątynię 
ulokowano w południowej części 
wsi. Nieocenione było zaangażo-
wanie parafian i pomoc później-
szego świętego arcybiskupa Jó-
zefa Bilczewskiego. Arcybiskup 
przeznaczył na budowę cegłę. Z 
rozebranej starej kaplicy wybudo-
wano plebanię, stajnie i spichlerz. 

Meducha wg GUS z 1931 roku 
liczyła 1756 mieszkańców, w tym 
1252 to katolicy. We wsi były 
354 zagrody. Przeważała ludność 
polska, Ukraińcy stanowili około 
25%. Mieszkało tu około 40 Ży-
dów, zabranych do getta na po-
czątku 1941 roku, gdzie zostali 
zamordowani. 

Wśród kapłanów Meduchy 
byli m.in. ks. Adolf Tarczyński 

(1883-1954), wikariusz w latach 
1919-1922, ks. Stanisław Cem-
bruch (1878-1962), administra-
tor w latach 1926-1935. Ostatnim 
proboszczem był ks. Piotr Zawo-
ra (1953 - 1971).

TAJNY POCIĄG

Fala mordów zbliżała się do 
Meduchy. Pod koniec 1943 r. pro-
boszcz ks. Piotr Zawora, udał się 
do swojej rodzinnej parafii Wyso-
ka w powiecie łańcuckim prosić 
o pomoc i możliwość przyjęcia 
Meudszan przez mieszkańców 
wioski. Proboszcz Stanisław Sa-
bat po konsultacji z mieszkańca-
mi i sołtysem Wojciechem Wojna-
rem, chętnie zgodzili się otworzyć 
szeroko drzwi swoich domów dla 
gości. Problem nie był łatwy do 
rozwiązania, bo chodziło o  blisko 
1300 osób z dobytkiem. Exodus 
przyspieszył napad upowców na 
wioskę 13 lutego 1944 roku. Ban-
derowcy zamordowali część ludzi 
paląc budynki i zabudowania. 
Trzeba było się spieszyć. 

W Wysokiej w grupę przygo-
towującą tajny plan oprócz pro-
boszcza Sabata włączyli się m. 
in. Władysław Skulski, Wojciech 
Wojnar i kolejarz pan Chojn. 
Wszystko to odbywało się bez 
wiedzy Niemców, a w Medusze 
Ukraińców. 

W parafii ks. Zawory ludzie 
czekali spakowani, Wysoczanie, 
przeprowadzali niezbędne re-
monty, przygotowywano miej-
sca w domach oczekując gości. 
Kolejarze przygotowali pociąg z 
wagonami bydlęcymi do którego 
Meduszanie zapakowali dobytek.  
W pierwszych dniach kwietnia 
transport wjechał  na stację w 
Łańcucie. Wysoczanie kto tylko 
miał furmankę ruszał na oddalona 
o 5 km stację. Furmanki kursowa-
ły tak długo, aż ostatni wędrowcy 
dotarli do celu. Księdza Zaworę 
wraz z siostrą i jej dwoma córka-
mi przyjęli pod swój dach Maria 
i Stanisław Michnów. Wielkie 
serce Wysoczanie i mieszkańcy 
okolicznych  wiosek otwierali nie 
tylko na Meduszan. Domy miesz-
kańców byłe pełne ekspatriantów. 

Wkrótce Ks. Piotr Zawora z czę-
ścią parafian przybył do Szczańca 
w powiecie świebodzickim, gdzie 
był pierwszym proboszczem pa-
rafii po 45 roku. Osiadł na stałe w 
Szczecinku obejmując probostwo 
w kościele pod wezwaniem Św. 
Ducha. Tutaj też został pocho-
wany. Ks. Piotr Zawora, dziekan 
prałat, radca Kurii Gorzowskiej 
zapisał się jako kapłan niezłomny, 
który w latach powojennych wg 
komunistów był zagrożeniem dla 
Polski Ludowej. 

ŻYĆ ABY PRZETRWAĆ

Tylko dzięki ks. Piotrze Zawo-

rze i działającej w wiosce samo-
obronie Meducha uniknęła całko-
witego zniszczenia. Niestety bez 
ofiar się nie odbyło. Tylko po-
między lutym, a czerwcem 1944 
banderowcy zamordowali 53 Po-
laków, w tym całe rodziny. W po-
bliżu stawu za wioską znaleziono 
czworo dzieci z sąsiedniej wsi w 
wieku 8-10 lat związanych razem 
kolczastym drutem i utopionych. 
Innym razem banderowcy zamor-
dowali na drodze 3 Polaków, w 
tym 2 kobiety, oraz 2 żołnierzy 
sowieckich. Ukraińcy zajmowali 
się również donosem. Po takiej 
akcji NKWD zesłało w 1940 r.  
na Sybir kierownik miejscowej 
szkoły Michała Bilińskiego. 

Po wyjedzie Polaków kościół 
został zamknięty. Władze ra-
dzieckie urządziły tu magazyny. 
Wyposażenie kościoła Medusza-
nie wywieźli do Wysokiej. Wcze-
śniej ks. Zawora księgi metrykal-
ne zdeponował w Haliczu

ŚWIĄTYNIA

Kościół zbudowany jest na pla-
nie prostokąta o trójprzęsłowej 
nawie, która tradycyjnie przecho-
dzi łukiem tęczowym w węższe o 
połowę prezbiterium, do którego 
przylegają zakrystia i skarbiec. 
Nawa i prezbiterium proste bez 
artykulacji. Strop drewniany tyn-
kowany  ze sklepieniem pseudo-
kolebkowym, w kształcie elip-
tycznym. Okna w prezbiterium 
kwadratowe. Okna w nawie po 
trzy po trzy z każdej strony pro-
stokątne zakończone  półkoli-
stymi  łukami. Chór wsparty jest 
na dwóch murowanych filarach 
z wkomponowanymi półkolisty-
mi arkadami. Na chór prowadzą 
drewniane schody. Podłoga drew-
niana zbutwiała. Na sklepieniu 
pozostałości pięknych niegdyś 
malowideł z fragmentami anio-
łów. Przed wejściem do prezbi-
terium po obu stronach wyraźne 
malowidła postaci świętych Piotr 
i Pawła. Kościół jest niezabez-
pieczony, przez dziurawy dach 
podczas deszczu wlewają się 
strumienie wody.  Przy wejściu 
do świątyni dębowe olbrzymie 
drzwi. Nad drzwiami widnieje 
rok „1913” i napis „ORĘDOW-
NICZKO RÓŻAŃCA SWIĘ-
TEGO MUDL SIĘ ZA NAMI” 
(pisownia oryg.).

Dzisiaj kościół jest zrujnowany 
opłakanym stanie. Pozostałości 
malowideł, posadzek mówią o 
jego dawnej świetności. Jedyny-
mi strażnikami świątyni są bocia-
ny, które uwiły sobie gniazdo na 
zniszczonej wieży, skąd spoglą-
dają na pagórki i łany zbóż oko-
licznej ziemi.

Ryszard Frączek
kontakt@naszekresy.pl

MEDUCHA
Kościół Matki Bożej Różańcowej
Ryszard Frączek
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/ Meducha kościół

/ Na ścianach przed wejściem do prezbiterium po obu stronach widoczne są malowidła 
po¬staci świętych Piotra i Pawła.
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

kresyinfo@btx.pl
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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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