
Fortyfikacje ziemne usypane wo-
kół zamku w Zbarażu, bronione 
były podczas powstania Chmiel-
nickiego przez około 9-tysięczną 
załogę polską wraz z chorągwia-
mi Wiśniowieckiego i oddziałem 
piechoty niemieckiej. 
Wojskami tymi dowodzili trzej 
regimentarze: Andrzej Firlej, Sta-
nisław Lanckoroński i Mikołaj 
Ostroróg, lecz prawdziwym do-
wódcą obrony był książę Jeremi 
Wiśniowiecki.  W obozie obecni 

byli także Aleksander Koniecpol-
ski i starosta krasnostawski Ma-
rek Sobieski.
Oblegające wojska liczyły 70 ty-
sięcy Kozaków i 40 tysięcy Tata-
rów. Ponadto kilkadziesiąt tysięcy 
ruskiej czerni. Dowódcą armii 
kozackiej był hetman wojsk za-
poroskich Bohdan Chmielnicki, 
a Tatarami dowodził sam chan 
krymski Islam III Girej. Oblega-
jący mieli 30 dział, obrońcy tylko 
połowę tego. 

KSI odznaczony Medalem 
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15 lipca 1410 - Bitwa pod Grunwaldem
Jedna z największych bitew w hi-
storii średniowiecznej Europy (pod 
względem liczby uczestników).
Bitwę stoczone na polach pod 
Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, w 
czasie trwania wielkiej wojny mię-
dzy siłami zakonu krzyżackiego, 
wspomaganego przez rycerstwo 
zachodnioeuropejskie (głównie z 
Czech, z wielu państewek na Ślą-
sku, z Pomorza Zachodniego i z po-
zostałych państewek Rzeszy), pod 
dowództwem wielkiego mistrza 
Ulricha von Jungingena, a połączo-
nymi siłami polskimi i litewskimi 
(złożonymi głównie z Polaków, 

Litwinów i Rusinów) oraz niewiel-
kich wojsk tatarskich wspieranymi 
lennikami obu tych krajów (Ho-
spodarstwo Mołdawskie, Księstwo 
Mazowieckie, księstwo płockie, 
księstwo bełskie, Podole i litewskie 
lenna na Rusi) oraz najemnikami 
z Czech, Moraw i z państewek ze 
Śląska oraz uciekinierami ze Złotej 
Ordy i chorągwiami prywatnymi 
(między innymi chorągiew z No-
wogrodu Wielkiego księcia Lin-
gwena Semena), pod dowództwem 
króla Polski Władysława II Jagiełły 
i wielkiego księcia litewskiego Wi-
tolda. 

10 lipca–22 sierpnia 1649- obrona Zbaraża

Błękitnym  „Kwiatem Lnu „ czcić 
będziemy nasze rocznice

Prof. dr Ryszard Szawłowski; w przedmowie do książki:  „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 r .” , napisał między innymi : „..  zbrodnia wołyńsko-małopolska 
była trzecim ludobójstwem na narodzie polskim, po niemieckim i sowieckim popełnionym w czasie ostatniej 
wojny.” Taką samą kwalifikację zbrodni OUN-UPA przyjęli prokuratorzy z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. Dokończenie na stronie  11
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Po kilku miesiącach apeli Tar-
nów zawiesi współpracę z Tar-
nopolem. Rada ukraińskiego 
miasta w marcu nazwało sta-
dion imieniem Romana Szu-
chewycza, który był jednym z 
dowódców Ukraińskiego Armii 
Powstańczej odpowiedzialnej za 
rzeź na Wołyniu. Po tym akcie o 
zerwanie współpracy Tarnowa z 
Tarnopolem apelowali niektórzy 
radni, a także przedstawiciele 
Solidarnej Polski oraz Konfede-
racji. Ostatecznie po opinii In-
stytutu Pamięci Narodowej oraz 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, tarnowscy radni jednogło-
śnie zdecydowali o zawieszeniu 
trwającego od 17 lat porozumie-
nia o współpracy z Tarnopolem. 
Jak zaznacza przewodniczący 
tarnowskiej Rady Miejskiej Ja-
kub Kwaśny, w uchwale jedno-
cześnie zapisano otwartość na 
dialog z Tarnopolem o trudnej 
historii narodu polskiego i ukra-
ińskiego.
„Jeżeli władze Tarnopola będą 
otwarte na taki dialog, to myślę, 
że warto się spotkać i być może 
zorganizować jakąś wspólną sesję 
historyczną gdzie te wątki byłyby 
poruszone. A zatem zawieszenie, 
jest tak naprawdę również zapro-
szeniem do dialogu. Jeżeli strona 
ukraińska tego zaproszenia nie 
podejmie, to tak szczerze mówiąc 
to w zasadzie do tej pory i tak było 
martwym porozumieniem. Jakiś 

wspólnych inicjatyw w zasadzie do 
tej pory nie było. Być może teraz to 
się zmieni” - wyjaśnia przewodni-
czący tarnowskiej Rady Miejskiej 
Jakub Kwaśny. 

Przeciwko zawieszaniu porozu-
mienia z Tarnopolem był prezy-
dent Tarnowa. Roman Ciepiela 
uważał, że trzeba wyrazić swoją 
stanowczą dezaprobatę dla gloryfi-
kacji Szuchewycza przez tarnopol-
ską radę miasta. Jednak zdaniem 
prezydenta Ciepieli zawieszenie 
współpracy „pogrzebie możliwo-
ści jakiejkolwiek rozmowy, nawet 
tej trudnej o krwawej historii, wi-
nie i odpowiedzialności”. Jednak 
18 tarnowskich radnych opowie-
działo się za zawieszeniem poro-
zumienia o współpracy z Tarno-
polem, dwoje się wstrzymało, a 
pięcioro w ogóle nie wzięło udzia-

łu w tym głosowaniu. 
Zachowanie prezydenta Tarnowa 
w tej sprawie krytykuje działacz 
Solidarnej Polski Dariusz Nie-
miec, który już w marcu apelował 
do prezydenta o zerwanie współ-
pracy z Tarnopolem. „Jeśli pre-
zydent rzeczywiście określił te de-
cyzje jako historyczną porażkę to 
powiem tak: jest sobie taki włodarz 
miasta, który boi się podejmowa-
nia stanowczych decyzji, próbuje 
rozmywać pewne sytuacje, zadusić 
odmienne zdanie. I nie chce bro-
nić dobrego imienia swojej małej 
ojczyzny. O to obraz prawdziwej 
porażki. Ta decyzja była koniecz-
na. Uważam, że trzeba bronić 
pewnych wartości. Przez ostatnie 
miesiące opluwano ofiary rzezi 
wołyńskiej. Tutaj żaden dialog nie 
był możliwy i strona ukraińska da-
wała temu wyraz kilkukrotnie”.
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Mistrz II planu. 29 czerwca 
minęła kolejna rocznica urodzin 
Gustawa Lutkiewicza
Redakcja

Poetki z Kresów, poetki 
o Kresach
Redakcja

Tarnów zawiesza współpracę z 
Tarnopolem  
Redakcja za radiokrakow.pl 

Wesprzyj Fundację
Redakcja

26 czerwca w sobotę odbyło się 
w Strzelcach Opolskich spotkanie 
Kuby Kozłowskiego.

Poetki z Kresów, poetki o Kresach.
Miejscem spotkanie była Miejska 
i Gminna Biblioteka Publiczna w 
Strzelcach Opolskich a prezentacji 
dokonał Tomasza Kuba Kozłowski 
z Domu Spotkań z Historią w War-
szawie. 

Opowieść o znanych i zapomnia-
nych poetkach urodzonych na 
ziemiach południowo-wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej a 
także poetycki opis Lwowa i Zie-
mi Lwowskiej, Pokucia i Podola 
utrwalony przez kobiety będące 
tematem spotkania ilustrowanego 
oryginalną ikonografią z epoki. 
Projekt plakatu - Luiza Sucharda
 

Gustaw Lutkiewicz (ur. 29 czerw-
ca 1924 w Kownie, zm. 24 lutego 
2017 w Warszawie – polski aktor 
teatralny, filmowy, telewizyjny i 
radiowy oraz piosenkarz.
Urodził się w polskiej rodzinie 
w Kownie. Jeszcze w okresie 
międzywojennym rodzina Lut-
kiewiczów przeniosła się do Wił-
komierza, gdzie ojciec został se-
kretarzem gimnazjum polskiego. 
W 1945 Lutkiewiczowie przenie-
śli się do Suwałk.
Gustaw Lutkiewicz najpierw roz-
począł studia prawnicze na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W tym okresie po raz 
pierwszy zaangażował się do pra-
cy w teatrze (dorabiał jako statysta 
w teatrze w Toruniu). Tutaj na-
stąpił przełom w jego życiu, gdy 
podjął decyzję o zostaniu aktorem. 
Przeniósł się do Łodzi, gdzie w 
1949 ukończył studia na Wydziale 
Aktorskim Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie 
(wówczas z siedzibą w Łodzi).
Występował na deskach Teatru 
Nowego (1949–1960) i Teatru 
7.15 (1960–1961), a następnie 
na scenach warszawskich: Teatru 

Dramatycznego (1961–1963), Te-
atru Powszechnego (1963–1969), 
Teatru Narodowego (1969–1974) 
oraz ponownie Teatru Powszech-
nego im. Zygmunta Hübnera 
(1974–2010). 31 sierpnia 2010 
wycofał się z życia artystyczne-
go z uwagi na postępującą utratę 
wzroku.
Często występował w słucho-
wiskach radiowych. Za tę formę 
twórczości w 1994 otrzymał „Zło-
ty Mikrofon” - za rok 1993 - za 

wieloletnią współpracę z Polskim 
Radio oraz za kreację postaci Poli-
karpa Lepieszki w powieści radio-
wej „W Jezioranach”.
Występował również w Teatrze 
Telewizji. Był cenionym odtwór-
cą ballad Bułata Okudżawy (m.in. 
słynna Modlitwa z lat 60.).
Zmarł 24 lutego 2017, w wieku 92 
lat. 7 marca został pochowany w 
Alei Zasłużonych Cmentarza Woj-
skowego na Powązkach (kwatera 
G-tuje-32).
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Zamość zaprasza na:
Redakcja 
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X Bydgoskie Dni Kresowe
Redakcja  za Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej 
„Wschód”

X Dni Kresowe rozpoczęły się 
już 20 czerwca 2021 o godzinie 
10:00 Mszą Świętą w parafii pw. 
św. Łukasza i św. Rity przy ulicy 
gen. Bora-Komorowskiego w For-
donie. 

Po Mszy Świętej można było obej-
rzeć wystawę pt. ,,Polskie Kresy 
od Wilna do Drohobycza i 

Stanisławowa – podróż sentymen-
talna”. 

Jak podaje : Portal Kujawski 
(www.portalkujawski.pl/byd-
goszcz) :  Dni Kresowe to szcze-

gólne wydarzenie w Bydgoszczy, 
bowiem wielu bydgoszczan wy-
wodzi się z Kresów dawnej Rze-
czypospolitej, co związane jest z 
przesiedleniami jakie odbyły się 
po II wojnie światowej. Wielu z 
nostalgią myśli o ziemiach daw-
nych swoich przodków ......

Od dekady w Bydgoszczy orga-
nizowane są w okresie czerwca 
Dni Kresowe. Postacią, która co 
roku dbała o to, aby wszystko or-
ganizacyjnie dopiąć był Zdzisław 
Cisowski, mający pochodzenie 
kresowe. Zmarł on w październi-

ku, co mogło wywołać niepokój o 
przyszłość dzieła jakim są dni Kre-
sowe. W inicjatywę zaangażowały 
się jednak jego dzieci....... 

W tym roku parafia św. Łukasza i 
św. Rity w Fordonie była współ-
gospodarzem X Bydgoskich Dni 
Kresowych, wydarzenia wyjątko-
wego w Bydgoszczy. . .. Co roku 
środowiska kresowe odwiedzają 
inną parafię, aby wraz ze wspólno-
tą modlić się za Ojczyznę oraz na-
ród polski, zamieszkujący Polskę, 
ale też ziemię niegdyś tworzącą 
Rzeczypospolitą.

Warszawa zaprasza 
na Marsz Pamięci:
Redakcja 

Warszawskie społeczne uroczysto-
ści 78. rocznicy Krwawej Niedzie-
li na Wołyniu rozpoczną się zbiór-
ką w dniu 11 lipca 2021 o godzinie 
12:00 na placu przy Katedrze pw. 
Św. Michała Archanioła i Św. Flo-
riana Męczennika od strony zoo.

Tu będą też rozdawane nalepki 
Kwiat Lnu którym w pamięci „ze-
pniemy” oba brzegi Wisły

Ks. Andrzej który w latach po-
przednich odprawiał „Niedokoń-
czone msze kresowe” nie żyje 
dlatego o godzinie 12:30 odbędzie 
się w Katedrze Msza Parafialna 
do której można będzie dołączyć 
i pomodlić się w intencji ofiar lu-
dobójstwa. 

Po mszy, ok 13:00 odbędzie się uli-
cami Pragi i Śródmieścia MARSZ 
PAMIĘCI poświęcony ofiarom lu-
dobójstwa.

Marsz przejdzie trasą: ul. Floriań-
ska, Ks. Ignacego Kłopotowskie-

go, Ul Jagiellońską, Al. Solidar-
ności, ul. Bielańską, ul. Długą i 
ul. Miodową do Krakowskiego 
Przedmieścia 

Marsz zakończy się tradycyjnie 
przed Tablicą Wołyńską umiesz-
czoną na fasadzie Domu Polonii 
przy Krakowskim Przedmieściu 
64.

Uczestnicy mszy i MP, o ile nie 
nastąpią dalsze złagodzenia pan-
demicznych obostrzeń winni po-
siadać maseczki ochronne i za-
chować stosowne odległości w 
Katedrze Praskiej podczas mszy i 
podczas marszu.

Zalecamy zaopatrzenie się w na-
poje chłodzące, flagi tylko w bar-
wach białoczerwonych jak też 
bannery i transparenty przywołu-
jące pamięć ludobójstwa

Patron Medialny - Kresowy Ser-
wis Informacyjny.  

1 1 lipca 2021
PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ
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Dębno zaprasza
Antoni Dąbrowski 

Kędzierzyn-Koźle zaprasza
Witold Listowski 

Zaproszenie do Wrocławia
Redakcja 

Chodzież zaprasza
Redakcja 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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W piątek przed południem otrzy-
małem listę imienną z biura rady 
miejskiej, kto i jak głosował za po-
nownym rozpatrzeniem po waka-
cjach naszej petycji, czyli przeciw-
ko poddaniu pod głosowanie naszej 
inicjatywy oraz petycji radnego 
Rafała Traksa, dotyczącej zawie-
szenia relacji partnerskich Elbląga 
z Tarnopolem na czwartkowej sesji 
rady miasta. Za ponownym proce-
dowaniem obu petycji po waka-
cjach głosowało 13 radnych z PO, 
SLD i Klubu radnych urzędujące-
go prezydenta Witolda Wróblew-
skiego. 11 radnych, w tym wszyst-
kich ośmiu z PiS, było przeciwko, 
czyli za opowiedzeniem się od razu 
na oboma kwestiami. Jedna radna z 
Klubu radnych Witolda Wróblew-
skiego, pani Krystyna Urbaniak 
wstrzymała się od głosu. Krótko 
rzecz ujmując, nie mieści się to w 
głowie, że: można wznieść się aż 
na takie wyżyny hipokryzji i zakła-
mania, jakiego dokonała w czwar-
tek 24 czerwca rządząca Elblągiem 
koalicja Europejczyków. 

Nie dość, że mało było przewodni-
czącemu obecnej rady miejskiej w 
Elblągu panu Czyżykowi, jedno-
znacznych opinii środowisk kreso-
wych, które otrzymał na piśmie w 
odpowiedzi, na swoją własną oso-
bistą prośbę, skierowaną do nich w 
tej sprawie, to okazało się, że trze-
ba nagle powołać jakąś specjalną 
komisję, która pochyli się nad tym 
tematem, bo bez powołania przez 
radę specjalnej komisji, która osta-
tecznie rozważy ten temat nie da 
się podjąć dezycji na podstawie sa-
mych opinii środowisk kresowych 
i IPN. 

Jakoś rada miejska partnerskie-
go wobec Elbląga - Tarnopola, by 
podjąć decyzję o nadaniu miej-
skiemu stadionowi w tym mieście 
imienia zwyrodniałego mordercy 
Polaków, dowódcy UPA Romana 
Szuchewycza, nie potrzebowała do 
tego, powoływania jakichkolwiek 
komisji, a o zasięganiu czyichkol-
wiek opinii nie wspominając. To 
samo zresztą uczyniła przed kil-
koma dniami Rada obwodu lwow-
skiego, która postanowiła, że Rok 
2022, będzie rokiem... UPA. To 
rzecz jasna kolejny gest przyjaźni, 
taki sam jak wcześniejszy władz 
Tarnopola wobec Polski i Polaków 
oraz naszych uczuć, które mają 
głęboko w czterech literach. Rada 
obwodu lwowskiego, tak jak rada 
miejska Tarnopola i jej mer Serhij 
Nadał, nie miała żadnych proble-
mów, ani też oporów, by po raz 
kolejny plunąć Polakom w twarz i 
nie potrzebowała do podjęcia przez 
siebie wrogiej wobec nas Polaków 
decyzji,jakichkolwiek komisji i za-
sięgania czyichkolwiek opinii.

Na największe wyżyny hipokryzji 
w tej sprawie wzniósł się w czasie 
czwartkowej sesji były radny PiS, a 
obecnie radny niezależny, pan Pa-
weł Fedorczyk, który w kwietniu 
pouczał wszystkich, w odniesieniu 
do kwestii pomnika Piłsudskiego 

i Ojców Naszej Niepodległości, 
który ma stanąć na początku listo-
pada na elbląskiej starówce, że my 
dziś mamy z tym problem, a Nie-
mieccy włodarze Elbląga przed 
pierwszą wojną światową, nie 
mieli żadnych podobnych proble-
mów z decyzją o godnym upamięt-
nieniu swoich bohaterów wojny z 
Francją z lat 1870 - 1871, wzno-
sząc im pomnik przy dzisiejszym 
Placu Słowiańskim. I ten sam 
,,moralista’’ pan Fedorczyk miał 
na wczorajszej sesji gigantyczny 
wręcz problem z kwestią zmiany 
nazwy ronda Tarnopol na Ofiar 
Wołynia, i z przynajmniej zawie-
szeniem do odwołania relacji z 
banderowskimi władzami Tarno-
pola. Wzniósł się tym samym na 
wyżyny hipokryzji i udowodnił, że 
jego wiarygodność, jako radnego 
jest mniejsza, niż zero! Zapomniał 
widać bidulek, o tym co mówił 
dwa miesiące temu i że zostało to 
nagrane, i że ktoś może dokładnie 
przeanalizować wypowiedziane 
przez niego samego słowa. I tacy 
właśnie ludzie rządzą naszym 
miastem. Osobnicy bez żadnych 
zasad, honoru i chociażby zwykłej 
ludzkiej przyzwoitości. Czy można 
więc było spodziewać się po takich 
osobach władających dziś niepo-
dzielnie naszym miastem innej 
decyzji, niż tej którą podjęli? Na to 
pytanie, niech jednak każdy odpo-
wie już sobie sam.

Jakże inną, bo odważną decyzję w 
tej samej dokładnie sprawie pod-
jęli włodarze Tarnowa, którzy na 
czwartkowej sesji rady miejskiej, 
zawiesili do odwołania relacje 
partnerskie z Tarnopolem, które 
władze Tarnowa ostatnie decyzje 
banderowskich władz Tarnopola... 
uznały za całkowicie nieakcepto-
walne. Jak widać tylko tchórzy z 
elbląskiej rady miejskiej nie stać 
jest na taki odważny i zdecydo-
wany krok, pośród wszystkich 
pozostałych miast w Polsce, które 
tak jak Elbląg, zawarły kiedyś po-
rozumienia partnerskie z władzami 
tego ,,ukraińskiego’’ miasta, a dziś 
wszystkie one albo zerwały, lub 
zawiesiły swoje stosunki do odwo-
łania z obecnymi władzami Tarno-
pola, i teraz będą powoływać jakieś 
operetkową komisję, by rozważać 
w nieskończoność, czyli na święte-
go nigdy, przynajmniej zawiesze-
nie swoich relacji z Tarnopolem, co 

nigdy w rzeczywistości nie nastąpi, 
a o zmianie nazwy ronda Tarno-
pol na Ofiar Wołynia za ich pano-
wania, nie ma nawet co marzyć. 
Czwartkowa decyzja większości 
radnych obecnej koalicji rządzącej 
Elblągiem, ma bowiem jedynie na 
celu rozmycie całej sprawy, licząc 
w ten sposób, że po wakacjach 
wszyscy już o tym zapomną i nie 
będą już musieli oni wracać do tej 
niewygodnej dla nich sprawy. Jest 
to dokładnie powtórzenie takiego 
samego manewru, jakiego doko-
nali w lipcu 2016 roku posłowie 
PiS, PO i PSL ponad podziałami w 
kwestii ustawy dotyczącej ,,Krwa-
wej Niedzieli na Wołyniu - 11 lipca 
1943 roku’’, kiedy to zamiast usta-
wy, przyjęli jedynie uchwałę, nie 
mającą żadnej mocy prawnej i tym 
samym nie zobowiązującej żad-
nych władz w Polsce, począwszy 
od rządowych na samorządowych 
kończąc, których nie obliguje tym 
samym zachowywanie tej roczni-
cy, jako święta państwowego, do 
czego musieliby się stosować, gdy-
by była to ustawa, będąca nakazem 
prawa. Oczywiście obiecano potem 
Kresowianom, jak zwykle w takich 
przypadkach, że Sejm pochyli się 
w późniejszym czasie nad ustawo-
wym ogłoszeniem 11 lipca, jako 
oficjalnego święta państwowego, 
by po kilku miesiącach rozmyć 
całą sprawę, bo nie było już więcej 
nacisków z czyjejkolwiek strony, 
więc wyrzucono temat do śmietni-
ka po dzień dzisiejszy, Nie inaczej 
skończy nasza inicjatywa dotyczą-
ca zmiany nazwy ronda Tarnopol 
na Ofiar Wołynia i petycja radnego 
Rafała Traksa w kwestii zerwania 
relacji Elbląga z obecnymi władza-
mi Tarnopola.

Podsumowując. Za poklepanie po 
ramieniu przez Serhija Nadała i 
resztę banderowców z Tarnopola, 
sprzedaliby nawet swoich najbliż-
szych. To zaprzaństwo nie znaj-
duje zarówno absolutnie żadnego 
usprawiedliwienia, jak też ukazuje 
w całej pełni, że władza nawet na 
szczeblu li tylko samorządowym, 
deprawuje  i degeneruje pewnych 
ludzi całkowicie, prowadząc do 
nazwania prawdy kłamstwem, a 
kłamstwa prawdą.

Jacek Boki - Elbląg
26 Czerwiec 2021 r.

Radni Elbląga odrzucili petycję 
o zmianę nazwy ronda Tarnopol 
i zawieszenie relacji z władzami 
tego miasta na Ukrainie
Jacek Boki
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Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2 
wyrażając zgodę na lokalizację pomnika „Rzeź Wołyńska” Mi-
strza Pityńskiego w gminie Jarocin podkreśliło szczególnie, że za-
leży im „aby pomnik „Rzeź Wołyńska” był w pełnym tego słowa 
znaczeniu darem dla Narodu Polskiego od polskich weteranów ze 
Stanów Zjednoczonych i Kanady”.

SWAP zadeklarował pokrycie kosztów związanych z adaptacją 
miejsca pod pomnik, budową cokołu i transportu rzeźby z Gliwi-
c,ale to nie wyczerpuje listy niezbędnych wydatków związanych 
ze wzniesieniem pomnika. Zanim projekt uchwały o budowie po-
mnika Mistrza Pityńskiego trafił pod obrady Rady Gminy w Jaro-
cinie ogłosiłem publicznie, że budżet gminy nie będzie obciążony 
kosztami zakupu działek pod pomnik a niezbędne finanse zostaną 
uzyskane poprzez organizację zbiórki na ten cel. Muszę tego zo-
bowiązania dotrzymać.

Inne niezbędne wydatki to koszty związane z utrzymaniem mo-
nitoringu, zakupu energii, porządkowaniem terenu, wykonaniem 
tablic informacyjnych, niewykluczonym jest wykonanie doku-
mentacji projektowej budynku umożliwiającego ekspozycję do-
kumentującą martyrologię mieszkańców miejscowości z Wołynia 
i Małopolski Wschodniej, itp.

Gmina Jarocin musi także dokonać przebudowy drogi gmin-
nej prowadzącej do terenu z pomnikiem poprzez położenie na-
wierzchni asfaltowej. Gmina Jarocin nie wznosi pomnika „Rzeź 
Wołyńska” tylko dla siebie. Spełniamy długoletnie oczekiwania 
wielu środowisk patriotycznych w kraju jak i poza jego grani-
cami. Wielu jest zawiedzionych, że pomnik nie stanie w dużym 
ośrodku miejskim.

Zwracam uwagę, że dotychczas to się nie udawało i nic nie wska-
zywało, że w najbliższej przyszłości miałoby się to zmienić. Za lo-
kalizacją pomnika na terenie gminy Jarocin przemawia również 
wspólnota wojennych losów.

Śmierć z rąk ukraińskich nacjonalistów ponieśli głównie miesz-
kańcy wsi. Miejscowości z naszej gminy były także jednymi z naj-
bardziej doświadczonych podczas okupacji niemieckiej. W nie-
których wioskach spalone zostały niemal wszystkie zabudowania 
a śmierć poniosło ok. 400 osób.

Wśród zamordowanych w pacyfikacjach bardzo dużą liczbę sta-
nowiły dzieci, kobiety i starcy. W wielu okolicznych pacyfikowa-
nych wioskach, Niemców wspierali ukraińscy kolaboranci, policja 
ukraińska i oddziały SS Galizien. Tak było w Jarocinie, Momo-
tach Dolnych i Górnych, Łążku Zaklikowskim, Pikulach i innych.

Niewątpliwym atutem lokalizacji w gminie Jarocin jest usytu-
owanie terenu pod pomnik w bezpośrednim sąsiedztwie trasy 
szybkiego ruchu S19 (Barwinek –Rzeszów –Lublin –Kuźnica Bia-
łostocka), w odległości ok. 15 km od węzła Zapacz, w którym w 
nieodległej przyszłości krzyżować się będą trasaS19 z trasą S74 
(Nisko –Piotrków Trybunalski). Niecałe 300 m dzielić będzie miej-
sce pod pomnik od obecnej drogi krajowej Nr 19.

Podczas Konferencji, która odbyła się w Jarocinie przedstawiłem 
koncepcję, żeby pomnik „Rzezi Wołyńskiej” Andrzeja Pityńskie-
go był zalążkiem ośrodka dokumentującego losy wsi na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej na wzór Muzeum Martyrologii Wsi 
Polskich w Michniowie, które dokumentuje losy pacyfikowanych 
przez Niemców wsi, ale leżących w aktualnych granicach Polski.

W jakim zakresie uda się Społecznemu Komitetowi Budowy Po-
mnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie te plany zrealizować zale-
ży od ofiarności ludzi dobrej woli w kraju jak i zagranicą.

Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin i Prezes Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

Konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” 
w Domostawie:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Numer Rachunku Bankowego: 95 1600 1462 1894 9205 2000 0001 
Dla wpłacających zagranicą: PL 95 1600 1462 1894 9205 2000 0001
Kod SWIFT: PPABPLPK wpłaty prosimy dokonywać z dopiskiem 
“darowizna na cele statutowe” 

Apel Społecznego Komite-
tu Budowy Pomnika „Rzeź 
Wołyńska” w Domostawie
Redakcja
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Szacuje się, że ekspatrianci z 
Kresów Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej, wysiedleni w latach 
1945-1959, stanowili prawie jedną 
trzecią mieszkańców Ziem Za-
chodnich i Północnych. Ta znacz-
na grupa obywateli nie czuła się 
na nowym miejscu „swoja” i przez 
wiele lat funkcjonowała w do-
świadczeniu tymczasowości i tę-
sknoty. Bez poczucia sprawczości, 
żyła w obawie, że również i tej, 
obcej przecież ziemi, może zostać 
pozbawiona. Pielęgnowała pamięć 
o utraconym podczas uroczystości 
prywatnych, w zaciszu własnych 
domów i ogrodów.

Powojenny model pamięci zbioro-
wej budowany był wokół poczucia 
„sprawiedliwości dziejowej”, mitu 
ziem odzyskanych oraz wspólnego 
początku osadników przybyłych tu 
z różnych stron Polski. W dyskur-
sie publicznym temat kultury kre-
sowej był ignorowany, a kwestie 
społeczno-polityczne objęte cen-
zurą. Również po 1989 r. pozostał 
on głównie w domenie półprywat-
nej, jako przedmiot odradzającej 
się działalności pozarządowej 
- stowarzyszeń, fundacji i innych 
inicjatyw obywatelskich, często 
nie dysponujących fachowym za-
pleczem badawczym i naukowym. 
Przedostawał się do domeny pu-
blicznej jako wynik mrówczej pra-
cy i pasji ich członków – przedsta-
wicieli wysiedleńców i ich rodzin. 

O faktycznym zainteresowaniu hi-
storią Kresów w sferze publicznej 
można mówić dopiero od kilku/
kilkunastu lat, na skutek efektów 
dwóch dekad pracy NGO, które 
doprowadziły do objęcia państwo-
wymi uroczystościami upamięt-
nienia tragicznych losów Polaków 
pomordowanych na Kresach. Te-
matyka ta przedostała się również 
do kultury masowej, otwierając 
dyskusję, nie tylko o tragedii kre-
sowian, lecz również przypomina-
jąc szerzej (dziś nie znaną młode-
mu pokoleniu) historię Kresów.

Skutkiem otwarcia granic i tren-
dów kosmopolitycznych, w dys-

kursie publicznym tematyka kre-
sowa traktowana jest obecnie jako 
anachronizm, marginalizowana do 
kwestii „tragedii wołyńskiej”. Bra-
kuje, również w dyskursie nauko-
wym, opracowań poruszających 
tematykę tożsamości i kultury 
Kresowian. Z drugiej strony, po-
pularne jest poznawanie niemiec-
kiej historii i tradycji obszarów 
ZZiP oraz przywracanie pamięci 
o byłych mieszkańcach. W kontra-
ście dla odkrywania niemieckości, 
ignoruje się sprawy ludności na-
pływowej, traktując kolejne poko-
lenia jako obarczone amnezją — 
wykorzenione z własnych tradycji, 
ze względu na niski rozwój świa-
domości zbiorowej. Wciąż poku-
tuje również szkodliwy stereotyp, 
zniechęcający do pielęgnowania 
tożsamości „kresowej” – przeko-
nanie, że ludność, która trafiła na 
te tereny, wygrała bilet na pociąg 
do cywilizacji, który odjechał z 
przystanku bieda i zacofanie.

Głównym celem publikacji jest od-
danie głosu Kresowianom i ich po-
tomkom, badaczom, pasjonatom 
tematyki kresowej, w celu przed-
stawienia historii wysiedlenia oraz 
przebiegu procesów osiedleńczych 
z perspektywy Kresowian. Przed-
stawienie dorobku historyczne-
go, kulturowego i społecznego, 
materialnego i niematerialnego, 
który został przeniesiony na ZZiP. 
Przybliżenie losów związanych z 
organizacją życia na nowym tery-
torium oraz starań o zachowanie 
pamięci i tożsamości.

Publikacja będzie składać się z 
opracowań naukowych, jak i re-
lacji/fragmentów relacji i wspo-
mnień bezpośrednich świadków 
historii lub ich potomków.

Formularz artykuły

Formularz relacji

Publikacja z Kresów — zaprosze-
nie

Kliknij TU w bezpośredni link 

--

Redakcja Kresowego Serwisu In-
formacyjnego również zwraca się 
z prośbą o nadsyłanie materiałów z 
Kresów w celu publikacji w naszej 
gazecie. 

JEŻELI NIE MY TO KTO, JEŻE-
LI NIE TERAZ TO KIEDY OCA-
LIMY KRESY OD ZAPOMNIE-
NIA I ZDEJMIEMU Z KRESÓW 
PARAWAN ZMOWY MILCZE-

NIA.

Materiały tekstowe i fotografie na-
leży wysłać na adres:

redakcjaksi@btx.pl  

Publikacja z Kresów — zaproszenie
Redakcja KSI i SUOZUN
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To cieszy
Redakcja
W Przemyślu też będą przypinki Kwiatu Lnu - 
symbolu pamięci ludobójstwa na Kresach. Dwa 
lata temu, na Marszach Pamięci pojawił się 
kwiat jako małe kolorowe naklejki na koszul-
ki/marynarki, jednak pomysłowość potomków 
Kresowian jest godna podziwu. 

W 78. Rocznicę Ludobójstwa będziemy już no-
sić bardziej realny kwiat i na pewno stanie się on 
początkiem masowej pamięci ofiar ludobójstwa 
propagowanej przez osoby noszące ten kwitek 
przy okazji kresowych wydarzeń. Jak widać na 
fotografii, materiał na kwitek można kupić bez 
problemu a przy okazji z jednego zakupu zrobić 
co najmniej kilkaset kwiatków.      

Pamiętaj pamiętać!!!

//http://suozun.org/aktualnosci/i_publikacja-z-kresow-zaproszenie/?fbclid=IwAR1pDxKP1NvnIj7Me-rQdY5ndh0LyVnBNpKeAlq42A4D2NApDf0FTqQz5so
redakcjaksi@btx.pl 
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23–24 czerwca 1941 r. enka-
wudziści rozstrzelali więźniów 
Łuckiego Więzienia. Nie będąc 
w stanie ewakuować wszystkich 
osadzonych w więzieniach na 
przygranicznych terenach władze 
radzieckie postanowiły ich eks-
terminować.

Według różnych danych na za-
chodzie Ukrainy zginęło wów-
czas od 20 do 50 tys. osób, w tym 
w Łucku od 2 do 4 tys.

Osobliwości sowietyzacji, przy-
czyny, mechanizmy i skala repre-
sji reżimu komunistycznego stały 
się tematem Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej «Represje 
sowieckie na Ukrainie Zachod-
niej w latach 1939–1953», która 
miała miejsce w Łucku 24 czerw-
ca z okazji 80. rocznicy masakry 
w Łuckim Więzieniu.

Forum naukowe poprzedziło 
uczczenie pamięci rozstrzelanych 
więźniów Łuckiego Więzienia. Po 
oficjalnej inauguracji konferen-
cji jej uczestnicy złożyli kwiaty 

pod pomnikiem ofiar tej tragedii 
położonym obok miejsca, gdzie 
w 2017 r. ekshumowano 107 ciał 
zamordowanych osób.
«Bez względu na to, jakie były 
przekonania polityczne i status 
społeczny osób pochowanych 
w tym masowym grobie, naj-
ważniejsze, co możemy zrobić 
dla każdego z nich, to pamiętać 
o nich» – zaznaczyła profesor 
Ludmyła Strilczuk, kierownik 
Katedry Historii Powszechnej i 

Filozofii Wołyńskiego Uniwer-
sytetu Narodowego im. Łesi 
Ukrainki, a jednocześnie prezes 
Wołyńskiej Krajowej Organizacji 
Ogólnoukraińskiego Towarzy-
stwa «Proswita» imienia Tarasa 
Szewczenki. Obydwie instytucje 
były współorganizatorami konfe-
rencji razem z Państwowym Re-
zerwatem Historycznym w Łuc-
ku, Konsulatem Generalnym RP 
w Łucku i innymi instytucjami.

Wiktoria Piłat z Polo-
nijnego Stowarzysze-
nia Kulturalno-Oświa-
towego w Tarnopolu 
zajęła drugie miejsce 
w konkursie «Polska 
w mojej pamięci».
Na konkurs zorgani-
zowany przez Stowa-
rzyszenie Pomocy Po-
lakom na Wschodzie 
«Kresy» wpłynęło 61 
zgłoszeń. Wiktoria Pi-
łat w filmiku pt. «Śla-
dy polskości w mojej 
miejscowości» opo-
wiadała o polskich śladach w Ihro-
wicy, swojej rodzinnej wsi, m.in. o 
cmentarzu oraz o dawnym Domu 
Ludowym imienia Króla Jana So-
bieskiego, a także o kościele w po-
bliskich Ditkowcach i cmentarzu 
w Berezowicy Małej.

Dla Wiktorii i jej rodziny, angażu-
jącej się aktywnie w życie polskiej 
wspólnoty na Tarnopolszczyźnie, 
to nie jest pierwsze zwycięstwo. 
Pisaliśmy niedawno m.in. o tym, 
że jej mama, Halina Piłat, została 

laureatką Konkursu „Polonijny 
Rodzic na 6”.
Konkurs «Polska w mojej pamię-
ci» miał na celu ochronę pamięci 
o Polakach zamieszkałych na daw-
nych Kresach, wzmacnianie toż-
samości narodowej młodzieży o 
polskich korzeniach, wzbudzenie 
zainteresowania śladami polskości 
w miejscu zamieszkania, rozwój 
umiejętności językowych uczniów 
polskich szkół w Ukrainie, Biało-
rusi, Litwie, Łotwie, Estonii i Moł-
dawii. Skierowany był do uczniów 
szkół polskich na Wschodzie w 
wieku od 14 do 18 lat.

Badacz, podróżnik i dziennikarz 
Dmytro Antoniuk 24 czerwca za-
prezentował w Wołyńskim Mu-
zeum Krajoznawczym w Łucku 
swoją nową książkę «Rzymsko-
-katolickie klasztory na Ukra-
inie».
Dmytro Antoniuk jest znany 
przede wszystkim miłośnikom 
podróży. Wydana przez niego se-
ria przewodników po regionach 
Ukrainy oraz dwutomowa publi-
kacja «Polskie zamki i rezyden-
cje Ukrainy» przydały się wielu 
z nich. Książki są bogato ilustro-
wane zdjęciami wykonanymi wy-
łącznie przez autora.

Publikacja «Rzymsko-katolickie 
klasztory na Ukrainie» również 
zawiera wiele fotografii. Możemy 
je zobaczyć na 248 z 472 stron. 
Łącznie książka opisuje ponad 
220 katolickich klasztorów. In-
formacja o nich jest podawana 
zgodnie z regionem, w którym 
są położone. Wydanie zawiera 
indeks geograficzny oraz słowni-
czek. Poza tym na początku jest 
podana krótka historia katolickich 
zakonów i zgromadzeń.

Na prezentację – chyba z powo-
du 36-stopniowego upału albo 
ze względu na to, że w tym dniu 
odbywała się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa «Represje 
sowieckie na Ukrainie Zachod-
niej w latach 1939–1953» – przy-
szli nieliczni. Co prawda były to 
osoby najbardziej zainteresowane 
książką oraz spotkaniem z auto-
rem. Wśród nich historyk i krajo-

znawca Tetiana Jaceczko-Błażen-
ko, dr Anna Kyryluk-Juchybczuk, 
autorka pracy doktorskiej «Rzym-
sko-katolickie klasztory diecezji 
łucko-żytomierskiej pod koniec 
XVIII – w pierwszej połowie ХІХ 
wieku», przedstawiciele Konsula-
tu Generalnego RP w Łucku oraz 
rzymsko-katolickiej parafii Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła w 
Łucku.Alb

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl

Uczennica z Tarnopola 
wśród zwycięzców 
konkursu „Polska w mo-
jej pamięci”  
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Nad tymi szczątkami brzmiała muzyka. 
W 80. rocznicę masakry w Łuckim 
Więzieniu zorganizowano konfe-
rencję 
MONITOR WOŁYŃSKI

Dmytro Antoniuk zaprezentował na 
Wołyniu swoją nową książkę  
MONITOR WOŁYŃSKI

Powrót Filipowicza 
MONITOR WOŁYŃSKI

Mimo że w roku 2021 wciąż 
obowiązują ograniczenia kwa-
rantanny, dla ukraińskiej i pol-
skiej literatury oraz dla Tar-
nopola jest to rok wielkiego 
powrotu Kornela Filipowicza, 
klasyka polskiej literatury, który 
urodził się w tym mieście.

W 2020 r. polska krytyczka li-
teracka oraz pisarka Justyna 
Sobolewska zaprezentowała 
książkę «Miron, Ilia, Kornel. 
Opowieść biograficzna o Korne-
lu Filipowiczu». 18 czerwca br. 

w ramach projektu «Rok Korne-
la Filipowicza», przy wsparciu 
Konsulatu Generalnego RP w 
Łucku, zaprezentowaliśmy pod-
czas Festiwalu Artystycznego 
«Ї» w Tarnopolu przetłumaczo-
ne na język ukraiński biografię, 
a także książki Filipowicza – 
«Romans prowincjonalny. Po-
wiedz to słowo» oraz «Pamięt-
nik antybohatera. Ogród pana 
Nietschke». Z Justyną Sobolew-
ską rozmawialiśmy o Filipowi-
czu i napisanej przez nią biogra-
fii pisarza.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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11 LIPCA 1943 ROKU NA WOŁYNIU
Aleksander Szumański
To zupełnie wyjątkowa data w 
historii światowych zbrodni.. 
Jak wiele światowych zbrod-
ni nie do końca zbadana, a co 
jest raczej wyjątkowe, sprawcy 
uchodzą za bohaterów narodo-
wych, którym stawia się pomni-
ki chwały.
We Lwowie miałem przyja-
ciółkę Panią Weronikę Kachzę 
(zmarła), która mieszkała przy 
ul. Zielonej we Lwowie i w cza-
sach banderowskich zbrodni 
wiedziała o nich wiele. Znała  
mord dokonany na Bronisławie 
Pierackim, opowiadała nam - 
mojej małżonce i mnie - o ukra-
ińskich zbrodniarzach zupełnie 
nieznane fakty
Zabójstwo Bronisława Pierac-
kiego, polityka sanacji, mini-
stra spraw wewnętrznych w 
rządzie Leona Kozłowskiego 
miało miejsce 15 czerwca 1934 
przed budynkiem Klubu To-
warzyskiego przy ulicy Foksal 
w Warszawie. Minister Broni-
sław Pieracki został postrzelo-
ny przez członka Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN), Hryhorija Maciejkę. 
Przewieziono go do szpitala, 
gdzie zmarł.

Krwawa niedziela na Wołyniu – 
11 lipca 1943 roku, punkt kulmi-
nacyjny rzezi wołyńskiej, akcja 
masowej eksterminacji polskiej 
ludności cywilnej na Wołyniu 
przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów Stepana Bandery 
(OUN-B), Ukraińską Powstańczą 
Armię (UPA) oraz ukraińską lud-
ność cywilną. Tego dnia zaata-
kowano w 99 miejscowościach, 
głównie w powiatach włodzi-
mierskim i horochowskim. 
W następnych dniach masakry 
były kontynuowane.

Od lutego 1943 roku OUN-B 
oraz jej zbrojne ramię – UPA 
przystąpiły do ataków na lud-
ność polską na Wołyniu. Do lipca 
1943 r. siły zbrojne nacjonali-
stów ukraińskich, znajdujące się 
w fazie tworzenia i konsolidacji, 
były zdolne do przeprowadzania 
akcji w ograniczonym zakresie, 
głównie na wschodzie Wołynia 
(szczególną aktywnością w wy-
niszczaniu Polaków wykazywali 
się tam dowódcy Iwan Łytwyn-
czuk ps. „Dubowyj” i Petro Olij-
nyk ps. „Enej”). W maju-czerwcu 
1943 roku w dowództwie UPA 
zaczął dojrzewać plan jednocze-
snego uderzenia na polskie osady 
i masowej eksterminacji Polaków 
na Wołyniu. Sprzyjało temu prze-
prowadzone przez banderowców 
zjednoczenie ukraińskich oddzia-
łów partyzanckich o różnej pro-
weniencji (bulbowców, melny-
kowców).
Jak twierdził dowódca okręgu 
„Turiw” Jurij Stelmaszczuk ps. 
„Rudyj” w zeznaniach złożonych 
po wojnie  NKWD po areszto-
waniu, w czerwcu 1943 dowód-
ca UPA Dmytro Klaczkiwski ps. 
„Kłym Sawur” wydał rozkaz eks-
terminacji Polaków na Wołyniu.
W czerwcu 1943 roku spotkałem 
się w lesie kołkowskim z Kły-

mem Sawurem oraz z zastępcą 
przedstawiciela sztabu głównego 
dowództwa, z Andruszczenką. 
Sawur dał mi rozkaz wymordo-
wania wszystkich Polaków w 
okręgu kowelskim
Do tego czasu, tj. do końca 
czerwca 1943 r. oddziały ukra-
ińskich nacjonalistów zabiły na 
Wołyniu 9-15 tysięcy Polaków.
Pierwszy lipcowy numer gazety 
UPA „Do zbroji” zapowiadał „ha-
niebną śmierć” wszystkim Pola-
kom, którzy zostaną na Ukrainie.

Plany UPA zakładały objęcie ak-
cją eksterminacyjną jak najwięk-
szej liczby miejscowości, by za-
skoczyć Polaków i nie dopuścić 
do podjęcia przez nich obrony. 
Akcję w powiecie włodzimier-
skim poprzedziła koncentracja 
oddziałów UPA w lasach zawi-
dowskich. Na cztery dni przed 
rozpoczęciem akcji agitatorzy, 
którzy przybyli z Małopolski 
Wschodniej, odbyli we wsiach 
ukraińskich spotkania, na któ-
rych przekonywali ludność o ko-
nieczności wymordowania Pola-
ków. Aby Polacy nie nabrali po-
dejrzeń, dwa dni przed masakrą 
rozprowadzono ulotki nawołują-
ce Polaków do zjednoczenia się z 
Ukraińcami w walce z Niemcami 
i Sowietami.
Na dzień rozpoczęcia akcji wy-
brano niedzielę, by móc zasko-
czyć jak największą liczbę Pola-
ków w kościołach. Było to popu-
larne prawosławne święto Piotra 
i Pawła.

Na początku lipca 1943 r. Polskie 
Podziemie Niepodległościowe 
podjęło próbę negocjacji z OUN-
-B w celu powstrzymania fali 
mordów. Wstępne rozmowy z lo-
kalnym dowódcą SB OUN Sza-
baturą przeprowadzono w okoli-
cach Świnarzyna 7 lipca 
1943 roku. Na następne spotka-
nie w dniu 10 lipca 1943 r. udała 
się delegacja na czele z pełno-
mocnikiem Okręgowej Delega-
tury Zygmuntem Rumlem ps. 
„Krzysztof Poręba”  oraz przed-
stawicielem Okręgu Wołyńskie-
go AK Krzysztofem Markiewi-
czem 
ps. „Czort” i woźnicą Witoldem 
Dobrowolskim. Krzysztof Mar-
kiewicz znał Szabaturę z czasów 
szkolnych; w geście dobrej woli 
Polacy zrezygnowali ze zbrojnej 
obstawy. Po przybyciu na miej-
sce spotkania (wieś Kustycze) 
wszyscy trzej zostali przez Ukra-
ińców aresztowani i zamordo-
wani, prawdopodobnie poprzez 
rozerwanie końmi.

MASAKRY 11 LIPCA

W nocy z 10 na 11 lipca 1943 
r. oddziały UPA przy wsparciu 
chłopstwa ukraińskiego zmobi-
lizowanego w tzw. Samoobron-
nych Kuszczowych  Widdiłach 
przystąpiły do skoordynowa-
nego ataku na miejscowości, 
w których żyli Polacy, głównie 
w powiatach włodzimierskim i 
horochowskim, a także kowel-
skim. Jednej z pierwszych ma-

sakr dokonano w Dominopolu, 
rozstrzeliwując przy okazji 
współpracujący dotąd z UPA 
oddział partyzancki Stanisława 
(„Celestyna”?) Dąbrowskiego. 
Sprawcy (przypuszczalnie upo-
wcy zahonu „Sicz” Antoniuka) 
zabili około 220 Polaków. Oko-
ło godziny 2:30 UPA napadła na 
Gurów, zabijając 200 Polaków. 
Pół godziny później ci sami 
sprawcy przeszli do Wygranki, 
gdzie zamordowali 150 osób.
Oprawcy działali w wyspecja-
lizowanych grupach – jedne 
pododdziały otaczały wieś kor-
donem, inne zajmowały miej-
scowość, gromadziły ofiary w 
jednym miejscu i dokonywały 
masakry. Oczyszczaniem tere-
nu z niedobitków oraz grabieżą 
zajmowali się ukraińscy chłopi. 
Oddziały UPA po dokonaniu 
masakry w jednym miejscu 
szybko udawały się do następ-
nej osady, której ludność pol-
ską zamierzano wymordować.
W kilku przypadkach (Chry-
nów, Krymno, Kisielin, Poryck, 
Zabłoćce) dokonano zbrod-
ni na Polakach zebranych na 
mszy św. w kościele. W Chry-
nowie zamordowano 150 osób, 
w Krymnie 40, w Porycku 200, 
a w Zabłoćcach 76. W Kisieli-
nie zginęło 90 Polaków, lecz 
część wiernych zdołała zaba-
rykadować się na piętrze ple-
banii i obronić przed atakami 
upowców. W wyniku ataków na 
kościoły zginęło dwóch księży 
(Józef Aleksandrowicz w Za-
błoćcach oraz Jan Kotwicki w 
Chrynowie), zaś ks. Witold Ko-
walski z Kisielina został ciężko 
ranny. Ksiądz Bolesław Szaw-
łowski według sprzecznych re-
lacji zginął także 11 lipca (w ko-
ściele w Porycku) lub też został 
jedynie ranny, a upowcy odna-
leźli go i dobili dzień później.
Ludność polska ginęła okrut-
nir od kul, siekier, wideł, kos, 
pił, noży, młotków i innych 
narzędzi zbrodni. Nierzadko 
zbrodnie były dokonywane ze 
szczególnym okrucieństwem, 
ofiary były torturowane. Często 
polskich zabudowań nie palono 
od razu, lecz dopiero po kilku 
dniach, by w tym czasie schwy-
tać i zabić ewentualnych niedo-
bitków, którzy powróciliby do 

swoich domów.

Polski historyk Grzegorz Mo-
tyka pisze, że 11 lipca 1943 r. 
oddziały UPA zaatakowały 99 
miejscowości, w których żyli 
Polacy. Timothy Snyder po-
daje, że „od wieczora 11 lipca 
1943 r. do rana 12 lipca” UPA 
zaatakowała w 167 miejscach. 
12 lipca UPA zaatakowała 50 
miejscowości. Ataki były kon-
tynuowane w dniach następ-
nych. Przez cały lipiec 1943 r. 
celem napadów stało się 520 wsi 
i osad, zamordowanych zostało 
około 10-11 tysięcy Polaków.

Grzegorz Motyka uważa, że 11 
lipca 1943 r. był dla Polaków 
jednym z najtragiczniejszych 
dni II Wojny Światowej.
Ataki i zbrodnie przeprowa-
dzone 11 lipca 1943 roku  przez 
nacjonalistów ukraińskich  
Władysław Siemaszko i Ewa 
Siemaszko  szczegółowo zbada-
li i wydali II tomowe opracowa-
nie zbrodni OUN - UPA.

ZAPRZECZANIE ZBROD-
NIOM

Ukraiński historyk Wołody-
myr Wjatrowycz prezes ukra-
ińskiego IPN w swojej książce 
„Druga wojna polsko-ukraiń-
ska (1942–1947)” neguje fakt 
przeprowadzenia jakiejkolwiek 
zorganizowanej antypolskiej 
akcji OUN-B i UPA 
w dniu 11 lipca 1943 r. We-
dług niego polskie doniesie-
nia poświadczające ten fakt są 
niewiarygodne, ponieważ nie 
znajdują potwierdzenia w do-
kumentach OUN-B. Wątpliwo-
ści Wołodomyra Wjatrowycza 
wzbudza także jakoby „cudow-
nie rosnąca” liczba tych ataków 
przywoływana w kolejnych pu-
blikacjach. Stanowisko to spo-
tkało się z krytyką Andrzeja 
Zięby, Pera Andersa Rudlinga i 
Grzegorza Motyki. Ten ostatni 
skomentował tezy Wołodymyra 
Wjatrowycza następująco:

Autor „Drugiej wojny polsko-
-ukraińskiej” za rzecz niesły-
chanie ważną uznaje ustalenie 
ponad wszelką wątpliwość, ile 
polskich wiosek zostało zmasa-

krowanych 
11 lipca 1943 roku. Zgadzam 
się z nim w ocenie wagi tej 
kwestii, dlatego chętnie pod-
powiem mu, w jaki sposób 
może on udowodnić polskim 
historykom, jak bardzo są oni 
(w tym także i ja) nierzetelni i 
megalomańscy, upierając się 
przy podawanych przez siebie 
liczbach. W swoich książkach 
podaję nazwy co najmniej kil-
kudziesięciu miejscowości wy-
mordowanych mieszkańców 
tego dnia (w pracy Siemaszków 
Wiatrowycz zapewne znajdzie 
przy odrobinie wysiłku pełen 
wykaz dziewięćdziesięciu dzie-
więciu napadniętych tego dnia 
osiedli). Wystarczy tylko udo-
wodnić, że tych mieszkańców w 
konkretnych wiosek nikt nigdy 
nie wymordował. Kto wie, może 
te osiedla nadal istnieją? (…) 
Przepraszam, ale brak w doku-
mentach OUN i UPA szerokiej 
i pełnej informacji o napadach 
tego dnia nie jest dla mnie wy-
starczającym dowodem na to, 
że dziesiątki świadków cudem 
ocalałych z rzezi uległo zbio-
rowemu złudzeniu. Szczegól-
nie, gdy biorę do ręki Litopys 
UPA i w sprawozdaniu „Z bo-
jów zahonu Siczi” czytam: „11 
VII 43 r. na Byskupczyn (Bi-
skupcze) z bojówki nr 6 wyje-
chało 30 ludzi, żeby prowadzić 
likwidację seksotów (tajnych 
współpracowników – przypisek 
Grzegorz Motyka)  rekrutowa-
nych spośród ludności polskiej. 
Zniszczono około 2000 osób. Po 
naszej stronie ofiar nie było.”

UPAMIĘTNIENIE

W 2013 roku posłowie klubów 
PiS, PSL, SLD i Solidarnej Pol-
ski oraz środowiska kresowe 
dążyły do ustanowienia 11 lip-
ca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian.
Uchwałą z dnia 22 lipca 2016 
roku Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanowił 
11 lipca 1943 roku Narodowym 
Dniem Pamięci Ofiar Ludobój-
stwa dokonanego przez ukra-
ińskich nacjonalistów na oby-
watelach II Rzeczypospolitej 
Polskiej.
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Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręg Zamość w 
2020 r.  wydał, książkę Wacława 
Jaroszyńskiego, Bolesława Kłem-
bukowskiego i Eugeniusza Tokar-
czuka pt. „Łuny nad Huczwą i 
Bugiem”,  poświęconą  między 
innymi  martyrologii polskiej 
ludności cywilnej i bohaterstwu 
żołnierzy oddziałów zbrojnych 
Armii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich w Obwodzie Hrubie-
szowskim w walce z okupantem 
niemieckim i Ukraińską Powstań-
czą Armią. Gdy płonął Wołyń, 
po zachodniej stronie Bugu sza-
lał terror niemiecko-ukraiński. 
Różne były formy stosowane 
przez okupanta i ich popleczni-
ków z faszys towskiego Obiedna-
nia Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN). Były więc łapanki we-
dług list sporządzonych przez 
ukraińskich „mużów dowiria” 
(mężów zaufania) czyli agentów 
na służbie niemieckiej, wywo-
żenie na roboty przymusowe do 
Niemiec lub na miejscu w Bau-
dienstie mordy dokonywane na 
Polakach w murach więziennych 
czy kacetach, publiczne chłosty i 
publiczne mordy na placach miast 
i miasteczek, wysiedlanie Pola-
ków i następujące po nich pacyfi-
kacje, wreszcie skrytobójcze mor-
dy, często połączone z torturami, 
dokonywane przez faszystów 
ukraińskich lub wspólne bandy 
niemiecko-ukraińskie. Terror 
niemiecki nierozerwalnie łączył 
się z terrorem faszystowsko-
-ukraińskim.  W latach 1940 i 
1941 wygarnięto z Hrubieszowa, 
Grabowca, Dubienki i innych 
miejscowości powiatu inteligen-
cję polską. W roku 1943 na te-
renie powiatu hrubieszowskiego 
Niemcy rozpoczęli akcję wysie-
dleńczą (na terenie powiatu za-
mojskiego rozpoczęła się wcze-
śniej). Gminę Miączyn przyległą 
do powiatu zamojskiego przezna-
czono jako siedzibę Niemców. 
Reszta powiatu hrubieszowskiego 
była przeznaczona na osiedlenie 
Ukraińców zarówno miejsco-
wych, jak i przybyłych z zamoj-
skiego. Polacy mieli być całkowi-
cie wyrugowani z tego obszaru. 
Do pomocy Niemcom powstał 
specjalny ukraiński komitet do 
spraw wysiedleń. Przewodniczył 
mu Jewgen Łukaszczuk. Wysie-
dlenie rozpoczęło się od Uchań w 
dniu 13 stycznia 1943 r. . Akcję 
prowadzili Niemcy z pomocą 
Ukraińców. Przy wyrzucaniu z 
mieszkań nie liczono się ani ze 
starszymi, chorymi czy dziećmi. 
Nieszczęśliwych spędzono do 
miejscowego kościoła, a stąd ła-
dowano na otwarte samochody 
i wywożono w kierunku Zamo-
ścia. Tych, których nie zgnębił 
mróz, oczekiwała śmierć w obo-
zie przejściowym w Zamościu 
lub w Oświęcimiu, dokąd trafiła 
część wysiedlonych ocalała z po-
gromu. Następne akcje trwały w 
dniach 15, 18, 21 i 28 stycznia, a 
potem w lutym, marcu, aż ostat-

nia w dniu 21 maja 1943 r.  We 
wsiach objętych wysiedlaniem 
wyniki akcji niemiecko-ukraiń-
skiej były stosunkowo wielkie, 
ale nie dotknęły wszystkich. Lud-
ność polska zbiegła, ukrywała się 
w lasach, niektórzy wędrowali do 
powiatu chełmskiego, nie objęte-
go wysiedleniem, młodzi poszli 
do partyzantki. Starsi mężczyźni 
i kobiety wracali na swe gospo-
darstwa. Wśród nasiedlonych 
Ukraińców, których wyrugowa-
no z powiatu zamojskiego, wielu 
było takich, którzy nie wierzyli 
w trwałość rządów hitlerow-
skich. Ci przyjmowali i wspo-
magali prawowitych właścicieli 
gospodarstw. Byli jednak wśród 
miejscowych jak i nasiedlonych 
tacy, których zarażono jadem 
nienawiści. Ci wiedli wojnę z 
Polakami. Zbrodniczo zacho-
wywała się policja ukraińska. 
Dla przykładu,, w Dubience po-
licjanci ukraińscy jawnie mor-
dowali Polaków. Wezwanych na 
posterunek bito, torturowano, a 
zmasakrowane trupy wyrzucano 
przez okno na ulicę. O ile aresz-
towania, wysiedlania, pacyfi-
kacje miały charakter gwałtów 
dokonywanych jawnie, oficjal-
nie przeprowadzanych przez 
gestapo, żandarmerię, Wehr-
macht przy udziale ukraińskich 
policjantów i własowców, to 
bardziej jeszcze niebezpieczne 
stały się skrytobójcze mordy 
dokonywane przez ukraińskich 
nacjonalistów na Polakach. Są-
dzili oni, że przez wyniszczenie 
Polaków powiat hrubieszowski 
prędzej stanie się wyłącznym te-
rytorium ukraińskim, ofiarowa-
nym im przez Niemców.

 Jak podają autorzy książki: 
Pierwsze mordy skrytobójcze na 
Polakach rozpoczęły się w 1942 r. 
lecz nasilenie ich przypada na 
lata 1943 i 1944. Wobec coraz 
częściej powtarzających się mor-
derstw, dokonywanych przez 
ukraińskich faszystów Komenda 
Hrubieszowskiego Obwodu AK 
wydała ulotkę z wezwaniem do 
Ukraińców o zaprzestanie walk 
bratobójczych i nie wysługiwanie 
się Niemcom. Ostrzeżono, że za 
każdy mord winni, ale tylko winni 
będą ukarani, gdyż Polacy nie 
walczą z niewinnymi i bezbronny-
mi. Wytworzyła się wtedy para-
doksalna sytuacja. Rodziny 
ukraińskie pozostawały w swych 
domach bezpieczne, natomiast 
polskie były wyrzynane bez 
oszczędzania kobiet i dzieci. (...)  
Aleksander Budzyń, nauczyciel z 
zawodu w czasie okupacji praco-
wał we młynie w Modryńcu. 
Współpracująca w tym młynie ro-
botnica poskarżyła się, że ukraiń-
ski policjant zabrał jej rower. Bu-
dzyń zwrócił się do Niemców kie-
rujących tym młynem i rower od-
zyskał. Nie wrócił jednak do 
domu. W drodze powrotnej został 
zastrzelony. Nauczyciel Jan Ziół-
kowski zginął na torach kolejo-

wych w okolicy Werbkowic, Wła-
dysława Kastorego, oficera rez. 
właściciela majątku Raciborowi-
ce zastrzelono na drodze. Taki 
sam los spotkał Tadeusza Milowi-
cza, leśnika z Modryńca. W dniu 6 
czerwca 1943 r. do mieszkania 
Władysława Prystupy w Konop-
nem w nocy wdarli się napastnicy. 
Zastrzelono gospodarza i jego 
dwu synów Tadeusza i Bronisła-
wa. W dniu 15 października tegoż 
roku zaproszony na imieniny do 
swej cioci Jadwigi w kol. Gdeszyn 
ppor. AK Ludwik Stopyra nauczy-
ciel wraz z kolegą Franciszkiem 
Jasińskim „Huraganem” zostali 
zamordowani tuż przed domem 
solenizantki. Kilka dni przed tym 
policja ukraińska aresztowała Ta-
deusza Roja „Piechura”, dowód-
cę plutonu AK. Dopiero po kilku 
dniach ciało jego straszliwie zma-
sakrowane znaleziono w okoli-
cach Dobromierzyc. Antoni Pelc, 
nauczyciel, oficer rezerwy dowód-
ca kompanii AK we Wronowi cach 
zostaje podstępnie wywabiony z 
domu, wyprowadzony na rozstaje 
i pod przydrożnym krzyżem za-
mordowany. W Malicach napad-
nięto w domu i zamordowano sio-
strę dowódcy Rejonu AK, Stefana 
Kwaśniewskiego „Luxa”. W tych-
że Malicach 14 maja 1944 r. za-
konnicę, siostrę Longinę (Wandę 
Tru- dzińską) z Zakładu dla Sierot 
w Turkowicach, wracającą z Wer-
bkowic, dokąd wraz z 8-ma star-
szymi wychowankami (w wieku 
10-12 lat) odprowadzała wraca-
jącą matkę siostry Teresy Majkut 
(były to odwiedziny u śmiertelnie 
chorej córki) za- trzymali Ukraiń-
cy. Siostra Longina wraz z chłop-
cami zboczyła z torów by ratować 
z płonącego kościoła w Malicach 
obraz. Z zatrzymanych dzieci 
zwolniono jedno, ponieważ było 
narodowości ukraińskiej, zaś sio-
strę i siedmiu chłopców nazajutrz 
zastrzelono w lasku nieopadal ko-
lonii Modryń. Mordy ukraińskie 
wzmogły się pod koniec 1943 r. 
Polowano na ludzi mieszkających 
opodal większych skupień lub bę-
dących w drodze. Na dom Stefana 
Kasperkiewicza, zamożnego mły-
narza w Hołocie pod Hrubieszo-
wem dokonano napadu w dniu 29 
grudnia 1943 r. Wieczorem do-
mownicy usłyszeli, że ktoś wszedł 
do sieni, następnie szarpnięto 
klamkę we drzwiach, ukazał się 
uzbrojony mężczyzna z okrzykiem 
„ręce do góry”. Kasperkiewicz 
wprawdzie podniósł ręce do góry, 
ale raptownie dopadł napastnika, 
wyrwał mu karabin z ręki i wy-
strzelił. W tym momencie zza okna 
padł drugi strzał, który powalił 
Kasperkiewicza. Członkowie ro-
dziny Kasperkiewicza rzucili się 
do ucieczki, jednak jedna kula do-
sięgła 11-letnią córkę Czesławę. 
Morderca schylił się nad leżącą i 
stwierdził „kaput”. Pomylił się 
jednak. Czesława żyła. Rano od-
wieziono ją do szpitala, gdzie am-
putowano jej rękę. Strzał Kasper-
kiewicza był celny. Na śniegu wi-

doczne były ślady krwi. Rannego 
niesiono. Warto zaznaczyć, że po 
kilku dniach zmarł na skutek po-
niesionych ran ukraiński nauczy-
ciel z pobliskiej miejscowości. W 
Sylwestra 1943 r. dokonano napa-
du na młynarza w Gozdowie, An-
toniego Musiała. Gospodarza nie 
było w domu. Zamordowano jego 
syna Kazimierza, kuzyna Stani-
sława Musiała i szwagra Kazi-
mierza Borowskiego. Wstrząsają-
ce wrażenie wywarła śmierć dok-
tora Władysława Kuczewskiego. 
Do wojny pracował on w Kryło-
wie. Na rok przed wybuchem woj-
ny został mianowany lekarzem 
powiatowym i przeniósł się do 
Hrubieszowa. Był to ofiarny dzia-
łacz społeczny. Zajęty działalno-
ścią lekarską i charytatywną nie 
należał do żadnego ugrupowania 
konspiracyjnego, ale wszyscy mo-
gli liczyć na jego pomoc. Powoła-
no go na prezesa RGO, instytucji 
niosącej pomoc Polakom. W dniu 
28 grudnia 1943 r. dosięgła go 
mordercza kula z pistoletu Iwana 
Kwiatkowskiego, kolczykarza z 
Sahrynia. W dniu 8 lutego wezwa-
no Gustawa Grotthusa, prezesa 
fundacji staszicowskiej, zamiesz-
kałego w folwarku Białowody, 
stanowiącym jego własność, do 
mleczarni w Jarosławcu - rzeko-
mo dla uzgodnienia rachunków za 
dostarczone z folwarku mleko. 
Grotthus do konspiracji nie nale-
żał, należała jego córka i wielu 
żołnierzy AK znalazło na folwar-
ku schronienie i rzekomo zatrud-
nienie. Grotthus wybrał się wo-
zem, razem z nim jechał „pan Je-
rzy”, był to zawodowy oficer o 
pseudonimie Grabina. Powoził 
„Gwóźdź”, też żołnierz AK. W 

Rozkoszówce zatrzymali ich czy-
hający tam policjanci ukraińscy w 
przebraniu żandarmów niemiec-
kich. Do siedzących na wozie do-
łączyli Sawińca, który jechał dro-
gą tuż za Grotthusem oraz Nie-
ściora, wyprowadzonego z miesz-
kania w Rozkoszówce. Pod wsią 
Pielaki wszystkich zamordowano, 
trupy pozostawiono na drodze. 
Wywołało to odwet Polaków, o 
których w następnym rozdziale. 
Tego dnia ci sami bandyci próbo-
wali napaść na folwark Białowo-
dy, lecz wycofali się obawiając się 
stacjonującego tam plutonu AK. 
W kilka dni później, dnia 12 lute-
go 1943 r. bandyci ukraińscy na-
padli w nocy na folwark Terebi-
niec. Zginęło 12 osób, w tym Ka-
zimierz Dobiecki, właściciel ma-
jątku, jego żona z pochodzenia 
Francuzka oraz domownicy. Wy-
mordowano wszystkich, nie daru-
jąc nawet zamieszkałym tam ro-
dzinom ukraińskim. Folwark Te-
rebiniec służył jako azyl dla za-
mieszkałych tam Polaków. W tym 
samym czasie zginęła w niewyja-
śnionych okolicznościach para 
kurierów AK: Ewa i Ryszard Jan-
kowscy. W dniu 17 marca 1944 r. 
na południu powiatu wymordo-
wano Polaków, mieszkańców 
Oszczowa. Polaków zaproszono 
do szkoły, rzekomo na pojednanie. 
Przybyłych poprowadzono pod 
ścianę i rozstrzelano. Takie samo 
„zaproszenie” otrzymali Polacy 
na wsi Turkowice, lecz do spotka-
nia nie doszło, uprzedziła je akcja 
na Sahryń. W dniu 15 marca 1944 
r. w czasie pacyfikacji wsi Dąbro-
wa Masłomęcka wymordowano 
polskie kobiety i dzieci. 20 marca 
wymordowano pracowników rol-

Gdy płonął Wołyń, to po zachodniej stronie Bugu . . .
Bogusław Szarwiło
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nych w majątku Modryń, w dniu 
27 marca kolejne pacyfikacje i ko-
lejne morderstwa Polaków w kol. 
Ameryka, Olszynka i Smoligowie. 
W tymże miesiącu spalono na po-
łudniu powiatu wieś Prehoryłe i 
wymordowano mieszkańców kol. 
Zaręka. W gminie Miączyn Ukra-
ińcy wymordowali mieszkańców i 
spalili wieś Frankamionkę. W tym 
samym miesiącu dostał się w ręce 
ukraińskie oficer wywiadu AK 
Wacław Argasiński „Wiron”. Cia-
ło jego znaleziono po kilku tygo-
dniach wraz z innymi oficerami 
na polach pod Czerniczynem. Byli 
to uczestnicy tzw. forszpanu, czyli 
przymusowo powołani do usług 
wraz z wozami i końmi dla Niem-
ców. Po powrocie z forszpanu 
znaleźli śmierć z rąk faszystów. 
Mieszkańcy wsi Cichoburz, Pola-
cy zamykali się na noc we dwor-
skiej stajni, aby zabezpieczyć się 
przed napadem. Wśród nich zna-
lazł się prowokator, który napast-
nikom otworzył drzwi. Ośmiu Po-
laków wyprowadzono, kazano im 
się rozebrać i zastrzelono. Ocalał 
tylko jeden, któremu kazano od-
nieść do wozu ubrania ofiar. Zdo-
łał uciec. W noc z 14 na 15 marca 
1944 r. Ukraińcy skrytobójczo wy-
mordowali 33 osoby na stacji ko-
lei wąskotorowej Gozdów. Mor-
dowano siekierami i tępymi na-
rzędziami. Ginęły matki z dziećmi 
na rękach. Dnia 14 kwietnia 1944 
r. nastąpiła ukraińska pacyfikacja 
wsi Busieniec i Putnowice w gm. 
Białopole. Ciała pomordowanych 
zniesiono do stodoły i podpalono. 
Dnia 11 kwietnia 1944 r. banda 
faszystów ukraińskich zza Buga 
przebrana w białe kaptury, stąd 
zwana kapturowcami, mająca na 
sumieniu wiele morderstw po 
tamtej stronie rzeki, przedostała 
się na kol. Staszic. W tej wsi 
mieszkało wielu Ukraińców przy-
jaźnie nastawionych do Polaków. 
Prawie w każdym domu ukrywał 
się Polak, który uciekł w czasie 
przymusowego wysiedlenia. Oto-
czywszy wieś kapturowcy chodzili 
od domu do domu i wyłapywali 
Polaków. Schwytanych spędzono 
do kapliczki stojącej na skraju 
wsi. Bijąc kolbami karabinów 
mordercy kazali ofiarom pytać 
św. Jana, którego posążek stał w 
kaplicy, kto i dlaczego ich bije. 
Następnie popędzono ich boso 
pod las zwany Bundyrz i tam roz-
strzelano. 

15 kwietnia nastąpiło drugie 
masowe morderstwo Polaków 
wysłanych na forszpan. Tegoż 
15 kwietnia dokonano ponow-
nej zbrodniczej pacyfikacji wsi 
Mircze i okolicznych kolonii. W 
dniu 1 maja patrol Kedywu AK 
wysłany celem zniszczenia mostu 
kolei wąskotorowej pod Brodzicą 
natknął się na grupę Ukraińców, 
która splądrowała i spaliła wieś 
Wolicę. Żołnierze pożar ugasili, 
bandę zlikwidowali. Okazało się, 
że bandzie przewodziła kobieta, 
najbogatsza gospodyni z Brodzi-
cy. W Nieledwi w dniu 26 maja 
w czasie napadu spędzono do 
jednego domu 19 Polaków i żyw-
cem spalono. Jedną kobietę i dwu 
mężczyzn próbujących ucieczki 
zastrzelono na drodze. 12 maja 

na kol. Staszic wywabiono z domu 
pod pozorem wskazania drogi 
radzieckim partyzantom b. wójta 
gminy Uchanie, Pawła Zająca. 
Ślad po nim za- giną. W czerw-
cu ponownie pacyfikowano kol. 
Staszic. Gdy w dniu 8 czerwca 
Ukraińcy napadli wieś Dąbrowę 
z odsieczą przyszedł pluton AK. 
Lecz napastnicy powrócili następ-
nego dnia i spalili wieś Dąbrowę 
i Pielaki. 12 czerwca 1944 r. do-
konano nocnego napadu na dom 
Kozłowskich w Obliczynie. Cztery 
osoby w bestialski sposób zakłu-
to nożami i porzucono. Trzy były 
centralne ośrodki dyspozycyjne 
nacjonalistów ukraińskich: Sah-
ryń, Bereść i Moroczyn. Jak już 
wspomniano po wymordowaniu 
ludności polskiej Bereść stał się 
twierdzą faszystowską, grożącą 
niebezpieczeństwem dla Pola-
ków. Obok Bereścia prowadziła 
droga z Grabowca do Hrubie-
szowa. Mordercy chwytali po-
dróżnych po drodze i mordowali. 
Gdy po wyzwoleniu dokonano 
ekshumacji zwłok pomordowa-
nych, stwierdzono, że pracownik 
gminy Grabowiec, nazwiskiem 
Malicki, był żywcem zakopany 
do ziemi. Inne ofiary nosiły ślady 
tortur. Dopiero w czerwcu 1944 r. 
dowiedziano się z ust osoby, któ-
ra cudem uniknęła śmierci, że w 
Moroczynie stacjonujący tam od-
dział ukraiński pod dowództwem 
oficera w niemieckim mundurze 
specjalizował się w łapaniu Po-
laków napotkanych na drodze lub 
na polu. Wszystkich schwytanych 
męczono w wyrafinowany sposób, 
a następnie topiono w moroczyń-
skim stawie. Po wyzwoleniu z tego 
stawu wyciągnięto trupy zmasa-
krowane, z rękami powiązanymi 
drutem kolczastym.  (...)   Na za-
kończenie tego ponurego rejestru 
zbrodni należy podać wypadek, 
gdzie nienawiść przybrała wręcz 
patologiczny charakter. Do wojny 
mieszkał w Hrubieszowie osobnik 
nazwiskiem Ozoł. Był on prawo-
sławnym, ale podawał się nie za 
Ukraińca lecz za Rosjanina. Gdy 
do Hrubieszowa wkroczyli Niem-
cy Ozoł wstąpił początkowo do 
żandarmerii, potem przywdział 
mundur gestapowca. W dniu 7 
maja 1944 r. była to niedziela, 
gestapowiec ów w biały dzień w 
obecności mieszkańców zaczął 
podpalać strzechy domów na 
Sławącinie, przedmieściu Hru-
bieszowa. Wybuchł pożar. Gdy 
przybyła straż pożarna, Ozoł usi-
łował uszkodzić motopompę, aby 
nie dopuścić do gaszenia ognia. 
Tego było widocznie dość na-
wet dla Niemców, bo aresztowali 
Ozoła i usunęli z Hrubieszowa. 
Wszystkie te akty terroru miały 
za zadanie wyniszczenie narodu 
polskiego, stłu- mienie wszelkich 
dążeń, wszelkich marzeń o wy-
zwoleniu. Nacjonaliści ukraińscy 
chcieli tutaj na trupach Polaków 
stworzyć swoją „samostijną” 
Ukrainę, chociaż cały świat wie-
dział, że Hitler jest daleki od ja-
kichkolwiek myśli o niezależnym 
państwie ukraińskim. Zaślepieni 
nacjonaliści nie myśleli o tym, że 
po eksterminacji Polaków ich sa-
mych z kolei czeka ten sam los. 

Był czerwiec 1943 roku. Po-
wracającą do swojego domu 
wozem konnym z odwiedzin u 
swojej matki i krewnych z osady 
Chrobrów w pow. Łuck - Hannę 
Dagońską - będącą w ostatnim 
miesiącu ciąży zatrzymała grupa 
uzbrojonych Ukraińców. Rano 
przyjechał do wsi jej mąż Daniel 
i dowiedział się, że wyjechała 
stąd do domu wieczorem...

Ewa Kurek: Czysta jak szklanka 
wody Ukraina - Chrobrów 1939-
1943 (III):

„Najgorsze przyszło do Chro-
browa wiosną 1943 roku i nie ze 
strony Niemców, lecz z tej stro-
ny, z której nikt niczego złego się 
nie spodziewał. Każdego dnia od 
strony Lwowa, podawane lotem 
błyskawicy przez tkwiących po 
uszy w konspiracji kolejarzy, od 
przedwojennych czasów niemal 
wyłącznie Polaków, docierały 
coraz bardziej straszne wieści o 
wyrzynanych w pień całych pol-
skich wsiach i miasteczkach. [...] 
Strach ogarniał mieszkających w 
Chrobrowie Polaków na myśl, że 
i do nich dotrzeć może fala mor-
dów i nienawiści.

– Jedna jaskółka wiosny nie czy-
ni, tak garstka wyrodków nie 
może świadczyć o wszystkich 
Ukraińcach – twierdziła więk-
szość i wierzyła, że jeśli gdzieś 
dzieje się coś złego, to wcale nie 
znaczy, że to samo może spotkać 
ich w Chrobrowie.

Hanka Dogońska dumna i szczę-
śliwa paradowała po wsi z wiel-
kim brzuchem. Przyjechała do 
Chrobrowa i po śniadaniu u ro-
dziców odwiedzała koleżanki.

– Przed urodzeniem dziecka 
ostatni raz w drogę się wybra-
łam. Potem trochę też czasu mi-
nie, zanim już we trójkę do was 
przyjedziemy – tłumaczyła.

Tu przysiadła, tam pogadała, w 
końcu u Karoliny na dłużej zo-
stała.

– Oj, Karolciu, muszę uciekać. 
Wieczór się zbliża, Daniel będzie 
się denerwował, że tak długo nie 
wracam – oprzytomniała widząc 
zachodzące słońce.

– Hanka, zwariowałaś? Nie masz 

chyba zamiaru dzisiaj wracać?

– Oczywiście, że mam zamiar. 
Dziesięć kilometrów to nie jest 
żadna odległość. Mam bryczkę i 
dwa konie. Czego się bać? – ro-
ześmiała się.

– Szalona. Gdzież to kobiecie z 
takim brzuchem po nocy bryczką 
samej latać? – skwitowała po-
mysł Karolina.

– Ty to zawsze wszystkiego się 
boisz – odparowała Hanka.

Wycałowały się, wyściskały i 
Hanka pobiegła do rodzinnego 
domu.

– Dziś już nie pojedziesz. Późno 
i niebezpiecznie – przywitała ją 
matka.

– Co to dla mnie, mamo? Konie 
mam dobre, to szybko przesko-
czę. Jakie tam niebezpieczeń-
stwo? Przed zmrokiem będę w 
domu – odparła i w pośpiechu 
szykowała się do drogi.

– Haniu, proszę cię, nie jedź! Na 
drogach teraz niebezpiecznie, 
banderowcy grasują. A poza tym, 
niespokojna jakaś jestem. Nic się 
nie stanie, jak u nas prześpisz, a 
rankiem do domu ruszysz.

– Nie mogę. Obiecałam Danie-
lowi, że wrócę dzisiaj, to wrócę. 
Żadnego niebezpieczeństwa w 
tym nie widzę.

– Ale w twoim stanie… – matka 
użyła ostatniego argumentu.

– Co w moim stanie? Przecież 
świetnie się czuję! – roześmiała 
się dziewczyna.

Już siadała do bryczki i w po-
śpiechu żegnała się z rodzicami 
i rodzeństwem.

– Teraz na wasze odwiedziny 
czekam! – krzyknęła i pojechała.

W promieniach zachodzącego 
słońca ciepły wiatr zamiatał zie-
lone łany zbóż. Konie gnały jak 
szalone. Pęd rozwiewał jasne 
włosy Hanki i potrząsał jej wiel-
kim brzuchem.

– Wio! – poganiała.

Nie ze strachu lub pośpiechu, 
lecz z przyjemności galopu, z 
którym ze względu na mają-

ce urodzić się dziecko na długo 
przyjdzie się jej rozstać.

Nie spostrzegła.

W mgnieniu oka u końskich uzd 
zawiśli jedni, drudzy wyrwali z 
jej rąk lejce. Nie pomogło szarpa-
nie i prychanie ulubionych siw-
ków. Stanęły. Rubaszne śmiechy 
i grube ukraińskie żarty. Brycz-
ka z Hanką Dogońską w asyście 
banderowców skręciła w pola. 
Hanka objęła rękami brzuch. Nie 
myślała o sobie, lecz o tym ma-
leńkim, nienarodzonym. Chłop-
cem jesteś czy dziewczynką?

Świtało, gdy Daniel Dogoński na 
spienionym koniu stanął przed 
domem teściów.

– Gdzie Hania? – zapytała prze-
straszona matka.

– To ja przyjechałem zapytać – 
odrzekł i lęk zamknął usta oboj-
gu.

Chrobrów w mgnieniu oka stanął 
na równe nogi. Zbiegli się wszy-
scy mężczyźni i tyralierą ruszyli 
na poszukiwania. Po kilku godzi-
nach znaleźli stratowane młode 
zboże i odciśnięte w ziemi kole-
iny. Prowadziły do nieczynnego 
od lat starego wiatraka.

Leżała naga we krwi.

Z rozciętego brzucha sterczał 
wiecheć starej słomy.

Obok rzucone na klepisko walało 
się nienarodzone dziecko.

Twarz martwej Hanki Dogoń-
skiej była jednym wielkim cier-
pieniem.

Ktoś pognał do osady po prze-
ścieradła. Ktoś inny przypro-
wadził konia zaprzęgniętego w 
furmankę. Zawinięte w przesią-
kające krwią białe płótno ciało 
Hanki i ciało jej dziecka ułożo-
no na zielonych pędach zboża. 
Milczący kondukt skamieniałych 
ze zgrozy mężczyzn. Pierwsza 
polska ofiara w Chrobrowie. Po-
wiadano, że ktoś potem widział 
siwki Hanki Dogońskiej. Nie-
rozumne, roznosiły po Wołyniu 
zarzewie krwi, którą z polskich 
najeźdźców w imię samostyjnej 
czystej jak szklanka wody Ukra-
iny toczyli Ukraińcy”

Był czerwiec 1943....
Agnieszka Marciniuk
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Błękitnym  „Kwiatem Lnu „ czcić 
będziemy nasze rocznice
Redakcja
....dokończenie ze strony 1

To trzecie ludobójstwo było naj-
okrutniejsze, a zaczęło sie od 
„Rzezi ludności Wołynia”, bez-
bronnej i nie spodziewającej się 
niczego złego od  ukraińskich są-
siadów. Najokrutniejsze bo mor-
dowano dzieci (a rodziny były 
wielodzietne), kobiety w tym 
brzemienne, starców i chorych. 
Mordowano zarówno Polaków 
wyznania greckokatolickiego, jak 
i prawosławnego od pokoleń, na 
równi z tymi, którzy mieli nadzie-
ję, że dzięki zmianie wiary i zło-
żeniu deklaracji wierności pań-
stwu ukraińskiemu ocalą życie. 
Nie mieli szans, bo Polacy zostali  
skazani na wytępienie. Dlatego 
mordowano też rodziny miesza-
ne polsko-ukraińskie. Dlaczego 
zaczęto od Wołynia? Tam przed 
wojną mieszkało najwięcej Ukra-
ińców. Alfons  Krysiński w arty-
kule:  „ Ludność polska na Woły-
niu „  (Rocznik Ziem Wschodnich 
- 1939 ) pisał; „ Wołyń należy do 
tych nielicznych dzielnic Polski, 
w których żywioł polski stanowi 
dotychczas mniejszość ludności. 
Wykazał to ostatni spis ludności 
z dn. 9.XII 1931 r.,_w czasie któ-
rego na 2085 574 mieszkańców 
województwa wołyńskiego tylko 
346640, a więc 16,6°/o podało 
jako ojczysty język polski. (...) Bar-
dzo niekorzystny dla Polaków jest 
układ sił na wsi wołyńskiej.  (...) 
w gminach wiejskich Wołynia ule-
ga majoryzacji przez Ukraińców 
i prawosławnych.... (...)  Nieco 
większe skupienia polskie istnie-
ją na Wołyniu jedynie w obu naj-
bardziej polskich powiatach tego 
województwa: włodzimierskim i 
kostopolskim, we wszystkich po-
zostałych powiatach przewaga 
ukraińskiej ludności wiejskiej nad 
polską jest przytłaczająca. (...) „ 
Opisy z “Ogniem i Mieczem” 

Sienkiewicza czy “Pożogi” Kos-
sak-Szczuckiej bledną wobec 
rzezi jaką zgotowali nacjonali-
ści ukraińscy Polakom na Wo-
łyniu. Nigdy wcześniej, ani póź-
niej nie miał miejsca napad band 
ukraińskich na 99 polskich miej-
scowości jednego dnia. 11 lip-
ca 1943 r. oddziały Ukraińskiej 
Powstańczej Armii przy współ-
udziale miejscowej ludności 
ukraińskiej – często najbliższych 
sąsiadów – zaatakowały polskie 
wsie i osiedla na Wołyniu. Przy 
czym należy powiedzieć, że nie 
był to początek akcji ludobójczej 
, ani jej koniec, ale Apogeum tej 
zbrodni. Tragiczne były bowiem 
tak pierwsze dni lipca jak i dalsze 
po 11-ym lipca. Mały znaczek z 
„Kwiatem lnu” wpinany w klapę, 
to symbol pamięci o pomordowa-
nych rodakach na Wołyniu i Kre-
sach Południowo-Wschodnich II 
RP.

Dlaczego akurat “Kwiat Lnu”? 
Łany lnu pokrywały znaczne 
przestrzenie zarówno Wołynia 
jak i Małopolski Wschodniej. 
Od najdawniejszych czasów len 
miał ogromne znaczenie w życiu 
wsi. Właściwości tej rośliny były 
wykorzystywane na przestrzeni 
wieków bardzo wszechstronnie. 
Przede wszystkim jej ziarno (sie-
mię lniane), różnie preparowane 
było i jest wykorzystywane w roż-
nych leczniczych i znachorskich 
praktykach. Olej lniany spełniał 
często rolę okrasy, a włókna lnia-
ne do lat 20/30 XX w. były pod-
stawowym i jedynym surowcem 
z którego wytwarzano płótno – w 
każdej wsi i w każdej zagrodzie. 
Pięknie wyglądały kwitnące w 
lipcu lniane pola, o których poeci 
pisali “Cuda bez końca, Len swym 
błękitem  z niebem się łączył.” 
Kwiaty lnu można było oglądać 
bardzo krótko w pierwszej poło-

wie lipca. W 1943 r. ten błękit 
został zroszony krwią polskich 
mieszkańców wsi Wołynia. Len 
wyrywa się jak dojrzeje, bandy-
ci z OUN-UPA, dokonali swego 
dzieła podczas kwitnienia. Życie 
polskich dzieci zostało przerwane 
nim poznały jego smak. Wołyński 
len kwitł również bardzo krótko. 
Ludobójstwo natomiast przekro-
czyło granice Wołynia i rozlało 
się na sąsiednie województwa. 
Ten symbol przygotował Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w 

Szczecinie wg projektu studenta 
wzornictwa – Jakuba Gorczycy. 
Premiera znaczka odbyła się pod-
czas otwarcia wystawy „Wołyń 
1943. Wołają z grobów, których 
nie ma” 10 lipca 2013 r. Znaczek 
jest bardzo popularny w środo-
wiskach kresowych i patriotycz-
nych, ale mało widoczny. Dlatego 
w 2020 roku podczas obchodów 
rocznicowych pojawiły się pierw-
sze duże przypinki „Kwiatu lnu” i 
do tego w kolorze błękitnym. Ak-
cję rozpoczął Tarnopolanin An-

toni Dąbrowski z Dębna i  kon-
tynuuje ja nadal w tym roku. 
Dzięki temu kwiaty te pojawią się 
w wielu miejscach naszego kraju, 
upamiętniając  130 tys. ( a może 
nawet  200 tys.) pomordowanych 
rodaków przez OUN-UPA. Mamy 
nadzieję, że od tego roku każdą 
następna rocznicę będziemy ob-
chodzić z wpiętymi w klapie „ 
Błękitnymi Kwiatami Lnu” dla 
upamiętnienia tego trzeciego naj-
okrutniejszego ludobójstwa naro-
du polskiego. 
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Jakże przerażające jest to, o czym 
opowiada starsza Pani. 

Ludzie wychodzili z domu i wię-
cej nie wracali. Uprowadzeni, o 
których słuch zaginął. Sąsiedzi do-
konujący grabieży, napadów. Pło-
nące wioski, bezradne patrzenie 
na śmierć członków rodziny. Cud, 
który spowodował, że udało się 
ujść z życiem. I tylko z nim, gdyż 
cały dobytek przepadł. 

Bezcenne jest dla nas, którzy nie 
przeżyliśmy tamtych podłych 
czasów, możliwość wysłuchania 
świadków historii. Muszę jednak 
dodać pewne sprostowanie. W 
wywiadzie, mówiąc o wysiedle-
niu, wspomina się też o Łemkach. 
Oby nie doszło do nadinterpreta-
cji! Otóż na terenie Łemkowsz-
czyzny nie dochodziło do aktów 
barbarzyństwa względem polskiej 
ludności. Wrzucenie ich więc do 
jednego wora z nacjonalistami 
ukraińskimi jest krzywdzące i nie-
sprawiedliwe. 

Przed 1947 rokiem na Łemkowsz-
czyźnie, porozrzucane po licz-
nie zaludnionych łemkowskich 
wsiach, mieszkało zaledwie po 
2-3 polskie rodziny. Była tam mi. 
in. moja rodzina (mieszkali oni 
we dwu wsiach starej Łemko-
wyny). Gdyby ktoś chciał zrobić 
Polakom krzywdę, miał do tego 
aż nadto okazji. Słowem – gdyby 
Łemkowie dali się oczadzić na-
cjonalistyczną propagandą – POL-
SKIE RODZINY NIE MIAŁYBY 
SZANS UJŚĆ Z ŻYCIEM!!! Pa-
miętajmy jak wyglądała zabudowa 
wiejska z tego okresu. Były to w 
olbrzymiej większości drewniane 
chaty kryte strzechą. Stodoły za-

pełnione łatwopalnym sianem. Po-
zostały strzępy wspomnień moich 
przodków, o życiu pomiędzy Łem-
kami. Choć bardziej obok siebie, 
niż ze sobą. Wszyscy dotrwali cało 
do końca wojny, byli świadkami 
tragedii wysiedlenia Łemków. No, 
ale zapewne mędrków, którzy ni-
gdy nie postawili stopy na tych te-
renach nie przekonam. I wcale nie 
zamierzam. Z ludźmi typu: „nie 
wiem-ale się wypowiem” dyskusja 
nie ma sensu. 

Największą tragedią Łemków 
było to, że znaleźli się dosłownie 
pomiędzy przysłowiowym mło-
tem a kowadłem. Terroryzowani 
przez UPA, przez wielu Polaków 
do dzisiaj uważani za Ukraińców. 
Nie racząc nawet samych zaintere-
sowanych zapytać o zdanie. 

O tym, jak w jak ciężkiej sytuacji 
byli Łemkowie, najlepiej obrazują 
cytaty: 

„Na początku 1946 roku we wsi 
Solinka SB-OUN zamordowała 14 
Łemków i spaliła ich zabudowa-
nia, za to, że odmówili zgłoszenia 
się jako poborowi do UPA.” ( St. 
Żurek, UPA w Bieszczadach, Nor-
tom, Wrocław, str. 79)

(...)

„Meldunek wywiadowczy WBW 
Rzeszów, 15.08.1946 r. stwierdzał, 
że prawie cała sotnia „Stacha” zor-
ganizowana była w oparciu o przy-
musowy pobór. Byli to przeważnie 
młodzi Łemkowie paraliżowani 
strachem o los swoich rodzin w ra-
zie odmowy.”” (str. 71)

(…)

„Upowiec Jarosław Wijtiw wspo-
mina: (…) W niektórych wsiach 

(Łemkowszczyzny) ludzie nie 
wiedzieli jakiej są narodowości. 
Często zachodziliśmy do wsi w 
mundurach wojska polskiego z 
biało-czerwonymi opaskami na 
rękawach. Wtedy łatwo wpadali w 
nasze ręce donosiciele” (str. 88)

(…) 

„O nie popieraniu OUN-UPA 
przez Łemków świadczy także 
sprawozdanie kurinnego „Rena”: 
„Trudno o tym milczeć – woła ata-
man – choć to przykre… Ludność 
naszego wyznania, naszego języ-
ka, ale jakże daleka od naszych 
spraw ideowych! Stosunek łem-
kowskiej ludności do naszej sław-
nej (sic!) armii – prawie wręcz 
wrogi. I to niezależnie od warstw 
społecznych. Doprawdy przykre to 
i bolesne, ale prawdziwe”. (str. 89)

(…)

„Notuje to płk Juliusz Hibner – 
uczestnik walk z UPA, który zresz-

tą uważał Łemków za Ukraińców. 
Pisze, że na terenie Łemkowszczy-
zny, ”działały… oddziały UPA, 
władzę w ręku miały sotnie bande-
rowskie, które terroryzowały lud-
ność, przede wszystkim ludność 
ukraińską.” (str. 89)

„Strach, bo działał tu groźny wa-
tażka, coś na wzór Dmytra Kupia-
ka z okolic Brzeżan; ten nazywał 
się Mychajło Fedak. Pisze o nim 
T. Petrowicz: „Groźnym watażką, 
jednym z najokrutniejszych z dzia-
łających na terenach nowosądec-
kich był Michał Fedak, ukrywał 
się pod pseudonimem Smyrny. 
Był to syn ukraińskiego popa z po-
wiatu sanockiego, który w okresie 
okupacji ukończył Nauczycielskie 
Seminarium w Krynicy, gdzie 
otrzymał świadectwo dojrzałości. 
Znany był z okrucieństwa, prze-
mocą wcielał do swojego oddziału 
młodych Łemków, oddział jego w 
połowie 1946 roku liczył kilku-
dziesięciu strilców. Trudny to był 

okres dla ludności gnębionej i mor-
dowanej. Łemkowie w większości 
nie czuli powołania do armii, jed-
nak na skutek prowadzenia przez 
działaczy nacjonalistycznej propa-
gandy o samodzielnej, niezawisłej 
Ukrainie oraz szowinistycznej na-
gonki przeciw Polakom, zmuszani 
byli do ukraińskiej prawomyślno-
ści przy pomocy terroru.” (str. 90)

Cyt. za: E. Prus, Operacja Wisła, 
Nortom, Wrocław 2006.

Polecam również książkę G. Ol-
szewskiego: „Więźniowie KL 
Auschwitz z powiatu nowosądec-
kiego”. Otóż wśród więźniów tego 
obozu byli też Łemkowie, skazani 
za pomoc udzieloną polskiej par-
tyzantce. Niestety, nie mam tej 
książki w ręce, a czytałam ją kilka 
lat temu. Dlatego nie mogę wska-
zać numerów stron, na których 
były podane nazwiska i losy tych 
wspaniałych ludzi. 

Link do filmu: kliknij TU 

Gdyby nie akcja „Wisła”, to byśmy dziś nie rozmawiali!
Sabina Magda Ptak
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[...] Kończył się czerwiec, była 
niedziela 1944 r. We wsi Ger-
makówka pow. Borszczów pięć 
młodych dziewcząt wybrało się 
na stację kolejową. Według róż-
nych źródeł świadkowie podają, 
że - miały pożegnać młodych 
mężczyzn, którzy odjechać mieli 
do Wojska Polskiego. Inni, że - 
miały jechać do Czortkowa.

Były to: 15-letnia Janina Biliń-
ska, 15-letnia Stanisława Hygier, 
15-letnia Paulina Piaseczna, 
17-letnia siostra Stanisławy Hy-
gier i 18-letnia Zofia Diaczyn.

[...] Wspomnienia Stanisława 
Leszczyńskiego, mieszkańca 
Germakówki:

„Jakiś czas po naszym odejściu 
z Germakówki bestialsko za-
mordowano pięć miejscowych 
dziewczynek. Znam to z relacji 
kilku osób i relacje te są w peł-
ni wiarygodne. Mam je nagrane 
na taśmie i spisane. Przekazały 
mi je: Wanda Nagórska z domu 

Konopska, Łucja Pasałka, Stani-
sława Szczerba, a ponadto przed 
wielu laty o wielu szczegółach 
mówił mi mój wuj, Szczepan 
Czarnecki - w tym również o 
mordzie na tych dziewczętach. 
Wszystkie relacje, z drobnymi 
różnicami, w najważniejszym 
są zgodne. Najbardziej szcze-
gółową relacją jest opowiadanie 
Wandy Nagórskiej. Wedle niej, 
ona również miała być ofia-
rą tego mordu, ale udało się jej 
ukryć za wagonem kolejowym.

To była niedziela. Dziewczęta 
już dochodziły do stacji kolejo-
wej w Germakówce. Miały odje-
chać do Czortkowa na jakiś kurs 
przygotowujący do zawodu. 
Nagle zza pobliskich budynków 
wybiegło kilku ukraińskich wy-
rostków. Był wśród nich również 
Dmytro Husak, który naigrawał 
się z rozrzuconych na trawie 
zwłok Fanci Rappówny. Schwy-
cili dziewczęta pod ramiona i 

zaczęli prowadzić w głąb wsi. 
Podobno jakaś polska niewiasta 
była nawet zgorszona, że te pol-
skie panienki tak się z Ukraińca-
mi pod ramiona prowadzą. Nie 
mogłem się dowiedzieć, czy one 
się jakoś broniły, ale przecież nie 
mogło być inaczej. Zawleczono 
te dziewczynki do któregoś z 
domów w pobliżu gminnej rady 
i tam je zamknięto. Potem zgro-
madziło się ich wielu i tłumnie 
gwałcono te prawie jeszcze dzie-
ci; niektóre z nich były naszymi 
szkolnymi koleżankami, miały 
po 15-16 lat. Pastwiono się nad 
nimi bardzo długo, a gdy się już 
nasycili, bestialsko zamordowa-
li.

Pani Stanisława Szczerba infor-
muje mnie, że matka porwanej 
Stasi Hegerówny, dowiedziaw-
szy się o porwaniu córki, poszła 
z rozpaczliwym krzykiem” „od-
dajcie mi dziecko” do urzędu 
gminnego. Nikt jej więcej nie 

widział, nikt nie wie, co się z nią 
stało”.

[...] Po wielu latach Ukrainka, 
Nastia Burdajna, która była we 
wsi staniczną, opowiedziała o 
losie tych dziewcząt:

„Otóż zaprowadzono je do lasu 
i tam były gwałcone przez kilka 
dni, następnie spuszczono z nich 
krew i wbito kołki drewniane w 
narządy rodne. Pogrzebano je w 
okopach pod lasem na Glince”.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Agnieszka Marcinuk

https://www.youtube.com/watch?v=F5ek7UGHhHM
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Podczas dzisiejszego briefingu 
prasowego mówiliśmy o najnow-
szej publikacji IPN „Zostali na 
Wschodzie. Słownik inteligencji 
polskiej w ZSRS 1945–1991”. 
Książka ta przywraca pamięć 
o zapomnianych Polakach na 
Wschodzie, którzy z różnych 
przyczyn nie znaleźli się w poli-
tycznych granicach powojennej 
Polski, ale Ojczyzna pozostała w 
ich sercach i umysłach.

„Instytut Pamięci Narodowej - 
szczególnie w ostatnich latach 
- podjął wiele inicjatyw upamięt-
niających Kresy Wschodnie Rze-
czypospolitej Polskiej - to wielo-
kulturowe dziedzictwo RP. Jeżeli 
się od niego odetniemy, to zapo-
mnimy czym jest polskość. Stąd 
takie publikacje” – powiedział 
prezes IPN dr Jarosław Szarek. 

Dodał, że ta książka „to niezwy-
kłe świadectwo ludzi, którzy 
wykazali się heroizmem trwając 
na tych ostatnich kresowych pla-
cówkach często osamotnieni i re-
presjonowani. Ta książka jest dla 
nich pomnikiem”.

„Bez tej duchowości kresowej, 
bez tego co wynieśliśmy stamtąd, 
bez Mickiewicza, Słowackiego, 
Piłsudskiego nie byłoby nas, nie 
byłoby takiej kultury polskiej du-
chowej i materialnej jaką znamy 
dziś” - powiedział redaktor słow-
nika Adam Hlebowicz, dyrektor 
Biura Edukacji Narodowej IPN.

Podkreślił też, że ta książka „to 
hołd dla Polaków, którzy miesz-
kają na Wschodzie”. 

Słownik prezentuje sylwetki ka-
płanów, naukowców, nauczycieli 

i innych przedstawicieli elit pol-
skich, którzy po 1945 r. pozostali 
na terenie Związku Socjalistycz-
nych Republik Sowieckich. Jedni 
nie chcieli, a inni nie mogli osiąść 
w powojennej Polsce. Podjęli mi-
sję przeciwstawiania się sowie-
tyzacji, ocalenia języka, kultury, 
przechowania wiary. Nie zabiega-
li o honory, nie liczyli na ordery 
czy wyrazy uznania. Niczym żoł-
nierze na straconych placówkach 
pełnili służbę, nie zważając na 
jej dramatyczne konsekwencje 
– więzienia i łagry sowieckie, re-
presje… Niech biogram każdego 
z nich przyczyni się do zachowa-
nia jego ofiary i pracy w pamięci 
narodu.

Więcej: https://ipn.gov.
pl/.../145799,Briefing-na-temat...
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IPN pamięta o Polakach 
mieszkających na 
Wschodzie
Redakcja za IPNPo straszliwym ludobójstwie, 

popełnionym na Polakach przez 
bandy Ukraińskiej Powstańczej 
Armii i tłumy tzw. czerni (to 
oni byli uzbrojeni w siekiery, 
młoty, noże, piły, kosy, haki...) 
zostały wstrząsające dokumenty 
i relacje, w dalszym ciągu nie-
dostatecznie wykorzystywane 
przez historyków i polityków w 
Polsce dla zachowania pamięci.

Dla mnie takim świadectwem, 
nad którym trudno przejść obo-
jętnie (nawet po siedemdzie-
sięciu ośmiu latach!) jest list 
młodej kobiety, która została 
sama z maleńkimi dziećmi w 
Kiwercach. Jej mąż utknął w są-
siedniej wsi, podczas wyprawy 
po żywność. Nie wiem, czy ta 
rodzina przeżyła, nic na to nie 
wskazuje. Ale ten list jest jak 
nigdy nie gojący się wyrzut su-
mienia, to krzyk rozpaczy oso-
by, która musiała ciągle  patrzeć 
na śmierć najbliższych i sąsia-
dów. 

--------------

„MĘCZCIE ICH TAK, JAK 
ONI NAS MĘCZĄ”

--------------

„Z soboty na niedzielę prze-
żyłam straszną noc. Był napad 
bandycki na Kiwerce. Na na-
szym podwórzu stały karabiny 
maszynowe bandytów ukraiń-
skich. Polska noga ma tu nie 
pozostać. Nasze mieszkanie po-
dziurawione jak sito. W miesz-
kaniu ogień się sypał. Mnie to 
zastało w łóżku, ale zdążyłam 
się zwlec na podłogę z dziećmi 

i na brzuchu doczołgałam się do 
piwnicy z dziećmi. Rano gdy 
wyszliśmy z piwnicy, to naj-
pierw poszłam zobaczyć krowę 
i patrzyłam w lustro, czy nie 
jestem sina. Mieli plan usunąć 
straże a za nimi cały las z noża-
mi i różnymi bandyckimi przy-
borami. Odparli ich jednak, ale 
nie na zawsze. Dookoła ognie 
i zbrodnia. Klepaczów, Kata-
rzynówka i Nieborka wycięte. 
Nikt nie zginął od kuli, tylko 
w straszny sposób mordowani. 
Dzieci do ścian gwoździami 
przybijali. Widziałam te trupy, 
na cmentarz do Kiwerc przy-
wieźli (wojsko niosło). Jedna 
masakra, to nie trupy ludzkie - 
tylko kupa gnoju. 

Dookoła pachnie. Straszne 
chwile przeżywamy. Ze wsiami 
już prawie koniec. Jedno Prze-
braże się broni, bo są zaopa-
trzeni w broń i u nich się wsie 
zgromadziły. Teraz na Kiwerce 
mają chęć. 

Nie nocuję w domu. Muszę te 
dzieci ratować. [...] My trudno, 
żebyśmy się wydostali żywi, 
ale pomścijcie nas. Męczcie ich 
tak, jak oni nas męczą. Te dzieci 
po lochach męczone. Całowa-
łam po główkach dzieci w piw-
nicy i żegnałam się z nimi na 
śmierć. Jestem chora - nogi się 
pode mną chwieją. Na 13 [lip-
ca 1943 r.] ma być największa 
rzeź, koniec Polaków na Ukra-
inie. Może Bóg nas nie opuści.

Dlaczego tam u Was nic nie ro-
bią? Dlaczego nie idziecie nam 
na pomoc?”

MĘCZCIE ICH TAK, 
JAK ONI NAS MĘCZĄ
Leszek Żebrowski

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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LUDOBÓJSTWO LUDNOŚCI POLSKIEJ 
NA KRESACH POŁUDNIOWO - WSCHOD-
NICH II RP
Aleksander Szumański
Ludobójstwo  - to celowe wy-
niszczanie całych narodów, grup 
etnicznych, religijnych, lub raso-
wych , zarówno poprzez fizyczne 
zabójstwa członków grupy, jak i 
kontrolę urodzin, przymusowe 
odbieranie dzieci czy stworzenie 
warunków życia obliczonych na 
fizyczne wyniszczenie.
Zbrodnie ludobójstwa nie ule-
gają przedawnieniu, a sprawcy 
ludobójstwa podlegają karze bez 
względu na to, czy są osobami 
prywatnymi, urzędnikami pu-
blicznymi czy mężami stanu. Ka-
rane jest nie tylko ludobójstwo, 
ale także podżeganie do niego, 
współuczestnictwo, usiłowanie 
jego popełnienia oraz zmowa w 
celu jego popełnienia. 
Karanie za zbrodnię ludobójstwa 
zostało powierzone sądownictwu 
wewnętrznemu państw - człon-
ków konwencji oraz sądownic-
twu międzynarodowemu, o ile 
dane państwo jest członkiem tego 
systemu.
Czytając definicje ludobójstwa 
zadajemy sobie pytanie jak to jest 
możliwe, że znając liczne przykła-
dy, z historii i czasów nam współ-
czesnych, do tej pory nie uznano za 
ludobójstwo zbrodni popełnionych 
na Polakach w czasie II Wojny 
Światowej w ZSRR i na Ukrainie.
Akcje wymierzone przeciwko lud-
ności polskiej posiadały wszystkie 
cechy planowego wyniszczenia 
narodu. Długotrwałe przygotowa-
nia do tych zbrodni miały zagwa-
rantować, bezkarność sprawcom 
i zapewnić ,że prawda nigdy nie 
ujrzy światła dziennego. Zarówno 
Rosjanie, jak i Ukraińcy pozostali 
bezkarni.
Nie znamy odpowiedzialnych za 
Katyń, Charków, Twer, Ostasz-
ków, Kozielsk, Starobielsk oraz 
liczne łagry Gułagu; za zsyłki na 
Syberie i do Kazachstanu. Nie 
ukarano nikogo za zbrodnie na 
Wołyniu, Podolu, okolicach Sta-
nisławowa. Do tej pory żaden 
sąd, żaden trybunał nie uznał 
zbrodni sowieckich i ukraińskich 

za zbrodnię ludobójstwa. Nikt nie 
ustalił okoliczności mordu. Do-
piero teraz poznajemy nazwiska 
pomordowanych ale katów wciąż 
nie znamy. O tych zbrodniach nie 
uczono w szkołach, nie dyskuto-
wano na zebraniach, przyjęciach, 
milczano w rodzinach. To był te-
mat tabu, temat za który groziły 
wysokie kary.
Dzisiaj Polska jest krajem wolnym 
i niepodległym, ale nadal o tych 
zbrodniach nie rozmawiamy. Nie 
mówią o nich nauczyciele w szko-
łach, nasze kolejne władze pań-
stwowe nie domagały się uznania 
tych zbrodni za ludobójstwo.
Trudno pogodzić się z aktualnym 
podejściem do tego tematu nie tyl-
ko Ukraińców, ale również z nie-
wiedzą Polaków. Nasze milczenie 
wykorzystują ci, którzy nas, Pola-
ków mordowali.
Na Ukrainie prawie każda miejsco-
wość, każda wioska ma wykaz ofiar 
zamordowanych przez Polaków, 
ale nie ma wzmianki, że zginęli w 
walce.
To nas obarczają swoimi zbrod-
niami, stawiają pomniki swoim 
bohaterskim przywódcom ich wal-
ki o wolną Ukrainę - Ukrainę bez 
Lachów.
Żyjący jeszcze „rezuny” nadsta-
wiają piersi na kolejne medale, pi-
szą podania o dodatki kombatanc-
kie i dostają je.

SAMOOBRONA
Nie pozwólmy na przypisywanie 
Polakom mordów na Ukraiń-
cach, oni bowiem w obronie wła-
snej , w obronie rodziny, w obro-
nie ukochanej ziemi, czasem 
musieli zabijać.

NIE WOLNO NAM ZAPOMI-
NAC O CIERPIENIU LUDNO-
ŚCI KRESOWEJ
NIE POZWÓLMY NA MIL-
CZENIE O TYVH ZBROD-
NIACH

Domagajmy się uznania tych 
zbrodni za ludobójstwo i nie za-

pominajmy o tych, którzy pozo-
stali tam na zawsze, bez grobu, 
krzyża, znicza , odwiedzin.

Nie pozwólmy na wypaczanie hi-
storii.
Tylko prawda prowadzi do zgody 

i wybaczenia...
h t t p s : / / s b c . o r g . p l / C o n -
tent/227058/PDF/4.pdf

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

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

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

https://sbc.org.pl/Content/227058/PDF/4.pdf
https://sbc.org.pl/Content/227058/PDF/4.pdf


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 lipca 2021  - strona 15

Edward Prus w książce Operacja 
„Wisła” twierdzi, że „drogę w 
Bieszczady otwierała UPA kom-
pania dywizji SS „Galizien”, 
która właśnie skończyła służbę 
u hitlerowców i stała się sotnią 
hajdamacką.” O stacjonowaniu 
oddziału SS Galizien latem 1944 
roku w folwarku w Myczkowie 
pisze Zbigniew Ziembolewski 
w książce W morzu nienawiści 
(Krosno 2001), zamieszczając 
wspomnienia Antoniego Matu-
szewskiego z Myczkowa. Ukra-
ińscy esesmani dostarczali broń 
oddziałom UPA, a następnie 
oskarżali pracujących w folwar-
ku Polaków o jej kradzież, aby 
kryć siebie przed dowództwem 
niemieckim. Groziło to rozstrze-
laniem całej polskiej rodziny, co 
Ukraińcy skwapliwie wykony-
wali.

Matuszewski twierdził, że mają-
tek Myczków należał do Polaka 
o nazwisku Wołosz. Faktycznie 
właścicielem majątku był kpt. 
Czesław Wawrosz, jeden z or-
ganizatorów sieci przerzutowej 
przez „zieloną granice”. Dwaj 
bracia Matuszewscy oskarżeni 
zostali przez ukraińskich es-
esmanów o kradzież karabinu. 
Czorij umożliwił im odparcie 
zarzutu przed dowódcą niemiec-
kim, co uratowało ich życie i ich 
rodzin. 

Antoni Matuszewski podaje, 
że „w samym tylko Myczkowie 
oni (czyli ukraińscy esesmani – 
przyp. S.Ż.) i banderowcy zabili 
czternastu Polaków.” Prawdo-
podobnie zabójstwo 14 Polaków 
w Myczkowie mające miejsce 
latem 1944 roku (w okresie sier-
pień – początek września), auto-
rzy piszący o „walkach polsko-
-ukraińskich” w Bieszczadach 
mylą z napadem UPA na Mycz-
kowce i Solinę, jaki miał miej-
sce 3 października 1945 roku. 
Oddział SS Galizien z uzbro-
jeniem i taborami poszedł do 
Jawora, aby dołączyć do UPA. 
Pięciu niemieckich podoficerów 
i oberleutnant pozostali jeszcze 
kilka godzin w Myczkowie. Kie-
dy wyjeżdżali do Leska, oficer 

zawołał stojącego koło poczty z 
chłopami Antoniego Matuszew-
skiego i powiedział mu cicho po 
polsku: ”Darowałem wam życie, 
bo jestem Ślązakiem”  Zapewne 
było to na początku września, 
gdyż 9 września ruszył front 
spod Sanoka i wkrótce do Leska 
wkroczyła Armia Czerwona.

1 sierpnia wybuchło Powsta-
nie Warszawskie. Oddziały AK 
otrzymały rozkaz podążania na 
pomoc walczącej stolicy.

3 sierpnia w nadleśnictwie Bali-
gród pow. Lesko został zamor-
dowany przez UPA gajowy Piotr 
Janowski. (http://fundacjabiesz-
czadzka.org/wp-content/uplo-
ads/2018/09/Seminar_Zatwar-
nica_15.09.2018_08_RDLP-
-Krosno_E.Marszalek.pdf ). 4 
sierpnia w miasteczku Baligród 
Ukraińcy porwali idącego do 
siostry Jana Szpota i zamordo-
wali go pod Zahoczewiem. 

Syrnyk na s. 155 pisze: „4 sierp-
nia 1944 roku doszło do napadu 
sowieckich partyzantów pod do-
wództwem Wiaczesława Kwityń-
skiego na Stężnicę. Napastnicy, 
których okoliczni mieszkańcy 
nazywali „sznurkami”, pojawi-
li się tu z kierunku Radziejowej 
i Tyskowej. Do wsi przybyli w 
celach rabunkowych. Według 
relacji świadka za odchodzący-
mi padł strzał, wskutek czego 
jeden z napastników został za-
bity. Wywołało to dalszą lawinę 
tragicznych wydarzeń. Według 
jednej z wersji, Sowieci mieli do-
konać rozstrzelań na podstawie 
listy proskrypcyjnej przygotowa-
nej przez bliżej nie określonych 
„Polaków” (s. 155). Jako źródło 
informacji Syrnyk podaje J. Pi-
sulińskiego oraz w języku ukra-
ińskim Ukraińca Iwana Krywuć-
kiego „Arkadyja”, referenta SB 
OUN  biorącego udział m.in. w 
zbrodni w Baligrodzie 6 sierp-
nia. Logika iście banderowska: 
Sowieci mieli dokonać rozstrze-
lań na podstawie listy proskryp-
cyjnej i dlatego po dokonaniu ra-
bunku odchodzili ze wsi. Wrócili 
po zastrzeleniu przez Ukraińców 

jednego z nich. Zrozumiałe, że 
ukraiński zbrodniarz posługuje 
się bezsensownym kłamstwem, 
dlaczego jednak bezkrytycznie 
powiela je Pisuliński i Syrnyk? 
Rzecz jest tym bardziej dziw-
na, gdyż w wyniku śledztwa 
IPN stwierdzono: „W księdze 
zgonów w gminie Baligród w I 
dekadzie sierpnia 1944 r. odno-
towana jest śmierć tylko jednego 
mieszkańca Stężnicy i to z przy-
czyn naturalnych. Także zebrany 
podczas śledztwa materiał do-
wodowy pozwolił stwierdzić, że 
„bezpośrednio przed zbrodnią w 
Baligrodzie nie dochodziło do 
żadnych akcji zbrojnych polskiej 
partyzantki bądź oddziałów sa-
moobrony polskiej przeciwko 
ludności ukraińskiej.” Zatem 
„nie polegały na prawdzie po-
wody ataku na Baligród podane 
podane podległym oddziałom 
przez dowódcę Włodzimierza 
Szczygielskiego”. Zaś „jedy-
nym motywem zabójstw w Ba-
ligrodzie był zamiar zniszczenia 
mieszkającej na tym terenie pol-
skiej grupy narodowościowej”. 
(Tadeusz Szewczyk: Dlaczego 
doszło do tej zbrodni?; w: „Ga-
zeta Bieszczadzka” nr 19/2009). 
Rzeczywiście, w relacjach ukra-
ińskich nie ma nawet wzmianki 
o pogrzebie tych ofiar, nie ma 
też ich grobów. A przecież sta-
cjonowała tam wówczas sotnia 
„Bira” i zadbałaby o uroczysty 
pochówek. 

Na s. 156 – 157 prof. Syrnyk dy-
waguje, co było powodem zbrod-
ni w Baligrodzie. I skłania się 
„paradoksalnie na rzecz powią-
zania obu tych wydarzeń”, czyli 
pacyfikacji Stężnicy dokonanej 
przez sowiecką partyzantkę po 
zabójstwie dokonanego przez 
Ukraińców na jednym z nich, 
oraz masakry ludności polskiej 
w Baligrodzie. Wokół zbrodni 
dokonanej w niedzielę Przemie-
nienia Pańskiego 6 sierpnia 1944 
roku przez Ukraińską Armię Po-
wstańczą na 42 Polakach miesz-
kających w miasteczku Baligród 
w Bieszczadach wraz z upływem 
czasu narosło wiele manipulacji 
dokonanych zarówno ze strony 

ukraińskiej jak i polskiej. Wiąże 
się to z szeroko prowadzoną ak-
cją heroizacji zbrodniarzy ukra-
ińskich z OUN-UPA, co stało 
się polityką historyczną Ukrainy 
od czasu prezydentury Wiktora 
Juszczenki. Pierwszym etapem 
prowadzącym do tego celu jest 
zakłamywanie faktów, mające 
na celu „wybielenie” czarnego 
obrazu tych zbrodniarzy. Są to 
działania totalne, wręcz totali-
tarne, finansowane początkowo 
przez diasporę ukraińską głów-
nie z Kanady i USA, do której 
dołączyła „samostijna Ukraina” 
oraz wiele antypolskich organi-
zacji, stowarzyszeń i fundacji, 
zarówno z zagranicy, jak też 
działających w Polsce, często 
finansowanych z budżetu pol-
skiego, w tym przez potomków 
ofiar. Ta antypolska działalność 
obcych agentur w Polsce często 
przykrywana jest hasłem „poli-
tyki giedrojciowej”, co jest dla 
nich wygodnym „alibi”. 

Fakty są znane, zostały także za-
pisane tuż po zbrodni w kronice 
Szkoły Podstawowej w Bali-
grodzie przez ówczesną jej kie-
rowniczkę Marię Makowską. W 
1946 roku otrzymała ona wyrok 
śmierci od podziemia ukraińskie-
go i wyjechała do Nysy, gdzie 
zmarła 9 grudnia 2003 roku. 
Tak opisała ona sytuację sprzed 
rzezi: ”przełom lipca i sierpnia. 
Następuje cofanie się wojsk nie-
mieckich. Baligród zostaje bez-
pański. Władze administracyjne 
opuszczają miasteczko. Okolica 
staje siedliskiem band ukraiń-
skich i partyzantów sowieckich. 
Coraz bliżej krążą zbrodniarze 
ukraińscy, którzy rekrutują się 
z siczowików, ukr. „SS”, miej-
scowej i okolicznej młodzieży 
wychowanej pod hasłem „ smert 
lacham”. Bandy ukraińskie zaj-
mują wioskę Żernicę, gdzie mają 
stałą siedzibę. Zajmują Bereźni-
cę, Berezkę, Stężnicę i inne wsie 
na północny wschód. Partyzant-
ka sowiecka zajmuje Łopienkę, 
Jabłonki, Rabe a Baligród po-
zostaje w środku. W końcu lipca 
panika w Baligrodzie dochodzi 
do ostatnich granic. Krążące 

wieści o mordach popełnianych 
przez Ukraińcach na Polakach 
i o przygotowaniu napadu na 
Baligród rozstraja nerwy do 
ostateczności. Polacy nie sypia-
ją w domach lecz po jarach i 
potokach, zaroślach i ogrodach. 
Całymi procesjami uchodzą do 
Mchawy gdzie znajdowała się 
kwatera niemieckiego szpitala 
dla koni. W powietrzu wisi groza 
niewiadomego – tego zdaje się 
nieuniknionego. Wreszcie docho-
dzi wiadomość, że bandy ukraiń-
skie mają przemaszerować przez 
Baligród od strony Stężnicy – 
następuje to w niedzielę 31 lip-
ca. Naprzeciw im wychodzi pp. 
dr Śmietana, dr Schlap /Polacy/ i 
sędzia Wojtowicz – ukr. Z wodza-
mi bandy spotkali się u Syjczuka 
Józefa podejmowani przez tegoż 
wódką i zakąską. Po przedsta-
wieniu sprawy bezpieczeństwa 
Polaków przez przedstawicieli 
bezpieczeństwa w Baligrodzie 
wodzowi bandy, tenże wódz daje 
„słowo oficerskie”, że Polakom 
w Baligrodzie nic nie grozi, jeżeli 
oczywiście Polacy nie wystąpią 
przeciwko Ukraińcom. Powra-
cających z zapewnieniem całości 
życia i mienia wszyscy powita-
li z radością. Czujność została 
uśpiona mimo, że niektórzy nie 
dowierzali i bili na alarm. /.../ 
Tydzień ten był dziwnie smut-
ny – niby uspokojona ludność 
polska oglądała się na wszyst-
kie strony. W czwartek dnia 3 
sierpnia wieczorem partyzantka 
sowiecka pierwszy raz wchodzi 
na teren Baligrodu i wysadza 
mosty. W tym dniu wieczorem z 
drugiej strony od Mchawy ma-
szeruje banda ukraińska na rzeź. 
Spłoszona przez partyzantkę so-
wiecką wycofuje się do kościoła, 
porywając ze sobą Polaka idące-
go do siostry – Jana Szpota. W 
sobotę dają nam znać, że Szpot 
leży zamordowany pod Zahocze-
wiem. Pierwsza ofiara strasznej 
zbrodni ukraińskiej. Z bandą tą 
zetknęli się Ukraińcy baligrodz-
cy, którzy cały czas wmawiali 
w nas, że są bez grzechu a my-
śmy im wierzyli – rozmawiali z 
nimi. Zdobywali się jedynie na 
kłamstwa i niewinne miny. A 
po cichu na pomoc w zbrodni, 
w jej przygotowaniu. W dniu 5 
sierpnia wieczorem partyzantka 
sowiecka cała noc hula po Bali-
grodzie – piją wódkę, strzelają, 
jeżdżą całą noc, budzą strach u 
tych którzy odważyli się zostać 
w domu ale takich było mało, 
wszyscy prawie spali po kryjów-
kach jak zwykle. Noc ta była jak 
zmora przed krwawym dniem 6 
sierpnia 1944r…”

G. Motyka podaje, że rozmowy 
toczyły się 31 lipca lub 5 sierp-
nia (faktycznie 3 sierpnia). Jego 
zdaniem delegacja polska udała 
się do sztabu UPA w Stężnicy 
deklarując chęć dobrowolnego 
opuszczenia miasteczka. Do-
wództwo UPA zapewniło, że Po-
lakom nic nie grozi i w miastecz-
ku mają pozostać. Polacy zostali. 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Anarchia Syrnyka 
w Trykutniku 
bieszczadzkim. cz.4 
Jarosław Syrnyk: „Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni 
i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947)”, 
Rzeszów 2018.
Stanisław Żurek
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Dalej Maria Makowska pisze w 
kronice szkolnej: ”O godzinie 
7 rano cichną tententy i strzały 
hulającej partyzantki sowieckiej. 
O godzinie 8 rano wychodzący z 
kryjówek nocnych Polacy uda-
wali się do kościoła na „Pry-
marię”, inni się przygotowywa-
li na sumę. Dzień wstał śliczny, 
pogodny, upalny. Obawa minęła, 
bo obawa ta dziwnie podnosiła 
się w nocy a w dzień jakby usy-
piała. Zdawało się, że zbrodnia 
nie może być popełniona w ob-
liczu słońca. Jak strasznie odpo-
kutowaliśmy za to. A wieczorem 
w sobotę, jedna z Ukrainek po-
wiedziała mi, że bardzo poważ-
ny obywatel Baligrodu, oczy-
wiście Ukrainiec powiedział, 
że „Bałyhrodowi ne mynetsia”. 
Nastąpił straszny ranek 6 sierp-
nia – Dzień Przemienienia Pań-
skiego. Straszna banda rezunów 
ukraińskich rozsypuje się po Ba-
ligrodzie grupami niemal przy 
każdym polskim domu – a tyra-
liera trzema liniami: 1) Za rzeką 
Hoczewką na lewym brzegu; 2) 
na prawym brzegu; 3) na szosie. 
Prócz tego pikiety. Część Pola-
ków w kościele w tym czasie na 
mszy św. a część w domu ubie-
rająca się na sumę – i na jedno 
hasło każda grupa rezunów wy-
prowadza z domów mężczyzn, 
morduje ich przy zabudowaniach 
pod domem, w domu a nawet w 
łóżkach. Ginie starzec Różycki 
Michał pozostający już od dwóch 
lat w łóżku, ginie jego brat Ró-
życki Jan znany na cały powiat 
ze swego rozumu, przyjaźni i 
innych zalet. Ginie syn Michała 
Różyckiego, Tomasz pozostawia-
jąc żonę z kilkorgiem malutkich 
dzieci, mordują starca na łóż-
ku Chorzępę i drugiego starca 
Szpota /ojca Jana Szpota/ , który 
zginął schwytany przez nich w 
piątek”. /…/ Najtragiczniej jed-
nak przedstawiało się obejście 
kościoła – banda rezunów „bo-
haterów” obstawia kościół do-
okoła i czeka spokojnie do końca 
mszy św. I ci znajdujący się w ko-
ściele nie mają pojęcia o odby-
wającej się zbrodni, a może mają 
bo groza wisi w powietrzu – na-
strój obecnych w kościele, jakby 
w przeczuciu tego co się dzieje 
jest dziwnie rozpaczliwy – pa-
miętam po podniesieniu, ksiądz 
proboszcz intonuje od ołtarza św. 
Boże – Suplikacje, co lud zgro-
madzony podchwytuje i śpiewa 
ze szlochem. Po skończonej mszy 
ksiądz odwraca się od ołtarza i 
w kilku słowach przemawia do 
wiernych, że wobec strasznych i 
niepewnych czasów, wobec tego, 
że nikt nie wie kiedy zginie po-
leca wszystkim wzbudzić w so-
bie żal za grzechy a on udzieli 
powszechnego rozgrzeszenia. 
I znów z jękiem zgromadzenie 
rzuca się na kolana, bijąc się w 
piersi – a po wyjściu z kościoła 
czyha straszna śmierć, banda w 
bramie jego i nie przepuszcza 
ani jednego mężczyzny, każdego 
z pytaniem o kenkartę odprowa-
dza na bok i morduje, mordu-

je… I tak leżeli rozciągnięci z 
rozbitymi czaszkami na drodze, 
pod murami, na zboczu przy zej-
ściu do rzeki, a nawet w rzece”. 
Wydawałoby się, że sprawa jest 
oczywista, jest relacja wiary-
godnego świadka, którym była 
kierowniczka szkoły w Baligro-
dzie, zapisana tuż po tragicznych 
wydarzeniach. W niedzielę, 6 
sierpnia, przed świtem bande-
rowcy z kilku stron weszli do 
miasteczka. Umundurowani byli 
w uniformy niemieckie i policji 
ukraińskiej, co zmyliło miesz-
kańców, którzy nie spodziewali 
się niebezpieczeństwa. Otoczyli 
kościół i po porannej mszy legi-
tymowali wychodzących ludzi. 
Mężczyzn zatrzymywano. Część 
upowców rozeszła się po mia-
steczku. Wchodzili do domów, 
pytając, czy mieszkają tam Pola-
cy czy Ukraińcy, mężczyzn legi-
tymowano i zabierano. Kobiety 
zamykano w zabudowaniach 
gospodarczych. W polskich do-
mach grabiono mienie ruchome. 
Po godzinie ósmej rozstrzelano 
mężczyzn zgromadzonych w po-
bliżu kościoła w Baligrodzie. Po-
jedyncze osoby zabito na ulicach 
i na terenie ich własnych posesji. 
Rzekomo zabójstw miano do-
konywać według listy sporzą-
dzonej przez „Prostiła”. Jednak 
nie zachowało się świadectwo, 
że któregoś mężczyznę Polaka 
po wylegitymowaniu puszczono 
wolno. Przeżyli jedynie ci, któ-
rym udało się uciec, mimo iż za 
nimi strzelano. Uratowali się w 
ten sposób Franciszek Paszkie-
wicz i Stanisław Pniak. Stani-
sław Pniak zeznał, że około go-
dziny ósmej w drzwiach własne-
go domu został wylegitymowany 
przez trzech umundurowanych 
i uzbrojonych osobników. Gdy 
przeglądający kenkartę stwier-
dził, że jest on Polakiem, strzelił 
do niego. Pniak zdążył jednak 
odskoczyć i uciec na strych, 
gdzie się ukrył w przygotowanej 
wcześniej kryjówce. Upowcy go 
nie znaleźli. Z kryjówki świadek 
widział zabójstwo Tomasza Gło-
gowskiego. Ksiądz Józef Miezin 
po porannej Mszy nie wyszedł 
ze świątyni, dzięki czemu oca-
lał, gdyż upowcy nie śmieli na-
ruszyć świętości kościoła. We-
dług innej wersji, zabronił im 
tego miejscowy greckokatolicki 
ksiądz Olenko. Ocalał także ad-
wokat Stanisław Śmietana, któ-
rego ukryli miejscowi Ukraiń-
cy. Wśród uczestników napadu 
miejscowa ludność rozpoznała: 
Romana - urzędnika skarbowego 
z Sanoka, Stolara - byłego poli-
cjanta ukraińskiego ze Stężnicy, 
Andrzeja Kremińskiego - wcze-
śniej komendanta policji ukra-
ińskiej w Baligrodzie, i Włodzi-
mierza Szczygielskiego, który 
przyjechał konno do miasteczka. 
Mieszkańcy Baligrodu go znali, 
gdyż w 1940 r. przez kilka mie-
sięcy był zastępcą komendanta 
miejscowego posterunku. Przed 
odejściem Ukraińcy zabrali z 
miasteczka leki i instrumen-

ty medyczne, niezwykle cen-
ne dla tworzonych sotni UPA. 
Tymczasem Artur Brożyniak, hi-
storyk pracujący w oddziale IPN 
w Rzeszowie, opublikował w 
„Naszym Dzienniku” z 28 mar-
ca 2008 roku artykuł „Masowy 
mord w Baligrodzie 6 sierpnia 
1944 r.”, w którym przestawił 
przebieg zbrodni posługując 
się relacją członka UPA biorą-
cego udział w wymordowaniu 
grupy Polaków w Baligrodzie. 
Pisze on: „Istnieją dwie wersje 
tłumaczące przyczyny mordu. 
Według członka UPA Iwana 
Krywuckiego „Arkadija”, napad 
na mieszkańców Baligrodu był 
formą represji wobec „polskich 
bojówkarzy” z tej miejscowości 
za atak, wspólnie z partyzanta-
mi sowieckimi, na Stężnicę 4 
sierpnia 1944 roku. Rozstrzela-
no wówczas rzekomo 16 aktyw-
nych banderowców i spalono 40 
domów. Według pracy „Stosunki 
polsko-ukraińskie po wybuchu II 
wojny światowej” ks. Władysła-
wa Piętowskiego, „4 sierpnia w 
Stężnicy pojawiła się sowiecka 
partyzantka Wiaczesława Kwi-
tyńskiego, a ponieważ zastrzelo-
no tam jednego z tych partyzan-
tów, Rosjanie spalili kilkanaście 
domów i zastrzeli kilku Ukraiń-
ców”. Krywucki uważa, że licz-
ba ofiar w Baligrodzie została 
zawyżona przez Polaków. Druga 
z wersji zakłada, że napad na 
Stężnicę był tylko pretekstem do 
mordu na Polakach w Baligro-
dzie. Ukraińskie podziemie za-
mierzało zmusić polskich miesz-
kańców do opuszczenia Biesz-
czad.” Następnie Brożyniak pi-
sze: „Teza Iwana Krywuckiego 
o tym, że rozstrzelanie było karą 
za czynne wystąpienie danej 
osoby, wspólnie z sowieckimi 
partyzantami, przeciw bande-
rowcom w Stężnicy, wydaje się 
mało prawdopodobna, gdyż po-
śród ukaranych rzekomo za ten 
napad Baligrodzian byli: sędzia, 
ziemianin, trzech urzędników. 
Najstarszy spośród zamordowa-
nych w Baligrodzie miał 80 lat, 
a pozostałe dziewięć osób prze-
kroczyło 60. rok życia. Jest więc 
mało prawdopodobne, by osoby 
te wspólnie z sowieckimi party-
zantami atakowały Stężnicę.”

Brożyniak podaje historię po-
wstania kurenia, który dokonał 
mordu w Baligrodzie. Warto 
zwrócić uwagę, że został on 
utworzony głownie z ukraiń-
skich policjantów będących na 
służbie niemieckiego okupanta 
i pomagających mu w terroryzo-
waniu polskiego społeczeństwa. 
Współudział ukraińskiej policji 
(w tym także kryminalnej oraz 
gestapo) w okupacji, terrorze i 
zbrodniach niemieckich doko-
nanych na Polakach był więc 
ogromny. Ten niemiecko-ukraiń-
ski terror objął około 3,5 milio-
na Polaków w województwach 
kresowych oraz na Lubelszczyź-
nie i na Podkarpaciu. „Włodzi-
mierz Szczygielski, komendant 

posterunku policji ukraińskiej 
współpracującej z Niemcami w 
Medyce (koło Przemyśla), do-
stał rozkaz dezercji i razem z 
załogą posterunku podążył w 
Bieszczady. Po drodze przyłą-
czyła się do niego spora grupa 
byłych ukraińskich policjantów. 
5 sierpnia w Żernicy Wyżnej 
grupa Szczygielskiego połączy-
ła się z dwiema sotniami UPA. 
Pierwsza z nich składała się z 
byłych miejscowych ukraińskich 
policjantów (tzw. siczowników), 
a dowodził nią Wasyl Szyszka-
nynec „Bir”, komendant policji 
w Komańczy. Drugą, powstałą w 
pobliżu wsi Jamna Górna (koło 
Arłamowa), dowodził „Łys”. 
W sotni tej było również sporo 
ukraińskich policjantów z po-
wiatu przemyskiego i dobromil-
skiego. Z ludzi przybyłych do 
Żernicy Wyżnej sformowano ku-
reń (batalion). Dowódcą z nomi-
nacji miejscowych władz OUN 
został Szczygielski, który przy-
jął pseudonim „Burłaka”. Kureń 
składał się z trzech sotni, po 70 
ludzi każda. Na dowódców sotni 
wyznaczono: „Burłakę”, „Bira” 
i „Puhacza” (Włodzimierza Ka-
czora). Wkrótce OUN wydała 
odezwy nakazujące Polakom 
opuszczenie „terenów ukra-
ińskich” pod groźbą śmierci.  
Administrator miejscowej pa-
rafii ks. Józef Miezin, adwokat 
dr Stanisław Śmietana i sędzia 
dr Stefan Schlarp udali się do 
przedstawiciela baligrodzkich 
Ukraińców aptekarza Osiadacza. 
Obiecał on, że miejscowi Ukra-
ińcy nie zaatakują swoich sąsia-
dów. Zastrzegł przy tym, że nie 
może ręczyć za zbrojne grupy 
ukraińskiego podziemia, które 
napłynęły na teren Bieszczad z 
zewnątrz. 3 sierpnia delegatom 
polskiej społeczności z Baligro-
du udało się nawiązać rozmowy 
z grupą UPA w Stężnicy, praw-
dopodobnie z sotnią „Bira”. So-
tenny „Bir” rzekomo przyjął re-
prezentantów życzliwie, a nawet 
ręczył słowem honoru, że nie ma 
wrogich zamiarów wobec Pola-
ków. Delegaci uspokojeni wró-
cili do miasteczka, chociaż miej-
scowy lekarz Rusin - dr Kuźmak 
radził Polakom, by nie wierzyli 
w te zapewnienia i mieli się na 
baczności.

Po dokonaniu zbrodni sotnie 
UPA odeszły, głównie do Stęż-
nicy. Zabrało się z nimi kilka 
rodzin ukraińskich, których 
członkowie uczestniczyli w mor-
dzie Polaków, swoich sąsiadów. 
Nocą nadszedł kolejny zbrojny 
oddział, wyglądający na bandę. 
Dokonał on „rewizji” trupów, 
ograbił je z dokumentów (ken-
karty), zegarków, rzeczy osobi-
stych oraz ściągniętych z nich 
ubrań i butów. Banda ta ziden-
tyfikowana została jako „oddział 
partyzantów radzieckich Szuka-
jewa”. Partyzanci sowieccy ode-
szli w stronę Stężnicy. Było to 
w nocy z 6 na 7 sierpnia 1944. 
Artur Brozyniak pisze: „Bez-

pośrednio po dokonaniu mordu 
w Baligrodzie oddziały kurenia 
„Burłaki” zaatakowały party-
zantów sowieckich pomiędzy 
Stężnicą a pasmem Łopiennika. 
Sowieci, zaprawieni w bojach, 
odparli atak, zabijając sześciu 
banderowców. Grupa UPA roz-
pierzchła się” (Artur Brożyniak: 
„Ukraińska Powstańcza Armia w 
Bieszczadach”, w: „Bieszczady 
w Polsce Ludowej 1944 – 1989”; 
IPN Rzeszów 2009, s. 29). 
W 1995 roku Grzegorz Motyka w 
artykule „Partyzantka w Biesz-
czadach I – IX 1944” („Płaj”  nr 
10/1995) nie wymienia żadnej 
akcji partyzantów sowieckich w 
Stężnicy w dniu 4 sierpnia 1944 
roku, ale pisze o sowieckim od-
dziale Szukajewa, który pojawił 
się w Baligrodzie w nocy z 6 na 
7 sierpnia, obrabował pomordo-
wanych Polaków zabierając im 
kennkarty, odzież i rzeczy oso-
biste. Motyka pisze, że „Sowieci 
spalili część wsi Stężnica (ponoć 
zginęło w niej ok. 20 osób), Kar-
likow, Mchawę, Huczwice, Żu-
bracze” (co powtórzył w książce 
„Tak było w Bieszczadach” na 
s. 158). A następnie o oddziale 
Szukajewa: „Prawdopodobnie 
jego dziełem była wspomnia-
na już masakra w Stężnicy”. 
A. Daszkiewicz w książce „Ruch 
oporu w rejonie Beskidu Niskie-
go 1939 - 1944” (Warszawa 
1975) twierdzi, że mord w Ba-
ligrodzie był odwetem za akcje 
oddziału AK KN-23 w rejonie 
Leska. Iwan Dmytryk w książ-
ce „Zapysky ukrajinśkoho po-
wstancia (w lisach Łemkiwsz-
czyzny)”, której dwa wydania 
ukazały się w Niemczech a trze-
cie w 1992 roku we Lwowie, 
mord ten opisał ze swojej pozy-
cji jako uczestniczącego w nim 
banderowca. Nosił on pseudo-
nim „Lis”, był w sotni „Burłaki”, 
a potem „Brodycza”. O Baligro-
dzie pisał: „Wysyłając nas na 
stanowiska dowódca „Burłaka” 
rozkazał nam ukarać morder-
ców ukraińskich dzieci, kobiet 
i mężczyzn. Wywiad miejsco-
wego podziemia przez dłuższy 
czas układał dokładne listy Po-
laków, masakrujących ludność 
ukraińską. Takie listy otrzymały 
nasze oddziały, wyznaczone do 
różnych części Baligrodu. Zbu-
dziwszy tych terrorystów ze snu, 
nasze specgrupy odczytały im 
wyroki śmierci powstańczego 
sądu polowego, wyliczając ich 
zbrodnie, kogo, gdzie i kiedy 
zabili. Potem wyrok wykonano 
na miejscu. Zanim mieszkańcy 
Baligrodu obudzili się, nasza 
akcja karna była zakończona. 
/.../ Odkryto też wielkie składy 
żywności zebranej przez polskie 
bojówki. Najcenniejsze rzeczy 
z tych składów zabrano”. Zna-
jąc faktyczny przebieg mordu 
w Baligrodzie należy pamię-
tać, że czytelnicy na zachodzie 
znają tylko wersję banderowca 
Dmytryka. A na Ukrainie starzy 
i młodzi nacjonaliści chętnie 
w nią uwierzą. Lista proskryp-
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cyjna Polaków podobno przy-
gotowana została w cerkwi w 
Baligrodzie. Tablica zamiesz-
czona na pomniku zawiera 42 
nazwiska, na ostatnim miejscu 
wymieniony jest Bronisław Cho-
rzępa, zamordowany 13 sierp-
nia 1944 roku w Baligrodzie.  
Niektórzy podają, że zamordo-
wanych zostało 41 Polaków i 
1 Ukrainiec, Roman Wolański. 
Sprostowała to wnuczka zamor-
dowanego: „W tym artykule 
zostało wymienione nazwisko 
mojego dziadka Romana Wo-
lańskiego, który został zamor-
dowany przez upowców. Chcę 
jasno powiedzieć i zaznaczyć z 
całą mocą, iż dziadek był Pola-
kiem oraz katolikiem. Został za-
mordowany we własnym domu 
prawdopodobnie kiedy próbował 
się wylegitymować, babcia Ma-
ria Wolańska w tym czasie ucie-
kała z dziećmi na drugi koniec 
wsi do swojej matki Marceliny 
Romaniszyn. Śmierć dziadka nie 
była przypadkowa jak twierdzi 
autor tego artykułu. Wszystko 
to wiem z przekazów ustnych 
mojej babci Marii Romaniszyn-
-Wolańskiej oraz mojej cioci 
Aleksandry Wolańskiej. Spro-
stowanie napisała wnuczka Ma-
rii i Romana Wolańskich Anna.” 
(annamalinowska64; 05.05.17: 
ht tp: / / forum.gazeta.pl /foru-
,165,104087679,104087679,Ba-
l i g r o d _ 6 _ s i e r p -
nia_1944_r_.html ). 
Jest oczywiste, że terroryści za-
wsze podają jakieś „szlachetne” 
cele, głównie hasła wolnościo-
we, w tym narodowowyzwo-
leńcze. Takie też hasła mają 
stać się przykrywką dla zbrodni 
dokonanych przez faszystów 
ukraińskich, chociaż zbrodnie te 
w linii prostej wynikały z przy-
jętej przez Organizację Nacjo-
nalistów Ukraińskich doktryny 
Dmytra Doncowa. Jeżeli ktoś 
nie zna tej doktryny i nie wie, 
że to ona stanowiła ideologiczną 
podstawę działań OUN-UPA, to  
jest w stanie głosić idiotyzmy o 
„depolonizacji”, o „ukraińskich 
akcjach odwetowych”, „brato-
bójczych walkach” itp. Doktryna 
ta zakładała „w imię bytu nacji 
ukraińskiej” wymordowanie na 
spornych terenach, które OUN-
-owcy uznali za ukraińskie, 
wszystkich mieszkających tutaj 
pozostałych nacji, tj. Żydów, 
Polaków, Rosjan, Ormian itd. 
Stąd wytaczane argumenty „re-
wanżu”, czy „odwetu” są zwykłą 
zasłoną dymną. Jest to perfidne 
oszustwo intelektualne niosące 
ze sobą deprawację moralną. Po-
nadto, tak naprawdę, nie może 
być żadnego uzasadnienia dla 
zbrodni, w tym dla ludobójstwa. 
Włodzimierz Szczygielski po 
operacji „Wisła” próbował przez 
Czechosłowację przedostać się 
na teren amerykańskiej strefy 
okupacyjnej w Niemczech. Tam 
otoczony poddał się czechosło-
wackiemu wojsku. Po przewro-
cie komunistycznym w Czecho-
słowacji w 1948 r. został wyda-

ny polskim władzom. W czasie 
śledztwa przyznał się do kiero-
wania mordem Polaków w Bali-
grodzie. „ W 1944 r otrzymałem 
polecenie od „Bohdana”, abym 
przeprowadził akcję na Baligród, 
celem zlikwidowania ludzi zapo-
danych na liście od „Postriała”, 
gdzie figurowało ok. 40 ludzi 
narodowości polskiej. Na pole-
cenie to dałem rozkaz „Birowi” 
aby przeprowadził tę akcję , do-
dając mu do dyspozycji również 
sotnie „Puchacza” – jak mi wia-
domo , imienny wykaz tych osób 
otrzymał „Bir” od „Bohdana” , a 
ja po dwóch godzinach razem ze 
swoja sotnią, poszedłem pod Ba-
ligród do wsi Stężnica i tam na 
skrzyżowaniu drogi zatrzyma-
łem sotnię, sam zaś pojechałem 
do Baligrodu do apteki, gdzie 
był „Postrił”, tam załadowali-
śmy na furmankę leki, natomiast 
tego aptekarza, razem z rodziną 
i dwóch lekarzy zabraliśmy ze 
sobą w celu zatrudnienia ich u 
siebie, względnie dopomożeniu 
im w przedostaniu się za granicę 
do Czechosłowacji, gdyż byli to 
Ukraińcy i obawiali się odwetu 
ze strony Polaków. Po zabraniu 
medykamentów, razem ze sotnią 
„Bira” i „Puchacza” wycofałem 
się w kierunku wsi Rudawa, po 
drodze dołączyła moja sotnia 
a obok wsi Stężnica i Rudawa 
mieliśmy potyczkę z oddziałem 
partyzantów sowieckich na ko-
niach, gdzie zostaliśmy rozpro-
szeni, ponieważ tych potyczek 
było kilka, a później stoczyliśmy 
kilkugodzinny bój, ja zabiłem 6 
partyzantów. Jakie straty były po 
stronie sowietów tego nie wiem. 
Po tym boju wszystkie trzy sot-
nie zakwaterowały we wsi Żer-
nica Wyżna, gdzie dołączył do 
nas nowy oddział w sile ok. 100 
ludzi pod dowództwem okręgo-
wego prowidnyka „ Łuchowego” 
z SB z którym przyszedł prowid-
nyk „Ren”.

Brożyniak pisze: „Za zbrodnię 
w Baligrodzie nie został osądzo-
ny. Za przestępstwa popełnione 
na terenie Polski Szczygielski 
został skazany na karę śmier-
ci. Wyrok wykonano poprzez 
rozstrzelanie 7 kwietnia 1949 r. 
w więzieniu w zamku rzeszow-
skim. W 1984 r. w Baligrodzie 
postawiono skromny obelisk 
upamiętniający ofiary pogromu. 
Na płycie obok 42 nazwisk, daty 
i okoliczności mordu, widnieje 
napis: „Wieczny pokój pomor-
dowanym; Hańba mordercom”. 
Tablicę pamiątkową posia-
da również jeden z głównych 
sprawców mordu, Włodzimierz 
Szczygielski. Znajduje się ona 
we Lwowie przy ul. Piekarskiej 
19 na budynku szkoły, do której 
uczęszczał. Pod płaskorzeźbą 
wyobrażającą postać „Burła-
ki” widnieje napis: „Tu w filii 
ukraińskiego gimnazjum akade-
mickiego uczył się Wołodymyr 
Szczyhelśkyj ‚Burłaka’ (1920-
1949) - legendarny dowódca 
sotni ‚Udarnyki 4’ przemyskiego 

kurenia UPA. Zginął za wolną 
Ukrainę. Chwała bohaterom!”.” 
I ten fakt niech posłuży za po-
intę. Zbrodniarze ukraińscy 
mający na swoich rękach krew 
niewinnej cywilnej ludności pol-
skiej (w tym np. w Baligrodzie 
80-letnich staruszków), obec-
nie na Ukrainie czczeni są jako 
bohaterowie, którzy „zginęli za 
wolną Ukrainę”. Może przerażać 
myśl, że ta obecnie wolna Ukra-
ina ma być taka, o jaką walczył 
„Burłaka”. 

Na s. 158 Syrnyk pisze: 

„7 sierpnia 1944 r. w Żernicy 
Wyżnej doszło do formalnego 
powstania oddziału/kurenia UPA 
pod dowództwem Wasyla Mizer-
nego „Rena”. /.../ 11 sierpnia 
w miejscowości Skorodne do 
oddziału dołączyła sotnia „Sur-
ma”, pod dowództwem Mychajły 
Frydera ps. „Neczaj”, a później 
również sotnia „Schidniaky” 
pod dowództwem Mykoły Saw-
czenki ps. „Bajda”. Rankiem 
18 sierpnia oddziały dotarły do 
Dźwiniacza. „Kryłacz” zanoto-
wał w swym dzienniku: Sotenny 
„Burłaka” wydaje rozkaz, abym 
ze swą czotą poszedł na akcję 
do Dźwiniacza. Akcję przepro-
wadzamy również w leśniczów-
ce. Co to była za akcja – tego 
z zapisków „Kryłacza” się nie 
dowiemy, ale z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem można ją 
łączyć z masakrą uciekinierów 
ukrywających się w leśniczówce 
Brenzberg”. W przypisie Syrnyk 
podaje, że liczba ofiar może wy-
nosić od 30 do 74 osób, ale da-
nych nie można „póki co w ża-
den sposób zweryfikować”. 

We wsi Muczne pow. Turka w le-
śniczówce Brenzberg położonej 
na grzbiecie Jeleniowatego (Ja-
sieniowa) SB OUN dowodzona 
przez referenta (Mikołaj Dudek 
„Osyp”) zamordowała 74 Pola-
ków, głównie kobiety i dzieci, 
uciekinierów zza wschodniego 
brzegu Sanu. Alojzy Wiluszyń-
ski, niespełna dwudziestolatek, 
należał do kilkunastoosobowego 
oddziału samoobrony, dowodzo-
nego przez podporucznika Armii 
Krajowej z Turki. Wobec przy-
tłaczającej ilości przeciwników, 
grupka samoobrony mogła tylko 
lawirować w ciągłej ucieczce, 
starając się ocalić życie: „Ran-
kiem (18-go sierpnia) przemy-
kaliśmy się pomiędzy bukami 
grzbietem Jeleniowatego. Do-
wódca miał jakąś informację do 
sprawdzenia u leśnika na Bren-
zbergu. Do zabudowań  pod-
chodziliśmy bardzo ostrożnie. 
Dokoła panowała cisza mącona 
intensywnym brzękiem much. 
Napotkaliśmy ciało zabitego 
człowieka i naraz okazało się 
że wśród traw i opłotków wciąż 
znajdywano następne. Były ko-
biety, mężczyźni, dzieci. Nikt 
nie był zabity z broni palnej. Z 
trudem udawało się rozpoznać 
kogoś znajomego, wielu z nich to 
musieli być bieżeńcy z dalszych 

stron. Widać było sutannę du-
chownego i mundury leśników. 
Ciała nosiły ślady okrutnych 
tortur i bestialskiej śmierci. Mu-
siało mieć to miejsce jakieś 2 - 3 
dni temu. Ktoś zaczął liczyć ofia-
ry, ktoś zaczął szukać łopat. Do-
wódca małym aparatem fotogra-
ficznym robił pospiesznie zdjęcia 
przynaglając jednoczenie do jak 
najszybszego opuszczenia miej-
sca zbrodni obawiając się, że zo-
staną prowokacyjnie oskarżeni. 
Naliczyliśmy 74 osoby. Ktoś nie-
śmiało zaoponował - jemu udało 
się doliczyć 75 ofiar. Nie liczono 
ponownie. Zmówiliśmy modlitwę 
za zmarłych. Lasami, w poprzek 
doliny Roztok, doszliśmy do Ko-
niarki pod Haliczem. Tam do-
wódca rozwiązał oddział. Każdy 
miał przetrwać na własną rękę.” 
( Antoni Derwich; w: Żurek...., s. 
236 – 241). Podawana jest także 
data mordu 16 sierpnia 1944 r. 

W książce Sz. Siekierki, H. Ko-
mańskiego i K. Bulzackiego na 
stronach 1118 – 1119 znajduje 
się relacja  Alfreda Steinhard-
ta, który wówczas posługiwał 
się papierami aryjskimi na na-
zwisko Tadeusz Buczkowski, i 
pracował jako księgowy gminy 
Tarnawa Niżna. Stwierdza on: 
„W lipcu i sierpniu 1944 roku, 
gdy uciekła administracja nie-
miecka i ukraińska, miejscowi 
nacjonaliści ukraińscy zaczęli 
paradować z bronią. W sytuacji 
zagrożenia życia postanowiłem 
opuścić Tarnawę i przenieść się 
do Sokolik Górskich, gdzie była 
stacja kolejowa na linii Sambor 
przez przełęcz Użok do Ungwam 
na Węgrzech. W Sokolikach 
schroniło się wiele polskich ro-
dzin, głównie kolejarzy, pracow-
ników leśnych i tartacznych oraz 
administracji z okolicznych fol-
warków. /.../ Gdy zbliżał się front 
i na szosie ukazały się jednostki 
wojska niemieckiego, a stacja 
kolejowa została zaatakowana 
przez sowieckie samoloty, część 
Polaków postanowiła schować 
się w górskich lasach u zna-
jomego leśnika. Byłem świad-
kiem, jak wyjeżdżały furmanki 
z rodzinami z małymi dziećmi i 
starszymi ludźmi, widziałem pła-
czące dziewczynki, które jechać 
nie chciały i tłumaczono im, że 
tam będzie bezpieczniej. /.../ Po 
kilku dniach w Sokolikach poja-
wił się 16-letni syn leśniczego ze 
straszną wiadomością. Bande-
rowcy zaatakowali leśniczówkę i 
wymordowali wszystkich, oprócz 
niego. On w czasie wypadku 
znajdował się poza budynkiem 
leśniczówki i jemu udało się 
zbiec. Po kilku dniach nie wy-
trzymał nerwowo i wrócił do 
lasu zobaczyć co się stało z jego 
rodziną. Do Sokolik już nigdy 
nie powrócił. Po pewnym czasie 
przyszedł do Sokolik wieśniak 
ukraiński, który ostrzegał przed 
napadami banderowców i opo-
wiedział, że syn leśniczego został 
złapany przez banderowców i po 
torturach zamordowany.” 

Autorzy podają, że na furman-
kach pojechało do leśniczówki 
około 30 osób (s. 1106). Pomył-
kowo datują zbrodnię na styczeń 
1944 roku. Nie wiadomo, czy 
ta leśniczówka znajdowała się 
w Mucznem. Nie wiadomo, czy 
pozostali Polacy w Sokolikach 
Górskich zdołali uratować się. 
Także pomyłkowo na styczeń 
datują oni rzeż dokonaną na Po-
lakach we wsi Łokieć: W stycz-
niu 1944 roku banderowcy napa-
dli na polskie zagrody, ograbili 
je, część z nich spalili oraz za-
mordowali 20 osób (s. 1103). Po-
zostali Polacy zdołali ukryć się 
i uciec. Ci sami autorzy podają 
odnośnie wsi Czarna, że w sierp-
niu 1943 roku zostało zamordo-
wanych przez UPA 20 mieszkań-
ców wsi – Polaków (s. 382), ale 
zapewne chodzi o rok 1944. Taka 
sama uwaga dotyczy Dźwiniacza 
Górnego. „W sierpniu 1943 roku 
miejscowi banderowcy ograbi-
li polskie gospodarstwa, część 
z nich spalili i zamordowali 15 
osób” (s. 1101). Reszta Polaków 
zdołała wówczas uciec. We wsi 
Dydiowa w sierpniu 1944 roku 
miejscowi banderowcy ograbili 
polskie gospodarstwa, część z 
nich spalili oraz zamordowali 20 
osób (s. 1101). Pozostali Polacy 
zdołali ukryć się i uciec. We wsi 
Tarnawa Wyżna w sierpniu 1944 
roku, miejscowi banderowcy na-
padli na polskie zagrody, ograbi-
li je, część spalili i zamordowali 
10 osób (s. 1108). 

28 sierpnia we wsi Ropienka 
pow. Lesko Ukraińcy zamordo-
wali Marię Kubryn. W sierpniu 
we wsi Beniowa pow. Turka 
(Bieszczady) banderowcy za-
mordowali 10 Polaków. Tadeusz  
A. Olszański w przewodniku 
Bieszczady (Pruszków 2000) 
podaje: „W połowie sierpnia 
miały miejsce napady upowców 
na szereg wsi wschodniej części 
Bieszczadów, jak  Smolnik, Za-
twarnica, Tworylczyk, Sokoliki 
Górskie, Beniowa, a także na 
Lutowiska  (17 sierpnia), gdzie  
dzięki silnej  samoobronie udało 
się uniknąć rzezi. W napadach 
tych ginęło po kilka do kilkuna-
stu osób.” Napady na Lutowiska 
miały miejsce w marcu i maju, 
a rzeź kilku rodzin polskich w 
lipcu 1944 r.  Z kolei Janusz Mi-
chalik w książce Na Bieszczadz-
kich Połoninach (Krosno 1997) 
pisze: „Między 14 a 16 sierpnia 
dokonano masowych mordów 
Polaków w Smolniku, Zatwar-
nicy, Tworylczyku, Dźwiniaczu 
Górnym, Tarnawie, Sokolikach 
Górskich, Beniowej zabijając w 
tych wsiach od kilku do kilkuna-
stu rodzin, najwięcej w Mucznem 
– 74 osoby.” 

W sierpniu 1944 roku we wsi 
Arłamów pow. Dobromil (Biesz-
czady) został zamordowany w 
lesie przez UPA gajowy Stani-
sław Wieczorek lat 45. We wsi 
Wańkowa k/Olszanicy pow. Le-
sko został zamordowany leśni-
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czy Stanisław Malewiecki ur. 
1908 r. We wsi Majdan k/Cisnej 
pow. Lesko w osiedlu tartaczo-
-leśnym czota UPA zamordo-
wała 20 pracowników leśnych, 
tartaku i kolejki leśnej. We wsi 
Czarna pow. Lesko UPA zamor-
dowała 20 Polaków. We wsi Dy-
diowa pow. Turka (Bieszczady) 
zamordowała 20 Polaków. We 
wsi Dźwiniacz Górny pow. Tur-
ka (Bieszczady) zamordowała 
15 Polaków.. W sierpniu we wsi 
Krywe koło Tworylnego „zostali 
zamordowani przez bojówkarzy 
SB-OUN za ukrywanie Pola-
ków miejscowi Ukraińcy. Byli 
to: Grzegorz i Anna Miśko oraz 
matka Grzegorza. Razem z nimi 
bojówkarze SB-OUN zamordo-
wali 10 Polaków. Pozostali Po-
lacy, mieszkańcy wsi, ostrzeżeni 
przez swych sąsiadów, zdołali 
przy ich pomocy ukryć się i uciec 
do innych miejscowości”. (Sie-
kierka, s. 389). Wśród  zamor-
dowanych 10 Polaków, były 3 
siostry Podolińskie za to, że ich 
brat dostarczył oddziałowi Ku-
nickiego chleb i mleko. We wsi 
Łokieć pow. Turka (Bieszczady) 
UPA zamordowała 20 Polaków. 

Tadeusz  A. Olszański  w prze-
wodniku Bieszczady (Pruszków 
2000) pisze: „W połowie sierp-
nia miały miejsce napady upo-
wców na szereg wsi wschodniej 
części Bieszczadów, jak Smolnik, 
Zatwarnica, Tworylczyk, Sokoli-
ki Górskie, Beniowa, a także na 
Lutowiska  (17 sierpnia), gdzie  
dzięki silnej  samoobronie udało 
się uniknąć rzezi. W napadach 
tych ginęło po kilka do kilkuna-
stu osób.” Napady na Lutowiska 
miały miejsce w marcu i maju, a 
rzeź kilku rodzin polskich w lip-
cu 1944 r. We wsi Moczary pow. 
Turka (Bieszczady) UPA zamor-
dowała 10 Polaków. „W nie-
których miejscowościach – jak 
Smolnik, Lutowiska, Moczary 
czy Ustianowa – doszło do mor-
dów ludności cywilnej”. (Maciej 
Augustyn; w: Bieszczad, nr 6 z 
1999 r.). We wsi Smolnik nad 
Sanem pow. Lesko UPA zamor-
dowała 10 Polaków. 

We wsi Sokoliki Górskie pow. 
Turka (Bieszczady) zamordowa-
ła około 30 Polaków, kilka ro-
dzin oraz we dworze Stroińskich 
(4?) osoby. 

We wsi Tarnawa Niżna pow. 
Turka (Bieszczady) UPA za-
mordowała 10 Polaków. „W 
Tarnawie Niżnej był leśniczym 
Hryniak, starorusin, ożeniony 
z Polką, która była nauczyciel-
ką w miejscowej szkole,. W sto-
sunku do Polaków był lojalnym 
i sam się czuł Polakiem. Został 
za to zamordowany razem z żoną 
i dziećmi. Wszystkich wrzucono 
do studni (inf. W. Konstantyno-
wicz).” (Zbigniew Rygiel: Jedy-
nie kilka przykładów; w: Gazeta 
Bieszczadzka nr 16/2000). 

We wsi Tarnawa Wyżna pow. 
Turka (Bieszczady) zamordo-

wała 10 Polaków, w tym 5 osób 
z rodziny Alojzego Wiluszyń-
skiego: „W następną noc nad 
ranem (czyli już 17-go 1944) 
po kryjomu wróciłem do domu. 
Musiałem zachowywać jak naj-
większa ostrożność, gdyż ludzie 
wiedzieli o mojej działalności, 
no i byłem Polakiem. Widok jaki 
zastałem budził grozę. Po całej 
mojej rodzinie pozostały tylko 
plamy krwi, a dom splądrowano 
i obrabowano. Ciał najbliższych 
wywiezionych do pobliskich 
wąwozów, nigdy już nie odna-
lazłem. Z mojej rodziny zginęli 
rodzice Michał i Emilia, siostra 
Ewa, siostra Stefania i jej mąż 
Jan Kochaniec. Tego bestial-
skiego  mordu dokonała bojówka 
pod dowództwem Iwana Szweda 
(nadterminowy kapral Wojska 
Polskiego narodowości ukra-
ińskiej zam. Tarnawa Niżna), 
Współwinny zbrodni był pop gre-
kokatolicki Iwan Iwanio Parafia 
Tarnawa Wyżna. Pop gwaranto-
wał mojej rodzinie bezpieczeń-
stwo (jego syn Josef absolwent 
Politechniki Lwowskiej był w 
kierownictwie sztabu UPA). Pop 
w ten sposób uśpił naszą czuj-
ność i wystawił moją rodzinę na 
śmierć. Nadmieniam, że Iwan 
Szwed przy pomocy policji ukra-
ińskiej dokonał likwidacji ludno-
ści żydowskiej w potoku wąwozie 
Roztoki – Borsuczyny”(Alojzy 
Wiluszyński, Warszawa 2009.” 
(Antoni Derwich; w: Żurek, s. 
239).  We wsi Ustianowa pow. 
Lesko banderowcy zamordowali 
10 Polaków.  

Ze zrozumiałych względów za-
pamiętane zostały mordy doko-
nane na leśnikach i ich rodzinach  
oraz  na właścicielach większych 
majątków ziemskich. Najmniej 
znane są ofiary spośród polskiej 
ludności chłopskiej. Zamieszki-
wała ona pojedynczymi rodzi-
nami, bądź w niewielkich skupi-
skach, w wioskach ukraińskich. 
Często były to rodziny miesza-
ne (np. Hryniaków). Zniknięcia 
jednej, czy nawet kilku rodzin 
polskich chłopów w jakiejś wsi 
bieszczadzkiej w okresie ma-
rzec – grudzień 1944 roku nie 
miał kto zarejestrować w swojej 
pamięci.. Przesiedlenia rozsiały 
świadków po całym terytorium 
Polski oraz ówczesnego ZSRR  
Nie leżało to także w interesie 
sąsiadów – Ukraińców, najczę-
ściej będących winnymi bądź 
współwinnymi zbrodni. Nawet 
posiadane informacje bywają 
fragmentaryczne i ogólne, np.: 
„wymordowanych zostało kilka-
naście polskich rodzin w przy-
siółku Podkaliszcze”. Ile kon-
kretnie rodzin  mogło zginąć, 11 
czy 19? A osób?  

W sierpniu we wsi Łobozew 
„banda UPA dokonała napadu 
rabunkowego na polskie zagro-
dy i plebanię, zabierając bydło, 
świnie, odzież, obuwie i żywność. 
Podczas napadu została postrze-
lona gospodyni proboszcza Elż-

bieta Federowicz (40 lat(. Ks. 
Stanisław Papczyński w ostatniej 
chwili ukrył się i to mu uratowa-
ło życie. Po tym napadzie został 
jednak zmuszony opuścić parafię 
i przeniósł się do sąsiedniej pa-
rafii we wsi Uherce Mineralne”  
(Siekierka, s. 391). W sierpniu w 
Seredniem Małym „bojówkarze 
UPA dokonali napadu rabunko-
wego i zagrabili krowy rodzinom 
Radwańskich, Skowrońskich i 
Wiśniewskich oraz zamierzali 
uprowadzić 12-letnią Leokadię 
Wiśniewski, którą przywiązali 
sznurem do furmanki. Dziew-
czynce udało się odwiązać sznur 
i zbiec”. (Siekierka, s. 404).  

„W roku 1944 we wsi Brzegi k. 
Ustrzyk, latem tegoż roku wy-
mordowano całą rodzinę Ki-
jowskich. Rodzina składała się 
z rodziców i sześciorga dzieci. 
Pamiętam, że było to z soboty 
na niedzielę”. Następnie doku-
mentuje jeszcze zamordowanie 
pracownika leśnictwa Antoniego 
Polańskiego z Bandrowa Naro-
dowego pow. Turka (Bieszcza-
dy) „przez banderowców UPA, 
rezunów. Był to rok 1944.”   
(Emil Pietrzkiewicz; w: Biesz-
czad, nr 6 z 1999 r.)  

Stefan Borek-Prek w numerze 
8 Bieszczadu z 2001 roku pisze, 
że latem 1944 „ofiarą band UPA 
padły matka i siostra p. Gregi 
– księgowego z Nadleśnictwa 
Wetlina, żona p. Hankusa – le-
śniczego z Berehów Górnych, 
dwóch leśniczych z Wisłoka 
Wielkiego, cała rodzina b. straż-
nika granicznego z Przysłupia i 
in.”  Grega przez krótki okres 
był pierwszym komendantem 
milicji na posterunku w Cisnej. 
Stanisław Kryciński twierdzi, że 
latem 1944 roku w Przysłupiu 
zastrzelony został Michalski z 
synem „przez jakiś oddział par-
tyzancki”. Był on byłym komen-
dantem Straży Granicznej, a w 
czasie okupacji zbierał kontyn-
gent dla Niemców. „Zaraz potem 
reszta jego rodziny wyjechała z 
Przysłupia” (Bieszczady. Słow-
nik historyczno-krajoznawczy. 
Część 2. Gmina Cisna, Warsza-
wa 1996). We wsi Cisna zamor-
dowali 2 Polaków: małżeństwo 
Koszów. Oraz: „Pierwsza sot-
nia Ukraińskiej Powstańczej 
Armii pojawiła się w tej okolicy 
już latem 1944 roku. Wtedy to 
do lasu wyprowadzono dwóch 
gospodarzy podejrzanych o nie-
chętny stosunek do Ukraińców. 
Ślad po nich zaginął do chwili, 
gdy po pewnym czasie odnale-
ziono ich zmasakrowane zwło-
ki.” (http://kulturawokolnas.pl/
zmasakrowali-i-wrzucili-ich-
w-ogien-dzialalnosc-upa-tlem-
powiesci/ ). 

W Lesku upowcy zamordowali 
10 Polaków. We wsi Sianki pow. 
Turka (Bieszczady): „Mojego 
dziadka i babcię ukraińcy zatłu-
kli siekierami w bieszczadzkich 
Siankach. Co roku jeżdżę tam 
na groby. Stary cmentarzyk za-

rosły trawą i spalona cerkiew”. 
(Swojak: 18 sierpień 2016; w:  
http://forum.nowiny24.pl/uk-
rainscy-sprawiedliwi-ukraincy-
ktorzy-ratowali-polakow-przed-
mordercami-z-oun-upa-t99813/
page- ).  

We wsi Nasiczne pow. Lesko, 
w położonej obok leśniczów-
ce Jalina upowcy wymordowali 
3-osobową rodzinę gajowego  
Franciszka Hankusa. „Pracow-
nicy Instytutu Pamięci Narodo-
wej, na wniosek leśników, bada-
ją miejsce po dawnej gajówce 
Jalina k. Nasicznego w Biesz-
czadach. /.../  Okazuje się, że w 
1944 roku w obrębie gajówki 
bojówka UPA zamordowała żonę 
gajowego Hankusa, Kazimierę i 
jego brata Wojciecha. Prawdo-
podobnie ciała zamordowanych 
pochowano nieopodal zabu-
dowań. /.../ Ostatnio, poprzez 
dziennikarza Wojciecha Zatwar-
nickiego, udało się dotrzeć do 
Marii Faron, wnuczki gajowego 
Kazimierza Hankusa, która po-
twierdziła fakty znane z przeka-
zów rodzinnych. Hankusowie, to 
przed laty rozbudowana leśna 
rodzina, której założycielem był 
leśniczy Franciszek Hankus, od 
1903 roku zawiadujący dobrami 
Serwatowskich w Berehach Gór-
nych i w Nasicznem. W służbie 
leśnej pracowali też jego syno-
wie. Kilku członków tej licznej 
rodziny poniosło śmierć z rąk 
ukraińskich nacjonalistów, w 
tym dwoje właśnie w gajówce w 
Jalinie. Przez całe dziesięciole-
cia zbrodnia ta pozostawała nie-
znana – nie wspominają o niej 
nawet przewodniki turystycz-
ne. (Edward Marszałek, rzecz-
nik prasowy RDLP w Krośnie: 
BIESZCZADY: Zbrodnia sprzed 
lat ujrzała światło dzienne; w: 
http://ustrzyki24.pl/bieszczady-
zbrodnia-sprzed-lat-ujrzala-
swiatlo-dzienne/ ; 14-12-2015)  
„Wg naocznego świadka mor-
derstwa, którym była 14- let-
nia córka Walerii i Franciszka 
Hankusa (przyprowadzona przez 
bojówkę UPA), gajowy został za-
mordowany razem z żoną, zwłoki 
wywleczono nad pobliski stru-
myk, a gajówkę i zabudowania 
gospodarcze spalono. Ocalał tyl-
ko syn, który w tym czasie służył 
w wojsku. W. Krygowski w książ-
ce p.t. „Góry mojego życia” 
przedstawia go jako Gębalę.” 
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/
Cz.+III+Martyrologium+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+Pod-
karpacia+1938-49.pdf)   W 
almanachu Płaj (nr 20/2000) 
znajduje się artykuł Stanisła-
wa Krycińskiego „Ocalić ile 
się da”. Wspomina w nim o na-
padzie banderowców na dom 
Franciszka Hankusa, leśniczego 
w Berehach Górnych: Zabudo-
wania spalili partyzanci UPA, 
ale mieszkańcy szczęśliwie uszli 
z życiem. W czasie prac porząd-
kujących cmentarz ukraiński 
(rusiński? bojkowski?) w tej 

miejscowości, obóz Krycińskie-
go odwiedziła córka Franciszka 
Hankusa, która tutaj urodziła się 
i wychowała. Natomiast nie ma 
wzmianki o tym, że jej matka  
z bratem wkrótce po spaleniu 
domu zostali zamordowani przez 
owych „partyzantów z UPA”.

W 1944 r. gdy zbliżał się do 
Leska front ukraiński i Niemcy 
szykowali się do ucieczki, od-
dział banderowców uprowadził 
z Leska dwie polskie rodziny: 
Charzyńskiej i Zgłobickiego do 
Żernicy gdzie „Bogu Ducha win-
nych ludzi” w okrutny sposób 
zamordowano. Zginęło razem 
8 ludzi w tym 4 drobne dzieci. 
Charzyńska byłą woźną w szkole 
a Zgłobicki listonoszem. (http://
www.archiwum.xn--naszepooni-
ny-jcc.pl/artykuly-402 )   

W sierpniu 1944 roku w Biesz-
czadach Ukraińcy zamordowali 
ponad 300 Polaków. Po „stro-
nie ukraińskiej” w tym miesiącu 
prawdopodobnie „zlikwidowa-
nych zostało” kilka osób szpie-
gujących oddział Kunickiego.  

W rozdziale trzecim „Anarchia 
ludowa” prof. Syrnyk pisze na 
s. 165: „Począwszy od przełomu 
września i października 1944 r. 
przez kolejne kilkanaście miesię-
cy kształt lokalnej sieci relacji na 
obszarze powiatu leskiego zmie-
nił się głównie pod wpływem 
działań podejmowanych przez 
zorganizowane i konstytuujące 
się  ośrodki władzy. Już wcze-
śniej znalazły się one w fazie 
bezpośredniego konfliktu. Z wie-
lu powodów, m.in. historycznych 
i kulturowych konflikt ten przyjął 
postać nagłą, wybuchową, był 
bardzo intensywny”.  

Jeśli „kształt lokalnej relacji” 
zmienił się, to przede wszyst-
kim historiograf powinien to 
przedstawić: jaki on był do tego 
czasu i co się zmieniło. I jakie 
to były zmieniające się powody 
m.in. historyczne i kulturowe. 
Dla ludności polskiej najistot-
niejszą zmianą była zamiana 
okupanta niemieckiego na so-
wieckiego oraz konsekwencje 
wynikające z tego faktu. W po-
wiecie leskim (jak na całej tzw 
Zakerzoni) wiązało się to z utra-
tą dominującej roli ukraińskich 
nacjonalistów kolaborujących z 
okupantem niemieckim. Utraci-
li oni poparcie władzy okupanta 
niemieckiego oraz stali się wro-
giem dla okupanta sowieckiego. 
Społeczeństwo polskie odczuło 
tą zmianę przez krótki okres, 
gdyż po wkroczeniu wojsk so-
wieckich przez kilka miesięcy 
zmniejszyła się liczba bande-
rowskich napadów. Przyczyny są 
znane. Już pod koniec 1944 roku 
znany był ogólny zarys granicy 
polsko-sowieckiej, a więc także 
zakres terytorium powiatu le-
skiego, a jego korekta nastąpiła 
w 1952 roku. Nie jest więc praw-
dą, że już od przełomu września 
października „konflikt ten przy-
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jął postań nagłą, wybuchową, 
był bardzo intensywny”, napady 
UPA na ludność nabierały inten-
sywności od marca 1944 roku, 
natomiast apogeum nastąpiło w 
miesiącach lipiec i sierpień 1944 
roku. W lipcu 1944 roku bande-
rowcy zamordowali ponad 200 
Polaków, w sierpniu ponad 300 
Polaków, we wrześniu co naj-
mniej 101 Polaków, natomiast w 
okresie październik – grudzień 
1944 ponad 60 Polaków. 

Na s. 169 prof. Syrnyk pisze: 
„Ukraińscy działacze narodowi 
odwoływali się w swojej pro-
pagandzie przede wszystkim do 
krzywd – zarówno realnych, jak 
i wyimaginowanych - wyrządzo-
nych ludności ukraińskiej przez 
przedwojenne władze polskie, a 
raczej - tout court - „przez Po-
laków”. Zwracano uwagę na 
działania podjęte przez polskie 
podziemie w okresie okupacji, 
skutkujące m.in. zabójstwami 
przedstawicieli ukraińskiej inte-
ligencji, zamachami na funkcjo-
nariuszy niemieckich narodowo-
ści ukraińskiej.” 

Do tej propagandy odwołują się 
także obecni „ukraińscy działa-
cze narodowi” zarówno na Ukra-
inie jak i w Polsce. Ta „polityka 
historyczna” ma usprawiedli-
wiać ludobójstwo, bo przecież 
integralny nacjonalizm ukraiński 
nie istniał?     

Na s. 170 Autor cytuje I. Dmy-
tryka, który pisze, że sowieccy 
partyzanci napadli i rabowali 
chłopów ukraińskich, natomiast: 
„Polaków nie tylko nie grabili, 
ale nawet rozdawali im nagra-
bione u Ukraińców mienie, po-
nieważ donosili oni bolszewikom 
wszystko, co wiedzieli o UPA.” 
Tę banderowską agitkę Syrnyk 
przytacza bez komentarza. Ko-
lejną  hucpą jest stwierdzenie, 
że działacze OUN podkreślali 
„akty kolaboracji” ze strony Po-
laków. (s. 170) Naprawdę, byli 
aż tak upośledzeni umysłowo, 
że nie mogli określić, jakiej na-
rodowości są kolaboranci - funk-
cjonariusze Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej, czy SS „Galizien” 
- „Hałyczyna” i cała administra-
cja ukraińska? Natomiast „pol-
skie elity narodowe mogły z ko-
lei koncentrować się na okresie 
okupacyjnym, szczególnie zaś na 
wydarzeniach z lat 1943 – 1944, 
do których doszło na Wołyniu, a 
także na terenie dawnych woje-
wództw tarnopolskiego, stani-
sławowskiego i wschodniej czę-
ści województwa lwowskiego. 
Zwracano uwagę na koncesje 
– prawdziwe i wyobrażone – któ-
re uzyskała ludność ukraińska 
od Niemców, postępowanie po-
szczególnych osób związanych z 
administracją niemiecką, przede 
wszystkim funkcjonariuszy 
Ukrainische Hilfspolizei, przed-
stawicieli władzy terenowej, 
rekrutujących się spośród osób 
narodowości ukraińskiej, stano-
wisko, jakie w czasie okupacji 

zajmowali księża greckokatolic-
cy.” (s. 170) 

Czyli „polskie elity narodowe” 
nie zauważyły żadnych „wyda-
rzeń” od września 1939 roku tak-
że w powiecie leskim, ani tych z 
lat 1942 – 1943 na Chełmszczyź-
nie? 

Na s. 171 Syrnyk przywołuje na-
wet postać Stefana Dąbskiego, 
którego relacje zostały już daw-
no przez historyków odrzucone, 
i który nigdy w Bieszczadach nie 
pojawił się. Dalej Syrnyk pisze: 

„Tragizm sytuacji uwypukla 
to, że wszyscy biorący udział 
w owych piętrach odwetu byli 
przekonani, że mają rację. Jesz-
cze bardziej dramatyczne wydaje 
się jednak, że przekonanie ludzi 
stało się (lub po prostu jest?) 
elementem przekazu pokolenio-
wego  wpisało się w pamięć kul-
turową.” Tragedią jest, że taką 
postawę prezentują historycy w 
ramach polityki historycznej, 
zamiast opierając się o fakty do-
wodzić, która strona ma rację. 
W ten sposób, ignorując fakty, 
usiłują przekazać, że rację ma 
zarówno sprawca zbrodni, czyli 
agresor, jak też ofiara tej agre-
sji - bo przecież też czasami na-
pastnika zabijał. Taką politykę 
historyczną prowadzili Sowieci, 
od kilku lat czynią to historycy 
rosyjscy, niemieccy i ukraińscy, 
coraz częściej uzyskując wspar-
cie historyków polskich, aczkol-
wiek zwykle nie są to „etniczni” 
Polacy (chociaż ten fakt zwykle 
ukrywają). 

Następnie prof. Syrnyk poświę-
ca kilkanaście stron na analizę 
teorii pojęcia „władzy”, ale nie 
przekłada tego na konkretny te-
ren, czyli na opisywany powiat 
leski, błędnie do tego twier-
dząc, że jest on tożsamy z tere-
nem Bieszczadów. Kto w latach 
1944 – 1947 posiadał tutaj real-
ną „władzę” decydującą o losie 
mieszkańców? Kto, i dlaczego 
uczestniczył w „konflikcie”? 
Nawet najmądrzejsze i najsłusz-
niejsze teorie „hierarchicznej fi-
lozofii władzy” nie mogą służyć 
dewaluacji rzeczywistości, czyli 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego 
w latach 1944 – 1947 nacjonali-
ści ukraińscy kontynuowali lu-
dobójstwo na ludności polskiej 
w Bieszczadach? I są unikiem, 
a nie odpowiedzią, tezy przy-
woływane przez prof. Synyka, 
np. na s. 175: „Odwołując się 
do teorii gier można uznać, że 
do konfrontacji doszło, ponieważ 
w wyniku dynamicznego (tj. ma-
jącego miejsce w czasie) splotu 
różnych czynników kulturowych 
wytworzyły się ośrodki władzy, 
które można określić mianem 
uczestników gry. Samo powsta-
wanie ośrodków władzy aspiru-
jących do władania tym samym 
terytorium i – choć pod pewnymi 
warunkami – tą samą populacją, 
określało status graczy, definio-
wało ich role, jako niemożliwe 

do pogodzenia bez podjęcia gry. 
Poszczególne zdarzenia stały 
się wypełnieniem nakreślonej tu 
struktury.”       

Można potwierdzić: jest to 
„słusznie i naukowo”. I pa-
suje do każdego konfliktu na 
przestrzeni dziejów, ostatnio 
także do „konfliktu ukraińsko-
-rosyjskiego” o Krym. A jakie 
konkretnie miało to „przełoże-
nie” na Bieszczady? Jaki był 
ten „splot różnych czynników 
kulturowych” i jak tę strukturę 
wypełniły „poszczególne zda-
rzenia”? Na te pytania nie odpo-
wie teoria „aktora-sieci” Bruno 
Latoura (ANT). A prof. Syrnyk? 
Na s. 175 pisze: „Wypełnieniem 
codzienności w okresie między 
październikiem 1944 r. a połową 
1945 r. stała się sekwencja kon-
kretnych zdarzeń, których bieg 
lub tor można ująć w zapożyczo-
nej z badań biograficznych for-
mule trajektorii. Można do niej 
również zastosować pojęcie ten-
soru, sprowadzonego tu do syno-
nimu stanu odkształcenia pola/
sieci. Ani trajektoria, ani tensor, 
nie były tylko funkcjami wcze-
śniej wymienionych elementów/
akantów sieci. Były sytuacyjny-
mi/punktowymi akantami samym 
w sobie. Trajektorię/tensor okre-
ślają wszystkie elementy sieci, 
także te, o których istnieniu nic 
nie wiadomo. W krótkim trwaniu 
o względnym odkształceniu sieci 
mogły jednak decydować głów-
nie czynniki należące do tego 
samego porządku trwania, m.in. 
walka o władzę.” 

Czasami rozważania teoretyczne 
J. Syrnyk kończy konkretem, jak 
np. na s. 177: 

„Populacja, będąc przedmiotem 
gry o władzę, paradoksalnie peł-
niła również w tej grze, opisa-
ną przez Baileya, rolę sędziego. 
Charakterystyka jej zachowań 
stanowić może sumę pojedyn-
czych werdyktów, dokonywanych 
zazwyczaj w sytuacji przymusu. 
Niewłaściwy z punktu widzenia 
strony gry o władzę wyro mógł 
skończyć się dla sędziego tra-
gicznie. Wydanie werdyktu ozna-
czało jednak również przyjęcie 
nowej roli społecznej. Jak wspo-
minał jeden z partyzantów UPA: 
[W 1944 r.] nastał dla mnie czas 
wyboru [podkr. J. S.]: iść z ban-
dytami z MO grabić swoich ludzi 
albo pójść do UPA, naszej samo-
obrony.”     

W przypisie Syrnyk podaje w 
języku ukraiński źródło, jakim 
są wspomnienia banderowca 
zamieszczone w książce ukra-
ińskiego dziennikarza mieszka-
jącego w Polsce Bogdana Huka. 
Jest więc wreszcie konkret z 
Bieszczad. Z wypowiedzi wy-
nika, że aby przetrwać Ukraińcy 
musieli albo iść do MO, albo do 
UPA, ale nie wiadomo, na czym 
polegał ten przymus w przypad-
ku MO, bo wiadomo, na czym 
polegał przymus wstąpienia do 

„samoobrony”, czyli do UPA. 
MO powołana została dekre-
tem PKWN w lipcu 1944 roku, 
w Bieszczadach ze względu na 
małą liczebność nie miała więk-
szego wpływu na obronę ludno-
ści polskiej.  

Na s. 183 Syrnyk pisze: „W pa-
nujących pod koniec 1944 r. 
warunkach do służby w milicji 
garnęli się ludzie nie tyle z pobu-
dek ideologicznych, co choćby z 
potrzeby samoobrony. Dla części 
osób służba w milicji była spo-
sobem na załatwienie własnych 
porachunków, zemszczenia się 
za doznane w okresie okupacji 
krzywdy itp. W opinii dawnych 
mieszkańców powiatu miała to 
być jednak przede wszystkim 
okazja do dokonywania grabie-
ży. Jarosław Wujtiw wspomina: 
W Wołkowyi na przełomie 1944 
i 1945 roku utworzony został 
pierwszy posterunek. To był ich 
sztab na naszą okolicę. Komen-
dantem był Pawłusiewicz, a pod 
swoją komendę zebrał różnych 
włóczęgów, którzy nie mieli pola, 
pracy; nie mieli też ochoty pra-
cować.” Przypis jest oczywiście 
w języku ukraińskim. Jarosław 
Wujtiw to banderowiec o pseu-
donimie „Korczak”. Czyż nie 
był on włóczęgą, którego jedyną 
pracą była grabież i mordy?  

Na s. 184 Syrnyk podaje: 

„Ośrodek władzy określającej się 
jako ukraińska tworzyły cywilna 
siatka OUN wraz z bojówkami 
Służby Bezpieczeństwa OUN i 
tzw. administracyjnymi bojów-
kami (bojówki AB), a także pod-
porządkowane OUN, a następnie 
formalnie UHWR, okręgi OUN. 
W powołanym na wiosnę 1945 
r. „Zakerzońskim Kraju” istnia-
ły trzy okręgi OUN. Opisywany 
w pracy teren wchodził w skład 
Okręgu I, na czele którego stał 
najpierw Wasyl Hałasa ps. „Or-
łan”, a później Myrosław Huk 
ps. „Hryhor”. Kolejnym stop-
niem organizacyjnym były nad-
rejony. Struktury OUN w na te-
renie powiatu leskiego wchodzi-
ły częściowo w skład Nadrejonu 
„Chołodnyj Jar” (konspiracyjna 
nazwa „Olimp”), w większości 
zaś do Nadrejonu „Beskid”. Na 
czele Nadrejnu „Chołodnyj Jar” 
stał Petro Kawuza ps „Rusłan”. 
Prowidnykiem Nadrejonu „Be-
skid” byli kolejno Mykoła Ra-
dejko ps. „Krym”, „Zorycz” i 
Stefan Gołasz ps. „Mar”, „Mar-
tyn”. W skład nadrejonu wcho-
dziły rejony. Poszczególne wsie 
stanowiły stanycie lub kuszcze. 
Działały tu oddziały samoobro-
ny – SKW, stanowiące rezerwę 
kadrową UPA i wykonujące np. 
funkcje zwiadowcze.” 

Rzeczywiście, był to zbiór „ róż-
nych włóczęgów, którzy nie mieli 
pola, pracy; nie mieli też ochoty 
pracować.”

Czego prof. Syrnyk nie podaje 
w swojej książce odnośnie wrze-

śnia - grudnia 1944 roku? 

We wrześniu 1944 roku część 
ludności polskiej w Bieszcza-
dach osłaniana była przez so-
wiecki oddział partyzancki Mi-
kołaja Kunickiego „Muchy”. W 
jego skład wszedł 31 sierpnia 
oddział Józefa Pawłusiewicza, 
jako 4 kompania. Z oddziałem 
tym przemieszczały się 22 ro-
dziny polskie chroniąc się przed 
swoimi sąsiadami Ukraińcami, 
oraz przed sotniami, które przy-
wędrowały zza wschodniego 
brzegu Sanu, w tym także z Wo-
łynia. 

W liście do mnie z dnia 8 wrze-
śnia 2004 roku była mieszkanka 
Seredniego Małego p. Janina 
Dąbek opisała krótko gehennę 
Polaków z Seredniego Małego 
po napadzie dokonanym nocą 
z 29 na 30 marca 1944 r. Jest 
znamienne, że do wspomnień 
tych wraca niechętnie, gdyż cią-
gle jeszcze sprawiają jej wielką 
przykrość. Pani Janina pisze m. 
in.: W trzy miesiące później (tj. 
pod koniec czerwca 1944r. – 
przypis S.Ż.) wszystkie polskie 
domy w Serednim i Polanie zo-
stały oblepione plakatami gło-
szącymi, że Polacy z Seredniego 
M. i okolic mają się wynieść ze 
swoich domów w ciągu trzech 
dni, w przeciwnym razie spotka 
ich to, co wcześniej spotkało 
innych Polaków. Toteż polskie 
rodziny z Polany i Seredniego 
opuściły swoje domy i czym kto 
mógł wyruszyły w głąb Polski. 
/.../ W ucieczce nie zajechaliśmy 
daleko, zbliżał się front i wojska 
niemieckie zatrzymały podróżu-
jących. Słyszeliśmy też, że Ukra-
ińcy planowali napad na zgrupo-
wanych Polaków, gdyż stanowili 
łatwy łup, a napaść nie obwinia-
łaby Ukraińców z Seredniego i 
Polany. Na szczęście dla ucie-
kinierów, przez okolice Polany 
i Seredniego przemieszczała się 
wtedy grupa polskich partyzan-
tów pod dowództwem Mikołaja 
Kunickiego. Dowiedziawszy się 
o wypędzeniu Polaków, Kunicki 
udał się do księdza grekokato-
lickiego Władymira Wesełego z 
żądaniem, pod groźbą spalenia 
wsi, aby ten sprowadził Polaków 
z powrotem i zapewnił im bezpie-
czeństwo. Ksiądz wtedy wysłał 
za nami swego zaufanego diaka 
z prośbą o powrót. Żywność nam 
się kończyła, dalej nie pozwalał 
jechać front – nie było wybo-
ru, wróciliśmy. W 1945 roku, 
po naszej repatriacji na Ziemie 
Zachodnie, radzieckie władze 
aresztowały księdza Wesełego. 
Znaleziono u niego dokumenty 
dowodzące działalności prze-
ciwko Polakom (i władzy ra-
dzieckiej). Znaleziono też maszy-
nę drukarską z czcionkami, któ-
rymi były drukowane wcześniej 
wspomniane plakaty. Znaleziono 
też same plakaty. Po aresztowa-
niu słuch o nim zaginął.” 

9 września 1944 r. PKWN i 
Ukraińska SRR podpisały umo-
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wę o wzajemnej wymianie lud-
ności. Ukraińska zamieszkała 
w Polsce miała wyjechać do 
ZSRR, natomiast polska i ży-
dowska zamieszkała na terenach 
USRR -  do Polski. Przesiedle-
nie miało być dobrowolne. Gra-
nica nie była jeszcze dokładnie 
uzgodniona. Stanowić ją mia-
ła tzw. linia Curzona, czyli w 
praktyce jej przebieg wynikał 
z układu Ribbentrop – Moło-
tow. Przywracano więc granicę 
istniejącą od 28 października 
1939 r. do 22 czerwca 1941 r. 
pomiędzy III Rzeszą a  ZSRR, 
z korektą na wschód od Leska, 
pozostawiając Polsce Przemyśl. 
O uzgodnieniach „wielkiej trój-
ki” w Teheranie dokonanych w 
grudniu 1943 roku nie wiedział 
nie tylko ogół Polaków, ale na-
wet prezydent i premier Rządu 
Polskiego w Londynie. Pola-
cy mieszkający na Kresach (w 
tym w Wilnie i Lwowie) łudzili 
się jeszcze licząc na sprzymie-
rzonych aliantów, zwłaszcza na 
USA. Prawdziwa „linia Curzo-
na” zostawiała Lwów po pol-
skiej stronie, ale sfałszował jej 
przebieg i taką wersję przekazał 
bolszewikom w 1920 roku sir 
Lewis Namier Bernstein (Żyd 
z Galicji, nazywający się wcze-
śniej Ludwik Bernstajn-Znamie-
rowski), doradca brytyjskiego 
premiera George’a Lloyda. De-
pesza brytyjska do Sowietów 
nie zawierała linii demarka-
cyjnej ustalonej na konferencji 
alianckiej 10 lipca 1920 roku w 
belgijskim mieście w Spa i pod-
pisanej przez premiera Polski, 
Władysława Grabskiego. Na jej 
fałszywej wersji swoje żądania 
oparł Józef Stalin. Nie jest to 
więc „linia Curzona”, ale „linia 
Bernsteina”. Wynika stąd , że 
nazywanie przez banderowców 
ziem położonych na zachód od 
tej linii jest także fałszywe i po-
winni oni je określać jako „Za-
bernsteinia”, a nie „Zakurzonia” 
, oraz „Zabernsteiński Kraj”, a 
nie „Zakurzoński Kraj”. 

Jak „ustalano” przebieg granicy 
polsko-sowieckiej na odcinku 
bieszczadzkim? 

„Zwierzchnicy trzech rządów 
uważają, że wschodnia grani-
ca Polski powinna biec wzdłuż 
linii Curzona, z odchyleniami 
od niej w pewnych okolicach o 
5 do 8 kilometrów na korzyść 
Polski” - ustalono na konferen-
cji jałtańskiej, w dniach 4 – 11 
lutego 1945 r. Organizacja Ukra-
ińskich Nacjonalistów wyzna-
czyła „swoją” zachodnią granicę 
„samostijnej” Ukrainy. Biegła 
ona od Białej Podlaskiej przez 
miejscowości Kozły, Polubicze, 
Horodyszcze, Podedwórze, Par-
czew, Ostrów, Załucze, Wolę 
Korybutową, Dorohuczę,  Re-
jowiec, Depułtuczę, Rakołupy, 
Jawornik Polski, Dynów, Brzo-
zów, Zarszyn, Rymanów, Du-
klę, Rychwałd i Muszynę (A.B. 
Szcześniak, W.Z. Szota: Droga 

donikąd. Warszawa 1973). Już 
27 lipca 1944 roku E. Osóbka-
-Morawski (z ramienia PKWN) 
oraz W. M. Mołotow (z ramienia 
ZSRR) podpisali tajne porozu-
mienie dotyczące przebiegu tej 
granicy. 

„17 września 1944 do wsi Terka 
przybyły 3 sotnie UPA, które zaję-
ły w niej kwatery. „Przybyli upo-
wcy rozwiesili na wielu domach i 
płotach, głownie polskich, ogło-
szenia nakazujące wszystkim 
Polakom, od 14 lat stawienie się 
na zebranie do szkoły. Zagrozili 
jednocześnie, że kto nie wykona 
ich rozkazu, będzie osądzony 
przez sąd wojenny i rozstrzelany. 
/.../ Po pewnym czasie ze szko-
ły wyszedł banderowski sotnik 
i nakazał wszystkim wejść do 
budynku. Po tym nagle budynek 
został otoczony przez uzbrojo-
nych banderowców. /.../ Wielu 
było przekonanych, że to ich 
ostatnia chwila w życiu. W tym 
czasie do sali wszedł miejscowy 
pop ukraiński i rozpoczął cichą 
rozmowę z sotnikiem. O czym 
obaj mówili nikt nie wie. Po 
dłuższej rozmowie pop wyszedł 
z sali. Natomiast sotnik wstał i 
rozkazał wszystkim iść do domu, 
z wyjątkiem trzech osób, którym 
polecił pozostać na sali. Byli to: 
Bogacki Franciszek, s. Michała; 
Bogacki Franciszek, s. Józefa; 
Gankiewicz Maria, żona Fran-
ciszka, który był w partyzantce 
polskiej, działającej w pobliskim 
rejonie. Sotnik zaczął przesłu-
chanie od pytań: jakie rozkazy 
i instrukcje z lasu przekazywał 
partyzant Franciszek Gankie-
wicz. Przesłuchania trwały dłu-
gi czas, a że przesłuchani nie 
odpowiedzieli zadowalająco na 
pytania sotnika, całą trójkę za-
mknięto w piwnicy. Potem kolej-
no wzywano na przesłuchania. 
Tym razem banderowcy uzbro-
jeni w kije, bili całą trójkę do 
nieprzytomności. Półmartwych 
pozostawiono w piwnicy. Wszy-
scy ocaleli, ale zdrowie stracili 
na zawsze. Być może oprawcy 
sądzili, że po takim biciu nikt z 
tej trójki nie przeżyje. /.../ Pop 
został uprzedzony przez Mikoła-
ja Kunickiego, dowódcę party-
zanckiego oddziału stacjonują-
cego w tym rejonie, że w wypad-
ku wymordowania Polaków we 
wsi Terka, jego oddział dokona 
odwetu i wykona to samo we wsi 
Terka lub innej wsi, z ludnością 
ukraińską. Tym należy tłumaczyć 
interwencję popa u sotnika UPA 
i to z pewnością uratowało życie 
wielu Polakom”. (Siekierka..., 
s. 410, lwowskie; oraz na stro-
nach 429 – 431, zamieszczone są 
wspomnienia Franciszka Gan-
kiewicza: Bieszczacka Ziemia 
1939 – 1947). 

18 września we wsi Maniów 
pow. Sanok UPA zamordowała 
8 Polaków. „W dniu 18 wrze-
śnia 1944r. pomiędzy godziną 11 
a 13 z rejonu Krąglicy udałem 
się do domu Babci w Maniowie 

by przynieść bieliznę dla zmia-
ny, papierosy i coś do jedzenia. 
Wszedłem do domu, była cisza, 
nie było słychać żadnych głosów. 
Zaglądnąłem do kuchni, w której 
zobaczyłem siostrę Stefę struga-
jącą kartofle i kołyszącą leżącą 
w kołysce 9-miesięczną kuzynkę 
Gienię. Miałem jakieś przeczu-
cie, czułem się jakby powiązany. 
Pomyślałem, że może dlatego, że 
od dłuższego czasu przebywałem 
na łonie natury, w szałasach. 
Na zapytanie o coś do zjedzenia 
siostra oświadczyła, że wszystko 
jest pochowane, bo w nocy nie-
znani osobnicy zabierają jedze-
nie, odzież, bieliznę. Kazała mi 
poczekać aż przyjdzie Mama z 
reszta rodziny od kopania kar-
tofli. Mieli przyjść na obiad, 
ponieważ kartoflisko było tylko 
500 m od leśniczówki. Ja dalej 
czułem się nieswojo i z nerwów 
dostałem bólów żołądka. Uda-
łem się za budynek gospodarczy, 
gdzie był ustęp. Gdy wyszedłem 
z ustępu wzrok mój padł na lesz-
czyny rosnące nad brzegiem 
skarpy opadającej do Balnicz-
ki, która wpada do Osławy. Na 
leszczynie było sporo orzechów 
laskowych, więc postanowiłem 
trochę narwać. Po paru minu-
tach posłyszałem głosy, rozchy-
liłem gałęzie, by zobaczyć kto 
idzie. Zamarłem, bo po drugiej 
stronie rzeki szli upowcy z bro-
nią, w różnym umundurowaniu z 
podwiniętymi rękawami. Szybko 
wycofałem się na podwórze koło 
studni i udawałem, że piję wodę 
z wiadra. Równocześnie drugi 
rząd upowców szedł drogą z Bal-
nicy, a trzeci zatoczył ukosem z 
pod Kuczery pole, na którym 
Babcia z Mamą i dziećmi kopa-
li ziemniaki. Podjąłem decyzję o 
ucieczce z powrotem do Kunic-
kiego. Wybiegłem od studni w 
kierunku budki kolejowej, która 
stała w odległości 70 m nad to-
rem. Dalej nie mogłem biec, bo 
teren był obstawiony upowcami. 
Zajęli nawet stanowiska z rkma-
mi, tak jakby likwidowali duże 
zgrupowanie wojskowe. Stojąc 
za budką obserwowałem co się 
dzieje. Widziałem jak prowadzą 
z pola Babcię, Mamę i ciotkę 
z dziećmi. Wprowadzili ich do 
domu i wówczas rozległy się 
przeraźliwe krzyki. Byli mordo-
wani nożami i maczugami, które 
nierzadko były poświęcone przez 
nacjonalistycznych duchownych 
greckokatolickich. Krzyk był tak 
duży, że omal nie zemdlałem. 
Chyba zrobiło to też wrażenie na 
upowcach, bo zaczęli strzelać w 
powietrze by zagłuszyć krzyki. 
Zaraz też zaczęli wynosić z domu 
trupy w skrwawionych płachtach 
i wrzucali do dołu po gnojówce. 
Mamę zmasakrowaną poroz-
rzucano po ogrodzie. Do dołu 
wrzucono 9-miesięczną Gienię 
uderzoną tyko w głowę i zasypa-
no ziemią. Warstwa ziemi była 
cienka tak, że w nocy rączkę wy-
sunęła na wierzch i przeżyła do 
rana dnia następnego. Ja dalej 
obserwowałem poczynania ban-

dytów z UPA, rabowali wszystko 
z domu. Mnie całe życie stanęło 
w oczach. I tak jak niektórzy mó-
wią, że w obliczu śmierci przed 
oczyma, w jakimś tunelu, bardzo 
jasnym i kolorowym, przesuwa 
się całe życie w zupełnym odrę-
twieniu. /.../ Z czasem postano-
wiłem dostać się do Filipiaków, 
do młyna w Maniowie. Jed-
nak wpierw udałem się w rejon 
Szczerbanówki, gdzie zostawi-
łem ubranie udając się do domu 
w Maniowie. Na miejscu nic nie 
znalazłem. Poszedłem miedzą 
osłoniętą tarninami w kierun-
ku młyna w Maniowie. Po ob-
serwacji stwierdziłem, że mogę 
wejść do budynku. Obcych osób 
nie było, a młyn był nieczynny, 
bo brakowało wody w jazie. W 
domu była gospodyni p. Filipia-
kowi i jej córka Helena. Cieszyły 
się bardzo i kazały mi siadać. W 
tym czasie przyszedł p. Filipiak, 
przywitaliśmy się. Pytał, gdzie 
spędziłem noc. Opowiedziałem 
jak było. Zapytał, czy to wszyst-
ko co mam na sobie składa się 
na ubranie?  Potwierdziłem. 
Wówczas wyszedł i przyniósł mi 
mundur słowacki oraz buty. Roz-
mawialiśmy o mordzie na mojej 
rodzinie. Pani Filipiakowa opo-
wiadała, że na drugi dzień, po-
mimo zakazu UPA, ksiądz grec-
kokatolicki i sołtys Dobrianski 
wymusili dokonanie pochówku. 
Filipiakowa opowiedziała, że  
zamordowanych pochowano w 
3 skrzyniach, szczątki Mamy i 
siostry w jednej, Babci i cioci 
w drugiej, natomiast dzieci w 
trzeciej. Pochówku dokonano 
na cmentarzu greckokatolickim 
koło cerkwi w Maniowie. W po-
grzebie uczestniczyło dość dużo 
miejscowych Łemków, którzy 
byli wstrząśnięci dokonanym 
przez UPA mordem. /.../ Lista 
zamordowanych 18.09.1944 r., 
Maniów, gm. Wola Michowa, 
powiat leski, woj. lwowskie: Sta-
chura Magdalena lat 63; Wesoł-
kin Agnieszka lat 39; Wesołkin 
Stefania lat 14:  Olszańska Anna 
lat 29; Olszańska Maria lat 8; 
Olszański Zbigniew lat 6; Ol-
szański Zygmunt lat 4; Olszań-
ska Genowefa 9 miesięcy.”  (Ma-
rian Wesołkin: Wspomnienia; w: 
Żurek: UPA, s. 187 – 191). 

19 września we wsi Cisna ban-
derowcy uprowadzili małżeń-
stwo Halików i po torturach 
zamordowali. Relacja ich córki: 
Cisna, 24.09.1965 r. Oświadcze-
nie. Antoniszek Irena z d. Halik, 
ur. 23.08.1914 r. Michałkowice, 
Śląsk Cieszyński, narodowości 
polskiej, pochodzenie społeczne 
robotnicze, wykształcenie 6 klas 
szkoły podstawowej, zawód bez 
zawodu, członek KG, karana nie 
była, obecnie zamieszkała w Ci-
snej. 

Niniejszym oświadczam, że w 
dniu 19.09.1944 roku do miej-
scowości Cisna nadeszła bar-
dzo duża ilość członków bandy 
UPA od strony Łupkowa i Woli 

Michowej przychodząc na na-
sze podwórze w ilości trzech w 
niemieckich [mundurach] pytali 
gdzie jest mój brat, ojciec od-
powiedział, że nie wie, jeden z 
banderowców powiedział, o ile 
nie wiesz, gdzie masz syna, to 
pójdziesz ty z nami, mamusia 
widząc to zamieszanie wyszła na 
pole, banderowcy podchodząc 
do niej ponownie zapytali o jej 
syna a mojego brata Mieczy-
sława, mamusia odpowiadając 
również, że nie wie banderowcy 
zabrali i ją.

Po pewnym czasie gdy brat Mie-
czysław Halik wstąpił do MO, 
ustalił miejsce pochowania mych 
rodziców po zamordowaniu. Gdy 
poszliśmy na miejsce do Strubo-
wisk po odgrzebaniu ich stwier-
dziliśmy, że ojciec Franciszek 
Halik był przed zamordowaniem 
w niesamowity sposób maltreto-
wany, a to miał z obydwóch rąk 
pościąganą skórę aż do palców i 
tak wisiała, z głowy skóra rów-
nież ściągnięta i pozostawiona 
na jednej stronie, uszy poobcina-
ne i język obcięty oraz ściągnięta 
skóra z nóg, szczęki porozbijane. 
Jeśli chodzi o zamordowanie 
mamusi Karoliny Halik, to była 
ona przed zamordowaniem pod-
dana torturom, pościągano jej 
również skórę z obydwóch rąk i 
nóg, poobcinano obydwie pier-
si i trzy bagnety otrzymała w 
brzuch i piersi, gdyż pozostały 
po nich dziury. Jest mi również 
wiadomo, że w podobny sposób 
zostali zamordowani w Smolniku 
nad Sanem Praizner z synem, to 
jest ojciec obecnego funkcjona-
riusza MO w powiatu Ustrzyki 
Dolne. Gęsior Józef ze Smolni-
ka, Polańska Anastazja wraz z 
pięcioma osobami ze swej ro-
dziny. Marszałek Anna wszyscy 
zamieszkiwali w Smolniku, oraz 
jej czworo członków rodziny. Ro-
dzina Gregów z Wetliny matka z 
córką. W Smereku rodzina Czar-
neckich w ilości pięciu osób, w/w 
zostali powieszeni na drzewach 
na kolącym [kolczastym] dru-
cie. Musielski Jan ze synem były 
strażnik graniczny z Przysłupia. 
Sokiry Grzegorza żona z troj-
giem dzieci. Czerniewski Cezary 
z Cisnej. Z całej ilości członków 
bandy rozpoznałam dwóch by-
łych „Siczowczyków” z Cisnej, 
którzy później wstąpili do ban-
dy i przechodzili wraz z bandą 
przez Cisnę t.j Penhrin*, ps. 
„Steć”, drugi prawdopodobnie 
nie żyje. Więcej członków ban-
dy nie rozpoznałam, jak też nie 
wiem po nazwisku kto zabrał mo-
ich rodziców i kto ich zamordo-
wał. Jako zgodne z prawdą pod-
pisuję. Na tym samym oświad-
czeniu składa podpis mąż Anto-
niszek Ireny, Szymon, również 
jak świadek. (-) (-) dwa podpisy. 
(IPN Rz 00377/4 t. 26, k. 71-73; 
za: http://suozun.org/dowody-
-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-
nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-
bieszczadach/? )
Cdn.

http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/
http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/
http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/
http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/
http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/?fbclid=IwAR2bIVQwkC95W0Wssv6wOo6ck3UNhxIge7TFzkdo9pO4UXWVYKVbsr4CraU
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W pętli Polsko-Ukraińskiej 
„enigmy”. cz.2   

Opracował Andrzej Łukawski 

Słowiańszczyzna wschodnia 
przed przybyciem Waregów.

Powieść lat minionych, (Kronika 
Nestora) – to staroruski latopis, 
opisujący dzieje państwa ruskie-
go od czasów najdawniejszych 
(przybycie Ruryka do Nowogrodu 
Wielkiego) do początku XII wie-
ku, stanowi podstawowe źródło do 
poznania historii wczesnej Rusi.  
Powstanie tekstu latopisu datuje się 
na 1113 rok. Najstarszy zachowa-
ny odpis pochodzi z 1377 roku. Po 
raz pierwszy opublikowana w 1767 
roku w Sankt Petersburgu na pod-
stawie Latopisu Nikonowskiego.

Jak podaje Wikipedia, pełny tytuł 
latopisu brzmi: Oto powieść mi-
nionych lat, skąd wyszła ziemia 
ruska, kto był najpierw księciem 
w Kijowie i skąd ziemia ruska po-
wstała. 
Według tradycji autorem był ki-
jowski mnich Nestor (stąd nazwa: 
Kronika Nestora), jednak już w 
końcu XIX wieku jego autorstwo 
podano w wątpliwość. Obecnie 
uczeni mają podzielone zdania, 
najczęściej uważa się jednak, że 
Nestor był autorem jedynie najstar-
szej redakcji Powieści minionych 
lat napisanej w 1113 roku. Istnieją 
również hipotezy, iż tekst Powie-
ści minionych lat już w czasach 
Nestora był zmieniany ze względu 
na interesy dynastii panującej w 
Kijowie. Kolejnej redakcji mia-
no dokonać na krótko po śmierci 
Światopełka Iziasławicza, prawdo-

podobnie w roku 1116. Przypisuje 
się ją ihumenowi Monasteru Wy-
dubickiego, Sylwestrowi. 
Druga redakcja uległa zachowa-
niu w Latopisie Ławrientiewskim. 
Część badaczy sądzi, że mogło 
istnieć jeszcze trzecie, południo-
woruskie opracowanie Powieści 
minionych lat zachowane w XV-
-wiecznym Kodeksie Hipackim 
(Ipatijewskim).
Jak zatem widać, już od VI wieku 
musiały istnieć jakieś „interesy” 
zmieniające oryginalny przekaz 
Nestora co w wieku XIX zauważy-
li uczeni a co ich dzieli. 
Podkreślić przy tym należy, że do 
co najmniej do XIX w. nie wy-
stępuje w kronikach, podaniach i 
przekazach termin „ukraina”.

Obszar między Bałtykiem a Mo-
rzem Czarnym stanowiły ziemie  
Europy zamieszkane przed VIII 
wiekiem przez rozproszone ple-
miona wschodniosłowiańskie. 

Termin „Słowianie” obejmuje też 
plemiona zachodniosłowianskie 
tj. plemiona z  grupy plemion le-
chickich, które wywarły wpływ na 
etnogenezę oraz genotyp współ-
czesnych Polaków. Czynnikiem 
podstawowym dla powstania naro-
du był moment polityczny: zjedno-
czenie wszystkich plemion szczepu 
lechickiego przez dynastię Piastów 
w jedno państwo.

Prawdopodobnie wielkimi plemio-
nami byli Goplanie, Pomorzanie, 

Wiślanie, Lędzianie i Mazowsza-
nie. Istniały też związki plemienne, 
dla których nie potrafimy zidenty-
fikować nazw ogólnych (organizm 
wielkoplemienny prawdopodobnie 
powstał też na Śląsku). Granice 
między plemionami polskimi sta-
nowiły naturalne przeszkody geo-
graficzne np. puszcze czy rzeki

Niewiele mamy pewników doty-
czy religii plemion dlatego przy-
puszcza się, ze w ówczesnych pol-
skich plemionach prawdopodobnie 
występował np. kult Świętowita. 

Znaczącą przesłanką do kształto-
wania się narodowości polskiej i 
utworzenie  w przyszłości plemie-
nia Polan było niewątpliwie podo-
bieństwo warunków ekonomicz-
nych, bliskość etniczna, kulturowa 
oraz językowa sąsiadujących ze 
sobą plemion. 

Plemiona występujące na obecnym 
obszarze ziem polskich wspomnia-
ne są w Geografie Bawarskim z 
roku 845. Tu zwrócić należy uwa-
gę, że  niektóre z podanych tam 
plemion nie muszą odnosić się do 
pochodzenia zachodniosłowiań-
skiego. 
Z listy wymienionych w Geografie 
bawarskim plemion, na terenie dzi-
siejszej Polski (a w związku z tym 
także na terenie Polski wczesnopia-
stowskiej) zamieszkiwały następu-
jące plemiona:

    Bieżuńczanie
    Dziadoszyce/Dziadoszanie
    Goplanie
    Głubczyce
    Golęszycy/ Gołęszyce
    Lędzianie/ Lędzice
    Opolanie
    Pyrzyczanie
    Ślężanie
    Wiślanie
    Wieluńczanie/ Wolinianie
    Uerizane (10 civitates) – Wierca-
nie lub Wierzyczanie

Z kolei w Dokumencie praskim z 
1086 r. wymienione są następujące 
plemiona polskie:
    Zlasane – Ślężanie
    Terbouane – Trzebowianie
    Poborane – Poobrzanie lub Bo-
brzanie
    Dedosize – Dziadoszyce/ Dzia-
doszanie

Zaś Kronika Thietmara wymienia 
następujące plemiona polskie:
    Diedesisi/ Diedesi – Dziadoszy-
ce/Dziadoszanie
    Cilensi/ Silensi – Ślężanie

W kolejnym źródle,  w Dziejach 
saskich Widukinda wspomniani są:

    Licikaviki – prawdopodobnie 
Lubuszanie lub Lestkowice

Germania z IX w. mówi o:
    Wisle lond – jako kraju Wisły

Z późniejszych źródeł, a także do-
mniemywania naukowych wyła-
niają się:

    

Polanie
    Mazowszanie
    Pomorzanie
        Kaszubi
        Słowińcy
    Pałuczanie
    Biali Chorwaci
    Obrzanie

Ówczesna ludność Słowian  głów-
nie zajmowała się łowiectwem i 
rolnictwem przy okazji karczując 
lasy pod grunty orne. 
Plemiona zamieszkujące tereny 
wschodniosłowiańskie są znane 
przede wszystkim z kronik a są to: 
Polanie – mieszkający nad Dnie-
prem, założyciele Kijowa, Drew-
lanie – zamieszkujący bliżej nie 
określone lasy, również położone 
nad Dnieprem, Dregowicze – ży-
jący między Prypecią a Dźwiną, 
Połoczanie – zajmujący terytorium 
nad Dźwiną, Słowienie – nad je-
ziorem Ilmień, Siewierzanie – nad 
Desną, Sejmem i Sułą, Radymicze 
– nad Sożą i Wiatycze, nad Oką, 
przy czym dwa ostatnie plemiona 
mają, według niego, wywodzić się 
z Lachów, czyli Słowian zachod-
nich, co potwierdzają odkrycia ar-
cheologiczne. 
Poza wymienionymi byli jeszcze 
Dulebowie nad Bugiem, Ulicze i 

Tywercy – nad Dniestrem, Chor-
waci – nad Dniestrem i Krywicze 
nad Dźwiną, Wołgą i Dnieprem. 
O ich ustroju nic nie wiemy, brak 
jest danych o jakichkolwiek ksią-
żętach a także o wojnach przez te 
ludy toczonych (wiadomo jedynie 
o jakichś prześladowaniach Polan, 
przez Drewlan i innych sąsiadów). 
Późniejsze zdarzenia wskazują, że 
plemiona północne tworzyły luźną 
federację, wraz z sąsiednimi ple-
mionami ugrofińskimi z centrum w 
okolicach jeziora Ilmeń.

Przed przybyciem Waregów na 
terenach wschodniej Słowiańsz-
czyzny zaczęły już kształtować 
się pierwsze organizmy protopań-
stwowe, znane z relacji arabskich 
pod nazwami Kujaba, Slawia oraz 
Arsania (odpowiadające w przy-
bliżeniu ośrodkom kijowskiemu, 
nowogrodzkiemu i riazańskiemu)
Dań Chazarska

Ponownie zamieszczę mapkę Se-
bastina Munstera dlatego że nad 
Krymem (ówczesną Tatarią) wy-
raźnie widać tatarką tamgę co 
wyraźnie wskazuje na właściciela 
Krymu o który m.in. dzisiaj toczy 
się międzynarodowy konflikt przy-
pisując (ale czy słusznie?) Krym 
Ukrainie.    

/ Mapa autorstwa Jirka.h23 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=34926408

/ Powieść minionych lat w Latopisie Radziwiłłowskim. Żródło  domena publiczna, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2795356
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Już wówczas większość ludów 
zachodniosłowiańskich zamiesz-
kujących obszary późniejszej Rusi 
znajdowała się w strefie wpływów 
Kaganatu Chazarskiego i płaciło 
Chazarom daninę po srebrnej mo-
necie i po wiewiórce od dymu. We-
dług Nestora daninę tę płacili też: 
Polanie, Siewierzanie, Wiatycze i 
Radymicze, przy czym niektórzy 
naukowcy uważają, że plemion 
płacących dań było więcej, być 
może nawet w strefie wpływów 
kaganatu, znajdowała się, przez 
pewien czas, cała wschodnia Sło-
wiańszczyzna.

Na początku IX wieku północne 
tereny przyszłej Rusi zaczęli infil-
trować przybysze ze Skandynawii 
zwani Waregami, wśród których 
najważniejszą rolę miało odgrywać 
hipotetyczne plemię Rusów-Ru-
sinów. To też „domniemanie” że 
latach 30. tego wieku miało istnieć 
już pierwsze państwo Rusów, któ-
rego lokalizacja jest jednak niezna-
na -przy czym najbardziej prawdo-
podobną wydają się okolice jeziora 
Ilmeń, skąd rozpoczęła się później-
sza ekspansja Rusów, według Ne-
stora-. Ich władca nosił chazarski 
tytuł chakanusa (kagana), stąd nie-
którzy uczeni wysuwają wniosek o 
ich uzależnieniu od Chazarów. 
W IX wieku Kijów znany był jako 
Könugard stał się centrum normań-
skiego handlu na Rusi. Był jedno-
cześnie głównym składem daniny, 
ściąganej przez Normanów z ple-
mion ruskich. Stąd Normanowie 
spławiali towary i niewolników 
szlakiem greckim w dół Dniepru 
na Morze Czarne. Wiadomo jesz-
cze, że w roku 860 Rusowie podjęli 
niespodziewany atak na Konstan-
tynopol. Poza tym o wczesnych 
Rusach, nic nie wiemy. Nestor pi-
sze za to o jakichś nieokreślonych 
Waregach, którzy pod koniec lat 
pięćdziesiątych IX wieku ściąga-
li daninę z północnych plemion 
słowiańskich i ugrofińskich: Sło-
wienów, Krywiczów, Merii, Wesi 
i Czudzi. W 862 plemiona te wy-
gnały owych Waregów za morze, 
ale wobec walk wewnętrznych, po-
stanowiły sprowadzić sobie kniazia 
spośród Rusi (przy czym wśród 
plemion przyzywających, spośród 
płacących wcześniej dań, nie ma 
Merów). Na to wezwanie przyszła 
do nich cała Ruś pod przywódz-
twem Ruryka, który dał początek 
dynastii Rurykowiczów o czym już 
pisałem w cz.1. 

Ruś Nowogrodzka
Ruryk ok. 862 roku zjednoczył 
część Rusi, Słowenów Ilmeń-
skich, Krywiczan, Połoczan (ludy 
słowiańskie) oraz Muromę i Weś 
(ludy fińskie), dając tym samym 
początek pierwszemu znanemu 
państwu ruskiemu – Rusi Nowo-
grodzkiej. Stolicą swego państwa 
uczynił Nowogród Wielki. Do 
najważniejszych grodów ruskich 

w okresie rządów Ruryka nale-
żały: Nowogród Wielki, Izborsk, 
Połock, Biełoziersk, Rostów i Mu-
rom, w których zasiadali podlegli 
Rurykowi możni sprawując rządy 
w przyznanych im przez Ruryka 
dzielnicach. Część wojów ruskich 
pod przywództwem Askolda i Dira 
odłączyła się od Ruryka i udała się 
w dół Dniepru zajmując państwo 
plemienne Polan z ich najwięk-
szym grodem – Kijowem. W okre-
sie niepełnoletności syna Ruryka 
– Igora, rządy na Rusi sprawował 
doradca Ruryka Oleg Mądry. W 
882 roku Oleg przyłączył do Rusi 
Gniezdowo (obecnie Smoleńsk) i 
wkrótce po tym wydarzeniu pod-
porządkował sobie również pań-
stwo Askolda i Dira, którzy zostali 
zabici. Oleg z przyczyn geopoli-
tycznych przeniósł wkrótce stolicę 
Rusi z Nowogrodu Wielkiego do 
Kijowa, przy czym stara stolica 
pozostawała do końca XII wieku 
największym miastem ruskim.

Ruś Kijowska

Od początku swego istnienia Ruś 
Kijowska miała ożywione kon-
takty, głównie handlowe, z Cesar-
stwem Bizantyjskim, przy czym 
korzystne traktaty handlowe, wraz 
z daniną, były wymuszane przez 
Rusów kolejnymi napaściami na 
Konstantynopol w latach 907, 941, 
944, 971, 1043. Księstwo szyb-
ko się rozrastało i powiększyło 
znacznie swe terytorium, zwłasz-
cza za panowania Światosława I 
(945-972), walczącego zwycięsko 
z Chazarami, Pieczyngami i Bułga-
rami. Zaś jego syn Włodzimierz I 
Wielki (980-1015) poślubił księż-
niczkę bizantyjską Annę, siostrę 
cesarza Bazylego II Bułgarobójcy, 
po czym w 988 r. dokonana została 
chrystianizacja Rusi przez greckich 
duchownych z Konstantynopola. 
Kijów stał się odtąd siedzibą me-
tropolity i centrum religijnym Rusi, 
wcześniej w 860 i 955 Rusowie na 
krótko przyjmowali chrześcijań-
stwo, jednak szybko powracali do 
pogańskich wierzeń. Oprócz wia-
ry chrześcijańskiej Rusini przejęli 
również z Bizancjum zasady po-

wiązania religii i władzy, natomiast 
zastosowali własny, nieco odmien-
ny, porządek liturgiczny.

Za panowania księcia Jarosława 
Mądrego (1019-1054) jego wojska 
w wyprawach wojennych dociera-
ły na Mazowsze, Litwę i ziemie Es-
tów (Estonię). Książę dbał o rozwój 
miast, rozwijała się bujnie kultura 
chrześcijańska, głównie piśmien-
nictwo w języku starocerkiewnym, 
wybudowany został sobór Sofijski 
w Kijowie. Jarosław podzielił w te-
stamencie państwo między swych 
synów przy zachowaniu senioratu. 
Za panowania tego władcy sprowa-
dzono ostatnią drużynę wareską ze 
Skandynawii, po czym odrębność 
Rusów i podległych im Słowian 
szybko zanikła i obie grupy stano-
wiły już jeden lud.
Najprawdopodobniej, optyka Ru-
sów na południowy wschód spro-
wadziła obrządek greckokatolicki  
i starocerkiewną cyrylicę w pi-
śmiennictwie.
Sam Kijów z kolei został założony 
na początku V wieku jako placów-
ka handlowa na szlaku łączącym 
Konstantynopol ze Skandynawią. 
W okresie największego rozkwi-
tu Kaganatu Chazarskiego w VIII 
wieku kaganowi chazarskiemu 
trybut płaciło 25 plemion i księstw, 
w tym być może władca Kijowa 
(Kuaru).

Od IX do XI wieku, znany jako 
Kanugård, Chunigard lub Känu-
-gard, był centrum prowadzonego 
przez wikingów handlu na Rusi. 
Był jednocześnie głównym skła-
dem daniny ściąganej przez wi-
kingów z plemion słowiańskich 
(862–1240).

W 882 Kijów został zdobyty przez 
wikińskiego władcę Olega Mądre-
go, który przeniósł do Kijowa swo-
ją siedzibę. W 988 lub 989 miał 
miejsce w Kijowie chrzest Wło-
dzimierza I Wielkiego, uznawany 
symbolicznie za chrzest Rusi. 14 
sierpnia 1018 Bolesław I Chrobry 
zdobył Kijów podczas wyprawy 
kijowskiej. Pod koniec IX wieku 
Kijów został stolicą Rusi Kijow-
skiej, jednak w 1169 stracił swo-
je znaczenie polityczne. W 1240 
Gród Jarosława został najechany i 
zniszczony przez Tatarów, co spo-
wodowało upadek dawnego miasta 
i początek okupacji mongolskiej.

W żadnym ze znalezionych w sie-
ci materiałów termin „ukraina” nie 
występuje!
 cdn.

Wyszukał w sieci i opracował 
Andrzej Łukawski 

/ Bolesław Chrobry w Kijowie (obraz Jana Matejki)

Meldunków polskiego podziemia 
o tym, że przedstawiciele mniej-
szości narodowych w 1944 r. (pod 
okupacją niemiecką) masowo 
zmieniali tożsamość (szczególnie 
zaś ci, którzy mieli zbrodnie na 
Polakach na sumieniu) - jest bar-
dzo wiele. Dotyczyło to głównie 
Ukraińców, ale również Biało-
rusinów i Litwinów. Usilnie po-
magali im w tym Niemcy, wysta-
wiając im nowe dokumenty oraz 
dostarczając hurtowo blankiety 
do samodzielnego wypełnienia. 
Często byli to nawet wachmani 
z obozów zagłady i obozów kon-

centracyjnych. 

Władze Polski Ludowej wyłapa-
ły tylko nielicznych (wielu prze-
szło zresztą na służbę swej nowej 
„ojczyzny”). Dziś ich potomstwo 
żyje pośród nas, czasem dzi-
wią nas zachowania osobników, 
którzy zajadle z pozycji „we-
wnętrznych” atakują Polskę i za 
wszelką cenę deprecjonują naszą 
przeszłość, tradycję i wartości.

Warto się zatem zastanawiać, kto 
tak naprawdę jest kim, kto za tym 
stoi i co z tym można (jeszcze) 
zrobić...

Meldunkek 
polskiego 
podziemia
Leszek Żebrowski 

78 lat 
zmowy milczenia
Redakcja
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KRZYŻ JEZU RATUJ NAS 
Podobnie jak w Hucie Stepań-
skiej, mieszkańcy Omelanki też 
postawili krzyż przed wsią, miał 
chronić wieś przed nieuchronnym 
nadejściem banderowców. Wyry-
to na nim napis „1943”. Kiedyś 
prowadziła tędy droga w kierunku 
odległych Kołek i Ołyki, miejsca 
targów końskich, zakupu pszeni-
cy i wszelakiego innego dobra. 
Ten krzyż był świadkiem historii, 
działa się na jego oczach.
Blisko tego krzyża, przy lesie, 
swoje gospodarstwo miał kuzyn 
mojego Dziadka Ludwika, Fe-
licjan Horoszkiewicz. Był On 
porządnym, pobożnym i miło-
siernym człowiekiem, po Wojnie 
Światowej powrócił z USA, wy-
budował piękne gospodarstwo. 

Jego konie były przedmiotem 
zazdrości okolicznych gospoda-
rzy. Nowy piękny dom odpowia-
dał przydomkowi, jaki posiadał 
„Amerykan”. Drugim wyróżnia-
jącym się gospodarzem we wsi 
był brat Dziadka, Cyprian, in-
walida wojenny bez ręki. Przed 
wojną otrzymywał wysoką rentę 
wojskową. Wybudował nowe 
obejście, w tym dom kryty bla-
chą, co we wsi prawie całkowi-
cie słomianej było wyróżnikiem 
bogactwa. Sowieci zajęli połowę 
jego budynku na Kooperatywę, 
ale rodzinie dali spokój. Cyprian 
zawsze mógł liczyć na pomoc du-
żej rodziny, którą łączyły od nie-
pamiętnych lat silne związki. W 
latach trwogi, wojny i nieszczęść 
było to niezwykle ważne, mieć 
brata.

KONIE DZIADKA LUDWIKA
Jak tylko Niemcy zaatakowali na 
Sowietów, Dziadek Ludwik zro-
bił w gęstwinie leśnej szałas tam 
zaprowadził konie. Porozbierał 
i pochował wóz i wszystko, co 
związane było z końmi. Starannie 
zatarł ślady ich obecności, nawet 
po nawozie końskim nie pozostał 
ślad. Był już na dwóch wojnach i 
wiedział, co chować i gdzie. Ta-
bory niemieckiego wojska idące 
od strony Ośnicy Małej w kie-

runku Stepania, wybrały przez 
bagna „groblę” mojego Dziadka. 
Budował ją kilka lat, każdą wolną 
chwilę poświęcił na jej udoskona-
lanie. Aż stała się główną drogą 
na Czartorysk i w drugą stronę 
na Kołki. Pomagał mu kuzyn Fe-
licjan, mieszkający przy niej, ale 
bliżej wsi. Nikt nie liczył swojej 
pracy.
 Umęczone konie ciągnące działa 
i jaszczyki z amunicją, z trudem 
posuwały się po piaszczystych i 
błotnistych drogach. Przy domu 
dziadka robili postój, na chwilę 
potrzebną, aby napoić konie. Jak 
przewidział Dziadek, zaraz szu-
kali koni, sprawdzili obejście i 
pojechali dalej. Podobnie zrobił 
Felicjan, jednak w ostatniej chwi-
li wymyślił, że konie zabrali mu 
Sowieci. Obeszli gospodarstwo i 
zabrali jedynie wielką świnię. 
Cyprian koni nie ukrył, Niemcy 
nie pytając zaprzęgli je do wozu, 
a umęczone konie oddali idącym 

za nimi właścicielom. Tak samo 
powiedzieli Cyprianowi, żeby 
szedł za końmi, a jak się wyczer-
pią to je zabierze. Dojechali jed-
nak tylko do Huty Stepańskiej i 
tam zrobili postój. Cyprian też 
na wojnach był i po odżałowaniu 
pięknych koni, wrócił z samym 
batogiem do domu.  

UKRYWAŁ ŻYDÓW
Jednego wieczora Felicjan przy-
szedł po mojego Dziadka, „za-
przęgaj konie” powiedział. Dzia-
dek bez słowa zaprząg i pojechał 
pomagać kuzynowi. Odkopali 
spod progu domu Felicjana, zako-
panych dwa tygodnie wcześniej 
Żydów i wywieźli do Lasu Rzą-
dowego za krzyż, gdzie Ich po-
nownie zakopali.
Żydzi ocaleni z sierpniowej za-
głady, kiedy to w ostatnich dniach 
miesiąca likwidowano getta, szu-
kali schronienia. Nadchodziła 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

OMELANKA LAS 
Gromada Omelanka, 

gmina Stydyń,
powiat Kostopol, 
woj. wołyńskie, 

parafia Huta Stepańska

/ Szczepan Horoszkiewicz modli się przy krzyżu swego dzieciństwa w Omelance

/ Remontujemy krzyż, pomaga śp. pastor P. Jurczuk

/ Przy krzyżu w Omelance

/ Poprawiamy krzyż w 2009 r
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sroga jesień 1942 r. Felicjan nie 
odmówił Im pomocy, pozwolił  
wykonać kryjówkę, oni na miej-
sce wybrali stodołę. Deski się 
rozchylały, wyciągali zatyczkę ze 
słomy i wchodzili do kryjówki. 
Wejście było nie do odkrycia, ale 
ktoś musiał widzieć, że tam jest i 
wydać kryjówkę. Podejrzewano 
znajomego Ukraińca, który na 
drugi dzień niósł pół worka soli z 
posterunku w Stydyniu Wielkim. 
Szucmani przyjechali na wozach 
i poszli prosto do kryjówki. Żydzi 
wychodzili bez słowa sprzeciwu, 
nie prosili o litość. Których wy-
ciągnięto, w tym i dzieci, kolejno 
stawiali pod ścianą na rozstrzela-
nie. Zabili, co najmniej dziesięciu 
Żydów, przychodziło ich więcej, 

ale zabitych nikt nie policzył. 
Końcową częścią egzekucji było 
zakopanie ofiar. Felicjan z synami 
wykopali dół tak jak im polecono 
pod progiem. Kopiąc nie wiedzie-
li czy sami nie trafią do niego. Za-
kazali też Ich wykopywać, grozili 
rodzinie śmiercią. Nie zdecydo-
wali się rozstrzelać Felicjana, był 
szucmanom znany, on też znał ich 
ojców. Jeden obcy z Japołoci wy-
ciągną „Bykowca” i wymierzył 
mu kilkanaście uderzeń w plecy.  
Po dwóch tygodniach jednak Fe-
licjan Ich wykopał i powiózł z 
moim Dziadkiem do lasu. Leżą 
gdzieś w tym lesie po dziś dzień. 

UCIEKINIERZY
Nieszczęścia nie omijały naszych 

rodzin. Ci sami szucmani po kilku 
miesiącach okrutnie zamordowali 
w Osowej syna Ludwika, Staszka. 
Drugi Staszek, ale syn Felicjana 
poległ w walce z banderowcami 
w wypadzie samoobrony Huty 
Stepańskiej na Butejki 7 kwietnia 
1943
Niespodziewanie, kiedy z moim 
przyjacielem Ukraińcem, śp. 
Pastorem Piotrem Jurczukiem 
wybrałem się na przejażdżkę po 
Omelance jego skrzypiącym wo-
zem. Ten powiedział „tu stał dom 
Amerykana, chodziłem do niego 
na zarobek”. Zostało ledwie wi-
doczne wzniesienie na zarośnię-
tym pogorzelisku i dół, jakby po 
piwnicy. Opowieści mojego Taty 
ożyły, przeszłość stanęła przed 

oczami.
Koło krzyża przetaczały się wozy 
z uciekinierami, wiele kolumn 
i pojedynczych fur, wszystkie 
zmierzały w kierunku Omelan-
ki, Huty Stepąńskiej, Siedliska 
i Wyrki. Tam był ratunek dla 
uciekinierów. Wsie wokół Huty 
przyjęły wszystkich, którzy tam 
szukali ratunku. Przy dowództwie 
samoobrony działała komórka 
kwaterunkowa, kierowano z niej 
uciekinierów do konkretnych go-
spodarzy. Wszyscy zgodnie pod-
kreślali, że przyjęto ich z wielką 
troską i otoczono możliwie dużą 
opieką. Wielka ilość uciekinierów 
powodowała ścisk, ale radzono 
sobie z tym problemem dobrze. 
Na noc w izbach rozciągano maty 
słomiane i rozkładano słomę. 
Miejsca jednak wystarczyło dla 
starych, kobiet i dzieci. Wszyscy 
zdrowi, silni, młodzi spali w sto-
dołach i strychach. Nie było to 
wcale bardzo uciążliwe, a wręcz 
na odwrót wspomnienia o tym 
budziły w moich rozmówcach, ra-
dość młodzieńczych lat.

TRAGICZNE ZAKOŃCZE-
NIA
Wszystkie jednak wspomnienia 
zawsze dochodziły do tragicz-
nego końca. Ludność Omelanki  

w czasie ataku uciekała do Huty 
Stepańskiej, ale wielka ilość 
uciekła też do lasów. W czasie 
ucieczki dochodziło do strasz-
nych wydarzeń, uciekający przed 
śmiercią tracili wszelkie odruchy 
oczywiste w spokojnych czasach. 
Matki zostawiały dzieci, ojcowie 
uciekali nie patrząc gdzie pozo-
stała część rodziny. Mieczysław 
Horoszkiewicz pozostawił nie-
sione przez siebie dziecko, żeby 
szybciej móc biec. Kiedy się opa-
miętał i uspokoił odszukał je na 
drugi dzień leżące w lesie.
Dnie i noce w ukryciu opisane 
w opowieściach mojego Taty, 
to nieprzerwany ciągły strach i 
szczęście z każdej przeżytej chwi-
li. Grupy banderowców przecho-
dzące w pobliżu, napotkane trupy 
i wypatrywanie skąd przyjdzie 
obława banderowska. Nie zrozu-
mie tego nikt, kto nie siedział w 
paprociach, a koło niego przeszła 
obław, jak koło mojego Taty. Ta-
kiego szczęścia nie miała Józefa 
Bielawska, którą zakłuli widła-
mi. Ilu mieszkańców Omelanki 
zamordowali, nikt nigdy nie poli-
czył, było ich wielu.

c.d.n.
Janusz Horoszkiewicz
kontakt@naszekresy.pl
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/ Krzyż w Omelance poświęcił ojciec Mikołaj W. Hałuha

/Szczepan i Janusz Horoszkiewicz przy krzyżu w Omelance
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  Myślami często sięgam do wy-
darzeń wołyńskich, które po-
chłonęły dziesiątki tysięcy nie-
winnych ofiar wśród ludności 
polskiej, a także tysiące ludności 
ukraińskiej. Pamięć o nich do 
dziś jest poważną przeszkodą w 
normalizacji dobrosąsiedzkich 
stosunków między naszymi naro-
dami. Nie doszło do rzetelnej na-
ukowej oceny przyczyn i skutków 
tych wydarzeń, chociaż upłynęło 
już ponad pół wieku.. Odpowie-
dzialni za wołyński dramat w la-
tach drugiej wojny światowej nie 
zostali jednoznacznie wskazani i 
potępieni. Temat zbrodni popeł-
nionej na ludności polskiej Wo-
łynia i Małopolski Wschodniej, 
porównywalnej w pewnym stop-
niu ze zbrodnią katyńską, nie był 
podejmowany przez ośrodki ba-
dawcze, a władze rządowe i poli-
tyczne zachowywały przedziwne 
milczenie w tych sprawach.

  W prowadzonych badaniach i 
opublikowanych pracach dążyłem 
przede wszystkim do ustalenia 
faktów i przebiegu tragicznych 
wydarzeń wołyńskich. Nie po-
wiodła się próba w miarę precy-
zyjnego ustalenia przyczyn tych 
wydarzeń oraz takiej interpretacji 
faktów, aby można było w histo-
rii stosunków polsko-ukraińskich 
przyjąć obraz konfliktu odpowia-
dający prawdzie historycznej i 
zaakceptowany przez obie strony. 
Z dotychczasowego przebiegu se-

minariów naukowych polskich i 
ukraińskich historyków wynika, 
że właściwie nie istnieją rozbież-
ności co do zaistniałych faktów. 
Wobec niezbitych dowodów – 
dokumentów archiwalnych i re-
lacji, nikt w zasadzie nie neguje, 
że masowe rzezie ludności pol-
skiej miały miejsce. Różnorod-
ność stanowisk nie dotyczy zatem 
płaszczyzny faktograficznej lecz 
interpretacyjnej. Każda ze stron 
dąży bowiem  do takiej oceny 
wydarzeń, która ukazywałaby bo-
haterskie zmagania własnych or-
ganizacji niepodległościowych, a 
pozostawiałaby w cieniu wszyst-
ko to, co nie może być chlubą tej 
walki. Stąd pomijanie niewygod-
nych faktów, dążenie do przerzu-
cania winy za popełnione błędy i 
zbrodnie na innych, lub usprawie-
dliwianie takiego postępowania 
przy zastosowaniu odpowiednich 
nieuczciwych chwytów. Dokony-
wane oceny są często jednostron-
ne i tendencyjne, zawierające 
interpretację pojedynczych zda-
rzeń wyrwanych z kontekstu kon-
kretnej sytuacji historycznej, bez 
zachowania chronologii nastę-
pujących po sobie faktów. W ten 
sposób kształtują się po obu stro-
nach odmienne,  wyidealizowane 
i przeciwstawne obrazy wydarzeń 
wołyńskich, powstają dwie różne 
historie. Staje się to czynnikiem 
dzielącym i antagonizującym na-
sze narody, utrwala uprzedzenia i 
wzajemną nieufność.

  Zaniedbania powojenne w sferze 
badań stosunków polsko-ukra-
ińskich w latach drugiej wojny 
światowej, a także w sferze sze-
roko rozumianej edukacji histo-
rycznej  spowodowały, że wiedza 
społeczeństwa polskiego w tej 
sprawie jest fragmentaryczna i 
często wypaczona. Wydobywana 
z trudem prawda o tamtej tragedii 
ludności polskiej spotyka się ze 
strony nie tylko społeczeństwa, 
ale także czynników oficjalnych 
i ośrodków masowego przekazu z 
obojętnością i milczeniem. Tym-
czasem nacjonaliści ukraińscy, 
którzy po wojnie osiedli w Ka-
nadzie, Stanach Zjednoczonych, 
Anglii i innych Krajach zachod-
nich zadbali o to, aby zatrzeć 
ślady zbrodni popełnionej na 
ludności polskiej Wołynia i Mało-
polski Wschodniej. Przez długie 
lata prowadzili szeroko zakrojoną 
kampanię propagandową zmie-
rzającą do przedstawienia OUN 
i UPA jako organizacje walczące 
o niepodległą Ukrainę, celowo 
pomijając ich zbrodniczą rolę w 
eksterminacji ludności polskiej. 
Dziś, tej kłamliwej propagandzie 
zrzucającej odpowiedzialność za 
zbrodnie z OUN i UPA, i prze-
rzucającej winę na stronę polską, 
ulegli niektórzy nasi historycy 
i publicyści, a nawet politycy. 
Wydarzenia wołyńskie przedsta-
wiane są jako obopólna rzeź, sta-
wiany jest znak równości co do  
popełnionych zbrodniczych ak-

tów i liczby ofiar po obu stronach. 
Występuje także często niewiara, 
iż mogło dojść do tak potwornych 
zbrodni. Nieliczni historycy i 
zwolennicy pojednania na grun-
cie prawdy historycznej nadal nie 
mogą przebić się przez mur obo-
jętności elit politycznych i brak 
zainteresowania władz. Przemil-
czanie tragicznych wydarzeń wo-
łyńskich (które były początkiem 
eksterminacji ludności polskiej), 
i brak kompleksowych badań hi-
storycznych dla wyjaśnienia ich 
przyczyn i przebiegu, pogłębia-
ją niewiedzę społeczeństw w tej 
kwestii, otwierają pole dla gło-
szenia ekstremalnych poglądów 
przez siły przeciwne pojednaniu 
występujące tak z jednej jak i dru-
giej strony, powodują utrwalanie 
się stanów konfliktogennych. 

  Taki stan rzeczy skłania mnie 
do zastanowienia, czy rzeczy-
wiście tak trudno jest dotrzeć do 
prawdy? Jak długo trzeba będzie 
czekać, aby uzyskać jednoznacz-
ną odpowiedź na pytania: Co 
spowodowało tak wielki wybuch 
nienawiści Ukraińców wobec Po-
laków? Jakie były przyczyny tych 
krwawych wydarzeń? Kto ponosi 
winę i odpowiedzialność za ich 
rozpoczęcie?

  Zdaję sobie sprawę z tego, że 
odpowiedź na powyższe pytania, 
która zadowoliłaby obie strony 
konfliktu, nie jest łatwa. Wyma-
ga nie tylko głębokiej wiedzy 
dotyczącej stosunków polsko-
-ukraińskich w okresie przedro-
zbiorowym, za czasów drugiej 
Rzeczypospolitej i w czasie dru-
giej wojny światowej ale także 
nie identyfikowania się z żadną 
ze stron konfliktu. Potrzebne jest 
krytyczne spojrzenie na tradycje, 
mity i stereotypy dziedziczone 
przez wiele pokoleń, zachowanie 
niezależnego sądu i uczciwości w 
ocenie wydarzeń. Gdyby stoso-
wać w praktyce takie podejście 
pisana historia byłaby całkowicie 
bezstronna. Czy w praktyce jest 
to możliwe? Otóż osiągnięcie w 
pełni takiego stopnia bezstronno-
ści jest nie do zrealizowania. Każ-
dy z nas, czy chce czy nie chce, 
ma w określonym stopniu su-
biektywny stosunek do badanych 
wydarzeń, widzi je przez pryzmat 
osobistych doświadczeń i wyzna-
wanych poglądów. Tego nie da 
się całkowicie wykluczyć. Można 
natomiast dążyć, aby w znacznym 
stopniu ograniczyć subiektywną 
ocenę wydarzeń, kierując się in-
telektualną uczciwością. I gdyby 
takie podejście stosowali badacze 
obu stron, istotnych rozbieżności 
w ocenie wydarzeń wołyńskich  
byłoby nie wiele.

  W świetle powyższego pragnę 
przedstawić swoje spojrzenie na 
wydarzenia wołyńskie, oparte na 
osobistych przeżyciach na Woły-
niu w tych mrocznych i tragicz-
nych czasach, a także na podsta-
wie prowadzonych od wielu lat 
badań stosunków polsko-ukraiń-
skich, ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu międzywojen-
nego i drugiej wojny światowej. 
Czy zdobędę się na w pełni obiek-
tywną ocenę tych wydarzeń? Po-
zostawiam to do oceny Czytel-
nikom. Ze swej strony dołożę 
starań, aby moje oceny i refleksje 
w sprawie wydarzeń wołyńskich 
wynikały przede wszystkim z 
rzetelnej analizy dokumentów. W 
wydanych dotychczas drukiem 
moich opracowaniach starałem 
się udokumentować w miarę 
wszechstronnie genezę i przebieg 
wydarzeń wołyńskich opierając 
się na dostępnych dokumentach. 
Korzystałem z licznych źródeł do-
tyczących konfliktu polsko-ukra-
ińskiego, ale nie była to jedno-
stronna „wycinanka” wybranych 
faktów. Zapoznałem się również 
z wynikami badań i interpretacją 
zdarzeń strony ukraińskiej. W ten 
sposób stworzona została realna 
podstawa do przemyśleń, podsu-
mowania własnych refleksji oraz 
podjęcia próby odpowiedzi na 
niektóre trudne pytania.

  Rok 1943 – to najbardziej 
mroczny, najbardziej dramatycz-
ny i tragiczny dla Polaków okres 
okupacji niemieckiej na Wołyniu. 
Zabójstwa Polaków dokonywane 
przez ukraińskich nacjonalistów 
i usuwanie obecności polskiej 
objęły cały Wołyń. Przebieg 
wydarzeń wskazuje wyraźnie, 
że masowe mordy ludności pol-
skiej stopniowo przesuwały się 
od wschodnich do zachodnich 
powiatów. Rozpoczęte na po-
czątku 1943 roku w powiatach 
sarneńskim i kostopolskim - w 
maju rozszerzyły się na powiaty: 
rówieński, zdołbunowski i krze-
mieniecki, w czerwcu – dubieński 
i łucki, w lipcu – horochowski, 
włodzimierski i kowelski, a w 
sierpniu i wrześniu – na powiat 
lubomelski. W końcu 1943 roku 
fala mordów przekroczyła Bug 
i objęła także teren powiatów 
chełmskiego i włodawskiego. Od 
połowy grudnia 1943 roku oraz w 
styczniu i lutym 1944 roku nastą-
piło nasilenie i wzrost morderstw 
Polaków również na terenie Ma-
łopolski Wschodniej, w powia-
tach graniczących z Wołyniem.

  Analiza zachowanych doku-
mentów archiwalnych: polskich, 
ukraińskich, rosyjskich i niemiec-
kich pozwala stwierdzić, że nie 
ulega żadnej wątpliwości co do 
tego iż eksterminacja ludności 
polskiej Wołynia rozpoczęta od 
pojedynczych morderstw, z cza-
sem przybierała coraz bardziej 
zorganizowaną i masową postać, 
była zaplanowana i prowadzona 
w sposób zorganizowany. Można 
wyraźnie wskazać pośrednie cele 
tej zbrodniczej akcji, realizacja 
których miała doprowadzić do 
całkowitej fizycznej likwidacji 
Polaków na Wołyniu. Były to:
- zlikwidowanie pozostałości in-
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teligencji polskiej (nauczycieli, 
zarządców majątków rolnych, in-
żynierów rolników i tp.), a więc 
ludzi zdolnych do oddziaływania 
na otoczenie, organizowania i 
kierowania samoobroną;

- wymordowanie księży rzymsko-
-katolickich, których uważano za 
naturalnych przywódców Pola-
ków;
-  zlikwidowanie polskiej służ-
by leśnej (inżynierów leśników, 
gajowych i tp.), i w ten sposób 
zapewnienie bezpieczeństwa i 
swobody ruchu dla swoich orga-
nizujących się oddziałów zbroj-
nych.

  Powyższe trzy cele konsekwent-
nie realizowały bojówki OUN 
począwszy od wiosny 1942 roku 
do końca 1942 roku. Był to etap 
przygotowania do całkowitej li-
kwidacji ludności polskiej na 
Wołyniu. Od początku 1943 roku 
przystąpiono do realizacji za-
sadniczego celu – ekterminacji 
ludności polskiej. Rozpoczęły 
się masowe rzezie Polaków bez 
względu na wiek i płeć, które 
stopniowo objęły cały Wołyń, a 
następnie również Małopolskę 
Wschodnią.

Napady na wsie i kolonie polskie 
przeprowadzały grupy miesza-
ne  tworzone przez terenowych 
dowódców UPA, w skład któ-
rych włączano bojówki OUN i 
miejscową ludność ukraińską. 
Z oddziałów UPA wydzielano 
niewielkie  grupy liczące 15-
30 uzbrojonych ludzi, i to one 
przewodziły w akcji likwidacji 
Polaków. Oto fragment z pro-
tokołu przesłuchania Mykoły 
Nedbały, w którym oskarżony 
mówi o takiej grupie: „(…) Pod 
koniec sierpnia 1943 roku lub 
w pierwszych dniach września 
tego roku, w sotni Marceniuka o 
pseudonimie „Zabareżnyj” (…) 
w lesie gnojneńskim upowcy od-
byli naradę, na której Marceniuk 
zlecił mi wraz z grupą liczącą 15 
osób przeprowadzenie napadu na 
mieszkańców narodowości pol-
skiej wsi Elizabetpol. Na drugi 
dzień przygotowałem całą gru-
pę, w skład której wchodziłem 
ja – Nedbało Mykoła s. Mychajła, 
Panasiuk Mykoła o pseudonimie 
„Trawenko”, dwaj o peudonima-
ch„Murawa” i „Dubenko”. W 
nocy, połączywszy się z grupą 
cywilów liczącą mniej więcej 
100 os[ób], dokonaliśmy napadu 
na w[ieś] Elizabetpol. Wymor-
dowano wówczas 5-6 polskich 
rodzin, [tj.] mniej więcej 30-35 
osób -  mężczyzn, kobiet i dzieci, 
których [zwłoki] natychmiast po 
zamordowaniu zakopywaliśmy 
w ziemi na podwórkach. Podczas 
napadów byłem uzbrojony w ka-
rabin. Pozostali upowcy także 
mieli karabiny. Niektóre uczestni-
czące w napadzie osoby cywilne 
były uzbrojone w karabiny, a inne 
w noże, siekiery i łopaty. Podczas 
zabijania używano mało broni 
palnej, większość mordowała bez 
strzelania, kolbami, nożami i sie-
kierami.”[1]  

Akcje rozpoczynały się zazwy-

czaj od otoczenia każdej wsi i 
osady polskiej tak, aby nikt nie 
mógł wydostać się na zewnątrz. 
W pierwszym szeregu szli uzbro-
jeni członkowie bojówek OUN i 
oddziałów UPA. Byli to przeważ-
nie policjanci ukraińscy, którzy 
na wiosnę 1943 r. zbiegli ze służ-
by niemieckiej. Za uzbrojonymi 
szeregami ciągnęła miejscowa 
ludność ukraińska, t. zw. czerń 
(a wśród nich także kobiety) 
uzbrojona w kosy, widły, siekiery, 
noże, młoty, kije i inne narzędzia 
zbrodni. Około 40% grupy napa-
dającej na wieś stanowili  uzbro-
jeni napastnicy. Ale zdarzały się 
wypadki, że w niektórych wsiach 
rzezi dokonywała miejscowa lud-
ność ukraińska, nieuzbrojona w 
broń palną, z udziałem tylko 3-4 
uzbrojonych i umundurowanych 
osobników. Polaków zabijano 
bez względu na wiek i płeć, czę-
sto z potwornym wprost okru-
cieństwem. Za uciekającymi i 
ukrywającymi się po polach urzą-
dzano nagonki, jak na zwierzęta, 
wyłapując i zabijając na miejscu. 
Do kryjówek wrzucano granaty 
lub płonące pęki słomy. Uciecz-
ka ze wsi nie zawsze była moż-
liwa, gdyż w wielu miejscach, a 
zwłaszcza na drogach wyloto-
wych, rozstawione były poste-
runki. Mienie zamordowanych 
rabowano i wywożono, a zabu-
dowania palono.[2] Po dokonanej 
masakrze do wsi na furmankach 
wjeżdżały grupy rabunkowe, zło-
żone głównie z kobiet, i zabierały 
wszystko co pozostało po zamor-
dowanych Polakach, od odzie-
ży do elementów budowlanych. 
Po kilku dniach, gdy wszystko 
się uspokoiło i niektórzy ocaleni 
Polacy wracali do wsi, oddziały 
UPA ponownie atakowały wieś, 
mordowały Polaków i paliły bu-
dynki. Przestrzegano przy tym 
(zgodnie z wydaną instrukcją), 
aby palone budynki Polaków były 
oddalone co najmniej o 15 m od 
zagród ukraińskich.

Warto zwrócić uwagę na ożywie-
nie i burzliwy rozwój ukraińskie-
go ruchu nacjonalistycznego pod 
kierownictwem OUN na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej, za-
raz po wybuchu wojny niemiec-
ko-sowieckiej. W swojej polity-
ce narodowościowej na Wołyniu 
Niemcy oparli się na elemencie 
ukraińskim. Władze niemieckie 
obsadzały stanowiska w admini-
stracji państwowej i samorządo-
wej urzędnikami ukraińskimi, a 
jeśli wykorzystywano częściowo 
Polaków, to tylko ze względu na 
brak wykształconych Ukraińców 
w niektórych dziedzinach. Utwo-
rzona przez okupanta policja po-
mocnicza też składała się z Ukra-
ińców. W ten sposób okupant 
nadał Ukraińcom status ludności 
uprzywilejowanej. Trzeba pod-
kreślić, że z tej uprzywilejowanej 
pozycji Ukraińcy korzystali w 
pełni, zwłaszcza w stosunkach z 
ludnością polską.  
 Mechanizm rozpoczęcia i prze-
biegu wydarzeń wołyńskich 
możemy dokładnie prześledzić 
porządkując zdarzenie i fakty  
chronologicznie według czasu ich 
zaistnienia.. Jest to jedyna rozsąd-
na droga prowadząca do uzyska-
nia odpowiedzi na pytanie w jaki 

sposób rozpoczął się ten tragicz-
ny w skutkach ciąg zdarzeń oraz 
do ustalenia odpowiedzialnych za 
krwawy dramat wołyński. Postę-
pując w ten sposób przedstawiam 
w skrócie następujące moje prze-
myślenia:     

Spojrzenie wstecz na wspólne 
dzieje naszych narodów uświa-
damia nam, że przez dziesiątki lat 
nagromadziło się wiele zła, nie-
prawości i zaciekłości we wza-
jemnych stosunkach, stanowiąc 
łatwo zapalną i wybuchową mate-
rię. Sprawa polegała tylko na tym 
kto, kiedy, w jakim celu i w jaki 
sposób to wykorzysta. Wystar-
czyło w odpowiednim momencie 
rozbudzić i uruchomić nagroma-
dzoną i tkwiącą w masach ludz-
kich tę negatywną energię. Do-
konała tego OUN-Bandery, która 
szermując wzniosłymi hasłami 
walki o wolną Ukrainę, wykorzy-
stała i  skierowała ukraińską lud-
ność wiejską na drogę zbrodni. 

  Po pierwszej wojnie światowej 
ukraiński ruch nacjonalistyczny 
przeżywał kryzys – Ukraina nie 
uzyskała niepodległości. Młody i 
prężny nacjonalizm ukraiński nie 
mógł pogodzić się z takim stanem 
rzeczy, i poszukiwał nowych dróg 
wiodących do własnej państwo-
wości. Na II Zjeżdzie OUN, który 
odbył się w Krakowie w kwietniu 
1941 r. zatwierdzono i przyjęto 
akt o utworzeniu Rewolucyjnego 
Prowodu OUN. Był to początek 
powstania frakcji OUN-Bandery 
i rozłamu w OUN. W uchwałach 
Zjazdu wyraźnie podkreślono, że 
„OUN-B walczy o zbudowanie 
niepodległego państwa ukraiń-
skiego na zasadach jednej poli-
tycznej organizacji przewodniego 
aktywu nacjonalistycznego.”[3] 
Oznaczało to przyjęcie w poli-
tycznej strukturze dominującej 
roli jednej politycznej organiza-
cji, a więc zasadę monopartyj-
ności. W przyjętych uchwałach 
spotykamy takie słownictwo jak: 
monoetniczność, monokonfesjo-
nizm państwa, partyjna dyktatura, 
autorytaryzm itp., co świadczy o 
tym, że doktryna i wynikająca z 
niej strategia organizacji nie mia-
ły charakteru demokratycznego. 
Wyraźnie został określony cel 
OUN-B – zdobycie niepodległo-
ści Ukrainy drogą rozwijania „re-
wolucji narodowej”. Do tego celu 
konsekwentnie zmierzano, a jego 
realizację rozpoczęła na Wołyniu 
radykalna część kierownictwa 
OUN-B na czele z D. Klaczkiwś-
kim i R. Szuchewyczem.     

Młodzi działacze, skupieni po 
rozłamie w OUN wokół Stepana 
Bandery, zwrócili swoją uwa-
gę na pojawiające się w Europie 
prądy faszystowskie, a szcze-
gólnie na Niemcy – jedyne pań-
stwo niezadowolone z Traktatu 
Wersalskiego, dążące do nowego 
podziału  Europy. Rozwijający 
się dynamicznie ukraiński ruch 
nacjonalistyczny był wrogo na-
stawiony do Polaków. Sztandaro-
wym hasłem ukraińskich nacjo-
nalistów było: „Ukraina tylko dla 
Ukraińców”, skierowane prze-
ciwko władzom i ludności państw 
zajmujących tereny uznane za 

etnicznie ukraińskie. Według 
Doncowa (ideologa integralnego 
nacjonalizmu ukraińskiego) w 
walce o państwo ukraińskie nale-
żało walczyć wszystkimi bez wy-
jątku środkami, w tym także przy 
stosowaniu fizycznej likwidacji  
cudzoziemców mieszkających na 
ziemi ukraińskiej. W broszurze 
wydanej we Lwowie w 1929 r. pi-
sano: „Trzeba krwi – damy morze 
krwi! Trzeba terroru – uczyńmy 
go piekielnym. Trzeba poświęcić 
dobra materialne – nie zostawmy 
sobie niczego. Nie wstydźmy się 
mordów, grabieży i podpaleń. W 
walce nie ma etyki!... Każda dro-
ga, która prowadzi do naszego 
najwyższego celu bez względu na 
to, czy nazywa się ona u innych 
bohaterstwem czy podłością, jest 
naszą drogą”..[4]

Ideologia Doncowa stanowiła 
fundament, na którym opierała 
swoją działalność kierownicza 
kadra OUN-B. Ukraińska ludność 
Wołynia w swojej masie nie znała 
i nie rozumiała założeń ideologii 
integralnego nacjonalizmu.  W 
okresie zimy 1941-1942 r. aktyw 
partyjny OUN-B rozwinął szero-
ką agitację wśród ludności w celu 
rozbudzenia poczucia narodowe-
go i zmobilizowania do walki o 
niepodległe państwo ukraińskie. 
Utworzono specjalną służbę in-
formacyjną, która docierała do 
wszystkich warstw ludności, in-
formowała społeczeństwo ukra-
ińskie o aktualnych wydarzeniach 
oraz szerzyła ideę walki o wolną 
i niepodległą Ukrainę. Nawią-
zywano do wojen i powstań ko-
zackich oraz do wydarzeń okresu 
międzywojennego, rozbudzając i 
rozpalając nienawiść do Polaków. 
Służyło temu także przyjmowa-
nie przez działaczy pseudonimów 
krwawych przywódców buntów, 
jak np. „Dowbusz”, „Zaliźniak”, 
„Gonta”, „Bohun”, „Krywonis” 
i in. Rozpowszechniane ulotki i 
inne materiały w sposób uprosz-
czony, i często prymitywny, do-
stosowany do poziomu intelektu-
alnego odbiorców, nawiązywały 
w swej treści do zasad ideologii 
D. Doncowa. Sprowadzało się 
to na przykład do stwierdzenia, 
że „gdy na ziemi ukraińskiej nie 
będzie ani jednego Żyda, Pola-
ka, Węgra, Rumuna, Moskala i 
innego obcego, Ukraina będzie” 
i wzywano, że „gdy przyjdzie 
stosowna chwila, należy rżnąć, 
rżnąć i jeszcze raz rżnąć”.[5] Ten 
bardzo prosty program wspierano 
niekiedy następującym argumen-
tem: „i Roosevelt uzna Ukrainę, 
gdy na niej nie będzie żadnego 
obcego, zwłaszcza Lacha”.[6] 
Tego rodzaju hasła były chwytli-
we wśród znacznej części społe-
czeństwa ukraińskiego.

Ważnym motywem udziału chło-
pów ukraińskich w rzeziach lud-
ności polskiej było zawładnięcie 
mienia i ziemi po Polakach. W 
mentalności chłopów (i to nie 
tylko ukraińskich) tkwi dążenie 
do posiadania ziemi, o którą go-
towi są walczyć z każdym (nawet 
przeciwko swoim bliskim), co 
prowadzi niekiedy do skrajnych 
zachowań. Wystarczyło tylko 
poddać myśl, wskazać drogę, 

aby chciwość i wojenna demo-
ralizacja wzięły górę. Uczynili 
to agitatorzy OUN-B, którzy w 
tych warunkach łatwo rozbudzili 
w masach chłopskich nienawiść 
do Polaków i skierowali ich na 
drogę zbrodni. Warto dodać, że 
agitacja nacjonalistów znala-
zła przygotowany już w okresie 
międzywojennym grunt. Jak dla 
ironii, poczucie państwowości 
wśród mas ukraińskich już znacz-
nie wcześniej rozbudziła polityka 
narodowościowa wojewody wo-
łyńskiego Henryka Józewskiego.

Ludność ukraińska na wsi słabo 
orientowała się w zagadnieniach 
ideologicznych i politycznych. 
Dla nich mało istotna była przy-
należność do melnykowców, ban-
derowców, bulbowców czy innej 
organizacji. Była podatna na agi-
tację i propagandę nacjonalistycz-
ną spodziewając się raczej korzy-
ści majątkowych pochodzących z 
udziału w akcjach antypolskich. I 
to właśnie w dużym stopniu wy-
korzystali agitatorzy OUN-B. W 
taki sposób, prymitywna w swej 
formie propaganda i agitacja, 
podparta przykładem likwida-
cji Żydów, a także bezwzględny 
terror stosowany wobec własnej 
ludności ukraińskiej, skierowały 
znaczną część miejscowej lud-
ności na drogę masowych zbrod-
ni. Proces ten, mający charakter 
czystki etnicznej, trwał na Kre-
sach Wschodnich do zakończe-
nia wojny, a także po wojnie na 
terenie powiatów południowo-
-wschodniej Polski powojennej. 

Nie bez znaczenia dla podjęcia 
rozprawy z ludnością polską miał 
przykład stosowania przez Niem-
ców odpowiedzialności zbioro-
wej znajdujący swój wyraz w 
licznych ekspedycjach karnych 
dokonujących mordów i palenia 
całych wsi, a przede wszystkim 
przeprowadzona przez Niemców 
akcja likwidacji Żydów na Wo-
łyniu w 1942 r., w której uczest-
niczyła także policja ukraińska. 
Likwidacja gett odbywała się na 
oczach ludności ukraińskiej, i z 
wyraźną aprobatą znacznej jej 
części, przy czym w licznych 
przypadkach mienie żydowskie 
przeszło w ręce ukraińskie. Dało 
to przykład i wytworzyło przeko-
nanie, że można bezkarnie drogą 
fizycznej likwidacji usunąć rów-
nież ludność polską, przejąć jej 
mienie i ziemię. Historia stosun-
ków międzyludzkich zna takie 
przypadki, że w pewnych sytu-
acjach i uwarunkowaniach ludzie 
są zdolni do czynów wprost 
przerażających, nieludzkich. Wa-
runki dla takich zachowań bu-
dowała propaganda antypolska 
działaczy OUN oraz przykłady 
rozwiązywania problemów naro-
dowościowych w latach drugiej 
wojny światowej przez państwa 
totalitarne: Związek Sowiecki i 
III Rzeszę Niemiecką. Istotnym 
motywem zbrodniczych czynów 
była podsycana przez lata nie-
nawiść Ukraińców do Polaków. 
Swój udział w narastaniu wrogo-
ści do Polaków mają także sami 
Polacy, którzy w okresie rządów 
II Rzeczypospolitej nie potrafili 
rozwiązać problemu narodowo-
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ściowego, stąd obok dawnych 
wzajemnych uprzedzeń pojawiły 
się nowe. W walce o niepodle-
głą Ukrainę jednak decydujące 
znaczenie miał czynnik ideolo-
giczny, znajdujący swój wyraz 
w przyjętej przez OUN ideologii 
ukraińskiego integralnego nacjo-
nalizmu. Wychodzono z założe-
nia, że walka o wolną i niepod-
ległą Ukrainę jest tak wzniosłym 
celem, iż dla jego osiągnięcia 
można stosować wszystkie środ-
ki i metody, w tym także zbrodni-
cze. W ten sposób doszło do wy-
tworzenia wśród społeczeństwa 
ukraińskiego atmosfery przy-
zwolenia społecznego prowadzą-
cego w prostej linii do zbrodni. 
A wizja korzyści materialnych, 
przywłaszczenia mienia po za-
mordowanych Polakach oraz 
oswojenie się z ludobójstwem po 
wymordowaniu Żydów dopeł-
niło resztę. Niezwykle krwawy, 
zbrodniczy i nieludzki charakter 
nadało wydarzeniom wołyńskim 
także moralne rozprzężenie jakie 
nastąpiło w społeczeństwie w 
czasie wojny, a zwłaszcza odej-
ście od chrześcijańskich norm 
moralnych, wynikających z 
wartości dekalogowych. W tym 
miejscu pragnę podkreślić, że 
wszystko to, co przedstawiłem 
wyżej może wyjaśnić częściowo 
tylko uwarunkowania i motywa-
cje, jakie towarzyszyły wydarze-
niom wołyńskim, ale nie może 
rozgrzeszać popełnionych zbrod-
ni przeciwko ludzkości.

Z dokumentów i przebiegu wy-
darzeń wynika, że przygotowa-
ne w taki sposób do „rewolu-
cji narodowej” społeczeństwo 
ukraińskie wykorzystała opcja 
radykalna, a realizację jej zało-
żeń rozpoczął Dmytro Klacz-
kiwśkyj („Ochrim”, „Kłym Sa-
wur”), który w tym czasie stał 
na czele Krajowego Prowidu 
OUN na Wołyniu i Polesiu. W 
pierwszej połowie 1943 r. mię-
dzy politycznymi i wojskowymi 
siłami ukraińskich nacjonalistów 
na Wołyniu rozegrała się walka 
o przewodnictwo w ukraińskim 
ruchu niepodległościowym. Zde-
cydowane zwycięstwo odniosła 
OUN-B. Wewnętrznej  walce o 
przewodnictwo i tworzeniu UPA 
towarzyszyła planowa akcja 
masowych mordów Polaków, w 
której uczestniczyły praktycznie 
zbrojne formacje wszystkich na-
cjonalistycznych ukraińskich sił 
politycznych. Punktem zwrot-
nym, decydującym o ilościo-
wym rozwoju banderowskiej 
UPA i nasileniu akcji likwidacji 
Polaków, było odejście do UPA 
na rozkaz OUN-B policji ukra-
ińskiej w służbie niemieckiej. 
Formowane oddziały niezwłocz-
nie „zatrudniono” i skierowano 
do zdecydowanej rozprawy z 
ludnością polską na terenie Wo-
łynia, uzyskując poparcie znacz-
nej części miejscowej ludności 
ukraińskiej. W tajnej dyrektywie 
terytorialnego dowództwaa UPA-
-„Piwnicz” podpisanej przez D. 
Klaczkiwśkoho „Kłyma Sawura” 
znajdują się wyraźne wskazania 
jak należy postępować z ludno-
ścią polską: „(…) powinniśmy 
przeprowadzić wielką akcję li-
kwidacji polskiego elementu. 

Przy odejściu wojsk niemieckich 
należy wykorzystać ten dogodny 
moment dla zlikwidowania całej 
ludności męskiej w wieku od 16 
do 60 lat. (…) Tej walki nie mo-
żemy przegrać, i za każdą cenę 
trzeba osłabić polskie siły. Le-
śne wsie oraz wioski położone 
obok leśnych masywów powinny 
zniknąć z powierzchni ziemi”[7]. 
Głównym wykonawcą rozka-
zów D. Klaczkiwśkoho „Kłyma 
Sawura” w sprawie likwidacji 
ludności polskiej oraz jednym 
z głównych organizatorów an-
typolskich akcji na Wołyniu był 
I. Łytwynczuk „Dubowyj”, do-
wódca 1. Grupy UPA. To właśnie 
oddziały 1. Grupy UPA zapocząt-
kowały masowe rzezie Polaków 
w powiatach: sarneńskim, kosto-
polskim i rówieńskim.

W 1943 roku nastąpiły niezwy-
kle dynamiczne zmiany w ukra-
ińskim ruchu nacjonalistycznym, 
w których szczególną rolę ode-
grał Krajowy Prowid OUN-B 
na Wołyniu pod kierownictwem 
Dmytra Klaczkiwśkoho „Kłyma 
Sawura”. Punktem zwrotnym w 
strategii OUN-B w sprawie wal-
ki przeciwko okupantom była III 
Konferencja OUN-B, która od-
była się w dniach 17-21 lutego 
1943 roku. Na konferencji przy-
jęto dwie kluczowe uchwały: o 
utworzeniu powstańczej armii 
oraz kompromisowe rozwiąza-
nie w sprawie realizacji „tak-
tyki wołyńskiej”, zmierzającej 
do fizycznej likwidacji ludności 
polskiej na Wołyniu. Powyższe 
decyzje miały decydujący wpływ 
na dalszy rozwój wydarzeń, któ-
re przybrały niezwykle krwawy i 
nieludzki charakter. Masowe rze-
zie ludności polskiej dokonywa-
ne przez utworzoną banderow-
ską UPA objęły stopniowo cały 
Wołyń i przeniosły się na teren 
Małopolski Wschodniej, znacząc 
swoją drogę dziesiątkami tysięcy 
niewinnych ofiar oraz popiołami 
spalonych wsi i osad polskich.

Stosunek do Polaków rozpatry-
wany był na III Nadzwyczajnym 
Zjeździe OUN-B, który odbył 
się w dniach 21-25 sierpnia 1943 
roku. Na Zjeździe dokonano oce-
ny antypolskiej działalności UPA 
pod kierownictwem D. Klacz-
kiwśkiego „Kłyma Sawura”. Z 
krytyką masowych mordów lud-
ności polskiej wystąpił M. Ste-
paniak i M. Łebed’ uważając, że 
UPA skompromitowała się „swo-
ją bandycką działalnością prze-
ciwko ludności polskiej”[8]. W 
obronie „Kłyma Sawura” stanęli 
członkowie Biura Centralnego 
Prowodu, a szczególnie z dużym 
zaangażowaniem emocjonalnym 
wystąpili: Rostysław Wołoszyn 
„Horbenko”, Omelian Łogusz 
„Iwaniw” i Roman Szuchewycz 
„Czuprynka”. Były także głosy 
nawołujące do bardziej aktyw-
nych poszukiwań dróg do poro-
zumienia z Polakami. Były to 
jednak w sumie nieliczne głosy 
w dyskusji, które nie mogły za-
ważyć nad zmianą stosunku do 
ludności polskiej. Zjazd uspra-
wiedliwił „Kłyma Sawura” i 
pozytywnie ocenił działalność 
UPA na Wołyniu podkreślając, 

że stanowi ona podstawę walki o 
państwo ukraińskie. W przyjętej 
uchwale Zjazdu „Dwa lata wal-
ki” pogromy ludności polskiej 
oceniono jako przejaw walki z 
polskim nacjonalizmem[9].

Z powyższego wynika, że na III 
Zjeździe, i zaraz po nim, nie było 
pełnej jednomyślności w sprawie 
polskiej. Zbliżający się szybko 
front wschodni i przewidywany 
powrót władz sowieckich na Wo-
łyń wywołały zrozumiały niepo-
kój wśród części delegatów, stąd 
szukano takich rozwiązań, które 
złagodziłyby zły wizerunek OUN 
i UPA ze względu na popełnione 
zbrodnie i usprawiedliwiły podję-
cie antypolskich akcji. Wynikiem 
tego było wydanie w październi-
ku 1943 roku przez kierownictwo 
OUN-B komunikatu w sprawie 
walk bratobójczych na Wołyniu, 
w którym powoływano się na 
zadawnione antagonizmy, inspi-
rację okupantów, antyukraińską 
propagandę jako przyczyny zmu-
szające Ukraińców do podjęcia 
takich akcji. Walki bratobójcze 
potępiono i odcięto się od nich 
stwierdzając, że OUN nie miała 
nic wspólnego z masowymi po-
gromami ludności polskiej. Za-
powiedziano także zmiany sto-
sunku do Polaków[10]. Wydany 
komunikat świadczy o pewnej 
ewolucji stanowiska kierownic-
twa OUN_B w sprawie polskiej. 
Ale jest w nim zawarta także pró-
ba przemilczenia krwawej roz-
prawy z Polakami i przerzucenia 
winy za popełnione zbrodnie na 
stronę polską. Wskazuje na to ar-
tykuł naczelnego redaktora pisma 
„Idea i czyn” (nr 1, 1944), który 
nawiązując do treści komunikatu 
stwierdza, że odpowiedzialność 
za rozpoczęcie walk ukraińsko-
-polskich ponoszą Polacy, i są 
zatem odpowiedzialni za ich za-
kończenie[11]. Taka wykładnia 
stanowiska kierownictwa OUN-
-B w sprawie polskiej podważa 
wiarygodność intencji ugodowe-
go rozwiązania krwawego kon-
fliktu. Była to raczej pewna gra 
taktyczna obliczona na zwłokę, 
w obliczu zbliżającego się frontu 
i klęski hitlerowskich Niemiec.

Komunikat nie przyniósł radykal-
nej zmiany stosunku OUN i UPA 
do ludności polskiej na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej. Po-
kojowe deklaracje w tej sprawie 
nie powstrzymały zbrodniczej 
działalności bojówek OUN i UPA 
w terenie. Wprawdzie w doku-
mencie OUN-B „Nakaz nr 1/43” 
wydanym przez Krajowy Prowid 
z dnia 27 października 1943 roku, 
podpisanym przez organizacyj-
nego referenta inicjałami „K. H.” 
nakazuje się, aby kategorycznie 
wstrzymać wszelkie antypolskie 
akcje[12], to w dalszym ciągu 
miały miejsce masowe zabójstwa 
Polaków. Niższe ogniwa teryto-
rialne oraz dowódcy oddziałów 
UPA działających w terenie nie 
podporządkowały się zaleceniom 
i wydanym rozkazom kierownic-
twa OUN-B, często tłumaczono 
je dość dowolnie. Wskazują na to 
dokumenty pochodzące z końca 
1943 roku i początku 1944 roku. 
Oto niektóre z nich:

W rozkazie okręgowego pro-
widnyka OUN-B ps. „Zbój” do 
nadrejonowego prowidnyka z 
11 grudnia 1943 roku czytamy: 
„(…) co do Polaków to ich nie 
zaczepiamy, ale kiedy Polacy 
zabiją jednego Ukraińca, zaraz 
z miejsca w odwecie zabić 10 
Polaków, których nie należy roz-
strzeliwać, tylko zarąbać siekie-
rami, i zostawić ich nie pocho-
wanymi”[13].
W odpowiedzi na „Nakaz nr 
1/43” kierownik nadrejonu „Do-
wbak” donosił w swoim spra-
wozdaniu: „(…) antypolskie 
akcje na razie wstrzymano, a 
przeprowadzane są tylko akcje 
odwetowe (…) zgodnie z poli-
tyczną linią Organizacji”[14]. Na 
czym polegała owa „polityczna 
linia organizacji” dowiaduje-
my się z jednego ze sprawozdań 
„Dowbaka” z przeprowadzonych 
akcji odwetowych w dniu 14 lu-
tego 1944 roku: „Za zabicie jed-
nego wartownika UPA w okolicy 
wsi Firlejów, pow. rohatyński od-
dział UPA w sile 100 osób napadł 
na wieś, zabił 35 ludzi, w tym: 13 
mężczyzn, pozostali to kobiety 
i dzieci, spalił plebanię księdza. 
Jednocześnie we wsi Krywnia 
zabito 15 ludzi, w tym 8 kobiet. 
We wsi Kliszcziwnia rozstrze-
lano 40 osób, których wykryto 
w piwnicy kościoła. Ogółem w 
całej akcji zabito 90 Polaków i 6 
Niemców”[15].

Instrukcja nadrejonowego cen-
trum propagandowego i nadrejo-
nowego prowodu OUN z 24 mar-
ca 1944 roku tak oto ujmowała 
stosunek do Polaków: „Stosunek 
nasz do Polaków jest taki, jak to 
powiedziano na konferencji: bo-
jówka bije , a my krzyczymy, że 
spokojnej ludności nikt nie ru-
sza”[16].

Ale już 6 kwietnia 1944 roku 
ukazało się „rozporządzenie spe-
cjalne” nadrejonowego prowodu 
OUN podpisane przez „Oresta” 
i „Karata” następującej treści: 
„Rozkazuję wam niezwłoczne 
przeprowadzenie czystki swoje-
go rejonu z elementu polskiego 
oraz agentów ukraińsko-bolsze-
wickich. Czystkę należy prze-
prowadzić w stanicach słabo 
zaludnionych przez Polaków. 
W tym celu stworzyć przy rejo-
nie bojówkę złożoną z naszych 
członków, której zadaniem by-
łaby likwidacja wyżej wymie-
nionych. Większe wasze stanice 
będą oczyszczone z tego elemen-
tu przez nasze oddziały wojsko-
we nawet w biały dzień. (…)
Oczyszczenie terenu musi być 
zakończone jeszcze przed naszą 
Wielkanocą, żebyśmy świętowali 
ją już bez Polaków. (…) Prowa-
dzić z nimi twardą bezpardonową 
walkę. Nikogo nie oszczędzać, 
nawet w przypadku małżeństw 
mieszanych wyciągać z domów 
Lachów”[17].

Przedstawione dokumenty stano-
wią dowód, że rozkazy i polece-
nia w sprawie wstrzymania akcji 
przeciwko ludności polskiej te-
renowe struktury OUN i UPA 
zignorowały i nie wykonały. Nie-
długo po wydanym komunikacie 

w sprawie zmiany stosunku do 
Polaków dalej trwały napady i 
rzezie, a także zorganizowane 
akcje mające na celu usuwanie 
śladów obecności polskiej na 
Wołyniu. Jeżeli w centralnym 
kierownictwie OUN-B istniały 
nawet jakieś siły dążące do zaha-
mowania szalejącego terroru wo-
bec ludności polskiej, to były one 
bardzo słabe, i nie miały żadnego 
autorytetu w terenie. Tam decy-
dowali miejscowi działacze OUN 
i dowódcy oddziałów UPA. Roz-
budzony przez OUN-B powstań-
czy ruch zbrojny, skierowany 
na likwidację ludności polskiej 
na Wołyniu, wymknął się spod 
kontroli, stał się ruchem żywio-
łowym, niemożliwym do opano-
wania. Masowe rzezie ludności 
polskiej w dalszym ciągu miały 
miejsce i stopniowo przenosiły 
się na teren Małopolski Wschod-
niej.                 
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W upalną sobotę 
24 lipca 1943 roku 
Bogusław Szarwiło
Daty zawartej w p/w tytule nie zna-
lazłem w artykule Ewy Siemaszko  
„ Lipiec 1943 roku na Wołyniu”, 
ale  niestety była ona w planach 
OUN- UPA. Zasmyki (ok. 100 go-
spodarstw) jedna z największych 
polskich wsi w pow. kowelskim 
sąsiadująca z kilkoma mniejszymi, 
również polskimi, wsiami i kolo-
niami, były solą w oku bulbowców 
(tak nazywano wówczas bande-
rowców). Przed wojną w Zasmy-
kach prężnie działały, Koło Związ-
ku Rezerwistów, placówka „Strzel-
ca”, drużyna „Orląt”, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 
i Męskiej, a także Kółko Rolnicze. 
Lokalna społeczność znana była 
w okolicy ze skutecznych działań 
i to zapewne studziło nieco za-
pędy band ukraińskich. Ryszard 
Romankiewicz: „Nastał wreszcie 
dzień 11 lipca 1943 roku, kiedy w 
kościele w Kisielinie oddalonym od 
Radowicz o około 25 kilometrów 
dokonano zbiorowego mordu na 
ludności polskiej. Już następnego 
dnia [12 lipca] przybył do nas pan 
Ożarowski i powiadomił o tym wy-
darzeniu. Brat Stanisław natych-
miast udał się do wsi, by spotkać 
się z kolegami z konspiracji i no-
wym dowódcą Nadratowskim...(...)  
Na tymże spotkaniu zapadła decy-
zja o ucieczce następnego dnia, 
tj. 13 lipca, do Zasmyk z bronią i 
rodzinami. Po powrocie brata ze 
spotkania rozpoczęto przygotowa-
nia do ucieczki.. Robiono to jednak 
dyskretnie, by sąsiedzi niczego nie 
zauważyli. (...)  Zbiórka miała na-
stąpić o godzinie 13.30 na skrzyżo-
waniu dróg koło lityńskiego lasu. 
Nasze wozy przybyły pierwsze. 
Czekaliśmy na pozostałe, ale nie 
nadjeżdżały. Pojawiły się dopiero 
około godziny 15.00. Było nas ra-
zem około 8 rodzin. Po krótkiej wy-
mianie zdań mężczyźni podbiegli 
do swoich wozów, skąd wyciągnęli 
karabiny i założyli na głowy szare 
furażerki ....”  13 lipca niespodzie-
wanie do Zasmyk (gmina Lubitów 
pow kowelski)  zjechał pierwszy 
zbrojny oddział polski z Rado-
wicz (wieś odległa od Zasmyk ok. 
10 km. w gminie Turzysk której 
blisko połowę stanowili Ukra-
ińcy), pod dowództwem ppor.  
Henryka Nadratowskiego ps. 
„Znicz”.  „Grupa Radowicka” , 
jak  później   określano oddział 
w licznych opowieściach, skła-
dająca się z kolumny 8 wozów i 
11  uzbrojonych kawalerzystów, 
w biały dzień przejechała przez 
ukraińskie wsie  Tahaczyn i Piór-
kowicze  wśród zaskoczonych 
ukraińskich mieszkańców. Nikt  
wcześniej nigdzie na tym terenie 
nie widział uzbrojonego  polskiego 
oddziału. Ryszard Romankiewicz 
jadący na jednym z wozów wspo-
mina:...” wszyscy mieli  szare fura-

żerki z przypiętymi orzełkami. Wi-
dok był imponujący, bo oto po kil-
ku latach niewoli ukazali się nam 
polscy żołnierze z bronią w ręku 
(...)  Fakt pojawienia się pierw-
szego zbrojnego oddziału wywołał 
przede wszystkim u Ukraińców 
potężne wrażenie. Zaczęto ten fakt 
przekazywać sobie z ust do ust, a 
każdy starał się coś do tego dodać. 
W końcu wójt ukraiński w Turzy-
sku, Tomczuk, ogłosił sołtysom na 
sesji, że do Zasmyk wywieziono 
dwa wozy broni ręcznej i maszyno-
wej.” Wiadomość o  zbrojnym pol-
skim oddziale docierała również 
dotarła również do Polaków ze wsi 
zaatakowanych lub zagrożonych 
atakiem bulbowców. E. Siemaszko 
podaje, że „ 11 lipca Polacy byli 
mordowani w 97 wsiach i kolo-
niach oraz 13 majątkach. „Wielu, 
cudem ocalonych, dotarło do Za-
smyk, Stanisławówki, Janówki i 
Radomla, zajmując wolne chaty 
lub byli przyjmowani do ciasnych 
już domostw stałych mieszkańców. 
To oni przynieśli  Hiobowe wieści 
o krwawej „akcji oczyszczającej” z 
dni 11-13 lipca które miały miejsce 
zarówno we wsiach jak i kościo-
łach. W tej sytuacji, nie było na co 
czekać, należało się szykować na 
najgorsze. Jeden z ważniejszych 
głosów wspierających tworzenie 
samoobrony, obok statecznych go-
spodarzy, miał proboszcz z Za-
smyk: ks  Michał Żukowski. Jawne 
przybycie oddziału wcześniej czy 
później będzie miało swoje zna-
czenie w stosunkach polsko- ukra-
ińskich. Dosłownie codziennie 
przez Zasmyki zaczęły przejeż-
dżać furmanki wypełnione uzbro-
jonymi po zęby upowcami. Polacy 
oczywiście nie reagowali, czekając 
na groźniejsze gesty. Ukraińcy pró-
bowali na różne sposoby rozpo-
znać siły obrony polskiej, ale Pola-
cy nie dali się ani sprowokować ani  
ujawnić swoich skromnych sił.  
Wtedy Ukraińcy zmienili taktykę, 
zaproponowali w imię wspólnej 
walki z Niemcami „dohowory” 
(rozmowy) które Polacy sprytnie 
przeciągali. Ukraińcy powtarzali 
skąd inąd znaną śpiewkę o „gwa-
rancjach bezpieczeństwa” dla lud-
ności polskiej , na co strona polska 
oczywiście nie dała się nabrać. Do 
wszystkich dotarła już wiadomość 
o Dominopolu, gdzie Ukraińcy po 
rozbrojeniu polskiej części wspól-
nego oddziału wymordowali bez-
bronnych Polaków. Tymczasem w 
nocy;  16/17 lipca przybył do Za-
smyk por. Władysław Czermiń-
ski ps. „Jastrząb” a razem z nim 6  
uzbrojonych partyzantów. Zapew-
ne i to nie uszło to uwadze Ukraiń-
ców, bo już18 lipca pod wieczór do 
Zasmyk wjechały, od strony Piór-
kowicz, dwie furmanki uzbrojo-
nych Ukraińców. Przejechali tam i  

z powrotem jak na defiladzie de-
monstrując swoje uzbrojenie. „Ja-
strząb” przyłączając do swojej gru-
py bojowej , „grupę radowicką” 
utworzył  pierwszy w powiecie 
kowelskim „lotny oddział party-
zancki  AK”. W okolicznych 
wsiach gminy Lubitów: Janówce, 
Radomlu  i Lublatynie  z gminy 
Turzysk : na bazie konspiracyj-
nych komórek AK  zaczęły two-
rzyć się lokalne samoobrony. 
Pierwsze polskie patrole ruszyły w 
teren. Niestety już  po 20 lipca 
1943 r. zaobserwowano wzmożo-
ny ruch w okolicach Tahaczyna i 
Piórkowicz. Ukraińcy prawie jaw-
nie zaczęli przygotowywać napad 
na Zasmyki. Na skraju  Lityńskie-
go lasu, na wysokości Abramowca 
gromadzili zbrojne oddziały. Nie 
było żadnych wątpliwości „lipco-
wa rzeź” zbliżała się nieubłaganie. 
Jak wskazywały zebrane informa-
cje  z różnych stron powiatu kowel-
skiego i sąsiednich, Ukraińcy ścią-
gnęli do tego rejonu co najmniej 
kilkuset swoich „striłciw. Mimo, 
że Polacy  jeszcze l nie byli przygo-
towani do konfrontacji, to byli w 
stanie gotowości we wszystkich 
wioskach. Ukraińcy  przeceniając 
polskie siły  ściągnęli ile się dało 
własnych sotni, a i „czerni” za-
pewne nie brakowało. Atak miał 
nastąpić 24 lipca 1943 r. I gdyby 
do niego doszło liczba polskich 
ofiar liczona była by w setkach. 
Przypadek jednak uratował te pol-
skie wsie od zagłady. Feliks  Bu-
dzisz : „ Tego dnia w godzinach 
porannych traktem przez Abramo-
wiec przejechała z Kowla do Tuli-
czowa kolumna około 20 ciężaró-
wek niemieckiej  żandarmerii. Nie-
bawem od strony Tuliczowa, na-
stępnie Litynia rozległy się strzały. 
Godzinę później  pod Abramowiec 
podeszła gęsta tyraliera żandar-
mów, którzy zaczęli strzelać do 
uciekających, zapalając pociskami 
zabudowania. Zaskoczeni, przera-
żeni mieszkańcy szukali ukrycia w 
zabudowaniach, ogrodach, krze-
wach, bruzdach, łanach zbóż. Nie-
stety, szczelna tyraliera wyszuki-
wała ukrytych, mordując każdego. 
Niektórzy, ukryci w budynkach, 
spłonęli żywcem. Słupy czarnego 
dymu złowieszczo wzbijały się w 
błękitne niebo. Samolot krążył nad 
pacyfikowanymi wsiami  ostrzeli-
wując  je z pokładowej broni. Arty-
leria pociągu pancernego spod 
Turzyska ostrzeliwała płonące 
wsie. Pociski z szumem przelaty-
wały nad nami i wybuchały w pło-
nących wsiach. Tę noc, jak i wiele 
poprzednich, spędziliśmy z rodzi-
cami w ukryciu, tym razem w zbo-
żu. Obudziła nas gwałtowna strze-
lanina i głośne wybuchy. W trwo-
dze oczekiwaliśmy najgorszego. 
Abramowiec został starty z po-

wierzchni ziemi. W kolonii zamor-
dowano 25 osób, a 2 zostały ran-
ne. (...) Według niemieckiego ra-
portu zamieszczonego w 6 to-
mie Litopysu UPA, zawierającego 
teksty w języku niemieckim, był to 
zwiad celem zorientowania się w 
postępie żniw na urodzajnych te-
renach, z których bogate plony 6 
tygodni później Niemcy przejęli 
prawie w całości. (...) Spacyfiko-
wany obszar, położony miedzy du-
żymi kompleksami lasów był w tym 
czasie miejscem koncentracji band 
UPA, których zadaniem była likwi-
dacja zasmyckiej samoobrony. Po 
wyrżnięciu ludności polskiej w kil-
ku sąsiednich powiatach (10-13 
VII) i likwidacji dużej samoobrony 
w Hucie Stefańskiej (16-18 VII). 
Kolej przyszła na Zasmyki i wy-
rżnięcie ocalałej z rzezi i zbiegłej 
tam ludności polskiej. OUN – UPA 
była przekonana, że zasmycka sa-
moobrona stanowiła poważną siłę 
obronną, o czym świadczą zezna-
nia Jurija  Stelmaszczuka „Rude-
go” odpowiedzialnego za ekster-
minację ludności polskiej na za-
chodnim Wołyniu, złożone przed 
sądem w Kijowie 6 VIII 1945 
roku: zadanie (rzezi- F.B.) zostało 
wykonane we wszystkich rejo-
nach prócz turzyskiego. „Sosen-
ko” (Porfiryj  Antoniuk- F.B.) po-
lecił przeprowadzić „akcję” „Be-
sketowi”, który bał się ruszać 
Polaków w sile 1500 ludzi ... (Wik-
tor Poliszczuk, Dowody zbrodni 
OUN – UPA, Toronto 2000, s.444). 
Tymczasem samoobrona w Zasmy-
kach liczyła w tym czasie mniej niż 
100 ludzi, w dodatku słabo wyszko-
lonych i źle uzbrojonych.”  Po-
twierdzenie p/w faktów znajdzie-
my również w książce G. Motyki 
„Ukraińska Partyzantka”, gdzie co 
prawda nie ma ani słowa o planach 
zagłady polskich wiosek przez 
OUN-UPA, ale  nikogo to już nie 
dziwi. Grzegorz  Motyka: „24 lip-
ca 1943 r. niemiecka ekspedycja, w 
odpowiedzi na napad UPA na Lie-
genschaft i śmierć kilku Niemców, 
przeprowadziła pacyfikację kilku 
miejscowości w Kowelskiem. Jak 
wspomina Czesław Perski: „duża 
zmotoryzowana kolumna niemiec-
kiej żandarmerii przybyła z Kowla 
do Tuliczowa, gdzie rozwinęła się 
w tyralierę i (...) ruszyła z powro-
tem pacyfikując — paląc zabudo-
wania i zabijając napotkanych 
mieszkańców Tuliczowa i kilku ko-
lonii: Zalesia, Abramowca, Tara-
czyna i częściowo Pieńków Piórko-
wiczach. Mieszkańcy Abramowca, 
przede wszystkim Polacy, ucieka-
jąc kryli się w zbożu i krzewach, 
gdzie Niemcy ich wyszukiwali i za-
bijali. Samolot krążył nisko nad 
pacyfikowanymi miejscowościami 
i wskazywał im cele siekąc z broni 
pokładowej do uciekających”. 

Obok wymienionych miejscowości 
Niemcy spacyfikowali też Lityn i 
Radowicze. Zabito prawdopodob-
nie kilkaset osób, z czego 27 Pola-
ków w Abramowcach. W Radowi-
czach i Tuliczowie niemiecka eks-
pedycja starła się z ukraińską par-
tyzantką. Świadek tych wydarzeń, 
Feliks Budzisz, przyznaje, że sły-
szał od Tuliczowa „gęsty ogień z 
broni maszynowej”, widział samo-
lot, a działa biły po Tuliczowie i 
wschodniej części Radowicz. W 
ciężkim boju po stronie UPA pole-
gło 22 partyzantów, co jest liczbą 
wysoką i wskazuje na zaciętość 
boju. Niemcy, ponoć wspierani 
przez polską policję, mieli jakoby 
aż 180 zabitych (faktycznie wątpli-
we, by stracili więcej ludzi niż 
Ukraińcy). „ Rozmawiałem z 
mieszkańcami ( w tym liczną ro-
dziną) wiosek które uniknęły „lip-
cowej rzezi” i usłyszałem zgodne 
zdanie: „My mieliśmy szczęście, 
nie mieli go mieszkańcy Abramow-
ca”. Fakt, że zginęli z rąk Niem-
ców nie zmniejsza winy OUN-
-UPA, bo to za ich przyczyną do-
szło do pacyfikacji polskiej kolo-
nii. Na zakończenie warto zacyto-
wać jednak Ewę Siemaszko: „ 
Lipcowe ludobójstwo nie ograni-
czało się do opisanych wielkich ak-
cji przeprowadzanych na rozle-
głych obszarach Wołynia z rozsia-
nymi polskimi osiedlami, trwają-
cych od jednego do kilku dni. Pola-
cy byli mordowani w różnych 
dniach lipca, do dziś dokładnie 
nieustalonych, we wszystkich po-
wiatach z wyjątkiem lubomelskie-
go. Odnośnie do części miejscowo-
ści i terenów poza osiedlami wie-
dza jest ograniczona do informacji, 
że Polacy byli tam mordowani, lecz 
liczba ofiar pozostaje nieznana. Z 
tych powodów według stanu badań 
na 2016 r., na podstawie danych 
zebranych z różnych dokumentów 
łączna liczba Polaków zamordo-
wanych na Wołyniu w lipcu 1943 r. 
sięga co najmniej 11 407 i pozosta-
je liczbą niepełną, a Polacy byli 
unicestwiani w co najmniej 633 
jednostkach administracyjnych 
najniższego szczebla – wsiach, ko-
loniach, osadach i majątkach.” 

Źródła:
1) Ewa Siemaszko : „ Lipiec 1943 
roku na Wołyniu” opublikowany w 
„Biuletynie IPN” 7-8/2018
2) Ryszard Romankiewicz :  „ Nie-
bezpieczni sąsiedzi „  - Moje wo-
jenne dzieciństwo, Tom 13  
3) Feliks  Budzisz - „ Zagłada 
Abramowca „ -  https://wolyn.org/
index.php/informacje/101-zagada-
-abramowca 
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Zapada czerwcowy zmrok. Na 
pobliskich łąkach i polach, wi-
docznych przez szybę, ściele się 
powłóczysta mgła. Bliski płaczu 
stoję na taborecie przy oknie i 
wypatruję powrotu rwie czytanki 
w języku polskim, ale nowe pod-
ręczniki już się do niczego nie 
przydały – poszły na podpałkę. 22 
czerwca 1941 roku, w niedzielę 
o świcie, nad Kresami Wschod-
nimi rozległ się jęk niemieckich 
eskadr i potężne detonacje bomb. 
Wczesnym rankiem obudziły nas 
głośne wybuchy i jęk lecących na 
wschód samolotów. Dziadkowie i 
rodzice nie mieli wątpliwości, że 
kończy się sowiecka okupacją, a 
wraz z nią koszmarne wyczeki-
wanie na deportację, że wkrótce 
przyjdą nowi okupanci. Następ-
nego dnia gromady ludzi rzuciły 
się na sklepy, ładując do worków 
i na wozy wszystko, co tylko dało 
się zabrać. W Turzysku szabrow-
nicy, ogołociwszy sklepy, ograbili 
kilkanaście żydowskich miesz-
kań. Nikt już ich przed rabunkiem 
nie był w stanie powstrzymać – 
sowiecka milicja i administracja 
w popłochu ewakuowała się na 
wschód. Pancerne hitlerowskie 
zagony zaczęły szybko posuwać 
się za uciekającymi i zdezorgani-
zowanymi wojskami. Przez Ra-
dowicze Niemcy przeszli jak na 
defiladzie. Ukraińcy witali ich en-
tuzjastycznie, chlebem i solą, pod 
naprędce skleconymi tryumfal-
nymi bramami, udekorowanymi 
faszystowskimi i ukraińskimi fla-
gami, swastykami i tryzubami. Na 
Kresy Wschodnie przyszła druga 
okupacja, niemiecko-ukraińska. 
Dla ludności polskiej jeszcze 
okrutniejsza niż czerwona, bo wy-
jątkowo krwawa. Wybuch wojny 
niemiecko-sowieckiej zapobiegł 
kolejnym masowym deportacjom 
w głąb ZSRR. Według krążących 
wówczas pogłosek, tym razem 
po Polakach na Kresach nie mia-
ło pozostać śladu, zwłaszcza w 
szerokim pasie przygranicznym. 
Wyludnione wsie miały być za-
siedlone ludnością rosyjską z 
głębi Związku Radzieckiego, ule-
głą już władzy i przyzwyczajoną 
do kołchozowej rzeczywistości. 
Większość Ukraińców, a zwłasz-
cza nacjonalistycznie nastawiona 
młodzież, przyjęła wkroczenie 
Niemców z nieukrywanym zado-
woleniem, żeby nie powiedzieć 
entuzjazmem. 

Już następnego dnia po opusz-
czeniu Radowicz przez Rosjan 
miejscowi chłopi rzucili się na 
kołchoz, rozdrapując jego mają-
tek. Zabrali swój inwentarz żywy 
i martwy, rozebrali budynki, dzie-
ląc się budulcem, a następnie od-
tworzyli zaorane miedze. Polacy 
z nieukrywaną ironią przyglądali 
się likwidacji kołchozu, organi-
zowanego niedawno z niemałym 
entuzjazmem, zwłaszcza przez 
młodzież należącą już do komso-
mołu. Zaledwie przed tygodniem 
widziałem, jak ci sami członko-
wie kołchozu szli przez wieś do 
pracy na pola, śpiewając skoczne 
czastuszki pod akompaniament 
akordeonu. W pierwszych dniach 
po wkroczeniu Niemców obser-
wowało się wśród Ukraińców po-

wszechny zachwyt wszystkim, co 
niemieckie, zwłaszcza doskonale 
uzbrojoną armią i jej wodzem – 
Hitlerem. Oficerowie i żołnierze 
Wehrmachtu byli podziwiani i 
goszczeni we wsiach przy wtó-
rze śpiewów. Sąsiad nasz, Iwan 
Lewczuk, kierownik miejscowej 
kooperatywy, który często prze-
konywał ojca o wyższości ustro-
ju sowieckiego nad wszystkimi 
innymi, zaczaj: teraz wychwalać 
hitlerowców. Dwóch synów oddał 
do policji, chlubiąc się tym przy 
byle okazji. Nowopowstała selra-
da (rada gromadzka) po uporaniu 
się z pozostałościami sowieckich 
struktur (kołchoz, kooperatywa) 
przystąpiła do czegoś w rodza-
ju lustracji. Wspólnie z policją i 
przy udziale niemieckich ofice-
rów żandarmerii dokonała oceny 
postaw i zachowań mieszkań-
ców wsi za poprzedniej władzy. 
Trzeba przyznać, że z tą lustracją 
było różnie w innych wsiach. W 
Radowiczach, gdzie do władzy 
weszli bogatsi i rozsądniejsi go-
spodarze, „lustrację” potraktowa-
no ulgowo i listy proskrypcyjnej 
Niemcom nie przekazano. Oba-
wiano się pewnie wkładać kij w 
mrowisko, a może żal im było 
swoich. Polakom zaś trudno było 
cokolwiek zarzucić – z Ukraiń-
cami żyli od dawna w najlepszej 
zgodzie, oparli się skutecznie ko-
lektywizacji, władzy poprzedniej 
nie chwalili, a teraz do nowych 
urzędów się nie garnęli. Inaczej 
było z „lustracją” w sąsiedniej 
wsi Klusk, prawie w całości ukra-
ińskiej, biednej, sympatyzującej 
z komunizmem jeszcze przed 
wojną. W wyniku zadawnionego 
konfliktu między jej mieszkańca-
mi jedna z Ukrainek przekazała 
do Einsatzkommando w Kowlu 
listę swoich nieprzejednanych 
wrogów o komunistycznych za-
patrywaniach. W połowie sierpnia 
1941 roku Niemcy z zaskoczenia 
zgarnęli we wsi 19 mężczyzn, w 
tym jednego Polaka z sąsiedniej 
Dąbrowy – Schmidta i wywieźli 
do pobliskiego lasu. Tam podczas 
sprawdzania listy skazańców ofi-
cer zainteresował się niemieckim 
nazwiskiem, a gdy dowiedział się, 
że Schmidt ma trochę niemieckiej 
krwi po przodkach, kazał mu opu-
ścić szereg i iść do domu. Reszta 
ofiar wykopała sobie grób i zosta-
ła pojedynczo rozstrzelana. 

Egzekucja miała miejsce niedale-
ko zabudowań dziadków. Ludzie 
w pobliskich gospodarstwach 
przerwali pracę i z trwogą spoglą-
dali w stronę lasu, skąd dochodzi-
ły strzały i krzyki mordowanych. 
Gdy odjechały samochody i w 
lesie nastąpiła cisza, kilku chłop-
ców, wśród których znalazłem się 
i ja, szybko natrafiło na miejsce 
egzekucji. W sosnowym lesie 
widniała duża pryzma żółtego 
piasku – świeży grób. Wkrótce 
przybiegły kobiety, żony i mat-
ki zamordowanych, pokładły się 
na mogile, zawodząc i lamentu-
jąc głośno. Nagle ktoś krzyknął, 
że wracają Niemcy. Tłum rzucił 
się do ucieczki w głąb lasu. Ale 
wkrótce ludzie wrócili i znowu 
rozległ się płacz i lament kobiet 
i dzieci, który co dzień powtarzał 

się do późnej jesieni. Zaraz po 
wkroczeniu Niemców pojawili się 
we wsi jacyś przybysze, którzy 
organizowali tajemnicze zebrania 
dla wybranych Ukraińców. Wśród 
ludności polskiej zaczęły krążyć 
pogłoski, że poddają oni młodzież 
ukraińską antypolskiej propagan-
dzie. Uczyli również pieśni, któ-
re towarzyszyły później młodym 
nacjonalistom na zebraniach, 
ćwiczeniach wojskowych, uro-
czystościach, a dwa lata później 
– w przygotowaniach do krwawej 
rozprawy z ludnością polską. W 
rażący sposób zmienił się stosu-
nek wielu Ukraińców do Pola-
ków. Zajadli nacjonaliści zaczęli 
ostentacyjnie unikać kontaktów 
ze swoimi polskimi sąsiadami, 
przestali zauważać ich na ulicy, 
w polu. W okolicy powiało chło-
dem. Trzeba jednak podkreślić, że 
nie wszyscy Ukraińcy ulegli tym 
prymitywnym i zwodniczym po-
glądom. I w naszej wsi było wielu 
takich, którzy odżegnywali się od 
faszystowskiej ideologii i potę-
piali zbrodnicze zapędy swoich 
rodaków. Byli jednak stanowczo 
za słabi, by nie dopuścić do ka-
inowych zbrodni. Za sprzeciw czy 
nieposłuszeństwo płacili często 
najwyższą cenę. Nowa okupacja 
pozbawiła ojca pracy i skromne-
go nawet zarobku. Rysowały się 
przed nami złe perspektywy na 
przyszłość. Mimo to rodzice zde-
cydowali się na budowę domu i 
budynków gospodarskich. Nowi 
okupanci nie zabraniali budować 
się w dowolnie wybranym miej-
scu, trzeba było tylko mieć po-
twierdzenie z selrady, że budulec 
został zgromadzony legalnie. W 
połowie lipca 1941 roku przystą-
piliśmy do dzieła. Skrzyknięci są-
siedzi dwoili się i troili, by zdążyć 
z budową przed jesiennymi chło-
dami. Pod koniec sierpnia dom 
stanął w surowym stanie, a nie-
bawem stodoła i chlew. Wszyst-
kie budynki w dużym wiśnio-
wym sadzie, założonym przed 
kilku laty w miejscu, gdzie stał 
nasz pierwszy domek, rozebrany 
po przeprowadzce do gajówki. 
Nowe siedlisko, w porównaniu 
do okolicznych, prezentowało 
się ładnie. Dom postawiony był 
z solidnego budulca – grubych 

brusów nasyconych żywicą. Miał 
trzy pokoje, przestronną kuchnię, 
sień, spiżarnię. Dach trzeba było 
pokryć na razie słomą, chociaż 
jego konstrukcja przewidywała 
gonty, blachę, albo dachówkę. 
Ale o takich materiałach w tam-
tych czasach można było jedynie 
marzyć. Stolarkę wykonali Ży-
dzi z Turzyska – ojciec z synem i 
zięciem, świetni rzemieślnicy. Za 
pracę otrzymywali wyżywienie 
na bieżąco oraz mąkę, ziemniaki 
i drewno na opał. Mimo pośpie-
chu, bo mieli wyznaczony przez 
Niemców termin powrotu, wyko-
nywali wszystko bardzo staran-
nie. Ich pracy przyglądałem się 
z największą ciekawością i wiele 
się nauczyłem. Zapragnąłem na-
wet zostać stolarzem, do czego 
namawiał mnie Żyd senior. W li-
stopadzie wezwano ich go getta. 
Nie ukończyli wszystkich prac. 
Żegnali się z nami płacząc. Se-
nior ocierał łzy rękawem okrop-
nie brudnej kapoty, głaskał mnie 
po głowie i życzył, bym dożył 
lepszych czasów. Pamiętam, jak 
szli gęsiego przez las, napiętno-
wani żółtymi łatami, niosąc swoje 
narzędzia i worki z ziemniakami. 
Zginęli w następnym roku roz-
strzelani pod Turzyskiem za kato-
lickim cmentarzem. 

Wybudowanie się w tamtych trud-
nych czasach wymagało wielkie-
go nakładu finansowego. Wyprze-
daliśmy się doszczętnie ze wszyst-
kiego, co można było sprzedać. W 
rezultacie w srogą zimę 1941/42 
czarna bieda zajrzała nam w oczy. 
Ledwie starczało chleba, źle kar-
mione krowy, w chłodnym chle-
wie, dawały tyle mleka co kot 
napłakał. Dziadkowie, którym też 
się nie przelewało, wspomagali 
nas, czym mogli: mąką spod ża-
ren, bo innej nie było, jarzynami, 
gorącą strawą. Babcia, która nam 
serdecznie współczuła, na Wigilię 
przyniosła kilka pachnących ja-
błek, przechowywanych w tajem-
nicy przed domownikami. Mimo 
dotkliwego niedostatku cieszyli-
śmy się jednak nowym domem. 
Marzy liśmy o bezpiecznym i do-
statnim życiu, o klęsce wrogów i 
wolnej Polsce. A wydarzenia na 
Wschodzie – powstanie Wojska 

Polskiego i klęska Niemców pod 
Moskwą – usposabiały do takich 
marzeń. Rok 1942 na Wołyniu był 
brzemienny w tragiczne wydarze-
nia. Był to okres nasilającego się 
hitlerowsko-ounowskiego terroru 
wobec ludności żydowskiej, pol-
skiej i w pewnym stopniu ukraiń-
skiej. Karne ekspedycje rekwiro-
wały po wsiach żywność – zbo-
że, ziemniaki, trzodę, a również 
ciepłą odzież dla walczącej na 
wschodnim froncie hitlerowskiej 
armii. W połowie sierpnia zosta-
li wymordowani Żydzi z wołyń-
skich gett, w tym nasi znajomi z 
turzyskiego getta. Syn Brunste-
ina, prowadzony w kolumnie na 
stracenie, wyrwał esesmanowi 
pistolet maszynowy, ale nie umiał 
się nim posłużyć i został skoszony 
serią innego konwojenta. Niektó-
rym Żydom, nawet całym rodzi-
nom, udało się wówczas uniknąć 
śmierci w zbiorowej masakrze, 
ale nie na długo. Wyłapywali ich 
ukraińscy policjanci i poddawali 
często najokrutniejszym tortu-
rom, by wydobyć rzekomo ukryte 
przez nich kosztowności. Pewnej 
grudniowej nocy nasz nowy pies 
Łysek zaczął gwałtownie ujadać. 
Podbiegliśmy wszyscy do okien, 
wygaszając lampę. W księżyco-
wej poświacie widać było doro-
słych i dzieci, przebiegających 
przez pole w kierunku lasu. Byli 
to bez wątpienia Żydzi, ludzie-
-widma. Na początku stycznia 
1943 roku, w mroźny i śnieżny 
wieczór, rozległo się stukanie do 
drzwi. Byłem w domu tylko z 
siostrą. Rodzice wybrali się do są-
siadów. Łysek rzucił się do drzwi, 
zajadle ujadając. Rozjaśniłem 
karbidówkę, Łyska zamknąłem 
w komórce i zapytałem, kto się 
dobija. Usłyszałem moje imię i 
błagalną prośbę, by otworzyć. Po 
chwili wahania odsunąłem ciężką 
zasuwę. W drzwiach ukazało się 
widmo w łachmanach i szronie. 
– Poznajesz mnie? Jestem Josek 
– powiedział szeptem. Stał przede 
mną mój starszy szkolny kolega – 
Żyd, któremu schutzmani zabili 
matkę i siostry – Chajkę i Ryw-
kę, gwałcąc je przedtem. – Chcę 
jeść. Nikt mnie nie widział. Na 
dworze zadymka. Nie bój się. Da-
łem mu bochenek chleba, połeć 

Łuny nad Wołyniem cz.I
Feliks Budzisz
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słoniny i butelkę bimbru. Josek 
podziękował i pośpiesznie wy-
szedł. Przykręciłem karbidówkę i 
pobiegłem do okna, by zobaczyć, 
w którym kierunku poszedł, ale 
nocna zamieć ograniczała wi-
doczność. Po powrocie rodziców 
zaraz z przejęciem powiedziałem 
o niezwykłej wizycie, na co ojciec 
zmarszczył brwi, przyłożył palec 
do ust i cicho powiedział: – Niko-
mu ani słowa. Dopiero po powro-
cie z obozu koncentracyjnego, już 
po wojnie, wyjawił tajemnicę, że 
przez całą tamtą zimę dokarmiał 
Joska, nie mówiąc o tym nawet 
mamie. Dzięki ojcu Josek prze-
trwał surową zimę, zawieje, siar-
czyste mrozy w jamnikowatym 
szałasie-budzie, misternie skon-
struowanym z leszczynowych 
kabłąków i igliwia w sosnowym 
młodniku, a częściowo i w naszej 
stodole. 

Zima 1942/43 była mroźna i 
śnieżna. W styczniowe wieczory, 
mimo przejmującego chłodu, czę-
sto wystawaliśmy na dworze wpa-
trzeni w gwiaździste, granatowe 
niebo, wsłuchując się w przecią-
gły jęk niemieckich eskadr, zdą-
żających w rejon Stalingradu. W 
pierwszych dniach lutego któryś z 
kolei raz pojechałem z ojcem do 
Kowla, odległego w prostej linii 
o 20 kilometrów. Woziliśmy tam 
żywność, głównie masło, słoninę, 
mięso, skupowane od miejsco-
wej ludności, wymieniając je na 
odzież, sacharynę, karbid, okucia 
do stolarki i wiele innych rzeczy. 
Przez Kowel jechaliśmy ulicą 
Monopolową i Warszawską, a na-
stępnie skręcaliśmy w jakąś małą 
uliczkę koło dworca kolejowego, 
gdzie mieszkali nasi kontrahenci 
– rodziny kolejarskie. Taki handel 
był bardzo niebezpieczny, gdyż 
groziły za niego surowe okupa-
cyjne wyroki, a w najlepszym 
razie konfiskata towaru. Pewnego 
razu tej zimy napędził nam pa-
nicznego strachu szef niemieckiej 
żandarmerii w Kowlu Fritz Man-
thei, postrach miasta i okolic, zna-
ny z tego, że bez powodu strzelał 
do ludzi na ulicy. Ostrzegła nas 
przed nim znajoma ojca, dzięki 
czemu zjechaliśmy w ostatniej 
chwili z Monopolowej i skryli-
śmy się z zaprzęgiem za zabu-
dowaniami. Moment później kat 
Kowla przejechał obok na moto-
cyklu, a po chwili wracał rozglą-
dając się, ale nas nie zauważył. 
Odczekawszy trochę, ruszyliśmy 
galopem w kierunku lasu zadyb-
skiego. Przy następnych wyjaz-
dach do Kowla mieliśmy się na 
baczności, by nie natknąć się na 
Fritza. Podczas ostatniej naszej 
eskapady do Kowla siedziałem 
długo zmarznięty i wygłodniały, 
podczas gdy ojciec załatwiał in-
teresy. Wrócił pod wieczór w wy-
jątkowo dobrym humorze i urado-
wany powiedział, że Niemcy pod 
Stalingradem ponieśli sromotną 
klęskę. Chodzą po Kowlu mar-
kotni, a niektórzy po pijanemu 
mówią wprost, że Hitler kaput. 
Obchodzą żałobę po zniszczonej 
wielkiej armii. Z Kowla wyje-
chaliśmy niebezpiecznie późno, 
ale za to w dobrych humorach. W 
okolicy wsi Tahaczyn nasza klacz 
nagle puściła się w pełny galop. 
Ojciec uchwycił mocno lejce i ba-
tem wskazał mi na łąkę, po której 
w odległości kilkudziesięciu me-
trów pędziły za nami dwa basio-
ry, dobrze widoczne w poświacie 
księżyca. Pogodny nastrój prysł 

nagle, obleciał mnie niemęski 
strach, ale niemili „satelici” po-
zostali w tyle. Ojciec wyjaśnił, że 
mogły to być wilki wypłoszone 
przez partyzantów z podkowel-
skich lasów, albo po prostu zdzi-
czałe psy, których wówczas nie 
brakowało. Na początku 1943 
roku położenie ludności polskiej 
na Wołyniu uległo dramatyczne-
mu pogorszeniu, głównie wskutek 
działalności ukraińskich nacjona-
listów. Sytuację podgrzewali rów-
nież niektórzy popi. Już wczesną 
wiosną tego roku hiobowe wieści 
budziły wśród Polaków przera-
żenie i bezradną rozpacz. Policja 
ukraińska pod byle pretekstem 
przeprowadzała akcje represyjne, 
dokonując masowych aresztowań 
i egzekucji. Wstępem do tych na-
silonych działań była pacyfikacja 
Obórek w powiecie łuckim, do-
konana 13 listopada 1942 roku 
Kobiety i dzieci oraz starszych 
mężczyzn spędzono do stodoły i 
wymordowano, a następnie spalo-
no. Wstrząsnęła nami wiadomość 
o mordzie dokonanym przez bul-
bowców 8 lutego 1943 roku we 
wsi Parośle w powiecie sameń-
skim. Zginęło tam ponad 170 Po-
laków. Potem nastąpiły kolejne 
ataki na bezbronną ludność. 23 
kwietnia bulbowcy (banderow-
cy) dokonali masowego mordu 
w Janowej Dolinie, w powiecie 
kostopolskim. Napad band nastą-
pił nocą w Wielki Piątek. Ludzie 
ginęli w płomieniach bądź byli 
zabijani, gdy ratowali się uciecz-
ką z płonących zabudowań. W ten 
sposób zginęło ponad 600 osób. 
Niemiecki garnizon, liczący oko-
ło 1000 żołnierzy, zachował się 
w czasie rzezi zupełnie biernie, 
nie opuszczając nawet’ swoich 
koszar. Następnego dnia w Hucie 
Antonowieckiej, pow. krzemie-
niecki, zginęło z rąk oprawców 
banderowskich blisko 600 osób. 
Wcześnie rano bandyci okrążyli 
wieś, podpalali budynki i mor-
dowali mieszkańców przy użyciu 
siekier, noży, wideł. Pojmanych 
rzucali do ognia. Rzezie stawały 
się częstsze, okrutniejsze i coraz 
bardziej masowe. 

Bolesnym wstrząsem dla ludno-
ści polskiej Radowicz i sąsied-
nich wsi było zamordowanie w 
nocy z 10 na 11 kwietnia 1943 
roku Marcelego Leśniewskie-
go i jego dwóch dorosłych sy-
nów: Eugeniusza i Antoniego, 
członków miejscowej konspi-
racji. Bandyci w niemieckich 
mundurach otoczyli w nocy dom, 
przeprowadzili rewizję i w języ-
ku niemieckim poinformowali 
domowników i aresztowanych, 
że dostarczą zatrzymanych do 
niemieckich władz w Kowlu. 
Córka Leśniewskiego, Antonina, 
o świcie powiadomiła sąsiadów 
Rakowskich, że Niemcy aresz-
towali ojca i braci. Natychmiast 
pojechała z Wacławem Rakow-
skim do Kowla, ale w żandarme-
rii o niczym nie wiedzieli. Tym-
czasem już rano sąsiedzi znaleźli 
ciała synów, ledwo przyprószone 
ziemią na naszym polu na Kolo-
nii Żuków, odległej o jakieś dwa 
kilometry od miejsca zamieszka-
nia Leśniewskich. Zwłoki ojca 
z roztrzaskaną głową leżały sto 
metrów dalej, co by wskazywało, 
że usiłował uciec, osłaniany za-
pewne przez synów. Jeden z nich 
miał mieć pistolet i na pewno użył 
go w desperackiej walce z bandy-
tami. Pogrzeb był bardzo liczny, 

mimo że Ukraińcy przebąkiwali o 
zmasakrowaniu żałobników. Ro-
dzina podejrzewała o inspirację 
morderstwa Teodora Szabaturę, 
komendanta policji ukraińskiej w 
Kowlu, zbiegłego już z całym ba-
talionem schutzmanów do UPA. 
Szabatura, absolwent szkoły poli-
cyjnej w Trawnikach koło Lubli-
na, był przed wojną gajowym w 
majątku Krasne koło Rejowca. Z 
morderstwem Leśniewskich zbie-
gła się wiadomość o zamordowa-
niu ośmiu Polaków w niedale-
kim polskim Osieczniku. Była to 
planowa akcja eksterminacyjna, 
obejmująca najpierw mężczyzn 
w sile wieku, którzy dla ratowa-
nia swoich rodzin chwyciliby bez 
wątpienia za broń, jak to czynili 
inni na całych Kresach Południo-
wo-Wschodnich. W połowie maja 
pod Kluskiem został schwytany 
przez banderowców i zaginaj; bez 
wieści Kazimierz Daszkiewicz 
z Radowicz, łącznik miejscowej 
konspiracji akowskiej. Penetro-
wane przez banderowców drogi 
stały się niebezpieczne dla lud-
ności polskiej, która nie tylko w 
naszej wsi przestała oddalać się 
poza najbliższy teren, rezygnując 
z wyjazdów do kościoła w Turzy-
sku i majowych nabożeństw. Pani 
Tokarska zawiesiła komplety, na 
które uczęszczało wiele polskich 
dzieci. Pod koniec czerwca ban-
derowcy bestialsko wymordowali 
jedną z rodzin Daszkiewiczów: 
ojca Jana, jego żonę Paulinę oraz 
dwie córki – Helenę z 9-miesięcz-
nym dzieckiem i Leokadię, którą 
zakłuli widłami w stajni pod żło-
bem, gdzie się schowała. Pięcio-
letni synek Heleny, Stefan, skrył 
się za szafą i ocalał. Znaleziono 
go następnego dnia płaczącego 
przy zwłokach matki. Kilka dni 
po tym mordzie syn Jana, Stefan, 
został schwytany przez bande-
rowców i dotkliwie poraniony, ale 
przy pomocy życzliwych Ukraiń-
ców zdołał się uratować. Adam 
Daszkiewicz (z innej rodziny – 
matka Ukrainka) został zakopany 
przez upowców po szyję w ziemi, 
bo nie chciał przystąpić do UPA i 
mordować Polaków. 

Cudem się uratował. Wieloro-
dzinny ród Daszkiewiczów, osia-
dły tutaj przed wiekami z nadania 
Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego, teraz, jak nigdy dotych-
czas, poniósł liczne i bolesne ofia-
ry w ludziach i majątku ze stro-
ny UPA. Jak na całym Wołyniu, 
również w Radowiczach tutejsi 
ounowcy podporządkowali sobie 
propagandą i terrorem miejsco-
wą ludność ukraińską, zwłaszcza 
młodzież, przygotowując ją do 
krwawej rozprawy z Polakami. 

Już od początku czerwca 1943 
roku coraz częściej we wsi roz-
legał się banderowski „szla-
gier” – „Smert, smert, Lacham 
smert!”, śpiewany przez miej-
scowych osiłków, niedawno 
jeszcze komsomolców i ich gali-
cyjskich, nazistowskich instruk-
torów. Przy wtórze takich zbójec-
kich pieśni, z inicjatywy ounow-
ców, usypano na wzniesieniu 
wyniosły kopiec i ustawiono na 
nim wysoki prawosławny krzyż, 
przybrany sino-żółtymi barwami 
i tryzubem. Duża część ludności 
polskiej żyła wówczas złudzenia-
mi i drogo za nie płaciła. Zwłasz-
cza starsi mieszkańcy, którzy po-
wtarzali: nie uczyniliśmy nikomu 
krzywdy, więc dlaczego mieliby 

nas zabić? W tym przekonaniu 
byli często utwierdzani przez 
swoich ukraińskich sąsiadów. 
Tymczasem w dniach 10, 11 i 12 
lipca 1943 roku masowe mordy 
ludności polskiej osiągnęły pie-
kielne apogeum pochłaniając po-
nad 15 tys. ofiar. Pod koniec lipca 
upowcy uprowadzili z Radowicz 
siedmiu młodych, których uwię-
zili w Suszybabie, gdzie mieli 
swoją placówkę. Uwięzionych 
bito i maltretowano, by wydobyć 
dane o konspiracji. Wcześniej 
czy później czekała ich okrutna 
śmierć. Powiadomiono o tym od-
dział samoobrony w Zasmykach. 
Pięciu dobrze uzbrojonych chłop-
ców ruszyło bez zwłoki do Rado-
wicz. Stanisław Romankiewicz z 
pistoletem w ręce kategorycznie 
zażądał od przewodniczącego 
selrady, Iwana Karbowskiego, 
wypuszczenia uwięzionych, gro-
żąc spaleniem zabudowań Ukra-
ińców i wymierzeniem winnym 
najsurowszej kary. Brawurowa 
akcja dała efekt nadspodziewany 
– wszyscy zostali wypuszczeni 
na wolność: Bolesław Budzisz, 
Tadeusz Dziedzic, Wacław Furga, 
Mieczysław i Tadeusz Łodejowie, 
Wacław Molenda i – nie mam 
pewności – Maria. Kilka dni póź-
niej pięciu partyzantów z Zasmyk 
udało się do swoich gospodarstw 
w Radowiczach po żywność dla 
oddziału i zbiegłej ludności. Po-
wstanie zasmyckiej samoobro-
ny, jej brawurowe akcje, mylące 
przemarsze przez ukraińskie wsie 
oraz kolportowanie wieści o dużej 
sile liczebnej i ogniowej polskich 
partyzantów przyhamowały na 
pewien czas masowe akcje eks-
terminacyjne w południowej czę-
ści powiatu kowelskiego. Około 
20 lipca w ukraińskich wsiach na 
południe od Radowicz, w Tuli-
czowie, Werbicznie, Bobłach i in-
nych, zauważono narastający na-
pływ banderowców. Do polskich 
mieszkańców poszły elektryzu-
jące, ostrzegawcze sygnały, by 
mieć się na baczności, a zwłasz-
cza noce spędzać w ukryciu. 

Z 23 na 24 lipca, podobnie jak 
dotychczas, nie nocowaliśmy w 
domu. Tym razem spaliśmy w 
życie. Łyska pozostawiliśmy na 
łańcuchu, by nie zdradził miejsca 
naszego noclegu. Rano obudziła 
mnie siostra i przerażona mama. 
Usłyszałem w powietrzu ostry 
szum i głośne wybuchy na kie-
runku Tuliczów – Abramowiec. 
Dochodził stamtąd gęsty ogień 
z broni maszynowej. Domyśli-
liśmy się, że nad nami przelatują 
pociski artyleryjskie, wystrze-
liwane gdzieś pod Turzyskiem. 
Nad ostrzeliwanym terenem krą-
żył samolot. Wkrótce zjawił się 
ojciec i powiedział nam, że dzia-
ła biją po pacyfikowanym przez 
Niemców Tuliczowie i wschod-
niej części Radowicz. Wyszliśmy 
z żyta, wpatrując się w horyzont, 
skąd dochodziła gwałtowna 
strzelanina i gdzie w błękitne 
niebo wzbijały się słupy czarne-
go dymu. Płonęły zabudowania 
Tuliczowa i Abramowca. Jak się 
przypuszcza, pacyfikację spro-
wokowali banderowcy, zabijając 
w sąsiedztwie zasmyckiej samo-
obrony kilku Niemców dozoru-
jących Liegenschaftu (folwarku). 
Była to prowokacja obliczona 
na to, że w odwecie Niemcy zli-
kwidują samoobronę w Zasmy-
kach, ułatwiając banderowcom 
likwidację ludności polskiej w 

tej części powiatu kowelskiego. 
Na drugi czy trzeci dzień po pa-
cyfikacji odwiedził swoich rodzi-
ców Jan Sobczyk „Buzdygan”. 
Pod wieczór poszedł do sąsiada 
Ukraińca, Dmytra Sawczuka, nie-
chętnego banderowcom. Babcia 
zaniepokojona, że Janek długo 
nie wracał, wysłała mnie, bym 
jak najszybciej wywołał go do 
domu. Pobiegłem do Dmytra i na 
podwórzu zastałem taki widok: 
na balach siedziało wielu Ukraiń-
ców – mężczyzn, kobiet i dzieci 
z pobliskich zabudowań, a przed 
nimi stał z rękami w kieszeniach 
Janek i opowiadał im niestworzo-
ne rzeczy o doskonałym uzbroje-
niu i dużej liczebnie zasmyckiej 
samoobronie, zasilanej oddziała-
mi przybyłymi z centralnej Pol-
ski. Ukraińcom oczy wychodziły 
z orbit z jadowitego zdumienia i 
przestrachu zarazem. Gdy wra-
caliśmy, zapytałem, co by zrobił, 
gdyby go zaatakowali na podwó-
rzu. Odpowiedział, że w każdej 
kieszeni miał coś do obrony, jak 
nie granat, to pistolet. Żywcem 
nie dałby się wziąć, z czego oni 
dobrze zdawali sobie sprawę. 
Dla ludności polskiej Radowicz 
i okolicznych wsi rozpoczął się 
najtrudniejszy okres wyczekiwa-
nia, pełen rozterek, lęku i rozpa-
czy. Z przerażeniem wymieniano 
miejscowości, w których watahy 
UPA z miejscowym chłopstwem 
dokonały apokaliptycznych rzezi. 
Po każdej tragicznej wiadomości 
o ofiarach i bestialstwach nogi 
uginały się jak pod wielkim cię-
żarem. Trwanie w ustawicznym 
lęku przez wiele miesięcy rujno-
wało system nerwowy, zwłaszcza 
mniej odpornych na takie per-
manentne śmiertelne zagrożenie. 
Gdzieś na początku sierpnia za-
jechał, do nas na nocleg kierowca 
hr. Stefana Sumowskiego, byłego 
właściciela majątku w Litynie, 
wywiezionego na Sybir w 1939 
roku. Uciekał za Bug jednokon-
ką, wiózł ciężko chorą na gruźli-
cę żonę i dwoje gorączkujących 
dzieci. Zdecydował się jechać 
przez piekło banderowskiego ter-
roru, przez spalone wsie, w któ-
rych trzy tygodnie temu wycięto 
polskich mieszkańców. Czy mu 
się” udało uratować dzieci, żonę, 
siebie? Z Zasmyk szły ostrzeże-
nia i słowa otuchy. Kazano nam 
mieć się na baczności, noce spę-
dzać w kryjówkach, w różnych 
miejscach i nie wszyscy razem. 
Staraliśmy się przestrzegać roz-
sądnych zaleceń, ale spanie w 
ciasnej kryjówce – w stodole czy 
wykopanej w sadzie norze – było 
okropną udręką. Parne noce, na-
sycone lękiem, uniemożliwiały 
sen, nasuwały najczarniejsze my-
śli i wyobrażenia. Po kilku takich 
nocach wróciliśmy do noclegów 
w polu – w kopach żyta, gdzie 
przynajmniej człowiek nie dusił 
się z braku powietrza. Opatuleni 
w koce, długo wsłuchiwaliśmy 
się w nocne szmery, szum wiatru 
i różne tajemnicze odgłosy, krzyki 
i trzepotanie ptaków w stojącym 
obok lesie, ujadanie i wycie wiej-
skich psów, nieraz strzały. Często 
sen długo nie przychodził, myśli 
kłębiły się wokół jednego: kie-
dy przyjdą? Gdzie uciekać? Czy 
zdążą z pomocą nasi z Zasmyk? 
Krewnych i znajomych odwie-
dzaliśmy o zmierzchu, skradając 
się ścieżkami, bo drogi były nie-
bezpieczne. W tych warunkach 
szybko dojrzewała decyzja o 
ucieczce do Zasmyk. Czekaliśmy, 
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jak wszyscy polscy mieszkańcy, 
na sygnał i obiecaną eskortę, cho-
ciaż niełatwo było pogodzić się z 
myślą, że trzeba będzie opuścić 
gospodarstwo, zwłaszcza dom, 
wybudowany morderczym wysił-
kiem. Namawialiśmy usilnie do 
ucieczki dziadków i ciocię Mary-
się Stefanowiczową, bo nie mo-
gliśmy sobie wyobrazić, by oni 
zostali tutaj na pastwę banderow-
ców, ale dziadkowie, jak wielu 
wówczas starszych ludzi, po pro-
stu nie chciało słyszeć o opusz-
czeniu gospodarstwa. Bali się 
niedostatku, głodu i poniewierki 
na stare lata. A jak zabiją – mó-
wiła babcia – to już trudno, taka 
jest wola Boża. Dla nas, a zwłasz-
cza dla ojca, takie myślenie było 
nie do przyjęcia. Postanowiliśmy 
jak najenergiczniej, bez zwłoki 
przygotować się do opuszczenia 
Radowicz. 

Tego samego zdania była więk-
szość naszych krewnych i znajo-
mych, zamieszkujących Polską 
Kolonię. Wujostwo Molendowie 
i ich sąsiedzi czynili gorączkowe 
przygotowania do ucieczki. Trze-
ba było przede wszystkim zgro-
madzić większe zapasy żywności, 
zwłaszcza mąki, której ostatnio 
ciągle wszystkim brakowało. 
Mielenie zboża na żarnach nale-
żało do prac wyjątkowo ciężkich, 
wprost katorżniczych, a i dostęp 
do żaren też nie był łatwy, trze-
ba było czekać w kolejce. Mły-
ny dla ludności polskiej były już 
niedostępne. Większe znajdowały 
się w rękach niemieckich – mdły 
dla wojska, mniejsze, we wsiach, 
służyły wyłącznie Ukraińcom i 
UPA. Mimo niebezpieczeństwa 
ojciec zdecydował się 15 sierpnia 
pojechać do ukraińskiej wsi, Wer-
biczna, gdzie był czynny młyn, 
zarządzany przez banderowców. 

Pracował na tzw. „holcgaz”, czyli 
gaz ze spalanej dębiny, grabiny i 
innego twardego drewna. Wy-
jazd był dużym ryzykiem, mógł 
skończyć się tragicznie. Mama 
była mu przeciwna i żegnała nas 
z płaczem. Po drodze nie spotka-
liśmy ani jednego banderowca, 
ale w Werbicznie było ich sporo. 
Już przy pierwszych zabudowa-
niach kilku zawzięcie dyskutowa-
ło, paru siedziało na przydrożnej 
łące, a nieco dalej przy okazałym 
domu z gankiem, przed którym 
stał wartownik, dwóch zatrzymy-
wało furmanki i o coś wypytywa-
ło woźniców. Ich widok przeraził 
nas. Ojciec szepnął mi, bym zsu-
nął się z wozu i poszedł obok łąką. 
W mig znalazłem się na skraju 
olszyny, ciągnącej się wzdłuż 
drogi. Ojciec tymczasem podje-
chał pod ganek, ale banderowiec 
zobaczywszy na wozie worki ze 
zbożem, dał znak ręką, by jechać 
dalej. Za zakrętem wsiadłem na 
wóz z niesamowitą ulgą. Ojciec 
uśmiechnął się, szarpnął lejcami 
i wóz potoczył się po ubitej, gli-
niastej drodze. Pod młynem stało 
już wiele wozów w oczekiwaniu 
na mąkę. Ojciec, nie odzywając 
się do czekających chłopów, po-
stawił worki w długim rzędzie. 
Pokładliśmy się na wozie, uda-
jąc śpiących. Po kilku godzinach 
przyszła kolej na nasze żyto, ale 
młynarz, wysoki, bosy dryblas, 
pominął je. Na coś widocznie 
czekał, może na łapówkę. Ojciec 
nie interweniował, bo nie znał do-
brze ukraińskiego, bał się wpadki. 
Czekaliśmy cierpliwie wtuleni 
w słomę na wozie. Klacz zjadła 
obrok i chciała pić, ale wokół nie 
było studni ani strumyka, a uda-
nie się do kogoś po wiadro wody 
mogłoby się źle skończyć. Ogar-
niał nas coraz większy niepokój 
i rozczarowanie. Czas się dłużył 

jak wieczność. Słońce chyliło się 
ku zachodowi. Ojciec zrezygno-
wany zaczął poprawiać uprząż na 
klaczy, przygotowując zaprząg 
do drogi. Zdecydował się na po-
wrót bez mąki. „Życie ważniejsze 
niż mąka” – powiedział. W tym 
momencie zauważyliśmy na po-
bliskiej drodze kilka furmanek, 
które zbliżały się do młyna. Ko-
nie szły stępa. Wozom towarzy-
szyło kilkanaście osób, głównie 
dzieciarnia. Kolumna zatrzymała 
się przy młynie. Nasza ciekawość 
przemogła lęk. Zbliżyliśmy się do 
drogi. Spostrzegliśmy, że na każ-
dej furmance siedziało po dwóch 
banderowców, a pod płachtami 
leżeli na wozach jacyś mężczyź-
ni. Ze wsi zbiegło się sporo osób, 
powstał tłum, który zaczął wiwa-
tować wrzeszcząc: „Sława Ukra-
inie! Smert Lachami”. Z wrza-
skliwych i urywkowych rozmów 
wynikało, że na wozach leżą po-
wiązani kolczastym drutem pol-
scy partyzanci. Po kierunku jazdy 
ojciec mylnie wywnioskował, że 
nie mogą to być nasi z Zasmyk. 
Wróciliśmy z trwogą do wozu. 
Ojciec widząc, że młyn jest pusty 
i bez załogi, załadował na wóz 
dwa worki mąki, jeszcze ciepłej 
i ruszyliśmy z powrotem, począt-
kowo stępa, by nie zwracać niczy-
jej uwagi, a następnie za wznie-
sieniem pełnym kłusem. Polną 
drogą opuściliśmy wieś. Jechali-
śmy w milczeniu, skuci lękiem i 
przygnębieni losem wiezionych 
na straszną śmierć polskich par-
tyzantów. Bałem się jak nigdy 
dotychczas, by się nie natknąć na 
jakiś banderowski patrol. Włos mi 
się zjeżył, gdy mijaliśmy tuż przy 
drodze mogiłki, czyli cmentarz 
prawosławny. W poświacie księ-
życa była widoczna jak w dzień 
czarna kępa drzew, a wśród nich 
bielejące krzyże cmentarne z za-

wieszonymi na nich białymi chu-
stami. Zamknąłem oczy i zaczą-
łem w myśli odmawiać pacierz. 
Ojciec czując mój lęk, przerwał 
milczenie pocieszając mnie, że 
dzisiaj mieliśmy dużo szczęścia. 
Jeżeli los będzie nam tak sprzyjał 
dalej, to przeżyjemy i najgorsze. 
Przed północą byliśmy w domu. 
Łysek wybiegł naprzeciw, skom-
ląc z radości. Mama witała nas 
ze łzami w oczach. Następnego 
dnia podzieliliśmy się mąką z 
dziadkami, czym sprawiliśmy im 
niemałą radość. Jak się niebawem 
dowiedzieliśmy, 18 sierpnia w 
Werbicznie byliśmy świadka-
mi przewożenia przez bande-
rowców pięciu polskich party-
zantów, członków zasmyckiej 
samoobrony, przebywających 
czasowo na placówce w Juliano-
wie koło Turzyska. Banderow-
cy, przebrani w polskie mundury 
wojskowe, weszli podstępnie do 
domu, gdzie znajdowali się Po-
lacy. Nim ci się zorientowali z 
kim mają do czynienia, na obronę 
było już za późno. Uratowało się 
dwóch wyskakując przez okno. 
Schwytanych banderowcy prze-
wieźli do wsi Suszybaba i tam be-
stialsko zamordowali. Wśród nich 
był nasz sąsiad Mieczysław Bed-
narek „Mantę!”. Dnia 23 sierpnia 
1943 roku, wczesnym rankiem, 
obudziły mnie bliskie karabinowe 
strzały. Zerwałem się na równe 
nogi, obudziłem siostrę i wybie-
gliśmy oboje na podwórze. W 
rogu sadu stała przerażona mama. 
Przywołała nas skinieniem ręki 
do siebie. – Bulbowcy! – krzyk-
nęła. – Strzelali do ojca i pobiegli 
za nim! Schowajmy się! Pokładli-
śmy się na samym skraju żyta, bo 
nie było już czasu, by biec dalej. 
Na podwórze weszli upowcy. Je-
den z nich zauważył nas. Kilku 
poszło w naszym kierunku. Mama 

szepnęła do mnie: „Uciekaj Felu!” 
Zerwałem się i co sił pobiegłem 
przed siebie. Gruchnął strzał. Po-
chyliłem się i biegłem co tchu w 
piersiach. Bandyci coś krzyczeli. 
Za sobą usłyszałem krzyk mamy 
i płacz siostry. Nagle znalazłem 
się na polnej drodze. Panowała 
poranna cisza, tylko serce waliło 
mi młotem. W jego rytmie drgały 
drzewa, błękitne niebo i wszystko 
dokoła. Za drogą rozciągała się 
łąka, porośnięta z rzadka krze-
wami i kępami olch, a nieco da-
lej stały zabudowania dziadków. 
Pobiegłem przez łąkę. Z pewnej 
odległości zacząłem skradać się 
przez ogród do zabudowań. Po-
dwórze było puste. Przylgnąłem 
do płotu, obserwując przez szpa-
rę dom. Po chwili pojawiła się 
babcia. Wysłuchawszy mnie w 
przygnębieniu powiedziała, że za-
pewne ci sami banderowcy przed 
niespełna godziną zagrozili dziad-
kom rozstrzelaniem i spaleniem 
zabudowań, jeżeli ich synowie, 
Jan i Henryk, nie zgłoszą się w 
miejscowym banderowskim szta-
bie. Oświadczyła stanowczo, że 
banderowcy chłopców nie dosta-
ną żywych, a gdy starych zabiją, 
synowie pomszczą rodziców.

P/w tekst został opublikowany 
między innymi w opracowaniu:  
„Moje wojenne dzieciństwo”, 
Tom 13 które wydała:  Fundacja 
Moje Wojenne Dzieciństwo, 2004 
r. Feliks Budzisz jako świadek 
opisanych wydarzeń jest autorem 
bardzo wielu artykułów i książki 
„Ziemia Cmentarna”. Był rów-
nież jednym z pierwszych czytelni-
ków i autorów powstałego w 2011 
r. „Kresowego Serwisu Informa-
cyjnego”. 

Cdn.

Moje Kresy. Agnieszka Lenard cz.1
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Urodziłam  się na terenie dawnej 
wiejskiej gminy Wiszenka dnia 
28 lutego 1922 roku w kolonii 
niemieckiej Walddorf. Pięknie 
położona miejscowość w pagór-
kowatym terenie na Roztoczu Ja-
nowskim w powiecie gródeckim 
województwa lwowskiego. Ko-
lonia Walddorf, 28 kilometrów 
na północny wschód od Gródka, 
12 kilometrów na północ od sądu 
powiatowego i urzędu pocztowe-
go w Janowie koło Lwowa. 
Wieś tworzyła jedną gminę kata-
stralną z Wiszenką Małą, liczyła 
17 domostw, 92 mieszkańców (3 
greko-katolików, 6 Żydów, 83 
ewangelików), potem osiedlali 
się tu głównie Ukraińcy. Siedzibą 
gminy była wieś Wiszenka. Gmi-
nę utworzono 1 sierpnia 1934 
roku w ramach reformy na pod-
stawie ustawy scaleniowej z do-
tychczasowych gmin wiejskich: 
Lelechówka, Majdan, Walddorf, 
Wereszyca i Wiszenka. Poza 
tym w skład gminy wchodziło 
bardzo dużo przysiółków i kolo-
nii podobnych do takiej jak nasz 
Walddorf: Wiszenka Mała, Mala-
tyn, Wiszenka Wielka, Jezierna, 
Bałandziuki, Bereściaki, Capy, 
Draby, Droby, Kniazie, Gerusy, 
Harachy, Hremy, Kowale, Luto-
wa, Misaki, Mielniki, Praduchy, 
Stelmachy, Zagórzany, Zajazd, 

Maj dan, Walddorf, Michałejki, 
Baniły, Kality, Juski, Kuśnierze, 
Dumasy, Sydory, Spuśniki, Ga-
lany, Czerneczy, Krasny Werch. 
Mój dom rodzinny stał na pagór-
ku w niewielkiej odległości, oko-
ło jednego kilometra od głów-
nych zabudowań kolonii. 
Chcąc od nas dotrzeć do kolonii 
trzeba było zejść w dół, pokonać 
jeszcze jeden pagórek i dopiero 
wtedy ukazywały się domostwa w 
Walddorfie. Naszym najbliższym 
sąsiadem na górce był Ukrainiec 
Paweł Zadorożny, zresztą w ko-
lonii za moich czasów liczącej 22 
numery, mieszkali głównie Ukra-
ińcy i Niemcy, Polaków było nie-
wiele. Niektórych z nich dobrze 
pamiętam, Helę i Zuzię Wieczor-
ków. Rodzin Wieczorków było 
chyba ze cztery. Dobrze i zgodnie 
nam się żyło także z ukraińskimi 
rodzinami: Hryniak, Świtłych, 
Dzwonik, inne rodziny Zado-
rożni. Kolonię naszą otaczały 
inne mniejsze takie jak: Zajazd, 
Bereziaki, Boruhy, Gerusy któ-
re łączyły się z Walddorfem. Na 
wzgórzu wzdłuż ściany lasu z po-
łudniowo – wschodniej strony od  
dużej wsi jakim była Dąbrowica, 
ciągnął się tzw. Trakt Królewski i 
biegł w kierunku Wiszenki  i da-
lej. Jak głosiła legenda król Jan 
III Sobieski w Jaworowie tańczył 

na weselu z kowalową, często 
jeździł tą drogą ze Lwowa na Ja-
worów, dlatego nazwaną go Trak-
tem Królewskim. Jak pisał (Hel-
cel, „Listy Jana Sobieskiego do 
żony” – Kraków, 1860, str.335) 
w roku 1682 wybrał się Jan III w 
kwietniu na objazd dóbr swoich i 
musiał się wymknąć ukradkiem 
z Jaworowa, bo jeden z młod-
szych synów, po Konstan tym już 
urodzonych, którego Amorkiem 
nazywał, nie chciał go puścić. 
Przywiązany do dzieci, król nie 
gniewał się wcale za natręctwo 
na małej”, lecz pisał: „Wielcem 
mu powinien, że mię nie zapo-
mina, i lubo mię pożegnania 
pozbawił, nie winna jednak przy 
nim zostawia wina“. Wówczas 
zatrzymał się na pierwszy popas 
w Wiszen ce, nie jadł jednak obia-
du we dworze, ale u soł tysów pod 
lasem, na ustroniu ode wsi“. Roz-
ległość i pagórkowatość terenu 
sprawiały, że domostwa w naszej 
kolonii były porozrzucane. 
Oprócz Ukraińców i Niemców 
miejscową społeczność tworzyli 
także wszędobylscy Żydzi. Naj-
bliżej nas mieszkał Joszko z sy-
nem Mośko, inny nawet trochę 
gospodarzył jakże inaczej, miał 
żyłkę handlową, handlował koń-
mi. Żyd Berko Zartz w swoim 
sklepie oprócz podstawowych 



1 lipca 2021 - strona 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                            www.ksi.btx.pl                   

artykułów, tabaki i papiero-
sów, sprzedawał nieodzowną do 
oświetlenia naszych gospodarstw 
naftę. Żarówkę zobaczyłam do-
piero tutaj na Zachodzie. Jeszcze 
inny to typowy handlarz i masarz. 
Chodził po wsiach i skupował 
cielęta i jałówki, zabijał je, mięso 
sprzedawał na targu w Janowie 
lub nam miejscowym. Miał swój 
prosty sposób na sprzedaż swo-
ich wyrobów. Wprost niemoż-
liwe było tego mięsa od niego 
nie kupić. Przychodził do domu, 
zostawiał 5-6 kilogramów mię-
sa i po prosu wychodził, na od-
chodne mówiąc – jak nie masz 
pieniędzy to ja poczekam, a jak 
będziesz mieć to mi zapłacisz. W 
taki oto prosty sposób zmuszał 
ludzi do zakupu swojego towaru. 
Moi przodkowie nie mieszkali w 
Walddorfie. Rodzice mamy go-
spodarzyli i pracowali gdzieś w 
majątku ziemskim. 
Dziadek Józef Sowiński i babcia 
Agnieszka nigdy nie opowiadała 
gdzie przedtem mieszkali. Opo-
wiadali o tym rodzice, lecz jako 

mała dziewczynka nie zwraca-
łam na to uwagi, w tej chwili nie 
pamiętam już gdzie to właściwie 
było. Napewno było to gdzieś w 
pobliżu Walddorfu, być może w 
majątku w Lelechówce oddalo-
nej od nas jakieś 12 kilometrów. 
W każdym bądź razie musiało to 
być przed 1895 rokiem, bowiem 
wtedy urodziła się moja mama 
Ludwika. Całą gospodarkę sta-
nowiła chałupa i kilka morgów 
pola. Żyzność gleby pozostawia-
ła wiele do życzenia, większość 
stanowiły piaski, iły i szuter. Na 
terenie naszej gminy, czy też w 
pobliżu Janowa gleba było o wie-
le lepsza. Był to wszędzie chwa-
lony za urodzajność czarnoziem. 
U nas na pagórkowatym terenie 
w pobliżu lasu większość sta-
nowiły piaski, dzisiaj można by 
powiedzieć, że to VI klasa ziemi. 
Dziadkowie chcąc lepiej gospo-
darzyć dokupili trochę lepszego 
pola. Po zakupie gospodarzyli 
na 12 morgach pola, to stanowi-
ło już dość pokaźny areał. Bab-
cia Agnieszka Sowińska zmarła 

dość wcześnie. Dziadek Józef po-
wtórnie ożenił się i wyprowadził 
się z domu do swojej wybranki. 
Zanim do tego doszło wydał za 
mąż moją mamę. Dług ciążył na 
kupionym gospodarstwie, trzeba 
było go mozolnie spłacać. 
Nadarzała się okazja szybszej 
spłaty więc z tej okazji skorzy-
stał. Postanowił wydać córkę za 
Jakuba Polichta z Jemielnej. Ja-
kub młody, dobrze zapowiada-
jący się gospodarz pracował w 
Niemczech i dobrze zarabiał. To 
było kartą przetargową w stara-
niach o rękę córki Józefa. Nieste-
ty jak to często bywa, był jeden 
dość poważny problem, mama 
miała wtedy 15 lat. Ksiądz kate-
gorycznie nie wyrażał zgody na 
zawarcie związku małżeńskiego. 
Po dość długich staraniach tylko 
przez to, że trzeba było spłacać 
dług zaciągnięty na zakup gospo-
darki, proboszcz w końcu uległ. 
Ślub odbył się w 1910 roku. Nie-
bawem mama urodziła 3 synów: 
Józef (1912) – pojechał do Lwo-
wa i tam pracował jako piekarz 
na Kleparowie, Stanisław (1914) 
– służył w wojsku, był uczestni-
kiem kampanii wrześniowej 1939 
roku. Z wojny nie powrócił, po 
dziś dzień jego los nie jest nam 
znany. Kazimierz (1919)  w cza-
sie wojny wywieziony na przy-
musowe roboty do III Rzeszy, 
po zakończeniu działań wojen-
nych pozostał we Francji, tam się 
ożenił i zmarł. Niebawem młody 
żonkiś  Jakub Policht umiera. 
Przyczyna zgonu dość nietypo-
wa. Poszedł jako dobry sąsiad 
pomagać innym przy budowie 
domu. Zwalali w lesie drzewa, 
dźwignął coś, coś strzyknęło, 
skutkiem tego była w niedługim 
czasie śmierć Jakuba. Mama w 
1921 roku powtórnie wychodzi 
za mąż za mojego ojca – Józefa 
Ożóg. Tato pochodził z Roma-
nówki Stojanowskiej, powiat 
Stojanów, województwo lwow-
skie i przyszedł do Sowińskich 
jako zięć. Dziadków ze strony 
taty – Zofia i Jan Ożóg niewiele 
pamiętam, mieszkali daleko od 
Walddorfu, zresztą niebawem po-
umierali. 
W 1922 roku w rodzinie Ożóg 
w Walddorfie przyszły na świat 
bliźnięta: Michał i Agnieszka, 
czyli moja osoba. Potem mie-
liśmy dość liczne rodzeństwo. 
Brat Michał wywieziony z przy-
rodnim bratem Kazimierzem na 
roboty przymusowe do Niemiec 
potem wyjechał do Ameryki, tam 
się ożenił i pozostał. Pozostał na 
wieki, gdyż od dość dawna już 
nie żyje. Wiktoria (1924) jesz-
cze na Kresach w Walddorfie 
wyszła za mąż za Kościńskiego 
z Białogóry koło Gródka Jagiel-
lońskiego i tam gospodarzyli. Jan 
(1926) ożenił się w Różynie z Ja-
niną Dudek i tutaj gospodarzyli. 
Anna (1929) po wojnie wyszła 
za mąż za Władysława Staronia i 
mieszkali w Chróścinie Nyskiej. 
Franciszek ( 1933) początkowo 
mieszkał w Różynie, potem ku-
pił posiadłość w Krapkowicach. 
Jego dzieci mieszkają w Krap-
kowicach i Brzegu. Pomimo, że 
Walddorf był mała osadą, była w 
nim szkoła i mały stary kościółek 
pod wezwaniem Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. 
Odpust odbywał się tradycyjnie 
w święto 8 września, albowiem 
zwane jest też świętem Matki Bo-
skiej Siewnej. Do szkoły zaczę-
łam chodzić w Walddorfie. Wieś 

jak wspominałam była mała, ale 
dobry był w niej nauczyciel, na-
zywał się Rafał Ungiert. Uczył 
nas języka polskiego, rachunków, 
przyrody, geografii i języka ukra-
ińskiego. Aby ukończyć szkołę 
powszechną w ciągu 7 lat trzeba 
było do niej chodzić tak: I klasa 
– rok, do klasy II, III i IV po 2 
lata. Przed samą wojną zmienili 
system oświatowy i chodziło się 
w ten sposób. I i II klasa – rok, 
III klasa – 2 lata, IV klasa – 3 
lata, razem 7 lat. Niektórzy cho-
dzili do szkoły znacznie dłużej, 
wiadomo zależało to od efektów 
nauki. Jeśli ktoś miał same piąt-
ki to uczył się nawet krócej, bo 
nauczyciel miał prawo przenieść 
danego ucznia do wyższej klasy. 
Potem gdy rodziców stać było na 
dalsze kształcenie syna czy córki, 
wysyłano ich do gimnazjum. Za-
wsze chodziłam do kościoła, do 
naszego polskiego katolickiego. 
Większość w Walddorfie stano-
wili Ukraińcy, wobec czego mieli 
też swoją cerkiew znacznie więk-
szą od naszego małego kościółka. 
Byłam w niej ze dwa razy, pomo-
dliłam się i wyszłam, nie podoba-
ło mi się w niej, nie ma jak nasz 
kościółek. Cerkwie ponadto znaj-
dowały się w Wiszence Małej i 
Wiszence Wielkiej. Parafie gre-
kokatolickie istniały w Malatynie 
i  Jeziernie. Nasz stary i zniszczo-
ny kościółek był jak wspomina-
łam pod wezwaniem Matki Bo-
skiej Siewnej. Odpust przypadał 
8 września. Ksiądz przyjeżdżał 
do nas aż z Janowa Lwowskiego 
odległego o jakieś 14 kilometrów. 
W odległym Janowie był nasz pa-
rafialny kościół pod wezwaniem 
Świętej Trójcy. Raz w miesiącu 
parobek zaprzęgał wypasione 
księdza konie  i gnał Traktem 
Królewskim z Janowa przez 
Dąbrowicę do nas do Walddor-
fu. Przy parafialnym kościele 
w Janowie był tylko proboszcz 
i wikary. Obydwaj obsługiwali 
bardzo dużą parafię dlatego tak 
rzadko pojawiał się w naszym ko-
ściółku. Na mszy świętej ksiądz 
proboszcz Tulij pojawiał się tak-
że w drugi dzień większych ko-
ścielnych świąt takich jak Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, Zielone 
Święta. Ksiądz przyjeżdżał do 
nas bryczką, my aby uczestniczyć 
w uroczystościach kościelnych 
musieliśmy do parafialnego ko-
ścioła w Janowie chodzić pieszo. 
Od czasu do czasu ktoś zabrał 
mnie w drodze powrotnej na fur-
mankę, ale należało to do rzadko-
ści, bowiem mało Polaków tędy 
przejeżdżało do kościoła. Cho-
dziłam do janowskiego kościoła 
na skróty przez las, było tego z 10 
kilometrów. Nie chcąc zniszczyć 
swoich skromnych bucików idąc 
przez wertepy i las do kościoła, 
zmuszona byłam je ściągać i iść 
pieszo. Zakładałam je dopiero 
pod kościołem. Odpust w Jano-
wie połączony z uroczystą sumą 
odbywał się w pierwszą niedzie-
lę po Zesłaniu Ducha Świętego 
czyli po Zielonych Świątkach 
zwanych u nas Pięćdziesiątnicą. 
Było to 56 dni po Wielkanocy, 
najczęściej 7 tygodni po tejże 
Wielkanocy. W powiatowym Ja-
nowie mieszkali przedstawiciele 
dwóch znakomitych polskich ro-
dów szlacheckich – Tyszkiewi-
czów i Gołuchowskich. Hrabia 
Tyszkiewicz dogładał swoich 
dóbr w Lelechówce opodal Ja-
nowa. Uczestniczył we mszach 
świętych w naszym parafialnym 

kościele w Janowie. Hrabia był 
słusznego wzrostu, stojąc wśród 
wiernych w kościele zawsze wi-
doczna była jego głowa wystają-
ca ponad wszystkie. Do kościoła 
przyjeżdżał swoim samochodem 
lub bryczką zaprzężoną w dwa 
kare konie. Lubiłam popatrzeć na 
jego psy towarzyszące bryczce. 
Z początku wydawało mi się to 
trochę śmieszne gdy patrzyłam 
na te dwa olbrzymy, bowiem psy 
na łapach miały specjalnie uszyte 
buty. 

Większość wiejskich dzieci bu-
tów nie miała, tutaj można było 
popatrzeć na buty hrabiowskich 
psów. W Janowie mieszkał także 
syn ministra spraw zagranicznych 
Austro- Węgier, II ordynat na 
Skałce Agonora Gołuchowskiego 
– Wojciech Maria Agenor Gołu-
chowski. Wojciech hrabia Go-
łuchowski był ziemianinem, ba 
nawet wojewodą lwowskim i se-
natorem IV kadencji w II Rzecz-
pospolitej z województwa lwow-
skiego. Z poślubioną w 1912 
roku Zofią Baworowską miał 
troje dzieci: Jana, Marię i Zofię 
Marię Gołuchowską zamężną ze 
Stefanem Libiszowskim. Gołu-
chowscy wiele dobrego robili dla 
miejscowych Polaków. Wiele ko-
ściołów zbudowano z ich funda-
cji. Za moich czasów fundatorem 
kościoła w pobliskim Majdanie 
był właśnie Wojciech Maria Age-
nor hrabia Gołuchowski. 
Od tej pory mieliśmy już znacz-
nie bliżej do większego kościoła, 
msze odprawiano tutaj w każdą 
niedziele i święta. Agenor Gołu-
chowski odkupił majątek Jano-
wa po 1868 roku kiedy czasowo 
zrezygnował ze służby dyploma-
tycznej i zajął się administracją 
swoich majątków i na następcę 
wyznaczył swego syna Wojcie-
cha. 

W tym okresie ze względu na 
przepiękne położenie i otaczają-
ce miasto lasy pełne różnorodnej 
roślinności i grzybów był jed-
nym z najchętniej odwiedzanych 
miejscowości letniskowych we 
wschodniej Galicji, zwłaszcza 
po wybudowaniu linii kolejowej 
ze Lwowa i dalej do Jaworowa. 
W czasach gdy się urodziłam 
miasto dźwigało się z ruin, gdyż 
na początku I wojny światowej 
mocno zostało zniszczone. Przez 
pewien czas działała w mieście 
filia fabryki wysokogatunkowych 
wódek Baczewskiego: wiśniaku 
i  maliniaku. Były to ulubione 
trunki lwowskiej i janowskiej 
arystokracji. Dobrze funkcjono-
wała także mydlarnia i fabryka 
wapna. Dobrze pamiętam oka-
załą fasadę naszego parafial-
nego kościoła pod wezwaniem 
Świętej Trójcy. Budowla była z 
cegły, oparta na kamiennych fun-
damentach. W krypcie kościoła 
pochowana została matka króla 
Stanisława Augusta, Konstancja 
z Czartoryskich Poniatowska.                                                                                                                                     
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Dominopol polska wieś na Wo-
łyniu, w gminie Werba pow. 
Włodzimierski. Mieszkało w 
niej 60 rodzin ( ok 400 osób) pol-
skiej szlachty zaściankowej i 2-4 
rodzin ukraińskich. W maju 1943 
r., a więc za czasów okupacji 
niemieckiej, ukraińscy nacjonali-
ści  z Wołczaka koło Dominopo-
la  twierdząc, że zostało zawarte 
porozumienie polsko-ukraińskie, 
rozpoczęli akcję agitacyjną wśród 
Polaków nawołującą do wspólnej 
walki przeciw ko Niemcom. Udali 
się do polskich wsi i osiedli: Tu-
ria, Marszałkówka, Mikołajówka, 
Swojczów i innych, nawołując do 
wstępowania do organizującej się 
wspólnej partyzantki ukraińsko-
-polskiej. Oczywiście warunkiem 
przyjęcia było posiadanie własnej 
broni palnej lub granatów w więk-
szej ilości. W ten sposób zwer-
bowano znaczną ilość młodych 
chłopców w wieku 15-20 lat. Dla 
uwiarygodnienia informowano, 
że ustalona została odznaka na 
czapce w kształcie koła przedzie-
lonego po połowie barwami naro-
dowymi Polski i Ukrainy (jedna 
połowa biało-czerwona, druga 
niebiesko-żółta) wiel kości duże-
go guzika. Nad tą odznaką Ukra-
ińcy mieli mieć  ponoć umiesz-
czony tryzub, a Polacy orzełka. 
Dla większego nagłośnienia akcji 
pierwsi zwerbowani w ten sposób 
polscy party zanci rozsyłani byli 
do polskich wsi i osiedli w celu 
zwerbowania następnych ochot-
ników  oraz dla zbierania żywno-
ści dla organizowanego oddziału. 
Czesław Życzko z Kisielówki 
wspomina:  „Początkiem 1943 r. 
pojawił się na terenie Swojczowa 
i w okolicznych miejscowościach 
jakiś kpt. Dąbrowski, który zaczął 
organizować polską młodzież. 
Jego agitacja polegała na tym, 
aby gromadzić broń do rzekome-
go powstania. Do pomocy miał 
kaprala Gronowicza z Oździu-
tycz i Stanisława Sawickiego ze 
Swojczowa oraz wielu innych 
współpracowników. Z rozmowy z 
kpt. Dąbrowskim i  okazanej listy 
„wykazu” jego członków wynika-
ło, że było około 40 ludzi, byli to 
przeważnie młodzi zapaleńcy. Bu-
dziłem obawy, co do jego organi-
zacji i pomimo rozpowszechniania 
ulotek o treści: „Bracia do walki, 
Ojczyzna wzywa nas. Za Jej wol-
ność oddamy wszystko.” , nie wi-
działem perspektywy jej bytu.”  W 
efekcie powstał znaczny ( 90 -120 
ludzi) polski oddział partyzancki 
pod dowództwem kpt. Stanisława 
Dąbrowskiego współpracujący z 
UPA.  Wołyński Okręg AK jednak 

nic z tym nie miał wspólnego. Do 
dziś nie ma dokładnych informa-
cji o kpt. Dąbrowskim, który po-
noć był z zawodu nauczycielem i 
rezerwistą WP. Ukraińcy wyko-
rzystali jego nazwisko w celach 
propagandowych. 
Tymczasem sami zajęli szkołę w 
Dominopolu, organizując tam 
swoją kwaterę, poza tym wielu z 
nich kwaterowało w wielu pry-
watnych domach mieszkańców 
tej wsi. Rozniosła się również po-
głoska, że w lesie dookoła całej 
wsi Dominopol, od strony północ-
nej i wschodniej, na samym skra-
ju, upowcy zbudowali wiele po-
tężnych bunkrów.  Młodzież pol-
ska słysząc jednak o pierwszym 
polskim oddziale była bardzo za-
interesowana wstąpieniem do nie-
go, ale nie wszyscy Polacy byli 
bezkrytyczni. Mieczysław Leś-
kiewicz wspomina: „Ja osobiście 
w ciągu miesiąca spotkałem się 
trzy razy z tymi „partyzantami” – 
dwa razy w Turii i raz w Swoj-
czówce – gdzie przebywałem w 
niedzielę u mego stryja Bronis-
ława Leśkiewicza. Wśród przyby-
łych tam partyzantów byli osobi-
ście mi znani koledzy: Henryk 
Brzózka, Grzegorz Błędowski z 
Mikołajówki, Stanis ław Lachow-
ski z Czernówki i Buczek (imienia 
nie pamiętam) z Jasionówki. Z ich 
relacji dowiedzieliśmy się, że są 
zakwaterowani w stodołach w 
Dominopolu wartę zaś w nocy 
pełnią tylko Ukraińcy. Posiadaną 
broń, nawet nie kompletną na noc 
zdają do magazynu pilnowanego 
wyłącznie przez bul bowców. Ra-
zem ze stryjem wysunęliśmy pro-
pozycję, aby porozmawiać z inny-
mi partyzantami Polakami i dys-
kretnie namówić ich do dezercji 
do domów lub do Włodzimierza, 
bo to wyglądało na „śmierdzącą” 
i bardzo po dejrzaną sprawę. 
Grzegorz Błędowski, najstarszy 
wiekiem z tej grupy, bardzo się 
uniósł i powiedział, że jeżeli jesz-
cze ktokolwiek przedstawi podob-
ną propozycję, to on osobiście 
zamelduje o tym w sztabie, a my 
będziemy mieli wielkie nieprzy-
jemności. Jak go bowiem poinfor-
mowano w sztabie, wkrótce z 
Kowla mają przybyć polscy ofice-
rowie, którzy będą ich szkolić. 
Sprawę za łagodziła butelka bim-
bru i po wymianie zdań „party-
zanci” odeszli, uważając zachętę 
do dezercji za niebyłą. W lipcu lub 
sierpniu 1943 r. spotkałem byłego 
partyzanta z Dominopola Stani-
sława Lachowskiego we Włodzi-
mierzu, który usłuchał przestrogi i 

zdezerterował.”  Dzięki takim 
działaniom, w tym również rodzin 
tych „partyzantów” oddział za-
miast się powiększać topniał jak 
śnieg na wiosnę. Banderowcy zo-
rientowali się i postanowili prze-
ciwdziałać. Leokadia Michaluk 
z d. Południewska z kolonii Je-
sionówka wspomina : „ Już po 
świętach Zmartwychwstania Pań-
skiego nasi ludzie zaczęli opowia-
dać sobie, że Ukraińcy postawili 
wartę na moście na rzece Turii i 
zaczęli zawracać wszystkich, któ-
rzy szli do wsi, bądź bez ważnej 
przyczyny, chcieli wieś opuścić. 
Na początku ludzi tylko zawracali 
tłumacząc się, że wieś należy do 
obszaru wojskowego, objętego 
ścisłą tajemnicą.”   Ukraińcy za-
chowywali się we wsi  spokojnie i 
nadal szerzyli propagandę przy-
jaźni i wzajemnej walki z Niem-
cami. Większość mieszkańców 
niestety, albo wierzyła w te za-
pewnienia, albo nie miała innego 
wyjścia. W nocy z 10 na 11 lipca 
1943 r.  polscy partyzanci, pod 
pozorem ćwiczeń bez broni, zo-
stali wyprowadzeni do lasu i 
rozstrzelani, a mieszkańców 
Dominopola wymordowano w 
okrutny sposób. Mieczysław 
Leśkiewicz : „Wśród nich [ par-
tyzantów] zginęli osobiście mi 
znani koledzy : Henryk Brzózka, 
Jan Sobiepan, Grzegorz Błędow-
ski i Józef Falkiewicz - obaj z Mi-
kołajówki, Stanisław Gaczyński z 
Ossy i wszyscy pozostali w liczbie 
około dziewięćdziesięciu. „Party-
zanci’ rekrutowali się ze wsi : 
Ossa, Budki Ossowskie, Kisielów-
ka, Jasionówka, Czernówka, Mi-
kołajówka, Kowalówka, Leża-
chów, Swojczów, Swojczówka i 
wielu innych. „ Zbrodni dokonali 
upowcy z „Siczy Świniarzyń-
skiej”  Bohuna Porfirego Antoniu-
ka ps. „Sosenko”. Mogli również 
uczestniczyć  w tej zbrodni człon-
kowie bojówki SB OUN.  Broni-
sław Nieczyporowski ps. „Krę-
py”, z oddziału kpt. Dąbrow-
skiego wspomina: „W końcu 
czerwca 1943 r. dowiedziałem się, 
że w polskiej wsi Dominopol, le-
żącej przy rzece Turii i lesie Świ-
narzyńskim, w pow. Włodzimierz 
Wołyński, niejaki kpt. Dąbrowski 
organizuje polską partyzantkę. Po 
zastanowieniu, zdecydowałem 
wraz z Edwardem Kosiorem, 
moim bratem ciotecznym, że uda-
my się tam razem i wstąpimy do 
tego powstającego oddziału i tak 
się też stało. Było nas tam 12 mło-
dych chłopaków i byliśmy łączni-
kami bowiem kpt. Dąbrowski miał 
popisanych wielu członków tej 

konspiracji z okolicznych wsi i ko-
lonii, którzy posiadali broń. Ra-
zem miało być nawet 120 osób, 
między innymi Czesław Życzko i 
Wacław Pogorzelski. Kapitan Dą-
browski nie wierzył w dobre in-
tencje bandy UPA, a my jako 
łącznicy pewnej nocy mieliśmy 
powiadomić wszystkich posiada-
jących broń o możliwym niebez-
pieczeństwie. To w przypadku 
gdyby trzeba było się bronić 
przed bandą i organizować nowe 
oddziały. 10 lipca 1943 r. kapitan 
Dąbrowski coś wyczuł i puścił nas 
na przepustki, powiedział: „Jak w 
poniedziałek będzie cicho, to sta-
wić się tutaj z powrotem, a ja i 
kapral Gronowicz pozostaniemy 
tutaj w Dominopolu”.  Niestety 
wszyscy, którzy stawili się na 
most, na zbiórkę zostali bezlito-
śnie wymordowani z kpt. Dą-
browskim włącznie. Nie wiedzie-
li, że w nocy upowcy przy wspar-
ciu „czerni” (ludności ukraiń-
skiej) wymordowali śpiących 
mieszkańców Dominopola. Zro-
biono to po cichu, bez użycia bro-
ni palnej, mordując przy pomocy 
siekier i innych narzędzi. Wymor-
dowano całą ludność wsi,  od 220 
(  IPN) do 260 (inne źródła) Pola-
ków, 4 Ukraińców i jedną rodzinę 
polsko-ukraińską. Bronisław 
Nieczyporowski : „ Uczyniono to 
tak sprawnie, że na wybudowach 
około 1 km nikt nie słyszał i nie 
wiedział, co w Dominopolu stało 
się tej nocy. Zatem w poniedziałek 
wszyscy wracali pewni siebie z 
przepustek, nie spodziewając się 
niczego nowego, tymczasem tam 
wszyscy byli już pomordowani. 
Mój brat mając 12 lat koniecznie 
chciał mnie odwieźć końmi, bo 
chciał zobaczyć polskich party-
zantów, więc zaczął prosić rodzi-
ców, aby go puścili i rodzice wy-
razili zgodę. Wraz z bratem Tede-
uszem zaprzęgliśmy konie i że-
gnając się z rodzicami ruszyliśmy 
w drogę, było to około 10 km. 
Około godziny 11.00 dojeżdżamy 
do mostu 12 na rzece Turii, tam 
stała warta UPA i zatrzymali nas. 
Jeden z nich wsiadł na wóz i 
mówi, że chce podjechać do wio-
ski. Wjeżdżamy już na wieś, a ja 
zaraz zorientowałem się, że wpa-
dliśmy w zasadzkę! Oto z ludno-
ści już nikogo nie widać, a tylko 
bulbowcy latają do mieszkań i 
rabują zdobycz po Polakach i w 
tym momencie ten Ukrainiec 
mówi do mnie: „Stój!”. Ja staną-
łem, a z mieszkania wybiega czte-
rech jeszcze i wynoszą szpadel, a 
do mnie tak mówią: „Wykopiesz 
jamę, bo mamy parę Żydów do za-

kopania”. Myślę sobie, to już ko-
niec, z początku nie chciałem, to 
jeden z nich mnie kolbą po ramie-
niu, nie było wyjścia, wyszliśmy 
na ogród za budynki i kazał mi 
kopać. Zacząłem kopać, z począt-
ku chciałem szpadlem rąbnąć 
choć jednego, już mi ręce drgnę-
ły, ale jakby mi ktoś je zatrzymał i 
mówił do mnie: „Uciekaj!”. A ja 
sobie zaraz w sercu pomyślałem: 
„Jak z tej obstawy można uciec?”, 
czterech ich było z ręcznymi kara-
binami, jeden z ruskim r.k.m. i 
szósty z pistoletem w ręku. A po-
mimo to w dalszym ciągu czułem 
jakby za mną ktoś stał i mówił: 
„Uciekaj!”. Miałem na sobie buty 
oficerki, które kupiłem od żony 
oficera i pomyślałem sobie, że w 
tych butach mnie nie zabiją. Brat 
Tadeusz stał obok i płakał, żeby 
go puścili do mamusi. Gdy wyko-
pałem dół głębokości sobie po 
piersi, jeden z nich mówi do 
mnie: „Wyłaź i ściągaj buty.” i 
zacząłem ściągać buty. Jednego 
już zdjąłem, a drugi noga jeszcze 
była w cholewie, jak dałem susa 
pomiędzy nich, odbiegłem około 
50 m. i o coś się zaczepiłem, prze-
wróciłem się. W tym samym mo-
mencie oddano do mnie serię z 
erkaemu, także tylko mi furażerkę 
zbito z głowy, ale podnosząc się 
złapałem furażerkę i zacząłem da-
lej uciekać. Wtem na koniu za-
uważyłem jakiegoś oficera, gdyż 
miał jakieś odznaki, jedzie obok 
mnie jakieś 50 m. i krzyczy do 
nich: „Nie strzelać!”. Ponieważ 
ja biegłem do zabudowania, o 
mało mnie nie rozjechał koniem, 
na szczęście furtka była otwarta. 
Wpadłem na podwórze, wszystko 
zabudowane i tylko między stodo-
łą a oborą był płot z desek, taka 
ściana wysoko ponad 2,5 metra. 
W tym czasie ten na koniu podje-
chał i z pistoletu do mnie, ale 
trzeci raz jak strzelił, to ja byłem 
już po drugiej stronie i dalej ucie-
kałem ile miałem sił w nogach. A 
ci z tyłu dalej lecą za mną i strze-
lają, ale oni byli już za mną w od-
ległości około 300 metrów, także 
ten na koniu nie daje za wygraną, 
goni mnie zawzięcie dalej. Patrzę, 
a on jedzie obok mnie, już chcia-
łem stanąć, ale znów ktoś jakby 
mówił do mnie: „Uciekaj!”. 
Przede mną rosły nieduże krzaki, 
a po drugiej stronie pasło się parę 
koni, pomyślałem sobie, abym do-
stał się do tych koni. Gdy przebie-
głem przez te krzaki, obejrzałem 
się, a tego na koniu nie było widać 
i nie wiem, co się z nim stało. Tak 
sobie przypuszczam, że jak on je-
chał pędem to koń musiał ugrząźć, 
bo jak ja biegłem, to też wpadłem 
po kolana w błoto. Gdy zbliżałem 
się do tych koni, ten z erkaemu pu-
ścił serię po koniach, a te galopa 
w dalsze zarośla. Tych z tyłu zaś 
mam około 500 m za sobą i dobie-
gam do rzeki, ale już nie tylko w 
płucach, ale i w żołądku miałem 
sucho. Wskoczyłem do wody i po-
łknąłem kilka łyków, to dodało mi 
sił i otuchy do dalszej walki. W 
tym miejscu rzeka była płytka w 
pas, przebrnąłem rzekę, a tu trafia 
się równina, łąki wykoszone, tym-
czasem ci z tyłu wciąż mnie nęka-
ją. Na szczęście mam ich już 800 

Dominopol. 
Przykład współpracy 
ukraińsko-polskiej
Bogusław Szarwiło
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m za sobą z tyłu, uciekam dalej 
padając w różne strony jak tylko 
umiałem. Oglądam się, przez rze-
kę przeprawia się trzech na ko-
niach, ale konie nie chcą iść. Ja 
zaś mam już bardzo blisko do pol-
skiej kolonii Popówka, nawet wi-
dzę jak uciekają przede mną za-
alarmowani ludzie. Przede mną w 
polu jakieś zabudowanie pomy-
ślałem, że teraz mam zasłonę i nie 
potrzebuję, coraz to padać. 
Przede mną duży obszar majątko-
wego żyta, biegłem ile miałem 
tchu, wybiegłem na taki wzgórek, 
oglądam się, a tych trzech na ko-
niu jedzie za mną, ale już ze dwa 
km . Odruchowo oceniam sytu-
ację, co mam teraz robić, jak nie 
uda mi się ich zmylić, to mnie za-
raz mają. Dobiegłem do bruzdy 
gdzie jest małe żyto, aby zgubić 
ślad i udaję się na lewo do kolo-
nii, ale gdy tylko zbiegłem w dół, 
tak by ścigający mnie nie widzieli, 
chyłkiem  wycofałem się z powro-
tem na wzgórze. Ryba wzięła 
przynętę i jeźdźcy skierowali się 
na kolonię, aby w ich zamyślę za-
skoczyć mnie drogą, spodziewali 
się, że na kolonii Popówka, będę 
szukał teraz schronienia i wspar-
cia. Ja tymczasem uciekam dalej 
dokładnie w przeciwnym kierun-
ku, dobiegłem do tej samej rzeczki 
Turii i przepłynąłem na drugą 
stronę. Siedziałem w zaroślach i 
obserwowałem co oni robią, w 
tym czasie, ci co ścigali mnie na 
pieszo, osiągnęli punkt, w którym 
spodziewali się mnie pochwycić. 
Zjeżdżali tam raz przy razie na 
koniach i pieszo, tak ze trzy go-
dziny, ale z niczym musieli w 
końcu wracać do swoich. Uważ-
nie ich liczyłem, czy aby któryś 
nie pozostał zamaskowany w 
ukryciu, bowiem tutaj już się nie 
bałem, gdyż w pobliżu był duży 
las. Uklęknąłem i wyjąłem ksią-
żeczkę od nabożeństwa i zaczą-
łem się modlić. Po jakiejś godzi-
nie czasu okrężną drogą, polami 
wróciłem do rodzinnego domu, 
tak niemal cudownie ratując wła-
sne życie. Niestety mojego brata 
Tadeusza, tam na Dominopolu za-
bili.” Petronela Władyga z d. 
Rusiecka ze Swojczowa :  „Pa-
miętam pierwszą ogromną rzeź, 
jaka była w naszych stronach w 

dniu 11 lipca 1943 roku we wsi 
Dominopol, odległej tylko 4 km 
od Swojczowa. Nocą i przy peł-
nym zaskoczeniu, stosując najbar-
dziej makabryczne metody, wybito 
tam ponad 150 rodzin polskich, 
był to pierwszy masowy mord na 
terenie naszej parafii. Zginał tam 
mój wujek Lipina Franciszek z 
całą rodziną, która składała się z 
6-ciu osób. Ukraińcy opowiadali, 
że po zabiciu ojca, matki i starsze-
go rodzeństwa, zył jeszcze naj-
młodszy ich syn, liczył zaledwie 
dwa latka. Dziecina nie rozumiała 
co się stało, zrozpaczona, głodna i 
wyziębiona szarpała zwłoki mat-
ki, ojca, brata i siostry, krzyczała 
przy tym przeraźliwie. Tymczasem 
ukraińscy zbrodniarze, naśmie-
wali się z dziecka, tak przez cały 
dzień, potem to biedne dziecko za-
bili”.  Bronisław Kraszewski 
mieszkaniec Dominopola ( wra-
cał do domu po dwu dniowej nie-
obecności ). Oto jego relacja: „ 
Wczesnym rankiem, przed wscho-
dem słońca, dochodząc do Domi-
nopola, chciałem przebyć rzekę w 
bród, bo na moście stała warta 
banderowska, z którą nie miałem 
ochoty się spotkać, gdy usłysza-
łem przeraźliwe krzyki i pojedyn-
cze wystrzały. Przeczuwając zło, 
ukryłem się w krzakach nad rzeką 
Turią i widziałem jak banderowcy 
otoczyli widoczne w poświacie 
brzasku domy zamieszkałe przez 
Polaków. Niektórzy wśród brzęku 
tłuczonych szyb wskakiwali przez 
okna do mieszkań. Z tych domów 
dochodziły odgłosy ude rzeń i 
mrożący krew w żyłach krzyk mor-
dowanych. (...)  Nie wszyscy jed-
nak spędzali noce w domach 
mieszkal nych, bowiem niektórzy 
spali w stodołach, na strychach 
obór itp. i ci mieli szansę na nieco 
dłuższe życie. Mimo gęstej obsta-
wy, nielicznym Polakom udało się 
cudem wymknąć z rąk bandyckich 
i ukryć się w pobliskich zaroś lach, 
ogrodach i kurnikach. Oprawcy 
po spenetrowaniu domów przy-
stąpili do przeszukiwań pozosta-
łych zabudowań gospodarczych i 
ogrodów, skąd z okrzykami tryum-
fu wy ciągali ukrytych i bezlitośnie 
mordowali, najczęściej siekierami 
lub innymi podobnymi narzędzia-
mi. Zdawać by się mogło, że 

„szczęśliwcy”, którzy nie-
zauważeni zdołali odbiec dalej od 
zabudowań i ukryć się, po przeby-
ciu łąki w nadbrzeżnych krzakach, 
mieli szansę na uratowanie życia. 
Okazało się niestety, że nie na 
długo. Wschodzące na bezchmur-
nym niebie słońce oświetliło bla-
skiem miejsce kaźni, a w jego pro-
mieniach widoczne były jak na 
dłoni smugi rosy, strząśniętej z 
trawy przez osoby szukające 
schronienia, pędzone panicznym, 
obłędnym strachem. Bezlitośni 
bandyci szybko do strzegali te 
ścieżki i jak sprawni myśliwi po 
świeżych tropach dopadali na ko-
niach swoje ofiary i żądni mordu, 
z łapami umazanymi po łokcie we 
krwi, z ochrypłym okrzykiem : 
„Lachy tut!” mordowali dzieci i 
kobiety, nie oszczędzając nikogo. 
Z tego „krwawego żniwa” ocalał 
jeden chłopiec, który pokonując 
odległość z Dominopola do Turii 
(ok. 12 km), dotarł do swojego 
wujka Dobrowolskiego Józefa 
opowiadając chaotycznie o tym 
co się wydarzyło.”      Leokadia 
Michaluk z Jesionówki:  Do-
kładny przebieg zdarzeń znany 
jest również z ust ; Markiewicza 
mieszkańca  Dominopola, Ukra-
ińca ożenionego z Polką, który 
opowiadał swojemu teściowi Pie-
niakowi: „Ukraińcy w nocy napa-

dli na nasz Dominopol, przyszli 
też do naszego domu. Z miejsca 
rozkazali mi zamordować moją 
żonę i nasze dzieci, kazali mi wy-
prowadzić rodzinę na nasze po-
dwórze i tam ich mordować, na-
stępnie wykopać dół i tam też 
wszystkich zakopać. Ja jednak nie 
mogłem tego uczynić i uciekłem 
do ciebie. Teraz trzeba mi wracać 
na Domimopol, wykopać dół, tak 
jak mi kazano i tak może ich oszu-
kam, a może dadzą mi spokój.”  
Lucyna Schiesler z d. Różycka: 
„ Na kilkanaście godzin przed 
rzezią ludności polskiej, 10 lipca 
w sobotę, około południa szwa-
gier Jan przyjechał ze Stefką do 
nas ponownie, coś nie dawało mu 
spokoju, bał się tego, co jeszcze 
może się wydarzyć. Raz jeszcze 
poważnie rozmawiał z naszym oj-
cem o całej sytuacji na Domino-
polu, mówił tak: „Tato coś się szy-
kuje, bo Ukraińcy tak się spieszą, 
tak się kręcą, tak wszędzie jeż-
dżą!”. Poprosił także naszą mamę 
Marię, aby pojechała z nimi na 
Dominopol (...) I mama Maria po-
szła z nimi na Dominopol. (...)Na-
gle w nocy mama usłyszała gwał-
towny łomot do drzwi, ktoś dobi-
jał się, chcąc się dostać do środka 
chaty. Mama Maria b. się wystra-
szyła i natychmiast drzwiami wy-
leciała do ogrodu i tam skryła się 
w jamie, w której Jan pędził 
uprzednio bimber. Gdy zrobiło się 
cicho i spokojnie, a było już na 
świtaniu, mama Maria wyszła z 
ukrycia i poszła do chaty zoba-
czyć, co tam się właściwie stało. 
Drzwi w stronę lasu były otwarte, 
a w korytarzu na progu, leżała za-
mordowana jej córka Stefania Tu-
rowska, leżała w dużej kałuży 
krwi. Ciała zięcia Jana Turow-
skiego nie widziała, ale znalazła 
ciało matki Jana, a po drugim 
mężu Marii Potockiej. A pan Po-
tocki leżał w swoim pokoju i była 
narzucona na niego pierzyna. 
Przerażona tym, co zobaczyła, 
uciekła z powrotem i dobrze się 
ukryła, już w innym miejscu. Rano 
znów zobaczyła, jak Ukraińcy 
ściągali wszystkich za nogi, wła-
śnie do tej jamy, w której mama 
skryła się szczęśliwie uprzednio. 
Widziała także, że tak porzucone 
ciała, zarzucili ziemią i bezcere-

monialnie, po prostu zadepta-
li. Mama Maria tak się bała, że 
przesiedziała w tym ukryciu czte-
ry dni, aż do środy 14 lipca.(...) 
Polka o nazwisku Stachurska. 
Jej córka lat około 17 (....) była 
także na Dominopolu, właśnie w 
tę noc z soboty na niedzielę, kiedy 
mordowano z zaskoczenia miesz-
kańców wsi. (...)  Stara Stachur-
ska opowiadała: „Moja córka 
była w tę straszną noc na Domi-
nopolu, gdy Ukraińcy niespodzie-
wanie napadli na mieszkańców 
wsi i bestialsko, bez miłosierdzia 
mordowali wszystkich, których 
zdołali dopaść. Także ona została 
mocno uderzona przez bandziora, 
ostrym narzędziem w ramię i 
mocno pokaleczona. Na szczęście 
udawała, że nie żyje, a rana była 
na tyle poważna, że zmyliła czuj-
ność napastników. Kiedy oprawcy 
odeszli, zdołała się poderwać na 
nogi i ukryć w pobliskich kono-
piach, tam straciła przytomność. 
Gdy się ocknęła, przez rzekę Tu-
rię, przedostała się z największą 
ostrożnością do rodzinnego 
domu. Opatrzyłam ją i ukryłam 
przed rezunami w naszej komórce. 
... „  Leokadia Michaluk  z kolo-
nii Jesionówka : ....mówili wtedy 
: „Polacy mieszkańcy Jesionówki 
słuchajcie, to prawda że Domino-
pol cały został wymordowany, ale 
wy się nie bójcie, bo to była tra-
giczna pomyłka. Dlatego wy jeste-
ście bezpieczni, my nie będziemy 
was mordować, a to co tam się 
stało, już się więcej nigdy nie po-
wtórzy. Nigdzie nie chodźcie, tyl-
ko zbierajcie żniwa, bo zboże czas 
zebrać.”  Mieczysław Leśkie-
wicz : „ Tego dnia wyszedłem pie-
szo z Włodzimierza na rozpozna-
nie do wsi Tu rii. Aby ominąć war-
ty ukraińskie, stojące na głównym 
trakcie Marcelówka – Mogilno, 
udałem się okrężną drogą przez 
Ludmiłpol, Gnojno i groblę do Tu-
rii. W Gnojnie spotkałem przy-
padkowo mojego ojca, który w 
grupie kilku znajomych mu Ukra-
ińców wyznania ewangelickiego 
żywo dyskutował i wraz z wszyst-
kimi wpatrywał się w widoczne na 
horyzoncie ogromne obłoki czar-
nego dymu. Nadjeżdżający wozem 
wyładowanym sianem mieszka-
niec Gnojna, zapytany o przyczy-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 lipca 2021  - strona 35

nę gęstego, czarnego dymu, uno-
szącego się ponad konturem lasu, 
odległego o ponad 10 km, odpo-
wiedział: „każut szczo Nimci na-
pały noczju na Dominopol, mno-

ho ludej wystrelaiy, a seło pidpa-
łyły i ono horyt do siej pory”. To 
wyjaśnienie zasługiwało na wiarę 
i uspokoiło dyskutantów, którzy 
rozeszli się do domów, a my z oj-

cem bez przeszkód dotarliśmy do 
Turii. Nikt wówczas nie przypusz-
czał, że to bandyci spod znaku 
tryzuba, po krwawej masakrze 
ludności polskiej w Dominopolu 

i zagładzie partyzantów, podpalili 
owe zabudowania i winą za to 
obarczyli Niemców. „ Aktualnie 
fakt ten upamiętnia krzyż usta-
wiony w miejscu zbrodni. (Foto: 
po lewej). 
 Smutne to ale prawdziwe, tak 
wyglądała współpraca polsko-
-ukraińska i tyle warte były  ich 
obietnice. W tym miejscu warto 
przypomnieć jeszcze inny przy-
kład. W powiecie zdołbunow-
skim została całkowicie wymor-
dowana polska wieś Majdańska 
Huta, którą wiosną banderowcy 
namówili do podpisania umowy 
gwarantującej bezpieczeństwo w 
zamian za świadczenia w żyw-
ności i podwodach.  W wyniku 
zbrodni 12 lipca 1943 r. zginęło 
183 Polaków i 1 Ukrainka. We-
dług relacji zgromadzonych 
przez Władysława i Ewę Sie-
maszków, wiosną 1943 roku 
mieszkańcy Majdańskiej Huty 
otrzymali od dowództwa UPA 
w Antonowcach gwarancje bez-
pieczeństwa pod warunkiem 
świadczenia danin w postaci 
żywności, drewna, transportu 
i robotników do rozbiórki do-
mów opuszczonych przez Pola-
ków. Do czasu zbrodni wieś wy-
wiązywała się z danin. Upowcy 
mianowali sołtysem Adolfa Obor-
skiego. 12 lipca 1943 roku rano 
upowcy opanowali wieś, po czym 
spalili większość jej mieszkań-
ców w stodole. Niektóre ofiary 
były mordowane w innych miej-
scach. Przeżyło 11 osób, głównie 
tych, które były nieobecne we wsi 
podczas zbrodni. W tym samym 
czasie doszło również do innego 
okrutnego mordu na parlamenta-

riuszach polskiego rządu podczas 
umówionego spotkania polsko-
-ukraińskiego. Zygmunt Rumel  
ps. „Krzysztof Poręba” udał się 
10 lipca 1943 do kwatery lokal-
nego dowództwa SB OUN wraz 
z przedstawicielem Okręgu Wo-
łyńskiego AK Krzysztofem Mar-
kiewiczem ps. „Czort” i woźnicą 
Witoldem Dobrowolskim. Poje-
chali bez broni i obstawy, a rezul-
tatem tych rozmów była okrutna 
śmierć , nieopodal wsi Kustycze 
na Wołyniu. Do dnia dzisiejszego 
niewiadomo nawet gdzie znajdują 
się ich szczątki.

Źródła: 
1) Mieczysław Leśkiewicz : 
„Świadkowie mówią- Podstęp” 
http://nawolyniu.pl/ksiazki/pliki/
swiadkowie.pdf
2) https://wolyn.org/index.php/
publikacje/1505-wspomnienia-
c z e s l a w a - i - h e l e n y - z y c z k o -
z - d o m u - f u r t a k - z - k o l o n i i -
k i s i e l o w k a - w - p o w i e c i e -
horochow-na-wolyniu-1925-1944
3) https://wolyn.org/index.php/
publikacje/892-jak-bohaterzy-
z-lasu-winarzyskiego-zadeptali-
per-woynia
4) https://wolyn.org/index.php/
informacje/411-wspomnienia-pe-
troneli-wadyga
5) https://wolyn.org/index.php/
informacje/738-wspomnienia-
lucyny-schiesler-z-d-roycka-
z-kolonii-mikoajpol-w-pow-
wodzimierz-woyski-na-woyni
6) https://wolyn.org/index.php/
informacje/1260-nimci-napaly-
-noczju-na-dominopol
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KALENDARIUM 
LUDOBÓJSTWA. 
Lipiec 1946 
Stanisław Żurek
   4 lipca:   
We wsi Grochowce pow. Prze-
myśl Ukraińcy zamordowali Sta-
nisława Sito.     
We wsi Prusie pow. Lubaczów 
zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Radruż pow. Rawa Ru-
ska banderowcy zamordowali 
Ukraińca Dymitra Rabika. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 
We wsi Terka pow. Lesko: „4 
lipca 1946 bojówki OUN uprowa-
dziły 5 mieszkańców Terki; jedne-
go Polaka i 4 Ukraińców (którzy 
zmienili wyznanie na rzymskoka-
tolickie). Pośrednio w wyniku po-
wyższego zdarzenia kapitan Lu-
cjan Zubert (zastępca dowódcy do 
spraw liniowych 36 Komendy) 6 
lipca wydał wydał rozkaz wzięcia 
zakładników.” (https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Zbrodnie_w_Terce ) 
   6 lipca:   
We wsi Terka pow. Lesko upo-
wcy zamordowali 4 Polaków oraz 
Ukraińca Dymitra Martyniuka za 
odmowę wstąpienia do UPA. Inni: 
UPA uprowadziła do lasu jedne-
go Polaka i czterech Ukraińców 
z Terki. Na wieść o tym kpt. Zu-
ber, dowódca stacjonującego w 
pobliskiej Wołkowyi 8 Oddziału 
36 Komendy Wojsk Ochrony Po-
granicza, wziął 30. ukraińskich 
zakładników. Ogłosił, że jeśli w 
ciągu doby banderowcy uwolnią 
Polaków, pozwoli zakładnikom 
wrócić do domów.  
We wsi Żużel pow. Sokal ok. 
godz. 23 banderowcy przepro-
wadzili jednoczesny atak na dwie 
strażnice: w Bełżcu i Żużlu. Wo-
pistów ostrzelano ogniem broni 
maszynowej i „torpedami”. Gdy 
budynek strażnicy w Żużlu stanął 
w płomieniach, strzelcy ruszyli do 
szturmu na okopanych wopistów. 
Starcia trwały do wczesnych go-
dzin rannych. Podczas boju wieś 
Żużel spłonęła w 60%. 
   7 lipca:   
We wsi Dubiecko pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali sklepy, spali-
li budynek sądu i gminy oraz za-
mordowali 3 Polaków.   
We wsi Mchawa pow. Lesko za-
mordowali 4 Polaków 
We wsi Terka pow. Lesko „wie-
czorem grupy ukraińskie przypro-
wadziły dwóch zakładników (Po-
laka i jednego z Ukraińców) do 
Terki i powiesili na przydrożnym 
drzewie, uprzednio rozbijając im 
głowy kolbami”.  (https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Zbrodnie_w_Ter-
ce )  Byli to Jan Gankiewicz i Mi-
chał Łoszyn.
   8 lipca:
We wsi Teka pow. Lesko żołnie-
rze WOP umieścili w drewnianym 
domu 20 osób wziętych jako za-
kładnicy. „W morderstwie bezpo-

średnio uczestniczyło 2 żołnierzy 
pochodzących z Kresów Wschod-
nich, którzy prawdopodobnie mie-
li się zgłosić do wykonania tego 
zadania na ochotnika, ponieważ 
ich bliscy zostali zamordowani 
przez podziemie ukraińskie. Pozo-
stali żołnierze pilnowali otoczenia 
budynku. Morderstwa dokonano 
przy użyciu pistoletu maszynowe-
go i obrzuceniu wnętrza budynku 
granatami, następnie chatę ob-
lano benzyną i podpalono. Zgi-
nęło 20 niewinnych osób. Prócz 
wspomnianych ofiar, żołnierze po 
tym zdarzeniu zamordowali kolej-
nych 7 ukraińskich mieszkańców 
Terki, oraz 3 mężczyzn, odprowa-
dzonych wcześniej na cmentarz. 
Żołnierze WOP zabili w sumie 30 
osób i spalili kilkanaście gospo-
darstw. W 1999 roku w tej spra-
wie Delegatura IPN w Rzeszowie 
prowadziła śledztwo nr S 7/00/Zk, 
w toku którego udało się ustalić 
jednego sprawcę – był nim Hry-
horij Łoszycia, Ukrainiec, współ-
pracujący z żołnierzami Odcinka 
WOP w Wyłkowyi. Nie posta-
wiono mu zarzutów, bowiem już 
nie żył (zmarł w 1991). Zarzuty 
przedstawiono także dwóm byłym 
żołnierzom 36 Komendy Odcinka 
WOP, lecz z braku dostatecznych 
dowodów winy prokuratura zmu-
szona była odstąpić od oskarże-
nia.” (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Zbrodnie_w_Terce ) 
   9 lipca:   
We wsi Nowosiółki pow. Lesko:  
„9 lipca zaginął Kazimierz Szmit 
(ur. 1924 r.), który zbierał grzyby. 
Prawdopodobnie został zamor-
dowany.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 238). 
   12 lipca:   
We wsi Załuż pow. Sanok upo-
wcy uprowadzili 20-letniego Wła-
dysława Pelca, milicjanta, który 
zaginął bez wieści. 
   W nocy z 14 na 15 lipca:   
We wsi Wołkowyja pow. Lesko 
UPA zamordowała 32 Polaków 
a  4 uprowadzonych zaginęło bez 
wieści. „Wybrane osoby wiązano 
i żywcem wrzucano w ogień, nie-
którym „humanitarnie” podcina-
no wpierw żyły  (G.  Motyka..., s. 
376; Tak było w Bieszczadach). 
„Około godz. 24oo oddziały UPA 
zaatakowały Wołkowyję. W wio-
sce stacjonował korpus Wojsk 
Ochrony Pogranicza oraz znajdo-
wał się Posterunek MO. Ponadto 
przebywało tu wielu mieszkańców 
sąsiednich wiosek, wcześniej za-
atakowanych przez nacjonalistów 
ukraińskich. Dwie grupy uderzyły 
na obiekty zajmowane przez woj-
sko i milicję, zaś trzecia zaczęła 
palić domy i zabijać mieszkań-
ców narodowości polskiej. Od kul 
zginęli Franciszek P., Franciszek 
W., Stanisław F., Józef S., Jan P., 
Józef M., Michał F., Aleksandra 

Sz., Franciszek Sz., oficer Wojska 
Polskiego o nazwisku I. i jeden 
żołnierz. Ze szczególnym okru-
cieństwem sprawcy pozbawili ży-
cia: Stefanię P. – poprzez zakłucie 
bagnetem, Aleksandra W. – wy-
krojone nożem serce, ściągnięta 
z nadgarstków skóra, Antoniego 
P. – przebicie twarzy bagnetem, 
Franciszka J.– cios w skroń i po-
derżnięcie nożem gardła. Trzech 
nieustalonych z imienia i na-
zwiska żołnierzy zostało ciężko 
rannych. Nacjonaliści ukraińscy 
usiłowali dokonać zabójstwa Lu-
dwika W. i mężczyzny o nazwisku 
K., ale na skutek zacięcia broni 
udało im się zbiec. W czasie trwa-
jącej do godz. 15oo walki, spraw-
cy spalili ok. 80 budynków miesz-
kalnych i gospodarczych wraz z 
dobytkiem należących do ludności 
polskiej. Śledztwo umorzono 27 
sierpnia 2007 r. wobec niewykry-
cia sprawców czynu”. (IPN, sygn. 
akt S 69/07/Zi). „Nocą z 14/15 
lipca 1946 kureń UPA „Rena” 
skoncentrował swoje siły wokół 
Wołkowyi w celu likwidacji zgru-
powania WOP. O godz. 0.30 w 
nocy dokonano napadu na wieś 
połączonego z atakiem na straż-
nicę WOP równocześnie z kilku 
stron, od Terki, Zawozu, Polań-
czyka i Górzanki. Po pierwszym 
nieudanym szturmie UPA nastąpi-
ły następne prowadzone z niezwy-
kłą zaciętością. Atakujący starali 
się rozdzielić załogę na dwie czę-
ści. Równocześnie specjalna bo-
jówka SB UPA podpaliła wioskę 
i rozpoczęła mordowanie polskiej 
ludności. Wybranych Polaków 
wiązano i wrzucano żywcem do 
płonących budynków, a niektórym 
- przed wrzuceniem w ogień - hu-
manitarnie podcinano gardła. W 
tak okrutny sposób zamordowano 
wówczas 32 osoby. Ok. godz. 4.30 
broniąca się strażnica odparła 
ostatni atak. W strażnicy zginęło 
wówczas dwóch żołnierzy (oficer 
Rosjanin i milicjant), a 6 było ran-
nych. Wycofując się upowcy upro-
wadzili do lasu 15 osób cywilnych 
i ślad po nich zaginął. Nie wiado-
mo do dziś gdzie i jaką śmiercią 
zginęli. Napastnicy spalili wów-
czas we wsi 27 polskich domów. 
Po nieudanym ataku sotnie zacza-
iły się w pobliżu przygotowując 
zasadzkę na ewentualny pościg. 
Istotnie wysłano ze strażnicy gru-
pę bojową w celu ścigania napast-
ników. Przed wejściem w zasadzkę 
uratował żołnierzy towarzyszący 
im pies, który wyczuł bandę w le-
sie i ostrzegł. Wopiści w pośpiechu 
wycofali się z powrotem do garni-
zonu.”.  (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Wo%C5%82kowyja)   
   15 lipca:  
We wsi Wołkowyja pow. Lesko 
upowcy zamordowali Polkę, Ro-
zalię Pacławską, lat 21. 
We wsi Zapałów pow. Jarosław 
zamordowani zostali 2 Polacy: 

Jan Dudek  i Piotr Małek. 
   W nocy z 15 na 16 lipca:   
We wsi Bukowiec  pow. Lesko 
zamordowany został Michał Fry-
czek.  
   16 lipca:   
We wsi Mołodycz pow. Jarosław 
w walce z UPA  poległ plut. Wła-
dysław Kicznik, ur. w 1921 r.  
Na trasie Stężnica – Wołkowy-
ja pow. Lesko UPA zamordowa-
ła Antoniego Pasławskiego. „W 
dniu 16 lipca 1946r. na trasie 
miejscowości Stężnica – Wołko-
wyja zaginął Antoni P., który szedł 
do Wołkowyi odwiedzić rodzinę. 
Ponieważ tereny te były opanowa-
ne przez oddziały nacjonalistów 
ukraińskich przypuszczano, że po-
niósł śmierć z ich rąk.. Śledztwo w 
tej sprawie zakończono 27 sierp-
nia 2007r. wydaniem postanowie-
nia o jego umorzeniu” (IPN, sygn. 
akt S 69/07/Zi).  
   17 lipca:  
W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl na cmentarzu komunal-
nym ma grób żołnierz WP Kulian 
Antoni ur. 1926, który zginął w 
obronie ludności polskiej 17 VII 
1946. (http://w.kki.com.pl/pioinf/
przemysl/zabytki/narodowej/ofia-
ry1.html ). 
   18 lipca:  
We wsi Zawadka pow. Lesko 
zamordowani zostali przez UPA: 
Konopelski Zdzisław rolnik, Ko-
nopelski Władysław (członek 
PPS), Konopelski Tadeusz (http://
www.rodaknet.com/rp_wyci-
slak_28.htm).   
   19 lipca:  
We wsi Cisowa pow. Przemyśl 
Ukraińcy zamordowali Jana Lin-
czowskiego, ur 24.06.1924, rolni-
ka. Został pochowany w Birczy. 
( http://w.kki.com.pl/pioinf/prze-
mysl/zabytki/narodowej/ofiary1.
html ). 
We wsi Pobiedno pow. Sanok 
upowcy z sotni „Chrina” obrabo-
wali i spalili 51 domów polskich 
oraz zamordowali 3 Polaków, 1 
ciężko poranili a 6 zostało popa-
rzonych.  
   20 lipca:   
W mieście Przemyśl woj. rze-
szowskie na przedmieściu Ukra-
ińcy zamordowali 2 Polaków. 
   W nocy z 20 na 21 lipca:   
We wsi Sowiny pow. Szprotawa 
Ukrainiec zamordował 6-osobo-
wą rodzinę Misków. „Poćwiar-
towane ciała pływały w piwnicy 
we krwi. Wydłubane oczy. Jednej 
z kobiet oprawca zadał ponad 
czterdzieści ran kłutych. Skala 
zwyrodnienia mogła porazić na-

wet osoby obyte z okrucieństwem 
wojny” - opowiadał funkcjona-
riusz MO Czesław Kowalczyk. 
Innemu z milicjantów krew wla-
ła się do buta. Nic dziwnego, że 
przez kilka dekad miejsce zbrodni 
zyskało mroczne miano „czerwo-
nej piwnicy”. I jeszcze przeko-
nanie, że była to zbrodnia na tle 
narodowościowym, że zamieszani 
w nią musieli być - ze względu na 
skalę okrucieństwa - przesiedleni 
ukraińscy nacjonaliści. Czesław 
Kowalczyk zanotował, że zwłoki 
Misków leżały tuż obok wejścia. 
Natomiast ciała ich czwórki dzieci 
złożone zostały w stos, w głębi po-
mieszczenia. Rodzice mieli skrę-
powane ręce, ich korpusy nosiły 
ślady licznych ciosów nożem, były 
pokryte sińcami, a zakrwawiony 
naskórek pod paznokciami zabi-
tych świadczył, że walczyli z mor-
dercą. Najwięcej ciosów - aż 41 - 
otrzymała właśnie najstarsza cór-
ka Misków. Napastnik wydłubał 
jej również lewe oko. /.../ Według 
ustaleń śledztwa sprzed ponad 70 
lat, do bestialskiej zbrodni doszło 
w nocy z 20 na 21 lipca 1946 roku 
w Szprotawie-Iławie (Sowiny), na 
przedmieściu Szprotawy, w domu 
przy ulicy Polnej 6 [inne wersje 
mówią o nr 4]. Zamordowano 
6-osobową rodzinę Misków, Sta-
nisława i Annę oraz ich dzieci: 
Bonifacego (lat 21), Łucję (lat 
18), Stanisławę (lat 12) i Włady-
sława (lat 4). Ich ciała znaleziono 
rankiem 21 lipca 1946 r. w piw-
nicy, w którym mieszkali. W toku 
śledztwa aresztowano cztery oso-
by: 3 osoby cywilne i milicjanta 
z Powiatowej Komendy MO w 
Szprotawie, Stefana Troszczen-
ko. Troszczenko po aresztowaniu 
trafił do więzienia we Wrocławiu, 
gdzie jeden z więźniów rozpoznał 
go jako Stefana Locha – znane-
go mu ukraińskiego nacjonalistę, 
który w czasie II wojny światowej 
należał do kolaboracyjnej forma-
cji Waffen-SS Galizien. Po wojnie 
trafił na Środkowe Nadodrze. W 
Szprotawie służył jako milicjant i 
zakochał się w Łucji Miskównie. 
Resztę już znamy. - Teraz jesteśmy 
już pół kroku od poznania całej 
prawdy - kończy Boryna. - Ale po-
jawiają się kolejne pytania. Dla-
czego człowiek z taką kartoteką, 
na dodatek winny krwawej zbrod-
ni w Szprotawie, po krótkim czasie 
wychodzi na wolność? Jak to moż-
liwe? Czy poszedł na współpracę 
i dysponował jakimiś kluczowymi 
informacjami? Dlaczego jako 
zbrodniarz wojenny i milicjant od-
powiadał przed sądem cywilnym? 
Czy Miskowie i zabójca się znali, 
zanim zamieszkali w Szprotawie? 
Czy wiedzieli coś o przeszłości 
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Opowieść swoją zacznę od dzie-
jów przydrożnej figury w Rado-
wiczach. Radowicze była to duża 
wieś, posiadająca kilka kolonii o 
odrębnych nazwach, ciągnąca się 
na przestrzeni około 5 kilometrów. 
Przed wojną było tam ok. 450 nu-
merów domów, z czego około 85 
przypadało na rodziny polskie. 
Była tu polska szkoła z klasami 
I-VI, przy czym nauka w klasie 
VI-ej trwała 2 lata, co stanowiło 
tyle co ukończenie siedmiu klas. 
Na wsi był młyn i punkt poczto-
wy. Ukraińcy posiadali cerkiew, 
a ludność polska jedynie figurę, 
która znajdowała się na skraju wsi 
od strony Turzyska. Tu zbierała 
się młodzież na majowych nabo-
żeństwach i tu mieszkańcy Rado-
wicz żegnali zmarłych w drodze 
na cmentarz w Turzysku. W 1939 
roku z inicjatywy Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Żeń-
skiej postanowiono wybudować 
nową figurę murowaną, gdyż ist-
niejący drewniany krzyż rozpadał 
się. Ofiarnymi organizatorkami 
tej akcji były dwie młode człon-
kinie KSMŻ – Eugenia Rakow-
ska i Władysława Kulesza. Figurę 
zaś wymurował Wincenty Szew-
czyk. Jej wyświęcenie odbyło się 
bardzo uroczyście. Z Turzyska 
przyjechał ksiądz, który odpra-
wił mszę św. W czasie jej trwa-
nia spalono na stosie resztki sta-

rej figury. W uroczystości wzięli 
udział niemal wszyscy polscy 
mieszkańcy Radowicz. Wkrótce 
potem wybuchła wojna. Najpierw 
przez Radowicze przejeżdżało 
Wojsko Polskie, potem pokazali 
się uciekinierzy z centralnej Pol-
ski. Następnie przyszli Sowieci. 
Ludność ukraińska witała ich en-
tuzjastycznie i chętnie wskazywa-
ła im „pomieszczikow”. Jednym 
z pierwszych aresztowanych był 
właściciel majątku w Litynie Szu-
mowski, a z Radowicz mój ojciec 
Antoni. Pamiętam jak żołnierze 
sowieccy okrążyli nasz dom, 
zabierając ojcu broń, pistolet i 
strzelbę myśliwską. Następnie za-
rekwirowali jedną parę koni z wo-
zem, na który załadowali zrabo-
wane rzeczy. Ojciec, aresztowa-
ny, musiał iść pieszo za wozem, 
a dwóch żołnierzy z bronią na 
wozie odwróconych do tyłu pil-
nowało go, żeby nie uciekł. Jadąc 
do Kowla po drodze pytali Ukra-
ińców, czy znają tego człowieka i 
jakim on był. Kiedy upewnili się, 
że nikt nic złego o ojcu nie powie-
dział, a wręcz przeciwnie – mówi-
li, że to dobry człowiek, wówczas 
pozwolili mu wsiąść na wóz. W 
Kowlu odbyło się przesłuchanie. 
Interesowało ich szczególnie to, 
w jaki sposób ojciec zdobył mają-
tek (gospodarstwo 40 ha i młyn). 
Kiedy wyjaśnił, że nabył to w 

uczciwy sposób, z pracy swoich 
rąk, zwolnili go, oddając konie i 
wóz. Resztę zatrzymali dla siebie. 
Następną z ofiar Sowietów była 
rodzina Bartoszewskich, z której 
aresztowali Adolfa, Antoniego i 
Piotra. Osądzono ich początkowo 
na karę śmierci, potem ułaska-
wiono skazując na 10 lat zsyłki na 
Sybir. Na Sybir wywieźli jeszcze 
rodzinę leśniczego i policjanta 
Lasaka wraz z dziećmi. Pozostali 
Polacy wspierali ich wysyłając im 
paczki żywnościowe. Jednocze-
śnie każda rodzina polska przy-
gotowywała się do ewentualnego 
wywozu na Sybir, przygotowując 
żywność, np. suchary oraz ciepłą 
odzież. Żyliśmy pełni smutku 
i niepewności, gdy tymczasem 
Ukraińcy cieszyli się, urządzali 
zabawy połączone z inscenizacją 
zrzucania kajdan z rąk. Tupiąc 
w tańcu wołali „głubsza Polsza”, 
co oznaczało, że upadłą Polskę 
wdeptują w ziemię coraz głębiej. 
Były też i wyjątki. W sąsiedniej 
wsi Tuliczowie na podobnej im-
prezie pewien politruk zapytał 
starego Ukraińca, czy słyszał, że 
będą oni (Ukraińcy) mieli taką 
wolność. Ten odpowiedział: „Ja 
nie słyszałem, ale starzy ludzie 
mówili, że będzie antychryst i oto 
on jest”. Oprócz organizowania 
propagandowych widowisk, za-
brali się bolszewicy do budowy i 

przebudowy. Na pierwszy ogień 
poszły budowy typu wojskowe-
go – droga i lotnisko w Dolsku – 
oczywiście w czynie społecznym. 
Każdy mieszkaniec wsi, nieza-
leżnie od narodowości, miał obo-
wiązek pracować za darmo, kon-
no lub pieszo przy budowie tego 
lotniska. Kiedy ktoś po przepra-
cowaniu tygodnia był zwalniany 
do domu, to za dwa lub trzy dni 
otrzymywał od sołtysa ponow-
ny nakaz udania się do tej pracy. 
I tak było ciągle. Nie wszyscy 
pracowali przy budowie lotniska. 
Były też inne prace. Opowiadała 
mi siostra Zofia o budowie dro-
gi we wsi Radowicze w pobliżu 
wcześniej opisanej figury. Praca 
polegała na tym, że należało ko-
pać ziemię na jakimś pagórku, 
ładować na wozy, a następnie 
zasypywać tą ziemią jamy na 
drodze. Jako pagórek wybrali so-
bie Ukraińcy miejsce, gdzie stała 
polska figura. Cel był oczywisty – 
rozkopać pagórek, a figura sama 
przewróci się i zniknie razem z 
upadłą Polską. 

Pracujący tu młodzi Polacy posta-
nowili jednak bronić swej świę-
tości, którą tak niedawno sami 
wznosili. Udali się więc Molenda 
i Budzisz do telefonu i zadzwonili 
do Seliorody – sędziego śledczego 
w Turzysku. Ten zareagował na-

tychmiast. Przyjechał na spienio-
nym koniu na miejsce zdarzenia. 
Na wstępie zapytał siostrę, czy jej 
jest przykro z powodu niszczenia 
figury przez Ukraińców. Usły-
szawszy odpowiedź twierdzącą 
zapytał z kolei Ukraińców, czy 
Polacy przed wojną przychodzili 
do ich cerkwi i czy naśmiewali się 
z ich Boga. Usłyszał od nich, że 
owszem przychodzili, żenili się i 
chrzcili dzieci, a z Boga ich nie 
naśmiewali się. „To dlaczego wy 
niszczycie ich figurkę?” – zapytał 
i kazał wszystkim przyjść wie-
czorem na spotkanie. Na zebraniu 
obecny był mój brat Stanisław. 
Ów sędzia na wstępie wyjaśnił, 
że Konstytucja ZSRR jednakowo 
traktuje wszystkie narodowości 
oraz ich wyznania religijne. Po-
tem rzekł: „Oto taka młoda Polka 
powiedziała, że jest jej przykro. 
Co by było, gdyby to powiedział 
stary Polak?” I tak dzięki ludzkiej 
postawie sędziego figura ocala-
ła i stoi tam po dzień dzisiejszy. 
Słyszałem od miejscowych Ukra-
ińców, że po wojnie byli tacy, któ-
rzy ponownie chcieli dokonać za-
machu na nią, ale zaniemogli. Po-
tem zamknięto im cerkiew i owa 
figura stała się jedynym publicz-
nym świętym miejscem, gdzie 
można było pomodlić się i po-
prosić Boga o pomoc w różnych 
nieszczęściach. A nieszczęść nie 
brakowało. Wróćmy jednak do 
czasów wojny i do „pierwszych 
Sowietów”. Budowa obiektów 
wojskowych była na pierwszym 
miejscu. Drugim ważnym celem, 
jaki sobie postawili bolszewicy, 

Niebepieczni sąsiedzi. 
Ryszrd Romankiewicz

mordercy i to był prawdziwy po-
wód śmierci całej rodziny?” (Da-
riusz Chajewski: Szprotawskie 
„Archiwum X”. Czerwona piwni-
ca nadal skrywa tajemnicę zbrodni 
sprzed lat; w: https://polskatimes.
pl/szprotawskie-archiwum-x-
czerwona-piwnica-nadal-skrywa-
tajemnice-zbrodni-sprzed-lat/ar/
c1-14254503 ; 7 lipca 2019 ).   
We wsi Żohatyn pow. Przemyśl 
upowcy uprowadzili i zamordo-
wali w lesie 3 Polaków, w tym 
kobietę i 19-letniego Kazimierza 
Lekkiego. 
   22 lipca:   
We wsi Tarnawka pow. Prze-
myśl zostało zamordowane na 
drodze przez UPA małżeństwo 
Maria i Piotr Gerula, lat 31.  
   24 lipca:   
W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl na cmentarzu komu-
nalnym ma grób 12 żołnierzy 
WP: Adamski Władysław ur. 
1923, Jarzecki Henryk ur. 1923, 
Jegier Marian ur. 1923, Mika Jan 
ur. 1922  Mizgier Jerzy ur. 1924, 
Piętka Józef ur. 1924, Purwin Jó-
zef ur. 1924, Rynkiewicz Józef ur. 
1923, Wardak Jan ur. 1925, Woj-
ciechowski Stanisław ur 1923, 
Wojciuszkiewicz Józef ur. 1924, 
Ziała Cezary ur. 1924, którzy zgi-
nęli w obronie ludności polskiej 
24 VII 1946.  (http://w.kki.com.
pl/pioinf/przemysl/zabytki/naro-
dowej/ofiary1.html ). 
We wsi Budomierz pow. Jawo-
rów bojówkarze UPA przebrani 
w mundury żołnierzy WP upro-
wadzili i zamordowali Antoniego 
Pacanowskiego lat 31 oraz Jana 
Godzinę. Także: 24 lipca 1946 r. 

lub 1 lutego 1947 r. zamordowali 
gajowego Rudolfa Kulmatyckie-
go.(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 
We wsi Jabłeczna pow. Biała 
Podlaska z rąk UPA zginął Miko-
łaj Plażuk, rolnik. Po wyzwoleniu 
wstąpił do MO i pełnił służbę na 
posterunku w Zabłociu jako za-
stępca komendanta w stopniu ka-
prala. Był członkiem PPR. Został 
zabity w Jabłecznej podczas po-
bytu u żony. Okrutnie torturowa-
ny został dobity na oczach rodzi-
ny doskonale znającej oprawców.  
(Agnieszka Kolasa: Działalność 
OUN-UPA w regionie bialskopo-
dlaskim; w: Radzyński Rocznik 
Humanistyczny 7, 2009).  
We wsi Jawornik Ruski pow. 
Dobromil (pow. Przemyśl) w 
zasadzce UPA zostało wziętych 
do niewoli 14 młodych żołnierzy 
ze szkoły podchorążych w Prze-
myślu, z 28. Pułku Piechoty. Ich 
grób został odnaleziony w 2015 
roku. Historyk dr hab. Andrzej 
Zapałowski ujawnił, że odnale-
zienie ciał było możliwe tylko 
dzięki determinacji i prywatnemu 
finansowaniu wstępnych badań 
przez kilka osób z Dynowa. Dzię-
ki podjętym przez siebie działa-
niom, około kilometra od Jawor-
nika odkryli zamaskowaną jamę z 
ludzkimi kośćmi. W grudniu 2015 
roku złożono zawiadomienie do 
Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Rzeszowie, która 
zarządziła prace ekshumacyjne. 
W toku prac przeprowadzonych 
w lipcu 2016 roku odsłonięto 14 
szkieletów, a prawdopodobnie 

także miejsce egzekucji, zlokali-
zowane powyżej jamy grobowej 
o wymiarach 2×3 m. Ciała za-
mordowanych wrzucono do niej 
chaotycznie, w dwóch warstwach. 
Przy dwóch szkieletach odkryto 
szkaplerze, pierwszy z wizerun-
kami Matki Boskiej Częstochow-
skiej i św. Antoniego Padewskie-
go, drugi z Najświętszym Sercem 
Jezusa i MB Karmelitańską. Przy 
innym szkielecie, w zaciśniętych 
paliczkach dłoni znaleziono sy-
gnet z inicjałami: w dużą literę 
H wpisano literę K. Zabita oso-
ba do końca trzymała go w dłoni 
zapewne wiedząc, że dzięki temu 
zostanie później rozpoznana. 
Uprowadzeni polscy żołnierze 
przed śmiercią byli maltretowani, 
na co wskazały badania specjali-
stów z Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Szczecinie. 
Na kościach znaleziono liczne 
ślady uszkodzeń, pęknięcia i zła-
mania, które w ocenie biegłych 
powstały na skutek postrzałów i 
silnych uderzeń, prawdopodobnie 
pobicia. Zgadzałoby się to z infor-
macjami z odnalezionego raportu 
UPA, wskazującymi, że żołnierze 
WP byli przed śmiercią przesłu-
chiwani i zapewne torturowani. 
Według relacji jednego ze świad-
ków przesłuchanych w ramach 
śledztwa, w stronę lasu jawornic-
kiego prowadzono grupę Polaków 
„jedynie w samej bieliźnie, bez 
obuwia, skrępowanych za ręce”. 
Badania i śledztwo IPN pozwoliły 
też ustalić, że Polaków pojmano i 
zamordowano najprawdopodob-
niej z rozkazu Michała/Mychajło 
Dudy „Hromenki”, na co wska-
zuje raport jednego z ukraińskich 
dowódców Wasyla Mizernego 

„Rena” oraz wyjaśnienia złożone 
w postępowaniu karnym przez 
Włodzimierza Szczygielskiego 
ps. „Burłaka”, który przyznał, że 
podczas starcia wzięto do niewo-
li 14 Polaków, ale odpowiedzial-
ność za ich zamordowanie zrzucił 
na „Hromenkę”. Zdaniem proku-
rator IPN, w egzekucji polskich 
żołnierzy brała udział zapewne 
Żandarmeria Polowa sotni „Hro-
menki”, licząca około 7 osób. Nie 
udało się jednak nawet ogólnie 
ustalić ich personaliów. W rozmo-
wie z PAP prokurator Śmiechow-
ska powiedziała, że w śledztwie 
ws. zbrodni UPA w Jaworniku 
Ruskim, popełnionej w lipcu 1946 
roku na 14 żołnierzach 28. Pułku 
Piechoty WP, przyjęta jest kwali-
fikacja zbrodni ludobójstwa. – Ta 
zbrodnia obrazuje skalę przemocy 
UPA wobec Polaków – uzasadniła 
prok. Śmiechowska. – Skala tych 
zdarzeń była tak ogromna, że te 
ofiary – 14 polskich żołnierzy – są 
jak gdyby namacalnym przykła-
dem tego, w jaki sposób postępo-
wano w tamtym czasie z osobami 
narodowości polskiej. (Kresy.pl) 
   26 lipca:  
We wsi Malawa koło Birczy 
pow. Przemyśl uprowadzili Józe-
fa Kaczmarskiego, sołtysa, który 
zaginął bez wieści.   
We wsi Wysocko pow. Jarosław 
upowcy zamordowali 5 żołnierzy 
WP stanowiących ochronę mająt-
ku.  
We wsi Ustianowa pow. Lesko w 
walce z UPA poległ milicjant Sta-
nisław Stach. 
   27 lipca:   
We wsi Bachów pow. Przemyśl 

zamordowali 3 Polaków, w tym 
2 kobiety: Zofię Król i Katarzynę 
Pawłowską, lat 20.  
   W nocy z 29 na 30 lipca:   
We wsi Szklarki pow. Gorlice 
Ukraińcy obrabowali gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 
Polaka o nazwisku Woźniak. 
   W lipcu: 
We wsi Horyniec pow. Luba-
czów w lipcu 1946 r. zamordowali 
oficera WP Stanisława Gilowskie-
go. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 
     W okresie październik 1944 – 
lipiec 1946:   
W miasteczku Drohobycz  woj. 
lwowskie banderowcy zamordo-
wali 15 Polaków. 
W nocy 31 lipca połączone sotnie 
„Rena” i „Bajdy” dokonały rów-
noczesnych napadów na poste-
runki MO w Baligrodzie, Kopal-
nianym, Zahoczewie. Po ciężkiej 
walce posterunki w Kopalnianym 
i Zahoczewie zostają rozbite. Za-
łoga w Baligrodzie, mimo strat, 
zdołała się obronić (S. Myśliński).  
Pod Tworylnem sotnia Bira 
ostrzelała kolumnę okolicznych 
mieszkańców przechodzących 
przez granicę Związku Radziec-
kiego: mężczyzn, kobiety, dzieci, 
starców, furmanki załadowane 
dobytkiem, krowy,  konie,  owce,  
kosze z kurami,  toboły statków 
domowych, wory z zeszłorocz-
nym ziarnem. „Przeszło godzinę 
trwała masakra. /.../ Siedemnaście 
osób cywilnych zabitych, dwa-
dzieścia jeden rannych” (J. Ger-
hard).  
 Stanisław Żurek 
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była kolektywizacja. Środkiem 
do niej był system podatkowy, 
zwłaszcza niekończące się do-
miary podatkowe, odpowiednia 
progresja podatkowa itp. Już po 
kilku miesiącach władzy radziec-
kiej w Radowiczach powstał 
kołchoz. Mój ojciec, nie chcąc 
zapisać się do kołchozu, zrzekł 
się na jego rzecz większości swej 
ziemi pozostawiając sobie tylko 5 
hektarów. W ten sposób z kułaka 
stał się chłopem małorolnym, co 
dawało możliwość przetrwania 
przez jakiś czas. Na naszym polu 
oddanym do kołchozu Ukraiń-
cy posadzili ziemniaki. Kiedy 
w 1941 roku wybuchła wojna i 
przyszli Niemcy, kołchoz rozpadł 
się i ojciec miał prawo wszystkie 
ziemniaki zebrać sam, nie dzie-
ląc się z byłym kołchozem, który 
innej działki z ziemniakami nie 
posiadał. Tak jednak nie zrobił. 
Wydzielił sobie tylko część, a po-
zostałe pozwolił kołchoźnikom 
wykopać. Być może był to jeden 
z czynników, który zadecydo-
wał o tym, że oszczędzono naszą 
rodzinę i nie wymordowano w 
pierwszej kolejności, uważając za 
ludzi bezpiecznych. Z odejściem 
Sowietów wiąże się dla naszej 
rodziny bardzo niebezpieczne 
wydarzenie, które o włos nie 
skończyło się tragicznie. Otóż w 
chwili wybuchu wojny niemiec-
ko-sowieckiej sąsiadka Ukrain-
ka oskarżyła nas w NKWD, że 
przechowujemy niemieckiego 
szpiega. Okazją do tego był fakt, 
że kilka dni wcześniej wstąpił do 
nas daleki krewny, który wracał 
z robót w Dolsku i był ubrany w 
płaszcz żołnierski WP. Wiedząc 
o tym, że gdy pojawi się w domu 
to otrzyma ponowny nakaz pracy, 
szedł powoli, wstępując po dro-
dze do znajomych i krewnych. 
Wyszedł z założenia, że lepiej 
podróżować niż pracować. Jego 
obecność u nas stała się podsta-
wą do wniesienia skargi. Wojna 
wybuchła 22 czerwca 1941 roku 
w niedzielę, a już w poniedziałek 
mieliśmy „gości”. 

Wpadła grupa żołnierzy NKWD. 
Wypędzili nas z domu i postawi-
li przed płotem z zamiarem roz-
strzelania. Pamiętam, jak w odle-
głości około 5 metrów ustawiony 
był karabin maszynowy, przy 
którym leżał żołnierz, czekający 
na rozkaz swego dowódcy. Ten 
jednak okazał się człowiekiem i 
odpowiadał mu ciągle: „postoj, 
postoj…”, a sam zdecydował 
przeprowadzić „dopros”. W tym 
celu wzięto mojego starszego 
brata Mieczysława, wyciągnięto 
go za stodołę i okropnie zbito, że 
aż cały był siny. Kiedy nic z nie-
go nie wydusili, pozostawili nas 
całych przy życiu i odjechali. Z 
całej rodziny ocalałby wówczas 
jedynie najstarszy brat Stanisław, 
który w niedzielę był w kościele 
w Zasmykach i zanocował u ro-
dziny w Janówce. Do domu wró-
cił w poniedziałek po południu, 
po odjeździe Sowietów. Gdyby 
o tym fakcie ojciec doniósł po-
tem Niemcom, los owej Ukrainki 
byłby zapewne tragiczny. Lecz on 
– zgodnie z zasadą chrześcijań-
ską – nie zrobił tego. I tak oto na 
ziemię wołyńską przyszedł drugi 
okupant. W pierwszej kolejności 
Niemcy rozprawiali się z komu-
nistami. Przypominam sobie, że 

aresztowali około 18 komunistów 
i rozstrzelali w lesie radowickim. 
Pozostali okazali się obywatelami 
lojalnymi wobec hitlerowców i 
chętnie im służyli, zaciągając się 
masowo do żandarmerii. Niemcy 
jak wiadomo likwidowali ludność 
żydowską. W tej zbrodni żandar-
meria złożona z Ukraińców chęt-
nie ich wyręczała. Młodzież pol-
ska do współpracy z Niemcami 
nie angażowała się, ograniczając 
się do nielicznych przypadków 
pracy w charakterze sekretarki, 
tłumaczki. W tym czasie część 
naszej młodzieży w Radowiczach 
należała do AK. Pierwszym orga-
nizatorem i dowódcą miejscowej 
placówki był Eugeniusz Leśniew-
ski, który przed wojną był żołnie-
rzem zawodowym i posiadał sto-
pień podoficerski lub chorążego. 
On to skupił wokół siebie grupę 
wiernych i oddanych młodych 
Polaków. Wiadomo mi jest, że 
przez pewien krótki czas była u 
niego drukarenka przerzucona tu 
z Rożyna. Następnie od Leśniew-
skich przerzucono ją do Osiecz-
nika. W Osieczniku znajdowała 
się na przemian: u M. Wielgata, 
u Teofila Nadratowskiego i u 
Hipolita Leszczyńskiego, który 
ją obsługiwał. Podziemna prasa 
była kolportowana dla członków 
AK z zachowaniem ścisłej tajem-
nicy. Została ona później nieco 
rozluźniona w obliczu zbliżają-
cego się niebezpieczeństwa ze 
strony nacjonalistów ukraińskich. 
Dwaj moi starsi bracia – Stani-
sław i Mieczysław – zaopatrzyli 
się w broń. Za posiadanie broni 
za Niemców groziła kara śmierci. 
Rozstrzeliwano z reguły całe ro-
dziny. Mieszkając we wsi zdomi-
nowanej przez Ukraińców należa-
ło zachować szczególną czujność. 
Byliśmy obserwowani. Zdarzały 
się czasem niespodziewane wi-
zyty Ukraińców, z którymi nie 
było wcześniej żadnych kontak-
tów. Jednym z nich był Kostek 
Terypora, który ośmielił się bez 
pytania obejść wszystkie nasze 
pokoje, stawiając przy tym głupie 
pytania. Wiosną 1943 roku ktoś 
strzelił od strony sąsiada Onisieja 
do mojej siostry Ireny. Kula świ-
snęła jej koło głowy. Świadczy to 
o tym, że byliśmy obserwowani. 
Mimo to moi bracia zdołali za-
chować konspirację. W zdobyciu 
broni – 10 karabinów – pomogła 
rówieśniczka Stanisława – Maria 
Molenda, zwana u nas w domu po 
prostu Molendzianką. Przed woj-
ną była u nas służącą. W czasie 
wojny z różnych względów służ-
by u nas nie było. Wyręczano się 
dorosłymi dziećmi. Za Niemców 
brat Stanisław pojechał do Marii 
Molendy, żeby jej zaorać kawa-
łek pola i zasiać zboże. W czasie 
obiadowego obrokowania koni 
natknął. się na ciężki snopek zbo-
ża. Okazało się, że w środku był 
karabin. W rozmowie z Marią do-
wiedział się o miejscu, gdzie jest 
więcej karabinów. Zebrał więc 
je wszystkie razem – 10 sztuk 
i przywiózł do domu. Następ-
nie ukrył je, zakopując w ziemi, 
daleko od budynków. Niektóre 
były zardzewiałe, więc należa-
ło je oczyścić i zakonserwować. 
Wszystkie te czynności robili tyl-
ko dwaj bracia – Stach i Mietek. 
Pozostała rodzina nic o tym nie 
wiedziała. Dopiero wiosną 1943 
roku, kiedy zamordowano trzech 

Leśniewskich (ojca i dwóch sy-
nów), w tym dotychczasowego 
dowódcę placówki AK Eugeniu-
sza Leśniewskiego, tajemnica po-
siadania broni została rozluźniona 
i powiadomiono o niej stryja Zyg-
munta, który jako starszy kawaler 
mieszkał z naszą rodziną. 

Spodziewano się, że podobny 
mord może i u nas nastąpić. I na 
pewno wielu Polaków by zgi-
nęło, gdyby nie przytomność 
bohaterskiego dowódcy Gienka 
Leśniewskiego, który w ostatniej 
chwili zdołał ukryć dokumenty 
konspiracyjne w wiadrze i przy-
sypać je obierkami. Gazetki nato-
miast ukrył w popielniku. Kiedy 
banda wkroczyła do mieszka-
nia, przeszukała pomieszczenia 
i dwukrotnie dokonała rewizji 
osobistej, niczego nie znajdując. 
Gienek posiadał jednak ukry-
ty w trzewiku pistolet – „szóst-
kę”. Dzień wcześniej zamienił 
się na pistolety z moim bratem 
Stanisławem, oddając mu swoją 
„dziewiątkę”. Tę szóstkę zdobył 
brat od sąsiada Chwedora, bied-
nego Ukraińca, który na wiosnę 
nie miał czym pola obsiać, więc 
zgodził się sprzedać broń za zbo-
że. I z tym pistoletem bohaterski 
Gienek wraz z bratem Antkiem 
zdołał zabić trzech bandytów i 
dwóch ranić. Inna wersja mówi, 
że zabił 5 upowców. Tragedia 
rozegrała się na polu pod lasem. 
Zabierając z domu Leśniewskich 
bandyci udawali Niemców i mó-
wili, że wiozą ich do Kowla. 
Kiedy jednak przed lasem, gdzie 
drogi rozchodziły się, bandyci 
skierowali się na drogę wiodącą 
do lasu, Gienek rozpoczął akcję. 
W walce zginęli wszyscy trzej Le-
śniewscy, ale nikogo nie wydali i 
zdołali zadać cios wrogowi. Zgi-
nęli nagle i posiadanych tajemnic 
nikomu nie przekazali. A przecież 
też mieli ukrytą broń. Opowiadał 
mi brat Mietek, że siostra Gienka 
Antonina wraz z kilkoma party-
zantami polskimi bezskutecznie 
poszukiwała tej broni. Wiem na-
tomiast od swojego rówieśnika, 
sąsiada-Ukraińca Bogdana Jew-
giena (niedawno zmarł), że po 
wojnie Ukraińcy znaleźli na polu 
Leśniewskich broń. Był tam mię-
dzy innymi karabin maszynowy. 
Po mordzie na Leśniewskich w 
naszym domu wzrosła czujność. 
Broń wykopano i przeniesiono 
do domu, gdzie stryj Zygmunt 
urządził specjalną skrytkę do jej 
przechowywania. Chodziło o to, 
by w razie potrzeby szybko z niej 
skorzystać. Każdej nocy bracia 
Mietek i Stach trzymali wartę na 
zewnątrz domu, oczywiście z bro-
nią. W ciągu maja i czerwca wi-
dać było łuny pożarów na wscho-
dzie. Pytani o to Ukraińcy dawali 
lakoniczną odpowiedź: „Nimci 
seło podpałyły”. 

Nikt z Polaków nie zdawał sobie 
sprawy ze zbliżającego się nie-
bezpieczeństwa i jego rozmiarów. 
Wiem, że brat Stanisław zamie-
rzał pójść do partyzantki w Do-
minopolu. Rodzice martwili się 
co powiedzieć sąsiadom Ukraiń-
com o przyczynie jego zniknięcia. 
Tymczasem fala mordów zaczęła 
się przybliżać coraz bardziej na 
zachód. Napływały niepokojące 
wieści o pojedynczych mordach, 
jak np. zabójstwie Leona Sakowi-

cza w Swiniarzynie, który wraz 
ze swoim bratem Stanisławem 
Sakowiczem skupował zboże po 
wsiach. W Swiniarzynie wstąpili 
do pewnego Ukraińca, u którego 
przebywali bandyci. Oni to wła-
śnie ich aresztowali, zabrali im 
wóz i konie. Następnie kazali iść 
obok wozu, który kierował się w 
stronę lasu. W pewnym momen-
cie młodszy, Stach, krzyknął do 
swego brata: „Leon, uciekaj!” 
i sam skoczył w bok do lasu. 
Strzelano do niego, ale żadna 
kula go nie dosięgła. Natomiast 
Leon otrzymał serię na miejscu 
i padł martwy. Tego rodzaju wy-
padki zdarzały się coraz częściej. 
Nie było już wątpliwości, kto 
to robi. Przecież w marcu 1943 
roku wszyscy Ukraińcy będący 
na służbie u Niemców uciekli do 
lasu, by budować „Samostijnu 
Ukrainu.” Nastał wreszcie dzień 
11 lipca 1943 roku, kiedy w ko-
ściele w Kisielinie oddalonym od 
Radowicz o około 25 kilometrów 
dokonano zbiorowego mordu na 
ludności polskiej. Już następnego 
dnia przybył do nas pan Ożarow-
ski i powiadomił o tym wydarze-
niu. Brat Stanisław natychmiast 
udał się do wsi, by spotkać się z 
kolegami z konspiracji i nowym 
dowódcą Nadratowskim, który po 
śmierci Leśniewskich zamieszkał 
u nich. Był on rodzonym bratem 
Leśniewskiej – matki. 

Na tymże spotkaniu zapadła de-
cyzja o ucieczce następnego dnia, 
tj. 13 lipca, do Zasmyk z bronią i 
rodzinami. Po powrocie brata ze 
spotkania rozpoczęto przygoto-
wania do ucieczki.. Robiono to 
jednak dyskretnie, by sąsiedzi ni-
czego nie zauważyli. Dnia 13 lip-
ca opuściliśmy swój dom zosta-
wiając większość dobytku, tj. 
świnie, bydło, drób, meble itp. Na 
dwie furmanki załadowaliśmy 
żywność i odzież. Zbiórka miała 
nastąpić o godzinie 13.30 na 
skrzyżowaniu dróg koło lityńskie-
go lasu. Nasze wozy przybyły 
pierwsze. Czekaliśmy na pozosta-
łe, ale nie nadjeżdżały. Pojawiły 
się dopiero około godziny 15.00. 
Było nas razem około 8 rodzin. 
Po krótkiej wymianie zdań męż-
czyźni podbiegli do swoich wo-
zów, skąd wyciągnęli karabiny i 
założyli na głowy szare furażerki 
z przypiętymi orzełkami. Widok 
był imponujący, bo oto po kilku 
latach niewoli ukazali się nam 
polscy żołnierze z bronią w ręku. 
A oto ich nazwiska: Jan Sobczyk, 
Henryk Sobczyk, Tadeusz Golik, 
Mieczysław Łodej, Mieczysław 
Bednarek, Rakowscy – Wacław, 
Stanisław, Mieczysław, Zygmunt, 
Antoni oraz Henryk Nadratowski. 
Chcę tu przy okazji podkreślić, że 
wszystka broń pochodziła z „arse-
nału” brata Stanisława. Dla tego 
zbrojnego oddziału konspiracja 
zakończyła się w zasadzie tu pod 
lityńskim lasem. Teraz wozy ru-
szyły w kierunku Zasmyk, a nasze 
zbrojne ramię ubezpieczało nas z 
przodu i z tyłu. Przejeżdżając 
przez Piórkowicze wywołaliśmy 
u Ukraińców zdziwienie i przera-
żenie. Trzeba było groźbą karabi-
nów zapędzić ludzi do domów 
torując sobie drogę do Zasmyk. 
Za Piórkowiczami nasze dwa 
wozy skręciły na Janówkę, gdzie 
mieliśmy rodzinę, a pozostałe 
wraz ze zbrojnym oddziałem uda-

ły się do Zasmyk, by tam wywo-
łać zaniepokojenie u ludności pol-
skiej, która obawiała się Niem-
ców. Fakt pojawienia się pierw-
szego zbrojnego oddziału wywo-
łał przede wszystkim u Ukraiń-
ców potężne wrażenie. Zaczęto 
ten fakt przekazywać sobie z ust 
do ust, a każdy starał się coś do 
tego dodać. W końcu wójt ukraiń-
ski w Turzysku, Tomczuk, ogłosił 
sołtysom na sesji, że do Zasmyk 
wywieziono dwa wozy broni 
ręcznej i maszynowej. Tego ro-
dzaju plotka sprzyjała Polakom. 
Miała olbrzymie znaczenie propa-
gandowe, budziła bowiem respekt 
Ukraińców wobec nas. W ten oto 
sposób już pierwszego dnia poby-
tu radowickiego oddziału w Za-
smykach, miejscowość ta urosła 
w oczach upowców do potężnej 
twierdzy. Tymczasem w Zasmy-
kach po przyjeździe uciekinierów 
wynikły problemy z zakwatero-
waniem i aprowizacją przyby-
szów. Zaszłą pilna potrzeba zdo-
bycia żywności dla oddziału. Wy-
korzystano wówczas propozycję 
brata Stanisława i dokonano 
zbrojnego wypadu do naszego ra-
kowickiego gospodarstwa, gdzie 
zaopatrzono się w kilka sztuk by-
dła, drób itp. Życie Polaków w 
Radowiczach po naszej ucieczce 
biegło przez kilka dni normalnie. 
Wielu ludzi wykazywało zdziwie-
nie, a nawet uważało za głupotę 
pozostawienie wszystkiego do-
bytku. Ukraiński nauczyciel z Ra-
dowicz przysłał list do nas na Ja-
nówkę, nakłaniając do powrotu. 
Okazało się, że było to złudzenie. 
Oto dotarł do Zasmyk goniec, 
który powiadomił dowództwo sa-
moobrony, że Ukraińcy spędzili i 
uwięzili w szkole pewną liczbę 
ludności polskiej z Radowicz z 
zamiarem wymordowania jej. De-
cyzję o przyjściu uwięzionym z 
pomocą podjęto natychmiast. 
Cały oddział wsiadł na dwie fur-
manki i kilka rowerów i ruszono 
pędem do Radowicz. Nie wiedząc 
jednak jakimi siłami dysponuje 
przeciwnik, zastosowano szantaż. 
Udano się do sołtysa Ukraińca, 
którego mój brat Stanisław sterro-
ryzował, przystawiając mu pisto-
let do głowy. Zażądał wypuszcze-
nia uwięzionych w ciągu 2 go-
dzin, bo w przeciwnym razie wieś 
zostanie wybita i spalona. Szantaż 
powiódł się. Po dwóch godzinach 
uwięzieni w szkole Polacy zostali 
zwolnieni i odwiezieni do Za-
smyk. Wkrótce po tym wydarze-
niu wywiad polski ustalił, że 
Ukraińcy gromadzą swoje siły z 
zamiarem uderzenia na Zasmyki i 
okolice. Część ludności polskiej 
w Zasmykach i Janówce zaczęła 
uciekać w kierunku Kowla. Nasza 
rodzina zatrzymała się wówczas 
w Zielonej pod Kowlem. W tym 
czasie, tj. 24 lipca Niemcy w sile 
jednego oddziału wyprawili się w 
rejon Radowicz i Lityna, gdzie 
napotkali na zgrupowanie band 
ukraińskich i musieli się wycofać. 
Następnego dnia rzucili w ten re-
jon znacznie mocniejsze siły ścią-
gnięte z Łucka. Moja ciotka i stry-
jenka z Zielonej naliczyły 90 sa-
mochodów załadowanych woj-
skiem niemieckim, jadących w 
kierunku Radowicz i Lityna. 
Niemcy rozbili wówczas siły 
ukraińskie i opanowali cały rejon. 
Polacy mogli teraz wrócić do 
swych gospodarstw i zebrać żni-
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wa. Niemcy dopilnowali, by od-
dać im należny kontyngent. Mój 
ojciec np. musiał oddać im 50 
kwintali zboża. W czasie pobytu 
Niemców w Radowiczach Ukra-
ińcy zamordowali Kuźmińską i 
trzy córki Żołnika oraz jego syna. 
Córka Zofia zdołała uciec. Wcze-
sną jesienią, po boju pod Gru-
szówką, doszło do drugiego duże-
go starcia hitlerowców z bandami 
UPA. Powodem tego było zamor-
dowanie około 9 Niemców w re-
jonie Tuliczowa i Swinarzyna. 
Następnie oddziały niemieckie 
zostały zastąpione litewskimi. Li-
twini wyraźnie sympatyzowali z 
Ukraińcami. Był taki przypadek, 
kiedy kwaterujący u sąsiada-
-Ukraińca żołnierz litewski przy-
szedł zastrzelić mojego ojca, któ-
ry w tym czasie przebywał akurat 
w stodole w towarzystwie dwóch 
mężczyzn. Mieli w rękach widły, 
więc Litwin nie wszedł do środka, 
tylko kazał ojcu samemu wyjść na 
zewnątrz. Na to ojciec wyjął pi-
stolet, z którym się nigdy nie roz-
stawał i kazał mu opuścić ten te-
ren jeśli mu życie miłe. Litwin 
odszedł. Tego dnia wieczorem na 
furmance cała moja rodzina opu-
ściła gospodarstwo. Do 10 listo-
pada załoga niemiecko – litewska 
wycofała się z Kupiczowa, Tuli-
czowa, Radowicz i Lityna. Nieco 
wcześniej Czesi przysłali swą de-
legację do mojego ojca, by spo-
wodował zajęcie Kupiczowa 
przez polską partyzantkę. Ojciec 
udał się z nimi osobiście do szta-
bu w Zasmykach, gdzie przedło-
żyli swoją prośbę i otrzymali 
obietnicę jej spełnienia. Jednak 
Kupiczów po odejściu Niemców 
zajęli Ukraińcy. Przybyły tu od-
dział „Jastrzębia” musiał w walce 
z nimi zdobywać tę osadę. Czesi 
byli bardzo wdzięczni Polakom 
za wyzwolenie ich od upowców. 
Wcześniej Czesi z Radowicz 
uprzedzili mojego tatę o planowa-
nym napadzie na Zasmyki 31 
sierpnia. Tata poinformował o 
tym nasze dowództwo w Zasmy-
kach. W bitwie pod Gruszówką 
zginął mój brat Stanisław. W na-
szej pamięci pozostał on jako 
człowiek niezwykle odważny i 
waleczny. Był całkowicie oddany 
organizacji AK i oddziałowi, do 
którego należał. Po 13-tym lipca 
ani razu nie przybył na przepust-
kę, by odwiedzić rodzinę. Waż-
niejsze sprawy kazały mu trwać 
na posterunku. Nie bał się śmier-
ci. Często powtarzał: „Jak zginąć, 
to śmiercią bohatera”. Na jego 
pogrzeb przyszły setki ludzi, a 
opuszczoną do mogiły trumnę z 
jego ciałem pokrył, zamiast zie-
mi, stos kwiatów. Ksiądz M. Żu-
kowski wezwał wszystkich obec-
nych do złożenia przysięgi, że 
będą tak bohatersko walczyć jak 
on, w obronie narodu polskiego i 
tej ziemi. Dnia 5-go września, w 
niedzielę, odprawiona była w ko-
ściele w Zasmykach msza św., na 
której ks. Żukowski o poległym 
bracie Stanisławie powiedział, że 
zginął nie zwykły człowiek, lecz 
kapłan, gdyż oddał życie swoje za 
innych ludzi. Dowództwo woj-
skowe odznaczyło go pośmiertnie 
Krzyżem Walecznych. Zgroma-
dzona przez niego broń stała się 
podstawą do powstania i szybkie-
go rozwoju pierwszego oddziału 
partyzanckiego w pow. kowel-
skim, który niósł wolność i ocale-

nie ludności polskiej na ziemiach 
tzw. Rzeczpospolitej Zasmyckiej 
na Wołyniu. Jedną z miejscowo-
ści, które wyzwolił oddział „Ja-
strzębia” była czeski Kupiczów. 
Jak już wcześniej nadmieniłem, 
10 listopada 1943 roku ostatni od-
dział niemiecki opuścił osadę. 
Oznaczało to, że cały ten teren, 
kontrolowany dotychczas przez 
Niemców, a więc Radowicze, Li-
tyn, Tuliczów i Kupiczów, prze-
szedł pod kontrolę band UPA. 
Miejscowi Czesi dotkliwie od-
czuwali okupację ukraińską, dla-
tego też zdecydowali się wysłać 
delegację do Polaków z prośbą o 
przepędzenie bandy z Kupiczo-
wa. Prośba ich została spełniona. 
Dokonała tego kompania „Ja-
strzębia”, w której służył mój brat 
Mieczysław ps. „Sarna”. Za wy-
zwolenie Czesi byli bardzo 
wdzięczni i okazywali polskim 
partyzantom gościnność. W nie-
długim jednak czasie, a dokładnie 
w grudniu, Ukraińcy zgromadzili 
znaczne siły. Przygotowali mię-
dzy innymi opancerzony traktor 
gąsienicowy, w którym umieścili 
działko. Był to ich czołg. Pewne-
go grudniowego dnia zaatakowali 
Kupiczów od strony Swinarzyna, 
a następnie okrążyli go. Załoga 
„Jastrzębia” dzielnie odpierała 
ich ataki. Czesi też wspomagali 
ich jak mogli. Jak opowiadał mi 
brat – „Sarna”, on jako erkaemi-
sta przerzucał swój karabin ma-
szynowy na coraz to nowe stano-
wiska, żeby stworzyć wrażenie, 
że Polacy dysponują kilkoma ka-
rabinami. Niestety, pod wieczór 
sytuacja stawała się dramatyczna. 
Zaczęło brakować amunicji. 
Strzelano tylko do konkretnych 
celów. Na szczęście gdzieś w te-
renie działał drugi oddział polski 
– „Sokoła”, do którego dobiegł 
odgłos walki, strzałów z działka, 
wybuchów granatów. Natych-
miast przybył na odsiecz okrążo-
nemu „Jastrzębiowi”. Ukraińców 
przepędzono, a Kupiczów ocalał. 
Zbliżało się Boże Narodzenie. 
Oba polskie oddziały przebywały 
w Kupiczowie, kontrolując rów-
nież jego najbliższe okolice. Ten 
fakt postanowiły wykorzystać 
bandy ukraińskie i przygotowały 
wielkie uderzenie na polskie 
wsie: Zielona, Radomle, Janówka 
i Zasmyki. Marzyło im się osta-
teczne wymordowanie Polaków 
w tych wsiach, do których schro-
niła się również ludność polska z 
innych wsi. Nie było domu, w 
którym nie przebywałoby po kil-
ka rodzin. Zagęszczenie było bar-
dzo duże. Polacy, to znaczy 
skromne oddziały samoobrony, 
które pozostały na tym terenie (bo 
przecież główne nasze siły były w 
rejonie Kupiczowa), spodziewali 
się ataku ze strony Ukraińców. 
Całą noc czuwały posterunki. 
Kiedy nastał ranek pierwszego 
dnia świąt, partyzanci nasi z pla-
cówek samoobrony rozeszli się 
do swoich domów, by odpocząć 
po bezsennej nocy. Rano, około 
godziny ósmej, rozległy się strza-
ły. Wybiegliśmy z domu na dwór i 
ujrzeliśmy uciekających ludzi z 
Batynia na Janówce (nasza rodzi-
na przebywała u mojego stryja na 
Janówce). Ojciec kazał mi pobiec 
na placówkę samoobrony, która 
mieściła się ok. 500 m za wsią Ja-
nówka i powiadomić o napadzie. 
Biegłem wzdłuż linii natarcia 

ukraińskiego, nie zdając sobie z 
tego sprawy. Liczyłem sobie 
przecież wtedy zaledwie 10 lat. 
Miałem jednak szczęście, że moja 
ciocia i wujek, w których domu 
mieściła się placówka samoobro-
ny, zauważyli mnie i zaczekali aż 
dobiegnę, by wspólnie uciekać w 
innym kierunku. Gdyby wtedy 
nie zaczekali na mnie, wracałbym 
z powrotem tą samą trasą do 
domu i niechybnie Ukraińcy by 
mnie zabili. Teraz jednak we 
czworo pobiegliśmy do Janówki 
poza laskiem. Wujek mój, dyspo-
nując karabinem dołączył do swo-
ich kolegów z samoobrony, a ja 
dostrzegłem wśród uciekających 
naszą furmankę i część swojej ro-
dziny. Zziajany, ledwie zdołałem 
wsiąść na wóz. Cała ludność Ja-
nówki i jej nowi przybysze – 
wcześniejsi uciekinierzy, uciekali 
do Zasmyk. Widziałem wśród 
nich rannych i niezupełnie jeszcze 
ubranych ludzi. W Zasmykach za-
trzymaliśmy się wszyscy na ja-
kimś polu. Dobiegały tu zaledwie 
odgłosy strzałów. To na Janówce 
z nacierającymi Ukraińcami wal-
czyła samoobrona, próbując po-
wstrzymać ich uderzenie. 

Zasmycka samoobrona również 
pośpieszyła do walki. Wcześniej 
wysłano konnego gońca do Ku-
piczowa, by powiadomić o napa-
dzie. Ukraińcy, jak się potem oka-
zało, celowo przepuścili posłańca. 
Zamierzali bowiem w lesie lityń-
skim urządzić zasadzkę na polski 
oddział idący z odsieczą. Istotnie, 
goniec szczęśliwie dojechał do 
Kupiczowa, choć na miejscu koń, 
na którym jechał padł ze zmęcze-
nia. Powiadomiony przez niego 
„Jastrząb” natychmiast wyruszył 
ze swym oddziałem, tj. kilkuna-
stoma furmankami. W lityńskim 
lesie natknął się na ukraińską za-
sadzkę i musiał walczyć dwóch 
godzin, a rozbiwszy ich dotarł na 
linię frontu, ciągnącego się od wsi 
Zielonej przez Radomle, Janówkę 
i Zasmyki, łącznie kilka kilome-
trów. Sytuacja na linii walki była 
taka, że partyzanci polscy z sa-
moobrony zaczynali wypierać na-
pastników. Przybyli „Jastrzębia-
cy”, a było to już po południu, ze 
śpiewem „nie rzucim ziemi skąd 
nasz ród” ruszyli do ataku. Ban-
derowcy w popłochu zaczęli ucie-
kać, padali zabici. Opowiadano, 
że część z nich uciekała do Turzy-
ska, gdzie stacjonowali Niemcy. 
Niemcy, widząc pędzących ludzi 
z bronią, otworzyli do nich ogień, 
gdyż sądzili, że to jest napad na 
Turzysk. Straty po stronie ukra-
ińskiej w tym napadzie dokładnie 
nie są znane. Mówiono, że zginę-
ło ich powyżej stu. Nasze straty 
w ludziach wyniosły w przybli-
żeniu 50 osób, głównie ludności 
cywilnej. W tej liczbie był też 
mój ojciec, walczący w szeregach 
samoobrony, którego dosięgła 
kula w lasku między Janówką a 
Zasmykarni. Wiadomo, że wśród 
Ukraińców było dwóch popów, 
którzy po wymordowaniu wszyst-
kich Polaków mieli w zasmyckim 
kościele odprawić dziękczyn-
ne nabożeństwo. Wieźli ze sobą 
zrabowane z polskich kościołów 
sztandary i inne sprzęty. Jeden z 
tych popów zginął w Zadybach. 
Jak liczne były siły ukraińskie do-
kładnie nie wiadomo. Mówiono, 
że łącznie idącymi w drugiej linii 

chłopami uzbrojonymi w noże, 
widły i siekiery, nastawionymi 
oprócz mordu na rabunek, mogło 
być ok. trzech tysięcy. Długość 
linii natarcia zdaje się potwier-
dzać to przypuszczenie. Po tym 
napadzie i boju więcej zakusów 
na „Rzeczpospolitą Zasmycką” 
ze strony Ukraińców nie było, a 
nasze oddziały przejmowały pod 
swą kontrolę coraz to nowe wsie 
i tereny. Tak minęła zima roku 
1943/44. Wiosną wszystkie nasze 
oddziały partyzanckie w ramach 
akcji „Burza” wymaszerowały 
z tych terenów, a na ich miejsce 
pojawiły się oddziały partyzant-
ki i wojska radzieckiego. Linia 
frontu przybliżyła się. Rozgorzał 
wielki bój o Kowel, trwający trzy 
miesiące. W tym czasie ludność 
cywilną (polską i ukraińską) ewa-
kuowano na wschód w kierunku 
Łucka i Rożyszcz, nad Stochód 
i Styr. I znów trzeba było zabrać 
ze sobą tylko niezbędne rzeczy i 
żywność. W dodatku nie bardzo 
było czym jechać, bo wszystkie 
nasze konie Sowieci przemocą 
zabrali, zostawiając w zamian 
swoje wyeksploatowane konie, 
często chore, tzw. „mongołki”. 
Postoje robili Polacy zawsze w 
pobliżu jakiegoś oddziału woj-
ska sowieckiego z obawy przed 
Ukraińcami, którzy tak samo jak 
my musieli uciekać od linii fron-
tu na rzece Turii. Na całej trasie 
naszej ucieczki zamieszkiwali-
śmy w szałasach z gałęzi, gdyż 
wsie przeważnie były popalone, 
a ludność polska wymordowana. 
Spotykaliśmy niekiedy zbiorowe 
mogiły, jak np. na Rakowej Gó-
rze, gdzie dłuższy czas stacjono-
waliśmy. W lipcu 1944 roku po-
zwolono nam wracać do swoich 
wsi. Wróciliśmy do stryjów na 
Janówce, gdyż nasze zabudowa-
nia w Radowiczach zostały spa-
lone jeszcze przed ewakuacją. 
Ocalał tylko dom, ale nie było w 
nim ani drzwi, ani okien, gdyż to 
wszystko wojsko radzieckie wy-
korzystało do robienia schronów. 
A w dodatku to otoczenie ukraiń-
skie w Radowiczach było strasz-
ne. Mieszkaliśmy na Janówce po 
kilka rodzin w jednym domu, jak 
przed ewakuacją. Zbieraliśmy 
skąpe żniwa, ponieważ więk-
szość zasiewów była stratowana 
przez czołgi. Było sporo stosów 
różnych pocisków, bomb, min 
i amunicji wszelkiego rodzaju. 
Jako dzieci bawiliśmy się tym 
wszystkim, choć starsi ostrzegali. 
Było dużo przypadków kalectwa 
i śmierci. Wojsko radzieckie po-
szło za frontem i rzadko można 
było ich tu spotkać. Tylko jeden 
„żołnierz” wciąż kręcił się po tym 
terenie na koniu z bronią i szablą. 
Mówił, że nazywa się Kolka i ka-
zał dawać sobie wódkę i jedzenie. 
Początkowo wszyscy sądzili, że 
wojsko sowieckie oddelegowało 
go do patrolowania okolicy. Po-
tem przekonaliśmy się, że był to 
ukraiński bandyta. Jesienią 1944 
roku coraz częściej dochodziły 
pogłoski o napadach na polskie 
rodziny. Wkrótce przekonaliśmy 
się o tym sami. Mieszkaliśmy, to 
znaczy moja rodzina, częściowo 
u stryjów, a częściowo u ciot-
ki Szarwiłowej, tam gdzie była 
placówka samoobrony. Pewnej 
nocy, gdzieś w drugiej połowie 
października, ktoś zaczął stukać 
do okna, pod którym spaliśmy na 

podłodze. Wszyscy obudziliśmy 
się i szybko ubraliśmy. Stukanie 
było coraz bardziej energiczne. 
Wreszcie wybito szybę w oknie. 
Ciotka z siedmioletnim synkiem 
Waldusiem przez kryjówkę do-
stała się na strych domu. A my, 
tzn. ja, brat, siostra i dwoje ro-
dzeństwa sierot, którzy u nas 
znaleźli przytułek, podeszliśmy 
cichutko pod drzwi wyjściowe w 
ganku i raptownie otwierając je, 
rzuciliśmy się do ucieczki. Przed 
drzwiami stał z pepeszą bandyta. 
Dwóch innych stało przy oknie, a 
czwarty przy wozie, którym przy-
jechali. Raptowne nasze wypad-
nięcie i krzyk, jaki podnieśliśmy, 
jak gdyby przeraziły stojącego z 
pepeszą przy drzwiach bandytę. 
Nim się ocknął i zaczął do nas 
strzelać, byliśmy już w krzakach i 
żadna z kul w nas nie trafiła. Ciot-
ka na strychu też podniosła krzyk. 
W tej sytuacji napastnicy wsiedli 
na wóz i odjechali. Jak się potem 
okazało chcieli oni najpierw do-
stać się do obory, ale drzwi od 
środka były dobrze zaryglowane 
przez pana Treflera, który za-
wsze wewnątrz ryglował drzwi, 
następnie po drabinie wchodził 
na strych obory, wciągał za sobą 
drabinę i tam spał na sianie. Po 
tej napaści wyprowadziliśmy się 
wraz z ciocią z jej domu do cioci 
Kurzydłowskiej, zamieszkałej w 
środku wsi, w domu dobrze na-
dającym się do obrony. Zresztą 
wujek Kurzydłowski miał niezły 
arsenał broni. W domu cioci Szar-
wiłowej, gdzie był ów napad, po-
został tylko Trefler. Nakłaniany, 
by też przeniósł się do wsi mówił: 
„A co mi kto zabierze? Chyba 
duszę, bo nic więcej nie mam”. 
Każdego dnia ktoś z naszej rodzi-
ny udawał się do tego domu po 
paszę dla zwierząt i przy okazji 
zawoził jakąś żywność. Pewnego 
dnia, w drugiej połowie listopada 
lub w grudniu1944 roku mój brat 
Witek i siostra Irena udali się po 
paszę i do Treflera z żywnością. 
Drzwi domu były otwarte, a on 
martwy siedział na krześle ze śla-
dami postrzałowymi głowy, która 
zwisała do tyłu. Z nóg ściągnięto 
mu i zabrano buty. Jak się potem 
okazało, tej samej nocy wspo-
mniany już Kolka zawiózł te buty 
do Zasmyk do szewca Żołnika i 
kazał przerobić i dopasować do 
jego nóg. Ciało Treflera zosta-
ło pochowane na cmentarzu w 
Zasmykach przez moją rodzinę 
i podobnych jemu tułaczy. Ten i 
inne podobne fakty przyspieszyły 
podjęcie decyzji o naszym wyjeź-
dzie do Polski w 1945 roku. Po 
wojnie odnalazł nas syn Treflera, 
Bolesław, zamieszkały we Wro-
cławiu, który w czasie wojny był 
w Wojsku Polskim i walczył na 
froncie. Dowiedział się od nas o 
tragicznym losie swojego ojca i 
zabrał jego skromne rzeczy, któ-
re przywieźliśmy zza Bugu. Jego 
matka i siostra zostały wcześniej 
zamordowane przez Ukraińców.

P/w tekst został opublikowany 
między innymi w opracowaniu:  
„Moje wojenne dzieciństwo”, 
Tom 13 które wydała:  Fundacja 
Moje Wojenne Dzieciństwo, 2004 
r. Rękopis ( maszynopis) autor ( 
mój brat wujeczny) przekazał na 
moje ręce do wykorzystania przy 
utrwalaniu pamięci.-Bogusław 
Szarwiło 
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Jerzy Janicki żalił się w swoich 
słynnych „Krakidałach”, iż bałak 
umiera, a szmonces już nie żyje. 
Z  Jerzym Janickim„ Lwowskie 
Spotkania”  przeprowadziły na ten 
temat długą rozmowę tytułując ją 
„Krakidały”, w której redaktor 
naczelna Bożena Rafalska pocie-
szała jak mogła rozżalonego auto-
ra „Polskich dróg”.  W tym miej-
scu należy przypomnieć czym jest 
bałak, a czym szmonces.
Bałak to gwara lwowska – gwara 
regionalna języka polskiego uży-
wana przez mieszkańców Lwo-
wa. Współcześnie często mylona 
z tzw. bałakiem lwowskich batia-
rów, czyli gwarą uliczną, bardzo 
jednak do niej zbliżoną.
Gwara lwowska powstała w po-
łowie XIX wieku, kiedy polski 
substrat językowy został wzbo-
gacony licznymi zapożyczeniami 
(głównie leksykalnymi) z języka 
niemieckiego, jidysz, ukraińskie-
go i czeskiego. Wyraźny jest bli-
ski związek z innymi gwarami 
Małopolski, zwłaszcza z gwarą 
krakowską. Dość wyraźne są tak-
że ślady mowy dziecięcej i zwy-
kłych przekręceń słów obcych.
Oprócz specyficznego zasobu 
słów wyróżniała się charaktery-
styczną wymową, a także liczny-
mi zdrobnieniami i wtrącaniem 
„ta” na początku zdania. Medial-
nie, zapewne też i historycznie 
owa gwara, popularnie przez 
lwowian zwana ”bałakiem” za-
istniała dzięki autorstwu Wiktora 
Budzyńskiego, twórcy „Wesołej 
Lwowskiej Fali” cyklicznej au-
dycji „Radia Lwów”. Pierwszą 
stałą, cotygodniową półgodzinną 
audycję rozrywkową lwowska 
rozgłośnia Polskiego Radia nada-
ła w dniu 16 lipca 1933 r. Gwarą 
lwowską w tej audycji posługiwa-
li się prawie wszyscy wykonaw-
cy, według tekstów pisanych wy-
łącznie dla nich.
Do głównych wykonawców tej 
audycji należeli: Henryk Vogel-
fänger („Tońcio”) i Kazimierz 
Wajda („Szczepcio”), tworząc 
klasyczny duet dialogowy.
Wiele słów pochodzących z gwa-
ry lwowskiej i bałaku weszło na 
stałe do literackiej polszczyzny 
(besztać, durszlak (druszlak), 
sztyblety), a także do grypsery i 
wielu gwar regionalnych. Bałak 
- jedno z dwóch podstawowych 
źródeł galicyzmów w języku pol-
skim. Dla przykładu:

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

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

 „ Na ulicy Kupyrnika

  Stoi panna bez bucika,
  Bez bucika stoi
  I martwi si.
  Ja si pytam: dzie jest bucik?
  Ona mówi: bucik ucik,
  Może pan poszukać
  Zechcy mi „.

Bogactwo języka bałaku odnaj-
dziemy w „ Słowniku bałaku 
lwowskiego „.

Oto przykłady:

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

 Bałakiem porozumiewali się nie 
tylko batiarzy. W moim lwow-
skim „pomieszkaniu” słyszałem 
nierzadko elementy bałaku. Bała-
kał mój ojciec – lekarz, bałakała 
mama – pedagog.
Niedawno jedna z moich lwow-
skich koleżanek na telefoniczną 
propozycję by przyjechała z mę-
żem na kilka dni do Krakowa, 
odpowiedziała mi : „ ta ty jestyś 
durnuwaty pomidur”.
Przeciwieństwem bałaku był tzw. 
szmonces, inny duet dialogowy 
„Wesołej Lwowskiej Fali”w mi-
strzowskim wykonaniu Apriko-
zenkranza i Untenbauma, czyli 
Mieczysława Monderera i Adol-
fa Fleischena. Zachodzi pytanie, 
czy ci artyści byli Żydami? Tak 
sprawnie mówili również jidysz. 
Mistrzem szmoncesu był również 
„Lopek” (Kazimierz Krukowski), 
łodzianin. Szmonces zaginął bez-
powrotnie! Czy na pewno?
Szmonces, dzisiaj rzadko używa-
ny potoczny termin oznaczający 
zły towar, bubel, coś niesmaczne-
go, nie jadalnego, albo najczęściej 
określenie czegoś po lwowsku „ 
nie „fajnego”, nie „klawego”. To 
jedna wykładnia.

Natomiast przed 1939 rokiem 
szmonces był gwarą, używaną 
nie tylko przez Żydów, ale rów-
nież przez osoby posiadające inne 
rodowody i nawet przez liczne 
mniejszości narodowe we Lwo-
wie i praktycznie w całej Polsce. 
Niejednokrotnie – paradoksalnie, 
nie był oryginałem gwary szmon-
cesowej, zresztą nie mającej ze 
szmoncesem nic wspólnego, 
lecz zwykłym nieudolnym naśla-
downictwem z „przyszywanym” 
akcentem żydowskim, niejedno-
krotnie używanym przez osoby z 
ograniczoną wiedzą szmonceso-
wą, całkowicie nie trafnie nazy-
wany „żydłaczeniem”. Dla Goł-
dy Tencer aktorki, piosenkarki i 
reżysera (rocznik 1949) termin 
żydłaczenie jest niedopuszczalny. 
Dlaczego? - Bo to jest przedrzeź-
nianie mówienia złą polszczyzną, 
co się zdarzało i zapewne się zda-
rzy, ale co nie  jest żadna gwarą, 
ani też językiem ... 
Pogląd ten podzielam z własnych 
lwowskich obserwacji szczegól-
nie wysłuchanych na „Paryżu” 
czyli „Krakidałach”- lwowskim 
placu targowym.
Niektórzy obywatele polscy po-
chodzenia żydowskiego mówili 
szmoncesem, językiem jidysz, ale 
posługiwanie się językiem hebraj-
skim w słowie i piśmie należało 
do rzadkości.  
Szmonces jest gwarą ze spe-
cyficznym akcentem, rzadko 
brzmiącą w niej poprawną polsz-
czyzną, najczęściej nie stylistycz-
ną, posługującą się wydumaną 
metaforą, dziwnymi przenośnia-
mi i często pytaniami skierowa-
nymi do siebie i odpowiedziami 
w tym samym układzie, jak rów-
nież pytaniami odpowiadającymi 
na pytania. Szmonces posługuje 
się polszczyzną jako podstawo-
wym elementem mowy, jednakże 
zniekształconą terminami z języ-
ka jidysz, z języka niemieckiego i 
neologizmami polskimi.
Dla słuchacza autentycznych dia-
logów, czy monologów szmon-
cesowych język ten wydaje się 
śmieszny i niejednokrotnie sta-
nowił punkt wyjścia do znako-
mitych szmoncesowych tekstów 
takich jak „Sęk” Konrada Toma, 
który przeszedł do chlubnej histo-
rii polskiego kabaretu w wykona-
niu Wiesława Michnikowskiego i 
Edwarda Dziewońskiego.

TYLKO WE LWOWIE

W sali „Młodzieżowego Domu 
Kultury” kościoła św. Jadwigi 
w Krakowie   odbył  się koncert  
„Tylko we Lwowie” rozpoczy-
nający „III Festiwal Piosenki 
Lwowskiej i Bałaku Lwowskie-
go”. Koncert zorganizowała jak  
każdego roku w marcu „Funda-
cja Ocalenia Kultury Kresowej 
„Chawira”.
Nazwa „Chawira” pochodzi z 

gwary południowo-wschodnich 
Kresów i oznacza ciepły, rodzin-
ny dom.
Zespół „Chawira” powstał w 
Krakowie, jesienią 2003 roku 
założony przez Karola Wró-
blewskiego -akordeonistę i 
wokalistę z zamiarem popula-
ryzowania piosenek polskich z 
okresu międzywojennego, kre-
sowych, patriotycznych, a także 
piosenek światowych z okresu 
pierwszej połowy XX wieku, w 
tym również  jazzowych. Skład 
zespołu zmieniał się kilkakrot-
nie, jednakże przez  wszystkie 
lata niezmienna pozostała jego 
baza w osobach Karola Wró-
blewskiego i Stefana Czyża  - 
saksofonisty, klarnecisty i wo-
kalisty.
Pierwszy koncert zespołu odbył 
się 12 marca 2004 roku w Śród-
miejskim Ośrodku Kultury w 
Krakowie i poświęcony był w 
całości piosenkom lwowskim. 
Występ bardzo spodobał się 
publiczności, wśród której po-
wstała inicjatywa cyklicznych 
spotkań z zespołem „Chawira”.  
Po wielu takich spotkaniach za-
wiązało się Towarzystwo Kreso-
we „Chawira”, wybrano preze-
sa, Czesławę Karlińską „Ciotkę 
Bańdziuchowę”.
Towarzystwo Kresowe „Chawi-
ra”  zorganizowało dotychczas 
ponad 250 cyklicznych spotkań 
z zespołem w różnych lokaliza-
cjach krakowskich.
Odbyło się też wiele koncertów 
w domach kultury i innych ośrod-
kach kulturalnych w całym kraju, 
w tym w Warszawie, a także za 
granicą (Wiedeń, Linz, Buda-
peszt, Norymberga). Pierwszą hi-
storyczną już wokalistką zespołu 
była Ilona Gawlik.
Karol Wróblewski reżyser i scena-
rzysta koncertów, a równocześnie 
wokalista i akordeonista, każdego 
roku stawia na młodzież. Powstała 
pod jego kierownictwem „Funda-
cja Ocalenia Kultury Kresowej”. 
Aż dziw bierze, iż dzisiaj przy 
całkowitym braku jakiejkolwiek  
edukacji artystycznej związanej 
z Kresami II RP młodzież licznie 
bierze udział nie tylko w koncer-
tach z piosenką lwowską, ale rów-
nież staje w szranki w konkursach 
dla najlepszych wykonawców 
tych pięknych kresowych pio-
senek. Z roku na rok oczywiście 
laureatów przybywa i to natural-
nie jest podstawowym celem  fun-
dacji Karola Wróblewskiego.
„Piosenka jest dobra na wszyst-
ko” - twierdzą Jerzy Habela i 
Zofia Kurzowa w  słynnej książ-
ce „Lwowskie piosenki uliczne, 
kabaretowe, koncertowe i oko-
licznościowe, do 1039 roku”. 
Właśnie. Szczególnie lwowska. 
Lwowskie piosenki wybitnych 
autorów (Marian Hemar, Jerzy 
Petersburski, Henryk Wars, Ema-
nuel Szlechter, Witold Szolginia, 

Feliks Konarski, Jerzy Michotek, 
Jerzy Janicki, Kazimierz Krukow-
skie „Lopek” ), jak i te anonimo-
we, uliczne, stanowią dokument 
polskiej kultury obyczajowej i 
muzycznej, a także języka prze-
łomu XIX wieku, oraz dwudzie-
stolecia międzywojennego, w 
regionie, gdzie współżyły różne 
narodowości, krzyżowały się róż-
ne prądy obyczajowe i kulturowe, 
a kultura i język polski, mające 
zdolność asymilowania elemen-
tów obcych, rozwijały się potęż-
nie i dumnie. Młodzi Polacy, ale 
nawet i ci średniego pokolenia po-
zbawieni są dzisiaj słuchania tych 
lwowskich melodii i piosenek. 
Nikt bowiem, może za wyjątkiem 
Radia Katowice, w coniedziel-
nej audycji Danuty Skalskiej nie 
przypomina w Polsce chlubnych 
tradycji przedwojennego „Radia 
Lwów” i jego „Wesołej Lwow-
skiej Fali”.

LWÓW

Lwów, stołeczne miasto Gali-
cji, stanowił wybitny ośrodek 
naukowego życia polskiego. 
Przede wszystkim Uniwersytet 
Lwowski od 1910 roku noszą-
cy imię Jana Kazimierza - sku-
piał uczonych - twórców wielu 
szkół naukowych, liczących się 
w ówczesnej Europie, a utrzy-
mujących swoją pozycję także 
w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Życie kulturalne Lwo-
wa XIX i XX wieku pomimo 
narzekań krytyków na parwe-
niuszostwo, kosmopolityzm i 
wiedeński stempel na wszyst-
kim, rozwijało się intensywnie, 
prężnie i systematycznie, osią-
gając rozmach i wysoki poziom 
w dziedzinie teatru, literatury, 
krytyki, dziennikarstwa i sztuk 
pięknych. Wystarczy wskazać 
choćby niektóre nazwiska uro-
dzonych, lub działających we 
Lwowie twórców; ludzi teatru 
- Witold Bogusławski, Stani-
sław Skarbek ; pisarzy i kryty-
ków - Wincenty Pol, Seweryn 
Goszczyński, Aleksander Fre-
dro, Władysław Bełza, Kornel 
Ujejski, Gabriela Zapolska, 
Maria Konopnicka, Kornel 
Makuszyński, Jan Kasprowicz, 
Maryla Wolska, Beata Ober-
tyńska Jerzy Balicki, Jan Pa-
randowski; malarzy, rzeźbiarzy 
i architektów - Artur Grottger, 
Kazimierz Sichulski, Maria Du-
lębianka, Zbigniew Gorgolew-
ski, L. Marconi.
Doniosłą rolę w dziejach pi-
śmiennictwa i kultury polskiej 
odegrały lwowskie firmy księ-
garsko - wydawnicze. Życie co-
dzienne XIX i XX - wiecznego 
Lwowa toczyło się barwnie na 
jego licznych przedmieściach, 
okalających miasto ze wszyst-
kich stron. Od północy rozcią-
gało się jeszcze w średniowieczu 
ogromne przedmieście Żółkiew-
skie (najstarsza część miasta), 
stanowiące wylot z miasta ku 
Żółkwi, zamknięte od zacho-
du ul. Szpitalną i Źródlaną, od 
wschodu Górą Zamkową i wer-
tepami (po lwowsku - debrami) 
pod Piaskową Górą i Drogą do 
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Kisielki, od południa placami 
Krakowskim, Gołuchowskich i 
Strzeleckim.
Gromadziła się tu głównie lud-
ność żydowska, osiadła w tym 
miejscu jeszcze w średniowie-
czu za książąt ruskich. Zajmo-
wała się ona głównie handlem 
starzyzną. Ulice Żółkiewska i 
Smocza pokryte były kramami 
z tanią, znoszoną odzieżą sku-
powaną przez t.zw.” handełe-
sów” po domach miasta i przed-
mieści. Zaopatrywał się tu plebs 
miejski. Z czasem to niezwykłe 
centrum handlowe przeniosło 
się bardziej na południe, t. j. na 
plac Krakowski, oraz przyle-
głe ulice. Miejsce to nazwano z 
żydowska „Krakidałami”, lub 
żartobliwie „Paryżem”.
Miejsce owo barwnie opisał 
Jerzy Janicki w swojej książce 
„Krakidały”, również pod tym 
samym tytułem w obszernych 
wywiadach  - „Lwowskie Spo-
tkania” nr.4 i 5 
z 2007 r, „Kurier Codzienny” 
Chicago nr 16 i 17 z 2004 r.
„Czego mi naprawdę żal - to 
lwowskiego bałaku. Bo co tu 
dużo ukrywać, bo szkoda ga-
dać, czyli właśnie po naszemu 
szkoden - goden, ale niestety 
skazany jest ten nasz bałak na 
zagładę i tylko patrzeć, a umrze 
i nie pozostanie po nim na-
wet wspomnienie” - żalił się w 
„Krakidałach” Jerzy Janicki, 
wspominając jeszcze o ...austra-
lijskiej tęsknocie za bałakiem. 
Bo jakże inaczej nazwać książki 
wydane w Melbeurne - 
„W krainie wielkiego bała-
ku”, „Ziemia księżycowa”, 
„Pamiętnik poetycki”, autor-
stwa Andrzeja Chciuka. Aby 
przeczytać piękną inwokację 
do bałaku, dziewięciozgłosko-
wym wierszem rozpoczynającą 
się: „Lwowski bałaku, ulicz-
na mowo..” należy sięgnąć do 
„Krakidałów” Jerzego Janic-
kiego, wspomnień drukowa-
nych w „Lwowskich Spotka-
niach” i „Kurierze” chicagow-
skim, o czym powyżej.
Drogi Panie Jerzy! Niech się 
Pan nie smuci. Bałak nie zagi-
nie i nie umrze. Utrzymamy go 
przy życiu piosenką lwowską, 
która bez bałaku by nie istniała. 
Lwowska piosenka żyje, czy to 
na deskach teatru „Groteska” w 
Krakowie w wykonaniu zespołu 
„Chawira”, czy też w czasie pre-
zentacji Haliny Kunickiej, lwo-
wianki przecież, a jakże!
Bałak z piosenką lwowską oca-
limy od zapomnienia! W Chica-
go, przeszło milionowym sku-
pisku Polaków istnieje „Koło 
Lwowian” (gdzie nas nie ma?). 
Redaktor naczelny „Kuriera 
Codziennego” Chicago z któ-
rym współpracuję, p. Marek 
Bober udostępnił swoje łamy i 
Radio „Kuriera Codziennego” 
do nawiązania łączności medial-
nej z Radiem Lwów i lwowską, 
polskojęzyczną prasą, kierując 
do Pani  prezes Radia Lwów Te-
resy Pakosz odpowiednie pro-
pozycje.
Zaowocuje to ściślejszymi wię-
zami Polaków mieszkających 

we Lwowie z Polonią amery-
kańską, niestety zaniedbywaną 
przez media macierzyste. Nie 
należy zapominać, iż emigra-
cja polska to ok. 20 milionów 
Polaków rozsianych po całym 
świecie. „A to Polska właśnie”, 
druga Polska! Z iloma lwowia-
kami? Na pewno z wieloma. I 
do nich należy dotrzeć, nawet 
do RPA, gdzie ukazuje się m.in 
„Dwukropek” i „Wiadomo-
ści polinijne” z którymi od lat 
współpracuję po bałaku.

To nasze zadanie:  ”Kresowego 
Serwisu Informacyjnego”.

Powróćmy do koncertu. Poza 
młodzieżą w koncercie wzięli 
udział artyści renomowani jak 
Wojciech Habela aktor polskich 
teatrów, Franciszek Makuch so-
lista krakowskiej „Opery i Ope-
retki”, Adam Żurawski i Andrzej 
Jaworski „Tyligentne batiary” – 
duet, Adam – Jędrek.
W popisowej gali szmoncesowej 
Franciszek Makuch i Wojciech 
Habela tym razem wystąpili „po 
cywilnemu”, nie przebierali się za 
talmudystów, a więc bez tradycyj-
nych strojów rabinackich, czy też 
ortodoksyjnych, ale znowu z no-
wymi tekstami jako „absztyfikan-
ci” z „Wesołej Lwowskiej Fali” 
– Aprikonenkranz i Untenbaum. 
Tym razem poszło o  pożyczkę 
w wysokości 800 zł jakiej nie-
opatrznie udzielił jeden drugie-
mu. Usłyszeliśmy „Mistyfikację 
finansów”:

- Panie Fiszman kiedy mi pan 
wreszcie pójdzie oddać te 800 
złoty. Ja jestem panu bardzo iść 
na ręce i nie zaweksluję też panu 
żadnych procentów czy innych 
rzekomych nie płaceń.

- Panie Beniek Szpilfogel o jakie 
panu idzie iść 800 złoty. Czy te 
które panu szedł pożyczyć ten hy-
cel Cukierman, czy o te 800 złoty 
co pożyczyła panu na kredyt pań-
ska narzeczona Kundzia Rypsz-
tajn? Czy może o te nie jedne 
osiemset złoty co pan sprzedawał 
zegarków bez werków cuzamen 
do kupy z cyferblatami wyłącznie 
jako okazja firmy Omega ruskim 
na Krakidałach?  I czy to też te 
osiemset złoty co pan wytykał 
ruskim do ucha „tik, tak”, że niby 
same cyferblaty mają iść chodzić?

- To jak pan dzisiaj panie Beniek 
może chcieć ode mnie 800 złoty. 
To po to. żeby pan miał trzy razy 
po 800 złoty, co daje razem dwa 
tysiące czterysta złoty panie Be-
niek, bez cyferblatów.

- Panie Fiszman, po pierwsze 
Kundzia Rypsztajn nie idzie być 
moja narzeczona, tylko przyja-
ciółka na czarną godzinę, broń 
mnie Panie Boże, po drugie nie 
znam żadnego hycla Cukierma-
na, znam Cukiermana dostawce 
szlafmycek. Po trzecie oni wcale 
nie szli mi pożyczać osiemset zło-
tych tylko dali je do mojego ban-
ku na swoją czarną godzinę, broń 
ich Panie Boże. Po czwarte mogły 
ruskie nie kupować. Po piąte pa-

nie Fiszman kiedy mi pan pójdzie 
oddać te moje osiemset złoty.

-To ja panie Szpilfogel idę panu 
powiedzieć, że Kuperwajs  Szpic-
blagiel mówi po całym mieście, 
że Kundzia Rypsztajn spała z pa-
nem całą noc w jednym łóżku jak 
pańska żona była w bóżnicy. Co 
można robić całą noc w bóżnicy, 
tfu, w łóżku!. Ja si pitam co?

-U wa też mi miasto, pięćdziesiąt 
tysięcy mieszkańców, ale panie 
Fiszman co pana idzie obchodzić 
czy moja żona chodzi do bóżni-
cy?  Ja się tylko zapytowywuję, 
czy panu te moje 800 złoty stoi w 
gardle, zresztą popatrz pan wokół 
siebie na drugą stronę chodnika 
jaka ładna kundzia idzie. Ja z nią 
tej nocy spałem i przestań pan li-
czyć pieniądzów.

-U wa panie Beniek jak bym 
chciał to bym z nią spał codzien-
nie, to jest moja żona.

-To ja się idę nagle zapytowy-
wować pana Fiszmana na imię 
Szyjka i pana Szplifogela na imię 
Beniek, czy na pewno szmonces 
zaginął?

Gdy na scenie pojawił się bałako-
wy duet Adaśku – Jędruś  „Tyli-
gentne batiary”to panie wpatry-
wały się w ich urodę, ali przede 
wszystkim patrzyły na ich piękne  
baniaczki które mieli na kiepe-
łach, czyli na łepetach. Gdy ja 
si śmiałem z tańców Adaśka, to 
moja żona si pytała swojego sąsia-
da z prawej strony gdzie mieszka 
Jędruś czy on nie wie. A sąsiad nie 
wiedział tylko przy sposobności 
powidział gdzie on sam mieszka.

Gdy Jędruś przegrywał sztajerka, 
Adaśku śpiwał taki różny kawałki 
kinderskie, a publiczność frygała 
bajgle. Wszystki piosenki które 
śpiwał  Adaśku były klawe, ali jed-
na o „Balu u ciotki Bańdziucho-
wej” najklawsza . Ani razu Adaś-
kowi nie spadł z łepety baniaczek 
gdy tańczył, tak że nie wiemy jak 
wygląda jego kiepełe. Tańczy to 
on jak śpiwa ta to  fajno jest. My 
si z żonom poderwali na estrady 
do Adaśka i Jędrka do tańczenia, 
ali jakiś galanty szpic brudka, no 
ni, zaczął z nami hałaburde. Ta 
moja żona krzyczy Adaśku! A 
jak Adaśku miał tych wszystkich  
brusowatych i chirnych hadiugów 
zbesztać jak śpiwał? To prawda 
mógł bandziochem ich przesunąć 
aby puspodali, mógł im fecy z 
kulasów pozdejmować, a on nic i 
śpiwa i śpiwa ta joj.

Agata Łabno, młodziutka jeszcze, 
rozpoczęła koncert piosenką kla-
syczną  Emanuela Schlechtera i 
Henryka Warsa:

TYLKO WE LWOWIE

Niech inni sy jadu, dzie mogu, 
dzie chcu,
Do Widnia, Paryża, Lundynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszam za 
próg!
Ta mamciu, ta skaż mni Bóg!

Bo dzie jeszcze ludziom tak do-
brzy, jak tu?
Tylko we Lwowi!
Gdzie budzi piusenka i tuli do 
snu?
Tylko we Lwowi!
Czy bogacz czy dziad tu so za 
„pan brat”

I kużdyn ma uśmich na twarzy
A panny to ma, słodziutki ten 
gród,
Jak sok, czykulada i mniód!

 Wienc gdybym si kiedyś urodzić 
miał znów
Tylko we Lwowi!
Bu szkoda gadania i co chcysz, 
to mów
Ni ma jak Lwów!

Mużliwy, że wincy ładniejszych 
jest miast,
Lecz Lwów jest jedyny na świeci!
I z niego wyjechać, ta dzież ja 
bym móg?
Ta mamciu, ta skarz mni Bóg !

Bo gdzie jeszcze ludziom ...,

a potem zaśpiwała piosenkę 
szmoncesową, a jakże, „Plac-
muzyka”z akompaniamentem 
szmoncesowym  Małgorzaty Bo-
ruch:

PLACMUZYKA

„…placmuzyka kiedy gra,
wszysku śmieji się ha,ha,
durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi sam.

Za nim jakiś stary Żyd
śpiwa sobi „aj sy git,
aj sy git, aj sy git,
aj sy, aj sy, aj sy git.

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

W pensjonaci żeńskim tam,
dzie panienki sam na sam,
cichu w ławkach siedzu już,
a wytrzymać ani rusz.

A w tym jedna: „ha, ha, ha,
proszy pani, banda gra”
i du okna póki czas
biegnu wszyski wraz.
Dżija, dżija, dżija ra…

Naprzód jedna fik, fik, fik,
za niu druga myk, myk , myk,
za niu trzecia fajt, fajt, fajt,
a ta stara, majt, majt, majt.

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

Z egzercyki kiedy już,
wojsko nam powraca tuż
wszysko cieszy się ha, ha
że to nasza banda gra.

Durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi  tam,
za nim chyca stary Żyd,
krzyczy: aj sy, aj sy git,
tatele, mamele, bubele haj,
wszysko krzyczy: banda gra,

Mojsi, Leibe, Aronsohn
in die szejne Ryfke Kohn,
wszysko krzyczy: aj waj mir,
die grojse bandzi hier,
die bandzi, die bandzi
die bandzi szpilt zoj git…”

Paweł Paprocki najmłodszy 
uczestnik koncertu przy akom-
paniamencie swojej mamy Ireny 
Paprockiej zaśpiewał brawurowo 
kilka piosenek, a brawom końca 
nie było.

Dominika Pater wystąpiła z pio-
senką Wiktora Budzyńskiego 
„Preclarka z Pohulanki” z akom-
paniamentem Ireny Paprockiej,  
Wojciech Habela jak zwykle 
wzruszająco zaśpiewał „Pamiętaj 
o tym wnuku” (….ze dziadzio był 
w Tobruku…).

Franciszek Makuch zaprosił 
wszystkich do Lwowa z piosenką 
„Moje serce zostało we Lwowie”
Mariana Hemara:

„Stryjski park tonął cały w jaśmi-
nach,
Zapach bzów po ogrodach się 
snuł,
Jeden tramwaj pod górę się wspi-
nał,
Drugi z góry katulał się w dół.
Rój gołębi wiecował na Rynku,
Król Jan III z pomnika się śmiał,
Fiakry stały przed Georgem w or-
dynku,
Batiar nocą sztajerka mi grał...
Moje serce zostało we Lwowie,
W moim mieście zieleni i wzgórz,
A ja chodzę po świecie i ten żal 
ciągle mam,
I zapomnieć nie mogę, że kiedyś, 
że tam...
Moje serce zostało ze Lwowie,
Dzieli nas tysiąc lądów i mórz,
Zatrzymałem się w drogi połowie,
Chciałbym iść, a tu dojść ani rusz.
Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się 
zdaje,
Chociaż obcy pod stopą mam 
bruk,
Że to wczoraj jechałem tramwa-
jem,
Który wolno pod górę się wlókł...
Że to wczoraj w pasażu Hausma-
na
Za dwie szóstki kupiłem kiść bzu,
Że to wczoraj w gałęziach kasz-
tana
Lwowski słowik mi śpiewał do 
snu...
Moje serce zostało we Lwowie,
W moim mieście kasztanów i 
bzów,
A ja chodzę wśród ludzi samotny 
przez świat,
Tyle dni i tygodni, miesięcy i lat.

Zatrzymałem się w drogi połowie,
Okradziony z mych marzeń i snów,
Ale czekam na dzień, gdy we Lwo-
wie
Ze swym sercem połączę się 
znów”.
Ewa Rudnik stwierdziwszy, iż 
panna Marianna jest strasznie mu-
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zykalna, zagrała z panną Manią 
na mandolinie do słów Marian 
Hemara:

PANNA MANIA

Panna Marianna jest strasznie 
muzykalna
Wszystko, co słyszy od razu gra, 
jak z nut
Jest to, rozumie się, przyjemność 
kolosalna
Jak mówią inni, po prostu istny 
cud.
Panna Mania cudnie gra na 
mandolinie
Łudi bidi bindia, łudi bidi bindia, 
łudi bidi bu
I codziennie wszyscy cieszą się w 
rodzinie
Że córeczka talent ma, co usłyszy 
wszystko gra
Mandolina, mandolina, mando-
la.
Kółko muzyczne stworzyła panna 
Mania
Dla uprawiania przebojów z Qui 
Pro Quo
Rano w niedzielę jest przyjemno-
ści wiele
Kiedy wokoło rozbrzmiewa pio-
snek sto.
Może to nawet się dziwne wydać 
komuś
Ale są ludzie bez zrozumienia gry
Czterech sąsiadów uciekło przez 
nią z domu
Piąty owdowiał, bo taki był już 
zły.
Panna Mania cudnie gra na 
mandolinie
Mandolina, mandolina, mando-
la.

W „Śliczną gwiazdę” wcieliła się 
Aleksandra Rojek, a Zespół „Cha-
wira” w składzie: Karol Wróblew-
ski, Ewa Rudnik, Jerzy Skrejko  
zaśpiwał trzy piosenki:

 „Ta joj ta Lwów”, „Ostatnie imie-
niny we Lwowie” „Urodzeni we 
Lwowie”

W „Ostatnich imieninach we 
Lwowie” usłyszeliśmy , że … in-
żynier S. podpalił trzy firanki… 
ale przekonuję Państwa, że ta to 
ni ja. Ta joj.

WARSZAWSKA GAZETA

Co ma wspólnego Warszawa z 
piosenką lwowską? Nic ni ma, 
czy ma? A co ma Lwów z war-
szawką piosenką? Ciśną si taki 
pytania do buźki!

A ma !!!

Udowodnili to Marcin Hałaś i 
Alek Szumański. Alek w War-
szawie, a Marcin w „Warszaw-
skiej Gazecie”. I jeszcze do pa-
rady wizerunkowej dołączył na 
łamach „Warszawskiej Gazety” 
Andrzej Leja w polecankach.

Ale po kolei.
„Siekiera, motyka
Piłka, szklanka,
W nocy nalot,
W dzień łapanka.
Siekiera, motyka
Szklanka piła,
Hitlerowcom

Dupa zgniła.
Siekiera, motyka
Pędzel, alasz,
Przegrał wojnę
Głupi malarz.
Siekiera, motyka
Wokół swąd,
Kiedy oni
Pójdą stąd?

I tak to warszawska piosenka 
wygrała wojnę z niemieckim 
okupantem !!!

A lwowska piosenka?

Bawiła nie tylko lwowian, 
wznosiła polskość też warsza-
wiakom!!! Podtrzymywała du-
cha!!! A Polskie Podziemie Nie-
podległościowe II Wojnę Świa-
tową wygrało !!!

Ale wróćmy do Marcina Hała-
sia w „Warszawskiej Gazecie”. 
W „Fotografiach polskich” na-
pisał:

„Być może Aleksander Szumań-
ski ma pecha. Gdyby urodził się 
30 lub 50 lat wcześniej mógł-
by konkurować z Marianem 
Hemarem lub z Henrykiem 
Zbierzchowskim. A dzisiaj - po 
Sebyle, Herbercie i Różewiczu, 
może zostać uznany za anachro-
nicznego poetę

Aleksander Szumański urodził 
się w 1931 roku we Lwowie i 
chociaż od tamtej chwili minęło 
prawie 90 lat, Lwów wcale nie 
wywietrzał mu z głowy (o czym 
za chwilę). Aleksander Szumań-
ski to poeta, publicysta i dzien-
nikarz - w tym zawodzie pra-
cował m.in. dla polonijnej pra-
sy ze Stanów Zjednoczonych, 
publikował również w „War-
szawskiej Gazecie”. Ale teksty 
dziennikarskie często „ulatują”, 
mówi się że żyją krótko - do na-
stępnego wydania gazety (choć 
oczywiście zdarzają się autorzy, 
którzy zbiory swoich reporta-
ży, albo felietonów wydają w 
formie książkowej). Jeżeli coś 
pozostaje - to poezja, ona bywa 
trwalsza od spiżu. A Aleksander 
Szumański jest przede wszyst-
kim poetą.

Właśnie ukazało się jego poetyc-
kie opus vitae, czyli zbiór wier-
szy zatytułowany „Fotografie 
polskie”. Książka ta miała swo-
je pierwsze wydanie w roku 
2000, teraz edycją rozszerzoną 
i uaktualnioną autor postanowił 
uczcić setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

A tak na marginesie: wśród 
pomysłów na uczczenie tego-
rocznej rocznicy nie znalazłem 
żadnego sensownego przedsię-
wzięcia literackiego. A przecież 
aż by się prosiło o opracowanie i 
wydanie np. antologii 100 wier-
szy na 100 lat niepodległości, 
będącej próbą pokazania stu 
najważniejszych dla polskiej 
tożsamości, kultury i literatu-
ry (w takiej właśnie kolejności) 
tekstów poetyckich, które zo-
stały napisane w latach 1918 - 

2018. Ale cóż, rządzący z obozu 
„dobrej zmiany” o literaturze 
nie myślą, zawsze lepiej próbo-
wać „przehuśtać” 100 milionów 
złotych na rejs jakiegoś współ-
czesnego Pana Maluśkiewicza 
na łódeczką dookoła świata.

Od razu zaznaczmy: Szumań-
ski to poeta przywiązany do 
klasycznej formy wiersza, rym 
i rytm musi być. Być może 
znajdą się osoby skłonne w nie-
których rymach dopatrzeć się 
wręcz „częstochowszczyzny”. 
Ale nawet z takiej prostej ar-
chaizującej formy wydobyć 
można ekspresję:

Znów podeptano wolność
w smoleńskim czarnym lesie,
W nieludzkiej wrogiej ziemi
staranowano kwiecień.

To fragment tekstu poświęcone-
go oczywiście katastrofie smo-
leńskiej z 2010 roku.

Proponuję jednak aby „Foto-
grafii polskich” nie czytać jako 
ciągu następujących po sobie 
wierszy, ale jako pewną opo-
wieść. Opowieść o losach: kra-
ju, miasta i człowieka. W takiej 
perspektywie Aleksander Szu-
mański opowiada nam o Polsce, 
Lwowie i o sobie. To narracja 
wielowątkowa, jest tutaj miej-
sce na uchwycenie najważniej-
szych momentów dziejów - w 
niektórych przypadkach nie tyl-
ko Polski, ale całego świata, jak 
w teście „Cios”, który powstał w 
rocznicę śmierci św. Jana Pawła 
II:

Coś nagle się stało
I nikt już nie mieszka,
Błysnęło zagrzmiało
I odszedł nam wszechświat

Ale jest też w końcowej czę-
ści książki coś z poety biogra-
fii intymnej: wiersze miłosne, 
dedykowane żonie - Alinie de 
Croncos - Borkowskiej - Szu-
mańskiej. Jest w tych erotykach 
Szumański uroczo archaiczny 
i młodopolski - zapewne kon-
sekwentnie nie chce być poetą 
współczesnym i ten wybór pozo-
staje nam uszanować.

Moja żona urodziła się we mnie
Z mgieł powiewnych powstała jej 
postać
I utkała swe życie miłością
By już we mnie i ze mną pozostać.

Co zwraca uwagę, to fakt, że 
Aleksander Szumański wpisuje 
się w poczet poetów -piewców 
Lwowa, nie jednym wierszem, 
nie kilkoma, ale całymi cykla-
mi - przypomina tym Witolda 
Szolginię, który swoje „Kwiaty 
lwowskie” składał bałakiem, 
czyli gwarą tego miasta. Szu-
mański również do bałaku się-
ga. Jest w tym niewspółczesny, 
anachroniczny - lepiej czuł-
by się w epoce Hemara albo 
Zbierzchowskiego, niż w cza-
sach współczesnych. Poza tym 
walczą w Szumańskim dwie 
natury, dwa powołania: liryka 

oraz trefnisia, bo chwilami wi-
dać, że odnalazłby się z powo-
dzeniem jako autor wierszy żar-
tobliwo - ironicznych, mógłby 
równie dobrze tworzyć wiersze 
dla kabaretów, a nawet piosen-
ki. Ale czy to dziwne? Przecież 
tak również pracowali zarówno 
Zbierzchowski jak i Hemar - 
dwóch bardów Lwowa - poetów 
najbardziej lwowskich pod 
słońcem.

Znajduję tutaj jednak wiersz w 
którym Aleksander Szumański 
delikatnie wychyla się ku edy-
cji bardziej współczesnej, choć 
pozostawia rym, to wersy nieco 
łamie i skraca. I myślę, że gdyby 
tylko chciał - mógłby być poetą 
bardziej nowoczesnym. A oto 
ten tekst - w gruncie rzeczy o 
rozstaniu, zabraniu i poczuciu 
bałaku?:

Wysmuca twa powaga
i kształty dnia,
Jest wietrznie, nie pada,
Lecz mgła.
Napis na parasolu
Lwiw,
Przy stoliku w Bristolu
Ja i ty.
Obok Wały Hetmańskie
I pieśni peruwiańskie.
Wielki Teatr spoziera
Zdobny nowym tynkiem,
Wczoraj była niedziela,
A dzisiaj łzy,
Jakiś Lwiw
I ja i ty.
Upał lecz wiatr
Na Pohulance  
Ktoś na czymś gra,
Wezmę cię na tańce
Wieczorem,
Nie pójdziesz?
Wolisz w Bristolu
Przy stoliku pod parasolem
I piwo jasne.
Oj, ty moje sokolica,
Sama nie wiesz co pijesz,
Wiadomo cyrylica.
Wiem, że wolisz bukwy jasne
I duże jasne.
Na Kleparowie
We Lwowie.
Opadają mgły,
Darmne łzy,
Smutne dni,
Jakiś Lwiw,
Ale ja i ty.

Fotografie polskie - jak to fo-
tografie, dokumentują los. Są 
świadectwem i relacją spisany-
mi językiem poezji.

Ze względu na osobę Autora - 
nestora środowiska literackiego 
dwóch miast Małopolski: Kra-
kowa i Lwowa (na wygnaniu) 
warto odnotować tę książkę.

 
POLECANKA ANDRZEJA 
LEJI „Warszawska Gazeta” 
4-10 maja 2018 r.

 LEJA POLECA...

Piękny poemat mądrego, szla-
chetnego człowieka pełen pro-
stoty i refleksyjności. Martyro-
logiczno - niepodległościowy, 
jak trafnie określił go sam Au-

tor - lwowiak, patriota, członek 
Związku Piłsudczyków, poeta, 
dziennikarz, krytyk literacki, 
reportażysta, publicysta, kore-
spondent zagraniczny (USA) 
akredytowany w Polsce w la-
tach 2005 - 2012, wreszcie publi-
cysta „Warszawskiej Gazety” 
w latach 2012 - 2014, słowem 
współczesny człowiek renesan-
su. Aleksander Szumański - wy-
bitna postać obozu patriotycz-
nego w Polsce, rocznik 1931. Od 
wielu lat prowadzi Krakowski 
Festiwal Piosenki Lwowskiej i 
„Bałaku Lwowskiego”.

Jego poemat „Fotografie pol-
skie” niczym dekalog składa 
się z 10 części (11 nie stanowi 
jego integralnej części). A każ-
da z nich ważna dla całości, ni-
czym pojedyncze przykazanie 
dla katechizmu. Razem daje 
niezwykle świadectwo moralne 
podmiotu lirycznego, żadnej 
fałszywej nuty. Mamy tu: Świa-
dectwo dać prawdzie, Fotogra-
fie lwowskie, Gdzież podziałaś 
się Ojczyzno, Jest takie miejsce 
polskiej ziemi, Wiersze nie tylko 
lwowskie, Maluję wiersze i pi-
szę kwiaty, Spotkania teatralne, 
Moja Muza, Gdyś stukłosami 
wyścielała i Epilog jako zwień-
czenie (...a dzisiaj tylko istnienia 
męka...).Nie tylko tytułem na-
wiązuje do „Kwiatów polskich” 
Juliana Tuwima, wszak malu-
je wiersze i pisze kwiaty. Więc 
dobrze, piszę znów o kwiatach 
( Tym razem pięknem w ich 
purpurze ) i nie o bratkach w 
rząd rabatach (Ale o makach 
w krwi na wzgórzu...). Mamy 
więc poemat przepełniony mi-
łością do Ojczyzny, Polski i do 
kraju lat dzieciństwa Lwowa, 
pełen dumy z polskiej historii ( 
Mówią już Tobą pokolenia...) i 
głębokiej troski o jej przyszłość: 
Do szczęścia zmierzam ciernistą 
drogą (Gdzież zagubiłaś się Oj-
czyzno...). Tak może pisać poeta, 
który poezję ma w trzewiach, a 
w sercu najważniejsze wartości, 
w tym Polskę, Ojczyznę naszą.

Wybaczcie Szanowni, prywatny 
akcent na koniec, jeden z wierszy 
Autor zadedykował także  mojej 
Żonie Elżbiecie: A w mej miłości 
zapomnienie...I będziesz trwała 
ponad czasem...I znów spoglą-
dasz - pachnie lasem...

Autor poematu odbywa właśnie 
cykl spotkań z czytelnikami w 
różnych miastach Polski. Miesz-
kańcy Bytomia i okolic mogą się 
spotkać z Autorem na promocji 
„Fotografii polskich” organizo-
wanej przez znanego działacza 
niepodległościowego Zygmunta 
Korusa w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo - Wschodnich w By-
tomiu, ul Moniuszki 13, 7 czerw-
ca 2018 r. o godz. 16.00. Gorąco 
polecam książkę, jak i udział w 
spotkaniu z Autorem. Autograf 
murowany.. 

(Aleksander Szumański. „Foto-
grafie polskie” Wydawnictwo Pe-
nelopa, Warszawa 2018 str. 424)

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
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Stanisław Niewiadomski - „dusza 
Kresów”, polski kompozytor, dy-
rygent, krytyk muzyczny, pedagog 
(ur. 4 listopada 1859 w Soposzy-
nie, zm. 15 sierpnia 1936 we Lwo-
wie) w swojej pracy podkreślał 
swoje związki z kresami.
Na nagraniach słychać muzyczne 
motywy mazurka, kujawiaka, kra-
kowiaka czy dumki rodem z Kre-
sów, a wykonawcy jego utworów 
też podkreślają swoje związki z 
kresową ziemią.

Gry na fortepianie uczył się u Ka-
rola Mikulego który z kolei był  
ucznia Chopina, a lekcji kontra-
punktu udzielał mu Paderewski. 

Z upływem czasu sam został wy-
kładowcą w konserwatoriach, pi-
sał do gazet, był chórmistrzem, 
znanym popularyzatorem muzyki, 
autorem kilku książek o Chopinie i 
Moniuszce, dyrektorem lwowskiej 
Opery oraz organizatorem wielu 
imprez muzycznych i oczywiście 
kompozytorem. 
W swoim dorobku posiada wiele 
pieśni, które cieszyły się w tam-
tych czasach ogromną popularno-
ścią. Wszystkie charakteryzowała 
obecność przede wszystkim pięk-
nych, łatwo zapadających w pa-
mięć tematów muzycznych, a tak-
że duża ekspresja i uczuciowość, 
często w odcieniach lirycznych, 
melancholijnych, ale także drama-
tycznych. Warstwę wokalną pieśni 
idealnie dopełnia akompaniament 
fortepianu - niezwykle barwny, 
różnorodny i stanowiący doskona-
łą ilustrację dla wyśpiewywanych 

tekstów-opowieści.

Prawie w każdym jego utworze 
odnaleźć można wątki typowo 
polskie, nie tylko teksty rodzi-
mych poetów (Maria Konopnicka, 
Kazimiera Iłłakowiczówna, Adam 
Asnyk, Adam Mickiewicz), ale 
także muzyczne motywy mazurka, 
kujawiaka, krakowiaka czy dumki 
rodem z Kresów. 
Wykonawcy pieśni zawartych na 
płycie - śpiewaczka Jadwiga Te-
resa Stępień i pianista Mariusz 
Rutkowski - podkreślają swoje 
związki z ziemią Kresów. Rodzina 
pianisty pochodzi spod Lwowa. 
Dom rodzinny dziadków i rodzi-
ców Jadwigi Stępień znajdował 
się natomiast w Nowogródku 
-im właśnie artystka postanowi-
ła dedykować płytę- „rodzicom 
i dziadkom, dla których piękno 
ziemi polskiej, mowy ojczystej, 
polskiej tradycji i historii miało 
szczególne znaczenie”.

W jego dorobku i na nagraniu 
znajdziemy:  „Rozlegnijże się”, 
„Latawica”, „Dzwony”, „Niań-
ka króla Heroda”, „Kopciuszek”, 
„Na gody”, „Kołysanka”, „Nie 
swatała mi cię swatka”, „Znasz 
li ten kraj”, „Grzeczna dziewczy-
na”, „Gdybym się zmienił”, „Choć 
kwiaty w koło”, „Serenada”, „W 
księżycową noc”, „Młynarecz-
ka”, „Wiem ja coś”, „Klątwa”, 
„Szumi w gaju brzezina”, „Siwy 
koniu”, „Nie będę cię rwała, kon-
walijko biała”, „Chłopca mego mi 
zabrali”. Jadwiga Teresa Stępień 
mezzosopran, Mariusz Rutkowski 

fortepian. DUX 2003 - DUX 0427, 
DDD 63’43”.

Szkołę niższą i średnią ukończył 
we Lwowie. Potem pobierał lek-
cje gry na fortepianie u Matyldy 
Żłobickiej (1836–1895), uczen-
nicy Karola Mikuli. Następnie 
uczył się w Konserwatorium 
Galicyjskiego Towarzystwa Mu-
zycznego we Lwowie pod kierun-
kiem Stefana Witte, Franciszka 
Słomkowskiego oraz Karola Mi-
kulego, ucznia Chopina. 
Po udanym debiucie kompozytor-
skim w 1880 (kantata Akt wiary 
na 50-lecie wybuchu Powstania 
Listopadowego) studiował w 
Konserwatorium Towarzystwa 
Przyjaciół Muzyki w Wiedniu i 
w Królewskim Konserwatorium 
Muzycznym w Lipsku. Powrócił 
do Lwowa, gdzie pracował jako 
pedagog, krytyk muzyczny w 
dziennikach lwowskich („Gazeta 
Lwowska” i „Dziennik Polski”) 
oraz warszawskich („Echo Mu-
zyczne, Teatralne i Artystyczne”) 
oraz organizator życia muzyczne-
go – najpierw jako korepetytor w 
Teatrze Skarbkowskim, następnie 
dyrektor artystyczny opery i ope-
retki. 
W 1887 został profesorem Kon-
serwatorium Galicyjskiego Towa-
rzystwa Muzycznego we Lwowie 
(wykłady teorii muzyki, harmo-
nii, historii muzyki, klasa śpiewu 
chóralnego). W konserwatorium 
pracował do 1918.

Lata I wojny światowej spędził w 
Wiedniu, kierując filią konserwa-
torium lwowskiego zorganizowa-
ną dla uchodźców. 
W 1918 powrócił do Lwowa i ob-
jął stanowisko kierownika opery 
w Teatrze Miejskim. W 1919 prze-
niósł się na stałe do Warszawy. W 
Państwowym Konserwatorium 
Muzycznym uczył estetyki, histo-
rii muzyki i instrumentoznawstwa 
(do 1927). W 1924 założył Sto-
warzyszenie Pisarzy i Krytyków 
Muzycznych. Kontynuował rów-
nież działalność publicystyczną 
(recenzje i felietony w Rzeczypo-
spolitej, Warszawiance, Dniu Pol-
skim, Kurierze Polskim, Muzyce, 
Gazecie Porannej, Lwowskich 
Wiadomościach Muzycznych i 
Literackich, lwowskim Wieku 
Nowym, poznańskim Przeglądzie 
Muzycznym, przemyskiej Orkie-
strze oraz katowickim Śpiewaku. 
Wygłaszał prelekcje i odczyty w 
radiu oraz w filharmonii i operze. 
Był laureatem Nagrody Muzycz-
nej m.st. Warszawy.

Kompozytor, pedagog, dyrygent, 
publicysta i krytyk muzyczny. 
Urodzony 4 listopada 1857 w So-
poszynie koło Żółkwi, zmarł 15 
sierpnia 1936 we Lwowie.

Po powrocie do Lwowa podjął 

działalność jako pedagog, kry-
tyk muzyczny oraz organizator 
życia muzycznego. Początkowo 
pracował jako korepetytor w Te-
atrze hr. Skarbka, a od 1886 do 
1887 współkierował tą instytucją, 
pełniąc funkcję dyrektora arty-
stycznego opery i operetki. W 
1887 objął stanowisko profesora 
Konserwatorium Galicyjskiego 
Towarzystwa Muzycznego we 
Lwowie, w którym pozostał do 
1918. Wykładał tu teorię muzyki, 
harmonię, historię muzyki i pro-
wadził klasę śpiewu chóralnego. 
Jednocześnie w latach 1885-92 
sprawował, obok Stanisława Ce-
twińskiego, funkcję drugiego dy-
rygenta Towarzystwa Śpiewacze-
go „Lutnia-Macierz”, a w latach 
1888-92 był nauczycielem śpie-
wu chóralnego w działającej przy 
tym Towarzystwie szkole śpiewu. 
Od 1890 do 1900 pełnił funkcję 
członka komisji sprawującej nad-
zór artystyczny nad działalnością 
Teatru hr. Skarbka.

Ważniejsze kompozycje:
Symfonia a-moll
Symfonia B-dur
Utwory kameralne:
Kwartet smyczkowy d-moll
Utwory fortepianowe:
Trzy utwory (Menuet, Barcarolle, 
Valse) op. 12
Dwa utwory (Romanze, Valse-Capri-
ce) op. 16
Deux Mazureks op. 26
Liebesfeste op. 27
4 Charakterstücke op. 28
Quatre morceaux op. 30
Polonaise et Krakowiak op. 31
6 Morceaux mélodiques op. 34
Trois danses polonaises
Thème et variations d-moll
Utwory na chór męski:
Trzy pieśni op. 5, słowa Adam Asnyk 
(ok. 1888)
Grób wikinga op. 22, słowa Or-Ot 

(ok. 1897)
Zaszumiał las op. 32, słowa Maria 
Konopnicka (ok. 1885)
Górskie dzwony op. 32, słowa Maria 
Konopnicka (przed 1907)
Siostrzane dole op. 32, słowa anoni-
mowe (przed 1907)
Siedzi ptaszek na drzewie op. 32, 
słowa Adam Asnyk (przed 1907)
Ave Caesar op. 35, słowa Maria 
Konopnicka
Hymn polskiej młodzieży, słowa 
kompozytor
Utwory wokalno-instrumentalne:
Akt wiary, kantata na bas, chór męski 
i orkiestrę, słowa Kornel Ujejski
Pod kolumną wieszcza op. 25, 
kantata na chór męski i instrumenty 
dęte lub chór męski a cappella, słowa 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1898)
Kantata na cześć Marii Konopnickiej 
„Pieśń hołdu” na głosy solowe, chór 
mieszany i orkiestrę, słowa Anna 
Neumanowa
Modlitwa wiosenna na chór mie-
szany, fortepian lub orkiestrę, słowa 
Maria Konopnicka
Serenada ku uczczeniu Najjaśniej-
szego Cesarza i Króla Franciszka 
Józefa I na chór męski i orkiestrę, 
słowa Stanisław Rossowski
Na Podegrodziu na bas, chór męski, 
fortepian lub orkiestrę, słowa Stani-
sław Wyspiański
Utwory na głos z fortepianem:
Trzy piosnki op. 1, słowa Emanuel 
Geibel (1873)
Abdykacja op. 4, słowa Adam Asnyk 
(1888)
Między nami nic nie było op. 4, 
słowa Adam Asnyk (1888)
Z ksiąg Genezy op. 4, słowa Adam 
Asnyk
Dwie pieśni op. 6, słowa Maria 
Konopnicka
Z wiosennych tchnień, słowa Marian 
Gawalewicz (ok. 1893)
Jaśkowa dola, słowa Maria Konop-
nicka (1894-98)
Swaty op. 14, słowa Maria Konop-
nicka (1895)
Menuet op. 17, słowa François 
Coppée
Chanson de printemps op. 17, słowa 
A. d’Artois oraz wiele, wiele innych. 
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/ Grób Stanisława Niewiadomskiego na cmentarzu Łyczakowskim
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Marsz Pamięci w 78. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2021

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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